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اآلداب جملة فصلية علمية حمكّمة تصدر عن جامعة األنبار بواقع جملة جامعة األنبار للغات و-١

عددين يف السنة، تنشر البحوث من اجلامعات واملؤسسات العلمية احمللية والعربية واألجنبية، يف 
  اآلداب واللغات احلية.

) للهوامش ١٢) للمنت و(١٤يقدم الباحث البحث مطبوعا يف نسختني يكون حجم اخلط (-٢
   خبط تاميةاخل
)simplified Arabic (وخبط  العربية،) للبحوث باللغةTimes New 

Roman اجلهات.) من مجيع ٢.٥(ومبسافة  منفردة،) للغات األخرى ومبسافات  
تكون البحوث املقدمة للنشر مكتوبة وفق املناهج العلمية البحثية املتعارف عليها ويرفق مع كل -٣

  املفتاحية.كلمة لكل منهما مع الكلمات )املائة(ليزية حبدود حبث مستخلصني باللغتني العربية واالجن
) صفحة مع األشكال والرسوم واجلداول والصور ٢٥يزيد عدد صفحات البحث على ( ألّا-٤

أما املالحق فتدرج بعد ثبت املصادر  ذلك،وتستوىف مبالغ إضافية من الباحث ملا زاد على  واملراجع،
  فقط.ال تنشر وإمنا توضع لغرض التحكيم علما أنّ املالحق  واملراجع،

مع مراعاة دقة حتريكها االلكترونية، يرجى طبع اآليات القرآنية وعدم نسخها من املصاحف -٥
  لغويا.

تعرض البحوث على حمكمين من ذوي االختصاص لبيان مدى أصالتها وصالحيتها، وال تعاد -٦
  البحوث إىل أصحاا سواء نشرت أو مل تنشر. 

  ل الباحث على نسخة واحدة من العدد الذي ينشر فيه حبثه.حيص-٧
  ينشر يف الة يعرب عن وجهة الباحث (الباحثني)، وال يعرب بالضرورة عن وجهة نظر الة. ما-٨
حتتفظ الة حبقوق نشر البحوث احلصرية وفقًا لقوانني حقوق الطبع وامللكية الفكرية الدولية -٩

  باس أو إعادة النشر ألي مادة منشورة يف الة إلّا مبوافقة خطية من الة.وال جيوز النقل أو االقت

 ضوابط النشر
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 الكبرى( جموع القلة في سنن البيهقي)
The masses of the lanyard 

 
 
 
 

 
 البحث ملخص 
القلة في ُسَنن البيهقي الكبرى   وعجمألفاظ  وتوضيح  المتواضع هو بيان  إنَّ ملخص هذا البحث   

حابةو بيته    أهلِ و   ،هللا َصلَّى هللا عليه وسلَّم   رسولِ   وما ُرِوَي عن رضي هللا تعالى عنهم    –والتابعين    ،الصَّ
واستخراج الثراء   ،وعالجم  من ألفاظالكبرى  ما جاء في ُسَنن البيهقي    وبيان  ،ِممَّن ُيْحَتجُّ بكالمه  -أجمعين

رفوال  ،كتب النَّحو، و وغريب الحديث  ،من خالل كتب المعجمات  ،للغوي منهاا وربطها باألحاديث   ،صَّ
َلِزم ذلك إْن  َنن  وغيُر    ،القياسيوبيان    ، على الفهم منهاوتوضيح معانيها والمشكلِ   ،التي وردت في السُّ

 ، األقدمين والمحدثين للذي تلزمه الحاجُة إلى شرحِه وتوضيحه وبيانه  من   بيان أقوال العلماءو   ،القياسي
 وهللا المعين.

 سنن البيهقي –جموع القلة   -الصرف  الكلمات المفتاحية:
 

Abstract 

The Summary of the Research is a clarification and clarification of the 

words of the group of the few in Sunan al- bayhaqi al- Kubra , and What was 

narrated from the messenger of God, may God's prayers and peace be upon him 

, and his family, companions and followers –may God Almighty be pleased 

with them all – whoargua with his words , and clarify what came in Sunan al- 

Bayhaqi al- Kubra of words and extract linguistic richness  Including through 

dictionaries and strange books, strange hadiths, grammar books, and 

morphology, linking them to hadiths that were mentioned in the Sunan if 

necessary, clarifying their meanings and the problem with understanding them , 

clarifying the standard and non – standard, and clarifying the sayings of 

scholars from the ancients and modernists for the need of explain and clarify it 

And his statement, God appointed. 

Keywords: Exchange of masses 
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 المقدمة 
  أصحابه و   آله وعلى    محمدوالصالة والسالم على الصادق الوعد األمين    ،العالمينالحمد هلل َرّب   
هللا الجمال والكمال في جوامع  فقذف  مية الواضحة  الذي أرسله هللا بالفصاحة الواضحة من األ  ،أجمعين

 .(1) : )بلساٍن َعرِبيٍّ ُمِبين(بقوله شهادة هللا لهفتلك   رونقا وبالغةمه فكانت تزهو كل
ُقمنا بقراءة إنَّ    فقد  الكبرى وإْحَصاِئها،  البيهقي  القلة في ُسنن  ألفاظ جموع  ِدَراَسة  َيُقوُم على  بحثنا هذا 

: )أفعال،  وهي على أربعِة أوزان  النصوص في ُسنن البيهقي بشكٍل دقيق ومكرر مستخرجين جموع القلة؛ 
 لى مبحثين:  عالبحث وقد قسمنا وأْفُعل، وِفْعلة(،  أفعلة، و 

األول: )أفعال(، و)أْفِعَلة(، والثاني: )َأْفُعل(، و)ِفْعَلة(، من األكثر إلى األقل  ُثمَّ بينا ما يكون من الجموع 
قياس  ااسم   كان  سواٌء  صفة  الجموع  من  يكوُن  وما  سما،  أم  في  ،  الغامضة  األلفاظ  توضيح  مع  اع ا، 

المحدثون األقدمين على بعض   وما خالف  جمع األقدمون على أنَُّه مقيس أو شاذ،أوبيان ما  الهامش،  
اذ، وبياُن ما قاله األقدمون والمحدثون في ذلك. وهللا هو المعين.  مفردات الجموع في القياسيِّ والشَّ

 المنهج في كتابة هذا البحث:  
 . االقلة ُلَغة  واصطالح  لفظ عّرفنا  .1
 بينا الداللة العددية لجموع القلَّة.  .2
 بينا أهميَة جموع القلَّة عند النُّحاة. .3
اإلسهاب  .4 وتركنا  النُّحاة،  فيه  تكلَّم  الذي  اذ  الشَّ وناقشنا  ماعية،   والسَّ القياسية  األوزان  ذكرنا 

 واإلطالة إال ما َلِزم. 
 والنَّادرة.ذكرنا األلفاظ القلية  .5
قرنا بين المفردة وجمعها ووضحنا المعنى الغريب للفظة الغربية والتي لها أكثر من معنى، ثم   .6

 قرنا بين اللفظة والحديث  للفظة الغامضة فقط. 
من البناء األكثِر  ُثمَّ     ابادئ     اتنازلي    اترتيب     ا اعتمدنا على  طريقة تسلسل األرقام كتابة ال رقم   .7

 . األقل فاألقلّ 
نن من المعجمات، وكتب اللغة، والتَّفاسير، ُثمَّ َرجَّحنا  .8 بينا األصل اللغوي لجموع القلة في السُّ

 ما لدينا من معنى الكلمة المدروسة لغويا.
ومعاجم  .9 والسنن  والمسانيد  البخاري  صحيح  في  المدروسة  الجموع  ألفاظ  معاني  إلى  رجعنا 

 الحديث.
الدقيق .10 المعنى  في  القول  خالصُة  خالل    بينا  من  ورد  ما  َحْسَب  السنن  في  الواردة  للَّفظة 

 استعراض أقوال ُشرَّاح الحديث، وأقوال المفسرين، واللغويين لهذه الكلمة إْن ُوِجد 
ورة، ورقم اآلية.  .11  خرَّجنا اآليات القرآنية  الكريمة بجواز اآلية، ذاكرين  اسم السُّ
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الشريفة من أصولها،  ذاك .12 النبوية  الجزء  َخرَّجنا األحاديث  الذي ورد فيه، ورقم   الكتاب  رين 
فحة.   والصَّ

 قمنا بضبط النص كامال ما يمكن أن ُيْشِكَل على الفهم. .13
 ...( 3، 2،  1معجم أللفاظ جموع القلَّة بتسلسل النظام الرقمي ) قمنا في آخر البحث بوضع  .14
إحصا .15 غير  من  الكبرى   البيهقي  ُسنن  في  وردت  التي  القلة  جموع  الفاظ  بإحصاء  ء  قمنا 

رح، وجعلنا  لُكّل لفظة من ألفاظ جموع القلة المكررة  مالحق   بأرقام المكرر    االمكرر أثناء الشَّ
 ُيْمِكن  الرجوع  اليها، ومعرفتها. 

وافع في  كتابتنا لهذا البحث:  األسباب والدَّ
نَّ  .1 راسات الصرفية في السُّ  ة النبوية المطهرة.  ِقّلة الدِّ
وأنَّ أكثر    ا وعدم وجود دافع حقيقي للبحث في هذه الدراسة، خصوص  إهمال الجانب الصرفي،   .2

 من علم الصرف بزعمهم أنَّ فيه من التعقيد والجمود. يشعرون بعقدةطلبة العلم 
تفسير ألفاظ الجموع وتوضيح معانيها الغريبة في ُسَنن البيهقي لكي ُيْسَتفاد منها في اللغويات  .3

 األخرى وغيرها  من العلوم. 
َنن الكبرى.توضيح  .4  وبيان األلفاظ النادرة والقليلة لجمع القلة  في السُّ
، والحث على تكثيف الجهود والعمل من أجل توضيح   .5 نة من الجانب الصرفيِّ الدفاع عن السُّ

نة من الجواهر اللغوية الصرفية وغير الصرفية، وسدِّ أفواه المتهجمين على ُسنِة  ُكلُّ ما في السُّ
  عليه واله وصحبه وسلَّم. رسوِل هللا َصلَّى هللا 

باالهتمام    -رحمُه هللا تعالى وطيَب َثراه    –االلتزام بوصية شيخنا الرَّاِحل خليل ندا الكبيسي   .6
رف ال ُتْهِمْله اعتني به جيد   رف؛ ألنَّه كاَن َيُقْول: )عليك بعلم الصَّ ،  ، فهو أمُّ العربية(ابعلم الصَّ

الشرسة الهجمة  من  يحذرنا  ل  وكان  قاموا   على  حيُث  رف  الصَّ علم  وباألخص  العربية  غتنا 
بتشويهه وتعقيده بهدف ابعاد  طلبة العلم عن تعلمه؛ ألنَّه الوسيلة األولى لفهم  كتاب هللا وسنَة  

 َرُسْوِله، وهذا ولألسف ما هو واضح وَجِلّي على طالب العلم  وال َحْوَل وال ُقْوَة إالَّ باهلل. 
 تمهيد:

التكسير   جموع  حيز  إنَّ  لها  وجعلوا  األولون،  النُّحاة  ذكرها  التي  الواسعة  الصرف  علم  فروع    اواسع    امن 
عديدة، فجعلوها   تقاسيَم  لها  رف، وقد جعلوا  علم الصَّ أبنيٍة  أغلب  في تحديد  المهمة  الفروع  وعدوها من 

أسموه صيغ منتهى الجموع، وأنَّنا سنتكلم على    اثالث    اعلى قسمين هما الِقلَُّة والكثَّرة، َثمَّ  جعلوا لها ِقْسم  
الة من ثالثٍة إلى َعَشرةالقسم األول منها وهي جموع القلَّة التي أجمع النُّح ، واعتبروها  (2)اة َعَلى أقليتها الدَّ

الفراء   أْلَحَق  وِفْعَلة(، وقد  وأْفُعل  وأْفِعَلة  )أْفعال  أربعة هي  أبنيٍة  هللا    –من  ِبَناُء  هـ207)ت     -رحمه   )
ُه وزن   ْفِعاَلء(، أآخر،  وهو ) ان  هـ( وز 636َنْحو: )ُهم أَكَلُة الرأس(.، ونقل التبريزي )ت، اخامس   ا)َفَعَلة( وعدَّ
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غيرها دون  األربعة  أثبتوا  الجمهور  أنَّ  غيَر  )أصدقاء(،  األ  َنْحو  المعنى  من  َعَلى  بالقلة  لورودها  وزان؛ 
وقد ُجِعَل هذان الوزنان من باِب المغايرة والنَِّياَبة مجازا ال على الحقيقة، وتحديد ذلك  الذي أشاروا إليه  

َياق الذي في الجمل   .(3) ة فنقول  )أكل القوم ثالث أَكَلة( هنا ِقلَّة، و)أَكَل القوم َأَكَلة( هنا كثَّرةمن السِّ
 :اتعريُف القلَّة لغًة واصطالحً  -
: خالف الَكثَّر،  ،اْلقلَّة: خالف اْلَكْثَرةتعريف الِقلَِّة ُلَغة :   - َوقد قلَّ يقلُّ ِقلَّة، وقال، َفُهَو َقِليل    والِقلُّ

القصيُر  (4) كَأميٍر:  الرَِّجال،  والقليُل من  َأَقلُّه.  الشيِء:  والُقلُّ من  ُكْثٌر.  َواَل  ُقلٌّ  َلُه  َما  َوُيَقال:   ،
و)َأِقاّلءُ  )قليلوَن(،  وقوٌم  َقالِئُل  وِنسَوٌة  َكَذِلك،  بهاٍء  َوِهي  قيُق،  الدَّ النَّحيُف  و)ُقُلٌل(،  الُجثَِّة    ،)

  .(5) بَضمَّتيِن )كَسريٍر( و)ُسُرٍر(
ِلَما فوقها إلى العشرة، وقد ُيْسَتْعَمل جمع القلة وينوب ااصطالح   - : َتُدلُّ جموع القلَّة على ثالثة 

 .(6) اعن الَكْثرة في الدَّاللة على أحَد عشر َفصاعد  
 المبحث األول: )أفعال وأفعلة(

 وبلغت عدد ورود ألفاظ القلة جميعها: ثالثمائٍة وأربعين لفظة ُكلٌّ بوزنه.  
من الُقدامى    -رحمهم هللا تعالى    –كما نقل الُنحاُة    اأوال: )أفعال(: وقد ورد هذا البناء قياسيا وسماعي  

(  فالقياسي في  األنواع  244والمحدثين وَبَلغ عدد األلفاظ الواردة لهذا البناء مئتين وَأربعٍة وأربعين لفظُة )
 : (7)التالية
 صحيح العين:   -أ

نن أمثلتهاسما وصفة  و  فسكون  صحيح العين، بكسر ِفعل( (وزن على .1  :في السُّ
أسنان،سِ  وآباط  ّن  وإْبط  وأسماء،  وأقساط(8)واسم  وِقسط  وِزّر    ،  (9)،  وأحزاب،  ِحْزب  و  وأْشَباه،  ِشْبه 

وأْقَتاب(10) وأْزرار ِقْتب  وأحالس(11) ،  وِحلس  وأْحَمال(12)،  وِحْمل  وأشعار،   (13) ،  وِشْعر  وأستار،  وِسْتر   ،،
أحالم   وِقْرط وَأْقَراط(14)ِحلم  أضعاف،  أفعال، وضْعف  ِفْعل  أطفال، وِخْلط أْخالط(15) ، و  ،  (16)، وِطْفل 

ِزّق وأْزقاق(18)، وِمْلك وأمالك(17)وِظْلف وأظالف ، وِشْدق  (20) ، وِوْزر وأوزار(19)، وِصْنف وأصناف، و 
ِسّر (22)وِسْعر وأسعار، و ِدرع  وادراع، وِعْرض وأعراض، ِعْلج وأعالج  ، وِمْصر وأمصار،  (21)أْشَداق  ،

وأكفال َكَفل  و  وآثام،  إثم  وأْوَتار(23)أْسرار،  وِوْتر  وأقساس(24) ،  وِقّس  وأنطاع(25)،  وِنطع  وِضْلع (26) ،   ،
بكار، وِمشط وأمشاط، وِنْبر ، ِبْكر وأَ (28)، وِبشر أبشار(27) وأْضاَلع، ِصْهر وأصهار، وِضرس وأضراس  

 . (31)، وِطْمر وأطمار(30)، وِجسم وأجسام، وِجْرن أْجَران(29)وأنبار
نن:   .2  وزن )ُفْعل( بضم فسكون، وأمثلته في السُّ

ُعْقب وأْعَقاب وأظفار،  وأْشَفار(32)ُظْفر  ُشْفر  ُمّد وأمداد(33)،  ُغْصن وأغْصان،  وألباب،  وُلّب   ،(34) ،
وأقراء وأحكام،  (35)وُقرء  وأجَناد  وُحْكم  وُجْند  وأمالك  ،  ُملك  وأكحال،  ُكْحل  و  وُخّف  (36)،   ،

وأكمام(37)وأخفاف ُكّم  وأركان،  وُرْكن  وأجزاء،  وُجْزء  وأصالب(38)،  وُصْلب  وُبضع (39) ،   ،
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أْكفاء(40)وَأبضاع وُكفء  أقراص(41) ،  ُقْرص  أْحرار،  ُحّر  وآفاق(42) ،  وأَفق  وأْطَهار،  وُطْهر   ،(43) ،
 .(45) ، وُوْصل وأوصال، وُقطر وأقطار(44) وُرْيع أرباع

نن:  .3  وزن )َفَعل( بفتٍح ففتح، وأمثلته في السُّ
، وَمَثل (46) ، وَسَفر وأسفار، َوَنْجس وأنجاس)َحَجر وأحَجار، وأَثر وآَثار، وَعَمل وأعمال، وَقَدم وأقدام

ونَ  أجَساد،  وَجَسد  وأْبَصار،  َوَبصر  وأْشَباه،  وَشبه  وأْنَفاسوأمثال،  َنَفل (47)َفس  وأتَباع،  وَتَبع   ،
وأذَناب(48)وأْنَفال وَذَنب  وأقتاب(49) ،  وَقَتب  وأعالم،  وَعَلم  وَخَبر  (50)،  وألبان،  وَلَبن  وأْنَعام،  وَنَعم   ،

وَقَلم وأْقالم،  (51) وأخبار، وعَطن وأعَطان وَوَلد وأوالد،  وأبناء،  ، وَوَثن وأوَثان، وَمَطر وأمطار، وابن 
وأ وأوَضاحووسط  وَوَضح  أْبَدان،  وَبَدن  َسَلب  (52)وَساط،  و  وأْغراض،  وَغَرض  وأْحَساب،  وَحَسب   ،

وأزالم(53)وأسالب وَزَلم  وأوزاغ  (54)،  وَوَزغ  وأنَماط(55)،  وَنَمط  وَجَلب  (56) ،  وأْمراض،  وَمَرض   ،
وأْذَهاب(57)وأَجالب وأْثَمان، وَصَنم وأصَنام، وَذَهب  وَثَمن  ، (59) وآَجال، وَفَرس وأفراس، وأَجل  (58)، 

أكفال وَكَفل  وأبشار،  وأْخَتان(60)وَبَشر  وَخَتن  وأعداد،  وَعَدد  وأنطاع،  وَنَطع  وأْوَتار،  وَوَتر   ،(61) ،
وَشَطط  وأعالف،  وَعَلف  وأقدار،  وَقَدر  وأوجاع،  وَوَجع  وأْشَراف،  وَشَرف  وأْحداث،  وَحدث 

 ، وَنَهر وأنهار، وَعَضد وأعضاد. (64) وَوَقص وأْوقاص، (63)، وَوَدج وأْوداج(62)وأْشَطاط
َر عَلى )ِفعال( ولكنَّهم جمعوه على )َأْفَعال(، قال  سيبويه   : )وأمَّا -رحمه هللا تعالى    –هذا الِبَناُء ُكسِّ

يه ما كان على )َفَعال( فإَنهم ُيكسرونه على )ِفَعال( كما كسروا )َفَعل(،  و)َفْعل(، و)ِفَعل(،  واتفقا عل
و)ِقَطٌط  وِسَباط(،  و)وَسْبٌط  وحَسان(،  )َحَسٌن  قولك:  وذلك  األسماء،  في  عليه  متفقان  أنَّهما  كما 
ُر عليه )َفَعل(، واستغنوا به عن )ِفَعال(، وذلك  وِقَطاط(، وربََّما كسروا على )أفعال( ألنَّه ِممَّا ُيَكسَّ

نن الكثير  فهذا   (65) رام(قولهم: )َبَطٌل وأبطال(، و)َعَزب وأْعزاب(، و)َبَرٌم وأبْ  ، وورد هذا الوزن في السُّ
 َيُدلُّ َعَلى اطراده. 

