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أدَّى اكتشاف اللغة السنسكريتَّية في القرن الثامن عشر إلى إحداث تطور هائل في علوم اللغة وفروعها،  :الملخص

إذ قام فريق من العلماء بعمل دراسات مقارنة بين هذه اللغات، وتوصلوا إلى نتائج الفتة حوو  العالقوات التاريةيوة    

. وأفاد المستشرقون مون هوذه   من بعضها اآلخرا بينها، إضافة إلى رسم صورة عن كيفية تطورها، وتفرعها بعضه

الدراسات في مقارناتهم بين مكوِّنات المجموعة اللغوية التي أطلق عليها اسوم المجموعوة السَّواميَّة. وقودموا فوي هوذا       

التوي  -الميدان العديد من الدراسات واألبحواث التوي تعود سو قات وفتحوات ًديودات أموام هوذه اللغوات بشوكل عوام، والعربيوة             

بشوكل خوا . ومون الظوواهر اللغويوة التوي أخوذت حيو ات          -احتفظت بمعظوم الةاوائا المشوتركة لهوذه المجموعوة     

ومكانات في هذه الدراسات ظاهرة األوزان الارفية التي ان ثقت منها، وكيفية تشكُّل الرباعي وطرقه. وسيسعى هذا 

الم يود مون الضووء علوى هوذه الاويغة وموازنتهوا         ال حث إلى تقديم طائفة ًديدة مون األلفواا الم يودة بالهواءُ لي لقوي     

 .بالايغ الثالثية لها

 

 .هفعل، صيغة، اللغة العربية، اللغة السامية :الكلمات األساسية

 
Haf

c
al  in Arabic Linguistic Lore: A Comparative Study on the Light 

of Arabic and Semitic Languages 
 

 

Salah Ahmed Alsalman  
 

Abstract: The discovery of the Sanskrit language in the 18
th

 century brought out a 

dramatic development in linguistics.  Some researchers conducted a variety of 

comparative studies, from which they found out instrumental results concerning 

historical relationships. The orientalists benefited from these studies in comparing the 

constituents of the linguistic families, so-called Semitic family. They conducted 

original and unprecedented studies in languages in general and Arabic language, 

which still has some of the common features of the Semitic languages. Among the 

most significant linguistic phenomenon are the morphological measures in general 

and the methods of the formation of a four-letter root. These studies offered a 

vindication of the thesis that some expressions that begin with Hā, can be considered 

a four-letter measure without any addition in Arabic, some of which can be 

considered a three-letter roots since there is hafa
c
al, which was standard in some 

Semitic languages; and this expression is morphologically parallel to Afa
c
al in Arabic. 

This study emphasizes that there are ignored survivals of this expression in Arabic, as 

can be observed in some Arabic modern dialects. 
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 المقدمة
أثنااء داديم ع عان    تبدَّى تباين علماء العربية القدماء يف حتديد اجلذور التارخيية للكلمات، يف 

قضية االشتقاق وأصل الكلماة العربياة، هاذال البواريىل  ن  أ  بناات ا ربعاة وارمااة رياربا   ا           

جعفر و سفرجل، ال زائد هي ما ألبتة :بنات المالثة، وأن ما من حنىل

1

. هاجته سيبىليه للقاىل:: هااذا باا     

ا ربعة، ال زيادة هياه   ناه لايي شا ء     متييز بنات ا ربعة وارماة من المالثة، هأما جعفر همن بنات 

من أم ات الزوائد هيه، وال دروف الزوائد اليت جتعل ا زوائد بمبا،، ونااا بناات ا ربعاة صاني ال زياادة       

هيه، كما أ  بنات المالثة صني ال زيادة هيه، وأما سفرجل همن بنات ارماة، واىل صني من الكالم، 

واىل المالث، وقوته كقوة جعفار 

2

ابان جاإ ن  أ  ا هعاا: الايت ال زياادة هي اا تكاىل  علا           .  وذاال 

أصلني: أصل ثالث ، وأصل رباع ، وال يكىل  هعل عل  مخاة أدرف ال زيادة هيه

3

 . 

وذال الكىلهيىل  ن  أ  ا صل يف االشاتقاق، ااىل للمالثا   هكال اساع زادت دروهاه علا  ثالثاة         

زيادة واددةهفيه زيادة، هإ  كا  عل  أربعة أدرف حنىل: جعفر هفيه 

4

. وادتج كال مان ع بااايزا     

الوريف

5

، والذي ال ميكن اعتماده دلياًل للتفريق بني ما ااىل أصال  وماا ااىل زائاد، نذ ن َّ الكلماات وجادت        

أواًل، ثع وريع اايزا  الوريف وهقًا الحىلظات ع يف أ   البية كلمات العربية ذات أصل ثالث 

6

  . 

                                                 
1
اإلنصاااف  ااا مساااالف الخااالف بااي  ال حاا  ي        ،(م1111هوو     755األن وواري، أبووو ال ركووات كمووا  الوودين)ت.      

ُ وابون يعوي ،   597 2. تحقيق: محمد محي الودين ع ود الحميود. دار الفكور، القواهرة، د. ت.:       البصر ي  والك  يي 

ُ ابون دريود، أبوو محمود بون      12 3، عوالم الكتو ، بيوروت، د. ت.:    شارح المصصاف  م(، 1247هو    347ابن علي )ت 

. )مط عوة مجلود دائورة المعوارف العثمانيوة: حيودر أبواد(،        1، طجمهار  اللةاة  م(، 977هو   721الحسن األزدي)ت. 

، مط عوة  شارح شاا ية ابا  الحاجا     م(، 1215هو    313ُ األستراباذي، رضي الودين )ت.  414 7ه : 1747   1ط

م(، 955هوو  735محموود بوون عموور بوون ع وود الع يوو  )ت.  ُ ابوون القوطيووة، أبووو بكوور45 1:  1912حجووازي، ماوور، 

ُ ابون القطوا ،   1: 1972إشراف وتوًيه السيد علي الرات ، تحقيق: علي فودة. مط عة ماور، القواهرة،    األ عال، 

 . 27 1: 1917  عالم الكت ، بيروت، ، األ عالم(، 1221ه  717أبو القاسم علي بن ًعفر السعدي )ت. 

2
، تحقيوق ع ود السوالم هوارون،  الهي وة      الكتاا  م(، 593هو   111بون عثموان بون قن ور )ت.      سي ويه، أبو بشر عمرو 

، مكت ووة أب يااة الصاارف  ااا يتااا  ساايب   ُ الحووديثي، خديجووة، 721 4:  1957الماوورية العامووة للكتووا،، ماوور، 

 . 2117ل نان، ل نان، 

3
ماوطفى، وع وداأ أموين، مط عوة     م(، المناف، تحقيوق: إبوراهيم   1111ه  792ابن ًني، أبو الفتح عثمان )ت.  

 afterهو   411ُ السرقسطي، أبو عثمان سعيد بن محمد المعافري)ت. بعد 1 11: 1974ال ابي الحل ي، القاهرة،  

1010AD،) تحقيوق: حسوين محمود شورف، مراًعوة محمود مهودي عوالم، الهي وة العاموة لشو ون المطواب              األ عال ،

 .77 1: 1992األميرية، القاهرة، 

4
اإلنصاااف  ااا مساااالف الخااالف بااي  ال حاا  ي        ،(م1111هوو     755األن وواري، أبووو ال ركووات كمووا  الوودين)ت.      

ُ وابون يعوي ،   597 2. تحقيق: محمد محي الودين ع ود الحميود. دار الفكور، القواهرة، د. ت.:       البصر ي  والك  يي 

ُ ابون دريود، أبوو محمود بون      12 3، عوالم الكتو ، بيوروت، د. ت.:    شارح المصصاف  م(، 1247هو    347ابن علي )ت 

. )مط عوة مجلود دائورة المعوارف العثمانيوة: حيودر أبواد(،        1، طجمهار  اللةاة  م(، 977هو   721الحسن األزدي)ت. 

، مط عوة  شارح شاا ية ابا  الحاجا     م(، 1215هو    313ُ األستراباذي، رضي الودين )ت.  414 7ه : 1747   1ط

م(، 955هوو  735محموود بوون عموور بوون ع وود الع يوو  )ت.  ُ ابوون القوطيووة، أبووو بكوور45 1:  1912حجووازي، ماوور، 

ُ ابون القطوا ،   1: 1972إشراف وتوًيه السيد علي الرات ، تحقيق: علي فودة. مط عة ماور، القواهرة،    األ عال، 

 . 27 1: 1917  عالم الكت ، بيروت، ، األ عالم(، 1221ه  717أبو القاسم علي بن ًعفر السعدي )ت. 

5
اإلنصااف  اا مسااالف الخاالف      ،(م1111هو     755ن اري، أبو ال ركوات كموا  الودين)ت.    انظر حو  ذلك في: األ 

-597 2. تحقيق: محمد محي الدين ع ود الحميود. دار الفكور، القواهرة، د. ت.:      بي  ال ح  ي  البصر ي  والك  يي 

594 . 

6
 . 147-142نعيم )د. ت.(:   
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الثة أدرف، هبحروف الزياادة الداللاة هياهه ويهياده ابان      ويرى ابن القىلطية أ : هما زاد عل  ث

القطاع يف ذلك الرأي

7

. نذ ن َّ الفعل الرباع  عنداما، يعىلد ن  أصل ثالثا .  أمَّاا الارقااط ، ها ى  ا       

ذلك: ههأقو  ما ينت   نليه الفعل أصليًا أربعة أدرف، حنىل: ددرج، وسل له

8

   . 

، هرأى أ َّ  البية الرباع  وارماس  منحىلت من كلمات أما ابن هارس، هقد حن  يف اجتاه آلر

ثالثية، هقا:: هاعلع أ  للرباع  وارماس  مذابًا يف القياس، ياتنبطه النظر الادقيق، وذلاك أ  أكمار    

مااا تااراه منااه منحااىلت، ومعناا  النحاا، أ ا ت ألااذ كلمتااا ، وت نحاا، من مااا كلمااة تكااىل  آلااذة من مااا  

حبظ

9

منه ما أصله كلمة واددة، وقد أحلاق بالربااع  وارماسا  بزياادة     وه: ثع يضيي يف مكا  آلر .

تدللااه

10

.  وتكااىل  اااذه الزيااادة يف صاادر الكلمااة، مماال: هبلااذمه     

11

، وقااد تكااىل  يف وسااط ا، مماال:    

هالدعلجةه

12

، وتكىل  يف آلراا، ممل: هبرزخه

13

. 

 ن َّ التدقيق يف رأي ابن هارس، يفض  ن  ما يأت :  

 الرباع  وارماس  منحىلت.أواًل: أ  أ لل ما ي رى من 

 ثانيًا: من اذه ا وزا  ما أحلق بالرباع  أو ارماس  لزيادة داللة هيه. 

 ثالمًا: من اذه ا وزا  ما و ريع وريعًا، أو يكىل  له قياس لف  مىلقعه، ممل: الضَّمعج.

عاارف  رابعًا: يالدظ أ َّ ابن هارس قد ذكر دروهًا للزيادة ليا، مشمىللة يف دروف الزيادة اات

علي ا يف كلمة: )سألتمىلني ا(، كالباء يف: )بلذم(

 14

، والدا: يف: )جحد:(

15

، والغني يف: )د فق(

16

 . 

وتناو: بعض علماء العربياة يف العوار احلاديث ا وزا  الرباعياة وارماساية، وطارق تشاكل ا،        

دراساة ااذه ا وزا    لكن بعض ع بق  يدور يف اإلطار العام انااج القدماء الذي اعتمد ااان ج الىلصاف  يف   

ومراقبت ا.  ه ى الشدياق، أ َّ الفعل المالث  أصل للرباع 

17

.  وعند التادقيق يف آراء الشادياق، ي الداظ    

أنه تابع آراء ابن هارس، لاصة مىلريىلع النحا، يف اللغاة العربياة، ووجاىلد زوائاد يف الكلماات، لياا، مان         

                                                 
7
إشوراف وتوًيوه السويد علوي     األ عاال،  م(، 955ه  735)ت. ابن القوطية، أبو بكر محمد بن عمر بن ع د الع ي   

ُ ابون القطوا ، أبوو القاسوم علوي بون ًعفور السوعدي         1: 1972الرات ، تحقيق: علي فودة. مط عة ماور، القواهرة،    

 . 27 1: 1917  عالم الكت ، بيروت، ، األ عالم(، 1221ه  717)ت. 

