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 َلْحُن العامَِّة في ِكَتاِب )الَعْين( 
 -دراسة ومعجم-

 الدكتور عبد العزيز ياسين عبد اهلل     
 الملخص
يتضمن هذا البحث دراسة وصفية لما روي عن )العامة( من ألفاظ  -

وأقوال، وردت منسوبة اليها في كتاب )العين( للخليل بن أحمد الفراهيدي 
 ات اللغوية التي تفرعت عنها.هـ( فضاًل عن بيان الموضوع175)ت
ويشتمل البحث على مقدمة ومبحثين، خصص األول منهما لدراسة  -

النصوص المروية عن )العامة( في كتاب )العين(، وخصص الثاني لعرض 
النصوص، موثقة، ومرتبة في معجم لغوي، على وفق ترتيب موادها الرئيسة 

 على حروف الهجاء.
 صادر والمراجع المعتمدة فيه.ويرد في آخر البحث كشف بالم -

 المقدمة
فــي القــرنين الثــاني والثالــث –لقــد كــان مــن نتــائل جمــع اللغــة وروايتهــا 

أْن شـهد التـيليف فيهـا تعـددًا فـي المصـنفات، وتنوعـًا فـي  -من الهجرة المباركة
نمــــا كــــان  -فــــي مراحلهــــا ا ولـــى–الموضـــوعات، لــــم تخلـــص  للغــــة وحـــدها، وان
داخاًل مــع ريــر  مــن فــروا الدراســات اللغويــة وريــر الــدرا اللغــوي مختلوــًا ومتــ

اللغويــة، ))فكانــت عنايــة الدارســين األوائــل موثعــة علــى أكثــر ميــادين المعرفــة 
حينذاك، والسبب في ذلك.. خدمة القرآن الكريم فـي توضـيم مراميـه التشـريعية 
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. ثــــم اتجهــــت بعــــد ذلــــك اللــــى النضــــل وا ســــتقالل (1)وتفســــير دقائقــــه اللغويــــة((
 .(2)صوالتخص

ــًا كثيــرة، فــي )معــاني القــرآن، ولغاتــه ورريبــه(  وقــد صــنف العلمــاء كتب
وفــــي )رريــــب الحــــديث( و )رريــــب اللغــــة( و )لغــــات القبائــــل( و )النــــوادر( و 
)األمثال( و )معاني الشعر(، فضاًل عن كتب الموضوعات الخاصة والرسائل 

مـــن بـــين مـــا المســـتقلة فـــي )الحيـــوان( و )النبـــات( و )األنـــواء( وريرهـــا. وكـــان 
ُصّنف في هذ  الحقبة المتقدمة من تاريخ الدرا اللغوي كتـب لغويـة اختصـت 
بـــ )ْلْحــنع العاّمــة(، وتميــثت بقــدم التــيليف فــي موضــوعها، وكثــرة المــ لفين فيــه، 

هــ( 210هــ( وأبـو عبيـدة )ت189: الكسـائي )ت(3)ومن أشـهر مـن ْصـن ْف فيهـا
هـــ(، وأبــو نصــر 224م )تهـــ( وأبــو عبيــد القاســم بــن ســال216واألصــمعي )ت

هـــ( 249هـــ(، والمــاثني )ت244هـــ( وابــن الســكيت )ت231أحمــد بــن حــاتم )ت
هـــ( وثعلــب 282هـــ( وأبــو حنيفــة الــدينوري )ت255وأبــو حــاتم السجســتاني )ت

هــــ(. وأرلـــب كتـــبهم لـــم تصـــل الينـــا، 291هــــ(، والمفضـــل بـــن ســـلمة )291)ت
 وفيما ييتي ذكر ما وصل منها: 

( للكســائي، وهــو أقــدم كتــاب فــي هــذا الميــدان، حققــه )مــا تلحــن فــي العامــة -
 م(.1982القاهرة  -موبعة المدني-1الدكتور رمضان عبد التواب )و

)الحروف التي يتكلم بها في رير موضعها(  بن السكيت، حققه الـدكتور  -
 (.1969 -القاهرة-1رمضان عبد التواب )و

                                                           
 .  101الدراسات اللغوية عند العرب اللى نهاية القرن الثالث:  (1)
ي، ، ونـــــوادر اللحيـــــان146-145، 84-78ينظـــــر: الدراســـــات اللغويـــــة عنـــــد العـــــرب:   (2)

 .17الدراسة 
، 98-97، والمعجــم العربــي نشــيته وتوــور  177، 173ينظــر الدراســات اللغويــة عنــد العــرب:  (3)

 )مقدمة المحقق(.   70، وماتلحن فيه العامة 153وفي النقد اللغوي 
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المستشــــرق  )الفــــاخر فيمــــا يلحــــن فيــــه العامــــة( للمفضــــل بــــن ســــلمة، نشــــر  -
. وأعـاد نشـر  محققـًا عبـد 1915)تشارلا ابتروا ستوري( في ليدن سـنة 