 سٌم َعَلى )ُفُعل( بضمتين، ومن أمثلتِه في سنن البيهقي: ا .4
 ُعُنق وأْعَناق، وُخُلق وأْخاَلق، وُخُمس وأْخَماس، وُدُبر وأْدَبار.   (66)ُنُصب وأْنَصاب

وأْنَمار .5 وَنِمر  وأْكَباد،  َكِبد  وأعَقاب،   َعِقب  نْحو:  فكسر،  بفتٍح  )َفِعل(  َعَلى  َفِخذ (67) اسم  و   ،
 ،  وَكِتف وَأْكَتاف.(69)، وَرِحم وَأْرَحام، وَأِني وآَناء(68)وأفخاذ، َوِرك وَأْوراك

 ،  وِعَنب وأْعَناب.  (70) ى وأْمَعاءومن أمثلته في سنن البيهقي:  ِمع  ى وزن )ِفَعل( اسم عل  .6
)َفْعل( صحيح العين مضعف أو غير مضعف، وِممَّا جاء في الُسنن: َعّم وأْعَمام،    اسم على .7

وأْوَقات، وَجدَّ  ، وَسْمع وأْسَماع، َوْقت  (73)، َنْصب وأْنصاب(72) ، َرْطل وأْرَطال(71)وَحْبر وأْحَبار
، وألف وآآلف، َبرَّ وأْبَرار، َطْوف  (75) ، وَحْمل وأْحَمال، وَنْهر وأْنَهار(74)وأْجداد، وَشْرط وأْشراط

، وَشّت (79) ، وَسّر وأْسَرار، َنْطع وأْنَطاع(78)، وَنْحل وأْنَحال(77)،  ووْطس وأْوَطاس(76) وَأْطَواف
 .، وَرّب وأْرَباب(82)وَنْبر وأْنَبار، (81)، وَفْحص وأْفحاص(80)وأْشتات



 
 

94 
 

 ISSN = 2073-6614  pp: 89-132 مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب 

 E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 2022والثالثون /  الخامسالعدد: 

ُه سيبويه  ومن َبْعدُه اَوقد َجَعلنا هذا الوزن من األوزاِن ألتي تجيُء َعَلى أفعال قياس   ،  َوقْد َعدَّ
النُّحاة   تعالى  –من  هللا  الشذوذ   -رحمهم  هذا  (83) من  َعَلى  جاَءت  أبنية  ثالثُة  منه  وأوَردوا   ،

وأفراخ(، و)َزَند وأزَناد(، و)َحْمل وَأْحَمال(، وقد وافقهم د. حسن الرفايعة، وَعدَّ  الوزن، هي: )َفْرخ  
ما قالُه المحدثون بأنَّ )َفْعل( ِيجيُء قياسُا َعلى أفعال أْكَثر من )أفُعل(، و)ِفَعال(، و)ُفُعول(،  

دقيقاُ  استقراُئُهم  كان  األولون  النُّحاَة  أنَّ  وحجُتُه  المبالغة،  وفيهِ (84) من  األمثلة ،  ِلَكثَّرة  نظر؛   
نن، وقد جاء في كتب المعاجم ما يثبُت ذلك   وقْد زاد العكبري  ثالثة أبنية    (85) الواردة في السُّ

، (86)كوزن )َفَعل( َعَلى أْفَعال  اهي: )َفْرد وأفراد( , و)أْنف وآَناف( , و)َرْأد وآراد(، واعتبرُه مطرد  
، وقد ذكر  ياقوت  (88) رَّح المجمع اللغوي في القاهرة  ، وبه َص (87)والدراسات الحديثة تثبت ذلك

ألفاظ   ين  (89)كثيرة    االحموي  الدِّ ورضيِّ  ِهشام،  وأبُن  سيبويه  مثل  األولين  النَّحاة  أقوال  ومن   ،
أعني : )َفْعل( َعلى )أْفَعال( من الشذوذ وهي     -وغيرهم حيث بيَّنوا أنَّ ما جاء من هذا الوزن  

 . وقد تبين لنا أنَّه جاَء مطردا؛ لكثَّرِة االمثلة الواردة.  ( 90) ، وأزَناد، وأْحَمال(الثَّالثُة: )أْفَراخ
 .(91))َفُعل(، ومن أمثلته في الُسَنَن:  َأُبو وآَباء، َعُجز وأْعَجاز، وَنُجد وأْنَجاد .8
 ما جاء َعَلى )أْفَعال( ُمْعَتل العين، ويأتي من األوزن التالية:    -ب

ن أمثلته في الُسَنن:  وَزْوج وأْزَواج، َوَيْوم وأْيام، وَثْور وأْثوار، وَلْون  )َفْعل( معتل العين: وم .1
،  وَبْول وأْبَوال،  (93) ، وَمْيت أْموات(92)وألَوان، وَزاد وأْزَواد، َوَخال وأْخَوال، َسوف وأْسواف

وأْجَواف،، وَقْوم  وَحال وأْحَوال، وَصْوت وأْصَوات، و، وَحّي وأْحَياء، َوعْين وأعْيان، وَجْوف  
وأْهَواز َهْوز  وأْثَواب،  وَثْوب  وأْنواء(94)وأْقَوام،  َنْوء  وأبَيات،  وَبْيت  وأْنَواع،  َنْوع  َرْوث (95)،   ،

وأْقَوال،  (96)وأْرواث وَقْول  وأْخَيار،  َخْير  وأْشَواط،  َشْوط  وأْطَواف،  َطْوف  وأْعوام،  وَعام   ،
 ، وَلْوح وأْلواح. (98) ، وَسْيف وأْسَياف، وَسْوط وأْسواط(97)وَسْوط وأْسَياط 

اسم َعَلى )َفَعل(، ومن أمثلته في الُسَنن: َناب وأْنَياب، وَباب وأبَواب، وَزاد وأْزَواد، َوَخال   .2
 َوال، وَمال وأْمَوال. وأخْ 

 ، وِمْيل وأمَيال(99) اسم َعَلى )ِفْعل( ومن أمثلتِه في الُسنن:  ِحْين وأْحَيان .3
 . اسم على )ُفْعل(، ومن أمثلته في الُسنن:   ُفوه وأْفَواه، وُعْود وأْعَواد، وُروح وأرَواح .4

 :  ، من خالل األوزان التاليةاما َجاء َعَلى )أفَعال( مغتل الالم قياسي   -ج
نن: ُعضو وأْعَضاء.  .1  )ُفْعل(،  وله مثاٌل واحٌد في السَّ
نن: َدْلو وأْدالء، َنْحو وأْنَحاء. .2  )فْعل(، ومثالُه في السُّ
نن: َهَوى وأْهَواء، َقفا وأْقَفاء .3  (100))َفَعل(،  ومثالُه في السُّ
  ِمَعى وأْمَعاءو ،(101))ِفَعل(، ومثاله:  ِإَنى وآَناء .4
 (103)أنى وآَناء( 102) ومثالُه: ِرْيح  وأرَواح)ِفْعل(،  .5



 
 

95 
 

 ISSN = 2073-6614  pp: 89-132 مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب 

 E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 2022والثالثون /  الخامسالعدد: 

 )َفُعل(،  ومثالُه: َعُدو وأعداء.  .6
 :(104)وقد جاء هذا البناء شاذا من األوزان التالية

وأْسَفار،   .1 وَساِفر  وأْصَحاب،  وصاِحب  وأنْصار،  َناِصر   نن:  السُّ في  وأمثلتُه  )َفاِعل(،  وزن  
ُيَجَمَع َعَلى )ُفعالء(، َفُعِدَل ب )شهيد( َعَلى )أشهاد( َكما وَشاِهد وأْشَهاد، وِقَياُس هذا الجمع أْن  

 ُعِدل بأقراء عن ُقُرْوء. 
وأْضَياف،   .2 وَضيِّف  وأْنداد،  وَندْيد  وأشباه،  وشبيه  وأنصار،  َنصْير  َنن:  السُّ في  وأمثلته  )َفِعْيل(: 

وأيَتام،    وَيِتْيم  وأْخالط،  وَخِلْيط  وأْيَمان،  وَيِمْين  وأحالم،  وأردافوَحِلْيم  وَشِهْيد (105) وَرِدْيف   ،
َعَلى   )شهيد(  َفُعِدَل   )ُفعالء(،  َعَلى  ُيَجَمَع  أْن  الجمع  هذا  وِقَياُس  وأْشَراف.  وَشِرْيف  وأْشَهاد، 

 .(106))أشهاد( َكما ُعِدل  بأقراء عن قروء
نن:  أكمة وآكام .3  (109)، وأَجَمة وآَجام(108) ، وأَطَمة وآطام(107))َفَعَلة(، وأمثلته في السُّ
نن:  ِشْيخ وأْشَياخ، وَضْيف وأْضَياف.  .4  )َفْعل( معتل العين )صفة( وِمثاله في السُّ
نن: ِسَتار وُسُتور، وِوَداج وأوَداج .5  )ِفَعال(، وِمثالُه في السُّ
نن : َميَّت وأْموات .6  ، وَخيِّر وأخَيار(110) )َفْيِعل(، ومثاله في السُّ
نن:  َوْزَغة وأْوزا  .7  غ)َفْعَلة(: ومثالُه في السُّ
نن: َفُحْوص وأْفَحاص   .8  )َفُعْول(،  ومثالُه السُّ
نن: َطَواف وأَطَواف  .9  )َفَعال(،  ومثالُه في السُّ

 : (111)فيما يلي ا(:  قياس  36) ا: )أْفِعَلة(: ورد هذا البناء في ُسنن البيهقي في ستة وثالثين موضع  ثانًيا
أو ياء( بفتحِ  .1 أو واو  الفاء وكسرها وضمها  ِاسم مذكر رباعي قبل آخره حرف مدٍّ )ألف   

  َعَلى وزن )َفَعال أو ِفَعال أو ُفَعال(
نن             السُّ في   وِهاَلل  (112) وأمثلته  وألسنة،  وِلَسان  وأْوكَية،  وِوكاء  وآنية،  وإَناء  وأْسقَية،  ِسَقاء   :

وِكَساء   وأْفِنَية،  وِفَناء  وأبنية،  وِبَناء  وَأِئمَّة،  وإمام  وِوعاء  وأِهلَّة،  وأِخلَّة،  وِخالل  وأْقْبية،  وِقَباء  وأْكسَية، 
، وِشَفاء وأْشفَية، وِرَداء (115) ، وِسَرار وأِسرَّة(114)، وِلَواء وأْلِوْية، وِوَطاء وأْوِطَية(113) وأْوِعَية، ِخَباء وَأْخِبَية
فإنَّك إذا كسرته على بناء أدنى   ما كان فعاال  )  –رحمه هللا    –قال  سيبويه  .  (116) وأْرِدَية، وِسَنان وَأِسنَّة

رته على أفعلٍة، وذلك قولك: )حماٌر وأحمرٌة(، و)خماٌر وأخمرٌة(  (117) العدد كسَّ

وأسنمة  وَسَنام  وأْمِكَنة،  َمَكان  و  وأْجِنَحة،  َجَناح  البيهقي:  سنن  في  )َفَعال(  ، (118) وأمثلة 
وأْقفَية وَقَفاء  وأْطِعَمة،  وَطَعام  وأْعطية،   وأوطية  ،(119) وَعَطاء  وَوَشَراب (120)ووَطاء   ،

 وأْشِرَبة، وَدَواء وأْدوية. 
نن  ، وُغاَلم وأْغِلَمة. (122) : ُفؤاد وأْفِئَدة، وُزَقاق وأِزقَّة (121) و أمثلة )ُفَعال( في السُّ
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أمثلته في   .2 أو واو( على وزن )َفِعْيل(: ومن  َمّد )ياء  لمذكر رباعي قبل آخره حرف  ِاسم 
َنن:    السُّ

 .  (123)َبِعْير وأْبِعرة، وَسِرْير وأسرَّة، وجريب وأْجِرَبة
ِاسم لمذكر رباعي قبل آخره حرف َمّد )ياء أو واو( على وزن )َفُعول(، وله مثال واحد في   .3

نن: َعُمْود وأعِمدَ   ة. السُّ
 من األوزان التالية:   اوقد جاء هذا البناء شاذ  

نن: َعِزْيز وأِعزَّة، َوَجليل وأِجلَّة .1  ( 124) ما كاَن َعَلى )َفِعْيل( صفة ، ومثاله في السُّ
( أجروه َمجرى األْسَماء مْثَل )َرِغْيف وأْرِغَفة( َفَغلََّبوا حكم  وهذا الشذوذ َسَبُبُه أنَّ )َفِعْيال  

َفة شبيهة  باألفعال؛ ألنها االسم َعَلى الوص ِعْند الَجْمع؛ لخفَّة االسم؛ ولكون الصِّ ف 
 .(125) مشتقة ِمْنه

)َفاِعل( غيَر وصف .2 َعَلى وزن  َنن: واِدي وأْودَية، وزاد  (126)اسٌم  السُّ ، وِممَّا َجاء في 
 (127) وأْزِوِدة

والقياس  في جمع )وادي( )ووادي( َعَلى وزن )َفَواِعل(، ألنَُّه ال يشَتِمُل َعَلى حرف َمٍد   
َقْبَل آخره، وكأنَهم استغنوا بهذا الجمع عن غْيره؛ لغرض التخفيف، والستثقال الواوين في  

ل الكلمة فلم َيْجَمُعوه َعَلى فواعل    .(128)أوَّ
 .(129)ُسنن البيهقي: َقَفا وأْقفَية)َفَعل( اسم ال صفة، ومن أمثلته في  .3
نن: وطأة وأوِطِئة .4  .(130))َفْعَلة( اسم ال صفة ومن أمثلته في السُّ

 المبحث الثاني: )أفعل وِفْعَلة(
(، وهو  أقلُّ األبنية 26)   ا: )أفُعل(: َوَرَد هذا البناء في الُسَنن في ستة وعشرين موضع  أوال  

ُله َهْمزة، وَيَطرُد هذا البناء في ثالثة   وائد، ألنَّه ال َيجيُء إال ما كان أوَّ التي تحتوي َعَلى الزَّ
َنن:    أنواع من المفردات، جاء في السُّ

وَنْفس  .1 وأشُهر،   َشْهر   : ومثالُه  مضعف،  غيُر  والعين  الفاء  صحيح  )َفْعل(  َعلى 
َأظُهر، وَعْظم وأَعُظم، وَحْرف وَأْحُرف، وَوْجه وَأْوُجه، وَسْهم وَأْسُهم،  وَأْنُفس، وَظْهر و 

، وَعْبد وأْعُبد،  (132)، وَسْطر وَأْسُطر، وَبْحر وَأْبُحر، ورأس وأرُؤس(131)ووْسق وَأْوُسق
 .  (133) وَبْطن وأْبُطن، وَعْنز وأَْعُنز، وَحْبل وَأْحُبل

، وكان ما قبل آخره مدة )ألف(، ومن أمثلته امعنوي    ا تأنيث    امؤنث     ارباعي     اما كان اسم   .2
َنن: ِذَراع وأْذُرع، وَعتاد وأعُتد  .(134)التي جاءت في السُّ

واحدُا: َيٍد    ال يْحتوي َعَلى تاء تأنيث، ولم أجد في الُسَنن إال مثاال    امؤنث    اما جاء اسم   .3
 وأْيدي.
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 من األوزان التالية:  اَو جاء هذا البناء شاذ  
نن: َعْين وأعُين، وصاع وآُصع .1  .(135) )َفْعل( معتل العين، ومثالُه في السُّ

؛ ألنَُّه راجع إلى تحقيق إزالِة اللبس، وهذا  اوِعلَُّة َمجيء معتل العين على )َفْعل( شاذ  
امرائي  .(136) ذلك   -حفظه هللا  -من باب المغايرة، وقد اختار  الدكتور فاضل السَّ

، وقد ذكر النُّحاُة أنَّ مجيء (137) وأمَّا المضعف فأمثلته: َكّف وأُكف، وَضّب وأُضبّ   
 .(138)، فتكوَن كالشيء الواحدالمضعف َعَلى )أفُعل( قليل؛ ألنَّ عيَنُه تماِثُل المه

أمَّا ِعلَّة مجيء )َفْعل( من المضعف الثالثي َعلى هذا الباب، وذلك من باب الحمل 
 .(139)على النظير واإللحاق به؛ لتحقيق االطراد والمماثلة َعَلى صورٍة واحدة

نن: ِرْجل وأْرُجل  ااسم   .2 ْلع وأْضُلع،  ، وِدْرع وأْدُرع، وِض (140) َعَلى )ِفْعل(، وأمثلته في السُّ
وقد ُيْسَتْغَنى بهذا البناء  من القلة عن الكثرة، فيكوُن للقليل وللكثير، والعكس صحيح،  
أبنية   بعِض  عن  الكثرة  أبنية  ببعض  ُيْسَتْغَنى  )وقد  بقوله:  عقيل  ابُن  ذكرُه  ما  وهذا 

والعكس( أعني  (141)القلة،  كالمهم  من  والُمَبيَُّن  التصريف    –،  وأهل   أنَّ    -النحاة 
 وزن القلة عن وزِن الكثرة  )أرُجل( وأمثالها جاء َعلى )أْفُعل(؛ ِلَكثَّرة االستعمال، فإنابةُ 

االستعمالَيدُ  كثَّرة  على  ا  ،(142) لُّ  عليه  نوه  ما  مالٍك  وهذا  هللا    –بُن     -رحمه 
 :(143)بقوله

في يفي... ا( وضع  بكثرةٍ وبعُض ذي ) -  .)كأرُجٍل( والعكُس جاء كالصُّ
نن : َعْبد وأعُبد ما جاء  .3   .صفة َعَلى  )َفْعل(، ولُه  مثاٌل واحد في السُّ

وقد جاء هذا الوزن َعلى )أفُعل(؛ ألنَّهم استعملوا هذه الصفة استعمال األسماء، فجاء َعَلى  
 (144) زنته
ورود  اثاني   القلة  جموع  أبنية  أقلُّ  وهو  )ِفْعَلة(:  خمسة   ا:  في  ورد  حيث  البيهقي  سنن  في 

 مواضع: 
ماع ِلما ورد عن العرب   نَُّه  إ  ، وقيل(145) وهذا الوزن غيُر قياسي، وهو مقصوٌر على السَّ

راج  ا ، وحجتهم (146) في هذا    –رحمه  هللا    –سم جمٍع ال َجمع تكسير وهو قول ابن السَّ
لكثرته، جْمع؛  أنَّه  الباحث  َوَيرى  اطرادِه،  َعدُم  ذلك  من    في  مفرد  له  البناء  هذا  ولكوِن 

نن:  (147)لفظه  ، وأوزانه في السُّ
 .(148) )َفْعَلة(: وَلُه مثاٌل واحد في الُسَنن: َمْرأَة وِنْسوة  -1
 .(149))َفَعل(: ولُه مثاٌل واحد: َفَتى وِفْتَية -2
 .(150))َفِعْيل(: ولُه مثاٌل واحد: َصِبيَّ وِصْبَية -3
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ه سيبويه، اسم جمع ال جمع تكسير)َفْعل(: وله مثاٌل واحد: أخ   -4 ، (151) وإْخَوة، وقْد َعدَّ
والذي يبدو للباحث أنَّه جمع تكسير، لوجود مفرد من لفظه، ولكونِه جاء َعَلى وزن  

 ِمن أوزان جموع التكسير.
 . (152) )ُفَعال(: ُغاَلم وِغْلَمة -5

 في ُسنن البيهقي معجم ألفاظ جموع القلة
 أفعال  -1

 مطرد صحيح أْفَعال  أْحَجارٌ  َفَعل  حجر   1
 مطرد صحيح أْفَعال  آَثار َفَعل  َأَثر  2
 مطرد صحيح أفعال  َأْظَفارَ  ُفْعل  ُظفر   3
 شاذ صحيح أفعال  أْسَنامَ  َفَعال  َسَنام  4
 شاذ صحيح َأْفَعال  اأْلَْنَصارَ  َفِعْيل  -َفاِعل َنِصْير -َناِصر   5
 شاذ صحيح أْفَعال  َأْصَحابُ  َفاِعل  َصاِحب   6
 مطرد معتل العين  َأْفَعال  َأْنَياب َفعل  َناب  7
 مطرد معتل العين  َأْفَعال  َأْزَواجَ  َفْعل  َزْوج  8
 مطرد مضعف  َأْفَعال  َأْسَنانُ  ِفْعل  ِسنّ   9

 مطرد صحيح َأْفَعال  أَْعَمالُ  َفَعل  َعَمل  10
 مطرد معتل العين  َأْفَعال  أبواب َفَعل  َباب  11
 مطرد معتل الالم َأْفَعال  أَْعَضاء ُفْعل  ُعْضو   12
 مطرد العين  معتل أْفعال  أْحَيان ِفْعل  ِحْين  13
 مطرد معتل العين  َأْفَعال  َأيَّامَ  َفْعل  َيْوم  14
 َفْعل  َشْيء   15

