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 المستخلص 
عن طريِق تتبِعها في المعجمات,  يسلُط هذا البحُث الضوَء على بعِض األلفاِظ التي ذكَرها السامرائي؛ لنتحقََّق منها 

امرائي, ولكن كما يقول المثل العربي: لكل عالم  وهذا ال يعني  القدح في آراِء أستاذنا الكبير الدكتور إبراهيم الس
 هفوة. 

ا   واقتضت طبيعة البحث أن أقسمه على قسمين: األول نبذة مختصرة عن حياة الدكتور إبراهيم السامرائي, وأمَّ
فاشتمل على األلفاظ المحققة. القسم الثاني    

  وتوصل البحث إلى أنَّ هناك ألفاًظا كنَّا نعتقُد أنَّها ِمَن األلفاِظ العاميَِّة, لكْن ثبَت أنَّها فصيحةٌ, وهناك ألفاٌظ حافَظتْ 
   على معناها إلى عصِرنا الحاضر. 

 الكلمات المفتاحية: تحقيق, األلفاظ, السامرائي
 

Abstract 
     This research sheds light on some of the terms mentioned by the Samurai;  To 

investigate it let us check it by following  in the dictionaries, and this does not mean 

defaming the opinions of our great Prof. Ibrahim Al-Samarrai (Ph.D.), but as the 

Arabic proverb says: Every scholar has a gag. 

   The nature of the research necessitated that I divide it into two parts: the first is a 

brief summary of the life of Dr. Ibrahim Al-Samarrai, and the second part included 

the verified words. 

      The research concluded that there are words that we thought were colloquial, 

but they have been proven that they are eloquent, and there are words that have 

preserved their meanings until present time. 
Keywords: Investigating, Words, Samarai 
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 المقدمة  
 الحمُد هلل والصالُة والسالُم على رسوِل هللا وآِله وصحِبه وَمن وااله, وبعُد: 
 لها  ِلَما ألفاًظا؛  اللغات   أكثر كونها اللغات   باقي  تفوق   خصوووصووية   العربية غةفلل 

 في ذكر كما(, الشوابة)  العربية فمعنى,  نصوب   اسوِمها من  لها والقي,  االشوقااقِ  ِمْزَيةِ   من

 .37:الواقعة, أَتْرَابًا عُرُبًا: الكريم الارآن

قد مرَّت األلفاظ العربية بمراحل تأريخية عّدة, فشوواَهها ما شوواَهها من ت ورم ونمو وتغب رم  و 
ْل, وفي الماواهوِل أنا   وانوداوار,   فهنوا  ألفواظ  بابول على حواِلهوا, وأنوا  ألفواظ  ت ورت ونموَ

, وبعُض األلفاِظ انقالل إلى عاَدْت واسوُقعِمَلْل مرًة أخر    ألفاظ  انداِرْت, واخقَفْل لفقرةم امَّ 
,  قوام بإضووافةم أو بحٍ م أو هنحل لغاتم مخقلفةم وبال على حاِلها, أو قد غبَّرتها تلك األ

ة  بوواأللفوواظ المق ورِة  فمَ  ُد أنَّ اللغووَة حيووَّ ا, وأووٍا الق وُر نَّكووِ ن تقبََّع األلفوواَظ لمَ  ذلووك اليووً
 .والمقجددِة نوًما بعد آخر

في كقابه )من معجم    وفي بحثنا أٍا ت رقنا إلى بعض األلفاظ القي ذكرأا السووووووووووووامرا ي
  أو  البحث  صووووووووووعوبات  ومن, المعجمات  في  تقبعها طريق  عن  منها  لنقحاَّقَ  ؛الجاحظ( 

ولم يكن اخقيارنا  ,  بإنعام نظر  قرأتها فاد ,  كقاهيه في  السووووووامرا ي  ذكرأا القي  األلفاظ  كثرة
لقلك األلفاظ عشووووا ًيا هل كان بعد قراكة كلِّ لفظ في الكقات وتقبعقه في المعجمات وما 

 الادح  عنيي ال وأٍاكان مغانًرا, أو فيه واهة نظر مخقلفة لما قاله السامرا ي اخقرناه,  
  عالم  لكل: العربي  المثل ياول كما  ولكن,  السوامرا ي  إهراهيم الدكقور  الكببر  أسوقاذنا  بآراكِ 
 .أفوة

  الدكقور  حياة  عن  مخقصورة  نبٍة األول: قسومبن  على أقسومه أن البحث   طبيعة  واققضول 
 . األلفاظ بعض ل تحابق على فاشقمل الثاني الاسم وأمَّا, السامرا ي إهراهيم
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وقوود اتبعوول المنهت القحلبلي, فاوود أوردُت تعلبق السوووووووووووووووامرا ّي على األلفوواظ القي ذكرأووا  
ه, ومن اََّم تقبعوول تلووك األلفوواظ في المعجمووات, وخقموول ذلووك هقعلياي   الجوواحُظ في كقبووِ

 على قول السامرا ي.    
عالمبن,  نسووووووووووووووأُل هللَا القوفبَق بالعمل والسووووووووووووووداَد بالرأب, وآخر دعوانا أْن الحمد هلل رتِّ ال
 والصالة والسالم على سبِِّدنا محمد سبد المرسلبن, وعلى آله وصحبه أامعبن.

 
 القسم األول

 (. م 2001 -  1922: ) السامرائي الدكتور إبراهيم سيرة موجز عن
 مولده ونشأته:

م(, وأّما في األوراق الرسوووومية 1916ُوِلَد الدكقوُر )إهراهيم أحمد راشوووود السووووامرا ي( عام )
ه من مودننوة سووووووووووووووامراَك مع  1923فوالدتوه عوام ) م( في مودننوة العموارة  القي وفوَد إلبهوا اود 

طفولًة قاسوووووووويًة وعسووووووووبرًة في من اِة العمارِة في   السووووووووامرا ي  مجموعةم من أقارِبه, وعاَش  
الارن مع ما يصووووووووووواحبها من قسووووووووووووِة ال بيعِة والمناِ , ومن ناحيةم اانيةم  فاد م لِع أٍا 

فجَعه الادُر ِبَفْاِد والديه, وأو ما نزال صووووووووووبًيا دون السووووووووووابعِة من العمِر بعدما أنهَكْقهما  
رحلُة معاناةم طويلةم مع المرِض وشوووظِا ال،يف  فاد توفي والُده مقأاًرا بكسووورم في سووواِقِه  

 . (1)ُته بفقرةم وابزةم  بعد صراعم طويلم مع مرِض السلَّ وتبَعْقه والد 
ا من دراسووووووقه الثانوية في العمارة, والقحق هدار أنهى دراسووووووقه االهقدا ية وشوووووو رً  