 (.1960دار الحياء الكتب العربية، القاهرة، -1العليم الوحاوي )و
هـ(، حققـه الـدكتور رمضـان عبـد 379)لحن العوام( ألبي بكر الثُّبيدي )ت -

 م(.1964الموبعة الكمالية، القاهرة، -1التواب. )و
ـــة(، كالهمـــا يـــرد ذكـــر  فـــي كتـــب اللغـــة ومصـــولحا )الل   ( و )الْعام  ْحـــنع

قــديمًا وحــديثًا، ويــراد بــاللحن: الخوــي او ا ســتعمال ريــر الصــحيم، أو العــدول 
عــن القواعـــد والضـــوابو اللغويـــة التـــي يحـــتكم اليهـــا النوـــق الصـــحيم الفصـــيم، 

يع فـي ويراد بالعاّمة عاْمة الناا فـي أحـاديثهم ومخاوبـاتهم اليوميـة، الـذين يشـ
لغـــــتهم اللحـــــن وا بتعـــــاد عـــــن ا ســـــتعمال الســـــليم. وموضـــــوا )لحـــــن العامـــــة( 
))يتصل بدراسة التوور اللغوي من جهة، وبآثار ا ختالو اللغوي الذي حـدث 
في األمصار اإلسالمية من جهة أخرى، ذلك أن كتب لحن العامـة تبحـث فـي 

ناحيــة تعــد تصــويب ا ســتعمال ريــر الصــحيم والتنبيــه عليــه، فهــي مــن هــذ  ال
كتبًا تدرا األساليب اللغوية أكثر من كونهـا كتبـًا تـدرا المفـردات، علـى أنهـا 
اهتمـــت بـــالمفردة وبالصـــوت وبالحركـــة.. وهـــي أيضـــًا تحفـــظ لنـــا تـــاريخ تســـرب 
العامية اللى األلسن، من حيث أن هذا الخوي الـذي تنبـه عليـه هـو الـذي صـار 

 .(1)أمصارنا العربية((فيما بعد الصورة التي استقرت عليها اللغة في 
ذا كانــــت كتــــب )لحــــن العامــــة( تعــــد المصــــدر األســــاا فــــي معرفــــة  وان
األلفاظ واألقوال واألساليب رير الصحيحة التي كانت تلهل بهـا ألسـنة العـوام، 
فإن المعاجم اللغوية هي ا خرى تعد مصدرًا أصياًل لهذ  الظاهرة، فقد ضـمت 

يجــري علــى ألســنة العامــة مــن  فــي متونهــا نصوصــًا كثيــرة، حكــت فيهــا ماكــان
ألفــاظ وتراكيــب ود  ت  يشــهد لهــا بالصــحة والقبــول، وتنوعــت أوجــه الخوــي 

                                                           
، 154-153، وينظــر: فــي النقــد اللغــوي -17-169الدراســات اللغويــة عنــد العــرب:   (1)

 )مقدمة المحقق(. 80-78وماتلحن فيه العامة 
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فيها مـن حيـث بنيـة الصـيش واشـتقاقها ود  تهـا. ويـيتي كتـاب )العـين( للخليـل 
هـــ( فــي مقدمــة المعــاجم التــي أســهمت فــي رصــد 175بــن أحمــد الفراهيــدي )ت

لغـوي مـن خـالل نصـوص عـدة رويـت فيـه مظاهر هذا النمو من ا سـتعمال ال
 .وجاءت منسوبة اللى العامة صراحةً 

وتجــدر ا شــارة الــى أن الــدكتور هــادي عويــة موــر الهاللــي كــان قــد 
ألــف كتابــا بعنــوان )ريـــادة التصــحيم اللغــوي وتصــويبه عنـــد الخليــل بــن أحمـــد 

( 100م(، جمـــع فيـــه )1991بغـــداد  -الفراهيدي()صـــدر عـــن: مكتـــب الرســـالة
جـــد  فــــي كتــــاب)العين( مـــن نصــــوص لغويــــة يـــرد فيهــــا مــــايخص نـــص ممــــا و 

التصــحيم والتصــويب اللغوي،وقــدم لهــا بمقدمــة وتمهيــد أبــان فيهمــا عــن ريــادة 
الخليل في هذا الجانب.وعلى الررم من سبقه فـي هـذا الكشـف وجهـود  الويبـة 

 سـيما التـي تخـص لحـن العامـة، وسيتضـم ،ال  أنه أرفل ذكـر نصـوص كثيرة
 حث الالحق.هذا في المب

 المبحث األول: الدراسة
ــم  يعــد كتــاب )العــين( للخليــل بــن أحمــد، مــن أشــهر كتــب اللغــة، الن ل
يكــن أشــهرها قاوبــة، اذ  يخفــى علــى الدارســين المتخصصــين مالهــذا الكتــاب 

