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ملخص البحث
يعد ابن سيده أحد أعالم اللغة العربية وعظمائها  ،فقد صنف كتبا كان لها األثر الكبير في
مجال الدراسات اللغوية  ،ومن أهم مصنفاته  ،معجم المحكم والمحيط األعظم  ،والمخصص ،
وكذلك كتاب شرح إصالح المنطق  ،والشاذ في اللغة وغيرها من الكتب  ،وقد جاء البحث محاولة
لدراسة جهود ابن سيده المتعلقة في بيان المسائل اللغوية  ،وبخاصة في األمثال وذلك من خالل
معجمه "المحكم والمحيط األعظم" ،وقد تناول البحث أهمية المثل في اللغة بصورة عامة وكيفية
توظيف ابن سيده للمثل في االستشهاد لتلك المسائل  ،وكذلك بين البحث سيرة ابن سيده ومنهجه
في ترتيب معجمه  ،وقد تطرق إلى بيان العالقات الداللية بين األلفاظ كاالشتراك والتضاد،والمثنيات
...وإلخ  ،وكذلك مسألة االشتقاق،والضبط اللغوي ،وبين أنواع الداللة كالداللة اللغوية ،والصوتية
وغيرها  ،وكذلك تناول بعض المسائل الصوتية والصرفية  ،ومن ثم خاتمة جاء فيها أهم ما توصل
إليه البحث من النتائج .

Proverbs in the dictionary of the arbitrator and the Great Ocean
- Analytical linguistic study Alhan Saleh Mahdi
Mosul University College of Islamic Sciences
Sharia Department
Abstract
Ibn Siddah is considered one of the greatest Arabic scholars
and its greats, as he compiled books that had a great impact in the field of
The research came in an attempt to study the efforts of .linguistic studies
Ibn Sidda in clarifying the linguistic issues related to, especially in proverbs,
through his dictionary “The Arbiter and the Great Ocean.” His master and
his method in arranging his lexiconAs well as the research between the
biography of Ibn Sayyida and his method in arranging his lexicon, and it
touched on the statement of the semantic relations between words such as
participation, contrasts, plurals and others ... as well as the issue of
derivation, linguistic control and between semantics types , such as
linguistic and phonetic indications and others, as well as dealing with some
phonetic and morphological issues, Then the conclusion in which came
the most important findings of the research
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بسم هللا الرحمن الرحيم
المقدمة
تناولت في هذا البحث األمثال في معجم المحكم والمحيط األعظم دراسة لغوية تحليلية  ،فمن
المعلوم أن لألمثال أهمية بالغة في اللغة العربية ،لما لها من خصائص وميزات كثيرة ،منها قلة
األلفاظ ،وكثرة المعاني وسهولتها ،ووضوحها ،و جمال صياغتها ،و حسن تعبيرها .
وقد كشف البحث عن جهود ابن سيده في توظيف األمثال واالحتجاج بها في بيان المسائل
اللغوية وبيان معانيها ودالالتها ،وقد اقتضت طبيعة البحث والمادة المتوفرة أن يشمل البحث على
تمهيد  :بينت فيه نبذة مختصرة عن حياة ابن سيده ومؤلفاته  ،وكذلك التعريف بمعجم المحكم
ومكانته بين المعاجم اللغوية  ،وطريقة ابن سيده في ترتيب مفرداته.
وكذلك بينت شواهده من القرآن الكريم ،والحديث النيوي ،والشعر العربي .
وقد اشتمل البحث على مبحثين :
 -1المبحث األول  :جاء على مطلبين:
المطلب األول  :تناول ظاهرة االشتقاق ،وكذلك مسألة الضبط اللغوي .
أما المطلب الثاني  :فقد تضمن العالقات الداللية بين األلفاظ  ،كاإلشتراك ،والتضاد والخالف
والنقيض ،والمثنيات  ،والمثلثات .
 -2المبحث الثاني  :شمل مطلبين :
المطلب األول  :تناولت فيه أنواع الداللة  :منها ،الداللة اللغوية والمجازية والصوتية ،واإلسالمية أما
المطلب الثاني  :تضمن مسائل صوتية وصرفية ،فقد بينت في المسائل الصوتية ظاهرة الهمز
والمزاوجة .أما المسائل الصرفية  ،فقد شملت مسألة الجموع  ،والتذكير والتأنيث ،والنسب .
وانتهى البحث إلى خاتمة جاء فيها أهم النتائج التي توصلت إليها .
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توطئة :
يحتل المثل مكانة رفيعة ومهمة عن ابن سيده في معجمه المحكم والمحيط األعظم ،وقد اعتمده
وجعله حجة للكثير من المسائل اللغوية والنحوية والصرفية ،لما تتمتع بروعة بيانه وسحر بالغته ،

وعذوبة ألفاظه  ،وقد بلغت عدد األمثال في المعجم ( )275مثال ،في حين أشار بكلمة (على المثل)
 ،للكثير من الجمل التي تعطي معنى المثل .
كما أنه يقوم أحيانا بتفسير معنى المثل واحيانا أخرى يورد المثل فقط دون ذكر معناه .
ومن منهجه لبيان المسائل اللغوية للمثل أنه يبين الظاهرة اللغوية التي اشتمل عليها المثل ،

وعلى األكثر انه اليذكر تلك الظاهرة بل يبينها من خالل الرجوع إلى المصدر اللغوي واللفظة التي
اشتقت منه ،ثم يستشهد بالمثل على تلك الظاهرة .

أي أنه يعتمد على حسه اللغوي ومعرفته الواسعة وثقافته اللغوية لبيان تلك المسائل في المثل .
التمهيد
 .1المثل في اللغة واالصطالح .
 .2التعريف بابن سيده ومعجمه .
 .3شواهده.
أوال :المثل لغة واصطالحا :
المثل في اللغة :
قال الجوهري

()1

(( :المثل  :ما يضرب به من األمثال  ،ومثل الشيء  ،أيضا صفته )) .وهو

أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء ،هذا مثل هذا أي نظيره  ،والمثل والمثل أيضا كشبه
وشبه)) ،والمثل المضروب مأخوذ من هذا  ،ألنه يذكر مورى به عن مثيله في المعنى .2وكذلك
المثل  ،والمثيل كالمثل  ،والجمع أمثال وهما يتماثالن (.)3
يقول الزمخشري( .)4في مقدمة المستقصي في أمثال العرب (( :المثل في لغة العرب بمعنى المثل ،
كالشبه والشبه ونظيرهما البدل والبدل )).
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()5

وجاء في لسان العرب

أيضا أن (( :المثل كلمة تسوية  ،يقال هذا مثله ومثله  ،كما يقال شبهه

وشبهه بمعنى  ...والمثل  :الشيء الذي يضرب لشيء مثال ويجعله مثله)) .
وقد أورد العلماء عددا من معاني المثل  ،أبرزها :
 -1الحكمة  :وقد سمي المثل بالحكمة  ،فقد عد العرب المثل والحكمة شيئا واحدا  ،يرى أبو
عبيد أن األمثال حكمة العرب في الجاهلية واإلسالم ،وبها كانت تعارض كالمها فتبلغ بها ما
جاءت من حاجتها في المنطق بكناية من غير تصريح  ،فيجتمع لها بذلك  ،إيجاز اللفظ ،
وإصابة المعنى  ،وحسن التشبيه
 -2النظير  :يقول ابن فارس

()7

()6

.

(( :الميم والثاء والالم)) أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء

للشيء  ،وهذا مثل هذا أي نظيره  ،والمثل والمثال في معنى واحد)).
 -3الشبه  :ويرى الراغب األصفهاني

()8

أن (( :المثل يقال على وجهين أحدهما بمعنى المثل

نحو شبه وشبه ونقص ونقص  ،والثاني عبارة عن المشابهة لغيره في معنى من المعاني)).
 -4الصفة  -:وتتضح بقول الفيروزآبادي بقوله

()9

(( :المثل بالكسر والتحريك  ،الشبه  ،والجمع

أمثال  ،والمثل محركة – الحجة والصفة )) .
 -5المثال  -:جاء عن ابن منظور

()10

قوله (( :ومثل الشيء يمثل مثوال  .قام منتصبا  ،ومثل

بين يديه مثوال ،اي انتصب ومنه قيل لمنارة المسرجة ماثلة)).
المثل في االصطالح :
المثل كما قال أبو هالل العسكري

()11

 ((:صورة حية مماثلة لمشهد واقعي ،أو متخيل ،مرسومة

بكلمات معبرة ،موجزة ،يؤتى بها غالبا لتقريب ما يضرب له من طريق االستعارة ،أو الكناية ،أو
التشبيه)) .أو هو كما قال الراغب األصفهاني

()12

((:عبارة عن قول في شيء يشبه قوال في شيء

آخر بينهما مشابهه ليبين أحدهما األخر ويصوره نحو قولهم( :الصيف ضيعت اللبن)

()13

)) .

فهو جمله قصيرة ترمز إلى حادثه نادرة لبعض الناس ،أو قال أحدهم بمناسبتها فشاعت وسارت
على األلسن ورددها الناس في الحوادث المشابهة.

()14

ثانياً :التعريف بابن سيده ومنهجه:
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أ .التعريف بابن سيده:
علي بن احمد بن سيد اللغوي األندلسي المكنى بـ أبي الحسن ،كان ضري ار

()15

()398هجرية بمدينة مرسيه شرق األندلس ،وأشتغل بنظم الشعر ثم انتقل إلى مدينة دانيه.

،ولد سنة
()16

لم يكن في زمانه أعلم منه بالنحو واللغة واألشعار ،وأيام العرب وما يتعلق بعلومها ،كان حافظا
وقد جمع في ذلك مجموعات لألمير أبي الجيش مجاهد بن عبد هللا العامري.

