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 علة الوقوف على إشكالٌته:أهمٌة البحث و  .ٔ.ٔ
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-  
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كالٌةعلل الوقوف على هذه اإلش

- 
 

-  

- 

 أهداف البحث و طبٌعة إشكالٌته: .ٕ.ٔ

- 
 

-  

- 
إشكالٌة البحث

- 
 

-  

-  

 الدراسات المناظرة و نقطة انطالق هذا البحث: .ٖ.ٔ

- 

 

- 
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 ه:حدود البحث و خطت .ٗ.ٔ
خطة 

مباحث ثالثةمقدمةالبحث
المقدمةخاتمة

المبحث األول

المبحث 
الثانً

المبحث الثالث

ثبت المصادر والمراجعبخاتمـة

 المبحث األول: الدراسة النظرٌة: تعرٌف  مقاربة الّنص المعجمً:
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 تحدٌد مفاهٌم "بنٌة النص المعجمً":
الجذر فً العربٌة:  -ٔ

 
الجذع:  -ٕ
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المكون الصوتً:  -ٖ

 
المكون الصرفً:  -ٗ

 
اللً: -٘ المكون الدِّ

 
المكون التركٌبً:  -ٙ

 
غوٌة: الشواهد الل -7

 
المجاز:  -8
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 المبحث الثانً: الدراسة التحلٌلٌة لبنٌة النص المعجمً
 الجذر:  -ٔ
الجذع:  -ٕ

 
اللً:  -ٖ المكون الدِّ
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 الّتعرٌف الشكلً: -ٖ
 الصرفً:المكون الصوتً/  -ٖ.ٔ

 
 مداخل فرعٌة:  - أ
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الشواهد:  
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الفرعٌة التً تحلٌل المدخل الربٌس )الحمد( والمداخل المبحث الثالث: الدراسة التطبٌقٌة: 
 تفرعت عنه.
الجذر:
الجذع:

 ملحوظات تاج العروس بنٌة التعرٌف نوعه المدخل

ٔ- 
 الحمد

ربٌسً 
 اسمً

  داخل التعرٌف تعرٌف شكلً 

 نقٌض الذم.-ٔ تعرٌف داللً  
الشكر. )لم ٌفرق بٌن -ٕ

 الّذم والشكر(.
الذّم ٌكون عن ٌد وعن  -ٖ

غٌر ٌد، والشكر ال ٌكون 
 إالَّ عن ٌد.

 الحمد هلل: الثناء.-ٗ
الشكر ال ٌكون إال ثناء، -٘

والحمد قد ٌكون شكرا 
للصنٌعة، وقد ٌكون ابتداء 

 الثناء على الرجل.
 الحمد أعم من الشكر.-ٙ
الرضا والجزاء وقضاء -7

 الحق.

 

تعلٌق ال ٌمت   
 للمعجم بصلة.

"بما تقدم عرفت أنَّ 
المصنِّف لم ٌخالف 
الجمهور كما قاله شٌخنا، 
فإنه تبع اللحٌانً فً عدم 
الفرق بٌنهما، وقد أكثر 
العلماء فً شرحهما 
وبٌانهما ومالهما، وما 
بٌنهما من النسب، وما 
فٌهما من الفرق من جهة 
المتعلق أو المدلول وغٌر 

 هذا محله".ذلك لٌس 

 

 موسوعٌة  
 

-  

  - شواهد  
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 مصادر علماء  
 

اللحٌانً، ثعلب، األخفش، 
 األزهري.

 

ٕ- 
 َحِمَده

فرعً، 
 فِعلً

 شكره.-ٔ تعرٌف داللً.
 جزاه.-ٕ
 قضى حقَّه.-ٖ

 

قاس "َحِمَده" على  أمثلة  
"َسِمَعه" وهً طرٌقة 
ٌستعملها القدماء، 
وٌعدونها من مسابل 

 التمرٌن.

 

ٖ- 
 َحْمًدا

فرعً، 
 اسمً

تعرٌف شكلً 
 )مكون صوتً(

  بفتح فسكون 

ٗ-
 َمْحِمًدا 

فرعً، 
 اسمً

 ًّ  تعرٌف شكل
)مكون صوتً/ 

 صرفً(

  َكْسر المٌم الثانٌة.