 -قـديمًا وحـديثاً –من فضل ومكانة وقد نال حظًا موفورًا مـن عنايـة العلمـاء بـه 
نت عن ريادته في التيليف المعجمـي، ومنهجـه وأقيمت بشينه دراسات عدة، أبا
 .(1)وقيمته العلمية، وجهد م لفه فيه

 -علــى ْحــدم علمنــا-وقـد ظلــت جوانــب مهمــة فــي هــذا الكتـاب لــم تحــظ 
بدراســة وافيــة لعــل مــن أهمهــا مــايرد فــي نصوصــه مــن ظــواهر لغويــة تخــص 
ـ ا ســـتعمال أو الد لـــة، ومـــن بـــين تلـــك الظـــواهر مـــا اصـــولم علـــى تســـميته بـــ
)لحــــن العاّمــــة( أو )لغــــة العاّمــــة(، الذ ضــــم الكتــــاب ُنصوصــــًا كثيــــرة فــــي هــــذا 

                                                           
 )مقدمة المحقق(. 27-1/5ينظر: العين:  (1)
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المجال، سنمهد لها بدراسـة وصـفية مختصـرة، قبـل عرضـها فـي معجـم  حـق، 
 وقد شاْء البحث أن تكون الدراسة موثعة في فقرات وعلى النحو اآلتي:

بلـــش مجمـــوا النصـــوص التـــي ورد فيهـــا ذكـــر )العامـــة( فـــي كتـــاب )العـــين(  .1
( نصــًا، وفيــه ثالثــة نصــوص أخــرى ورد فيهــا لفــظ )العامــة( 27لمحقــق )ا

، وهـــي ريـــر معنيـــة بهـــذ  الدراســـة. وقـــد وردت (1)ويـــراد بـــه )عاّمـــة القـــراء(
النصــوص جميعــًا فــي مــتن الكتــاب ولــم نقــف علــى نــص ورد فــي هــوام  

 التحقيق منقوً  عن األصول المخوووة للكتاب.
( مــادة 23( مــادة، منهــا )27صــوص )بلــش مجمــوا المــواد اللغويــة لكــل الن .2

ــــي نصــــوص المــــواد 4اســــمية، و) ــــرد مــــواد أخــــرى ف ــــد ت ــــة، وق ( مــــواد فعلي
 .(2)الرئيسة

 توثعت النصوص في أجثاء كتاب )العين( المحقق على النحو اآلتي: .3
( نصـوص، والجــثء الثالــث 3الجـثء األول فيــه نـص واحــد، والجــثء الثـاني فيــه )

( 5نصـــــان، والجـــــثء الخـــــاما فيـــــه ) ( نصـــــوص، والجـــــثء الرابـــــع فيـــــه3فيـــــه )
( 3( نصــــــوص، والجــــــثء الســــــابع فيــــــه )5نصــــــوص، والجــــــثء الســــــادا فيــــــه )

 ( نصوص.5نصوص، والجثء الثامن فيه )
 ورد ذكر مصولم )العاّمة( في النصوص على النحو اآلتي: .4
 .(3)( نصاً 11)عند العامة..( في ) -
)وتســـــميه  )والعامـــــة تقـــــول..(، )وتقـــــول العامـــــة..( )والعامـــــة تســـــميها..(، -

 .(4)( نصوص6العامة..( في )

                                                           
 .55-54، 49، 2/48ينظر: العين )عبد(، )بدا(  (1)
 )رجل(، )ثبي(، )ضرح(، )قبل(، )نت (، )نع (.   ،ينظر: النصوص: )خنبع( (2)
 )عشو(، )علل(، )شرب(، )رمث(، )خنبع(، )حمو(، )حرب(، ينظر: النصوص:)أتو(، (3)

 )نكف(.   نع (،) )فثر(،
 ينظر: النصوص: )رجل(، )سمك(، )ضرح(، )ورأ(، )لهو(، )نت (.   (4)
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)وقــد جــرى فــي افــوا  العامــة(، )وجــرى فــي العامــة(، )..علــى افــوا  العامــة(  -
 .(1)( نصوص4في )

)ريـــــر أن العامـــــة..(، )أمـــــا العامـــــة..(، )وكـــــالم العامـــــة..( )الـــــذي عليـــــه  -
 .(2)( نصوص6العامة..(، )وعامة الناا( في )

ــــدم لورائــــق ذكــــر م صــــولم )العامــــة( أن ويتضــــم مــــن العــــرض المتق
نما كان اعتماد  علـى الدمرايـة والحفـظ  الخليل لم يرو عن رير  في أي نص، وان

 والسماا، من ريرع سند، وكينه يحكي ماكان يسمعه هو أو يلحظه.
. الغالـــب فـــي النصـــوص المرويـــة عـــن )العامـــة( أنهـــا جـــاءت لبيـــان الخوـــي 6

األلفـاظ أم فـي صـيغها  الجاري على أفوا  العامة، سـواء أكـان ذلـك فـي د  ت
واشتقاقها وضبوها، فهـي أشـبه مـاتكون بالتصـحيم أو التصـويب اللغـوي. وقـد 