()17

وكان أقدر الناس على االستيعاب والحفظ ،وفي ذلك يروى عنه شيخه أبو عمر الطلمنكي قائال:
يقر لكم ،فأتوا
علي (غريب المصنف) فقلت لهم انظروا من أ
((دخلت مرسية فتشبث بي أهلها ليسمعوا َّ
فقره علي من أوله إلى أخره من حفظه فتعجبت منه)).
برجل أعمى يعرف بابن سيده ،أ

()18

شيوخه
أخذ ابن سيده عن شيوخ عدة ،غير أن المصادر لم تذكر سوى أربعة وهم:

()19

 .1والده إسماعيل بن سيده الضرير (ت بعد  400ه).
الربعي البغدادي اللغوي (ت  417ه).
 .2أبو العالء صاعد بن الحسن بن عيسى َّ
 .3أبو عثمان سعيد بن محمد الهذلي القرطبي (ت  421ه).
 .4أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد هللا المعافري الطلمنكي (ت429ه).
مؤلفاته:
ألبن سيده مصنفات كثيرة في اللغة ،أشهرها

()20

 :معجم المحكم والمحيط األعظم ،وكتاب

المخصص ،وكتاب شرح إصالح المنطق ،كتاب األنيق في شرح الحماسة ،وكتاب العالم في اللغة
على األجناس ،وكتاب العالم على المسألة والجواب ،وكتاب الوافي في علم أحكام القوافي ،وكتاب
الشاذ في اللغة ،وكتاب شرح كتاب األخفش ,وغير ذلك.
وفاته:
مات أبن سيده باألندلس سنه ثمان وخمسين وأربعمائة عن ستين سنة أو نحوها.
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()21

ب .التعريف بمعجم المحكم والمحيط األعظم:
يعد معجم المحكم والمحيط األعظم المعجم الثاني البن سيده ،والخامس واألخير من المعاجم
الكبرى التي التزمت طريقة الخليل بن أحمد الفراهيدي في معجمه (العين) من حيث ترتيب مواده
ووجازة تعبيراته وألفاظه ،ومن حيث ما أشتمل عليه من علوم النحو ،والصرف ،والعروض ،وغير
ذلك.

()22

وهو يعد من المعالم الواضحة في التراث اللغوي العربي وال سيما األندلسي منه.

()23

ويعد من أعظم الكتب التي ألفت في اللغة بعد عصر الصحاح ،وهو كتاب كبير مشتمل على
أنواع اللغة .ومن غرائب ما تضمنه ،تمييز أسماء الجموع ،والتنبيه على الجمع المركب ،والفرق بين
التخفيف البدلي وتخفيف القياس ،وما انفرد به ،الفرق بين القلب والبدل ،ومنه التنبيه على شواذ
النسب ،والجمع ،والتصغير ،واإلمالة ،واألبنية ،والتصاريف وغير ذلك.

()24

وقد التزم ابن سيده في معجمه هذا االختصار ،وتنظيم المادة ،وتقريب التأليف وتهذيب
التصنيف.

()25

ورتبه على نسق حروف أوائل كلمات هذه األبيات.

()26

علقت حبيبا هنت خيفة غدره

قليل كرى جفف شكا ضر صده

سبا زهوه طفال ديانة تائب

ظالمته ذنب ثوى ربع لحده
مالحته أجرت ينابيع وجده

نواظره فتاكة بعميده
ثالثاً :شواهده:

اعتمد ابن سيده في معجمه على شواهد عديدة متمثلة في القرآن الكريم ،واألحاديث النبوية
،والشعر العربي واألمثال وأقوال العرب لبيان الدالالت اللغوية لمفردات معجمه.
 .1القرآن الكريم  :هو عماد لغة العرب األسمى  ،تدين له اللغة في بقائها وسالمتها وتستمد
علومها منه على تنوعها وكثرتها وتفوق سائر اللغات العالمية به في أساليبها ومادتها.
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()27

ولذلك يعد أصدق مرجع وأحج مصدر يرجع النحاة إليه في تعيين القواعد ،واستخراج
األصول.

()28

،وقد استشهد ابن سيده بآيات من القرآن الكريم في كثير من األلفاظ التي

تناولها في معجمه ،من ذلك مثال لفظة (بخس) فقد بين معنى المثل واآلية القرآنية على
وجهين وذلك بقوله

()29

((:بخسه حقه يبخسه بخسا :نقصه ،وآمرأة باخس وباخسة ،وفي المثل

ََبْ ٍ
سَ
(تحسبها حمقاء وهي باخس) .وثمن بخس :دون ما يجب ،وقوله تعالى ( َو َش َرْوهَُ بِثَ َم ٍن َ
ودةٍَوَكانُواَفِ ِيه ِ
َالز ِ
ِ
ين) (،)30قال الزجاج :بخس ،أي ظلم ،ألن اإلنسان ال
اه ِد ََ
َم َن َّ
َد َراه َم َ
َم ْع ُد َ َ
يحل بيعه قال ،وقيل :بخس نقصان .ويذهب أكثر أهل التفسير على ان بخسا :ظلم وجاء

في التفسير :أنه بيع بعشرين درهما ،وقيل بإثنين وعشرين ،أخذ كل واحد من إخوته درهمين،
وقيل بأربعين درهما ،وبخس الميزان نقصه)).
وقد أجمع أهل اللغة والتفسير على أن معنى (البخس) النقصان ومنهم الخليل
بخس ،أي نقص)) ،والجوهري

()32

بقوله((:البخس :الناقص يقال "شروه بثمن بخس" وقد بخسه حقه

يبخسه بخسا إذا نقصه .وقال ابن فارس

()33

((:البخس أصل واحد وهو البخس)) ،وهذا ما ذهب إليه
()34

أكثر أهل التفسير ومنهم أبو السعود
وأشار إلى هذا المعنى أبو عبيدة

()31

بقوله ((:ثمن

()35

بقوله(( :أي بثمن زيف ناقص العيار))

بقوله ((:أي بعته بخس ،أينقصان ناقص منقوص ،يقال بخسني

حقي أي نقصني)) . .ومنهم من فسر اللفظة على معنى الظلم والحرام .فقد جاء في البحر
المحيط

()36

((قول ابن قتادة :بأنه ظلم ،ألنهم ظلموه ببيعه ،وقال ابن عباس وقتادة أيضا بخس

حرام))
وقيل وصف بكونه من مبخوسا إما لرداءته وغشه ،أو نقصان وزنه من حقه ،أي نقصه وقال
بعضهم بثمن بخس :أي حرام منقوص ،ألن ثمن الحرام حرام.
في حين ذهب السيوطي

()38

()37

إلى أن ((كل ما في القرآن من بخس  ،فهو النقص إال (بثمن بخس) أي

حرام)).
أما معنى المثل :أي تحسبها مضيعة وهي تبخس الناس ،أي تظلمهم حقوقهم( .)39هو مثل يضرب
لمن يتباله وفيه دهاء.

()40
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 .2الحديث النبوي :
يعد الحديث النبوي الشريف المصدر الثاني بعد القرآن الكريم في االحتجاج به في المسائل
اللغوية ،والنحوية .وقد نال اهتمام الباحثين القدماء والمحدثين ،وأفردت له بحوث ومقاالت ،ألنه ماده
خصبة ،ونبع فياض ،وميدان واسع للدراسات بجميع أنواعها.
ع َّرفه السيوطي

()41

بقوله (( :هو كل ما ورد عن النبي صلى هللا عليه وسلم من قول أو فعل ،أو

تقرير ،أو صفة له ،أو وصف لحدث جرى في زمانه)) ،وأعتمد ابن سيده على الحديث النبوي في
بيان المسائل اللغوية الواردة في األمثال ،لما ما فيه من روعة البيان ،وسحر البالغة ،وعذوبة
األلفاظ .ومن األلفاظ التي استشهد بها ابن سيده بالحديث النبوي الشريف تأكيدا لمعنى المثل الذي
جاء به لفظة (بله) وذلك بقوله

(: )42

((البله :كلمة معناها :دع ،قال كعب بن مالك األنصاري:
بله األكف كأنها لم تخلق

تذر الجماجم ضاحيا هاماتها

يقول :هي تقطع الهام فدع األكف ،أي فهي أجدر أن تقطع األكف ،وفي المثل( :تحرقك النار أن
تراها بله أن تصالها) يقول :تحرقك النار من بعيد فدع أن تدخلها ،...وقوله (صلى هللا عليه وسلم)
يقول هللا تعالى :أعددت لعبادي الصالحين ماال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر
بله ما أطلعتهم عليه .قال أبو عبيد :قال األحمر وغيره بله :معناها "كيف" ،وقيل معناها دع ما
أطلعتهم عليه)).
قال الخليل( (()43بله بمعنى كيف ،ويكون بمعنى دع)) .يقال فعلت كذا بله كذا أي دع كذا
.وتقول هذا ماأظهره لك بله ما أضمره ،أي دع ما أضمره فهو خير مما أظهره.
وجاء في محيط اللغة
قال ابن فارس

()47

()46

()44

()45

أن "بله كلمة في معنى كيف وفي معنى فصل ،ودع ،وعلى".

في تفسير الحديث (( :معناه سوى ودع كأنه قال سوى ما أطلعتهم عليه ودع ما

أطلعتهم))  .وكال المعنيين جائز.

()48

 .3الشعر:

101

لقد أسهم الشعر مساهمة فاعلة في تأسيس قواعد اللغة العربية ،ولذلك نال حظا واف ار في الدرس
اللغوي ،نظ ار لمنزلته الكبيرة في نفوس العرب فهو معدن علم العرب وسفر حكمتها ،وديوان أخبارها
ومستودع أيامها ،والسور المضروب على مآثرها  ،والحجة القاطعة عند الخصام.

