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Abstract 

Although the four linguistic levels, phonological, 

morphological, syntactic, and semantic, seem clearly distinct, they 

are overlapping and interrelated. This means that no research can 

be accomplished at one of these level in a complete isolation from 

other levels. There is a consensus among traditional and modern 

linguistson the significance of morphology for the correct 

pronunciation and the recent studies pay much attention to the role 

of morphology in the Arabic lexicon. In this regard, this study is a 

lexical-morphological study that aims at showing the semantic 

importance of the morphological patterns in Arabic traditional 

lexicography. It investigatesthe defective pattern “faEil” in 

“Almuheeṭ Dictionary” from the perspective of the lexical 

criticism approach. 

 ملخص:
الصوتيُّ والصرفيُّ والنحويُّ  -بالرغم مما تبدو عليه المستويات اللغوية جميُعها

فإنها متداخلة ومتشحححححححححححححاب ة   -وهذا واضححححححححححححح      ي  -من تمايز -والمعجميوالدالليُّ 
الدا س لمسححححححححححححححتوص بعينه  ه ين صححححححححححححححح  عن غير  من بحيث ال يسححححححححححححححت ي  ال ا ث  و 

 المستويات. 
وقد  جم  اللغويوه قديًما و ديًثا على  همية علم الصححححححححححححححرو العر ي في ت ويم  

 اللساه  و ولت بعض الد اسات الحديثة اهتماًما  دو  الصرو في المعجم العر ي. 
فية في هذا السحححياظ ت هر هذ  الد اسحححة التي تمور ملحححما  الد اسحححات الصحححر 

المعجمية  فتسححححححعى الى  ياه ااهمية الداللية لل اف الصححححححرفي في الصححححححناعة المعجمية 
د اسححححححححححححححة  -"معالجة ال اموس المحيط لبناء )َفِع ( المعت  ال م فموضوووووووووو   ال ديمة  
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قاموس ال يروزابادي انه ممث  عن ن ق الكلمة  ذكر وزنها   وم دت  وصحححححححيية ن دية". 
 هو الن د المعجمي. ومن ج  ال ع  المعت  ال م   وصف  نية )فِع ( م وهدف   

 

 مفتتح:
لصرفيُّ والنحويُّ الصوتيُّ وا -جميُعهابالرغم مما تبدو عليه المستويات اللغوية  
لة ومتشححححححححححححححاب ة  بحيث ال فإنها متداخ -   ي وهذا واضحححححححححححححح    -من تمايز -والدالليُّ 

يسحححححت ي  ال ا ث  و الدا س لمسحححححتوص بعينه  ه ين صححححح  عن غير  من المسحححححتويات  ف  
ر يم ن د اسة الصرو دوه د اية بأصوات العر ية  وال ينأص الد س النحوي عن التعر 

بش    و بآخر ل عض قلايا الصرو المرت  ة ب لايا النحو  وال تستغني ث ثُتها عن 
المسححححححححححححححتوص الداللي الذي هو غايُتها جميًعا   تى لت هر   ا ات من قبي  )النحو فر  
المعنى(  ومن ثم  ثمر الد س اللغوي عدًدا من الد اسححححححات التي  ولت اهتماًما بعنصححححححر 

لة وية كافة  مث  الداللة النحوية والداللة الصحححححححححححححرفية والدالالداللة في المسحححححححححححححتويات اللغ
 الصوتية والداللة المعجمية وغيرها.

وقد  جم  اللغويوه قديًما و ديًثا على  همية علم الصححححححححححححححرو العر ي في ت ويم  
اللسحححاه  بصحححرو الن ر عما دا   ينهم من ن اأ  وت  صحححالته في علم النحو  و ت رد  

 . و ولت بعض الد اسات الحديثة اهتماًما  دو  الصرو في المعجم  وص ه علًما مست  ا
ها قديًما و ديًثا عن  العر ي     تتجلى  همية الصحححححححححرو في الصحححححححححناعة المعجمية ن سحححححححححِ

باسححححححححتثناء المد سححححححححة  -(1)طريق ترتي  الجذو  والمداخ  المبنية على  سححححححححاس صححححححححرفي
ع  الصححححرو  سححححاس الصححححناعة    تعدص اامر الى ج -الصححححوتية في الترتي  المعجمي

المعجمية  فتل انا معاجم  تبت  ل اظها بحسحححححح  اا نية الصححححححرفية  وهي ما  طلق عليها 

                                                           

م  2009  2الترتي  المعجمي:   مد ممتا  عمر: صحححناعة المعجم الحديث  ال اهرع  عالم الكت    ( ان ر في  نوا  1)
م  2015  1 اسحححححة ت بياية  ال اهرع  عالم الكت    د - ي ي: صحححححناعة المعجم العر ي الحديثعمرو   مد ع -98ص 
 .76  ص 75ص 
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في مسحححححححححتوييها: البناء الوا د )مث : تا  المصحححححححححاد  في الح   المعجمي معاجم اا نية 
لببو جع رك  وكتاف اافعات للسحححححححرقسححححححح ي واافعات ال ن ال  ا (  وك  اا نية )مث : 

 .(2)ية للبندنيجي  وديواه اادف لل ا ا ي(الت ي
كذلك من م اهر تلك المنزلة التي ا تلها الصحححححححححححرو في المعجم العر ي ال ديم  

  (3)خاصحححة طري ُة ن ق الكلمات التي كانت  ذكر وزنها مما  حححا  وسحححه  على االسحححنة
 فن ق )غزية( كح)غنية(  ون ق )االي( كح)غني(  وه ذا.

ا  في ضححححححححححح ط  وزاه ال ع  السحححححححححححتة  فم تو  العين في  وظهر هذا الن ق  يلحححححححححححً
الماضححي اه كاه ملححا عه م تو  العين فهو  زنة )فت  ي ت ( واه كانت عين ملححا عه 
م سحححححو ع فبزنة )ضحححححرف يلحححححرف(  واه كانت عين ملحححححا عه ملحححححمومة فبزنة )نصحححححر 

 ينصر( الى آخر .
 نهححا ال  -كححانححت ممنهجححة وم ردعمتى  -و هميححة هححذ  ال ري ححة في وزه ال عحح  

وزه الكلمة المشا  اليها بالمشهو  من ااوزاه     ُت هر  يًلا ملمًحا  -فحس  -تبين
صححححححححححححرفياا داللياا مهماا في الصححححححححححححناعة المعجمية  فما كاه  زنة )فِر ( غير ما كاه  زنة 

                                                           

 ( ان ر في معاجم اا نية:2)
 .164 ص142  ص: 1   1988  4وت و     ال اهرع  م ت ة مصر    سين نصا : المعجم العر ي نشأته  -
 .263: ص 251م  ص1993  2 ات: معجم المعاجم   يروت  دا  الغرف اإلس مي     مد الشرقاوي اق -
 م.1995نية في اللغة العر ية  ال اهرع  عالم الكت     مد ممتا  عمر: معاجم اا  -
: 193م  ص 2005  1رظ   جم العر يححة  ال ححاهرع  م ت ححة زهراء الشحححححححححححححح مححدي بميححت عمراه: الم صححححححححححححححح  في المعححا -

 .208ص
ل ا ا ي نموذًجا  مجلة مجم  اللغة العر ية  دمشححححححححححححححق  لديواه الدف  -حمد علي الز كاه: معاجم اا نية في العر يةم -

 (. 3(  الجزء )78المجلد )

ضححححححححح ط الكلمة بالشححححححححح    و ضححححححححح ط الكلمة  ذكر ( ال تمر  المعاجم العر ية عن ا دص ث ث وسحححححححححال  لن ق الكلمات: 3)
(  و اج  ما قي  من ن د 150 ركاتها بالكلمات   و ضححححححححح ط الكلمة  ذكر وزنها  )ان ر: صحححححححححناعة المعجم الحديث  ص 

 -235م  ص 1990 وت هذ  ال رظ  و بعلححححححححححححححها: )تمام  سححححححححححححححاه: مناهك ال حث في اللغة  ال اهرع  م ت ة اانجلو  
 (.5  هامش 255ية  ص د اسة ت بيا -ديثصناعة المعجم العر ي الح
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م  ) ضححححححححححححححي(  واه كانا مًعا من باف )فِع  ي َع (  اه ااوت دات على صحححححححححححححححي  ال 
واه ااوت دات على عموم ال اف صحححححححححححححححيحه  -هذا  وال -والثاني دات على معت  ال م

ا -ومعتلحححه  والثحححاني ال يحححدت اال على معتححح  واه ااوت م لق غير م يحححد   -هحححذا ثحححانيحححً
والثاني م يد بأص  ال م التي هي الواو ال الياء؛ اذ من ال واعد الصرفية الثا تة ااقدام 

ي  ه من  سححححححححح اف اإلع  ت ب ل  الواو ياًء وقوَ  الياء مت رفة بعد كسحححححححححر  مث :  ضحححححححححِ
. ومن ثم تتجلى  همية الوزه الصححححححححححرفي في  ياه داللة الكلمة الصححححححححححرفية  بياه (4)وقِوي 

 وزنها من نا ية  و توضي  م ل ها  و م يدها من نا ية  خرص.
في هذا السحححياظ ت هر هذ  الد اسحححة التي تمور ملحححما  الد اسحححات الصحححرفية  

  فتسحححعى الى  ياه ااهمية الداللية لل اف الصحححرفي في الصحححناعة المعجمية (5)لمعجميةا
د اسححححححححححححححة  -"معالجة ال اموس المحيط لبناء )َفِع ( المعت  ال م فموضوووووووووو   ال ديمة  

قاموس ال يروزابادي انه ممث  عن ن ق الكلمة  ذكر وزنها   وم دت  وصحححححححيية ن دية". 
ز يدي لزيادات قد ت هر مزيًدا من اافعات التي ت   في م  االسححححححححتعانة  تا  العروس لل

                                                           

(  اج : الحم وي:  حححذا العرو في فن الصحححرو   حححر ه وصحححححه و عد فها سحححه  سحححني عبد الجلي  يوسحححف  ال اهرع  4)
  1ي: الت بيق الصححححححححححححححرفي  طن حا  دا  الصححححححححححححححححابحة للتراث   عبحد  الراجح -205م  ص 2007  3م ت حة ادداف   

 .156م  ص2009
 المثات:( منها على سبي  5)
 م.1986  1ل اد  ال اسي: المعجم العر ي: نماذ  تحليلية جديدع  الدا  البيلاء  دا  تو  ات للنشر   اعبد  -
وو محمد عبد هللا: تا  العروس  ين االسحححححححححححححتد اك اللغوي والن د المعجمي د اسحححححححححححححة لغوية تحليلية  دكتو ا   جامعة  م ن -

 ه.1428ال رص  
سحححي  ماجسحححتير  كلية معا و دع والمزيدع: د اسحححة وصحححيية ا صحححالية للمعجم العر ي ااسحححامحمد  حححعي : اافعات المجر  -

 م.2007الو ي والعلوم اإلنسانية  الجامعة اإلس مية العالمية  ماليزيا  
 م.2008  1مستد ك على معجماتنا   يروت  دا  الكت  العلمية   خلي   نياه الحسنوه: ال -
لكويت  المجلس الوطني للث افة صحرفي والنحوي في تا  العروس  ندوع تا  العروس  اعبد الل يف الم ي : ال حث ال -

 .157: ص 121م  ص 2009من سلسلة عالم المعرفة  يوليو 365وال نوه  نسمة مجانية توز  م  العدد 
عي   ن لمصححاد  في تهي  اللغة لهزهري "ال حث الصححرفي  ين   ي منصححو  اازهري في تهذي ه واسححماعلي يوسححف: ا -

 م.2020(  يناير 1 ماد الجوهري في صحا ه  د اسة م ا نة"  مجلة كلية ادداف  جامعة ال يوم  العدد )
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هذ  الدالرع. وقد اعتمدنا في نص ال اموس ونص التا  على معجم تا  العروس فبهما 
تمييز واض   ين النصين  وقد ت رر طبيعة الد اسة   ياًنا الرجو  الى نص ال اموس 

 متى كاه ذلك واجً ا.
ا الرجو  الى  مهات المعاجم السححححححححححححاب ة على  وتت ل  طبيعة الد اسححححححححححححة  يلححححححححححححً

ال اموس كالعين والمح م والم اييس  و ال   ة كلسححاه العرف ل طماناه الى صحححة ما 
هك ممتل ة المن -تناقشه الد اسة  فلً  عن اإل ا ع الى موقف بعض المعاجم الحديثة

ن هحححذ  الجحححذو  كلمحححا دعحححت الححححاجحححة  مثححح : المعجم الكبير ومعجم اللغحححة م -والهحححدو
 لعر ية المعاصرع والمعجم العر ي ااساسي.ا

هو وصححححححححف لبنية )فِع ( م  ال ع  المعت  ال م في ال اموس  وهدف الدراسووووو 
يحححاء(  ومن  يحححث داللحححة الوزه الم حححا ححح  لهحححا.  -المحيط من  يحححث  صحححححححححححححححح  ال م )واو

  من  يث انه (6)هو الن د المعجمي الذي يهتم  وصححححححححححححححف المعاجم وت ييمها ومن ج  
هي الوصوت وغ يت   . (7)الة من وسال .. النهور بمستوص النتا  المعجمي""وسيلة فع

الى نتيجة مرضححية لحالة هذا البناء وفً ا للحيثيتين السححاب تين؛ اذ نود  ه نكشححف  صححالة 
الم ال ع   ين الواو والياء من نا ية  ووضحححححححح   دال  صححححححححرفية لوزه ال ع  المعت  ال م 

 ية  خرص.بما يتناس  م   ص  ال م من نا 
تترك  الد اسحححححححة من م دمة تتلحححححححمن مادع الد اسحححححححة وهدفها ومنهجها وغايتها.   