 تنوعت موضوعاتها على النحو اآلتي:
والُحَمُة عند العامة: إبرُة العقرب بيان ا ختالف في د لة اللفظ، كقوله: ) -

ّنما الُحَمُة ُسمُّ كل شيٍء َيْلَدُغ أو َيلْ   .(3)(َسعُ والزنبور ونحوهما، وا 
الــنَّْعُ:: َســريُر الَميعــِ  عنــد بيــان الفــرق اللغــوي فــي د لــة اللفــظ، كقولــه: ) -

 . (4)(الَعَرِب.. وعند العامة: الّنْعُ: للمرأِة، والسرير للرَُّجلِ 
الُخْنُبَعــُة: ِشــْبُل الُقْنُبَعــِة.. التوسـع فـي اســتعمال اللفـظ أو شــيوعه، كقولـه: ) -

 .(5)(عند العامة والُخْنُبُع أْوَسُع وأْعَرفُ 
بيان ا خـتالف فـي صـيغة ا سـم المشـتق، أو ا سـم المنسـوب، أو ا سـم  -

وُفالٌن آدى لألمانـِة مـن فـالٍن،  يـر المصغر، أو صيغة الفعل، كقوله: )
أن العامة قد لهجوا بالخطأ، يقولون: فالن أدى لألمانِة وهذا فـي النحـو 

                                                           
 .  ،)يمم(ينظر: النصوص: )جنث(، )قين(، )كور( (1)
 ينظر: النصوص )أدي(، )أيا(، )ثبي(، )رلل(، )قبل(، )نرجل(.  ( 2)
 حمي(.  -النص: )حمو (3)
 النص: )نع (.   (4)
 النص: )خنبع(.   (5)
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و َلْهــــواا، والعامــــة تقــــول: ..َلَهــــْوُ  عنــــل أَْلُهــــ، وقولـــه: )(1)( يــــر جــــا ز
 .(2)(َتَلهَّْي ُ 

والِمنتــا:: تســميل بيـان ا خــتالف فـي ابــدال احـد احــرف اللفـظ، كقولــه: ) -
 .(3)(العامة الِمْنقاُ:، وهو الذي ُيْنَتُف بل الشَّْعرُ 

ِِ بيان ا ختالف في همث اللفظ، كقوله: ) - الناَر ِجْ ُل، يهمز، وعامَُّة النـا
 .(4)(َجْوُر الهندي، الواِحدُة: ناَر ِجْ َلةٌ الَيْهِمزوَن، وهَو ال

الَجنازة، بنصـب الجـيم وَجرعهـا.. بيان ا ختالف في ضبو اللفظ، كقوله: ) -
 .(5)(وقد جرى في أفواه العامِة الَجنازة بنصب الجيم، والنَّحاريُر ُيْنِكروَنل

. لم تخل النصوص من أحكام نقدية، تدل على رفض ا ستعمال صراحًة، 7
وهذا . وقوله: )(6)( ير أن العامة قد لهجوا بالخطأ..أمثلة ذلك قوله: )ومن 

يّظنوَن أنل وقوله: ) (8)(والنَّحارير ينكرونل. وقوله: )(7)(في النحو  ير جا ز
نما هو من...  .(10)(والعامة تسميها... لطاا . وقوله: )(9)(من...وا 

بالنسبة اللى المعجمات ُيْعدُّ ماورد عن )العامة( في كتاب )العين( قلياًل، . 8
األخرى، ولعل ذلك يعود اللى أن شيوا اللحن وتفشيه على ألسنة العامة لم 
نما شاا أمر  واستفحل خور  بعد عصر ،  يكن من السعة في ثمن الخليل، وان

                                                           
 : )أدي(.  النص (1)
 النص: )لهو(.   (2)
 النص: )نت (.   (3)
 النص: )نرجل(.   (4)
 ينظر: النص: )جنث(.   (5)
 ينظر: النص: )أدي(.   (6)
 ينظر:النص: )أدي(.   (7)
 ينظر: النص: )جنث(.   (8)
 ينظر: النص: )ضرح(.   (9)
 ينظر: النص: )ورأ(.   (10)



 

 854 

 م2006ـ1427(44/2داب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)آ

 -األمر الذي دفع العلماء من بعد  الى رصد  والتيليف فيه. وقد ثبت عندنا
لنصوص المروية عن العامة في كتاب أن كل ا -بعد ا ستقراء والمواثنة 

)العين( لم يرد منها شيء في كتاب )ماتلحن فيه العامة( للكسائي 
(نصا منها لم يرد ذكرها في كتاب )ريادة 20،كما ثبت عندنا أن )هـ(189)ت

التصحيم اللغوي وتصويبه عند الخليل..( للدكتور هادي عوية مور،وهي 
  تية:النصوص المروية في المواد اللغوية ا

ثبي، سمك، شرب، ورأ،  حمي، خنبع، رمث،-أيا، جنث، حرب، حمو)
 .(يمم، عشي، رلل، قبل، قين، كور، نت ، نرجل، نع -عشو عسلل،