()49

وقد اعتمد اللغويون في موقفهم من الشعراء الذين يستشهد بشعرهم على أربع طبعات ،الشعراء
الجاهليون كأمرء القيس ،والمخضرمون كلبيد ،والمتقدمون ،ويقال لهم اإلسالميون كجرير والفرزدق
،والشعراء المولودون ويقال لهم المحدثون كبشار بن برد.

()50

ونرى أن ابن سيده كان مكث ار في استشهاده بالشعر العربي لبيان دالالت األلفاظ في معجمه،
وأيضا داللة األلفاظ التي وردت في األمثال فهو في أغلب األحيان يعزو البيت إلى قائله ،أو أنه
يكتفي بذكر الشاهد الشعري دون ذكر اسم الشاعر ،كما أنه أحيانا كثيرة يذكر البيت الشعري كامال
بشطريه ،وأحيانا يجتزئ شطر البيت مكتفيا بالشاهد الوارد فيه.
ومن معالم عنايته بالشعر أننا نالحظه أنه استشهد للفظه الواحدة بأكثر من طبقة من طبقات الشعراء
وذلك مثال في لفظه (سري) ليبين ما جاء في المثل من معنى وداللة .وذلك بقوله((( :)51السري:
سير الليل ،عامته يذكر ويؤنث ولم يعرف اللحياني إال التأنيث)).
قال الخليل

()52

)):السري :سير الليل وكل شيء طرق ليال فهو سار ،سرى يسري سرى وسريا)).

واستشهد ابن سيده لهذا المعنى بقول لبيد:

()53

قلت هجدنا فقد طال السري

وقدرنا إن جنى دهر غفل

ثم بين ابن سيده داللة اللفظة التي جاءت بالمثل مستشهدا أيضا بالشعر بقوله((( :)54وقد سرى سرى
سرية وسرية فهو سار قال:
أتوا ناري فقلت منون قالوا

سراة الجن قلت عموا ظالما

وفي المثل( :ذهبوا إسراء قنفذة) وذلك أن القنفذ يسري ليله كله ال ينام)).
واستشهد لهذا المعنى أيضا بقول حسان بن ثابت:

()55
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أسرت إليك ولم تكن تسري
ثم بين صيغه أخرى لهذه اللفظة بقوله (( :وأسترى كأسرى))
واستشهد بقول الهذلي:

()57

وخفوا فأما الجامل الجون فأسترى
وقول كثير أيضا:

()56

بليل وأما الحي بعد فأصبحوا

()58

أروح وأغدو من هواك وأستري

وقال((:

وفي النفس مما قد علمت عالم

السارية
وقد سرى به وأسرى به  ،وأسراه ،والسارية السحابةا لتي بين الغادية والرائحة وقال اللحياني َّ
المطرة التي تكون بالليل))(.)59

ومنه يقال :سرى بالليل وأسرى وسريت به ،وأسريت به ،وطال بهم السري وطالت.
إبله :إذا جاء يختلها ليال ويسرقها.

()60

،وهو يساري

()61

ومعنى المثل أي كان ذهابهم ليال كالقنفذ ال يسري إال ليال( ،)62أي تفرقوا(.)63
المبحث األ ول
االشتقاق والضبط اللغوي وانواع الداللة
المطلب األول
 _1ظاهرة االشتقاق
تعد ظاهرة االشتقاق في اللغة العربية وسيلة مهمة من وسائل نمو اللغة العربية وتكثير مفرداتها،
واتساع دالالتها قال عنها ابن جني

()64

(392ت) :هو((أخذ أصل من األصول فتقرأه فنجمع بين

معاينه ،وإن اختلفت صيغه ومبانيه)) .وجاء عن السيوطي

()65

أنه ((أخذ صيغة من أخرى مع

اتفاقهما معنى ومادة أصلية ،وهيئه تركيب لها ليدل بالثانية على معنى األصل بزيادة مقيدة ألصلها
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اختالف حروف أو هيئة)) .ويقول محمد المبارك

()66

وهو من المحدثين عن هذه الظاهر)) هو توليد

األلفاظ بعضها من بعض وال يكون ذلك إال من بين األلفاظ التي يفترض أن بينهما أصال واحدا
ترجع إليه وتتولد منه )) .ولم يصرح ابن سيده بهذه الظاهرة لكون محكمه معجما وليس كتاب لغة
،فهو يربط المفردات ومعانيها بالجذر اللغوي الذي تتشعب منه .ومن األلفاظ التي جاءت على صيغه
االشتقاق ووظفها ابن سيده في استشهاده باألمثال لفظه (شرع) بقوله

()67

 ((:شرع الوارد يشرع شرعا،

وشروعا ،تناول الماء بفيه ودواب شروع ،شرعت نحو الماء ،و َّ
الشريعة والشراع والمشرعة ،المواضع
التي ينحدر إلى الماء منها ،وشرع إبله وش َّرعها :أوردها شريعة الماء فشربت ولم يستق لها...
والشريعة موضوع على شاطئ البحر تشرع فيه الدواب)) .قال الخليل((( :)68شرع الوارد الماء وشرعا
فهو شارع ،والماء مشروع فيه إذا تناوله بفيه ،والشريعة والمشروعة :موضع على شاطئ البحر يهيأ
لشرب الدواب والجمع الشرائع والمشارع)).
فالشين والراء والعين أصل واحد ،وهو شيء يفتح في امتداد ويكون فيه ،من ذلك الشريعة وهي
مورد الشاربة للماء(.)69
()70
السقي التَّشريع)
وجاء ابن سيده بالمثل استشهادا منه لهذا المعنى بقوله " :وفي المثل (أهون َّ

وذلك ألن مورد اإلبل إذا ورد بها لم يتعب في إستسقاء الماء لها كما يتعب إذا كان الماء بعيدا".
ويضرب مثال للرجل يقصر في األمر إيثا ار للراحة على المشقة.

()71

ومن األلفاظ جاءت على صيغة االشتقاق والتي أوردها ابن سيده في المثل ولها ارتباط بأصلها
اللغوي لفظه (حظو) بقوله

(:)72

(( الحظوة والحظوة والحظة :المكانة ،وجمعه حظا وحظاء وقد

ظية ...ورجل له حظوة وحظوة وحظة،
حظي ،وحظيت المرأة عند زوجها ،وحظي هو عندها وامرأة ح َّ
أي حظ من الرزق ،والحظوة والحظوة :سهم صغير قدر ذراع .وقيل الحظوة سهم صغير يلعب به
الصبيان ،وحظي :اسم رجل إن جعلته من الحظوة ،وان كان مرتجال غير مشتق فحكمه الياء)).
ثم استشهد ابن سيده لألصل اللغوي لهذه اللفظة بالمثل بقوله

()73

":وفي المثل (إال حظَّية فال ألية)

أي ال تكن ممن يحظى عنده فإني غير أليه ...وفي المثل (حظيين بنات صلفين كنات) ،يضرب
للرجل عند الحاجة يطلبها يصيب بعضها ،ويعسر عليه بعض)).وأصل المثل األول في المرأة تصلف
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عند زوجها فتتحبب إليه ما أمكنها لتنال الحظوة عنده بالتحبب إليه إذا أخطأته.
فيضرب في األمر بمدارة الناس ليدرك بعض ما يحتاج إليه منهم.

()74

وأما المثل الثاني

()75

ومن معالم عنايته باالشتقاق وبيانه لألصل اللغوي للفظة ،وقوفه على االشتقاق المرتبط بحكاية
األصوات ،ويتضح ذلك من خالل لفظة (قعع) بقوله

()76

((:ماء قع وقعاع :مر ،...والقعقعة :حكاية

أصوات الترسة ،والجلود اليابسة ،والحجارة ،والرعد ،والبكرة ،والحلي ونحوها ...وقعقعته وقعقعت به
حركته )) ،ويستشهد لهذا المعنى بيت لسيبويه

()77

يقعقع خلف رحليه شن

كآنك من جمال بني أقيش

قال ابن فارس( (( :)78هو أصل صحيح يدل على حكاية صوت  ،من ذلك القعقعة حكاية أصوات
الترسة وغيرها)).
حكاية حركة شيء يسمع له صوت ،وقيل هو تحريك الشيء اليابس الصلب مع صوت.
واستشهد ابن سيده لهذا المعنى بالمثل بقوله

(:)80

()79

(( وفي المثل( فالن ال يقعقع له بالشنان) ،أي ال

يخدع ،وال يروع ،وأصله من تحريك الجلد اليابس للبعير ليفزع)).
يقول الميداني

()81

 (( :وهو مثل يضرب لمن ال يتعض لما ينزل به حوادث الدهر ،وال يروعه ماال

حقيقة له )) ،وقيل يضرب للرجل إذا بلغ من بجاحته أن يخرج إلى شيء ليس من شأنه)) (.)82
 .2الضبط اللغوي :
أهم المسائل التي عني بها علماء اللغة والنحو لما لها أهمية في ضبط المسائل اللغوية
المختلفة ،ويعد الخليل بن احمد الف ارهيدي أول من أوجد عالمات الضبط ،والتي ما تزال تستعمل إلى
يومنا هذا (( :أخذ من حروف المد صورها مصغرة للداللة عليها ،فالضمة واو صغيرة في أعلى
الحرف لئال تلتبس بالواو المكتوبة ،والكسرة ياء متصلة تحت الحرف ،والفتحة ألف مبطوحة
فوقه)).

