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١١٣١ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
ّ اللغـة العربيـة، لغـة القـرآن، حبـرفني متيـز �مـا العـرب عـن سـواهم، وهـذا - عز وجـل–  اهللاَّخص

  .احلرفان مها الضاد والظاء
َالظــاء حــرف عــريب خــص بــه لــسان العــرب، ": قـال اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي َ ْ ُ ِ ِ َّ ُ ٌ َ ِ يــشركهم فيــه الُ ِ ُ ْ َ

َُأحد من سائر األمم ْ
ِ

َ ٌ")١(.  

لـــــم أن الـــــضاد للعـــــرب خاصـــــة، وال يوجـــــد مـــــن كـــــالم العجــــــم إال يف واع" :وقـــــال ابـــــن جـــــين
  . )٢("القليل

وبعـد أن اخـتلط العـرب األعـاجم فـسدت . وكان العرب الفصحاء ال خيلطون بينهمـا يف النطـق

ُ وصـــعب علـــيهم نطـــق الـــضاد، يـــضاف إىل ذلـــك اخللـــط بـــني الـــضاد ، وشـــاع اللحـــن،األلـــسنة
  .والظاء يف الكتابة أيضا

هــذا رســم قــد طمــس، وأثــر قــد درس، مــن ألفــاظ ، الــضاد والطــاء ": الــصقليابــن مكــي: يقــول

مجيــع النــاس، خاصــتهم وعــامتهم، حــىت ال تكــاد تــرى أحــدا ينطــق بــضاد وال مييزهــا مــن ظــاء، 
وإمنــا يوقــع كــل واحــدة منهمــا موقعهــا، وخيرجهــا مــن خمرجهــا، احلــاذق الثاقــب إذا كتــب أو قــرأ 

  .)٣("اصة فال يفرقون بينهما يف كتاب وال قرآنفأما العامة وأكثر اخل.القرآن ال غري

ل عــددا كبــريا مــن علمــاء َغَمــع اخــتالف املعــىن قــد شــ" الــضاد والظــاء" ولعــل التــشابه بــني حــريف
العربيــة ممــا دفعهــم إىل تــأليف الرســائل والكتــب حــول هــذا املوضــوع مــن التــأليف، ويؤكــد هــذا 

علمــــاء املــــسلمني يف استقــــصاء املعــــاين الــــنمط مــــن التــــأليف الدرجــــة الرفيعــــة الــــيت وصــــل إليهــــا 

  . للمفردات، وحتديد مدلوال�ا، والدقة يف استخدامها والتعبري �ا
ؤلفـات فيهمـا نظمـا ونثـرا، وقـد ذكـر  نال حرفا الـضاد والظـاء عنايـة العلمـاء، فكثـر امللكل هذا

  .)٤( منهاالصقلي حنو أربعنيحامت الضامن يف مقدمة كتاب معرفة الضاد والظاء البن /الدكتور

وملا هلذا املوضوع من أمهية يف تراثنا العريب، ونشر عدد قليل من الرسائل والكتـب الـيت تناولتـه، 
 أراد الباحــث أن يــساهم جبهــد متواضــع يف نفــض غبــار الــزمن عــن بعــضها، فوقــع اختيــاره علــى

                                                 

  .٢٩٠/ ١٤) ظيي(�ذيب اللغة :  ينظر)١(
  .٢٢٢/ ١سر صناعة اإلعراب :  ينظر)٢(
  .٦٦تثقيف اللسان :  ينظر)٣(
  .، وما بعدها٧معرفة الضاد والظاء البن الصقلي ص :  ينظر)٤(



        

 
 
 

 
 

١١٣٢ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

صر القاضـي  بغية املراد فيما يتكلم به من األمساء حبرف الظاء والـضاد لــ حممـد بـن نـ:"خمطوطة

َفهــو مــن الكتــب النفــسية الــيت تفــردت �ــذا النــوع مــن التــأليف ومل تــر النــور  ،"املــصري احلنفــي
  .ُبعد

ومــا أحــوج املكتبــة العربيــة إىل مثــل هــذه الكتــب، فعقــدت العــزم، وجــددت النيــة، ودعــوت اهللا 

ح، جــاعال ســائال إيــاه العــون يف حتقيــق هــذا الكتــاب، وإخراجــه إىل النــور، راجيــا العفــو والــسما
  .- عز وجل–إياه خالصا لوجه اهللا 

  :وقد دفعين إىل إخراج هذا الكتاب عدة أسباب منها

  . إخراج هذا الكتاب ليكون يف أيدي الباحثني والدارسني لإلفادة منه-١
  . أن فيه إظهارا لثروة مؤلفه العلمية، فقد تنوعت مصادره وتعددت-٢

  .مة أردت أن أسهم يف خدمة هذه اللغة العظي-٣

يؤكــــد هــــذا الــــنمط مــــن التــــأليف الدرجــــة الرفيعــــة الــــيت وصــــل إليهــــا علمــــاء املــــسلمني يف  -٤ 
  .استقصاء املعاين للمفردات

  .فهارسني تسبقهما مقدمة وتعقبهما وقد قسمت هذا البحث إىل قسم

  .املقدمة حتدثت فيها عن أمهية املوضوع، والدوافع اليت دفعتين إىل حتقيقه
  :وجاء يف ثالثة فصول) حممد بن نصر القاضي وكتابه( الدراسة:القسم األول

ــــه ونــــشأته: الفــــصل األول ــــصر حيات ــــشأته، وشــــيوخه، حممــــد بــــن ن ــــشمل امســــه ونــــسبه، ون ، وي

  .وتالميذه، وآثاره، ووفاته
  .التعريف الكتاب احملقق: الفصل الثاين

  .مدخل إىل حتقيق النص: الفصل الثالث

  . املنصوص عليه فيما بعديه املنهج األمثلق، واتبعت فّالنص احملق: القسم الثاين
  .وقفوت كل ذلك بفهارس متنوعة حىت تعظم الفائدة

وبعــد فهــذا عملــي املتواضــع أضــعه أمــام البــاحثني، واهللا يعلــم أنــين بــذلت فيــه كــل مــا لــدي مــن 

ْ ليخــرج �ــذه الــصورة، وفــق املــنهج العلمــي الــسديد، فــإن كنــت قــد أصــبت فالفــضل هللا جهــد َ
  .انت األخرى فاخلري أردت، ولكن اإلنسان حمل اخلطأ والنسيانوحده، وإن ك

  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

  .وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

ا      



        

 
 
 

 
 

١١٣٣ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب
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١١٣٤ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب
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١١٣٥ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

   اسمه ونسبه

ِبغيــة املــراد(ذي تــضمنه كتــاب علــى أمهيــة املــادة اللغويــة الــ ِ
ِفيمــا يــتكلم بــه مــن األمســاء ُ َّ ِحبــرف  ُ

ِالظــاء والــضاد َّ ِ ِمــن طريــق اللغــة العربيــة َّ ِ َِ ُّ ُ وجــدنا صــاحبها رجــال مغمــورا، مل جتــد عليــه مــا حتــت )ِ
  .ُيدي من كتب الرتاجم بكلمة متيط اللثام عن حياته وال عن نشأته

املـسماة بـالقول "رسـالته األخـرى مقدمـة ذا الكتـاب، ووكل ما نعرفه عنـه إمنـا هـو مـن مقدمـة هـ

  "  املألوف يف معرفة بيان خمارج احلروف

َّفالــشيخ هــو القاضــي حممــد بــن نــصر املــصري احلنفــي كمــا هــو مــدون يف مقدمــة هــذا الكتــاب َ ُ، 

  .)١(ومقدمة رسالته األخرى

زكريـــا (ســـالم ، وهـــي الـــسنة الـــيت قـــرأ فيهـــا رســـالة شـــيخ اإل)هــــ١١٥٨(والـــشيخ كـــان حيـــا ســـنة 

علـى شـيخه أمحـد " الـدقائق احملكمـة يف شـرح املقدمـة اجلزريـة: "املسماة) هـ٩٢٦األنصاري ت 

  .)٢(الرشيدي

وعلـــى هـــذا فـــصاحب الكتـــاب مـــن علمـــاء القـــرن الثـــاين عـــشر اهلجـــري، كـــان قاضـــيا، مـــصري 

  .اجلنسية، حنفي املذهب

  :مولده ونشأته

ًوهـو لـيس بـدعا ، مـا بـني يـدي مـن مظـان خمتلفـةمل يتيسر يل شيئا عن مولده وال عن نـشأته في
يف ذلــك، بــل شــأنه يف ذلــك شــأن كثــري مــن العلمــاء املــشهورين ، أفــادت املكتبــة العربيــة �ــم، 

  . ، وغريمها كالرضي، والنيلين عن التأريخ حليا�م،وانتفع الناس من نتاجهم ، وسكت املؤرخو

  :شيوخه

لعالمـة أمحـد الرشـيدي الــذي قـرأ عليـه رســالة أمـا عـن شـيوخه فلــم يـصرح هـو إال باسـم شــيخه ا

  .، دون إفصاح أو تبيني)٤(، وباسم شيخ مشاخيه الشيخ عيد)٣(شيخ اإلسالم
                                                 

  . ٩٥القول املألوف ص :ينظر)١(
  .٩٦القول املألوف ص : ينظر)٢(
  .١٢٧، ٩٦القول املألوف ص : ينظر)٣(
  .١٢٩القول املألوف ص : ينظر)٤(



        

 
 
 

 
 

١١٣٦ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

  :تالميذه

 الـــذي طلــب إليـــه أن يــضع لـــه )١( )بــدوي(فلــم يـــصرح صــاحب الكتـــاب إال باســم تلميـــذه    

املــنح "تــاب صــاحب ك) هـــ١٠١٤ت (رســالة جيمــع لــه فيهــا خمــارج احلــروف مــن الــشارح اهلــروي

، وقــد يفهــم مــن هــذا أن الرجــل كــان قائمــا بالتــدريس بإحــدى "الفكريــة شــرح املقدمــة اجلزريــة

  . هذا" بدوي" وكان له تالميذ منهم ،املدارس

  :مذهبه الفقهي

فيقـول  ":بقولـهوأفصح عن مذهبه يف رسالته ذهب احلنفي،  من علماء املالشيخيعد 

  .)٢( "نصر املصري القاضي احلنفيِّراجي لطف ربه اجللي واخلفي حممد بن 

  :مؤلفاته

  .)٣( يف معرفة بيان خمارج احلروفالقول املألوف-١

   موضوع حديثناووهبغية املراد -٢

  :وفاته

زكريـــا (، وهـــي الـــسنة الـــيت قـــرأ فيهـــا رســـالة شـــيخ اإلســـالم )هــــ١١٥٨(والـــشيخ كـــان حيـــا ســـنة 

علـى شـيخه أمحـد " قدمـة اجلزريـةالـدقائق احملكمـة يف شـرح امل: "املسماة) هـ٩٢٦األنصاري ت 

  .)٤(الرشيدي

  

  

  

                                                 

  .٩٥القول املألوف ص : ينظر)١(
  التحقيق ص : ينظر)٢(

مسعد عبـد احلـارس حممـد يوسـف، بتحققهـا ونـشرها مبجلـة كليـة اللغـة العربيـة باملنـصورة /  قام الدكتور)٣(
  .م٢٠٠٨ اجلزء التاسع بتاريخ ٢٧العدد ) جامعة األزهر(

  .٩٦القول املألوف ص : ينظر)٤(



        

 
 
 

 
 

١١٣٧ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

  

  

  

  

  

   اما
  ا ب

"    ادا  ءا   
  " اء واد  ط ا اف

  
  ن اب
  أ اب 

   در ا  
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 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

   :، والغرض من تأليفهمضمون الكتاب

لـشرح أرجـوزة يف الفـرق ؛ حممـد بـن نـصر القاضـي، ألفهـا العالمـة كتـاب فريـد ب بغية املـرادتاك

ٌ هــذا شــرح :أفــصح الــشيخ عنــه بقولــهبــني الظــاء والــضاد، وتبيــني مرادهــا وتتمــيم مفادهــا، وقــد 
َِلطيف، وخمتصر مفيد منيـف، وضـعته علـى هـذه األرجـوزة ُ ُُْ ُ ٌ ٌِ ٌ ِالـيت هـي يف الظـاء والـضاد، مرمـو ٌ َّ ِ ؛ ٌزةَّ

َليبـني مرادها، ويتمم مفادها َّ ُ ََُ َ ّ")١(.   

  ؟ صاحب األرجوزةْنَم

ْ نــسبت إىل ابــن قتيبــة،أرجــوزة الظــاء والــضاد َ
ِ ) م١٩٦٠ت (نــشرها داود اجلبلــي املوصــليوقــام ب ُ

وجــدت يف إحــدى ا�ـــاميع القدميــة يف خزانــة كتــب مدرســـة :" يف جملــة لغــة العــرب حيـــث قــال

 ١٠٠موعــة املــذكورة يف كتــايب خمطوطــات املوصــل يف الــصفحة وهــي ا�(احلجيــات يف املوصــل 

أرجــوزة البــن قتيبــة يف األلفــاظ أتــت بالظــاء وبالــضاد ومبعــان خمتلفــة فأحببــت ) ٢٤حتــت الــرقم 

وإال . فإن وجدمتوها معروفة وقد درجت قبال يف إحدى ا�الت فأمهلوهـا. نقلها �لتكم الغراء

مـن القـول إن وجـدت فيهـا ألفاظـا ال وجـود هلـا يف التـاج، هذا وال بد . فال أظنكم إال دارجيها

، )الفـيظ(وكلمات أخرى ذكرت فيه ولكن مبعان غري املعاين اليت نسبها إليها ابن قتيبـة كلفظـة 

فلـو مل يـأت �ــا . وغريهـا) الفظـة(، و)الـضجة(، و)الظـد(، و)املـرظ(، و)الظـب(، و)احلنظـل(و

 فهل يلزمنا يا ترى ضم هذه األلفـاظ واملعـاين إىل .ابن قتيبة لشككنا فيها، ولكن الرجل حجة

  ؟)٢(كتبنا اللغوية

وقــد نقــدها أحــدهم يف :" بقولــه)٣(مث عقــب صــاحب مــنهج ابــن قتيبــة يف تأويــل مــشكل القــرآن

وأنــا ال أرى رأي ناشــرها أ�ــا للعالمــة البغــدادي املــذكور، وأظــن هــذا النــوع : نفــس ا�لــة بقولــه

يــرى يف األدب العــريب قبــل املائــة الرابعــة للهجــرة وقــد نــشأت يف مــن الــنظم اخلــاص بــالتعليم ال 

   .)٤("األندلس

                                                 

  التحقيق صـ : ينظر)١(
  .٤٦١ ص ٦جملة لغة العرب السنة السابعة اجلزء :  ينظر)٢(
  .٨٨منهج ابن قتيبة يف تأويل مشكل القرآن وأثره يف الدراسات القرآنية ص: ينظر)٣(
  .٨٠٣، ٨٠٢ ص ١٠جملة لغة العرب السنة السابعة اجلزء : ينظر)٤(
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وبالبحث والتنقيـب وفقـين املـوىل تبـارك وتعـاىل إىل صـاحب األرجـوزة، وهـو أبـو نـصر حممـد بـن 

ـــــن حممـــــد الفروخـــــي األواين ـــــي ب ـــــن عل ـــــد اهللا ب ـــــن أيب عب ـــــن حممـــــود ب ـــــن احلـــــسني ب ت (أمحـــــد ب

  .)٢(، وهي أرجوزة حمققة)١()هـ٥٥٧

  :وقد متثلت هذه األرجوزة بواحد وستني بيتا تشمل ما يأيت

  . التحميد والصالة على النيب ٤ -١األبيات من -

حب ، وهــذه األبيــات أغفلهــا صـــا عــون بــن هبـــرية مقدمــة ملـــدح الــوزير١٥ -٥األبيــات مــن -

  .بغية املراد، ولعلها اعتمد على األرجوزة اليت نسبت إىل ابن قتيبة

  . السبب من وراء كتابة األرجوزة٢١ -١٦األبيات من -

  . حصر األلفاظ الظائية والضادية٥٨ -٢٢ األبيات من -

 خامتـــة يف مـــدح الـــوزير مـــشوبة باحلكمـــة، وأغفلهـــا أيـــضا صـــاحب ٦١ -٥٩ األبيـــات مـــن -

  . الكتاب، واستبدهلا بأخرى

اد، وكانـت وأهم ما يالحظ يف منهج الناظم أنه ألزم صدر األبيات بالظـاء، وتـرك عجزهـا للـض

حــــصيلة األلفــــاظ الظائيــــة والــــضادية مــــن الــــسبعة والثالثــــني بيتــــا اثنتــــني وســــبعني لفظــــة، ســــت 

وثالثــون بالظــاء ومثلهــا بالــضاد، ومــن أهــم مــن يلحــظ أن النــاظم مل يتطــرف إىل مــشتقات كــل 

ُلفظ، وكأنه عين باألصول
)٣(.  

  أهمية الكتاب  

ديـدة مـن الكتـب الـيت تعرضـت لدراسـة  مرحلـة جإال أنـه ميثـل  مـع صـغر حجمـههذا الكتاب  

 الــضاد والظــاء الــيت بــدئ التــأليف فيهــا منــذ كــان متــأخرا باملقارنــة مــع كتــبالــضاد والظــاء، وإن 

القـــرن الرابـــع اهلجـــري، كـــان هـــذا الـــنمط يهـــتم بإحـــصاء األلفـــاظ الـــضادية والظائيـــة يف املعجـــم 

                                                 

   .٣١٧/ ٥، واألعالم٧٨/ ٢الوايف بالوفيات : ينظر)١(
أرجـــوزة يف الفـــرق بــــني الظـــاء والـــضاد أليب نــــصر حممـــد بـــن أمحــــد الفروخـــي، دراســـة وحتقيــــق :  بعنـــوان)٢(

سـعد حممـد حـسني : حيدر فخري مريان، كليـة الرتبيـة اجلامعـة املستنـصرية، واملـدرس املـساعد: الدكتور
  .   احلداد، معهد إعداد املعلمني، بابل، وعندي نسخة حمققة، وأخرى خمطوطة

  . ٧أرجوزة يف الفرق بني الظاء والضاد أليب نصر حممد بن أمحد الفروخي ص : نظر ي)٣(
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ي بـدأ منـط اجلديـد مـن الدراسـات ويف القرن السابع اهلجر. العريب أو يف القرآن الكرمي وشرحها

  .حول هذا الصوت يهتم بدراسة خمرجه وصفاته

وكتابنــا بغيــة املــراد جــامع ملــا ســبق مــن أمنــاط خمتلفــة متعلقــة باأللفــاظ الــضادية والظائيــة، حــاول 

فيــــه مؤلفــــه أن جيمــــع شــــتات هــــذه األمنــــاط املختلفــــة، فجمــــع بــــني الــــنظم والنثــــر مــــن الناحيــــة 

  .     �ذا الصوت من حيث خمرجه وصفاتهاإلحصائية، واهتم أيضا

تـه يف يـسر وسـهولة، السـيما وأن هـذا  الـشادي بغي، ينشد فيهعمدة يف بابهيعد الكتاب وهذا 

ـــاز بأســـلوب قـــوي راق، واضـــالكتـــاب مي ـــابعت ُّ األفكـــار، ال متـــل وال تـــسأم نفـــس ح املعـــاين، متت ََ

    .القارئ منها

  : همصادر

 خمتــار الــصحاح، واملغــينالــصحاح للجــوهري، و :عــضها كـــ، ذكــر باعتمــد علــى مــصادر متنوعــة 

: وأمهل  اإلشارة إىل مصادره مـرة أخـرى، كمـا صـرح بالنقـل عـن علمـاء اللغـة مثـل ،البن هشام

 حنيفــــة ، وأيب، واألصــــمعي، الكــــسائي عــــن القاســــم بــــن معــــنو ، عبيــــد القاســــم بــــن ســــالمأيب

األنصاري، ويف مرات آخـرى يغفـل وزكريا  وكراع النمل، جين، واألعرايب، اجلوهري، وابنو

           . ذكر من نقل عنهم، وكل ذلك موضح يف مواضعه من التحقيق

  منهجه فيها

  . َّ مبقدمة وضح فيها سبب تأليفه لهرسالته حممد بن نصر القاضيبدأ  -

 ويعمـد إىل  بعـض كلماتـه،ح والتحليل، وكان يعمد إىل إعـراب تناول النظم بالشر-

    .يفات لغة و اصطالحاتعريف بعض التعر

 تعرضـــه لـــبعض املوضـــوعات الـــصرفية؛ حيـــث كـــان يـــنص علـــى املـــصادر واألفعـــال -

  .املضارعة، واجلموع وخالفه

  . امليل إىل ضبط األوزان بكثرة-
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 يف أثنــاء عرضــه للمعــاين املختلفــة، مثــل  حديثــه عــن بعــض اللغــات والــنص عليهــا-

  .زلغة بين متيم، ولغة أزد شنؤة، لغة أهل احلجا

   .احتوى الكتاب شواهد كثرية فقد استشهد بإحدى عشرة آية، وقراءة واحدة -

  . بلغت شواهده مثانيةديث احلوشواهد  -

   .تسعة شواهد بعضها منسوب واآلخر غري منسوب الشواهد الشعريةو -

أقـوال الـصحابة، مثـل علـي بـن أيب و ،لعـربضمن املؤلف كتابه مجلة من أقـوال او -

 مـــن ا كبـــريا، وحـــشد، وأنـــس بـــن مالـــك، وابـــن مـــسعود وغـــريهم عبـــاسطالـــب وابـــن

  .املأثورات

   أشار إىل املعاين املشرتكة للفظ الواحد يف مواضع كثرية-

   .  ذكر عدة تنبيهات وفوائد-

) ضـل(ّ اللغـويني يف رد مـشتقات الكلمـة إىل أصـل واحـد، فمـادةمـنهجسار على  -

  .ةالضالة، ومضل، وضال، ومضل: ظهر فيها ألفاظ هي

 -كمـا هــو مقتـضى الــنظم-  عـرض املؤلـف أثنــاء حديثـه لنظــائر الظـاء مـن الــضاد-

فكــل لفظــة . احلــظ واحلــض، والفــظ والفــض، والغــيظ والغــيض، والظــن والــضن: مثــل

من هذه األلفاظ تقال بالظاء هلا معىن، فإذا قيلت بالضاد كان هلا معىن آخر، وهـو 

  .ما يسمى بالنظائر
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  : إليهتوثيق نسبته

  :هذا الكتاب ثابت النسبة ملؤلفه ، وقرائن ذلك تتجلى فيما يأيت 
فيقـــول " :قـــائال والـــسبب الـــذي دعـــاه إىل تأليفـــه ،ذكر اســـم املؤلـــفُمقدمـــة الكتـــاب يـــيف  -١

ٌهــذا شــرح لطيــف، : ِّراجــي لطــف ربــه اجللــي واخلفــي حممــد بــن نــصر املــصري القاضــي احلنفــي ٌ
َِوخمتــصر مفيــد منيــف، وضــعته علــى هــذه األرجــوزة ُ ُُْ ُ ٌ ِ ٌ َي يف الظــاء والــضاد، مرمــوزة؛ ليبـــني الــيت هــ ٌ ّ َُ

ِ َّ ِ َّ

َّهـا، ويــتممراد ُ ه يف الظــاء والــضاد مـن طريــق اللغــة بغيــة املـراد فيمــا يــتكلم بـ(ُهــا، ومسيتـه بـــ َم مفادَ
ِاليت هي لغة أهل اجلنـة،) العربية ِ ِ يف اجلنـة العليـةُ بغيـة  :وهـذا يقطـع بـأن عنـوان الكتـاب هـو.)١("ِّ

ومؤلفـه القاضـي حممـد بـن نـصر  ،املراد فيمـا يـتكلم بـه يف الظـاء والـضاد مـن طريـق اللغـة العربيـة
كـــذا : "كتابـــه الثــاين القـــول املــألوف بقولـــهاملــصري احلنفـــي، ومــا يزيـــد األمــر وضـــوحا تــصرحيه ب

  .)٢("حققناه يف رسالتنا املسماة بالقول األلوف يف خمارج احلروف
  .  مما يؤيد أ�ما خرجا من منبع واحد)٣(وكذا وجود تشابه كبري يف نصوص كال الكتابني

اال مبا ال يدع جم  املصري احلنفيحملمد بن نصر القاضي و�ذه األدلة يستقيم أن الكتاب
  .للشك

  ، والنسخة المعتمدةنسخ الكتاب
  : يتيسر يل سوى نسختني خطيتني هلذه الرسالةمل

، لغـة) ٦٨) (٢٣٧٥(حتـت رقـم حمفوظة مبكتبة اإلسـكندرية نسخة :)األصل(األوىل
هـــذا كتـــاب يـــسمى ببغيـــة املـــراد فيمـــا يـــتكلم بـــه مـــن ":وعنوا�ـــا ٤/٤١٠علـــم اللغـــة 

ذكــر  يــذكر اسـم الناســخ و ومل،" اللغــة العربيـةاألمسـاء حبــرف الظـاء والــضاد مـن طريــق
 مــن ذي ٢٣وكــان الفــراغ مــن هــذه النــسخة الــشريفة":تــاريخ الفــراغ مــن النــسخ بقولــه

، )١٦(وعــــــدد األوراق �ــــــا ، " واهللا املوفــــــق للــــــصواب آمــــــني،١١٦٨القعــــــدة ســــــنة 
كلمــات، وهــذه ) ٩(ســطرا، وعــدد متوســط كلمــات الــسطر الواحــد ٢٣ومــسطر�ا 

  .ومقفاة، وخطها نسخ جيد، من القطع الصغريالنسخة كاملة 
مـــدون ، ٨٤٨٠]  جمـــاميع٢٨٥:[رقـــم احلفـــظ نـــسخة املكتبـــة األزهريـــة):ب (الثانيـــة

هــذا كتـاب يــسمى ببغيـة املــراد فيمـا يــتكلم بـه مــن األمســاء " ::الغـالفعلـى صــفحة 
 مــدون �ــا تــاريخ االنتهــاء مــن اجلمــع ،"حبــرف الظــاء والــضاد مــن طريــق اللغــة العربيــة

وكــان الفــراغ مــن مجعــه يف غــرة شــهر اهللا :[النتهــاء مــن الكتابــة واســم الناســخ بقولــهوا
 واملائــة أربعــة وســتون بعــد هجــرة  ألــف١١٦٤ذي القعــدة مــن يــوم اجلمعــة املبــارك عــام 

                                                 

  التحقيق صـ : ينظر)١(
  التحقيق صـ: ينظر)٢(
  . ١٣١، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٧، ١٠٩، ١٠٨، ١٠١، ٩٥القول املألوف ص: ينظر)٣(
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 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

وكـــان .ســـيد املرســـلني صـــلى اهللا عليـــه وعلـــى آلـــه وصـــحبه وســـلم آمـــني واحلمـــد هللا رب العـــاملني
غــر اإلســكندرية يــوم األربعــاء املوافــق مثانيــة وعــشرين خلــت مــن الفــراغ مــن كتابــة هــذا الــشرح بث

 ألف ومائتني مخسة ومثانني على يد كاتبـه لنفـسه مـسعد بـن عطيـة ١٢٨٥شهر اهللا احملرم سنة 
شـــتيوي غفـــر اهللا لـــه ولوالديـــه وجلميـــع املـــسلمني جبـــاه ســـيد املرســـلني واآلخـــرين صـــلى اهللا عليـــه 

  ]  د هللا رب العاملني آمني آمني آمنيوسلم وعلى آله وأصحابه أمجعني واحلم
) ٩( سـطرا، وعــدد متوســط كلمـات الــسطر الواحــد ٢٣ومــسطر�ا ، )١٤( وعـدد األوراق �ــا 

  .وهذه النسخة كاملة ومقفاة ومصصحة، وخطها نسخ جيد، من القطع الصغريكلمات، 
 :المنهج المتبع في التحقيق 

  : ل، وجاءت على النحو اآليتُالتزمت أصول التحقيق املتفق عليها يف هذا العم
قمت باملقابلة بني النسختني، واختذت إحدامها أصال، مثبتا أرقـام نـسخة األصـل يف ثنايـا -

 .النص
  .ّقرأت النص قراءة متأنية للوقوف على أبعاده وحتديدها وسرب أغوارها- 
ً اإلمالئية اليت اصطلح عليها العلماء مقوما ما فيها من أخطـاءوفقكتبت النص -  وتـصحيف ّ

 .وحتريف مع اإلشارة إىل ذلك
 .إكمال بعض النقص يف العبارات من مصادرها-
 .عزوت اآليات القرآنية إىل مواطنها ببيان اسم السورة ورقمها-
  .ّخرجت القراءات القرآنية من مظا�ا-
 .جت األحاديث النبوية الشريفة من كتب احلديث اليت وردت �اّخر-
 وأكملــت النــاقص  والــشواهد،لغــةن دواويــن أصــحا�ا، وكتــب المــية جــت الــشواهد الــشعرّخر-

 .منها، وذكرت حبره
  .قمت بتوضيح األلفاظ الغريبة بالرجوع إىل املعاجم-
 مـــــع دراســـــة تلـــــك اآلراء ومناقـــــشتها مظا�ـــــا املتنوعـــــة مـــــن الـــــواردة يف الكتـــــابراء اآلّوثقـــــت -

 .ة واملتعددة لالستزادًبالرتجيح أو التضعيف، حميال القارئ إىل املراجع املختلفة
  .ُعنيت بضبط معظم النص، كما أوليت عالمات الرتقيم العناية الالزمة-
 [ ]. أثبت فوارق النسخ بني معكوفني هذا -
ُقدمت للنص بدراسة مفصلة تكشف اللثام عن شخصية املؤلف وكتابه- ّ. 
 .فهارس متنوعة ومتعددة لتعظيم اإلفادةقمت بوضع -
  َُّتاب بني يدي القراء راجيا أن ينال الرضا والقبولوأخريا وضعت هذا الك-

  : مناذج من النسخة املعتمدة يف التحقيق 
  )أ( يف النسخة صفحة العنوان
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 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

  

  

  

   

  
ما ا  
ا ا  

  ََا ٌب ُِ ُ ااِد
    ُ  اِء

  ِف اِء واِد
َِا ط ِِا   

 َء ا إْن ٌَِم– ََ-  
  وا    ل

و وآ  م  ا و  
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 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

  مسم اهللا الرمحن الرحيب

  وبه اإلعانة

ْمحــدا لمــن علــم آدم األمســاء كلهــا، ووضــع لألنــام  مجيــع  لغــا�م،  وصــالة وســالما علــى مـــن  َ ًْ ً ِ ِ
َ َ

ِ َّ َّ
َ َ َ ً

ِتكلم مع أهل َ ِ كل قبيلة بفصيح كلما�م، سيدنا حممد وآلـه وصـحبه، الـذين  كـانوا يف حـرو�م َّ ِ ِ ٍٍ ِ ِ ِّ

ِكاألسود يف غابا�م  وبعد ِ:  

ٌهــذا شــرح : ِّ فيقــول راجــي لطــف ربــه اجللــي واخلفــي حممــد بــن نــصر املــصري القاضــي احلنفــي
ٌلطيـــف، وخمتـــصر مفيـــد منيـــف ٌِ

ُ ٌ ٌ
َِ، وضـــعته علـــى هـــذه األرجـــوزة(١) ُ ُْ ُ

ِهـــي يف الظـــاء والـــضاد  الـــيت (٢) َّ ِ َّ

ِّ؛ ليبـني مرادها، ويتمٌمرموزة ُ ََُ َ ُم مفادها، ومسيته بّ بغيـة املـراد فيمـا يـتكلم بـه يف الظـاء والـضاد مـن (ـَ

ُاليت هي لغة أهل اجلنة، يف اجلنة العلية، جعله اهللا ) طريق اللغة العربية ُ َ
ِ ِ ِ ِ ِ لوجهـه اًصِ خالـ-تعاىل-ُ ِ

ََ لمن تـلاً ونافعِالكرمي، َ
ٌقاه بقلب سليم، إنه  على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبريِ ٌ

ِ
ٌ ُ

ٍ ٍ َّ .  