٘- 
 َمْحَمًدا

فرعً، 
 اسمً

 ًّ  تعرٌف شكل
)مكون صوتً 

 صرفً(

  بفتح المٌم الثانٌة.

ٙ-
 َمْحِمَدة

  ًّ  تعرٌف شكل
)مكون صوتً/ 

 صرفً(

  بالوجهٌن

7- 
 َمْحَمَدة

فرعً، 
 اسمً

 ًّ  تعرٌف شكل
)مستوى 

االستعمال فً 
 اللغة(

 
 نادر. –بالكسر  –َمْحِمدة 

َمْحَمَدة بالفتح خصلة ٌحمد 
 علٌها.

 

   ًّ  تعرٌف دالل
 )مكون داللً+

خصلة ٌحمد  -بالفتح 
 علٌها.

 

مكون شكلً   
 صوتً(

 –بالكسر  –َمْحِمَدة 
 مصدر.

 

8- 
 َحِمٌد

فرعً، 
 اسمً

أعادها مرة   
أخرى فً ص 

بعد ذكره  ٓٗ
اسم أحمد، 
ومثَّل لها 

 بكلمة أمٌر

9- 
 َحمٌَدة

فرعً 
 اسمً

أدخلوا علٌها الهاء، وإن  معلومات نحوٌة
كانت فً المعنى مفعوالً، 
تشبًٌها لها برشٌدة، 
شبهوا ما هو فً معنى 
مفعول بما هو فً معنى 

 فاعل لتقارب المعنٌٌن.
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ٔٓ-
 الَحِمٌد

 

فرعً 
 اسمً

 ًّ  تعرٌف دالل
 )مكون داللً+

 من صفات هللا تعالى.-ٔ
 هو من أسماء هللا-ٕ

 

د ٌْ فرعً  ُحَم
 اسمً

ذكره فً ص  مصغر  مكون نحوي(
لٌس بعد  ٓٗ

هذا الوزن 
مباشرة فٌما 
تسمً به 

 العرب
  بمعنى المحمود. معلومات نحوٌة  

ٔٔ-
 أحمد

فرعً، 
 اسمً

 تعرٌف داللً
 )مكون داللً(

أَْحَمَد الرجل: صار أمُره -ٔ
 إلى الحمد.

أْحَمد: َفَعلَ ما ٌحمُد -ٕ
 علٌه.

أْحَمد فالن، إذا رضً -ٖ
فعله ومذهبه ولم ٌنشره 

 بٌن الناس.
أحمد أمره: صار عنده -ٗ

 محموًدا.

 
 
 
 

ذكر هذا 
المقطع بعد 
 ذكره للمجاز،

وهذا 
اضطراب فً 

 النص.

  قال بعضهم. المصدر:  

العرب: أحمد إلٌك قول  الشاهد:  
 هللا، أي أشكره عندك.

 أحمد معك هللا.-ٕ

 

ٕٔ-
 أْحَمْدَناه

 

فرعً 
 فعلً

 ًّ  تعرٌف دالل
 )مكون داللً(

أتٌت فالًنا فأحمدناه أو 
أذممناه، أي وجدناه 

 محموًدا أو مذموًما.

 

ٖٔ-
 أحمد

فرعً، 
 اسمً

 تعرٌف داللً
 )مكون داللً(

سمت العرب أحمد ومحمداً 
وهما من أشرف أسمابه 

 . 

لم ٌذكر اسم 
أحمد إال بعد 
ذكره لحماد 

وحمادان 
 وحمادٌات. 

معلومات   
 تارٌخٌة

ى قبله  لم ٌعرف َمْن تسمَّ
  بأحمد إال ما ُحكً أن

 اسمه كذلك. الخضر 

وهذا 
اضطراب فً 
ترتٌب الصٌغ 

 عند الزبٌدي

ٔٗ- 
 َحْمد

فرعً، 
 اسمً

ابن األعرابً: رجل َحْمد  مصادره
 ومنزل َحْمد.