()83

وعنها قال القلقشندي

()84

(( :حلو غرائب الكلم بالتقييد ،وحصنوها من شبه التصحيف والتحريف))،

وقد بين ابن سيده عنايته بالضبط اللغوي من خالل تنبيه على حركة اللفظ ،ومقابلتها بنظائرها في
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الوزن من ذلك لفظة( خمر) قال ابن سيده( (( :)85الخمر ما أسكر من عصير العنب ،ألنها خامرت
العقل ...والجمع خمور ،وهي الخمرة ...والخمر بكسر الميم وشد الراء ،لغة في الخمار ...والخمرة
من الخمار كالَّلحفة من اللحاف)).
فالخمر في اللغة :هو كل ما يستر العقل ،ويقال لكل ما يستر اإلنسان من شجر.
الخمار صار في التعارف اسما لما تغطي به المرأة رأسها وجمعه خمر.
بالخمار

()88

ويقال اختمرت المرأة

وامرأة حسنة الخمرة ،أي لبس الخمار(.)89

واختمرت المرأة وتخمرت ،إذا تقنعت بالخمار ،وأنها لحسنة الخمرة
اللفظة بالمثل بقوله
كيف تفعل.

()87

()86

ولكن

()92

()91

()90

وقد استشهد ابن سيده لهذه

((:وفي المثل (إن العوان ال تعلم الخمرة) )) ،أي أن المرأة المجربة ال تعلم

قال ابن سالم

()93

في معنى هذا المثل ((:أي المرأة الثيب عرفت كيف تخمر ال

تحتاج إلى أن تعلم)).
ومما يدخل في موضوع الضبط اللغوي ظاهرة التشديد والتخفيف لأللفاظ ،ومن ذلك مثال لفظة
(تفف) فقد وردت في المثل على الروايتين التشديد والتخفيف قال ابن سيده

()94

((:التَّف :وسخ بين

الظفر واألنملة ،وقيل :هو ما يتجمع تحت الظفر من الوسخ ،والتفة دويبة تشبه الفأر ،قال
األصمعي :هذا غلط ،إنما هي دويبة على شكل جرو الكلب ،يقال لها :عناق األرض)) .ثم بَّين ابن
الرَّفة دقاق
سيده التخفيف والتشديد في هذه اللفظة بقوله((( :)95وفي المثل (استغنت التَّفه عن الرَّفة) ،و َّ
التبن عامة ،وكالهما بالتشديد والتخفيف ،والتشديد لغة)).
وقد قالو التفه عن الرفة بالتخفيف

()96

.فهي مخففة بالتاء والفاء .والهاء في اإلدراج كهاء الرحمة

والنعمة( .)97قال أبوهالل العسكري((( :)98التفة :السبع الذي يقال له عناق األرض بالتثقيل والتخفيف،
والرفة دقاق التبن عامة بالتثقيل والتخفيف أيضا ،فمن خفق قال أصله رفهه والمعنى إن التفه سبع
يقتات اللحم ،فهي مستغنية عن التبن)).
ويقال إن هذا المثل من باب اإلتباع ،بقولهم هو أغنى عن ذاك التفه عن الرفة(.)99
ومن األلفاظ التي بينها ابن سيده أنها جاءت على التشديد لفظة (شجو) بقوله( )) :)100الشجو:
الحزن .وقد شجاني شجوا وأشجاني ،أحزنني ،وقيل شجاني :طربني وهيجني ،وأشجاني أحزنني
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وأغضبني ،والشجا ،ما أعترض في حلق اإلنسان ،والدابة من عظم أوعود وغيرهما ..وأشجاه الشيء:
أغصه )) .
قال الخليل

()101

 (( :واشجاه الهم يشجوه شجوا ،فهو شج ،أي مهتم )).

واستشهد ابن سيده بالمثل لبيان هذا المعنى وما في هذه اللفظة من رواية التشديد والتخفيف
بقوله

()102

 (( :وفي المثل(ويل َّ
للشجي من الخلي) وقد تشدد ياء (الشجي) فيما حكاه صاحب

العين ،واألول أعرف ،وقال أبو زيدَّ :
الشجي :المشغول ،و َّ
الخلي الفارغ )).ومن ذلك قول الخليل(:)103
(( الشجي مخفف وبعضهم يشددهما جميعا فيقول( :ويل َّ
الخلي) وهو فعيل بمعنى
جي من
َّ
للش َّ
الخلي.
مفعول)) .في حين ذهب أكثر أهل اللغة بتخفيف الياء من الشجي وتثقيلها من
َّ

()104

وقيل الخلي ،الخلو من الهم وياؤه مشددة ،و َّ
الشجي خفيف الياء من شجى يشجى شجى وهو شج،
وأجاز بعضهم تشديده وجعله من قولك شجاه يشجيه فهو مشجي وشجي  ،أي فعيل بمعنى
مفعول

()105

.ومعنى المثل ،ويل للمهموم من الفارغ

()106

يقول إن الخلي ال يساعد َّ
الشجي على ما به ويلومه.

 .ويضرب مثال لسوء مشاركة الرجل صاحبه

()107

المبحث االول
المطلب الثاني
العالقات الداللية بين األ لفاظ
 .1االشتراك :
ظاهرة االشتراك من أهم الظواهر اللغوية المميزة في اللغة العربية .وقد تناولها القدماء والمحدثون
في مصنفاتهم .قال عنها سيبويه
وأشار إليها السيوطي

()109

()108

(( ":إعلم أن من كالمهم :اتفاق اللفظين واختالف المعنيين))

بقوله (( :هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر داللة على

السواء عند أهل تلك اللغة)) .أي هو ما أتحدت صورته وأختلف معناه.
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()110

وقد زخز معجم المحكم والمحيط األعظم بوجود هذه الظاهرة اللغوية ،غير أن ابن سيده لم يصرح
بها وبلفظها ،ولكنه جاء بعدة ألفاظ لها أكثر من معنى ،ويتضح ذلك مثال في لفظه (آل) ،ومجيئه
()111

بالمثل لبيان أحد معاني هذه اللفظ المشتركة ،وذلك بقوله

 (( :آل إلى الشيء أوال ومآال ،رجع...

وآل اللبن إياال ،تخثر واجتمع بعضه إلى بعض ...وآل الشيء مآال نقص كقولهم جاز مجا از .وآل
عليهم أوال وإياال وإيالة ولي ...وآل الملك رعيته إياال ساسهم وولي عليهم ...واآلل :السراب ،وقيل هو
الذي يكون ضحى كالماء بين السماء واألرض ...واآلل :الجبل أطرافه ونواحيه ...واآلل :الشخص،
وآالل الخيمة عمدها)) ،وآل النبي (صلى هللا عليه وسلم) أقاربه ،وآل اللبن يؤول ،إذا خثر ،كأنه
رجوع إلى النقصان ،واآلل :الحال التي يؤول إليها أمره(.)112
ويقال طبخت النبيذ والدواء فآل إلى قدر كذا وكذا ،أي رجع إلى الثلث أو الربع.
وقد جاء ابن سيده بالمثل على معنى لفظة (الولي) بقوله

()114

()113

(( :آل عليهم أوال وإيالة :ولي،

وفي المثل( :قد أولنا وإيل علينا) اي ولينا وولي علينا )).
ومعنى المثل،أي سسنا وساسنا غيرنا.

()115

وقد نسب هذا المثل الزمخشري إلى زيادة في خطبته.

()116

ومن األلفاظ التي جاءت بمعنى االشتراك وبينها ابن سيده من خالل استشهاده بالمثل لفظة (دين)
بقوله( (( :)117الدين :الجزاء ودنته بفعله دينا ودينا جزيته ...ويوم الدين :يوم الجزاء ،و َّ
الديان هللا عز
وجل ...وفي المثل( كما تدين تدان) ،أي كما تجازي تجازى  ،وقيل كما تفعل يفعل بك ،ومنه قوله
تعالى (مالك يوم الدين) ،أي يوم الجزاء والقصاص ومنه يقال ،دينه بما صنع ،أي جزيته بما صنع))
.
ثم بين ابن سيده بقية المعاني المشتركة لهذه اللفظة بقوله

(:)118

((و َّ
الدين الحساب ،والدين :الطاعة

وقد دنته ودنت له ...،والدين :اإلسالم ،والدين :العادة والجمع أديان ..والدين الذل ..والدين الحال
،والدين :الداء)).
وقال ابن منظور

()119

الدين :الورع ،وا َّلدين القهر ،و َّ
الدين السلطان ،و َّ
َّ (( :
الدين :المعصية)).

ومعنى المثل كما تفعل يفعل بك )120(،أو كما تجازي تجازى،

108

()121

،أو كما تأتي يؤتى إليك(.)122

 .2المثنيات :
إحدى الظواهر اللغوية المهمة في اللغة العربية فهي تبين اختالف معنى داللة األلفاظ الختالف
حركة فاء الفعل ،ويعد هذا من باب التوسع في اللغة((،أي إيراد كلمتين متفقتين في ترتيب الحروف
مختلفتين في حركه فاءاتها ،ويترتب على ذلك اختالف المعنى بينها)) ( .)123ويعد الدكتور كاصد
ياسر الزيدي أول من أطلق على هذه الظاهرة باسم (المثنيات).

