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�ُص البحث ملخَّ

عبد  بن  أمحد  الّدين،  ب  مهذِّ مؤّلفها:  فيها  مجع  احلجم،  صغرية  رسالة  هذه 
ل  الّرضا البرصّي أسامء املؤنَّثات الّسامعّية، ومل يسبق هلا أْن ُنرشْت، فهي ُتنرش ألوَّ
الّرسالة  ز. وتقع هذه  املؤّلف يف مجعه لألسامء طريقة: أبجد هوَّ اخّتذ  مّرة. وقد 
يف لوحة من صفحٍة ونصٍف، ضمن جمموع احتفظت به مكتبة جملس الّشورى 
ب(، واملجموع احتوى عىل ثالثني رسالة، منها  اإليرايّن، بعنوان: )رسائل مهذِّ

رسالتنا التي نعمل عليها.
الّسامعّية  املؤنَّثات  حقل  ويف  واملؤنَّث،  ر  املذكَّ حقل  يف  الّرسالة  هذه  تقع 
بطريقة  العربّية  الّلغة  يف  الّسامعّية  املؤنَّثات  أسامء  مؤّلفها  فيها  مجع  بالّتحديد، 
الّتعداد، فكان يكتب احلرف وبعدها ُيدرج األسامء التي تقع حتت هذا احلرف، 
حتقيقها  عىل  عملنا  وقد  اسم،  مائتي  الّرسالة  يف  الواردة  األسامء  قاربت  وقْد 
للجهد  إبرازًا  نفسه؛  املوضوع  تناولت  التي  املصادر  أبرز  من  ماّدهتا  ختريج  مع 

البرصّي يف جماالت اللُّغة، ومنه تعاىل نستمّد التوفيق.
ين البرصّي( ب الدِّ ر واملؤنَّث، املؤنَّث الّسامعّي، مهذِّ الكلامت املفتاحيَّة:)املذكَّ
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ِريِّ �َصا الَب�صْ ْيِن اأَْحَمَد بِن َعْبِد الِرّ ِب الدِّ َماِعيِّ ملَُهذِّ نَِّث ال�صَّ ِر�َصاَلٌة َجاِمَعٌة ِلِلُم�ؤَ

ABSTRACT

This is a short letter in which Muhathib Eddin Ahmad 

bin Abdul Ridha Al-Basri gathered names of traditional 

feminine. The letter was never published before. He 

gathered names in an alphabetical order, collected in a 

plate of a page and a half. The letter was kept in the Iranian 

Consultative Council Library. names of Arabic traditional 

feminine names were gathered by listing . First, the letter 

was written, then names starting with that letter were 

listed. Around 200 names have been stated. Then names 

were inquired while the material was gathered from 

sources that tackled the same topic.

Key Words:(Muhathib Eddin, Auditory Feminine, Basrah).
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مقّدمة

حيِم محِن الرَّ بْسِم اهللِ الرَّ
أِن احلمُد هلل، نحمُده، ونستعنُي به، ونستغفُره، ونعوذ باهلل ِمن رشور أنفسنا، 
وسيِّئات أعاملنا، َمن يده اهلل، فال مضلَّ له، وَمن ُيضلل، فال هادَي له، وأشهُد 

أْن ال إله إاّل اهلل، وحده ال رشيك له، وأشهُد أنَّ حمّمًدا عبُدُه ورسوُله.
ا بعُد: أمَّ

عبد  بن  أمحد  ين  الدِّ ب  مهذِّ مؤلِّفها:  فيها  مجع  احلجم،  صغرية  رسالة  فهذه 
ضا البرصّي، أسامء املؤنَّثات الّسامعّية. وهذه الّرسالة مل يسبق هلا أْن ُنرشت  الرِّ
سابًقا، فهي تنرش ألّول مّرة، اخّتذ املؤلِّف يف مجعه لألسامء طريقة: أبجد هّوز. 
تقع هذه الّرسالة يف لوحٍة من صفحة ونصف، ضمن جمموع احتفظت به مكتبة 
ب، واملجموع احتوى عىل ثالثنَي  جملس الّشورى اإليرايّن، بعنوان: رسائل مهذِّ

رسالة، ومنها رسالتنا التي نعمل عليها.
نسْخُت األسامء التي وردت يف الّرسالة، التي قاربت مائتي اسم، وخّرْجُتها 
ر واملؤنَّث، وأحياًنا أعود إىل بعض املعجامت، وبّينُْت داللة بعض  من كتب املذكَّ

م يف معناه، هذا ما عملته يف الّتحقيق. األسامء التي قد ُيَتَوهَّ
وبّينُْت  البرصّي،  الّدين  ب  مهذِّ للّشيخ  ترمْجُت  فقد  النّّص،  دراسة  يف  أّما 
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ر واملؤنَّث من القرن الّثالث اهلجرّي حتى العرص  املصنّفات التي ُكتَِبت يف املذكَّ
بّينُْت  وبعدها  فهمها،  يسهل  حّتى  جداول  يف  اجلرد  ذلك  وعمْلُت  احلديث، 
فيه  بّينُْت  َثمَّ صنْعُت جدواًل  العربّية، من  وأقسامها يف  واملؤنَّث  ر  املذكَّ تعريف 
سالة، وأخرًيا صّحْحُت نسبة الّرسالة  العدد الكّمّي لألسامء التي وردْت يف الرِّ

إىل صاحبها، وعّرْفُت بالنّسخة اخلّطّية ومكان تواجها.
أسأل اهلل أْن جيعل عمل هذا خالًصا لوجهه تعاىل، وأْن ُينرَي به وجهي ووجه 

والدّي، يوم القيامة، واهلل املوفِّق للخري والّسداد.

ترجمة مهّذب الّدين الب�صرّي)1(

ا�صُمُه

ب الّدين، أمحد بن عبد  اإلمام الّشيخ األجّل احلافظ اإلمامّي ذو الفنون: مهذِّ
ُأصولّيا،  فقيًها،  كان  اهلجرة،  من  سنة)1020(  ولد  إّنه  قيل:  البرصّي،  ضا  الرِّ
ثّم  اهلند،  ثّم  خراسان،  نزيل  والفلكّيات،  والبيان،  املعاين  لعلمي  متقنًا  حمّدًثا، 

كابل، ثّم قندهار، ثّم شاه جهان، ثّم حيدر آباد. 

�صيوُخُه

أّنه  أو  ِذْكًرا لشيوخه،  البرصّي  الّدين  ب  للّشيخ مهذِّ َمن ترجم  أجْد عند  مل 
ث الكبري حمّمد بن احلسن العامّل)2(، ويبدو أنَّه الزمه،  درس عىل أحٍد غري املحدِّ
فأخذ عنه إجازة، وحينام نبحث عن ُأستاذ آخر لُه مل نجد يف كتب الّتاجم، وقد 
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أخذ عنه -أي: عن احلُرِّ العامّل- احلديث، فكان حيفظ اثني عرش ألف حديث 
بال إسناد، وألفني ومائتي حديٍث مع إسنادها، وكان له اهتامم يف علوم شّتى غري 
العلوم احلوزوّية، كالبالغة والّلغة والنّحو والّتفسري، وذلك واضح ِمْن رسائله 

التي وصلت إلينا.

م�صنَّف�ُتُه

أّلف الّشيخ البرصّي عدًدا كبرًيا ِمَن املصنّفات والّرسائل يف علوم شّتى، فنراه 
يكتب يف الّتفسري والفقه واألصول واحلديث والّرجال والبالغة والّلغة والنّحو 
واخلّط، وأغلب ما وصلنا ِمن علمه هو اآلن يف ِعَداِد املخطوط، وِمن مصنّفاته:

فائق املقال يف احلديث والّرجال.
املقنعة األنيسة واملغنية النّفيسة.

جملس  مكتبة  هبا  احتفظت  جمموع  يف  جمموعة  رسالة  ثالثون  وهي  رسائله، 
وأخيه،  النّحوّي  )ظريفة  منها:  ب(،  مهذِّ )رسائل  بعنوان:  اإليرايّن،  الّشورى 
البسملة، واخلّطّية، ورسالة  الوفّية، ورسالة يف  واجلامعة، واألمحدّية، والاّلمعة 
التي  الّسامعّي(، واألخرية هي  يف البالغة والفصاحة، ورسالة جامعة للمؤّنث 

نقوم بتحقيقها. 

وف�ُتُه

اهلجرة،  قال: كان حّيا سنة)1085( من  َمن  ُأخُتِلَف يف سنة وفاته، فمنهم 
وهذا الّتاريخ ُوِجَد عىل نسخة كتَبها بيده، ومنهم َمن قال: كان حّيا سنة )1086( 
هذه  يف  الفقه  ُأصول  يف  العزيزة  الّتحفة  كتابه:  كتابة  من  فرغ  ألّنه  اهلجرة؛  من 
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نة، ومنهم َمن قال: كان حّيا سنة )1090( من اهلجرة؛ ألّنه فرغ ِمن كتابه:  السَّ
رحيانة روضة األدب، يف هذه الّسنة، ويبدو أّن الّشيخ كان حّيا يف سنة )1086( 

من اهلجرة؛ ألّن يف هذه الّسنة ُوِجَد توقيعه بخّطه عىل هناية كتاٍب له.

ر واملوؤنَّث/عر�ٌس ببليوغرايفٌّ )3( م�صّنف�ت املذكَّ

ر واملؤنَّث يف الَقرنني الّثالث والّرابع، فقْد أّلف أغلب  اشتهر الّتأليف يف املذكَّ
عن  ناهيك   ، الفنِّ هذا  يف  منفردة  ُكُتًبا  واملؤنَّث  ر  املذكَّ يف  القرنني  هذين  علامء 
امُلزهر للّسيوطّي وغريها،  ر واملؤنَّث ضمنًا كام يف  املذكَّ تناولت  التي  املصنَّفات 

وِمن أبرز َمن ألَّف يف هذه الفنِّ نثًرا:

�صنة ا�صم الع�ملح�له)4(ا�صم الكت�بت
وف�ته

علم�ء القرن الّث�لث

ر واملؤنَّث 1 207 #أبو زكرّيا حييى بن زياد )الفّراء(طكتاب املذكَّ

ر واملؤنَّث2 عبد امللك بن قريب مكتاب املذكَّ
)األصمعّي(

# 216

ر واملؤنَّث3 224 #)أبو عبيد( القاسم بن ساّلمماملذكَّ

ر واملؤنَّث4 أبو يوسف يعقوب )ابن ماملذكَّ
الّسّكّيت(

# 244

ر واملؤنَّث 5 255 #)أبو حاتم الّسجستايّن(ماملذكَّ

ر واملؤنَّث 6 273 #أبو جعفر الكويّف، )أبو عصيدة(ماملذكَّ
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ر واملؤنَّث7 285 #حمّمد بن يزيد )املرّبد(طاملذكَّ

