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 ( يف كتابه379مناذج داللية َصوََّبها أبو بكر الُزَبيدي )ت

 )حلن العامة( 

 محد مرعي حسن العباس م.د.َأ

22/10/2018 تأريخ القبول:       6/9/2018 تأريخ التقديم:     
 المقدمة

المغد  هدن  محفدا  لمد  مغد  الدنين ود لا لمدن لممداا ال (379إن أبا بكر الزبيدي  ت        
لدددن  اب دددلا لمددد  هدددنا الخطدددر اا اب دددلا ل ، كددده الخطدددي اددد  الاحدددل مدددن اراحدددرا  لودددهم  ا 

، اد  كدل ودمل  الصدحيا المود  ي لاأل  الفصيحالمغ   لم  او  مال لا الااس، لحضلمول 
 ك بدلامدن ال ممداا اهدنا كييدر لقدي ودب إ إلد  مو ليا  المغ ، احرولا المغ  لحرصدلا لمي دا، 

ن يحصددلا األخطدداا ال دد   فى دد  لمدد  الوددا  لامدد  الادداس محدداللين أادد  هددنا الم ددال،  ك بددا  
ادد  زمددن كددل لاحددي مددا  ، لكدداالا يبرهاددلن لمدد   مددل األخطدداا بددالر ل  إلدد  المددلاي المغليدد  

ددن وددب    مددن ال ممدداا، لمددن هاددا  دداا  يليفددإ ل  لحددن ال امدد (تلملوددل  ك ابددإ اال دد   م  ددا مب
ا م  دا  ومع قوما ما ا مدن الاداسلقي  إن رآه  أخطيلاا ، ل ايإ موائل ا  لحن ال  لضعا

بافوددإ، ايليل ددا ادد  الك ددا ، ناكددرا  الصددلا  إزااهددا م  مدديا  ادد  أكيددر  صددليبا إ لمدد  آراا 
امدا  ال مماا النين وب ل  اينكره  بيومائ  ، لر ي صي بال لا  يهماا الااس لال  ها يائمدا  لان

 لاليرلد ي  الصدرااد  الصدي  ما دا ي صي المي فين كنلل الدنين ي ب دلن الديهماا بيخطدائ  ، ا
لر ي  صدر هدنا الك دا  لمييه دإ لمد  ك ابد  ، ي  يدنكر الصدلا  الفصديا، األخطاا المف ي 

ال ددد   مودددائلالأمدددا الخطدددي لالصدددلا  اي دددا بدددل  دددنكر ىدددلاهي مدددن الىددد ر لالايدددر لاألميدددال، 
اد  يرل  دا  اكاا  ا  أخطاا الااس اليرلي  ال   لبِه ب قو  من الاداس نا البحث اخ رااها ل
ن  لهدددنا مدددن األودددبا  ال ددد  يل اددد  لمك ابددد  اددد  هدددنا الملضدددل  ل م ااهدددا،  أهميددد  هدددنا لان

لدر  كدل أأن كان ما  د  لقي لضل  ه  لمحفا  لم  م اا  المغ  ال ربي  األصيم ، الم
للايدددا    ددداريخ  ومودددل الالحوددد  لمددد   لأن أبددديأال ييمددد  المغليددد  مصددداير الموددديل  لمددد  
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بل أنكر آراا ال مماا كما  اا  ا  المويل  اللاحية، لأكيدر مدا ا رأي ، ُأر   ل  أصحاب ا، ل 
أك    نر الكمم  ا  الحاىي ، لب   الموائل كاا  طليم  ااخ صر  ال دزا الم د  ما دا 
لميراودد ، لكددان هددنا الك ددا  يح ددل  لمدد  موددائل يرليدد  كييددرة  صددما أن  كددلن بحليددا  ادد  

لمدد  حودد  مال ي ددإ اي ددا مددن أهميدد ، لقددا  بحياددا المودد  بل، ادداخ ر  ما ددا موددائل لمبحددث 
لمدد  اا  دداا هددن  الموددائل ح دد  ريطددلل باددا الم ددا  لليكددلن ال دديي كاايددا  لبحددث أكدداييم  لر 
ي  دي  الحديلي المودملح  لدإ، ا مادا بدنلل خىدي  اوطالد ، لكدان اخ يارادا قائمدا لمد  امددان  

رة آراا ال ممداا اي دا لاخد ها   من األخطاا ال   كاا  ىائ   ا  زمن المؤلد ، لل دياا كيد
ا   حييي يرل  ا لبيدان م ااي دا ال د  قدي    ديي ل  ادل  ممدا يلاادا إلد  اخ يارهدا يد  يراود  ا 
له  لن اخطاا لام  الااس لخاص    مدن أهدل الي ااد  لال مد  كمدا نكدر نلدل الزبيدي  اد  

امددا اددنكر ماددإ مددا م يم ددإ لقددال الزبيددي  اي ددا تللددل اودد للباا نلددل لطددال الك ددا  بددإ      لان
لمد  هدنا  داا ل ُي لقع الغمط من الخاص  بإ    ( كما أا ا من الموائل البارزة اد  الك دا ، 

ب ا أبلبكر الزبيدي  ت  الان تالبحث ب ه( اد  ك ابدإ تلحدن ال امد (، 379امان  يرلي  صلَّ
 :    لم  الاحل اآللُلزل  الموائل 

 تبراطيل(  -1
 تيي  ( -2
 تُ  (  -3
  (تُحم   -4
يبق( -5  تالحب
 تري  ( -6
 ترقيع( -7
 تُمهاة( -8
 تِغفارة( -9
 تلصير(  -10
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  : )براطيل( -1
، (1تاطيدل، لالبراطيدل: ح دارة مود طيم  رب مدن ال صدااير: بب  قال الزبيدي : )تتلي للدلن لضدر   

 "((2"))مون ِعظاتُ ُبراُهنَّ منها في مُ ...  ُخشِّشت   وآذاِن خيٍل في براطيل  م : قال نل الر  
ن الاداس اد  ارادديلس ُيخطئدلن ايود  مملن لف د  تبراطيددل( أاد  هدن  الموديل  نكددر الزبيدي  

ز أن البراطيدل هد  ح دارة مود طيم ، لادي  الا  ال صدااير، لكدن الصدلا  ألال   من  يد  لدزَّ
رأيدددإ بىددداهي ىددد ر  لهدددن  الموددديل    دددي مدددن بدددا   غييدددر م دددال اروددد  مال الددديرل ، حيدددث 

  (3ترل  ال  من ال صااير إل  البراطيل اا  م  لايه  ي
لهدل مىد ق مدن  الِبْرطيل: للاألا ن م ا  البراطيل  اا ل ا ا  المغ  لية او  مار :  -

دددي  : ال دددنرتبرطل( دددرو أل حييددديو ايدددإ للدددإ يرر  حودددي  لم اليددد  امدددن يرر دددإ الِحو  )تتحب ب
ددا ُيطب  دد ، ِخْم ب ُددإ كددنلل، لدديس مم  ددبَُّإ بددإ طددلل ُيا بددُر بددإ الرَّحب ي يلاددإ، لقددي ُيىب لددإ الادداس، لر ُيحب ل 

                                                 

ه(،  : ي 379حمي بن حون بن منحج الزبيي ت لحن ال ام : أبل بكر م، 206لحن ال ام ، /- 1
كما ُطبع هنا الك ا  ب الانتلحن ال لا ( ب : ي: رمضان  1981لبيال زيز مطر، يار الم ار ، 

  ، ال اهرة1، المطب   الكمالي ، ط1964لبيال لا  وا 
بن  هد( ىرح اوما  أب  اصر أحمي117ييلان ن  الرم  غيهن بن ل ب  ال يل  ت—605ييلااإ/- 2

 : ي  لبي ال يلس ابل  –ه(291حا   الباهم  صاح  األصم   رلاي  ارما  أب  ال باس ي م  ت 
   1972يمىق  –صالا 

ي  لبي ال زيز مطر، اليار ال لمي  لمطبال   –يا ر: لحن ال ام  ا  ضلا اليراوا  المغلي  الحييي   -3
  111، ص 1966لالاىر، ال اهرة، 
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طددُ  الاَّ يبدد (() ََ قددال:  (1تخب ها. مََا فََات   نَّ أ  ك  ب .  ََذ  ََي ِن  ..عينيهََا وم  ط ِمهََا ومََن اللَّ.ي  مََن خ 
طيلُ   (2)ِبر 

ْمددرل: )تتلالببراِطيددل: المب بدداِلل، لباِحدديهبا  ، لاليالددث لددن يبْ مبدد  (3تِبْرطيددل(()لاليدداا : قددالب أبُبددل لب
ددد : )تتالِبْرطيدددل الببْيدددرب (()لب ن اْبدددن األلرابددد  

دددس، لبُهدددلب (4ت ْطدددُ  الفبْمحب ، لالرابدددع: )تت لالِبْرطيدددل: خب
()) ددس: الدديم   الُمِوددن  ددِمر: قبددالب اْبددن ُىددمبْيل: الِبْرطيددل ، (5تالكبْمدد ، لالفبمحب لالخددامس: )تتقبددالب ىب

: لهمددا ُ دد قيددق لبُهددلب الاَِّصدديل، قبددالب ددر الطَِّليددل الرَّ دد  لهمددا الحب ب لباِن مبْمطددلرِن  ُا بددر ب مددا الرَّحب رب
دددْيفي  (() :لالودددايس: )تتالُبْرُطمبدد  (6تك  محدددي ية(()، وددمَّ مددن أبْصدددمب  الِح دددارة مُ  ، (7تالِم بم ددد  الصَّ
قبددددالب غيددددُر  دددا ُهددددلب ابددددُن ال ممَّدددد (()) لالودددابع: لب (()ِإاَّمب

، (9ت، لاليدددامن: هددددل الح ددددر المودددد طيل(8ت

                                                 

، ال ين: أبل لبيالرحمن الخميل بن أحمي الفراهيي  7/471-برطل- ال ين لمخميل بن احمي- 1
المطابع -4ط-19080-ه(  ح يق: ي م ي  المخزلم ، لي إبراهي  الوامرائ ، الكلي  175ت 

:  محمي بن أحمي 14/40-برطل-  ليا ر:   ني  المغ  لألزهر 1980-الاملن ي  لمان اررين 
: محمي لل  مرل ، يار إحياا ال راث ال رب ، بيرل  ه(،  370األزهر  ال رل  أبل ماصلر ت 

  2001، 1ط
ىرح ييلان ك   بن زهير بن أب  ومم : صا   اوما  ، 12البي  لك   بن زهير ا  ىرح ييلااإ: /- 2

  اليار ال لمي  لمطبال  1950هد /  1369اب  و يي الحون بن الحوين بن لبياهلل الوكر ، ال اهرة، 
 7/471-برطل -ن: ليا ر: ال ي لالاىر

:  أبل 9/58برطل -، ليا ر: المحك  لالمحيط ارل  ، 14/40-برطل-  ني  المغ : لألزهر - 3
هد(  ح يق: ي لبيالحميي هايال ، يار الك   ال ممي   458الحون لم  بن اوماليل بن ويي  المرو  ت 

    2000-1421- 1ط–بيرل  
 14/40برطل -  ني  المغ : - 4
 14/40-برطل- : ن- 5
 14/40-برطل- : ن- 6
 7/471 –برطم   -ال ين - 7
 14/40-برطل- : ن- 8
 هد( 538أواس البهغ  ال ربي ، أبل ال او  محمي بن لمرل بن احمي الزمخىر   اراهلل ت يا ر: - 9

من  ، ليا ر:  ا  ال رلس ح يق: محمي باول ليلن الولي، يار الك   ال ممي ، بيرل - 1/56برطل_
هد(  ح يق م ملل  من  1205محمي مر ض  الزبيي  ت   :28/75-برطل-: لس لاهر ال ام

 المح  ين، يارال ياي  
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، لالحددداي  (2تىدددلة ، لال اىدددر: لقيدددل هدددل الر  (1تابطددد  بم اددد  الِم م ددد صدددمإ ألال اودددع: لقيدددل 
 (4تلمن يرر تبرطل( الم الي : الرىلة، برطبلب ادهن أ  رىدا ، (3تْ لللىر: لقيل هل المِ 

دددد ا ددددل مىدددد ق مددددن ال نرتلصددددفر(للإ اودددد  مار  ليرر  حوددددي   ا لددددن لفدددد  لصددددفلرأم 
ىبدبا   اي دا، لهد  ك يئد  ا اا: لالُ صفلر ا  ال بْليب : )تلم الي :  ىببب و   مدُع أطدرا ب خب تخب

ىبدد   ادد   ُلصددفلر اوكددا ، لُلصددفلر اوكددا  لاددي ُم بيَِّمددإ ادد  أصددل الِنئبدد ، لهدد  قط دد  خب
ْين الُم بيَّمبْين(() قبْيِر ُ مع الكب   لأل   من نلل ىيئا ، مىيلية بين الِحْالب
 ، قال الِطرم اح: (5ت

 (6تقانىء اللَّوِن .ديث الِرمامِ  ..كلُّ م ش كوٍك ع صافيُره.
دديييا   لالددرب م: األبْوددر أيضددا ، ي ادد   أاددإ ُىددلَّ ابُىدديَّ الُ صددفلُر نلددل يصدد  ال بددْليب  أ  ُأْصددِماب حب

: الِىدمرا  الوداِئُل مدن ُغدرَّة هدل : النكر من ال راي  لالُ ْصُفلرهل لالُ ْصُفلر، (7تمن ال لي 
ْطددِ   ل اددالفبددربس  ُقطبي دد و مددن الددِيماف  حدد  ابددْر  الددِيماف  هددلالُ صددفلُر: : قددال آخددره يبمُدد  الخب