م. وتمهيد ي هر منهك المعجميين ومنهم ال يروزابادي في التعام  م  ال ع  المعت  ال 
وم ا ث توزعت على ث ثة  هي: الوزه بال ع  المشحححهو  ) ضحححي(  واسحححتعماالت غير 

 الد اسة الماتمة و ها نتالجها وتوصياتها.  العة  واغ ات الوزه. و نهاية
                                                           

 ( ان ر:6)
R K Hartmann and Gregory James: Dictionary of Lexicography Routledge, London, 

1998.P32. 

(  . .ك. ها تماه  المعاجم عبر الث افات: د اسححححححات في المعجمية  ترجمة محمد محمد  لمي هلي   سححححححلسححححححلة الكت  7)
  .62  ص2004  1المترجمة  الكويت   



 

735 

  Research in Language Teaching            Vol. 2: July 2021      Issue № 16 

 اختص رات الدراس  وإش رات  :
 ااساسي: المعجم العر ي ااساسي. -
 موس للز يدي.التا : تا  العروس من جواهر ال ا -
 جوهري.الصحا : تا  اللغة وصحا  العر ية لل -
 ال اموس: ال اموس المحيط لل يروزابادي. -
 العرف ال ن من و .اللساه: لساه  -
 سيد . المح م: المح م والمحيط ااع م ال ن -
 المعاصر: معجم اللغة العر ية المعاصرع. -
 س.الم اييس: معجم م اييس اللغة ال ن فا   -
ر  الز يدي: نشحححححححححححير به الى   ا ات الز يدي الملحححححححححححمنة م    ا ات صحححححححححححا    ححححححححححح -

 ال اموس  كما ي هر في معجمه تا  العروس.
نهاية  لز يدي: نشير به الى ما استد ك الز يدي على صا   ال اموس فيمستد ك ا -

 ك  مادع  كما ي هر في معجمه تا  العروس.  
 :تم يد

  هي (8)عرفت الصححححححححححححححناعة المعجمية قديًما و ديًثا طرًقا ث ًثا لن ق الكلمات 
ضححححح ط الكلمة بالشححححح    وضححححح ط  ركات الكلمة بالكلمات  وضححححح ط الكلمة  ذكر وزنها. 

ذ  ال ري ة ااخيرع  حححححححححاعت لدص ال دماء على نحو ما نجد في صحححححححححني  ال يروزابادي وه
 وتلميذ  الز يدي.

يَ   ( وقد ل ت انت اهنا في طري ة ال يروزابادي والز يدي اسححححححتعمالهما للوزه )َ ضححححححِ
 د فلهفعات المعتلة ال م يالية كانت  و واوية  مما جع  هوع  ين الوزه و صححححححح  ال م  

 يمتل اه.يت  اه وقد 
                                                           

  وان ر تعلي ا لل ا ث عليها في )صححححححناعة المعجم العر ي الحديث  ص 150( صححححححناعة المعجم العر ي الحديث  ص 8)
255.) 



 

736 

 )فَِعل( المعتل الالم معالجة القاموس المحيط لبناء                             عمرو أحمد ُعطيفي د. 

  هر اافعات التي يؤتى  ها دلي  على وزه )فِع ( في المعجم ال ع  ) ضي( 
ومن ثم قب  الولو  في طرالق التعام  م   فعات هذا الوزه  يحسحححححححححححن  ه ن ف عند هذا 
ال ع   بياه  صحححح  المه وكيف تعاملت المعاجم معه. ويل ت االنت ا  في هذا ال ع  كما 

اد ا  مداخ  هذا الجذ  )الراء  -األوليًثا  مو  ث ثة: عرضححححححححححححححته المعاجم قديًما و د
واللححححاد والحرو المعت ( تحت الجذ  اليالي: )  ر ي(  ه ذا صححححن  ج   صحححححاف 

  ثم انهم بعححد ذلححك يعتححدوه  واويححة ال م  ححدليحح  )الرضححححححححححححححواه(  وه ححذا ذهحح  (9)المعححاجم
َي عنه وعليه ى  صحححححححا   ال اموس  جاء تحت الجذ  اليالي )  ر ي(: "َ ضحححححححِ َيْرضحححححححَ

   و هذا صن   ا  ه الز يدي.(10) ًضا و ضواًنا وُيَلمَّاه..."
ا(   -الث ني ي اد يت ق المعجميوه  ه المصحد  الم صحو  باالف الم ل ة ) ضحً

باسحححححححححتثناء ا ن فا س الذي  غ   المصحححححححححد  الم صحححححححححو  الم ل ة  ل ه  و ثبت المصحححححححححد  
ى  ضحححححً  َي َيْرضحححححَ   وكأنها ا حححححا ع منه الى (11)ى"الم صحححححو  اللينة  ل ه  ي وت: "ت وت َ ضحححححِ

والمصحححححححححححححححد   - وال–يالية ال م ال غير   دلي  اد اجها تحت الجذ  اليالي )  ر ي(
ى( والع ا ع المبنية على الشححك: "وي ات اه  صححله الواو؛  -ثانيا -الدات على اليالية ) ضححً
ر    وهذا ثالًثا. وقد ذه  ا ن سحححححححححيد  الى عدم وجود ) (12)انه ي ات منه الرضحححححححححواه"

َوص... وال   مله على باف ت وص انه ليس في الك م    ي( في الك م  ي وت: "وَ ضحححححححححححححْ
 .(13)ر ي في وه هذا محمواًل عليه"

                                                           

ا ن  -402  ص 2م    1972( ان ر: ا ن فا س  معجم م اييس اللغة  تح يق عبدالسحححححححححححححح م ها وه  دا  ال كر  9)
ا  تححالزَّ يححدي   -1663من و   لسحححححححححححححححاه العرف  تح يق عبححدهللا علي الكبير وآخرين  ال ححاهرع  دا  المعححا و  دت  ص 

  تح يق عبد 38م    2001 ومة الكويت  التراث العر ي  الكويت  م  عة   العروس من جواهر ال اموس  سححححححححححلسححححححححححلة
 . 156الصبو   اهين  ص 

 .157 -156  ص 38( التا     10)

  .402  ص 2( الم اييس   11)

 .402  ص 2( الم اييس   12)

 .1664  ص 19(    3( اللساه  ) ضي(  م )13)
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اختل ت المعاجم الحديثة في تعاملها م  هذا ال ع   فوضححححححعها المعجم  -الث لث
  ولكن المدخ  (14)ي( -الكبير تحت الجذ  الواوي اليالي دوه تمييز واضحح  )  ر و

. (15)حته دات على واويته: "َ ِضَي الشي  و ف ًنا و ه ِ ًضا وُ ًضا وِ ضواًنا وُ ضواًنا..."ت
  ر  -و المث  صحححححححححن  ااسحححححححححاسحححححححححي؛ اذ جع  ال ع  من ذوات الواو والياء )  ر و

  لكنه زاد على صححححني  المعجم الكبير اضححححافته للمصححححد  الم صححححو  بااو اللينة (16)ي(
ى  ضححححً  َي َيْرضححححَ ى(: "َ ضححححِ ى و ضححححاء و ضححححواًنا...") ضححححً .  ما المعاصححححر ف د (17)ا و ضححححً

  غير  نه  ضححححححححححاو كالمعجم العر ي (18)خلص المداخ  تحت الجذ  الواوي )  ر و(
ااساسي المصد  الم صو  باالف اللينة: "َ ِضَي/ َ ِضَي  ححححح/ َ ِضَي على/ َ ِضَي عن 

 . (19)َيْرَضى ا َر  ًضا و ًضى و ضواًنا..."
ليس في الك م  -األولىسحححا ق الى الم   ات التالية: ونملص من العرر ال 

العر ي )  ر ي( كما صحححر  ا ن سحححيد . ومن ثم كاه لزاًما على المعاجم اإل حححا ع الى 
المصحححححححد  الذي ذكر  صحححححححا    -الث ني ذلك من  داية المادع كما   سحححححححن المعاصحححححححر. 

ى( به ن ر  ومن ثم ال داعي  الم اييس والذي ن له عنه بعض المعاجم الحديثة ) ضحححححححححححححً
 -الث لث . (20)اه تكر   المعاجم الحديثة على نحو ما صححححححححححنعت معاجم المجم  وغيرها

وجود المداخ  في ال اموس  و غير  تحت الجذ  اليالي )  ر ي( ا حححححححححا ع الى ظاهر 

                                                           

 .718  ص 9م    2012  1( المعجم الكبير  مجم  اللغة العر ية )ال اهرع(   14)
 .718  ص 9معجم الكبير    ال (15)

 .529  ص 2003( المعجم العر ي ااساسي  المن مة العر ية للتر ية والث افة والعلوم  ال وس  16)

 .529( ااساسي  ص 17)

 .903  ص 2008  1(   مد ُممتا  عمر  ُمعجم اللُّغة العر يَّة الُمعاصرع  ال اهرع  عالم الكت    18)
 .903صرع  ص ( معجم اللغة العر ية المعا19)
  4يط  مجم  اللغة العر ية  م ت ة الشححححححححححححححروظ الدولية    المعجم الوسحححححححححححححح -718  ص 9(  اج : المعجم الكبير   20)

 -267م  ص 2005وط عة  م 1994لمعجم الوجيز  مجم  اللغة العر ية )ال اهرع(  ط عة ا -351م  ص 2004
 .600م  ص 1958  مد  ضا  معجم متن اللغة   يروت  دا  م ت ة الحياع  
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ال ع  ال  صححححححححححححححله  ولهذا داللته عندما نح م على اافعات المذكو ع من هذا ال بي  التي 
 و الز يدي  نها  زنة )َ ِضَي(.ذكر ال يروزابادي  

 لوزن ب لفعل المش ور )َرِضي(ا -المبحث األول
َي( من   ححححهر ااوزاه الدالرع في ال اموس للحححح ط ن ق ال ع   يعد الوزه )َ ضححححِ
المعت  ال م  وقد سححححوَّص ال يروزابادي  ين اافعات الواوية واليالية في ضحححح ط وزنها  واه 

للحححححح ط الن ق )فِع (  فإنها ا تعدت عن ملم  كانت هذ  التسححححححوية صحححححححيحة وسححححححليمة 
داللي مهم لم ي ن ضمن خ ة ال اموس   قصد  صالة واو الم ال ع   ولع  الذي  بعد 

وايثا   -  دهما يمث  الواو وادخر يمث  الياء -صححححححححححححححا   ال اموس عن اختيا  وزنين
  الولو  وزه وا د كونه يبتِدئ مادته  بياه  صححححححححححالة الجذ   ذكر  رو )و(  و )ي( قب

 في مادع الجذ   و مداخله.
وقد تبين باسححت راء ال اموس اسححتعمات الوزه ) ضححي( في خمسححة  نما   ليسححة  
ت   تحتها عدد من الم   ات التي تثبت ال ري ة المت عة  و تمر  عنها  ونبد  بسحححححرد 

 اانما  الممسة اجمااًل ثم نت عها  ت صي  ال وت  فأما اجمالها فهي:
 استعمات الوزه ) ضي( تحت الجذ  الواوي  صالة. -
 استعمات الوزه ) ضي( تحت الجذ  اليالي  صالة. -

 )وتحت ك  جذ  مجموعة اافعات المنتمية له  غير الممتلف في  ص  المها(
 استعمات الوزه ) ضي( تحت الجذ  اليالي ف ط دوه الواوي. -

 ضمن الجذ  الواوي()اه المواد تحت الجذ  اليالي يم ن  ه تكوه 
 استعمات الوزه  ضي تحت الجذ  الواوي  و اليالي وهي غير ثا تة في  ص  ال م -
 استعمات الوزه ) ضي( م  مواد وقعت تحت الجذو  الواوية والجذو  اليالية. -

 و ما الت صي  فهو:
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 استعم ل الوزن )رضي( تحت الجذر الواوي أص ل :  -أوًل 
تعماالت الوزه ) ضححححححححححححححي( و ود  تحت المواد لع  من  وفق ال رظ في اسحححححححححححححح

ُد  تحححت الجححذ  الواوي ال يححدت على ال ححاف  والمححداخحح  ذات الجححذ  الواوي ال م؛ اذ تردُّ
وهو )فِع  ي َع ( ب سححر عين الماضححي وفت  عين  -الصححرفي للمادع  و المدخ  فحسحح 

ا ا حححححححا ًع الى  صححححححح  الياء الل  ية التي تمث  الم ال  -الملحححححححا   ع   فهي    يعد  يلحححححححً
م لو ة عن الواو  وقلبت الواو ياء لمناسححححححححححح ة  ركة عين ال ع  الم سحححححححححححو ع. وتجلى هذا 

ِديَ   -ثِ ي -ثِري  -تِلي - ِهي - ِزي  -االسححححححححححححححتعمححات م  مجموعححة اافعححات التححاليححة: ) ححَ
 - ِذيَ  - ِخيَ  - ِجي -ذِكيَ  -(21) ِويَ  -حفَي بووو  - ِ ي- ِجَي بحححححه -َجِهي-جِليَ 

ِتي -سححححِهي -سححححِريَ   -صححححِهي -صححححِمي -صححححِحيَ  - ححححِهي - ححححِني - حححح ي - ححححجيَ  - ححححَ
ي -عِدي -(22)عِثي -ضححِحي ي -فِحي -غِري -غِدي -عِلي -عصححِ  -قِني -قِعي -قصححِ
ي ي -لِهي -لغي -كسححححححِ (  ف د وقعت هذ  اافعات تحت الجذ  الواوي  (23)م ي -مصححححححِ

الياء  ال سيما  ه صا   التا    ياًنا ومن َثمَّ فهي ا ا ع صريحة وواضحة الى  ص  

                                                           

فيما    ]وو دت239 -170 -153م  الصحححححح حات على الترتي : 2001  تح يق مصحححححح  ى  جازي  37( التا     21)
 -[241  ص 37اسحححححححتد كه الز يدي على ال يروزابادي  زنة فع  صححححححححي  تحت الجذ  الواوي: "و هي به كعلم" التا     

 -[254  ص 37ه من   ه كرضحححححي: ب ي"  التا       ]ومثله تحت الجذ  ن سحححححه ما ذكر  صحححححا   التا : "وتلي ل252
269- 276- 366- 388- 404- (445/ 447)- 450- 495.  