ر واملؤنَّث8 290 #)املفّضل بن سلمة(طخمترص املذكَّ

ر واملؤنَّث9 299#)ابن كيسان( البغدادّيماملذكَّ

علم�ء القرن الّرابع

ر واملؤنَّث 10 304 #القاسم بن حمّمد )األنبارّي(ماملذكَّ

ر واملؤنَّث11 أمحد بن حمّمد بن يزديار ماملذكَّ
)الّطربّي(

 بعد
# 304 

ما يذّكر وما يؤّنث من 12
اإلنسان والّلباس

305 #أبو موسى )احلامض(ط

ر 13 كتاب فرق بني املذكَّ
واملؤنَّث

311 #أبو إسحاق )الّزجاج(م

ر واملؤنَّث 14 317 #أمحد بن احلسن )ابن شقري(ماملذكَّ

ر واملؤنَّث15 ؟؟؟عبد اهلل بن حمّمد )ابن شقري(ماملذكَّ

ر واملؤنَّث16 325 #أبو الّطيِّب )الوّشاء(ماملذكَّ

ر واملؤنَّث 17 325 #أبو احلسني )اخلّزار(ماملذكَّ

ر واملؤنَّث18 328 #حمّمد بن القاسم )األنبارّي(طاملذكَّ

ر واملؤنَّث19 347 #أبو حمّمد )ابن درستويه(ماملذكَّ

ر واملؤنَّث20 354 #أبو بكر )العّطار(ماملذكَّ

ر واملؤنَّث 21 360 #أبو احلسني )ابن الّتستّي(طاملذكَّ

ر واملؤنَّث22 370 #أبو عبد اهلل )ابن خالويه(ماملذكَّ

ر واملؤنَّث23 380 #أبو احلسن )الّشمشاطّي(ماملذكَّ

ر واملؤنَّث 24 392 #أبو الفتح )ابن جنّّي(طاملذكَّ
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ر واملؤنَّث 25 395 #أبو احلسني )أمحد بن فارس(طاملذكَّ

علم�ء بعد القرن الّرابع

ر واملؤنَّث26 ؟؟؟)أبو داود النّحوّي( ماملذكَّ

ر واملؤنَّث 27 ؟؟؟القاسم بن حمّمد )العجالن(ماملذكَّ

ر 28 البلغة يف الفرق بني املذكَّ
واملؤنَّث

577 #أبو الربكات )ابن األنبارّي(ط

فتح املنّان برشح ما يذّكر 29
ومؤّنث من أعضاء اإلنسان

1197 #أمحد بن حمّمد )الّسجاعّي(م

الّثالث والّرابع  وبعَد هذا اجلرد للمصنّفات تبنيَّ مدى اهتامم علامء القرنني 
ر واملؤنَّث-، ونستطيع أْن نقول: ال يوجد  يف الّتأليف يف هذا الفّن - أي: املذكَّ
ر واملؤنَّث. وهناك  لغوّي من أعالم القرنني الّثالث والّرابع إاّل وله كتاب يف املذكَّ

ر واملؤنَّث، ومنهم:  َمن َنَظَم يف املذكَّ

�صنة وف�تها�صم الّن�ظمح�له�ا�صم الّنظمت

ر واملؤنَّث1 379#أبو بكر )الّزبيدّي( األندليّسضمنظومة يف املذكَّ

منظومة فيام يذّكر وما يؤّنث من 2
احليوان

672#)ابن مالك( األندليّسض

؟؟؟جمهولة املؤّلفضمقطوعة شعرّية3

ر واملؤنَّث يف العرص احلديث: أّما َمن ألف يف املذكَّ
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�صنة طب�عتها�صم املوؤّلفح�لها�صم الكت�بت

الّشيخ حمّمد اخلض طاإلمتاع فيام حيتاج تأنيثه إىل سامع1
حسني

؟؟؟

املبتكر فيام يتعّلق باملؤنَّث 2
ر  واملذكَّ

؟؟؟ذو الفقار النقوّيح

الّرسالة الّرشادّية فيام جيوز 3
تذكريه وتأنيثه مًعا يف العربّية

1952محمّمد رشاد عبد الظاهرط

د. إبراهيم إبراهيم طالّتأنيث يف الّلغة العربّية4
بركات

1988م

ر واملؤنَّث يف الّلغة 5 معجم املذكَّ
العربّية

1989مد. حمّمد أمحد قاسمط

ر 6 املعجم املفّصل يف املذكَّ
واملؤنَّث

1994مد. إميل بديع يعقوبط

م�صّنف�ت املوؤنَّث ال�ّصم�عّي/عر�ٌس ببليوغرايفٌّ

أفرَد بعٌض من العلامء رسائل صغرية تناولت املؤنَّثات الّسامعّية، ومن هذه 
الّرسائل:

�صنة وف�ئها�صم الع�ملح�لها�صم الكت�بت

إسحاق بن إبراهيم خمنظومة يف املؤنَّثات الّسامعّية1
)الفارايّب(

#350
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القصيدة املوّشحة باألسامء املؤنَّثة 2
الّسامعّية

أبو عمرو عثامن )ابن ط
احلاجب(

#641

رسالة جامعة للمؤّنث 3
الّسامعّي)5(

)أمحد بن عبد الّرضا( خ
البرصّي

بعد 
#1086

عبد الّلطيف بن حمّمد خرسالة املؤنَّث الّسامعّي)6(4
أيوب )القراجّي(

؟؟؟

معجم املؤنَّثات الّسامعّية العربّية 5
والّدخيلة

؟؟؟حامد صادق قنيبيط

الّتذكري والّت�أنيث يف العربّية، وتق�صيم اال�صم عليه

ينقسم االسم بحسب الّتذكري والّتأنيث عىل قسمني، مها:
ر: هو ما خال من عالمات الّتأنيث الّثالث )الّتاء واأللف واهلاء(، أو ما  املذكَّ
يصّح أْن تشري إليه بقولك )هذا(، نحو: رجٌل، زيٌد، قطر، كتاب)7(. وهو قسامن:
حقيقّي: وهو ما يدّل عىل ذكٍر من النّاس أو احليوان، كرجل، وصبّي، وأسد، 

ومجل)8(.
جمازّي: وهو ما ُيعامل معاملة الّذكر من النّاس أو احليوان وليس منها، كبدر، 

وليل، وباب)9(.
فتاٌة،  زهرٌة،  نحلٌة،  نحو:  )هذه(،  بقولك  إليه  ُتشري  أْن  يصّح  ما  املؤنَّث: 

شجرٌة)10(.
أّما املؤنَّث، فهو يقسم عىل أقسام، أّما من حيث كونه حقيقّيًا أو جمازّيًا، أو من 
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حيث اّتصاله باألداة ِمن عدمه، وهكذا:

اأواًل: ينق�صم اال�صم املوؤنَّث على ق�صمي اأ�ص��صّيي، هم�:

دلَّ عىل  اسم  هو  أو  ِمن جنسه،  مذّكر  ُيقابله  كان  ما  احلقيقّي: وهو  املؤنَّث 
إنسان أو حيوان يلد أو يبيض، نحو: سعاد، امرأة، محامة، بقرة)11(.

املؤنَّث املجازّي: وهو ما ال ُيقابله مذّكر ِمن جنسه، أو هو ما دّل عىل مؤّنث 
غري حقيقّي، وقد عاملته العرب معاملة املؤنَّث جمازًا، نحو: نار، دار، شمس، 

صحراء)12(.

بعالمة  اّت�ص�له  وعدم  اّت�ص�له  حيث  من  املوؤنث  اال�صم  ينق�صم  ث�نًي�: 
الّت�أنيث على ثالثة اأق�ص�م:

الّتأنيث،  مؤّنث حقيقّي وخال من عالمة  دّل عىل  ما  املعنوّي: وهو  املؤنَّث 
نحو:

األسامء اخلاّصة باإلناث، نحو: بنت، ُأخت، ُأم.
أسامء البلدان واملدن والقبائل، نحو: الّشام، مرص، قريش، بغداد.

، فِخذ، ذراع،  ُأذن، ساق  يد،  املزدوجة، نحو: عني،  أسامء بعض األعضاء 
سّن، كتِف، شامل، يمني.

الّتأنيث، نحو: محزة،  ر وحلقته عالمة  الّلفظّي: وهو ما دّل عىل مذكَّ املؤنَّث 
طلحة، زكرّيا)13(.

املؤنث الّلفظّي واملعنوّي: وهو ما دّل عىل مؤنَّث حقيقّي واتَّصلت به عالمة 
الّتأنيث، نحو: اخلنساء، راقية، سلمى)14(.
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وكّل هذه األنواع الّسابقة من املؤنَّث قْد جيتمع فيها نوعان أو أكثر، فيسّمى 
باسم يشمل نوعني أو أكثر، كأن يقال:

مؤّنث حقيقّي لفظّي: وهو ما له َذَكٌر ِمن جنِسه، وفيه عالمة تأنيث، كفاطمة.

مؤّنث حقيقّي معنوّي: ما له َذَكٌر ِمن جنِسه، وليس فيه عالمة تأنيث، كهند.

مؤّنث جمازّي لفظّي: ما ليس له َذَكٌر ِمن جنِسه، وفيه عالمة تأنيث، كشجرة.
َذَكٌر ِمن جنِسه، وليَس فيه عالمة تأنيث،  مؤّنث جمازّي معنوّي: ما ليس له 

كرجل)15(.
ويقسم املؤنَّث باعتبار ذاتّيته وتأويله عىل ثالثة أقسام:

أو  كاإلضافة  خارجّي،  اعتبار  أيِّ  بدون  نفسه  يف  مؤّنث  له  ما  ذايّت:  مؤّنث 
الّتأويل، كزينب.

لسبب  املؤنَّث  هبا  وُيراد  أصلها،  يف  مذّكرة  صيغُته  كانت  ما  تأوييّل:  مؤّنث 
بالغّي، كأْن ُيقال: أتتني كتاب رُسرُت به، أي: رسالة.

مؤّنٍث،  إىل  ُأضيفت  ولكنّها  مذّكرة،  صيغُته  كانت  ما  حكمّي:  مؤّنث 
َعَها  مَّ َنْفٍس  ُكلُّ  َوَجاَءْت  تعاىل:  كقوله  اإلضافة،  بسبب  الّتأنيث  فاكتسب 
التأنيث من اإلضافة  اكتسبت  لكنّها  )كّل( مذّكرة،  فكلمة   ،)16(َوَشِهيٌد َسائٌِق 
ر واملؤنَّث يف العربّية وضعُتها يف  إىل املؤنَّث إىل كلمة )نفس()17(، وأقسام املذكَّ

املخّطط التايل، للّتوضيح: 
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ر واملؤنَّث يف العربّية املخّطط يوّضح أقسام املذكَّ

ر�ص�ئل مهّذب

اإليرايّن بمجموع عنوانه: رسائل مهّذب،  الّشورى  احتفظْت مكتبة جملس 
ين  الدِّ مهّذب  الّشيخ  رسائل  ِمْن  رسالة  ثالثنَي  عىل  حيتوي  املجموع  وهذا 
البرصّي، ومنها الّرسالة التي بني يديك والتي نعمل عىل حتقيقها، وِمن أبرز هذه 

اال�صم

مذّكر

حقيقّي، كرُجل

جم�زّي، كبدر

اأ�ص��صّي

حقيقّي، ك�صع�د

جم�زّي، كن�ر

معنوّي

لفظّي، كحمزة

لفظّي معنوّي، 
ك�صلمى

ذاتي، كزينب

ت�ويلّي

حكمّي

االأع�ص�ء 
املزدوجة، كعي

البلدان واملدن، 
كبغداد

خ��ّس ب�الإن�ث، 
كبنت

اتِّ�ص�له ب�الأداة 
من عدمه

ذاتّيته وت�أويله

موؤّنث
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الّرسائل:
1- رسالة يف آداب املناظرة.

2- رسالة يف البسملة)18(.
3- رسالة يف علل خلق الكافر)19(.

4- الّرسالة اخلّطّية.
5- رسالة يف الفصاحة والبالغة)20(.