، ضرح، رجل، أتي، أدي -)أتو واقتصر على ذكر ماورد في المواد اللغوية
 .وبهذا يكون استقرا نا للنصوص ادق وأشمل.(نكث، لهو، فثر

معجم يضم نصوص ألفاظ العامة، ُرتبت موادها  -بعد هذا-وسيرد 
على وفق ترتيب حروف الهجاء، وُوثقت بما يقابلها في المصادر اللغوية 

 المعتمدة.
 المبحث الثاني

 النصوص
 أتي(:-. )أتو1
، واألُتعــيُّ ْجماعــة ، وكــذلك اآلتــاء - ، لغتــان، والصــواب: اأْلتعــيُّ ))واآلتــي واألتعــيُّ

ّمـا  ْيْحـبعُا وْ  (1)الجماعُة، وهو ]ما[ ْقْع في الْنْهـرع مـن ْخْشـبو أو ْوْرقو ونحـو ، مع
، والجمـع  الماْء، واأْلتعيُّ عند العاّمة: الن ْهُر الذي يجـري فيـه المـاُء الـى الْحـْوضع
: الس ـْيُل الـذي   ُيـْدْرى مـن أيـْن  األُتعيُّ واآلتاء، وقالت وائفة  مـن النـاا: األّتعـيُّ

 .(2)أتى((
 . )أدي(:2

                                                           
 ثيادة يقتضيها السياق. (1)
 .14/15. وينظر: اللسان )أتي( 8/146العين  (2)
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، ريـــر أن ))و - ْيـــًة، وفــالن  آدى لْنمانــةع مـــن فــالنو ْأّدى فــالن  ماعليــه أداًء وتْيدع
ــة قــد ْلهعجــوا بالْخوــي، يقولــون: فــالن  ْأد ى لْنمانــةع، وهــذا فــي الن حــوع ريــر  العام 

))  .(1)جائثو
 . )أيِ(:3
ـُة فيحـذفون اله- مـثْة ))وتقول: أْييْسُته فاسْتْييْا والمصدر منه العياا. فيّمـا العام 

 .(3)، فيقولون: ْأْيْسُته العياسًا(((2)األخيرْة، ويفتحون الياء قبلها
 . )جنز(:4
ناْثُة، بنصبع الجيم ْوجرمها.. وقد جرى فـي أْفـوا ع العاّمـة الْجنـاثُة، بنصـب - ))الجع

 .(4)الجيم، والن حاريُر ُيْنكعروْنه((
 . )حرب(:5
..(())والمعْحراُب عند العاّمة اليوْم: ْمقاُم اإل– دع  .(5)مامع في الْمْسجع
 حمي(:-. )حمو6
نما الُحْمُة ُسـمُّ كـلم  (6)))والُحمةُ - ْنبورع ونحوهما، وان عند العاّمةع: البْرُة الْعْقْربع والثُّ

 .(7)ْشيءو ْيْلْدُغ أو ْيْلْسُع((
 . )خنبع(:7

                                                           
نمـــا ُعـــد  قـــول العامـــة خوـــي وريـــر جـــائث فـــي النحـــو ألن اســـم التفضـــيل 8/98العـــين  (1) . وان

يصاغ من الفعل الثالثي المجرد، فاذا ثاد على الثالثي فال يصـاغ منـه مباشـرة بـل يتوصـل 
 .   14/26اليه بفعل آخر يناسب معنا ، وينظر: اللسان )أدا( 

 صل )عليها(، و  وجه له، والمثبت ي يد  السياق.  في األ (2)
 .  6/19. وينظر: اللسان )أيا( 7/331العين  (3)
 .  325-5/324. وينظر: اللسان )جنث( 6/70العين  (4)
 .1/305. وينظر: اللسان )حرب( 3/214العين  (5)
شـديد عـن ابـن . والت14/201بتشديد المـيم المفتوحـة وتخفيفهـا: كـذا فـي: اللسـان )حمـا(  (6)

 ا عرابي.  
 .  14/201. وينظر: اللسان )حما( 3/313العين  (7)
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. والُخْنُبــــُع ْأْوْســــُع - ْقْنْعـــةع ُتْغّوــــي الْمْتْنـــْينع ــــْبُه الُقْنُبْعـــُة، ُتخــــاُو كالمع ))الُخْنُبْعـــُة: شع
 . (1)وْأْعْرُف عند العاّمةع((

 . )رجل(:8
ـــُل ُســــوءو، - ـــْدقو، وُرْوْيجع ـــُل صع ، والعامـــُة تقـــول: ُرْوْيجع : ُرْجْيـــل  ))وْتْصـــغيُر ْرُجـــلو

لع ألن عوْن الى الر اجع ْر مـن  ْيْرجع ، والْحذع لع ْل من العاجع اشتقاقه منه، كما أّن الْعجع
)) رع  .(2)الحاذع