 /137) -([132  ص 38تد ك الز يدي  )  ]وفي مسحححححححححححححح 131 -94  الصحححححححححححححح حات على الترتي : 38( التا     22)
]مسحححححححتد ك  397 -386 -(354 /352) -]في المسحححححححتد ك[ 351 -]في  حححححححر  الز يدي[ 339 -272 -148 -(139

]وفي  535ص  -[463 -461في مسححححححححححححتد ك الز يدي  ص ]( 459 /457) -452 -413 -412 -402 -الز يدي[
 [.536مستد ك الز يدي  ص 

 -148 -(83 /82) -53 -13م  الصحححححححححححح حات على الترتي : 2001  تح يق عبد المجيد ق امش  39( التا     23)
(  وهو وهم  304دي المصد  باالف اللينة )قًصى( )ص او الز ي]وقد  ض 304 -220 -[158]المستد ك ص  154

ي و عاد المصد  باالف الم ل ة )قًصا( لما ن   عن صا   اللساه: "قصي عن جوا نا قًصا اذا بعد  وي ات  يًلا: قِص 
ا وقصحححححححاًء"  )اللسحححححححاه  )قصحححححححا(  م ) ]وفي  348 -325 -(.[305  ص 38لتا     ا -3658(  ص 5الشحححححححيء قصحححححححً

]والمصحححد  لهيا  المسحححتد ك   499 -[469( ]المسحححتد ك 466 /465) -.[403 ك ]المسحححتد 401 -(.[354المسحححتد ك )
 .552ص  -538 -[503ص 
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" حححححححِ ي يبر  لرسحححححححم الياء بعلة الحرو الم سحححححححو  قبلها  ك وله تحت الجذ  )أ ظ و(: 
َي  ان لبت الواو ياء لكسححححححححححححححرع ما قبلها"   وهي العلة الشححححححححححححححالعة عند جمهو  (24)كَرضححححححححححححححِ

(  الصرفيين  واه كانت علة غير عامة ف  تصدظ على ك  اافعات التي  زنة )َ ِضيَ 
وثمة م   ات ث ث  اه من اافعات ما هو يالي ل ً ا و صححححً  على ما هو معروو.

  في استعمات هذ  ال ري ة:
نححاك عححدد من اافعححات الواقعححة تحححت الجححذ  الواوي وهي يححاليححة كمححا يبححدو في ه -األولى

نصحححححححححوص  لمة اللغة  واللهم ومتأخريهم   و واوية يالية كما ي هر من نصحححححححححوص  لمة 
 عِسي(. -لِوي  -كِدي -ِديق -ِوي غ -المتأخرين  وهذ  اافعات هي: ) ِغياللغة 

َي" * )شووِيي(    (25)قات صحححا   ال اموس تحت الجذ  الواوي )و(: "و حححغا كَدَعا وَ ضحححِ
و ضحححاو الز يدي المصحححد  الم صحححو  باالف الم ل ة المناسححح ة للواو: "ومصحححد    حححًغا  

اوال   ف د ذكر الجوهري: "و ححححِغي . وال ع  يالي كما يبدو من نصححححوص ا(26)م صححححو "
  و هذا قات ا ن سيد   غم و ود المدخ  تحت المادع الواوية ) (27)يشغى  ًغى م صو "

  وذكر صححححا   اللسححححاه المصححححد ين في مدخلين بمعنى (28)أ غ و(: "و ححححِغيت  ححححًغى"
 .(29)م صو " شِيي يشيى شًي وقد  وشِييت شًيى...وا د: "و غيت سنه  ُغواا 

صححا   اللسححاه ذكر المصححد ين بما يعني واوية المدخ  وياليته  فإه و غم  ه  
ما يؤخذ على صا   التا   مراه: عدم استد اكه على نص ال اموس  يالية ال ع  و ه 

                                                           

  (.386  ص 38(  وقد يليف صا   التا  علة  سم الياء ك وله تحت )أ ظ و(: "  )التا     24)

 .381  ص 38( التا     25)

 .381  ص 38( التا     26)

  6م   1984  3اللغة وصححححا  العر ية  تح يق   مد عبد الغ و    يروت  دا  العلم للم يين   ( الجوهري: تا  27)
 .2393ص 

  1( ا ن سحححححيد : المح م والمحيط ااع م في اللغة  تح يق مراد كام   معهد المم وطات بجامعة الدوت العر ية   28)
ويحة بحاسححححححححححححححتثنحاء هحذا ال عح  الحذي يبحدو يحاليتحه من . وي  ظ  ه المحادع كلهحا عنحد علمحاء اللغحة وا23  ص 6م    1973

 مصد  .

 .2287(  ص 4( اللساه  ) غا(  م)29)
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محله الياء ال الواو كما يصححححححححححححححن  كثيًرا   و  ه ال ع  واوي يالي ت ًعا لنص ا ن من و  
َي(  السححا ق  هذ  وا دع  والثانية  نه نص  ه صححا   الصحححا  اقتصححر على وزه )َ ضححِ

دوه )دعا( ثم   دو ك مه "ومصححد    ححًغا"  وصححا   الصحححا  ذكر المصححد  باالف 
 اللينة كما سبق.

َي وَ َمى غًوص: (30): "غَوص يغِوي غياا وَغِوَي وغواية* )غِوي( ... وغوي ال صحححححي  كَرضحححححِ
و يالي  دلي  الغواية ". وال ع  وق  تحت الجذ  الواوي )غ و و(  وه(31)بشححححححححححم من اللبن

وغًوص  وه ذا ذكر  االمة تحت اليالي )غ و ي( بالمصحححححححححد ين ن سحححححححححهما  ف د اقتصحححححححححر 
. وذكر ا ن من و  الوزنين م  الداللتين الغي (32)الجوهري في هذا الوزه على ال صحححي 

 .(33)وال صي 
َي  * )قِدي(: قًدص وقداوع. وقدا ي دو "وطعام قِدي وقٍد: طي  ال عم والري . قِدي كَرضححححِ

  والك م تحت الجذ  الواوي  ومصحححححححححححد  )فِع ( باالف اللينة )قًدص(  غم وقو  (34)قدًوا"
ال ع  تحت الواوي. والذي تبين لنا  ه ال ع  )قِدي( واوي يالي والواو  على  فأما واويته 

ا وقدص من  وزاه ملحححححححححححححححا عه ي ُع  وي ِع : قدا ي دو قدوً  -وياليته فمن وجهين: ااوت
  و)قًدص( كما (36)ال ع  )قِدي( مصححد   )قًدا( كما ذكر ا ن سححيد  -. الثاني(35)ي ِدي قدًيا

ا: ااوت(37)نص الجوهري وت عه ا ن من و  وقو   -. و ما علو الواو فمن وجهين  يلحححححححً

                                                           

 .197  ص 39( التا     30)

 .200  ص 39( التا     31)

 .2450  ص 6( الصحا     32)

 .3321  3320(  ص 5( اللساه  )غوي(  م)33)

 .277  276  ص 39( التا     34)

 .3557( ص 5للساه  )قدا(  م)ا -67  ص 5لم اييس    ا -2459  ص 6( ان ر: الصحا     35)

 .330  ص 6( المح م    36)

 .3557(  ص 5للساه  )قدا(  م)ا -2459  ص 6( الصحا     37)
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ال ع  )قدي( تحت الجذ  الواوي كما نجد عند ا ن سحححححححيد  وكما فع  صحححححححا  ا ال اموس 
 .(39) ه )ظ د و( في الك م  كثر من )ظ د ي( كما نص ا ن سيد  -. الثاني(38)والتا 

واذا تبين ما سحححححبق ف د كاه لزاًما على صحححححا   ال اموس  ه يذكر ال ع  تحت  
 الجذ ين  و يأتي بالمصد  المناس  تحت الجذ  الواوي.

َي ]كًدا[ اذا غص... قات  حححححمر: اذا نشحححححِ  في  ل ه  * )كِدي( : "وكِدي بالع م كَرضحححححِ
. و د هذا الك م تحت الجذ  الواوي  وقد (40)صحححححي  ]كًدا[  حححححرف اللبن ف سحححححد جوفه"وال 

 كد الز يدي واويته لما ذكر المصحححححححححد  باالف الم صحححححححححو ع الم ل ة )كًدا(  والذي ي هر 
عند  لمة اللغة  ه ال ع  يالي وليس واوياا  جاء في الصحححححححا : "وكِدي الجرو بالكسححححححر 

جراء خاصحححححة  يصحححححيبها منه قيء وسحححححعات  تى ي وص  ين يْ َدص كًدص  وهو داء يأخذ ال
  وفي المح م: "وكِدي (41)عينيه... وَكِدَي ال صححححححي  كًدص اذا  ححححححرف اللبن ف سححححححد جوفه"

  وفي (42)الجرو كًدص  وهو داء يأخذ  منه قيء وسححححححعات  تى ي وص  ين عينيه فيذه "
  وفي اللسححاه: (43)فه"الم اييس: قات ال راء: كِدي الكل  كًدص: اذا  ححرف اللبن ف سححد جو 

"وَكِدَي الجرو بالكسححححححححر يْ َدص كًدص وهو داء يأخذ الجراء خاصححححححححة  يصححححححححيبها منه قيء 
وسحححححححعات  تى ي وص  ين عينيه فيذه .  حححححححمر: كِدي الكل  كًدص اذا نشحححححححِ  الع م في 
 ل ه  وي ات: كدي بالع م اذا غص به. وكِدَي ال صحححححححي  كًدص اذا  حححححححرف اللبن ف سحححححححد 

 .(44)جوفه"

                                                           

 .276  ص 39التا      -330  ص 6( المح م    38)

 .330  ص 6( المح م    39)

 ذكر الوزه تحت اليالي وال غ ا  عليه. . وقد387  386  ص 39( التا     40)

 .2472  ص 6( الصحا     41)

 .79  ص 7( المح م    42)

 .167  ص 5( الم اييس    43)

 .3839(  ص 5( اللساه  )كدا(  م)44)
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َي لًوص"(: * )لِوي  . وق  تحت الجذ  الواوي  والمصححححححححححد  (45)"لوي الِ ْد  والرم  كرضححححححححححِ
... (46) باالف اللينة  وهو كذلك  جاء في اللسحححاه: "ولِوَي الِ ْدُ  لًوص... لِوَي الرمُ  لًوص 

واللَِّوصُّ يبيس الك ء وال ْ  .. وقد لِوَي لًوص.. وااَْلَوص الشححححححححححححححديد المصححححححححححححححومة.. وقد لِوَي 
... واللََّوص وج  في المعدع.... َلِوَي بالكسححححححححر يْلَوص َلًوص... لوي ذن  ال رس فهو (47)لًوص 

   مما يؤكد ياليته.(48)يلوص لوص... "
َي[: كبر"* ) ِسي(:  ى ]كَرضححِ   والمصححد  (49)"عسححا الشححيس يعسححو عسححًوا... عسححي عسححً

الز يدي     ولم يسححححححححتد كه(50)باالف اللينة وهو كذلك في اللسححححححححاه مما يعني يالية ال ع 
ى[: غلظ وا ححتد" ي عسححً واا وعسححاء ]وعسححِ   وقد (51)    ضححافه في  ححر : "عسححا الن ات عسححُ

. ومن ثم كاه على صا   ال اموس كما (52)ذكر  صا   ال اموس تحت الجذ  اليالي
خلص الوزه المعت  )فِع ( في معنى الن ات تحت الجذ  اليالي  ه ي ع  بالمث  اامر 

 هما يالي ال م.ن سه م  معنى الكبر فك 
: جاءت المصحححححاد  الم صحححححو ع ل عض اافعات مرسحححححومة باالف اللينة المالحظ  الث ني 

ي( ف د  مما يوهم ياليتها  غم وقوعها تحت الجذ  الواوي  ويتمث  هذا في ال ع  )عشححححححححححححححِ
ى َي وَدَعا عشححححححً ى(: "عشححححححي كَرضححححححِ .. (53)وق  تحت الجذ  الواوي  وكاه مصححححححد   )عشححححححً