(, امَّ القحق بوالبعثوة  1945المعلمبن العواليوة في العواصووووووووووووووموة بغوداد وتخرََّ  منهوا عوام )
(  1956هادة الدكقوراه عام )(, وحصل على ش1948العلمية في اامعة السربون سنة )

(2)  . 
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 مؤلفاته : 
( كقوابًوا هودًأ هقوأليا كقوات )األت أنسووووووووووووووقوا  موارب الكرملي 112الكقو  : ألََّا )  -أواًل  

 وآراؤه اللغوية(, وانقهاًك هقحابق كقات )نبف الناوو  في انقفاضة الرامو (.
( بحًثا اهقداًك هبحثه ) 295)لديه األبحاث والدراسوووووووووووووات المنشوووووووووووووورة بالدوريات:    -اانيًا  

م في أبحاث في اللغة: من العربية المعاصوووورة (, وانقهاًك هوووووووووووووووووووِ )وقفات على النحو الادي
 .(3)ألهي البركات األنبارب  كقات منثور الفوا د 

 
 القسم الثاني:

    لفاظاألبعض لابق تح
كقوابه  الدكقور إهراهيم السووووووووووووووامرا ي في  ذكرأاالقي   لفواظل وا فوة من األيموا نلي تحابق  وف

 )من معجم الجاحظ( على كالم الجاحظ في كقبه:
 )أرب(:
: , وردَّ    (4)((واألتوواوة  الخرا   أو  واأُلربووان))السوووووووووووووووامرا ي  قول الجوواحظ:    ذكرَ  

ه: ))أقوُل: واألربوووان من الكلم الاوووديم, وأو لغوووة في الُعربوووان بمعنى الزيوووادة على   باولوووِ
 الحق. 

 .  (5)والُعربان والُعْربون والَعَربون  كّله ما ُعِاَد به البيعة من الثمن, وأو أعجمي معرَّت((
: ))الُعربونُ وعنود الراوع إلى المعواام واودنوا أن اللغويبن ذكروا ذلوك, فاود قوال الجو   أرب 

يه  الٍب: والُعْربانُ  والَعَربونُ   .(6)ذلك(( أع بقه إذا َعْرَبْنُقهُ : منه ياال الَربوُن, العامة تسمِّ
  يسلا لما  اسمان وأما  ( والُعْربان)  ( الَعَربون : وتاول( )أوووووووووووووو433  ت ) وذكر الهروب 

  نبيعه  ال  حقى  المبيع  امن املة  من  للبا ع  يادم  أو  يصووونعه  ما  أارة من  للصوووانع  ويادم
 . (7)والعربانات  والعربونات  العراهبن وامعهما المادم, المسلا  أٍا غبر من
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 .(8)البيع(( في عنه منهي العربون [: الرَُّبون ])) : (أو573 ت ) اليمني وقال نشوان
األربون  ويقببَّن لنوا أنَّ السووووووووووووووامرا ي قود قواَل رأيًوا ذكره اللغويون قبلوه وأو معنى العربون  

 والعربان, ولم ُيشر إلى ذلك.
 )هر (:  
ذكر السوووووووامرا ي أن )البرو ( مفردأا )هر ( تأتي بمعنى هر  الداا  أب هبوتها   

الصووووووووووووغبرة القي تأوب إلبها, وقال بأنَّ المعجمات خلل في مادة )هر ( من أٍه الداللة, 
ي موووادة )هر ( من  , إذ أكووودَّ قوووا اًل: ))ولاووود خلووول المعجموووات ف(9)وذكرت دالالت أخر  

 . (10)اإلشارِة إلى أٍه الداللة((
ها ذكرت  وبعد القاصووي اتضووَن لنا أن السووامرا ي لم نراع إلى كلِّ المعجمات ألنَّ بعضووَ

 العسووووووكرب  أاللم   أهو األشووووووياك فاد ذكرَ  أسووووووماك معرفة في  أٍه الداللة, ومنها القلخيص 
 . (11)((الحمامِ  هر ُ  وأو البرُ   األهنيةِ  من)) أنَّ ( ه395ت )

 . (12)مأواه((  الَحمامِ  ه(: ))ُهْر ُ 770المنبر, إذ قاَل الفبومي  )ت  وكٍلك في المصباح
 )البقير(: 

قال السووووووامرا ي: ))ولم أاد )البابر( إال في الخبل كما أشوووووورت, وأمَّا في النا    
ا((  كما زعَم الجاحظ فال, وأٍا يعني أنه توسوووووووووع في إطالق )البابر( على النا  أي ضوووووووووً

  يخر   والخبول النوا  من البابر أنّ  زعموا  وقود   , كوان ذلوك رًدا على قوِل الجواحظ: ))(13)
  .(14) مقغّبر((

أنكر على الجاحظ اسوووقعماله )البابر( للخبل والنا  وزعم أنَّه للخبل    نر  أنَّ السوووامرا ي
 فاط . 

وبعد البحِث في المعجماِت وادنا في الصووووووووووحاح ما  نثبل أن البابر ي لق كٍلك على  
قَّ   إذا  َبابر    ))وناقة  :الناقة, إذ قال الجوأرب  , وكٍلك  ما ااك  (15)ولدأا(( عن  َب ُنها  شووُ
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األصوووووووووووومعي:   ))قال:  إذ قال  األصوووووووووووومعي  قول  لنا اهن فار في مااني  اللغة فاد نالَ 
  البابر  والمهر  الب ن,  كووداك  بوواقرة  وفقنووة  ولوودأووا,  عن  ب نهووا  نبار  للقي   بابر  نوواقووة:  ياووال
  .(16)فيسقخر (( ب نها فببار النقا  قبل أمه تموت   الٍب

))والبابرُ  اللسوووووووووووووووووووان:  في  د    َب ِنهووووووا  وفي  َتموت   المرأَة :  واووووواك    ب ُنهوووووا  َفُبْبَار  َحي    ولوووووَ
 . (17)وُيخر ((

نقببن لنوا بعود أوٍا أنَّ البابر  للنوا  وللجموال وللخبول, ولي  كموا زعم السووووووووووووووامرا ي أنهوا  
 للخبل فاط.

 :(بهم)
قواَل السووووووووووووووامرا ي: )) اواك في كقو  اللغوة أن )البهيم( أو األسووووووووووووووود, اواك في  

: الٍب ال شوووية فيه, والمراد به في ُهْهمم((, قالوا البهيم من الخبل  ُدْأمم   َخْبلم   الحدنث ))ِفي
 الحدنث األسود, وقالوا: البهيم ما كان لوًنا واحًدا ال يخال ه غبره سواًدا كان أو هياًضا.