ِقال الشيخ الناظم هلذه األرجوزة 
ُ ِ بعد التيمن بالبسملة-رمحه اهللا تعاىل-ُ ِ :  

ِأفضل ما فاه ب -١ َ َ َ ُ َ ْ َه اإلنســَ ْ َوخيـر ما جرى به اللسان                ُانِ َ ُ
ِّ ِِ َ َ ْ َ  

َحمد اإلل -٢ ُ ْ ُالصالةو هَ ْ بـعده           َّ َ ْ ْعلى النبي فـه  َ ََ ِّ َِّ ْو أسنى عدهَ َّ ُ َ ْ َ َ  

ِمحمد وآل -٣
َ

ٍ َّ َ ِه األبـرار            ـــــــــــــــــــــــــــــُ َ ْ
ْوصح  ِ َ ِبه األفاضل األخيار ــــَ َ ْ ِ َ ِ ِ  

ُأفضل: (قوله: أقول َ ْ ُحمد: (هو مبتـدأ خـربه اآليت يف قـول املـنت) َ ْـ ِغـريه يف ُأنـه أزيـد عـن : ، أي)َ

َاألجر والثواب؛ ألن الفضل هو الزيادة َّ ِ ِفـضل الرجـل علـى غـريه:  يف قـوهلم(٣)ِ
ُ َ َ َ

َزاد عليـه : ، أي(٤)

                                                 

ٌطود منيف، َأي: يقال. ٍعال ومشرف: ُِمنيف أي) ١( ٌِ
ُ ٍجبـل عـال، ينظـر: َْ

ٌ َ ، ٩/٣٤٢)نـوف( العـربلـسان: َ
  . ٨/٣٢٥) طود(وتاج العروس

شرح الفصيح البن : األراجيز، ينظر: ما تقارب أجزاؤه خالف القصيدة، واجلمع: األرجوزة من الشعر) ٢(
  .١٦٢هشام اللخمي ص

  .٢٣، وشرح أدب الكاتب للجواليقي ص٧٢٢ص) فضل(جممل اللغة :ينظر )٣(
ُفضل الرجـل) ٤( َ ٌ وفـضل فـالن فالنـا.إذا كثـر خـريه ومعروفـه: َ َ لـسان : إذا غلبـه يف الفـضل وزاد عليـه،ينظر: َ

وقال ):" ٢٠٩، ٢٠٨/ ١املزهر (، قال السيوطي٨/٥٢٠٧،  ومشس العلوم ١١/٥٢٤) فضل(العرب
ُفضل يفضل وفضل يـفضل ورمبا قالوا فضل يـفضل: يقال: ثعلب يف أماليه َ ُ َْ ْ َْ َ

ِ َِ َ ُقال الفراء وغـريه مـن أهـل .َ
ِفعــل ي: العربيــة ُمــت متــوت يف املعتــل ودمــت تــدوم ويف : ُفعــل ال جيــيء يف الكــالم إال يف هــذين احلــرفنيَ َ َ

ِ َُ ّ
ِ

ُالسامل فضل يـفضل أخذوا  ْ َ
ِ ّمت(َ

ُمن لغة من قال يفضل وأخذوا ميوت من لغة من قال يفضل وال) ِ َْ َ ْ َ
ِ ِ ِ =
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 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

ُّبالفــــضيلة واإلفهــــام، مث إن الفــــضل هــــو ضــــد الــــنقص َ َّ َُّ ٌجيــــوز أن تكــــون هنــــا موصــــول ) مــــا(، (١)ِ
ِ، أو نكـــرة، وهـــو األوىل؛ إلفهـــام العمـــوم، واملعـــىن(٢)امســـي ـــد: ِ َإن أزي ـــاه(ٌ شـــيء َّ َف : ، أي (٣) )َ
ٌالناطق الذي هو ذات، له حيـاة ونطـق وإدراك، ] أ/٢[ُوهو احليوان : ُ به اإلنسان، أي(٤)َّتكلم ٌ ٌ ٌ ُ َّ

ُويرادفــه البــشر الــذي هــو مبعــىن اآلدمــي ُ ُ
ر(، (٥) ُوخيـ ْــ ُأفضل(ٌ معطــوف علــى (٦) )َ َ ْــ : ، وهــو مبعــىن)َ

َجــرى(شــيء : أي) َمــا(أحــسن  َنطــق: أي) َ َ َ
ِان الــذي هــو آلــة النطــق بــه اللــس(٧) ُّ ُ د(ُ ُحم ــ ْ خــرب ) َ

ُأفضل(املبتــدأ، وهــو  َ ْــ ًهــو الــشكر، واصــطالحا: )٨(، ومعــىن احلمــد لغــة)َ
الثنــاء علــى احملمــود : (٩)

                                                                                                                            

األنبـاري ، واألضداد البن ١٥٧إصالح املنطق ص : ينظر.ُ ينكر أن يؤخذ بعض اللغات من بعض=
  . ١٢ص

  .١٠٤٣ص) فضل(،والقاموس ٢٤٠ص ) فضل(،وخمتار الصحاح ٨/٢٠٥) فضل(احملكم :ينظر) ١(
  موصولة) ب(يف ) ٢(
  .١٦٠ص) فوه(، والبارع يف اللغة ٤٣٢/ ٤) فوه(، واحملكم ٢٣٧/ ٦) فوه(�ذيب اللغة : ينظر) ٣(
  .ساقط من ب) ٤(
  .١٦٧ى مهمات التعاريف ص، والتوقيف عل٣٨التعريفات للجرجاين ص: ينظر) ٥(
خـــرية النــــاس، وفـــالن خـــري النَّــــاس ومل : فالنـــة خـــري النَّــــاس ومل تقـــل: ِفـــإن أَردت معـــىن التفـــضيل قلــــت) ٦(

َََّأخــــــري،ال يثــــــىن وال جيمــــــع؛ ألنــــــه يف معــــــىن أَفعــــــل:تقــــــل َّ ، وخمتــــــار ٢/٦٥٢)خــــــري(الــــــصحاح : ينظــــــر. ْ
  .٢٤٣، ٢٤٢/ ١١) خري(وس، وتاج العر٥٧٤/ ٢، وبصائر ذوي التمييز ٩٩ص) خري(الصحاح

  . ٣٤٤/ ٣٧) جري(، وتاج العروس ١٤١/ ١٤) جرى(لسان العرب: ينظر) ٧(
 فيمــا -اختلــف العلمــاء يف احلمــد والــشكر هــل مهــا مرتادفــان أم متباينــان؟فعلى األول ســيبويه، وثعلــب) ٨(

َقـــال ثـعلـــب): "٥٠٣، ٥٠٢تفـــسريه ص(، قـــال ابـــن أيب الربيـــع يف -ُحكـــي عنـــه ْ ُمحـــدت ال: َ ْ َرجـــلَِ ُ َإذا : َّ ِ

ُشكرت له صنيعه، وقال سيبويه  َُ َ
ِ َ َ ْ َ ُُوقالوا محدته، أي: َ ْ

َجزيته وقضيته حقه، فهـذا يـدل علـى أن احلمـد: َِ َّ ُ ُ َُ َُ َُ َ َ 
ُوالشكر معنامها واحد يف أصل اللغة، إال أن العـرف خـصص احلمـد باملـدح، وال يكـون إال باللـسان ،  ِ َ َّ َ ْ ُ َّ َّ ٌ َ

َّوالشكر خصصه باجلزاء،  َشـكرت الرجـل:" تقـول: على ثالثـة أوجـه: فيقالُ ُ َّ ُ ْ َ ِإذا شـكرته بلـسانك ، " : َ ِ
َ

ِِ َُْ َ َ َ ِ

َشــكرت الرجــل: "وتقــول ُ َّ ُ ْ َ َإذا خدمتــه بأعــضائك ، وتقــول": َ ِ
َ ْ ََِ ُ ْ َ َ َ َشــكرت الرجــل: "ِ ُ َّ ُ ْ َ إذا اعتقــدت أنــه قــد " : َ

ً اعملوا آل داوود شكرا :حسن إليك ، وقال تعاىلأ ْ ُ َ َُ ََ َ ُ ْ]فرتاه واقعا على العمل، فالشكر ] ١٣:سبأ ،ُ
ُّعلـى هــذا أعــم مــن احلمـد ، ألنــه يكــون باللــسان وغــريه، واحلمـد ال يكــون إال باللــسان ، واحلمــد أعــم  ُُّ ُُ ُِ

َّمن الشكر من جهة أخرى؛ ألنك حتمده على ما فعل معك ، وعلى ما فعل مع غريك ، والشكر إمنا 
ُ

ِ َ َّ
َّهو خاص مبا فعل معك ، ألن ِجازيت يف العرف ، وأصل احلمد والشكر يف اللغة : مبعىن " ُرتشك" ٌ

ُْ
ينظـر . ابن قتيبة، وابن األنباري والنحـاس: وعلى الثاين كثري من العلماء منهم. أن يكونا لشيء واحد

، ومعاين ٢/٧٩معاين كلمات الناس، والزاهر يف ٣١، وأدب الكاتب٢٧٥، والفصيح ٦٠:/الكتاب: 
 .١/٩٩، والتعليقة البن النحاس ٤٩-٤٨الفروق اللغوية، و١/٥٧القرآن للنحاس

هـو محـد اللـسان وثنـاؤه علـى احلـق مبـا أثـىن بـه علـى : احلمـد القـويل: عدد اجلرجـاين أنـواع احلمـد فقـال) ٩(
= احلمـد .هـو اإلتيـان باألعمـال البدنيـة ابتغـاء لوجـه اهللا تعـاىل: احلمد الفعلي.نفسه على لسان أنبيائه
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ُاإللــه(جبميــل صــفاته، و َ ُاســم ال صــفة؛ ألنــه يوصــف، وال يوصــف بــه، ومعنــاه)  ِ َُ َُ ُ ٌ ٍّاملعبــود حبــق، : ٌ ُ
َعبد: ، مبعىن"ََأله"من  ََ

ُالة بـعدهَّوالـص(، (١) َ ْـ َ ٌبعـد احلمـد الـذي ذكـر، فهـي معطوفـة عليـه : ، أي)ُ ِ ُ ِ
َ

ٌال إلفادة التبعية، خبالف مجلة احلمدلة  بعد البسملة؛ أل�ا مستقلة، ومعناهـا لغـة َّ ِ ِ ِ ُالـدعاء، : (٢)َّ
ْوصــــل علــــيهم: (قــــال اهللا تعــــاىل

ِ ْ ََ ِّ َ ُادع هلــــم يــــا حممــــد: ، أي(٣))َ
ً، واصــــطالحا(٤)

ُهــــي اهليئـــــة : (٥)
ِتملة على األقوال واألفعال املفتتحـة بـالتكبري واملختتمـة بالتـسليم، وهـي مـن اهللا علـى نبيـهاملش ِ ِ ِ ُ :

َّالرمحة املقرونة بالتعظيم، ومن املالئكة ُ ُاالستغفار، ومن: ُ
ُالتضرع والدعاء:  اآلدميني(٦) ُ َّ(٧).  

                                                                                                                            

يكون حبـسب الـروح والقلـب، كاالتـصاف بالكمـاالت العلميـة والعمليـة، والتخلـق هو الذي : احلايل=
 والتبجيـــــل باللـــــسان هــــو الوصـــــف باجلميـــــل علــــى جهـــــة التعظــــيم: احلمــــد اللغـــــوي.بــــاألخالق اإلهليـــــة

ًفعل يشعر بتعظيم املنعم بسبب كونه منعما، أعم مـن أن يكـون فعـل اللـسان أو : احلمد العريف.وحده
/ ٣) محد(، ولسان العرب ٩٣، والتعريفات ص٧٨/ ٢اهر يف معاين كلمات الناس الز: ينظر.األركان
  .٢/٤٩٩، وبصائر ذوي التمييز ١٥٥

ُأَهلت إىل الرجل" من : قول النضربن مشيل، وقيل) ١( ْ
أجاره؛ إذ العائذ يفزع : إذا فزعت إليه، فأهله أي": ِ

 قــال ابــن - ســبحانه-كــل املــضار هــو اهللاوا�ــري لكــل اخلالئــق مــن ، وهــو جيــريه حقيقــة أو بزعمــه، إليــه
ًَمــن ألــه الرجــل يألــه أَهلــا: ، وقيــل"وهــذا القــول مل جنــد عليــه شــاهدا مــن اللغــة: " الــسيد ََْ ُُ َّ َّإذا حتــري؛ ألن : ِ

ٍأَهلت إىل فالن"قول العرب : من: العقول تتحري يف معرفته، وقيل َ َُ ِ ُ ْ
َأَله : من: سكنت إليه، وقيل: أي، "ِ

ِ

ُأَهلــت : مــن قــول العــرب : ولــع بأمــه؛ إذ العبــاد يولعــون بالتــضرع إليــه يف الــشدائد، وقيــلإذا : ُالفــصيل ْ
ِ

وهو أشد ما يكون من ، من الوله: إذا أقمت فيه، وهو كناية عن الدوام والبقاء الذايت، وقيل: باملكان
ُولــه الفــصيل بأمــه: الــشوق واحلــزن مــن قولــك َ

ِ
تــشتاق إىل : يأ: إذا ولــع بأمــه؛ ألن القلــوب تولــه إليــه: َ
ُاله يليـــه:إنـــه مـــشتق مــن : معرفتــه وتلهـــج بـــذكره، وقيــل ْ

ِ
َ -إذا ارتفـــع إشــارة إىل أن الرفعـــة احلقيقيـــة لـــه: َ

إذا احتجـــب، : مـــأخوذ مـــن اله يلـــوه" اله"إن : إذا اســـترت، وقيـــل: اله يليـــه :  بالـــذات، وقيـــل-تعـــاىل
: اله يلـوه: ه ذاتـه وصـفاته، وقيـلإذا اضطرب؛ الضـطراب العقـول واألفهـام دون معرفـ: اله يلوه: وقيل

 واملـــسائل واألجوبـــة ،٨٣وشـــرح أمســـاء اهللا احلــسىن للـــرازي ، ١/٩٦الكـــشف والبيــان :ينظـــر. إذا ارتفــع
، ١/١٢٤ والبحـــر ،١/٣٣ وتفـــسري البيـــضاوي ،١/٢٤، والنكـــت البـــن فـــضال ٢١٣البـــن الـــسيدصـ

  .٢٢٥والعجالة يف تفسري اجلاللة للخجندي صـ، ٢/١٤وبصائر ذوي التمييز
  .٣٤٦/ ١) صلي(، واملصباح املنري ٤٣٧/ ٣٨)صلو(، وتاج العروس ٤/٥٥املخصص : ينظر)٢(
  . من سورة التوبة١٠٣من اآلية ) ٣(
  .٥/٩٠، والكشف والبيان ٢/٤٦٢، ومعاين القرآن وإعرابه ٤٥١/ ١معاين القرآن للفراء : ينظر) ٤(
/ ١وشـــرح خمتـــصر الروضـــة للـــصرصري ،١٢٠/ ١فـــصول البـــدائع يف أصـــول الـــشرائع للفنـــاري : ينظـــر) ٥(

١٢٩.  
  .زيادة يلتئم �ا السياق) ٦(
، والغــــريبني للهــــروي ٢٦٢، وفقــــه اللغــــة وســــر العربيــــة ص١٦٦/ ١٢) صــــلى(�ــــذيب اللغــــة : ينظــــر) ٧(

  .٦/٣٧٩٥، ومشس العلوم ١٤/٤٦٥) صال(، ولسان العرب٤/١٠٩٤
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ِّعلى النبي: (وقوله ٌهـو بـاهلمز مـن النبـأ، وهـو اخلـرب، فهـو خمـرب) َّ
ُِْ ُ َّ ِّ عـن ربـه ال حمالـةِ

ٍ، وبـال مهـز (١)

ٌّ، وهــي الرفـعــة، وال خــالف يف أنــه مرفــوع الرتـبــة، وهــو إنــسان ذكــر حــر (٢)َّمــن النبــوة ٌُّ ٌ َ ُ
ِ
َْ ُ َّ َ ُِّ َ مــن بــين [ْ

ٌ، أوحــي إليــه بــشرع، وأمــر بتبليغــه، فــإن أمــر فنــيب ورســول(٣)]آدم ٌّ َ َ
ِ ِ ُِ ُ ٍُ َ

ِ،  فــالنيب أعــم مــن الرســول؛ (٤) َّ ُّ ُ َّ

ٌألنـــه خمـــرب
ِ ّ بالغيـــب عـــن اهللا خاصـــة، َّ

ِ نى (--ســـيدنا ونبينـــا حممـــد : ، أي)فهـــو(ِ َأس ْـــ : ، أي)َ

َّعــدة( أضــوأ ِالــسنا بالقــصر: "(٥)، وأوضــحها عــن غــريه، قــال يف خمتــصر الــصحاح)ُ ُهــو الــضوء : َّ
َّوالعدة(، "ُالساطع ُ هي ما يستعد له اإلنسان ويتأهـب-بالضم-): ُ ُ َ، وال شـك وال ريـب أن (٦)ُّ َّ

ــــيب َّالن ــــد األهــــوال يف اآلخــــرة، ومــــا أحــــسن قــــول القائــــل َّ ِ هــــو عــــدة لكــــل شــــيء، ال ســــيما عن َ َ
ِ ِ َ

ٍ
ِّ ٌ َّ ُ

  ]: ب/٢[ِاملستغيث

َإذا دهتين اخلطوب قـلت له           يا سيد املرسلني أنت هلا ََ َ َُْ َ
ِ
َ َُْ َ َّ َ ُ َ ُْ ُ ُ ُ ِْ َ َ

(٧)  

                                                 

َاملخرب عن الله؛ ألنه أنب: ِوالنيبء: َقال اجلوهري)١( َّ ِ ْ ُ
ٍأ عنه، وهو فعيل مبعىن فاعل ِ ِ َ َ َ ُ ُُصوابه أَن : َِّقال ابن بـري. َْ َ َ

ِيقول فعيل مبعىن مفعل مثل نذير مبعىن منـذر، وقـال ابـن اجلـزري ُِْ َُ َْ
ِ َ ْ ِ ِ َفعيـل مبعـىن فاعـل للمبالغـة مـن النَّبـأ : ْ ُ

ِ ِ ِ َِ َ َ ِْ َ
َِّاخلرب؛ ألنه أنبأ عن الله َأي َ َََأخبـر: ََ ُوجيوز فيه حتقيق: قال. ْ ِ اهلمز وختفيفهَ َ َ ِ ِقال سيبـويه. َ ِ

ْ َ ِليس َأحد من : َ

ُالعرب إال ويقول تـنبأ مسيلمة، بـاهلمز، غـري َأ�ـم تـركـوا اهلمـز يف النـيب، إال أَهـل مكـة، فـإنـهم يهمـزون  َ
ِ

َ َ ْ ْ ُُ ََّ ِ ِ َِ َ ََّ ِ َ َْ َُْ
ِ ِ ِ

ْ َ ََََّ َ ْ
َهــذه األحــرف وال يهمــزون غريهــا، وخيــالفون العــرب يف ذلــك

ِ َِ َِ َ َ َ ْ ُ ْ ُ
ِ
ْ ََ َقــال. َ ٌواهلمــز يف النَّــيبء لغــة رديئــة، يعــين : َ ِ

َ
ِ ِ ِ ُ َْْ َ

َلقلـة اســتعماهلا، ال ألن القيـاس مينــع مــن ذلـك
ِ َِ ْ ُ َ

ِ ِْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َِأال تـــرى إىل قـــول سـيدنا رســول اللــه . َّ َّ ِ ِِ ِّ ْ َ َ ِ َ َ : َوقـد قيــل يــا َ
ِ ْ َ َ

َُنيبء الله، فـقال له َ َ ََ َِّ
َ ُّال تـنرب بامسي، فإمنا أَنا نيب : ِ َِ ََََِّ ْ َوذلك أَنه. َّاللهِْ

َِ ُ عليه الـسالم-َ َّ ِ
ْ أَنكـر اهلمـز يف امسـه، -ََْ ِ َْْ

َفـــرده علـــى قائلـــه؛ ألنـــه مل يــــدر مبـــا مســـاه، فأشـــفق َأن ميــــسك علـــى ذلـــك َ
َِ َ ََ َ

ِ ُْ َْ َ َ ُ ََّ ِ ْ َ َ ، ٣/٤٦٠الكتــــاب : ينظـــر.َّ
، ١/١٦٢) نبــــأ(، ولــــسان العــــرب٨/ ٥، والنهايــــة يف غريــــب احلــــديث واألثــــر١/٧٤) نبــــأ(والــــصحاح 

  .٥/١٤بصائر ذوي التمييز و
، ٤/٥١، وديـــوان األدب للفـــارايب١٥/٣٤٩) نبـــأ(، و�ـــذيب اللغـــة ١٢١إصـــالح املنطـــق ص : ينظـــر) ٢(

  .١/٤٤٩) نبأ(، وتاج العروس٣٠٤ص ) نبأ(وخمتار الصحاح 
  ساقط من ب) ٣(
 ، والكليـات ص١/٥٦،وتدريب الـراوي يف شـرح تقريـب النـواوي للـسيوطي٢٣٩التعريفات ص: ينظر) ٤(

٩٠٠.  
ِمقـصور ضـوء البــرق) ََّالـسنا"( :، ونـصه١٥٦ص ) ٥(

ْ َ َْ ُ ْ َ ٌ ُ ، واملخــصص ١٣/٥٤) سـنا( �ـذيب اللغـة: وينظـر.ْ
  .٤٠٣/ ١٤ )سنا(، ولسان العرب٤٢٩/ ٢

،ولسان ٢٠٢ص ) عدد(،وخمتار الصحاح ٨١/ ١) عدد(،واحملكم ٢٩/ ٤) ّعد(مقاييس اللغة :ينظر) ٦(
  .٣/٢٨٤) عدد(العرب

  . أقف على قائلهمن البسيط ومل) ٧(
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ٍمحمد( َّ َ ٍّنـبي(ُبدل من ) ُ ٌ، أو عطف بيان ال نعت، وهو علـم علـى ذات )ََ
عليـه - (١)نبينـا حممـدٍ

ُّ علم شـخص، مسـاه بـه جـده عبـد املطلـب-الصالة والسالم َّ ٍ ُ ََ
ٍ لـسابع والدتـه بإهلـام مـن اهللا (٢) ِ ِ ِ–

ِلــه مل مسيــت ولــدك حممــدا، ولــيس هــو مــن أمسائــك، وال أمســاء آبائــك، قــال: َ، فقيــل-تعــاىل ِِ ِ ً ََّ ُ َ َ َ ََّ َ
ِ :
َرجوت أن حيمد يف  َ ُْ ِالسماء واألرض[ُ ِ

َ ُقد حقق اهللا ، و(٣) ]َّ َّ َ ُما رجاه[َ َ َ[(٤) .  
ِآلـــه(و ِهـــم يف مقـــام الـــدعاء(٥) )ِ ُّ ٍكـــل مـــؤمن تقـــي: ِ ُّ ُ

ِاألتقيـــاء، والزكـــاة: ِ، واملـــدح(٦) َّ ُ
َِّ مـــن حـــرم (٧) ُ ْ َ

ٍعلـــيهم أخـــذها، وأصـــل آل
ُ َ َ ً، قلبـــت الـــواو ألفـــا"أول: "ْ َ

ً، قلبـــت اهلـــاء مهـــزة، مث (٩)"أهـــل"، أو (٨)ُِ ُ َ
ُِ

ًقلبت اهلمزة ألفا، ُ ْ َ
ً وال يضاف إال إىل اإلشراف ولو ادعاءُِ ّ

ِ ُ ُ
(١).  

                                                 

ُعلــم مــأخوذ مـــن محــد مبالغــة محــد ملـــا اقتــضاه مــن الــصيغة التفعيليـــة، مث نقــل مــن االمسيـــة إىل : وقيــل) ١( َ َِ َّ
  .  ٥٩املنح الفكرية يف شرح املقدمة اجلزية لـ مال علي القاري ص: ينظر. الوصفية

وسفر السعادة للسخاوي ، ١/١٥٤ منتهى السؤل على وسائل الوصول إىل مشائل الرسول : ينظر) ٢(
  .٦٨/ ١، والوايف بالوفيات ١/١٧

  .يف ب األرض والسماء) ٣(
  .ذلك بدال من ما رجاه: يف األصل) ٤(
إىل املــضمر، فــذهب الكــسائي، وأبــو بكــر الزبيــدي، والنحــاس إىل أن " آل"اختلــف النحــاة يف إضــافة )٥(

 آل حممد، وذهـب مجاعـة مـنهم ابـن وعلى: اهللا صلى على حممد وآله ، بل: ذلك ال جيوز، فال جيوز 
َّورد ابــن هــشام اللخمــي قــول مــن منــع إضــافة . الــسيد البطليوســي ، وابــن هــشام اللخمــي  إىل جــوازه

/ ١إعـــراب النحـــاس : ينظـــر".ألنـــه ال قيـــاس لـــه يعـــضده، وال مســـاع يؤيـــده:" ًإىل املـــضمر قـــائال " آل"
لـــى الزبيـــدي يف حلـــن العـــوام البـــن  ، والـــرد ع١/٣٥٦، واالقتـــضاب ٧١، وحلـــن العامـــة للزبيـــدي٢٢٣

، وتصحيح التصحيف للصفدي ٢ ج١٢، ضمن جملة معهد املخطوطات م٣٣ -٣٠هشام اللخمي 
  .٢/٥١٦، واهلمع٦٧

َقيل)٦(
َيا رسول اللـه مـن آلـك؟ قـال: ِ ََ َ ُ ْ َ ُ َ

ِ َّ ِكـل مـؤمن تقـي نقـي خممـوم القلـب«: َ ْ َ َ َْ ِ
ُ َْ ٍّ ٍّ

ِ ِ ٍ ِ
ْ ُ ُّ حبـر الفوائـد املـشهور : ينظـر»ُ

  .١/١٢، ودستور العلماء ١٥،  قواعد الفقه للربكيت ص٣٠٦للكالباذي ص ألخبارمبعاين ا
، وتدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي ١/٨١النهاية يف غريب احلديث : ينظر.يف مقام الزكاة: أي) ٧(

  .١/٥٧للسيوطي
ول، حتركت الـواو مـن آل يؤ" َمجل"كـ" َأَول "  " آل "  إىل أن أصل -ُِ فيما نقل عنه–قول الكسائي )٨(

وقال �ذا املذهب ثعلب، وابن . مبدلـة عن واو" آل"، فألف "آل"وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار 
، ومعـاين القـرآن وإعرابــه ٧٠معـاين القــرآن للكـسائي : ينظـر.البـاذش، وصـححه أبـو حيــان، والـسيوطي

  .٢/٥١٦ ، واهلمع٤/١٨١٧واالرتشاف  ،٣/٢٠٨وشرح الشافية للرضي ، ١/٣٤٣لثعلب 
: ، فأبدلوا من اهلاء مهزة ،كما قلبت اهلمزة هاء يف" ٌأهل:"قول اجلمهور، حيث ذهبوا إىل  أن أصله ) ٩(

ً،فاســـتثقلوا اجتمـــاع مهـــزتني، فقلبـــوا الثانيـــة ألفـــا لـــسكو�ا "ٌْأَأل:"، فـــصارت"أراق: "، واألصـــل"هـــراق"
َونسب". آل:"، فصارت "آدم وآمن: "وانفتاح ما قبلها ، كما يف

ِ =  هذا القول إىل سيبويه، قـال أبـو ُ
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رار(و ِاألبـ َ ُوصــف لـــ اآلل، مجــع )  ْــ َْ ــر"ٌ ّبـ ــره بــالفتح للبــاء والــضم : مــن(٢)"َ ِّبــررت فالنــا بالكــسر أبـ ِ ِ ُّ َ َِ ًِ ُ ْ
ِللراء، 

ٌَّفأنا بـر به[ّ ِ، وكثريا ما خيتص بالعباد والزهاد(٤)ِِالويف بإحسانه: ، ومعناه(٣) ]َ ُِّ ُّ ُّ ً.  
ِصــحب(و ْ ِآلــه(ٌمعطــوف علــى )  ِهَ ٍعطــف عــام أو خــاص) ِ ُ

ِ مجــع صــاحب مبعــىن الــصحايب(٥) َ َّ ِ
ُ

(٦) ،
ِوهـــــو مـــــن اجتمـــــع بنبينـــــا اجتماعـــــا عرفيـــــا وإن قـــــل، أو كـــــان غـــــري مميـــــز، أو نائمـــــا مـــــن البـــــشر  ًٍ َ َ َّ َ ً ًُ َ ْ َ

ِاألفاضــل(، و(٧)ِوغــريهم َ َ ُوصــف لألصــحاب مجــع ) َ
ِ

َ ْ ِمبعــىن الزائــد علــى غــريه بالفــضيلة" فاضــل"ٌ ِ ،
َّوضده الناقص، و ِاألخيار(ُّ َ ْ ُوصف ثان مجع) َ

ٍ ِبالتشديد والتخفيف، ومعنـاه"خري"ٌ َّ َِّ ُاملختـار علـى : ْ
َِّّغريه، من اخلري الذي هو ضد الشر ُّ ِ َِْ

  :ص) آمني(، مث قال رمحه اهللا تعاىل (٨)
ُوكلما يـ -٤ َ َّ َنظَُ َم لإلفادة      فذاك ْ َ َ َْ َ ٌمعدودُ ُ ْ ْ من العبادةَ َ َ

ِ
َ
ِ  

ْقد نظمت عدة من الكلم   في الظاء والضاد جميعا تـلتئمَو -٥ ْ
َِْ َ ً

ِ
َ

ِ َِّ َ
ِ َّ ِ َ َ

ِ ًِ َّ ُ ْ َ َ ْ َ  

                                                                                                                            

ومل يذكر سيبويه يف باب البدل أن اهلاء تبدل مهزة كما ذكر أن اهلمزة تبدل هاء يف هرقت، :" حيان=
ًأهل، مث أبدل من اهلاء ألفـا مـن ": آل " َونقله ابن األنباري عن الفراء، وذهب النحاس إىل أن أصل 

، وإعــــراب القــــرآن للنحــــاس ١/٥٩٤املؤنـــث البــــن األنبــــاري املــــذكر و: ًغـــري أن تقلــــب أوال مهــــزة ينظــــر
، وشـــرح امللـــوكي البـــن ٢٨١، والفـــروق اللغويـــة للعـــسكري ٣٣٨،وشـــرح التـــصريف للثمـــانيين ١/٢٢٣

، واملــــساعد ٣/٢٠٨، وشــــرح الــــشافية للرضــــي ٣/٢٤٣وشــــرح التــــسهيل البــــن مالــــك ، ٢٧٨ يعــــيش
، ١/٣٤٥، والبحـــــــــــــر ١/١٤ة واملقاصـــــــــــــد الــــــــــــشافي، ٢/٦١الكــــــــــــايف البـــــــــــــن أيب الربيــــــــــــع ، ٤/١٠١

  .١/٢٦٤واالرتشاف
، والـــــدقائق احملكمــــة يف شــــرح املقدمــــة اجلزريــــة لزكريـــــا ١١٥، ١١٤/ ١ســــر صــــناعة اإلعــــراب: ينظــــر) ١(

  .٤األنصاري ص
: أحــد قــويل اهلــروي، وتبعــه ابــن منظــور، وجعــل الراغــب األبــرار مجعــا لـــ بــار، وتبعــه الفريوزآبــادي ينظــر) ٢(

/ ٤)بــرر(، لــسان العــرب ١/١٦٧، الغــريبني يف القــرآن واحلــديث ١١٤ صاملفــردات يف غريــب القــرآن
  .٢١٣/ ٢، وبصائر ذوي التمييز ٥٤

  .فأبربه: يف األصل) ٣(
  .٤/٥٣) برر(، ولسان العرب٣٢ص) برر(، وخمتار الصحاح ٢/٥٨٨) برر(الصحاح : ينظر) ٤(
يكفي : صل املغايرة، لكن نقولوصحبه غري اآلل؛ ليقوي العطف معىن؛ إذ األ: فال حيتاج إىل تقدير) ٥(

  .٥٩، واملنح الفكرية ص١/٢٧شرح الكوكب املنري البن النجار : ينظر. فيه املغايرة االعتبارية
: صــحب اســم مجــع صــاحب، وهــو منقــول عــن ســيبويه، ينظــر: قــول األخفــش فيمــا نقــل عنــه، وقيــل) ٦(

ـــــــــصحيح الفـــــــــصيح البـــــــــن درســـــــــتويه  ص ولـــــــــسان ، ٢/٨٣٤، وإســـــــــفار الفـــــــــصيح للهـــــــــروي ٤٥٥ت
، والـــدقائق احملكمـــة يف شـــرح املقدمـــة اجلزريـــة ٦٠، ٥٩، واملـــنح الفكريـــة ص١/٥٢٠) صـــحب(العـــرب

  .١/٩، والتصريح مبضمون التوضيح ٤لزكريا األنصاري ص
  .٢٠٨/ ٢، وتدريب الراوي للسيوطي ٢/١١٩شرح التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي : ينظر) ٧(
  . ١١/٢٤٠) خري(، وتاج العروس٤/٢٦٤) خري(عرب، ولسان ال٥/٢٥٤) خري(احملكم: ينظر)٨(
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ُلكنـها مختلفات المعنى    يـعرفـها من بالعلوم يـ -٦ ْ َ َ ُ
ِ ُ ُ ِ َ َُ ِ ْ َْ َ ُ ََِ ْ َِّ   ىَْعنَ

ّوكل: (قولـه: أقول : ش ّكـل(، وٍ عطـفُالـواو حـرف) ُ ٌلفظـة موضـوعة): ُ ِالسـتغراق أفـراد ] أ/٣[ٌ ِ

َّالمنكــ َُ ِكــل نـفــس ذائقــة المــوت: (ِر حنــوْ
ْ َ ْ ُ َ َِ َ ٍ ْ ُّ ِ، أو الســتغراق أفــراد المعــرف حنــو(١) )ُ َّ ُ ْ

ِ ُّزيــد كلـــه: ِ ٌ
(٢) 

ٌحــسن، أي ُكــل جــزء منــه حــسن، وإن كــان لفظهــا مفــردا ومعناهــا حبــسب مــا تــضاف إليــه،  : ََ ُ ِ َ ً ُ َ ٌ َ َُ
ٍ

ُّ ُ
ِنبـــه عليـــه المغـــين ْ ُ ْ َّ

ِنكـــرة، أي) مـــا(، (٣) ٍوكـــل شـــيء : َ
َّ ـــنظم(ُ ُيـ

ِ ْ َمبعـــىن جيمـــع، ويـتـرتـــب بـــني : ، أي)َ ُ ََّ َُ ُ َ ُْ
ٍ على نسق واحد، وهذا هو معىن النظم لغة(٤)ِاألشياء املتناسبة ٍ(٥).  

ًواصطالحا
ٍالكالم املقفى املوزون عن قصد، : (٦) ُ َّ َ

ُ ِلإلفادة(ُ َ ُيــنظم(ـ بٌمتعلق) َ ُ ْ ِألجـل طلـب : أي) َ ِ
ِالفائدة اليت يف اللغة ُما يستفاده اإلنسان من: (٧)ِ ُ ٍ مال، أو جاه، أو علم، وحنو ذلك ُ ٍ ٍ.  

ُواالصــــطالح
ِاملــــصلحة املرتتبــــة علــــى الفعــــل، : (٨) ُ َفــــذاك(ُ َ ــــنظم لإلفــــادة العائــــدة : أي) َ ِالــــذي يـ ِ

َ َ ُ
ِ ْ َ

ٍمنفعتـهــــا علــــى الطلبــــة مــــن أي علــــم كــــان  َِّّ ِ َ ُ ُ دود(َْ ٌمع ُ ْــــ ٌحمــــسوب، يقــــال: أي) َ َعــــددت الــــشيء، : َْ ُ ْ َ َ
ُوأعددتـه مبعـىن ْ َ ِلعبــادةمـن ا ((٩)حــسبته: ْ َ َ

َالطاعـة: أي) ِ ُّ، وهــي ال تـستحق إال هللا (١٠)َّ ِ َ ْ ، -تعــاىل–َ
ُّمــــــن التـعبــــــد وهــــــو التـنــــــسك َّ َُّّ َ

ِ
َُ

ُ، وأمــــــا العبوديــــــة فهــــــي اخلــــــضوع والتــــــذلل(١١) ُ ُ
ُ، والتعبيــــــد هــــــو (١٢) َّ

ُاالستعباد
(١٣) .  