اللحٌانً: امرأة َحْمد 
 وحمدة، ومنزلة َحْمد.
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   ًّ  تعرٌف دالل
 )مكون داللً(

  محمودة موافقة.

شاهد شعري   
 غٌر منسوب

وكانت من الزوجات ٌُؤَمُن 
بُها ٌْ  غ

وترتاُد فٌها العٌُن منتجًعا 
 َحْمدا

 

تعرٌف شكلً   
 )مكون صوتً(

  بفتح فسكون.

ٔ٘ - 
 التحمٌد

فرعً، 
 اسمً

 تعرٌف داللً
 )مكون داللً(

 حمدك هللا مرة بعد مرة.-ٔ
كثرة حمد هللا بالمحامد -ٕ

 الحسنة.
 وهو أبلغ من الحمد.-ٖ

 

  التهذٌب. مصادره  

ٔٙ-
 حّماد

 

فرعً، 
 اسمً

 أمثلة
 

اد  وإنه لحماد هلل: حمَّ
ككتَّان، ذكره مرة أخرى 
بعد ذكره اسم الخضر مع 

 له بكلمة كتَّان.التمثٌل 
ومنه أي التحمٌد  -ٔ

 محمد

 ٌقصد مشتق
محمد من 

 التحمٌد

ٔ7-
 محمد

فرعً، 
 اسمً

 

 ًّ  تعرٌف دالل
 )مكون داللً(

معلومات 
تارٌخٌة: ص 

فً غٌر  ٔٗ
 محلها.

أعظم أسماء النبً   -ٕ
وأشهرها، كأنه حمد مرة 

 بعد مرة أخرى.

َمْن تسمى 
بمحمد فً 

 الجاهلٌة. 
المصدر ابن 

ي.  برِّ

هذا االسم الشرٌف علًما  معلومات نحوٌة  
 علٌه

الذي كثرت 
خصاله 

 المحمودة

ٔ8- 
د  المـُحمَّ

فرعً، 
 اسمً

 أمثلة
 ًّ  تعرٌف دالل

 )مكون داللً(
 الشاهد شعري

 
 المصدر

م  كُمَعظَّ
الذي كثرت خصاله 

 المحمودة
ت اللعَن كان كاللُها ك أٌب  إٌل

 إلى الماجد القَرْم الجواد المحمد
 األعشى
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ٔ9- 
 َحّمادِ 

فرعً، 
 اسمً

 ًّ  تعرٌف دالل
 )مكون داللً(

 حماِد له
 أي حمًدا له وشكًرا

ذكره مرة 
أخرى بعد 
ذكر اسم 
الخضر ومّثل 
له بكلمة كّتان 

، ٓٗص 
وذكره مرة 
ثالثة مع 

حمده، 
وشرحه ص 

ٕٗ 
إنما بنً على الكسر ألنه  معلومات نحوٌة  

 معدول عن المصدر
 

شاهد شعري   
 منسوب للمتلمس

:  َحَماِد لها َحَماِد وال تقوًل
 طوالَ الدَّهر ما ُذكرت َحَمادِ 

 

ٕٓ - 
 ُحماداك

فرعً، 
 اسمً

 ًّ  تعرٌف شكل
 )مكون صوتً(

  بضمها

ٕٔ-
 ُحَماَدى

فرعً، 
 اسمً

 ًّ  تعرٌف دالل
 )مكون داللً(

 حماداك أن تفعل كذا
 حمادي أن أفعل كذا

 

ٕٕ-
 َحْمدك

فرعً، 
 اسمً

 وحمدك أن أفعل كذا 
ٌتك  أي مبلغ جهدك غا

ٌتً  وغا

 

  اللحٌانً مصدره  

قُصاَراَك أن تنجو منه  أمثلة  
رأًسا برأس، أي قصرك 

 وغاٌتك.
وقٌل: ُغَناَماك مثل ُحَماَداك 

 وُغَناَناك مثله.