 وُبُهم   وقالوا: البهيم من النعا : السوداك القي ال هياَض فبها, الجمع من ذلك ُهْهم  
  .(18)فلعلَّه من بات القشبيه بالسواد((أقول: وقالوا: لبل ههيم ال ضوَك فيه إلى الصباح, 

ذكَر أنَّ ما ااك في كق  اللغة: إنَّ البهيم أو األسووووووووود من األلوان    نر  أنَّ السووووووووامرا ي
َر معنى الحدنث النبوب الشووووريا ))ِفي , أنَّ البهم أو األسووووود, (19)ُهْهمم(( ُدْأمم   َخْبلم  وفسووووِّ

لسووووووووواد , إذ قال: ))فلعلَّه من بات  وير  أن وصووووووووا اللبل بالبهيم  من بات القشووووووووبيه با
 . (21), وكان أٍا المعنى نااًل حرفًيا من المحكم والمحيط األعظم (20)القشبيه بالسواد((

 وبعد البحث من المعجمات وادت أنَّ ما ااك في أغل  كق  اللغة ما يأتي:
  لون   َأب من هيواض   كول من  الخواِلص : البهيم  اللغوة, قوال اهن دريود: ))والفر  في امهرة

 . (22)الشهبة(( ِإالَّ  كانَ 
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قول اهن    (أووووووووووووووو328 ت )  األنبارب  بكر  هيأل النا    كلمات   معاني في  في الزاأر وُذِكرَ 
  فيه  ياال  غبره  يخال ه  ولم  خلص   لون  كل:  وغبره  السكبل   اهن السكبل, إذ قال: ))وقال

  صووا م  خالص   لون   لكل ذلك  ياال  ههيم, وأدأم  ههيم  وُكمبل    ههيم   َأشووارُ :  كاولهم  َههيم ,
,  َحَلكَ   ومثلُ  وحانك, حالك   وأسوووووود   الفحم  من  فاحم  أسوووووود : األسوووووود  في وياال  ناصوووووعم
 .(23)ُحْلكو  (( أسود : وياال منااُرُه,: وَحَنُكهُ   سواُدُه : فحلُكهُ .  الغرات  وَحَنكِ  الغرات 

َملُ   و   لونم   أبّ   البهيم :  الخبل من  أمَّا في الصوووووحاح, فاد أوضوووووَن الجوأرب أنَّ ))الُمصوووووْ
 . (24)آخر(( لون   لوَنه يخالط ال كان

 سوووووووووواه   لون  لونه  يخلط ال  الٍَّب  ))أو  تفسوووووووووبر الحدنث النبوب أن معنى البهيم  وااك في
 . (25)واللَّبل(( الَحَبوان به نوصا والبهيم

ندحض ادعاك السووووووووامرا ي ويثبل توأمه, إذ قاَل:   (أوووووووووووووووووووووو516  ت )و ما قاله الحريرب 
  لبل:  السوووووووووقماعهم باألسوووووووووود   يْخَقص  نعل   البهيم  َأن  توأمهم  َأيضوووووووووا النمط أٍا ))ومن
  بوه يمقز   وال  آخر   لون   يخوال وه  ال  الوٍَّب  الخوالص   اللَّون   البهيم  هول  كوٍلوك   ولي   ههيم 
 فعلى  به  الامر ضوك  الخقالط  ههيم   لبل: المامر للبل  ياولوا لم  ولٍلك  شبقه   غبر  شية

 . (26)ههيم(( وأشار ههيم َأهيض : ياال َأن يجوز الكالم أٍا ماقضى
ا على ذلك: أنَّ معنى لبل ههيم لي  اللون األسووووووووود كما ادَّعى السووووووووامرا ي, هل   أقول ردًّ
ا أم أشواًرا ,  اللون الخالص الٍب ال يخال ه لون آخر سوواك أ كان اللون أسووًدا أم أهيضوً

ل في اللبلة المامرة؛ ألنَّ  وغبرأا من األلوان بشوووووووورط أالَّ يخال ه لون  آخر, كما أو الحا
 سواَد اللبل خال ه ضوك الامر.

 :  ( َبْوش) 
 .  (27)((األهوات  مسامبر ُنِزَعل  البوش وتضاعا الصبيان كثر وإذا))قال الجاحظ : 
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:   ااك في كق  اللغة: إنَّ الَبْوش: )) الل غِة, إذ قال كق ِ  في نال السامرا ي  ما ااكَ 
 .   ( 29)... (( (28) عنهُ  َماُلوت   امع   ..., واأَلوباش, الكثبرةُ  الجماعةُ 

  عنه  وما ننال ُ ((  إنَّ ))البوش)) أقول:    :قا اًل   الجاحظِ   كالمِ  وعلََّق السووووووووووووامرا ي  على
 في  أو  وضوجيت  البة  من  يصوحبه وما  االخقالط  هداللة  (( ,أوشوات )) و(( أوباش)) في

 كان. كيفما النا  ااقماع من الوضع لهٍا حكاية األصل
 . (03)(( وأما حكاية ألصوات النا  المخقل ة (( ومثله )الغوغاك(( و ))العوعاك

 وبعد الراوع إلى المعجمات وادنا اآلتي:
  الصووووووحاح  معجم  من مناول    أو  والٍب,  العرت   لسووووووان  من معجم  ماق ا النص  أنَّ أٍا

)مالوت  منه( , وبعد مرااعة  اللسوووووووووووووان  وفي(  عنه مالوت  ) ذكر السوووووووووووووامرا ي  لكنَّ ,  (31)
  أكثر -  منه مالوت    -األخبر اسووووقعموا  المعجمات َاُبَل أن اللغويبن ذكروا الاولبن لكنهم

 .  (32) األول مون بكثبر
 في  عنووه  ننالوو ُ   ومووا((  البوش))  بووأنَّ   :السوووووووووووووووامرا ّي فيمووا نقعلق باولووه  تعلبق  يارأ  والووٍب
 ... (( ,أوشات )) و(( أوباش))

لكننا وادنا أن أٍا الكالم مواود في أغل  المعجمات كالصوووووووووحاح  , له الكالم  أن  يظن
: ))األْوبوواُش    من  ومجموول اللغووة وشووووووووووووووم  العلوم والاووامو  المحيط, فاوود قووال الجوأرب 

 .  (33)البوش(( من مالوت  امع أو: وياال. األوشات  مثل األخالُط : النا 
َل الخلبُل الاول في معاني   األوشاب  : األلفاظ الثالاة المخقلفة, إذ قاَل: ))وش  فاد فصَّ