 َأْشَياءَ 
صحيح مهموز الالم  َأْفَعال 

 –أو معتل الالم  –
 أو شبيه بمعتل الالم

 مطرد

 -َعْقب  -ُعْقب  16
 َعِقب

َفْعل   –ُفْعل 
 –مطرد صحيح َأْفَعال  أَْعَقابِ  َفِعل  –

 مطرد -مطرد
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْقَدام  َفَعل  َقَدم   17
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْطَرافِ  َفَعل  َطَرف   18
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْشَفارِ  ُفْعل  ُشْفر  19
 مطرد مضعف  َأْفَعال  َأْلَبابِ  ُفْعل  ُلبّ   20
 أو شاذ مطرد  صحيح َأْفَعال  َأْسَفارِ  َفْعل  َسَفر  21
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 مطرد صحيح َأْفَعال  أَْغَصانِ  ُفْعل  ُغْصن  22
 مطرد معتل العين  َأْفَعال  أَْعَواد ُفْعل  ُعْود  23
 مطرد معتل العين  َأْفَعال  َأْفَواهِ  ُفْعل  َفاه  -ُفْوه  24
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْمَثالُ  َفَعل  َمَثل  25
 مطرد معتل العين  َأْفَعال  ألوان َفْعل  َلْون   26
 مطرد معتل العين  َأْفَعال  َأْزَوادِ  ْعل فَ  زاد   27
 مطرد معتل العين  َأْفَعال  َاْخَوال  ل عْ فَ  َخال   28
 شاذ أو مطرد  مضعف  َأْفَعال  أَْعَمامَ  َفْعل  َعمّ   29
 شاذ أو مطرد  صحيح َأْفَعال  َأْحَبارِ  َفْعل  َحْبر  30
 مطرد مضعف  َأْفَعال  َأْمَدادٍ  ُفْعل  ُمد  31
  ِفْعلو  ْعلفَ  ِسم و  َسمو  ْسما  32

 مطرد معتل الالم َأْفَعال  َأْسَماءِ  ُفْعل و 

 شاذ أو مطرد  صحيح َأْفَعال  َأْرَطالٍ  َفْعل  َرْطل   33
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْقَساطٍ  ِفْعل  ِقْسط   34
 مطرد مهموز الفاء َأْفَعال  آَباط ِفْعل  إْبط  35
 مطرد مهموز الفاء َأْفَعال  أَْعَرابُ  َفَعل  َعرب  36
 مطرد معتل العين  َأْفَعال  َاْبَوال َفْعل  َبْول  37
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْنَجاسِ  َفَعل  نَجس   38
 شاذ  –مطرد  صحيح  َأْفَعال  أشباه َفِعْيل  -َفَعل َشِبْيه -َشَبه  39
 مطرد معتل العين  َأْفَعال  َأْمَيالٍ  ِفْعل  ِمْيل  40
 آذان ُفُعل  ُذنأُ   41

بمعنى  
 اأُلُذن

 مطرد أو قليل  صحيح َأْفَعال 

 مطرد معتل الالم َأْفَعال  َأداَلءٍ  َفْعل  َدْلو  42
 مطرد معتل العين  َأْفَعال  أْسواف  َفْعل  َسْوف   43
 شاذو  مطرد معتل العين  َأْفَعال  َأْمَواتُ  َفْيِعل و  َفْعل َميِّتو  َمْيت  44
 مطرد صحيح َأْفَعال  أنَصاب  ل ُفُعل َفعَ  َنَصب  -ُنُصب   45
 مطرد مهموز الالم َأْفَعال  َأْقَراء  ُفْعل  ُقْرء   46
 مطرد صحيح َأْفَعال  أْبَصار َفَعل  َبَصر  47
 شاذ أو مطرد  صحيح َأْفَعال  أْسَماع َفْعل  َسْمع  48
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْجَساد  َفَعل  َجَسد   49
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 مطرد  الفاء معتل َأْفَعال  َأْوَقاتِ  َفْعل  َوْقت   50
 مطرد صحيح َأْفَعال  أكباد َفِعل  َكِبد  51
 مطرد صحيح َأْفَعال  أْحكام ُفْعل  ُحْكم  52
 مطرد معتل العين  َأْفَعال  َأْحَوال  ل َفعَ  َحال   53
 شاذ أو مطرد  مضعف  َأْفَعال  أجَداد  َفْعل  َجدّ   54
 مطرد معتل العين  َأْفَعال  َأْصَواتِ  ل َفعْ  َصْوت   55
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْنَفاس ل َفعَ  َنَفس  56
 مطرد معتل العين  َأْفَعال  أْرَواح ِفْعل و  ُفْعل ِرْيح و  ُرْوح  57
 مطرد مضعف  َأْفَعال  احياء َفْعل  َحيّ   58
 مطرد صحيح َأْفَعال  ْعَناقأ  ل ُفعُ  ُعُتق  59
 مطرد معتل العين  َأْفَعال  أْعَيان َفْعل  َعْين   60
 شاذ -مطرد صحيح َأْفَعال  َأْتَباعِ  َفاِعل  –َفَعل  َتاِبع   -َتَبع  61
 مطرد معتل العين  َأْفَعال  َأْجَوافَ  َفْعل  َجْوف   62
 مطرد صحيح َأْفَعال  أْحَزاب  ِفْعل  ِحْزب   63
 مطرد معتل العين  َأْفَعال  أموال ل َفعَ  َمال  64
  ُفِعل وِفْعل َنِمرو  ِنْمرو  ُنِمر  65

 مطرد صحيح َأْفَعال  أْنَمار َفِعل و 

 مطرد صحيح َأْفَعال  أْخاَلق  ُفُعل  ُخُلق   66
 مطرد صحيح َأْفَعال  أْجَناد ل ُفعْ  ُجْند  67
 مطرد صحيح َأْفَعال  أْنَفال َفَعل  َنَفل  68
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْفَخاذ  َفِعل  َفِخذ   69
 شاذ الفاء معتل َأْفَعال  َأْوَراك ل َفعِ  َوِرك   70
 مطرد معتل الفاء َأْفَعال  َأْوَساخُ  ل َفعَ  َوَسخ  71
 مطرد معتل العين  َأْفَعال  أقوام َفْعل  َقْوم  72
 مطرد صحيح َأْفَعال  اذناب َفَعل  َذَنب  73
 شاذ معتل العين  َأْفَعال  أْشَياخ َفْعل  َشْيخ  74
 مطرد معتل العين  َأْفَعال  َأْثَواب ل َفعْ  َثْوب  75
 مطرد مضعف  َأْفَعال  أْزَرار  ِفْعل  ِزرّ   76
 شاذ -مطرد  معتل العين  َأْفَعال  َأْشَياعِ  ِفْعلة  -ِفْعل شْيعة -ِشْيع  77
 شاذ أو مطرد  معتل الالم َأْفَعال  آَباء َفُعل و  لَفعَ  أُبوو  وٌ بَ أَ   78
 شاذ  أو مطرد  صحيح َأْفَعال  َأْشَراطِ  َفْعل  َشْرط   79
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 مطرد معتل العين  َأْفَعال  أْهَوار  ْعل فَ  َهْور  80
 مطرد صحيح َأْفَعال  أْعاَلم َفَعل  َعَلم  81
 شاذ  –مطرد مضعف  َأْفَعال  أْنداد َفِعْيل  –ِفْعل  َنِدْيد  -ِندّ   82
 مطرد صحيح َأْفَعال  أْعَراف  ُفْعل  ُعْرف  83
 شاذ أو مطرد  معتل الفاء َأْفَعال  َأْوَهامَ  َفْعل  َوْهم  84
  -ِقْتب  –َقَتب   85

 ِقْتبة
ِفْعل   –َفَعل 
مطرد  –مطرد  صحيح َأْفَعال  َأْقَتاب  ِفْعلة  –

 شاذ -
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْحَمالَ  ِفْعل و  َفْعل ِحْمل و  َحْمل  86
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْحاَلَس  ِفْعل  ِحْلس   87
 مطرد صحيح َأْفَعال  أْنَعام َفَعل  َنَعم  88
 شاذ مضعف  َأْفَعال  أْبَواء َفْعل  َبوّ   89
 مطرد صحيح َأْفَعال  ألبان  َفَعل  َلَبن   90
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْخَبار َفَعل  َخَبر  91
 مطرد صحيح َأْفَعال  اْصَباغ ِفْعل  ِصْبغ  92
 شاذ  –مطرد صحيح  َأْفَعال  اْسَتار ِفَعال  –ِفْعل  ِسَتار -ِسْتر  93
 شاذ معتل العين  َأْفَعال  َأْضَيافُ  َفْعل  َضْيف   94
 مطرد صحيح َأْفَعال  اشعار ِفْعل  ِشْعر  95
 مطرد صحيح َأْفَعال  أْعطان َفَعل  َعَطن  96
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْرَحاِم َفِعل  َرِحم   97
 مطرد معتل الفاء َأْفَعال  َأْوَثانَ  َفَعل  َوَثن   98
 مطرد صحيح َأْفَعال  أْمَطار  َفَعل  َمَطر   99

 مطرد صحيح َأْفَعال  افعال  ِفْعل  ِفْعل   100
 مطرد صحيح َأْفَعال  ارزاق  ِفْعل  ِرْزق   101
 مطرد معتل العين  َأْفَعال  َأْنَواعٍ  َفْعل  َنوع  102
 مطرد معتل العين  َأْفَعال  َأْسَواق  ُفْعل  ُسْوق   103
 مطرد معتل الالم َأْفَعال  َأْبَناء  َفْعل و  لعَ ف ابن و  ونَ بَ   104
 مطرد معتل الفاء َأْفَعال  أْوالد َفَعل  َوَلد  105
 شاذ  –مطرد  صحيح َأْفَعال  َأْحاَلمِ  َفِعْيل  –ِفْعل  حليم -ِحلم   106
 شاذ معتل الفاء َأْفَعال  أْيَمان  َفِعْيل  َيِمْين   107
 مطرد معتل العين  َأْفَعال  َأْعَيادِ  ِفْعل  ِعْيد   108
 شاذ صحيح َأْفَعال  اْحَراس  ِعل افَ  َحاِرس   109
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 مطرد صحيح َأْفَعال  أْقاَلم َفَعل  َقَلم   110
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْكَحالِ  ُفْعل  ُكْحل   111
 مطرد معتل الفاء َأْفَعال  أْوَساط  َفَعل  َوَسط   112
 شاذ صحيح َأْفَعال  آَكام َفَعَلة  أَكَمة  113
 مطرد صحيح َأْفَعال  اْضَعاف  ِفْعل  ِضْعف   114
 مطرد صحيح َأْفَعال  أْقراط  ُفْعل  ُقْرط   115
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْطَفالٌ  ِفْعل  ِطْفل   116
 مطرد صحيح َأْفَعال  أْبَدان َفَعل  َبَدن   117
 مطرد معتل الفاء َأْفَعال  أْوَضاح  َفَعل  َوَضح  118
 مطرد معتل العين  َأْفَعال  أْبَيات َفْعل  َبْيت  119
 شاذ -مطرد صحيح َأْفَعال  َأْخاَلطٌ  َفِعْيل  –ِفْعل  َخِلْيط  -ِخْلط  120
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْحَسابِ  َفَعل  َحَسب   121
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْنَساب  َفَعل  َنَسب   122
 مطرد معتل العين   َأْفَعال  أْنَواء َفَعل  َنْوء  123
 مطرد صحيح َأْفَعال  أظالف  ِفْعل  ِظْلف   124
 مطرد معتل العين  َأْفَعال  َأْرَواثِ  َفْعل  َرْوث  125
 مطرد  –شاذ  معتل الفاء َأْفَعال  َأْوَساقَ  ِفْعل  –َفْعل  ِوْسق  -َوْسق  126
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْمالك ُفْعل  –ِفْعل  ُملك  -ِمْلك   127
 مطرد معتل العين  َأْفَعال  أْعوام َفْعل  َعام  128
 مطرد مضعف  َأْفَعال  َأْخَفاف  ُفْعل  ُخفّ   129
 مطرد معتل الفاء َأْفَعال  َأْوَقاص  َفَعل  َوَقص   130
 مطرد معتل الفاء َأْفَعال  أْوقاس  َفَعل  َوَقَس   131
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْصَداع  َفَعل  َصَدع   132
 شاذ صحيح َأْفَعال  أْعَتاد  َفَعال  َعَتاد   133
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْصَنافِ  ِفْعل  ِصْنف   134
شاذ أو مطرد   صحيح َأْفَعال  َأْنَهارُ  َفْعل  َنَهر و  َنْهر   135

 ومطرد
 مطرد مضعف  َأْفَعال  َأْزَقاقٍ  ِفْعل  ِزقّ   136
 قليل مطرد أو  صحيح َأْفَعال  أْثاَلث ُفُعل و  لُفعْ  ُثُلثو  ثُثلْ   137
 قليل مطرد أو  صحيح َأْفَعال  َأْخَماس  ُفْعل و  ُفُعل س ُخمْ و  ُخُمس  138
 شاذ أو مطرد  مهموز َأْفَعال  اآلف  َفْعل  أْلف   139
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 مطرد  صحيح َأْفَعال  َأْجَزاءٍ  ُفُعل و  ُفْعل ُجُزء و   ُجْزء  140
 مطرد معتل الفاء َأْفَعال  أْوَزار  ِفْعل  ِوْزر  141
  َفَعلو  ِفَعل َأِنيو  َأَنىو  ِإَنى  142

 مطرد معتل الالم َأْفَعال  آَناء َفِعل و 

 مطرد صحيح َأْفَعال  أْشَداق  ِفْعل  ِشْدق   143
 شاذ أو مطرد  مضعف  َأْفَعال  أْبرار َفْعل  َبرّ   144
 شاذ معتل العين  َأْفَعال  َأْنَيارٍ  ِفْعل  ِنْير   145
 شاذ معتل العين  َأْفَعال  أْطَواف  َفْعل  َطَواف و  َطْوف  146
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْمَصار ِفْعل  ِمْصر  147
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْرَكانِ  ُفْعل  ُرْكن   148
 مطرد معتل العين  َأْفَعال  َأْشَواطٍ  َفْعل  َشْوط   149
 قليل  صحيح َأْفَعال  َأْسَباعٍ  َفُعل  َسُبع  150
 مطرد صحيح َأْفَعال  أْعَراض  َفَعل  َغَرض  151
 مطرد صحيح َأْفَعال  أزالم َفَعل  َزَلم  152
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْقَفاصِ  َفَعل  َقَفص   153
 -َوْزغ  -َوَزغ  154

 َوْزَغة 
َفْعل   –َفْعل 
 شاذ  أومطرد  معتل الفاء َأْفَعال  َأْوَزاغِ  َفْعَلة  –

 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْنَماطِ  َفَعل  َنَمط  155
 مطرد صحيح َأْفَعال  أْمَراض  َفَعل  َمَرض  156
 مطرد صحيح َأْفَعال  أجالب  َفَعل  َجَلب   157
 شاذ أو مطرد  صحيح َأْفَعال  أْوَطاس  َفْعل  َوْطس   158
 مطرد صحيح َأْفَعال  أثمان  َفَعل  َثَمن   159
 مطرد صحيح َأْفَعال  أْصَنام َفَعل  َصَنم  160
 مطرد  مضعف  َأْفَعال  أْشَرار  َفْعل   َشرَّ   161
 مطرد أو شاذ   معتل العين  َأْفَعال  أْخَيار ل  َفْيعِ و  َفْعل َخيِّر  و  َخْير  162
 مطرد معتل العين  َأْفَعال  أْنَياط َفْعل  َنْوط  163
 مطرد صحيح َأْفَعال  أْسَعار ِفْعل  ِسْعر  164
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْذَهابِ  َفَعل  َذَهب  165
 مطرد مهموز الفاء َأْفَعال  آَجالِ  َفَعل  َأَجل   166
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْرَباحَ  ِفْعل  ِرْبح   167
 شاذ معتل الفاء َأْفَعال  أْيَتام  َفِعْيل  َيِتْيم   168
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 مطرد العين معتل  َأْفَعال  َأْقَوال  َفْعل  َقْول   169
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْكَتافِ  فِعل  َكِتف  170
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْدَراعَ  ِفْعل  ِدْرع  171
 مطرد معتل الالم َأْفَعال  أْعَداء َفعيل  َعُدو  172
  -صحيح ثالثي َأْفَعال  َأْرَدافِ  َفِعْيل  –َفِعل  َرِدْيف -َرِدف  173

 )َفِعْيل(  رباعي
 شاذ  –مطرد

شاذ أو و  نادر صحيح َأْفَعال  َأْنَحالُ  َفْعل  َنْحل   174
 مطرد

 مطرد صحيح َأْفَعال  أْعَراض  ِفْعل  ِعْرض  175
 مطرد معتل الالم َأْفَعال  َأْمَعاءَ  ل ِفعَ  ىِمع    176
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْصاَلبِ  ُفْعل  ُصْلب   177
 شاذ مطرد أو  صحيح َأْفَعال  َأْفَراسٍ  َفَعل   َفَرس   178
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْنَصافَ  ِفْعل  ِنْصف   179
 مطرد صحيح َأْفَعال  أَْعاَلج ِفْعل  ِعْلج  180
-ُسرّ -َسرّ -ِسرّ   181

 مثلث
َفْعل   –ِفْعل 
شاذ  –مطرد  مضعف  َأْفَعال  أْسَرار  ُفْعل  –

 مطرد –
 مطرد مهموز الفاء َأْفَعال  َأَثام   ِفْعل  إْثم  182
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْبَشاْر  َفَعل  َبَشر  183
 مطرد صحيح َأْفَعال  أغراض  َفَعل  َغَرض  184
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْساَلبَ  ِفْعل  ِسْلب   185
 قليل  صحيح َأْفَعال  أْعَجاز َفُعل  َعُجز  186
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْكَفالِ  َفَعل  –ِفْعل  َكَفل -ِكْفل  187
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْوَتارَ  ِفْعل  –َفَعل  ِوْتر  –َوَتر   188
 مطرد مضعف  َأْفَعال  َأْقَساسِ  ِفْعل  ِقّس   189
 قليل أو مطرد  صحيح َأْفَعال  أْنَجاد ل َفعُ  َنُجد  190
 شاذ معتل العين  َأْفَعال  أكَياسِ  ِفْعل  ِكْيس  191
َفَعل   –َفْعل  ِنْطع-َنَطع -َنْطع  192

 مطرد  –شاذ  صحيح َأْفَعال  َأْنَطاعَ  ِفْعل  –

 مطرد صحيح َأْفَعال  أْضاَلع  ِفْعل  ِضْلع  193
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْصَهارُ  ِفْعل  ِصْهر  194
 مطرد صحيح َأْفَعال  اعداد َفَعل  َعَدد  195
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 مطرد صحيح َأْفَعال  أْضَراس  ِفْعل  ِضْرس   196
 مطرد معتل العين  َأْفَعال  أْدَيان  ِفْعل  ِدْين   197
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْخَتانُ  َفَعل  َخَتن  198
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْبَكارِ  ِفْعل  ِبْكر  199
 مطرد مضعف  َأْفَعال  َأْكَمامِ  َفْعل  مكَ   200
 شاذ أو مطرد  معتل الالم َأْفَعال  َأْنَحاءٍ  َفُعل  –َفِعل  َنْحو  201
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْبَضاعِ  ِفْعل  –ُفْعل  ِبْضع -ُبْضع  202
-َكفء-ُكفء  203

 مثلث  -ِكْفء
 -َفْعل –ُفْعل 

 َأْكَفاءَ  ِفْعل 
شاذ  -مطرد مهموز الالم َأْفَعال 

 أو مطرد 

 مطرد مضعف  َأْفَعال  َأْحَرارِ  ُفْعل  ُحرّ   204
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْدَبارِ  ُفُعل  ُدُبر  205
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْقَراص  ُفْعل  ُقْرص  206
 مطرد صحيح َأْفَعال  أطَهار  ُفْعل  ُطْهر    207
 شاذ أو مطرد  مضعف  َأْفَعال  أْشَتات  َفْعل  َشتّ   208
معتل العين والالم   َأْفَعال  أْهَواء  َفَعل  َهَوى   209