ى كرَ  ي: ظلمه.. واإل   تعشححححت فهي عا ححححية"وعشححححي عليه عشححححً . وهذا المصححححد  (54)ضححححِ
                                                           

 .964 -495. والمستد ك 491 -894 -485  ص 39( التا     45)

 .4107(  ص 5( اللساه  )لوي(  م)46)

 .4108(  ص 5(اللساه  )لوي(  م)47)

 .4109(  ص 5( اللساه  )لوي(  م)48)

 .39  ص 39( التا     49)

 .2949(  ص 4( اللساه  )عسا(  م)50)

 .39  ص 39( التا     51)

 .42  ص 39( التا     52)

 .43  ص 39( التا     53)

 .48  ص 39( التا     54)
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غير موافق لما صحححر  به ااوال  والمتأخروه  ف ي الصححححا : "و عشحححا  فعشحححي بالكسحححر 
ا: اذا تعشححححت" ا... ا ن السحححح يت: عشححححيت اإل   تعشححححى عشححححً   وجاء في (55)يعشححححى عشححححً

ه يعشى عًشا: ... عِشي عليَّ ف (56)اللساه: "وقد عِشي يعشى عًشا وهو عٍش و عشى
 "(58).. وعِشيت اإل   تعشى عًشا اذا تعشت فهي عا ية(57)ظلمني
 ستعم ل الوزن )رضي( تحت الجذر الي ئي أص ل : ا -ث نًي 

ال ري ة الثانية السحححتعمات الوزه ) ضحححي( اسحححتعماله م  مجموعة اافعات ذوات 
طري ة لبياه الياء  صحححححححححالة  وهذ  ال ري ة واه افت دت اإل حححححححححا ع الى  صححححححححح  ال م  فهي 

الن ق فحسححح    غم  ه صحححا   ال اموس كاه  وسحححعه  ه ي صححح   ين الجذ ين  وزنين 
دالين على نحو محا نبين في ف رع تحاليححة  وقحد تجلححت هحذ  ال ري ححة م  مجموعحة اافعححات 

ي - ِ ي  -التالية: )  ي يَ  - ِدي -ثِدي -ثِاي -تِويَ  - ِلي -  ححححححححِ  - يي-َ ِمي - سححححححححِ
ي -خزي  -خِجي  -ذِوي  -دِهي -دِليَ  -دِقي -دِفي -خِوي  -(59)خِ ي -خِ ي -خشححححححححححححححِ
 -صححِلي -صححِدي - ححِ ي - ححِري  - ححِحي -سححِديَ  -سححِميَ  - ِويَ  -َ ِقيَ  -َ ِطيَ  - ِديَ 

ي -ضححححححِوي  -ضححححححِمي -صححححححِوي   -عِري  -(60)ظِري  -طِوي  -طِني -طِلي -طِغي -طسححححححِ
                                                           

 .2427  ص 6( الصحا    55)

 .2960(  ص 4( اللساه  )عشا(  م)56)

 .2961(  ص 4( اللساه  )عشا(  م)57)

 .2963(  ص 4( اللساه  )عشا(  م)58)

 -428 -409 -268 -612 -582 -022 -18 -]مستد ك[ 66 -12  الص حات على الترتي : 37( التا     59)
 (.569-564-563)ص -561 -548 -543 -538  -508 -(486 /479)

وذكر وي ذوياا  ]مصحححد  ذ 101 -80 -62 -65 -]مسحححتد ك[ 65 -22 :   الصححح حات على الترتي38( التا     60)
 143 -[1527  و المصححححححد ين قات ا ن من و   اللسححححححاه  ص 101  ص 38ا ن سححححححيد   ه المصححححححد  )ذياا(  التا     

( 253 /251) -190 -(. [177]وفي مسحححححححححححححتد ك الز يدي )ص  175 -162 -[148]وفي مسحححححححححححححتد ك الز يدي  ص 
لز يدي في مسححححححححححححححتد كه  )ص ا]وذكر   259 -(.[252  ص 38)التا      ن ً  عن ال اموس بمعًنى ]وذكرها الز يدي 

سححححححححححححححتحد ك الز يحدي )ص ]وفي م 434  -414 -377 -[371تحد ك الز يحدي  ص ]وفي مسحححححححححححححح 365 -357 -([260
 لتا    ]وموضحح  سححا ق تحت الجذ  ن سححه لم يذكر الوزه: "وصححِوَيت"  ووزنها صححا   التا  كرضححي  )ا 450 -([436

 .527ص  -514 -[510د ك الز يدي  ص ]في مست 509 -507 -492 -491 -474 -472 -([449  ص 38
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ي -عِيي -عِني -عِمي -عِ ي  -قلي -قِذي -فِني -فِلي -فِري  -غِني -غِ ي -غسحححححححححِ
ي -لِذي -(61)لِثي -لبي -كِهي -كِلي -كِدي -قِهي -ي قو   -لِ ي -لِ ي -لِ ي -لصحححححححِ

 . (66)قِري  -(65)غِليَ  -(64)غِلي -(63)يِدي -هِوي  -هِجي -وِجي -(62)لِمي
َي( ممنهجة الى  د كبير  اللهم  وقد كانت هذ  ال ري ة السحححتعمات الوزه ) ضحححِ

ي وهو واوي  مث : )ه أ ي(  اال ما  ححححذ وند ؛ اذ قلما يرد المدخ  تحت الجذ  اليال
يت واو قلبت  قات الز يدي: "ه ذا في سحححالر النسحححس والصححححي   نه واوي  اه  صححح  نشحححِ

دوه ذكر المصححححححد  الدات  . وقلما يرد المدخ  تحت الجذ  اليالي(67)ياء للكسححححححرع فتأم "
ي(على  صحححححححح  ال م  مث :  ي السححححححححنام الواق  تحت الجذ  اليالي: " الفعل )أصوووووِ و صححححححححِ

  وعلة وقوعه تحت اليالي ما ن له ا ن من و  والز يدي عن (68)كَرِضَي  ت اهر  حمه"
يد   نه جعلها "من معت  الياء اه ال م ياء  كثر منها واًوا"   وقلما يأتي (69)ا ن سحححححححححححححح

                                                           

  .440. والمستد ك 440 -438  ص 39( التا     61)

 -[36   و  وزه  ص 35وزه  ص ]وفي مسححححححححححححتد ك الز يدي دوه  30  الصحححححححححححح حات على الترتي : 39( التا     62)
غيية. وو د تحت الواوي: الغ وع:  نعس. ومصد   ]بمعنى: 177 -164  -(137 -136 -135) -125 -107 -66

 255 -د []دوه مصحححححححححححححح 254 -231 -191 -النوم المييف. فر ما تكوه الغيية م لو ة عن الغ وع في وه ال ع  واوياا[
ر الوزه تحت الواوي بمعنى ]وقد ذك 381 -[371ك ]المسححححححححتد   370 -(365 /361) -342 -279 -]دوه مصححححححححد [

 -خر من  د  مى[]وعند آ 431 -426 -د []دوه مصحححححححححححححح 410 -آخر ولنا فيه ن ر  كما يبين المتن في موضححححححححححححححعه[
 .482ص  -471 -459 -457 -455 -453 -[440( ]والمستد ك 440 /438)

 [..355]المستد ك  346ص  -328 -282 -166  الص حات على الترتي : 40( التا     63)

 . ) ر  الز يدي(173  ص 39( التا     64)

 . ) ر  الز يدي(1185  ص 39( التا     65)

 . ) ر  الز يدي(290  ص 39( التا     66)

  .84  ص 40( التا     67)

 .83  ص 37( التا     68)

   ص 37( التا     69)
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المصد  مغايًرا لل ع   مث : "وقد لِثيت الشجرع كَرِضَي لًثا"  وقد استد ك عليه الز يدي 
 .(70)م المصد  "والصواف  ه ي ت  بالياء" س
 ستخدام الوزن )رضي( تحت الجذر الي ئي فقط:ا -ث لًث 

َي( م  مجموعة اافعات الواوية اليالية  في تصحححححححر  وال ري ة الثالثة للوزه )َ ضحححححححِ
الوزه على الجذ  اليالي دوه الجذ  الواوي  مما يوهم  يالية ال م دوه واويتها  على 

  ز ي(  جاء تحت الجذ  اليالي: " َزص ال   يأِزي  -الجذ ين )  ز ونحو ما نجد في 
َي"   ف د   ححا  صححا   ال اموس الى تماث  المعنى (71)ُ ِزياا كُعِتي: قلص... كأِزَي كَرضححِ

م  اخت و البنحاء الصححححححححححححححرفي فداللة ال عح  ) َزص  زنة َفعحَ ( كداللة ال عح  ) ِزي  زنة 
ى هذا المدخ  ) ِزي( تحت الجذ  الواوي  غم َفِع (  ولم يشححححححححححححر صححححححححححححا   ال اموس ال

افراد  للجذ  الواوي بم اه من جان   و غم وجود الداللة ن سحححه تحت الجذ  الواوي م  
  ولم (72) ناء )فع  ي ُع (  جاء تحت الجذ  الواوي )  ز و(: " زا ال   يأزو.. قلص"

  وم  ذلك (73)ة ياليةيستد ك عليه صا   التا  هذا اامر  غم ا ا ته بأه الكلمة واوي
 لم يلف البناء الثالث )فِع ( تحت الواوي    ذكر  تحت اليالي وااوت  ولى.

خ ذ ي(  ف د و د ال ع  المعت  ال م  -ومثله ما جاء تحت الجذ ين )خ ذ و
َي خًذص    ذنهالواوي  صححححح  اليالي ل ً ا تحت الجذ ي اليالي: "خِذَيت   اسحححححترختكَرضحححححِ
خل ة  و  الناس والمي  والُحُمرمن  صحححححححححححححلها  وانكسحححححححححححححرت م بلة على الوجه  ي وه في 

  ولم يرد هذا البناء تحت الجذ  الواوي   غم ما يوجد من تشححححححححححححححابه م  بعض (74) دًثا"

                                                           

 . وفي ال اموس ط عة الرسالة )لثى(.438  ص 39لتا     ( ا70)

 .69  ص 37( التا     71)

 .68  ص 37( التا     72)

 .68  ص 37( التا     73)

 .541  ص 37( التا     74)
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... اسححححححححححترخىمداخ  الجذ ين؛ اذ جاء تحت الجذ  الواوي: "خذا الشححححححححححيء يمذو خذًوا: 
 .(75)مسترخية ااذه" و تاه خذواءمذا خيي ة السم   وُخذاوية باللم  ينة ال و ذه َخذواء

خ ه ي(: "وخنا خنًوا  فحش  كَمِني  -ومثله ما جاء تحت الجذ ين )خ ه و
   زاد الز يدي "يمنى خًنى".(76)كَرِضي"

َي دًما"   والمصححححد  دات على (77)ومنه ما جاء تحت )د م ي(: "وقد َدِمي كَرضححححِ
لف فيه  ين  ه  العلم كما  و د صحححححححححححححححا   التا   واوية الم ال ع  ال ياليتها  وهو ممت

  ومنهم من عد  صححححح  (78) فمن اللغويين من عد  صححححح  ال م ياء  دلي  المثنى )دمياه(
ال م واًوا  "وانما قالوا دِمَي يدمى لحات الكسححححرع التي قب  الياء كما قالوا  ضححححي يرضححححى 

واقتصحححححححححر على الجذ  . ولم ي رد صحححححححححا   ال اموس جذً ا واوياا (79)وهو من الرضحححححححححواه"
اليالي  غم اتيانه المصححححححد  الدات على واوية ال ع   وزاد صححححححا   التا  مصححححححدً ا يالياا: 

 .(80))وُدِمياا(
ي( الذي ا تد   ال يروزابادي ب وله: "آسححححححححيت   ومثله الجذ  اليالي م  ال ع  ) سححححححححِ

الجذ  الواوي  وقد  ضافه الز يدي في   ولم يذكر  تحت (81)عليه كرضيت  ًسى:  زنت"
ا  و غم ما  و د  صححححا    ى و سححححً تاجه تحت الجذ  الواوي  مما يعني  ه المصححححد   سححححً
التا  تحت الجذ  الواوي دوه ا ححا ع الى الوزه ) ضححي( فحسحح ه  ه الجذ  الواوي  غنى 

                                                           

 .540  539  ص 37( التا     75)

 .20  ص 38( التا     76)

 .64  ص 38( التا     77)

 .63  ص 38( التا     78)

 .63  ص 83( التا     79)

 .64  ص 38( التا     80)

 .79  ص 37( التا     81)
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   عن اإل ححححححححا ع  لكن ال فت ل نت ا   نه   ححححححححا  الى وزه آخر ي   للصحححححححححي  ال المعت
 .(82)ي وت صا   التا  "وقد  ِسي على مصيبته كَعِلَم يأسى  ًسا"

َي: نما وزاد  كتزكى  وع ش"الفعل )َزِكَي(: ومنه     ف د و دت (83)"زِكي كَرضحححححححححِ
تحت الجذ  اليالي   غم وجود الجذ  الواوي ااكثر اسحححتعمااًل  وهذا الوزه )زِكي( غير 

 ه هذا الوزه )زِكي( لغة في )زكا يزكو(  -وتثا ت ااقدام في يالية ال م  لسحححببين: اا
ما صحححححححححححر  به ا ن سحححححححححححيد  بأه في العر ية )ز ك و( وعدم  -كما قات اللحياني. والثاني