بًا ُيزيُل الهَام  عَن س َريره.قدال: (8تكياَّإ بائن ماإ، بياب ما ُ ميية  فِصُمإ،  ر  عَن ممِّ ف َر    ..ض 
ََََرمِو مو ُعصََََ ورِهِ   (10ت  لال صددددفلر: طددددائر، لال صددددفلر: الودددديي، لالُ ْصددددُفر: ابددددا ، (9تال

، لمدددن (11ت)ىدددكل ال صدددفلر ُيغمدددق ب دددا البدددا  أل الىدددبال((تتخىدددب  لمددد  )لال صدددفلر هدددل: 

                                                 

 28/75-برطل-يا ر:  ا  ال رلس: - 1
 28/75-يا ر:  ا  ال رلس: برطل- 2
 28/75-برطل-يا ر:  : ن- 3
  لباان مك ب –محمي ال يااا   –36/-، لم    األخطاا الىائ  1/56-برطل-يا ر: أواس البهغ - 4
 - 1980 -بيرل   –
-لصفر–، ل ا  ال رلس 3/213-لصفر-، ليا ر   ني  المغ 2/335-لصفر-يا ر: ال ين: - 5
13/78 
ييلان الطرماح: الحك  بن حكي  بن افر بن قيس الطائ  ت  ق هد( يار الىرق ال رب ، ، 232ييلااإ/- 6

 ،  : يلزة حون 1994، 1414، 2بيرل ، ط
  2/335-رلصف-يا ر: ال ين: - 7
 2/335-لصفر-ال ين: - 8
 2/335-لصفر-البي  نكر  ا  ال ين لل  ياوبإ ألحي- 9

 4/581-يا ر: لوان ال ر : لصفر- 10
 2/1509-م    المغ  ال ربي  الم اصرة: ي: احمي مخ ار لمر- 11
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يرر إ الم الي  قلل   لمر ل إنا  ا : اب َّ  لصااير بطاإ، كااي  لن ىية ال دل  لحا  دإ 
 (1تلمط ا 

مددددا نهدددد  إليددددإ الزبيددددي  صددددحيا مددددن أن البراطيددددل هدددد  ح ددددارة  أنوددددبق،  لاخمددددص ممددددا
ال صدفلر ُيطمدق لبمدا أن  حو  الوياق،مو طيم ، ي  لري ا  المغ  ل ا او  مار  لييية ل 

ح دارة مود طيم  اهادإ قدي حديث لادي أا دا البراطيدل مدن م داا  لم  خىب  ا  ال لي ، لأن 
، لكددن بمددا أن ا ددالل لضددر  مددن ال صددااير: براطيددل المف ددينيرلدد  ب دد  الادداس خمددطو بددين 

حدي ي  الزبيدي  ، اهن الودياق هدل الدن  يبدين الم صدلي، للديس كمدا لييية ِلمَّف ين او  مار 
 لضبطإ 

 )ثيِّب(:  -2
  ي ددع لمدد  ي دد ، لاليي ددقددال الزبيددي (() لي للددلن لممددرأة ال دد  ُيطم  ددا زل  ددا ب ددي الدديخلل: يب 

 (2تبِ  المرأة،   (()  لامرأة يي ، ل يي  النكر لاألاي ، ُي ال: ر ل يي  
ال دد  يطم  ددا زل  ددا  تيي دد ( بددالمرأة ادد  هددن  المودديل  نكددر الزبيددي  ان الادداس ُيحددي يلن لف دد 

ا ل لفد  لدا  اي  لاي  أن اليي  يطمق لم  النكر لاألالصلا  ، لكن ا طب ي اليخلل ب ا 
لهددنا ي ددي  خصدديص ليرلدد  المف دد  بددين كاادد  المف دد  لامدد  اخصصددلها بددب   مدديللر  ا 

  (3ت
إ مىددد ق مدددن ال دددنرتيي ( للدددآراا: ارلل: اليَّي دددُ : لدددية     ددداا اددد  المغددد ي ددد  يب اددد دددن م ا

)تتال    قي  زل    لباا  بي   ل دإ  كدان ب دي أن يرر  حوي  لم الي ، االمرأة اليي   ه  
لبُي اليَّي ببْيِن، لللدي الِبكدرين(() مو  ا، لر يلص  بإ الر  ل، إر  أبْن ُي ال: لب
 }قدال   دال : ، (4ت

                                                 

 :  اوما  ال هم  أبل الفضل  مال اليين بن مكر  بن ما لر-4/581لصفر-يا ر: لوان ال ر : - 1
 هد( يار صاير بيرل   711اراري   المصر ت 

 207لحن ال ام :  -2
   110يا ر: لحن ال ام  ا  ضلا اليراوا  المغلي  الحييي ، ص  -3
-، ليا ر: المحك  لالمحيط ارل  : ي 15/111-ي –، ليا ر   ني  المغ  8/249-يي -ال ين- 4
ي احمي مخ ار  – 1/337-الم اصرة ، لم    المغ  ال ربي  2/115-يي -، ل ا  ال رلس10/203
  2008-هد1429 -1لال  الك   ط -لمر
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تٖ  لالدرأ  اليداا : (، 1ت  لدنر  ا، ، لاليي   ه  الميخلل ب دا ال د  زالد5ال حري :{َوأَۡبَكاٗراٖثَيِّبََٰ
، ل مددا وددلاا قددال ابددن الوددكي : لنلددل إنا كاادد  ، لممددنكر لالمؤاددث، لر ددل يبي دد و لامددرأةو يي دد و

دل بامرأ دإخب المرأة قي يب  لقدي لاادق ب د  لممداا الف دإ ، (2تلب ب ا زل  ا، أل كدان الر دل قدي يبخب
لكددنلل لممدداا  (3تهايدد  لالددنكر،مددا  الىدداا   إن وددال  بمفدد  تييدد ( لهددنا الددرأ ، لألل دد  او

م دازا  – لالرأ  اليالث ي دلل: لقدي ُي دال تييد ( لممدرأة البالغد  ح د  لدل كااد  بكدرا   ،(4تالحييث
، لمدن (1ت، لكن ال يااا  لهل من الم اصرين ير  من المو حون  رل هنا الرأ (5تلا والا  

                                                 

تالم رل  ب فوير الطبر (:  محمي بن  23/490-ال حري –يا ر:  امع البيان ا   يليل ال ران: - 1
، 1ه(،  : محمي أحمي ىاكر، مؤوو  الروال ، ط310 ريربن يزيي بن كيير أبل   فر الطبر ت 

    2000ه، 1420
ه(  ح يق: محمي 244:  ابن الوك ي  ابل يلو  ي  ل  ابن إوحاقت241: إصهح الماطق: /يا ر- 2

أبل محمي لبي اهلل بن  – - 266لأي  الكا   / -200، 1423’1مرل ، يار احياا ال راث ال رب ، ط
  مطب   1963-4ط - : محمي محي  اليين لبي الحميي  –هد( 276موم  بن ق يب  الكلا  الييالر  ت

(  : ي طارق لبي 328: أبل بكر محمي بن ال او  األابار ت 429ا/-اية بمصر، لالمنكر لالمؤاثالو 
، لالصحاح  ا  المغ  1/95-يي -، لالصحاح: 1978، مطب   ال اا ، بغياي، 1للن ال ااب ، ط

هد(  ح يق: احمي لبي الغفلر لطار، يار ال م   393لصحاح ال ربي : اوماليل أبن حماي ال لهر  ت 
-يي -، ل ا  ال رلس10/203-ي -  ليا ر: المحك  لالمحيط ارل  1979-2لممهيين، بيرل  ط

2/115 
، الشافعي مبو عبد اهلل م.مد بن إدريو بن 6/32، ل -با  لية األم -5/231-يا ر: اأُل   3

 دار: هَ(204العباو بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )ت: 
  - م1990هَ/1410بيرو ت -المعرفة 

، ىرح صحيا البخار : أحمي بن لم  بن ح ر أبل الفضل 1/96--أ-ث-يا ر: ا ا البار  - 4
رق  ك بإ لأبلابإ لأحايييإ محمي -1379-هد( يار الم را  بيرل   853ال و ها  الىاا   ت 

خطي ، لميإ   مي ا  ال هم  اؤايلبيالباق ،قا  بهخرا إ لصححإ لأىر  لم  طب إ مح  اليين ال
مبو زكريا  -شرح ص.يح مسلم بن ال.جاج-11/189-با  حي الزاا -لبيال زيز بن باز، لالما ا  

 1392، 2: ط بيروت –دار إ.ياء التراث العربي : هَ(676م.يي الدين ي.يى بن شرف النووي )ت: 
السعادات المبارك بن م.مد بن  لمجد الدين مبو :231/–يا ر: الا اي  ا  غري  الحييث لاألير  -5

بيروت،  -المكتبة العلمية : هَ(606م.مد بن م.مد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير )ت: 
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 قد للد  أ، (2تنا يلا مدرة ب دي أخدر يرر  هنا ال نر الم الي  قلل  : يبلَّ ب اليال   يليبا  إ  
، لأكيدر اد  هدن  المف د  لم  لمد  رأ   ل ممداا ال فودير قدي ودال  بدين المدنكر لالمؤادثأايما 

 ما يطم لاإ لم  اراي  رغير 
غمدد  لاخمددص ممددا مضدد  أن ماقالددإ الزبيددي  صددحيا لمل ددلي لاددي لممدداا المغدد ، لكددن األ

 اي  اليي  لأل كير او  مار  قي ىا  لييإ او  مالما   األ
 ب(: )جُ  -3

: البئدر تُ د   لمداا المطدرقال الزبيدي )تتلي لللن لمبئدر المطلي د  (، لأبدل لبيدية ي دلل: الُ د م
كيَّد  لالطَّليَّد : أودماا آبدار، للد  يفدرق بيا مدا بىد ا(()  ، لقدال غيدر : ال د  لالرَّ ال   ل  ُ ْطلب

  لمدداا المطددر: ُ دد ، يدد  ر المطلي ددادد  هددن  المودديل  نكددر الزبيددي  أن الادداس يوددملن البئدد (3ت
، يد   أن رأ  أب  نكر لبيية لم  خه  رأ  ال ام  لهل أن ال   ه  البئدر ال د  لد  ُ ْطدلب

ال امد ، لهدنا ي دي مدن بدا   غيدر الم دال الديرل   خده  رأ  مخ مف  لم   لمد  نكر آراا
: ، (4تلمف دد   يرر  حوددي  للددإ   دد (مىدد ق مددن ال ددنرت  دداا ادد  المغدد  لددية آراا: الُ دد م
دع الىد ا ب ال بْطدع، لالي داا   ب هدل ال ي  لالباا ا  المضال  أصدهن: أحديهما ا، لم الي  ، مم

دد م  ددا األلل اال ب ب ددا  هددل ايم  ببْب ُددإ أبُ بمددإ  ب ِصدد م م بددل و ، ال طددع، ي ددال  ب ، بي ن الِ ببددا هددلاللخب
بَّدإ يُ  ا نا من يرر إ الحودي ، لمدن يرر دإ الم اليد  مبببدإ بُحْودِاإ أل غيدِر ، ن اده دال  ب إنا غب

ِ دددإِ  رب كياددإ قطب بدددإ لدددن ُمودداماِ إ لمفاخب
هددد  ، ل (6ت، لالُ ددد  لفدد  ُمدددنبكَّر، لقيدددل ُيددنكَّر لُيؤاَّدددث(5ت

                                                                                                                         

، 1/248-يي -للوان ال ر م.مود م.مد الطنا.ي،  -طاهر م.مد الزاوى ت:  م1979 -هَ 1399
 2/115-يي -ل ا  ال رلس

   1984 -1بيرل  ط –مك ب  لباان  –محمي ال يااا   – 452/--م    األغهط المغلب  الم اصرة -1
 15/111-ي –يا ر:   ني  المغ  - 2
 207لحن ال ام : /- 3
   110يا ر لحن ال ام  ا  ضلا اليراوا  المغلي  الحييي ، ص  -4
هد(،  395:  أبل الحوين أحمي بن اارس بن زكريا ت -1/423-  –م    م اييس المغ  -يا ر: - 5
   2002، 1423ق: لبيالوه  هارلن، ا حاي الك ا  ال ر ،  ح ي
إميل بييع -، لالم    المفصل ا  المنكر لالمؤاث397يا ر: المنكر لالمؤاث: ارابار /-6

   1994ه، 1414، 1، يار الك   ال ممي ابيرل ، ط228ي  ل /
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لالُ د : هد  ، (2ت، ل م  دا: أ بدا   ُ ْطدلب له  بئر لاو   لأ، (1ت)تتبئرو غير ب يية ال ب ر(()
كبِييربة المباا اْلببِ ييبة ال  ر لبُهلب لف  ُمنبك ر، لقبالب أبُبدل ُلببْيديبة: اْلِبْئر ال مي   الَِّ   رب ط  لب با، الْ 

َٖوأَۡلقُوه ُٖ }، قدال اهلل   دال : (3ترب يكلن  با حب َّ  يكلن ِممَّا ُل ي محفلرا ر ِممَّا حفدر  الاَّداس 

بَووتِٖٖفِوو  ، لوددب  هددن  ال وددمي  بددنلل10]يلودد / {ٖٱۡلُجوو َِّٖٖغيََٰ ددا ألاددإ  [، أ : بئددر لدد  ُ ْطددلب إم 
: قطددع الىدد ا مددن  دد م ، لال ب ددا ألاددإ قددي  دد   م  ُبددل ، أ : ادد  أر  غمي دد ، لان محفددلر ادد   ب