 )مقرون( 
 مطرد

 مطرد صحيح َأْفَعال  أْحداث  َفَعل  َحدث   210
 شاذ أو مطرد  معتل العين  َأْفَعال  أْسَياط  َفْعل  َسْوط   211
 مطرد مهموز َأْفَعال  آَفاقِ  ُفُعل  –َفَعل  ُأُفق و  َأَفق  212
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْرَباعٌ  ُفْعل  ُرْبع   213
 شاذ أو منطرد معتل الفاء َأْفَعال  أَْعَوازِ  َفْعل  َوْعز  214
 شاذ  –مطرد  صحيح  َأْفَعال  أْشَرافُ  َفِعيل  –َفْعل  َشِرْيف -َشَرف  215
 مطرد معتل العين  َأْفَعال  َأْسَيافِ  َفْعل  َسْيف  216
 شاذ  مهموز َأْفَعال  آَطاِم ة لَ ْفعَ أَ  أَطَمة   217
 مطرد صحيح َأْفَعال  أْقَران  َفَعل  َقَرن   218
 شاذ أو مطرد  صحيح َأْفَعال  َأْنَصابُ  َفْعل  َنْصب   219
 مطرد صحيح َأْفَعال  أَْعَنابِ  ِفَعل  ِعَنب  220
 مطرد معتل العين  َأْفَعال  َأْسَواطٍ  َفْعل  َسْوط   221
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْمَشاطِ  ِفْعل  ِمْشط   222
 مطرد معتل الالم َأْفَعال  َأْوَجاعٌ  َفَعل  َوَجع   223
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 شاذ صحيح َأْفَعال  أْشَهاد َفاِعل  شهيد –َشاِهد   224
 نادر صحيح َأْفَعال  أْفَحاص  َفْعل  َفُحْوص  -َفْحص  225
 مطرد معتل الالم َأْفَعال  َأْفَناءِ  ُعل فَ  ُنوفَ   226
 مطرد معتل الفاء َأْفَعال  أْوَباش َفَعل  َوَبش  227
 مطرد أو شاذ  صحيح َأْفَعال  َأْنَبارِ  َفْعل   َنْبر   228
 شاذ مهموز َأْفَعال  آَجامَ  َفَعلة   أَجَمة   229
  ُوْصل  230

 ِوْصل و 
 مطرد معتل الفاء َأْفَعال  َأْوَصالِ  ِفْعل و  ْعلفُ 

 مطرد صحيح َأْفَعال  أْقَدار  َفَعل  َقَدر   231
 شاذ أو شاذ  مضعف  َأْفَعال  أْرَباب َفْعل  َربّ   232
 مطرد معتل الالم َأْفَعال  أقفاء  َفَعل  َقَفا  233
 مطرد صحيح َأْفَعال  قطار أَ  ُفْعل  ُقْطر   234
 مطرد صحيح َأْفَعال  أَْغَمار ُفَعل  ُغَمر  235
 مطرد صحيح َأْفَعال  أْعاَلفِ  َفَعل  َعَلف   236
 شاذ مضعف  َأْفَعال  أشَطاط  َفَعل  َشَطط   237
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْجَسام  ِفْعل  ِجْسم   238
 شاذ  –مطرد  معتل الالم َأْفَعال  َأْوَداجُ  ِفَعال  –َفَعل  ِوداج-َوَدج  239
 مطرد معتل الالم َأْفَعال  َأْوَفاضِ  َفَعل  َوَفص   240
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْجَرانِ  ْعل فِ  ِجْرن   241
 قليل  –مطرد  صحيح َأْفَعال  أَْعَضادُ  َفُعل  –َفَعل  -َعُضد -َعَضد  242
 مطرد معتل العين  َأْفَعال  َأْلَواحِ  َفْعل  َلْوح  243
 مطرد صحيح َأْفَعال  َأْطَمارٌ  ِفْعل  ِطْمر   244

 
 َأْفِعَلة: -2

 شاذ معتل العين  أفِعَلة  َأْوِدَيةِ  َفاعٍ  –َفاِعل  وادٍ  -َوادي  .1
 مطرد معتل الالم أفِعَلة  أسقية  ِفَعال  ِسَقاء  .2
 مطرد معتل الالم أفِعَلة  آنية ِفَعال  إَناء  .3
 مطرد مهموز الالم أفِعَلة  أوكية ِفَعال  ِوَكاء  .4
 مطرد صحيح أفِعَلة  َأْلِسَنةُ  ِفَعال  ِلَسان  .5
 مطرد صحيح أفِعَلة  َأْجِنَحة  َعال فَ  َجَناح  .6
 مطرد صحيح مضعف  أفِعَلة  أَِهلَّةِ  ِفَعال  ِهاَلل  .7
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 مطرد صحيح أفِعَلة  أْفئدة   ُفَعال  ُفَؤاد  .8
 مطرد صحيح مضعف  أفِعَلة  َأِئمَّةُ  ِفَعال  إَمام  .9

 مطرد صحيح أفِعَلة  أمكنة َفَعال  َمكان  .10
 مطرد صحيح أفِعَلة  َأْسِنَمةِ  َفَعال  َسَنام  .11
 مطرد معتل الالم  أفِعَلة  َأْبِنَيةَ  ِفَعال  ِبَناء   .12
 مطرد صحيح أفِعَلة  أَْعِمَدةٍ  َفُعول  َعُمْود  .13
 مطرد معتل الالم  أفِعَلة  َأْفِنية ِفَعال  ِفَناء  .14
 مطرد معتل الالم  أفِعَلة  اكسية ِفَعال  ِكَساء  .15
 مطرد لالم معتل ا أفِعَلة  َأْقِبَيةِ  َفُعل  –ِفَعال  ِقَباء  .16
 مطرد صحيح مضعف  أفِعَلة  َأِخلَّةَ  ِفَعال  ِخالل   .17
 مطرد معتل الالم  أفِعَلة  َأْوِعَيةِ  ِفَعال  ِوَعاء  .18
 مطرد معتل الالم  أفِعَلة  أَْعِطَيةُ  َفَعال  َعَطاء   .19
 مطرد صحيح مهموز أفِعَلة  أْخبية ِفَعال  ِخَباء  .20
 مطرد صحيح أفِعَلة  َأْبِعَرةٍ  َفِعْيل  َبِعْير   .21
 مطرد صحيح أفِعَلة  أطِعمة  َفَعال  َطَعام   .22
 مطرد معتل الالم  أفِعَلة  َأْقِفَية  َفَعال  َقَفاء   .23
 مطرد معتل الالم  أفِعَلة  َأْلِوَيةِ  ِفَعال  ِلَواء  .24
 شاذ مضعف  أفِعَلة  أَِعزَّة   َفِعْيل  َعِزْيز   .25
 مطرد مضعف  أفِعَلة  َأِزقَّةِ  ُفَعال  ُزَقاق   .26
 -ِوَطاء   .27

 َوَطاء 
 مطرد معتل الفاء  أفِعَلة  َأْوِطَئةِ  ِفَعال  –ِفَعال 

 -َسرر  .28
 سرير  -ِسَرار

 –مطرد  –شاذ  صحيح أفِعَلة  َأِسرَّةِ  ِفَعال وَفِعْيل و  َفَعل
 مطرد

 مطرد معتل الالم أفِعَلة  أْشِفيَّة  ِفَعال  ِشَفاء  .29
 مطرد صحيح أفِعَلة  َأْشِرَبةَ  َفَعال  َشَراب   .30
 مطرد معتل الالم  أفِعَلة  َأْرِدَية ِفَعال  ِرَداء  .31
 -ِجراب  .32

 َجِريب
 مطرد  صحيح أفِعَلة  َأْجِرَبةٍ  َفِعْيل  –ِفَعال 

 مطرد معتل الالم  أفِعَلة  ةأْدوي  َفَعال  َدَواء  .33
 شاذ معتل العين  أفِعَلة  َأْزِوَدة َفْعل  َزآد   .34
 مطرد صحيح أفِعَلة  َأِسنَّةَ  ِفَعال  ِسنان  .35
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 مطرد صحيح أفِعَلة  أَْغِلَمةٍ  ُفَعال  ُغاَلم  .36
 

 أْفُعل -3
 مطرد الالم الفاء معتل أْفُعل أيدٍ و  أيدي لَفعِ  ي يد  .1
 شاذ صحيح أْفُعل َأْرُجل ِفْعل ِرْجل  .2
 شاذ معتل العين أْفُعل أعُين ْعلفَ  َعْين  .3
 مطرد معتل الفاء  أْفُعل أْيُم هللا أْيُمن أو  َفِعْيل َيمْين   .4
 شاذ مضعف أْفُعل َأُكفٌّ  لَفعْ  َكفّ   .5
 مطرد صحيح أْفُعل َأْشُهرٌ  َفْعل َشْهر  .6
 شاذ معتل العين أْفُعل آُصع َفْعل َصاع  .7
 مطرد صحيح أْفُعل َأْنُفس  َفْعل َنْفس   .8
 مطرد صحيح أْفُعل َأْذُرع  لاِفعَ  ِذَراع   .9

 مطرد صحيح أْفُعل أْظُهر ْعلفَ  َظْهر  .10
 مطرد صحيح أْفُعل أَْعُظم َفْعل َعْظم  .11
 مطرد صحيح أْفُعل َأْحُرف َفْعل َحْرف  .12
 مطرد معتل الفاء  أْفُعل َأْوُجه  َفْعل َوجه   .13
 مطرد صحيح أْفُعل أْسُهم َفْعل َسْهم  .14
 مطرد معتل الفاء  أْفُعل َأْوُسق لَفعْ  َوْسق  .15
 مطرد صحيح أْفُعل َأْسُطر لَفعْ  َسطر  .16
 مطرد صحيح أْفُعل أَْعُتد ِفَعال عَتَاد  .17
 مطرد صحيح أْفُعل أْدُرع  ِفْعل ِدْرع  .18
 مطرد صحيح أْفُعل َأْبُحر َفْعل َبْحر  .19
 أو شاذ   مطرد مهموز العين  أْفُعل َأْرُؤس َفْعل رأس  .20
 شاذ صحيح أْفُعل أْعُبد َفْعل َعْبد  .21
 شاذ صحيح أْفُعل أْضُلع  ِفْعل ِضْلع   .22
 مطرد صحيح أْفُعل َأْبُطن َفْعل َبْطن  .23
 مطرد مضعف أْفُعل َأُضبّ  َفْعل َضبّ   .24
 شاذ صحيح أْفُعل أَْعُنزٌ  َفْعل َعْنز  .25
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 مطرد صحيح أْفُعل َأْحُبل َفْعل َحْبل  .26
 

 ِفْعَلة -4
 شاذ صحيح ِفْعَلة  ِنْسوة َفْعَلة  َمْرأَة    .1
 شاذ معتل الالم ِفْعَلة  ِفْتية َفَعل َفَتى  .2
 شاذ معتل الالم ِفْعَلة  ِصْبَية َفِعيل َصْبي  .3
 شاذ معتل الالم ِفْعَلة  إْخَوة  َفُعل و  لَفعَ  أَخو أو أُخوْ   .4
 شاذ صحيح ِفْعَلة  ِغْلَمة  ُفَعال ُغاَلم   .5

 
 الخاتمة
ج المنه  بتوضيح    وقد ُقْمنا  ، الذي منَّ علينا وتفضلو   مَّ ختاُم هذا البحثالحمد هللا الذي بفضله تَ  

ُثمَّ تكلمَّنا عن جموع   ،الثالث القلة والكثَّرة ومنتهى الجموع  حدثنا عن الجموعِ وت  ،بالمقدمة  الذي َبدأنا يه
دراستنا  الِقلَّة بصدد  هو  عن  الذي  العلماء  َقالُه  َلَغة    ،أوزانهو   ،ماهيته  وما  الِقلَّة  معنى  فنا  عرَّ   ، ُثمَّ 

  ،ِفْعَلة(و   أْفُعل)  :والثاني  ،(أْفِعَلةو   )اْفَعال  َعَلى مبحثين: األول  البحث  هذا  ترتيب  جعلنا  ُثمَّ    ،ااصطالح  و 
القلَّة  فقد وجدنا   البيهقيجموع  ُسنن  أبنية  في  صرفية  وإحصائية  ،أربعُة  كانت  نذكر   ،ودراستنا  أْن  فلزم 

العدد األكبر  األلفاظ    وقد بينا    ، القياس ألوزان القلَّة ونوضحه بعدها ما  ثم التي تليها و   الحاصلة على 
المعجمالب في  الذي  ذلك  ،تسلسل  خالف  وتركنا  العلماء  ناقشُه  الذي  اذَّ  الشَّ ناقشنا  القلو   ،وقد  يل  أوردنا 

كتب  الغربية    اللفظة  وضْحناو   ، والنَّادر وغريبهالممن  الحديث  ،عاجم  والنَّحو  ،وغريب  الصرف   ،وكتب 
من   التي لها أكثُر  للفظة  ا  معنى  وبينا  ،معناها   وبينا  ،يث إن كانت غامضة المعنىاللفظة في الحد  وقرنا

أسلوبنا إال ما اْحِتيَج و   وحاولنا أْن نشرح كالم العلماء بلغتنا  ،أو في أحاديٍث كثيرة  ،معنى في حديٍث واحد
وناقشناه  ،إليه المحدثين  كالم  األلفاظ  ألنَُّهم    ،وبينا  بعض  اذة  اليجعلون  مفرداتهاشَّ لخالف  ويجعلها    ، 

قياس   العكس  ،ااألقدمون  األوزان مثل     ،أو  لبعض  في مفرداٍت  إالَّ  القياسي كما هو  أنَّ  َفَعل(  )فوجدنا 
النُّحاُة األولون شاذ   واب  ،وجعله المحدثون قياساُ   االذي جعله  ُثمَّ   ،لكثرته وخفته  ؛وقد اخترناه  ،وهو الصَّ

والصرفيين النُّحاة  كالم  خالل  من  ندرتُه   وأثبتنا  النادر  أقليتهُ   ،ذكرنا  وبينا  القليل  وضعنا   ،واوردنا  ُثمَّ 
فيه  امعجم   و   :بينا  والشاذ  بالمطرد  وحكمها  اللفظة  نوُع  ثم  ووزنه  والجمع  ووزنه  والّنادرالمفرد    .  القليل 

 والحمد هلل ربِّ العالمين. 
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 . 195( الشعراء: 1)
 . 84/ 4شرح ابن عقيل: ينظر: ( 2)
 . 135معاني األبنية في العربية: ، و 2/212شرح الرضي َعلى الكافية:  :( ينظر3)
 .. 11/563، ولسان العرب: 6/129المحكم:  :( ينظر4)
 . 273/ 30تاج العروس:  :( ينظر5)
 . 84/ 4شرح ابن عقيل:  :( ينظر6)
صفحات  :ينظر  (7) :    إلى  والمقتضب:  593  -568/ 3الكتاب   النَّحو: 29/ 1.،  في  واألصول   ،

ص438،  2/437 العرف:  وشذا  الدروس:  86-87،  وجامع  الوافي:  2/33-34،   والنحو    ،
-36،  والفيصل في ألوان الجموع: ص 42-41، وجموع التصحيح والتكسير: ص639  -4/637

37 . 
مختار الصحاح مادة ينظر:  يؤنث. والجمع  )آباط(.  (  اإلْبُط: بسكون الباء ما تحت الجناح يذكر و 8)

نن: )َفَيْمَسُحوَن ِبَها َأْيِديِهْم ِإَلى اْلَمَناِكِب َواآْلَباِط(. ُسنن البيهقي: 2/ 1)ا ب ط(:   . 1/320. وفي السُّ
)َوَثاَلَثُة  الِقْسط:    (9) نن:  السُّ وفي  )أْقَساط(.  والجمع  َوالنَِّصيُب.  ُة  نصيبهم  اْلِحصَّ يعني:  َزْيٍت(.  َأْقَساِط 

 . 9/328وحصتهم من الزيت. ُسنن البيهقي: 
: القميص، والجمع )أْزَرار(.  10) نن: )َأْقِبَيَة ِديَباٍج 669/ 2الصحاح مادة )ِزّر(:  ينظر:  ( الِزرُّ . وفي السُّ

 . 387/ 3َأْزَراُرَها َذَهٌب(. ُسنن البيهقي: 
ول11) فسكون،  بكسٍر  )ِقتب(  مفرده  وهنا  فاألول   (  بينهما،  تماما  مختلف  المعنى  ألنَّ  ففتح؛  بفتٍح  يس 

معناه )األمعاء( أعني: )ِقْتب( وهو مراُد حديثنا؛ على وزن )ِفْعل( جاء في تهذيب اللغة مادة )ق ت 
)ِقْتب(.   َواِحدَها  األمعاء  َفِهَي  األقتاب  اللغة:  5/131العين:  ينظر:  ب(:  وتهذيب   ،9 /69  ،

,  ِبالرَُّجِل َيْوَم اْلِقَياَمةِ .. ومنه قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )ُيَجاُء  489/ 2والمصباح المنير:  
َأْقَتابُ  َفَتْنَدِلُق  النَّاِر  ِفي  النَّارِ َفُيْلَقى  ِفي  ِبَها  َفَيُدوُر  ِبَرَحاُه(.  ُه  اْلِحَماُر  َيُدوُر  َكَما  البيهقي:  و ,  سنن 

ل جاء في العين: الَقَتُب: إكاف الجمل، والتذكير فيه  . وأمَّا )َقَتب( فهو بمعنى إكاف الجم10/162
لساني. العين:  لأعم من التأنيث، ولذلك أنثوا المصغر فقالوا: ُقَتْيَبة. والَقَتُب َقَتٌب صغير على البعير ا

وسيبويه أطلق المعنيين عليهما على    .489/ 2، والمصباح المنير:  9/69:  ، وتهذيب اللغة5/131
 . 571-3/570الكتاب: ينظر:  بفتح ففتح. )َقَتب(
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اللفظة بمعنيين:  12) ابن  األ( جاءت هذه  نن: )عن ُعمر  البعير. جاء في السُّ ول: بيت اإلبل، وِحْلس 
َز ِعْير    –رِضَي هللا عنه    –خطاب   ام فَبْعُتَها َوَأْقَتاَبَها َوَأْحاَلَسَها(.    اّجهَّ ُسنن البيهقي:  ينظر:  إلى الشَّ

 . 97/ 2. ومقاييس اللغة مادة )ِحْلس(: 2/533
نن: عن النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل لِلنَِّساء: )اَل َتْكَتِحْل َقْد   َكاَنْت  الثاني: بيوت النَِّساء. جاء في السُّ

البيهقي:  ِإْحدَ  َأْبِنَيِتَها( ُسنن  َأْو ِفي َشرِّ  َأْحاَلِسَها  ِفي َشرِّ  َتْمُكُث  اللغة مادة .  ومق702/ 7اُكنَّ  اييس 
 . 97/ 2)ِحْلس(: 

بمعنيين: 13) اللفظة  هذه  جاءت  اإلِبل،أاألول:    (  نن:    حمال  السُّ في  جاء  األخرى،  للدَّواب  واألجمال 
َوَأْحاَلَسهَ  َوَأْقَتاَبَها  البيهقي:  )َبْعُتَها  ُسنن  َوَأْحَماَلَها(.  ُعَمَر  2/533ا  َعن  و  َعْنُه     -،  هللُا     -َرِضَي 

ُروا اأْلَْحَماَل(. ُسنن البيهقي:   .  6/201ُيَناِدي: )َأخِّ
س اأْلَْحَماِل(.  َوَذَواُت  اْلَحْيُض  َعْنُهنَّ  )اْنَقَطَع  نن:  السُّ في  جاء   ، أرحامهنَّ في  النِّساء  احمال  ن  نالثاني: 

 . 7/690ي: البيهق
ؤيا، يقال: َحَلَم َيْحُلُم إذا رَأى في المنام. والُحْلُم: االحِتالُم، وُيجَمع 14) ( حلم: الُحُلُم بالضم والسكون: الرُّ

بالكسر: والِحْلُم  وُمْحَتِلم.  والفاعُل حاِلٌم  األحالم،  على األحالم.     على  وُيْجَمُع  والِحلُّم،  ينظر: اأَلناة 
. ومنه ما جاء في سنن البيهقي قوله  2/93، ومقاييس اللغة:  5/69للغة:  ، وتهذيب ا246/ 3العين:  

الَِّذيَن يَ  َيُلوَنُهْم، ُثمَّ  الَِّذيَن  اأْلَْحاَلِم َوالنَُّهى، ُثمَّ  ُأوُلو  ِمْنُكْم  )ِلَيِلَيِني  ُلوَنُهْم، َثاَلث ا، صلَّى هللا عليه وَسلَّم: 
 .  3/137سنن البيهقي: : ينظرَوِإيَّاُكْم َوَهْيَشاِت اأْلَْسَواِق(. 