ْقــد(و ٍحــرف حتقيــق، ): َ ُ ُنظمت(َ ْــ َ ُمجعــت ورتبــت، : أي) َ ًعــدة(ُ َّ ِبكــسر العــني-): ِ َّ عــد  مــصدر-ِ َ
ًالـــشيء يـعــــده عــــدة، أي َّ ُِّ

ُ ُ َ َ ْ ِمجلــــة مــــن العــــدد: َّ ٌ
َ، ومســـي الزمــــان الــــذي تــــرتبص بــــه املــــرأة عقــــب (١٤) ُ ُ ُ َ ُِّ

                                                 

  .٥٧، والعنكبوت ٣٥ من سورة آل عمران، واألنبياء ١٨٥من اآلية ) ١(
  .ساقط من األصل) ٢(
  .٥٩٧/ ٢مهع اهلوامع : ، وينظر٢٥٦، ٢٥٥ص )٣(
  .املناسبة: يف األصل) ٤(
) نظـــم( العـــروس، وتـــاج١١٦٢ص) نظـــم(القـــاموس احملـــيط و، ١٢/٥٧٨) نظـــم(لـــسان العـــرب:ينظـــر) ٥(

٣٣/٤٩٦ .  
، والتعريفــــــات الفقهيــــــة للربكــــــيت ٢١،والقــــــسطاس يف علــــــم العــــــروض ص ١٦٧التعريفــــــات ص:ينظــــــر) ٦(

  .١٢٣ص
  .٤٠٥/ ٩)فيد(، واحملكم ١٣٨/ ١٤) فيد(، و�ذيب اللغة ٧٠٨ص ) فيد(جممل اللغة : ينظر) ٧(
  .١٢٩، والكليات ص٢٨التعريفات ص : ينظر) ٨(
  .٨/٣٥٣) عدد(، وتاج العروس٢٨١/ ٣) عدد(، ولسان العرب٦٩/ ١) دعد( �ذيب اللغة :ينظر)٩(
) عبـــــد(، وتـــــاج العـــــروس٣/٢٧٣) عبـــــد(، ولـــــسان العـــــرب١٩٨ص) عبـــــد(خمتـــــار الـــــصحاح : ينظـــــر)١٠(

٨/٣٣٠.  
  .٣٨٩/ ٢) عبد(، واملصباح املنري٣/٥٠٣) عبد(الصحاح : ينظر)١١(
  .٢٧١/ ٣) عبد(، ولسان العرب٢/٥٠٣) عبد(الصحاح : ينظر)١٢(
  . ٣٤١/ ٨) عبد(، وتاج العروس٢٩٧ص ) عبد(القاموس احمليط : ينظر)١٣(
َوقيــل) ١٤(

ِ
ًالعــدة مــصدر كالعــد، والعــدة أَيــضا: َ ُ ُّ ِّ ِِّ َ ٌ َ ْ ُاجلماعــة، قـلــت أَو كثـــرت؛ تـقــول: َ ُ َ ُْ َ ُ َ ْ ََّ َ َ ٍرأَيــت عــدة رجــال : َْ َ َّ ِ =



        

 
 
 

 
 

١١٥٣ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

ِالطــالق أو املــوت عــدة؛ ألنـهــا تـعــد أيامــه املــضروبة هلــا فيــه حبكــم الــشرع،  َّ ِ َُّ َ ََ ُّ َُّ َ َّ ً ُّوقــد ســئل النــيب "ِ َّ َ ُ-
-مــــىت تكــــون القيامــــة؟ قــــال ُ ََ َ َ

ِ ُ ُ َإذا تك: َ ِاملــــت العــــدتان، أيَ َ َّ ِ ِ ِعــــدة أهــــل اجلنــــة، وعــــدة أهــــل : ََ ِْ ُْ َُّ َِّ ِ َِّ ََ
ِالنار َمبعىن عددمها: ، أي(١)"َّ َ

  .  انتهى(٢)
ِمـن الكلــم: (وقولـه َ َ

ِاملنظـوم، وهــو مـا تـركــب مـن كلمتـني فــأكثر: أي) ِ
َ ََ َ ُ

َ
ِفـي الظاء والــضاد ((٣) َّ ِ ) َّــ

ِيف حكــم الــتكلم �مــا مــن أمســاء األشــياء مــن: أي ِ ِ َّ طريــق اللغــة العربيــة الفــصحى، مث اعلــم أن َِّ ُ ِ ِ ِ

َّالظــاء والــضاد حرفــان ِمــن أحــرف التهجــي التــسعة والعــشرون حرفــا علــى الــصحيح] ب/٣[َّ َّ ً ِّ ِ َّ ِ
ُ

(٤)  ،
ٍالــيت أنزلــت علــى نبينــا حممــد 

َ َ ْ ُ--ِكــذا ذكــره شــيخ اإلســالم زكريــا األنــصاري ُ َُ
ُ، ومهــا مــن (٥)

                                                                                                                            

ٍوعـــــــدة نـــــــساء، وأَنفـــــــذت عـــــــدة كتـــــــب َأي= ُُ َ ََّ َِّ ِ
ُ ْ ْ ٍمجاعـــــــة كتـــــــب: ٍ ُُ َ َ ، ١/٦٩)عـــــــدد( �ـــــــذيب اللغـــــــة:ينظـــــــر.ََ

  .٢٨٢/ ٣)عدد(، ولسان العرب١/٨٠)عدد(واحملكم
، والنهاية ٤٠١/ ٢، والفائق يف غريب احلديث للزخمشري ٢/٧٤غريب احلديث البن اجلوزي : ينظر )١(

  .٤١٥/ ٣يف غريب احلديث واألثر البن اجلزري  
  .عددهم: يف األصل) ٢(
، وشرح كتـاب ٢٠/ ١، والتصريح مبضمون التوضيح ٤٣٦ احلدود يف علم النحو لألبذي ص: ينظر) ٣(

  . ٧٧احلدود يف النحو للفاكهي ص
اعلـــم أن أصـــول حـــروف املعجـــم عنـــد الكافـــة تـــسعة :" قـــول اجلمهـــور مـــن البـــصريني، قـــال ابـــن جـــين) ٤(

 - وآخرها الياء، على املشهور من ترتيب حروف املعجم، إال أبا العباس. فأوهلا األلف. وعشرون حرفا
هـي : ، فإنه كان يعدها مثانية وعشرين حرفا، وجيعل أوهلـا البـاء، ويـدع األلـف مـن أوهلـا، ويقـول-داملرب

مهزة، وال تثبت على صورة واحدة، وليست هلـا صـورة مـستقرة، فـال أعتـدها مـع احلـروف الـيت أشـكاهلا 
 أيب العبـاس فأمـا إخـراج...،"وهذا الذي ذهب إليه أبو العباس غري مرضي منه عنـدنا. حمفوظة معروفة

اهلمـزة مـن مجلـة احلـروف، واحتجاجـه يف ذلـك بأ�ـا ال تثبـت صـور�ا، فلـيس بـشيء، وذلـك أن مجيــع 
هــذه احلــروف إمنــا وجــب إثبا�ــا واعتــدادها ملــا كانــت موجــودة يف اللفــظ الــذي هــو قبــل اخلــط، واهلمــزة 

ها، فأما انقال�ا يف بعض أيضا موجودة يف اللفظ، كاهلاء والقاف وغريمها، فسبيلها أن تعتد حرفا كغري
أحواهلا لعارض يعرض هلا من ختفيف أو بدل، فـال خيرجهـا مـن كو�ـا حرفـا، وانقال�ـا أدل دليـل علـى 
كو�ا حرفا، أال ترى أن األلف والواو والياء والتاء واهلاء والنون وغريهن قد يقلـنب يف بعـض األحـوال، 

، ٤/٤٣١الكتــاب : ينظــر. ح غــري مــشكلوال خيــرجهن ذلــك مــن أن يعتــددن حروفــا، وهــذ أمــر واضــ
ــــة ملكــــي ص٥٧، ١/٥٥،  وســــر صــــناعة اإلعــــراب ٣٣١، ٣٣٠، ١/٣٢٨واملقتــــضب ، ٩٣، والرعاي

، والقول املـألوف يف معرفـة بيـان ٧٢، واملنح الفكرية ص ٥١٩، ٥١٨/ ٥وشرح املفصل البن يعيش 
  .١٠١خمارج احلروف ص 

زكريـا بـن حممـد بـن أمحـد :، وزكريا األنصاري هـو٥ية ص الدقائق احملكمة يف شرح املقدمة اجلزر: ينظر) ٥(
هـ له كتـب كثـرية ٨٢٣األنصاري املصري الشافعي، أبو حيىي، شيخ اإلسالم، قاض، مفسر، ولد سنة 

شرح شذور الذهب، والدقائق احملكمة يف شرح املقدمة اجلزرية، وفتح الرمحن يف متشابه القرآن، : منها
  .     ٣/٤٦، واألعالم ١/١٩٨الكواكب السائرة : يف ينظر ترمجته . هـ٩٢٦تويف سنة 



        

 
 
 

 
 

١١٥٤ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

ُّاألمســـاء للحـــروف ال املـــسميات، فكـــل ِ ـــه اســـم ومـــسمى علـــى مـــا هـــو املـــشهور عنـــد ِ ُ حـــرف ل ّ ُ
ٍ

ّالقراء
ُ، فالظاء اسم للحرف، ومسماه ظـه، �ـاء الـسكتة، وهلمـا خمـارج وصـفات، فمخـرج(١) ٌ ٌ ُ

ِ
ُ ٌ َّ(٢) 

ُالظــاء مــن طــرف اللــسان وأطــراف الثنايــا العليــا َّ ِ ِِ ِ؛ خلروجــه مــن اللثــة بكــسر (٤)، ويــسمى لثــوي(٣)َّ َِّ ِ ِ

ِوهــي اللحــم النابــت حــول األســنانَّالــالم، وختفيــف الثــاء،  َ ُ ُ
 (٧) واالســتعالء(٦)، وصــفته اجلهــر(٥)

  . (١٠) واالصمات(٩) واإلطباق(٨)والرخاوة

                                                 

قال اخلليل ملا سأهلم) ١(
ّ

ّإمنـا نطقـتم باالسـم ومل : جيم، فقـال:؟ فقالوا)جعفر(كيف تنطقون باجليم من : 
ّجه؛ ألنه املسمى، فإن مسي �ا مسمى آخـر كتبـت كغريهـا، واسـتثىن : تنطقوا باملسؤول عنه، واجلواب ّّ ّ

بـأن : وله اسم يف مسمى، ما عدا األلف، فإن امسها ومسماها واحـد، وأجيـب: بعضهم األلف فقال
، وشـرح املفـصل ١/٥٦سـر صـناعة اإلعـراب : ينظـر. امسها ألف، ومسماها املدة اليت يف آخـر عيـسى

، ٣/٥٠٠، ومهـع اهلوامـع ٣١٢/ ٣، وشـرح الـشافية للرضـي ١٠٣، والـشافية ص ٢٠/ ٤البن يعـيش 
، والقــــول املــــألوف يف معرفــــة بيــــان خمــــارج ٣١٧، ٣١٦للفــــاكهي صوشـــرح كتــــاب احلــــدود يف النحــــو 

  .١٠٩، ١٠٨احلروف ص
َعلى وزن مفعل وهو اسـم ملوضـع خـروج احلـروف، وقـد فـسر بعـضهم املخـرج بأنـه عبـارة عـن :  املخرج)٢( ْ َ

  .  �٤٣اية القول املفيد ص : ينظر. احليز املولد للحرف
، واملنتخــب مــن كــالم العــرب لكــراع النمــل ٦١/ ١ ، وســر صــناعة اإلعــراب٤/٤٣٣٣ الكتــاب :ينظــر)٣(

  .١٠، والدقائق احملكمة ص٦٧٩ص
  .٣٣٥/ ١، وشرح طيبة النشر للنويري ١/٥٨ العني :ينظر)٤(
ـــــاج العـــــروس٢٢٧/ ١ النـــــشر يف القـــــراءات العـــــشر :ينظـــــر)٥( ـــــى(، وت ، والقـــــول  املـــــألوف ٣٩/٤٣٩) لث

  .١٣٧ص
يف موضـــعه، ومنــع الــنفس أن جيـــري معــه حــىت ينقـــضي ٌحـــرف أشــبع االعتمــاد :فــا�هورة:"قــال ســيبويه)٦(

فهـذه حـال ا�هـورة يف احللـق والفـم؛ إال أن النـون واملـيم قـد يعتمـد هلـا . االعتماد عليه وجيري الـصوت
والــدليل علــى ذلــك أنــك لـو أمــسكت بأنفــك مث تكلمــت �مــا . ٌيف الفـم واخلياشــيم فتــصري فيهمــا غنـة

، وأســرار العربيــة ٤٠١/ ٣، واألصــول يف النحــو ٤/٤٣٤ الكتــاب: ينظــر.لرأيــت ذلــك قــد أخــل �مــا
  . ٤٢٦، واملمتع يف التصريف ص ٣٦٢

، والرعايــــة ٦١/ ١ســــر صــــناعة اإلعــــراب : ينظــــر. اســــتعالء اللــــسان عنــــد النطــــق حبروفهــــا:االســــتعالء) ٧(
  . ١٦١، والقول املألوف ص ٤٥، والفوائد املسعدية ص١٢٣ص

الرعايــة : ينظــر.  مبوصــوفها لــضعف االعتمــاد علــى حروفهــاجــري الــصوت معهــا عنــد النطــق: الرخــاوة) ٨(
  . ٥٦، ٥٥، واملنح الفكرية ص ٢٩، والدقائق احملكمة ص ٥٤، و�اية القول املفيد ص ١١٩ص

ومسيــت حبــروف اإلطبــاق؛ ألن طائفــة مــن اللــسان تنطبــق مــع الــريح إىل احلنــك عنــد النطــق  : اإلطبــاق) ٩(
اإلطبـاق، فالطـاء أقواهـا وأمكنهـا؛ جلهرهـا وشـد�ا والظـاء �ذه احلروف، وبعـضها أقـوى مـن بعـض يف 

      .٤٥ والفوائد املسعدية ص،١٢٣، ١٢٢الرعاية ص : ينظر. أضعفها لرخاو�ا
، و�ايــة ١٣٥الرعايــة ملكــي ص : ينظــر. منــع جريــان الــصوت عنــد النطــق حبروفهــا: اإلصــمات هــو) ١٠(

  .١٥٤قول املألوف ص ، وال٤٦، والفوائد املسعدية ص٦١، ٦٠القول املفيد ص 



        

 
 
 

 
 

١١٥٥ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

ُوأمـــــا خمـــــرج حـــــرف الـــــضاد فمـــــن كلتـــــا حـــــافيت اللـــــسان، ويـــــستطيل
ِ

َ
ِ َّ ِ

ُ
ِ يف خمرجـــــه إىل مـــــا يلـــــي (١)

ُاألضراس، فمخرجه من احلافة اليـسرى صـعب، ومـن اليمـىن أصـعب، ومنهمـا أ ٌ ُ ُ
ِ ًشـد صـعوبةِ ُّ(٢) ،

ِفمــن مث كــان لــه ثالثــة خمــارج كمــا اختــاره بعــض املــشايخ ٍُ ُ ََّ
، (٥)ِلــه خمرجــان: ُ بعــضهم(٤)، وقــال(٣)

ِوباجلملــة إنــه أقــسى احلــروف، وأشــدها علــى اللــسان صــعوبة يف النطــق بــه مــن خمرجــه ِ ِ ُّ ً ُ
ِ ،  فلــذا (٦)َّ

وكــان الـــسيد عمــر بـــن ،  (٧)"أنــا أفـــصح مــن نطـــق بالــضاد وال خفـــاء:" --قــال رســـول اهللا 
 خيرجـه مـن حـافيت اللـسان معـا، ومل ينطـق بـه أحـد مـن خمرجـه املتحقـق لـه بعـد --اخلطاب 

 ، والرخــــاوة، واإلطبــــاق، واالســــتعالء،، وصــــفته اجلهــــر(٨)-- إال الــــسيد عمــــر --النــــيب 
  . (٩)واالصمات كذا حققناه يف رسالتنا املسماة بالقول املألوف يف خمارج احلروف

                                                 

ومسي الضاد مستطيال، ألنه استطال عن الفم عند النطق حىت اتصل مبخـرج الـالم وذلـك ملـا فيـه مـن ) ١(
والضاد انفرد باالستطالة، وليس يف احلروف ما يعسر :" قال اجلزري.القوة باجلهر واالستعالء واإلطباق

ُن حيـسنه، فمـنهم مـن خيرجـه ظـاء، ومـنهم مـن َّعلى اللسان مثله، فإن ألسنة الناس فيه خمتلفـة، وقـل مـ
َّميزجــه بالــذال، ومــنهم مــن جعلــه المــا مفخمــة، ومــنهم مــن يــشمه الــزاي، وكــل ذلــك ال جيــوز ِ

ُ : ينظــر".ً
  .٣٣وشرح طيبة النشر البن اجلزري ص، ٢١٩/ ١النشرو، ١٣٤الرعاية ص 

ُالمخرج الثامن ): ٢٠٠/ ١النشر ( قال ابن اجلزري) ٢( َ
ِ َّ ُ َ ْ َّ للض-ْ ِاد المعجمة ِ

َ َُ ْ ْ َ من أَول حافة اللسان وما -ِ َ َْ
ِ

َ
ِّ ِ َِّ ِ َّ

ََيليـه مــن األضــراس مــن اجلانـب األيــسر عنــد األكثــر، ومـن األميــن عنــد األقــل وكـالم ســيبـويه يــدل علــى  ُّ ُِ َ َ َْ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َْ ُ َ َْ ِّ َََ َ َ َ َْ ْْ ِْ َ َ َ َِ َِ ْ َ َْ ِ ِ

ِأَنـها تكون من اجلانبـني، وقـال اخلليـ َْ َْ َ َُ َ
ِ ْ َ َ

ِ ِ ُ َ َ ُإنـهـا أَيـضا شـجرية يـعـين مـن خمـرج الثالثـة قـبـلـه والـشجرة عنـده : ُلَّ َ ِْ ِ َُِ ََ ْ َ ََّ ََّ ُ ْ َْ َ َْ ِ َ ٌِ ْ َِّ َ ً َ َِّ

ِمفــرج الفــم  َْ ُ َ ْ ُ َأي مفتحــه -َ ُ ََ ْ ــر اخلليــل-ْ ِ وقــال غيـ ِ َْ ُ َْ َ َ ِوهــو جممــع اللحيـــني عنــد العنـفقــة : َ َِ َ ْ ْ ََ ْ َ ِ ْ َ َْ َّ َ َْ َ ِفلــذلك مل تكــن ؛ ُ ُ َ َْ ََ
ِ َِ

ُالــــضاد منــــه ْ ِ ُ ، واملمتــــع يف التــــصريف ص ١/٦٠، وســــر صــــناعة اإلعــــراب ٤/٤٣٣٣الكتــــاب : ينظــــر. َّ
  .٩والدقائق احملكمة ص، ٨٥واملنح الفكرية ص، ٢٥٢/ ٣، وشرح الشافية للرضي ٤٢٥

    .١٢٧القول املألوف ص :ينظر)٣(
  .واختار: يف األصل) ٤(
  .١٢٩القول املألوف ص ، و٨٥املنح الفكرية ص : ينظر)٥(
  .١٣٠، والقول املألوف ص ٩الدقائق احملكمة ص، و١٨٥اية ص الرع: ينظر)٦(
َ عن عمر َيِوُر )٧( َ ُ َْ ِّأَنه قال للنَّيب ِ

ِ َ َ َُّ-  -:ما لك أَفصحنا، ومل خترج من بـني َأظهرنا قال َ َ َِ ُ ْ َْ ِ ْ َ ْ ُ َ
ِ

ْ َُْ َ َ َ ْ َ ُكانت لغة : َ ََ ُ ْ َ
ْإمساعيل درست َأي ْ َ َ َ َ

ِ
َْ ِ ماتـت فـصاحتـها، فجـاءين :ِ

َ َ َ ََ ََ َُ ْ ُ�ـا جربيـل َ
ِْ

ِ
َ
ْفحفظتـهـا، وأَمـا حـديث أَنـا أَفـصح مـن ؛ ِ َ َ َُ َ َْ َ ُ

ِ َِّ َ ُْ َ
ٍنطــق بالـــضاد بـيــد َأين مـــن قـــريش ْ ْ ََ ُ ْ َ

ِ ِّ َ
ِ َّ ِ َ ٌفـــصرح احلفــاظ بأنـــه موضــوع؛ َ ُ ْ َ ُُ َّ ََِّ ُ ْ َ َّ َ   جــزء ابـــن غطريــف للجرجـــاين:ينظـــر.َ

ـــار املوضـــوعة املعـــروف باملوضـــوعات الكـــربى، و٩٤ص الفوائـــد ، و١١٧ صاألســـرار املرفوعـــة يف األخب
   .٣٢٧ صا�موعة يف األحاديث املوضوعة

  .٨٥، واملنح الفكرية ص٣٧، والفوائد املسعدية ص٩الدقائق احملكمة : ينظر) ٨(
ْللضاد إصـمات مـع اسـتعال جهـر:، وقد مجعها بعضهم بقوله١٨١، ١٧٩صـ  )٩(

ِ
ُ َ َْ ِ

ٌإطالـة رخـو وإطبـاق ...ٌ ٌ ْ ٌ
ْشهر
ِ   .  �٨٠اية القول املفيد ص: ينظر.  ُ
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 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

ــْلَتـ(، ٌتأكيــد) ًميعــاج:(وقولــه ُتمــعَجت: أي) مِئَت
 َُّ �ــا، مثِمُّلَكَّ الــتَ يف املعــىن حــنيُ، وتفــرتقِيف العــدد 

ـــهَّقـــَعَتـ ـــَّنـِكَل: (ب ذلـــك بالكـــاف االســـتدراكية يف قول ـــَمـــن الك]أ/٤[ة َّدِالعـــ: أي) اَه  ِومُم املنظـــِل
 َّ املـــسميات؛ ألنِشـــياءب معانيهـــا علـــى األُعاقـــَحبـــسب ت: أي مفرتقـــة املعـــىن: أي) ُاتَفـــِلَتْخُم(

ًهجــي لــيس هلــا معــان مطلقــا، وقولــهَّ التَحــروف : كــان أي) ْنَمــ (ُّكــل يفهمهــا: أي) اَهــُفـِرْعَيـ: (ٍ
 عليــه ُيف حتــصيلها، ويعتمــد ُدِصْقــَمبعــىن يـ: أي) يِنــْعَيـ(الــشرعية، : أي) ِومُلُبــالع(مــن املــشتغلني 

  . (١)ِ للشيءُالزمةُمْ وهو الِعتناء املعتربين، من االِ ذوي األفهامِيف حتقيقها من األفاضل
ٌ أربعـةِ العلـومُوخـري: ، وقيلٌا قليلُ، وطال�ٌ كثريةَلومُ العَّمث اعلم أن

، ٌ سـاطعٌ، وعلـمٌ رافـعٌعلـم: (٢)
 ُ هـو علـمُاطعَّجـوم، والـسُّ النُعلـمهـو  ُ اإلميـان، والواقـعُ هـو علـمُعِافَّ، فالنـٌ نـافعٌ، وعلمٌ واقعٌوعلم

  .  انتهى ِ األدبُو علم هُالفقه، والرافع
  :مث قال رمحه اهللا ص

َفاسم -٧ ْ َع بـني من أبيك سردها        َ َ َْ َ ْ َُ َِْ
ِ

َّ ِواعر  ْ ْ َف هديت حصرها وعدهاَ َ ْ َُّ َ َ َ َ َ ْ
ِ ْ  

ِوابدأ إذا قـرأتـها بالظاء -٨ َّ َ َْْ َْ َ َ َ ِ                 وثنَ َ َاد عـــــــــــــــــــــــــــَّ بالضَ ِى استواءَلِ
َ
ِ ْ  

ِواعلم بأن الظهر ظهر الرجل -٩ ُ َّ ُ َْ َْ ََّ َّ ْ ْ ِوالضهر أيضا صخرة في الجبل          َ َ َ
ِ ٌَ ُْ َ ً ْ ْ َّ  

ِ املسموعُاكَرْ الذي هو إدِماعَّ بالسٌو أمرُه) ْعَمْاسَف: (قوله:  ش أقول
ُمعَّ، والـس(٣)

 ٌ قائمـةٌصـفة 
 ِ كـالعلمِاتَّ الـذِو من صـفات، وهُها املخلوقاتُ اليت تدركِ املسموعاتِ بسائرُ تتعلق(٤)ماخَّبالص

 "يــا" ِحبـذف) َّيَنـُبـ( وإذعـان، ٍدبرَ تـَاعََ مسـْواحليـاة، واملعـين الـيت حنـو مـا أقولـه لـك الــسمع، وامسـع
يف : أي) َيـــكِبَ أْنِمـــ(ى َثــْكر واألنـَّ علــى الـــذُطلــقُالنــداء تــصغري ابـــن الــذي هـــو فــرع اإلنـــسان، ي

  . ِينَبَّ احلقيقي يف التِاألبعلم كَّ ا�ازي يف التَ األبَّعلم؛ ألنَّالت

                                                 

  .١٢٦/ ٣٩)عين(، وتاج العروس١٠٥/ ١٥) عين( لسان العرب:ينظر)١(
العلوم أربعة؛ فعلم له أصل وفرع، وعلـم لـه أصـل وال فـرع لـه، وعلـم لـه فـرع وال : قال اخلليل بن أمحد )٢(

 له أصل وفرع فاحلساب؛ ليس بـني أحـد مـن املخلـوقني الذيفأما .أصل له، وعلم ال أصل له وال فرع
 يعــىن - العــامليف لــه أصــل وال فــرع لــه فــالنجوم؛ لــيس هلــا حقيقــة يبلــغ تأثريهــا الــذي، وأمــا فيــه خــالف

علـى التجـارب إىل  ّ له فرع وال أصل له فالطب؛ أهله منهالذي وأما -األحكام والقضايا على احلقيقة
  .٣٨٢، ١/٣٨١إنباه الرواة :  ينظر. ال أصل له وال فرع فاجلدلالذييوم القيامة، والعلم 

  .٨٩الفروق اللغوية ص: ينظر) ٣(
ُالــصماخ مــن األذن )٤( َ

ِ
ُ ْاخلــرق البـــاطن الــذي يفــضي إىل الــرأس: ِّ ِ

ُ َ
ِ َّ

ُ
ِ ْ / ٢غريــب احلــديث البــن قتيبـــة : ينظـــر. ُ

  .٧/٢٩٣) صمخ(، وتاج العروس ٣/٣٤) صمخ(، ولسان العرب١٩٠



        

 
 
 

 
 

١١٥٧ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

هَ سـياقَأجـاد: َ احلـديثَدَرَ، وس(٢) ](١)ذكرها متتابعة، من سرد الدرع: أي) اَهَدْرَس:(وقوله[
(٣) ،

ُمجلة دعائية معرتضـة بـني الفعـل ومفعولـه، فاهلدايـة) َتْيِدُه(اعلم أنت : أي) ْفِرْواع(
 هـي (٤)

َضالل مبعــىن وفـقــت إىل الــصواب الــذي هــو  الــّ، وهــي ضــد]ب/٤[ قــدرة الطاعــة يف العبــدُلــقَخ ْ ِّ ُ
ـــَو( اخلطـــأ، ّضـــد ـــه(٥)حـــسا�ا: أي) اَهَّدَع ــابِو: (، وقول ِةَاءَدَ بالبـــٌهـــو أمـــر) ْأَدْـ

ـــيت تقـــع مـــن (٦)  ال
 أوال ئ فابتـــد)اَهـــَتـْأَرَا قـَإذ: (، أيو فعـــالهلـــة يف أي شـــيء يفعلـــه قـــوال كـــان أَالـــشخص أول و

ود املــرة َوهــي العــ: ثنيــةَّاملعجمــة، مــن الت) ِادَّالــض(رف حبــ) ِّنَثــَو(، ِةَالَشُمــْال) ِاءـَّـالظ(رف حبــفيهــا 
): ْمَلـْاعَو(، (٨)استقامة يف ترتيب االبتـداء املـذكور: أي) ِاءَوِتْى اسَلَع: (، وقوله(٧)بعد األخرى

ُفعـل أمــر متـصرف مــن علــم يـعلـم، ومدلولــه َْ َ
ِ
َ، وهـو يقتــضي ســوق (٩)احلــثُّ بـاألمر علــى الــتعلم: َ ْ َ

َكــــالم ع ــــضي ســــٍ ــــه يقت ــــه، خبــــالف افهــــم، فإن ــــم أي: ، أي(١٠)بق كــــالم عليــــهَقب ــــب ّاعل هــــا الطال

                                                 

م بتثليث الكالم ،وإكمال اإلعال١٤٥ص) سرد(، وخمتار الصحاح ١٤٨/ ٢األفعال للصقلي : ينظر) ١(
  .  ٦٢٩/ ٢البن مالك

   .ساقط من األصل) ٢(
  .٣/٢١١) سرد(، ولسان العرب٨/٢٨٠) سر(، واحمليط يف اللغة ٤٧٥/ ٣املخصص : ينظر) ٣(
  .٣٢٧/ ٣، ودستور العلماء ٩٥٢، والكليات ص٢٨٣/ ٤٠) هدى(تاج العروس:  ينظر)٤(
  .٣٩٥/ ٢) ّعد(، واملصباح املنري٢٨١/ ٣) ّعد(لسان العرب:  ينظر)٥(
ُالبـــدء:يقـــال )٦( ْ ُوالبـــدأَة، َ ْ ـــالفتح، علـــى األصـــل ويـــضمان، َأي، َ ِوالبـــداءة األخـــري باملـــد، والثالثـــة ب َّ َُ ُ ََ َّ ِّ ََ ُ َ  الثـــاين :َ

ّوالثالث، وحكي األصمعي الضم أَيضا يف األول، واسـتدرك املطـرزي ُ
َ ًَ َّ ٍالبـداءة ككتابـة وكقالمـة، أَورده : ُّ ِ ِ

َ َُ َ َ َ
ــري، وا َابــن بـ ّ ــو زيــد َ ِلبداهــة، علــى البــدل، وزاد أَب َ َ ُ ُبــداءة كتـفاحــة، وزاد ابــن منظــو: َ َّ ُ َ َّ َالبــداءة بالكــسر : رُ َ ِ

  .١٣٨/ ١) بدأ(، وتاج العروس٢٦/ ١) بدأ(لسان العرب : ينظر. ًمهموزا
  .٢٨٢/ ٣٧) ثين(، وتاج العروس ٣٩١/ ١) ثين(مقاييس اللغة :  ينظر)٧(
  .٢٣٨٤/ ٦) سوا(، والصحاح ١١٢/ ٣) سوى(مقاييس اللغة :  ينظر)٨(
احلض على الفعل، واستعجال وقوعه من املأمور به، وذكـرت كتـب الفـروق أن احلـثَّ ): احلثَّ( معىن )٩(

اإلجيــاب مــن : ّيكــون يف الــسري خاصــة، خبــالف احلــض، واألصــل يف داللــة فعــل األمــر عنــد البالغيــني
األمـر هنــا موجــه مـن األعلــى بوصــفه املعلــم، األعلـى، والــدعاء مــن األدىن، وااللتمـاس مــن املتــساوي، و

  .فتكون داللته إجياب الفعل واحلض عليه
الطـراز ، و١٧٥، والفروق اللغوية ص٢٠١/ ٥) حثث(، وتاج العروس ٢٧٨/ ١) حثث(الصحاح : ينظر

  .   ٢٦/ ١ ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز
ى مــا هــو بــه، ســواء كــان الــشيء جليــا أو  الفــرق بــني العلــم والفهــم أن العلــم هــو تــصور الــشيء علــ)١٠(

خفيا، وبأي وسيلة من وسائل اإلدراك، أما الفهـم فهـو اإلدراك القلـيب خاصـة، وخيـتص بـإدراك العقـل 
ال غـــري؛ وعليـــه يـــصح كـــالم املـــصنف؛ ألن اإلدراك العقلـــي يـــسبقه إدراك احلـــواس، فيجـــب أن يتقـــدم 

  .َاملدرك على األمر بفهمه
  .  ٢٢٤/ ٣٣) فهم(، وتاج العروس ٤١٤الفروق اللغوية ص: ينظر



        

 
 
 

 
 

١١٥٨ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

): لُجـَّالر(، و(١) الـبطنُ، وهـو خـالف)ِلُجَّالر ُرْهَظ(اء هو َّبالظ) َرْهَّ الظَّنَأَب(املستفيد، وتيقن 
ــــذ إذا احــــتلم، : ًإمنــــا يكــــون رجــــال إذا كــــان فــــوق الغــــالم، أي: كر مــــن نــــوع اإلنــــسان، قيــــلَّال

َّوشب
ُرجـاالت، ومل يكـسر، ويـصغر علـى: رجـال، ومجـع اجلمـع: ، ومجعـهٌلُجَر: ، فيقال له(٢) َُّ َ :

ْرجيـل، ويغلـب علــى املـرأة إذا صــارت كالرجـل، فيقــال هلـا َ بالــضاد : أي) ُرْهَّوالــض. ((٣)لـةْجِّالر: ُ
فـــصلة عظيمـــة مـــن األحجـــار ال : أي) ٌةَرْخَصـــ(، (٤)إذا رجـــع:  باملـــدَ مـــصدر آض)اًضْـــيَأ(هـــو 

ِشناظيقال اليت يف َّالث: ، فالصخريات(٥)اإلنسان ُِّقلهاُي ََ
 رْهَضـأعاليها، تـسمى :  اجلبال، أي(٦)

 أمـا ،(٧) وتد طـال وعـال مـن أوتـاد األرضُّوهو كل) ِلَبَجفي اْل: (بالضاد، وإليها اإلشارة بقوله
ال َبـِج: اجلبـل، ومجـع (١٠)هلا هضبة: ، والفصلة منه يقال(٩) وأكم(٨)قنة: إذا اصغر وانفرد يقال

ـــــْجَوأ ـــــِبِْل، واجلُب ـــــَبـَ، وج(١١)قـــــةْلِْاخل: ةَّل ـــــل(١٣)، واســـــم رجـــــل(١٢)موضـــــع بنجـــــد: ةَل : ، وابنـــــة اجلب
  ]أ/٥.[ انتهى(١٥) القوس:، وقيل(١٤)احلية

                                                 

، والفـــرق بـــني الظـــاء والـــضاد ٤٧١/ ٣) ظهـــر(، ومقـــاييس اللغـــة ٧٣٠/ ٢) ظهـــر(الـــصحاح :  ينظـــر)١(
  .٣٦للزجناين ص

  .٣٤/ ٢٩) رجل(، وتاج العروس ٦٠/ ١، واملخصص ٢٢/ ١١) رجل(�ذيب اللغة :  ينظر)٢(
  .٢٤١٩/ ٤ الم العرب من الكلوممشس العلوم ودواء ك، و١٠١/ ٦) رجل(العني : ينظر) ٣(
  .١٦٤/ ١) أيض(، ومقاييس اللغة ١٠٦٥/ ٣) أيض(، والصحاح ٧٦/ ٧) أيض(العني ) ٤(
، واالعتمـاد البـن مالـك ص ٣٣٦/ ٣) صـخر(، ومقـاييس اللغـة ٧٠٩/ ٢) صـخر(الصحاح : ينظر) ٥(

٣٢.  
ِالــــشناظي) ٦( ٌأطــــراف أعــــايل اجلبــــل المــــشتعبة، الواحــــدة شــــنظوة، : َّ َُِّ ْ ُ ُ الظــــاء : ينظــــر. والنــــون أصــــل الكلمــــةْ

  . ١٥٤للمقدسي ص
  .٥٠٢/ ١) جبل(، ومقاييس اللغة ١٦٦٤/ ٤) جبل(، والصحاح ١٣٦/ ٦) جبل(العني : ينظر) ٧(
  .٢٢/ ٣٦) قنن(، وتاج العروس ٢١٨٤/ ٦) قنن(، والصحاح ١٠١٣/ ٢) قنن(مجهرة اللغة : ينظر) ٨(
  .١٨٦٢/ ٥) أكم(ح ، والصحا١٢٥/ ١) أكم(مقاييس اللغة : ينظر) ٩(
) هــضب (مشــس العلــوم ودواء كــالم العــرب مــن الكلــوم، و٥٥/ ٦)  هــضب(مقــاييس اللغــة : ينظــر) ١٠(

  .٣٩٤/ ٤) هضب(، وتاج العروس ٦٩٤٣/ ١٠
  .٥٠٢/ ١، )جبل(، ومقاييس اللغة ١٦٥٠/ ٤، )جبل(الصحاح : ينظر) ١١(
  .٩٧٤) جبل(، والقاموس ٤٤٢/ ٧، واحملكم واحمليط األعظم ٢٦٩/ ١) جبل(مجهرة اللغة : ينظر) ١٢(
َجبـلــة بــن أيـهــم: هــو) ١٣( َ ْ ُ ُ ََ ُّآخــر ملــوك غــسان، مــن ولــده عمــرو بــن النـُّعمــان اجلبلــي: َ