 .(84)وجود )ز ك ي(  ومن ثم  و د ك  المداخ  تحت المادع الواوية
َي ضححححًرا وضححححراوع وضححححرًيا وضححححراءع: لهك.. ومثل  )ضوووِ(ي(:  "ضححححِرَي به كَرضححححِ

َي ضححححًرا وضححححراء بالكسححححر وال ت "وكل  ضححححا  بالصححححيد ِرَي كَرضححححِ   المداخ  (85)  وقد ضححححَ
تحت المادع اليالية ) ر   ي(  ومن المصححححاد  المذكو ع )ضححححًرا وضححححراوع(  مما يعني 
ام انية واوية ال ع   ال سحححححححيما  ه ال يروزابادي كعادته خلط المادع الواوية باليالية تحت 

  وقد تابعه الز يدي في المستد ك (86)ا كسمو"الجذ  اليالي  فمن الواو: "وقد ضرا ضروا 
  فلم ي صحححححححح  ال يروزابادي (87)اذ ذكر مداخ  واوية: "وضححححححححرا الرج  ضححححححححرواا اسححححححححتم ى"
 .(88)المداخ  الواوية عن اليالية ولم يستد ك عليه الز يدي ذلك

                                                           

 .78  ص 37( التا    82)

 .224  ص 38( التا     83)

  .224  ص 38( التا     84)

 .467 -465  ص 38( التا     85)

 .465  ص 38( التا     86)

 .470  ص 38( التا     87)

 ( ومن نماذ  ذلك في صني  صا   التا :88)
وق  تحت الجذ  اليالي  (  ف د 528  ص 38التا     في مسحححححححححتد كه: "وفع  الك  ظمي ظًما كرضحححححححححي"  ))ظِمي(: * 

بالمصحححححححححد  الواوي  والز يدي كالمصحححححححححنف يملط الواوي باليالي. وذكر ا ن من و  المصحححححححححد  اليالي: "وال ع  من ك  ذلك 
 .528  ص 38التا      ظمي ظًمى"
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اسوووووووووتعم ل الوزن المعتل )رضوووووووووي( مع أفع ل وقعت تحت الجذر الواوي أو  -ال(ابع
 ي( ث بت  في أصل الالم  مث ل ذلك:الي ئي  وهي غ
  ولم ي هر لنا ما ي شف (89)قات صا   ال اموس: "وقد ذِمَي كَرِضَي" * الفعل )ذِمي(

عن  صحححححححححح  ال م واه وق  تحت الجذ  اليالي  و ضححححححححححاو الز يدي المصححححححححححد  الممدود: 
ك هما  بالمد: طات مرضحححه  وذِمي له منه  حححيء: تهيَّأ  ذم ءً   و"ذِمي َيْذَمى (90)"َذم ءً "

َي" . وهو المصححد  الشححال  عند  لمة اللغة؛ اذ ذكر الملي   ه "الذماء: ُ شححا حة (91)كَرضححِ
  وقححات (93)  وو د عنححد الجوهري: "وقححد ذِمَي المححذ و  يححْذَمى َذمححاء: اذا تحرك"(92)الن س"

 .(94)ا ن فا س: "والذماء: الحركة  وقد ذَمى يذمي"
ولكن المصحححححد  الممدود لم ي هر لنا  صححححح  ال م  واه كاه  صححححح  الهمزع عند 

.  ما صا   اللساه ف د ذكر المصد  م صوً ا ) رسم االف( م  ال ع  (95)بعلهم ياء
المعت   زنة )فِع ( و  دفه باالسححححححححححححم الذماء  ي وت ا ن من و : "وقد ذمي المذ و  يذمى 

                                                           

وق  تحت الجذ  اليالي  والمعنى على التصحححححححبر  وقد  وق  (  39  ص 39)التا     : "عزي كرضحححححححي عزاء"  * ) ِزي(
عة الز يدي ال ع  في  ححر ه كلمة )عزع( تحت الجذ  الواوي؛ اذ معناها الجماعة "من عِزي يعزص: اذا صححبر  كأنهم الجما

اء كالتعُزوع وذكر صحححا   ال اموس تحت الجذ  اليالي  ه العز (  37  ص 39)التا     التي يتأسحححى بعلحححهم   عض"  
 (  وذكر المح ق  ه ل ظ ال يروزابادي صحححححححححي  لو ودها في38  ص 39التا     و خذها عليه الز يدي بأنها كالتعزية  )

  هامش 38  ص 39المح م واللسحححححاه  و ضحححححاو  ه  صححححح  التعزية الواو )التعِزوع بالكسحححححر(  ف لبت الواو ياء  )التا     
 ها الياء واو لمناس ة اللمة. ومن ثم فيرص ال حث  ه )عِزي( واوي يالي.((  و ما التعُزوع باللم ف لبت في1)
  ص 38 زنة  ضححححححححي( لغة في )ذمى  زنة  مى(  )التا     . ذه  الصححححححححاغاني  ه )ذِمي98  ص 38( التا     89)

  38    (. ولم يعتد  زنة فِع  ا ن سحيد ؛ اذ ي وت: "و  ى بعلحهم ذِمي يذمى كرضحي ولسحت منها على ث ة"  )التا 98
 (. 99ص 

 .98  ص 38التا      (90)

 .100  ص 38التا      (91)

 .203  ص 8كتاف العين     (92)

 .2347  ص 6الصحا      (93)

 . وي  ظ  ه ا ن فا س اقتصر على باف  مى دوه  ضي.359  ص 2الم اييس     (94)

 .100  ص 38التا      (95)
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ووجود المصححححد  الم صححححو  باالف الم ل ة )ذًما(   (96)ذًما اذا تحرك. والذماء: الحركة"
 لهو دلي  على واوية ال م   و ام انية واوية ال ع  وياليته على  ق  ت دير.

التي ذكرت منها ال ع   -ولم تكن المعاجم المعاصححححرع  كثر ايلححححاً ا     كانت
ا في  ياه داللة الم ال ع   ف د ذكر  معجم متن اللغة تحت ال -ذمى جذ  مبهمة  يلححححححححححححً

اليالي م تيًيا بالمصد  الممدود دوه  دنى ا ا ع للم صو : "ذَمى حححححححِححححححححح وذِمي حححححححَححححححححح ذماء 
. وا تعد المعجم الكبير عن ال وت (97)المذ و : تحرك... وذِمي حححححححححححَححححححححححححح ذماًء: طات مرضه"

 -بملوص الواو  و اليححاء من  ححدايححة المححادع؛ اذ و دت عنححد  المححادع واويححة يححاليححة )ذ م و
  اسححححححححتناًدا الى   ا ع ا ن فا س: "الذات والميم والحرو المعت   صحححححححح  وا د يدت (98)ي(

  وهي الع ححا ع التي طححالمححا كر هححا ا ن فححا س والتي طححالمححا اعتمححد عليهححا (99)على  ركححة"
 المعجم الكبير في واوية المادع وياليتها دوه تمحيص.

ح ذًما ومما  و د  المعجم الكبير تحت المادع الساب ة المدخ   ح ح ح ِح ح ح ح ح ح ح ح "ذَمى المذ و  ح
  ف د قدم المصحححد  الم صحححو  ) رسحححم االف( الغال  ت ريً ا عند  لمة (100)وذماًء: تحرك"

اللغة على المصد  الممدود الشال  عند االمة  ثم يل اًنا المدخ  "ذِمي المذ و  ححححححححححححححَحححححححححححححححححححح 
شححال   دوه الم صححو   غم   الذي اقتصححر فيه على المصححد  الممدود ال(101)َذماًء: ذَمى"

  اجة المدخ  اليه لبياه واوية ال ع   و ياليته.

                                                           

 .1518  ص 3اللساه  )ذمي(  م (96)

 .508  ص 2اللغة   معجم متن  (97)

 .207  ص 8المعجم الكبير    ( 98)

 .207  ص 8المعجم الكبير     (99)

  .207   ص 8المعجم الكبير   ( 100)

 .208  ص 8المعجم الكبير    (101)
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واقتصر المعجم الوسيط على الوزه الشال  َفَع  دوه فِع : "ذَمى المذ و  حححححححححححِححححححححححح 
  ولع  ذلك  اج  الى  صححححححححححححححالة الوزه )فَع ( دوه )فِع ( الذي (102)ذمًيا وذماًء وذمياًنا"

 لى نحو ما سبق  ه  ينت.عد  بعلهم لغة  و ك فيه آخروه ع
َي سححححً ا ويمد: سحححح ه"الفعل )سوووِفي(: *  ِ َي كَرضححححِ   وقعت المدخ  تحت الجذ  (103)"وسححححَ

  مما يومئ (104)اليالي )س و ي(  ف د ذكر المصحححححححححححححححد  الم صححححححححححححححو  باالف الم ل ة
 واويته  وقد ذكر ا ن من و  المصد  الم صو  باللينة: "وس ي الرج  سً ى: مث  س ه 

يعني ياليته. ويم ن  ه ي وه ال ع  من ذوات الواو والياء ال سححححيما  ه    مما(105)سحححح ًها"
صحححححححححححححححا   ال اموس خلط المادع الواوية باليالية تحت الجذ  اليالي كما تن ه الى ذلك 
الشححرا   كما  ه صححا   اللسححاه لم يصححر  بالواو  و الياء في  صحح  المادع؛ اذ قدم لها 

  ل ظ االف الم صو ع )س ا(.
َى اذا اسحححت ي َي(: * الفعل )سوونِ  َي صحححا  ذا سحححناء... والدابة تسحححنو كَرضحححِ "وسحححني كَرضحححِ

. وقعت تحت الجذ  اليالي )س ه ي(  ولم يلححححف ال يروزابادي  و الز يدي (106)عليها"
في  ر ه مصاد  هذين المدخلين  وقد اقتصر صا   اللساه على المصد  الممدود 

اني  جاء في اللساه: "وقد سني م  المدخ  ااوت ف ط  وتغاف  عن مصد  المدخ  الث
. وكاه (107)يسححنى سححناًء  ي ا ت  ... وسححنيت الدابة وغيرها تسححنى اذا سححُ ي عليها الماء"

المصحححححححد  الممدود في صحححححححني  بعض المعاجم الحديثة مدخ  ك  معاني )سحححححححني(  ف ي 

                                                           

 .316المعجم الوسيط  ص  (102)

 .287  ص 38التا     ( 103)

 حححرا  يشحححريه"   ضحححاو المصحححد  باالف الم ل ة وهي متكر ع  تى عند الز يدي  اذ  ضحححاو الى قوت ال يروزابادي " (104)
(   وقد ذكرها صححا   اللسححاه باالف اللينة  ي وت: " ححرص الشححيء يشححريه  ححًرص و ححراء 362  ص 38" ححًرا"  )التا     

 (.2252(  ص 4وا ترا  سواء"  )اللساه  ) ري(  م)

 .2035(  ص 3اللساه  )س ا(  م ) (105)

 .316 -315  ص 38التا      (106)

 .2129(  ص 3للساه  )سنا(  م )ا (107)
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ح الرج ح ح ح الدابة: است ي عليها. وح ح ح حح سناء: ا ت  . وح ح َح ح  : صا  ذا معجم متن اللغة: "سِني ح
. و ضحححافت بعض المعاجم الحديثة ااخرص المصحححد  الم صحححو  جان  (108)سحححناء و فعة"

الممدود  جاء في المعجم الوسيط: "سِني ححححححححححححححَححححححححححححح سًنا وسناًء: ا ت  . ححححححححححححححح: صا  ذا سناء 
س ه ي(   -. وتحت مادع )س ه و(109)و فعة وقد ... حححححححححححح الدابة: است ي عليها الماء"

الصححني  ن سححه:  (111)ومعجم اللغة العر ية المعاصححرع (110)العر ي ااسححاسححيصححن  المعجم 
 "سِني يسَنى سًنا وَسَناًء".