)أْقَراط(.  (  15) والجمع  األذن،  َشْحَمة  )قرط(:  ينظر:  القرط  مادة  العرب  نن: 1/653لسان  السُّ وفي   .
(. ُسنن البيهقي:   . 3/421)ُيْلِقيَن ِفي َثْوِب ِباَلٍل ِمْن َأْقَراِطِهنَّ َوَخَواِتِمِهنَّ

الِخْلط: هو  16) . وفي 218/ 4العين مادة )خ ل ط(:  ينظر:    الناس.اسم كل نوٍع من األخالط من  ( 
نن:   . 27/ 4)َفِإَذا ِفي اْلَمْجِلِس َأْخاَلٌط ِمَن اْلُمْسِلِميَن(. ُسنن البيهقي: السُّ

ْلف:  (17) أْنُفسها َمَجازا. .  للَبَقر والَغَنم كالحاِفر للَفرس والَبْغل  الظِّ ْلف  ْلف َعَلى ذاِت الظِّ َوَقْد ُيْطلق الظِّ
 ( )ظلف(:  ينظر:  أظالف(.  والجمع  مادة  الحديث  غريب  في  نن:  3/159النهاية  السُّ وفي  )َفَتَطُؤُه . 
 . 4/137. ُسنن البيهقي: ِبَأْظاَلِفَها(

نن: )َشِهَد النَِّبيُّ 380/ 5العين مادة )م ل ك(:  ينظر:  ( األمالك: األموال والبيوت.  18) .  جاء في السُّ
 . 7/469َوَسلََّم َأْماَلَك َرُجٍل ِمْن َأْصَحاِبِه(. سنن البيهقي: َصلَّى هللُا َعَلْيِه 

الِسقاُء. وجم  (19)  : اللغةالِزقُّ )أزقاق(. جهرة  الِقّلِة  )ِزّق(:    ع  النَِّبيِّ 4/1491مادة  َعِن  نن:  السُّ . وفي 
 . 4/212(. ُسنن البيهقي: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: )اْلَعَسُل ِفي ُكلِّ َعَشَرِة َأْزَقاٍق ِزقٌّ 
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نن:  :  األوزار هنا جاءت بمعنين(  20) )ِمْن َغْيِر َأْن ُيْنَتَقَص األول: الذنوب واآلثام وأثقالهم، جاء في السُّ
جهرة اللغة مادة ينظر:  . و 4/293ثقالهم. سنن البيهقي:  أأي: آثامهم وذنوبهم و   -اِرِهْم َشْيٌء(ِمْن َأْوزَ 

َعْن    .2/712)وزر(:   نن:  السُّ في  جاء  عليهم.  أمٍر  نزول  أو  َعْنُهم،  الَح  السَّ القوُم  وضع  والثاني: 
: )َحتَّى َتَضَع اْلَحْرُب َأْوَزاَرَها( َيْعِني: َحتَّى َيْنِزَل ِعيَسى اْبُن    . (4)محمد:    ُمَجاِهٍد، ِفي َقْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ

َفُيْسِلَم ُكلُّ َيُهوِديٍّ َوُكلُّ َنْص  ْئبَ َرانِ َمْرَيَم  الذِّ اُة  َوَتْأَمَن الشَّ َفْأَرٌة ِجَراب ا , وَ يٍّ َوُكلُّ َصاِحِب ِملٍَّة,  َتْقِرَض  , اَل 
اْلَعَدا ُكلَِّهاَوَتْذَهَب  اأْلَْشَياِء  ِمَن  البيهقي:  َوُة  سنن  ُكلِِّه(.  يِن  الدِّ َعَلى  ْساَلِم  اإْلِ ُظُهوُر  َوَذِلَك   ,9 /303  .

 . 2/712جهرة اللغة مادة )وزر(:   :وينظر
اْلَفم  (21) َجاِنبي  الخّدين من  َباِطن  لحم  )أشداق(  ُهَو  ابة، والجمع  لإلنساِن والدَّ جمهرة ينظر:  ، ويكون 

نن: 2/652اللغة مادة )شدق(:  . 4/365. سنن البيهقي: )ُمَشقََّقٌة َأْشَداُقُهْم(. وفي السُّ
ديد َوِبه ُسمِّي حَمار  22) جمهرة اللغة ينظر:  جمع )أعالج(.  . و ااْلَوْحش علج  ( العلج: الرُجل الصلب الشَّ

ا َفَقَتُلوُه(. ُسنن البيهقي: 483/ 1مادة )علج(:  نن: )َفَتِبَع أَْعاَلج   . 7/713. وفي السُّ
العين    :وهي الخرقة التي توضع في مؤخرته. ينظر  فالها، جمع )ِكَفل(: مؤخرة الخيلوامسحوا أك  (23)

 . 6/537هقي: . وسنن البي5/373مادة )ك ف ل(:  
، وهو اأي: علَّقوا بأعناقها ما شئتم إال األوتار ألنَّها ات ترد من أمر هللا شيئ    -( وال تقلدوها األوتار24)

اللغة مادة )وتر(:  ينظر:  .  جمع )ِوْتر وَوْتر( ومجمع بحار األنوار مادة )وتر(:    ،224/ 14تهذيب 
نن: 4/312  . 6/537. ُسنن البيهقي: )َواَل ُتَقلُِّدوَها اأْلَْوَتاَر(. وفي السُّ

المحكم مادة )ق س س(: ينظر:  الِقّس: بكسر القاف هو طلب الشيء وتتبعه، والجمع )أقساس(.  (  25)
)قّس(:  6/105 مادة  العرب  ولسان  س  6/175،  )ق  مادة  العروس  وتاج  وفي 16/377س(:  ،   .

نن:   اأْلَْقَساِس(السُّ َذاِهُب  َبْيِر  الزُّ وحبيب     -)َواْبُن  هو  متتبع  غير  عنهما  -أي:  هللا  في   -رضي 
وم، وطلب المشورة فأشاره الزُّبير  حاجات النَّاس، ألنَّ حبيب منع الذين لم يكونوا في المعركة مع الرَّ

 هذه األبيات: قال الرَّاجز: بعدم إعطائهم من المغنم، فكتب أحدهم إلى عمر ب
َبْيِر َذاِهُب اأْلَْقَساسِ   ِإنَّ َحِبيب ا ِبْئَس َما ُيَواِسي... َواْبُن الزُّ

 . 6/546ُسنن البيهقي: ينظر: َلْيُسوا ِبَأْنَجاٍد َواَل أكَياِس...  َواَل  َرِفيق ا    ِبُأُموِر   النَّاِس.           
، وجمهرة 2/16العين مادة )ن ط ع(:  ينظر: َدم، والجمع )أنطاع( . ( النَّطع:  هو ما ُيْصَنُع من األ26)

نن: )َوُوِضَعْت َعَلْيَها اأْلَْنَطاُع(. سنن البيهقي: 2/917اللغة )ن ط ع(:    . 6/581. وفي السُّ
، وهو مذكَّر ما دام له هذا االسم، ألنَّ األسنان كلَّها إناٌث إال األضراس    (27) . واألنيابالَضْرُس: الِسنُّ

حاح مادة )ضرس(:   نن:  3/941الصِّ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: )َما َزاَل ِجْبِريُل  . وفي السُّ
َواِك َحتَّى َخِشيُت َعَلى َأْضَراِسي(  ُسنن البيهقي:   . 79/ 7ُيوِصيِني ِبالسِّ
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والجَ 28) والرأِس  الَوْجِه  ِجْلَدِة  أعلى  ظاهر  وقيل هي (الَبَشَرُة  ْعُر،  الشَّ عليها  التي  اإلنساِن، وهي  من  َسِد 
والجمع )أبشار(. المحكم مادة )ب ش   التي َتِلي اللَّْحَم وفي المثل:  )إنما ُيَعاَتُب األديُم ذو اْلَبَشَرة(.

َوَأْبَشاَرُكْم َحَرامٌ 57/ 8ر(:   َوَأْمَواَلُكْم َوأَْعَراَضُكْم  ِدَماَءُكْم  نن: )ِإنَّ  َيْوِمُكْم َهَذا(. سنن    . وفي السُّ َكُحْرَمِة 
 .  8/36البيهقي: 

الُجرح  29) وأنتبر  الجمعة،  يوم  غليه  ُيْخَطب  الذي  الِمنبر  ومنه  وُعلوِِّه،  يء  الشِّ وارتفاع  الهمز،  (هو 
بمعنى َوَرم  والَتَهب، ومنه الرجل قليل الحياء السيء الُخلق الذي ينبر الناس بكالمه السيء، وعلو 

َباع،  وهو الطَّعام، وبيُت التَّاِجر، وهو اسُم  لَبَلٌد  صوته، وهو الك الم الفصيح، أو هو َضرٌَّب من السِّ
، والمحكم مادة )ن  270  -8/269العين مادة )ن ب ر( :  ينظر:  ومواضعها في الريف والحضر.  

نن: 265 -10/264ب  ر(:  نن . وفي السُّ ا ِباأْلَْنَباِر(. وفي السُّ  . 10/369البيهقي: )َأنَُّه َشِهَد ِعيد 
،   87،  86/ 12، ولسان العرب فصل الجيم : 7/386المحكم مادة )ج ر ن(: ينظر: ( وهو الِجسم.  30)

نن:    . 34/351وتاج العروس مادة )جرن(:   اْلَقْطُع(وفي السُّ َفِفيِه  َفَأَخَذ  َأْجَراِنِه  . سنن  )َوَما َكاَن ِفي 
 9/603البيهقي: 

الثَّْوب  31) الِطْمر:  )أطمار((  َواْلجمع  )طمر(:  الَخَلق،  مادة  اللغة  جمهرة  نن:  759/ 2.  السُّ وفي   .
 . 10/16)وَ َعِليَّ أطمار(. سنن البيهقي: 

)أعقاب(.  (  32) الفدم ومؤخرته، والجمع  نهاية  األمر ونهايته، ومنه  اللغة ينظر:  الُعْقب: مؤخرة  معجم 
نن:  1525/ 2العربية المعاصرة مادة )ع ق ب(:   )َوْيٌل لألعقاِب ِمن النَّار(. ُسنن البيهقي: . وفي السُّ

1/112 . 
العين  (33) الَجفن  ،وهي شفر  اللغة:  253/ 6العين:   ينظر:  .   وَمْنِبت شعر  . وفي 729/ 2، وجمهرة 

نن:   نن: )َحتَّى َتْخُرَج ِمْن َتْحِت َأْشَفاِر َعيْ السُّ َنْيِه(. في )َحتَّى َتْخُرَج ِمْن َتْحِت َأْشَفاِر َعْيَنْيِه(. وفي السُّ
 . 132/ 1السنن: 

والجمع 34) العراق.،  أهل  عند  ورطالن  الحجاز،  أهل  عند  وُثلث  ِرطٌل  وهو  الِمكيال،  بالضم:  الُمدُّ   )
حاح مادة )مدد(: ينظر: )أْمدادٍ(.  نن: )َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْغَتِسُل  537/ 2الصِّ . وفي السُّ

اِع ِإَلى َخْمَسِة َأْمَداٍد(. ُسنن البيهقي:   . 1/299ِبالصَّ
النظم ينظر:  ،  والجمع )أقراء(.   ( اْلَقْرُء:  بالضم وفيه  لغة بالفتح )َقْرء( وكالهما: اْلَحْيُض، والطُّْهرُ 35)

نن:  2/171المستعذب:   ْقَراِء َأْو َثاَلث ا ُمْبَهَمة  َلْم َتِحلَّ  )َأيَُّما َرُجٍل َطلََّق اْمَرَأَتُه َثاَلث ا ِعْنَد اأْلَ . وفي السُّ
 . 7/549. ُسنن البيهقي: َلُه(

نن: )َشِهَد النَِّبيُّ 380/ 5العين مادة )م ل ك(:  ينظر:  ( األمالك: األموال والبيوت.  36) .  جاء في السُّ
 . 7/469َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأْماَلَك َرُجٍل ِمْن َأْصَحاِبِه(. سنن البيهقي: 



 
 

114 
 

 ISSN = 2073-6614  pp: 89-132 مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب 

 E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 2022والثالثون /  الخامسالعدد: 

 

، أي: 37) : مجمع فرسن البعير، والجمُع: أخفاٌف. والخف: ما يلبسه إلنسان، وَتَخفَّْفُت بالُخفِّ ( الُخفُّ
الخفة:   من  )ِخف(  وقيَل  لخفنه  بالخف  وُسمِّي  وصحاح 144-143/ 4العين:  ينظر:  لبسته.   ،

َأْخَفاِفَها(. سنن َوَتَطُؤُه بِ . وفي الّسنن: )1/410، والمخصص:  523/ 4، المحكم:  1353/ 4العربية:  
 . 4/164البيهقي: 

)آكام(.  38) الطَّْلع. والجمع  م(:  ينظر:  (الُكمُّ:  م  )ك  مادة  ِثَياٌب 5/286العين  )َوَعَلْيَها  نن:  السُّ وفي   .
 . 7/138َشاِميٌَّة َواِسَعُة اأْلَْكَماِم(. ُسنن البيهقي: 

ل في  39) ْلُب: الظَّهر، وهو َعظُم الَفقاِر المتصِّ العين مادة ينظر: . والجمع )أصالب(.  َوَسِط الظَّْهرِ (الصُّ
ل ب(:   الُسنن:  7/127)ص  آَباِئِهْم(  . وفي  َأْصاَلِب  ِفي  اْلَعْهَد  َعَلْيِهُم  َوَجلَّ  َعزَّ  هللُا  أي:    –)َأَخَذ 

 . 6/334ُسنن البيهقي:  منهم  وهم في ظهور اباِئهم.. ا أّخَذ عهد  
نن:1/285العين مادة )ب ض ع(:  ينظر:  )أْبَضاع(.    الُبْضع: الفرج والجماع، والجمع(  40)   . وفي السُّ

)  . 7/192. ُسنن البيهقي: )َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: )ُتْسَتْأَمُر النَِّساُء ِفي َأْبَضاِعِهنَّ
الحسب، وللقوم في    الحسب والمال والحرب، وُيَقال للرجل وللمرأة  في الِنكاح، وللقوم فيالُكفء:  (  41)

)أكفاء(.   اأْلَْكَفاَء(: 414/ 5العين مادة )ك ف ء(:  ينظر:  الحرب. والجمع  )َواْنِكُحوا  نن:  السُّ . وفي 
 . 9/221، و)َأْخِرْج ِإَلْيَنا َأْكَفاَءَنا ِمْن َقْوِمَنا(: 7/217،  و)اْلَعَرُب َبْعُضُهْم َأْكَفاٌء ِلَبْعٍض(: 7/214

حاح مادة )قرص(:  ينظر:  الُقْرُص:  بالضم  من الخبز. والجمع )أقراص(.    (42) . وفي 3/1050الصِّ
ا ِمْن َشِعيٍر(. سنن البيهقي:  نن: )َفَأْخَرَجْت َأْقَراص   . 7/445السُّ

.  وفي  5/227العين مادة )أ ف ق(:  ينظر:  من األرض..  (اآلفاق: واحدها )ُأْفٌق(، وهي النواحي  43)
ا ِإالَّ ِبِإْذِني(. ُسنن البيهقي:  نن: )َكَتَب ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب ِإَلى اآْلَفاِق: َأْن اَل َتْقُتُلوا َأَحد   .  8/107السُّ

ُيَقال ُرْبع األربعة، أي جزء منهاز والجمع: )أربا(  44) المحكم ينظر:  ع(.  الرُّبع: هو الجزء من العدد، 
نن: )2/136مادة )ر ب ع(:  َيِة(.    -َرِضَي هللُا َعْنُه   -َفَجَعَل  . وفي السُّ  َعَلى الثَّاَلَثِة َثاَلَثَة َأْرَباِع الدِّ

 . 8/194سنن البيهقي: 
:  -إلبراهيم حربي    –غريب الحديث  ينظر:  األقطار: النََّواِحي األرض وجوانبها، مفردها )ُقْطر(.    (  45)

نن: 3/972  . 9/305)َوَلِو اْجَتَمَع َعَلْيِهْم َمْن َبْيَن َأْقَطاِرَها(. ُسنن البيهقي: . وفي السُّ
ْفر، والواحد )َسَفر(.  46) نن:  339/ 7العين مادة )س ف ر(:  ينظر:  (  اأَلسفار جماعة السَّ . وفي السُّ

َياِسٍر   ْبِن  َعمَّاِر  عنه    َرِضيَ   –َعْن  ِمْن    -هللا  َسَفٍر  ِفي  َظَفاٍر  َجْزِع  ِمْن  ِلَعاِئَشَة  ِعْقٌد  )َهَلَك  َقاَل: 
 . 1/320َأْسَفاِر(. ُسنن البيهقي: 

مفرَد   (47) ألنَّ  )ُفُعول(،  قياس  َعَلى  ومفردها)َنفْس(  )ُنُفوس(  بمعنى  نن  السُّ في  اللفظة  هذه  جاءت 
)نَ  )ُنُفْوس(  ومفرَد  بفتحتين،  )َنَفس(  )ُفُعول(، )أْنَفاس(  َعَلى  )أفعال(  مفرُد  فجاء  فسكون،  بفتٍح  ْفس( 
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َعَلْيِه َوَسلََّم: )َيا   اوهذا من باب  التناوب وزن   َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا  نن:  عن وزن.  جاء في السُّ
النََّفُس: التََّنفُُّس، أي: .  و 1/593ُسنن البيهقي:    ِباَلُل ِنْمَت؟( َفَقاَل: )َأَخَذ ِبَنْفِسي الَِّذي َأَخَذ ِبَأْنَفاِسُكْم(.

العين ينظر:  خروج النَّسيم من الَجْوف. ومنه )َشِرْبُت الماَء بَنَفس  وبثالثة َأَنفاٍس(. والجمع )انفاس(.  
س(:   ْف  )َن  )ُنُفْوس(. 7/271مادة  والجمع  آدمي.  ُكلُّ  نفس  وهي  )َنْفس(  فمفردها  نفوس  وامَّا   ،

نن: 7/270العين مادة )ن ف س(:  ينظر:   .  7/463ُسنن البيهقي:  )ِبَثاَلَثِة َأْنَفاٍس(. وفي السُّ
نن: َعِن  8/325العين مادة )ن ف ل(:  ينظر:  النََّفل: الُغْنُم والمغاِنم، والجمُع: )َاْنفال(.    (48) . وفي السُّ

َعبَّاٍس   َعْنهَما    –اْبِن  هللا  البيهقي:    –َرضَي  ُسنن  )اْلَمَغاِنُم(.  اأْلَْنَفاُل:  َقاَل:   اأْلَْنَفاِل  ُسوَرِة  ِفي 
6/479  . 

والكلب 49) ابة  الدَّ )َذَنب  مثل  الُعْصُعص،  جهة  من  جسمه  في  امتداد  وهو  الحيوان،  ذيل  الذََّنب:   )
ية المعاصرة ، ومعجم اللغة العرب8/190العين مادة )ذ ن ب(:  ينظر:  والحيَّة(، والجمع )أذناب(.   