، لالغيابد  هد  كدل مدا غي د  ىديئا  لود ر  اغيابد  ال د  هد  غدلر  لمددا (4تأصدمإ ك د   الا خدل
، لالُ   البئر ال   ليود  مطليد  ودمي  (5تغا  ماإ لن ألين الاا رين لأ م  من أوفمإ 

امددا نكددر   بددا  ألا دد ا ُقِط دد  قط ددا  للدد  يكددن اي ددا غيددر ال طددع مددن طدد  أل مددا أىددبإ نلددل لان
الغيابدد  مددع ال دد  يرلدد  لمدد  أن الُمىددير أىددارب بطرحددإ ادد  مكددان م مدد  مددن ال دد  ر يددرا  
ا ر الاا رين ايااي نكر الغياب  هنا الم ا  إن كان يح مل أن يم   اد  ملضدع مدن ال د  

، ليكلن )تتال   ريد  اد ( ال د   ت  ريد  ال  دي الدنها ، أ  (6تر يحلل بياإ لبين الاا رين
، (7تادد  غيابدد   دد  مددن ال بددا  ميددل قددلل  : أيخددل الوددلق  لهددل ادد  الم ادد  كددالاكرة (()

                                                 

 6/25-  -ال ين: - 1
-وه  محمي هارلن، يار المويرة، بيرل  : لبيال-(321ابن يرييت - 105يا ر: ارى  اق: / - 2

يار  -هد(321ابن يريي أبل بكر محمي بن الحون ارزي  البصر  ت  1/63 ب -ل م رة المغ ، 1979
 7/224-  -لالمحك  لالمحيط ارل  ، صاير بيرل 

، لالمزهر ا  لمل  7/225-، لالمحك  لالمحيط ارل  :   1/63- ب -يا ر:  م رة المغ : - 3
ف عبد الر.من بن مبي بكر، جالل الدين تألي: 1/350-أالال ا: با  م را  المطمق لالم ييالمغ  ل 

 م1998هَ 1418، 1ط بيروت –دار الكتب العلمية ، فؤاد علي منصورت: هَ(911السيوطي )ت: 
هد(  ح يق صفلان لياان  425الراغ  األصف اا  ت   182/-  -يا ر: مفريا  غري  ال ران- 4

  ه 1433، 2ل م ، يمىق، طياللي ، يار ا
تمفا يا الغي ( اخر اليين أبل لبي  -77/–، لال فوير الكبير 8/188-غ -  ني  المغ -يا ر: - 5

   2001-هد1422-4هد( ير احياا ال راث ال رب  ط606اهلل محمي بن لمر بن الحوين الراز  ت 
 18/77-يا ر: ال فوير الكبير - 6
ير الم ا  الوييي ل الير ال  ل ال ييي ا   فوير الك ا  الم يي  حر -12/225-ال حرير لال الير - 7

 -اليار ال لاوي  لماىر –( 1973الموم  ت فوير ال حرير لال الير( محمي الطاهر بن لاىلر ت 
  1973المطب   الرومي  ال لاوي  
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ام م    كاالا قي ل يلا ِ بابا  مل لية لم  أب اي م ااوب  ا  طرق أوفاره  ييللن إلد  قرب دا 
ائ ددا، لقددي  لخددلا أْن  كددلن طددرائ    لمي ددا، مدا   ادد  مددراحم   لودد   رلاحم دد  لىددرب   مددن م

لممددلا أن   لأ ددن أا  ددا كاادد  ياصدد  إلي ددا مدداا الودديلل، لأا  ددا لدد   كددن ب يددية ال  ددر حيددث قددي
 ( 1تإل ااب  ا  ال    ر يكور ل امإ لر ماا ايإ ايغرقإ 

غيابدد  ال دد  هدد  ىددبإ ك دد  أل طدداق ادد  البئددر اددلق المدداا يغيدد  الددن  ايددإ لددن لددين و 
، لقال الىيخ لبياهلل رىي : البئر من لمماا احفر  بيييياا، اا دلل: حفدر  بئدرا  لر (2تالاا ر

ا ددلل حفددر  ُ بددا ، أمددا الُ دد  امدديس مددن لمددل الادداس ا ددي حفر ددإ ال دديرة الرباايدد ، أمددا الغبيابدد  
اددهن الادداس هدد  ال دد    مم ددا ميددل الددير ا  أل الوددم   أل الددر  ليدد مكن الىددخص أن ي مددس 

بد  مدن الهد  البئدر ل كدلن ميدل ال يد  اده يود ط ما دا ال دالس لدئه يغدرق لمي ا ل كدلن قري
ادد  المدداا لهدد  مودد لرة لددن ألددين الادداس، امدد  ي ددل أل ددل  ادد  ال دد  بددل قددال تغيابدد  ال دد ( 

، لقدي ُيدنكَّر لمد  45: الحدج: { ۋ ۅ }أما البئر ا ل لف  مؤاث ل للدإ   دال : (، 3ت
، مطلي ددد   كباابددد  أبل غيدددر مطلي ددد    لالدددرأ  اآلخدددر: )تتإا  دددا (4تم اددد  ال ميددد ،  للاوددد ُ  الُ ددد  

دددددعب ىددددد ا  ِمْا بدددددا (5ت(() دددددُط ا أبْلوب وب دددددانب لب ب بدددددُ  ال دددددلِ  ِإنا كب قبدددددالب اْلفدددددراا: ه )تتِبئدددددرو ُم ب ، ، لب
دددْحلبِة(()(6تُم بب بددد  (() : )تتال بِميدددُ  اللاِوددد بُ  الىَّ قبالبددد  الكهِبي دددُ : الُ ددد م ، لب

:(7ت قبدددالب اْبدددن حبيددد    ، لب

                                                 

 12/225-يا ر ال حرير لال الير: - 1
مبو المعالي م.مود : 12/192والسبع المثانيروح المعاني في ت سير القرآن العظيم  -يا ر: - 2

 بيروت -هَ( دار إ.ياء التراث العربي 1342شكري بن عبد اهلل بن م.مد بن مبي الثناء األلوسي )ت: 
 ا  محاضرة صل ي  لمىيخ لم  الىبك  ال اكبل ي - 3
باس بن ، اوما  ى ا  اليين أب  ال 8/287 -الير المصلن ا  لمل  الك ا  المكالن-يا ر: - 4

الىيخ لم  محمي  –هد(  ح يق: ل  ميق 756يلو  ابن محمي بن إبراهي  الم رل  بالومين الحمب  ت
م ل   لالىيخ لماي لد احمي لبي المل لي ل ي  اي مخمل   اي ل ي زكريا لبي الم يي الال يز قي   لإ 

  -ا   1993 -هد1414 -1يار الك   ال المي  بيرل  ط –لقر إ ي أحمي محمي صيية 
 10/273-   -  ني  المغ :  5
 10/273-  -  ني  المغ - 6
 10/273-  - : ن- 7
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ددددفا(() دددداُ  ِادددد  الصَّ : )تتركي دددد و ُ  ب كي دددد  قبددددل أبن (1تالُ دددد م : )تتُ دددد م الر  قبددددالب مىددددي عو: الُ دددد م ، لب
ُ ْطددلب (() 
قيددل: )تتِهدد ب ال يددية اْلملضددع مددن اْلكددأل(() ( 2ت لب

قيددل: )تتِهدد ب اْلِبْئددر اْلكبِييدددربة (3ت ، لب
المباا اْلببِ ييبة ال  ر

: (4(()ت  ، قبالب
بَّ.ت  ب ين الم    (5)جّبا ترى جمامه مخضرة...  ال  وث ب ر هفص 

ْكدلبُة (6تأما الركيَّد : ا د  بئدر ُيْحفدر،  م  دا ركايدا كايدا  لالرب ِكد م لرب ِكيَّدُ : البئدر  ل م  دا رب ، الرب
كبلا و بال حريل، ي ا  الركلة: ه  للاا لمماا،  ال   لمماا، لال مع ِركااو لرب
لمدن اودماا  (7ت

، لكنلل: بئر ضغيط: ه  الركيد  ال د  ب ااب دا أخدر  (8تية ال  رالركي : الخلقاا: له  ب ي
: ا دد  الِبْئددر المطلي دد   لالطدد م ]اي ددا[: طدد   الح ددارة(9تايصددبا ماؤهددا ا اددا   ، أمددا الطددل  

، (10ت
اداْلِبْئر قببدل أبن ُ ْطدلب   ودم  قميد ، ابدِهنا ُطليدْ  ابِ د ب الطبدِل   
: البئدر المطليدد (11ت  (12تلالطَّدِل  

 قال: 

                                                 

-، للوان ال ر :  ب 15/567-ولرة يلو -الطبر -، لي ر:  امع البيان10/273-  - : ن- 1
1/250 
-، ليا ر: المحك  لالمحيط ارل  : 1/96- ب -، ليا ر: الصحاح10/273-  -  ني  المغ - 2

: للوان ال ر : 182/-  -(: 425: مفريا  غري  ال ران: ارصف اا ت ، ليا ر7/224- ب 
 1/250- ب 
 7/224- ب -المحك  لالمحيط ارل  : - 3
 7/224- ب -المحك  لالمحيط ارل  : - 4
هنا البي  م  لل ال ائل ل  ا   لم  مصير ينكر  إر  الفصلل لالغايا  ألب  ال ها -5

، والم.كم والم.يط بيرل –الزاا  ، يار اآلااق ال ييية  ،  : محملي حون172(/449الم ر ت 
  7/224-.بب–األعظم 

 5/402-ركل-يا ر: ال ين: - 6
 6/2361-ركا-يا ر: الصحاح: - 7
 7/192-خلق-يا ر:   ني  المغ : - 8
 8/48-ضغط-يا ر:   ني  المغ : - 9
 7/466-طل -يا ر: ال ين: - 10
 144 9-طل -  ني  المغ -يا ر: - 11
 3/429-طل -    م اييس المغ : م- 12
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 (1توم.ترٌق من يابِو الِجل ِد قاِ.لُ  ...له: هذا الطَِّويُّ وماؤه  فقالت
ددا ادد  لصددراا الحددال  ايبدديل أن تال دد ( قددي  خصصدد  بالمدداا، ا دد  بئددر لاودد   كييددرة  أم 

، لأم ا لف  تالبئدر( ايصدبا ل دا اآلن لدية يرر ، ارللد : هد  حفدرة لمي د  ُيود    (2تالماا
أل الغدداز، لالياايدد : بئددر طبي يدد  حفر  ددا ميددا  الرىددا أل  ما ددا المدداا أل ُيودد خر  ما ددا الددافط

، لاليالددث: هاددال البئددر اور لازيدد  ال دد  (3تهدد  بئددر  ا  دد  إلدد  م ددر  مددائ   حدد  األر 
بئددر الُوددم  ، لهددل -، لالراب دد : ُهددل ة هاليدد (4تُ حفددر بالمي دد  اياف ددر ما ددا المدداا اددلق ارر 

، لالخامودد : لح دد  المصدداع ال  ددي  قددي ُودددم   (5تاددراف ياخددل المبادد  ير فددع ايددإ ير  الُوددمَّ 
 (6تبئرا  

لاخمددص ممددا مضدد  إلدد  أن أغمدد  اآلراا  ددنه  أن  الُ دد  هدد  بئددر لدد  ُ ْطددلب لهددنا مانهدد  
اليددإ الزبيددي  لأبددل لبيددية، أمددا رأ  ال امدد  امدد  يلاا ددإ إر  ال ميددل مددن أهددل المغدد ، أمددا الركيدد  

 لالطلي  ا ي يب  أا ا أوماا لمبئر 
 (: ة)ُ.لّ -4

قال الزبيي : )تتلي لللن ليل  اللى : ُحمَّ : لالُحمَّ : اوزار لالرياا م دا ، لرُي دال ُحم د  ح د  
 (7تيكلاا يلبين(()

ا  هن  المويل  نكر الزبيي  أن الااس ُيوبمملن يلبدا  مدن اللىد : ُحمَّد ، لكدن الصدلا  لادي  
، لهدددنا كدددنلل ي دددي مدددن كلادددا يدددلبينأن الُحمددد  هددد  اوزار لالدددرياا م دددا ، لرُي دددال حمددد  ح ددد  ي

                                                 

البي  لممزري بن ضرار النبياا  اخل الىما ، يا ر: المفضميا  لممفضل بن محمي بن وال  الضب  - 1
 –دار المعارف : م.مد م.مد شاكر و عبد السالم م.مد هارونت وشرح: ، 1/102ه( 168ت 

 3/429-طل -، ليا ر: م    م اييس المغ 6، طالقاهرة
 1/340-  -  المغ  ال ربي  الم اصرة يا ر: م  - 2
 1/151-يا ر م    المغ  ال ربي  الم اصرة _بئر-- 3
 1/81-يا ر: م    المغ  ال ربي  الم اصرة: -4
 1/151-بئر–يا ر: م    المغ  ال ربي  الم اصرة -5
 2/1324-صاع-يا ر: م    المغ  ال ربي  الم اصرة: -6
 209لحن ال ام : /- 7
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 خصيص يرل  المف   بان الااس قدي ضدي لا يرلد  الحمد  إلد  يدل  اللىد  ا دط لكدن الحمد  
  (1تلام   ىمل ارزار لالرياا 

فال.َاء والَالم لَه ، (2ت اا ا  المغ  لن الحمد  لدية آراا: الُحمَّدُ : مىد    مدن ال دنر تحدل( 
لُّهَا عنَدي ف َت ح الشَيء، ذ يشَذُّ عنَه شَيء يَذكر، فروع كثيرة ومسائُل عديدة، ومصلها ك

َالو. وتقَول العَرب: "يَا عاِقَُد اذُكَر   وله دذذت .سية ومعنوية، قال .ل ل ُت الُعقَدة  مُ.لُّهَا . 
الو"، وال.الل: خالف ال.رام، وهَذا مَن دذذتَه المعنويَة وهَو مَن األصَل الَذي ذكرنَاُه،   .