أمثلة ساقها 
الزبٌدي 

لتوضٌح هذا 
الوزن 

 بالعربٌة

ٕٖ-
ٌات  ُحماد

فرعً، 
 اسمً

 قالت أم سلمة: شاهد من أثر
ٌَات  النساء: غض ُحَماِد

 الطرف.

 

   ًّ  تعرٌف دالل
 )مكون داللً(

معناه: غاٌة ما ٌطلب 
 منهن.

 

ٕٗ- 
 حامداً 

فرعً، 
 اسمً

 ًّ  تعرٌف دالل
 )مكون داللً(

ذكره ضمن  -
أسماء تسّمت 

 بها العرب
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ٕ٘- 
 َحْمُدون

فرعً، 
 اسمً

 ًّ تعرٌف دالل
 )مكون داللً(

-  

ٕٙ-
 َحْمِدٌن

فرعً، 
 اسمً

 ًّ  تعرٌف دالل
 داللً()مكون 

-  

ٕ7-
 َحْمَدان

فرعً، 
 اسمً

 ًّ  تعرٌف دالل
 )مكون داللً(

-  

ٕ8-
 َحْمَدى

فرعً، 
 اسمً

  َحْمَدى كَسْكَرى. أمثلة

ٕ9- 
ود  َحمُّ

فرعً، 
 اسمً

  كتنُّور أمثلة

ٖٓ-
ه  َحْمَدٌو

فرعً، 
 اسمً

 ًّ  تعرٌف شكل
 )مكون صوتً(

بفتح الدال  -ٔ
والواو وسكون 

 الٌاء.

ٌضّمون الدال  -ٕ
الواو وٌسّكنون 

 وٌفتحون الٌاء.

 

 األولى للنحاة. مصدره  
 الثانٌة للمحدثٌن

 

ٖٔ - 
ْحَمد ٌَ 

فرعً، 
 فعلً

ْمَنع. أمثلة ٌَ ْحَمد ك ٌَ  

ٖٕ- 
 ٌُْحِمد

فرعً 
 فعلً

ٌُْعلِم أمثلة   َك

  أي مضارع أعلم معلومات نحوٌة  

  كذا ضبطه السٌرافـً المصدر  

معلومات   
 تارٌخٌة

  أبو قبٌلة من األزد.

   ًّ  تعرٌف شكل
)مكون 

 صوتً/صرفً(

ْحِمد ج ٌحامد ٌَ  
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معلومات   
 صرفٌة

قال ابن سٌده: والذي عندي 
ٌََحامد فً معنى  أن ال
ٌَْحَمدٌٌن والٌُحِمدٌٌن، فكان  ال
ٌجب أن تلحقه الهاء عوًضا 
ٌاء النسب كالمهالبة،  عن 
ولكنه شذَّ أو ُجعل كلُّ واحد 

ٌَْحَمد أو ٌُحِمد.  منهم 

 

مستوى   
االستعمال فً 

 اللغة

  ولكنه شذ

ٖٖ-
 َحَمَدة

فرعً 
 اسمً

 ًّ  تعرٌف شكل
 )مكون صوتً(

ٌقصد هنا  محركة
 المٌم

   ًّ  تعرٌف دالل
 )مكون داللً(

  صوت التهاب النار

  كَحَدَمْتها، قال: للنار َحْمدة أمثلة  

  الفراء المصدر  

ٖٗ-
 ُمْحَتَمد

فرعً 
 اسمً

 ًّ  تعرٌف شكل
 )مكون صوتً(

محَتِمد ومحَتِدم، قلب ٌوم 
 واحتمد الحّر، قلُب احتدم

القلب هنا 
تغٌٌر فً 

ترتٌب 
الحروف دون 

 المعنى
   ًّ  تعرٌف دالل

 )مكون داللً(
  شدٌد الحر.