ويل ت االنت ا  عدد من اامو  منها  ه المعاجم التي ذكرت المصد  الم صو  
ويعلححححد  سححححمته باالف الم ل ة )سححححًنا( مما يومئ  واوية ال ع    و واويته وياليته مًعا  

فإنه قد خلط المداخ   -لمعنى )السنة( ف ط -ذلك  ه ال يروزابادي  غم افراد  جذً ا واوياا
  و هذا فع  (112)الواوية باليالية تحت الجذ  اليالي  مث : "وسنت تسنو: س ت اا ر"

الز يدي في مسحححححححتد كه  ف د ذكر مواد واوية تحت مسحححححححتد ك الجذ  اليالي: "وسحححححححُنَو في 
سححناء فهو سححني: ا ت  .. وسححنت السحححابة بالم ر تسححنو... وسححنت السححماء   سحح ه َكَكُرمَ 

  وهذا  واًل  ويلحححححاو الى ذلك اتحاد بعض المداخ  تحت الجذ  اليالي في (113)تسحححححنو"
ى: اسحححححححت ي  المعنى: "وسحححححححنت ]الناقة[ تسحححححححنو: سححححححح ت اا ر... والدابة تسحححححححنى كَتْرضحححححححَ

عة تحت الجذ  اليالي واوية يالية   وهذا ثانًيا  كما  ه بعض المداخ  الواق(114)عليها"
كما  لم  ال يروزابادي  وكما  لم   و صحححححححححر  صحححححححححا   التا   مث : "وسحححححححححنيت ال اف: 

                                                           

  .231متن اللغة  ص  (108)

 .457المعجم الوسيط  ص ( 109)

 .648ااساسي  ص  (110)

 .1123معجم اللغة العر ية المعاصرع  ص  (111)

 .316  ص 38التا      (112)

 .319 -318  ص 38التا      (113)

 .316  ص 38التا      (114)
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"  وهذا (117)... وسنت السحابة بالم ر تسنو وتسني(116): يالية واوية(115)فتحته كسنوته
لواوية ثالًثا  و ابًعا و خيًرا تصححري  الز يدي بالمصححد  الواوي واليالي م  بعض المداخ  ا

 .(118)الواقعة تحت الجذ  اليالي  مث : "وسنت الناقة تسنو سناوع وسناية"
واذا كاه مصحححححد  الوزه )سحححححِني( الدات على  صححححح  ال م غير مصحححححر  به لدص 
ال دماء  واذا وق  الوزه ن سححححححححححححه تحت الجذ  اليالي عند ال دماء  واذا ظهر المصححححححححححححد  

ة  واذا تشححححححححححا هت بعض المداخ  الم صححححححححححو  باالف الم ل ة في بعض المعاجم الحديث
الواق  تحت  -الواوية الواقعة تحت الجذ  اليالي م  الوزه ن سححححححححححه )سححححححححححني( في المعنى

صاد  واوية يالية للمدخ  الواوي الواق  تحت الجذ  واذا ظهرت م -الجذ  اليالي ن سه
 ا.يا اليالي  اذا كاه ك  ذلك  فإنه يعني ام انية عد الوزه )فِع : سِني( واوياا ويال

ا ممامًرا")ضووِني(: *  َي ضحححًنى... مرر مرضحححً   وق  المدخ  تحت (119)"وضحححِنَي كَرضحححِ
الجذ  الواوي )ر ه و(  بالمصد  الم صو  باالف اللينة )ضًنى(  وفي جذ  سا ق 

َي[: كثر ولدها" -الجذ  اليالي -عليه   ولم ي صححح  (120)"ضحححنت ضحححنى كلحححِنيت ]كَرضحححِ
؛ اذا وقعححت تحححت الجححذ  الم صححححححححححححححو  )ر ه المت ححدموه  و المتححأخروه  ين المححداخحح 

  مما يعني  ه (122)  وا حححححححححترك المدخ ه في المصحححححححححد  الم صحححححححححو  باالف اللينة(121)ا(
الكلمححة يححاليححة  كثر منهححا واويححة  و  نهححا واويححة )لوجود: اللححححححححححححححنو بمعنى الولححد(  ويححاليححة 
 للمصححححححححححد  )ضححححححححححًنى( الذي ذكر  اللسححححححححححاه م  ال علين   و  ه ال ع  واوي م  الولد ]ف د

                                                           

 .1297  )الرسالة(  ص 338  ص 4)ااميرية(   ال اموس المحيط  (115)

 .318  ص 38التا     ( 116)

 .319  ص 38التا      (117)

 .316  ص 38التا     ( 118)

 .473  ص 38التا      (119)

 .472  ص 38التا      (120)

 .2615اللساه  ص  -2410  ص 6الصحا      (121)

  وقد جع  الجوهري المصححححححد  الممدود )ضححححححناء( م  كثرع الولد: "ضححححححنيت 2615(  ص 4م)اللسححححححاه  )ضححححححنن(   (122)
 (.2410  ص 6المر ع"  والمصد  الم صو  )ضًنى( م  المرر: "ضني بالكسر يلنى ضًنى  ديًدا"  )الصحا    
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اقتصر الجوهري على المصد  الممدود[  ويالي م  المرر  ومن ثم لزم على صا   
ال ححاموس  ه يححذكر مححا جححاء تحححت الجححذ  اليححالي )من داللححة كثرع الولححد( تحححت الجححذ  
 الواوي  و ه يذكر ما جاء تحت الجذ  الواوي )من داللة المرر( تحت الجذ  اليالي.

 ذور الواوي  الي ئي :استعم ل الوزن المعتل تحت الج -الخ مس
قد يسحححححتعم  الوزه تحت الجذ ين دوه ذكر المصحححححد  مما يعني  ه المها من  

 ذوات الواو والياء مًعا  مثات ذلك:
َي   ثر ي( -الجذر )ح ص و*  ي الشحححي كَرضحححِ :  ف د ذكر صحححا   ال اموس: "و صحححِ

 .(124)  وو و د صا   التا : "وقد  ِصَيت كرِضيت"(123)فيه"
. و ضاو التا : "ومنه نديت ليلتنا (125)ونِدي ]كَرِضَي[: ا ت "ي(: " -* الجذر )ن د و

  وقات في المسحححتد ك: "ومصحححد  ندي يندص كَعِلَم النُُّدوَّع  قات سحححيبويه هو (126)فهي ندية"
من باف ال توع. قات ا ن سحححححححححيد : فدت  هذا على  ه هذا كله عند  ياء كما  ه واو ال توع 

(  51ليححة الكحح   ل ولهم: "نححدا ال وم نححدًوا اجتمعوا )  وليس هححذا  ححدليحح  على يححا(127)يححاء"
 (  ونُدو الرج ".64(  وندا يندو ندواا )52والندوع )

  تحت الجذ ين مًعا ت ًعا الخت و المعنى  و ت ا  ه   ياًناالوزه وقد يسحححححتعم  
 مثات ذلك:

ف ححد جححاء تحححت الواوي الححدات على معنى الحسححححححححححححححن  ح ل و(: -* الجوذران: )ح ل ي
َي  ُرَو   وع و لًوا... و ِلي الشحححححححي كَرضحححححححِ َي وَدَعا وسحححححححَ والجمات والح وع: " ِلي كَرضحححححححِ

                                                           

 .443  ص 37( التا     123)

  .440  ص 37( التا     124)

 .60  ص 40( التا     125)

 .60ص  40( التا     126)

 .60  ص40( التا     127)
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َي[ َي... و ِلي بالعين ]كَرضحححححححححِ   وجاء (129)"(128)واسحححححححححتح  .. و ِلي بعيني وقلبي كَرضحححححححححِ
 .(130) ع كَرِضَي  لًيا"تحت اليالي الدات على الزينة  و الحسن والجمات: "و ِليت المر 

جاء تحت الواوي: "سحححح   وعنه كدعا  و ضححححيه : (131)س ل ي( -* الجذران: )س ل و
َي  ِلياا: نسحححيه"  ووق  تحت الجذ  اليالي: "وسحححليت الشحححاع كَرضحححِ لواًنا وسحححُ ُلواا وسحححُ سحححلًوا وسحححُ

 سًلى ان    س ها".
َي..  تا  جاء تحت اليالي: "وغشححححححيه اامر ]كغ ش و(:  -* الجذران: )غ ش ي َرضححححححِ

َي:  ظلم[(132)اتياه ما قد غشححححححححيه   ي سححححححححتر [ ي اللي  كَرضححححححححِ " وو د تحت (133).. ]وغشححححححححِ
 .(134)الواوي: "وغشيه بالسو  كرضيه ضر ه  وف ًنا:  تا   وف نة: جامعها"

  وو د تحت (135)نِ ي كَرِضَي ن اوع ون اء... ]ن يف["ن ق ي(: " -* الجذران )ن ق و
 .(136) ضاو الز يدي "زنة ومعنى" اليالي: "ون يته: ل يته" 

 :وقد يستعم  الوزه تحت الجذ ين بالمعنى ن سه بما يوهم واويته وياليته
وقوسووووووووو  رفع جاء تحت الواوي: "وفجا بابه فتحه فان جى  ف ج ي(:  -* )ف ج و

ت ]ن لححه  ف ي فجواء]كرضححححححححححححححي ت جى فًجى  ن لححه الجوهري[  وت(هوو   ك دهوودهوو  ففِجيووَ
والفج  تب  د م  بيك الفخذيك أو ال(دهتيك أو السوووووو قيك أو هو الجوهري وا ن سحححححححححيد [ 
ف و أفجى وهي  ]فًجى[فجي د(ضوووووووي   وو د تحت اليالي: "(137)"تب  د  (قوبي البعي(

                                                           

  .460  ص 37(  ضافها الز يدي  التا     128)

 .460  459  ص 37( التا     129)

 .470  ص 37( التا     130)

 .300  ص 296  ص 38التا      (131)

 .156  155  ص 39( التا     132)

 .167  ص 39( التا     133)

 .168  ص 39( التا     134)

 .122  ص 40( التا     135)

  .129  ص 40(  التا     136)

 .217  ص 39( التا     137)
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ا وقححد  عححاد  انححه واوي يححالي[  فجواء وال عحح   وِ ظم بطك النوو قوو ]وقححد ت ححدم معنححا  قري ححً
 .(138)ها وال  د ي ما صحته"كال ع . ]قات ا ن سيد : فجيت الناقة فًجى: ع م ب ن

 ولل حث من خ ت ما و د تحت الجذ ين م   تاه ونتيجة: 
*  ما الم   تاه فأوالهما: لم ي هر ال يروزابادي تحت  ي من الجذ ين مصد  ال ع  
)فجي(  وقد  ضحححافه الز يدي تحت الجذ ين بالمصحححد  الم صحححو  باالف اللينة )فًجى(  

اللغة ممن اعتمد عليهم الز يدي في  ححححححر ه  فالمصححححححد   وهو غير موافق لما ذكر   لمة
باالف الم ل ة )فًجا(  جاء في الصححححا : "وفجيت هي ]ي صحححد ال وس[ بالكسحححر ت جى 

ا" ا: (139)فجحححً ا وهو  فجى واانثى فجواء.. وفجيحححت النحححاقحححة فجحححً   وفي المح م: "فجي فجحححً
 .(140)ع م ب نها. وال  د ي ما صحته"

ر ااوال  المت دموه )و   ي(  واقتصححححححححححححححروا على )و   * الم   ة الثانية: لم يذك
  و و د (141)و(  جحاء في العين: )فجو( فجححا قوسحححححححححححححححه ي جوهحا.. وال جححا في ال مححذين..."

صححححا   الم اييس ما نصححححه: ")فجو( ال اء والجيم والحرو المعت  يدت على اتسححححا  في 
  وفيما ن لنا (142)" ححححححي. فال جوع... وقوس فجواء... وال جا ت اعد ما  ين عرقو ي ال عير

عن ا ن سحححححححححححححيد  كاه تحت الواوي )و   و(  واه كاه الجوهري ذكر المادع بالرسحححححححححححححم 
 )فجا( فإه المصد  )فًجا( باالف الم ل ة لداتٌّ على الواوية.

فإذا اتفق األئم   لى المصوووووووووودر )فًج (  وإذا لم يظ (  ندهم و ما النتيجة  
ن ثم فإه اسححححححححححححححتد كنا على صحححححححححححححححا     ومالجذر الي ئي  فإن الفعل واوي ليس غي(

ال اموس عدم نصحححححححه على المصحححححححد  من نا ية وافراد  جذً ا يالياا من نا ية  خرص  فإه 

                                                           

 .217  ص 39( التا     138)

 .2452  ص 6( الصحا     139)

 .391  ص 7( المح م    140)

 .190  ص 6( العين    141)

 .477  ص 4( الم اييس    142)
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الز يدي لم يلت ت الى ك  هذا  فأو د مصحححححححححححححححد  يالًيا تحت الواوي  هذا  واًل  ثم كر  
المصد  تحت اليالي دوه تمحيص منه في  ص  ال م  وهذا ثانًيا  ون   نصوًصا عن 

 ن سححححححيد  باخت و  سححححححم المصححححححد   وهذا ثالًثا  وصححححححر  بأه ال ع  واوي يالي  وليس ا
 كذلك  وهذا  ابًعا.