ِ ِ
ََ ْ ُ

ِ
ْ ُ َُ َُ َ َ َّ َ ِ ُ مشــس العلــوم : ينظــر.ِ

  .٩٧٥) جبل(، والقاموس ٩٦٧/ ٢ودواء كالم العرب من الكلوم، 
، واحملكــــم واحملــــيط األعظــــم ١٥١/ ١٢) جبــــل(، و�ــــذيب اللغــــة٧١١/ ٣ غريــــب احلــــديث: ينظــــر) ١٤(

  .٤٤١/ ٧) جبل(
) جبــل(، ولــسان العــرب ١٣٩/ ٤، واملخــصص ٤٤١/ ٧، )جبــل(احملكــم واحملــيط األعظــم : ينظــر) ١٥(

٩٧/ ١١.  
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 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

  :مث قال رمحه تعاىل ص
ُفالغيظ -١٠ َْ َ

ِ ما يـعرض لإلنسان (١)
َ ْ ُ ِ ْ َ ِوالغيض غيض الماء في النـقصان= َ

َ ْ ُّ ِ ِ
َ َُ ُْ َْ َ 

َّوالظ -١١ ِ في اإلنسان ُّنَ
َ ْ َإحدىِ ْ ِ التـهمِ َ ُّوهكذا الضن = ُّ َّ َ َ َ ِ البخيل فافـهمَ َ ْ َ ُ ْ

ِ
َ  

ْوالفيظ فـيظ النـفس وه -١٢ َ َِ ْ َّ ُ ُْ َْ ُو التـلفَ َ َّ ُوالفيض فـيض الماء ال يختلف = َ ِ
َ ْ َ

ِ
َ َُ ُْ َْ َ  

: أي) ُضِرْــعَيـ(الـذي : أي) اَمـ ((٢)، هـو-بـالغني املعجمـة والظــاء-) ُظْيَالغـَو: (قولـه: ش أقـول
ّاآلدمـــي، وتقـــدم حــــده، : مبعــــىن) اإلنـــسان(، و(٣)حيـــدث لإلنـــسان ممـــا يعرتيــــه مـــن تغـــري املــــزاج َّ

 الــذي يغــشى ِ الغــيظُســبب: ومعنــاه، فــاجلمع فيــه واملفــرد واملــذكر واملؤنــث ســواء، قــال احلكمــاء
  .  الذي يثور من غار القلب بتقلب األمور عليه(٤)العبيطاإلنسان، وينزل به من الدم 

 َغــاض: خســسه بعــد الزيــادة يف النقــصان، يقــال: غــيض املــاء، أي:  هــو-بالــضاد-) ُضْيَوالغــ(
 املــَيضِغــَو{: ، ومنــه  يف التنزيــل(٥)إذا غــار بــاألرض بــالنقص بعــد الفــور: ُاملــاء

َ
 وهــو ،(٦) }ُاء

م ْهَ، خبــالف الــو(٨)بالظــاء، وهــو الطـرف الــراجح) ُّنَّــالظَو(، (٧)ون بلـون إنائــهَّ يتلــٌ شــفافٌجـوهر
 (١٠) ألحـدمها علــى اآلخــر َةَّيــِزَ فهــو الـرتدد بــني أمـرين ال مّ، وأمــا الـشك(٩)نـه الطــرف املرجـوحفإ

َإحدى ((١١) وهو احليوان الناطق،)ِانَسْفي اإلن(هو  ْ ِ التـهمِ َ مجع �مة، وهي ظـن أهـل اخلـري ): ُّ
                                                 

  .والغيظ: يف ب) ١(
  .ساقط من األصل) ٢(
، ومــا يكتــب الــضاد والظــاء ٤٠٥/ ٤) غــيظ(، ومقــاييس اللغــة ١١٧٦/ ٣) غــيظ(الــصحاح : ينظــر) ٣(

  .٩٦خمتلف البن فهد املكي ص واملعىن 
  .١٧٣/ ٤) عبق(مقاييس اللغة.الطري:  الدم العبيط أي)٤(
: ، بل غاية مـا ورد فيهـا أن مطلـق النقـصان، ينظـر)النقص بعد الوفر(مل يرد يف أكثر كتب اللغة قيد ) ٥(

/ ٤) غــيض (جممــع حبــار األنــوار يف غرائــب التنزيــل ولطــائف األخبــار، و١٠٩٦/ ٣) غــيض(الـصحاح 
  .٣٩، والفرق بني الضاد والظاء للزجناين ص ٨٢

  ).٤٤: (سورة هود، اآلية) ٦(
  .٢٩٤ صالتوقيف على مهمات التعاريف: ينظر) ٧(
. هو جتويز أمرين أحدمها أظهر من اآلخر: الشك والرتدد بني أمرين، وعند األصوليني:  الظن يف اللغة)٨(

، وقــال ابــن ٩، والورقــات ص٤٦٢/ ٣ )ظــنن(، ومقــاييس اللغــة ٢١٦٠/ ٦) ظــنن(الــصحاح : ينظــر
   . ٣٢االعتماد ص .هو من األضداد: مالك

) وهـم(مقـاييس اللغـة : ينظـر. هـو الطـرف املرجـوح: الغلط والسهو، وعنـد األصـوليني: الوهم يف اللغة) ٩(
  . ١١١/ ١ البحر احمليط يف أصول الفقه، و٢٠٥٤/ ٥

. و جتـويز أمـرين ال مزيـة ألحـدمها علـى اآلخـرهـ: خـالف اليقـني، وعنـد األصـوليني: الشك يف اللغة) ١٠(
  . ٩، والورقات ص١٥٩٤/ ٤) شكك(الصحاح : ينظر

  . ٢٢٣، وشرح حدود ابن عرفة ص٩٣، والتعريفات ص١٦٦مفاتيح العلوم ص:  ينظر)١١(
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 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

مــن ُة ال ســبب يوجبهــا، كمــن يــتهم بــشيء َمــْهُ يف اإلنــسان تـُّالظــن: ، قــال بعــضهم(١)بالــسوء
 بالنـاس خـريا، ويـشتغل ُّ من يظـنُ، فالسعيد(٢)الفواحش، ومل يظهر عليه شيء مما يقتضي ذلك

ُحبالــه عــن أحــواهلم، وال يــذكر شــيئا مــن معــايبهم يف ا�ــالس وال غريهــا؛  ألنــه حمظــور ال يــسوغ ً 
  :ّوهللا در القائل يف معىن ذلك حيث قال ،(٣)فعله

  ْهِْريَ غِوبُيُ عْنَ عِهِسْفَ نـِيوبُِع           بَلِغَتْشَ يَْن أِءْرَمْ الِةَادَعَ سْنِم
َال وِاقَ عَانَ كْ إنُءْرَمْال ِِْوب غريهيُ عْنَ عُهُلَغْشَأ       ًعا  ِرً َ   ]ب/٥[ْعهَرَ وِ
ُما العليل السقيم أشغلهَك َُ ْ ََّ ُ

ِ ِ
ُ َ ْعن         َ ْعهَجَو همِّلُ كِاسَّ النِعَجَ وَ

(٤)  
َإحدى(نـسان  يف اإلَّ والدليل على أن الظن ْـ ِ الـتـهمِ َ ُيـا أيـهـا الـذين آمنـوا اجتنبـوا {: قولـه تعـاىل) ُّ َ َ

َِ ْ ُ َ
ِ َّ َ َُّ

ِّكثـريا مـن الظـن َّ
َ

ِ ِ
ً َ{

َّ اهللا تعـاىل حـرم مـن املـسلم َّ، وألن(٦) »واُسَّسـََ جتَالَو«:--، وقـول النـيب (٥) 
أنــه  -- ويف الــصحيحني عــن أيب هريــرة. (٧) انتهــىاًدمــه ومالــه وعرضــه، وأن يظــن بــه ســوء

ِإياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث« : قال رسول اهللا: قال ِ
َْ ُ َ ْ ََّ َّ َّ َُّ ََّّ َ َ ْ

ِ«(٨).   
ُّالضن: (يقال: أي) اَذَكَهَو ( ُالبخيل(، وهو )َّ ْـ

ِ
ِفـافـهم(، -بالـضاد املعجمـة-(٩) )َ َ ْ اعـرف مـا ): َ

 علـى (١٠)}ٍنيِنَضِ بـِبْيَالغى َلَ عَوُا هَمَو{: ذكرته لك، وأتقنه ترشد، قال اهللا تعاىل يف حق نبيه
   .(١١)متهم: ها بالظاء هي القراءة املعتادة مبعىنأ ومن قرببخيل،:  قراءها بالضاد، أيْنَقراءة م

                                                 

ْ التهمـــة فـعلـــة مـــن وهـــم، وأصـــلها)١( ًومهـــة؛ فقلبـــت الـــواو تـــاء، وهـــي: ُ َْ كتـــاب : ظـــن الـــسوء بـــاملرء، ينظـــر: ُ
  .٤٧٢/ ٣، واملخصص ١٨١ صاأللفاظ

  .٧٦/ ٥، وفتح القدير ٣٣١/ ١٦ اجلامع ألحكام القرآن:  ينظر)٢(
ٌْيا أَيـها الذين آمنوا اجتنبوا كثريا من الظن إن بـعض الظن إمث{: يقول اهللا تعاىل) ٣( ِ ِِّ َِّّ ََّ ْْ َ ُ َ ََّ َ َ

ِ ِ ِ
ً َ َ ُ

ِ َّ َ ، ]١٢: احلجـرات[} ُّ
َّإيـاكم والظـن«: -–ويقـول رسـول اهللا  َُّ َِ ْ ِ فـإن الظــن َأكـذب اْلحـديثَّ ِ

َ ُ َ َْ َّ َّ  أخرجـه اإلمـام البخــاري يف »َّ
  ).٢٥٦٣(، واإلمام مسلم يف صحيحه، رقم )٥١٤٣(صحيحه رقم 

، أما البيت األول فلم ٩٢البيتان الثاين والثالث من املنسرح، ومها لإلمام الشافعي كما يف ديوانه، ص) ٤(
  .أقف عليه

  ).١٢: (سورة احلجرات، اآلية) ٥(
  ).٢٥٦٣(، واإلمام مسلم يف صحيحه، رقم )٥١٤٣( أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه رقم )٦(
 أخرجه اإلمـام مـسلم »كل املسلم على املسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه«:  -–قال رسول اهللا ) ٧(

  ).٢٥٦٤(يف صحيحه، رقم 
  ).٢٥٦٣(حيحه، رقم ، واإلمام مسلم يف ص)٥١٤٣( أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه رقم )٨(
  .١٠٤/ ٣) ضنن(، والنهاية يف غريب احلديث واألثر ٢١٥٦/ ٦) ضنن(الصحاح :  ينظر)٩(
  ).٢٤: ( سورة التكوير، اآلية) ١٠(
اهلـــادي شـــرح طيبـــة النـــشر يف . ، والبـــاقون بالـــضادالكـــسائي، وابـــن كثـــري، وأبـــو عمـــروقرأهـــا بالظـــاء ) ١١(
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 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد
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 َ الــسخاءَّأن"  :، فقــد جــاء يف اخلــربٌ ووصــف الكــرم ممــدوح،ٌ البخيــل مــذمومَ وصــفَّمث اعلــم أن
ة، والبخـل َّق بغـصن منهـا قـاده إىل اجلنـَّ تعلـْنَ يف اجلنة، وأغصا�ا متدليات يف الدنيا، فمـٌشجرة
 (١)"ق بغــــصن منهــــا قــــاده إىل النــــارَّ تعلــــْنَ يف النــــار، وأغــــصا�ا متــــدليات يف الــــدنيا، فمــــٌشــــجرة
  . انتهى
رضــي اهللا - اخللــق، وعــن عائــشة ُ، وســوءُالبخــل: تان ال جيتمعــان يف قلــب مــؤمنَلْصَخــ: وقيــل
َالـــسخي قريـــب مـــن اللـــه، قريـــب مـــن  :"--قـــال رســـول اهللا :  أ�ـــا قالـــت-عنهـــا (٢)تعـــاىل َ

ِ ِ ِ ِ
ٌ ٌِ َِ ََّ َّ َّ

ِالناس، قريب من اجلنـة، بعيـد مـن النـار َّ َّ ََّ َ
ِ ِ ِ ٌِ َ َْ ٌ َِ ِوالبخيـل بعيـد مـن اهللا بعيـد مـن اجلنـة بعيـد مـن النـاس  ،ِ َّ ََّ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ٌ ٌَ َ َ َ َْ ُ ْ َ
َّقريــب مــن النــا َ

ِ
ٌ . (٤)"لعــامل البخيــلاجلاهــل الــسخي أحــب إىل اهللا مــن ا: "وقــال بعــضهم. (٣) "رَِ

وعـــن . (٥)"خبـــل وهـــوى، وعجـــب: ثـــالث مهلكـــات:" - كـــرم اهللا وجهـــه-ويف األثـــر عـــن علـــي
معاشــــرة البخيــــل، : وهــــي] أ/٦[أربعــــة تــــضين البــــدن، وجتلــــب العلــــل، ورمبــــا قتلــــت،: جــــالينوس

ُجــد مبـا جتــد، جــد :" --وقــال علـي ". وجمالـسة الثقيــل، ومعاجلـة العليــل، ووعـد فيــه تطويـل ُ
   .انتهى " ٌ كثريّقلُمْ الُهدَ بالقليل، جْواقنعًكثريا، 
ُوالفـــيظ: (مث قـــال ْ َ ـــيظ الـــنـفس ((٦)هـــو-بالفـــاء والظـــاء-) َ ِفـ ْ َّ ُ ْ ثورا�ـــا، :  أي(٧)الـــيت هـــي الـــروح) َ

ــوه(وهياجهــا،  ْ ُو التـلــفَ َ َّ  الــنفس إن فــاظ غيظهــا عميــت، وإذا عميــت بغــت، َّهلــا؛ ألن: أي) َ
ُوالفـيض(، (٩)}َونُهـَمْعَ يـْمِِا�َيُْغ طِ يفْمُهُرََذون{ : ، قال تعاىل(٨)وإذا بغت تلفت، وأتلفت ْ َ َ (–

ِفـيض الماء(هو : -بالضاد
َ ُ ْ  َفـاض: ازدياده باالرتفاع والكثرة بعد القلـة والنقـصان، يقـال: أي )َ

                                                                                                                            

  .٣٦ظاء البن سهيل ص الضاد وال: ، وينظر٣٣٧/ ٣ القراءات العشر
  ).١٠٣٧٧(، والبيهقي يف شعب اإلميان رقم ٩٢/ ٧ أخرجه أبو نعيم يف احللية، رقم )١(
  .زيادة من ب) ٢(
  .١٠٣٥٦أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان برقم ) ٣(
  .  ١٠٠/ �١ذيب اآلثار للطربي : ينظر) ٤(
َُثالث مهلكات، وثالث من:"--قال رسول اهللا ) ٥( ٌُ ٌَ ََ ََ ٌ َ ِ

ٌجيات، وثالث كفـارات، وثـالث درجـات ْ ٌَ ََ ََ ٌ ٌَ ََ ََ ََّ َ ٍ َََّفأمـا ، ِّ
ُالمهلكات َ ِ

ْ ُ ِفشح مطاع وهوى متبع، وإعجاب المرء بنـفسه: ْ ِ ْ َِ
ِ
ْ َ َ َْ ُ َ َ ُ ُْ ٌِ ٌ َّ ً َ َ ٌّ ُ   . ٧٣١البيهقي يف شعب اإلميان رقم .." َ

  .زيادة من ب) ٦(
  . ١٧٩/ ١، واملخصص ٩٨٤/ ٣) نفس(الصحاح :  ينظر)٧(
الـصحاح : ينظـر. املوت واهلالك، ومل أجد الفيظ مبعىن الثـوران واهليجـان: الفيظ: ي يف كتب اللغةالذ) ٨(

، وحـصر الظـاء ٤٢، واالعتمـاد البـن مالـك ص٤٦٦/ ٤) فـيظ(، ومقـاييس اللغـة ١١٧٦/ ٣) فيظ(
  .٢١البن ثابت ص

  ).١١٠: ( سورة األنعام، اآلية)٩(
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ـــَإذا ك: معَّالـــد ـــه(١)ه، وغمـــر بـــالعرباتُبْكَر ســـُث ُال يختلـــف: (، وقول ِ
َ ْ َمـــشاحةال : أي) َ َّ َ فيـــه بـــني  ُ

  .هذا الفن وال خالفعلماء 
  :  صمث قال رمحه اهللا
ُوحنظل النبت كثير يـعرف  -١٣ َ ْ ُ ٌَ

ِ َ ِ َّْ ُ َ ْ ُوالحنضل الظل الكثير يـؤلف= َ َ ْ ُُّ ُ
ِ َ ِّ

ُ َ ْ َ َ 
 ِالَعْفـَى األَلَ عُّضَح اْلُهَدْعَبـَو = ِالَبْ إلى اإلقـٌوبُسْنَ مُّظَحاْلَو -١٤
ُوالظب وصف الرجل اله -١٥ ِ ُ َّ ُ ْ َ ُ

ُوالضب = ِاءَّزَّ َّ ِ معروف لدى البـيداءَ َ َْ َ َ ٌ ُ ْ َ  
  
ُوحنظـــل: (قولـــه: أقـــول: ش َ ْ َ ت(وهـــو ) َ ِالنب رف( املـــشهور )َّْـــ ُكثيـــر يـع َ ْـــ ُ ٌ

ِ عنـــد عامـــة النـــاس : أي) َ
ه وطرحـه، يكثـر نبتـه يف األقطـار ّ له كالبطيخ يف مـدَ ال ساقٌ، وهو نبتٌكلهم، فال جيهله أحد

مـا مـن شـيء " :-رضي اهللا عنهمـا- عباس قال ابن. (٢) يف اجلنة إال أنه حلوُاحلجازية، وينبت
  .  انتهى (٣)"ينبت يف األرض إال وينبت يف اجلنة 

ُوالحنضل( َ ْــ َ ُّالظل(بالــضاد هــو ) َ ُالكثيــر ((٥)مسَّ، وهــو الــذي تنــسخه الــش(٤) )ـِّـ
ِ اجلزيــل : أي) َ

ُيـؤلـــف(منـــه ال القليـــل  َ ْ مبعـــىن يرغـــب فيـــه للجلـــوس والراحـــة، وال ســـيما إذا كـــان يف زمـــن : أي) ُ
، فـــإن الـــشخص يرغـــب فيـــه حقيقـــة، والـــنفس (٧)اهليفـــاء األشـــجار ّ، وكـــان مـــن ظـــل(٦)ةَضْمـــَّالر

                                                 

،ومــا يكــب الــضاد والظــاء ٤٦٥/ ٤) فــيض(للغــة ، ومقــاييس ا١٠٩٩/ ٣) فــيض(الــصحاح :  ينظــر)١(
  .٩٩واملعىن خمتلف ص

  ، ١٥، وحصر حرف الظاء ص ٢٨٣/ ٣املخصص :  ينظر)٢(
، والبحـر احملـيط ١٧٩/ ١٧، واجلامع ألحكـام القـرآن ٣٤١/ ٤ معامل التنزيل يف تفسري القرآن:  ينظر)٣(

٦٨/ ١٠.  
 وجد�ا مبعىن غدير املاء أو قلت الصخر أو املـاء  مل أجد يف كتب اللغة احلنضل مبعىن الظل، غري أين)٤(

ٌهـذا حـرف غريـب: يف الصخر، قال عنه األزهـري ِ َ ٌ ْ َ َ ، ولـسان ٢٠٦/ ٥) حنـضل(�ـذيب اللغـة : ينظـر. َ
  . ١٨٣/ ١١)حنضل(العرب

، ومــشارق األنــوار ٤٨٩/ ٣، وجممــع حبــار األنــوار ١٥٩/ ٣النهايــة يف غريــب احلــديث واألثــر :  ينظــر)٥(
  .٣٢٨/ ١آلثار على صحاح ا

) رمـض(الـصحاح : ينظـر. شدة احلر، وما جيعله من سخونة على الرمال واحلجـارة:  الرمضة والرمضاء)٦(
  .٣٦١/ ١٨) رمض(، وتاج العروس ٤٤٠/ ٢) رمض(، ومقاييس اللغة ١٠٨٠/ ٣

/ ٤) هيــــف(الــــصحاح : ينظــــر. أهيــــف: الطويلــــة، ومــــذكره: الطــــول، والــــشجرة اهليفــــاء، أي:  اهليــــف)٧(
  .٢٥/ ٦) هيف(، ومقاييس اللغة ١٤٤٤
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هــــو ظــــل " :--] ب/٧[، قــــال أنــــس(١)" ال مشــــس معــــهٌّة كلهــــا ظــــلَّ اجلنــــَّأن" َيِوُ ر،تألفــــه
   .  انتهى(٢)"العرش

: أي) ٌوبُسْـنَم(، (٣)عة واعتـدال األحـوالّزاهة واخلالعة مع صفو العيش والـسَّهو الن) ُّظَحاْلَو(
فى عيـشه، كـان يف َد اإلنـسان، وصـِعَإتيان الزمان به، فإن أقبل س: أي) ِالَبْإلى اإلقـ(معروف 

املــــرء بــــسعده ال بأبيــــه وجــــده، : أيــــام حظــــه ونزاهتــــه، فجميــــع مــــا يفعلــــه فيــــه ال خييــــب، وقيــــل
، ومنــه يف (٤)عــال علــى األفبالــضاد، وهــو احلــثُّ) ُّضَحــاْل(بالظــاء ) ّظَحــاْل(بعــد : أي) ُهَدْــعَبـَو(

  .(٥)}ِنيِكِْس املِامََعى طَلَ عُّضَُال حيَو{: التنزيل
ُوالظب( 

ُوصف(اء هـو َّبالظـ(٦) )َّ ْـ ُالرجـل الهـ(نعـت : أي) َ ِ ُ وهـو الـذي :  مـن بـين آدم، أي)ِاءَّزَّ
ُهزئـــت : ستهزأ بـــه مـــن الرجـــال األســـافل، يقـــالُتمـــسخر عليـــه، ويـــُي ِ ُهزئـــتومنـــه، َ ِ :  مبعـــىن(٧)بـــه َ

 ال جيـوز فعلـه، وال ينبغـي ٌيء حمظـورّمنه، ومتسخرت عليه، واعلـم أن االسـتهزاء بالـش ُكتِحَض
 اسـتهزأ بـشيء أو ْنَ يـراد بـه اجلـد، فمـي فـيظلم نفـسه بـه إال اهلـزل الـذاالجرتاء عليـه مـن أحـد،

 أو فرح لعاهة نزلت به، فرمبا يبتليه اهللا مبـا فيـه، ويعافيـه، وقـد ،ّالرثةك من حالته ِحَحقره أو ض
 أنــه --، ويف األثــر عــن ابــن مــسعود (٨)احل إفــراط تــوقريهم مــن ذلــكَّلف الــصَّبلغنــا عــن الــس

                                                 

ٍإن المتقــني يف ظــالل وعيــون{:  وقــد جــاء مــصرحا بــه يف القــرآن الكــرمي؛ يقــول تعــاىل)١(
ُُ َ ُ

ٍ َ ِ ِ َ
َِّ ْ َّ : املرســالت[} ِ

ًوندخلهم ظال ظليال{: -جل ذكره–، وقال ]٤١ َ ُِ � ِ ِ
ْ ُ ْ ُ   ].٥٧: النساء[} َ

 رواه عن الربيع - رمحه اهللا–اإلمام القرطيب  إال أن -– مل أجد هذا األثر مرويا عن أنس بن مالك )٢(
  .٢٠٩/ ١٧اجلامع ألحكام القرآن : ينظر. بن أنس، ولعل ذلك انتقال نظر من املصنف

، والظــــاء للمقدســــي ٤٠٥/ ١، والنهايــــة يف غريــــب احلــــديث واألثــــر ١١٧٢/ ٣) حظــــظ( الــــصحاح )٣(
  .١٤٤ص

، ومــا يكتــب الــضاد ٢٩٣ /١٨) حــضض(، وتــاج العــروس ١٠٧١/ ٣) حــضض(الــصحاح :  ينظــر)٤(
  .٨٢والظاء واملعىن خمتلف ص

  ).٣٤: ( سورة احلاقة، اآلية)٥(
  .�ذا املعىن) الظب( مل أجد يف كتب اللغة )٦(
ِرجل هزأَة، يـهزأُ بالنَّاس و)٧( ِ َ َْ َُ ٌ ٌوهـزأَة. ٌ ْ ُيـهـزأُ بـه، وقيـل يـهـزأُ منـه: ُ ْ

ِ ِ
َ َْ ُْ َُ

ِ
َ

ُقـال يـونس. ِ ُ ُ َ ِإذا قـال الرجـل هزئـت م: َ
ُ َِ ُ َ َ َ َنـك، ِ ْ

َفـقد َأخطأ، إمنا هو هزئت بك ِ ُ َ ُِ
َ ََِّ َ ْ ْ َ ٍوقال أَبو عمرو. َ ْ َ َ َ ُيـقال سخرت منك، وال يـقـال: َ َُ َُ َ ََُ َ ْ ِ ِ

ُ َسـخرت بـك: ْ ِ ُ ْ
ِ

َوهـزأَ . َ َ
ًالشيء يـهزؤه هـزءا ْ َ َُْ َ َكـسره: َ ، واألفعـال ١٨٣/ ١)هـزأ(، ولـسان العـرب٨٣/ ١) هـزأ(الـصحاح :  ينظـر.َ

  ،٣٦١/ ٣للصقلي 
ٌيا أَيـها الذين آمنوا ال يـسخر قــوم مـن قــوم عـسى َأن يكونـوا خيــرا مـنـهم وال نـساء {:  تعاىل يقول اهللا)٨( َ ً َ

ِ ِ َِ ََ َْ ْ ُْ َْ ْ َ َُ ُ َ ْ َ َ َْ َ
ٍ
ْ َْ ٌَ ُ

ِ َّ ُّ
َّمن نساء عسى َأن يكن خيـرا منـهن َُّ ْ

ِ ِ ِ
ً َ َْ َ ُ َ ْْ َ

  ].١١: احلجرات[} ٍ
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ْالبالء موكل بالقو ": قال َْ ِْ
ٌ ََّ ُ َُ َّ عليه خـشيت أن أحتـوُرتَخْسََ، أو متٍلبَ كْنِت مْحكَ ضْوَ لِلَ  كلبـا َلُ

  :  انتهى، وما أحسن قول القائل يف معىن ذلك حيث قال(١)"مثله
ِهتَ تـَال ِكن منْ

ْ   اَيكِاوَسَ مْنِ ماًرْتـِ سُ اهللاَكِتْهَيـَفـوا    ُرَتـَا سَم ِاسَّن اليِاوَسَ مَ
اَيكِا فَِمب ْمُهْنـِا مًدَحَ أْبِعَ تَالَوا      وُرُِكا ذَذِ إْمِيهِا فَ مَنِاسََ حمْرُْكاذَو

(٢)  
ـــــضب( ُوال َّ روف ((٣)بالـــــضاء وهـــــو حيـــــوان) َ ٌمع ُ ـــــ ْ داء(مـــــشهور : أي) َ ـــــدى البـي ِل َ ْـــــَ َ عنـــــد : أي) َ

لَرَ؛ لكثــرة وجــوده فيهــا فهــو يــشبه الــو(٤)الباديــة
 زمانــا كثــريا، وال ُقــة، يعــيشِْليف اخل] أ/٨[ يف(٥)

، فأكــل منــه خالــد بــن -- ُ، وقــد أكــل علــي مائــدة النــيب(٦)سيمَّ املــاء، ويكتفــي بالنــُيــشرب
ــــه النــــيب--الوليــــد  ــــَّ ألنــــ؛-- ومل يأكــــل من ــــ(٧)د أكلــــهه مل يعت  تأكــــل  متــــيمو، وكانــــت بن

  : وا بأكلهم له بقول الشاعرُِّباب فعريِّالض
ِّبَّ للضَكَلَكَ أَفْيَا كَ ذْنَع َّل عدُقَ فـ....ا  ًرِاخَفُ مَاكَ أتٌّيِيمَِ متَ مااَإذ

(٨)  
 منهـا يف القـدر ّ أقـل:يِادَ، والـو(٩) األحجار واألشجارٌ ذاتٌهي األرض املتسعة: داءْيَالبـ: تنبيه
، (١١) أوســـــع مـــــن الـــــوادي، وأضـــــيق مـــــن البيـــــداء:فْوَْ، واجلـــــ(١٠)ال ورمبـــــا كـــــان ســـــهساع،ّواالتـــــ
  ، (١٢) مستدير أقعر ميسك املاءٌ قاع:بْعِّوالش

                                                 

مـن ) ٢٥٥٤٧( مـصنفه رقـم ، وابـن أيب شـيبة يف)٤١٣١( أخرجه اإلمام البغوي يف شـرح الـسنة رقـم )١(
  ).إخل ...لو ضحكت من كلب(غري زيادة 

، و�اية ١٨٣/ ٢، والعقد الفريد ٢٦٦أدب الدنيا والدين ص:  البيتان من البسيط، ومها بال نسبة يف)٢(
  .٢٩١/ ٣األرب 

  .٧٠/ ٣، والنهاية يف غريب احلديث واألثر ١٦٧/ ١) ضبب( الصحاح )٣(
، وتاج العروس ٣٢٥/ ١) بيد(، ومقاييس اللغة ٤٥٠/ ٢) بيد(الصحاح : رينظ. هي املفازة:  البيداء)٤(

  .٤٥٢/ ٧) بيد(
: ينظـر.. ََ الورل دابة من فصيلة سوام أبرص، تشبه الضب، تأكل احليات واحلرايب، والعـرب تـستخبثه وتـستقذره)٥(

  .٦٠٣/ ٢، املخصص ١٠٣/ ٦) ورل(، مقاييس اللغة ١٨٤١/ ٥) ورل(الصحاح 
  .٧٠١/ ٢اة احليوان الكربى حي:  ينظر)٦(
  ).١٩٤٥(، واإلمام مسلم برقم )٥٥٣٧( أخرجه اإلمام البخاري رقم )٧(
، وحماضـرات األدبـاء ٣٦٨/ ٦، واحليـوان ٥١٠ البيت من الطويل، وهو أليب نواس كمـا يف ديوانـه ص)٨(

٧٢٣/ ١.  
  .٤٥٣/ ٧) بيد(، وتاج العروس ٩٧/ ٣) بيد(لسان العرب :  ينظر)٩(
  .٣٨٤/ ١٥)ودى(، ولسان العرب٣/٦٣املخصص :  ينظر)١٠(
  .١٠٦/ ٢٣) جوف(، وتاج العروس ٣٦/ ٩) جوف(لسان العرب :  ينظر)١١(
/ ١) شــعب(، ولــسان العــرب ١/٣٨٢) شــعب(، واحملكــم ٢٨٣/ ١) شــعب(�ــذيب اللغــة:  ينظــر)١٢(

٤٩٩.  
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رة ْفـــَ، والق(٢) مـــا اتـــسع مـــن األرض واخنفـــض:ةَوْجــَ، والف(١) الفـــضاء اململـــوء بـــالكأل:ج هـــوْرَمــْوال
  .(٤) األرض الواسعة:ة هيَفْيـَ، والف(٣) األرض اجلدبة:هي
  

  :  صاهللامث قال رمحه 
ِواعلم بأن البـيظ بـيظ الفحل -١٦ ْ ْ َْ ُ َ ََ َ َّ َِ ْ ْ ِوالبـيض ال يجهله ذو عقل = َ ْ َ ْ َُ ُ ُ َ ُْ َْ َ َ 

ِوهكذا بالظاء بـيظ النمل  -١٧ ْ َّ ُ َْ
ِ َّ َ َ َ ٍوما عداه فبضاد= َ َ َِ ُ ََ َ ِملُ أَ ْ 

ِواْلمرظ الجوع الشديد فاعلم -١٨ َ ُْ َ ُ ِ َّ ُ ْ ُ َ َ ِوالمرض الداء المضر فافـهم = َ َ ُْ َ ُّ ِ ُ َّ َ َ َ 
ْواعلــم( :قولــه: أقــول َ ْ هــا ّاعلــم أي: لــب بــاإلعالم ملــا يــذكره، واملعــىنَّهــو فعــل أمــر يــستدعي الط )َ
َبـــأن البــــيظ(الـــب، وتـــيقن ملـــا ســـأذكره لـــك، وأتلـــوه عليهـــا مـــن هـــذه األقـــوال، َّالط ْ َ َّ َ اء هـــو َّبالظـــ) ِ
ِبـيظ الفحل( ْ َْ ُ   .(٦)  بالظاءاخلصيته بيظ: ، فيقال(٥)كر من كل نوعَّ، وهو الذ)َ
ُوالبــيض( ْ َ : أي) ُهُلــَهْجَال ي( بـني األنـام ٌ، فهـو معــروف(٧)  الطيـور والـدجاجُاد هـو بــيضَّبالـض) َ

ــقَو عُذ(ال خيفــى علــى   ٌ متــصلٌ يف القلــب لــه شــعاعٌنــور:  هــوفالعقــلصــاحب فهــم، : أي) ِلْ
، وقــال ِهْيــََد يَْنيَ بـــَهَفــَقـَْو أَلْقــَ العَقَلــَا خَّمـَ ل"-ســبحانه وتعــاىل-، روي أن اهللا ]أ/٨[ (٨) بالـدماغ

َمــن أ: لـه ْ  ِيتَّزِ وعــ،ْاذهــب: -ســبحانه وتعــاىل- ُّ فقـال لــه الــرب.ُك غــريَ ال إلــهُ اهللاَأنــت:  فقــال؟اَنــَ
  .  انتهى(٩) "بِاقُب، وبك أعِاسَ أحَكِذ، وبُ آخَكِايت، بَوقُلَْف خمَرْ يف أشَكَّنَعَضَ ألِاليلَجَو

                                                 

  .٢/٣٦٤) مرج(، ولسان العرب٤٢٢/ ٧) مرج(احملكم :  ينظر)١(
  .١٤٨/ ١٥) فجا(، ولسان العرب٧١٢) فجو (جممل اللغة:  ينظر)٢(
  .  ٤/١٧٨، واملخصص ١٠٧/ ٩) قفر(�ذيب اللغة: ينظر)٣(
  . ٥١٧) فيف(، وخمتار الصحاح ٤٠٧/ ٨) فيف(العني: ينظر)٤(
/ ٣٠) فحـل(، وتاج العروس ٤٧٨/ ٤) فحل(، ومقاييس اللغة ١٧٨٩/ ٥) فحل(الصحاح :  ينظر)٥(

١٤٩.  
البـيظ ):١/٣٦٣) بـيظ(مجهـرة اللغـة(ء الفحل، وليس خصيته، قـال ابـن دريـدما:  البيظ يف كتب اللغة)٦(

َزعموا مستـعمل وهو ماء الفحل وال أَدري ما صحته وقال قوم َ َ َ َ َُّ ِ
َ َ ُِ ْ َ ْ َْ َ ُ ْ َ ْ َ ْهو مـاء المـرأَة: َ َ ْ َ َ مقـاييس اللغـة : ينظـر. ُ

/ ١ الكلــوم ، ومشــس العلــوم ودواء كــالم العــرب مــن٢٢، واالعتمــاد البــن مالــك ص ٣٢٧/ ١) بــيظ(
٦٧٤.  