8
، تحقيوق: حسوين   األ عاال  (،after 1010ADهو   411بعود  السرقسطي، أبو عثمان سعيد بن محمد المعوافري)ت.   

 .77 1: 1992محمد شرف، مراًعة محمد مهدي عالم، الهي ة العامة لش ون المطاب  األميرية، القاهرة، 

9
، تحقيوق: ع ود السوالم هوارون، دار الجليول،      معجم مقا يس اللةاة م(، 1114ه  797ابن فارس، أبو الحسن أحمد) 

ُ 1 773-771أبوابووات لمووا قالتووه العوور، علووى أكثوور موون ثالثووة: :  -فووي كتابووه-وقوود أفوورد 1ُ 251هوو : 1719بيووروت، 

717-712 1 ُ147-141 2 ُ241-274 2 ُ775-742 2 ُ72-77 7 ُ171-137 7 ُ252-254 7 ُ749-

777 7 ُ411-417 7 ُ475-471 7 ُ775- 752 4 ُ471-472 4 ُ717-717 4 ُ113-119 7 ُ197-

197 7 ُ237 7 ُ417414 7 ُ51-57 3. 

10
 .1 717: معجم مقا يس اللةةابن فارس،   

11
 .1 777: معجم مقا يس اللةةابن فارس،  

12
 .2 779: معجم مقا يس اللةةابن فارس،  

13
 .2 7: معجم مقا يس اللةةابن فارس،  

14
 .1 777: معجم مقا يس اللةةابن فارس،  

15
 .  741 2: معجم مقا يس اللةةابن فارس،  

16
 719 1: قا يس اللةةمعجم مابن فارس،  

17
 . 11ه : 1214، المط عة السلطانية، األستانة، سر اللَّيال  ا القل  واإلبدالالشدياق، أحمد فارس،   
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عياة ميكان أ  تارد ن  أصاىل: ثالثياة،  وا صاىل:       دروف الزيادة ااعروهة.  ويرى زيدا  أ  ا صىل: الربا

المالثية بدوراا قابلة للرد ن  أصىل: ثنائية ولىل بعد مشقة وعناء

18

. 

وأما ا   مرمرج  الدومنك ، هذال ن  أ َّ المنائ  اىل بدء االشاتقاق، ولايي المالثا    

19

، ومل 

المناائ  أصال   ه: هوال لاه  بعناىلا    يكن ااتمامه مىلجَّ ًا ن  ا صاىل: الرباعياة يف بداياة حبىلثاه، لكناه يف      

المالث  والرباع ه، َقِبل هكارة رد  الربااع  ن  المالثا ، الااواًل مان جانباه رد  المالثا  ن  المناائ ، وااىل          

أيضًا ال يقبل وصي اللغاة العربياة بأن اا لغاة حنتياة، بال، يارى أن اا اشاتقاقية عان طرياق الزياادة مان              

المنائ  ن  المالث  والرباع  و  ه

20

.  

أ  الربااع  تفار ع عان المالثا  كماا تفارع المالثا  عان         ه: ويرى ا   أنااتاس مااري الكرملا    

واناك الزياادة علا  المالثا  تشابه ا صالية،  ا  الزياادات االشاتقاقية ااع اىلدة، بال           ه: المنائ ، نذ يقىل:

ممااىلرة، زيااادات معنىليااة ماان رباعيااة ومخاسااية، مماال اجلم اارة واجلم ااىلر، واجلمعااىلر، واجلمعااد، واجل   

واجلمجمة، واجلمعلة، ن    اا وا  كم ة ال حتو  كمرةه

21

 . 

دلقاة مان دلقاات التطاىلر اللغاىلي، وأ  الربااع  مل       ه: ويرى الشيخ عبداهلل العاليل  أ  الربااع  

طمارس -طمار -جخدبد، وحناىل:طر -جخد-ينشأ بالنح،، وناا بزيادة احلرف هقط وذلك حنىل: جد

22

 .

وسائل للق الرباع هه: بعض ا ن  أصل ثالث  يف مبحث بعنىلا وداو: متام داَّا  أ  يرد 

23

  . 

أدَّى اكتشاف اللغة الاناكريتَّية يف القر  المامن عشر ن  ندادا  تطاىلر اائال يف علاىلم اللغاة      

وهروع ا، نذ قام هريق من العلمااء بعمال دراساات مقارناة باني ااذه اللغاات، وتىلصال ااهالء العلمااء ن            

القات التارخيية بني ااذه اللغاات، نريااهة ن  رساع صاىلرة عان كيفياة تطىلرااا،         نتائج الهتة دىل: الع

 وتفرع ا بعض ا عن بعض. 

وأهاد اااتشرقىل  من اذه الدراسات يف مقارناات ع باني مكىلاناات اعمىلعاة اللغىلياة الايت أطلاق        

ا  اليت تعد سبقًا وهتحاًا  علي ا اسع اعمىلعة الاَّام َية. وقدمىلا يف اذا اايدا  العديد من الدراسات وا حب

الاايت ادتفظاا،  عظااع اروااائ  ااشاا كة  ااذه  -جدياادًا أمااام اااذه اللغااات بشااكل عااام، والعربيااة  

ومشل، اذه الدراسات اااتىليات ااتعددة للغة، الوىلتية والوارهية والنحىلياة    بشكل لاص. -اعمىلعة

 اا وج اًا، أو آلار مان ااذه      و  اا، وبين، أ   ذه اللغاات لواائ  مشا كة، وطاىلرت كال لغاة من      

الىلجىله بشكل من ا شكا:

24

 . 

                                                 

 
18
 .113: 1915زيدان، ًرًي، الفلسفة اللغوية، واأللفاا العربية،  دار الحداثة، بيروت،  

19
 .171: 1945الدومنكي  

20
: 1945، مط عوة المرسولين الل نوانيين، ل نوان،     ة؟ أبحاا  ن االياة لساانية   هف العربية م طقيالدومنكي، مرمرًي،  

171 . 

21
، مكت ووة الثقافووة الدينيووة، بيووروت، د. ت.:   نشاا ا اللةااة العربيااة ونم هااا وايتمالهااا  الكرملووي، أنسووتاند موواري،   

141. 

22
.الكرملوي   271، 177، 171، المط عوة الماورية، ماور، د. ت.:     مقدمة لدرس لةة العر العاليلي، ع داأ،   

 .141)د. ت.(:  

23
 .222-215:  1959حسَّان، تمام، مناهج ال حث، القاهرة،   

24
 Brockelmann, c., Grundriss der vergleichenden Grammatik der semitischen 

Sprachen, G.J. Göschhen'sche Verlagshandlung, Leipzig, 1906; Moscatti, S., An 

Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic Languages: Phonology and 

Morphology, 3d.ed. 1980, Otto Harrosswitz, Wiesbaden; Lipinsky, E., Semitic 

Languages Outline of a Comparative Grammar, 1997, Uitgerij Peeters en Department 

Osterse Studies, Leuven.   
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ومنذ ذلك التاريخ ودت  اآل ، مل يتىلقي البحاث يف ااذا ااىلرياىلع، هماع مارور الىلقا، ت كتشاي        

لغات ساميَّة جديدة، هتزداد ااعرهة أكمر وأكمر للعناصر اللغىلية ااكىلنة  اا. ومل يباق العاامل العربا      

ة يف البحث، نذ ظ ر العديد من البادمني الذين أهادوا مان ااذه الدراساات،    بعيدًا عن اذه اانااج اجلديد

 وقدَّمىلا ما ياتحق أ  يذكر يف اذا اإلطار.   

اعتمدت الدراساات اللغىلياة الاَّاامية يف دراساات ا اعتماادًا كاب ًا علا  اللغاة العربياة و جات اا            

رواائ  ااشا كة ااف رياة للغاة      سبا  عديدة من ا: أ  العربياة داهظا، وماا تازا: علا  معظاع ا      

الاَّااميَّة، ه ا  باذلك قادم، ا اااىلذج احلا  لف اع مكىلناات النواىلص القدميااة  اذه اللغاات مان مماال            

ا كَّاديَّة، واليىل اريتية، والفينيقيَّة، واآلراميَّة، والاريانية و  اا. ويف ااقابل أهادت العربية مان ااذه   

لماااء ماان نلقاااء الضااىلء علاا  بعااض الظااىلاار يف العربيااة الاايت مل تكاان  نذ متكاان الع -بعااد حتليلاا ا-اللغااات 

 معروهة بالنابة لعلماء العربية القدماء واحملدثني.

وااااتع عاادد ماان العلماااء يف دراسااة تشااكعل الرباااع  اعتمااادًا علاا  اااان ج الىلصااف ، نرياااهة ن     

 سة ا وزا  الورهية. تح، اذه اانااج آهاقًا جديدة يف دراهفاان جني التارخي  وااقار ، 

ومن اهالء العلماء: مراد كامال، نذ لاه ج اد وارياا يف البحاث يف نشاأة الفعال الربااع  وطارق          

أ  نشاأة الفعال   ه: بنائه معتمدًا يف ذلك عل  الل جات العربية احلديمة واللغات الاَّاميَّة احليَّاة، وااىل يارى   

يف ا كماار وبعضاا ا علاا  المنائيااة، واااذا يف الرباااع  يف تلااك اللغااات مشاا كة يف قيام ااا علاا  المالثيااة 

ددود كل لغة بذات ا

25

. 

ورأى  انري هلش أ  الفعل الرباع ، نما أ  يكىل  تطىلرًا  صال ثالثا ، حناىل: مشخار مان مشاخ       

َمامر من مامار، أو أ  يكاىل  تكارارًا لعنوار     ومشعل من مشع أي تشت،، ونما أ  يكىل  من أصل امس :

عنا  أسارع ارطا ، ورقارق مان راق ورأرأ مان رأى وكبكال مان كالَّ          ثنائ ، حنىل: زهزف مان زفَّ   

 عن  قلل

26

  . 

وحتد  نمساعيل عمايرة أيضًا عن نشأة الفعال الربااع  بتاأث  عىلامال متعاددة، من اا النحا،        

واالشااتقاق ماان كلمااات أجنبيااة، والقلاال ااكااان ، والتباااد: الوااىلت ، والااتخل  ماان صااعىلبة نطقيااة،   

  الكمرة والتىلاع والتوحييواحملاكاة والداللة عل

27

.  ويرى هىلزي الشايل أ  المالث  اىل ا صل، وما 

هىلقه هرع عليه بالزيادة

28

  . 

بين، اذه الدراسات أ َّ  مزيد المالث  يف اذه اعمىلعاة اللغىلياة،  ينقااع ن  ثالثاة أقااام: ماا       

 يادة هي ا واددة، وا :زيد هيه درف، وما زيد هيه درها ، وما زيد هيه ثالثة أدرف. وأ َّ دروف الز

 أ. تضعيي أدد احلروف.

  . زيادة ا لي أو ا اء.

 ج. زيادة التاء.

 د. زيادة النىل .

 اا. زيادة الىلاو.

                                                 
25
مط عوة المعهود العلموي الفرنسوي ل ثوار الشورقية،       ، ،  نشأ  الصعف الرباعا  ا اللةات السَّاميَّة الحيةمرادكامل،  

مجلااة مجمااع اللةااة العربيااة  ُ "تربيوو  الفعوول الثالثووي فووي العربيووة وأخواتهووا موون اللغووات السَّوواميَّة"   1937القوواهرة، 

 .71  : 1766القاهر ، 

26
، تعريوو  وتحقيووق: ع وود الاوو ور شوواهين، المط عووة    ب اااا لةاا ي جد ااد العربيااة الصصااحح: نحاا   فلوو ، هنووري،   

 .171-177: 1933الكاثوليكية، بيروت، 

27
 . 2117، دار وائل، عمان، دراسات لة  ة مقارنةعمايرة، إسماعيل،  

28
 . 755، 751: 1951الشاي ، فوزي، اإللحاق في العربية، ًامعة عين شمد، مار،  
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 و. تكرار أدد احلروف.

ز. زيادة الاني أو الشني

29

 . 