 أوشات  من رال  : ياال باألشابة  شبيه  : والوش ُ . وش   : الواحدُ  األخالط : الّنا  من
 .النا 
: وياال. األظافبر على يكون  األهيض  النَّمنمُ  وأو: ويثال يخفا والوبُف  الوبف: وبف
 .  مقفرقاً  قلبالً  كان إذا نبات   أو شجرم  من أوباش   إال األرض  ههٍه ما
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   .(34)واخقل وا(( كثروا: أب الاوم  هوش.. الكثبرةُ  الجماعة: البوش
  والواو الباك: ))), إذ قال لفَظ )البوش( أعجمي  إنَّ ( ه395ت ) فار  هن أحمد  وأضا 
 أو  ولي   با ف  هوش: ياال.  مخقلفبن أصنا  من القجمع وأو واحد  أصل والشبن
   . (35)(( العرت  كالم صميم من عندنا

فوادنا أنه اسم لمراحل نمو الجراد, فعندما تظهر   :أمَّا قول السامرا ّي عن )الَغْوغاك(
 وي لق كٍلك على سفلة النا  وأراذلهم, أانحقه ويصبن لونها أحمًرا ما اًل إلى الغبرة,

, وذكر اهن  (36)غوغاك((:  الّنا ِ  َسِفلةُ  سمبل  وبه الجراد : قال الخلبُل: ))الَغْوغاك
 .  (37)َمْعُرو (( َلُهم نظام اَل  الٍَّنن: النَّا   من دريد أنَّ ))الغوغاك

المخقل ة,    النا   ألصوات   حكاية  أما((    العوعاك))  و((  )الغوغاك)أما الرأب الاا ل بأن  
:  والٍب نسوبه السوامرا ي لنفسوه؛ لاوله : ))أقول(( وادته في اللسوان, إذ قاَل اهُن منظور 

  والمقسوووورعبن النا   من  للسووووفلة  اسووووقعبر  ام  لل بران  يخا  حبن الجراد  الغوغاك ))أصوووول
  (38)((وصووياحهم  لغ هم لكثرة  والجلبة  الصوووت  الغوغاك  من  يكون   أن ويجوز الشوور  إلى
 . 

ا قولووه بووأنَّ العوعوواك بمعنى )الغوغوواك( فاوود ذكره الفبروزآبووادب, إذ قووال: ))العوعوواك:  وأمووَّ
 .  (39)الغوغاك(( 

  كالم:  هوش  كالم))    العوواميووة  للَّهجووة  وم وواهق,  مخقلا  فمعنوواه  المقاوودمبن  معوواام  وفي
 ههوٍا  واللفظوة,  تحقوه طوا ول  ال عبوث   بواطول   أمر:  هوش  أمر,  لوه معنى ال ُترَّأوات   فوار، 
  . (04)((هوش القركية اللفظة أي المعنى

 .نراع إلى تلك المعجمات, ولم ننس  الكالم لاا ليهنقببن من ذلك أن السامرا ي لم 
 )َجَزَم(:
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, (41)((الاواتل من الحّية  أنّ   على يجزمون   ال فهم))ردَّ السوووووووووامرا ي  على قول الجاحظ : 
َكلَ : األْمرِ   على كق  اللغة: َاَزمَ بما ااك في كق  اللغة, إذ قال: ))ااك في  عليه   سوووووووووَ

َم بالقشدند((  .(42)ومثله ازَّ
وعّلق على ذلوووك قوووا اًل: ))أقول: انصوووووووووووووورفووول موووادة لازمل إلى داللوووة الا ع في أغلووو  
أازا هووا, غبر أنَّ معنى لالسووووووووووووووكوتل من الوودالالت النووادرة القي اوواكت املووة الجوواحظ 

 .(43) شاأًدا علبها((

 داللة لَاَزَمل تدل  على الا ع, وداللقها على السووووووووكوت من  نر  السووووووووامرا ي أنَّ  
الودالالت النوادرة, وبعود مرااعوة المعواام واودنوا المعنببن, فاود اواك ذلوك في المحيط في 

لَ   إذا:  األْمرِ   على  اللغووووة : ))َاَزمَ  كووووَ ه  عليووووه   سووووووووووووووَ ةم, والُجزومُ   َاْزمم   لووووٍو  وإنووووَّ : وَاَزامووووَ
 .(44) االنِا اُع((

  كالسووكون   اإلعرات  في  وأو الحر  َاْزمُ   ومنه ق عقه,: الشوويك  الجوأرب: ))َاَزْملُ قال 
 .(45)البناك(( في

))َاَزمَ  العرو :  تووووووا   في  )اأَلْمر  َعَلى:  َأب(  عليووووووه)  واوووووواك  َل :  كووووووَ   (  َكَجزَّمَ   سووووووووووووووَ
  .(46)بالقَّْشِدند((

ر السووووووووووووامرا ي بأنَّ  وأر  أن معنى لَاَزَمل في املة الجاحظ تعني الا ع ال كما   تصوووووووووووووَّ
داللقها لالسووووووكوتل, وأنَّ من دالالت الجزم لالا عل, والا ع أو عدم تحريك الحر  أب 

السووووكوت عن الحركة, أب أنَّ داللة لَاَزَمل الا ع ومعنى الا ع أو    السووووكون ومعناه أو
 السكوت.

 ) طنز ( : 
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(  47)له((  بغريم  نزي  وأو  أعراهيّ   على قول الجاحظ: ))وقال  السووووووووووووامرا ي  علَّقَ    

َخر(, وأضوووا  قا اًل : )) وأٍا شووويك  اهلناه في العربية  قا اًل:  إ نَّ ي نز بمعنى : )َيسوووْ
ٍُ قرون عدة((   .  ( 48)من

خرية((  : ))ال َّنز: السوو  وبعد القاصووي في المعاام وادنا المعنى نفسووه, فاد قاَل األزأرب 
(94)(( : خرية, : الَ ْنزُ , وأضوووووووا  الجوأرب  , وأظن ه موّلدً السوووووووُ ا أو  وَطَنَز َيْ ُنُز فهو َطنَّاز 

 .(50)ا(( معربً 
لجوأرب, إذ ذكَر بوأنوه  وذكَر نشووووووووووووووواُن اليمني معًنى مرادفًوا للسووووووووووووووخريوة , وأكوَّد موا ظنوَّه ا

از  وأو   ْنز : االسووووووووووووووقهزاك, ياووال: َطَنَز بووه فهو طووانز وطنووَّ معرَّت, حبووث قووال: )) ال ِّ
 .(51)معّرت((

ْخِرَيُة  َطَنَز به  فهو َطنَّاز     وأضوووووووا  الفبروز آبادب معنى آخر إذ قال: ))ال َّْنُز: السووووووو 
َمكِ   . (52)(( وَضْرت  من السَّ

, العربي  الخليتِ  سووووووووووووووكوانُ   يسووووووووووووووقعملهوا  إذ , العواميوَّة األلفواظ من اللفظوة أوٍه أنَّ   نظن   وكنوَّا
 .الخصوص  واه على والكويقبون 