  .٣٢١/ ٢، واملخصص ٣٢٦/ ١) بيض(، ومقاييس اللغة ١٠٧٦/ ٣) بيض(الصحاح :  ينظر)٧(
ـــــة ٦٧ ص احلـــــدود األنيقـــــة والتعريفـــــات الدقيقـــــة، و١٥١التعريفـــــات ص:  ينظـــــر)٨( ، والتعريفـــــات الفقهي

  .١٤٩ص
  ).٢٥٤( رقم الرتغيب يف فضائل األعمال وثواب ذلك أخرجه ابن شاهني يف )٩(
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 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

، وال يقال بالـضاد كبـيض الطيـور والـدواجن، (١) )ِلْمَّ النِظْيَبـ( يف )ِاءَّبالظ( أن يقال )اَذَكَهَو(
 اش األرضَشَخـ ترعى من منلة، وهو دويبات دقاق،:  واحده(٢) مل اسم جنسَّ النَّمث اعلم أن

ومن عجيب أمره مع صغر حجمه حيمل أثقل منه ويدخر قـوت الـشتاء  ":، قال أبو ذؤيب(٣)
  .  انتهى (٤) يف الصيف

أذكــــره بالــــضاد يف : ، أي)ِلْــــُم أٍادَضِبــــَف(عــــدا بــــيظ النمـــل املــــذكور :  أي)ُاهَدَا عــــَمــــَو: (وقولـــه
  . ك له للطلبة يف املدارس أو غريهاإمالئ

ُواْلمـــرظ( َ َ ُالجـــوع(اء هـــو َّبالظـــ) َ ْ ـــْخَمْال:  أي(٥) )ُ ـــشديد ((٦) صةَم ُال ِ القـــوى املفـــضي : أي) َّ
ِفـــاعلم(للهـــالك،  َ ْ ُوالمـــرض. (عنـــه مـــن الغـــافلنياعـــرف ذلـــك وافهمـــه ترشـــد، والتكـــن : أي) َ َ َ َ (

ُالداء(بالضاد هو  األمل واألسقام املـضرة بأبـدان األنـام واملوهنـة لألجـسام، وإليـه اإلشـارة : أي) َّ
ِالمـــــضر فـــــافـهم :(بقولـــــه َ ْ َ ُّ اء املـــــضر بأبـــــدان َّ الـــــدُســـــبب: مـــــا قلتـــــه لـــــك، قـــــال احلكمـــــاء: أي) ِ

 : ال أعـــرفهمٌثالثـــة": قـــال املـــأمون، (٧) األشـــخاص االختالطـــات الرديـــة مـــن األطعمـــة املغذيـــة
 :ع ابــن أدم رأســه وهــمَضــَ مــا وٌلــوال ثالثــة":  وقــد جــاء يف اخلــرب، (٨) "املــرض، والفقــر، واملــوت
ضــا يبعــث ِرَ إذا مَ املؤمنــةَ أو األمــةَ العبــدَّنإ": وقــد جــاء يف اخلــرب، (٩) "املــرض، والفقــر، واملــوت

اهللا أحدهم أن يأخذ قوته، فيـضعف، ويـأمر الثـاين اهللا إىل كل منهما أربعة من املالئكة، فيأمر 
الثالـث أن ] أ/٩[ ، ويـأمر(١٠) ]فلم يقدر على تناولـه [ أن يأخذ لذة الطعام والشراب من فمه

يأخذ نور وجهه، فيصري مصفر اللون والوجه، ويأمر الرابـع أن يأخـذ ذنوبـه، فيكـون طـاهرا مـن 
لـــذي أخـــذ قوتـــه أن يـــرد إليـــه مـــا أخـــذه، ويـــأمر الـــذنوب، فـــإذا أراد اهللا أن يـــشفيه يـــأمر امللـــك ا

امللك الذي أخذ لذة الطعام من فمه والشراب أن يـرد إليـه مـا أخـذه، ويـأمر امللـك الـذي أخـذ 

                                                 

  .٢٢٧، والكليات ص٢٠٥/ ٢٠) بيظ(تاج العروس :  ينظر)١(
. هو مـا دل علـى أكثـر مـن اثنـني، ومل يكـن علـى وزن مـن أوزان مجـوع التكـسري:  اسم اجلنس اجلمعي)٢(

، ومتهيـــد القواعـــد بـــشرح ٤٧٣/ ١، وأمـــايل ابـــن احلاجـــب ٢٣املفـــصل يف صـــنعة اإلعـــراب ص: ينظـــر
  .٤٧٤٢/ ٩تسهيل الفوائد 

  .٤٨٢/ ٥) منل(، ومقاييس اللغة ١٨٣٦/ ٥) منل(، والصحاح ٢٨٦/ ٢يم اجلراث:  ينظر)٣(
  . مل أقف على هذا القول فيما بني يدي من مظان)٤(
  . مل أقف يف كتب اللغة على املرظ؛ ومل أجد له مادة يف معاجم العربية)٥(
  .٢١٩/ ٢) مخص(، ومقاييس اللغة ١٠٣٨/ ٣) مخص(الصحاح : ينظر. ا�اعة:  املخمصة)٦(
  .٤٥٣/ ٢، والقانون يف الطب ١٤٨/ ٢احلاوي يف الطب، :  ينظر)٧(
  .مل أقف على هذا القول فيما بني يدي من مظان)٨(
  ).٢١٥٢( أخرجه أبو بكر الدينوري يف ا�السة وجواهر العلم، رقم )٩(
  .ساقط من األصل) ١٠(
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 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

 كـذا :نور وجهه أن يـرد إليـه مـا أخـذ، ومل يـأمر امللـك الـذي أخـذ ذنوبـه أن يردهـا إليـه،  فيقـول
ردوا ما أخذوا، ومل تـأمرين أن أرد مـا أخذتـه، يف أمرك يا رب أربعة من امللوك أمرت الثالثة أن ي

حاشـــا مـــن كرمـــي إذ أرد لعبـــدي ذنوبـــه أو أرســـلها إليـــه بعـــد مـــشقة تعبـــت : --فيقـــول اهللا 
اطرحهــا يف البحــر، : ومــا أصــنع بتلــك الــذنوب يــا رب، فيقــول لــه: فيهــا نفــسه بــاملرض، فيقــول

ب الــذنوب، ولــو ارحتــل مــن فيطرحهــا امللــك يف البحــر، فيخلــق اهللا منهــا متــساحا يــسبح لــصاح
  .  انتهى (١) "الدنيا، فيخرج من الدنيا وهو طاهر من الذنوب

، وعنـه (٢)  الثـواب األعـمواحملـن ينـيالن للعبـد فـضل -بـالفتح– َ الـبالءَّأن: ًوجـاء يف اخلـرب أيـضا
--: "انتهى (٣) " له كفارة سنةَة كانَلْيـَا ولً يومَضِرَ مْنَم .  

  : ص(٤) آمنيمث قال رمحه اهللا تعاىل
ِوالقيظ حر في الزمان -١٩

َ ََّ ِ ٌّ ُ ْ ُ ثائرَ
ِ ُوالقيض في البـيضة قشر ظاهر = َ

ِ ِ
ٌ ْ

ِ ِ َ ْ َْ ُ َ َ 
  اَرَهَى بـَّتَ حُنْسُ الحَالَ سَّضَبَو= ا َرَتـَ الوَّظَ المحسن بربوالمظ -٢٠
َّوعظت الحرب إذا ما اشتدت  -٢١ َ ْ َ َ ُ ْ َ

ِ َّ َ َّثم السباع والذئاب عضت= َ َ ُُ َ ِّ َ َ ِّ َّ ُ 
ُوالقيظ: (قوله: لأقو ْ ٌّحر(بالظاء ) َ ِفـي الزمـان(محـيم : ، أي(٥) )َ

َ َّ
األيـام والليـايل، فالليـل : أي) ِ

اء َّ بالظـُالقـيظ": (٦)بـو عبيـدسـاخن، قـال أ: أي) ثـائر(جبرم وهـو اهلـوي  والنهار عرضان قائمان
 ،حلــر الفــاترشــديد ا ]ب/٩[مبعــىن: ، أي(٧)انَعــَمْعَ قــيظ مُهــذا يــوم:  يقــال،"يفَّ الــصُهــو محــيم

  :قال الشاعر 
َّنش ٍةَّجَِأ   بُهَ لَّبَ هِفْيَّ الصُانَعَمْعَا مَذِ إَّىتَح ا املَهْنـَ عَ

َ
  (٨)ُبَطُّالرَو ُاء

                                                 

  . مل أقف عليه)١(
 نـصب وال وصـب، وال هـم وال حـزن وال ما يصيب املسلم، مـن«: -– ومن ذلك قول رسول اهللا )٢(

أخرجـــه اإلمـــام البخـــاري بـــرقم . »أذى وال غـــم، حـــىت الـــشوكة يـــشاكها، إال كفـــر اهللا �ـــا مـــن خطايـــاه
)٥٦٤١.(  

  . مل أقف عليه)٣(
  .زيادة من ب) ٤(
، والظــاء للمقدســي ١٣٢/ ٤، والنهايــة يف غريــب احلــديث واألثــر ٢٥٠/ ١) قــيظ(الــصحاح :  ينظــر)٥(

  .١٧٥ص
َّهـو محـارة الـصيف: والقـيظ :"ال أبو عبيـد القاسـم ق)٦( َّ ََ َ ُ يـقـول،ُ َُمـا يـصيفهم يـقـال: َ ََّقـيظـين هـذا الطعـام: َ َ َ ْ ََّ .

  .٢٥١/ ١غريب احلديث 
  . ٢٩٦)معع(، وخمتار الصحاح٢٨٠األلفاظ البن السكيت ص:  ينظر)٧(
  .٧٥٤لعرب ص، ومجهرة أشعار ا١٣ البيت من البسيط، وهو لذي الرمة، كما يف ديوانه ص)٨(
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 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

ـــَتَتَيـ :"-- أنـــه كـــان -- (١)]ابـــن عمـــر[ويف حـــديث  ـــَمْعَمْ الَع اليـــومَّب ـــشديد : ان، أيَع ال
ّموم بالليــل، وقــد يــأيت احلــر َّنهــار، والــسّ احلــر يكــون بالَّمث اعلــم أن.  انتهــى(٢)"القــيظ، فيــصومه

  . انتهى(٣)موم بالنهارَّبالليل، والس
      

ُوالقــيض( ْ َ ِفــي البـيضة( هــو َّضاد بالــ)َ َ ْــ ٌقــشر(للــدجاج وغــريه مــن ســائر الطيــور : أي) َ ْ
:  أي(٤) )ِ

ُظــاهر(غــالف 
ِ ) المحــسن ((٥)الرامــي بالــسهام: بالظــاء أي) ربوالمظــ. (ّبــني وواضــح: أي) ِ

ـــــ(ب يف رميتـــــه املـــــصي: أي ّقـــــد، وهـــــو (٦)جـــــذب الـــــوتر: هـــــو بالظـــــاء مبعـــــىن: أي) اَرَتـَ الـــــوَّظَب ِ 
:  أي(٩) )َالَســ( ،بالـضاد) َّضَوبــ. ((٨)أيـضا هــو حمـل اخلتــان مـن النــساء) ُرْــظَوالب(، (٧)القـوس

هــــا ُعْإذا ســــال دم: اًيــــضِضَا وب�ضَ بــــُّضِبَ تــــُ العــــنيِتَّضَبــــ: وســــال، يقــــال) ُنْسُالحــــ(جــــرى منــــه 
 ءقاّ الــسَّبــض: ، وال يقــال(١١)ِر مــن العــنيَّهــر، أو تفجــَّ مــن النَإذا ســال: ُ املــاءَّضَ، وبــ(١٠)وجــرى
  . اشتهر، وظهر غاية الظهور التام: أي) اَرَهَى بـَّتَح: (، وقوله(١٢)حاَشَبة، بل رْرِوال الق

  .(١٣)ق والفعلُلُْال يكون يف اخلَمَْكل والوصف، واجلَّيكون يف الش) نْسُحاْل(مث اعلم أن 
نفـــس التناســـب يف الـــشيء : سن هـــوُْمـــال، احلـــَْالحـــة واجلَمْسن والُْ يف الفـــرق بـــني احلـــ:فائـــدة 

كمـال الظهـور بـصفة التناسـب : مـال هـوَْنفس اللمعان والربيق، واجل: الحة هيَمْواملالئمة، وال

                                                 

  .ساقط من األصل) ١(
يتبـــع اليـــوم  -–، أن أبـــا موســـى األشـــعري )١٣٠٩( أخـــرج ابـــن املبـــارك يف الزهـــد والرقـــائق، رقـــم )٢(

  . يف كتب السنة-–، ومل أجد رواية ابن عمر مرفوعة إىل رسول اهللا املعمعاين الشديد احلر فيصومه
  .ساقط من األصل) ٣(
، والـــضاد ٣٥١/ ٤، وجممــع حبـــار األنــوار ١١٠٤/ ٣) قـــيض(لــصحاح ، وا٢٩٦/ ٢اجلـــراثيم : ينظــر) ٤(

  .٥٢والظاء البن سهيل ص
  . مل أقف على هذه املادة فيما بني يدي من مظان)٥(
/ ٢) بظـــظ(، ومجهـــرة اللغـــة ١٨٤/ ١) بظـــظ(مقـــاييس اللغـــة : هيـــأه للرمـــي، ينظـــر: أي:  بـــظ الـــوتر)٦(

  .٢١، واالعتماد البن مالك ص١٠٠١
  .٣٣٧/ ١٤) وتر(، وتاج العروس ٨٤٢/ ٢) وتر(ح الصحا:  ينظر)٧(
  .١/١٧١) بظر (ا�موع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث، و٥٩٢/ ٢) بظر(الصحاح :  ينظر)٨(
  . تكملة يلتئم �ا السياق)٩(
  . ٢٤٢/ ١٨)بض(تاج العروس:  ينظر)١٠(
  .٢٣٩/ ١٨) بضض(، وتاج العروس ٤٥٤/ ٤) بضض(غريب احلديث :  ينظر)١١(
  .   ٧/١١٨) ّبض(، ولسان العرب١٠٦٦/ ٣)ّبض(الصحاح : ينظر )١٢(
  .٢٦٢الفروق اللغوية ص:  ينظر)١٣(



        

 
 
 

 
 

١١٦٩ 
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َْ، فـسر اجل(١)مالَْالحة، وأخص من اجلَمْسن أعم من الُْاحل؛ فمع اللمعان والربيق ُّ مـشهور، مـال ِ
   .(٢)"ساء الذهبَّجال األدب، ومجال النَّمجال الر": -كرم اهللا وجهه-ويف األثر عن علي 

التطلــــع ] أ/١٠[  يطلــــق نظــــره يف حماســــن احملــــصنات، وال أنوال ينبغــــي ألحــــد مــــن املخلوقــــات
 ِناتَصْحــُمْيــة مــن الِبَنْن أجِاســََ إىل حمَرَظــَ نْنَمــ ":--؛ ألنــه حمظــور لقولــه (٣)جلمــاهلن بــشهوة

  .  انتهى (٤)"ابَذُمْاص الَصَّ وهو الرِ القيامةَيوم كُ اآلنِ يف عينيهَّبَ صٍوةْهَبش
ت الحـــرب :(مث يقـــال ُوعظ ْ َ

ِ َّـــ َ  هـــو )فـــالحرب(، (٥)اَهـــُ أمرَمُظـــَا، وعُ كر�ـــَّإذا اشـــتد: بالظـــاء أي) َ
قـــساوته، وشـــدة :  احلـــرب هنـــاّظَ عـــ(٧)مـــن ، واملـــراد (٦)ة القتـــال واحملاربـــةَمـــْوَمبعـــىن احملـــاورة يف ح

  . صعوبته من كثرة الطعن بني احملاربني، واجلرأة بالقتل والسلب وحنو ذلك 
َّثــم( ُالــسباع(: يقــال )ُ َ ، لــه مــن األمســاء والكــىن مــا (٨)ع، وهــو احليــوان املفــرتس بــاجلرأةُبَ مجــع ســ)ِّ
ـــَل: ع، واألنثـــىُبَللـــذكر ســـ: ، فيقـــال(٩)نـــوف عـــن املائـــةُي : ، قـــال داود(١١)لْبِشـــ: ، والولـــد(١٠)ةَؤُبـ

 علــى املخمــصة  ٌا، ولــه صــربًفــصاله كــاألدمي ثالثــون شــهرصوصياته أنــه محلــه واألكمــه مــن خــ
دون غــريه مــن ســائر احليوانــات عنــد رفــض أمــه عنــد الفطــام لــه عــن الرضــاع حــىت يعتــاد األكــل 
بنفسه من صيد يده، فال يأكل من فريسة غـريه، وال يقـرب اجليفـة، وال يـشرب مـن املـاء الـذي 

ومـن عجيـب أمـره وشـدة بطـشه أنـه مـع شـدة شـجاعته وقـوة :  الوحوش قبله، قال بعـضهمترده

                                                 

  .٢٦٢الفروق اللغوية ص:  ينظر)١(
  . مل أقف عليه)٢(
َّقـل للمـؤمنني يـغـضوا مـن أَبـصارهم وحيفظــوا فــروجهم ذلـك أَزكـى هلـم إن اللـ{:  يقـول تعـاىل)٣( َّ ِ ْ ْ َُْ َْ َ

ِ ِ َِ ُ ََ ْ َُ ُ ُُ َ َْ َ ُ
ِ ْ

ِ ِ ُِّ ُ َ ْ ْ َِه خبـري مبــا ْ ٌ
ِ َ َ

َيصنـعون ُ َ ْ   ].٣٠: النور[} َ
  . مل أقف عليه)٤(
، ومشـس العلـوم ودواء كـالم العـرب ٣٧، واالعتماد البن مالك ٥٢/ ٤) عظظ(مقاييس اللغة :  ينظر)٥(

  .٤٣١١/ ٧) عظظ(من الكلوم 
/ ٢) حـــرب(، وتــاج العــروس ٤٨/ ٢) حـــرب(، ومقــاييس اللغــة ١٠٨/ ١) حـــرب(الــصحاح :  يتظــر)٦(

٢٤٩.  
  .هو مبعين: يف األصل) ٧(
  .١٢٨/ ٣) سبع(، ومقاييس اللغة ١٢٢٦/ ٣) سبع(الصحاح :  ينظر)٨(
ْ ومنها األسد، والضيـغم، واهلزبر، وأسامة، والرئبال، )٩( َْ

ِ
ُ َ ، واملخصص ٢٧٨/ ٢اجلراثيم : ينظر. والدهلمسَّ

٢٧٩/ ٢.  
ِالتلخيص يف معرفة أمساء األشياء:  ينظر)١٠(

َ
ِ َِ َ   .٢٧٩/ ٢خصص ، وامل٣٨٣ صَّ

  .٢٤٢/ ٣) شبل(، ومقاييس اللغة ١٧٣٤/ ٥) شبل(الصحاح :  ينظر)١١(
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ن َمـِولـه إدراك وشـعور، يفهـم بـه، ويعقـل، فـيحن، ويـرحم ل:  من صياح الديك، قـالُّرأته يفرُج
  .  انتهى (١)ن له باملعذرة ولني الكالمَمِيلوذ به، ويتحنن ل

ُوالــذئاب( َ ِّ ــْئـِيــت األنثــى ذُّ ومس،(٢)ب بــاهلمز وعدمــهْئــِ ذ مجــع):ُباعِّالــس( علــى ٌ معطــوف)َ ، (٣)ةَب
ّلــص، وهــو حيــوان (٤)وْرَوالولــد جــ

ل كثــرية، ينــام بإحــدى َيــِر صــاحب حِادر مــاكَمفــرتس غــ (٥)
  ]: ب/١٠[، قال الشاعر فيه(٦) عليهوُدْعَ يـْنَمِعينيه، وينظر باألخرى ل

ََِّيـنام بإحدى مقلتـيه ويـتقي  ُ ََ
ِ
ْ َْ ْ َ ِ ُ َبأخرى ...َ ْ ُ

ِعادي َاألِ
ُفـهو يـقظان هاجعَ

ِ
َ ُ َ ْ َ َ ْ َ

 (٧)  
ومـن عجيـب : ، قـال(٨)لَيِْ واحلّ منه على اللصأرْ ليس يف احليوانات الوحشية بأج:قال بعضهم

  . (٩)رأته وهيبته خيشى من نبيح الكالب وسطو�م ما ال خيشى من غريهُأمره مع شدة ج

َّعـــضت: (وقولـــه : ، يقـــال لـــه(١٠) يف شـــيء بأنيا�ـــائابِّباع أو الـــذِّ الـــسِإذا دقـــت: بالـــضاد أي) َ
ْنـهش ال -بالضاد– ٌّضَع   .  انتهى(١١)ش باألفاعيْهَّ، والنـِّ خمصوص بالدوابَّضَ؛ ألن العَ

  :  صمث قال رمحه اهللا
 َّالَضَ وِِهائَضَي قِ فَارَجَو=  َّالَظَ واًضِرْعُ مٌدَْي زَاتَبَو -٢٢
ُوموضع الحجارة الظريـر -٢٣ ِْ

َّ ِِ َ
ِ

ُ ْ َ
ِ

َفيه ي = َ
ِ ِ
ُضيع ْ ْ ُاْلمرءِ ْ ِْ الضريرَ َّ 

  لَ ضِامَ األنَنْيَبـ اَ مُلْهَالجَو= ل ِ ظِالَوَّ الزِدْعَ بـْنِ مُءْيَالفَو -٢٤
: هـو) ٌدْـيَز ((١٢)خول يف وقت املـساءُّيات، وهو الدَأمسى من الب: مبعىن) َاتَبَو: (قوله:  أقول

ر واإلبعـــاد عـــن ْجَْ بـــاهلاغـــضبُوم اتجنبـــُم: أي) اًضـــِرْعُم. (اســـم مفـــرد مـــن أمســـاء األعـــالم املعربـــة

                                                 

  . مل أقف عليه)١(
  .،٢٠/ ١٥ مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، و٨٥/ ٤) ذأب(لسان العرب:  ينظر)٢(
  .١٠٠/ ١٠) ذأب(، واحملطم واحمليط األعظم١٢٥/ ١) ذأب(، والصحاح ٢٨٠/ ٢اجلراثيم :  ينظر)٣(
  .، ٣٤٠/ ٣٧) جرو(، وتاج العروس ٤٤٧/ ١) جرو(مقاييس اللغة :  وهي مثلثة اجليم، ينظر)٤(
  .زيادة من ب) ٥(
  .٩٧/ ٢، وعيون األخبار ٤٩٩/ ١، وحياة احليوان الكربى ٥٦٨/ ٦احليوان :  ينظر)٦(
، والشعر ٥٦٩/ ٦، واحليوان ١٥٢، كما يف ديوانه صّميد بن ثور اهلاليل البيت من الطويل، وهو حل)٧(

  .٣٧٩/ ١والشعراء 
  .٩٧/ ٢، وعيون األخبار ٥٣٤/ ٦احليوان :  ينظر)٨(
  .٥٠٠/ ١حياة احليوان الكربى :  ينظر)٩(
  .٢٥، والفرق بني الظاء والضاد للزجناين ص٣٧االعتماد البن مالك ص:  ينظر)١٠(
  .٣٨٦، كتاب األلفاظ ص٣٦٠/ ٦) �ش(، ولسان العرب٣٣/ ٤املخصص :  ينظر)١١(
  .٣٢٥/ ١) بيت(، ومقاييس اللغة ٢٤٥/ ١) بيت(الصحاح :  ينظر)١٢(



        

 
 
 

 
 

١١٧١ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

ــَو( ،(١)هصــديق ــ( (٢)جــاوز احلــد:  أي)َارَجــَو(دام يف جتنبــه وإعراضــه، :  أي)َّالَظ ــِف ، )ِِهائَضَي ق
 العـدل ّور هـو ضـدَْبغى واعتدي حىت ظلم وأظلم، مث اعلم أن اجل:  أي) َّالَضَو(حكمه، : أي

َإذا عـد: راْوَور جـَُار جيَمن ج ٌََقــوم جـورة : ومـال إىل البغـي اجلـسيم، يقـالعـن احلـق املـستقيم، ل َ َ ٌ ْ َ
 يطلــق باالشــرتاك املعنــوي علــى ُوالقــضاء ،(٣)الفظيــعلــم الــشنيع والبغــي ُّإذا مــالوا إىل الظ: ٌَارةَوجــ

رجـــل : ، يقـــال(٥)ل اهلـــدى، وكـــل شـــيء ال يهتـــدي بـــه فهـــو ضـــالّ ضـــد)اللَّوالـــض(، (٤)معـــان
 األوىل، وكـسر الثانيـة، وهـي لغـة بفتح الضادل ِللت أضَغري مهتدي، من ض:  أيٌّ وضالٌّضلُم

ًأهل احلجاز، وأهل جند يفتحون الضاد األوىل والثانية أيضا،
ً و�ما قرئ مع(٦)  .(٧)اُِ

ِِوموضــع الحجــارة( َ
ِ

ُ ْ َ
ِ

، ِّ الكــفُءلِ وهــو مــا كــان مــر،َجــَحمــل وضــعها فيــه، مجــع ح: أي] أ/١١)[َ
ُويـقـــذف بـــه يـــ ُُ َ را( موضـــع احلجـــارة املـــذكور: ى أيَّسمْ ُلظريـ ِْـــ

، فـــإذا كانـــت احلجـــارة (٨)بالظـــاء) َّ
ِفيه: (، وقولـه(٩)كـراعولـة، كـذا حكـاه ْملوضعها اجل: ، يقالِّارا كالقضَغِص ِ

الـضمري راجـح حملـل ) ْـ
ُيـضيع(احلجـارة املـذكور  َْ ُاْلمــرء(ب مقـصده ْوَ عـن صـّمبعـىن ال يهتـدي فيــه، ويـضل: أي) ِ ْ َ( (١٠) 

                                                 

  .٣٧٧/ ١٨) عرض(، وتاج العروس ١٠٨٤/ ٣) عرض(الصحاح :  ينظر)١(
  .٤٧٧/ ١٠) جور(، وتاج العروس ٤٩٣/ ١) جور(مقاييس اللغة :  ينظر)٢(
  .٥٤٢/ ٧) جور(، واحملكم ١٢٢/ ١١) جور(، و�ذيب اللغة ١٧٦/ ٦) جور(العني :  ينظر)٣(
، ومقــاييس ٢٤٦٣/ ٦) قــضي(الــصحاح : ينظــر. احلكــم، واملــوت، االنتهــاء مــن شــيء:  مــن معانيــه)٤(

  .٣١٠/ ٣٩) قضي(، وتاج العروس ٩٩/ ٥) قضي(اللغة 
ر جممع حبـار األنـوا، و٩٧/ ٣، والنهاية يف غريب احلديث واألثر ١٧٤٨/ ٥) ضلل(الصحاح :  ينظر)٥(

٤١٢/ ٣.  
) ضـــلل(، ولـــسان العـــرب٣٥٦/ ٣) ضـــلل(، ومقـــاييس اللغـــة ١٤٧/ ٣ معجـــم ديـــوان األدب:  ينظـــر)٦(

٣٩٠/ ١١.  
احلجة يف القراءات ، و١١٨/ ٢، وإعراب القرآن للنحاس ٣١٤ صكتاب السبعة يف القراءات:  ينظر)٧(

  .١٧٥ صالسبع
ُالظريــــر )٨( ٌَّ، ومجعــــه أظــــرة وظــــران الــــصعبٌنعــــت للمكــــان احلــــزن: َ ، ٧٢٩/ ٢) ظــــرر(الــــصحاح : ، ينظــــرِ

  .٤٦٦/ ١٢) ظرر(، وتاج العروس ٣٣، والظاء للمقدسي ص٣١تماد البن مالك صواالع
ٌوحكــى كــراع )٩( َ ُ َ َ ِأَتـــوين قــضهم بقضيــضهم ورأَيــتهم قــضهم بقضيــضهم ومــررت �ــم قــضهم وقضيــضهم: َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِّ ْ

ِِ
ُ َْ َ َ َ َ ََّ ُّ ْ .

َّفـــــالقض احلـــــصى، والقـــــضيض مـــــا تكـــــسر منـــــه ودق َ ُ ُْ ِ َّ َ َ
ِ َ ُّ القـــــض:وقـــــال الزبيـــــدي.َُّ ُ هنـــــا احلـــــصى الـــــصغار، َ ِّ َ َ َُ

ُوالقضيض ٌاحلصى الكبـار، وهـو قــول ابـن األعـرايب، وهكـذا وجـد يف النُّـسخ، وهـو غلـط: َ ََ َُ َ َُ ُ َ ُ َِ َ َ
ِ َ

ِ َ ّ ْ َ ُ ْ َ ُ
ِ

ُوالـصواب. َ َّ :
ُّالقــض ُاحلـــصى الكبــار، والقـــضيض: َ َ ُ

ِ
َ ُاحلــصى الـــصغار: َ ِّ َ ، ٢٢٢، ٢٢١/ ٧)ّقـــض(لـــسان العــرب: ينظــر.َ
  .٢٧/ ١٩)ّقض(وتاج العروس 

  .يف األصل وب االمرء) ١٠(



        

 
 
 

 
 

١١٧٢ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

ِْالـــضرير(الـــشخص : أي : اء، ويقـــال للمـــرأةَّرِأضـــ: ، واجلمـــع(١) فاقـــد البـــصرهـــو:  بالـــضاد أي)َّ
  . الضريرة

،  ترجــع إىل أمــر اهللا:، أي(٣)}َيءِفــَ تَّىتَحــ{: ، ومنــه يف التنزيــل(٢)جــوعُّالر:  وهــو لغــة)ُءْيَالفــَو(
وهو رجـوع الفـيء مـن خـط : أي) ِالَوَّ الزِدْعَ بـْنِم: (، وقوله(٤)خ الشمسَسْنَما يـ: ًواصطالحا

 وهــو الــذي -بالظــاء-) لِظــ: (،  يقــال لـه(٥)صف النهــار إىل املغـرب مــن املــشرقاالسـتواء يف نــ
ُتنسخه الشمس

(٦).  
:  أي)ِامَ األنـَنْيَبــ اَمـ( (٧)يء علـى خـالف مـا هـو بـه يف الواقـعّ الشُوهو إدراك:  أي)ُلْهَالجَو(

ُيــضيعبالـــضاد؛ ألنــه ) ضــل: (اخلالئــق، يقــال لـــه َِّ م طريـــق ه، وال يهديـــه إىل أقــوّصـــاحبه، ويــضل ُ
يــضل :  أيٌّلِضُرجــل مــ: ُة مــن اإلبــل الــيت ال يعــرف هلــا رب، يقــالّمــستقيم، كمــا تــضيع الــضال

 النـــاس فيهـــا، َّتـــضل: ة أيَّلِضُ إليـــه، وفتنـــة مـــٍضـــائع عـــن الطريـــق غـــري مهتـــد:  أيٌّغـــريه، وضـــال
 ألصـــناما: أي} َّنُهـــَّنـِ إِّبَر{: ، ومنـــه يف التنزيـــل قولـــه تعـــاىل (٨)يـــضل فيهـــا: ة أيّضلُوأرض مـــ

ــَ كَنْلَلْضــَأ{  تفعلــه، مث قــال اً األصــنام ال تعقــل شــيئَّ ألنوا بــسببها؛ّضــل:  أي(٩)}اسَّ النــَنِ مــاًريِث
   : صرمحه اهللا تعاىل

َوفي الحشيش ما يسمى ظربا  -٢٥ ُ ََْ َّ َ ِ ْ
ِ ِ
َ َْوقد ضربت بالحسام ضربا= َ َ ُ َِ

َ َُ ْ ْ َ َ 
                                                 

، والــضاد والظــاء البــن ســهيل ٤٨٢/ ٤) ضــرر(، ولــسان العــرب٣٠االعتمــاد البــن مالــك ص :  ينظــر)١(
  .٧٨ص

  .٤٨٢/ ٣ النهاية يف غريب احلديث واألثر، و٦٣/ ١) فيأ(الصحاح :  ينظر)٢(
  ).٩: ( سورة احلجرات، اآلية)٣(
  : كالم املصنف هنا فيه نظر من وجهني)٤(

  .ًأن ما تنسخه الشمس هو الفيء لغة ال اصطالحا: ولاأل
: هـــي عـــود الرجـــل يف اإليـــالء مـــن زوجتـــه، ومنـــه قـــول اهللا تعـــاىل: أن الفيئـــة يف اصـــطالح الفقهـــاء: الثـــاني
ٌللذين يـؤلون من نسائهم تـربص أَربـعة َأشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم{ َ ْ

ِ ِ ِ ِ ِ
ٌ ُْ ََ َ َّ ٍ ََّّ ِ َِ َ َ َُ ْ ُ َْ َ ْ ُُ َُّ َ

ِ ُ ْ َ
ِ   ].٢٢٧: البقرة [}ِ

    .٢٧٠ صحترير ألفاظ التنبيه، و٤١٧  صاملطلع على ألفاظ املقنع: ينظر
  .٧٤٧/ ٢ ا�موع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث:  ينظر)٥(
، ومعرفــة الفــرق بــني الــضاد والظــاء البــن الــصابوين ١٩االعتمــاد يف نظــائر الظــاء والــضاد ص :  ينظــر)٦(

  .٢٦ص
الــصحاح : هــو تــصور الــشيء علــى غــري مــا هــو بــه، ينظــر: ض العلــم، واصــطالحا اجلهــل يف اللغــة نقــي)٧(

   .٩، والورقات ص٤٨٩/ ١) جهل(، ومقاييس اللغة ١٦٦٣/ ٤) جهل(
ومعرفــة الفــرق بــني الــضاد .١٠٢٤) ضــل(، والقــاموس احملــيط ٣٩٤/ ١١) ضــل(لــسان العــرب:  ينظــر)٨(

  .٢٧والظاء البن الصابوين ص
  ).٣٦: ( سورة إبراهيم، اآلية)٩(



        

 
 
 

 
 

١١٧٣ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

ُْوالمنطق العذب الشهي ظرف  -٢٦ ُ
ِ َّ ُ َْ ُ ِ ْ َ ُوناعم= َ

ِ َ ْ العيش الرخي ضرفَ ُ ِّ
ِ َّ ِ ْ َ 

  ]ب/١١[ُيرِضَّالنَ وُارَضُّ النُبَهَّالذَو = ُيرِظَّ النُلِاثَا الممَذَكَهَو -٢٧
ِ وفي الحشيش:(قوله: أقولش  ْ

ِ ِ
َ قي سـ، وال عمـل فيـه مـن وهـو مـا ينبـت بـال بـذر، وال كـرب) َ

َّما يسمى(: ، وقوله(١)وحنوه َ ُ ظـاء، وهـو نبـت يكثـر وجـوده  بال(٢) )ََْظربـا: (شيء يقال لـه:  أي)َ
َ ملتفـة وأوراق غـرب، ينبـت حـول العـضـخاميف سهول األراضي وبطون األودية، لـه قـضب  ْ ج، َفْرُ

 وغري ذلك مـن أشـجار الباديـة، انَنْتـَمْ، والَمتَّوالر ،جَسْوَر، والعُمَّ، والسادَتَوالقح، َلَّم، والطَلَّوالس
ُوقد ضربت( َْ َ ْ َ ِبالحسام(دا ِالع: أي) َ

َ وهو اآللة اليت تقطع اجللد وتفري األجزاء وتـسيل الـدم، ) ُ
َْضـربا ((٣) عن املائـةُنوفَله من األمساء ما ي  الـذي هـو الفعـل الـصادر َبَرَمـصدر ضـ: بالـضاد) َ

  . من الضارب يف الزمان املاضي
ُوالمنطــــق( ِ ْ َ ُالعــــذب ((٥)الكــــالم:  أي،طــــقُّ مبعــــىن الن(٤)مــــصدر ميمــــي: هــــو) َ ، (٦)احللــــو: أي) َْ
ُالشهي(الشهد ك

ِ ْظـرف(ى َّسمُه يـلـ ماعّكلم به والـسّالذي يشتهي من صاحبه الت: أي) َّ  مـن )ُ
ِونــاعم العــيش(، (٧)قــة واللطافــةِّرافــة وهــي الرَّالظ ْ َ ُ

ِ َ وهــو مــا يعــيش بــه اإلنــسان بالغــذاء مــن : أي) َ
: ارة بقولــهرفاهيـة وخـصوبته، وإليـه اإلشـ:  هنـا)نعومـة العــيش(ـبـ واملـراد ،الـرب واإلدام وحنـو ذلـك

ِّالرخي(
ِ ْضرف(: ، يقال(٨)اخلصب: أي) َّ   .(٩) بالضاد)ُ

                                                 

  .١٢٧٣/ ٣ مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم:  ينظر)١(
ُ الظرب: مل أقف على هذه املادة �ذا املعىن واملوجود يف كتب اللغة هو)٢( َّكل ما نتأ من احلجارة، وحد  َِّ َُ َ َِ

َ
ِ ِْ َ َ ُّ

َطرفـــه؛ وقيـــل
ِ
َ َهـــو اجلبـــل املنبـــسط؛ وقيـــل: ََُ

ِ
َ

ِ
َ ََْ
ُ

َهـــو اجلبـــل الـــصغري؛ و:  ُ
ِ َّ ُ ََ َ َقيـــلُ

ُالـــروايب الـــصغار: ِ َ ِّ لـــسان : ينظـــر. َّ
، وتـــاج العـــروس ٣٠، والظـــاء للمقدســـي ص٢٩، واالعتمـــاد البـــن مالـــك ص٥٦٩/ ١)ظـــرب(العـــرب

  .٢٩٣/ ٣) ظرب(
ِالتلخـيص يف معرفـة أمسـاء األشـياء: السيف، والعضب، والقـضيب، ينظـر:  ومنها)٣(

َ
ِ َِ َ غريـب ، و٣٢٤، صَّ

  .١٣٣/ ١ إلبراهيم احلريب احلديث
َمفعل(املصدر الذي يأيت من الفعل الثالثي ا�رد على وزن :  املصدر امليمي هو)٤( ْ شرح أبيات : ينظر). َ

  .٢٨ صالشافية يف علم التصريف، و١١٠/ ١ سيبويه
  .٤٢٢/ ٢٦) نطق(، وتاج العروس٣٥٤/ ١٠) نطق(لسان العرب:  ينظر)٥(
  . ١/٥٨٣) عذب(، ولسان العرب٤٤٥املنتخب من كالم العرب ص:  ينظر)٦(
  .٢٦٢/ ١، واملخصص ٤٧٤/ ٣) ظرف(، ومقاييس اللغة ١٣٩٨/ ٤) ظرف(الصحاح :  ينظر)٧(
  . ٢٤٥٨/ ٤مشس العلوم : ينظر)٨(
/ ٢٤) ضـرف(، وتـاج العـروس ١٨١/ ٨) ضـرف(، واحملكـم ٣٩٦/ ٣) ضرف(مقاييس اللغة :  ينظر)٩(

٤٧.  