وأكدت الدراسات أ  لكل وز  هائدة معينة ترتبط ارتباطًا وثيقًا  عن  درف، أو أكمار مان   

 الزيادة، ومعاني ا، وهىلائداا متفق علي ا يف كتل النحىل والورف اراصة ب ذه اللغات.دروف 

أما ا وزا  الرباعية ومزيدات ا ه   معروهة يف العربية أكمار مان   ااا مان اللغاات الاَّاامية،       

وأ  أكمر اذه ا وزا  ميكن أ  ترد ن  أصل ثالث ، وأ  دروف الزيادة ا  أكمر وأمشل من دواراا  

 كلمة )سألتمىلني ا( وأكمر اما ذكره ابن هارس. وأ  للرباع  طرقًا للنشاىلء، ميكان ناها اا علا      يف

 النحىل اآلت : 

 النشىلء بزيادة درف يف أو: ا صل المالث  أو وسطه أو آلره. .1

كفكاااي   <النشاااىلء عااان طرياااق تكااارار احلااارف ا و: يف ااضاااعي علااا  شااااكلة كفَّاااي     .2

 زلز:...اخل.<زلل 

ااخالفة الوىلتية يف صيغة هعَّل، عن طريق ندلا: أداد ا صاىلات ااائعاة):،    النشىلء عن طريق  .7

 هقع.  >هقَّع >م،  ، ر(، ومن ا مملة عل  ذلك: هرقع

اهعاأ: ، واالدتماا: اآللار القاائع عان طرياق       <النشىلء عن طريق نقحام ا مزة يف صيغة اهعا:   .4

قشاعر. أو حتىل اا ن  اااء،     >ر اقشاع  >اقشاأر   <اقشار <حتىل: اذه ا مزة ن  عني، ممل: قشر

كفر، أو أديانًا ن   ني >اكفار  >اكفأر >كف ر ه: ممل
30

 . 

بين، الدراسات ااقارنة أيضًا أ َّ بعض الويغ الفعلية اليت تبدأ با اء، أو بالاني أو بالشني، والايت  

انااك أوزاناًا، ممال:     كان، تعد أوزاناًا رباعيَّاة يف العربياة، ميكان رد بعضا ا ن  أصاىل: ثالثياة، ذلاك أ         

صيغًا قياسيًّة يف بعض اللغاات الاَّااميَّة، ممال: الع،ياة،      -كما يظ ر-)افعل، وسفعل، وشفعل( كان، 

وا كاديَّة

31

و جتي اا: البابليَّاة وا شاىلريَّة، واليىل اريتيَّاة، واآلراميَّاة، والعربياة اجلنىلبياة        

32

، وااذه  

 بية(.   الويغ تقابل صيغة: )أهعل القياسيَّة يف العر

                                                 
29
 Brockelmann, c., Grundriss der vergleichenden Grammatik …:  (192), 121-22; 

Moscatti, S., An Introduction to the Comparative Grammar…: 125; Lipinsky, E., 

Semitic Languages Outline of a Comparative Grammar:  389; Sivan, Daniel, A 

Grammer of the Ugaritic Language, Leiden, 1997: 109.   

30
 2، مكت ة الةانجى، القاهرة،  ط ص ل  ا  ق  اللةةانظر على س يل المثا  ال الحار: ع د التوا،، رمضان،   

، دار الصعف وزمان  وأب يتا  ، ًامعة الموصل، الموصل، تار خ العربية، السامرائي، إبراهيم،  717-713: 1917

األ عااال العربيااة  ااا معاااجم األ عااال: دراسااة صاا تية ب ااح ، ومووا بعوودهاُ  المعايطووة، ريووم، 142الرسووالة، بيووروت: 

ُ ميهوبي، الشريف، تطوور الربواعي فوي العربيوة ولهجاتهوا مقارنوة       2111، أزمنة للنشر والتوزي ، عمان، صر ية

ُ  257ُ طوه، حوازم، أفعووا  ثالثيوة أصولها م يوود:     2112بأخواتهوا السَّواميات، اتحوواد الكتوا، الج ائوريين، الج ائوور،     

ُ ًوواد الور،، محمووود، "صوويغ األفعوا  داللتهووا موون العربيوة ولغووات سوواميَّة    115: العصار الجاااهلا ضويف، شوووقي،  

 .8/15:  1788يلية اآلدا ، جامعة الم ص ر ،أخرى" 

31
اللةااة األياد ة)البابليااة واألشاا ر ة(: تار خهااا وتاادو  ها وز اعاادها، وزار  التعلاايم العااالا        سووليمان، عووامر،   

 .236: 1771والبحث العلما، الم صف، 

32
 Brockelmann, c., Grundriss der vergleichenden Grammatik …:  (192), 121-22; 

Moscatti, S., An Introduction to the Comparative Grammar…: 125; Lipinsky, E., 

Semitic Languages Outline of a Comparative Grammar:  389; Sivan, Daniel, A 

Grammer of the Ugaritic Language, Leiden, 1997: 109.   
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ذكر سيبىليه يف نشااراته ن  داروف الزياادة يف العربياة، سابعة أدارف، اا : ا مازة، وا لاي،          

والياء، والنىل ، والتاء، واايع. أما ا درف ا لرى من دروف كلمة: هسألتمىلني اه، وا : ا ااء، والااني،   

:ه عند كالمه عن دروف والالم، هلع يذكراا يف دديمه عن ا بنية، ون  ذكر زيادة الالم يف: هعبد

الزوائد

33

هذكروا عادة أبنياة كاا  هي اا أداد احلاروف المالثاة مان          _ ن هي ع ارليل _. أما   ه

 :-واىل ادف البحث -دروف الزيادة،  ا يف ذلك ا اء. همن مىلاقع زيادة ا اء يف أو: الكلمة

 يه، أما ا لفش، هقد افعل:  وردت عند سيبىليه يف أبنية الرباع  اعرد، وعدَّ ها اءه أصل

عدَّاا ثالثية، وا اء زائدة  نذ ن  هاجرعه للطىليل مشتقة من هاجَلَرعه للمكاا  الاا ل، وهَاباَلاعه    

لألكىل: من هالبلعه

34

. وذكار ا مشاىلن  أ َّ وزن ماا عناد ا لفاش هِاف َلاعه وصاححه الوابا ، وقاا::          

 صىلابه هِاف َعله. 

ها اءه مزيدة يف ااتني الكلماتني، وااىل اااذال الاذي علياه      ويرى ابن جإ أ َّ الوىلا  أال تكىل  

أكمر أال العلع

35

 ، هالتشابه يف ااعن  يف اذا ال يقاس عليه للحكع بالزيادة.  

 ِاف عىلَلة: ممل: هَاراكىلَلةه، وأشار ارليل ن  أ  ها اء يف اذا ااكا  زائدة، ه   مألىلذة من 

أصلية يف اذه الكلمة هَتراُكل ه، ورأى بعض العلماء أ  ا اء

36

   . 

ِاف َعل:  ممل: هِازاَبره

37

  . 

َاف َعل:  ممل: هَاماَتعه

38

 . 

ِاف عا:: ممل: هِالقامه

39

. 

تكشااي أ  علماااء العربيااة، تبايناا،    -كمااا ساايظ ر الدقااا _والدراسااة ااتأنيااة يف اااذه اآلراء 

 مىلاقف ع دىل: عد ها اءه أصلية أم زائدة يف بداية الكلمة.   

لبحاث ن  تقاديع طائفاة جديادة مان ا لفااظ اازيادة با ااء  لي لقا  اازياد مان            وسياع  اذا ا

 الضىلء عل  اذه الويغة ومىلازنت ا بالويغة المالثية  ا.

 

 

 

 

                                                                                                                                            

ُ ه وو، أحمود، المودخل إلوى     771، 229:  2111إسماعيل، خالد، فقه لغات العاربة المقارن، مكت  ال روج، إربود،  

اللةاة  ُ سوليمان، عوامر،   141، 173: 53-1957اللغة السريانية، مديريوة الكتو  والمط وعوات الجامعيوة، سووريا،      

  . 771، 229:  ة(تار خها وتدو  ها وز اعدهااألش ر-األيد ة)البابلية

33
 . 2 777:  الكتا سي ويه،  

34
حاشااية الصاابان علااح شاارح األشاام نا،    ُ الاوو ان: 1 23الم صاا : . ابوون ًنووي:  2 777:  الكتااا سووي ويه،  

 . 129أب ية الصرف: ُ الحديثي، 4 217ه .:  1729القاهرة، 

35
 . 1 23الم ص : ابن ًني:  

36
ُ 4 217هو .:   1729القواهرة،  حاشاية الصابان علاح شارح األشام نا،      ُ الاو ان:  1 23الم صا :  ابن ًنوي:   

 . 129أب ية الصرف: الحديثي، 

37
 . 129أب ية الصرف: الحديثي،  

38
 . 129أب ية الصرف: الحديثي،  

39
 . 129أب ية الصرف: الحديثي،  
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 الدراسة والتحليل
 الكلمات:

 ارمت .1

 اردج .2

 ازجل .7

 ازبر .4

 ا،ز .7

 اطلي .3

 البي .5

 ابلع .1

 اذلع .9

 اطلع .11

 املي .11

 املع .12

 ارمي ]امرس[ .17

 انبغ .14

 ازرف .17

 ارشي .13

 ا،ق .15

 ادلق .11

 ارجل .19

 اركل .21

 القع .21
 

 رتم:  >حثرب -عرتب -خرثم-خثرم -حثرم -عرثم -عرتم -هرثم–هرتم  .1

اَ راَتَمااُة

40

واَ راَثَمااُة 

41

وااا  اَ راَتَمااُة والَعراَتَمااُة) 

42

، والماااء لغااة يف التاااء(، والَعراَتَمااُة )وااا  

الَعراَتَبااُة

43

َأيًضااا، واِااايع  َأكماار(، واحِلماَرَمااةُ  

44

واِرماِرَمااُة)والماااء لغااة يف التاااء(،   

45

لغااة يف احِلماَرَمااُة  

                                                 
40
، تحقيوق مجموعوة مون    تاج العروسم(، 1591ه  1217ال بيدي، محّمد بن محّمد بن ع د الرّزاق الحسيني)ت.  

مووادة )هوورتم(ُ ابوون منظووور، أبووو الفضوول ًمووا  الوودين محموود بوون           77 14، 74 91المحققووين، دار الفكر:ل نووان:  

 ، مادة )هرتم(. 12 311: 1977دار صادر، بيروت،  لسان العر ، م(، 1711ه   511مكرم)ت.

41
ُ ابن سيدة، أبو الحسن  علي 12 1-3: ان العر لسمادة )هرثم(ُ ابن منظور،  74 91: تاج العروسال بيدي،  

م(، ت. ع وود الحميوود هنووداوي، دار الكتوو  العلميووة،  1192هوو  471، )ت. المحكاام والمحاايع األع اام بوون إسووماعيل، 

 ، مادة )هرثم(.  4 415: 2111بيروت، 

42
مووادة  ،2 431: المحكاامُ ابوون سوويدة، 12 791: لسااان العاار ُ ابوون منظووور، 77 14: تاااج العااروسال بيوودي،  

 )عرتم(. 
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وكذلك اِررِثمة

46

  واحِلمرباة 

47

أيضاًا وااايع أكمار، واا  يف كال ماا تقادم: م قادَّم  اَ نااِي، وقياَل:            

 َلاظُ َطرف  اَ ناِي، أو ما َبياَن َوَتَرِته والشَّاَفِة، أو اا  الادَّاِئَرُة الايت ِعنااَد اَ نااِي َوَساَط الشَّاَفِة الع ل َياا، واا   ِ          

الشََّفة أيضًا

48

. 

، وا  مان باا  ماا ورياع ورياعأً     ا سد: أناُفه وَلط م هعند ابن هارس:  راَثَمةواَ 

49

: احِلماِرَماة . و

منحىلتاة  مان َداَمع وثارم    ، ه ا   الدائرة اليت حت، ا ني َوَسَط الشفِة الع ل يا

50

، الاذي يتطيَّار  : . واُرَمااِرم  

اايع زائدة ه واىل اما دللته زيادة يف آلره

51

.  

رمت: َرَتمه َيراِتمه َرتامًا: َكَاَره أو َدقَّه، َأي  ش ء كاَ ، أو الرَّتاع َلاصٌّ بَكااِر اَ ني، اكذا  عند 

والرَّتاَماُة:   الّلحيان .  ويف التَّ اِذيل: الارَّتاع  والارَّثاع بالتَّااء والمَّااء واداد،  وقاد َرَتاع أنَفاه وَرَثماه: َكَااره.           

َبع للتَّذاِكِ ، كما يف احملكع ، ويف الو حاح: ي ِشد  يف اإِلصاابع  لت اااَتذاكر باه احلاجاة،     َلياط  ي عاَقد يف اإِلصا

قاا: ا بان      َوَأراَتَماه: َعَقاداا يف ِنصااَبِعه َياااَتذكره داَجَتاه.      وزاد َ   ه: وي عاَقد عل  ارامت أيضًا للَعالمة.