()124

وقد أولى ابن سيده اهتماما كبي ار لظاهرة المثنيات ،ويتضح ذلك من خالل إيراده لمعنى لفظة ما
باختالف حركه فاء فعل ،ويستشهد بالمثل على إحدى هذه الحركات من ذلك مثال لفظه (جعل)
بقوله((( :)125جعل الشيء يجعله جعال ،واجتعله كالهما ،وضعه ،وجعله يجعله جعال :صنعه...
وجعل الطين خزفا ،والقبيح حسنا صيره اياه ،وجعل البصرة بغداد :ظنها إياها ،وجعله يفعل كذا أقبل
وأخذ))  .بداللة الفتح ،وأما داللة الضم لهذه اللفظة فهي التي استشهد بالمثل بها بقوله(((:)126الجعل،
دويبة ،قيل هو أبو جعران ،وجمعه جعالن ...ورجل جعل :أسود دميم مشبه بالجعل وقيل هو اللجوج
ألن الجعل يوصف باللجاجة ،يقال رجل جعل ،واستشهد لداللة هذه اللفظة بالمثل بقوله

()127

(( :وفي

المثل (سدك بامرئ جعله) ،يضرب للرجل يريد الخالء لطلب حاجة ،فيلزمه آخر يمنعه من ذكرها أو
عملها)).
ومن األلفاظ التي نبه على اختالف معناها الختالف حركة فائها واتى بالمثل شاهداألحدى هذه
االختالفات لفظة (علل) ،فقد وردت بفتح فاء الفعل وكسرها وذلك بقوله

()128

(( :العلة َّ
الضرة ،وبنو

الع َّالت :بنو األمهات الشتى))  ،ويقال هما إخوان من عَّلة ،إذا كانت أمهاتهم شتى واألب واحد ،وهم
بنو الع َّالت.

(. )129

أما داللة كسر فاء الفعل فأشار إليها بقوله ((:والعَّلة :المرض ،ع َّل يعل ،واعتل

وأ َّ
عله هللا ،ورجل عليل ،وحروف العَّلة ،واالعتالل األلف والياء والواو ،سميت بذلك للينها وموتها...
والعَّلة أيضا الحدث يشغل صاحبه عن وجهه ،وفي المثل (ال تعدم خرقاء عَّلة) ،يقال هذا لكل متعذر
اعتل الرجل وهذا عَّلة لهذا ،أي سبب)) .قال الزبيدي
وهو يقدر .وقد َّ

()130

((:العَّلة بالكسر ،معناه ما

المحل ومنه سمي المرض عَّلة ،الن بحلوله يتغير الحال من القوة إلى
يحل بالمحل فيتغير به حال
َّ

الضعف) .وضرب هذا المثل للحاذق بالشيء.

()131

 .3المثلثات :
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لقد اهتم علماء اللغة بدراسة مفرداتها المشتركة في ذات اللفظ واستخالص المعاني الناضجة عن
تغيير الحركات .وهي مظهر من مظاهر الدرس اللغوي عند العرب ،وهي فن يجنح إليه كل من أراد
أن يتخذ إلى األدب سبيال( .)132ونعني بها ((:اتفاق ثالث كلمات في حروفها مع اختالف في حركة
فاءاتها))

()133

،فهي دراسة لغوية للمفردات التي تتفق في البناء الصرفي من حيث ترتيب الحروف في

اللفظة الواحدة واختالف حركاتها مما يؤدي إلى اختالف معناها ،وأقدم من تناولها محمد بن المستنير
المعروف ب (قطرب)

()134

،فسميت بإسمه ،وقد تناول ابن سيده هذه الظاهرة في معجمه وأوالها

اهتماما كبي ار ،فهو يبين داللة اللفظة من حيث اختالف حركة فاء الفعل من فتح وضم وكسر
مستشهدا بالمثل على إحدى تلك الحركات ،من ذلك مثال لفظة (جدد) فقد أشار ابن سيده إلى داللة
الفتح بقوله(( :الجد :أبو األب وأبو األم ،والجمع أجداد وجدود ،والجد البخت والحظوة :والجد :الحظ

اَاَّتَ َذ ِ
د ا)
َولَ ً
اَم َّ َ
َربِنَ َ
والرزق ..والجد :العظمة ،وفي التنزيل ( َوأَنَّهَُتَ َع َاَل َ
َج ُّد َ
َوََل َ
َصاحبَةً َ

:جده :عظمته ،وقيل غناه))

()136

()135

قيل

 ،فاألغلب أنها العظمة ،النقطاع كل عظمه عنها لعلوها عليها،

ومن هذا قيل ألب األب (جد) النقطاعه لعلو ابوته
فالن صاعد الجد ،معناه البخت والحظ في الدنيا.
أما داللة الضم فأشار إليها بقوله

()140

()137

.والجد :نقيض الهزل

()138

.والعرب تقول:

()139

((:والجد والجدة :ساحل البحر بمكة ،وجدة ،اسم موضع

قريب من مكة مشتق منه)) ،وجد كل شيء :طريقته ،وجدته :عالمته ،وجد كل شيء جالبه ،والجد:
البئر تكون في موضع الكأل ،واكساء مجدده فيه خطوط مختلفة يقال له :الجد (. )141
وأما داللة الكسر والتي استشهد بالمثل لمعناها فقال عنها

()142

((:الجد والجد والجديد والجدد

كله :وجه األرض ،وقيل الجدد :األرض الغليظة ،وقيل المستوية ،وفي المثل (من سلك الجدد أمن
العثار) ،يريد من سلك طريق اإلجماع فكنى عنه بالجدد))

()143

 ،والجدد كما ذكر االزهري(:)144

((ما استوى من األرض وأصحر ،والصحراء جدد ،والفضاء جدد ال وعث فيه وال جبل ،ويكون
واسعا)) ويضرب هذا المثل في طلب العافية.

()145

ومن األلفاظ التي بينها ابن سيده بأنها تختلف معناها باختالف حركة فائها لفظة (سبع) فداللة
الكسر ذكرها بقوله((( :)146السبع الورد لست ليال ،وسبعة أيام ،واإلبل سوابع ،والقوم مسبعون وكذلك
في سائر األضماء)) ،واألشهر هو الظمأ من ظماء اإلبل( .)147وأما داللة الضم فأشار إليها
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بقوله

()148

أموالهم.

((:والسبع :جزء من سبعه ،والجمع أسباع)) ،يقال سبعت القوم أسبعهم ،إذا أخذت سبع

()149

وداللة الفتح التي استشهد بها بالمثل بَّينها بقوله

()150

لسبع :من البهائم المعادية ما
((:ا َّ

السبع
السبع لغة في َّ
كان ذا مخلب ،والجمع أسبع وسباع ...وأما قولهم في جمعة سبوع ،فمشعر أن َّ
ليس بتخفيف ألن التخفيف ال يوجب حكما عند النحويين ،على أن تخفيفه ال يمتنع ...وقولهم (أخذه
أخذ سبعة) ،إنما أصله سبعة فخفف ،واللبؤة أنزق من األسد ،فلذلك لم يقولوا :اخذ سبع ،وقيل هو
رجل اسمه سبعة بن عوف وكان شديدا ،فأخذه بعض ملوك العرب فنكل به ،وجاء المثل بالتخفيف
لما يؤثرونه من الخفة)).
قال أبو بكر األنباري

()151

((( :أخذه أخذ سبعه) ،أراد سبعه من العدد وقال إنما خص السبعة،

ألن أكثر ما يستعملون في كالمهم سبع كقولهم :سبع سماوات ،وسبع أرضين وسبع أيام)) .وهذا ما
أشار إليه ابن سيده.أيضا بقوله

()152

السبعة :من العدد ،واألسبوع تمام سبعة أيام))  .فهناك
السبع و َّ
َّ ((:

اختالف في معنى هذه اللفظة في المثل ،فاألصمعي يرى انه أخذ من سبعة بضم الباء ،وهي اللبؤة،
فخفف لغة ،وابن األعرابي يرى أنه أخذ من سبعه أرادا سبعه من العدد(.)153
 .4التضاد:
يعد التضاد من أهم العالقات الداللية بين األلفاظ لما في اللغة من الكثير من المفردات التي
تحمل المفردة الواحدة المعنى وضده ،وقد اهتم علماء اللغة العربية قديما وحديثا بها ،فألبي بكر
األنباري (ت )328كتاب بعنوان (األضداد) وقد عرفها بقوله(((:)154الحروف التي توقعها العرب على
المعاني المتضادة )) .ويقول عنها ابن فارس

()155

(ت (( : )395من سنن العرب في األسماء أن

يسموا المتضادين باسم واحد كالجون لألسود ،والجون لألبيض " .
وقد اشار ابن سيده إلى ظاهره التضاد في معجمه مصرحا بلفظة الضد في بيانه لمعان المفردات
ومستشهدا بالمثل ،ويتضح ذلك مثال في لفظه (فطن) بقوله

()156

((:الفطنة ضد الغباوة ،وفطن يفطن،

وفطن فطنا وفطنا ،وفطنا ،وفطونة ،وفطانة ،وفطانية ،فهو فاطن ،وفطون وفطين ،وفطن ،وفطن،
والجمع فطن ،واألنثى فطنة  ،ومنه قول الشاعر:
قالت وكنت رجال فطينا

هذا لعمر هللا إسرائينا
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وف َّ
طنه لهذا األمر ،ف َّهمه ،وفي المثل( :ال يفطن القارة إال الحجارة)  ،فالقارة أنثى الذئبه)).
فالفطنة كالفهم ،تقول فطنت للشيء بالفتح

()157

،يقال رجل فطن وفطن ،وهي الفطنة والفطانة.

()158

،وهي كلمة واحدة تدل على ذكاء ،وعلم بالشيء
وهي تدل على التنبيه وضدها الغفلة.

()159

وقد جاء المثل بلفظ (ال يفطن الدب اال الحجارة)( ،)160ولم أجد هذا المثل في كتب األمثال بل
فقط في كتب اللغة والمعاجم .وقد جاء بلفظ (قد أنصف القارة من رماها) في كتب األمثال.

()161

 .5الخالف والنقيض :
من األساليب المستخدمة في الداللة على األلفاظ المتضادة في اللغة العربية .إال أن مصطلح
الخالف أعم من الضد ،ألن كل ضدين مختلفان،و ليس كل مختلفين ضدين.