        

 
 
 

 
 

١١٧٤ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

ضاهيه يف اء؛ ألنـه ينـاظره ويـَّبالظـ) ُيـرِظَّالن: ( األشياء يقال لهِ لغريه يف مجيع)ُلِاثَا الممَذَكَهَو(
  . (١)األمور الكلية واجلزئية

 مـــــن اً أيـــــض)ُيرِضَّـــــالنَو(اد، َّبالـــــض: أي) ُارَضُّـــــالن: (، يقـــــال لـــــه(٢)دَجْسَالعـــــ:  أي)ُبَهَّالـــــذَو(
ي ِقـْلَبك لـه ضـوء خَّ سـواء أكـان معدنـة أو بعـد الـسُ، فالـذهب(٣)ارة، وهي الضوء الواضـحَضَّالن

ُيـوضىء
ِ

ْ   :  صله ويبني جوهره الساطع مث قال رمحه اهللا تعاىل آمني َ
  

ّوكل وجه ذي قبح ظد  -٢٨ َ ٍ َِ ِ ٍ
ْ َ ُّ ُ ّوالخصم في كل األمور ضد= َ ِ ِ ُ ِّ ُ ِ

ُ ْ َ َ 
ُوهكذا الحجارة الظراب  -٢٩ َ

ِّ َُ ََ
ِ َ َ ُوالثور في البـهائم الضراب= َ َ ِّ َِِّ َ َ

ِ
ُ   ]أ/١٢[َ

َُالضربة  -٣٠ ْ ْالنجالَّ َّ تسمى َّ ْ ّظمهُ َّوكثـرة األصوات أيضا ضج=َ َ ً ْ
ِ

َ ْ ُ َ ْ   هََ
  

ُّوكـــل(: قولـــه: أقــولش  ف ّرَعـــُمْر أو أفـــراد الّنكـــُمْالســـتغراق أفـــراد ال ٌ موضـــوعهٌلفظـــةا َّ تقـــدم أ�ـــ)َُ
ـــوج( ْ ؛ اًي وجهـــُّ وهـــو أشـــرف األعـــضاء مســـوهـــو العـــضو املعـــروف مـــن اآلدمـــي وغـــريه،: أي) ٍهَ

ٍذي قـبح( (٤)ملواجهة الشخص به األشـياء َِ ّظـد(: ، يقـال لـه(٥)شـنيع املنظـر: أي) ِ اء مـن ّبالظـ) َ
ُوالخـصم ((٦)ني وعـدم احليـاءَّح والـشْبُدأة وهي القّالظ ْ َ  (٧) لـهنِشاحُمـْوالن لغـريه ِشاحُمـْال:  أي)َ
ِفــي كــل األمــور( ُ ِّ ُ ّضــد(: دنيويــة كانــت أو أخرويــة، يقــال لــه) ِ صم َخــ:  أيوضــديدبالــضاد، ) ِ

، (٨)خالفــه: اجتمعــوا عليــه يف اخلــصام، وضــد الــشيء: اد، وضــادوه أيَدْصيم، واجلمــع أضــَوخــ
صمه، َظهـر عيـوب خـُ؛ ألنـه ياّصم ضـدَْي اخلـُِّوإمنـا مسـ، (٩) األشياءُها تتميزوبضدِّ: ولذلك قالوا

ــــديها عنــــد اخلــــ ــــون{: صام، ومنــــه يف التنزيــــلِْويب َويكون ُ ُ َ َوهكــــذا(، (١٠)}ا�دِ ضــــْمِهْيَلــــَ عَ َ َ  يقــــال )َ
ُالظراب(: للحجــارة الكثــرية ا�تمعــة يف حمــل َ

ء الكــف،  وهــو مــا كــان مــل بالظــاء مجــع حجــر،)ِّــ

                                                 

  . ١٠٥ص، وما يكتب بالضاد والظاء ٤٨االعتماد البن مالك ص :  ينظر)١(
  . ٢٩٩) عسجد(، والقاموس احمليط ٢٩٠/ ٣) عسجد(لسان العرب:  ينظر)٢(
، ومــا يكتــب بالـــضاد ٣٦، ومعرفــة الـــضاد والظــاء للــصقلي ص٤٧االعتمــاد البــن مالــك ص :  ينظــر)٣(

  .٢١٣/ ٥) نضر(، ولسان العرب١٠٥والظاء ص
  .٥٣٥/ ٣٦) وجه(، وتاج العروس ٨٨/ ٦) وجه(مقاييس اللغة :  ينظر)٤(
  .٧/٣٤) قبح(، وتاج العروس٥٥٢/ ٢) قبح(لسان العرب:  ينظر)٥(
  . مل أقف على الظدأة يف كتب اللغة)٦(
  .٧٢/ ٧) خصم(، و�ذيب اللغة١٨٧/ ٢) خصم(مقاييس اللغة :  ينظر)٧(
  .٣١٠/ ٨) ضدد(، نتاج العروس ٥٠٠/ ٢) ضدد(الصحاح :  ينظر)٨(
  .٣/٩٣)شبب(تاج العروس:  ينظر)٩(
  ).٨٢: ( اآلية سورة مرمي،)١٠(



        

 
 
 

 
 

١١٧٥ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

ـــَْ واجل،(١)قـــذف بـــه الرامـــيُوي ر مـــود أصـــغر مـــن احلجـــْلُْ، واجل(٢)دل أعظـــم مـــن احلجـــر وأصـــلبْن
  .(٤)ضيضقغري َّ، والصّقض: صي الكبري يقال له، والصخر أعظم من هؤالء، واحل(٣)وأثقل
ُوالثور(: مث قال  َّ أنَيِوُر؛ (٥)بَرَ األرض بـالكُرَقـْبـَ؛ ألنـه يـًا وهو الـذكر مـن نـوع البقـر مسـي بقـر)ََّ

 صــــنعة، نيع وتــــساًمــــه تــــسعَّة إىل األرض علَّ آدم مــــن اجلنــــَا أهــــبطَّمــــَ ل-ســــبحانه وتعــــاىل-اهللا 
ــْوَ عنيكونــوعلمهــم ألوالده فيكتــسبون منهــا، وال ُ إليــه أن يــتعلمهم ويَيِوحــُوأ ة علــى الرجــال،  َل

الزراعــة يـا آدم ، فــصار آدم :  قـالا؟ًهـا كــسبّل، ومـا أفــضل هـذه الــصنائع وأحِّيــا رب: فقـال آدم
ط اهللا منهـا حـىت عيـي مـن كثـرة العمـل، فـأهب] ب/١٢[يزرع  يف األرض، ويكتسب من اخلارج

  .  انتهى(٦)ر عليه األرض، ويزرعهاَقْبـَإليه الثور من اجلنة، وأمره أن يـ
  
ِِفي البـهائم(و َ َ

ْمجع �يمة من ذوات األربع، مسيت بذلك؛ إل�ـام كـل شـيء،): ِ  ًئا فـال تفقـه شـيُ
الـذي يـضر�ا يقـال ): والفحل(، (٧)سوى خالقها ومالكها ومنزهلا الذي ترتع فيه أو تأوي إليه

ُالـضراب: (لـه َ َُالــضربة(وبالــضاد مـع املبالغـة، ) ِّ ْ ْالــنجالء(الـصدمة : أي) َّ العظيمـة الــذي : أي) َّ
َّتسمى( (٨)يسمع هلا صوت ورنة ْ رة األصوات. ((٩)بالظـاء) ٌةّـمَظ(: يقال هلـا:  أي)ُ ِوكثـ

َ ْـ ُ َ ْـ : أي) ََ
ٌضـــجة: (شـــدة ضـــجيجها وعلـــو صـــياحها، يقـــال هلـــا َّ   مجـــع)األصـــوات(، مث إن (١٠)بالـــضاد) َ

س املتـــصادم بـــني جـــسمني َفَّ املمتـــد مـــن داخـــل الرئـــة إىل خارجهـــا مـــع الـــنـاء، وهـــو اهلـــوصـــوت
         .(١١)شتمل على مقاطع من خمارج حروف احللق واللسان والشفتنيُمْال

                                                 

  . ٣٠، والظاء للمقدسي ص٢٩االعتماد البن مالك ص: ينظر)١(
  .  ٩٨٠) جندل(، والقاموس احمليط١٧١/ ١١) جندل(�ذيب اللغة:  ينظر)٢(
  .٥١٧/ ٧)جلمد(، وتاج العروس١٢٩/ ٣)جلمد(لسان العرب:  ينظر)٣(
  .٢٢٢/ ٧) ّقض(لسان العرب:  قول ابن األعرايب ينظر)٤(
، ٢١١/ ٢، والزاهــــر يف معــــاين كلمــــات النــــاس، ٥٢/ ٢يــــب احلــــديث للقاســــم بــــن ســــالم غر:  ينظــــر)٥(

  .٢٧٧/ ١) بقر(ومقاييس اللغة 
  . مل أقف عليه �ذا النص وال مبعناه)٦(
الغـريبني يف ، و٧١ صحتفة األريـب مبـا يف القـرآن مـن الغريـب، و٣١١/ ١) �م(مقاييس اللغة :  ينظر)٧(

  .٢٢٩/ ١ القرآن واحلديث
  . ٦/١٥٦) غمس(، ولسان العرب٥٠٦املنتخب من كالم العرب ص: نظر ي)٨(
  .٢/٩٣٥) ظمه(مجهرة اللغة. أُهلمت) ظمه: ( قال ابن دريد)٩(
  .٧٦/ ٦)ضجج(، وتاج العروس٣١٢/ ٢) ضجج(لسان العرب:  ينظر)١٠(
  .١٠٩٨/ ٢ موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، و٥٦٢الكليات ص:  ينظر)١١(



        

 
 
 

 
 

١١٧٦ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

 وهـــو أعــــم مــــن ، هلــــا-تعــــاىل– خبلـــق اهللا دث احلـــق الــــصوت هــــو الكيفيـــة الــــيت حتــــوعنـــد أهــــل
  .  انتهى(١)اللفظ
   :ص(٢) ] تعاىلرمحه اهللا [مث قال

َوزوجة اْلمرء هي الظغيـنة  -٣١ ْ
َِّ

َ
ِ ِ

ْ َ َُ َ ْ َوالحقد في الصدر هو الضغيـنة= َ ْ
ِ َّ َ ُ ِ ْ َّ ِ ُِ ْ َ 

َّوغلب القوم يسمى  -٣٢ ََ ُ ْ
ِ َ ُ َ َظفرةَ َوالجدل في الشعر أيضا ضفرة = ُْ ْ ُ ً ْْ ِ ْ َّ ُ َ َ  

َثم سواد الليل يسمى ظلمة  -٣٣ ُْ َّ َ ُ َِ َّْ ُ َ َّ َوالسهر العظيم أ= ُ ُ ُْ
ِ
َ َ َّ َيضا ضلمةَ ْ ُ ً ْ  

ِوزوجــة اْلمــرء: (قولــه: أقــول :ش
ْ َ َُ َ ْ فــرد لــه  ُّه هلــا قــرين، وكــلَّيــت زوجــة؛ ألنــَُّجــل مسَّامــرأة الر: أي) َ

َا متـرر معيـشة َّ أمـا كو�ـا امـرأة؛ أل�ـاءوحبـوً، وتـسمى بـامرأة  أيـضا (٣) يف اللغـةاًقرين يـسمى زوجـ
َبـعلهــا وتكــدرها عليــه، 

ِ
ْ ــ(ـ  فــ؛ن اجلهــات األربــع؛ أل�ــا حتتــوي عليــه مــاءوحــوَ َالظغيـنــة َيِه ْ

:  أي)َِّ
 وال َّ شـــك، وال]أ/١٣ [(٥)رَفـــَّب والظَلـــَ وهـــو الغ(٤) مـــن الظعـــناًفرة بـــه دائمـــالغالبـــة عليـــه والظـــا

زوجــة، والــذكر زوج، :  غالبــة علــى أمــره وظــافرة بــه، فيقــال لألنثــىاً زوجــة الرجــل دائمــَّريــب أن
، وزعــم الكــسائي عــن القاســم (٦) يثبتــون اهلــاء فيهــاواجلمــع زوجــات، وهــي لغــة بــين متــيم، فــإ�م

، (٨) زوجـــة باهلـــاء: أن يقـــال ، وأىب األصـــمعي(٧)ؤةُنَ مـــن أزد شـــءهـــا  أنـــه مسعـــه بغـــريٍنْعـــَبـــن م
                                                 

  .١١٦اصطالحات الصوفية، صكشاف :  ينظر)١(
  .زيادة من ب) ٢(
  .٢٠/ ٦) زوج(، وتاج العروس٢٩١/ ٢) زوج(لسان العرب:  ينظر)٣(
ُالظعن)٤( َالنساء، واحدتـها ظعينة: ُُّ َ ُ َ

ِ
َ ُ َ ُوالظعن، ِّ ٍسيـر البادية لنجعـة أَو حـضور مـاء أَو طلـب مربـع أَو حتـول : َّْ ُّ ََ ٍ َْ َ ُ َ َ َْ

ِ ََ ٍ ِ ُ
ٍ ِ
َ ْ ُْ

ِ
ُ

َمن مـاء إىل مـ َ ْ
ِ ٍ ٍاء أَو مـن بـلـد إىل بـلـدِ ٍَ ََ َ ْ

ِ ِ : ، أمـا الظعـن مبعـين الغلـب والظفـر فقـد يكـون مـأخوذا مـن قـوهلمٍ
َاظعنت املرأَة البعري
ِ
َْ

ِ ُركبته: َََّ َْ
ِ
ُِوهذا بعري تظعنه املرأَة َأي. َ َِّ َ ٌ َ َ َ ُ تـركبه يف سفرها ويف يــوم ظعنهـا، وهـي تـفتعلـه:َ َِ ِ

َ ْ َ َ ََ
ِ
َ َْ َ

ِ
ْ َ َ ُِ ِِ ُ َْ .

َوالظعــون مــن ا
ِ

َالــذي تـركبــه املــرأَة خاصــة، وقيــل: ِإلبــلَُّ
ِ ِ
َ ً ََّ َ ُ ُ َْ

ِهــو الــذي يـعتمــل وحيتمــل عليــه: َّ
ََْ َْ ََ َُ ُ ْ ُُ

ِ َّ
لــسان : ينظــر .َ

  .١٥٧/ ٣، والنهاية يف غريب احلديث واألثر٢٧١/ ١٣) ظعن(العرب
قول عمرو بن هي املرأة يف اهلودج، ال يقال للمرأة ظعينة إال إذا كانت يف اهلودج، ي:  الظعينة يف اللغة)٥(

  ]من الوافر: [كلثوم
  خنربك اليقني وختربينا...قفي قبل التفرق با ظعينا

َوجعل لكم من جلود األنـعام بـيوتا تستخفونـها يـوم {: االرحتال عن املكان، يقول تعاىل: والظعن يف اللغة َ َ َْ َ ُُ ُ ْ ََ َ ًُّ ِ ِ
َ ْ ْ

ِ َْ ْ ُِ ُ َ َ َ
ْظعنكم ويـوم إقامتكم ُْ ُِ ِ

َ ََِ َ ْ َ ْ   ].٨٠: النحل[} َ
/ ٦) ظعـن(، والصحاح٩٣١/ ٢) ظعن(، ومجهرة اللغة ٤٣٧/ ٤غريب احلديث للقاسم بن سالم : رينظ

٢١٥٩.  
  .٥٢٦/ ٧) زوج(احملكم واحمليط األعظم:  ينظر)٦(
  .٢٠/ ٦) زوج(، وتاج العروس٢١٢معاين القرآن للكسائي ص:  ينظر)٧(
  .ب، بال هاء وما أثبتها هو الصواب واملالئم للسياق: يف) ٨(



        

 
 
 

 
 

١١٧٧ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

ــــــَ أْنُكْســــــا{: واستمــــــسك بقولــــــه تعــــــاىل ــــــَلَ عْكِسْمــــــَأ{: ، وقولــــــه(١)}َةَّنــــــَ اجلَكُجــــــْوَزَ وَتْن  َكْي
ا، فتقـول ً واحـداًضعون لفظة الزوج للذكر واألنثـى وضـع، وهي لغة أهل احلجاز، في(٢)}َكَجْوَز

  . (٣)هذه زوجي: هذا زوجي، ويقول الرجل: املرأة
 جيــب خمالفتهــا يف األمــور الــيت تبتغيهــا  ألنــهلــم، فينبغــي عــدم طاعــة الزوجــة؛ُإذا تقــرر ذلــك وع

َال تـعقــد قـلبــك ": ؛ ملــا رواه شــقيق البلخــي الزاهــد يف خترجيــه(٤)هلــوى نفــسها ََْ ْ ِ
ْ َ َِْ مــع المــرأةَ َ ْ َ َ فإنـهــا ،َ َّ َِ

َاليـوم لك َ َ ْ َ وغدا لغريك، فإن أطعتـها أدخلتك النار،َْ ََّ َ ََ ََْ ََ ْ َ ْ ْ َِ َ َِْ
ِ

ً   .  انتهى(٥) "َ
أنـــه خطــب ذات يـــوم علــى املنـــرب، : -كـــرم اهللا وجهــه-وروي عــن اإلمـــام علــي بـــن أيب طالــب 

  : فقال
ُبرن لكــم أمــر عــيش، فــإ�ن إن تــركن ومــا َّلنــساء أمــرا، وال تــدعوهن يــداهــا النــاس ال تطيعــوا ُّأي"

 هلــن َ هلــن يف خلــوا�ن، وال ورعَيــدبرن، فقــد أفــسدن امللــك وعــصني املالــك، وجــدناهن ال ديــن
 وأمـا طـواحلهن فأمـا صـواحلهن ففـاجرات،عند شهوا�ن،  اللذة �ـن يـسرية، واحلـرية �ـن كثـرية، 

 (٦) خــــصال مــــن خــــصالثــــالثفعــــاهرات، وأمــــا املعــــصومات مــــنهن فهــــن املعــــدومات، فــــيهن 
 ،، وحيلفـــــن وهـــــن الكاذبـــــات(٧)يـــــتظلمن وهـــــن الظاملـــــات، ويتمـــــنعن وهـــــن الراغبـــــات: اليهـــــود

وســـئل .  انتهـــى(٨)"هن، وكونـــوا علـــى حـــذر مـــن خيـــار]ب/١٣[فاســـتعينوا بـــاهللا مـــن شـــرورهن 
 هي موت ال يرام، وعذاب ليس فوقه عـذاب، إن أرضـتك فبلـسا�ا،": بعضهم عن املرأة فقال

َتـهــــَعْم  َأكلتك بلسا�ا، هي ظاملة، ودوإن أعسرت  ، وحتلــــف ، وتــــذنب وصــــو�ا عــــالا جاريــــةُ
  . انتهى (٩)" يأكلوتضين ولسا�ا وجرمها معروف، و�رم وأخالق الصبا فيها،

                                                 

  ).٣٥: (رة البقرة، اآلية سو)١(
  ).٣٧: ( سورة األحزاب، اآلية)٢(
َّوكانت من األصمعي يف هـذا الوجـه شـدة وعـسر: ويقال أيضا زوجة، قال ابن سيده:  قال اجلوهري)٣( ْ َْ َ َ ِْ ِ

َ َ ْ َ ََ .
ْوزعــم بعــضهم أَنــه إمنــا تــرك تـفــسري القــرآن ألن عبـيــدة ســبقه با�ــاز اليــه، وتظــاهر أَيــض َْ َ َُ َ ِ ِ

ْ ُ َْ ْ ََِّ ِا بــرتك تـفــسري َ ْ َ
َاحلــــديث وذكــــر األنــــواء،

ِ
/ ١)زوج(، والــــصحاح٥٢٦، ٥٢٥/ ٧) زوج(احملكــــم واحملــــيط األعظــــم: ينظرَ

  .٢٩٢/ ٢) زوج(،  ولسان العرب ٣٢٠
  . ال ينبغي طاعة أي خملوق متبع للهوى؛ ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق)٤(
  .٢٢٤ ص ملرسلني للسمرقنديتنبيه الغافلني بأحاديث سيد األنبياء وا:  ينظر)٥(
  .خصل من خصل: يف ب)٦(
  .الرغبات:  يف ب)٧(
كشف ، و٣٩/ ٢ من صحيح اإلمام البخاريا�الس الوعظية يف شرح أحاديث خري الربية :  ينظر)٨(

  .٦٣/ ٢ اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس
  . مل أقف عليه)٩(



        

 
 
 

 
 

١١٧٨ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

 ويف األثـر ،فمن كمال سعادة املرء، ونور حظه، ومتام سعده الزوجة الـصاحلة لـه واملوافقـة: أقول
، والــــصديق الزوجــــة الــــصاحلة، والولــــد البــــار :س يف ثالثــــةاألنــــ: -كــــرم اهللا وجهــــه-عــــن علــــي 

  .  انتهى املصايف
د: (مث قـــال ُوالحق ْـــ ِ

ِفـــي الـــصدر(الغـــل :  أي)َ ْ َّ َهـــو الـــضغيـنة( ه حملـــهَّ ألنـــ:أي) ِ ْ
ِ َّ َ  بالـــضاد، قـــال )ُ

  : الشاعر يف معىن ذلك
ٍَالضاربني بكل أبـيض خمذم  ْ

ِ
َ َْ ِّ ُ َ ِِ َوالطاعنني جمامع األضغ... َّ ْ َ َ

ِ ِِ
ََ َ   (١) ِانَّ

ُضغنمجع  ْ ِوغلـب القـوم(: ، مث قـال(٢)، وهو احلقد الـذي حملـه القلـبِّ
ْ َ ُ ََ رهم بأعـدائهم َفـَظ:  أي)َ

َّيــسمى( َ َظفرة(يقــال :  أي)ُ اســم مجعــي ) والقــوم( ،(٣)ب والنــصرَلــَر وهــو الغَفــَّبالظــاء مــن الظ )ُْــ
  :، قال زهرياً يطلق عليهم مجيع:، وقيل(٤)يطلق على الرجال دون النساء

ِوما أدري وسوف إخال أدري  ِْ ُْ َ ْ َ َ ُأقـوم آل حصن أم نساء... َ
ِ ِ

ْ ْ ٌٍ ُ ْ َ
 (٥)  

إنـــه مجـــع قـــائم، مث : ، وقيـــل(٦)م يقومـــون مـــع داعـــيهم يف الـــشدائدَّ؛ أل�ـــاًومـــي القـــوم قُّوإمنـــا مســـ
، قــال (٧)ًا القــوم النــساء جمــازيــدخل يف: اســتعمل يف كــل مجاعــة، وإن مل يكونــوا قــائمني، وقيــل

ِوالجــدل فــي الــشعر( .عيــ، فــشملت هــذه اآليــة اجلم(٨)}ِهِمــْوَ قـَىلِ إاًوحــُا نَنْلَســَْرا أَّنــِإ{:تعــاىل ْ َّ ُ ْ َ َ( 
اًه أيــــضفتـــل الــــشيء أو نـــسج:  يف األصــــل هـــووالجـــدلتـــداخل بعـــضها يف بعــــض، : أي

(٩) ،
َضــفرة: (فيقـال لـه ْ دخـل بعــضه أ إذا :هُرِفْضَ شـعره يــَرَفَور مـن ضــُفُضــ ورُفُضـ:  بالـضاد، واجلمــع)ُ

   .(١٠)املسرتسلة خلفها ا�دوله] أ/١٤[رها  ِائَدَغ:  املرأة أيُِرائَفَ بعض وجدله، ومنه ضيف

                                                 

حماضــرات األدبــاء ، و٢٣٤الــصناعتني ص: وهــو لعمــرو بــن معــدي كــرب كمــا يف البيــت مــن الكامــل، )١(
  .١٧٦/ ٢ وحماورات الشعراء والبلغاء

  ، ٣٣/ .٣٥) ضغن(، وتاج العروس ٨٣/ ٤املخصص :  ينظر)٢(
، ومعرفـــة الفـــارق بـــني الـــضاد ٤٦٥/ ٣) ظفـــر(، ومقـــاييس اللغـــة ٧٢٩/ ٢) ظفـــر(الـــصحاح :  ينظـــر)٣(

  .٣٧والظاء البن الصابوين ص
ٍال يــسخر قـــوم مــن قـــوم، عــسى َأن يكونــوا خــريا مــنـهم، وال نــساء مــن نــساء {:  وعليــه قــول اهللا تعــاىل)٤( ِ ِ ِ ِ ِ

ْ َ ْ ٌَ َ ْ ْ ُْ ْ ً َ َْ ََ َُ ُ ْ ٍ
ْ ٌْ

َّعسى َأن يكن خريا منـهن َُّ ْ
ِ ً ْ ََ ُ َ   ]. ١١: احلجرات[} ْ

، ٢٧٨ /١، وخزانــة األدب وغايــة األرب٩٢ البيــت مــن الــوافر، وهــو يف ديــوان زهــري بــشرح ثعلــب ص)٥(
  . ١٢٣/ ٧و�اية األرب 

  .٦٨/ ٤ اإلبانة يف اللغة العربية:  ينظر)٦(
  .٣٠٥/ ٣٣) قوم(، وتاج العروس، ٢٠١٦/ ٥) قوم(الصحاح :  ينظر)٧(
  ).١: ( سورة نوح، اآلية)٨(
  .٤٣٤/ ١) جدل(، ومقاييس اللغة ١٦٥٣/ ٤) جدل(الصحاح للجوهري :  ينظر)٩(
، واالعتمــــاد البــــن مالــــك ٣٦٦/ ٣) ضــــفر(مقــــاييس اللغــــة ، و٧٢١/ ٢) ضــــفر(الــــصحاح :  ينظـــر)١٠(

  .٢٢ص



        

 
 
 

 
 

١١٧٩ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

ِثم سواد الليل ( َّْ ُ َ َ َّ َّيسمى(دجاه، : أي) ُ َ َظلمـة(يقـال لـه :  أي)ُ إذا : قـال أبـو عبيـد، (١) بالظـاء)ُْ
نــت غــري ظلمــة، وإذا كا: جلــوى مــصحية، والنجــوم منتــشرة يقــال لــسواد الليــلكانــت الــسماء 

: ًحلك، وإذا كـان الغـيم مرتاكمـا يقـال لـسواد الليـل:  ومل ير �ا جنم يقال لسواد الليلمصحية،
َّإذا التــأم الــسحاب وتـبــسط حــىت يـعــم الــسماء: ، قــال أبــو حنيفــة(٢)دجــى وغــسق َّ ََّّ ُ ََ َ ََّ َ َ ُ َ َ فقــد دجــى  ِ
  .(٤) هو سكونهسجى الليل وأما ،(٣)الليل وغسق

ُوالسهر(  َ َّ ُالعظيم (الكرى:  أي)َ ْ
ِ
 ، وال تغمض(٥)عنياألالكثري الذي ال تنام فيه :  أي)َ

َأيضا ضلمة(األجفان، يقال له  ْ ُ ً    : ص، مث قال رمحه اهللا(٦)بالضاد) َْ
َوورم األحش -٣٤ ْ َ ُ َ َ َّ يسمى فظه اَ ِ َّ َ َوالورق اللجين أيضا فضه= ُ ًِ

ْ ُ َ
ِ ُّ ُ ِ َ 

ُّوكل -٣٥ ّما يـفسد فـهو ظر َُ َُ ُ َ ُ ِ ْ ُ َوصخرة ت= َ ٌَ ْ َ ُّعي الرجال ضرَ َ َ َّ ِ  
َْب الرمال أيضا ظعفثَوك -٣٦ ً ْ ِ َ ِّ ْونـقص أحوال الرجال ضعف=ُ َ ِ َ ِّ ُ ْ َ َ  

ش: (قولـــه: أقـــولش  َوورم األح ْـــ َ ُ َ َ َّيـــسمى(انتفاخهـــا :  أي)اَ َ ه(يقـــال لـــه :  أي)ُ ـَّــفظ  بالظـــاء مـــن )ِ
ُوالـــورق( .(٨)هـــي مـــا انطـــوت عليهـــا الـــضلوع): واألحـــشاء( ،، وهـــي الفالظـــة(٧)الفظاظـــة ِ َ َ( -

ُاللجين( وهو -بكسر الراء
ِ َأيضا فـضه(: ، يقال لـه(٩) )ُّ ًِ

الفـضة قبـل :  بالـضاد، قـال اجلـوهري)ْـ
  . انتهى (١٠) كذا نقله يف خمتصره عن ابن جينُجلني بالتصغري، وال مكرب له،: يقال هلا السبك

ُّكل( ُيـفسد(شيء :  أي)َماُ ِ ْ َفـهو(يتلف على العموم :  أي)ُ ُ ّظـر(: يقال لـه:  أي)َ  :الظـاء أي ب)ُ
ٌَوصــــخرة(. (١١)إذا صــــار ال ينتفــــع بــــه ْ َ  ُُِّيقلهــــاوهــــي الفــــصلة العظيمــــة مــــن األحجــــار ال :  أي)َ

                                                 

  .٤٤، ومعرفة الضاد والظاء للصقلي ص٦٧الضاد والظاء البن سهيل ص:  ينظر)١(
  . مل أقف عليه)٢(
  .٣٥/ ٣٨) دجى(، وتاج العروس ٢٥١/ ١٤) دجى(،  ولسان العرب٣٥/ ٣٨) دجى(احملكم :  ينظر)٣(
  .٣٧١/ ١٤) سجى(، ولسان العرب٤٧٦/ ١) سجى(مجهرة اللغة :  ينظر)٤(
  .عني: يف األصل) ٥(
مجهــرة اللغــة : ينظــر. أمهلــت): ضــلم(، وقــال ابــن دريــد عــن ماد�ــا ) الــضلمة( مل أجــد يف كتــب اللغــة )٦(

  .٩١١/ ٢) ضلم(
  .١١٧٦/ ٣) فظظ(، والصحاح ٤٤١/ ٤) فظظ(مقاييس اللغة :  ينظر)٧(
  .٤٣٢/ ٣٧) حشو (، وتاج العروس٢٣١٣/ ٦) حشا(الصحاح :  ينظر)٨(
َفـــابـعثوا َأحـــدكم بـــورقكم هـــذه إىل {:  الـــدراهم املـــضروبة، ومنـــه قـــول اهللا تعـــاىل-بكـــسر الـــراء- الـــورق )٩( ِ ِ ِ ِ

َ ْ ُْ ِ
َ
ِ ُ َ َ َُ ْ َ

َِالمدينة
ِ
َ   .١٠١/ ٦) ورق(، ومقاييس اللغة ١٥٦٤/ ٤) ورق(الصحاح : ينظر] ١٩: الكهف[} ْ

  . مل أقف عليه)١٠(
، وتاج العروس ٧٢٩/ ٢) ظرر(الصحاح : ينظر، ه حد كحد السكنيحجر مدور ل:  الظر يف اللغة)١١(

  .٤٦٦/ ١٢) ظرر(



        

 
 
 

 
 