نن: َقاَل النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:1/822مادة )َذ ن ب(:   )َما َباُل َأْقَواٍم َيْرُموَن ِبَأْيِديِهْم   ، وفي السُّ
ْمِس(. ُسنن البيهقي:  اَلِة َكَأنََّها َأْذَناُب اْلَخْيِل الشُّ  . 2/246ِفي الصَّ

البطن. ي50) تحوَّى من  الِقْتب:  ما  بالفتح: هو (  والَقَتب  أقتاب.  الحوايا، وجمُعه:  استدار، مثُل  عني: 
المصنف:  ينظر:  البعير:    ب(:  315/ 1الغريب  ت  )ق  اللغة  وجمهرة  اللغة  255/ 1،  وتهذيب    ،

نن: 9/69)قتب(:   . 10/162)َفَتْنَدِلُق َأْقَتاُبُه َفَيُدوُر ِبَها ِفي النَّاِر(. سنن البيهقي: . وفي السُّ
ِبل َبين َنهلتها وَعَللها حول َمْوِردها، َواْلجمع أْعطان.الَعطَ   (51) جمهرة اللغة )ع ط ينظر:    ن: َمْبَرك اإْلِ

نن:  547/ 1، والمحكم مادة )ع ط ن(:  917/ 2ن(:   ِبِل(. وفي السُّ . سنن  )َواَل ُنَصلَِّي ِفي أَْعَطاِن اإْلِ
 . 2/628البيهقي: 

ة،    (52) نن: َعْن  474/ 3َواْلجمع )أوَضاٌح(. المحكم مادة )و ض ح(:  الَوَضُح: ُحلِّي من فضَّ . وفي السُّ
ٍة , َفَقاَل: )ِإنََّك َقْد   اَن، َقاَل: )َرَأى اْبُن ُعَمَر َعَليَّ َأْوَضاَح ِفضَّ َبَلَغْت َأْو َسِعيِد ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َحسَّ

 . 3/431ا َعْنَك(. ُسنن البيهقي: َكِبْرَت َفاْلِقهَ 
َلُب: ما ُيْسَلُب به،  وأسالب الرجل متاعه، والجمع  )أسالب(.  53) العين مادة )س ل ب(: ينظر:  ( والسَّ

نن: )َفَأَخَذ َأْساَلَبُهْم(. ُسنن البيهقي: 7/261  . 6/499. وفي السُّ
بها أحدهم،  األزالم: وهي الِقداح التي ال ريش لها، كانت العرب َتْسَتْقِسُم بها عند األمور إذا هّم    (54)

نن:  7/370العين مادة )ز ل م(:  ينظر:  .  مكتوٌب عليها: اْفَعْل.. ال َتْفَعلْ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس . وفي السُّ
: َقال أمَّر َرُسْوَل هللا عليه وَسلَّم بإخراج األصنام َقاَل: َفَأْخَرُجوا ُصوَرَة ِإْبَراِهيَم ,  -َرِضَي هللُا َعْنُه    -

 . 5/257ْيِديِهَما اأْلَْزاَلُم(. ُسنن البيهقي: َوِإْسَماِعيَل ِفي أَ 
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َيْت بها ِلِخفَِّتها وُسْرَعِة َحَرَكِتها، جمعها: َوَزٌغ وأْوزاٌغ. 55) العين  ينظر: ( الَوَزَغُة، ُمحرَّكة : سامُّ أْبَرَص، ُسمِّ
. 1297/ 3،  وتاج اللغة وصحاح العربية )وزغ(: 8/151، وتهذيب اللغة )وزغ(:  3/434)و ز غ(: 

نن:    . 5/346البيهقي:  )َأَمَر ِبَقْتِل اأْلَْوَزاِغ(. سننوفي السُّ
)أنماط(.56) َواْلجمع  َوَغيره،  الَهْوَدج  الثَّْوب من صوب ُيطرح على  اللغة مادة ينظر:     (النََّمط:  جمهرة 

نن:  2/927)نمط(:   السُّ وفي  َواأْلَْنَماِط .  ِباْلَقَباِطي  ُبْدَنُه  ُيَجلُِّل  َكاَن  )َأنَُّه  ُعَمَر:  ْبِن  هللِا  َعْبِد  َعْن 
 . 5/381البيهقي:   . ُسننَواْلُحَلِل(

نن:  11/62تهذيب اللغة مادة )جلب(:  ينظر:  اْلَجَلُب َما َجَلَب القوُم. والجمع )أجالب(.    (57) . وفي السُّ
 . 5/521. ُسنن البيهقي: َعِن النَِّبيِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم )َأنَُّه َنَهى َأْن ُيَتَلقَّى اأْلَْجاَلُب(

. وفي  4/41العين مادة )ذ ه ب(:  ينظر:  (  الذََّهُب: ِمكياٌل ألْهل الَيَمِن: ويجمع على )َأْذهاب(.  58)
ا َيْحَتِكُروَن ِبَفْضِل َأْذَهاِبِهْم(. ُسنن البي وِق َفَرَأى َناس  نن: )َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َخَرَج ِإَلى السُّ هقي:  السُّ

6/50 . 
حاح مادة ينظر:  والجمع )أفراس(.  ،  ذكر واألنثى، وال يقال لألنثى َفَرَسةٌ ( الَفَرُس:  يقع على ال59) الصِّ

نن: )َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َحَضَر َخْيَبَر ِبَثاَلَثِة َأْفَراٍس(. ُسنن  3/957)ف ر س(:  . وفي السُّ
 . 9/90البيهقي: 

)َكَفل(    (60) جمع  أكفالها،  مؤخرها.  بفتحتين  -وامسحوا  )كفل(:  ينظر:  :  مادة  األنوار  بحا  مجمع 
 . 6/537. وسنن البيهقي: 5/606

( هو الصهر، وهو أيضا الرجل المتزوج في القوم، والرجل َخَتٌن، والَخَتُن: زوج فتاة القوم، ومن كان  61)
، وجمهرة اللغة  238/ 4العين مادة )خ ت ن(: ينظر:   قبله من رجل وامرأة، كلهم أختاٌن ألهل المرأة.

نن:   1/390)خ ت ن(:   )َما اْلَحَفَدُة؟  :  -َرِضيض هللُا َعْنُه    –َقاَل ِلي َعْبُد هللِا ْبُن َمْسُعوٍد  .  وفي السُّ
 . 7/122َقاَل: ُقْلُت: َوَلُد الرَُّجِل َقاَل: اَل َوَلِكنَُّه اأْلَْخَتاُن(. سنن البيهقي 

طُط:  (  62) ثمن  والشَّ أعطيُته  يقال:  شيء  كلِّ  في  القدر  َشَطط    امجاوزة  وال  وكسا  بوادي   اال  َي  ُسمِّ وبه 
، وأساس البالغة )ش ط ط(: 6/212العين مادة )ش ط ط(:  ينظر:  والجمع )أشطاط(:.     أشطاط

نن:  1/508 ِإَذا َكاَن ِبَواِدي اأْلَْشَطاِط(.  وفي السُّ أعاله.، أي:  معنى األشطاط بما فلُت    –  )َحتَّى 
َي به.  سنن البيهقي:   . 9/366فُسمِّ

معجم متن اللغة ينظر:  عرق األخدع الذي يقطعه الذابح فال يبقى معه حياة. والجمع )أوداج(.    (63)
الواو:   البيهقي: 5/725حرف  سنن  َتُموَت(.  َحتَّى  تُْتَرُك  ُثمَّ  اأْلَْوَداُج  ُتْفَرى  َواَل   ( السنن:  وفي    .  

9/467 . 
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َكاِة ِممَّا اَل َشْيَء ِفيهِ   (64) ُن اْلَقاُف َما َبْيَن اْلَفِريَضَتْيِن ِمْن ُنُصِب الزَّ ينظر: .  اْلَوَقُص ِبَفْتَحَتْيِن َوَقْد ُتَسكَّ
.  18/204، وتاج العروس:  1/634، والقاموس المحيط:  668/ 2:  المصباح المنير مادة )وق ص(

واب وإنَّما نقول )أوقاس(:   سنن  ينظر:  وقد قال المسعودي في سنن البيهقي قول )أوقاص( ليس بالصَّ
 . 4/166البيهقي: 

 . 3/571الكتب: ينظر: ( 65)
، وجمهرة اللغة:  7/136)ن ص ب(:  ( َحَجٌر كان ُيْنَصُب فُيعَبُد وُتَصبُّ عليه ِدماُء الذَّباِئح. العين  66)

ب(   ص  نن:  1/350)ن  السُّ وفي  َأْنَصاِبُكْم(..  َعَلى  َتْذَبُحوَن  ِممَّا  آُكُل  اَل  البيهقي:    )ِإنِّي  سنن 
9/419 . 

َي بذِلك لُنْمٍر فيه 67) باِع أْخَبُث من اأَلَسِد ُسمِّ (َحيٌّ من ربيعة هم اليوم في اليمن. وهو  َضْرٌب من السِّ
َأنَّ  ُمْخِتِلَفة.  وذلَك  َأْلواٍن  من  ر(:  ينظر:  ه  م  )ن  مادة  : 271/ 8العين  ر(  م  )ن  اللغة  وجمهرة    ،

نن:  268/ 10، والمحكم مادة )ن م ر(:  2/202 )ِفي َغْزَوِة َأْنَماٍر ُيَصلِّي(. سنن البيهقي:  . وفي السُّ
2/7 . 

ينظر: هو َفوق اْلَفْخذ مثل الكتف َفوق اْلَعُضد، ُأْنَثى. َواْلجمع: أوراك، اَل يكسر على غير َذِلك.    (68)
نن:  1/166، والمخصص:  7/140المحكم  مادة )ورك(:   َأْوَراِكِهْم(. سنن  . وفي السُّ )ُيَصلُّوَن َعَلى 

 . 2/167البيهقي: 
. وفي 250/ 1جمهرة اللغة مادة )اني(:  ينظر:  األنى وهي ساعة من ساعات الليل والجمع )أناء(    (69)

 . 4/317)َوَرُجٌل آَتاُه هللُا َماال  َفُهَو ُيْنِفُقُه آَناَء اللَّْيِل َوالنََّهاِر(. سنن البيهقي:  السنن:
، وأساس البالغة )م ع ي(: 267/ 2المحكم  مادة )م ع ي(:  ينظر:  وهي من  أعفاج اْلَبطن.  (  70)

نن: 2/220  . 6/331)َوَتْعِصُم اأْلَْمَعاَء(. سنن البيهقي: . وفي السُّ
)أحبار(.    (71) الدين، وجمعُه  أهل  علماء  العاِلُم من  والَحْبُر:  ر(:   ينظر:  والِحْبُر  العين مادة  )ح ب 

 . 3/355)َفَقَرَأ َكْعُب اأْلَْحَباِر(. سنن البيهقي: نن: . وفي السُّ 5/23، تهذيب اللغة )حبر(: 3/318
الَعَرِب.    الرطل:  (72) ُأوقية  بَأواِقي  ِثْنَتا َعْشَرَة  المحكم مادة )ر ط ينظر:  الذي ُيوَزُن وُتكال به،  وهو 

َأْرَطاٍل(. سنن )ُكوٍز َيَسُع َثَماِنَيَة  وفي السنن:     .3/440، والمخصص باب )المكاييل(:  145/ 9ل(:  
 . 1/284البيهقي: 

ِعْندَها.   (  73) بَها ويتقرب  َوُيَطاف  اْلَجاِهِليَّة  ِفي  ُتْنَصُب  َكاَنت  ِحَجاَرة  الّنصب جمعه )أنصاب(: َوِهي 
َصاِبُكْم(. )ِإنِّي اَل آُكُل ِممَّا َتْذَبُحوَن َعَلى َأنْ وفي الُسنن:    ، 350/ 1جمهرة اللغة مادة )نصب(:    :ينظر

 . 9/419قي: سنن البيه
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عالماتها.  74) يعني  اعة  السَّ أْشراط  ومنه  العالمة،  وهي  :  ينظر:  (  )شرط(  اللغة    ، 260/ 3مقاييس 
ط(:   ر  )ش  مادة  نن:  13/ 8والمحكم  السُّ وفي  الرَُّجِل  .  َعَلى  الرَُّجُل  ُيَسلَِّم  َأْن  اَعِة  السَّ َأْشَراِط  )ِمَن 

 . 2/348ِباْلَمْعِرَفِة(. ُسنن البيهقي: 
، والمخصص 362/ 5مقاييس اللغة:  ينظر:  هو لغة في النََّهر، وَيُدلُّ َعَلى َتَفتُِّح َشْيٍء َأْو َفْتِحِه.  (  75)

 . 3/21)باب األنهار(: 
من َطْوف   ءول الشيْ حَ ن في المفرد وهما )َفْعل وَفَعال(، وهو بمعنى الطَّواف  اوهذا الجمع له وزن  (76)

اللغة:  ينظر:  الماء والطَّواُف حول الكعبة.    وهو الطُّْوُف َحْول  .9/233، والمحكم:  2/921جمهرة 
نن:  9/225لسان العرب مادة )طوف(:  ينظر:  .  الكعبة، وُيْجَمُع َعلى )أطواف(  )ُثمَّ َخبَّ . وفي السُّ

 . 24/ 5. سنن البيهقي: َثاَلَثَة َأْطَواٍف(
َي به موضع.  هو    (77) دة، وقد ُسمِّ ، ومجمل اللغة 2/839و ط س(  جمهرة اللغة: )ينظر:  اْلَوْطء بشِّ

نن: )1/929: )وطس(  . 5/538. سنن البيهقي: َطاٍس(َرَفَعُه َأنَُّه َقاَل ِفي َسَباَيا َأوْ . وفي السُّ
ِعَوض.  (78) دون  من  مهرها  أي:  ِنحلها  المرأة  أعطيُت  وُيَقاُل  استعاضة،  بال  الشيء  إعطاؤك    وهو 

نن:  3/230العين مادة )ن ح ل(:  ينظر:   َلْم ُيْقَبْض(. سنن البيهقي:  . وفي السُّ )أَلَْنَحاُل ِميَراٌث َما 
6/281  . 

وهذا الجمع أعني )أْنَحال( نادر إذ لم أجدُه في كتب المعاجم وغريب الحديث إال  معناُه من غيِر َجمعه 
،  وفي حاشية  فتح الباري 4/280على هذا الوزن، وقد وجدُت هذه اللفظة في مصنف أبي شيبة:  

َفَأَجاَد َوُهَو َأنَُّه َلْيَس ِفي    َقاَل اْلُمَهلَُّب َواْعَترضُه ِعَياٌض   عن المهلب بقوله:  العسقالني:  بن الحجرال  –
ى ِبِه َبْل ِفيِه َأنه أخبر انحاله َمَعَها. فتح الباري:  َياِق َما َيْقَتِضي َأنَُّه َتَأسَّ  . 9/277السِّ

، وجمهرة 2/16العين مادة )ن ط ع(:  ينظر: ما ُيْصَنُع من األَدم، والجمع )أنطاع( . ( النَّطع:  هو 79)
نن: 2/917اللغة )ن ط ع(:    . 6/581. سنن البيهقي: )َوُوِضَعْت َعَلْيَها اأْلَْنَطاُع(. وفي السُّ

الزاهر ،  و 1/78جمهرة اللغة مادة )شت(:  ينظر:  الَشت: المتفرق  او المجتمع،  والجمع )اشتات(.  (80)
ا َأْو . وفي السنن قوله تعالى:  1/491في معاني كلمات الَناس:   ) َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن َتْأُكُلوا َجِميع 

 . 7/448(.سنن البيهقي: 61َأْشَتات ا( )النور: 
( وهذا الجمع نادر إذ لم أجد منه في كتب اللغة جميعها، وغريب الحديث، وكتب الحديث، وكتب 81)

، وكتاب واحد من كتب الفقه وهو الشريعة 35/ 24األشعار إال في كتاب واحد جاءت في األغاني:  
أوسا 5/2536لآلجري:   عن  َفَحُصوا  ومنُه  وِخالله،  شيٍء  ُكلِّ  في   الَطَلب  ة  ِشدَّ من   وهو  ط .  

وأفاحص،   مفاحيص   ُفُحْوص،  ِفحاص،  َعَلى  وُيْجَمع  القط،  أفاحيص  مثل  أتخذوها  أي  الرؤوس 
، وتاج 64  -7/63ولسان العرب )فحص(:    ،3/123ينظر: العين مادة )ف ح ص(:  وأفاحيص.  
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ص(:   ح  )ف  نن:  65-18/64العروس  السُّ وفي  رُ .  ِفي  ْيَطاُن  الشَّ اتََّخَذ  آَخِريَن  ِهْم وسِ ؤُ )َوَسَتِجُدوَن 
ا(  . 9/145. سنن البيهقي: َأْفَحاص 

الُجرح    (82) وأنتبر  الجمعة،  يوم  غليه  ُيْخَطب  الذي  الِمنبر  ومنه  وُعلوِِّه،  يء  الشِّ وارتفاع  الهمز،  هو 
بمعنى َوَرم  والَتَهب، ومنه الرجل قليل الحياء السيء الُخلق الذي ينبر الناس بكالمه السيء، وعلو 

َباع،  وهو الطَّعام، وبيُت التَّاِجر، وهو اسُم  لَبَلٌد    صوته، وهو الكالم الفصيح، أو هو َضرٌَّب من السِّ
، والمحكم مادة )ن  270  -8/269العين مادة )ن ب ر( :  ينظر:  ومواضعها في الريف والحضر.  

نن: 265 -10/264ب  ر(:  نن البيهقي: . وفي السُّ ا ِباأْلَْنَباِر(. وفي السُّ  . 10/369)َأنَُّه َشِهَد ِعيد 
   .3/568الكتاب: ينظر: ( 83)
 . 11ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي: صينظر: ( 84)
به ينظر:  (  85) أردت  )أفعل(، وإذا  على  ُيْجَمع  القليل:  به  اردت  إذ  قوُله:  )َفْعل(:  باب  اللغة:  جمهرة 

وُيْجَمُع َعلى غيره من  )ِفَعال(، )ُفُعول(،   ،ْحو: َحْبر وأحبار وَزند وأزنادالكثير جمعتُه َعلى أفعال نَ 
وغيره.   ر(:  ينظر:  و)َفِعْيل(  ب  )ح  اللغة  )حبر(:   1336/ 3جمهرة  العرب  ولسان   ،3/195  .

 .  297/ 1، وتاج العروس )ح ب ر(: 1/285والقاموس المحيط: فصل )الحاء(: 
 . 451-450/ 1توجيه اللمع: ينظر: ( 86)
ا87) النَّحو  كتابه  في  حسن  عباس  هو (  )أفُعل(  على  )َفْعل(:  من  ورد  ما  وعدد  قال:  حيث  لوافي  

( اسما، وعلى )فعالن( كذا في األصل ولعل الصواب )ُفُعول( هو 221( اسما، وعلى فعال ) 142)
( 340( فأن يسلموا بجمعه قياسا مطردا على )أفعال(  أحق وأولى؛ ألن عدد ما ورد فيها هو ) 42)

لوروده عنهم،  )القاموس واللسان(.  لفظة وكلها منقولة  المعتمدة؛ مثل:  األمهات  في  النَّحو ينظر:  ا 
 . 639-4/638الوافي: 

 . 11ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي: صينظر: ( 88)
ويريد ما كان منه صحيح العين، ليس من    -بفتح فسكون    قال الصاحب بن عباد يوما: )فعل(  (89)

النحويون  ويزعم  قليل.  )أفعال(   ذكروها،  التي  وأزناد  األنواع  )زند  إال  منه  جاء  ما  و)فرخ أنه    ،)
و)فرد وأفراد(. فقلت له: أنا أحفظ ثالثين حرفا أي: كلمة كلها: )َفْعل وأفعال(. فقال: هات   وأفراخ(،

الحرو  فسردت  مدعي.  الكلمات  -ف  يا  الكتب.    -أي:  من  مواضعها  على  إرشاد ينظر:  ودللت 
 . 1934 -5/1933األريب إلى معرفة األديب: 

ْين   –، وشرح الشافية 310/ 4، وأوضح المسالك: 3/568الكتاب: ينظر: ( 90)  .  119/ 2: -رضي الدِّ
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الغريبين في القران ينظر:  ِمٌد ُمْسَتْحِجر.  َجْمع )َثْور(، َوِهَي ِقْطعة ِمَن األِقط، َوُهَو َلَبن َجا  اأَلْثَوار:  (90)
)ثور(:   مادة  )ثور(:  1/302والحديث  مادة  واألثر  الحديث  غريب  في  والنهاية  وفي 1/228،  ز 

ُأ ِمْن َأْثَواِر َأِقٍط َأَكْلُتَها(. ُسنن البيهقي:  نن: )ِإنََّما َأَتَوضَّ  . 1/240السُّ
الد نجد، وكل شرٍف أستوى من األرض ظهرُه فهو ( هو ما خالف الغور،  وأنَجد الفوم صاروا بب91)

نن:  83/ 6العين مادة )ن ج د(:  ينظر:  نجد.   البيهقي:  . وفي السُّ أكَياِس(. سنن  َواَل  ِبَأْنَجاٍد  )َلْيُسوا 
6/546 . 

( السوف واألسواف: هو موضع بالمدينة، والبادية، ومعناه: التسويف في األمر وذهاب قوته ووقته. 92)
نن:  309/ 7العين مادة )س وف(:  ينظر:  والجمع )أسواف(    )َدَخَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا  . وفي السُّ

 . 1/413. سنن البيهقي: َعَلْيِه َوَسلََّم اأْلَْسَواَف(
وذهب93) مات  ألذي   )     . )أموات(  والجمع  رجعة،  الُدنيا بال  العربية  ينظر:  من  وصحاح  اللغة  تاج 

نن:   1/267)موت وميت(:   )إْسِتْحاَلُل اْلَبْيِت اْلَحَراِم ِقْبَلِتُكْم َأْحَياء  َوَأْمَوات ا(. سنن البيهقي: . وفي السُّ
3/573 . 