يقا:: ما َرَتع هالٌ  ِبَكِلَمة، أي: ما َتَكلَّع ب اا، َنَقلاه اجَلاىلاَاِري .     لتَّامُّ. اَ عراب  : الرَّمت : الَكالم  اَرِف  ، احَلياء  ا

. وَما َزاَ: َراِتماًا علا  ااَذا ا مار، أي: م ِقيماًا، َوَزَعاع َيعاُقاىل  أ   ِميَماه َباَد:  ِنذ مل َياِرد َرَتاع  عنا  َرَتال             

كأنه ُكِار َأناُفهاَ راَتع : الَِّذي ال ي ف ِوا الكالًم وال ي ف ِ م ه، 

52

.  

رثع: الرََّثع ، والرُّثاَمة: َبياٌض يف َطَرف َأنااِي الَفاَرس، أو يف َجحاَفَلِتاه الع ل ياا، أو ُكالُّ َبيااض َقالَّ أو        

اِن ، َأك َمر نذا أصا  اجَلحاَفَلة الع ل يا َهَبَلغ اَاراِسَن، َأو َبياض  يف اَ ناي، وقد اق َتَور اجلىلَاِري عل  الَقىلاِ: المَّا 

واَكذا َذَكره أبىل ع َبيادة يف ِشَياِت الَفَرس.  و قد ارَثعَّ الَفرس  نراِثماًما: صار َأراَثَع كما يف الو حاح، َوَرِثع.  

َوَنعاَجة َرثاماء: َسىلاَداء اَ رنبة وَسااِئراا ًأبايض. َوَرَثاع َأناَفاه أو َهااه: َكَااره دتا  َتَقطَّار  مناه الادَّم،  ويف           

داماه ، والتاء الفىلقية ُلَغة هيه،  وقد َتقد م، وقيل: الرَّثاع: َتخاِديش وشق  مان َطاَرف اَ نااي    الوحاح دت  َأ

دت  خيرج منه الدَّم هَيق ُطر، وُكلُّ ما ُلِطخ ِبادم  وُكِاار ه اىل َرِثايٌع َوَمراث اىلٌم، وقاا: ا زااريُّ: وكال         

واَ رَثاع : الاذي ال ي ف ِواا الَكاالَم     .  الطَّيل نذا َلَطَختاه وَطَلتاه َكاار َثرام وَرتاع ور ثاِع،  وَرَثَمِ، اارأُة َأناَف ا ب

وال ي َوحاحه آلهٍة يف ِلاانه، ويروى : بالتَّاء. وقد َتَقدَّم

53

.   

                                                                                                                                            
43
مووادة   2 431: المحكاام ُ ابوون سوويدة،  1 797: لسااان العاار  ُ ابوون منظووور،  7 773: تاااج العااروس ال بيوودي،  

 )عرت (.  

44
 مادة )حثرم(.   71 447: تاج العروسال بيدي،  

45
 مادة )خثرم(.   12 133: لسان العر ُ ابن منظور، 72 77: تاج العروسال بيدي،  

46
 مادة )خثرم(.   72 77: تاج العروسال بيدي،  

47
 ،  مادة )حثر،(.  1 291: لسان العر ُ ابن منظور، 2 271: تاج العروسال بيدي،  

48
 .  74 91: تاج العروسال بيدي،  

49
    .3 31مقا يس اللةة: ابن فارس،  

50
    .2 111 مقا يس اللةة:ابن فارس،  

51
    .2 115مقا يس اللةة: ابن فارس،  

52
، تحقيوق مجموعوة مون    تاج العروسم(، 1591ه  1217ال بيدي، محّمد بن محّمد بن ع د الرّزاق الحسيني)ت.  

ابووون منظوووور، أبوووو الفضووول ًموووا  الووودين محمووود بووون   ، موووادة )رتوووم(ُ 72 213-217المحققوووين، دار الفكر:ل نوووان: 

 مادة )رتم(. ، 12 223-227: 1977دار صادر، بيروت،  لسان العر ، م(، 1711ه   511مكرم)ت.

53
 ، مادة )رثم(. 12 223: لسان العر ُ ابن منظور، 72 215-213: تاج العروسال بيدي،  
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َأي  رتل: َرَتَل الش ء  َيرات ل  ر ت ىلبًا: َثَباَ،. قاا: ابان ِجناا : يقاا:: َماا ِزل ا،  َعَلا  َااَذا َراِتباًا وَراِتمااً           

م ِقيمًا، قا:: هالظاار  من َأماِر اذه اايِع َأ  تكىلَ  َبَداًل مان الَبااِء، َ نَّاه  مل ي اااَمع يف ااذا اَاَحالا: َرَتاَع ممال         

َرَتَل، قا: وحيتمل اِايع  ِعناِدي يف اذا َأ  يكىلَ  َأصااًل  َ  َبَد:  من الرَِّتيَمِة

54

  . 

ترتبط َرَتَع

55

و َرَثَع 

56

و َرَتَل 

57

و َثَرَم 

58

هاَرَتَع و َرَثاَع، تبادلا،     بأصال  واداد، وااىل: رمت.     

هي ما التاء والماء. ورمت ورتل تبادل، هي ما اايع والباء، وتعاإ ااذه الكلماات:  أرنباة ا ناي أو ماا حتا،        

ا ني من الشفة العليا، وتد:  عل  اللىل  الغامق الذي يتلاىل   باه ا ناي أو الشافة، كالاذي قاد ي ارى باني         

ري الكلل والفرس، ومنه رمث، اارأة أنف ا بالطيل، نذا َطَلتاه به.  ومن معاني ا أيضًا: الكالم ارفا ،  منخ

َوَأراَتَمه: َعَقداا يف ِنصاَبِعه َيااَتذكره واحلياء التام الذي ال يفوا الكالم وال ي ف مه، كأنه ُكار أنفه.  

وما َرَتع هالٌ  ِبَكِلَماة، أي: ماا َتَكلَّاع ب اا، وَماا َزاَ: َراِتماًا علا          تَّامُّ. الرَّمت : الَكالم  اَرِف  ، احَلياء  الو داَجَته.

اااَذا ا ماار، أي: م ِقيمااًا. اَ راَتااع : الَّااِذي ال ي ف ِوااا الكااالًم وال ي ف ِ م ااه، كأنااه ُكِااار َأناُفااه     

59

. وكااذلك 

ا رثع

60

. 

همادة ارثع  

61

وارمت 

62

َتماة واَ رامثاة  عنا  ماا جااء      ، من  با  التعدية با ااء، ومن اا اَ را  

عليه المالث .  وأمَّا الَعراَتمة

63

والَعراَثمة 

64

ه   من با  هَعناَعَنةه َأراَثَمة.  وأم ا َعراَتَبة 

65

ه   من باا    

تباد: اايع والباء. وقد تبادل، العني واحلاء هقيل: احِلماربة

66

.  وتبادلا، احلااء وارااء هقيال: اِررمثاة       

ومقلىلب ا ارمرمة

67

. والتباد: بني ا صىلات ااتقاربة أمر تعرهه العربيَّة

68

 . 
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 ، مادة )رتم(. 12 223-227: 1977دار صادر، بيروت،  لسان العر ، م(، 1711ه   511مكرم)ت.

60
 (. ، مادة )رثم12 223: لسان العر ُ ابن منظور، 72 215-213: تاج العروسال بيدي،  

61
ُ ابوون سوويدة، أبووو الحسوون  علووي بوون     12 1-3: لسااان العاار  ُ ابوون منظووور،  74 91: تاااج العااروس ال بيوودي،  

م(، ت. ع د الحميد هنداوي، دار الكت  العلميوة، بيوروت،   1192ه  471، )ت. المحكم والمحيع األع مإسماعيل، 

 ، مادة )هرثم(.  4 415: 2111

62
 ، مادة )هرتم(.  12 311: لسان العر ر، ُ ابن منظو74 91: تاج العروسال بيدي،  

63
، مووادة 2 431: المحكاامُ ابوون سوويدة، 12 791: لسااان العاار ُ ابوون منظووور، 77 14: تاااج العااروسال بيوودي،  

 )عرتم(. 

64
 ، مادة )عرثم(. 77 14: تاج العروسال بيدي،  

65
، مووادة 2 431: مالمحكااُ ابوون سوويدة،  1 797: لسااان العاار  ُ ابوون منظووور،  7 773: تاااج العااروس ال بيوودي،  

 )عرت (.  

66
 ، مادة )حثر،(.  1 291: لسان العر ُ ابن منظور، 2 271: تاج العروسال بيدي،  

67
 ، مادة )خثرم(.  12 133: لسان العر ُ ابن منظور، 71 447:تاج العروسال بيدي،  

68
ق ق: أحمد ًاد تحالمزهر  ا عل م اللةة وأن اعها، م(، 1717ه  911السيوطي، ع د الرحمن ًال  الدين )ت  

 .1وما بعدها  431المولى وآخرون، دار الفكر: ل نان: 
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هاالعتقاد بأصل وادد لكل ااذه ا شاكا: يااىلا ه التقا ااا يف ااعنا  وسا ىللة تفاا  الاتالف         

 النطق بني  جة وألرى صىلتيًَّا. 

( يف الكتابة الاَّاميَّة الشماليَّة الغربيَّة  عن : همه مغلاق rtmوقد وردت كلمة )رمت 

69

ويف  .

 (  عناا : أنواا، )أي: مل يااتكلع(  ارُت م(، أي: امااي وشااىل ، و ) َرت مة: )الااارياني

70

.  ويف الع،يااة: 

(:  عن  ما جاءت عليه العربية، أي: ربط،، شدَّ، وعقد عقدة عل  نصبعه  للتذكرָרַתם)

71

  . 

 

 : َدَرَج >– عجرد -عدرج -دهرج –هردج  .2

اَ راَدَجٍة

72

، والدَّااَرجُة

73

الَعَدرَّجو، 

74

الَعجاَرد   و

75

الاَِّريع  ، واذه الكلمات تعإ: كالَعداَرِج ،

اماا زيادت   ، وااىل  الع راياا  : الَعجااَرد ، والرجل ارفيي الاريع، والا  الاريع. وعند ابان هاارس،   ارفيي 

هيه العني، وناا اىل من َجرد وجتر د من ثيابه

76

. 

 الرايا  الاَِّريَعُة اَارا، وقيل: ا  الايت َتادار ج  َأي َتم ارُّ َمارًّا لايي باالَقىِليا       :الدَّر وج يقا:: َدَرَج، ومن ا: 

وال الشَّديِد

77

، همن وأمَّا َاداَرج ه   من با   مبادلة ا مزة وا اء، و َدااَرج بااعن  نفاه من با  القلل 

مبادلاة ا مازة والعاني، وباذا تلتقا  ماع َدَرَج،       ثع َعاداَرَج مان باا      ،ااكان  بين ما.  ومن َدَرَج جاءت َأداَرَج

 د مقلىلبة عن َعداَرج.َرجاالَعو

وقااد جاااءت مااادة َدَرَج يف اللغااات الاَّاااميَّة    

78

(  عناا  dargā  ַדרּגה، هفاا  اللغااة الع،يَّااة: ) 

(  عن  التََّدر جdērūg דֵּרּוגالدَّرَجة، ومن ا: )

79

وتعإ الدَّرجة أو ( dargā ِدرَجا.  ويف الاريانيَّة: )

ارطاااىلة

80

( أي الطرياااقdurguأو  daraggu، ويف ا كاديَّاااة:)

81

( بالكااااف ֶדֶרךְ ، ويف الع،ياااة:)
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 عن  الطريق

82

. والعالقة بني الطرياق والاا  وارياحة، ومان الطرياي أ  تاأت  يف ا كاديَّاة بااجليع         

(durukو  durguوبالكاف: )

 83

، ويبدو أ َّ العربيَّة قد استعمل، الكااف، هالادرك: الاا  ن  أسافل،      

والادَّرج   ﴾165، الناااء:  ن  ااناهقني يف الدرك ا سفل من النار ولن جتد  ع نوا ا ﴿ومنه قىلله تعا : 

الا  ن  هىلق)الوعىلد(

 84

.  والكاف واجلايع يتباادال ، وقاد اساتممرت العربيَّاة ااذا التنىلياع الواىلت ،         

هىلظفته يف اذا القدر من االلتالف ااعنىلي

85

. 