ٖ٘-
 َحَماَدة

فرعً 
 اسمً

 َكَحَماَمة أمثلة
 

 

معلومات   
 جغرافٌة

  ناحٌة بالٌمامة

  الصاغانً المصدر  

ٖٙ-
 المُحمَِّدٌة

فرعً 
 اسمً

معلومات 
 جغرافٌة

ة مواضع نسبت إلىاسم  عدَّ
 محمد بانٌها منها:

بلدة بنواحً بغداد على -ٔ
طرٌق خراسان أكثر 

 زرعها األرز.
بلد ببرقة من ناحٌة -ٕ

 اإلسكندرٌة

 
 
 

أي تشتهر 
 بصناعة األرز.
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 الصاغانً المصدر  
اب من -ٖ بلد بنواحً الزَّ

 أرض المغرب.

 

 الصاغانً المصدر  
 بكرمانبلد -ٗ

 

 الصاغانً المصدر  
 قرٌة قرب تونس.-٘
 محلة بالّري.-ٙ

 

معلومات   
 تارٌخٌة

وهً التً كتب ابن فارس 
صاحب "المجمل" عّدة 

 كتب بها.
اسم مدٌنة المسٌلة -7

 بالمغرب أًٌضا.

 

معلومات   
 تارٌخٌة

اختطها أبو القاسم محمد 
 بن المهدي الملقب بالقابم.

 بلدة بالٌمامة.-8

 

ٖ7 - 
 ٌتحمد

ًَّ  مكون داللً    هو ٌتحمد عل

د الناس. قول     وٌقال: فالن ٌتحمَّ

   ًّ  تعرٌف دالل
 )مكون داللً(

  أي ٌرٌهم أنه محمود

 من أمثالهم: مثل   
َمْن أنفق ماله على نفسه 

د به إلى الناس.  فال ٌتحمَّ

ٌقصد من 
 أمثال العرب

   ًّ  تعرٌف دالل
 )مكون داللً(

ٌحمد على المعنى: أنه ال 
إحسانه إلى نفسه، إنما 
ٌحمد على إحسانه إلى 

 الناس.

 

ٖ8-
 ُحَمَدة

فرعً 
 اسمً

  ُحَمَدة َكُهَمَزة أمثلة

   ًّ  تعرٌف دالل
 )مكون داللً(

  مكثر الحمد لألشٌاء.

ٖ9-
 َحِمد

فرعً 
 فعلً

ًَّ فالن حِمًدا كفِرح  أمثلة َحِمد عل
 وكضِمد َضَمداً، وأَِرم أَرًما

ذكر ضمد 
وأرم ضمًدا 

أرًما بعد 
 ذكره..؟

   ًّ  تعرٌف دالل
 )مكون داللً(

المكون  إذا غضب
 الداللً
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مستوى   
االستعمال فً 

 اللغة

 
 من النوادر

 إذا غضب

 مجاز ثان العود أحمد قول العرب  

   ًّ  تعرٌف دالل
 )مكون داللً(

  أي أكثر حمًدا

شاهد شعري   
 بال نسبة

فلم تجر إال جبت فً الخٌر 
 سابقًا 

وال عُدت إال أنت فً العود 
 أحمدُ 

 

 المصدر   
 

 ًّ  تعرٌف دالل
 )مكون داللً(

الصحاح ومجمع األمثال 
 المٌدانً والزمخشري.

ألنك ال تعود إلى الشًء 
غالًبا إال بعد خبرته، أو 

 معناه:

ذكر أكثر من 
معنى لهذا 

 المثل

أنه إذا ابتدأ المعروف َجلَب    
الحمد لنفسه، فإذا عاد كان 

 أحمد أي: أكسب للحمد له.

 

  أو هو أفعل من المفعول معلومات نحوٌة  

   ًّ  تعرٌف دالل
 )مكون داللً(

أي االبتداء محمود، 
والعود أحق أن ٌحمدوه، 
وفً كتب األمثال: بأن 

 ٌحمل منه.
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معلومات   
 تارٌخٌة

أول َمْن قاله، أي هذا 
المثل ِخداش بن حابس 
التمٌمً فً فتاة من بنً 

ثم من بنً سدوس، ُذهل 
ٌقال لها الّرباب لما هام 
بها زماًنا وخطبها فرّده 
أبواها فأضرب: أي 
أعرض عنها زماًنا ثم أقبل 
ذات لٌلة راكًبا حتى انتهى 
إلى حلتهم أي منزلهم 
ا بأبٌات منها هذا  ًٌ متغن