وغريها، وقد عمل النّاسخ فهرًسا هلا، هذه صورته:

الّصورة من الّلوحة األُوىل من املخطوط

عدد االأ�صم�ء الواردة يف الّر�ص�لة 

ذكر الّشيخ مهّذب الّدين البرصّي عدًدا كبرًيا من أسامء املّؤنثات الّسامعّية، 
وقد قاربت املائتي اسم، ونسبة كّل حرف ِمن احلروف قياًسا بالكّم الذي ورد 
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من أسامء يتبنيَّ يف املخّطط:

عددهاحلرفتعددهاحلرفت

5 أسامءالباء162 اساًماهلمزة1

6 أسامءالّدال64 أسامءاجليم3

4 أسامءالواو6اسم واحداهلاء5

10 أسامءاحلاء38 أسامءالّزاي7

5 أسامءالياء710 أسامءالّطاء9

4 أسامءالاّلم812 أسامءالكاف11

11 اساًمالنون714 أسامءامليم13

16 اساًمالعني1616 اساًمالّسني15

6 أسامءالّصاد718 أسامءالفاء17

7 أسامءالّراء1020 أسامءالقاف19

اسامنالّتاء422 أسامءالّشني21

3 أسامءاخلاء424 أسامءالّثاء23

5 أسامءالّضاد526 أسامءالّذال25

اسامنالغني28اسم واحدالّظاء27

جمموع األسامء الواردة يف الّرسالة: 181 اساًم

املخّطط يوّضح العدد الكمّي للمؤّنثات الّسامعّية الواردة يف الّرسالة
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ن�صبة الّر�ص�لة اإىل املوؤّلف

الّشيخ  الزمة  هي  مصنّفها  إىل  الّرسالة  بنسبة  نقطع  جتعلنا  التي  األمور  من 
الراجي غفور  فيقول  التصقت يف مقّدمات كتبه ورسائله، وهي: )وبعُد،  التي 
ضا()21(، وقد كّرر هذه الاّلزمة يف  ب أمحد بن عبد الرِّ ضا، املشتهر باملهذِّ رّبه والرِّ

أغلب رسائله، قال يف رسالته يف البالغة والفّصاحة: 

)الّشكل )1( الّصورة من مقّدمة رسالته يف البالغة والفصاحة( 

ويقول يف موطٍن آخر ِمن رسائله:

)الّشكل )2( الّصورة من مقّدمة رسالته اخلّطّية(

ويقول يف موطٍن ثالث:

)الّشكل )3( الّصورة من مقّدمة رسالته عىل البسملة(

وعىل هذه الّشاكلة عمل يف مقّدمات رسائله وكتبه، ثّم إّن هناك الزمة ثانية 
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له استعملها يف رسائله، وهي: أّن أغلب رسائله أّلفها مَلن طلب منه ذلك، وهو 
ما نراه يف هذه الّرسالة أيًضا، وبعد ما تقّدم يمكن القول: إّن هذه الّرسالة من 

ين أمحد بن عبد الّرضا البرصّي. ب الدِّ مصنّفات الّشيخ مهذِّ

منهج الّتحقيق

عملُت يف حتقيق هذه الّرسالة منهجّية معّينة، وهي:
خّرجُت األلفاظ التي قال عنها صاحب الّرسالة بأهّنا مؤّنثة سامعّية.

وعىل  واملّؤنث،  ر  املذكَّ يف  ُصنِّفت  التي  الُكُتب  عىل  الّتخريج  يف  اعتمدُت 
الّرسائل التي ُكتَِبت يف املؤنَّثات الّسامعّية، كالذي كتبها: نعمة اهلل اجلزائرّي، أو 

التي كتبها: عبد الّلطيف بن حمّمد أّيوب القراجّي.
بّينت معاين بعض الكلامت التي قْد يلتبس عىل القارئ فهم معناها.

عّلقت عىل بعض األُمور التي وردْت يف املخطوط.
ألَّف يف  الّدين معتمًدا عىل ما ورَد عند َمن  الّشيخ مهّذب  عملت فائًتا عىل 

ر واملؤنَّث. املذكَّ

و�صف الّن�صخة اخلّطّية 

اعتمدُت يف حتقيق هذه الّرسالة عىل نسخة خّطّية وحيدة، احتفظْت هبا مكتبة 
جملس الّشورى اإليرايّن، برقم: 28639، وخّطها نسخ وهو مجيل جًدا وواضح 

ومقروء، ملْ أقف عىل تاريخ نسخها وال ناسخها.
الّصفحة األوىل  الّرسالة من لوحة واحد، صفحة ونصف، ويف  تتكّون هذ 
)18( سطًرا، ويف الّصفحة الّثانية )11( سطًرا، وقْد مّيز النّاسخ احلروف باملداد 
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يف  سالة  الرِّ هذه  ُنِسخْت  وقْد  املدرجة،  املخطوط  صورة  يف  مبنّي  وكام  األمحر 
ضا، وهذه الّرسالة تقع ضمن جمموع خطّي يتضّمن ثالثنَي  مشهد اإلمام الرِّ
رسالة ِمن رسائل الّشيخ مهّذب الّدين البرصّي، وقْد أرشنا إليها سابًقا، ورقم 

الّرسالة يف املجموع )29(، وهي يف اللَّوحة )366(.
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صورة املخطوط:

صورة الّصفحة األُوىل من املخطوط
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]النَّصُّ امُلحقَّق[

]املقّدمة[:

حيِم محِن الرَّ بسِم اهللِ الرَّ
احلمُد هللِ ربِّ العاملنَي، والّصالُة عىل حمّمٍد سيِِّد املرسلنَي، وعتتِِه الّطاهريَن 

املعصومنَي، وبعُد: 
ضا: هذه  ب أمحد بن عبد الرِّ ضا، املشتهر باملهذِّ فيقوُل الّراجي َعْفَو ربِّه والرِّ
جامعة للمؤنَّث الّسامعّي بقدر اإلمكان، مرتَّبة عىل نسِق أبجد لبعض اإلخوان، 

حيث يتعرسَّ الّتتبُّع عليهم، مشقُتها وأرسلتها إليهم.
حرُف اهلمزِة ]16 اساًم[

َأْرَنب)28(،  َأْرَوى)27(،  َأَتان))26((،  َأْرض)25(،  َأَمام)24(،  ُأُذن)23(،  إِْصبِع)22(، 
َأَجأ اسم  إِبِل)35(،  ام)33(، اْست)34(،  إهِْبَ َأْفَعى)31(، َأْضَحى)32(،  آل)29(، إِْنس)30(، 

جلبل)36(، َأْزَيب اسم للّريح)37(.
حرف الباء ]5 أسامء[

ُبنرُْص)38(، َباع)39(، َبرَش)40(، بِْئر)41(، َبَقر)42(. 
حرُف اجِليِم ]6 أسامء[

َجام)43(، َجَهنَّم)44(، َجِحْيم)45(، ِجَعار)46(، َجُرور)47(، َجَراد)48(.
حرُف الّداِل املهملِة ]6 أسامء[

اَلح)50(، َدْأل)51(، ُدُبر)52(، ِدْيَوان)53(، َدار)54(. َدْلو)49(، ِدْرُع السِّ
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حرُف اهلاِء ]اسٌم واحٌد[
اهلَُبْوط)55(. 

حرُف الواِو ]4 أسامء[
َوِرك)56(، َوَراء)57(، َوطِْيس)58(، َوْعل)59(. 

حرُف الّزاي ]3 أسامء[
َزْند)60(، َزْوج)61(، َزْرع.

حرُف احلاِء امُلهملِة ]10 أسامء[
َحاَلق)67(،  َحُدْور)66(،  َحاُنْوت)65(،  َحُرْور)64(،  َحَضاِجر)63(،  َحْرب)62(، 

مِحْص)68(، َحضأ: اسم نجم)69(، واحَلال)70(، واحَلاَمم)71(، يذّكران أيًضا.
حرُف الّطاِء امُلهملِة ]7 أسامء[

َطاُوُوس)77(،  َطرْي)76(،  َطِوَي)75(،  َطَبق)74(،  َطاُغْوت)73(،  َطْست)72(، 
طَِباع)78(.

حرُف الياِء املثنّاِة ]5 أسامء[
َيد)79(، َيْمنُي مطلًقا)80(، َيْعِرب: اسم قبيلة)81(، َيْرُبْوع)82(، َيَسار لليد)83(.

حرُف الكاِف ]8 أسامء[
ُكَراع)90(،  َكِرش)89(،  َكبِد)88(،  ُكْحل)87(،  َكّف)86(،  َكتِف)85(،  َكَأس)84(، 

َكُؤود)91(. 
حرُف الاّلِم ]4 أسامء[

لَِسان)92(، َلَظى)93(، َلُبوس)94(، َلْيل)95(. 
حرف امليم ]7 أسامء[
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َمنُون)101(،  َمنَْجنُون)100(،  َمنَْجنِْيق)99(،  ِمَعى)98(،  ِمْلح)97(،  ِمْسك)96(، 
ُمْوَسى)102(.

حرف النّون ]11 اساًم[
َنْبل)109(،  َنار))108((،  َنْعل)107(،  َنِسْيم)106(،  َنْحل)105(،  َنَعم)104(،  َنْفس)103(، 

َناب)110(، َنًوى)111(، َنْحَلة)112(، َنْخل)113(.
حرف الّسني املهملة ]16 اساًم[

ِسْلم)119(،  َسُموم)118(،  ِساَمك)117(،  ُسْلَطان)116(،  َساَمء)115(،  َساق)114(، 
َسَباط)125(،  اوْيل)124(،  رَسَ ِساَلح)123(،  َسَقر)122(،  َسِعرْي)121(،  َسْه)120(، 

ى)129(. َسبِْيل)126(، َسَفط)127(، ُسْوق)128(، رُسً
حرُف الَعنِي امُلهملِة ]16 اساًم[

َعِقب)135(،  ُعْمر)134(،  َعُروض)133(،  َعَرب)132(،  َعُضد)131(،  َعنْي)130(، 
َعنْز))141((،  ُعَقار))140((،  َعْقَرب))139((،  ِعرْي)138(،  ِعْرس)137(،  َعاتِق)136(، 

َعنَْكُبوت))142((، َعَواء))143((، َعْجم))144((، َعَصا))145((. 
حرف الفاء ]7 أسامء[

َفْأس)151(،  ُفْلك)150(،  فِْهر)149(،  فِْرَسن)148(،  َفَرس)147(،  َفْخذ)146(، 
َفِخث)152(. 

حرف الّصاد املهملة ]6 أسامء[
اط)156(، َصُعود)157(، َصِلْيف يذّكر  َصْدر)153(، َصُعْوط)154(، َصاع)155(، رُصَ

أيًضا)158(. 
حرف القاف ]10 أسامء[
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َقَفا)159(، ِقْدر)160(، َقنَاة: اسم للّرمح)161(، َقْتب)162(، َقِلْيب)163(، َقْوس)164(، 
ام)167(، َقُدوم)168(. ُقْلب)165(، َقَدم)166(، ُقدَّ

حرُف الّراِء ]7 أسامء[
ِرْجل)169(، ِرْيح بجميع أفرادها)170(، َرَكي)171(، ُرْوح: النّفس ال املهجة)172((، 

َرِحم))173(، َرَحى)174(، ِرْجل قطعة من اجلراد)175(. 
حرُف الّشنِي امُلعَجمة ]4 أسامء[

ر أيًضا)179(. ْعر يذكَّ َشْمس)176(، َشاَمل)177(، َشُعْوب)178(، والشَّ
حرُف الّتاِء ]اسامن[

ر أيًضا)181(.  اك)180(، والتَّْمر يذكَّ ترِْبَ
ثِة ]4 أسامء[ حرُف الّثاِء املثلَّ

ُثاَمم: اسم بنت)182(، والثََّمر)183(، والثَّْعَلب)184(، والثُّْعَبان تذّكر أيًضا)185(.
حرُف اخلاِء املعجمة ]3 أسامء[

ر بجميع أسامئها)187(، واخِلْرَنق: ولد األرنب يذّكر أيًضا)188(. ِخنرِْص)186(، مَخْ
حرُف الّذاِل امُلعجمة ]5 أسامء[

العرش)192(،  إىل  للّثالثة  اسم  َذْود:  ُذَكاء)191(،  ِذَراع)190(،  َذَهب)189(، 
َذُنْوب)193(.