 

  زلج >أزلج -هزلج .6

الذائل ارفيي وزيدت هيه ا اء: اِ زاالج

86

، من َزَلج كما يزجل الاَّا ع ومان ا ز:ا أيضاًا، وااىل     

ا رسا ارفيي ااهلر

87

: الاَّاريع ،  : الاَّريع ، والاذائال  اَرفياي  الاَّاريع ، وقاا: ُكاراع: اِ ازاالج       اِ زاالجو  .

م شَتٌق من اَ َزِح، والالَّم زائدة . واذا قىلٌ: ال ي لَتَف، ِنليه، عند ابن منظىلر

88

.  أمَّا الزبيدي، هأشار ن  أ َّ: 

اِ زاَلَجُة: التالُط الوَّىلِت، كاَ زاَمَجة، واذا ي هياد ما َذاَل ِنليه ُكراع

89

  . 

ُلاىلج : الاَّاِريع . واِاازاالج والازااَلج ، اَ لا ، س اماَ  باذلك لاارعِة         الزَّل ج: الاُّراَعة يف اَاشا  و  ه، والزَّ

جااِه  اناِزالجه. وَأزاَلجاا،  البااَ ، َأي َأ  لق ت اه، َوَزَلاَج الَبااَ : َأ  َلَقاه بااِازاالج، كَأزاَلَجاه.  والاَّا اع  َيازاِلج علا  وَ           

زاِلج  َزل جًا: ِنذا َمَض،ا م ااِرَعًة، كَأن اا ال ت حاراُك قىلائم اا    اَ راض وَيمِض  مضاًء َزل جًا. يقا:: َزَلجِ، الناقة َت

من س راَعِتَ ا. وعن ابن اَ عراب  : الزُُّلج : الااَراح من اهيع احليىلاِ 

90

 . 

 ها اء يف)ازجل( من با  التعدية با اء، كما أ َّ ا مزة من با  التعدية با مزة.  

f'ا  ِازُلجااا(،  عناا : ريااياء، ب اااء  و )زجَلاااة: )ووردت الكلمااة يف اللغااة الاااريانيَّ
c
el  عناا  )

أاع

91

(ַמז לֵּג(  عن  َزَلَج يف العربية، وكذلك )זלג. ويف الع،ية: )

 92

(ז ַלגويف اآلرامية: ) .

 93

. 
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 زبر   >أزبر -هزبر .6

اِ َزبار: ا سد، والغليُظ الضَّخع، والشديد  الوُّل ل. والت لاي يف اِ َزباار، هقيال: ااىل ر بااع ٌّ وااا  ه       

أصلي ة، وقيل : ا اء  زائدة  وأصُله من الزَّبار، واىل الدَّه ع بقىل ة

94

 اِ َزبار: ا سد، زيدت هيه ا اء، من بارز . 

أي ننَّه مباِرز )الوىلا  زبر(

95

.    

الزَّبااار : الَقااىِليُّ الشَّااِديد  ماان الرجااا:. يقااا:: َأَسااٌد َأزَباار  وَمزاَبراِناا ٌّ. والزُّباااَرة: الشَّااعار  اعتمااع  باانَي  

َكِتَف  اَ َسد و ِ ه، كالَفحال،  واىل َأزَبر  وم زاِبران : َأي َعِظيم  اا، َأي الزُّباارِة ز باارِة الكاِاال. يقاا:: َأزاَباَر       

ُظَع ِجاام ه، وِنذا َشج َعالرَّجل ، ِنذا َع

 96

. والزَّبار: الزَّجار و اَانااع  والنَّ اا   يقاا:: َزَباَره َعاِن اَ مااِر َزباارًا، َنَ ااه         

وَمَنَعه، واىل َمَجاز  َ  َّ َمنا َزَبراَته عن الَغ   هقد َأداَكماَته

97

. 

التعدياة با ااء،    ازبر وأزبر وزبر تلتق  هيما بين اا بأواصار عديادة، ها ااء يف ازبار مان باا        

كما أ  ا مزة يف أزبر من با  التعدياة يف ا مازة. وانتقلا، الوايغة مان صايغت ا الفعلياة ن  أ  تكاىل          

 الويغة االمسية، أو ن  صفة يف أديا  ألرى.  

 

 برز   >أبرز -هبرز .5

 : اإلساىلار  من أساِوَرِة الُفراس، أي: اجَلياد الرَّماِ  بالاا ام، أو اىل احلَان  المَّباِت اِ باِرِزيُّ

عل  َظ اِر الفَرس. أو اجلميل  الىلسيع  من كل ش ٍء، كاِ باِرِق  .  واِ باِرِزيُّ: ا َساد ، أو الاذََّال  ارااِل ،    

ِاق دام  البو   يف كلا ش ٍء ايضًاكاإلباِرِزي . واِ باِرِزيُّ: اجَلل د  الناِهذ، وا

98

   

َزَعَع اهاعة  أ   ا اَء هيه زائدة ، وَوزن ه ِاف ِعٌل من َبَرَز

99

. 

امرأة  َبراَزة : باِرَزُة اَاحاِسن ظاِاَرت  ا. وذاٌل نباريٌز ، ونباريزيٌّ: لالٌ .  قا: ابن  جن  : اىل نه عياٌل  

ابان اَ عاراِب  : اإلباريز : احَلل    الوايف من الذََّال من َبَرَز، وا مزُة والياء  زائدتا . وقا:

100

. 

 العالقة واريحة بني )برز، وأبرز، وا،ز(، ها مزة يف المانية للتعدية، وكذلك ا اء يف المالمة. 

 

 طلس.  >هلطس  -هطلس .3

: الاذائال   ِلَكىلاناه ي َ ط ِلاي    اَ طلي : اللِّ ُّ القاِطع  ي َ ط ِلي  ُكلَّ َما َوَجَده، َأي َيأ ل ذ ه.  واَ طلاي  

َأهاااَق  يف َطَلاِل الوَّااياِد، َأيا ي َ ااراِوِ:.  وَتَ ط َلااَي اللِّا ُّ: اداَتاااَ: يف الطََّلااِل.  وَتَ ط َلااَي الرَّجال  ِماانا ِعلَِّتااه، ِنذا   

وَأَبلَّ

101

. واَ ل َطَاة: اَ لاذ ، وِل ٌّ َالطَ ٌي: َقّطاع كل  ما َوَجده

102

 . 
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ئاَل اَ ماَعُط، واَ ط َلي : المَّىلا   اَرَلق ، وقاد َطِلاَي َطَلااًا: َألاَلاَق . واَ ط َلاي : الاذائال        الطِّل ي  : الذا

اَ ماع ُط الذي َتَااَقَط َشعره ،واىل: الا اِرق  ِلخ باِمه، ش باه بالذائل

103

. 

  العالقة واريحة بني اجلذر )طلي، وأطلي، واطلي ]ومقلىلب ا الطاي[(.  هاأطلي مان باا    

 التعدية با مزة، واطلي )ومقلىلب ا الطي( من با  التعدية با اء.

(  عناا : لطااخ، دابااق، لاازج، ِطلاا وجاااءت مااادة طلااي يف اللغااات الاَّاااميَّة: هفاا  الاااريانية: )

وسخ

104

   . 

 

 لبس.  >هلبس .6

َال َبِاايٌي وَال َبِايَااة ، َأي َثاىلاٌ ،    ما يف الد اِر َال َبٌي، َأيا َأَدٌد ي ااَتأ َني  ِبه.  وي َقا:: َجاَء وما َعَلياِه 

َبِايَااة ، َأيا  أو َأيا ش اٌء من احَلل ِ . وال ي َتَكلَّع  به ِناّل بالنَّف ِ . واَ ل َبِايي : الشَّ اء  الَيِا  .  وما ِه  الاَّاَماِء َال  

شاٌئ من َسَحا 

105

عًا،  عن : ش ء، من با  ما و ريع وريل َبايٌي. وعند ابن هارس: اَ 

106

  . 

وِلباي  الَكعابِة: ِكااىلت َ ا، واىل ما َعَليا ا من اللَِّباِس ، وكذلك ِلباي  اَ ىلاَدِج، ي َقا:: َكَشف ،  عان  

يقاا: :   اَ ىلاَدِج ِلباَاه.  واللِّباَاُة : رَيراٌ  منا الماَياِ  ، كاللَّباِي، واللَّبيي : المَّىلا   قاد ُأك ِماَر ُلباا اه  هاَألاَلَق،    

، وم الَءة  َلِبيٌي. وجااء أيضاًا: َأل ابَي الاَّاماَء الاَّاحا  ، ِنذا َ ّطاااا، وي َقاا:: احَلارَُّة: اَ راض  الايت          َثىلاٌ  َلِبيٌي 

ماَء َأل َبااااَت ا ِدَجاااَرة  س ااىلٌد، و ي َقااا: للشااا ِء ِنذا َ ّطاااه ُكلَّااه  : َأل َبَاااه، كقااىل ع: َأل َبَاااَنا اللَّيااال ، وَأل ااَبَي الاَّاا 

يُكىل  : َلِبَانا الليال ، وال َلِبَي الاَماَء الاَحا  الاَّحا  ، وال 

107

. 

هالعالقة واريحة بني )لابي، وألابي، والابي(، هاا مزة يف ألابي مان باا  التعدياة باا مزة،          

وا اء يف البي من با  التعدية با اء. هف  دني داهظ، ألبي عل  صيغت ا الفعلية ااتعدية، انتقلا،  

 . البي لالمسية والتو، بالنف 

(  عنا : لابي  لُب ووردت مادة لبي يف اللغات الاَّاميَّة، هف  الااريانية: ) 

108

، ويف الع،ياة:  

 ، لاااُب (، ويف اآلرامياااة: )lbs، ويف ا ثيىلبياااة: )(.Hiphִהל ִביַׁשִני( ومع اااا صااايغة )ָלבֵּׁש، ָלַבׁש)

(labâãu(ويف اآلشاىلرية: ) ל בֵּיׁש

 109

( وبااااعن  LBÃ)، ويف الكتابااات الاااامية الشاامالية الغربيااة 

نفاه الذي جاءت به العربية

110

  . 
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 بلع >هلبع-هبلع .8

اَ َبلَّع : ا ُكىل: ، وا ُكىل:  الَعِظيع  اللَّق ِع، الىلاِسع  احُلناج ىلِر. وكذلك مقلىلب اا ا لباع. وقاا: ابان      

زاِئَدة ، هَيُكىل   مَن الَبل ِع، وليَي بَقىليا. وأرياف الزبيدي ن  أ َّ ِزياَدُة ااِئه وااِء  ا ِثِ : وقيَل: ن َّ ااَء ِاباَلع 

ِاجاَرع  ن ِقَل عن ا لاَفاِش، كماا ذَكاَره  ابان  لاَلىَليااهِ     

111

.  والباع مقلاىل  ا بلاع. ويشاارك الزبيادي،      

أمحد بن هارس يف أ  اذه ا بلع منحىلتة من َاَلَع َوَبلَع

112

  . 

: َجَرَعه ، وب َلٌع:  الرَّج ل  اَ ُكىل: ، واَاباَلع : َمجاَرى الطََّعاِم وَمىلارِياع  االبااِتالِع مان احَلل اِق،  ِقاداٌر      َبِلَعه 

وَرج ٌل َبل ٌع، كَأنَّه  َيباَلع  الَكاَلَم. وِاباَلٌع كِدراَاع ، اف َعٌل من الَبل ِع ، علا   . َبُلىلٌع: َواِسَعة  َتباَلع  ما ي ل َق  هي ا

َقىلاِ: َمنا قاَ: بزَياَدة ا اء

113

. 

هالعالقة يف ااعن  واريحة بني )بلع وابلع  ]ومقلىلب ا البع[(، ها اء يف ابلع للتعدية، ومن اذا 

 الويغة اشتق، الوفة: ا بلَّع.    

(بِلا  وجاءت كلمة بلع يف اللغات الاَّاميَّة: هفا  الااريانية: )  

 114

(، ويف ָבַלע، ويف الع،ياة: ) 

blا ثيىلبية )
c

(belûبِلع(، ويف اآلشىلرية: )، ב ַלע(، ويف اآلرامية: )

 115

  .  

 

 هذلغ )=هذلع=هدلغ(   .7

اُ ذاُلىلغ 

116

واُ ذاُلىلع  كذلك: الَغِليُظ الشََّفِة وا دلىل ة لغة يف ا ذلىل ة 

117

 . 