ل ل ُت الشَيء، إذا مب.   ه وموسَعته ألمٍَر فيَه كأنه من .  لهد  إزارو لِرياُا ُبدريو أل غيدُر   ، (3)تَ 
، لهمددا إزارا  لرياا مددن  دداس لاحددي  لل ددي ُوددم ي  (4 تلر ي للددلن ل ددا ُحم دد  ح  دد   كددلن يبددْلببْين

    ألا ا  ِحلم لم  ربو ا ُحم  
 ، قال الىالر: (5تكما يحل الر ل لم  األر 

ي رِ  ..نُ.لُّ بالدًا كّلها ُ.ّل قبلنا.  (6)ونرجو ال الح  بعد  عاٍد وِ.م 

                                                 

  110ال ام  ا  ضلا اليراوا  المغلي  الحييي ، ص يا ر: لحن  - 1
 2/20-حل-يا ر: م    م اييس المغ -2
 2/20-حل-يا ر: م    م اييس المغ -3
، 2/16-حل-، لم    م اييس المغ 4/1673-حمل-، لالصحاح: 3/28-حل-يا ر: ال ين:  - 4

 11/172-للوان ال ر  حل 2/530-حل-لالمحك  لالمحيط ارل  
، لالزاهر ا  كمما  الااس: با  لم  اهن 181  الكا  : با  م را  ا  الييا  لالمبس/يا ر: أي 5
ه(،  : يحا   الضامن، مؤوو  328: محمي بن ال او  بن بىار ابل بكر األابار ت -1/448-حم 

-حييث م ان ابن لفراا برق –با  ال  ق–، لى   اريمان 1992ه، 1412، 1الروال ، بيرل ، ط
ِجردي الخراساني، 6/285-الحم  يلبين ، ايإ ان4036 و  : أل.مد بن ال.سين بن علي بن موسى الُخس ر 

الدكتور عبد العلي عبد ال.ميد .ققه وراجع نصوصه وخرج م.اديثه: هَ(458مبو بكر البيهقي )ت: 
 -مختار م.مد الندوي، صا.ب الدار السل ية ببومباي مشرف على ت.قيقه وتخريج م.اديثه: .امد
 1423، 1ط: كتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السل ية ببومباي بالهندم -الهند
 م 2003 -هَ 
ل ِبيد بن ربيعة بن مالك، مبو عقيل العامري الشاعر : ديوان لبيد بن ربيعة العامري، 47ييلان لبيي: /- 6

، 2004 -هَ  1425، 1 ط: .مدو طّماو دار المعرفةاعتنى به: هَ 41معدود من الص.ابة )ت: 
 1/448ليا ر: الزاهر: 
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يي  ييي لاحدي ، لاآلخدر يدر  أن الحمد  رياا (1تلالرأ  الياا : ير  أن الحم  يلبان أل يل و   
لقمدديص  مام ددا ال مامدد ، لآخددر قددال: الُحمددل: هدد  اللىدد  لالِحبددرة لال ددز لالمددري  لالحريددر، 

  (2تلآخر ير  أن الحم  ه  ال ميص لاوزار لالرياا 
، للى ديُ  اليدل ب انا   مدُ  ايدإ لهمد ، (3تأما اللى : ا يل اادإ اودج الحائدل ل يليفدإ اي دا-

، لبأمدددددا قبدددددلل (4تلدددددلن لهمددددد  لر : أ : ر[71-الب دددددرة]-(ڦ ڦ ڦ ڄقدددددال   دددددال : ت
دددداِطيط: اىددددب إ المدددد ممُس لْىدددد ب الُمدددد بمبم س ِادددد   ىددددبي إ  مب الُحمبددددِل بالحب

اْلُحمبددددِل بدددديبْللبان  لْىدددد  (5ت
م  قال: ( 6تاطيطالحب

ب ُح ُمن ق ِشعٌ  ُنها والصُّ  كأّنما ل و 
م اِطيط ل  الغ ز ال ِة م ل و اُن ال.   (7)ق ب 

لقددددي  دددداا لاددددي الم اصدددددرين أن لْىدددد ب اليددددل : هددددل زخرا دددددإ ل حوددددياإ بدددداألللان لامام دددددإ 
أمددا الددرياا ا ددل )تت  -( 9ت، للى دد  ال مدداا: زاي لميددإ أللااددا  مخ مفدد  لمدد  خيلطددإ (8تلا ىددإ
ياا يب بدددددُع لمددددد  المباِكببدددددْين لُمْ  مدددددع الُ ُادددددق (()الدددددر  

، لالدددددِرياُا: هلالدددددن  ُيمدددددببس، ل ياي دددددإ (10ت

                                                 

-(852، لا ا البار  ىرح صحيا البخار  ربن ح ر ت 2/283-حل-يا ر:   ني  المغ - 1
 ، 1/107-الم يم 

 11/172-حل-، للوان ال ر 2/283-حل-يا :   ني  المغ :  2
 299 6-لى -يا ر: ال ين: - 3
 ، 2/296-با  ر ل لاا-لالزاهر 2/214-الب رة-71آي /-يا ر:  امع البيان: الطبر - 4

 ىالر  اهم ، لاومإ  رير بن لبيالمويا- 55
 4/232-حمط-يا ر:   ني  المغ : - 6
رلاي  األير  لأب  لبيية لن األصم  ، ُلا  ب ح ي إ  304ييلان ى ر الم ممس الضب  ت اهم (/ - 7

الحماطيط ه  يلية  كلن ا  ل ، ال اهرة، 1970، 1390لىرحإ لال  ميق لميإ حون كامل الصيرا ، 
 ابا  الب ل ا  ايا  الربيع مفصم  بحمرة، اىبَّإ الم ممس لى  الحمل بارللان ال ميم  لمحماطيط، 

 3/2446-لى -يا ر: م    المغ  ال ربي  الم اصرة: - 8
 3/2446-لى -يا ر: م    المغ  ال ربي  الم اصرة: - 9
-ري-محمي رلاس قم    لحامي صايق قايب  -ف  االم    لغ  ال -12/120-ريأ-  ني  المغ - 10
 1988 -هَ  1408، 2، ط: دار الن ائو للطباعة والنشر والتوزيع-221/
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ياا الدن  ُيمدببس، مدا أير  ِمد   اىد  اُقإ  (()(1تريااان ، لمما)تت ىن  لن البا  الدر 
، لالدرياا (2ت

ْمددُيلي(4ت، لاوزار كددنلل مددن المهحدد  (3تلهددل مددن المهِحدد  يباا لبُهددلب مب ددا كبددانب  ، اددالر  لبُهددلب مب
دددي لاوزار أبْودددفبمإ وب ، لمدددا (6ت، لالدددرياا لهدددل مايوددد ر ألمددد   وددد  اراودددان(5تلمددد  أبلمبددد  اْل ب

(، 8تلاوزار هددل اليددل (، 7تيلضددع لمدد  ال ددا ق أل بددين الك فددين مددن اليددل  ادد  أ  حددال كددان

ان أل كمددالري لاددي المغددليين الم اصددرين لددن الُحمدد  قددلل  : هدد  يددل و  ييددي  ي ددي غمي ددا  كدد
رقي ا ، اي ال: إر ي  اهن حم  من أاخر الييا ، لهاال حمد  الىداطا ال د  هد  يدل  ُيمدبس 
لمدد  الىدداطا صدديفا ، لهاددال الُحم دد  الروددمي  ال دد  ل ددا ائدد  م يادد  يلن غيرهددا، لُ مددبس ادد  
المااوددبا  الروددمي ، لهاددال ُحم دد  ال اددي  مددع وددهحإ امددإ حم ددان لمصددي  لالىدد اا، لكددنلل 

الفضائي  ال   يمبو ا رل اي الفضاايل ي الحم  
   (9ت

 ر أاددإ لدديس كمددا حدديَّي  الزبيددي  مددن أنَّ الُحمدد  هدد  اوزار لالددرياا م ددا   اخمددص ممددا مضدد 
غيددر، بدددل   دديي  اآلراا اددد  نلددل، ادددرأ  الزبيدددي   دداا مايؤيدددي ، لرأ  ال امدد  كدددنلل، افددد  

   ما لى   المويل  م وع، اما   من ير  أن الحم  قي  كلن لاحية  ييي   ميم
د ق(:  -5  )ال. 

قال الزبيدي : )تتلي للدلن: حمداليق، لمحديق، لالصدلا  أن الحمداليق بدلاطن األ فدان،       
 (10تلقي حممق الر ُل إنا اا م  حمهُقُإ من ال ز (()

                                                 

 6/2355-ري -يا ر: الصحاح:  1
 2/507-ري -م    م اييس المغ : - 2
 9/394-ري -يا ر: المحك  لالمحيط ارل  : - 3
لم  بن اوماليل بن ويي  المرو   :  أبل الحون1/389يا ر: المخصص: با  المهح _- 4
  1996-1417ط–هد(  ح يق: خميل إبراهي   فال، يار احياا ال راث ال رب  بيرل   458ت 
، ليا  بن ملو  بن ليا  بن لرلن اليحصب  1/287-مىارق ارالار لم  صحاح اآليار: - 5

 ه(، المك ب  ال  ي   ليار ال راث 544الوب   أبل الفضلت 
 1/536-با  ال  الر ل ا  المو ي-لبار يا ر ا ا ا- 6
 10/256-يا ر: ا ا البار _با  ارريي - 7
 10/256-با  مااوفل الك بين-يا ر:  : ن- 8
 1/551-حمل-م    المغ  ال ربي  الم اصرة-يا ر: - 9
 209لحن ال ام : - 10
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ديبق،  ا  هن  المويل  نكر الزبيي  أن الااس ُيخطئلن ا  يرل  حماليق ايطم لا دا لمد  الحب
، لهددنا ي ددي مددن  غييددر م ددال ارودد  مال الحمدداليق هدد  بددلاطن ار فددانلالصددلا  لاددي  أن 

الددديرل  حيدددث اا  مددد  لاددديه  يرلددد  حمددداليق لمحددديق لالصدددلا  ان الحمددداليق هددد  بدددلاطن 
  (1تار فان 

بدددا  الحددداا لال دددا تحممق(: لكدددل يرر دددإ حودددي  - ددداا اددد  المغددد  لدددية آراالدددن الربدددال 
ْممبددقب الرَُّ ددل إنا ادد ا ليايددإ، لاب بددرب )تتالِحْمددهُق: مددا غط دد  الُ فددلُن مددن بيدد ا  الُمْ مدد   لحب

اب ربا  ىيييا (()
 قال:  (2ت

ل قا م   ( 3ت والّليُث إن م و ع د  يومًا . 

، قدال لبيدي بدن (5ت، لهدللف  مدنكر (4تلالحماليق: هد  )تتبداطن األ فدان، لاحديها ِحمدهق(()
 األبرص: 

ق لوبُ والعيُن ِ.مالُقه ..فد بَّ من رميها د بيبًا. ا م 
(6). 

قبالب آخدر:  ادر   حمداِليقُ لحممق: قبالب المَّْيث: الِحْمهُق مبا غبطَّ  ال فلنب من ببيبا  الُمْ م   لب
مبْيِإ ىبْفربا أحيبائ ا ْرأبة مبا ااض َّ لب اْلمب
قبالب الرا ز: (7ت  ، لب

ِبري ِك ي ا عر اُب ذ  ُتب ر   وي . 
ر  ه ل  لِك ِفي ذ ا الع ز ب الُمخ صَّ

رِ ي م ج  ِظيِف األع  ٍد كالو   شي ِبع ر 

                                                 

  111يا ر: لحن ال ام  ا  ضلا اليراوا  المغلي  الحييي ، ص  - 1
 2/146-، لم    م اييس المغ  3/322-قال ين: حمه- 2
، 1ت: د: ضا.ي عبدالباقي م.مد، ود: م.مود علي مكي، ط :6172ىرح ييلان رؤب  بن ال  ا /- 3

ممب با-لايإ ، اصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 2011، 1432 ل كمم  -اْباب الكهِ  الميثب لم ا حب
ا  أزرقا(، لقال الىارُح: حممبقب: ي ا  انا ا ر ا م ب حمالي إ كما يا ُر الفرس  الر ز: تبم م   ُ لِقُي اص 

 ال ضل 
 2/71الزاهر: - 4
 (328أبلبكر بن ال او  األابار ت -يا ر: المنكر لالمؤاث- 5
 ، لا  الييلان: تيِي  م من ِحو  ا(1964ييلان لبيي األبرص، اىر يار صاير، بيرل ، -29ييلان: - 6
 10/69-حممق-، للوان ال ر 5/196-اليقيا ر:   ني  المغ : حم- 7
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ي ها ت ش  ِري  وف ي ش ٍة م تى ت ر 
ي اًنا  م اِليق  ت ق ِلُب م .   (1)الِ.رِ  . 