ثلُه في الخلق، وهو سُبع الكور ما بين  ( ويأتي لندرُة الشيء، َنْحو: )ما في الهوِز مثُله( أي: ما م94)
رة وفارس،   اللغة )هوز(:  4/73العين )ه وز(:  ينظر:  البصَّ نن:  6/199، وتهذيب  )ُكنَّا  . وفي السُّ

 .  2/376ِباأْلَْهَواِز ُنَقاِتُل اْلَحُروِريََّة(. سنن البيهقي: 
والبرد.  95) والحرُّ  المطر  وهو  وء(:  ينظر:  (  )ن  مادة  نن:  8/391العين  السُّ وفي  ااِلْسِتْسَقاُء .  )ِإنََّها 

 . 10/396ِباأْلَْنَواِء(. سنن البيهقي: 
العين مادة )ر وث( ينظر:  ( وهو ذات الحافر وُيَقال روث الفرس أي: روُثه، وهو طرف كلِّ شيء:  96)

)روث(:  ينظر:  .،  8/223:   العربية  وصحاح  اللغة  السُّ 1/284تاج  وفي  َعَدَد  نن:  .  َلُه  )ُكِتَب 
 . 4/200َأْرَواِثَها(. سنن البيهقي: 

وسياط(:  97) )أسواط  وجمعه  به.  ُيضرُب  الذي  الَّْوط  وهو  مادة ينظر:  (  العربية  وصحاح  اللغة  تاج 
وط(:  3/1135)سْوط(:   )س  مادة  والمحكم  نن8/594،   السُّ وفي  َعَشَرِة .  َفْوَق  َأَحٌد  ُيْجَلُد  :)اَل 

 . 8/568البيهقي:   . سننَأْسَواٍط(
( وهو الَّْوط ُيضرُب به. وجمعه )أسواط وسياط(، وهنا قلبت الواو ياء  وابدلْت الضمُة كسرة لمجانسة  98)

،  والمحكم مادة )س وط أ  3/1135تاج اللغة وصحاح العربية مادة )سْوط أو سيط(: ينظر: الياء.: 
نن8/594وِسيط(:   . 7/726. سنن البيهقي: :)َفَجَلَدُهَما َأْسَياط ا(. وفي السُّ

العين  ينظر:  ( الحين: هو وقت من الزَّمان، وبلغ آوانه، ويقع بين الحيِن والحين، والجمع )أحيان(.  99)
نن: 3/304:   . 1/92)ُيَشبُِّك ِلْحَيَتُه ِبَأَصاِبِعِه َأْحَيان ا(. سنن البيهقي: . وفي السُّ
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والعرب100) العنق،  مؤخر  أعم.      (  والتذكير  وتؤنثها،  : ينظر:  تذكرها،  ى(  ف  )ق  مادة  العين 
نن: 5/222  . 9/302. سنن البيهقي: )اْلُمْلَحَمُة َأْقَفاُؤُهْم(. وفي السُّ

)أناء(    (101) الليل والجمع  )اني(:  ينظر:  األنى وهي ساعة من ساعات  اللغة مادة  .  250/ 1جمهرة 
 . 4/317)َوَرُجٌل آَتاُه هللُا َماال  َفُهَو ُيْنِفُقُه آَناَء اللَّْيِل َوالنََّهاِر(. سنن البيهقي:   وفي السنن:

 . 3/291العين:  ينظر: وهي النَّفس التي بها يحيى الَبَدن.   (102)
)َوَرُجٌل    .:250/ 1جمهرة اللغة مادة )اني(:  ينظر:  وهي ساعة من ساعات الليل والجمع )أناء(  (  103)

 . 4/317 هللُا َماال  َفُهَو ُيْنِفُقُه آَناَء اللَّْيِل َوالنََّهاِر(. سنن البيهقي: آَتاهُ 
 . 2/397، وشرح التسهيل: 4/115، و636، 3/635الكتاب: ينظر: ( 104)
ْدُف الَكَفُل. وَأْرَداُف الُملوك ِفي اْلَجاِهِليَِّة الَِّذيَن َكاُنوا َيْخُلفونهم ِفي الِقيام  105) .  لسان بَأمر الَمْمَلكة( الرِّ

 . 9/116العرب: 
 .2/397شرح التسهيل: ينظر: ( 106)
واحد.107) حجر  من  الجبال  في  وهي   ، قفٍّ من  تٌل  هي  م(:  ينظر:    (  ك  )ا  مادة  ، 5/420العين 

 . 222/ 10وتهذيب اللغة باب الكاف والظاء: 
المدينة108) أكمة،  ( هي حصوٌن ألهل  اللغة وصينظر:  .  والواحدة أطمة مثل  العربية مادة تاج  حاح 

 . 65/ 1، ومقاييس اللغة: 1862/ 5)أطم(: 
القصب،    (109) من  العربية:  ينظر:    هي  وصحاح  اللغة  مادة 1858/ 5تاج  المقاييس  في  وجاء   ،

التََّجمُُّع  )أجم(:   َفَأمَّا  ِة.  دَّ َوالشِّ التََّجمُِّع  ِمَن  َيْخُلو  َواْلِميُم اَل  َواْلِجيُم  َجِر اْلَهْمَزُة  الشَّ َمْنِبُت  َوِهَي  َفاأْلََجَمُة، 
ِع َكاْلَغْيَضِة، َواْلَجْمُع اآْلَجاُم.  . 1/65مقاييس اللغة: ينظر:  اْلُمَتَجمِّ

تاج اللغة وصحاح العربية  ينظر:  ( ألذي مات وذهب من الُدنيا بال رجعة  أو الذي لم يمت بعد.   110)
 . 543/ 9،  والمحكم: 1/267)مات(: 

 . 40، وجموع التصحيح والتكسير: ص3/490ب: الكتاينظر: ( 111)
 . 43، الفيصل في ألوان الجموع: ص608  – 607  -602 – 3/601 الكتاب:ينظر: ( 112)
)َأْخِبَية(  (  113) جمعه:  األعراب،  بيوت  من  أ(:  ينظر:  .  الِخباُء  ب  )خ  مادة  وفي 4/315العين   .

َر َفِإَذا  )َأَمَر َغْيُرَها ِمْن َأْزَواِج النَِّبيِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبِخَباٍء َفُضِرَب َفَلمَّا َصلَّى اْلَفْجَر َنظَ   السنن:
 . 4/518اأْلَْخِبَيُة(.  ُسنن البيهقي: 

الوطء.    (114) وهو  واإلشراف.  النشاز  بين  األرض  من  انخفض  حرف ينظر:  ما  اللغة  متن  معجم 
 . 775/ 5طاء: ال
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ْهُر، والجميع 115) ( يوَم َيسَتِسرُّ فيه الهالُل آِخَر يوٍم من الشهر أو قْبَله، وُربَّما اسَتَسرَّ ليلَتين اذا َتمَّ الشَّ
 . 187/ 7العين مادة )س رر( : أسرار وأِسّرة. 

ي . وف 212/ 12تهذيب اللغة مادة )س ن ن(:  ينظر:  وهي المرعى، مفردها )ِسنان(.   ( األسنة:  116)
 . 403/ 10)ُيَناِزْعَن اأْلَِسنََّة ُمْشَرَعاٍت(. سنن البيهقي : السنن: 

 . 40، وجموع التصحيح والتكسير: ص3/490( الكتاب: 117)
. 227/ 3معجم متن اللغة مادة )س ن م(:  ينظر:  .  ( السنام من اإلبل: أي الظهر، جمع)أسنمة(118)

َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: )ِنَساٌء َكاِسَياٌت َعاِرَياٌت َماِئاَلٌت ُمِمياَلٌت ُرُءوُسُهنَّ  وفي السنن:  
 . 2/331سنن البيهقي:   يَحَها(.َكَأْمَثاِل َأْسِنَمِة اْلُبْخِت اْلَماِئَلِة، اَل َيْدُخْلَن اْلَجنََّة، َواَل َيِجْدَن رِ 

أعم.   119) والتذكير  وتؤنثها،  تذكرها،  والعرب  العنق،  مؤخر  َصرَّح 5/222العين:  ينظر:  (   وقد   .
أنَّ من جَمع هذا الُنحاة، ولم تتكلم به العرب،  او هو من الخطأ.  -رحمهما هللا –الجوهري واألزهري 

العربية:  ينظر:   وصحاح  اللغة  والته1336/ 3تاج  واللفظتين  5/138ذيب:  ،  )أقفاء(،  واب  الصَّ  .
واب أنَّ كال الجمعين صحيحان، وكيَف ال َيكون )أقفية( جمع صحيح، وقد   كالهما في الُسنن، والصَّ
ِمْن   َيْخُرُج  َأْقِفَيِتِهْم  ِقَبِل  ِمْن  )َوِبَكيٍّ  قال:  حيث  وسلم   عليه  هللا  َصلَّى  محمد  رية  البشَّ خيُر  به  َنطَق 

، وقال: )َوهللِا َلَيْفَتَحنََّها هللُا َعَلْيُكْم , َوَلَيْسَتْخِلَفنَُّكْم ِفيَها 6/584سنن البيهقي الكبرى:  ينظر:    ِجَباِهِهْم(.
 . 302/ 9المصدر نفسه: ينظر: , َحتَّى َيَظلَّ اْلِعَصاَبُة اْلِبيُض ِمْنُهْم ُقُمُصُهُم، اْلُمْلَحَمُة َأْقَفاُؤُهْم(. 

عند  120) الواو  بفتح  وهي  الوطء. (   وهو  واإلشراف.  النشاز  بين  األرض  من  انخفض  ما  الكسائي، 
 .5/775معجم متن اللغة:  ينظر: 

 . 1/416ارتشاف الضرب:  ، و .3/1823شرح الكافية الشافية:  ينظر: ( 121)
 . 108/ 6المحكم: ينظر: وهو الطريق الضيق دون السكة.  (122)
أقفزة.  123) أربعُة  ِمكَيال،  ان، وه  الَفجَّ الوادي، وهو من نصف  العين مادة  )ج ر ب(: ينظر:  ( هو 

َواِد(6/116 السَّ َأْرِض  ِمْن  َأْجِرَبٍة  َعَشَرَة  )اْشَتَرْيُت  َقاَل:  َفْرَقٍد،  ْبِن  ُعْتَبَة  َعْن  السنن:  وفي  سنن  .   .
 . 9/238البيهقي: 

 . 10/260تهذيب اللغة: ينظر: والعظمة   ( وهو البهي صاحب المهابة والمكانة.124)
رف العربي: صينظر: ( 125)  . 116ظاهرة الشذوذ في الصَّ
ْين    –شرح الشافية  ينظر:  (  126) ،  والبديع 418  -1/302، وارتشاف الضرب:  3/154:  -رضي الدِّ

 . 2/132في علم العربية: 
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الفائق ينظر:  الزاد: طعام السفر أو طعام السفر والحضر، والجمع  )أزودة(  على غير القياس.    (127)
َقاَل  وفي السنن:      .3/75،  معجم متن اللغة حرف الزاي:  130/ 2غريب الحديث مادة )ز ود(:  

ا َعَمُدوا إِ   .َلى َمَزاِوِدُكْم ِفيَها َأْزِوَدُتُكم(النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: )َأَرَأْيُتْم َلْو َأنَّ َناس 
صينظر:  (  128) العربي:  الصرف  في  الشذوذ  البخاري: 12ظاهرة  صحيح  في  التكسير  وجموع   ،

 . 48ص
 .  5/222العين: ينظر:  (  مؤخر العنق، والعرب تذكرها، وتؤنثها، والتذكير أعم.  129)
 . 7/467( وهو موضع القدم.  130)
. 5/191العين  مادة )و س ق(:  ينظر:  صاعا، والجمع )اوُسق(.  ( الَوْسق: حمل يعني:  ستين  131)

التَّْمِر  ِمَن  َأْوُسٍق  َخْمَسِة  ُدوَن  ِفيَما  )َلْيَس  َقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللُا  َصلَّى  هللِا  َرُسوَل  َأنَّ  السنن:  وفي 
 . 4/142َصَدَقٌة(. سنن البيهقي: 

العين مادة ينظر: . ركون الهمز لزوم ا جمعه )أرؤس(الرأس: رأُس كلِّ شيء: أعاله، وبنو تميم يت (132)
َعْن َأَنٍس: . وفي السنن:   2/520، ومعجم متن اللغة حرف السين مادة )رأس(:  7/294)ر أ س(:  

ِبَسْبَعِة   اْلَكْلِبيِّ  ِدْحَيَة  ِمْن  َصِفيََّة  اْشَتَرى  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللُا  َصلَّى  النَِّبيَّ  البيهقي:  َأْرُؤٍس()َأنَّ  سنن   .
5/470 . 

، 1664/ 4الصحاح مادة )حبل(:  ينظر:  ( الحبل: وهو هذا الذي ُيَشد به وُيْرَبُط جمعه )َأحُبل(.  133)
الحاء:   حرف  اللغة  متن  وسلم  2/17ومعجم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  َصحابِة  عن  السنن:  .وفي 

َعُه , َفَأَخَذَها , َفَفِزَع , َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:  قالوا: )اْنَطَلَق ِرجال َبْعُضُهْم ِإَلى َأْحُبٍل مَ 
 . 10/420)اَل َيِحلُّ ِلُمْسِلٍم َأْن ُيَروَِّع ُمْسِلم ا(. سنن البيهقي: 

 . 39/ 1، وجمهرة اللغة: 29/ 2العين: ينظر: ( هو الشيء الُمِعّد له ألجل خطٍب، أو أْمر.. 134)
تكملة المعاجم العربية: ينظر:  مكاييل، والمكيال  يتراوح ما بين اربعين وخمسين ليبرة.  وهي ال  (  135)

6/482 . 
 141  -140معاني األبنية في العربية: ينظر: ( 136)
معجم ينظر: . (  دويبة من الحشرات معروفة يشبه الورل، أحرش الذنب خشنه مفقره، وهو ذو عقد137)

 . 3/526متن اللغة:  
 ،  54جموع التكسير في ديوان المفضليات: صينظر: ( 138)
 . 103ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي: صينظر: ( 139)
القَدم التي يترجُل بها أي: يمشي.    (140) اللغة مادة )ر جل( :  ينظر:  وهي  ينظر: ،  1/464جمهرة 

 . 26  -11/22تهذيب اللغة أبواب الجيم والراء:  
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 . 84/ 4، وشرح أبُن عقيل: 3/241ح المفصل:  ، وشر 4/1811شرح الكافية الشافية:  ينظر: ( 141)
 . 36، وجموع التكسير في ديوان الهذليين: ص454/ 1توجيه اللمع: ينظر: ( 142)
 1/65( ألفية أبن مالك: 143)
 . 251/ 3، وشرح المفصل: 13/ 3، واألصول في النحو: 3/628الكتاب: ينظر: ( 144)
 . 418/ 1وارتشاف الضرب: ، 369،  337، 234،  230 -4/229(  شرح كتاب سيبويه: 145)
 . 432/ 2في النَّحو: األصول ينظر: ( 146)
و 490/ 3الكتاب:  ينظر:    (  147) و 2/156المقتضب:  ينظر:  ،  عقيل:  ينظر:  ،  ابن  ، 119/ 4شرح 

الناظم:   ابن  الضرب:  ينظر:  ،  549/ 1شرح  والمسالك: 1/418ارتشاف  المقاصد  توضيح   ،.
  ،87شذا العرف: صينظر:    ،.351/ 3مع:  همع الهوا،  9/4772تمهيد القواعد:  ينظر:  ،  2/1384

 639/ 3النحو الوافي: ينظر: 
 .303/ 7العين : ينظر: ( هي جملة النِّساء ال مفرد له من لفظه. 148)
اب: السخي الكريم: العبد فتى كان أو شيخا، والجمع: )فتيان وفتية(. 149) : الشَّ نِّ ( الفتى: الحديث السِّ

حاح مادة )فتى(:  8/137العين مادة )ف ت ى(:  ينظر:   اللغة 6/2452، والصِّ ،   ومعجم متن 
الفاء:   )فتأ(:  4/358حرف  مادة  ل  المؤصَّ االشتقاقي  والمعجم  َأِبي 3/1621،  َنن:َعن   السُّ وفي   .

 . 391/ 3َمْحُذوَرَة، َقاَل: )َفَخَرَج ِفْتَيٌة ِمَن اأْلَْنَصاِر َشَبَبٌة(. ُسَنن البيهقي: 
بي: الطفل من لدن يولد إلى أن يفطم: أو الذي لم يفطم بعد. والجمع: )صبية  وِصبيان(. 150) (الصَّ

الكفاية:  ينظر:   الفقهية:  1/225شرح  والتعريفات  )صبا(: 1/127،  مادة  األنوار  بحار  ومجمع    ،
َنن: َقاَل َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ 420/ 3،  ومعجم متن اللغة حرف الواو: 3/290  َعَلْيِه َوَسلََّم:  . وفي السُّ

ٌع، َوَبَهاِئٌم ُرتٌَّع، َلُصبَّ َعَلْيُكُم اْلَعَذاُب َصبًّا، ُثمَّ َلَتْرُض  ا(. ُسَنن )َلْواَل ِعَباُد هللِا ُركٌَّع، َوِصْبَيٌة ُرضَّ نَّ ِرض 
 . 3/481البيهقي: 

 . 3/625الكتاب ينظر: ( 151)
َصِحيحٌ 152) َأْصٌل  َواْلِميُم  ُم  َوالالَّ )غلم(: (اْلَغْيُن  مادة  اللغة  مقاييس  ْهَوٍة.  الشَّ َوَهْيَجان  َحَداَثٍة  َعَلى  َيُدلُّ   

الطارَّ الشارِب أو من حين أن يولد إلى أن يشب وَيكُبر، وهو )ُفَعال( من )الُغْلَمة(  قيل  ،  4/387
ثم هو وقيل: هو ابُن َسْبَع  عشرة سنة،  للصبي على سبيل التفاؤل. والجمع )أغلمة وأغالم وِغلمان(،  

المغيث:  ينظر:    َشاّب. الغين:  2/573المجموع  حرف  اللغة  متن  ومعجم  َنن:  319/ 4،  السُّ وفي   .
 .  10/512)َفَوَلَدْت َلُه َثاَلَثَة أَْغِلَمٍة(. ُسَنن البيهقي: 
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم   .1
هـ(، 170الفراهيدي البصري )المتوفى:  العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم   .2

 . 8الناشر: دار ومكتبة الهالل عدد األجزاء:  .المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي
هـ(، المحقق: 224غريب الحديث، أبو ُعبيد القاسم بن ساّلم بن عبد هللا الهروي البغدادي )المتوفى:   .3

دا  .د الناشر: مطبعة  المعيد خان،  عبد  آبادمحمد  العثمانية، حيدر  المعارف  الطبعة:   -ئرة  الدكن، 
 . 4م، عدد األجزاء:  1964  -هـ  1384األولى، 

)المتوفى:   .4 البغدادي  الهروي  هللا  عبد  بن  ساّلم  بن  القاسم  ُعبيد  أبو  المصنف،  هـ(، 224الغريب 
الناشر: مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة   : 1المنورة الطبعة: جـ  المحقق: صفوان عدنان داوودي، 

 ( العددان  والعشرون،  السادسة  وجـ  1415/ 1414(  102،  101السنة  السابعة 2هـ  السنة   :
 . 2هـ، عدد األجزاء: 1417/ 1416( 103، 104والعشرون، العددان ) 

[، المحقق: د. سليمان إبراهيم 285  -  198غريب الحديث، إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق ] .5
 . 3، عدد األجزاء: 1405مكة المكرمة، الطبعة: األولى،  -لناشر: جامعة أم القرى محمد العايد، ا

اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي )المتوفى:   .6 هـ(، المحقق: رمزي منير 321جمهرة 
 . 3م عدد األجزاء: 1987بيروت، الطبعة: األولى،   –بعلبكي، الناشر: دار العلم للماليين 

 عرب  معجم ديوان ال .7
)المتوفى:   الفارابي،  الحسين  إبراهيم بن  إبراهيم إسحاق بن  أبو  هـ(، تحقيق: دكتور أحمد 350المؤلف: 

مختار عمر، ومراجعة: دكتور إبراهيم أنيس، طبعة: مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، 
 . 4م، عدد األجزاء:  2003 -هـ  1424القاهرة، عام النشر: 

هـ(، المحقق: محمد  370بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:    تهذيب اللغة، محمد .8
العربي   التراث  إحياء  دار  الناشر:  مرعب،  األولى،    –عوض  الطبعة:  عدد  2001بيروت،  م، 

 .8األجزاء: 
بالخطابي  .9 المعروف  البستي  الخطاب  بن  إبراهيم  بن  محمد  بن  حمد  سليمان  أبو  الحديث،  غريب 

(، المحقق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، خرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي،  هـ  388)المتوفى:  
 . 3م، عدد األجزاء:   1982 -هـ  1402عام النشر:  .دمشق –الناشر: دار الفكر 

)المتوفى:  .10 الفارابي  الجوهري  حماد  بن  إسماعيل  نصر  أبو  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 
بيروت، الطبعة: الرابعة   –عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للماليين  هـ(، تحقيق: أحمد  393

 .6م، عدد األجزاء:  1987 - هـ  1407
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هـ(، 395معجم مجمل اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:   .11
 -وت، الطبعة الثانية بير   –دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان دار النشر: مؤسسة الرسالة  

 .2م، عدد األجزاء:  1986 -هـ  1406
هـ(، 395معجم مقاييس اللغة،  أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:   .12

، عدد  .م1979  -هـ  1399المحقق: عبد السالم محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر:  
 .6األجزاء: 