 . )رمث(:9
، كلُّها ُتْسّمى - ، وهو من المراعي، وهي ُضروب  ْمُث: ْضْرب  من الْحْوبع ))الرم

ــدُة رعْمثْــة ، والغالــُب عليهــا عنــد العامــة أنهــا ْشــْجْرة  ُتْشــبعه الْغْضـــى،  رعْمثــًا، والواحع
((ولكّنها يْ  ُو وْرُقها، ْشبيه  باأُلْشنانع  . (3)ْنْبسع

 . )زبي(:10
، وُربمـــا ْســــم ْوهما مــــْع ماحوْلْيهمــــا مــــن - : ْنهــــرانع فــــي أســــفل الفــــراتع ))والّثابعيـــانع

وابعـــي، وأّمـــا العامـــُة فيحـــذفون اليـــاْء ويقولـــون: الـــّثاب، كمـــا يقولـــون  : الث  اأْلْنهـــارع
 .(4)للباثي: باث((

 . )سمك(:11
.."(5)))وعـــــــــــــن ْعلعـــــــــــــي  - ـــــــــــــة: (6) : "اللهـــــــــــــم  ْرب  الُمْســـــــــــــْمكاتع ، وتقـــــــــــــول العام 

))  .(7)الْمْسُموكاتع

                                                           
 .  8/80. وينظر: اللسان )خنبع( 2/285العين  (1)
 .  11/265. وينظر: اللسان )رجل( 6/103العين  (2)
 .  2/154. وينظر: اللسان )رمث( 8/225العين  (3)
، واللســــان 3/124عجـــم البلـــدان ، وم17/270. وينظـــر: تهـــذيب اللغـــة 7/392العـــين  (4)

 .   14/353)ثبي( 
 . -رضي اهلل عنه–علي بن أبي والب ( 5)
 .  2/403ينظر: النهاية في رريب الحديث واألثر:  (6)
 .  10/444، واللسان )سمك( 10/84. وينظر: التهذيب 5/318العين  (7)
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 . )شرب(:12
 .(1)))والْمْشْرْبُة: الُغْرْفُة، وهي عند العاّمةع: الْمْشُرْبُة التي تكون في ُصف ةو((-

 . )ضرح(:13
، واْضــْوْرحوا فالنــًا: الذا ْرْمــوا - ــيءع ْمــُي بالش  ــْرُح: الر  بــه، والعاّمــة تقــول: ))والض 

)) ْرحع نما هو من الض  ، وان  .(2)او ْرحو ، ْيُظنُّوْن أن ه من الو ْرحو
 . )طرأ(:14
، والعاّمـــُة (3)))وُوـــْرآنُ - ، الليـــه ُينْســـُب الْحمـــاُم الوُّْرآنعـــيُّ ـــل  فيـــه ْحمـــام  كثيـــر  : ْجْب

 .(4)ُتسميها: الوُّورانعّية، ْرْلوًا((
 . )عسلج(:15
ــــْجْرُة: أْخْرْجــــْت ْعســــاليْجها.. ))الُعســــلوُغ: ُرْصــــ- ن  ابــــن ْســــْنةو.. وْعْســــْلْجت الش 

، وهـي ُنُجومهـا التـي تْـْنُجُم مـن ْسـْنتعها فيمـا  ويقال: ْبل الْعْساليُل: ُعروُق الش ـْجرع
ْم، والْعْساليُل عند العام ةع: الُقْضباُن الْحديْثُة((  . (5)ُثعع

 عشي(:-. )عشو16
ـّي. والعشـاُء عنـد العاّمـةع بعـد ))والْعشاُء ْمْمدود  ْمْهم- : اأْلْكـُل فـي ْوْقـتع الْعشع وث 

، وْبْعـض  يقـول: اللــى  ، مــن لْـُدْن ذلـك الــى أن ُيـْولمي ْصـْدُر الل يــلع ُرـروبع الش ـْماع
))..  . (6)ُولواع الّفْجرع

 . ) لل(:17
 .(7)())وْرل ْلُته، وْرْلْيُته أيضًا: من الغاليةع، وكالُم العام ةع: ْرل ْيُتُه(-

                                                           
 .  1/491. وينظر: اللسان )شرب( 6/257العين  (1)
 .  2/526وينظر: اللسان )ضرح(  .3/103العين  (2)
 .   1/114في األصل: )ْوْران( بفتم الواء والراء، والضبو المثبت من: اللسان )ورأ(  (3)
 .  1/114. وينظر: اللسان )ورأ( 7/448العين  (4)
 .  2/325. وينظر: اللسان )عسلل( 2/315العين  (5)
 .  15/60. وينظر: اللسان )عشا( 2/188العين  (6)
 .  11/503. وينظر: اللسان )رلل( 4/348العين  (7)
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 . )فثر(:18
ـوانُ - نْد العام ةع: الو ْسُت أو الخع وانـًا مـن (1)))الفاُثوُر عع ـذوْن خع ، وأهـل الشـامع ْيت خع