 ) َطَوَس (:
ا على كالم الجووواحظ  قوووال السووووووووووووووووامرا ي   ِه : الق و  : القزي ن((  معلاوووً , (53): ))أراَد باولوووِ

ٍَ ِمن )ال واوو ( ال بر المعرو , وأوٍا   مموا ارت عليوه  وأضوووووووووووووواَ  قوا اًل: )) لعلوه ُأخوِ
 .(54)العربية في القصريا بالكالم الجامد لعالقة تاوُم على المشاههِة أو غبر ذلك((

ه(:  170فاووود قووواَل الخلبووول )ت وبعووود البحوووث واووودنوووا أنَّ اللغويبن ت رقوا لهوووٍا المعنى,  
)) ْيك الَحَسن: إّنه لُمَ وَّ    . (55)))طو : الّ اُوو : طا ر  َحَسن   وُياال للشَّ

بُن لي  بأصووووووولم  ِإنَّما فيه الٍب وأوضوووووووَن  األزأرب : قا اًل ))لَطَوَ ل ال َّاُك والواُو والسوووووووِّ
  : , وُحِكَي عن اأَلصوَمِعيِّ ِن: ُمَ وَّ   يِك الَحسوَ ُيااُل له: ال َّاُوُ , ُامَّ يشوَقق  منه فُيَااُل للشوَّ

َسِل المرأَةُ: َتَزيََّنْل ((   .(56)َتَ وَّ



 

 23   | مجلة مداد اآلداب 

 تحقيق بعض األلفاظ اللغوية عند الدكتور إبراهيم السامرائي     

 

ُن, وقد وقاَل اهُن منظور: ))طو :   ا: وِطَنه, وال َّْوُ : الُحسوووووووووووْ طاَ  الشووووووووووويَك َطْوسوووووووووووً
)) ْيِك الَحَسن : ِإنه َلُمَ وَّ   َسِل الجاريُة: َتَزيََّنْل, وُيَااُل للشَّ  .( 57) َت َّوَّ

, اللفظةِ   تلك أصوولِ   ِمن للقأكدِ  المعاامِ   إلى نراعْ   َلم  السووامرا ي  وبعد أٍا نقضووُن لنا كأنَّ 
  ِلمَ  أعر ُ  وال,  المعاامِ  في مواود    أو ِلَما  مشابه ذكره ما  ألنَّ   الاوَل؛  نْنِسْ   وَلم  راعَ  أو
 (.لعلَّه) قالَ 

 ) َعْرَبد ( :  
ذكَر السوووووامرا ي أنَّ كلمة )العرببد(  تسوووووقعمل في العامية العرا ية للحيَّة الٍكر, واألفعى  

  .(85)السام الكببر
 وبعد مرااعة المعاام تببَّن اآلتي:

ٍّكر من   قال األزأرب: ))عربد: شوووومر عن محارت قاَل: األُْفُعوان يسووووّمى الِعْرَبّد  َوُأَو ال
 .  (95)األفاعي, وُياال: هل أي حيَّة حمراك خببثة(( 

ُة؛ ... والِعْرِبد  والِعْرَبد  كالأموا: حيَّة    وااَك في اللسووووووووووووووان: )) عربد: الِعْرِبُد: الحيوَُّة الَخِليفوَ
 .   (60)ذب((َتنُفخ وال تَّ 
ِببد  وُمَعْرِبد : شووووووووووووووّرير  وذكر اهن سووووووووووووووبده معنى آخر أذ قاَل: )) ورال  ِعْرِبد  وِعرْ        
))  .    (61)ُمشار 

وأمَّا في معاام المْحَدابن فجاكت بمعنى مشووابه ِلَما ذكر اهن سووبده, وأو ياارت العامية  
ا, فاوود اوواك في )تكملووة المعوواام العربيووة(:   د: نهوو   أغووار  العرا يووة تاريبووً ))عربوود: َعْربووَ

, وكٍلك: (62)للسول , َعْرَبدة: صوخ   ضووضواك  ضوجة  البة  خصوام  شوجار  نزاع(( 
 . (63) ))ت لق على عربدة السكار ((

  القيأب أنَّ لفظة )عرببد( أي فصوووووووووويحة وكان يظنها البعض أنَّها من اللهجة العامية و 
 بمعنى الشرير.كٍلك تأتي ة, و الحيَّ ذكر  تعني
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 ) ق ْرقم ( : 
قال الدكقور إهراهيم: ))ااك في كق  اللغة : إنَّ الُمَاْرَقم أو الٍب ال يشووووووووو   ِمن سووووووووووِك 

, وذكَر أنَّهوا موازالول مقوداولوة, ويسووووووووووووووقخودموا العراقبون, لكنَّهوا ال ت لُق كثبًرا  (  64)الغوٍاك((
قم, وياال  على اإلنسوووووان هل ت لق أكثر على األشوووووياك, نحو: كرسوووووي  ُمَارقم , وح   مار 

 . (65)شيخ     مارقم 
اواَك في العبن: )) ُقْرِقَم الغالم فهو ُمَاْرَقم   إذا أسوووووووووووووويك غوٍاؤه((
, وذكَر الجوأرب    (66)

))الُمَاْرَقُم: الٍب ال يشّ ((  .   (67)أنَّ
الهن الَا َّاع أنَّ الَارَقمة أي ضوووووووووووَّولة الجسوووووووووووم, ودقة العظام؛   وااكَ في كقات األفعال

 . (68)س  أهويه بسب  تاارت نَ 
وأر  أنَّ )المارقم( ت لق على الشيخ أو المرأة العجوز, وت لق على الولد الٍب ال يكبر  

كموا   أو ال نزيود طولوه, وال ت لق على الكرسووووووووووووووي, وال على الحو ِّ في العواميوة العرا يوة
 .ادَّعى السامرا ي

 ) َوْفَق ( :  
ه باولِوه   السوووووووووووووووامرا ي  , وعلَّق  (69)علموه((  وفقَ   عملوه  ))وكوان  :قوال الجواحظ :  على كالموِ
)وفق( مصووووودًرا منصووووووًبا, وأٍا يعني أنَّ أٍا من الصووووووات, ال كما   الجاحظ ))اسوووووقعمل

ذأ  بعض المعاصوورين إلى أنَّ أٍا من الخ أ الشووا ع في عصوورنا, وصوووابه أْن ُيااَل:  
  .(70)على وفق (( 

فاط في اسقدالله على صحة مجيك )وفق( اسقنَد على قول الجاحظ    نر  أنَّ السامرا يَّ 
ه على المعاصوورين الٍنن  ,  مصوودًرا منصوووًبا وأضوويا على قول أسووقاذنا السووامرا ي في ردِّ