  البٌت:
ٌا رباب متى  ت شعري  أال ٌل

 أرى
ـًا أو شفاء  لنا منك نُْجح

 فأشتفً
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 وبعده:   
 فقد طالما غٌبتنً ورددتنً
ًٌِّ دون من كنت  وأنت َصفِ

 أصطًف
لحى هللا َمْن تسمو إلى المال 

 نفسه
إذا كان ذا فضل به لٌس 

 ٌكتفً
ما  فٌنكح ذا مال ذمًٌما ُموَّ

وٌترك ُحًرا مثله لٌس 
 ٌصطفً

 فسمعت الرباب وعرفته
 وحفظت الشِّعر وأرسلت

إلى الركب الذٌن فٌهم 
 خداش

إلٌه: أن قد عرفت وبعثت 
حاجتك فاغُد على أبً 

 خاطًبا.
ورجعت إلى أمها ثم قالت 
ألمها: ٌا أّمْه هل أنكح إال 
من أهوى، وألتحف إال من 
أرضى؟ قالت: بلى، فما 
ذلك؟ قالت: فأنكحٌنً 
ِخداًشا قالت: وما ٌدعوك 
إلى ذلك مع قلة ماله؟ 
قالت: إذا جمع المال 
السٌا الفِعال، فقُبًحا 

أخبرت األم أباها للمال، ف
بذلك فقال: ألم نكن 

 صرفناه عنا؟ فما بدا له؟
فأصبح ِخداش، وفً 

 مجمع

 

األمثال: فلما أصبحوا غدا    
علٌهم خداش وسلَّم علٌهم 
وقال: العود أحمد، والمرأة 
ٌُْحَمد،  ُتْرَشد والِورد 

 فأرسلها مثالً.

 

ٗٓ-
 محمود

فرعً 
 اسمً

 ًّ  تعرٌف دالل
 )مكون داللً(

اسم الفٌل المذكور فً 
القرآن العزٌز فً قصة 

 أبرهة الحبشً 
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معلومات   
 تارٌخٌة مختزلة

لما أتى لهدم الكعبة ذكره  
ٌر مستوفى فً  أرباب السِّ

 محله.

إشارة من 
الزبٌدي إلى 
أنَّ المعجم 
لٌس مكاًنا 
لهذه القصة 
التً أشار 

 إلٌها

ٗٔ- 
 ُحمَُّدوٌه

فرعً 
 اسمً

 ًّ تعرٌف دالل
 داللً()مكون 

أبو بكر أحمد بن محمد بن 
أحمد بن ٌعقوب بن 
ث، آخر َمْن  ُدوٌه: محدِّ ُحمَّ

ث عن ابن َشمعون  حدَّ

 

   ًّ  تعرٌف شكل
 )مكون صوتً(

 
 مصدره

بضم الحاء وشد المٌم 
وفتحها وضم الدال وفتح 
الٌاء، هكذا ضبطه، أبو 

ًُّ الحافظ.  علً البردان

 

ٕٗ-
ُدوه  ُحمَّ

فرعً 
 اسمه

 ًّ  تعرٌف شكل
 )مكون صوتً(

  بال ٌاء

  بعض المحدثٌن المصدر  

معلومات   
 تارٌخٌة

از  زَّ البغدادي المقرئ الرَّ
من أهل النَّصرٌة ولد فً 

هـ وروى 8ٖٔصفر سنة 
مرقندي  عنه ابن السَّ
واألنماطً، وتوفً فً ذي 

 هـ.9ٙٗالحجة سنة 

 

ٖٗ-
 َحْمُدوَنة

فرعً 
 اسمً

ُتوَنة. أمثلة ٌْ   حمدونة كَز

معلومات   
 تارٌخٌة

بنت الرشٌد، وكذا حمدونة 
بنت َغِضٌض كأمٌر، أم 
ولد الرشٌد، ٌنسب إلٌها 
محمد بن ٌوسف بن 

 الصباح الَغِضٌضً

 

ٗٗ-
 َحْمُدون

فرعً 
 اسمً

معلومات 
 تارٌخٌة

ث روى  ابن أبً لٌلى محدِّ
عن أبٌه، وعنه أبو جعفر 

 الحبٌبً.