 .(2)ُرخامو ُيْسمُّونها الفاُثوْر..((
 . )قبل(:19
، القبيـــُل: الْفْتـــُل اأْلوُل الـــذي عليـــه العاّمـــُة، - ))والْقبيـــُل والـــد بيُر فـــي ْفْتـــلع الْحْبـــلع

 .(3): الْفْتُل اآلّخُر..((والد بيرُ 
 . )قين(:20
 .(4)))والْقْيُن والْقْيْنُة: الْعْبُد واأْلْمُة. وْجْرى في العام ةع أن  الْقْيْنْة: الُمْغنمية((-

 . )كور(:21
-))  .(5)))الُكوُر، على أفوا  العام ةع: كعيُر الْحّدادع

 . )لهو(:22
، لْ - ــــْيءع ــــدوُف عــــن الش  ْهــــْوُت عنــــه ْأْلهُــــو ْلْهــــوًا، والعاّمــــُة تقــــوُل: ))والل ْهــــُو: الصُّ

 . (6)ْتْله ْيُت((
 . )نت:(:23
ْنقاْ ، وهو الذي ُيْنْتُف به الش ْعُر((- ْنتاُ : ُتْسمميه العام ُة: المع  .(7)))والمع

 . )نرجل(:24

                                                           

 .  5/44( في األصل )الوست خان( والتصويب من : اللسان )فثر( 1)
 . 45-5/44. وينظر: اللسان )فثر( 8/221العين ( 2)
 .  11/539. وينظر: اللسان )قبل( 5/169العين  (3)
 .  13/351وينظر: اللسان )قين(  5/219العين  (4)
 .  5/155. وينظر: اللسان )كور( 5/400العين  (5)
 .  15/259. وينظر: اللسان )لها( 4/87العين  (6)
 .  6/350. وينظر: اللسان )نت ( 6/246العين ( 7)
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يُّ - ْنــدع ــُثن، وهــو الْجــْوُث الهع ــُة النــااع  ْيْهمع ْئــُل، ُيْهْمــُث، وعام  ــدُة: ))الن ــاْر جع ، الواحع
ئْلة ((  .(1)ناْر جع

 . )نع:(:25
ــريُر - ــةع: الــن ْعُ  للمــرأةع، والس  .. وعنــد العام  ))الــن ْعُ : ْســريُر الْميمــتع عنــد الْعــْربع

))  .  (2)للر ُجلع
 . )نكف(:26
ّنما هو ا ْمتعنـاُا،-  ))والن ْكُف: ا ْستعْنكاُف. وا ْستعْنكاُف عند العام ةع: اأْلْنُف، وان

ث ًة(( ي ًة وعع  .(3)وا ْنقعباُض عن الش يءع ْحمع
 .)يمم(:27
.والتيمم بالصعيد من .والتيمم يجري مجرى التوخي،يقال:تيمم أمرا حسنا))-

والمعنى:أن تتوخوا أويب الصعيد، فصار التيمم في أفوا  العامة فعال ،ذلك
: بغبار للمسم بالصعيد، حتى النهم يقولون:تيمم بالتراب،وتيمم بالثوب،أي

 . (4)الثوب((
                     .  ....  ....  ....  ....  ....  ... 

وفيما ييتي ذكر النصوص التي ورد فيها لفظ )العاّمة( بمعنى: عاّمة       
،  بمعنى: عاّمة الناا. وقد أثرنا ذكرها تحقيقًا للفائدة، وتجنبًا للْخْلوع  الُقّراءع

 بين مفهومي المصولم.
 )بدا(:

                                                           
 .  11/656. وينظر: اللسان )نرجل( 6/208العين  (1)
 .  6/355. وينظر: اللسان )نع ( 1/258العين  (2)
 .  341-9/340. وينظر: اللسان )نكف( 5/383العين  (3)
  .12/23،648)يمم( ،. وينظر: اللسان )أمم(8/430العين  (4)
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َبديَع السَّمواِ  واأَلْرضِ ))وُيْقرُأ: -
ْهةع الت ْعجُّبع لما قال  (1)  ، على جع بالن ْصبع

واب(((2)الُمْشرعكون.. وقراءُة العام ةع الر ْفعُ   .  (3)، وهو أولى بالص 
 )عبد(:-
: ))الْعْبــــُد: ا ْنْســـــاُن، ُحـــــّرًا أو ْرقيقــــًا.. وُيجْمـــــُع علـــــى عبــــادو وْعْبـــــدين. والْعْبـــــدُ -

.. الّن العاّمـْة اْجْتْمُعـوا علـى ْتْفرعقْـةع مـابين  الْمْمُلوُك، وْجْمُعـه: ْعبيـد ، وثالثْـُة أْعُبـدو
بادع اهلل، والْعبيدع الْمْمُلوكيْن((  .  (4)عع

 :(5)))وتقرأ هذ  اآلية على ْسْبْعةع أْوُجهو -
 .(6)..((أي: ْعْبْد الّواروْت من ُدونع اهلل ْوْعْبد الّواروتْ فالعامُة تقرأ: 