ا(, أنوَّ  موا نودحض ادعواك      العلمواكقوُ اواك في المعواام, وكُ   هخ ََّّوا من اسووووووووووووووقعموَل )وفاوً
 :المعاصرين
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ْيك المّقِفق وااك ال321اهن دريد)ت  -أ   َأب مقوافابن  َوْفااً اوم ه(: ))والَوْفق: الشَّ
 .(71)ووافاُقه موافَاة وِوفاقًا((

ه(: ))أوٍا البوات ننفصوووووووووووووول من الوٍب قبلوه بوأن ذلوك تبع فيوه  392اهن اني)ت  -ت 
 . (72)له(( وفًاااللفظ ما لي  

ه(: ))واعول تحول كول قسووووووووووووووم من أقسووووووووووووووام الثالاي  400اهن الحوداد )ت بعود  -ت 
  (.73) للصيغ المخقلفة(( وفااالساباة أهوابا 

 وااك كٍلك قولهم: )على وفق(: 
 .(74 )((على َوَفقْ ا ِمْن َنْحِوِه ااك في القهٍن : ))َقاَل رؤبة: ُمْنَقِحيً  -أ
ه(: )) وَأصووووول الَخلِق القَّاِدنُر  فهو باعقبار تادنِر ما  711قال اهن منظور )ت  -ت 

 .(75)القَّاِدنِر خالق  ((  على َوْفقِ منه واوُدأا وباالعقباِر لإِليجاِد 
كَّ في الحاَلبِن  770قال الفبومي )ت  -ت   على َوْفقِ ه( )) وقد اسووووقعمَل الُفَاهاُك الشووووَّ

 .(  76)الل َغِة((

وبعد كلِّ أٍا ابل أنَّ كال االسوقعمالبن صوحين ووارد  في كق  الادماك, وأٍا ندل  على  
 اواِز اسقعمال اللفظبن. 
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 (:Conclusionالخاتمة )
وبعود الراوع   أوا السووووووووووووووامرا يذكر تحابق ومرااعوة لبعض األلفواظ القي   االنقهواك منبعود  

  للمعجمات والاراكة الفاحصة توصلنا إلى النقا ت اآلتية:
  الصوووووووات  عن وبعبدة, مغلوطة  نقا ت إلى  تَّدب  والمقسوووووورعة الد ية  غبر الاراكة -1
 إلى  والراوع  الفوواحصووووووووووووووووة  بووالاراكة  إال  بوواآلراك  األخووٍ   عوودم  بوواحووث   أب  على  يجوو    لووٍا

 . األلفاظ في وللقدقبق للقحاق المعجمات 
لم ننسووووووبها إلى أو  من آراك إلى المعجمات,  ننسووووووْ  السووووووامرا يَّ أغلَ  ما ناَلهلم  -2

واعقمَد على معجِم لسوووواِن العرِت كالاامو  المحيط,  من معاام محددة, أخٍَ  قا لها, فاد 
  , وكان األادر به أن نقحرَّ  ويراع ألكثر من معجم .غالًبا في ناِله

ِة, لكْن ابووَل أنَّهووا    اأنووا  ألفوواظووً واوودنووا أنَّ   -3 ا نعقاووُد أنَّهووا ِمن األلفوواِظ العوواميووَّ كنووَّ
 .فصيحة  نحو: )طنز(

أنا  ألفاظ  حافَظْل على معناأا إلى عصوووووووووووووِرنا الحالي نحُو: )عرببد(, وأنا    -4
 . َر معناأا نحو: )هوش(ألفاظ  قد تغبَّ 

ه( , في حبن  كاَن السووامرا ي  مقردًدا في إاباِت معنى لفظِة )طو ( باوِله: )لعلَّ  -5
 أابَقْل المعااُم معناأا.
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 (:Marginsالهوامش )
 .الشام أدباك راب ة في منشور بحث( 1)
 .13: المعاصرين اإلسالمببن األدباك معجم( 2)
 .الشام أدباك راب ة في منشور بحث( 3)
 .6/391: الحبوان: ننظر( 4)
 .17: الجاحظ معجم من( 5)
 . 6/2164 :(عرن )الصحاح( 6)
 .2/597: الفصين إسفار: ننظر( 7)
 .4/2385: الكلوم من العرت كالم ودواك العلوم شم ( 8)
 .36: الجاحظ معجم من: ننظر( 9)
 .نفسه المصدر( 10)
 .175: األشياك أسماك معرفة في القلخيص( 11)
 .1/42: )هر ( المنبر المصباح( 12)
 .46: الجاحظ معجم من( 13)
 .79 :والحوالن والعميان والعراان البرصان الجلد( 14)
:  والمخصووووووووص ,  6/395: )بار(  األعظم والمحيط  المحكم:  وينظر,  2/595: )بار(  الصووووووووحاح(  15)
4/28. 
 .1/279: )بار( اللغة مااني ( 16)
 .20/508: )خشع( العرو  وتا , 8/72: )خشع( العرت لسان(  17)
 .49: الجاحظ معجم من( 18)
 .الوضوك حلية(, 143) العدد ذب, 1/130: للنسا ي الكبر   السنن( 19)
 .49: الجاحظ معجم من( 20)
 .4/339: والميم( والباك )الهاك األعظم والمحيط المحكم: ننظر( 21)
 .1/381: )ههم(  اللغة امهرة( 22)
 .1/311: (َهِهمَ ) اللغة مااني  وينظر, 1/334 :النا  كلمات معاني في الزاأر( 23)
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 .1/541: )صمل( اللغة مجمل: ننظر., 1/258: )طسل(  الصحاح( 24)
 .327: ومسلم البخارب  الصحيحبن في ااك ما غري  تفسبر( 25)
 .173: القحريا وتحرير القصحيا تصحين: وينظر, 243: الخواص أوأام في الغواص درة( 26)
 .114: البخالك( 27)
 ., ...,6/291: العرت لسان: وينظر, 6/269(: منه مالوت) العرت لسان ( في28)
 .50: الجاحظ معجم ( من29) 
 ( المصدر نفسه.30)
 .3/996: الصحاح: ( ننظر31)
ا)  المعجمووات  ( ذكرت32) , ...,  1/226, 1/213:  الصووووووووووووووحوواح, 6/50:  اللغووة  تهووٍنو (:  منووه  مالوبوً

,  1/173:  الصوووووووووووووحاح(:  عنه  مالوًبا)  كٍلك  وذكرت,...,  5/251,  4/349: األعظم  والمحيط المحكم
  لسووووووووان,  3/417,  3/14:  والمخصووووووووص,...,  4/464,  4/389,  2/216:  األعظم والمحيط  والمحكم
 ,..., .  2/66, 1/202: العرت

,  1/926(: وشوووووووو )  للغة ومجمل,  1/233(: وشوووووووو ) وينظر,  1024/  3(:  وبف)  ( الصووووووووحاح33)
 .141: المحيط والاامو , 11/7169: الكلوم من العرت كالم ودواك العلوم شم 