َذَلغًا، أي اناَقَلَب،ا، أو َتَشقََّق،ا، وا ىَل أذاَلغ .  وَرج ٌل أذاَلٌغ وأذاَلِغ ٌّ: َ ِليُظ  َذَلَغ: يقا:: َذِلَغ،ا َشَفت ه، َتذاَلغ 

الشََّفِة، وَ ِليُظ الشََّفَتياِن.  وَرج ٌل أذاَلغ : م َتَقشار  الشََّفِة

 118

 . 

دلع: )والوَّاىَلا   بالاذَّاِ: والَغايان، ومان دلاع: ا دلاع      

119

والَغايان(، ومناه    ، وذلاع )الوَّاىَلا   بالاذَّا:ِ   

وا ذلع

120

، أي ذلغ، ومنه ا ذلغ

121

 . 

ا ذلغ )=ا ذلغ(، وا دلع )=ا دلع(   وا ذلاع )=ا اذلع(  وا دلاغ )=ا ادلغ(. ها صال يف ااذا، ااىل        

 المالث :  ذلغ.
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ها مزة من با  التعدياة باا مزة، وا ااء مان باا  التعدياة با ااء. وانتقلا، الوايغة الفعلياة            

للشخ   ليظ الشفتني. وما عدا ذلك ه ىل من با  التوحيي يف المالث  وما نتج عن ذلك  لتشكِّل صفة

 يف با  التعدية. 

 

 طلع  >هطلع  .10

مانا  اَ َطلَّع : اجَلماَعُة الَكِمَ ُة من الن اِس، ور بَّما س ماَ  اجَلياش  الَكاِم   أااُلاه َاَطلَّعاًا، وقياَل: ا اىَل الَكاِم          

الرَّج ل  الطَّىِليل  اجَلِاايع ، وا اىَل اجَلِاايع  اُاضااَطِر   الطعاىلِ:. وجازم اجلاىلاري و ا ه أ          ُكلا َش ٍء، واىل: 

الالم زائدة

122

َ طَّلع: الرَّج ال الطىليال، زيادت    . وعدَّ ابن هارس ذلك من با  ما دلله زيادة يف أولاه، هاا  

هيه ا اء، من طلع

123

. 

 اا، طالا،ا النَّخياَل وكانا، َأط اىَلَ: مان ساائِراا       طلع: َنخلة  م ط ِلَعة : م شِرَهة  علا  ماا َدىلالَ  

124

  .

وَأط َلَع اجَلَبَل وَأط َلَع رأ َسه ، نذا َأشَرف عل  ش ٍء. والطعلىلع : ُظ ىلٌر عل  َوجاِه الع ُلىلا والتََّملعِك

125

. 

(. ها مزة من با  التعدية با مزة، وا اء من باا   هالعالقة واريحة بني )طلع، وأطلع، واطلع

 أي: ا طلع( من الويغة الفعلية، لتكىل  صفة للطىل:. )التعدية با اء، وانتقل، الكلمة 
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اَ َملَّاي ، كااالَعَملَّي  

126

 : اااىل الَقااىِليُّ الا اااَقياِن، الشَّااِديد  اَاشاااِ . قااا: اَ زاااري : وَلااعا ي ل ااَي ناّل يف

ِكَتااا  الَعاايان، وااعاار وف  يف اُاَواانَّي وَ ياااِره: الَعَملَّااي ، ولَعااَل اَ اااَء َبااَدٌ: ماان الَعااياِن، ال تِواااُّ ناّل علاا       

ذِلَك

127

 . 

والَعَملَّاي : الَقاىِليُّ علا  الاَّاياِر الاَّاِريع أيضاًا. والاِذئال  اَرِبياث ، وكاذلك َساَملٌَّع، َمق لىلبااه          

128

  .

الَقىلاس الشَِّديدة الاَِّريَعة الاَّا اِع، والَعماَلَااُة: الاُّاراعُة، ومناه ِقياَل للاذائاِل: َعَملَّاٌي.          والع ماُلىلَسة، من نعاِ،

والَاااَلمٌَّع )اااىل َمقلااىل   َسااَملَّع   

129

(، كَعَملَّااي : الااذائال  ارفيااي . ويقااا: للَخبيااِث اِراالا : نن ااه َلَاااَملٌَّع     

اَملَّااٌع

130

( امااا زياادت هيااه الااالم، وامكاان أ  يكااىل  الااذائل اربيااث) يالَعَملَّاا.  وياارى اباان هااارس أ َّ 

منحىلتًا من: عمل وعمي

131

. 

وتلتق  اذه الكلمات مع المالث  ملي، هاَال ي : الاَّىلاق  الشَّديد ، ويقا:: َمَلاا،  باإِلِبِل َأماُلاي  ِبَ اا     

اِاعاَناق  الا اِبق  اليت َتَراَاا َأوََّ: اإِلِبِل يف اَاراَعا  واَااىلاِرِد    َمل اًا، ِنذا س ق َتَ ا َسىلاقًا ِه  ل ف َيٍة.  واَاُلىلس  من اإِلِبِل:

                                                 
122
 ، مادة )هطل (.  22 414 :تاج العروسال بيدي،  

123
 . 30/3معجم مقا يس اللةة: ابن فارس،  

124
 ، مادة )طل (.  21 477: تاج العروسال بيدي،  

125
 ، مادة )طل (.  21 473: تاج العروسال بيدي،  

126
 ، مادة )هملد(.  15 47: تاج العروسال بيدي،  

127
 ، مادة )هملد(.  15 47: العروس تاجال بيدي،  

128
 ، مادة )عملد(.  13 217: تاج العروسال بيدي،  

129
 ، مادة )سمل (.  21 279: تاج العروسال بيدي،  

130
 ، مادة )سمل (.  21 279: تاج العروسال بيدي،  

131
 . 4 217معجم مقا يس اللةة: ابن فارس،  
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َأي وُكلا َمِا  .  وناَقة  َمَلَا ، َأي ِنَ اَية  ِه  الاُّراَعة، َأو َسريعة  َتم رُّ َمار ًا َساِريعًا، وكاذِلَك ناَقاة  َمُلاىلٌس،      

َعتَ اَتماُلي  وَتماِض ، ال َيعاَلق  ب ا َش اٌء من س را

132

.  واَال ي : الاَّيار  الاَّا ال  والشَّاِديد ، ه اىل مان  اَ رياداد.      

اَال م اىلِس.  وقا: ابن  اَ عاَراِب  : اَال ي : رَيراٌ  من الاَّياِر الرَِّهيِق. واَال ي : اللَّيان  من كلا َش اٍء. واَااَلَسُة: لِين  

باًا َساريعًا قاا: : َتماُلاي  ِهياه الارايا  ُكالَّ َمماَلاِي واَال اي : اِرفَّاُة           وَمَلَي الرج ل  َيماُلاي  َمل ااًا: َذَاال َذَاا   

واإِلساَراع .  وأمََّلَي: نناَخَنَي َسريعًا

133

. 

 ه ملي من با  التعدية با اء، وعملي من با  نبدا: ا مزة ن  عني. 
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: ر َباِع ٌّ، والالم  أصاِليَّة ، وَنَقَل الَقىلاَلياِن الشَّياخ  أبىل َدي ا ، وَوِاَع اجَلىلاَاِريُّ دياث   اَ َملَّع ، كَعَملَّي 

ذَكَره يف َتراكيِل امع كما ذَكَره  ا زاَاِريُّ واَرِليل  وابن  هاِرس  وابن  د َريٍد وَ يار ا ع، هَاَقط باذلَك  

يَّة ، وا ىَل اُاَتَخط ِرف  اَرِفيي  الىَلط ِء، اّلِذي ي ىَلقِّع  َوط َأه  َتىلاقيعًا َشديدًا منا قىل:  َشياِخَنا. هح ر وَه ا ُكلََّ ا أصاِل

نا ال َوهااَء َلاه ،   ِلفَِّة َوط ِئه.  واَ َملَّع : الذائل ، وأيضًا: اَرلُّ اَربيث ،  ي َقا:  له: ننَّه  لَاَملٌَّع َاَملٌَّع. واَ َملَّع : ما 

نلاء أَدٍد.  واَ َملَّع : اجَلَمل  الاَِّريع ، وكذلَك النَّاَقُة، والاَِّريع  ماَن اإلِباِل، و الاَّايار  الاَّاِريع ،     وال َيد وم  عل  

الاَِّريع  اَرِفيي  منا ُكلا َش ء

134

، اماا  اَ َملَّاع: الاذي تىلقاع ل طااه تىلقيعاًا شاديداً      .  وعند ابن هاارس  

وريع وريعًا

135

. 

للَخبيِث اِرلا: نن ه َلَاَملٌَّع اَملٌَّع الاََّملَّع: الذئل ، ويقا: 

136

، وكذلك مقلىلبه َسَلمَّع

137

 . 

من اَال ِع اّلاِذي   اَال ِع: الاُّراَعُة، واَاِليع  : الن اَقُة والَفَرس  الاَِّريَعتاِ ، واَاياَلع : الطَّىِليل  اَرِفيي .  وقيَل: اشاِتقاُقه

ا ىَل الَعداو  الشَّديد 

138

. 

هالعالقة واريحة بني المالث  اع، وبني المع، ومسلع )ومقلىلبه سلمع( ها ااء للتعدياة، والااني    

 من با  التعدية بالاني.
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، واكاذا  اِ راماس ، من َأساَماِء اَ َسد، واىل َعَل  َمذاَال اَرِليل: ِهعاَمااٌ: مان اَ اراس، هااِايع  زائادة      

 ن ِقَل عن اَ صاَمِع  ، وقاَ:: اىل ِصَفُة اَ َسِد، والتار ابن  ع واُفىلر َأصاَلَة اِايع ِنذ ال َدليَل قاِطٌع عل  الزاَيااَدة، 

: ااىل  وِزَياَدت َ ا َ ياَر ُأوَل  َقِليَلة ، وِقيَل: اىل الشَِّديد  من الااَباع، وقا: الِكَاائ  : ااىل اجَلاِريء  الشَّاِديد، وِقيالَ    

اِ راَماس : َوَلد  النَِّمِر. واَ راَمَاُة : الع ب ىلس ،  وا : رَياِجيج  الن ااِس   . اَ َسد  الَعادي َعَل  الن اِس، كاِ راِميِي

                                                 
132
 ، مادة )ملد(.  13 713-717: تاج العروسال بيدي،  

133
 ، مادة )ملد(.  13 721: تاج العروس بيدي، ال 

134
 ، مادة )همل (.  22 412: تاج العروسال بيدي،  

135
 . 30/3معجم مقا يس اللةة: ابن فارس،  

136
 ، مادة )سمل (.  13 21 243: تاج العروسال بيدي،  

137
 ، مادة )سلم (.  21 221: تاج العروسال بيدي،  

138
 )مل (.  ، مادة 22 213-214: تاج العروسال بيدي،  
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وَصااَخب  ع وَكاَلم  ااع، واِ راَمااىلاس : الوُّاال ل  الااَرأ ِي، اُاَجاارَّ  ، الد اِاَيااة 

139

اِ رماااس: عنااد اباان هااارس و .

زائدة، وننَّما اىل من َارَس، كأن ه حيطِّع ما لق  ا سد، واايع هيه

140

.    

احُلماِرس: الشديد. اسع  ا َسد، أو صافة   اِلباة ، وااىل مناه. احُلمااِرس: اجَلاريء  الشاجاع  اِاق ادام ،         

وكذلك الرُّماِدي

141

والرُّداِمي 

142

، قا: اَ زاَاِري : وا  كلع ا صاحيحة 

143

وقاا: ابان  هاارس :       .

ىلٌت من كلمَتيان، من َدِمَي وَمِرَس، هاحَلِمي: الشديد، وااِرس: ااتمراس  بالش ِءاحُلماِرس: َمناح 

144

  . 

، وا  ر ا، مقلىل  ]امرس[، ون  كان، اذه الكلمة  ا  مىلجاىلدة،   اِ راماس ، من َأساَماِء اَ َسد

مارسه ه: وا  من با  التعدية با اء. وأشار ابن هارس ن  العالقة الىلارياحة باني  

145

سهوهعمار  

146

  .