وال اهر  ه الز يدي اكت ى بالن   عن ا ن من و  الذي صحححن  الصحححني  ن سحححه   
جاء في اللسحححححححححححححاه: "فِجي فًجى فهو  فجى واانثى فجواء... وقد فِجي ي جى فًجى. ا ن 

 .(143)ى: ع م ب نها. قات ا ن سيد : وال  د ي ما صحته"سيد : فجيت الناقة فجً 
 ستعم لت غي( ش ئع ا -المبحث الث ني

اسححححححححححححححتعم  ال اموس بعض ااوزاه ااخرص لداللة  ناء ال ع  الى جان  الوزه 
َي(  ولكنها  ق  دو اًنا في ال اموس  وقد تراو ت  ين  وزاه صحححححححيحة  المشححححححهو  )َ ضححححححِ

والمعتلة تا ع  خرص متى تكر  ال ع . و حححححذ عدم النص تا ع  والمزواجة  ين الصححححححيحة 
ي( في غير موضححححححححححححححعه   على وزه ال ع  المدخ   كما ند  اسححححححححححححححتعمات الوزه ) ضححححححححححححححِ

 وست ص  ال  رات التالية ما  جملته هذ  الس و .
 وزن المعتل بفعل صحيح:  -

ِمَ / َعِلَم/  يعتمد ال اموس   ياًنا على الوزه الصحححححححححي  الذي ال يمر  عن )سححححححححَ
ِرَ ( لبناء ال ع  المعت  تحت الجذ  الواوي  و اليالي  فمما جاء تحت الجذ  الواوي فَ 

ِمَ : "و ِمَيت  َي(    قات: كسححححححححححححححَ ال ع  ) ِمي(؛ اذ لم يسححححححححححححححتمدم في وزنه ال ع  )َ ضححححححححححححححِ
  وقد صحححححن  الصحححححني  ن سحححححه صحححححا   التا  في مسحححححتد كه على ال اموس (144)كسحححححِمعت"

ِمَ  لغة في  ذو" بال ع  )َ ِذي( الذي اسححتد كه ب وله: . ومثله تحت (145)"و ذي الرج  كسححَ

                                                           

 .3354(  ص 5( اللساه  )فجا(  م)143)

  .102  ص 37( التا     144)

 .160  ص 37( التا     145)
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ا" ي على مصحححيبته كَعِلَم يأسحححى  سحححً   ومنه في اضحححافات الز يدي (146))  س و(: "وقد  سحححِ
 .(147)و ر ه "وعِذَيت ]كَ ِرَ ["

ِمَ "   و"فع  الك  ) ي معاني (148)وما و د تحت الجذ  اليالي "وقد  ِلَي كسححححححححححححححَ
  (150)  ذكر صا   التا  في  ر ه "وفع  الك  ]َ ِثي[ كَسِمَ  ] ًثى["(149)الرثية( كَسِمَ "

َي( ذكرها صحححححا    ونهك الز يدي نهك ال يروزابادي؛ فإذا ذكر صحححححا   ال اموس )َ ضحححححِ
ِمَ ( اسححتعملها  التا  متى كاه لها مح  في مسححتد كاته  واذا ذكر صححا   ال اموس )سححَ

و قوت تحت الجذ  ن سححه: "و ثيت صححا   التا  متى كاه لها ذكر في مسححتد كاته  نح
ِمَ  ترثا   ثاية" . واذا افُت د الوزه عند ال يروزابادي واسححححححححححححححتد كه (151)المر ع زوجها كسححححححححححححححَ

الز يدي  ف د يزنه بصحححي   نحو: "وقد صححِري اللبن كَعِلَم يصححَرص صححًرص.. اذا لم يحل  
 . (152)ف سد طعمه"

 : وزن الفعل بمعتل وصحيح -
َي( و  ع  وقد يزه ال يروزابادي ال  ع  المعت  اليالي ب ع  معت  تا ع )َ ضححححححححححححححِ

ِمَ " ِمَ (  ومثله ما جاء تحت الجذ )   ه ي(: "و ِني كسحححححححَ   وفي (153)صححححححححي  تا ع )سحححححححَ
 .(154)موض  آخر: "و َنى ُ ِنياا كجثا ُجِثياا وَ ِضَي  ًضا"

 :وزن الفعل ت رة وإغف ل  أخ(ى  -

                                                           

 .78  ص 37( التا    146)

 .23  ص 39( التا     147)

 .96  ص 37( التا     148)

 .126  ص 38( التا     149)

 .126  ص 38( التا     150)

 .127  ص 38( التا     151)

 .421  ص 38( التا     152)

 .109  ص 37( التا     153)

 .109  ص 37( التا    154)
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ا تردد ال ع  تحت الوا وي واليالي مًعا بالمعنى ن سححححححححه ومما يل ت االنت ا   يلححححححححً
فيزنه في   دهما دوه ادخر  مثات ذلك ما جاء تحت )ص غ و(  و)ص غ ي(؛ اذ 
لم يححذكر وزه ال عحح  المعتحح  تحححت الواوي  وذكر  تحححت اليححالي  و د في المححادع الواويححة: 
َي  ُفياا: مات  و مات  نكه"   ضحححححححاو الز يدي: "كَرضحححححححِ "وصحححححححِغي يصحححححححغى صحححححححًغا وصحححححححُ

ُفياا: مات   و (155)يرضحححححححححححى" و د تحت المادع اليالية: "صحححححححححححِغي كرضحححححححححححي صحححححححححححفًيا وصحححححححححححُ
 .(156)واستم "

َي كًرص... ي ر و(:  -ومثلوو  الجووذران: )ي ر ي جحححاء تححححت اليحححالي: "كِري كرضححححححححححححححِ
   دوه ذكر الوزه.(158)  وذكر تحت الواوي: "وقد كِريت كًرا: دقت ساقاها"(157)نعس"

 وضع   مك ذلك:ماستعم ل الوزن )رضي( في غي(  -
  و ضحححححححاو (159)"عنوت فيهم َعنًوا وعناء: صحححححححرت  سحححححححيًرا كعِنيت كرضحححححححيت") ِنو(: * 

الز يدي  ه الوزنين "لغتاه  ذكرهما ا ن سيد "  والذي في المح م وما ن له ا ن من و : 
. ولع  مرد هذا الملط  ه هناك لغة (160)"عنوت فيهم َوَعَنيت عُنواا وعناء: صرت  سيًرا"

 دها صا   ال اموس تحت اليالي)َعِني(  جاء في اللساه: ثالثة ذكرها ا ن من و  و و 
َي: نشحح  (161)"الليث: ي ات لهسححير عنا يعنو وعِني يعَنى"   وفي ال اموس: "وَعِني كرضححِ

 .(162)في اإلسا "

                                                           

 .423  ص 38( التا     155)

 .426 -4425  ص 38التا      (156)

 .388  ص 39( التا     157)

  .395  ص 39( التا     158)

 .115  ص 39( التا     159)

 .115  ص 39من التا      1  وان ر: ه 3144(  ص 4  اللساه  )عنا(  م)262  ص 2( المح م   160)

 .3145(  ص 4اللساه  )عنا(  م)( 161)

 .125  ص 39( التا     162)
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* ما  وا  صحححا   التا  في مسحححتد كه: "سحححميت كرضحححيت لغة في سحححموت عن ثعل   
 ل  ة )كرضححححيت( تصحححححيً ا "ليوافق    وقد   ححححا  مح ق هذا الجزء  ه(163)ن له الجوهري"

  (164)ما  وا  الجوهري عن ثعل  فع ا ع الصحححا : سححموت وسححميت مث  علوت وعليت"
وهذا ما وجدنا  في الصحححححا   جاء فيه: "والسححححمو: اال ت ا  والعلو  ت وت منه: سححححموت 

 .(165)وسميت  مث  علوت وعليت  وسلوت وسليت  عن ثعل "
 بن ء)فِعل( س ًوا  مك ذلك: دم النص  لى  -

  وقات صححححححححححححا   التا : "هو في النسححححححححححححس بال ت   (166)"َوَ َ ْيُت َ  اًء وُ  ياا" * )ر ب و(:
  و الكسحححر ضححح  ه (167)والصحححواف ب سحححر ال اء كما هو ملحححبو  في الصححححا  والمح م"

 .(168)ا ن من و   يًلا
 لوزن اإغف ل  -المبحث الث لث

َي[ ضحححححهً  * )ضوووِ ي(:   جاء المدخ  تحت الجذ  (169)ا م صحححححو ""وقد ضحححححهيت ]كَرضحححححِ
اليالي بالمصححححححححححححححد  الم صححححححححححححححو  باالف الم ل ة الدالة على واوية ال ع   وقد ذكر ا ن 
من و  ال ع  ومصححححححححححد  م صححححححححححو  باالف اللينة بما يعني يالية ال ع : "وقد ضححححححححححهيت 

  ونحسحححححححححح   ه الكلمة واوية )لوجود اللححححححححححهواء( ويالية )لوجود (170)تلححححححححححهى ضححححححححححًهى"
 المعنى ن سه.اللهياء( ب

                                                           

 .310  ص 38التا     ( 163)

 (.3  هامش )310  ص 38لتا     ( ا164)

 .2382  ص 6الصحا      (165)

 .119  ص 38التا      (166)

 .119  ص 38لتا     ( ا167)

 .1574(  ص 3اللساه  )  ا(  م)( 168)

 .478  ص 38( التا     169)

 .2617(  ص 4( اللساه  )ضها(  م )170)
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َي[ طً ا"* )طِهي(:    وقعت تحت الجذ  اليالي بالمصحححححححححححد  (171)"وطبيت الناقة ]كرضحححححححححححِ
 الم صو  باالف الم ل ة.

"غبى الشيء وعنه غً ا وغ اوع: لم ي  ن له"  و ضاو صا   التا  في * )غ ب و(: 
عليه الشحححححححححيء غً ا   حححححححححر ه )غِبي(: " غبى الشحححححححححيء وغِبي عنه كرضحححححححححي  وكذا غِبي 

  وهو وزه اقتصحححححححر عليه الم دموه من  لمة اللغة  (172)م صحححححححو   وغ اوع: لم ي  ن له"
ا   غبى غ اوع  اذا لم ت  ن له   ف ي الصححححححا : "ت وت غِبيت عن الشحححححيء وغبيته  يلحححححً

  وفي المح م: "غِبي للشححححححيء وغِبي عنه  (173)وغِبي على الشححححححيء كذلك: اذا لم تعرفه"
ا وغ ححاوع: لم   و مححا الوزه ادخر (174)ي  ن لححه. وغِبي اامر عني: خ ي فلم  عرفححه" غ ححً

)غَبى( ف د ذكر  ا ن من و  ن ً  عن الليث: "الليث: ي ات غَبى عن اامر غ اوع فهو 
 .(175)غبي اذا لم ي  ن للم ء ونحو "

"وكغني ]ي صد ال تي[ الشاف من ك   يء"  ولم يذكر فعله وقد  ضافه )ف ت ي(: * 
 .(177)  وقد ذكر   لمة اللغة(176)"وقد فِتي ي تى فًتى فهو فتي السن  ين ال تاء" الز يدي:

نَكى العححدو وفيححه نكححايححة.."  ولم يححذكر الوزه )نِكي(  وقححد اسححححححححححححححتححد كححه * )ن ي ي(: "
  غير  ه الز يدي  و د مصححححححححححححححد   باالف (178)ينكى نًكا" -ك ر  -الز يدي: "نِكي الرج 

 .(179)ي اللساه: "فنِكي ينَكى نًكى"الم صو ع الم ل ة  وهو يالي  جاء ف

                                                           

 .480  ص 38التا     ( 171)

  .140  ص 39( التا     172)

 .2443  ص 6( الصحا     173)

 .43  ص 6( المح م    174)

 .3212(  ص 5( اللساه  )غ ا(  م)175)

 .211  ص 39( التا     176)

 .3347(  ص 5للساه  )فتا(  م)ا -2451  ص 6( الصحا     177)

 .131  ص 40( التا     178)

  .4545(  ص 6(  اللساه  )نكا(  م)179)
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 . (181)  وقد  ضاو الز يدي )كرضي(:   ي كَرِضي  ً ا"(180)* )  و و(: "َ  ي  ً ا" 
* ومثله ال ع  )بِ ي(  ف د افتت  صحححححححححححححححا   ال اموس الجذ  اليالي بع ا ع: "بِ ي ي  ى 

الوزه المعت  الشحححهير ) ضحححي(  وقد  ضحححافها صحححا   التا    دوه ا حححا ع الى (182)ب اء"
 . (183)ب وله: "كرضي يرضى"

  وتكر  هذا البناء في (185)  قات صححححححححححححححا   التا : "كرضححححححححححححححي"(184)ومنه ال ع  )َجِوي(
. ومنه: "ول د دِني دًنا (186)مستد ك الز يدي تحت الجذ ي اليالي: "جوي الرج  كرضي"

  و"كشححِ يت  ححً ى"   ضححاو الز يدي (188)   ضححاو الز يدي "كرضححي يرضححى"(187)ودناية"
  و"ضحححححححنت ضحححححححًنى وضحححححححناء: كثر ولدها  كلحححححححِنيت"   ضحححححححاو الز يدي (189)"كرضحححححححي"

  و"عتيت"  زاد الز يدي (191)  و"ك غي ي غي"  زاد الز يدي "كرضححححححححححححي"(190)"كرضححححححححححححي"
ا وَغِوي ]يغوص (193)  و"غني ]كرضححححححححححححححي[ غًنى"(192)"كرضححححححححححححححيحححححت"   و"غوص يغوي غيحححححا

ًيا.."  قات الز يدي: "وانما  طل ه عن اللحححححححح ط   "نسححححححححيه ]كرضححححححححي[ نسحححححححح(194)كرضححححححححي["
                                                           

 .449  ص 37( التا     180)

 .449  ص 37( التا     181)

  .190  ص 37( التا     182)

 .190  ص 37( التا     183)

 .384  ص 37( التا     184)

 .384  ص 37( التا     185)

 .386  ص 37( التا     186)

ا ون   الز يدي عن اللحياني  ه الياء من ل ة عن الواو71  ص 38( التا     187) ل رف  . وقد ذكر مصحححدً ا يالياا  يلحححً
  .الكسرع

  .71  ص 38( التا     188)

 .382  ص 38( التا     189)

 .472  ص 38( التا     190)

  .495  ص 38( التا     191)

 .534  ص 38( التا     192)

 .191. وصر  بالوزه في موض  آخر: ص 189  ص 39( التا     193)

 .200وض  ذكر الوزه  ص وفي م -197  ص 39( التا     194)
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ى ... (195)لشححهرته"    غم  ه ال يروزابادي ضحح  ه في موضحح  آخر: "ونسححي كرضححي نسححً
  ولع  ذلك مرد  اخت و الداللة لا  يلت س  وزه  مى  وضححححححححححح  ه (196) ححححححححححح ا نسحححححححححححا "

. و" تى نهي (197)الز يدي في موض  آخر بصحي : "ونسيه نسًيا ]كعلم[: ضرف نسا "
 .(198)كرضي[: تركها"]

و غم  ه صحححححححححححححا   التا  متى ذكر ال يروزابادي  ناء )فِع ( المعت  ال م دوه 
 وزه ) ضحححي(  و غم ذلك فإه  - ي الز يدي -ذكر الوزه الصحححرفي لن ق ال ع     دفه

الكلمة ب ع   -كالمصححححححححنف في بعض المواضحححححححح -صححححححححنيعه لم يوسححححححححم باالطراد؛ اذ وزه 
 .(199).."صحي  تا ع  مث : "وطري ]كعلم[.