اِد امُلعجمة ]5 أسامء[ حرُف الضَّ
العسل  بالّتحريك:  ب  رَضَ ُضَحى)197(،  َضُبع)196(،  َضأن)195(،  ِضْلع)194(، 

األبيض)198(. 
حرُف الّظاِء امُلعجمة ]اسم واحد[
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ُظْهر: وهو الوقت)199(.
حرُف الَغنِي امُلعجمة ]اسامن[

َغنَم)200(، ُغْول)201(. 
]فائدة[: 

وملْ أجد يف حرِف الاّلِم واأللِف شيًئا.
]تتّمة[:

ر)202(،  تؤنَّث وتذكَّ واملعنوّية كمن، وإىل،  اهلجائّية  احلروف  أّن مجيع  واعلْم 
البقعة،  باعتبار  البلدان  أسامء  وكذا  الّسالمة،  مجع  غري  بأرسها  اجلموع  وكذا 

ر باعتبار املكان)203(. وتذكَّ
]خامتة[:

ِة َمْشِقَها يوم الربوج، من شهر اجليم، من الّسنة اجلّد، من  اتَّفق الفراُغ من َمَشقَّ
ِعرش الّدال املضعَّف بعد إسقاطك ألًفا من اهلجرة النّبوّية عىل مهاجرها أفضل 

الّصالة وأتّم الّسالم، يف املشهد الّرضوّي رشف بمرشفه.
سالُة[ ]متَّت الرِّ

ثة الّسامعّية)204(: فائت األسامء املؤنَّ
حرُف اهلمزة:

إبط)205(، َأُلوب)206(.
حرُف الباء:

بدر)207(، بِْكر)208(، بيت)209(.
حرُف اجليم:
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جّن)210(، جناح)211(، جنوب)212(، جيب)213(.
حرُف الّدال:

دبور)214(، دم)215(.
حرُف اهَلاء:
هدى)216(.

حرُف الَواو:
الولد)217(، الوالد)218(.

حرُف الّزاي:
مل أجد فائًتا.
حرُف احَلاء:
مل أجد فائًتا.

حرُف الطَّاء:
طريق)219(.

حرُف الياِء املثنَّاة:
مل أجد فائًتا.

حرُف الَكاف:
الَكعب)220(.
ِم: حرُف الالَّ
ملْ أجد فائًتا.

حرُف النّون:
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مل أجد فائًتا.
حرُف الّسني:

الّساعد)221(، السّكني)222(، ُسلَّم)223(، اليّسء)224(.
حرُف الَعني:

ُعَقاب)225(، َعْجز)226(، ُعنُق)227(.
حرُف الفاء:

الفردوس)228(، الفهد)229(.
حرُف الّصاد امُلهملة:

صبا)230(، َصعود)231(.
حرُف الَقاف:

َقْتُب)232(.
حرُف الّراء:
مل أجد فائًتا.

ني امُلعجمة: حرُف الشِّ
مل أجد فائًتا.
حرُف الّتاء:
مل أجد فائًتا.

حرُف الّثاء املثّلثة:
ثدي)233(.

حرُف اخلاء امُلعجمة:
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مل أجد فائًتا.
حرُف الّذال امُلعجمة:

مل أجد فائًتا.
حرُف الّضاد امُلعجمة:

مل أجد فائًتا.
حرُف الّظاء:
مل أجد فائًتا.

حرُف الَغني:
ملْ أجْد فائًتا
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الهوام�ُص

الّشيعة:  وأعيان  ص199،  العلامء:  تراجم  يف  الّسامء  نجوم  من:  ترمجته  خلّصت   -1
290/4، ومستدرك أعيان الّشيعة: 88/5، وطبقات أعالم الّشيعة: 60/8، ومعجم أعالم 
عّل  املحقّقان:  أجاد  وقد  وغريها،   ،384/3 املتكّلمني:  طبقات  ومعجم  ص44،  الّشيعة: 
فالحّي ليالب، ورضا غالمّي، يف عمل ترمجته، حينام حّققا رسالته املوسومة: العلل يف خلق 

الكافر، وقد اعتمدُت يف تلخيص هذه الّتمجة مّما قااله، فجزامها اهلل خرًيا.
2- هو الّشيخ حمّمد بن احلسن بن عّل احلّر العامّل املشغرّي، املعروف بصاحب الوسائل، 
اآلمل يف علامء جبل  وأمل  الّشيعة،  منها: وسائل  كثرية،  له مصنّفات  ولد سنة)1033هـ(، 
عامل، وغريها كثري، فقد جتاوزت مصنّفاته الّثالثني مصنًّفا، تويّف يف مشهد سنة)1104هـ(، 
ُينظر ترمجته: أمل اآلمل يف علامء جبل عامل: 141/1، وروضات اجلنّات يف أحوال العلامء 

والّسادات: 96/7، ومعجم أعالم جبل عامل: ص319. 
ر  3- أفادين كثرًيا ما كتبه الّدكتور: إميل بديع يعقوب يف كتابه: املعجم املفّصل يف املذكَّ
ر واملؤنَّث، فلَمن أراد أن يستزيد، فلريجع إليه،  واملؤنَّث، فقد عمل جرًدا مفّصاًل لكتب املذكَّ

جزاه اهلل خرًيا.
4- وضعت رمز: )م( للكتاب املفقود، و)ط( للكتاب املطبوع، )ح( للّطبعة احلجرّية، 

و)خ( للكتاب املخطوط، و)ض( للكتاب املضّمن يف كتاٍب آخر.
5- وهي الّرسالة التي نقوم بتحقيقها.

6- يل نسخة خّطّية منها.
7- ُينظر: الّتعريفات: ص206.

8- ُينظر: جامع الّدروس العربّية: 75/1.

9- ُينظر: جامع الّدروس العربّية: 75/1.
10- ُينظر: الّتعريفات: ص233.
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11- ُينظر: الّتعريفات: ص233، وموّضح أرسار النّحو: ص408.
12- ُينظر: موسوعة النّحو والرّصف واإلعراب: ص601.

13- ُينظر: جامع الّدروس العربّية: 75/1.
ر واملؤنَّث: ص62. 14- ُينظر: املعجم املفّصل يف املذكَّ

والرّصف  النّحو  وموسوعة  ص63،  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ يف  املفّصل  املعجم  ُينظر:   -15
واإلعراب: ص601.

16- سورة ق: 21.
ر والّتأنيث: ص63. 17- ُينظر: املعجم املفّصل يف املذكَّ

18- يعمل عىل حتقيقها أستاذنا: األستاذ الّدكتور محيد الفتلـّي، وكانت قد ُحّققت سابًقا 
يف مركز تراث البرصة، بتحقيق: اأُلستاذ املساعد الّدكتور قاسم خلف مشاري الّسكينّي. 

19- الّرسالة الوحيدة التي حّققت من هذه الّرسائل، وقد حّققها: عّل فالحّي ليالب، 
ورضا غالمّي، وقد ُنرشت يف جمّلة اخلزانة الكربالئّية.

20- أعمل عىل حتقيقها.
الكافر:  خلق  يف  العلل  رسالة  مقّدمة  وُينظر:  الّسامعي،  املؤنَّث  رسالة  مقّدمة   -21

ص281.
ر واملؤنَّث: ص55؛ وما يذّكر وما يؤّنث من اإلنسان والّلباس:  22- ُينظر: خمترص املذكَّ
الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص273؛  األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص70؛ 
فارس(:  بن  )أمحد  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص512؛  جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص50و57؛ 
الّسامعّية:  املؤنَّثات  يف  ورسالة  ص71؛  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ بني  الفرق  يف  والُبلغة  ص55؛ 

ص161.
ص50و55؛  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ وخمترص  ص73؛  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -23
األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص70؛  والّلباس:  اإلنسان  من  يؤّنث  وما  يذّكر  وما 
ر واملؤنَّث )ابن  ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص49و54و56؛ واملذكَّ ص208و271؛ واملذكَّ
ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص55؛ والُبلغة يف الفرق بني  جنّّي(: ص511و512؛ واملذكَّ

ر واملؤنَّث: ص67؛ ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161. املذكَّ
ر  ر واملؤنَّث: ص59؛ واملذكَّ ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص109؛ وخمترص املذكَّ 24- ُينظر: املذكَّ
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ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص511و512؛ والُبلغة  واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص55و60؛ واملذكَّ
ر واملؤنَّث: ص83. يف الفرق بني املذكَّ

ر واملؤنَّث: ص66؛ ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية:  25- ُينظر: الُبلغة يف الفرق بني املذكَّ
ص161.

)املرّبد(:  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص88؛  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -26
ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص53. ص84و95و98و130؛ واملذكَّ

واملؤنَّث  ر  واملذكَّ 104؛   ،103 ص90،  األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  املذكر  ُينظر:   -27
)أمحد بن فارس(: ص59.

ر واملؤنَّث )املرّبد(: ص95و97؛  ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص100؛ واملذكَّ 28- ُينظر: املذكَّ
ر واملؤنَّث  ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص59؛ واملذكَّ ر واملؤنَّث: ص60؛ واملذكَّ وخمترص املذكَّ

)ابن جنّّي(: 512؛ ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161.
األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص58؛  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ خمترص  ُينظر:   -29
الّسامعّية:  املؤنَّثات  يف  ورسالة  ص51؛  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص376و435؛ 

ص161.
30- ُينظر: رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161.

ص60؛  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ وخمترص  ص100؛  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -31
ص59؛  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص112؛  األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ
ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص60؛  ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص511و512؛ واملذكَّ واملذكَّ

ر واملؤنَّث: ص73؛ رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161. والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ
ر  ر واملؤنَّث: ص55؛ واملذكَّ ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص82؛ وخمترص املذكَّ 32- ُينظر: املذكَّ
ر  واملذكَّ ص55و58؛  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ص218؛  األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث 
يف  ورسالة  ص56؛  فارس(:  بن  )أمحد  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص512؛  جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث 

املؤنَّثات الّسامعّية: ص161.
ر واملؤنَّث: ص53و55؛ وما  ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص78؛ وخمترص املذكَّ 33- ُينظر: املذكَّ
ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص303؛  يذّكر وما يؤّنث من اإلنسان والّلباس: ص70؛ واملذكَّ

ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص512.  واملذكر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص49و53؛ واملذكَّ
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34- ُينظر: رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161.
ص100؛  )املرّبد(:  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص88؛  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -35
ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص54 و56و59و68؛  ر واملؤنَّث: ص60؛ واملذكَّ وخمترص املذكَّ
ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص58؛  ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص511و512؛ واملذكَّ واملذكَّ

ر واملؤنَّث: ص74؛ ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161. والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ
بن  )أمحد  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ  ،483 ص  األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -36
املؤنَّثات  يف  ورسالة  ص81؛  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ بني  الفرق  يف  والُبلغة   ،61 ص  فارس(: 

الّسامعّية: ص161.
ر  املذكَّ ُكتب  يف  ووردْت  ص297،  الّريح:  أسامء  ُينظر:  الّريح،  أسامء  من  وهي   -37
األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص104؛  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:  واملؤنَّث، 
جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص60؛  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ 404و425؛ 

ص511و512.
الّسامعّية:  املؤنَّثات  يف  ورسالة  ص57؛  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -38

ص161.
ر واملؤنَّث: ص73؛ ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية:  39- ُينظر: الُبلغة يف الفرق بني املذكَّ

ص161.
40- وجيوز تذكريه وتأنيثه، ُينظر: رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161.

األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص91؛  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -41
ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(:  ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص54و56و65؛ واملذكَّ ص422؛ واملذكَّ
ر  املذكَّ بني  الفرق  والُبلغة يف  ص59؛  فارس(:  بن  )أمحد  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص511و512؛ 

واملؤنَّث: ص68؛ ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161.
ر  املذكَّ وخمترص  ص101و115و117و118؛  )املرّبد(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -42
)ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص547؛  األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص51؛  واملؤنَّث: 
ر  ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص52؛ والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ الّتستّي(: ص52؛ واملذكَّ

واملؤنَّث: ص83.
جنّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص66؛  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -43
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ص512؛ ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161.
ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(:  ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص372؛ واملذكَّ 44- ُينظر: املذكَّ
ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(:  ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص512؛ واملذكَّ ص67و106؛ واملذكَّ

ص60؛ ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161.
ر  ر واملؤنَّث: ص60؛ واملذكَّ ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص93؛ وخمترص املذكَّ 45- ُينظر: املذكَّ
ر  ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص67و106؛ واملذكَّ واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص371؛ واملذكَّ
ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص60؛ ورسالة  واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص511و512؛ واملذكَّ

يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161.
الّسامعّية:  املؤنَّثات  يف  ورسالة  ص110؛  األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -46

ص161.
الّسامعّية:  املؤنَّثات  املخّصص: 143/16؛ ورسالة يف  ُينظر:  العميقة،  البئر  47- وهي 

ص161.
األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص51؛  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ خمترص  ُينظر:   -48
جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص67؛  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص440و551؛ 

ص512؛ ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161.
ص60؛  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ وخمترص  ص92؛  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -49
الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص332و438؛  األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ
)أمحد  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص511و513؛  جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص50و54و75؛ 
املؤنَّثات  يف  ورسالة  ص79؛  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ بني  الفرق  يف  والُبلغة  ص59؛  فارس(:  ابن 

الّسامعّية: ص161. 
د(: ص96؛ وخمترص  ر واملؤنَّث )املربِّ ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص93؛ واملذكَّ 50- ُينظر: املذكَّ
ر واملؤنَّث  ر واملؤنَّث: ص58؛ وما يذّكر وما يؤّنث من اإلنسان والّلباس: ص72؛ واملذكَّ املذكَّ
ر  واملذكَّ ص50و75؛  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص351و403؛  األنبارّي(:  )ابن 
ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص51؛ والُبلغة  واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص511و513؛ واملذكَّ

ر واملؤنَّث: ص83؛ ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161. يف الفرق بني املذكَّ
51- ُدويبة كابن عرس، ُينظر: القاموس املحيط: ص997. 
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ر وما يؤّنث من اإلنسان والّلباس: ص71. 52- وهو االست، وهو مذّكر، ُينظر: املذكَّ
53- مل أجد َمن ذكرها بأهنّا مؤّنثة.

ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(:  ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص409؛ واملذكَّ 54- ُينظر: املذكَّ
فارس(:  بن  )أمحد  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص153؛  جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص53و74؛ 
الّسامعّية:  املؤنَّثات  يف  ورسالة  ص79؛  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ بني  الفرق  يف  والُبلغة  ص51؛ 

ص161.
ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص426؛  ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص85؛ واملذكَّ 55- ُينظر: املذكَّ
ر  ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص515؛ واملذكَّ ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص109؛ واملذكَّ واملذكَّ
ر واملؤنَّث: ص81؛ ورسالة يف  واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص57؛ والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ

املؤنَّثات الّسامعّية: ص161.
ر  ر واملؤنَّث: ص55؛ واملذكَّ ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص75؛ وخمترص املذكَّ 56- ُينظر: املذكَّ
ص50و54و110؛  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص289؛  األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث 
ر واملؤنَّث: ص73؛  ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص55؛ والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ واملذكَّ

ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص163.
ر واملؤنَّث )املرّبد(: ص95و104؛  ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص109، واملذكَّ 57- ُينظر: املذكَّ
ر  ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص55و110؛ واملذكَّ ر واملؤنَّث: ص59؛ واملذكَّ وخمترص املذكَّ
ر واملؤنَّث: ص83؛ ورسالة يف  املذكَّ الفرق بني  والُبلغة يف  )ابن جنّّي(: ص511؛  واملؤنَّث 

املؤنَّثات الّسامعّية: ص163.
58- ُينظر: رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص163.

املؤنَّثات  الّتستّي(: ص90و103و104؛ ورسالة يف  ر واملؤنَّث )ابن  املذكَّ ُينظر:   -59
الّسامعّية: ص163.

ص55؛  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ وخمترص  ص104؛  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -60
األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص70؛  والّلباس:  اإلنسان  من  يؤّنث  وما  يذّكر  وما 
)ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص50و80؛  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص265و390؛ 

جنّّي(: ص511؛ ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.
61- ُينظر: رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.
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ر واملؤنَّث )املرّبد(: ص96؛ وخمترص  ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص84؛ واملذكَّ 62- ُينظر: املذكَّ
ر واملؤنَّث )ابن  ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص424؛ واملذكَّ ر واملؤنَّث: ص59؛ واملذكَّ املذكَّ
واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص511و513؛  جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص50و70؛  الّتستّي(: 
ر واملؤنَّث: ص78و86؛ ورسالة يف  املذكَّ الفرق بني  )أمحد بن فارس(: ص57؛ والُبلغة يف 

املؤنَّثات الّسامعّية: ص161.
الّسامعّية:  املؤنَّثات  يف  ورسالة  ص110؛  األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -63

ص161.
األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص101؛  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -64
جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص71و78؛  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص404؛ 
فيقولون:  بالّراء،  وردت  وقد  ص81؛  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ بني  الفرق  يف  والُبلغة  ص513؛ 

احلرور، ُينظر: رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161.
ر  ر واملؤنَّث: ص57؛ واملذكَّ ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص98؛ وخمترص املذكَّ 65- ُينظر: املذكَّ
ص51و50و70؛  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص329؛  األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث 
ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص60؛ والُبلغة  ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص513؛ واملذكَّ واملذكَّ

ر واملؤنَّث: ص85؛ ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161. يف الفرق بني املذكَّ
ر  ر واملؤنَّث: ص59؛ واملذكَّ ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص85؛ وخمترص املذكَّ 66- ُينظر: املذكَّ
ر  واملذكَّ ص70؛  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص426؛  األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث 
ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص57؛ ورسالة  واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص511و513؛ واملذكَّ

يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161.
67- أي: املوت، ُينظر: رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161.

األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:  وتؤّنث،  تذّكر  مشهورة،  سورّية  مدينة   -68
ص464و467.

69- ُينظر: رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161.
ص44و54؛  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ وخمترص  ص93؛  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -70
الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص307و308؛  األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ
فارس(:  بن  )أمحد  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص513؛  جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص51و69؛ 
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ص59؛ ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161.
ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(:  ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص550؛ واملذكَّ 71- ُينظر: املذكَّ

ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص513؛ ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161. ص72؛ واملذكَّ
ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص316؛  ر واملؤنَّث: ص60؛ واملذكَّ 72- ُينظر: خمترص املذكَّ
ص514؛  جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص54و92؛  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ
ر واملؤنَّث: ص79؛  ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص60؛ والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ واملذكَّ

ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161.
ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص228؛  ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص98؛ واملذكَّ 73- ُينظر: املذكَّ
ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص60؛ والُبلغة  ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص54؛ واملذكَّ واملذكَّ

ر واملؤنَّث: ص70؛ ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161. يف الفرق بني املذكَّ
ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص265؛  ر واملؤنَّث: ص54؛ واملذكَّ 74- ُينظر: خمترص املذكَّ

ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص50. واملذكَّ
ص101؛  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:  يذّكر،  وقد  باحلجارة،  املطوّية  البئر   -75

ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص391؛ ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161. واملذكَّ
ر  ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص553و554؛ والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ 76- ُينظر: املذكَّ

واملؤنَّث: ص68؛ ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161.
77- ُينظر: رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161.

ر واملؤنَّث  78- أي: طَِباع الّرجل، وقد تذّكر أيًضا ولكّن الّتأنيث أكثر فيها، ُينظر: املذكَّ
األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص54؛  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ وخمترص  ص90؛  )الفّراء(: 
فارس(:  بن  )أمحد  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص91؛  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص307؛ 

ر واملؤنَّث: ص83. ص56؛ والُبلغة بني املذكَّ
وما  ص55؛  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ وخمترص  ص80؛  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -79
ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص275؛  يذّكر وما يؤّنث من اإلنسان والّلباس: ص70؛ واملذكَّ
جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص49و50و54و110؛  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ
ر  املذكَّ بني  الفرق  والُبلغة يف  ص56؛  فارس(:  بن  )أمحد  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص511و115؛ 

واملؤنَّث: ص73؛ ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص163.
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ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(:  ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص470؛ واملذكَّ  80- ُينظر: املذكَّ
ر واملؤنَّث: ص73؛ ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية:  ص50و111؛ والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ

ص163.
81- ُينظر: رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص163.

82- داّبة، ُينظر: القاموس املحيط: ص719.
ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(:  ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص434؛ واملذكَّ 83- ُينظر: املذكَّ

ص111؛ ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص163.
ر  ر واملؤنَّث: ص59، واملذكَّ ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص85، وخمترص املذكَّ 84- ُينظر: املذكَّ
ر  ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص54و99، واملذكَّ واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص411، واملذكَّ
ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص57، والُبلغة يف  واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص511و514، واملذكَّ

ر واملؤنَّث: ص69، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162. الفرق بني املذكَّ
ر واملؤنَّث: ص55، وما يذّكر وما يؤّنث من اإلنسان والّلباس:  85- ُينظر: خمترص املذكَّ
ر  ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص49و50و54و99، والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ ص70، واملذكَّ

واملؤنَّث: ص73، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.
وما  ص55،  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ وخمترص  ص80،  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -86
ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص278،  يذّكر وما يؤّنث من اإلنسان والّلباس: ص70، واملذكَّ
ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص514،  ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص50و54و100، واملذكَّ واملذكَّ
ر واملؤنَّث: ص72،  ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص56، والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ واملذكَّ

ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.
األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص103،  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -87
فارس(:  بن  )أمحد  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص511،  جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص419، 
الّسامعّية:  املؤنَّثات  يف  ورسالة  ص81،  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ بني  الفرق  يف  والُبلغة  ص61، 

ص162.
ر واملؤنَّث: ص55، وما يذّكر  ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص75، وخمترص املذكَّ 88- ُينظر: املذكَّ
ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص271و274،  وما يؤّنث من اإلنسان والّلباس: ص71، واملذكَّ
جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص50و54و99،  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ
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ر  املذكَّ بني  الفرق  والُبلغة يف  ص55،  فارس(:  بن  )أمحد  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص511و514، 
واملؤنَّث: ص72، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.

ر واملؤنَّث )املرّبد(: ص97، وخمترص  ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص75، واملذكَّ 89- ُينظر: املذكَّ
ر واملؤنَّث  ر واملؤنَّث: ص55، وما يذّكر وما يؤّنث من اإلنسان والّلباس: ص71، واملذكَّ املذكَّ
ر واملؤنَّث  ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص54و100، واملذكَّ )ابن األنبارّي(: ص291، واملذكَّ
ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص55، والُبلغة يف الفرق  )ابن جنّّي(: ص511و514، واملذكَّ

ر واملؤنَّث: ص73، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162. بني املذكَّ
ر واملؤنَّث )ابن  ر واملؤنَّث )املرّبد(: ص95و104و105و114، واملذكَّ 90- ُينظر: املذكَّ
ر واملؤنَّث )ابن  ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص99، واملذكَّ األنبارّي(: ص202و302، واملذكَّ
ر  ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص56، والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ جنّّي(: ص 514، واملذكَّ

واملؤنَّث: ص73، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.
91- ُينظر: رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.