()162

أما النقيض فيعني الكلمة التي تخالفها في المعنى ،وال تجتمع معها بوجه واحد ،فمثال الشك
نقيض اليقين.

()163

ومن األلفاظ التي بينها ابن سيده على معنى الخالف ،وجاء بالمثل شاهدا عليها لفظة (برح)
بقوله( ((:)164البارح خالف السانح ،وقد برحت تبرح بروحا ))،وفسر هذه اللفظة في لفظة (سنح)
بقوله

()165

((:السانح ما أتاك عن يمينك من ظبي أو غير ذلك ،والبارح ،ما أتاك من ذلك عن

يسارك ،وقيل السانح ما والك ميامنه ،والبارح ما والك مياسره .وقيل السانح الذي يجيء عن يمينك
فتلي مياسره مياسرك ،والعرب تختلف في عيافة ذلك ،فمنهم من يتيمن بالسانح ،ويتشاءم بالبارح ،
ومنهم من يخالف ذلك)).
قال الثعالبي

()166

في فصل (فما يعن لك من الوحش ويجتاز بك) ((:إذا اجتاز من ميامنك الى

مياسرك فهو السانح فاذا اجتازك من مياسرك فهو البارح)).والعرب تتيمن بالسانح على األغلب ،ألنه
أمكن للرمي والصيد ،والبارح تتطير به ،ألنه ال يمكنك أن ترميه حتى تنحرف.

()167

وقد استشهد ابن سيده بالمثل لهذه اللفظة بقوله((( :)168وفي المثل ( من لي بالسانح بعد البارح)
يضرب هذا للرجل يسيء إليه رجل فيقال له إنه سوف يحسن إليك ،فيضرب هذا المثل .وأصل ذلك
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أن رجال مرت به ظباء بارحة ،فقيل له إنها سوف تسنح لك ،فيقال :من لي بالسانح بعد البارح)).
وقيل معناه ،أي من لي بالسعادة بعد الشقاء(.)169
كما تعرض ابن سيده إلى مصطلح النقيض في بيان داللة األلفاظ الواردة في األمثال ويتضح
()170
السعد نقيض النحس .وفي المثل (دهدرين ،سعد القين).
ذلك مثال في لفظة (سعد) بقوله َّ (( :

كأنه قال بطل سعد القين .فدهدرين اسم بطل ،وسعد مرتفع به .وجمعه سعود ،وقد سعد سعدا
فالسعد نقيض النحس في
وسعادة ،فهو سعيد ،والجمع سعداء واألنثى بالهاء .وقد سعده هللا وأسعده)) َّ .
األشياء ،ومنه يوم سعد ويوم نحس( .)171ومن علماء اللغة من صرح بمصطلح الخالف( .)172ومنهم
من قال بالضد لهذه اللفظة.

()173

ويضرب هذا المثل لمن يأتي بالباطل( ،)174والذي يكذب وال يعرف أصله.

()175

المبحث الثاني
انواع الداللة ومسائل صوتية وصرفية
المطلب األول :أنواع الداللة
توطئة:
 _1الداللة الصوتية :حظيت الداللة الصوتية باهتمام من قبل علماء اللغة العربية فقد أشار إليها
الخليل

()176

بقوله(( :كأنهم توهموا في صوت الجندب استطالة ومدا ،فقالوا :صر ،وتوهموا في صوت

البازي تقطيعا فقالوا :صرصر)).وهي تلك الداللة المستمدة من طبيعة األصوات ،فإذا حدث إبدال أو
إحالل صوت منها في كلمة بصوت أخر في كلمة أخرى ،أدى ذلك إلى اختالف داللة كل منهما
عن األخرى .)177( .أو هي ((المعاني المستفادة من نطق ألفاظ معينه)) (.)178
ومن األلفاظ التي تبين ابن سيده داللتها الصوتية واستشهد لداللتها بالمثل لفظه (عوي) وذلك
بقوله(( :)179عوى الذئب يعوي عيا وعوا ،وعوة وعوية ،كالهما نادر ،لوى خطمه ثم صوت ،وقيل مد
الصوت ،وكلب عواء كثير العواء .وفي الدعاء( :عليه العفاء والكلب
صوته ولم يفصح ،...والعوة َّ
عواء)...وفي المثل ( لو لك أعوي ما عويت) ،وأصله أن الرجل كان إذا أمسى بالقفر عوى ليسمع
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الكالب ،فإن كان قربه أنيس أجابته الكالب ،فاستدل بعوائها ،فعوى هذا الرجل فجاء الذئب ،فقال:
(لولك أعوي ما عويت) )) .
قال الخليل

()180

((:عوت السباع تعوي عويا ،وللكلب عواء وهو صوت يمده بنبح)) ،وكذلك يسمى

رغاء الفيصل إذا كان الصوت ضعيفا

()181

وجاء المثل (بلفظ لو لك عويت لم أعوه) (.)182

وكذلك نالحظ أيضا تناول الداللة الصوتية للفظة (جعع) مشي ار إلى داللتها في المثل من ذلك
قوله(( :الجعجعة :صوت الرحى ونحوها ،وفي المثل( :أسمع جعجعة وال أرى طحنا) ،يضرب للرجل
الذي يكثر الكالم وال يعمل ،والذي يوعد وال يفعل)).
()184

قال ابن دريد

()183

((:الجعجعة ،صوت متدارك فيه غلظ لحصوات الرحى) ويقال :أن معنى المثل،

أي أسمع حسا ،والحس هو الصوت الخفي

()185

.وهو يضرب للذي يعد وال يفي بوعده(.)186

الداللة اللغوية:
((داللة اللفظ على معنى بنفسه)) ،أي كون اللفظ متى أطلق فهم منه المعنى مثل داللة الضرب
على الضارب (، )187أي دراسة العالقة بين الكلمات وكيف نستخلص المعنى منها .وهي المقصود
بها عند األصوليين الداللة الوضعية اللفظية

()188

 ،وهي على ثالثة أقسام :المطابقة والتضمين،

وااللتزام .
وقد أولى ابن سيده الداللة اللغوية اهتماما كبي ار ،فهو يشير إلى األصل اللغوي للفظة ومن ثم
يبينها من خالل استشهاده بالمثل من ذلك لفظة (لبد) بقوله(( :لبد بالمكان يلبد لبودا ،ولبدا .وألبد:
أقام ولزق ،واللبد واللبد :الذي ال يبرح منزله ،وال يطلب معاشا ...واللبود :القراد ،سمى بذلك ألنه يلبد
باألرض ،أي يلتصق .ولبد أخر نسور لقمان ،سماه بذلك ألنه لبد بقي ال يذهب ،وال يموت ،وفي
المثل (طال األبد على لبد) )) (.)189
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ومنه يقال اللبد :الرجل الالزم لموضع ال يفارقه ،ومال لبد أي ال يخاف فناؤه من كثرته( .)190وكل
()191

شي تراكم فقد تلبد

.ومنه قوله تعالى (كادوا يكونون عليه لبدا)

من ازدحامهم عليه تعجبا مما أروا من عبادته وسمعوا من قراءته.

()193

واللبد :أصل صحيح يدل على تكريس الشيء بعضه فوق بعض.
ويضرب هذا المثل للشيء يعمر ويمر عليه دهر طويل.

()192

.أي يكونون عليه متراكمين

()194

()195

ومن ذلك أيضا لفظة (رعد) فالرعد كما معروف هو صوت السحاب ،أو الصوت الذي يسمع
من السحاب وأخذت منه لفظة (الراعدة) وهي التي بينها ابن سيده وجاء بالمثل شاهدا عليها وذلك
بقوله

()196

(( :الرعدة :النافض يكون من الفزع وغيره ،وقد أرعد فارتعد ،وترعدد ،...ورعدت السماء

الراعدة) يضرب
ترعد وترعد رعدا ورعودا ،وأرعدت :صَّوتت لألمطار .وفي المثل ( رب صلف تحت َّ
الرعد ،ورعدنا :أصابنا
للذي يكثر الكالم وال خير عنده ،وسحابة رَّعادة كثيرة الرعد...وأرعدنا :سمعنا َّ
الرعد)).
َّ
قال ابن فارس

()197

(( :الراء والعين والدال أصل واحد يدل على حركة واضطراب  ،وكل شيء

اضطرب فقد إرتعد  ...وأرعدت فرائض الرجل من الفزع)).
الرعد( .)198يضرب هذا المثل للبخيل فهو على كثرة ما
ويقال :سحاب صلف ،أي قليل الماء كثير َّ
عنده مع المنع ،كتلك الغمامة التي فيها الماء الكثير مع صلفها.

()199

الداللة اإلسالمية:
نزل القرآن الكريم بلغة العرب وأدى ذلك إلى تطور بعض الدالالت ومعانيها التي كانت شائعة
قبل اإلسالم ،فكتسبت داللة جديدة أضافها إليها الدين الجديد كالصالة ،والصوم ،والحج ،واإليمان
واإلسالم.