و هم  هذا الوزه م  بعض اافعات التي ذكرها صحححححححححححححححا   ال اموس  و التي 
اسححححححححححححححتد كها هو عليه  و التي  كملها على مادع ال اموس تا ع  خرص: فمن ااوت: "وقد 

ى" ي بالكسححر  شححً   (202)  و"وضححِدي بالكسححر ضححًدص: غلحح "(201)  و"َدِوَي دًوص"(200) شححِ
 .(204)بالكسر لًكى"  و"لِكي به (203)و"وقد غِليت غًلى"

                                                           

 .74  40( التا     195)

 .80  ص 40التا     ( 196)

 . وهو من  د  مى  فالوزه غير صحي .80  ص 40( التا     197)

 .155  ص 40( التا     198)

 .488  ص 38( التا     199)

. ولع  عدم ذكر الوزه  نه صححححر  ب سححححر العين )بالكسححححر(  ولكن هذا 435  ص 37( التا    200)
 اامر غير م رد  يًلا.

. اكت ى الز يدي بإضحححححححافة )بالكسحححححححر( وهي التي يعتمدها ال يروزابادي 75  ص 38( التا     201)
   ياًنا.

 .464  ص 38( التا     202)

  .169  ص 39( التا     203)

 .380  ص 39( التا     204)
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ت المر ع على ولحححححدهحححححا: ع  حححححت.. و حححححِدي عليحححححه: اذا  ومن الثحححححاني: "و حححححِديحححححَ
و"عِمي  -(207)  و" ححِ ي العود: ُفلق"(206)  و"و ِذيت الشححاع تحذص  ًذص..."(205)غلحح "

. ومن الثالث ما جاء (208)عن   ححححححححححححد  و جته.. وعِمي عن اامر.. وعِمي عليه اامر"
 .(209)ًيا"تحت )د ف ي(: "وقد َدِ ي يد ى د 

 خ تم  الدراس  ونت ئج   وتوصي ت  
 خ تم  الدراس  ونت ئج  :

تبين من خ ت الد اسححححححححة  ه  ناء )فِع ( المعت  ال م ت   عينه في ك   روو 
  المعجم    اسححححححتثناء  وهناك  روو ت    فعالها تحت الواوي  و اليالي ف ط وهي قليلة

 فعات  فأما الت رد فيتمث  في:وتشترك  غلبها في الواوي واليالي مًعا من اا
 الكاو. -عينال -ي بحروو: التاءيت رد عين الجذ  الواو  -
 الياء. -ل اءا -لي بحروو: الهمزعتت رد عين الجذ  اليا -

ا تحححت   ححد   و مححا اال ححححححححححححححتراك ف ي بايححة  روو المعجم   يححد  ه هنححاك  روفححً
 لشححين  على في الياء دوه الجذ ين على اسححتحياء  فاللححاد  على في الواو دوه الياء  وا

 الواو.
و النسححححححححححححح ة الى الم ال ع  ف د تبين من ال  رات السحححححححححححححاب ة  ه الوزه يتعاو  في  

  حححححح ات خمسححححححة  ين ما هو  صححححححيلة المه وما هو غير  صححححححيلة المه وما يشححححححترك تحت 
الجذ ين مًعا اكثر من علة  وقلما نجد الوزه ب ع  صحححححححححي  ]سححححححححتة  فعات[  وكذا قلما 

ال ع  المعت  الم سحححححححححو  العين ]فع  وا د[   و يذكر البناء في غير محله ُينسحححححححححى  ناء 

                                                           

 .411  ص 37( التا     205)

 .416  ص 37( التا     206)

 .379  ص 38( التا     207)

 .114  ص 39( التا     208)

  .31  ص 83( التا     209)
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]فع  وا د[  وكثرت اافعات التي ا تعدت عن الوزه بأي طري ة صحححححححححححححححيحة كانت  و 
 معتلة ] كثر من عشرين فعً [.

بالن ر الى  -وتجد  اإل حححححححححححححححا ع الى  ه ال ع  المعت  ال م الم سححححححححححححححو  العين 
و اًنا م  المعت  ال م بالياء  ي وه  كثر د -للواو  و الياء مجموعتي اافعات المالصححححححححة

 وهذا داعم لم   ة ا ن سححيد  الذالعة في مح مه من  ه ان  ف االف عن الياء طرًفا
  كثر من ان   ها عن واو   و  ه  ص  ال م ي وه في ااكثر وااغل  ياء.

عين  عتلة ال م وم سححو ع المن خ ت اسححت رالنا لمواد الجذو  الواوية واليالية مو
ظهر  حححححححححححيو  اسحححححححححححتعمات ال يروزابادي للوزه ) ضحححححححححححي( داللة على وزه ال ع  المذكو  
فحسححح  دوه الت ات الى  صححح  ال م  وقلما اسحححتعم   وزاًنا  خرص كما فصحححلت الد اسحححة. 
وكاه تلميذ  و  د  ححححححححرا  قاموسححححححححه  عني صححححححححا   التا  مهتماا الى  د كبير  بياه ما 

ًيا  و سححححححححححححححهًوا  غير  ه صحححححححححححححححا   التا  ي وته   ياًنا بعض  غ له ال ير  وزابادي نسحححححححححححححح
 الم   ات الدقي ة المناس ة لم   اته السديدع الكالنة  ين دفتي ال اموس.

ولع  الم   ة الجديرع بالذكر في هذا السححححححححححححححياظ هي  نه بالرغم من االلتزام 
ضححي( لمعت  ال م  ف د النسححبي الذي خ ه ال يروزابادي ل اموسححه من اسححتعمات الوزه )  

كاه  رياا بشححححححرا  ال اموس ومنهم صححححححا   التا   ه يشححححححيروا الى  همية فصحححححح  الجذ  
الواوي عن الجذ  اليالي في اسحححححتعمات الوزه المشحححححهو ؛ اذ ليس اسحححححتعمات الوزه دليً  
على كسحححر عين الماضحححي وفت  الملحححا   فحسححح  كما يصحححر  صحححا   التا  كثيًرا     

ا  فإما  ه يشححير الى واوية ال ع   و الى ياليته  ال سححيما اسححتعمات الوزه ذو د اللة  يلححً
 ه صححححححححححححححا   التا  طالما  خذ على ال يروزابادي اسححححححححححححححتعماله  وزاًنا غير موف ة للمراد  
وي صحد  ذلك ما يدت عليه الوزه من تصحري ات غير ن ق ال ع   فإذا قات ال يروزابادي 

الز يدي ذلك؛ انه "ي تلححي  ه ي وه يالياا مثً  اه ال ع  )بأص كسححعى(  يسححتد ك عليه 
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  واذا كاه ال ع  ) نى كع ( كما نص (210)اه مصححححححححححد   السححححححححححعي  والصححححححححححواف ك عى"
كما ذكر الز يدي. وما هذاه  (211)صحححححححححححححححا   ال اموس  فإنه "لو قات كعلى كاه  وفق"

جرد النموذجاه اال دلي  على  همية االلت ات الى عنصر الداللة عند اختيا  الوزه ال م
 االقتصا  على الجان  الل  ي.

 توصي ت الدراس :
تبين مما عرضحححححنا في الم ا ث السحححححاب ة االضححححح راف الواضححححح  في التعام  م  

 دم اافعات المعتلة ال م  زنة )َفِع (   ين صححححي  ومعت   و ين واوي ويالي  ومن ثم ي
 وه  وهي:ال حث التوصيات التالية التي ين غي  ه يستد كها المعجميوه المعاصر 

الواوي من اليالي  وعدم ذكر  ي فع  له مصححححححححححححححد  ممالف تحت  تمليص ال ع  - واًل 
     د الجذ ين بحجة ااكثر  فإذا كانت مداخ  الجذ  اليالي كلها يالية باسححتثناء مدخ

ف  ين غي  ه يوضحححححححححححححح  تححححت اليحححالي بحجحححة  ه  كثر  نحححاء الك م على اليحححاء  فوجود 
 ال وت. المصد  الواوي مغٍن عن ذلك

ة الوزه عند التمث  به ن ً ا  فما كاه صحححححححيًحا يوزه ب ع  صحححححححي   مراعاع دالل -ثانًيا
ومححا كححاه معت ا يوزه ب عحح  معتحح   ومححا كححاه معتحح  الواو يوزه ب عحح  معتحح  الواو وهو 
ي(  وما كاه من ذوات  ) ضححححي(  وما كاه معت  الياء يوزه ب ع  معت  الياء وهو )نسححححِ

 -كنو -لين مًعا ) ضححححححححححححي ونسححححححححححححي(  و ب ع  واوي يالي مث  )عزوالحرفين يوزه بال ع
 لحو....(  ا ا ع الى  ص  ال م.

 وآخر دعوانا  ه الحمد هلل  ف العالمين

                                                           

  ص 37. ويسححححتد ك على الز يدي  سححححم ال ع  )بعى( اذ هو )بعا(حححححححححححححححححح  اج : )التا     139  ص 37( التا     210)
175.) 

 .223  37( التا     211)
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 المص در والم(اجع:
ال اموس المحيط  ال يروزآبادي  الملمن في متن معجم تا  العروس م دة الدراس  األس سي :  -أول

 من جواهر ال اموس.
تا  العروس من جواهر ال اموس  الزَّ يدي  تح يق عبدالستا    مد م دة الدراس  المس  دة:  -ث نًي 

 .2001–1965التراث العر ي  م  عة   ومة الكويت  الكويت   فرا  وآخرين  سلسلة
 المص در والم(اجع الع(بي  والمت(جم : -ث لًث 

 م.1958حياع    مد  ضا: معجم متن اللغة   يروت  دا  م ت ة ال -
 م.1993  2  مد الشرقاوي اق ات: معجم المعاجم   يروت  دا  الغرف اإلس مي    -
 م.1995  مد ممتا  عمر: معاجم اا نية في اللغة العر ية  ال اهرع  عالم الكت    -
 م.2009  2  مد ممتا  عمر: صناعة المعجم الحديث  ال اهرع  عالم الكت     -
 م.2008  1ُمعجم اللُّغة العر يَّة الُمعاصرع  ال اهرع  عالم الكت    :   مد ُممتا  عمر -
 م.1990تمام  ساه: مناهك ال حث في اللغة  ال اهرع  م ت ة اانجلو   -
  3الجوهري: تا  اللغة وصحا  العر ية  تح يق   مد عبد الغ و    يروت  دا  العلم للم يين    -

 م.1984
 .1988  4نشأته وت و    ال اهرع  م ت ة مصر     سين نصا : المعجم العر ي -
 م.2005  1 مدي بميت عمراه: الم ص  في المعاجم العر ية  ال اهرع  م ت ة زهراء الشرظ    -
الحم وي:  ذا العرو في فن الصرو   ر ه وصححه و عد فها سه  سني عبد الجلي  يوسف   -

 م.2007  3ال اهرع  م ت ة ادداف   
 تماه: المعاجم عبر الث افات  د اسات في المعجمية  ترجمة محمد محمد  لمي هلي    . .ك. ها  -

 م.2004  1سلسلة الكت  المترجمة  الكويت   
التراث العر ي  الكويت  م  عة   ومة الكويت   الزَّ يدي: تا  العروس من جواهر ال اموس  سلسلة -

 م.2001
غة  تح يق مراد كام   معهد المم وطات بجامعة الدوت ا ن ِسيد : المح م والمحيط ااع م في الل -

 م.1973  1العر ية   
 م.2009  1عبد  الراجحي: الت بيق الصرفي  طن ا  دا  الصحابة للتراث    -
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  1د اسة ت بياية  ال اهرع  عالم الكت     -عمرو   مد ع ي ي: صناعة المعجم العر ي الحديث -
 م.2015

 م.1972 اللغة  تح يق عبدالس م ها وه  دا  ال كر ا ن فا س: معجم م اييس  -
 م.2003المعجم العر ي ااساسي: المن مة العر ية للتر ية والث افة والعلوم  ال وس   -
 م.2012  1المعجم الكبير: مجم  اللغة العر ية )ال اهرع(    -
 م.2005م  وط عة 1994المعجم الوجيز: مجم  اللغة العر ية )ال اهرع(  ط عة  -
 م. 2004  4المعجم الوسيط: مجم  اللغة العر ية  م ت ة الشروظ الدولية     -
 ا ن من و : لساه العرف  تح يق عبدهللا علي الكبير وآخرين  ال اهرع  دا  المعا و  دت. -

 الدوري ت: -رابًع 
ديواه الدف لل ا ا ي نموذًجا  مجلة مجم  اللغة  -محمد علي الز كاه: معاجم اا نية في العر ية -

 (.3(  الجزء )78العر ية  دمشق  المجلد )
 الم(اجع األجنهي : -خ مًس 

R K Hartmann and Gregory James: Dictionary of Lexicography 

Routledge, London, 1998. 

 