القرآن  .13 في  )المتوفى    الغريبين  الهروي  محمد  بن  أحمد  عبيد  أبو  تحقيق   401والحديث،   هـ(، 
ودراسة: أحمد فريد المزيدي، قدم له وراجعه: أ. د. فتحي حجازي، الناشر: مكتبة نزار مصطفى 

 . 6م، عدد األجزاء:  1999  -هـ   1419المملكة العربية السعودية، الطبعة: األولى،    -الباز 
ع .14 والبيان  الكشف  إسحاق الكتاب:  أبو  الثعلبي،  إبراهيم  بن  محمد  بن  أحمد  القرآن،  تفسير  ن 

نظير 427)المتوفى:   األستاذ  وتدقيق:  مراجعة  عاشور،  بن  محمد  أبي  اإلمام  تحقيق:  هـ(، 
بيروت   العربي،،  التراث  إحياء  دار  الناشر:  األولى    –الساعدي،  الطبعة:  هـ  1422لبنان،   ،- 

 . 10م، عدد األجزاء:  2002
برى، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر السنن الك .15

هـ(، المحقق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  458البيهقي )المتوفى:  
 ومجلد فهارس(.  10)11م، عدد األجزاء:  2003 -هـ  1424لبنات، الطبعة: الثالثة،   –

ح صحيح البخاري، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالمي،  فتح الباري شر  .16
هـ(، تحقيق:، محمود بن شعبان بن عبد المقصود 795البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى:  

يد عزت المرسي  ومحمد بن  ومجدي بن عبد الخالق الشافعي وإبراهيم بن إسماعيل القاضي والسِّ
صالح بن سالم المصراتي وعالء بن مصطفى بن همام وصبري بن عبد الخالق عوض المنقوش و 

 –المدينة النبوية، الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين    -الشافعي. الناشر: مكتبة الغرباء األثرية  
 م. 1996 -هـ   1417القاهرة، الطبعة: األولى، 

هـ[، المحقق: 458مرسي ]ت:  المحكم والمحيط األعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده ال .17
  2000  -هـ    1421بيروت الطبعة: األولى،    –عبد الحميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية  

 مجلد للفهارس( 10) 11م، عدد األجزاء: 
هـ(، المحقق: خليل 458المخصص،  أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )المتوفى:   .18

دار   الناشر:  جفال،  العربي  إبراهم  التراث  األولى،    .بيروت  –إحياء  م، 1996هـ  1417الطبعة: 
   .5عدد األجزاء: 
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)المتوفى:  .19 هللا  جار  الزمخشري  أحمد،  بن  عمرو  بن  محمود  القاسم  أبو  المؤلف:  البالغة،  أساس 
الطبعة:   .لبنان  –هـ(، تحقيق: محمد باسل عيون السود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  538

 . 2م، عدد األجزاء:  1998  -هـ  1419األولى، 
هللا   .20 جار  الزمخشري  أحمد،  بن  عمرو  بن  محمود  القاسم  أبو  واألثر،  الحديث  غريب  في  الفائق 

البجاوي  538)المتوفى:   محمد  علي  المحقق:  دار   -هـ(،  الناشر:  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد 
 . 4زاء: لبنان، الطبعة: الثانية، عدد األج –المعرفة 

مشارق األنوار على صحاح اآلثار، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي،   .21
 ز 2هـ(، دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث، عدد األجزاء: 544أبو الفضل )المتوفى: 

 المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث .22
األصب محمد  بن  عمر  بن  أحمد  بن  عمر  بن  محمد  )المتوفى: المؤلف:  موسى  أبو  المديني،  هاني 

وإحياء 581 العلمي  البحث  مركز  القرى،  أم  جامعة  الناشر:  العزباوي،  الكريم  عبد  المحقق:  هـ(، 
مكة المكرمة دار المدني للطباعة والنشر    -التراث اإلسالمي، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  

 م(  1986 -هـ   1406)  1: األولى، جـ المملكة العربية السعودية الطبعة -والتوزيع، جدة 
 م(.  1988  -هـ  1408) 3، 2و جـ 

 3عدد األجزاء: 
النهاية في غريب الحديث واألثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد  .23

)المتوفى:   األثير  ابن  الجزري  الشيباني  الكريم  عبد  العلمية  606ابن  المكتبة  الناشر:   -هـ(، 
الزاوى  1979  -هـ  1399،  بيروت أحمد  طاهر  تحقيق:  عدد    -م،  الطناحي،  محمد  محمود 

 .5األجزاء: 
أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا  .24 الدين  إلى معرفة األديب، شهاب  معجم األدباء = إرشاد األريب 

)المتوفى:   الحموي  اإلسالمي، 626الرومي  الغرب  دار  الناشر:  عباس،  إحسان  المحقق:  هـ(، 
 . 7م، عدد األجزاء:  1993 -هـ   1414لطبعة: األولى، بيروت، ا

لنَّْظُم الُمْسَتْعَذُب ِفي تْفِسير غريِب أْلَفاِظ المَهّذِب، محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال   .25
)المتوفى:   المعروف ببطال  هللا،  عبد  أبو  د. مصطفى 633الركبي،  دراسة وتحقيق وتعليق:  هـ(، 

الن َساِلم،  الحفيظ  النشر:  عبد  عام  المكرمة،  مكة  التجارية،  المكتبة  )جزء    1988اشر:  (،  1م 
 2(، عدد األجزاء: 2م )جزء  1991
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الرازي  .26 الحنفي  القادر  عبد  بن  بكر  أبي  بن  محمد  هللا  عبد  أبو  الدين  زين  الصحاح،  مختار 
جية، الدار النموذ  -هـ(، المحقق: يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية  666)المتوفى:  

 . 1م، عدد األجزاء: 1999هـ/1420الطبعة: الخامسة،  .صيدا –بيروت 
لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى  .27

)المتوفى:   صادر  711اإلفريقى  دار  الناشر:  الثالثة    .بيروت  –هـ(،  عدد    1414  -الطبعة:  هـ، 
 . 15األجزاء: 

ال .28 أبو المصباح  الحموي،  ثم  الفيومي  علي  بن  محمد  بن  أحمد  الكبير،  الشرح  غريب  في  منير 
العلمية  770العباس )المتوفى: نحو   المكتبة  الناشر:  )في مجلد    2عدد األجزاء:    .بيروت  –هـ(، 

 . واحد وترقيم مسلسل واحد(
هـ(، تحقيق: 817القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى:  .29

مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقُسوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة 
م، عدد األجزاء:   2005  -هـ    1426الطبعة: الثامنة،    . لبنان  –للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  

1 . 
، أبو الفيض، الملّقب تاج العروس من جواهر القاموس، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني .30

)المتوفى:   الزَّبيدي  الهداية 1205بمرتضى،  دار  الناشر:  المحققين،  من  مجموعة  المحقق:   .هـ(، 
 . 40عدد األجزاء: 

األنوار، .31 بحار  الكجراتي   مجمع  الَفتَِّني  الهندي  الصديقي  علي  بن  طاهر  محمد  الدين،  جمال 
  -هـ    1387ف العثمانية، الطبعة: الثالثة،  هـ(، الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعار 986)المتوفى:  

 . 5م، عدد األجزاء: 1967
هـ(، نقله إلى العربية وعلق عليه: 1300تكملة المعاجم العربية، رينهارت بيتر آن ُدوِزي )المتوفى:   .32

جـ  8  -  1جـ   النَعيمي،  َسليم  محمَّد  واإلعالم، 10،  9:  الثقافة  وزارة  الناشر:  الخياط،  جمال   :
، )عدا الجزء الـ  11م، عدد األجزاء:    2000  -  1979عراقية، الطبعة: األولى، من  الجمهورية ال

 لم نقف عليه مطبوعا(.  11
العربي بدمشق(،   .33 العلمي  المجمع  لغوية حديثة(،  أحمد رضا )عضو  اللغة )موسوعة  معجم متن 

  -  هـ  1377/ 2و  1هـ[ جـ    1380  -  1377بيروت، عام النشر: ]  –الناشر: دار مكتبة الحياة  
  1960  -هـ    1380/ 5م، جـ    1960 -هـ    4/1379م، جـ   1959  -هـ    1378/ 3م، جـ    1958

 . 5م.، عدد األجزاء: 
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هـ( بمساعدة 1424معجم اللغة العربية المعاصرة،  د. أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى:    .34
 3)  4م، عدد األجزاء:    2008  -هـ    1429فريق عمل، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: األولى،  

 ومجلد للفهارس( في ترقيم مسلسل واحد. 
الكريم   .35 القرآن  المؤصل أللفاظ  االشتقاقي  الكريم المعجم  القرآن  ألفاظ  بين  العالقات  ببيان  ل  )مؤصَّ

الناشر: مكتبة اآلداب   الطبعة:   –بأصواتها وبين معانيها(، د. محمد حسن حسن جبل،  القاهرة، 
 )في ترقيم واحد متسلسل(.  4م.، عدد األجزاء:   2010األولى، 

هـ(، 180ه )المتوفى:  الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، الملقب سيبوي .36
هـ   1408المحقق: عبد السالم محمد هارون , الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة. الطبعة: الثالثة،  

 . 4م، عدد األجزاء:  1988 -
المقتضب، محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالى األزدي، أبو العباس، المعروف بالمبرد )المتوفى:  .37

 . 4عدد األجزاء:  .بيروت – .، الناشر: عالم الكتب.عظيمة هـ(، المحقق: محمد عبد الخالق285
األصول في النحو، أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج )المتوفى:   .38

الناشر: مؤسسة الرسالة، لبنان  316 بيروت، عدد األجزاء:   –هـ(، المحقق: عبد الحسين الفتلي، 
3 . 

هـ(، المحقق: 381العباس، أبو الحسن، ابن الوراق )المتوفى:    علل النحو، محمد بن عبد هللا بن .39
 1420الرياض/السعودية، الطبعة: األولى،    -محمود جاسم محمد الدرويش، الناشر: مكتبة الرشد  

 . 1م، عدد األجزاء: 1999 -هـ 
جني  .40 بن  عثمان  الفتح  أبو  المازني،  عثمان  ألبي  التصريف  كتاب  شرح  جني،  البن  المنصف 

 ( الحجة 392المتوفى:  الموصلي  ذي  في  األولى  الطبعة:  القديم،  التراث  إحياء  دار  الناشر:  هـ(، 
 . 1م، عدد األجزاء:1954أغسطس سنة -هـ 1373سنة 

المفتاح في الصرف،  أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي األصل، الجرجاني  .41
)المتوفى:   ت471الدار  علي  الدكتور  له:  وقدم  حققه  اآلداب  هـ(،  كلية  الَحَمد،  جامعة   -وفيق 

الرسالة    –إربد    -اليرموك   مؤسسة  الناشر:  )   –عمان،  األولى  الطبعة:    -هـ    1407بيروت، 
 . 1م(، عدد األجزاء: 1987

شرح شافية ابن الحاجب مع شرح شواهده للعالم الجليل عبد القادر البغدادي صاحب خزانة األدب  .42
 من الهجرة. 1093المتوفي عام  

يع في علم العربية،  مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد البد .43
)المتوفى:   األثير  ابن  الجزري  الشيباني  علي   606الكريم  أحمد  فتحي  د.  ودراسة:  تحقيق  هـ(، 
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المكرمة   مكة  القرى،  أم  جامعة  الناشر:  األولى،   -الدين،  الطبعة:  السعودية،  العربية  المملكة 
 . 2هـ، عدد األجزاء:  1420

فايز زكي محمد دياب، أستاذ  .44 أ. د.  الخباز، دراسة وتحقيق:  الحسين بن  اللمع، أحمد بن  توجيه 
دكتوراة   رسالة  الكتاب:  أصل  األزهر،  جامعة  العربية  اللغة  بكلية  العربية   -اللغويات  اللغة  كلية 

جمهورية مصر العربية،   -الترجمة  جامعة األزهر، الناشر: دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع و 
 1م.، عدد األجزاء:  2007  -هـ  1428الطبعة: الثانية، 

الممتع الكبير في التصريف، علي بن مؤمن بن محمد، الَحْضَرمي اإلشبيلي، أبو الحسن المعروف  .45
 . 1، عدد األجزاء: 1996هـ(، الناشر: مكتبة لبنان، الطبعة: األولى 669بابن عصفور )المتوفى: 

هـ(، 686رح شافية ابن الحاجب، محمد بن الحسن الرضي اإلستراباذي، نجم الدين )المتوفى:  ش .46
الحسن   المدرس في تخصص   -حققهما، وضبط غريبهما، وشرح مبهمهما، األساتذة: محمد نور 

الزفزاف   العربية، ومحمد  اللغة  عبد   -كلية  الدين  العربية، ومحمد محيى  اللغة  كلية  في  المدرس 
العلمية بيروت    -الحميد   الناشر: دار الكتب  اللغة العربية،   .لبنان  –المدرس في تخصص كلية 

 . 3م، عدد االجزاء:  1975  -هـ  1395عام النشر: 
الدين   .47 ركن  األستراباذي،  الحسيني  شاه  شرف  بن  محمد  بن  حسن  الحاجب،  ابن  شافية  شرح 

د715)المتوفى:   المحقق:  )  . هـ(،  المقصود  عبد  محمد  المقصود  الناشر: عبد  الدكتوراة(،  رسالة 
 .2م، عدد األجزاء: 2004 -هـ  1425مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة: األولي 

ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير  .48
 هـ(، تحقيق وشرح ودراسة: رجب عثمان محمد، مراجعة: رمضان   745الدين األندلسي )المتوفى:  

األولى،   الطبعة:  بالقاهرة،  الخانجي  مكتبة  الناشر:  التواب،  عدد   1998  -هـ    1418عبد  م، 
 )بترقيم واحد متسلسل(  5األجزاء: 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا  .49
وتحقيق: عبد الرحمن علي سليمان، هـ(، شرح  749بن علّي المرادي المصري المالكي )المتوفى:  

العربي الفكر  دار  الناشر:  األزهر،  جامعة  في  اللغويات  األولى    .أستاذ    -هـ  1428الطبعة: 
 . 3م، عدد األجزاء: 2008

أبو  .50 ابن يوسف،  هللا  عبد  أحمد بن  هللا بن يوسف بن  عبد  ابن مالك،  ألفية  إلى  المسالك  أوضح 
)المتوفى:   هشام  ابن  الدين،  جمال  الجيل  761محمد،  دار  الناشر:  الطبعة    –هـ(،  بيروت، 

 .  4، عدد األجزاء:1979الخامسة، 
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عبد هللا، جمال الدين )المتوفى:   ألفية ابن مالك، محمد بن عبد هللا، ابن مالك الطائي الجياني، أبو .51
 1هـ(، الناشر: دار التعاون، عدد األجزاء: 672

المصري   الهمداني  العقيلي  الرحمن  عبد هللا بن عبد  ابن عقيل،  ابن مالك،  ألفية  عقيل على  ابن  شرح 
القاهرة، دار    -هـ(، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: دار التراث  769)المتوفى:  

العشرون  مص الطبعة:  وشركاه،  السحار  جودة  سعيد  للطباعة،  عدد    1980  -هـ    1400ر  م، 
 4األجزاء: 

محب   .52 أحمد،  بن  يوسف  بن  محمد  الفوائد(،  تسهيل  بشرح  القواعد  )تمهيد  المسمى  التسهيل  شرح 
)المتوفى:   الجيش  بناظر  المعروف  المصري،  ثم  الحلبي  أ  778الدين  وتحقيق:  دراسة   .د   .هـ(، 

القاهرة   والترجمة،  والتوزيع  والنشر  للطباعة  السالم  دار  الناشر:  وآخرون،  فاخر  محمد   -علي 
)في ترقيم مسلسل واحد(   11هـ، عدد األجزاء:    1428الطبعة: األولى،    .جمهورية مصر العربية

ليست من   80إلى    77و  75وكذا كامل األبواب    74ومجلد للفهارس(، تنبيه: أواخر الباب    10)
 .، إنما أكملها المحققون على نهجه –رحمه هللا  –ناظر الجيش قلم 

المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية )شرح ألفية ابن مالك(، المؤلف: أبو إسحق إبراهيم بن  .53
 هـ(  790موسى الشاطبي )المتوفى 

محمد   .لثاني/دعبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الجزء ا .المحقق: مجموعة محققين وهم: الجزء األول/د
البنا الثالث/د.،  إبراهيم  الثبيتي  .الجزء  الرابع/د.،  عياد بن عيد  البنا/د  .الجزء  إبراهيم  عبد    .محمد 

قطامش الخامس/د.،  المجيد  قطامش  .الجزء  المجيد  السادس/د.،  عبد  المجيد    .الجزء  عبد 
السابع/د.،  قطامش البنا/د  .الجزء  إبراهيم  العاي  .محمد  إبراهيم  بن  تقي  .د/دسليمان  الجزء ،  السيد 
 محمد إبراهيم البنا  .محمد إبراهيم البنا، الجزء التاسع/د .الثامن/د

القرى   أم  بجامعة  اإلسالمي  التراث  وإحياء  العلمية  البحوث  معهد  الطبعة:   -الناشر:  المكرمة،  مكة 
 )األخير فهارس( 10، عدد األجزاء: . م 2007  -هـ  1428األولى، 

ع الجوامع، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى:  همع الهوامع في شرح جم .54
 . 3مصر، عدد األجزاء:  –هـ(، المحقق: عبد الحميد هنداوي، الناشر: المكتبة التوفيقية 911

هـ(، المحقق: نصر هللا 1351شذا العرف في فن الصرف، أحمد بن محمد الحمالوي )المتوفى:   .55
 1مكتبة الرشد الرياض، عدد األجزاء:  عبد الرحمن نصر هللا، الناشر:

هـ(، الناشر: المكتبة 1364جامع الدروس العربية، مصطفى بن محمد سليم الغاليينى )المتوفى:   .56
 . 3م، عدد األجزاء:  1993 -هـ   1414بيروت، الطبعة: الثامنة والعشرون،  –العصرية، صيدا 
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الناشر: دار المعارف، الطبعة:  الخامسة عشرة،  هـ(،  1398النحو الوافي، عباس حسن )المتوفى:   .57
 . ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي[4عدد األجزاء: 

)إعادة   .58 العلمية  الكتب  دار  الناشر:  البركتي،  المجددي  اإلحسان  عميم  محمد  الفقهية،  التعريفات 
م، 2003  -هـ  1424م(، الطبعة: األولى،  1986  -هـ  1407صف للطبعة القديمة في باكستان  

 . 1عدد األجزاء: 
في  .59 اآلداب  بكلية  العربي  النَّحو  أستاذ  امّرائي  السَّ صالح  فاضل  الدكتور  المؤلف:  األبنية،  معاني 

( التعضيد  تسلسل  نشره،  على  بغداد  جامعة  ساعدت  بغداد،  لسنة  20جامعة   )1980/1981  ،
 .  1981 -1401طبعة األولى:  الكويت، ال –كلية اآلداب قسم اللغة العربية  –جامعة الكويت 

اللغوية  .60 راسات  الدِّ في  دكتوراة  العال:  عبد  سيِّد  المنعم  عبد  المؤلف:  والتكسير،  التصحيح  جموع 
 .1مكتبة الخانجي القاهرة، عدد األجزاء  –واللهجات، بمرتبة الشرف من جامعة القاهرة، الناشر 

المعارف   –مصر، دار النَِّشر    -الناشر  الفيصل في ألوان الجموع، المؤلف: عبَّاس أبو الُسُعود،   .61
 .1، عدد األجزاء: 1971المصرية سنة:  

األردن،   –ظاهرة الشذوذ في الصرف العرب،  حسبن عباس الرفايعة، دار النَّشر: جرير، عمان   .62
 .  1م، عدد األجزاء:2006الطبعة األولى في عام  

 الرسائل واألطروحات الجامعية 
، خالد محمود عبد هللا شحاده، المشرف عليها: أ. د حسن موسى جموع التكسير في صحيح البخاري  .1

اِعر، رسالة ماجستير،  قسم الدراسات العليا   اللغة العربية    –اللغويات العربية    –الشَّ عمادة   –قسم 
راسات العليا في الجامعة الهاشمية، تاريخ النشر:   م. 2008البحث العلمي والدِّ

القضاة،  .2 المفضليات، حسين أرشيد األسود، وأشرف عليها: سلمان محمد  التكسير في ديوان  جموع 
، الطباعة: المطابع العسكرية  –قسم اللفة العربية    –كلية اآلداب    –جامعة اليرموك    –رسالة دكتوراة  

 .   210، غدد الصفحات: 2004األردن، الطبعة األولى:   -
الهذل .3 ديوان  في  التكسير  حسين  جموع  علي  د  ا.  عليها:  أشرف  الجبوري،  مخلف  علي  إبراهيم  يين، 

اللغة العربية وآدابها، البواب، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم  
 . 2015عام 