()200

وقد بين ابن سيده بعض تلك األلفاظ ذات الدالالت اإلسالمية من خالل بيانه للغة المثل ويتضح
ذلك مثال في لفظة (صهر) حيث بين كيف أستعملت هذه اللفظة في اإلسالم وذلك بقوله(:)201
((الصهر :القرابة ،والصهر :حرمة الختونة ،وصهر القوم :ختنهم ،والجمع أصهار وصهراء ،األخيرة
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نادرة ،وقيل ألهل بيت المرأة أصهار ،وأهل بيت الرجل أختان ،وقال ابن األعرابي :الصهر :زوج بنت
صهار كلهم ،وقد
ا
مرته ،ومن العرب من يجعلهم أ
الرجل ،وزوج أخته ،والختن ،أبو ام أرة الرجل ،وأخو إ أ
صاهر فيهم وصاهرهم ...وربما كَّنوا بالصهر عن القبر ،ألنهم كانوا يئدون البنات فيدفنوهن فيقولون:
زوجناهن من القبر ،ثم أستعمل هذا اللفظ في اإلسالم فقيل (:نعم الصهر القبر) ،وقيل إنما هذا على
المثل ،أي الذي يقوم مقام الصهر ،وهو الصحيح)).
قال ابن فارس

()202

((:الصاد والهاء والراءأصالن أحدهما يدل على قربى ،واألخر على إذابة

شيء)) ،فالصهر هو المتزوج إلى القوم فيقال فالن صهر بني فالن.

()203

فكان العرب في الجاهلية إذا ولد ألحدهم ابنة يدفنها وهي حيه حين تولد ،ولهذا كانوا يسمون
القبر صهرا .أي قد زوجتها منه.

()204

()205

وقد جاء المثل بلفظ (:نعم الصهر للمرأة القبر).
 .4الداللة المجازية_:
أطلق عليها الجرجاني (معنى المعنى)

()206

.إن االستعمال المجازي في اللغة العربية يعد ضربا

من اإلبداع واالبتكار .ويقصد به ،كل كلمة أريد بها غير ما وضعت له في أصل واضعها لمالحظة
بين الثاني واألول.

()207

وقد تناول ابن سيده الداللة المجازية ووقف عندها ،فهو يعرض الداللة اللغوية للفظة ثم ي َّبين
التطور الداللي لهذه اللفظة من دون أن يصرح بنوع الداللة المجازية التي وردت ،من ذلك لفظة
(ربض) بقوله

()208

((:ربض الرجل كل شيء :أوى إليه من امرأة أو غيرها ...وربضه كربضه

وربضته قامت في أموره ،وآوته .قال ابن االعرابي :تربضه ثم رجع عن ذلك .والربض قيم البيت
السمار الكثير الماء ،يقول فقيمك منك ،ألنه مهتم بك
،وفي المثل (ربضك منك وإن كان سمارا) ،و َّ
الصريح ال محالة أفضل
وإن لم يكن حسن القيام عليك ،وذلك أن ال َّسمار هو اللبن المخلوط بالماء و َّ
منه)).
وجاء في تهذيب اللغة((( :)209قال أبو العباس عن ابن األعرابي :الربض والربض :الزوجة أو األم
أو األخت تقرب ذا قرابتها)).
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السمار اللبن الممذوق فشبه القريب في رداءته به ،ومثله( منك وإن كان أجدع) ،وهذا مثل
وأصل َّ
يضرب للذي ينتفي من قريبه ،وأيضا لكل من أنكر حقا يلزمه من أي الحقوق كان
منك وإن كان على غير ما تشتهيه.

()211

()210

،أي أصلك

 ،فالصورة البالغية للتشبيه تتمثل في تشبيه القريب من

األم ،أو قيم البيت باللبن المخلوط بالماء وإن كانوا مقصرين معك فتتحمل ما يصدر عنهم من أذى.
ومن الصور البالغية التي بَّينها ابن سيده في بيانه لداللة المفردات في أمثاله ،الكناية ،وذلك
يتضح في لفظة (صمم) بقوله

()212

(الصمم :انسداد األذن وثقل السمع ،ص َّم يصم  ...ورجل أصم
َّ (:

والجمع صم وص َّمان ...وص َّم أرس القارورة ص َّما وأص َّمه س َّده وش َّده ،وصمامها سدادها ...ودهر
أصم كأنه يشتكي إليه فال يسمع ،وقولهم صمي صمام ويقال( :صمي ابنة الجبل)،
السيوطي

()213

قال

((:ويقال ذلك عند األمر يستفظع .ويزعمون أنهم أردوا بإبنة الجبل الصدأ))،ومنه يقال:

حجر أصم صلب مصمت ،والص َّماء الداهية ،وفتنة ص َّماء الشديدة ،ويقال للداهية صمي صمام(.)214
وهذا المثل فيه صوره كنائية عن موصوف ،وهو الصدى أو الصوت الذي يجيبك من الجبل وغيره
الحية فيما يقال.
،والداهية يقال لها ابنة الجبل أيضا وأصلها َّ

()215

وأصل المثل إن رجال قال ألخر :إن بني فالن أصابتهم داهية فرده الصدأ فقال صمي ابنة الجبل،
أي ال أسمع هذا الخبر وال كانت هذه الكائنة( .)216كأنه قيل لها اخرسي يا داهية.

()217

المبحث الثاني
مباحث صرفية وصوتية
المباحث الصرفية
 .1الجمع:
تعمد اللغة العربية إلى التفريق بين الجموع ،فتجعل من الصيغ ما يفيد القلة ومنها ما يفيد الكثرة.
وأقدم من ع َّرف مصطلح الجمع الرماني

()218

(ت 384ه) بقوله(( :صيغة مبنية من الواحد للداللة

على العدد الزائد على االثنين)) ،أو ماله واحد من لفظه صالح لعطف مثليه ،أو أمثاله عليه دون
إختالف المعنى.

()219
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فقد بَّين ابن سيده مسألة الجمع واإلفراد في الكثير من المفردات في معجمه ،وأوالها أهمية بالغة فهو
يورد أحيانا اللفظة المفردة ثم يأتي بصيغة الجمع ،أو يتناول صيغة الجمع الذي ال مفرد له ،وحينا
يأتي باللفظة على صيغة أحد الجموع ثم يذكر مفرده.فقد بَّين ابن سيده صيغة المفرد والجمع للفظة
الواحدة ،ثم استشهد بالمثل لكل صيغة منهما ويتضح ذلك في لفظة (قرع) وذلك بقوله

()220

 ((:القرع:

الرس ،وقرعت النعامة قرعا:
ذهاب الشعر من داء ،قرع قرعا وهو أقرع ،والقرعة :موضع القرع من ا
سقط ريش أرسها ..والقرع :بثر يخرج بالفصالن وحشو اإلبل يسقط وبرها ،وفي المثل (أحر من
()221

القرع) وقد قرع الفصيل ،فهو قرع)) وهو شبيه بالجرب
وتحترق أوبارها.

()222

 ،ثم أشار إلى صيغة الجمع بقوله

.أو داء يصيب اإلبل تذوب له أكبادها

()223

((:والجمع قرعى ،وفي المثل (استنبت

الفصال حتى القرعى) أي سمنت ،يقال هو قرح يظهر في أعناق الفصالن فتحبس في التراب
()224

لتبر
أ

.قال الخليل

()225

((:يضرب مثال لمن تعدى طوره وأدعى ما ليس له)).

وقد تناول ابن سيده أيضا صيغة الجمع الذي ال مفرد له ،ومن ذلك مثال لفظة (ذود) بقوله

()226

السوق ،و َّ
الطرد ،و َّ
الدفع ،ذاده عن الشيء ذودا و ذيادا ...والذود من اإلبل ما بين الثالث
 ((:ال َّذودَّ :
إلى العشر ،وقيل من ثالث إلى خمس عشرة ،وقيل إلى عشرين .وقال ابن األعرابي هي ما بين
الثالث إلى العشر ،وفويق ذلك .وقيل ما بين الثالث إلى الثالثين ،وقيل ما بين الثنتين والتسع ،وال
يكون إال من باب اإلناث ،وهو مؤنث ...وقالوا ثالث ذود ،يعنون ثالث أنيق ،قال اللغويون َّ :
الذود:
(الذود إلى َّ
الذود واحد وجمع .وفي المثل َّ
جمع ال واحد له ،وقال بعضهم َّ
الذود إبل) ،أي القليل يضم
كثير )).
إلى القليل فيصير ا

وأغلب اللغويين يقولون بأن هذا جمع ال مفرد له .ومنهم األخفش

()227

بقوله َّ ((:
الذود :جمع ليس له

ِ ِِ
َاْل َْر ِ
ن) ( )228وهذا ما
صلِ ُحو َ
َرْه ٍطَيُ ْف ِس ُدو َن َِِف ْ
َوََلَيُ ْ
ضَ
واحد)) ،كقوله تعالىَ ( :وَكا َن َِِفَال َْمدينَةَت ْس َعةُ َ
ذهب إليه الجوهري

الثعالبي

()230

()229

بقوله ((:وهي مؤنثة وال واحد من لفظها والكثير أذواد)) ،ومنهم أيضا

" في باب تفصيل جماعات اإلبل وترتيبها" بقوله  ((:عن االئمة إذا كانت ما بين الثالثة
()231

إلى العشرة فهي ذود) ،وقال أبو عبيد

َّ ((:
الذود من اإلبل ما بين الثنين إلى تسع ،وقيل ما بين
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ثالث إلى العشر ،واللفظة مؤنثة وال واحد لها من لفظها كالنعم)) ،ومعنى المثل إذا ضممت َّ
الذود إلى
َّ
الذود صارت إبال.

()232

 ،يضرب في اجتماع القليل إلى القليل حتى يؤدي إلى الكثير.