والوالل والشاديد    ، ااذا ِمم اا زياَدتا هياه الَعايان ، وِننََّماا ااىلمن الشَّا اِء اَااِرِس، واىلالشَّاِديد  الَفتاالِ            ه: قاا: 

هالَعَملَّايَ  ه و هالَعَمرَّس . وأمَّااه وقد تطلق هاارسةه عل  احَلبال شديد الَفتالوالاريعه 

147

ه ماا يف ااعنا     

ش ء وادد بتباد: بني الراء والالم.  وتباد: ااذين الواىلتني معاروف   

148

. هااهَمرَسه وهَعمااَرَسه  

149

 

 تعىلدا  ن  أصل تارخي  وادد، واىل مرس.  

أمَّااا هاحُلمااارسه ومقلىلب ااا هالرُّداااميه   

150

هااال َيباع ااد أ  تكااىل  ماان تباااد: احلاااء والعااني:       

: اباان هااارس الااذي رأى أ َّ هَدماااَرسه منحىلتااة ماان  رمحااي، مااع التقاادير اااذال  <محاارس<هعماارس

 َدِمَيه وهَمِرَسه.  ه

وأمَّااا يف اللغااات الاَّاااميَّة، هاسااتعمل، هَمااَرَسه بالاااني أو بالتاااء، هماارسه أو هماارته بتباااد: بااني 

 marasa(  ويف اآلراميَّاة:) mirōsالاني والتاء.  واما  عن  للط الطعام بااائل.  واا  يف اا رياة: )   

(   عنا   marāsu(  عن  َملَّي، ويف ا كاديَّة: )məras(، ويف اآلراميَّة والاريانيَّة: )marataأو 

اااحىلق أو اامروس باائل أو حنىله

151

 . 
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139
 ، مادة )هرمد(.  15 72-71: تاج العروسال بيدي،  

140
 . 30/3معجم مقا يس اللةة: ابن فارس،  

141
 ، مادة )رمحد(.  13 172: تاج العروسال بيدي،  

142
 ، مادة )رحمد(.  13 115: تاج العروسال بيدي،  

143
 ، مادة )حمرس(.  17 731: تاج العروسال بيدي،  

144
 ، مادة )حمرس(.  2 212معجم مقا يس اللةة: ُ ابن فارس، 17 731: تاج العروسال بيدي،  

145
 ، مادة )مرس(.  13 491-495: تاج العروسال بيدي،  

146
، مووادة 2 449:المحكاامُ ابوون سوويدة، 5 141: لسااان العاار ُ ابوون منظووور، 13 211: تاااج العااروسال بيوودي،  

 )عمرس(.  

147
 ، مادة )عمرس(.  5 141: لسان العر ُ ابن منظور، 13 211: تاج العروسال بيدي،  

148
 . 1 271المزهر  ا عل م اللةة وأن اعها:  السيوطي،  

149
 ، مادة )عمرس(. 5 171: لسان العر ُ ابن منظور،  

150
 مادة )حمرس(.   3 71: لسان العر ُ ابن منظور، 17 731-731: تاج العروسال بيدي،  

151
Leslau, W., Comparative Dictinary : 360; Wolfram von Soden, Akkadischen 

Handwörterbuch: ..../1.  
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ط ُفاىل  اُ ناب غ : ا ىل ِشدَُّة اجُلىلِع، واُ ناب غ  أياضًا: التَُّرا   اّلِذي َيِط   بأداَن  َشا ٍء، وااىل الَعَجااج  اّلاِذي يَ    

منا ِرقَِّتِه وِدقَِّته

152

 . 

ي َقا: : َنَبَغ الىِلَعااء  بالادَِّقيِق: نذا َتَطااَيَر مانا َلَواِصاِه ماا َدقَّ، وَصاىَلاب ه َتَطااَيَر مانا َلَوااِص ماا َرقَّ ِمنااه             

 

153

. والنَُّباغ : ُ َبار  الرََّد ، وا ىَل ما َتَطاَيَر مَن الدَِّقيِق

154

، والنَُّباَ ُة: الطَِّحني  اّلِذي ي اَذرُّ علا  الَعِجانِي.     

، وذلااَك وَمَحجَّااة  َنب اَ ااة ، أي : َيم ااىلر  ت َراب َ ااا.  والتَّناِبيااغ  : أ ا ت ااناَفَض النَّخاَلااُة هااَيِطَ  ُ َبار اااا يف َوِليااِع اإلنااا ِ 

ُاناخ ِل هَنَبَغ، أي َلَرَجَتل ِقيٌا.  وأناَبَغ الن اِلل : ألاَرَج الدَِّقيَق منا َلواِص ا

155

. 

 والعالقة واريحة بني )نبغ وأنبغ وانبغ(، ها مزة يف أنبغ للتعدية، وكذلك ا اء يف انبغ.     
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يف َعاداوة:   اُ زار وف  واِ زاَرواف، اىل: الظَِّليع  الاَِّريع  اَرِفيي  ور ب ما ن ِعَ، به     الظَِّليِع. وَاازاَرفَ 

نذا أساَرَع والذ ا:  ُلَغة  هيه.  اُ زار وف  )واىل الوَّىلا  ، ويف ُألاَرى بالَعك ِي ]ارزف[، وااىل َلَطاأ (.  واِ زاِرَهاُة،    

ِها ُّ،  واِ زاَرواَهُة: الن ا   الَكِبَ ُة، والَعج ىلز . واُ زار وف : الَعِظيع  اَرل ق، نَقَلاه ابان  َباراى يف اازف. قاا:: واِ زارِ     

بالكاِر: الَكِم  احَلَرَكِة

156

. 

اُ ااذار وف : اااىل الاَّااِريع ، وِنِبااٌل َاااَذاِريي  َأي: ِسااراٌع. واَ ذاَرَهااُة: الاُّااراَعُة واَ زاَرَهااُة بااالز اِي ُلَغااة       

هيه

157

. 

، ي َقااا:: َلااذاَرَهِ، اُرااذار وف : الاَّااِريع  يف َجراِيااِه، أو اااىل الاَّااِريع  اَاشاااِ .  وَلااذاَرَف َلذاَرَهااًة: َأساااَرَع

اَ َتا  : َأي َأساَرَع،ا، وَرَم، بَقىَلاِئِمَ ا

158

. 

َزَرَف: َزَرَهِ، النَّاَقُة: َأساَرَع،ا، وكاذلك َرَزَها،ا.  وي َقاا: : َناَقاة  َزر وٌف: َطىِليَلاُة الاراجاَليان، َواِساَعُة        

اَرط ىِل

159

اإِلسااَراع . والازَّراف:  الاَّاِريع  .  وَأزاَرَف الَقاىلام : َعِجُلاىلا يف      والزَّراف : . . َأزاَرَف ِنليه الرَّج ل : ِنذا َتَقدََّم

َاِزمَيٍة َأو  ِ اا. وَأزاَرَف يف اَاشاَ : َأساَرَع

160

. 

)الاذا:  والعالقة واريحة باني زرف )ومقلىلب اا رزف( وباني ازرف)ومقلىلب اا اارزف(،  واذرف     

بد: الزاي( وأزرف. ها مزة من با  التعدية با مزة، وا اء مان باا  التعدياة با ااء، وحتىللا، الوايغة       

 االمسية عن الفعلية، هاكتاب، االمسية والوفة. 

واسااتعمل، الكلمااة يف اللغااات الاَّاااميَّة، هفاا  الاااريانية: )زرف(  عناا : ااطاار الشااديد، بقااىلة،   

اناادهاع

161

(  عناا  كلمااة ذرف ָזַרף( كلمااة )Gesenius، هااىلاز  جيزينيااىلس )الع،يااة . أمااا يف

( اآلراميةزريفتاالعربية، أو كلمة )

162

  . 

                                                 
152
 ، مادة )هن  (.  22 311-799: تاج العروسال بيدي،  

153
 ، مادة )ن  (.  22 754: تاج العروسال بيدي،  

154
 ، مادة )ن  (.  22 753: تاج العروسال بيدي،  

155
 ، مادة )ن  (.  22 755: تاج العروسال بيدي،  

156
  رف(. ، مادة )ه24 497: تاج العروسال بيدي،  

157
 ، مادة )هذرف(. 24 492: تاج العروسال بيدي،  

158
 ، مادة )خذرف(. 27 117-112: تاج العروسال بيدي،  

159
 ، مادة )زرف(. 27 711: تاج العروسال بيدي،  

160
 ، مادة )زرف(.  27 717-714: تاج العروسال بيدي،  

161
 Costaz, L., Dictionary Syrique …, 1986:  82.  
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 رشف  >هرشب  –هرشف  .13

َأيضاًا: ِقط َعاُة ِلراَقاٍة أو كاااٍء ي ناشَّاي        اِ راَشفَُّة: الَعج ىلز  الباِلَيُة الَكِب ُة، كاِ راَشبَِّة، واِ راَشفَُّة

وقاا:  ب ا ماء  اَاَطِر مِن اَ راِض ث ع  ت عاَور  يف اجُليا. ويف َبعاِض النَُّاِخ: ي ناَتَشي  ب ا مااء  اَاَطاِر، ثاع ت عاَتَوار .      

ىلَهُة الادَّواِة نذا َيِبَاا،ا: ِاراَشافَّة .     بعض ع: ُكلُّ َعج اىلز  َرأ س ا ا كالُكفَّاها َتحاِمال  ج َفاا َمَع اا ِاراَشافَّها.  وص ا        

وَتَ راَشَي: نذا َتَحاَّ  َقِلياًل َقِلياًل واَ صال  التََّرشُّي ، هِزيَدت ا اء . اِ راَشيُّ: الَكِم   الشُّارا ِِ 

163

.  وعادَّ ابان   

(، اما وريع وريعًاالعجىلز البالية، والدَّلىل اَرَلق:)اِ راَشفَّةهارس 

164

  . 

ا:: َعج ىلٌز ِاراَشفَّة ، وِاراَشبَّة  )بالفاِء والباِء(: باِلية ، كب ة ارشل: يق

165

. 

رشي: الرََّشاي : ال َمااء  ال َقِليال  َيباَقا  يف ال َحاىلاِض، وااىل َوجاه  ال َمااِء الاذي َتراش اُفه  اإِلِبال  ِبَأه ىَلاِاَ اا.              

َي اإِلَناَء: اساَتق َو  الشُّراَ ، واساَتيَّ ما هيه، دتا  مل يباَق   وي قا:: َأراَشَي الرَّج ل : ِنذا َم َّ ِريَق َجاِرَيِتِه. َرَش

ُة الطَّياَباُة  هيه َشيائًا.  يقا:: الرَّشاي  َأناَقع ، َأي: َتَرشُّي  ال َمااِء َقِلاياًل َقِلاياًل َأسااَكن  ِلل َعَطاِش. والرَّش اىلف  : ال َماراأَ       

اَاراَأُة ال َياِبَاُة ال َفراج.  والرَّش ىلف : النَّاَقُة َتراش اي ، َأي: َتأ ُكال  ِ شااَفِرَاا.     ال َفِع: وقيل: َقِليَلُة الِبلَِّة. الرَّش ىلف : 

وَناَقااة  َرش ااىلٌف: تشااَر   اااااَء هَتراَتِشااُفه.  وَدااىلاٌض َرِشاايٌي: ال ماااَء هيااه. وَرااَشااَي الرايااَق: َرَشااَفه ، وا اااء       

َزاِئَدة 

166

. 

الزبيادي يف تىلريايحه  رشاي، نلحاظ تأكياده أ َّ  ا ااء يف        ومن لال: التدقيق هيما أشار نليه

 أشار ن  أ َّ ا اء يف راشي زائدة.     -دو  أ  يربط بني ا مرين-ت رشي زائدة. ويف مكا  آلر

واذه االحىلظة الدقيقاة نريااهة ن  ااعاان  ااتشااب ة باني رشاي  و ارشاي تهكاد أ َّ ا ااء يف          

القلل ااكان (. أما ارشل ه   من با  نبادا: البااء مان الفااء، وااىل      ارشي للتعدية )وراشي من قبيل 

 أمر تعرهه العربية. 

 

 برق >هبر ق  .16

ا ،ِق  : احَلاد اد  والو ااِئغ ، وِقياَل: ااىل كالُّ َمان عااَلَج َصاناَعًة ِبالناار، وقيال: ااىل الاذي يواف               

ضاخع اااان مان الام ا ، وقاد يااتعار للىلعال اُاِاانا         احلديد.  وأيضًا، المَّىلار  الىَلداِش ُّ ِلَبِريِق َلىلِنِه، وااىل ال 

 ، الضَّخاِع أيضًا.  وقا: َأبىل َسِعيد: اَ َ،ِق   َأصاُله َأباَرِقٌ ، هُأباِدَل، ا اء  مان ا مازِة. وِقيال: اَ َ،ِقا   وا ِ،ِقا     

َأ ًّ اجلاىلاري واهاعاًة مان     ويش  الزبيدي أنه ينبغ  أ  ي ذاَكَر يف برق َ  َّ ااءه مبَدَلة من ا مزِة.   