 .6/291: ( العبن34)
 .1/317(: هوش) اللغة ( مااني 35)
 .15/142: العرت لسان, 1/244: اللغة امهرة, 5/291: الحبوان: وينظر, 4/457: ( العبن36)
 .1/244: اللغة (  امهرة37)
 .22/541: العرو  تا : وينظر, 8/444: العرت ( لسان38)
 .21/475: العرو  , وينظر: تا 745: المحيط ( الاامو 39)
 .482/ 1: العربية المعاام ( تكملة40)
 .4/320: الحبوان( 41)
 .78-77:  الجاحظ معجم من( 42)
 .نفسه المصدر( 43)
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 .229/ا: المخصص وينظر, 2/95: )ازم( اللغة في المحيط( 44)
 .5/1887(: ازم) الصحاح( 45)
 .31/401:)  ز م( العرو  تا ( 46)
 .5/142: الحبوان( 47) 
 . 273:  الجاحظ معجم من( 48)
 األفعال وكقات,   883/  3: )طنز(  الصووووووووووحاح:    وينظر,   125  /13:  ن( ط  )ز  اللغة  تهٍن (  49)

 . 296/ 2: )َطِنز( الا اع الهن
 0 883/ 3: )طنز( الصحاح( 50)
 . 369/ 5(: طنز) العرت لسان:  وينظر,  7/4165: ()َطَنزَ  العلوم شم ( 51)
 . 198/ 15: )طنز( العرو  تا :  وينظر, 1/515: )ال َّْنُز( المحيط الاامو ( 52)
 . 275:  اللغة معجم من( 53)
 . 276:  نفسه المصدر( 54)
 . 280/ 7: )طو ( العبن( 55)
 . 1/589: )طو ( اللغة مجمل:  وينظر,  3/431(: َطَوَ  ) اللغة مااني ( 56)
 . 6/127: )طو ( العرت لسان( 57)
 . 291:  الجاحظ معجم من( 58)
 . 3/225: (عربد) اللغة تهٍن ( 59)
 .   3/289: )عرد( العرت لسان( 60)
 . 2/458: والدال( )العبن األعظم والمحيط المحكم( 61)
 .168/ 7: (عربد) العربية المعاام تكملة( 62)
:  د(   ت  ر  )ع  المعوواصوووووووووووووورة  العربيووة  اللغووة  معجمو   ,  7/168:  (عربوود)  العربيووة  المعوواام  تكملووة(  63)
 . 2/591: الوسيط والمعجم, 2/1477
 . 340:  الجاحظ معجم من( 64)
 . نفسه المصدر:  ننظر( 65)
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  والصووووووووووووووحواح,   9/311: (قرقم)  اللغوة  وينظر تهوٍنو , 264/ 5( :  والراك الاوا   بوات: ) العبن( 66)
 . 12/477: )قرقم( العرت لسان و, 5/2010: )قرقم(

 .5/2010: )قرقم( الصحاح( 67)
 .3/69: )قرقم( الهن الا اع األفعال كقات( 68)
 .1/307: الجاحظ رسا ل( 69)
 . 443:  الجاحظ معجم من( 70)
 .2/968: فوق() اللغة امهرة( 71)
 .2/212: الخصا ص( 72)
 .1/26: الحداد الهن األفعال كقات( 73)
 .5/165: )نحا( اللغة تهٍن ( 74)
 . 10/85: (خلق) العرت لسان( 75)
:  العرو    وتووا ,  151و  ,  62:  القعريفووات  وينظر,    1/320(:        ش)  المنبر  المصووووووووووووووبوواح(  76)
1/119 ,25 /251 . 
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 (:sources and referencesالمصادر والمراجع )
 . القرآن الكريم •
 الكتب المطبوعة:أوًلا :  •
  أحمد:  , هقحاق(أووووووووووووووو433 ت)  الهروب   محمد   هن  علي هن محمد سهل أهو: الفصين إسفار •
  المملكة  المنورة  المدننة اإلسوووووووووووالمية  بالجامعة  العلمي البحث قشووووووووووواش, عمادة محمد هن سوووووووووووعبد هن

 م.2000 -أو 1420 األولى : السعودية, ال بعة العربية
 ت)  الجاحظ  محبوت هن بحر هن  عمرو عثمان أهو:  والحوالن والعميان  والعراان  البرصووووووان •

 م.1990 -أو  1410 األولى : هبروت, ال بعة الجبل  , دار(أو255
الرّزاق    عبود  هن  محمود  هن  محمود  مرتضووووووووووووووى,    الزببودبّ :    الاوامو   اواأر  من  العرو   توا  •
,  الكويل,  واآلدات  والفنون   للثاافة الوطني  المجل ,   األسوووووواتٍة  من  مجموعة:   هقحابق(,  ه1205ت)
 . م 1965 - ه1385, 1 ط
أوو( , 764تصحين القصحيا وتحرير القحريا: صالح الدنن خلبل هن أنبك الصفدب )ت  •

  –حااه وعلق عليه وصوونع فهارسووه: السووبد الشوورقاوب, رااعه: د. رمضووان عبد القوات, مكقبة الخانجي 
 م .1987 -أو  1407  1الااأرة, ط 

  هللا  عبد هن فقوح هن محمد  هللا عبد أهو:  ومسووووولم البخارب   الصوووووحيحبن  في  ما غري  تفسوووووبر •
 –  السوووونة  العزيز, مكقبة عبد سووووعبد  محمد زببدة: الدكقورة:  , هقحاق(أوووووووووووووووووو488 ت) المبورقي فقوح هن

 .1995 – 1415 األولى : الااأرة, ال بعة
أووووووووووووووووووووووووو(, ناله إلى العربية وعلق  1300تكملة المعاام العربية: رينهارت هبقر آن ُدوِزب )ت  •

: امال الخياط, وزارة الثاافة واإلعالم  الجمهورية 10   9د َسليم النَ،يمي, اووو  : محمَّ 8 -  1عليه: اووو 
 م . 2000 - 1979  من 1العرا ية, ط 

 ت) العسووكرب  سووهل هن هللا عبد هن  الحسوون  أالل أهو:  األشووياك أسووماك معرفة في  القلخيص •
, ال بعة دمشق  والنشر   والقرامة  للدراسات طال  دار  ,حسن عزة  الدكقور:  هقحابق  ,(أووووووووووووو395 نحو
 . م 1996 -ه 1417  الثانية

أوو(, تحابق: محمد 370تهٍن  اللغة: أهو منصور محمد هن أحمد هن األزأرب الهروب )ت  •
 م.2001هبروت, ط  -عوض مرع ,  دار إحياك القراث العربي
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ب منبر  أوووووو(, تحابق: رمز 321امهرة اللغة: أهو بكر محمد هن الحسن هن دريد األزدب )ت  •
 م .1987  1هبروت, ط –بعلبكي, دار العلم للمالنبن 