قبددالب أبُبددل  ددا لدديا الوددلايب، مفريهددا ِحْمددهقو  لب لقددال أبُبددل زيددي: الحمدداليق ببيبددا  اْل ددين  مي ددإ مب
ْمِم بدد و لبِهدد  الَِّ دد  حددْلل م م  ددا بيدد ددا ُلببْيدديبة: لددين ُمحب ا و لدد  يخدد مط بالوددلايب  قبددالب لالِحْمددهبُق مب

ْممبقب الر ل: ِإنا اْا بمب ب ِحْمهُق لياإ من اْلفبز   ْفن  لحب ِل ب الم م  من  مي ال ب لب
 ، لبأْاىي: (2ت

ل ق ت   م   ر م ت  ر ُجاًل م ه و ى ِإل ي ه ا ف . 
ي ِنها الُمت ق لبِ  ِإل ي ِه ِبم أ ق ى ع 
 ( 3ت

: لالِحْمهُق، لالحُ   ْمهُق، لالُحْمملق: مبا غط  ال فلن من ببيبا  الُم م ، قبالب
نّ   (4)قالُب ِ.مالقي ِه قد ك اد ُيج 

قددال آخددر: الحمددهق: ببدداِطن  ددا لددزق ِبدداْل يِن مددن مبلِضددع اْلكحددل مددن ببدداِطن، لب لالِحمددهُق: هلمب
ددر الَّددِن  ِإنا ُقِمدد  لمكحددل ببدديب  حمر ددإ،  ال فددن اأْلبْحمب
مددال(، 5ت قيددل: حب يق األ فددان: الددن  يبِمدد  لب

الم مد  مدن لبحم بدا
دا ِاد  الم مد  مدن ابلباِحي بدا(6ت قيدل: ُهدلب الدن  مب ، لب

مداليُق اْل دين: (7ت قيدل: حب ، لب
ددِيييا   قيددل: اب بددرب اب بددرا  ىب ، لب ْممبددقب ِإلبْيددِإ: اب بددرب ددا خدده الوددلباي، لحب  ميددع بياضدد ا مب
، لرأ  آخددر (8ت

يم بالكبْحمبدِ  اي دال:  دااب م مي مدا ، رب يب  بدُر ِمْادُإ أن حمهق ال ين: هل باِطُن أبْ فاِا  ا الَِّن  يولب

                                                 

علي بن م.مد بن  البي  لوال  بن يار  الغطفاا ، يا ر: البصائر لالنخائر، ابلحيان ال لحيي - 1
  -1988 -هَ  1408 1بيروت، ط -دار صادر ، د/ وداد القاضي تَ 53(/400ت العباو 

 10/69-حممق-، للوان ال ر 5/196-يا ر:   ني  المغ : حماليق- 2
 ، 1980-1401-:  م إ لح  إ رايا ر  اايبرس ، بيرل  15البي  لمرال  الامير  ا  ييلااإ/- 3

 لايإ: تيو  ( بير  منتأهل (
عمرو بن ب.ر بن م.بوب الكناني  ،  يلي 6/352-هنا ل ز البي  لهل ا : الحيلان لم اح  - 4

 1424، 2، طبيروت –الكتب العلمية دار ، هَ(255بالوذء، الليثي، مبو عثمان، الشهير بالجا.ظ )ت: 
 لل  ياو  البي  ألحي، ل ما  ال  زتقال  حمهقيإ ا  ميل ال ر (، هَ
 10/69-حممق-، للوان ال ر 4/45-حممق-يا ر: المحك  لالمحيط ارل  :  5
 10/69 -حممق-، للوان ال ر 4/45-حممق-يا ر: المحك  لالمحيط ارل  : - 6
 10/69-حممق-، للوان ال ر : 4/45-حممق-ل  المحك  لالمحيط ار-يا ر- 7
، لم    المغ  10/69-حممق-، للوان ال ر : 4/45-حممق--يا ر: المحك  لالمحيط ارل  : - 8

 1/565-حممق-ال ربي  الم اصرة
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يبقب ددإ مدداِليُق حب ددا (1تِإر حب : اها ددا مىدد    مددن ال ددنر تحدديق(، االحدداا لالدديال لال ددا  ال.ََدق،أم 
ددديبقب ال دددلُ  بفدددهن لبأبْحددديبُقلا بدددإ   ،  أصدددل لاحدددي، لهدددل الىددد ا يحددديط بىددد ا آخدددر، اي دددال: حب

 ، قال األخطل: (2تألا ا  حيط ب ا     هنا الم ا  له  الولاي لحيق  ال ين من
 (3)بي المنيُة واستبطأُت منصاري   الُمطعمون بنو .رٍب وقد .دقت  

دديبق  ددع لمدد  حب ُ  ددا، ل بْ مب زب رب يبقبددُ  ال بددْين ادد  ال دداهر هدد  وددلاي ال بددْين، لادد  البدداطن خب ل )تتحب
 قال أبل نؤي : ( 4تلِحياق أيضا (()

 ،(5)بشوٍك فهي عوٌر تد م عُ    دهم كأنَّ ِ.داقها ُسملت  فالعيُن بع
دددان  ِايدددإ ِإْاوب يبقددد  لاألصدددغر ُهدددلب الا ددداِ ُر لب قبدددالب آخدددر: الودددلباي األبْل بدددُ  ِاددد  اْل دددين يودددم  الحب لب

اَّمبا الاَّا ر كالِمْرآِة ِإنا او ْ ببْم ب ا ال بْيِن، لباِن
 يار ، لال َّْحدييُق: هدل ِىديَُّة الا در، لكدل ىديا اود(6ت

كَّزب ايإ الا ر(7تلم  ىيا ا ي أحيبقب بإ ، لحيَّقب بإ: ي ا  رب
  (8ت

قالإ الزبيي  من أن الحماليق ه  غيدر الحديق، اضده  لدن آراا  وبق ي بين صح  ما لمما
أخر  ا  الحماليق، لكن مايا  قي لري أنَّ الفْ ل تحممبدقب إليدإ( ي اد  اب بدرب ا درا  ىديييا ، لأن 

ىددددية الا ددددر ا ددددنا قددددي   ددددل ال امدددد  يودددداللن بددددين اوددددم  الحدددديق  تال حددددييق( كددددنلل هددددل
 لالحماليق  

 

                                                 

 25/205-حممق-يا ر:  ا  ال رلس: - 1
 2/33-حيق-يا ر: م    م اييس المغ - 2

   1994 – 2ط –بيرل   –يار الك ا  ال رب   –ومر ىرح را   ار – 116ييلان األخطل/ - 3
 4/22-حيق-، ليا ر:   ني  المغ : 3/41-ال ين: حيق- 4
 1384، اليار ال لمي  لمطبال  لالاىر، ال اهرة، 1/3ييلان ال نليين: - 5
-، لم    م اييس المغ : 4/1456-حيق-، ليا ر: الصحاح: 4/22-حيق-يا ر:   ني  المغ : - 6

-حيق-ه(573لىمس ال مل  ليلاا كه  ال ر  من الكمل : اىلان الحمير  اليما ت ، 2/33-حيق
 م1999-ه1420-بيرل  –لال  الك    – 3/1359
، 1/460-حيق-، م    المغ  ال ربي  الم اصرة4/22-، لال  ني  حيق3/41-حيق-ال ين-يا ر: - 7

 36/-ال يااا -لم    األخطاا الىائ  
 1/314-غل : ي: أحمي مخ ار لمرم    الصلا  الم-يا ر: - 8
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يِّض) -6  : (ر 
قددال الزبيددي : )تتي للددلن لميابدد  الددنللل: ري دد ، لالددري  : الصدد ب  المح ا دد  إلدد  الرياضدد ، 

 (1تقال ي  ل : ُرضُ  الياب  أرل ض ا رلضا ، لرياض ، لي ال: يابَّ  نللل، لر ل نليل(()
مويل  نكر الزبيدي  أن الاداس ُيخطئدلن اد  يرلد  نلدلل ليطم لا دا لمد  الدري  ، ا  هن  ال

ز كهمددإ بددرأ  لي  ددل  بددن  لكددن الددر ي   لاددي  هدد  الصدد ب  المح ا دد  إلدد  رياضدد ، يدد  لددزَّ
لهددنا ي ددي مددن بددا   غييددر م ددال ارودد  مال الدديرل  لأللفددا  إن اا  مدد  ل غيددر   الوددكي  

الدري  لهدل مىد ق مدن  داا اد  المغد  لدن:  –   (2تنللليرل  تري ( من الصد ب  إلد  الد
الراا لاللال لالضاي أصدهِن م  اربداِن اد  ال نر ترل ( لابإ يرر  حوي  لم الي ، اا)تت

ُر لم   ْمِيين  ل و يل (() ، لاآلخب ، اال ميين لال ود يل هدل (3تال ياس، أحيهما ييلم لم  ا  وا  
ُضد ا ِرياضد   ي اد : (4ت ا رياض ملضللاا ك لل  : ُرضُ  الااق  أُرلض ، لُرْضُ  الي ابَّ ب أُرل 

 ال يس:  ، قال امرؤ(5تلمَّْمُ  ا الوَّْير
ع بًة ميَّ إذذلِ  ُت فذلَّت  ص    (6)وُرض 

لضدد  ا يددل لمدد  حمدده   لالددري   صددف  لممددنكَّر لالمؤاددث  بم ادد  مف ددلل ألا ددا بم ادد  ُمرب
، (7ت

 قال الرال  الامير : 

                                                 

 214لحن ال ام : - 1
  111يا ر: لحن ال ام  ا  ضلا اليراوا  المغلي  الحييي ، ص  - 2
 2/459-رل -م    م اييس المغ - 3
 2/459-رل -يا ر: م    م اييس المغ - 4
-، لالمحك  لالمحيط ارل  : 3/1081-رل -، ليا ر: الصحاح: 7/55رل _-يا ر: ال ين: - 5

 7/164-، للوان ال ر : رل 6/246-ري 
ُرُؤ : ديوان امِرئ القيو 137ييلااإ/-لِصراا إل  الُحوا  لربقَّ كهُماا-هنا ل ز البي  لصير - 6 ام 

عبد الر.من اعتنى به: م( 545الق ي و بن .جر بن ال.ارث الكندي، من بني آكل المرار )ت: 
 2004 -هَ  1425الثانية، ط: بيروت -المصطاوي دار المعرفة 

مع شرح شواهده للعالم الجليل عبد  - 2/177-الرض  ارورآبان -يا ر: ىرح ىااي  ابن الحا  - 7
من الهجرة: لم.مد بن ال.سن الرضي  1093القادر البغدادي صا.ب خزانة األدب المتوفي عام 

ة: م.مد نور هَ(.ققهما، وضبط غريبهما، وشرح مبهمهما، األساتذ686اإلستراباذي، نجم الدين )ت: 
المدرو في كلية اللغة العربية  -المدرو في تخصص كلية اللغة العربية وم.مد الزفزاف  -ال.سن 
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 (1)كانت معاودة الرِّكاِب ذلوذ.... إذا استقبلتها فكأنَّ ريِّضها 
، (2تاياَّث، لقال ي  دل : )تتالدنل ضدي الصد لب  ليابَّد  نلدلل بدي ن الدنل إنا لد  يكدن صد با (()

در نلدلر  لهاال مبن ُي رن ياب  نللل مع اخر  صد ب  ل ُدنلم ا،  كبديبْن ُي درن ب يدرا  صد با  مدع آخب
 يريب  غاي  ا  النكاا، قال لمرل بن كميل : ، لهنا اومل   (3تلينلَّ الص  
 (4) نجّذ ال.ب ل  مو نق ِص القرينا ..متى نع ِقد  قرين ت نا ب.بٍل.           
ۡحَموو ِِٖٖمو َٖٖٱلوول  َِّٖٖجنَوا َٖٖلَهَُموواَٖوٱۡخفِوۡ ٖ }قولَه تعََالى: لاد          مي:  24اذسََراء:  { ٖٱلرَّ

لري لددن ودديبليإ لغيددُر  مددن ، لكددن .(5)"يدداه (()تتأِلددْن ل مددا  اابددل م ددنله  ل مددا مددن رحم ددل إِ 
ب ددي  ي للددلن خدده  هددنا الددرأ : اددالرَّي   مددن الددي لبا : الصدد ب  ضددي الددنللل لهددل ال ددن  ر 

اإ كبيد ب يبىبداا لد  يبدِنلَّ لراكِبدإ ايصدر  ياضد  للبد  يبْم بدر الوَّدْيرة، لب يب بل الر 
، لهدنا مانهد  إليدإ (6ت

                                                                                                                         

المدرو في تخصص كلية اللغة العربية، دار الكتب العلمية بيروت  -وم.مد م.يى الدين عبد ال.ميد 
 228ل /إميل بيي ي  -لالم    المفصل ا  المنكر لالمؤاث، 1975 -هَ  1395لبنان -
  ، هنا البي  ىاهي لم   يايثتري ( لقي ُيو ى بي بإ لم  أن ري  م اا : ص  56ييلااإ/- 1
، ليا ر: با  مما يصا قللإ لمما 32با  ِاْ ل  لُاْ ل  باخ ه  الم ا /-إصهح الماطق: - 2

 315، لأي  الكا  : با  الحراين المنين ي  اربان ا  المف  لالم ا /222ريصا/
 1/5441-قرن-ىمس ال مل :  يا ر:- 3
-1411ييلان لمرل بن كميل ،  : يإميل بييع ي  ل ، يارالك ا  ال رب ، بيرل ،  81ييلااإ/- 4

 94لىرح الم م ا  ال ىر/، 1991
جمال الدين مبو ال رج عبد الر.من بن علي بن م.مد الجوزي   3/19-زاي المويرا  لم  ال فوير- 5

  1965 1422 - 1ط بيروت –دار الكتاب العربي : عبد الرزاق المهديت: هَ(597ت: 
: عمرو بن عثمان بن قنبر ال.ارثي بالوذء، مبو بشر، الملقب 644/ 3-يا ر: الك ا : ويبليإ 6

 1988 -هَ  1408، 3، طعبد السالم م.مد هارون مكتبة الخانجي، القاهرةت: ه(180سيبويه )ت
عبد الملك بن م.مد بن إسماعيل : وسر العربيةفقه اللغة ، ل12/43-رل -ري -ل   ني  المغ :  م