 المصادر والمراجع
 :هــ(. تحقيـق: 370أبو منصور محمد بن أحمد األثهـري )ت تهذيب اللغة

عبـــد الســـالم هـــارون وآخـــرين، الـــدار المصـــرية للتـــيليف والترجمـــة، القـــاهرة 
 م.1964-1967

 :محمـد حسـين آل  الدراسا  اللغوية عند العرب إلـ  نهايـة القـرن الثالـث
ـــــــة ا1ياســـــــين، و ـــــــروت ، موـــــــابع دار مكتب ـــــــاة للوباعـــــــة والنشـــــــر، بي لحي

 م.1980هـ=1400

                                                           
 .117سورة البقرة، اآلية  (1)
 .1/106قرأ منصور بالنصب، وقرأ عامة القراء بالرفع. ينظر: معجم القراءات القرآنية  (2)
 .8/7. وينظر: اللسان )بدا( 55-2/54العين  (3)
 .3/271د( . وينظر: اللسان )عب2/48العين  (4)
-2/222( قــراءة. ينظــر: معجــم القــراءات القرآنيــة 30. وفيهــا )60ســورة المائــدة اآليــة  (5)

226  . 
 .  3/273. وينظر: اللسان )عبد( 2/49العين  (6)
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  ريـــــــادة التصـــــــحيب اللغـــــــوي وتصـــــــويبل عنـــــــد الخليـــــــل بـــــــن أحمـــــــد
بغداد ،الـــــدكتور هـــــادي عويـــــة موـــــر الهاللي،مكتـــــب الرســـــالةالفراهيـــــدي:

 .م1991هـ= 1411
 :ــدكتور مهــدي 175الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي )ت العــين هـــ( تحقيــق: ال

ــــــدكتور البــــــراهيم الســــــا مرائي، دار الرشــــــيد للنشــــــر، بغــــــداد المخثومــــــي، وال
 م.1980-1985

  دار قوري بـن الفجـاءة 1الدكتور عبد العثيث مور، و النقد اللغوي:في ،
 م.1987هـ=1407للنشر والتوثيع، الدوحة، قور، 

 :هـــ( وبعــة 711محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور المصــري )ت لســان العــرب
 م.1956-1955دار صادر، بيروت، 

 :ــل العامــة هـــ(. 189بــو الحســن علــي بــن حمــثة الكســائي )تأ مــاتلحن في
، الناشــــر: مكتبــــة الخــــانجي 1تحقيــــق: الــــدكتور رمضــــان عبــــد التــــواب، و

بالقـــــــــــــاهرة، ودار الرفـــــــــــــاعي بالريـــــــــــــاض، موبعـــــــــــــة المـــــــــــــدني، القـــــــــــــاهرة 
 م.1982هـ=1403

 :ــــدان ــــاقوت الحمــــوي )ت معجــــم البل دار -هـــــ(، وبعــــة دار صــــادر626ي
 م. 1957-1955بيروت، بيروت 

 دار مصـر 2الـدكتور حسـين نصـار، و عربـي نشـأتل وتطـوره:المعجم ال ،
 م.1968للوباعة، 

 :الـدكتور  معجم القراءا  القرآنية مع مقدمة فـي القـراءا  وأشـهر القـراء
ـــد العـــال ســـالم مكـــرم، و ، موبوعـــات 2أحمـــد مختـــار عمـــر، والـــدكتور عب

 م.1988هـ=1408جامعة الكويت، ذات السالسل، الكويت، 
 أبو السـعادات المبـارك بـن محمـد، ابـن  لحديث واألثر:النهاية في  ريب ا

هـــــ(. تحقيــــق: محمـــــود محمــــد الونــــاحي، ووــــاهر أحمـــــد 606األثيــــر )ت
 الثاوي، المكتبة العلمية، بيروت، )د.ت(.  
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  جمــع هـــ(: 223نــوادر اللحيــاني )أبــي الحســن علــي بــن حــازم،   نحــو
ـــد اهلل، أوروحـــة دكتـــورا ـــث ياســـين عب ـــد العثي ـــق ودراســـة: عب  ، بإشـــراف: وتحقي

ــــــدين توفيــــــق البــــــراهيم، جامعــــــة الموصــــــل، كليــــــة اآلداب،  ــــــدكتور محيــــــي ال ال
  م.1990هـ=1410

Abstract 

Solicisms by Laymen in (Al-'Ayen) 
Dr. Abdulaziz Y. Abdulullah 

This present work deals with the words and sayings 

which were narrated by the (Laymen) in (AL-Ayen), 

which was written by Al-Khalil Ibn Ahmed Al-Fraheedi 

(died 175 A.H). This research consists of an introduction 

and two parts.Part one includes a study of (Laymen) 

narrations in (AL-Ayen). Part two includes the text which 

are classified Al-phabitically.A list of references has been 

mentioned at the end of the research. 
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