١١٨٠ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

َالرجـــال(تتعـــب :  أي)َِتعـــي(اإلنـــسان  َ كر مـــن نـــوع َّمجـــع رجـــل، وهـــو الـــذ: ، وتقـــل جهـــدهم )َّ
هـو ضـد ر، وُّ، مـن الـض(١)بَصَّ بالضاد؛ أل�ا تضر بأحواهلم مـن النـ)ُّضر(: اآلدميني، يقال هلا

  .رُض: راءّراء، ومجع الضّراء ضد السّكالض النفع،
ـــَوك( ِب الرمـــالث َ ِّ ِالرمـــال(، وهـــو األرض ذات (٢)كثيـــب: ، واحـــدها]أ/١٤[جمتمعهـــا:  أي)ُ َ ِّ(: 

ـــه أيـــضا  ف(ًمجـــع رملـــة، وهـــو اســـم جـــنس مجعـــي، يقـــال ل ـــظع ْ ص أحـــوال (. (٣) بالظـــاء)َ ُونـق ـــ ْ َ َ
ِالرجال َ ْضـعف(: عـدم الـسعة، يقـال لـهتضعضع أحواهلا من الفاقة، و:  أي)ِّ  بالـضاد، السـيما )َ

 الـشديد، وأحـد اهلمـوم األربعـة الـيت والتضعـضع ،(٤) فهـذا هـو الـضعيف البـنيإذا كان ذا عيال،
كيـــــف :  ذات يـــــوم-- قيــــل للـــــسيد عمــــر بـــــن اخلطــــاب ،وردت �ــــا األخبـــــار مــــن اآلثـــــار
الـــسعي يف :  مـــنهمأصـــبحت مـــن أربعـــة أمـــور جمهـــود، وذكـــر: أصـــبحت يـــا أمـــري املـــؤمنني؟ قـــال

ة مــن الــشيء، واخلــسس، َّلــِقص هنــا هــو القَّمث اعلــم أن املــراد مــن الــن.  انتهــى (٥)املعــاش للعيــال
  . (٦) الزيادة َّوهو ضد

اإلنـسان مـن خـري أو شـر وسـعة مجع حال، واملراد منه األمر والـشأن الـذي عليـه : )واألحوال(
  :  ص(٧) آمنيها، مث قال رمحه اهللا تعاىلهو فقرها وفاقتجال ِّ الرِفْعَضوضيق، واملراد من 
ْوالجسم فيه جلد وعظ -٣٧ َْ َ ٌَ ِ ِِ ِ

ُ ْومقبض القوس ففيه عضم=مْ َ ِ ِ
ْ َ ِ ْ ََ ُ َ ْ َ  

َ حول الغنم الحظيـرة ُربّالظو -٣٨ ْ
ِ
َ ِ ََ َ ْ َومجمع القوم هو الحضيـرة= َ ْ ِْ

َ َ ُ
ِ
ْ ُ ََ َ َ 

ِوقيل ألصل الحافر الوظ -٣٩
َ ِ ِ ِ

َ ِ ْ َ َ ِوللسبيل وقف الوضيف=يفَ
َ ُ ْ َ َِ ِ

َ  
ُوالجسم: (قوله: أقول ْ

ِ
ٌفيـه جلد(ن اإلنـسان النـامي احلـساس املتحـرك بـاإلرادة ََدوهو ب) َ ْـ ِ ِ :  أي)ِ

ْوعظم(غشاء عليه ظاهر،  َ َّبالظـاء مـن داخلـه صـلب؛ ألن:  أي)َ ٌ م مركـب مـن جلـد ْرِ اجلـسم جـُ
وعظـــم وحلـــم وعـــصب ودم وحنـــو ذلـــك، فيقـــال لعظـــم اإلنـــسان أو غـــريه مـــن ســـائر احليوانـــات 

                                                 

  .٢٧١/ ٤)نصب(، وتاج العروس ٧٥٨/ ١) نصب(لسان العرب:  ينظر)١(
  )كثب(، وتاج العروس٧٠٢/ ١) كثب(لسان العرب:  ينظر)٢(
ِأَمـر فظيـع ومفظـع وفظـع )ظعـف (: مل أقف عليها �ذا املعىن، قال ابـن دريـد)٣( َِ ْ َ، واالسـم الفظاعـة يـقـال ُ َُ ْ

ِ
َ

ًفظع األمر يفظع فظاعة، وأفظع إفظاعا: َِمن ذلك ً ُ ُُ َ   .٩٣٠/ ٢) ظعف( مجهرة اللغة .َ
  
، والـــضاد والظـــاء البـــن ١٣٩٠/ ٤) ضـــعف(، والـــصحاح ٩٠٣/ ٣٢) ضـــعف(مجهـــرة اللغـــة :  ينظـــر)٤(

  .٤١سهيل ص 
  . مل أقف عليه)٥(
  .١٨٧/ ١٨) نقص(ج العروس، وتا٦٣٣ص ) نقص(القاموس احمليط : ينظر) ٦(
  .زيادة من ب) ٧(



        

 
 
 

 
 

١١٨١ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

ــ ـــويقــال . (١) بالظــاء)عظــم(: وروالطي بض القــوس(ل ِمق ْ ََ ُ َ ــ ه عــضم ْ ْففي َ ِ ِ
ــ ْ بض (و بالــضاد، (٢) )َ ُمق َ ــ ْ َ

ِالقــوس ْ القـــوس :  هــو)والقــوس( بالــضاد، )مْضَعــ(: حمــل قبــضة الرامــي منــه، فيقــال لــه:  هــو)َ
عــضم ( واملــراد مــن ،(٣) ألنــه كــان مــن آلــة حــرا�مالعــرب بالعمــادي؛] أ/١٥[العــريب، وتــسميه

  .  يف حمل قبضة الرامي منه باليدالقد ما يشد عليه من اخليط أو  هو)القوس
 :ره قـــال يف تــــصغريهَّ وأقـــواس، ويـــذكر ويؤنـــث فمـــن ذكـــٍّيِسِمث اعلـــم أن القـــوس جيمـــع علـــى قـــ

 حــني -عليهمــا الــصالة والــسالم- آدم  بــنثشــيأول مــن اختــذ وصــنه الــسيد : قيــل. (٤)قويــسة
ًرأى تنينـــا عظيمـــا يقاتـــل محامـــة علـــى أخـــذ  أفراخهـــا يف وكرهـــا، وكـــان مـــن صـــنع العـــرب، وآلـــة ً

  .  انتهى حرا�م فكذا مسي بالقوس العريب
  

ُالظرب( :مث قـال ِحـول الغـنم(وهـو الـسياج الـذي جيعـل :  أي(٥) )َّـ ََ َ ْ أو الكـروم مـن الـشجر أو  )َ
رة(: الشوك أو القصب أو حنو ذلك، فيقال له َالحظيـ ْـ

ِ
، احملتظـر: ، وفاعلهـا يقـال لـه(٦) بالظـاء)َ

اب واألشــجار مــن احلظــرية بالظــاء مــا جيعــل حــول الــدو: -رضــي اهللا عنهمــا-قــال ابــن عبــاس 
ار وهــو مـا جيعــل مـن البنــاء حــول َظــَ ومنـه احل،حجــرة: ر، وداخلهــا يقــال لـهالـشوك وحنــوه للحظـ

  .(٧)األماكن؛ حلفظها من تطرق اللصوص إليها
  
ِومجمـــع القــــوم( 

ْ ُ ََ َ ًملــــة فيـــه �ــــارا، والـــسمر لــــيال حمـــل جلوســــهم واجتمـــاعهم للمكا:  أي)َْ َهــــو (ً ُ
َالحضيـرة ْ

ِ
حمـل اجتمـاع أهلـه :  أيحـضيرة البيـتيقـال لـه ذلـك بالـضاد املعجمـة، ومنـه :  أي)َ
  .(٨)فيها

                                                 

  .١١١، والظاء للمقدسي ص٣٩االعتماد البن مالك ص: ينظر) ١(
، واالعتمـــاد البـــن مالــــك ٣٤٦/ ٤) عـــضم(، ومقـــاييس اللغـــة١٩٧٨/ ٥) عـــضم(الـــصحاح :  ينظـــر)٢(

  .٧٧، والضاد والظاء البن سهيل ص٣٩ص
  ).العمادي( مل أجد يف كتب اللغة القوس باسم )٣(
  .١٨٥/ ٦) قوس(، ولسان العرب ١٣٦/ ٥، واملخصص ٩٦٧/ ٣) قوس(الصحاح :  ينظر)٤(
ِ الظــرب هــي)٥( ُالــزرب والزريبــةأمــا :" الــروايب الــصغار، واألقــرب إىل الــصواب الــزرب، قــال ابــن منظــور: َّ ِ َّ َُّ ْ :

ٍحظرية الغنم مـن خـشب َ َ ْ َ
ِ ِ ََ ْ ُتـقـول. ُ ُ ًزربـت الغـنم، أَزر�ـا زربـا: َ َْ َُُ َْ َ ُ ، ولـسان ٣٠ الظـاء للمقدسـي ص:ينظـر". ْ

    .١١/ ٣) زرب(، وتاج العروس ٤٤٧/ ١)زرب(العرب
  .٥٧/ ١١) حظر(، وتاج العروس٢٠٣/ ٤) حظر(لسان العرب:  ينظر)٦(
  . مل أقف عليه )٧(
  .٦٣٣/ ٢) حضر(، والصحاح ٥١٥/ ١) حضر(مجهرة اللغة :  ينظر)٨(



        

 
 
 

 
 

١١٨٢ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

َوقيل(
ِ
ِألصل الحافر الوظيف( ٍيقال على قول:  أي)َ

َ ِ ِ َ ِ ْ  مـا كـان للخيـل )والحـافر(، (١)بالظـاء )َ
  .(٣) (٢) ] ما كان لإلبلوالخفاجلاموس،  ما كان للبقر ووالظلف[والبغال واحلمري، 

: يقــــال لــــهاء واملــــساكني ً مــــا كــــان مــــسبال هللا تعــــاىل علــــى املــــستحقني مــــن الفقــــر:)والــــسبيل( 
ِالوضيف(

  ] ب/١٥:[ص، مث قال رمحه اهللا تعاىل (٤) بالضاد)َ
  رَجَّ الشُضْعَ بـِادَّ الضِفْرَحِو بُهَو=  الصنوبري ُغْمَا صَظَ الفَّمُث -٤٠

َوح -٤١ ََرم اهللا الربا وحظرا َ َ ََ ِّ ُ َ َوغاب زيد وزهيـر حضرا= َّ َ َ ٌ ْ َُ ََ ٌَ ْ َ َ  
 وهـــو )الـــصنوبري(علـــك يـــسيل مـــن :  أي)ُغْمَصـــ( بالظـــاء هـــو )اَظـــَ الفَّمُثـــ(: قولـــه: أقـــولش 

 )ِادَّ الـــضِفْرَحـــِب(الفظـــا املـــذكور :  أي)وهـــو(، (٥)شـــجر معـــروف ينبـــت يف األراضـــي الروميـــة
ا املعـــروف، لـــه شـــوك غلـــيظ، وورق دقيـــق، وســـاق فـــضو شـــجر ال وهـــ)رَجَّ الـــشُضْـــعَبـ( :يقـــال

ً منها ترغب يف رعيـه اإلبـل الـسائمة كثـريا، قـال  بطون األودية وجماري السيولضخم، ينبت يف
  :الشاعر 

  (٦)لوعيُي وضحنواج بني ُبوهُّ شُمُيه      وإن هِنِساكالَو اَضَفالُ ى اهللاَقَسَف
   . على ذوي األفهام(٨) يف البيت من االستخدام، وال خيفى ما(٧)أوقدوه:  مبعىنشبوه

                                                 

ِوالوظيف لكل ذي أَربع)١( ِ
ِّ ُ ُ

ِ
ْما فـوق الرس: َ ُّ َ ْ َ ِغ إىل مفصل الساقَ َِّ ْ َ َ ِووظيفا يدي الفرس. ِ َ َْ ِ ََ

ِ
َمـا حتـت ركبتـيـه إىل : َ ِ ََْ َُْ َ َْ

ِجنبـيــه، ووظيفــا رجليــه ِ ِ
ْ ْ َْ ِ َ َ َ ِمــا بـــني كعبـيــه إىل جنبـيــه: َْ ِ

ْ َْ َ َ َ َْ َ ِ ْ َ َ َوقــال ابــن األعــرايب. ْ ُ َْ َ َالوظيــف مــن رســغي البعــري إىل : َ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْْ َ ْ ُ ُ َ

ِركبتـيه يف يديه، وأَما يف ِِ ِ
ْ ََْ ََ ُّ رجليه فمن رسغيه إىل عرقوبيه، اجلوهريُْ ِ َ َْ ْْ ُ َ َِ

ُ
ِ َ ِ

ْ ْ َالوظيف مستدق الذراع والساق من : ِ َ
ِ ِِ َّ ِّ ُّ َ ْ ُ َ

َاخليل واإلبل وحنومهـا، واجلمـع األوظفـة ِ ْ ُ ْ ََ ْ َْ ََ
ِِ َْ ِ ِ ) وظـف(، ولـسان العـرب١٤٣٩/ ٤) وظـف(الـصحاح : ينظـر.َْ

٣٥٨/ ٩.  
  .٦٦ضاد والظاء البن سهيل ص، وال١٢٦فقه اللغة وسر العربية ص:  ينظر)٢(
  .ساقط من ب) ٣(
  . مل أجد الوضيف يف كتب اللغة)٤(
  .٣١٣/ ١) صرب(، ومجهرة اللغة ١٨٠/ ٧) صرب(العني:  ينظر)٥(
، وخزانــة ١٠٤الكليــات ص : ينظــر" الفــضا"بــدال مــن " الغــضا" البيــت مــن الكامــل للبحــرتي بروايــة )٦(

  .٢٦٩/ ٢ ، ومعاهد التنصيص١٢٠/ ١األدب وغاية األرب 
ـــــشيء : بـــــالغني، وأمـــــا الفـــــضا فهـــــو يف كتـــــب اللغـــــة) الغـــــضا( الـــــشجر املعـــــروف ذو الـــــشوك يقـــــال لـــــه  ال

  . ٢٤٠/ ٣٩) فضى(، وتاج العروس٧٢٣) فضى(جممل اللغة : املخلوط،ينظر
  .١٠٤الكليات ص :  ينظر)٧(
ع إىل ذلــك اللفــظ  أن يــذكر لفــظ لــه معنيــان فــرياد بــه أحــدمها مث يــراد بالــضمري الراجــ:االســتخدام هــو)٨(

، ٣٣التعريفــات ص:  ينظــر. معنــاه اآلخــر أو يــراد بأحــد ضــمرييه أحــد معنييــه مث بــاآلخر معنــاه اآلخــر
  .٢٥٥وخمتصر املعاين ص



        

 
 
 

 
 

١١٨٣ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

َوحـرم اهللا الربـا(: وقوله َِّ ُ َ َّ فعلـه علـى األمـم، فـال جيـوز فعلـه، وال يطيـب أخـذه؛ ألنـه حـرام :  أي)َ
َوحظـــرا(:  وممنـــوع، وإليـــه اإلشـــارة بقولـــهِّبـــالنص َ َ ؛ ألنـــه مــــن (١) بالظـــاء مـــن احلظـــر وهـــو املنـــع)َ
  . (٣)د يف يوم الوعيد من امللك ا�يدويستحق العقاب الشديً فاعله شرعا، (٢)ر، فيعذالكبائر

ٌوغـاب زيد( َْـ َ َ ٌوزهيـر(ه، ّعـن حيـ:  أي)َ ْـ َُ عربــة ُمْزيـد مـن األمسـاء األعـالم الـ  وهـو اســم شـخص كـ)َ
َحضرا(: وقوله، املنصرفة َ ، مث قـال (٤)مبعىن أتى بعد غيابه من احلضور، وهو ضد الغيـاب:  أي)َ
  :  ص(٥) آمنيرمحه اهللا

ُاظَف األْلِهِذَهَفـ -٤٢
  اَهُتـْعِمَا سَمَ كٍيلِدْبَ تـِرْيَ غْنِا      مُهُتـْعَمَ جْدَ ق(٦)

  ِانَهْرُ والبـِجةُح باْلَامَ قْ     إذِانَهِّتي الرَ فِينِّ الدِحِاصَ نْنِم -٤٣
  ياِاعَا دَهِرْيَغِ لْنُكَال تَيا     وِاعَ وِومُلُ للعَّيَنُ بـْنُكَف -٤٤

  
ــَفـ(: قولــه: أقــولش  قــوش املوضــوعة للمعــاين املــتكلم �ــا يف ُّالــة علــى النّالد:  أي)ُاظَفــ األْلِهِذَه

 )اُهـُتـْعَمَج(حرف حتقيـق : )ْدَق(و الفصحى،] أ/١٦[اد من طريق اللغة العربيةَّاء والضَّمعىن الظ
ـــشتات هلـــا مـــن الكتـــب املعتـــربة عـــن األســـاتذة األفاضـــل : أي ـــ(بعـــد ال ـــيَ غْنِم ـــبَ تـِرْ :  أي)ٍيلِدْ

  هـو اسـم للـشيخ النـاظم)ِينِّ الدِحِاصَ نْنِم(تلقيتها بالسماع هلا :  أي)اَهُتـْعِمَا سَمَك( (٧)غيريت
 يف األصــل يقــال للــشباب مــن الرجــال، ويطلــق علــى ى، الفتــ)ِانَهــِّتــي الرَف(أو لقــب لــه، وهــو 

 غــريه  مــن املــال أو(٩)راهنمــمــا جيعــل لل:  هــو)والرهــان(  ،(٨)األعــرايبالــسخي مــنهم كــذا قالــه 
  . (١)على تصحيح املسائل املراهن عليها بني الطلبة (١٠)استعمل

                                                 

: ينظـر. يكون حظر بعد إباحـة، مثـل اخلمـرة كانـت حـالال شـر�ا، مث حظـرت علينـا: قال ابن خالويه) ١(
  .٢٠٢/ ٤) حظر(، ولسان العرب٩٣الظاء للمقدسي ص

  .يعذب، واملثبت هو املوافق للسياق:  يف ب)٢(
َوَأحل الله البـيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فـانـتـهى فـلـه مـا سـلف وأَمـره إىل {:  يقول تعاىل)٣( َ َ َِ ُ ُُ ْ ُ ْ َُ َ َ ََ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ََ َ ََ ََْ ٌِ ِ َِِّ ْ َ ِّ َّ ْ َّ َّ

َالله ومن عاد فأولئك َأصحاب النَّار هم فيه
ِ

ْ ُ ِْ ُ َ ْ ََ ِ َِ َُ َ َ َ َا خالدونَّ ُ
ِ
  ].٢٧٥: البقرة[} َ

  .١٩٦/ ٤) حضر(، ولسان العرب١٢١/ ٣) حضر(احملكم : ينظر) ٤(
  .زيادة من ب) ٥(
  .ألفاظ: يف ب) ٦(
  .٤٨/ ١١) بدل(، ولسان العرب٣٠ص ) بدل(خمتار الصحاح : ينظر)٧(
  . ١٤٧/ ١٥)فىت(، لسان العرب٢٤٥٣/ ٦) فىت(الصحاح : وهو قول اجلوهري ينظر) ٨(
  .للراهن:  األصليف) ٩(
  .زيادة من ب) ١٠(



        

 
 
 

 
 

١١٨٤ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

ــــــه ــــــْإذ(: وقول ــــــصب :  أي)َامَ ق ، (٢)نيحن؛ لقمــــــع اخلــــــصم مــــــن املــــــشا القاطعــــــة)ِجــــــةُحباْل(انت
  . (٣)الدليل الواضح البني من غري خفاء وال لبس:  أي)ِانَهْرُوالبـ(

  . (٤) والرميالطرح:  مجع لفظ، وهو يف اللغة مبعىن:األلفاظ: تنبيه
  
ة، والمـــه  للجـــنس، فيـــشمل اللفـــظ َّامللفـــوظ بـــه مـــن اللـــسان خاصـــ: (٦)االصـــطالح هـــو (٥)يفو

  . املهمل واملستعمل انتهى
  

 للعلــوم الــشرعية املفــروض طلبهــا ّ علــى احلــرصثَُُّ حيــ-رمحــه اهللا تعــاىل-مث أخــذ الــشيخ النــاظم 
 )َّيَنــُبـيـا (أنـت : سترت فيـه تقـديره فعـل أمــر، وفاعلـه مـ)ْنُكـَف(: علـى كـل مـسلم ومـسلمة بقولـه

ــاِاعَو (رعية وآال�ــاّالــش:  أي)للعلــوم( النــداء "يــا"حبــذف  اًتفظــحما هلــا وًمنتبهــ:  أي)ي
 عليهــا (٧)

ّخصوصا مع االشتغال �ا والعكـوف علـى طلبهـا آنـاء الليـل والنهـار مـع اجلـد  َّتهـاد؛ ألن واالجً
ر بـاملراد، وكـان �ـا عـن ِفـَ وظ،وبلـغ مـا أراد نـال ّجـد، فمـن ا لـيس مفيـداالشتغال �ا مع العبث

  . (٨) السيما يف يوم املعادجاد،ّغريه طويل الن
  
ــــَال تَو( ــــت أي:  أي)ْنُك ــــب املــــستفيد ّأن ــــِرْيَغِل(هــــا الطال ــــسفية وحنوهــــا :  أي)اَه ــــوم الفل مــــن العل
ً طالبا هلـا: أي)ياِاعَد(

ً يفيـد شـيئا؛  الوآال�ـارعية َّاالشـتغال بغـري العلـوم الـش] ب/١٦[ألن؛ (٩)
  . مومألنه مذ
 وكــذا، تحيال مــن اجلــائزات والواجبــات واملــست اإللــه مبالــهُ واجــب علــى اإلنــسان معرفــةُفــأول

   .نيَ العلم زين للفىت وتركه ش، فطلب(١٠)-عليهم أفضل الصالة والسالم-األنبياء 

                                                                                                                            

  .١٢٤/ ٣٥) رهن(تاج العروس: ينظر)١(
  .املشاغبني:  يف األصل)٢(
  .٢٥٠/ ٣٤) برهن(، وتاج العروس ٥١/ ١٣) برهن(لسان العرب: ينظر)٣(
  .٤٦١/ ٧) لفظ(لسان العرب: ينظر) ٤(
  .زيادة يلتئم �ا السياق) ٥(
  .٧٠ كتاب احلدود يف النحو للفاكهي ص، وشرح٧٤رسالة احلدود للرماين ص: ينظر) ٦(
  .٤٠/٢١٢) وعي(، وتاج العروس ٣٩٦/ ١٥) وعي(لسان العرب: ينظر) ٧(
  .املعياد: يف ب) ٨(
  .٣٨/٤٧) دعو(، وتاج العروس ٢٥٩/ ١٤) دعي(لسان العرب: ينظر)٩(
ظومـة يف األصـل اجلـامع إليـضاح الـدرر املن، ٧٣٧/ ٢  التحبـري شـرح التحريـر يف أصـول الفقـه: ينظر)١٠(

  .١٢٠/ ٣ سلك مجع اجلوامع



        

 
 
 

 
 

١١٨٥ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

ِلــوال نـفــر مــن َفـ{:  الناطقــة بطلــب العلــم واألحاديــث الــواردة كثــرية منهــا قولــه تعــاىلصوصُّــوالن
َ ََ َ ْ َ

َكل فرقة منـهم طآئفة ليتـفقهوا يف الدِّين ولينذروا قـومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون ُ َ ُ ََ ََْ ٌْ ْ ْ ْ ُْ َ ُ ُ ُ َُّ َِّ َِ ْ ِ ِْ ْ ْ َِّ َ ُ ََ ْ َ َِ ِِ ِ ِ َّ َ ََ ِ ٍْ ِّ ُ{(١).  

  .  انتهى(٢)" العلم من املهد إىل اللحداطلبوا": وقوله 
  نظومة وهذا غاية ما أردنا مجعه على هذه امل

  . نفع اهللا طالبيه من الطالب،احلمد هللا ملهم الصواب وإليه املرجع واملآب
   ١١٦٨القعدة سنة  (٣)من ذي ٢٣ وكان الفراغ من هذه النسخة الشريفة 

  (٤)واهللا املوفق للصواب آمني

                                                 

  .١٢٢:  التوبة)١(
 . مل أقف عليه)٢(
  .زيادة يلتئم �ا السياق) ٣(
 ألـف ١١٦٤وكان الفراغ من مجعه يف غرة شهر اهللا ذي القعـدة مـن يـوم اجلمعـة املبـارك عـام :"يف ب )٤(

وسـلم آمـني واحلمـد هللا واملائة أربعة وستون بعد هجرة سيد املرسلني صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه 
  .رب العاملني

وكان الفراغ من كتابة هذا الشرح بثغر اإلسكندرية يوم األربعاء املوافـق مثانيـة وعـشرين خلـت مـن شـهر اهللا 
 ألف ومائتني مخسة ومثانني على يد كاتبه لنفسه مـسعد بـن عطيـة شـتيوي غفـر اهللا ١٢٨٥احملرم سنة 

 املرســلني واآلخـرين صـلى اهللا عليـه وسـلم وعلـى آلـه وأصــحابه لـه ولوالديـه وجلميـع املـسلمني جبـاه سـيد
   "   أمجعني واحلمد هللا رب العاملني آمني آمني آمني



        

 
 
 

 
 

١١٨٦ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

  

  

  
  
  

رس اا  
آمت اس ا  

دس ا  
س ا  
  س ار

  ء واداأاب س 
   واا ادر

  س ات
  

  

  

  

  

  



        

 
 
 

 
 

١١٨٧ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

  

 آمت اس ا  

ا   رةا  ا ر  ا  

َاسكن أنت وزوجك اجلنة{ َّ َ َْ ُ ْ َ َْ َ ْ َ   ١١٧٢  ٣٥  البقرة }ُ

ِكل نفس ذائقة املوت{ ِ
ْ َْ ُُّ َ َ ٍْ َ   ١١٥٢  ١٥٨  آل عمران }ُ

ْونذرهم{ ُُ َ َ يف طغياهنم يعمهونَ ُُ ْ َ ََ ْ ِ ِ ْ   ١١٦١  ١١٠  األنعام }ِ

ْوصل عليهم{ ِ ْ َ ََ   ١١٤٨  ١٠٣  التوبة }َِّ

ِفلوال نفر من كل فرقة منهم طآئفة ليتفقهوا يف { ْ َّ َ ٌ َ َ َ َ َُ َ ُ َْ َِّ ِّ َ َِ ٍ ِ ِ
ْ ِّ ْ َْ ُ

ْالدين ولينذروا قومهم إذا رجعـوا إلـيهم  َ ْ َ ُِ ْ ُ َ ُ ْ ُ ََ ِ ِْ َ َ ْ ِ ِ ِ ِّ

َلعلهم حيذرون َُ ْ َْ ُ ََّ َ{ 

  ١١٨٥  ١٢٢  توبةال

ُوغيض املاء{ َ َ ِ
  ١١٥٩  ٤٤  هود }َ

َّرب إهنن أضللن كثريا من الناس{ َ َ َّ ِّ
ِ ِ

ً َُ ْ َ ْ َ َّ   ١١٧٢  ٣٦  إبراهيم }َِ

�ويكونون عليهم ضدا{ ُِ
ْ ِ ْ َ ََ َ َ   ١١٧٤  ٨٢  مرمي }ُ

َأمسك عليك زوجك{ َ َْ ْ َْ ََ ِ
ْ   ١١٧٧  ٣٧  األحزاب }َ

َحتى تفيء{
ِ َ َّ   ١١٦٠  ٩  احلجرات }َ

َيا أهيا ا{ ُّ َ ِّلذين آمنوا اجتنبوا كثريا من الظنَ َ ُ ْ ََّ ِ ِ ِ ِ
ً َ َ ُ َ   ١١٧٨  ١٢  احلجرات }َّ

ِوال حيض عىل طعام املسكني{ ِ ِ
ْ ُِ َ ََ َ َ ُّ   ١١٦٣  ٣٤  احلاقة }َ

ِإنا أرسلنا نوحا إىل قومه{ ِ
ْ ًَ َ ِ ُِ ََّ ْ َ ْ   ١١٧٨  ١  نوح }َ

ٍوما هو عىل الغيب بضنني{ ِ َ َِ ِ ْ َ ََ َ ُ   ١١٦٠  ٢٤  التكوير  وقريء بالظاء}َ

  

  

  

  



        

 
 
 

 
 

١١٨٨ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

  

  

 ا دس ا  
  

  رقم الصفحة  احلديث 

  ١١٥٥  "أنا أفصح من نطق بالضاد وال خفاء" 

ِإياكم والظن فإن الظن َأكذب احلديث« ِ
َْ ُ َ ْ ََّّ َّ َُّ ََّّ َ َ ْ

ِ«  ١١٦٠  

  ١١٨٥  "اطلبوا العلم من املهد إىل اللحد"

ٌالسخي قريب من الله، قريب مـن النَّـاس، قريـب " ٌ ٌِ ِ َّ َِ َ َِ َ َ
ِ ِ ِ ِ

َّ ِ مـن اجلنَّـة، بعيـد مـن النَّـار، َّ
َ َ
ِ ِ ِ ٌِ َ َْ

َوالبخيل بعيد من اهللا بعيد من اجلنَّة بعيد من النَّاس قريب من النَّار  َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ٌ َِ ِ ٌ ٌ ٌَ َ َ َ َْ ُ ْ"  

١١٦١  

ِلما خلق العقل أَوقـفـه بــني يديـه، وقـال لـه" 
ْ َ َََ َ َْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َمـن أَنـا؟ فقـال: َ ْ َأنـت اهللا ال إلـه : َ ُ َ

ِاذهــــب، وعــــزيت وجــــاليل : -ســــبحانه وتعــــاىل-ُّال لــــه الــــرب فقــــ. ُغــــريك َ َ َِّ ِ
ْ

ِألضـــــعنَّك يف أشـــــرف خملوقـــــايت، بـــــك آخـــــذ، وبـــــك أحاســـــب، وبـــــك 
َ َ َ َِ ُ ِ َ ُْ َ َ ْ َ َ َ

ِأعاقب
ُ"  

١١٦٥  

َمن مرض يوما وليـلة كان له كفارة سنة" َ َْ ً َ ْ ََ ِ"  ١١٦٧  

َمن نظر إىل حماسن أجنبية من المحصنات بشهوة ص" َ
ٍ

ْ َ
ِ

ْ ُْ ْ
َِ ِ

ََ ََ َ ْ ُب يف عينيه اآلنكَ ِ َّ
َيوم  

َالقيامة وهو الرصاص المذاب ُ ْ َ َّ ِ"  

١١٦٩  

ُّوقد سئل النَّيب " َ ُ--مىت تكـون القيامـة؟ قـال ُ ََ َ َ
ِ ُ ُ ِإذا تكاملـت العـدتان، أي: َ َ ََّ ِ ِ ََ َ :

ِعدة أَهل اجلنَّة، وعدة أهل النَّار ِ ِْ ُْ َُّ َِّ ِ ِ
َ"  

١١٥٣  

ُوال جتسسوا« َّ ََ َ«  ١١٦٠  

َيـتتبع اليوم" َ المعمعان، أيََََّ َ َْ   ١١٦٨  "الشديد القيظ، فيصومه: ْ



        

 
 
 

 
 

١١٨٩ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

  
  

س ا  
  

ا  ا  ا  ا  

  ١١٦٨  عبد اهللا بن عمر  ١١٨٣  األعرايب

  ١١٥٠  عبد املطلب  ١١٥٧  األصمعي

  ١١٦٧  أبو عبيد  ١١٤١  أنس بن مالك

  ١١٧٧  علي بن أيب طالب  ١٦١  جالينوس

  ١١٨٠  عمر بن اخلطاب  ١١٧٩  ابن جين

ٍالقاسم بن معن   ١١٩٨  اجلوهري ْ َ  ١١٤٠  

  ١١٧٦  الكسائي  ١١٥١  زكريا األنصاري

  ١١٦٦  املأمون   ١١٧٧  شقيق البلخي

  ١١٤١  ابن مسعود  ١١٨١  شيث بن آدم

  ١١٨٣  ناصح الدين   ١١٦١  عائشة 

  ١١٦٠  أبو هريرة  ١١٦٢  ابن عباس



        

 
 
 

 
 

١١٩٠ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

  

   اا اس
  

 الصفحة البحر البيت

َوما أدري وس َ َ
ِ ِوف إخال أدري ْ ْ ُ َ ُأقـوم آل حصن أم نساء... ْ

ِ ِ
ْ ْ ٌٍ ُ ْ  ١١٧٨  الوافر  َ

َّنش ٍةَّجَأِب... ُهَ لَّبَ هِفْيَّ الصُانَعَمْعَا مَذِ إَّىتَح ا املَهْنـَ عَ
َ

 ١١٦٧  البسيط  ُبَطُّالرَو ُاء

 ١١٦٤  الطويل  ِّبَّ للضَكَلَك َأَفْيَا كَ ذْنَ عَّل عدُقَ فـ....اًرِاخَفُ مَاكَ أتٌّيِيمَِ متَ مااَإذ

َال وِاقَ عَانَ كْ إنُءْرَمْال َِِْوب غريهيُ عْنَ عُهُلَغْش َأ.....ًعاِرً  ١١٦٠  املنسرح  ْعهَرَ وِ

ََِّيـنام بإحدى مقلتـيه ويـتقي  ُ ََ
ِ
ْ َْ ْ َ ِ ُ َبأخرى ...َ ْ ِاألعادي ُِ

َ ُفـهو يـقظان هاجعَ َ
ِ

َ ُْ ََ ْ  ١١٧٠  الطويل   َ

 ١١٨٢  الكامل  لوعيُي وضحنواج بني ُبوه شُُّمُإن هيه      وِنِساكالَو اَضَف الُى اهللاَقَسَف

ِهتكن منَ تـَال ِ
ْ َ  ١١٦٤  البسيط  اَيكِاوَسَ مْنِا مًرْتـِ سُ اهللاَكِتْهَيـَوا   فـُرَتـَا سَ مِاس النَّيِاوَسَ مْ

ٍَالضاربني بكل أبـيض خمذم  ْ
ِ

َ َْ ِّ ُ َ ِِ ِوالطاعنني جمامع األضغان... َّ َ ْ َ َ
ِ ِِ
ََ َ  ١١٧٨  الكامل  َّ

َإذا ده َ َتين اخلطوب قـلت له           يا سيد املرسلني أَنت هلاَ َ َُ ْ َ
ِ
َ َ َُْ َ َّ َُ ُْ ُ ُ ُ  ١١٤٩ البسيط ِْ

  

  

  

  



        

 
 
 

 
 

١١٩١ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

  