، 1ط: ، إ.ياء التراث العربي ، دارعبد الرزاق المهديت: 1/63 هَ(429مبو منصور الثعالبي )ات: 
 ، ل7/164-رل -، للوان ال ر : 8/246-ري -لالمحك  لالمحيط ارل  :  م2002 -هَ 1422

ه( 1324إبراهيم بن عبداهلل بن ناصيف اليازجي)تنجمة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد: 
-ري -لالم    اللويط م1905-مصر-مطبعة المعارف با  ارا ياي لارم اا  -1/95-2/146-
1/382 
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ل مايبدديأ  الزبيددي ، لكددن هاددال رأ  آخددر ي لوددط بددين الددرأييين اي ددلل: ااقدد  ري دد  كوددي ي: ألَّ
، ايبدديل لمدد  هددنا الددرأ  أاددإ يحدديي الددري   بالمح دد  الفاصددم  بددين (1تب رليضدد ا لهدد  صدد ب 

ماكااددد  الااقددد  صددد ب  لبدددين مدددا أصدددبح  نلدددلر ، اددده هدددل مدددع الدددرأ  ارلل لر مدددع اليددداا ، 
الصددد ب  كمدددا نكدددر الزبيدددي    ليودددودددبق أن الدددري  ،  اخمدددص مدددا-لارايددد  لالدددنكر ودددلاا  

ي صددي بدددال رلي  لمصدد   للددديس لمودد ل لمددد  لحدديَّي ، إامدددا هاددال آراا خددده  رأيددإ، لقدددي 
، ل لموددياق لحوددن البهغدد  يلر ادد  نلددل، أمددا قددلل وددبيل ال فدداؤل ك ددلل   توددمي  لمممدديلف( 

الدري   ي  ل  الن  او ى ي بدإ الزبيدي  ا بدين أادإ مدع الدرأ  ارلل ال ائدل بدين الدنللل هد  
لمد  النليم  الُما اية لليو  الص ب  لهل رأ  ال امد  امد  يكدن رأي د  خطدي بدل لري مايؤي دي ، 

 :  (رقيع)-7  احل ما نكراا
ِقيدددع، لالصدددلا : أن الرقيدددع هدددل األحمدددق،        : رب ددد  و قدددال الزبيدددي  )تتلي للدددلن لمدددن بدددإ ِقحب

ادد  هددن  المودديل  نكددر  (2تم ددي (()لقدال ب دد  المغددليين: الرقيددع هددل الددن  ي مددزَّق لميدإ رأيددإ حُ 
ددْن بددإ ِقحدد : رقيددع، لكددن الرقيددع لاددي  هددل ، األحمددق الزبيددي  أن الادداس ُيخطئددلن اُيوبددمملن مب

لهددنا ي ددي كددنلل مددن  غييددر م ددال ارودد  مال الدديرل  حيددث اا  مدد  لادديه  يرلدد  رقيددع مددن 
ددن بددإ قحدد   األحمددق إلدد  مب
قيددع لقددي  دداا ادد  المغدد  -  (3ت ادددا ( ددنر ترقددع: مىدد ق مددن الالرَّ

مبددددل  بىدددد ا (() ددددي  خب ، لايددددإ يرر  حوددددي  (4ت)تتالددددراا لال ددددا  لال ددددين أصددددلو يدددديلم لمدددد  وب
ْق دا   لكدنلل ي دال: الِخْرقد  ُرْق د   لمدن الم اليد   لم الي ، امن الحودي  ي دال رقبْ دُ  اليَّدل ب رب

مبدق قللُدإ لدلاه  ال  دِل: هدل رقيدعو، اكيا دإ قدي ُرِقدعي ألادإ ر ُيْرقبدع إر  الد ، لاألحمددُق (5تلاه  الخب

                                                 

 -شرح الرضي على الكافية، ل3/1081رل  -، لالصحاح2/753-ري -يا ر م رة المغ  - 1
عمر اذستاذ بكلية اللغة العربية يوسف .سن تص.يح وتعليق:  ، رضي الدين األستراباذي3/333

، م جامعة قاريونو 1978 -ه  1398والدراسات اذسالمية كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، 
هد( يار لال   817م ي اليين محمي بن ي  ل  الفيرلز آباي  ت   1/644-رل ال املس المحيط: ل 

 8/373-ليا ر:  ا  ال رلس: رل  1963الك   بيرل ، 
 214لحن ال ام : - 2
  111يا ر: لحن ال ام  ا  ضلا اليراوا  المغلي  الحييي ، ص  - 3
 2/429-رقع-م    م اييس المغ -4
 2/429-رقع–يا ر: م    م اييس المغ  -5
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ْق دداُا  ، لامددرأة رب دد    لي ددال: ر ددلو أْرقبددُع لمبْرقب ددانو قالب قُددعب رب الددن  يب بفبددرَّق لميددإ رأيددإ لأمددُر ، لقددي رب
ْم ددااُ  ، لقبدداُللا: الرقيددع: هددل الر ددل األحمددق، يوددم  رقي ددا  أِلبن ل مددإ (1تكددنلل لمبْرقب اادد و أ  حب

ال ودكر  ا دي اافدري بدرأ   أمدا أبدل هدهل(، 2تإل  أبن ُيرقبع بُرق د  كيا إ قي أخمقب لاو ر َّ لباْح با ب 
ددببُإ لم دداح  ب للددإ ا ددإ لُلمُددل  ُر بددإ لبرب تت ابوب ددعب رب ددا قبددالب ال دداح  ُحمددق مب ): أبن الرقالدد  لمدد  مب

ِئيودا ا ُي بال نبِلدل لألحمدق إنا كبدانب ودييا أبل رب اَّمب أبل نبا  ُي بال لألحمق ِإنا كبانب لضي ا: رقيع، لباِن
ددال ل ددا (() مب
ِمددلب (3ت ، ُيف دد  مددن كهمددإ أاددإ رُي ددال لياوددان البودديط: ترقيددع( إنا اودد   ر للب

لمه  أهل ا ، بل ُي ال نلل لصاح  الودياية لالماصد  لالمدال، لُي دال حُمدق ادهن لرقُدع إنا 
قب داا لمدنين ي فدلن اد  الطرقدا  لم اكود  الاداس أمدا - ( 4تكان قميدل الحيداا، لُي دال كدنلل الرم

لالُ ام هل ال اا  من الاداس  (5تلن قا: ا اللا: افيإ لغ ان: قبحب  لِقحب ، بف ا ال ا  لكورها
ج: إاَّ ا لُ ام  لالف ُل: قباَّ يُ ام ُقحلح  ،   قال: ( 6تلاألىياا، اي لللن لمببط يخ  ال   ل   بْاضب

 يكاُد من ن.ن.ٍة وُمحِّ   ذ مبتغي س ي ب  اللئيم الُقحِّ 
 (7ت ي.كي سعال  الشَِّرِق األ ب حِّ 

مددن اأْلبْىدديباا حب َّدد  ِإاَّ ُدد  لي للددلن لمبطيخدد  الَِّ دد  لدد   : ال دداا  مددن الاَّدداس لب لقبددالب المَّْيددث: ال ُددا 
، لبأْاىي المَّْيث  اضج: ِإاَّ با لبُ ا 
 البي  الوابق(: 8ت

                                                 

-رقع-، لالصحاح: 1/158-رقع-، ل  ني  المغ 133/ 1-، لالزاهر: 1/157-رقع-يا ر: ال ين: - 1
 1/204-رقع-، لالمحك  لالمحيط ارل  : 2/429-رقع-مغ : ، ل لم    م اييس ال3/1222
 1/208-صفا  ارحمق-ن لا إ المغ  لور ال ربي 1/158-رقع -يا ر:   ني  المغ : - 2
ه(، ح  إ 395الفرلق المغلي : أبل ههل الحون بن لبياهلل بن و ل بن و يي بن م ران ال وكر ت - 3

با  الفرق بين الحماق  -   لالي اا  لماىر لال لزيع، ال اهرةللمق لميإ: محمي ابراهي  ومي ، يار ال م
 لل  ألير لم  مصير من ك   ال اح  ينكر هنا ال لل  1/101-لالرقال 

 2/927-رقع-يا ر: م    المغ  ال ربي  الم اصرة-4
 539يا ر: اي  الكا  : با  ما اا لم  ابْ م  لِاْ م /- -5
 3/8-قا-يا ر: ال ين:  6
 ، لا  الييلان: تقي كاي( بير  منتيكاي(36ؤب  بن ال  ا  ا  ييلااإ/البي  لر - 7
-قا-، لالمحك  لالمحيط ارل  : 1/394-قحا-، لالصحاح3/247-قا-يا ر:   ني  المغ : - 8
 7/37-، ل ا  ال رلس: قحا5/6-قا-، لم    م اييس المغ : 2/478
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هددل الكدده  افوددإ نكددر ارزهددر  هددنا ال ددلل لددن الميددث ادد  م ادد  البطيخدد  ال دد  لدد   اضددج ل 
الن  نكدر  الخميدل آافدا  قبدل قميدل، يد  نكدر  صداح  المحكد  لابدن ادارس اد  الم داييس، لكدن 
(، لاد  مدا قدال لدن  األزهر  هل اللحيي الن  خط ي الميث ا ال: أخطي الميدث اد  م اد  تقُدا 
البطيخ  ال   ل   اضج: ه  قا، لهنا  صحي  لاي ، لالصلا  هل تالفج( بالفداا لال دي ، 

ميمرة ال   ل   اضج،    االُ ا لادي ارزهدر  هدل األصدل لالخدالص مدن األىدياا، اي للدلن: ل
(، للاددي 1لربدد  قُددا لقمدد  قُددا إنا كددان خالصددا ، أمددا قددا لددن البطيخدد  اغيددر م بددلل لاددي ت

، (2تال لهر : ال ا: هل الخالص ا  الى ا ولاا كان نلل خالصا  ا  الخيدر أل اد  الىدر
دد و، مبْحدد و اب  قُددام لي ددال:  ، لاألُايدد  ي ددال ل ددا: ُقحَّ ْيددِرِ ي لأبلددرا  أبْقحدداحو مبددْ  يبُخددصَّ أبلرابي ددا  ِمددْن غب
ْبيو  اِلُص الُ بليةُقام لبلب اِلصو ببي ُن ال بحاح  لالُ ُحلحِ  خب : ي ا : مبْح و خب

 (3ت
، لالي مداُر كمم  د   ِاد  ايما لن تالفج( ا اللا: لِبط يخو اجم ِإنا كبانب ُصدْمبا  غيدرب ابِضديج   دا  كدلُن ِا َّ

ددرم ال بددْيِ  أب   كددلن: ايدد ، لالِفددجم هددل الا دد م  بيددع ِحددين  بْا بِ ددُي حب َّدد  ُيْاِضدد ب ا حب اصددل الر 
، هددنا (4ت

دا  ماقالإ ارزهر  لن م ا : اج، لنه  منهبإ ابن ويي  ا ال: لالِفجم من كدل ىبدْ ا: هدل مب
قم  اض إ ل  ياضج  لاب ا  إ: ا اا إ لب

: لهدل الىد ا لمما (، 5ت ىدنَّ لدن هدنا األصدل: الِفدجم
ْج مما يابغ  ُاْضُ إ   (6تل  ياضب

قالدإ الزبيددي  قدي لاا دإ لميدإ لممداا المغد ، مدن أن الرقيددع  ودبق  بدين لادا أن مدا لخهصد  مدا
دن بدإ قحد  هدل رقيدع، ا دي لري  هل ارحمدق، كمدا أن لم امد  ودببا  للدنرا  ايمدا قداللا، أ  أن مب

 ن الااس لنلل لم  أحي م اايإ، حيث  اا  لإ لية او  مار  أن الُ ا هل ال اا  م
 
 
 

                                                 

 3/247-يا ر:   ني  المغ : قا- 1
 2/54-قحا-، لأواس البهغ : 1/394-قحا-يا ر: الصحاح: - 2
 3/1776-قحا-، لم    المغ  ال ربي  الم اصرة2/553-يا ر: لوان ال ر : قحا- 3
 1/333-اج-، لالصحاح: 10/271-اج-يا ر:   ني  المغ : - 4
 7/223-اج-يا ر: المحك  لالمحيط ارل  : - 5
 4/437-اج–يا ر: م    م اييس المغ  - 6



 م.د.َأمحد مرعي حسن العباس                           )حلن العامة( ( يف كتابه379مناذج داللية َصوََّبها أبو بكر الُزَبيدي )ت       

 282 

 : (ُمالءة) -8
قال الزبيي : )تتلي لللن لب   أريي  الحريدر: ُمدهاة، لالُمدهاة: الِممحفد ، قدال ارصدم  : 
نا  يطد ، لان الرَّيط : كل ُمهاة ل   كن ِلف ين  لقال ابن ق يب : إنا كاا  الُمهاة لاحدية ا د  رب

 (1تصفا ا   ِى َّ (()كاا  اِ 
ا  هن  الموال  نكر الزبيي  أن الااس قي غيرلا اليرلد  لدب   أرييد  الحريدر ا داللا لا دا: 
ُمددهاة، لكددن الُمددهاة لاددي  هدد  الِممحفدد ، يدد  نكددر آراا ل ددي ي مددن لممدداا المغدد  هدد  أوددماا 

يدر م دال ، لهدنا ي دي كدنلل مدن  غيمرايا  لمُمهاة، لليو  من صم  اخ ه  يرلد  مدهاة
ارو  مال اليرل  حيث اا  م  لديي   يرلد  تمدهاة( مدن الممحفد  إلد  ب د  أرييد  الحريدر 