 

ٗ٘- 
ٌَّة  َحَمِد

فرعً 
 اسمً

  كعربٌةمحركة  أمثلة
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معلومات   
 تارٌخٌة

جد والد إبراهٌم بن محمد 
بن أحمد بن َحَمدٌة راوي 
المسند لإلمام أحمد بن 
حنبل،  وكذا أخوه عبد 
هللا، كالهما روٌاه عن أبً 
الحصٌن هبة هللا بن محمد 
بن عبد الواحد أبً القاسم 
الشٌبانً، وماتا مًعا فً 

 هـ.9ٕ٘صفر سنة 

 

 المستدركات
 ملحوظات تاج العروس التعرٌف المستدرك

ًّ  أْحَمَده -ٔ  تعرٌف دالل
 )مكون داللً(

  استبان أنه مستحق للحمد.

د فالن -ٕ ًّ  َتَحمَّ  تعرٌف دالل
 )مكون داللً(

 تكلّف الحمد تقول:
ًرا. ًدا مَتَشكِّ  وجدته ُمَتَحمِّ

 

استحمد هللا  -ٖ
 إلى خلقه

 ًّ  تعرٌف دالل
 )مكون داللً(

  وإنعامه علٌهم.بإحسانه إلٌهم، 

ًّ  لَِواء الَحْمد -ٗ  تعرٌف دالل
 )مكون داللً(

  انفراده وشهرته بالحمد فً ٌوم القٌامة.

المقام  -٘
 المحمود

 ًّ  تعرٌف دالل
 )مكون داللً(

  هو مقام الشفاعة.

ًّ  الحمد -ٙ  تعرٌف شكل
) ًّ  )مكون صرف

  جمع الحْمد على أْحُمد كأفلس.

  ابن األعرابً المصدر 
 وأبٌض محمود الثناء َخَصْصُته الشاهد 

 بأْفضِل أقوالً وأفضِل أْحُمدي
 

مٌن المصدر    نقله السَّ
7-  

أحمد إلٌكم 
 غسل اإلحلٌل

 ًّ  تعرٌف دالل
 )مكون داللً(

 
 المصدر

 مجاز

 أي أرضاه لكم وأتقدم فٌه إلٌكم.
 حدٌث أحمد

 

أحمدت  -8
 صنٌعه 

 ًّ  تعرٌف دالل
 )مكون داللً(

-  

الّرعاء  -9
 ٌتحامدون الكأل

 ًّ  تعرٌف دالل
 )مكون داللً(

-  

وجاورته  -ٓٔ
فما حمدت 

 جواره

   

أفعاله  -ٔٔ
 حمٌدة
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هذا طعام  -ٕٔ
لٌست عنده 

 َمْحَمَدة

 ًّ  تعرٌف دالل
 )مكون داللً(

  ال ٌحمده آكله

  ًّ  تعرٌف شكل
 )مكون صوتً(

  بكسر المٌم الثانٌة

  المفضل المصدر 
ٌُْحَمدي -ٖٔ ًّ  ال  تعرٌف دالل

 )مكون داللً(
 مكون صوتً

؟؟؟؟ لم أفهم مشهور
 قصدك

زٌاد بن الربٌع مشهور بضم الٌاء -ٔ
 وكسر المٌم.

ان األزدي-ٕ  سعٌد بن حبَّ
 عتبة بن عبد هللا.-ٖ
 مالك بن الجلٌل مشهور-ٗ
 
 

 

ًّ  َحَمَدى -ٗٔ  تعرٌف شكل
 )مكون صوتً(

ٌقصد هنا حركة  محركة
 الدال

 معلومات تارٌخٌة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر

 َحَمَدى بن بادي بطن من غافق بمصر.-ٔ
منهم: مالك بن عبادة أبو موسى الغافقً 

 الَحَمِدي له صحبة.
 وفً األسماء:

أبو البركات سعد هللا بن محمد بن -ٔ
َحَمَدى البغدادي سمع ابن طلحة النقالً 

 هـ.7٘٘توفً سنة 
مات ابنه إسماعٌل حّدث عن ابن ناصر -ٕ

 هـ  قاله الحافظ.ٗٔٙسنة 

 

ِدي -٘ٔ ٌْ ِدي شٌخ -ٖ  الُحَم ٌْ عبد هللا بن الزبٌر الُحَم
 البخاري.