  دار  , (أو255 ت) الجاحظ بالوالك  الكناني محبوت هن بحر هن  عثمان عمرو أهو: الحبوان •
 م. 2004  -أو 1424 الثانية : هبروت, ال بعة العلمية, الكق 

 الحريرب  عثمان  هن محمد هن علي هن الااسم محمد أهو:  الخواص أوأام في الغواص درة •
 .  م1998-ه1418  1ط, هبروت – الثاافية الكق  مَّسسة, م راي عرفات: هقحاق(, أو516 ت)
 الخانجي  مكقبة أارون, محمد السالم  عبد: وشرح الجاحظ: الجاحظ, هقحابق  رسا ل •

 م.   1964 -  أو 1384 الااأرة,
محمد هن بشووار األنبارب )ت الزاأر في معاني كلمات النا : أهو بكر محمد هن الااسووم هن  •

 . 1992-أو  1412  1هبروت, ط  –أو(, تحابق: د. حاتم صالن الضامن, مَّسسة الرسالة 328

• ,  (أووووووووووووووو303:  المقوفى) النسوا ي  علي هن شوعب  هن أحمد  الرحمن عبد أهو: الكبر    السونن •
  عبد:  له  قدم,  األرناؤوط  شوعب :  عليه  أشور , شولبي المنعم  عبد حسون:  أحادنثه وخرَّ  حااه 

 . م 2001 - أو 1421  , ال بعة األولىهبروت ,الرسالة مَّسسة ,القركي المحسن عبد هن هللا
أوووووو(, هقحابق:  573شم  العلوم ودواك كالم العرت من الكلوم: نشوان هن سعبد اليمني )ت  •

حمد عبد هللا, دار  الدكقور نوسوووووا مو  ,م هر هن علي اإلرياني, و الدكقور حسوووووبن هن عبد هللا العمرب 
  .م1999 -ه  1420الفكر المعاصر, هبروت, ال بعة األولى  

أوووووووووووووووووووووووووو(,  817الاامو  المحيط : أهو طاأر مجد الدنن محمد هن يعاوت الفبروزآبادب )ت  •
وسوي, مَّسوسوة الرسوالة   تحابق: مكق  تحابق القراث في مَّسوسوة الرسوالة, بإشورا : محمد ن،يم العرقسوُ

 م . 2005 -أو  1426   8لبنان, ط  -والقوزيع  هبروت لل باعة والنشر 
 باهن ويعر  السرقس ي ام الارطبي المعافرب  محمد هن سعبد عثمان أهو: األفعال كقات •

 مَّسسة, عالم مهدب محمد: مرااعة, شر  محمد محمد حسبن: تحابق(, أو 400 بعد ت) الحداد 
 .  م  1975 -  أو 1395, الااأرة والنشر  وال باعة  للصحافة الشع  دار
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كقات األفعال: أهو الااسووم علي هن اعفر هن علي السووعدب المعرو  باهن الَا َّاع الصووالي   •

 م .1983-أو 1403, 1أو(, عالم الكق , ط515)ت 
أوووووووووووو(, تحابق:  816كقات القعريفات: علي هن محمد هن علي الزين الشريا الجرااني )ت  •

- أوو  1403,   1الناشر, دار الكق  العلمية, هبروت, ط ضب ه وصححه اماعة من العلماك بإشرا  
 م.1983

كقات العبن: أهو عبد الرحمن الخلبل هن أحمد هن عمرو هن تميم الفراأبدب البصوووووووووووورب )ت  •
 أو(, تحابق: د مهدب المخزومي  د. إهراهيم السامرا ي, دار ومكقبة الهالل.170

ه( , دار  711ن منظور )تلسوووووووووووووان العرت : أهو الفضووووووووووووول امال الدنن محّمد هن مكرم اه •
 صادر , هبروت .

مجمووول اللغوووة الهن فوووار : أهو الحسووووووووووووووبن أحمووود هن فوووار  هن زكريوووا الازويني الرازب )ت  •
أو   1406  -, 2هبروت, ط    -أووووو(, دراسة وتحابق: زأبر عبد المحسن سل ان, مَّسسة الرسالة  395
 م. 1986 -
أووووووووووووو(,  458سبده المرسي )ت المحكم والمحيط األعظم : أهو الحسن علي هن إسماعبل هن  •

 م. 2000 -أو  1421   1هبروت, ط  -تحابق: عبد الحمبد أنداوب, دار الكق  العلمية 
أوووووووووووووو(, تحابق: خلبل  458المخصص: أهو الحسن علي هن إسماعبل هن سبده المرسي )ت  •

 م.1996أو 1417   1هبروت, ط  -إهراأم افال, دار إحياك القراث العربي 
ة وأنواعهووووا:  عبوووود الرحمن هن أهي بكر  االل الوووودنن السووووووووووووووبوطي المزأر في علوم اللغوووو •
 م.1998 - أو1418   1ه(, تحابق: فَّاد علي منصور, دار الكق  العلمية, هبروت, ط911)ت
مشووارق األنوار على صووحاح اآلاار: أهو الفضوول نياض هن موسووى هن نياض هن عمرون   •

 أو(, المكقبة العقياة ودار القراث.544اليحصبي )ت 
صوووباح المنبر في غري  الشووورح الكببر: أهو ال،با  أحمد هن محمد هن علي الفبومي ام الم •

 هبروت. –أو(, المكقبة العلمية 770الحموب)ت 
معجم األدباك اإلسووووالمببن المعاصوووورين: أحمد الجدع, دار الضووووياك للنشوووور والقوزيع, عمَّان,   •

 م.1999
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أو(,  395رياك الازويني الرازب  )تمعجم مااني  اللغة : أهو الحسبن أحمد هن فار  هن زك •
 م .1979 -أو 1399تحابق: عبد السالم محمد أارون, دار الفكر , 

معجم ودراسوووة في العربية المعاصووورة : د. إهراهيم السوووامرا ي, مكقبة لبنان ناشووورون, هبروت,   •
 م . 2000, 1ط 
ن على هرأان الُمغِرت في ترتب  المعرت: أهو الفقن ناصووووووووور هن عبد السوووووووووبد أهى المكارم اه •

ِزّب)ت  أو(, دار الكقات العربي.610الدنن الخوارزمي الُمَ رِّ
  -دار الرشووووووووووووووبوود,  وزارة الثاووافووة واإلعالم    من معجم الجوواحظ :  د. إهراهيم السوووووووووووووووامرا ي , •

 .1982الجمهورية العرا ية, 
 شبكة اإلنقرنبل. •

 

 