لقدددي  ددداا اددد  المغددد  لدددن المدددهاة لدددية آراا: ادددالُمهاة مىددد    مدددن ال دددنرتمأل( لايدددإ –  (2ت
ْيطددددُ ، ل م  ددددا: الُمددددهُا  لمددددن  يرر  حوددددي  لم اليدددد  امددددن الحوددددي : الُمددددهاُة: هدددد  الرَّ

[ الددن  لييددإ مددا ُيددؤي  الم اليدد  ددهاُة بفدد ا المددي : مصددير الممدد ا ]الغادد   : المب
 -، لالُمددهبا (3ت
ددددن لبال  : همددددزبة الُمددددهبا ُما َّمدددد و لب مدددد   المبهِحددددُ  لاحي ددددإ ُمددددهباة قبددددالب أبُبددددل لب
، لقددددال: لبِهدددد ب (4ت

الِمْمحفدددُ ، لب م  دددا: ُمدددهاو 
دددِييِث ارو وددد اِا: قبْللُدددُإ (5ت ِاددد  حب ا ب ابربأبْيدددُ  ، لب دددحب ُق كبيباَّدددُإ الوَّ دددزَّ يب بمب

ابةو بالضددد  لالمدددي لهددد  الريطدددد   دددي  لباْللباِحددديبُة ُمددددهب ِباْلمب دددد   اْلِمددديِ  لب ُا ِحدددينب ُ ْطدددلب  ُهدددلب ِبضب اْلُمدددهب
ْ ابداُ   بْىدِبيُإ اْاِ طبدا ِ  مب ِي، لب ْمدِع لباْلُمْفدرب ْمُيليو ِا  اْل ب لبيس هاال ِخهب ب أباَُّإ مب فبِ  لب اِ   كباْلِمْمحب الوَّدحب

ابِة اْلمبْاُىلربِة ِإنبا ُطِليبد ْ  لب بْ ِميِمِإ ِباْلُمهب
ْمدُع الُمدهاة ، لبِهد ب اِوزاُر (6ت دي :  ب د   لباْلمب ، لالُمدهُا، ِبالضَّ

ْمددُيليو، لاألبلل أبيبد ، ىددبَّ  ديح، لباْللباِحددُي مب و، ِبغبْيددِر مب ْمدعب ُمددألب قبددالب ببْ ُضددُ ْ : ِإن اْل ب ْيطد   لب إ ادد  لالرَّ
م  ددد   اِا بددداِوزار ِإنبا  ب ب دددمب ددداُ  ببْ ِضدددِإ إلددد  ببْ ددد   ِاددد  أبطدددرا  الوَّ الحددييث  بفبدددرمقب اْلغبدددْيِ  لباْ ِ مب

                                                 

 231لحن ال ام : /- 1
  111يا ر: لحن ال ام  ا  ضلا اليراوا  المغلي  الحييي ، ص  - 2
، للوان 1/73-مأل-: ل الصحاح: 15/261-مأل-يا ر: ال  ني  8/347-مأل-يا ر: ال ين: - 3

  15/160-مأل-ال ر : 
 5/27-با  المميلي-يا ر: المخصص- 4
 15/160-يا ر: لوان ال ر : مأل- 5
 6/615-(: با  صهة ارو و اا676بن الح ا : الالل ت  يا ر: الما ا  ىرح صحيا موم - 6
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مبْيدددِإ أبودددماُل ُممبيَّ بدددْينِ  دددِييُث، قبْيمددد ب: لبلب ِمْادددُإ حب أبطرااُدددإ لُطدددِل ب  لب
، ُهدددلب  بْصدددِغيُر ُمدددهابة ُميباَّددداُة (1ت

فَّفبِ  اْل بْمزِ  اْلُمخب
قبْلُل أبب  ِخراا: ، (2ت  لب

ل ف  ذ راِعه، . ، خ  ض  مُ  ..كأ نَّ الُمالء  الم .   (3ت ُصراِ.ّيٌة واآلِخِنيُّ الُمت .َّ
، ىبَّ إ بالُمهِا من الييا  ي باب  بالمبْحِ  ُهابا الُغبارب الخاِلصب

 (4 ت

دداُ  هددل قبددالب أبُبددل لبيددي(، 5تللددن الِممحفدد  قدداللا: الممحفدد : هدد  الُمددهاة ال دد   م حدد  ب ددا : المحب
ْفددددُ  الر ددددلب أبْلحفُددددإ ِإنا ا ْمدددد ب ِبددددِإ نبِلددددل أ : ِإنا  ْفدددد ب ِبددددِإ، للبحب ددددا  بغبطَّْيدددد ب ِبددددإ ا ددددي اْل بحب ُكددددلم مب

دددُ  لالِممبحفبدددُ : هدددل المببددداس الَّدددِن  ابدددلق  ميدددع المببددداس مدددن ييدددار (6تغبط ْي بدددإ ، لالم حددداُ  لالِمْمحب
ابْحل ، للحفبإ ِلحااا: ألبوُإ ِإيَّا ، كبداُ   لب فبدإ اْىد ر  لبدُإ ِلحاادا، حب فبإ ِإيَّا    مإ لبدُإ ِلحاادا، لألحب لألحب

دد ب  دد ب بالِمْمحفددِ  لالم حددا  لال بحدد ب للحب فبددُ  هدد  المددهاة  ل بمبحَّ ددائ   لالِمْمحب ددن اْلكوب الَّمحيدداا   لب
المدهاة ي ا : لغ  ال ل    قميم  ارو  مال، لقيل: الممحف  لاي ال در  هد  (، 7تب ما، ُلغبيَّ 
يطددُ : مىدد    مددن ال ددنر تريط(هدد   (9ت (، لالوددمط: هددل الددن  لدديس لددإ بطاادد 8الو ددمطت لالرَّ

، ي ادد  قط دد  لاحددية، لقددال (10تُمددهاةو لبْيوبددْ  بِمْف بددْين: كم ددا ابْوددجو لاحدديو، ل  مددع لمدد : ِريدداط
لبدْ   بُكدْن ِلْف بد ْيطُ : هد  الُمدهابُة ِإنا كباابدْ  ِقْط د   لباِحديبة  لب ْيطدُ  الرَّ : الرَّ ِقيدلب ْيِن، ي اد  قط  دين، لب

                                                 

: سليمان بن م.مد بن ميوب مبو القاسم   – 25/75-با  حييث قيم -يا ر: الم    الكبير -1
.مدي بن ت.قيق: 1983 - 1404ط، 2 الموصل –مكتبة العلوم وال.كم ه(: 360)تالطبراني

  عبدالمجيد السل ي
 15/160-مأل-يا ر: لوان ال ر :  - 2
 2/146ييلان ال نليين: - 3
 15/160-يا ر: لوان ال ر : مأل-: 4
 3/23-لح -يا ر: ال ين:  5
 5/46-يا ر:   ني  المغ : لح - 6
 3/349-لح -يا ر: المحك  لالحيط ارل  : - 7
 9/314-لح -يا ر: لوان ال ر : - 8
 7/324-ومط-يا ر: لوان ال ر : - 9
ص7/248-ريط-يا ر: ال ين: - 10 -، ل  ني  المغ : 266/-(244هح الماطق: ابن الوكي ت ، لان
 2/228-ريط
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ْيددددُر نباِ  ِلْف بدددديِن كمم ددددا ابْوددددجو لباِحدددديو  ُكددددلم مددددهابة غب
   ، لم ادددد  المَّْفددددُق: لهددددل مىدددد ق مددددن ( 1ت

، ل داا أن المفدق هدل: قللدل: (2ت ال نرتلفق( هل خياط  ىد  ين  بْمِفدُق إحدياهما بداألخر  لف دا  
دا  للبفبدق الىَّد َّ بْيِن يِمفُ  مدا لْف دا   لبفبْ   اليَّْل ب أبْلِف ُدإ لبْف دا : أ ب أبن  بُضد َّ ىبد َّ   إلد  ُأخدر  ابُ ِخيطبُ مب

ددا  اطبُ مب ا إلدد  اأُلخددر  ابخب دد   ِإْحدديباُهمب للفَّ ب مددا: ضب
، لمددن م دداا  المددهاة لاددي الم اصددرين (3ت

ِ  المدرأة: أ  لبود  المدهاة لهد  يدل  مدن قط د  لاحدية نل ىد ين م ضد ام ين، قلل  :  بمألَّ
، أا دا غطداا رقيدق يفرىدلاإ لمد  الودرير، ا دنا مدهاة مطدرزة له  أكبدر مدن ال مبدا ، كمدا

أن  طمق لمد  غطداا الخىدب  اود :  1976، لقي لااق م مع المغ  ال ربي  بال اهرة لا  (4ت
ك دد  غمدد  المحددا    يددإ اللوددخ(5تمددهاة الوددرير ، أل هدد  ممحفدد  ُ رب

، أل  وددم  البىددكير: (6ت
 ( 7تله  مهاة طليم  ي  م ا المصطفلن لمط ا  لم  ركب   ح   ريصي  اليو  يياب  

لاخمص مما مض  لقي مرَّ باا للرااا ا  مويل  الُحم   أن الرياا ي دع لمد  الماكبدين، لهدل 
الددن  ُيمددبس، لهددل مددن المهحدد ، للرااددا ادد  هددن  المودديل  أن المددهاة مددن المهحدد ، ادده 

  أرييد  الحريرلمد  المدهاة، ألن الممحفد   لضدع لمد  الماكبدين، ضير بهطهق  ومي  ب 
 لكنلل الرياا يلضع لمي ما 

 : (ِغ ارة) —9
قددال الزبيددي  )تتلي للددلن لكودداا ُيخدداط لُيمددبس كددالرياا: ِغفددارة، لالِغفددارة لاددي ال ددر : ِخرقدد  

هدن  ال د    كلن لم  رأس المرأة     الخمار ب ا من الُيهن له  الص ا  لاللقاي  للد   كدن
 (8ت ىير الي ا ال ام  من لباس ال ر  لرمن زي  (()

                                                 

 7/307-ريط-يا ر: لوان ال ر : - 1
 5/165-لفق-يا ر: ال ين: - 2
 10/330-لفق-يا ر: لوان ال ر : - 3
 32117-مأل-يا ر: م    المغ  ال ربي  الم اصرة- 4
 146/-ال يااا -يا ر: م    األغهط المغلي  الم اصرة- 5
 3/1999-لح -ا ر: م    المغ  ال ربي  الم اصرةي- 6
 1/209-بىكير-يا ر: م    المغ  ال ربي  الم اصرة- 7
   222لحن ال ام /- 8
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ا  هن  المويل  نكر الزبيي  أن الااس قي بيَّللا يرل  الِغفارة، ايطم لاإ لمد  لبداس كدالرياا 
، لهدنا ي دي ا ط، لكن الغفارة لاي  خرق   كلن لمد  رأس المدرأة   د  الخمدار ب دا مدن الديهن

الدديرل  حيددث اا  مدد  لادديه  يرلدد  تغفددارة( مددن الخرقدد   مددن بددا   غييددر م ددال ارودد  مال
لددية آراا لددن الغفددارة: لالِغفددارُة:   دداا ادد  المغدد   (1تال دد  لمدد  الددرأس إلدد  كودداا كددالرياا 

ددْ ر، يددد  يِىدددنم لادددإ أىدددياا ( مىدد    مدددن ال دددنرتغفر ادددالغين لالفدداا لالدددراا ُلْ دددُ  باِبدددإ هدددل الوَّ
ددددد ر  لالُغْفدددددران لالغبْفدددددُر  ُدددددنكر، للدددددإ يرر  حودددددي  لم اليددددد ، امدددددن  الم اليددددد : الغبْفدددددر: الوَّ

بم ابددد   
دددُ  ا المدددرأة لمددديمْهِن لمددد  هام  دددا(2ت ، أمدددا (3ت، لمدددن الحودددي ، لالغفدددارة هددد  ِخْرقددد و  ضب

دإ  ، لُأمم لبدُي األبْرِليَّدِ ، ل مُ دإ أبغفبدارو ْرأبة، لالُغْفُر: لب الغْفُر: ا ل الىَّ ر الَِّن  يكلن لم  واِق اْلمب
، لقال آخر: لأما الِغفباربُة ا   ِ ْميبةو  كلن لم  ربأس ال بدْلس يْ دِر   ُمغِفرو  ِإنا كبانب مب  با ُغفرو

مبْي با اللب بر لب
 (4ت

دز  الَّدِن   ْق دُ  الَِّ د   كدلن لمد  الحب دن اأْلبْصدمبِ   قللدإ: الغفدارة ِهد ب الرم ل داا لدن أبُبد  لبيدي لب
مبْي بدا الدلب بُر، لقيدل: هد  ودحاب ِليدي يْ دِر  لب دن أبد  اْللب ابب ، للدن أببد  لبيدي لب  و كبيباَّ بدا ادلقب وبدحب

ددارب مددن الدديمْهن ددْرأبة  ُددلق   ب بددا الِخمب : الِغفددارُة هدد : ِخْرقدد و  كددلن لمدد  ربأس اْلمب الِكهبدد   قبددالب
، (5ت

د باِ ، انن لهدد  الخْرقد  ال د    غىَّداها المددرأُة اد  رأود ا،   د  ب ددا (6تل ودم : الصد ا  ، االص 
اربهدددا مدددن الددديمهنب ِخم

، لالِمْغفدددُر لالِمْغفدددرُة (8تلالغفدددارة خرقددد  ي  م دددا الُمددديَّهن لمددد  هام دددإ (، 7ت
مب  قبْيِر الرْأس ُيْمببُودإ الر دل  بْحد ب اْل بمبْاُودلبةِ  يو ُيْاوبُج ِمنب اليمُرلِ  لب رب لالِغفارُة: هل زب
، لالِغفدارُة (9ت