ِدي صاحب كتاب -ٗ ٌْ أبو عبد هللا الُحَم
 «.الجمع بٌن الصحٌحٌن»

 

ًّ  الَحِمٌدي -ٙٔ  تعرٌف دالل
 )مكون داللً(

 بالفتح 
أبو بكر عتٌق بن علً الصنهاجً،  -ٔ

 بها.ولً قضاء عدن ومات 
 آل حمدان من ربٌعة الفرس.-ٙ

 

دات -7ٔ ٌْ ًّ  الُحَم  تعرٌف دالل
 )مكون داللً(

من بنً أسد بن غري ٌنسبون إلى -7
 حمٌد بن زهٌر بن الحارث بن راشد.

 

  التوشٌح المصدر 
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َحْمد َقَطاٍة  -8ٔ
ْستمً  ٌَ
 (97)األرانب

 مثل عربً
 معلومات عن المثل

 
 
 

 مناسبة المثل
 المصدر

"الحمد" فرخ القطاة، ولم أر زعموا أنَّ 
 له ذكًرا فً الكتب، وهللا أعلم بصحته.

واالستماء: طلب الصٌد: أي فرخ قطاة 
 ٌطلب صٌد 

األرانب، ٌضرب للضعٌف ٌروم أن ٌكٌد 
ا. ًٌ  قو

 المٌدانً.

 

حّماد جد أبً علً الحسن بن علً بن -ٔ معلومات تارٌخٌة حّماد -9ٔ
 مكً بن عبد هللا بن إسرافٌل بن حماد

النخشبً تفقه علٌه عامة فقهاء نخشب 
 وروى وحّدث.

ماد بن زٌد بن درهم.-ٕ  حَّ
اد بن زٌد بن دٌنار -ٖ  حمَّ

اَدان.  وهما الحمَّ

 

 خاتمـة البحث:
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Abstract 
Structure of Lexical Text in of Tag al-`Aros, by az- Zobaidi Root 

(H.M.D) a Model 

A Theoretical Analytical Applied Study 
By Nawal Bent Ali  

The lexical text is the smaller lexical unit. It is a formal text especially 

for the introductory form. It can consist of one text or more .Its numbers can 

go up and down. It may be complicated in accordance with the introductory 

forms and its derivatives in line with the metaphorical signs. The small 

lexical unit can include lingual and phonetic information as well as 

morphological and synthetic signs. It can have also lexical, social historical 

and geographical indications. Such smaller lexical forms can associate with 

other small unites in order to shape bigger linguistic lexical forms. The 

searcher has focused on the practical effect of HMD root of Tag al-`Aros 

Lexicon, which resulted in the flexibility of the Arabic language and its 

ability to cope with the updated language theories .It has shown that the 

lexical text constitutes several elements inclusive interrelated formal and 

guiding signs rather than article HMD of the concerned book, which is 

based on the basic lexical text of both root and stem along with subsidiary 

and mentally introductions, rather than sites and other related signs, cultural 

and historical and guiding signs .The descriptive language was used here in 

order to identify the meaning of the lexical units. The opening words; 

Definition of lexical text, lexical text form, basic factors of the lexical text, 

applied lexical text to the introductory ones, art. HMD. 

Keywords: Text; Structure; Lexicon Tag al-`Aros; Root (H.M.D). 
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 ثبت المصادر والمراجع
 أوالً: الكتب

-  
- 

 
- 

 
- 
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- 
 

 ا: الدورٌات والمجالت:ثانًٌ 
- 

 
- 

 
- 

 

- 
 

 مقاالت لم تنشر:ثالًثا: 
- 

 