قدماِء اَ ِئمَّة

167

( احلد اد أو الوَّاائغ ) اِ باِرق  َذَكر وه كما َذَكر وا َأااراَق يف ارق. أما ابن هارس هعد  

منحىلتة من َاَبر وَبَرق

168

  . 

َبَرَق: بَرَق الش ء كالااياِي، و اِ ه: َلَماَع وتاأل ، واالساع  ال،ياق       

169

واإِلباِرياق  أيضاًا: الاَّايي     . 

َقاُة اللَّاىلِ ،    الَبر اق ، أي: الشَّديد  الَبِريِق، وَسياي ِنباِريق: َكِم   اللََّمعااِ  وااااَء.  واإِلباِرياق : اَااراَأُة احَلااناء  الَبر ا     

                                                                                                                                            
162

Gesenius, W., Hebrew…: 118.    

163
 ، مادة )هرشف(.  24 492: تاج العروسال بيدي،  

164
 . 30/3معجم مقا يس اللةة: ابن فارس،  

165
 ، مادة )هرش (.  4 413: تاج العروسال بيدي،  

166
 ، مادة )رشف(.  27 741-741: تاج العروسال بيدي،  

167
 ، مادة )ه رق(.  25 5: تاج العروسال بيدي،  

168
 . 30/3مقا يس اللةة: معجم ابن فارس،  

169
 ، مادة )برق(.  27 71: تاج العروسال بيدي،  
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نٌي م خَتِلَطاة، واَ بارق:   وِقيَل: ا  اليت ت ظ ِ ر  د ااَن ا عل  َعمٍد.  واَ برق: ِ َلاظ  هياه ِدجااَرة  وَرماال وِطا     

اجلبل َمخلىلطًا برمال ، وا  ال،اقة ، واَ باَرق: احلباال  الاذي هياه َلىلناا ، أو ُكال َشا ء اجاَتَماع هياه ساىلاٌد           

وَبياٌض ه  ىل َأبَرق ، ي قا:: َتياي َأبَرق ، وَعنز َبراقاء : من الَغَنع َأبَرق، وبراقاء  لألناَم ، وااىل مان الادَّوا ا َأباَلاق     

ل قاء، ومن الِكالِ  َأباقع وَبق عاء وَب

170

. 

 العالقة واريحة بني برق وأبرق وا،ق، ها مزة للتعدية وكذلك ا اء. 

واسااتعمل، الكلمااة يف اللغااات الاَّاااميَّة، هفاا  الاااريانية: )بااِرق(  عناا : اعاان شعشااع

171

. ويف 

(، وااا  BRQ) ةيف ا ثيىلبياا(، وِبرِقااا(، ويف اآلراميااة: )baraqu(، ويف اآلشااىلرية: )ב ַרקالع،يااة: )

متاثل ما جاءت عليه الكلمة يف العربية

172

 . 

 

 دلق >هدلق .18

اِ داِلق : اُاناخل . وِقيَل: اىل اُااَترِل  من ااشاِهِر، واِ داِلق  من اإِلِبِل الِكرام: الىلاِسع  الشاداِق،  واا   

ب اااء: َوَباار  َدَنااِك الااَبِعِ  ماان َأساااَفل.  وَبِعااٌ  ِاااداِليٌق: واِسااع  اَ شاااداِق.    الن اَقااُة الطَّىِليَلااُة اِاشاااَفِر.  واِ داِلَقااُة

واِ داِلق : اَرِطيل  اُاَفىلَّه. واَ داِلق : الطِّىلا: 

173

)اِ اداِلق (: اااا ِل ، واا  منحىلتاة     . وعند ابان هاارس:   

من َاِد:، وَدَلق

174

 . 

َسل  وَلَرَج َساِريعًا. أو: نذا َشاقَّ، أو اناَشاقَّ َجف ناه، هَخاَرَج مناه.        اناَدَلق الاَّياي  اسَتراَل  واناَال ِبال 

الدَّل ق  : ل روج  الش َء من َمخاَرِجه َسِريعًا.  واناَدَلَق بنَي َأصاحاِبه: َسَبَق هَمَض .  وانااَدَلَق َبط ن اه: اسااَتراَل     

ذا ُهِتَا، ال َيماب ،  مفتىلدًا. وَدَلَق باَبه  َدل قًا : َهَتَحه َهتاحًا وَلَرَج مَتَقدمًا.  واناَدَلَق البا  : ِنذا كاَ  َيناَوِفق ن

َشِديدًا

175

.  

هالعالقة واريحة بني دلق وادلق، ها اء للتعدية، واكتااب، الكلماة ماع مارور الىلقا، صافة       

للخطيل اافىله، كناية عن قدرته عل  الكالم وسرعته، نرياهة ن  أنه اسع للمنخال كناياة أيضاًا عان     

 ىللة يف نلراج الغبار وما شابه ذلاك، يضااف ن  ذلاك صافة االسا لاء الايت اساتعمل، مارة، كفعال،          الا

 وألرى كوفة.  

(  عناا : اااع، طلااع دِلاا واسااتعمل، الكلمااة يف اللغااات الاَّاااميَّة، هفاا  الاااريانية: )  

176

. ويف 

(دِل (، ويف اآلرامية: )ָדַלקالع،ية: )

 177

يف الاريانية، وا  متاثل ما جاءت عليه الكلمة 

178

. 

 

 رجل >حرجل  -عرجل -هرجل .17

خام  ِماَن  اَ راَجَلُة: االلاِتالُط يف اَاشا .  واُ راج ل : الَبِعياد  اَرط ىِل، واَ راِجيال : الطِّىلا:  ِمن ا(، واَ راِجيال : الضا

اإِلِبِل

179

. 

                                                 
170
 ، مادة )برق(.  27 44: تاج العروسال بيدي،  

171
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172
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173
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175
 ، مادة )دلق(.  27 714-717: تاج العروسال بيدي،  

176
 Costaz, L., Dictionary Syrique …, 1986:  65.  

177
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178
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ه وهَدراَجلهَعراَجَلةَاراَجَلُةه وهاجاء يف ه    

180

الَعراِجله وهاحلراِجاله: اهاعاة   ، أ َّ ها راجيله و ه

من ااشاة، أي الذين ياتخدمىل  أرجل ع يف ااش ، ها اء يف ارجل، للتعدية،  والعني، ا  من با  اإلبادا:  

 جاة قاىلم    -كماا ااىل معاروف   –من ا مزة، أما احلاء ه   النظ  اا مىلس لوىلت العني اع ىلر )واحلاء 

جل، ومن ا هالِرجالمن متيع(، واذه ااىلاد تعىلد ن  مادة ر

181

 ַרג ִליعضىل ااشا .  واا  يف الع،يَّاة: )   : ه

raglī
182

وتعإ من ميش  عل  رجليه ال راكباًا.  أمَّاا الكلماة الاَّااميَّة القدمياة لااهمذكره هأنما ه         (

ه   كلمة هذكاره الايت يقابلا ا يف العربيَّاة اجلنىلبيَّاة     

183

( :krd     وقاد وردت ااذه الكلماة بشاكل ا  .)

  َشاارُج ) (، كمااا ظ اارت بواايغة التعديااة بالشااني، كمااا يف: reglā ُرجااَ  الاااريانيَّة: )المالثاا  يف 

šargel ) بااعن  نفاه

184

. 

 

 ركل  >حركل -كربل( -بركل -)هركل .20

الَِّتاا  اِ راَكىلاَلااُة: الضَّااخاَمُة اَ واَراِك. وَنَقااَل َأبااىل احَلَااان َعااِن اَرِليااال َأ َّ اَ اااَء ِمنا ااا َزاِئااَدة   ِلَأنَّ ااا    

َتراُكاال  يف ِمشاااَيِت ا ِلَتَبخات ِراااا

185

. والَكراَبلااة

186

، وااا  مقلااىل  الَبراكَلااة

187

: َرلاااَوة  يف الَقاادَميان. 

أيضًا: اَاش   يف الطِّني، يقاا: : جااَء ميشا  م َكاراِباًل ، كأن اه ميشا  يف الطِّاني. واحَلراَكَلاة: الرَّج اَلاةُ         

188

 ،

َتار  هي اا  والَعرقل  )من عرقال(: ِمشااَية  ي َتَبخا  

189

. وعناد ابان هاارس هالبااء يف بركال زائادة      

190

، أماا  

ا ركىللة ه   من با  ما وريع وريعًا

191

  . 

اَ راَكلااة 

192

ة َكَلااَبراوال 

193

)ومقلىلب ااا: الَكراَبَلااة 

194

( ، واحلركلااًة

195

، والعرقاال

196

 

تلتق  مع معان  المالث  ركل

197

، أي مش  كأنَّما يضر  ا رض برجليه.  ها ااء يف ا و  مان باا     

                                                                                                                                            
179
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180
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190
 .    1 713، مقا يس اللةةابن فارس،  

191
 . 30/3معجم مقا يس اللةة: ابن فارس،  

192
، موادة  4 437: المحكام ُ ابن سيدة، 393-397:  لسان العر ُ ابن منظور، 71 129: تاج العروسال بيدي،  

 )هركل(.    
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لتعدية، والباء يف المانية من با  الزيادة بالبااء، أماا يف المالماة ه ا  مان باا  نبادا: احلااء مان العاني، ويف           ا

 نبدا: للقاف من الكاف )واذا أمر معروف يف العربية(.  -عل  ا  لل _الرابعة هفي ا

 

 لقم >هلقم .21

: اَ ُكىل:  اُاباَتِلع ، وَقادا َصارَّد ىلا ِبِزَياادة اَ ااِء ِهيِ َماا، وأنَّ  َماا ِماَن اللَّق اِع. َواِ ل َقاام : الضَّاخاع            اِ ل َقعُّ

ل اَتِ ع  َماا   َأنَّاه  يَ الطَّىِليل . واِ ل َقام : اَ َسد .  واِ ِلقَّاَمُة: اَ ُكىل: . واِ ل َقام : الىَلاِسع  الشاداَقياِن. وَبحااٌر ِال َقاعٌٍ، كَ  

ُطِرَح ِهيِه. وَال َقَع الشَّ اَء َال َقَمًة: اباَتَلَعه 

198

 . 

اقااع، ( كلمااة منحىلتااة ماان:  الضَّااخع الىلاسااع الااَبط ن )اِ ل قااام: و اعتقااد أمحااد باان هااارس أ َّ  

وَلقع

199

. 

َبااَدَرُة نلياه. وَلِقَماه  َلق ًماا:     اللََّقع : م عاَظاع  الطَِّرياِق َأوا َوَساُطه َومتاَناه، و اللَّق اع : س اراَعُة اَ ك اِل وااُ       

ثاَناِء َمشااِيِه، وقاد   َجَذَبه ِبِفيه وَأَكَله َسِريًعا. وال َتَقَمه ال ِتقاًما: اباَتَلَعه يف م  اَلٍة.  واإلل َقام : َأ ا َيعاد َو الَبِع   يف َأ

َأل َقَع َعداًوا

200

 . 

 ع للتعدية، وكذلك ا اء. والعالقة واريحة بني )لقع، وألقع، والقع(، ها مزة يف ألق

 

 

******************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
193
 : مادة )بركل(.   21 55: تاج العروسُ ال بيدي، 7 719، جمهر  اللةةابن دريد،  

194
 ، مادة )كربل(.    5 151ُ 11 715-713:  لسان العر ُ ابن منظور، 71 723-727: تاج العروسال بيدي،  

195
 ، مادة )حركل(، وهي نو  من المشي.   4 45ابن سيدة، المحكم:  

196
 ، مادة )عرقل(.   29 437:تاج العروسال بيدي،  

197
، موادة  3 111ُ ابون سويدة، المحكوم:    11 294ُ ابون منظوور، لسوان العور،:      29 95: تااج العاروس  ال بيودي،   

 )ركل(.    

198
 ، مادة )هلقم(.   74 115: تاج العروس ال بيدي، 

199
 . 30/3معجم مقا يس اللةة: ابن فارس،  

200
 ، مادة )لقم(.    77 471-429: تاج العروسال بيدي،  
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