ص114،  )املرّبد(:  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ  ،74 ص  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -92
ر  واملذكَّ ص294،  األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص53،  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ وخمترص 
ص514،  جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص49و55و101،  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث 
واملؤنَّث:  ر  املذكَّ بني  الفرق  يف  والُبلغة  ص55و56،  فارس(:  بن  )أمحد  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ

ص83، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص163.
ر  ر واملؤنَّث: ص60، واملذكَّ ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص 93، وخمترص املذكَّ 93- ُينظر: املذكَّ
ر  ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص67و106، واملذكَّ واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص372، واملذكَّ
يف  ورسالة  ص60،  فارس(:  بن  )أمحد  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص511،  جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث 

املؤنَّثات الّسامعّية: ص163.
األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص93،  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -94
جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص54و101،  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص352، 
ر واملؤنَّث:  ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص60، والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ ص511، واملذكَّ

ص83، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص163.
95- ُينظر: رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص163.
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ص56،  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ وخمترص  ص97،  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -96
ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(:  ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص209و385و386، واملذكَّ واملذكَّ
املؤنَّثات  يف  ورسالة  ص60،  فارس(:  بن  )أمحد  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص51و55و103، 

الّسامعّية: ص163.
ر  ر واملؤنَّث: ص59، واملذكَّ ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص 84، وخمترص املذكَّ 97- ُينظر: املذكَّ
ر  ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص50و105، واملذكَّ واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص420، واملذكَّ

واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص511و514، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص163.
ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص75، وما يذّكر وما يؤّنث من اإلنسان والّلباس:  98- ُينظر: املذكَّ
الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص301،  األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص71، 
ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(:  ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص514، واملذكَّ ص50و103، واملذكَّ

ص55، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص163.
ص60،  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ وخمترص   ،100 ص  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -99
ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص50و104،  ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص417، واملذكَّ واملذكَّ
ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص60، والُبلغة  ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص511، واملذكَّ واملذكَّ

ر واملؤنَّث: ص82، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص163. يف الفرق بني املذكَّ
ر واملؤنَّث )ابن  ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص 100، واملذكَّ 100- أي: الّدوالب، ُينظر: املذكَّ
ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(:  ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص105، واملذكَّ  األنبارّي(: ص417، واملذكَّ
ر واملؤنَّث: ص82، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية:  ص511و514، والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ

ص163.
)ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص99،  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:  املوت،  أي:   -101
)أمحد  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ الّتستّي(: ص 104،  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ األنبارّي(: ص225، 
املؤنَّثات  يف  ورسالة  ص84،  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ بني  الفرق  يف  والُبلغة  ص60،  فارس(:  ابن 

الّسامعّية: ص163.
ر  املذكَّ وخمترص  ص86،  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:  الّرأس،  به  َلق  حُيْ ما   -102
)ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص327،  األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص60،  واملؤنَّث: 
ر واملؤنَّث  ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص511و514، واملذكَّ الّتستّي(: ص50و105، واملذكَّ



جمّلة ف�صلّية حمكَّمةتراُث الب�صرة 454

ِريِّ �َصا الَب�صْ ْيِن اأَْحَمَد بِن َعْبِد الِرّ ِب الدِّ َماِعيِّ ملَُهذِّ نَِّث ال�صَّ ِر�َصاَلٌة َجاِمَعٌة ِلِلُم�ؤَ

ر واملؤنَّث: ص82، ورسالة يف املؤنَّثات  )أمحد بن فارس(: ص58، والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ
الّسامعّية: ص163.

ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(:  ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص306، واملذكَّ املذكَّ ُينظر:   -103
ر واملؤنَّث:  ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص54، والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ ص515، واملذكَّ

ص67، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص163.
ر واملؤنَّث  املذكَّ ُينظر:  فيها،  الّتأنيث  الفّراء  أكثر، وأنكر  تذّكر وتؤّنث، والّتذكري   -104
األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص58،  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ وخمترص  ص88،  )الفّراء(: 
بن  )أمحد  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص57و107،  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص346، 
ر  املذكَّ بني  الفرق  يف  والُبلغة  ص511،  جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص62،  فارس(: 

واملؤنَّث: ص75.
واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص85،  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:  الّتذكري،  فيها  وجيوز   -105
ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص511و515، والُبلغة يف الفرق  )ابن الّتستّي(: ص106، واملذكَّ

ر واملؤنَّث: ص69. بني املذكَّ
106- من أسامء الّريح وأسامء الّريح مؤّنثة، ُينظر: رسالة يف أسامء الّريح: ص302.

ص95،  )املرّبد(:  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ  ،84 ص  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -107
ر  ر واملؤنَّث: ص59، وما يذّكر وما يؤّنث من اإلنسان والّلباس: ص72، واملذكَّ وخمترص املذكَّ
ر  ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص54و107، واملذكَّ واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص410، واملذكَّ
ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص515، والُبلغة يف الفرق  واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص57، واملذكَّ

ر واملؤنَّث: ص79، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص163. بني املذكَّ
ر  ر واملؤنَّث: ص59، واملذكَّ ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص84، وخمترص املذكَّ 108- ُينظر: املذكَّ
ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص50و55و67و106،  واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص407، واملذكَّ
ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص51، والُبلغة  ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص511، واملذكَّ واملذكَّ

ر واملؤنَّث: ص70، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص163. يف الفرق بني املذكَّ
ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص556،  ر واملؤنَّث: ص77، واملذكَّ 109- ُينظر: خمترص املذكَّ

ر واملؤنَّث: ص79. ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص106، والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ واملذكَّ
ر  واملذكَّ ص79و89،  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:  اإلبل،  من  املسنّة  وهي   -110
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ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص54و105،  واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص201و429، واملذكَّ
ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص56،  ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص511و514، واملذكَّ واملذكَّ

ر واملؤنَّث: ص74. والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ
ص118،  )املرّبد(:  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ  ،99 ص  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -111
ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص54و108،  ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص433، واملذكَّ واملذكَّ
ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص511و514،  ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص60، واملذكَّ واملذكَّ

ر واملؤنَّث: ص80، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص163. والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ
ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص120. 112- ُينظر: املذكَّ

)املرّبد(: ص113،  ر واملؤنَّث  )الفّراء(: ص101، واملذكَّ ر واملؤنَّث  املذكَّ ُينظر:   -113
ر  واملذكَّ ص547،  األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص44،  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ وخمترص 

ر واملؤنَّث: ص85. واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص52، والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ
ر واملؤنَّث: ص55، وما  املذكَّ )الفّراء(: ص75، وخمترص  ر واملؤنَّث  املذكَّ ُينظر:   -114
ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص275،  يذّكر وما يؤّنث من اإلنسان والّلباس: ص71، واملذكَّ
جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص49و50و54و80،  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ
ر  املذكَّ بني  الفرق  والُبلغة يف  ص55،  فارس(:  بن  )أمحد  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص511و513، 

واملؤنَّث: ص68، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.
)املرّبد(: ص120،  ر واملؤنَّث  )الفّراء(: ص102، واملذكَّ ر واملؤنَّث  املذكَّ ُينظر:   -115
ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص51و54،  ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص366، واملذكَّ واملذكَّ
ر واملؤنَّث: ص65،  ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص60، والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ واملذكَّ

ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.
)الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:  أعىل،  فيها  والّتذكري  وتؤّنث  تذّكر   -116
األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص56،  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ وخمترص  ص83و511و513، 
جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص51و83،  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص309، 
ر  املذكَّ بني  الفرق  والُبلغة يف  ص57،  فارس(:  بن  )أمحد  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص511و513، 

واملؤنَّث: ص84، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.
117- ما ُسِمَك به اليّشء، القاموس املحيط: ص943.
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ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص101، وخمترص  118- وهي الّريح احلاّرة يف النّهار، ُينظر: املذكَّ
ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص78و84، ورسالة يف املؤنَّثات  ر واملؤنَّث: ص60، واملذكَّ املذكَّ

الّسامعّية: ص162.
ر واملؤنَّث:  ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص97، وخمترص املذكَّ 119- تذّكر وتؤّنث، ُينظر: املذكَّ
الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص313،  األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص58، 
املؤنَّثات  يف  ورسالة  ص81،  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ بني  الفرق  يف  والُبلغة  ص51و54و82، 

الّسامعّية: ص162.
120- أي: ااِلْست، ُينظر: رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.

121- ُينظر: رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.
ص60،  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ وخمترص  ص93،  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -122
ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص511، ورسالة  ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص372، واملذكَّ واملذكَّ

يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.
ر واملؤنَّث:  ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص99، وخمترص املذكَّ 123- تذّكر وتؤّنث، ُينظر: املذكَّ
الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص349،  األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص58، 
فارس(:  بن  )أمحد  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص513،  جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص55و58، 
الّسامعّية:  املؤنَّثات  يف  ورسالة  ص85،  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ بني  الفرق  يف  والُبلغة  ص60، 

ص162.
ر واملؤنَّث: ص60، وما يذّكر وما يؤّنث من اإلنسان والّلباس:  124- ُينظر: خمترص املذكَّ
الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص310،  األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص72، 
ر واملؤنَّث:  ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص513، والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ ص50و81، واملذكَّ

ص79، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.
ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص62، ورسالة يف املؤنَّثات  125- من أسامء احلّمى، املذكَّ

الّسامعّية: ص162.
ر واملؤنَّث )املرّبد(:  ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص87، واملذكَّ 126- تذّكر وتؤّنث، ُينظر: املذكَّ
ص319،  األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص56،  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ وخمترص  ص115، 
ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص513،  ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص51و55و81، واملذكَّ واملذكَّ
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ر واملؤنَّث: ص69،  ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص58، والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ واملذكَّ
ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.

127- ُينظر: رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.
ر واملؤنَّث )املرّبد(: ص95و96،  ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص96، واملذكَّ 128- ُينظر: املذكَّ
ر  واملذكَّ ص354،  األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص57،  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ وخمترص 
ر  ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص513، واملذكَّ واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص53و54و85، واملذكَّ
ر واملؤنَّث: ص85، ورسالة يف  واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص60، والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ

املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.
ر  ر واملؤنَّث: ص56، واملذكَّ ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص87، وخمترص املذكَّ 129- ُينظر: املذكَّ
ر  ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص51و81، واملذكَّ واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص323، واملذكَّ
ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص58، والُبلغة يف  واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص511و513، واملذكَّ

ر واملؤنَّث: ص80، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162. الفرق بني املذكَّ
ر واملؤنَّث: ص73، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية:  130- ُينظر: الُبلغة يف الفرق بني املذكَّ

ص162.
ص97،  )املرّبد(:  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص77،  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -131
ر  ر واملؤنَّث: ص55، وما يذّكر وما يؤّنث من اإلنسان والّلباس: ص70، واملذكَّ وخمترص املذكَّ
ص50و92،  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص276و293،  األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث 
ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص55،  ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص511و514، واملذكَّ واملذكَّ

ر واملؤنَّث: ص80، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162. والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ
ر واملؤنَّث: ص80. 132- ُينظر: الُبلغة يف الفرق بني املذكَّ

ر  ر واملؤنَّث: ص59، واملذكَّ ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص 85، وخمترص املذكَّ 133- ُينظر: املذكَّ
ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص511و514،  واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص 409و410، واملذكَّ

ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص57، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162. واملذكَّ
134- ُينظر: رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.