                                                 

  111يا ر: لحن ال ام  ا  ضلا اليراوا  المغلي  الحييي ، ص  - 1
 4/385غفر-يا ر م    م اييس المغ  -2
 4/407-غفر-يا ر: ال ين: - 3
 5/26-غفر-، للوان ال ر : 8/113-غفر-: يا ر:   ني  المغ - 4
-يا ر: مفريا  غري  ال ران:  2/772-غفر-، لالصحاح: 8/113-غفر-يا ر:   ني  المغ : - 5

 5/223، لالمخصص: 609-غفر
 1/123-ص ع-  ني  المغ : -يا ر: - 6
 3/298-ص ع-يا ر: م    م اييس المغ  7
-، لالمخصص609-غفر-مفريا  غري  ال ران: يا ر:  4/355-يا ر: م    م اييس المغ : غفر- 8
5/223 
 5/26-غفر-يا ر: لوان ال ر : - 9
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ْودِط رْأود ا ِباْلكبْوِر: ه  ِخْرقب و  بْمببُو با المرأبة مبا يبببرب غبْيرب لب ل غبط ي  رْأو ا بإ مبا قبببلب ِمْاُإ لب
(، 1ت

ق   ِب بددا المددرأبة الخمددارب ِمددنب الدديمْهن قددال آخددر: الِغفددارُة هدد  ِخْرقبدد و  بُكددلُن ُيلنب الِمْ اب دد   ُددلب لب
، (2ت

مبقو ي  اع ب ا ل حميإ   (3تلقال آخر: ه  رار  البيض  ألحب
إ الزبيي  من أن الغفدارة خرقد  لمد  رأس المدرأة يلاا صح  مانه  ال لخهص  ماوبق  بين

    الخمار ب ا من اليهن، لكن لديس كمدا حديي  لليَّادإ بالضدبط، ا دي ل دياا لمغفدارة م داا  
 لييية لاو  مار  أخر، يلضح ا الوياق

 :  (عصير) -10
ل ادد  لمددا اىددب إ قددال الزبيددي )تتلي لللن لم ددين الرَّطدد : لصددير، لال صددير: ماُلصددر مددن ا

 من اليمرا ، قال لرلة بن اللري: 
 (4((")ُبع ي د  النومِ كالعنِب العصيرِ .... بآنسِة ال.ديِث ُرضاُب فيها 

ا  هن  المويل  نكدر الزبيدي  أن الاداس ُيخطئدلن اد  يرلد  ال صدير، ايطم لادإ لمد  ال دين 
ِطدد ، لكددن الزبيددي  يددر  أن ال صددير هددل ماُلصددر مددن ال ادد  لمددا  أىددب إ مددن اليمددرا  الرَّ

ز رأيإ بىاهي ى ر  ، لهنا ي ي من بدا   غييدر م دال ارود  مال الديرل  حيدث ا ط، ي  لز 
  (5تاا  م  يرل  تلصير( من ما لصر من ال ا  إل  ال ين الرط  

ا دددن ال صدددير  ددداا اددد  المغددد : ال صدددير مىددد ق مدددن ال نرتلصدددر(، لايدددإ يرر  حودددي   
ىدد ا ُيْ ِصددر مدداؤ  ا ددل لصددير، لهددل بمازلدد  لصددير  لم اليدد ، امددن الحوددي  قددلل  ، كددل  
در إ ِإنا لِليد  لبْصدر  (6تال ا  لايما ُي صر قبدل أن يخ مدر ، ل  دلل: لصدرُ  الِ ابد  للصَّ

دد  مددن غيددرل ددرة: الَِّ دد  ي صددرلن ِاي بددا (7، تِبابْفِوددل، لال صددرُ  ِإنا ُلِصددر لبددل خاصَّ ، لالِمْ صب

                                                 

 5/26-يا ر: لوان ال ر : غفر- 1
 5/26-غفر-يا ر: لوان ال ر : - 2
 13/248-يا ر:  ا  ال رلس: غفر- 3
 أمير الص اليل: يراو  لىرح-ييلان لرلة بن اللري 63، لالبي  ا  ييلان لرلة/221لحن ال ام /- 4

 1998، 1418ل ح يق: أوماا ابل بكر محمي، يار الك   ال ممي  بيرل ، 
  111يا ر: لحن ال ام  ا  ضلا اليراوا  المغلي  الحييي ، ص  - 5
 1/294-لصر-يا ر: ال ين: - 6
 2/11-لصر-يا ر:   ني  المغ : - 7
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ددددل  دددداُؤ ُ اْلِ ابدددد   لالِمْ صددددار: الَّددددِن  يبْ  ب ددددْ ا يدددد َّ ي صددددر حب َّدددد  ي حمَّدددد  مب ِايددددِإ ىب
 ل  ددددلل(، 1ت

ددددددددْرُ  لبصدددددددديرا ، أ  تت) ددددددددرب  لقددددددددي اْل بصب ددددددددر ل ب بصَّ ددددددددْرُ ُإ، ااْا بصب دددددددْرُ  ال ادددددددد  لاْل بصب للبصب
ْن ُدددُإ(( ال دددين لالصددداي لالدددراا أصدددللو يهيددد  صدددحيح : : تلصدددر)تقدددال ابدددن ادددارس: ، (2)تا َّخب

دددْغط ىددد ل يهدددرو لحدددين، لاليددداا  ضب  ا ح َّددد  ي حمَّددد ، لاليالدددث  ب بممدددقو بىددد ا  لام ودددالو اددداأللَّ
مَّ ب من ى ا   ب ِصر (3تبإ (()  قال:  (4 ت، ااألصل اليَّاا  هل الُ صارة: ما  حب

لَّبا   (*5)* عصارة الُخبز الذي ت . 
ارة:   لهل ال صير  لقال ا  الُ صب

ر ماُؤه  اره   ....العوُد ُيعص   (6) ولكلِّ ِعيداٍن ُعص 
ر ميه  لمخيدر لال طداا، لمدن الديرر  الم اليد ،  لقاللا: إن ال ر     ل الُ صارة لالُمْ  بصب

ددا لبددُإ يهددن، أبل (7تا  ددلل: إاددإ لكددري  الُ صددارة لكددري  الم  صددر ابْحددل  ِممَّ ددر اْلِ ابدد  لب ، لقددي لبصب
ر  ىرا ، أبل لول، يْ ِصر  لبْصرا ، اب ُدلب مْ ُصدلر للبِصدير كدنلل، لاْل بصدر : ي اد : اود خ

در،  قدي اْا بصب د   لب اصَّ در : ي اد  للد  نبِلدل ِبابفِودِإ، لاْل بصدر : ُلِصدر لبدُإ خب قيل: لبصب ا ِايِإ  لب مب
ددا  حمدد  ِمْاددإُ  ددر، لُلصددارة الىَّددْ ا، لُلصدداُر ، للبِصدديُر : كددنلل: مب ، لكددنلل تالخددل( (8تل ب بصَّ

 ،(10ت، لكددددنلل تالخمددددر( مددددن لصددددير ال ادددد (9تال ادددد  لغيددددر  مدددداُحم  ايددددإ مددددن لصددددير
 ( 12ت، لتال اييي(: لصير يو خر لاإ من ال ص  (11تلتالي ير(: لصير من ال مر

                                                 

 2/14-لصر-يا ر:   ني  المغ : - 1
 5/749-لصر-الصحاح: - 2
 4/340-لصر-مغ : م    م اييس ال- 3
 4/341-لصر-يا ر: م    م اييس المغ : - 4
 4/341-لصر-نكر  ابن اارس لل  ياوبإ ألحي- 5
 4/341-لصر-نكر  ابن اارس لل  ياوبإ ألحي- 6
 4/341-م    م اييس المغ : لصر-يا ر: - 7
 1/428-يا ر: المحك  لالمحيط ارل  : لصر: - 8
 3/196-با  الخمر-يا ر: المخصص- 9
 3/192-با  الخمر-يا ر: المخصص: - 10
 3/226-با  لصير ال مر-يا ر: المخصص: - 11
 1/433-با  الط ا  ي الج بالزي -يا ر: المخصص: - 12
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اما قلل ال ام  لم ين الرط : لصير، ا ي يكلن نلل مدن بدا   ودمي  الىدا بمدا يدؤلل اليدإ 
ادد  المودد  بل، لهددنا اوددمل  بهغدد  هددل الم دداز المغددل  المفددري المروددل لهددل ُيطمددق لمدد  

ي ادد   {ٖأعصر خمراً} مددا  دداا ادد  قللددإ   ددال ماودديكلن لميددإ الىددا ادد  المودد  بل ك
، لقدي قايادا إلد  هدنا ارح مدال مدانكر  ارزهدر  لادي   ريفدإ (1تألصُر لصيرا  ويكلن خمرا  

دل ا دال: هددل)تتالمبن الدن  يخددر  مدن ال دين األخضددر ا دي يكددلن ال امد  ري صدديلن  (2(()ت لماَّوب
المود  بل لاديما رألا الحميد   أن ال ين هل لصدير بافودإ، بدل ي صديلن ماوديكلن لميدإ اد 

يخر  من ال ين األخضدر، أل أا د   صدلرلا أن ال دين يمكدن أن يكدلن لصديرا  اد  المود  بل 
إنا ُلِصر، لنلل أن ال ام  ل  يكلالا  مدي    ي  مدلن المغد  لأوداليب ا لخاصد  اد  ال دراين 

    اليالث لالرابع ال  ريين
ال صير هل ماُلصدر مدن ال اد  لمدا أىدب إ إنن  بين لاا صح  رأ  الزبيي  من ان       

 من اليمرا ، لكن ل  يب طع البحث بين ال ام  قي أخطيلا  
 :الخاتمة
ل ددي يرس البحددث لىددر موددائل يرليدد  مددن ال دد  لضدد  ا الزبيددي  ادد  ك ابددإ، لكددان        

يصل   األخطاا ال   اي ا، ل بين من البحث ا فاقدإ مدع ال ييدي مدن لممداا المغد ، كمدا ل دي 
خ هادددإ مدددع قوددد  مدددن لممددداا المغددد  اددد   ل يدددإ لددديي مدددن المودددائل، إن كدددان م ىدددييا  اييخدددن ا

باألاصدا ليحكدد  بالخطددي لمدد  ماوددلا ، كمددا ل دي البحددث الصددلا  ادد  ب دد  كدده  ال امدد ، 
للد  يكدن نلددل ارخد ه  اا  ددا  لدن قصدلر مددن الزبيدي  افوددإ، ا دي يكدلن لييددإ الديليل لمدد  

ل الددن  لصددل لغيددر  مددن لممدداا المغدد ، لنلددل أااددا ا مدد  ان رأيددإ، أل أاددإ لدد  يصددمإ ارودد  ما
المغدد  لدد  ُ  مددع كاممدد  امدد  يصددماا إر  ال ميددل، لهددنا م ددرل  لددي  ال ميددع، كمددا ل ددي البحددث 
ارخ ه  بين قو  من لمماا المغد  اد   ل يدإ ب د  المودائل كدنلل، كمدا ل دي البحدث أن 

                                                 

ي.يى بن .مزة بن علي بن  -، 1/39-يا ر: الطراز ألورار البهغ  للمل  ح ائق ارل از - 1
 1بيروت، ط -المكتبة العصرية ، هَ(745ه )ت: إبراهيم، ال.سيني العلوّي الطالبي الملقب بالمؤيد باللَّ 

م.مد بن إبراهيم بن   جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع 1/252-، ل لاهر البهغ  هَ 1423
 د. يوسف الصميلي المكتبة العصرية، بيروتضبط وتدقيق وتوثيق: هَ(1362مصط ى الهاشمي )ت: 

 661 11اول_-ال ر :  ، ليا ر: لوان12/297اول-  ني  المغ : - 2
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ث هدددل م راددد  مدددي  مطاب ددد  لمودددياق يلرا  اددد   ل يدددإ ب ددد  الم ددداا ، لكدددان هدددي  البحددد
 صددليبا  الزبيددي  مددع لممدداا المغدد ، لل ددل ييددق آرائددإ اودد ل   لمياددا ال ددلية إلدد  المصدداير 
المغليدد  مددن م ددا   لغيرهددا، اضدده لددن م مللدد  مددن ال فاوددير ال راايدد ، لالمصدداير اريبيدد  

 ال ييم  لالحييي  
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Sampels of cortection by Abo-Baker AlZubaidi (died379) 

Hijri (379) 

in his book Lahin Al-Amaha- 
Dr . Ahmed Mar’I Hassan Al-Abbas / Teacher 

The book (Lahin Al-Amaha) for Abe-Baker Mohamed Bin Al –

Hassan AL-Zubaidi (died-379) it is important book that deal with 

problems of un correct words in the Arabic Language in seventy 

shape and phonetic and also deal with mistakes, that some of the 

people misunderstood the meaning this book deal with more than 

(500) subject. 

Al Zubaidi’s work in this book was to follow the mistakes for 

writers and poets also public people and correct a lot of styles of 

pronunciation using sentences from the Quran and from the quotes 

of the prophet. 

The study search about many mistakes that collect by Al Zubaidi the 

work needed in this subject  that I mention the subject as it was 

received in Al Zubidi’s book and also correct and definition then 

study and go back to the most important sources and dictionary, also 

another book in the language . 

The summary of this study to focus on how Al Zubidie agree with 

the thought of language scientists in their different sources depend 

on how many dictionary and explanation from Quran to closer the 

poetry and evidence on each subject . 
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