  ء واداأاب س 
  

ا  ا ر  

  ١١٥٦  ُرْهَّ والضَرْهَّالظ

  ١١٥٩  ُضْيَ والغُظْيَالغ

ُّالضن وُّنَّالظ َّ  ١١٤١  

ُوالفيظ والفيض ْ َْ ََ َُ  ١١٥٩  

ُنظل َاحل َ ُواحلنضلْ َ َْ َ  ١١٦٢  

  ١١٦٢  ُّضَْاحلو ُّظَْاحل

ُالظب والضب َُّ َ َّ  ١١٦٢  

ُالبـيظ والبـيض ْ َْ ََ َ  ١١٦٥  

ُالمرظ واملرض َ ََ َ َُ ْ  ١١٦٥  

ُالقيظ والقيض ْ َْ ََ ُ  ١١٥٩  

  ١١٦٧  َّضَ وبَّظَب

ِعظت  َّ َّعضتوَ َ  ١١٦٧  

  ١١٧٠  َّلَضَ وَّلَظ

ُِْالظريـر 
ِْالضريروَّ َّ  ١١٧٠  

  ١١٧٠  لوضل ِظ

َْضربا وَباَْظر َ  ١١٧٢  

  ١١٧٣  ُْضرفوُْظرف 

  ١١٧٣  ُريِضالنََّ وُريِظالنَّ

ّظد  ّضدوَ ِ  ١١٧٤  

ُالظراب  َ
ُالضرابوِّ َِّ  ١١٧٤  

ٌضجةوٌة ّمَظ َّ َ  ١١٧٤  



        

 
 
 

 
 

١١٩٢ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

 

ا  ا ر  

َظفرة  َضفرةوُْ ْ ُ  ١١٧٦  

َظلمة  َضلمةوُْ ُْ  ١١٧٦  

َّفظه  َفضهوِ
ِ  ١١٧٩  

  ١١٧٩  ُّضروُّظر 

ْضعفوَْظعف  َ  ١١٧٩  

ْعظم  ْعضموَ َ  ١١٨٠  

َاحلظيـرة  ْ
ِ
َاحلضيـرةوَ ْ

ِ
َ  ١١٨٠  

ِالوظيف 
ِالوضيفوَ

َ  ١١٨٠  

  ١١٨٢  اضَالفوا َظَالف

ََحظرا  ََحضراوَ َ  ١١٨٢  

  

  

  

  

  



        

 
 
 

 
 

١١٩٣ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

ادر واا  
ُاإلبانة يف اللغة العربية، سلمة بن مسلم العوتيب الصحاري، حتقيق-  َْ

ِ
ْ ُ َ   -عبد الكرمي خليفة : َ

  جاسر أبو صفية، وزارة -   حممد حسن عواد - صالح جرار -ن نصرت عبد الرمح
 .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠، ١ مسقط، ط–الرتاث القومي والثقافة 

  .م١٩٨٦أدب الدنيا والدين، املاوردي، دار مكتبة احلياة، - 
  .  بريوت- حممد الدايل، مؤسسة الرسالة : أدب الكاتب، ابن قتيبة، حتقيق- 
رجب :  أبو حيان األندلسي، حتقيق وشرح ودراسةارتشاف الضرب من لسان العرب،- 

  .  م١٩٩٨/ هـ١٤١٨، ١ القاهرة، ط- عثمان حممد، مكتبة اخلاجني 
  م،١٩٩٩/ هـ١٤٢٠، ١أسرار العربية، كمال الدين األنباري، دار األرقم بن أيب األرقم، ط- 
ن نور الدين األسرار املرفوعة يف األخبار املوضوعة املعروف باملوضوعات الكربى، أبو احلس- 

  . بريوت–حممد الصباغ، مؤسسة الرسالة : املال اهلروي القاري، حتقيق
أمحد بن سعيد بن حممد قشاش، عمادة البحث : إسفار الفصيح، أبو سهل اهلروي، حتقيق- 

  هـ١٤٢٠، ١العلمي باجلامعة اإلسالمية، ط
، ١ريب، طحممد مرعب، دار إحياء الرتاث الع: إصالح املنطق، ابن السكيت، حتقيق- 

 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣
مطبعة -األصل اجلامع إليضاح الدرر املنظومة يف سلك مجع اجلوامع حلسن السيناوين - 

  م ١٩٢٨األوىل، :  الطبعة- النهضة، تونس
 -عبد احلسني الفتلي، مؤسسة الرسالة : األصول يف النحو، أبو بكر ابن السراج، حتقيق- 

  ). ت.د(بريوت، 
 –حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية : ألنباري، حتقيقاألضداد، أبو بكر ابن ا- 

 .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧بريوت، 
حامت /  حتقيق–االعتماد يف نظائر الظاء والضاد ويليه فائت الظاء والضاد  ابن مالك  - 

  م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤ الطبعة األوىل -  دمشق– دار البشائر –الضامن 
عبد املنعم خليل إبراهيم، : اشيه وعلق عليهإعراب القرآن، أبو جعفر النحاس، وضع حو- 

  .هـ١٤٢١، ١ بريوت، ط- دار الكتب العلمية 
  .م٢٠٠٢، ١٥األعالم، خري الدين الزركلي، دار العلم للماليني، ط- 
 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣، ١ بريوت، ط-األفعال، ابن القطاع الصقلي، عامل الكتب - 
مصطفى السقا، / ي ، حتقيق أاالقتضاب يف شرح أدب الكتاب البن السيد البطليوس- 

 .م١٩٨١اهليئة العامة للكتابالقاهرة/ حامد عبد ا�يد ط/د
سعد بن محدان الغامدي، جامعة أم : إكمال اإلعالم بتثليث الكالم، ابن مالك، حتقيق- 

  .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤، ١ مكة املكرمة، ط- القرى 



        

 
 
 

 
 

١١٩٤ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

  .م١٩٩٨، ١ن، ط األلفاظ، ابن السكيت، فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان ناشرو- 
/ هـ١٤٠٩ األردن، - فخر صاحل سليمان قدارة، دار عمار : أمايل ابن احلاجب، حتقيق- 

  .م١٩٨٩
حممد أبو الفضل إبراهيم، دار : إنباه الرواة على أنباه النحاة، مجال الدين القفطي، حتقيق- 

  .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٦، ١ القاهرة، ط–الفكر العريب 
، ١ بغداد، ط–هشام الطعان، مكتبة النهضة : البارع يف اللغة، أبو علي القايل، حتقيق-     

  .م١٩٧٥
حممد حسن حممد حسن : حبر الفوائد املشهور مبعاين األخبار، أبو بكر الكالباذي، حتقيق- 

/ هـ١٤٢٠٠، ١ بريوت، ط– أمحد فريد املزيدي، دار الكتب العلمية -إمساعيل 
  .م١٩٩٩

الــشيخ عــادل أمحــد : حملــيط حملمــد بــن يوســف الــشهري بــأيب حيــان األندلــسي ، حتقيــقالبحــر ا-
: م، الطبعــة٢٠٠١هـــ ١٤٢٢بــريوت  / دار الكتــب العلميــة  لبنــان/عبــد املوجــود وآخــرون ط

 . األوىل
، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز- 

 جلنة إحياء - د علي النجار، ا�لس األعلى للشئون اإلسالمية حمم: الفريوزآبادي، حتقيق
 .الرتاث اإلسالمي، القاهرة

 .  تاج العروس من جواهر القاموس، مرتضى الزبيدي، دار اهلداية- 
عبد الرمحن اجلربين، . د: التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه لعالء الدين الدمشقي احملقق- 

األوىل، :  الطبعة-الرياض/  السعودية - مكتبة الرشد - راحأمحد الس. عوض القرين، د. د
 م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١

مسري ا�ذوب، املكتب : حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب، أبو حيان األندلسي، حتقيق- 
  .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣، ١ بريوت، ط–اإلسالمي 

 قتيبة نظر حممد أبو: تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي، جالل الدين السيوطي، حققه- 
  ).ت.د(الفاريايب، دار طيبة، 

حممد حسن حممد حسن : الرتغيب يف فضائل األعمال وثواب ذلك، ابن شاهني، حتقيق- 
 .م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٤، ١ بريوت، ط- إمساعيل، دار الكتب العلمية 

  .هـ١٤٠٧، ١اخلاجني ، ط/ السيد الشرقاوي ، ط/ تصحيح التصحيف ، للصفدي ، ت- 
ْ، عبد اهللا بن جعفر بن حممد بن درستـويه، حتقيقتصحيح الفصيح-  َ َ ْ ُ حممد بدوي املختون، : ُ

  .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩ مصر، - ا�لس األعلى للشئون اإلسالمية 
، ١ بريوت، ط- التصريح مبضمون التوضيح، خالد األزهري، دار الكتب العلمية - 

  .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١



        

 
 
 

 
 

١١٩٥ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

 بريوت، - لربكيت، دار الكتب العلمية التعريفات الفقهية، حممد عميم اإلحسان ا�ددي ا- 
  م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤، ١ط

 بريوت، - التعريفات، علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين، دار الكتب العلمية - 
  .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣، ١ط

حممد عبد الرمحن املرعشلي، دار : حتقيق= أنوار التنزيل وأسرار التأويل=تفسري البيضاوي - 
  .هـ١٤١٨، ١ بريوت، ط– إحياء الرتاث العريب

ِالتلخيص يف معرفة أمساء األشياء، أبو هالل العسكري، حتقيق- 
َ

ِ َِ َ عزة حسن، دار طالس : َّ
    . م١٩٩٦، ٢ دمشق، ط- للدراسات والرتمجة والنشر 

علي حممد فاخر وآخرون، . د. أ: متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، ناظر اجليش، حتقيق- 
 .هـ١٤٢٨، ١ط القاهرة، - دار السالم 

يوسف :  حققه وعلق عليه- تنبيه الغافلني بأحاديث سيد األنبياء واملرسلني للسمرقندي- 
  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١الثالثة، : الطبعة-  بريوت – دار ابن كثري، دمشق -علي بديوي

:  احملقق-  أبو جعفر الطربي- �ذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهللا من األخبار- 
   القاهرة– مطبعة املدين - رحممود حممد شاك

 - حممد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث العريب : �ذيب اللغة، أبو منصور األزهري، حتقيق- 
  .م٢٠٠١، ١بريوت، ط

، ١ القاهرة، ط- التوقيف على مهمات التعاريف، زين الدين املناوي، عامل الكتب - 
  .م١٩٩/ هـ١٤١٠

 إبراهيم أطفيش اجلراثيم، دار - الربدوين أمحد : اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، حتقيق
  م١٩٦٤/هـ١٣٨٤، ٢ القاهرة، ط–الكتب املصرية 

 بريوت، –عامر حسن صربي، دار البشائر اإلسالمية : جزء ابن غطريف للجرجاين، حتقيق- 
 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧، ١ط

علي حممد البجادي، �ضة مصر للطباعة : مجهرة أشعار العرب، أبو زيد القرشي، حتقيق- 
  ).ت.د(والنشر والتوزيع، 

 بريوت، -رمزي منري بعلبكي، دار العلم للماليني : مجهرة اللغة، أبو بكر ابن دريد، حتقيق- 
  .م١٩٨٧، ١ط

هيثم خليفة طعيمي، دار احياء الرتاث العريب : احلاوي يف الطب، أبو بكر الرازي، حتقيق- 
  .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢، ١ لبنان، ط–

عبد العال سامل مكرم، دار : احلسني بن أمحد بن خالويه، حتقيقاحلجة يف القراءات السبع، - 
 .هـ١٤٠١، ٤ بريوت، ط- الشروق 

: احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة، زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، حتقيق- 



        

 
 
 

 
 

١١٩٦ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

 .هـ١٤١١، ١ بريوت، ط–مازن املبارك، دار الفكر املعاصر 
  . دار الفكر عمان- لسامرائيإبراهيم ا: احلدود للرماين احملقق- 
جناة حسن عبد اهللا نويل، اجلامعة : احلدود يف علم النحو، شهاب الدين األبذي، حتقيق- 

  .م٢٠٠١/ هـ١٤٢١ املدينة املنورة، - اإلسالمية 
 – دار البشائر –حامت الضامن /  حتقيق–حصر حرف الظاء البن ثابت اخلوالين املقريء - 

  م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤ الطبعة األوىل - دمشق
  .هـ١٤٠٩ القاهرة، -حلية األولياء، أبو نعيم األصبهاين، مطبعة السعادة - 
 - حياة احليوان الكربى، حممد بن موسى بن عيسى بن علي الدمريي، دار الكتب العلمية - 

  هـ ١٤٢٤، ٢بريوت، ط
 عبد السالم هارون، دار الكتب العلمية: احليوان، أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ، حتقيق- 

 .هـ١٤٢٤، ٢ بريوت، ط- 
دار :  الناشر-عصام شقيو: احملقق -خزانة األدب وغاية األرب البن حجة احلموي- 

  م٢٠٠٤  الطبعة األخرية - بريوت- بريوت، دار البحار- ومكتبة اهلالل
: دستور العلماء، القاضي عبد النيب بن عبد الرسول األمحد نكري، عرب عباراته الفارسية- 

 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١، ١ لبنان، ط–الكتب العلمية حسن هاين فحص، دار 
–الدقائق احملكمة يف شرح املقدمة اجلزرية للشيخ زكريا األنصاري مطبوع أسفل منت اجلزرية - 

طبعة املطبعة السعيدية جبوار األزهر مبصر يطلب من مكتبة القطر املضري بشارع الشمريل 
  .باألسكندرية

 .دون تاريخ ديوان  أيب نواس ط دار صادر بريوت - 
عبد العزيز مطر، ضمن / الرد على الزبيدي يف حلن العامة، البن هشام اللخمي، حتقيق د- 

 .م١٩٩٧، ٢، ج١٢جملة معهد املخطوطات العربية بالقاهرة، م
/  حتقيق الدكتور–الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة ملكي بن أيب طالب القيسي - 

  م ١٩٩٦هـ ١٤١٧ الطبعة الثالثة -  األردن– عمان – دار عمار –أمحد حسن فرحات 
حامت صاحل الضامن، مؤسسة : الزاهر يف معاين كلمات الناس، أبو بكر األنباري، حتقيق- 

  .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢، ١ بريوت، ط- الرسالة 
شوقي ضيف، دار :  السبعة يف القراءات، أمحد بن موسى بن العباس التميمي، حتقيق- 

  .هـ١٤٠٠، ٢ مصر، ط- املعارف 
  . م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١، ١ بريوت، ط- سر صناعة اإلعراب، ابن جين، دار الكتب العلمية - 
 - حممد الدايل، دار صادر : سفر السعادة وسفري اإلفادة، علم الدين السخاوي، حتقيق- 

  .م١٩٩٥/ هـ١٤٢٥، ٢بريوت، ط
، املكتبة حسن أمحد العثمان: الشافية يف علم التصريف، مجال الدين ابن احلاجب، حتقيق- 



        

 
 
 

 
 

١١٩٧ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

 .م١٩٩٥/ هـ١٤١٥، ١ مكة، ط- املكية 
حممد علي الريح هاشم، دار الفكر : شرح أبيات سيبويه، أبو سعيد السريايف، حتقيق- 

  . القاهرة–للطباعة والنشر والتوزيع 
 ).ت.د( بريوت، - شرح أدب الكاتب، أبو منصور ابن اجلواليقى، دار الكتاب العريب - 
دار / طه عبد الرءوف سعد ، ط/ فخر الدين الرازي ، تشرح أمساء اهللا احلسىن، لل- 

 .الكتاب العريب
 ماهر -عبد اللطيف اهلميم : شرح التبصرة والتذكرة، احلافظ أبو الفضل العراقي، حتقيق- 

  .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣، ١ بريوت، ط- ياسني فحل، دار الكتب العلمية 
 حممد بدوي -رمحن السيد عبد ال: شرح تسهيل الفوائد، مجال الدين ابن مالك، حتقيق- 

  . م١٩٩٠/ هـ١٤١٠،  ١ القاهرة، ط- املختون، هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن 
إبراهيم بن سليمان البعيمي، مكتبة الرشد، : شرح التصريف أبو القاسم الثمانيين، حتقيق- 

  .م١٩٩٩/ هـ١٤١٩، ١ط
  .هـ١٣٥٠، ١علمية، ط شرح حدود ابن عرفة، حممد بن قاسم األنصاري، املكتبة ال- 
مكتبة :  الناشر- املتويل رمضان أمحد الدمريي. د: شرح احلدود يف النحو للفاكهي احملقق- 

   م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤الثانية، :  الطبعة-  القاهرة–وهبة 
حنا نصر / قدم له دصنعة أيب العباس أمحد بن حيىي ثعلب زهري بن أيب سلمى شرح ديوان - 

  .م٢٠٠٤=هـ١٤٢٤ بريوت ط– احليت ط دار الكتاب العريب
 حممد زهري الشاويش، املكتب - شعيب األرنؤوط : شرح السنة، حميي السنة البغوي، حتقيق

  .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣، ٢ دمشق، ط–اإلسالمي 
 حممد الزفزاف -حممد نور احلسن : شرح شافية ابن احلاجب، الرضى األسرتاباذي، حتقيق- 

  .م١٩٧٥/ هـ١٣٩٥ بريوت، –ب العلمية  حممد حمىي الدين عبد احلميد، دار الكت- 
عبد الغين الدقر، الشركة املتحدة للتوزيع : شرح شذور الذهب، ابن هشام األنصاري، حتقيق- 

  ).ت.د( سوريا، –
الشيخ أنس مهرة، دار الكتب العلمية : شرح طيبة النشر، مشس الدين ابن اجلزري، حتقيق- 

  .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠، ٢ بريوت، ط–
، ١جمدي حممد سرور سعد باسلوم، ط: ، حمب الدين النويري، حتقيقشرح طيبة النشر- 

  .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤
/ هـ١٤٠٩، ١مهدي عبيد جاسم، ط:  حتقيقشرح الفصيح، ابن هشام اللخمي،- 

  .م١٩٨٨
 نزيه محاد، مكتبة - حممد الزحيلي : شرح الكوكب املنري، تقي الدين ابن النجار، حتقيق

  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨، ٢العبيكان، ط



        

 
 
 

 
 

١١٩٨ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة :  شرح خمتصر الروضة، أبوالربيع الصرصري، حتقيق- 
  .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١ بريوت، ط–الرسالة 

/ هـ١٤٢٢، ١ بريوت، ط-شرح املفصل، يعيش ابن يعيش، دار الكتب العلمية - 
 .م٢٠٠١

خريي عبد /  حتقيق دشرح املقرب املسمى التعليقة للعالمة �اء الدين بن النحاس احلليب - 
 ٠م٢٠٠٥هـ١٤٢٦الراضى عبد اللطيف مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع الطبعة األوىل

دار األوزعي  بريوت، / فخر الدين قباوة ط/شرح امللوكي يف التصريف البن يعيش حتقيق د- 
  هـ ١٤٠٨ ٢ط

بة الرشد للنشر عبد العلي عبد احلميد حامد، مكت: شعب اإلميان، أبو بكر البيهقي، حتقيق- 
  .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣، ١ الرياض، ط–والتوزيع 

  .هـ١٤٢٣ القاهرة، -الشعر والشعراء، ابن قتيبة، دار احلديث - 
: مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد احلمريى اليمين، حتقيق- 

 دار الفكر  يوسف حممد عبد اهللا،-  مطهر بن علي اإلرياين - حسني بن عبد اهللا العمري 
  .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠، ١ بريوت، ط- املعاصر 

: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب، حتقيق- 
  .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ٤ بريوت، ط–أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني 

  .هـ١٤٢٢، ١نجاة، طحممد زهري بن ناصر الناصر، دار طوق ال: صحيح البخاري، حتقيق- 
  ).ت.د( بريوت، - حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب : صحيح مسلم، حتقيق- 
 -  دمشق– دار البشائر –حامت الضامن /  حتقيق–الضاد والظاء ابن سهيل النحوي - 

  م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥الطبعة األوىل 
 بن علي بن إبراهيم، احلسيين الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، حيىي بن محزة- 

َّالعلوي الطاليب امللقب باملؤيد بالله، املكتبة العصرية    .هـ١٤٢٣، ١ بريوت، ط- ّ
 - دمشق– دار البشائر –حامت الضامن /  حتقيق–الظاء يوسف ابن إمساعيل املقدسي - 

  م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥الطبعة األوىل 
حممد /  علوم اللغة وتراثها، صنعةدالعجالة يف تفسري اجلاللة للخجندي ضمن احلصائل يف- 

 . م٢٠١١=هـ١١٤٣٢أمحد الدايل، دار النوادر، ط
  .هـ١٤٠٤، ١ بريوت، ط–العقد الفريد، ابن عبد ربه األندلسي، دار الكتب العلمية - 
 إبراهيم السامرائي، دار - مهدي املخزومي : العني، اخلليل بن أمحد الفراهيدي، حتقيق- 

  ).ت.د(ومكتبة اهلالل، 
  .هـ١٤١٨ بريوت، - يون األخبار، ابن قتيبة، دار الكتب العلمية ع- 
 - سليمان إبراهيم حممد العايد، جامعة أم القرى : غريب احلديث، إبراهيم احلريب، حتقيق- 



        

 
 
 

 
 

١١٩٩ 

 دريةباإلسكن للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الرابع املجلد

 "بغية املراد فيام يتكلم به من األسامء بحرف الظاء والضاد من طريق اللغة العربية" كتاب

  .هـ١٤٠٥، ١مكة املكرمة، ط
 - عبد املعطي أمني القلعجي، دار الكتب العلمية : غريب احلديث، ابن اجلوزي، حتقيق- 

  .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥، ١بريوت، ط
حممد عبد املعيد خان، مطبعة دائرة املعارف : غريب احلديث، للقاسم بن سالم، حتقيق- 

  .م١٩٦٤/ هـ١٣٨٤، ١العثمانية، ط
 بغداد – مطبعة العاين - عبد اهللا اجلبوري. د:  احملقق-  ابن قتيبة الدينوري-غريب احلديث- 

  ١٣٩٧األوىل، : الطبعة
أمحد فريد : أبو عبيد أمحد بن حممد اهلروي، حتقيق ودراسةالغريبني يف القرآن واحلديث، - 

/ هـ١٤١٩، ١ اململكة العربية السعودية، ط-املزيدي، مكتبة نزار مصطفى الباز 
  .م١٩٩٩

 حممد أبو -علي حممد البجاوي : الفائق يف غريب احلديث، جار اهللا الزخمشري، حتقيق- 
  .٢ لبنان، ط- الفضل إبراهيم، دار املعرفة 

  .هـ١٤١٤، ١ دمشق، ط- القدير، الشوكاين، دار الكلم الطيب فتح - 
 – دار البشائر –حامت الضامن /  حتقيق–الفرق بني الظاء والضاد أليب القاسم الزجناين - 

  م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥ الطبعة األوىل - دمشق
حممد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر : الفروق اللغوية، أبو هالل العسكري، حتقيق- 

  . القاهرة–والتوزيع 
عاطف مدكوردار املعارف /الفصيح أليب العباس أمحد بن حيىي ثعلب حتقيق ودراسة د- 

  .م١٩٨٤القاهرة
عبد : الفوائد ا�موعة يف األحاديث املوضوعة، حممد بن علي بن حممد الشوكاين، حتقيق- 

  ).ت.د( بريوت، - الرمحن بن حيي املعلمي اليماين، دار الكتب العلمية 
مجال :  حتقيق–الفوائد املسعدية يف حل ألفاظ اجلزرية لإلمام عمر بن إبراهيم املسعدي - 

   مكتبة أوالد الشيخ للرتاث–علي بن حممد أبو سلبة :  راجعه وقدم له- السيد رفاعي
: فصول البدائع يف أصول الشرائع، حممد بن محزة بن حممد، مشس الدين الفناري، حتقيق- 

/ هـ١٤٢٧، ١ بريوت، ط–مساعيل، دار الكتب العلمية حممد حسني حممد حسن إ
  .م٢٠٠٦

عبد الرزاق املهدي، إحياء الرتاث : فقه اللغة وسر العربية، أبو منصور الثعاليب، حتقيق- 
  .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢، ١العريب، ط

القاموس احمليط، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، مؤسسة الرسالة - 
  .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦، ٨ بريوت، ط-  والتوزيع للطباعة والنشر

فخر الدين قباوة، مكتبة املعارف : القسطاس يف علم العروض، جار اهللا الزخمشري، حتقيق- 
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  . م١٩٨٩/ هـ١٤١٠، ٢ بريوت، ط- 
، ١ كراتشي، ط- قواعد الفقه، حممد عميم اإلحسان ا�ددي الربكيت، الصدف ببلشرز - 

  .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٧
:  تقدمي وحتقيق– حممد بن نصر املصري – معرفة بيان خمارج احلروف القول املألوف يف- 

مصر ) جامعة األزهر(جملة كلية اللغة العربية باملنصورة - مسعد عبد احلارس حممد يوسف
  .٢٠٠٨ - اجلزء التاسع٢٧العدد 

/ فيصل احلفيان  ط/ الكايف يف اإلفصاح عن مسائل كتاب اإليضاح البن أيب الربيع  ت د- 
  . م ٢٠٠١هـ  ١٤٢٢الرشد  الرياض  األوىل  مكتبة 

/ هـ١٤٠٨، ٣ القاهرة، ط- عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني : الكتاب، سيبويه، حتقيق- 
  .م١٩٨٨

 إمساعيل بن - كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس- 
   هـ١٣٥١ مكتبة القدسي، القاهرة - حممد العجلوين اجلراحي

/ اإلمام أيب حممد بن عاشور ، مراجعة وتدقيق : تفسري الثعليب حتقيق= الكشف والبيان - 
: م، الطبعة٢٠٠٢هـ١٤٢٢دار إحياء الرتاث العريب  بريوت  لبنان  / نظري الساعدي ط

  . األوىل
خليل :  احملقق-  جنم الدين حممد بن حممد الغزي - الكواكب السائرة بأعيان املئة العاشرة- 

  م١٩٩٧ -  هـ ١٤١٨األوىل، :  الطبعة-  لبنان– دار الكتب العلمية، بريوت -املنصور
 -  حممد املصري، مؤسسة الرسالة -عدنان درويش : الكليات، أبو البقاء الكفوي، حتقيق- 

  ).ت.د(بريوت، 
دار املعارف / عبد العزيز مطر ط/ حلن العامة أليب بكر الزبيدي ، حتقيق د- 

 .م١١٩٨١بالقاهرة
  .هـ١٤١٤، ٣ بريوت، ط-رب، ابن منظور، دار صادر لسان الع- 
 دار –حامت الضامن /  حتقيق–ما يكتب الضاد والظاء واملعىن خمتلف البن فهد املكي - 

  م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥ الطبعة األوىل -  دمشق–نينوى 
ا�الس الوعظية يف شرح أحاديث خري الربية صلى اهللا عليه وسلم من صحيح اإلمام - 

 دار الكتب -أمحد فتحي عبد الرمحن: حققه وخرج أحاديثه-الشافعي البخاري السفريي 
   م٢٠٠٤ -  هـ ١٤٢٥األوىل، :  الطبعة-  لبنان–العلمية، بريوت 

جممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار، حممد طاهر بن علي الصديقي - 
  .م١٩٦٧/ هـ١٣٨٧، ٣، طََِّاهلندي الفتين الكجرايت، مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية

 بريوت، - زهري عبد احملسن سلطان، مؤسسة الرسالة : جممل اللغة، ابن فارس، حتقيق- 
  .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦
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ا�موع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث، حممد بن عمر بن أمحد بن عمر بن حممد - 
اث اإلسالمي، عبد الكرمي العزباوي، مركز البحث العلمي وإحياء الرت: األصبهاين، حتقيق

  .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦، ١مكة املكرمة، ط= كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
 بريوت، –حماضرات األدباء وحماورات الشعراء والبلغاء، شركة دار األرقم بن أيب األرقم - 

  .م١٤٢٠، ١ط
 -عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية : احملكم واحمليط األعظم، ابن سيده، حتقيق- 

  .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١وت، بري
خمتار الصحاح، زين الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي، - 

 .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠، ٥ بريوت، ط- يوسف الشيخ حممد، املكتبة العصرية : حتقيق
  هـ١٤١١ األوىل:  الطبعة -  دار الفكر -خمتصر املعاين للتفتازاين- 
 بريوت، - خليل إبراهم جفال، دار إحياء الرتاث العريب : قاملخصص، ابن سيده، حتقي- 

  . م١٩٩٦/ هـ١٤١٧، ١ط
ا�لس / حممد عبد اخلالق عضيمة ط/املذكر واملؤنث أليب بكر بن األنباري حتقيق الشيخ- 

  .م١٩٩٩=هـ١٤١٩األعلى للشئون اإلسالميةالقاهرة
فؤاد علي منصور، دار : املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، جالل الدين السيوطي، حتقيق- 

  .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨، ١ بريوت، ط- الكتب العلمية 
مشارق األنوار على صحاح اآلثار، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب - 

  . العتيقةالسبيت، املكتبة
املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي، املكتبة - 

  ).ت.د(وت،  بري- العلمية 
عيسي شحاتة عيسي دار قباء /معاين القرآن لعلي بن محزة الكسائي أعاد بناءه وقدم له د- 

  .م١١٩٩٨القاهرة ط 
عبد الفتاح / حممد علي النجار / أمحد يوسف النجايت : معاين القرآن، للفراء، حتقيق- 

  .١ مصر، ط–إمساعيل الشليب، دار املصرية للتأليف والرتمجة 
 ٢١٤٠٥عامل الكتب ط/ زهري غازي زاهد ط/رآن للنحاس حتقيق دمعاين الق- 

  .م١٩٨٥=هـ
 – أضواء السلف –أمحد رجب أبو سامل / معاين القرآن وإعرابه،؟ لثعلب مجع وحتقيق - 

  .١٢٠١١الرياض ط
 بريوت، - عبد اجلليل عبده شليب، عامل الكتب : معاين القرآن وإعرابه، للزجاج، حتقيق- 

 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨، ١ط
حممد حميي الدين :  احملقق- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص أليب الفتح العباسي - 
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  . عامل الكتب بريوت-عبد احلميد
دكتور : معجم ديوان األدب، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن احلسني الفارايب، حتقيق- 

/ هـ١٤٢٤ القاهرة، - أمحد خمتار عمر، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر 
  . م٢٠٠٣

 – دار البشائر –حامت الضامن /  حتقيق–معرفة الضاد والظاء أليب احلسن الصقلي - 
  م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤ الطبعة األوىل - دمشق

 – دار نينوى –حامت الضامن /  حتقيق–معرفة الفرق بني الضاد والظاء البن الصابوين - 
  م ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦ الطبعة األوىل - دمشق

: مد بن أمحد بن يوسف، أبو عبد اهللا، الكاتب البلخي اخلوارزمي، حتقيقمفاتيح العلوم، حم- 
  .٢إبراهيم األبياري، دار الكتاب العريب، ط

صفوان عدنان الداودي، دار القلم : املفردات يف غريب القرآن، الراغب األصفهاين، حتقيق- 
  .هـ١٤١٢، ١ دمشق، ط- 

 - علي بو ملحم، مكتبة اهلالل : يقاملفصل يف صنعة اإلعراب، جار اهللا الزخمشري، حتق- 
  .م١٩٩٣، ١بريوت، ط

عبد الرمحن بن سليمان : املقاصد الشافية، أبو إسحق إبراهيم بن موسى الشاطيب، حتقيق- 
 عبد ا�يد -  حممد إبراهيم البنا - عياد بن عيد الثبييت -  حممد إبراهيم البنا -العثيمني 

 مكة املكرمة، -  اإلسالمي جبامعة أم القرى قطامش، معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث
  .م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨، ١ط

 بريوت، -حممد عبد اخلالق عظيمة، عامل الكتب : املقتضب، حممد بن يزيد املربد، حتقيق- 
  )ت.د(
إبراهيم /املسائل واألجوبة البن السيد ضمن رسائل ونصوص يف اللغة واألدب والتاريخ، د- 

  .  م١٩٨٨=هـ١٤٠٨ ١رقا األردن طالسامرائي ، مكتبة املنار الز
جامعة أم القرى  / حممد كامل بركات  ط/ املساعد على تسهيل الفوائد البن عقيل  ت د- 

  . م ٢٠٠١هـ  ١٤٢٢مكة املكرمة  الثانية  
  ١٩٩٦األوىل :  الطبعة- مكتبة لبنان- البن عصفور-املمتع الكبري يف التصريف- 
 جامعة -د حممد بن أمحد العمري:  احملقق- مل كراع الن- املنتخب من غريب كالم العرب- 

 - هـ ١٤٠٩األوىل، : الطبعة) معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي(أم القرى 
  م١٩٨٩

: منتهى السؤل على وسائل الوصول إىل مشائل الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم املؤلف- 
ّعبد اهللا بن سعيد اللحجي احلضرمي /  هـ ١٤٢٦الثالثة، :  الطبعة- ة جد– دار املنهاج -ّ

   م٢٠٠٥
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–أسامة عطايا : حتقيق–مال علي القاري : املنح الفكرية يف شرح املقدمة اجلزرية تأليف- 
هـ ١٤٣٣ الطبعة الثانية - دمشق– دار العوثاين للدراسات القرآنية - أمحد شكري:مراجعة
  م     ٢٠١٢

 املطبعة التجارية -ي حممد الضباععل:  احملقق -  ابن اجلزري- النشر يف القراءات العشر- 
  ]تصوير دار الكتاب العلمية[الكربى 

دار الرشد ، / ّإبراهيم احلاج علي، ط/ النكت يف القرآن ، البن فضال ا�اشعي ، حتقيق د- 
  .م١٢٠٠٦ط 

 دار الكتب والوثائق القومية، -�اية األرب يف فنون األدب شهاب الدين النويري - 
  . هـ١٤٢٣وىل، األ:  الطبعة-القاهرة

طاهر أمحد الزاوي، وحممود حممد /النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري حتقيق- 
  .م١٩٧٩هـ  ١٣٩٩الطناحي املكتبة العلمية بريوت 

أمحد :  تدقيق–حممد مكي اجلريسي : �اية القول املفيد يف علم جتويد القرآن ا�يد تأليف- 
 الطبعة الرابعة -  القاهرة-  مكتبة اآلداب–علي حممد الضباع : مراجعة-علي حسن

  . م٢٠١١هـ ١٤٣٢
عبد احلميد : مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع  لإلمام جالل الدين السيوطي، حتقيق- 

  . مصر–هنداوي املكتبة التوفيقية 
 دار إحياء الرتاث - أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى:  احملقق-  الصفدي -الوايف بالوفيات- 

  م٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠ بريوت –
  

*****  
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  س ات

  

 

 اع ا 
 ١١٣١ املقدمة ١

حممد بن نصر ( الدراسة: لقسم األولا ٢

 )القاضي وكتابه

١١٣٣ 

 ١١٣٤  حممد بن نصر حياته ونشأته:الفصل األول ٣

 ١١٣٧  التعريف الكتاب احملقق: الفصل الثاين ٤

 ١١٤٢ ل إىل حتقيق النص مدخ: الفصل الثالث ٥

 ١١٤٥ النص احملقق: القسم الثاين ٧

 ١١٨٦ الفهارس العامة ٨

 ١١٨٧ فهرس  اآليات القرآنية ٩

 ١١٨٨ فهرس األحاديث ١٠

 ١١٨٩ فهرس األعالم  ١١

 ١١٩٠ فهرس األشعار  ١٢

 ١١٩١ ظاء والضادالأبواب فهرس   ١٣

 ١١٩٣   واملراجعثبت املصادر  ١٤

 ١٢٠٤  تفهرس املوضوعا  ١٥