ر  ر واملؤنَّث: ص55، واملذكَّ ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص 76، وخمترص املذكَّ 135- ُينظر: املذكَّ
ص50و54و92،  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ  ،274 ص  األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث 
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ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص55، ورسالة  ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص511، واملذكَّ واملذكَّ
يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.

اإلنسان  من  يؤّنث  وما  يذّكر  وما  ص77،  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -136
ر واملؤنَّث  ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص207و298، واملذكَّ والّلباس: ص26و27، واملذكَّ
ر واملؤنَّث )أمحد  ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص514، واملذكَّ )ابن الّتستّي(: ص55و93، واملذكَّ

ابن فارس(: ص55، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.
ر واملؤنَّث: ص77، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية:  137- ُينظر: الُبلغة يف الفرق بني املذكَّ

ص162.
ر واملؤنَّث: ص68، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية:  138- ُينظر: الُبلغة يف الفرق بني املذكَّ

ص162.
ص60،  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ وخمترص   ،100 ص  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -139
ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص52،  ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص93و112، واملذكَّ واملذكَّ
ص76،  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ بني  الفرق  يف  والُبلغة  ص514،  جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ

ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.
الّسامعّية:  املؤنَّثات  يف  ورسالة  ص74،  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -140

ص162.
ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(:  ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص90، واملذكَّ 141- ُينظر: املذكَّ
ر  املذكَّ بني  الفرق  يف  والُبلغة  ص53و59،  فارس(:  بن  )أمحد  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص46، 

واملؤنَّث: ص75، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.
ر واملؤنَّث  ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص 102، واملذكَّ 142- وجيوز فيها الّتذكري، ُينظر: املذكَّ
األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ واملؤنَّث: ص57،  ر  املذكَّ )املرّبد(: ص95و99، وخمترص 
ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص514،  ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص52، واملذكَّ ص320، واملذكَّ
ر واملؤنَّث: ص69،  ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص60، والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ واملذكَّ

ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.
األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص103،  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -143
ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص93، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162. ص421، واملذكَّ



ذو القعدة-جمادى الأوىل1441-1442هـ
حزيران-كانون الأول 2020م 459

م.م. علي حكمت فا�ضل حممد

نة الرابعة - املجلَُّد الرابُع ال�ضَّ
العدداِن: احلاِدي َع�َضر والثاين َع�َضر

144- صغار اإلبل وفتاياها، ُينظر: لسان العرب: 391/12.
األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص89،  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -145
ر  املذكَّ بني  الفرق  يف  والُبلغة  ص511و514،  جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص423، 

واملؤنَّث: ص69، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.
ص55،  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ وخمترص  ص97،  )املرّبد(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -146
األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص71،  والّلباس:  اإلنسان  من  يؤّنث  وما  يذّكر  وما 
ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(:  ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص50و54و95، واملذكَّ ص275، واملذكَّ
ر  املذكَّ بني  الفرق  والُبلغة يف  ص55،  فارس(:  بن  )أمحد  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص511و514، 

واملؤنَّث: ص73، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.
ر واملؤنَّث )املرّبد(: ص96و97،  ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص88، واملذكَّ 147- ُينظر: املذكَّ
ر  ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص90و107، واملذكَّ ر واملؤنَّث: ص57، واملذكَّ وخمترص املذكَّ
ر  واملذكَّ ص511و514،  جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص96،  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث 
ر واملؤنَّث: ص76، ورسالة يف  واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص53، والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ

املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.
األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص88،  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -148
جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص54و96،  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص426، 
الّسامعّية:  املؤنَّثات  يف  ورسالة  ص56،  فارس(:  بن  )أمحد  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص514، 

ص162.
واملؤنَّث  ر  واملذكَّ  ،84 ص  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:  الكّف،  يمأل  حجر   -149
األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص59،  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ وخمترص  ص113،  )املرّبد(: 
جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص54و96،  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص409، 
ر  املذكَّ بني  الفرق  والُبلغة يف  ص57،  فارس(:  بن  )أمحد  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص511و514، 

واملؤنَّث: ص80، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.
ص57،  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ وخمترص   ،98 ص  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -150
ص55و96،  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ص227،  األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ
ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص60، ورسالة  ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص514، واملذكَّ واملذكَّ
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يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.
ر  ر واملؤنَّث: ص59، املذكَّ ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص85، وخمترص املذكَّ 151- ُينظر: املذكَّ
ر واملؤنَّث: ص79، ورسالة  واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص54و95، والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ

يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.
ص55،  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ وخمترص   ،75 ص  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -152
ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص54و95،  ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص291، واملذكَّ واملذكَّ

ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص55. ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص511، واملذكَّ واملذكَّ
ر واملؤنَّث: ص54، وما يذّكر وما يؤّنث من اإلنسان والّلباس:  153- ُينظر: خمترص املذكَّ
ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص264، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162. ص71، واملذكَّ

ُعوط وهو دواء، ُينظر: القاموس املحيط: ص675. 154- كَصُبور: السَّ
155- ُينظر: رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.
156- ُينظر: رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.

ص59،  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ وخمترص   ،85 ص  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -157
ر  ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص90، واملذكَّ ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص 426، املذكَّ واملذكَّ
ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص57، والُبلغة يف الفرق  واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص513، واملذكَّ

ر واملؤنَّث: ص81، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162. بني املذكَّ
ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص90،  158- تذّكر وتؤّنث، وهو صفحة العنق، ُينظر: املذكَّ
ص85،  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ بني  الفرق  يف  والُبلغة  ص513،  جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ

ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.
ر واملؤنَّث )املرّبد(:  ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص 103، واملذكَّ  159- مؤّخرة العنق، ُينظر: املذكَّ
والّلباس:  اإلنسان  من  يؤّنث  وما  يذّكر  وما  ص53،  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ وخمترص  ص114، 
الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص229،  األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص26، 
ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(:  ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص 514، واملذكَّ ص49و98، واملذكَّ

ر واملؤنَّث: ص72. ص56، والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ
)املرّبد(:  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص82،  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -160
)ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ  ،318 ص  األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص100و125، 
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ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص51، والُبلغة يف الفرق  الّتستّي(: ص51و54و97، واملذكَّ
ر واملؤنَّث: ص79، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162. بني املذكَّ

161- ُينظر: مبادئ اللُّغة: ص182، ورسالة املؤنَّث الّسامعّي )2ظ( خمطوط. 
)ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص91،  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:  املَِعى،  أي:   -162
ر واملؤنَّث )أمحد بن  ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص97، واملذكَّ األنبارّي(: ص290، واملذكَّ
ر  ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص511و514، والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ فارس(: ص56، واملذكَّ

واملؤنَّث: ص71، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.
ر واملؤنَّث  163- وهي البئر قبل أن تطوى، وتذّكر وتؤّنث، والّتذكري أكثر، ُينظر: املذكَّ
األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص53،  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ وخمترص  ص91،  )الفّراء(: 
جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص98،  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص335، 
ر  املذكَّ بني  الفرق  والُبلغة يف  ص59،  فارس(:  بن  )أمحد  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص511و514، 

واملؤنَّث: ص83، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.
ر واملؤنَّث: ص44و59،  ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص84، وخمترص املذكَّ 164- ُينظر: املذكَّ
ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص50و89،  ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص424، واملذكَّ واملذكَّ
ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص51، والُبلغة  ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص511، واملذكَّ واملذكَّ

ر واملؤنَّث: ص80، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162. يف الفرق بني املذكَّ
األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص107،  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -165
الّسامعّية:  املؤنَّثات  يف  ورسالة  ص50،  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص249و265، 

ص162.
ص55،  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ وخمترص  ص80،  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -166
األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص71،  والّلباس:  اإلنسان  من  يؤّنث  وما  يذّكر  وما 
ر واملؤنَّث )ابن  ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص50و54و97، واملذكَّ ص197و288، واملذكَّ
ر واملؤنَّث:  ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص55، والُبلغة بني املذكَّ جنّّي(: ص511، واملذكَّ

ص68.
ر واملؤنَّث: ص83، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية:  167- ُينظر: الُبلغة يف الفرق بني املذكَّ

ص162.
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األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص93،  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ُينظر:   -168
ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص514،  ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص97، واملذكَّ ص414، واملذكَّ
ر واملؤنَّث: ص79،  ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص60، والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ واملذكَّ

ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.
ر واملؤنَّث: ص55و60،  ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص80، وخمترص املذكَّ 169- ُينظر: املذكَّ
الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص198و285،  األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ
ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص511و513، والُبلغة يف الفرق بني  ص49و50و54و77، واملذكَّ

ر واملؤنَّث: ص73، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162. املذكَّ
ر  ر واملؤنَّث: ص60، واملذكَّ ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص97، وخمترص املذكَّ 170- ُينظر: املذكَّ
ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص50و54و55و78،  واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص214، واملذكَّ
ص70،  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ بني  الفرق  يف  والُبلغة  ص513،  جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ

ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.
ر واملؤنَّث )ابن  ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص 91و102، واملذكَّ 171- أي: البئر، ُينظر: املذكَّ

ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص78. األنبارّي(: ص396و427، املذكَّ
جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص79،  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -172
الّسامعّية:  املؤنَّثات  يف  ورسالة  ص54،  فارس(:  بن  )أمحد  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص513، 

ص162.
173- ُينظر: رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.
174- ُينظر: رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.
175- ُينظر: رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.

ر واملؤنَّث )املرّبد(: ص100و125،  ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص 96، واملذكَّ 176- ُينظر: املذكَّ
ر  ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص191و415، واملذكَّ ر واملؤنَّث: ص60، واملذكَّ وخمترص املذكَّ
ص511و513،  جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ 50و87،  ص  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث 
ر واملؤنَّث: ص66،  ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص60، والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ واملذكَّ

ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.
ص95،  )املرّبد(:  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ  ،98 ص  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -177
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ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص54و107،  ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص290، واملذكَّ واملذكَّ
ص73،  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ بني  الفرق  يف  والُبلغة  ص513،  جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ

ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.
فارس(:  بن  )أمحد  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص131،  )املرّبد(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -178
الّسامعّية:  املؤنَّثات  يف  ورسالة  ص82،  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ بني  الفرق  يف  والُبلغة  ص60، 

ص162.
ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص262. ر واملؤنَّث: ص54، واملذكَّ 179- ُينظر: خمترص املذكَّ

180- ُينظر: رسالة املؤنَّث الّسامعّي )1و( خمطوط.
)املرّبد(:  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص101،  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -181
ر واملؤنَّث  ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص547و550، واملذكَّ ص101و104و115، واملذكَّ
ر واملؤنَّث )أمحد  ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص512، واملذكَّ )ابن الّتستّي(: ص52و65، واملذكَّ

ر واملؤنَّث: ص85. ابن فارس(: ص52، والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ
182- ُينظر: رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161.

ر واملؤنَّث:  ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص512، والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ 183- ُينظر: املذكَّ
ص85.

ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص113، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية:  ُينظر: املذكَّ  -184
ص161.

الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص118،  )املرّبد(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -185
ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص512، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161. ص66، املذكَّ

جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص57،  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -186
ص511، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161.

ر واملؤنَّث: ص71، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية:  187- ُينظر: الُبلغة يف الفرق بني املذكَّ
ص161.

جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص73،  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -188
ر واملؤنَّث:  ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص60، والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ ص513، واملذكَّ

ص76، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161.
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189- ُينظر: رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161.
ر واملؤنَّث: ص72، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية:  190- ُينظر: الُبلغة يف الفرق بني املذكَّ

ص161.
يف  ورسالة  ص78،  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ بني  الفرق  يف  الُبلغة  ُينظر:  الّشمس،  أي:   -191

املؤنَّثات الّسامعّية: ص161.
بني  الفرق  يف  الُبلغة  ُينظر:  تذّكر،  وقد  العرشة،  إىل  الثالثة  من  اإلبل  عىل  ُتطلق   -192

ر واملؤنَّث: ص74، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161. املذكَّ
ر واملؤنَّث: ص83، ورسالة يف  193- أي: الّدلو العظيم، ُينظر: الُبلغة يف الفرق بني املذكَّ

املؤنَّثات الّسامعّية: ص161.
ر واملؤنَّث: ص55، وما  املذكَّ )الفّراء(: ص78، وخمترص  ر واملؤنَّث  املذكَّ ُينظر:   -194
ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص285،  يذّكر وما يؤّنث من اإلنسان والّلباس: ص71، واملذكَّ
ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص511و513،  ر واملؤنَّث )ابن الّتستّي(: ص54و90، واملذكَّ واملذكَّ

ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص55، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162. واملذكَّ
األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص88،  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -195
جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص54و90،  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص556، 
ر واملؤنَّث:  ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص59، والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ ص511، واملذكَّ

ص75، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.
ر  ر واملؤنَّث: ص60، واملذكَّ ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص88، وخمترص املذكَّ 196- ُينظر: املذكَّ
الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص93و104و109و112،  األنبارّي(:  )ابن   واملؤنَّث 
واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص511و513،  جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص52و54و73و91، 
ر واملؤنَّث: ص76، ورسالة يف املؤنَّثات  )أمحد بن فارس(: ص54، والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ

الّسامعّية: ص162.
ر واملؤنَّث: ص44و59،  ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص84، وخمترص املذكَّ 197- ُينظر: املذكَّ
الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ  ،423 ص  األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ
)أمحد  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص511و513،  جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص51و54و91، 
املؤنَّثات  يف  ورسالة  ص80،  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ بني  الفرق  يف  والُبلغة  ص57،  فارس(:  ابن 
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الّسامعّية: ص162.
األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص83،  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -198
جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص54و90،  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص376، 

ر واملؤنَّث: ص80. ص511و513، والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ
الّسامعّية:  املؤنَّثات  يف  ورسالة  ص514،  جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -199

ص162.
ر واملؤنَّث )املرّبد(: ص100و110،  ر واملؤنَّث )الفّراء(: ص79، واملذكَّ 200- ُينظر: املذكَّ
ر  واملذكَّ ص556،  األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص60،  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ وخمترص 
ص511و514،  جنّّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ ص54و95،  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث 
ر واملؤنَّث: ص75،  ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص58، والُبلغة يف الفرق بني املذكَّ واملذكَّ

ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.
ص60،  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ وخمترص  ص87،  )الفّراء(:  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ُينظر:   -201
ص54و95،  الّتستّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  املذكَّ ص410،  األنبارّي(:  )ابن  واملؤنَّث  ر  واملذكَّ
ر واملؤنَّث )أمحد بن فارس(: ص58، والُبلغة  ر واملؤنَّث )ابن جنّّي(: ص511، واملذكَّ واملذكَّ

ر واملؤنَّث: ص77، ورسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162. يف الفرق بني املذكَّ
ر واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص  ر واملؤنَّث) الفّراء(: ص110، واملذكَّ 202- ُينظر: املذكَّ

.378
ر  203- ُينظر: الكتاب: 44/3، واملقتضب: 358/3، واملذكر واملؤنَّث )الفّراء(؛ واملذكَّ

واملؤنَّث )ابن األنبارّي(: ص464. 
 204- اعتمدُت يف ختريج هذا الفائت عىل رسالتني يف املؤنَّثات الّسامعّية، األوىل: لنعمة اهلل

املؤنَّث  رسالة  وهي:  للقراجّي،  واألخرى  الّسامعّية،  املؤنَّثات  يف  رسالة  وهي:  اجلزائرّي، 
الّسامعّي، وسبب اختياري هاتني الّرسالتني؛ أّن كال املصنّفنِي يف عرص مهّذب الّدين البرصّي، 

والّرسالتان –أيًضا- خمتّصتان باملؤنَّثات الّسامعّية.
205- رسالة املؤنَّث الّسامعّي )1و خمطوط(.

206- رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161.
207- رسالة املؤنَّث الّسامعّي )1و خمطوط(.
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208- رسالة املؤنَّث الّسامعّي )1و خمطوط(.

209- رسالة املؤنَّث الّسامعّي )1و خمطوط(.
210- رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161، ورسالة املؤنَّث الّسامعّي )1و خمطوط(.

211- رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161.

212- رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161.

213- رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161.

214- رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161.

215- رسالة املؤنَّث الّسامعّي )1ظ خمطوط(.

216- رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص163.

217- رسالة املؤنَّث الّسامعّي )2ظ خمطوط(.

218- رسالة املؤنَّث الّسامعّي )2ظ خمطوط(.
219- رسالة املؤنَّث الّسامعّي )2و خمطوط(.

220- رسالة املؤنَّث الّسامعّي )2ظ خمطوط(.

221- رسالة املؤنَّث الّسامعّي )1ظ خمطوط(.

222- رسالة املؤنَّث الّسامعّي )1ظ خمطوط(.

223- رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.

224- رسالة املؤنَّث الّسامعّي )1ظ خمطوط(.

225- رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.

226- رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.

227- رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.

228- رسالة املؤنَّث الّسامعّي )2ظ خمطوط(.

229- رسالة املؤنَّث الّسامعّي )2ظ خمطوط(.
230- رسالة املؤنَّث الّسامعّي )2و خمطوط(.
231- رسالة املؤنَّث الّسامعّي )2و خمطوط(.

232- رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص162.

233- رسالة يف املؤنَّثات الّسامعّية: ص161.
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امل�صادُر واملراجُع

-القرآُن الكريُم

املخطوط�ُت
1- رسالة املؤنَّث الّسامعّي: عبد الّلطيف بن حمّمد أّيوب القراجّي، مكتبة كّلّية اإلهلّيات، 

إستنابول، موقع األلوكة.
رابط املوقع:

https://www.alukah.net/manu/files/manuscript_3669/makhtot.pdf

ضا البرصّي، مكتبة  ب الّدين أمحد بن عبد الرِّ 2- رسالة جامعة للمؤّنث الّسامعّي: مهذِّ
جملس الّشورى، طهران، رقم املخطوط: 28639.

الُكُتب املطبوعة
الّطبعة  األمني،  حسن  ّيد  السَّ حتقيق:  األمني،  حمسن  يِّد  السَّ اإلمام  يعة:  الشِّ أعيان   -3

اخلامسة، دار الّتعارف للمطبوعات، بريوت - لبنان، 1998م.
4- أمل اآلمل يف علامء جبل عامل: احلّر العامّل، الّطبعة الّثانية، مؤّسسة الوفاء، بريوت 

- لبنان، 1983م.
ر واملؤنَّث: أبو الربكات األنبارّي، املتوّف سنة)ت#577(،  5- الُبلغة يف الفرق بني املذكَّ
مرص،   - القاهرة  اخلانجّي،  مكتبة  الّثانية،  الّطبعة  الّتّواب،  عبد  رمضان  الّدكتور  حتقيق: 

1996م.
6- الّتعريفات: عّل بن حمّمد بن عّل )الّسّيد الرّشيف اجلُرجايّن(، )ت816#(، حتقيق: 

ود، الطبعة الّرابعة، دار الكتب العلمّية، بريوت - لبنان، 2013م. حمّمد باسل عيون السُّ
7- جامع الّدروس العربّية: الّشيخ مصطفى الغاليينّي، راَجع هذه النّسخة: سامل شمس 
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الّدين، املكتبة العرصّية، بريوت - لبنان، 2009م.
8- طبقات أعالم الّشيعة: اآلقا بزرك الّطهرايّن، الّطبعة األُوىل، دار إحياء الّتاث العريّب، 

بريوت - لبنان، #1430.
صالح  حاتم  الّدكتور  حتقيق:   ،)#370 )ت  خالويه  ابن  الّريح:  أسامء  يف  رسالة   -9

الّضامن، طبعة جامعة بغداد، 1991م، ضمن )نصوص حمّققة يف الّلغة والنّحو(. 
نرشها:  اجلزائرّي،  احلسينّي  اهلل  نعمة  بن  ين  الدِّ نور  الّسامعّية:  املؤنَّثات  يف  رسالة   -10
األب لويس شيخو اليّسوعّي، الّطبعة األوىل، دار الكتب العلمّية، بريوت - لبنان، 2006م، 

ضمن )البلغة يف شذور الّلغة(. 
مكتبة  اخلوانسارّي،  باقر  حمّمد  والّسادات:  العلامء  أحوال  يف  اجلنّات  روضات   -11

إسامعيليان، قم - إيران، #1390. 
12- القاموس املحيط: حمّمد بن يعقوب )الفريوزآبادي(، )ت817#(، حتقيق: مكتب 
سالة، الّطبعة الّثالثة، مؤّسسة الّرسالة، بريوت - لبنان، 2009م. حتقيق الّتاث يف مؤّسسة الرِّ
13- الكتاب: عمرو بن عثامن )سيبويه()ت180#(، حتقيق: عبد الّسالم حمّمد هارون، 

عامل الكتب، بريوت - لبنان، 1975م.
اإلسكايّف(،  )اخلطيب  اهلل  عبد  أيب  بن  حمّمد  اهلل،  عبد  أبو  الّلغة:  مبادئ  كتاب   -14
)ت421#(، حتقيق: الّدكتور حييى عبابنة والّدكتور عبد القادر اخلليل، الّطبعة األوىل، وزارة 

الّثقافة، عاّمن - األردن، 1997م.
15- لسان العرب: ابن منظور)ت711#(، دار صادر، بريوت - لبنان.

16- ما يذّكر وما يؤّنث من اإلنسان والّلباس: أبو موسى احلامض)ت305#(، حتقيق: 
ضمن  1998م،  الّزرقاء-األردن،  املنار،  دار  األُوىل،  الّطبعة  الّسامرائّي،  إبراهيم  الّدكتور 

)رسائل ونصوص يف الّلغة واألدب والّتاريخ(.
ر واملؤنَّث: املفّضل بن سلمة)ت 290#(، حتقيق: رمضان عبد الّتّواب،  17- خمترص املذكَّ

الّطبعة األُوىل، القاهرة - مرص، 1972م.
ر واملؤنَّث: أمحد بن فارس)ت395#(، حتقيق: الّدكتور رمضان عبد الّتّواب،  18- املذكَّ

الّطبعة األُوىل، القاهرة - مرص، 1969م.
ر واملؤنَّث: سعيد بن إبراهيم )ابن الّتستّي( )ت 360#(، حتقيق: أمحد عبد  19- املذكَّ



ذو القعدة-جمادى الأوىل1441-1442هـ
حزيران-كانون الأول 2020م 469

م.م. علي حكمت فا�ضل حممد

نة الرابعة - املجلَُّد الرابُع ال�ضَّ
العدداِن: احلاِدي َع�َضر والثاين َع�َضر

الّرافعّي/الّرياض-  ودار  مرص،  اخلانجّي/القاهرة-  دار  األُوىل،  الّطبعة  هريدي،  املجيد 
اململكة العربّية الّسعودّية، 1983م.

الّدكتور  حتقيق:  األنبارّي()ت#328(،  )ابن  القاسم  بن  حمّمد  واملؤنَّث:  ر  املذكَّ  -20
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