()233

وقد يشير ابن سيده إلى اللفظ المفردة في المثل والتي جاءت من صيغة أحد أبنية الجموع ،وذلك
مثال في لفظة (بقل) بقوله((( :)234والبقل من النبات :ما ليس بشجر دق وال جل ،وحقيقة رسمه أنه
ما لم تبق له أرومة على الشتاء بعد ما يرعى...وقيل :كل نابتة في أول ما تنبت فهو البقل واحدته
بقلة ،وفي المثل (ال تنبت البقلة إال الحقلة) ،والحقلة القراح الطيب من األرض)).
وهذا ما ذهب إليه الخليل

()235

بقوله(( :البقل ما ليس بشجر دق وال جل ...وقد أبقل الشجر ،ويقال

عند ذلك صار شجر بقلة واحدة)).
وعن أبي بكر األنباري

()236

قوله في أصل البقلة (( :قال األصمعي :هي البقلة الحمقاء ،وإنما

سميت حمقاء ،إلنها تنبت في مجاري السيل وأفواه األودية فإذا جاء السيل قلعها)).
ومعنى المثل ،أي ال يلد الوالد إال مثله( .)237وقال األزهري

()238

((:ويضرب مثال للكلمة الخسيسة

تخرج من الرجل الخسيس)).
 .2التذكير والتأنيث :
اعتنى الباحثون قديما وحديثا بمسألة التذكير والتأنيث عناية فائقة بالمقارنة مع الظواهر اللغوية
األخرى .وعن هذه الظاهرة يقول سعيد بن إبراهيم التستري

()239

(261ت)  ((:ليس يجري أمر المذكر

والمؤنث على قياس مطرد ،وال لهما باب يحصرها كما يدعي بعض الناس ألنهم قالوا :إن عالمات
المؤنث ثالث :الهاء ،واأللف الممدودة واأللف المقصورة ،وهذه العالمات بعينها موجودة في
المذكر ...ووصفوا المذكر هو الذي ليس فيه شيء من هذه العالمات)).
ونتيجة لذلك اختلفوا في فصاحة اللهجات ،ثم ردوا بعض ما جاء في الشعر من تذكير وتأنيث
يخالف ما قروه إلى الضرورة .غير أن اللغة بدأت تميل إلى التفريق ،فتخصصت بعض األلفاظ
بالتأنيث في اللهجات  ،وبالتذكير في لهجات أخرى.

()240
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ومن األلفاظ التي بَّين فيها ابن سيده صيغتا التذكير والتأنيث ،وأتى بالمثل شاهدا عليها لفظة
(سقي) وذلك بقوله

()241

السقي :ما أسقاه إياه ،وكم سقى أرضك ،أي كم حظها من الشرب...
 ((:و َّ

وأسقاه سقاء ،وهبه له ،وأسقاه إهابا :أعطاه إياه ليتخذ منه سقاء ،ورجل ساق من قوم سقي ،وسقاء
وسقاء على التكثير من قوم سقاءين ،واألنثى سقاءة وسقاية ،الهمزة على التذكير ،والياء على التأنيث
كشقاء وشقاوة ،وفي المثل( :اسق رقاش إنها سقايه) ،ويروى سقاءة )) ،على التكثير والمعنى
واحد.

()242

وهذا ما بَّينه المبرد بقوله((( :)243فأما من قال عظاءة وعباءة ،فإنما بناه أوال على التذكير،

ثم أدخل التأنيث بعد أن فرغ من البناء فأنثه على تذكيره ،فعلى هذا تقول صالءة وأمراءة سقاء
،وحذاءة،ولو بنيتها على التأنيث على غير مذكر لقلت سقاية)).
ويضرب هذا المثل للمحسن ،أي أحسنوا إليه إلحسانه.

()244

ومن األلفاظ التي ذكر فيها أنها يخاطب بها المذكر والمؤنث مع أن األصل فيها في المثل
(الضيعة و َّ
للمؤنث ،لفظة (ضيع) بقوله(َّ ( :)245
الضياع :اإلهمال ،ضاع الشيء ضيعة وضياعا
،وأضاعه وضَّيعه ...وفي المثل (الصيف ضيعت اللبن) ،هكذا يقال إذا خوطب المذكر والمؤنث
واالثنان والجمع ،ألن أصل المثل إنما خوطب به امرأة وكانت تحت رجل موسر ،فكرهته لكبره
،فطلقها فتزوجها رجل مملق ،فبعثت إلى زوجها األول تستمنحه ،فقال لها هذا فأجابته :هذا ومذقة
خير ،فجرى المثل على األصل)).
فتكسر التاء ألنها حكاية ،فاألمثال تحكى،أي أنها تضرب على ما جاءت عن العرب وال تغير
صيغتها ،فتكسر التاء وإن خاطبت به مذكر.
بفتح التاء.

()246

()247

ألن أصل المثل خوطبت به امرأة

 .ويروى

()248

ويضرب هذا المثل للرجل يترك الشيء ،وهو ممكن ويطلبه وهو متعذر ،أي يطلب الشيء في غير
وقته.

()249

 .3النسب :
إحدى الظواهر اللغوية المهمة في اللغة العربية فقد أطلق سيبويه
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()250

عليها" اإلضافة".

()251

وعن ابن يعيش

قوله(( :هو ما ينسب إلى قبيلة ،أو بلدة أو صفة ،أو غير ذلك ،يقال نسبة إلى

بني فالن إذا عرفه إليهم)).
فاالسم المنسوب هو ما ألحق في أخره ياء مشددة ليدل على النسب.

()252

وللنسب فائدة تتضح في الوصف مع اإليجاز ،والتشخيص ،وتوضيح بيان وطن المنسوب
والمنسوب إليه أو عمله أو قبيلته.

()253

وقد أشار ابن سيده إلى ظاهرة النسب في معجمه ،وقد استشهد بالمثل لتلك الظاهرة من ذلك لفظة
(معد) فقد بَّين ابن سيده ظاهرة النسب والتصغير من خالل هذه اللفظة  ،وذلك بقوله

()254

((:المعد:

اللحم الذي تحت الكتف وهو من أطيب لحم الجنب ...والمعد :موضع عقب الفارس ...والمعد :عرق
من نسج الفرس ،ومعد :سمى بأحد هذه األشياء وغلب عليه التذكير وهو مما ال يقال فيه :من بني
فالن وما كان على هذه الصورة فالتذكير فيه أغلب وقد يكون اسما للقبيلة والنسب اليه معدي ،فأما
قولهم في المثل( :تسمع بالمعيدي ال أن تراه) فمخفف عن القياس الالزم في هذا الضرب ،ولهذا
النادر في حد التحقير ذكرت اإلضافة إليه مكب ار وإالفمعدي على القياس)).
()255

قال ابن السكيت

(( :هو تصغير معدي ،إال أنه إذا اجتمعت الياء المشددة في الحروف

وتشديدة ياء النسبة خفف الحرف المشدد مع ياء التصغير)) وقال الجوهري

()256

((:قال الكسائي هو

تصغير معدي منسوب إلى معد وانما خففت الدال استثقاال للجمع بين التشديدين مع ياء التصغير
،أي أنهم خففوا الدال ألنه ال يجتمع تشديد ونسبة).

()257

وهذا المثل يضرب للرجل يبلغك عنه أمر جميل فإذا أريته اقتحمته عينك(.)258
مباحث صوتية
 .1الهمز
هو صوت مهتوت في أقصى الحلق

()259

.قال سيبويه((( :)260إعلم أن الهمزة تكون فيها ثالثة أشياء

،التحقيق ،والتخفيف ،والبدل)) ،أي أن المقصود به(( ،إعطاء كل حرف حقه من إشباع المد وتحقيق
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الهمز وغيره)).

()261

 ،وهي من أكثر األصوات الصامتة شدة ،وإن ((عملية النطق بها محققة من

أشق العمليات الصوتية التي تحتاج إلى جهد عضلي قد يزيد على ما يحتاج إليه صوت أخر)).

()262

وقد بَّين ابن سيده ظاهرة الهمزة من خالل استشهاده بالمثل ،فهو مثال في لفظة (نتأ) يأتي
بالمثل مرة بالهمز ،ومرة ثانية بغير همز ويتضح ذلك في قوله

()263

((:نتأ الشيء ينتأ نتأ ونتوءا:

انتبر وأنتفخ ،وكل ما ارتفع فقد نتأ ...ونتأ من بلد إلى أخر :ارتفع ،ونتأ القوم نتأ ،ارتفع .قال
اللحياني وفي المثل (تحقره وينتأ) يقال هذا للذي ليس له شاهد منظر وله باطن مخبر ،وقيل معناه:
تستصغره ويعظم وقيل( ،تحقره وينتو)،بغير همز )) .وقال في باب غير الهمز((:هذا المثل يقال فيه
ينتو وينتأ بهمز ،وبغير همز))

()264

.فالنون والتاء والهمزة أصل صحيح يدل على خروج شيء من

موضعه من غير يبينونه ،يقولون :نتأ الشيء إذا خرج عن موضعه من غير أن يبين.

()265

المثل :أي تزدريه وهو يجذبك ويدافعك( .)266ويضرب لمن يحتقر أم ار وهو يعظم في نفسه.

ومعنى

()267

وقد يشير ابن سيده إلى ظاهرتي الهمز واإلتباع في لفظة واحدة فهو ينبه إلى أن أصل اللفظة هو
الهمز ،ولكنها جاءت بال همز للمزاوجة واإلتباع ويتضح ذلك في لفظة (هنأ) وذلك بقوله

()268

((:الهنئ والمهنأ :ما أتاك بال مشقة ،اسم كالمشتى .وقد هنئ وهنؤ وهناءة ،وهنأني الطعام ،وهنأ لي
يهنئني ويهنأني هنئا وهنئا وهَّنأ تنيه العافية ،وقد ت َّ
هنأته ...وأما ما حكاه أبو عبيد من قول المتمثل
(حَّنت وال هَّنت) فأصله الهمز ،ولكن المثل يجرى مجرى الشعر فلما احتاج الى المتابعة أزوجها
"حَّنت" )).
قال األزهري((( :)269الهاء في قوله ":هَّنت" هاء الوقف ثم صيرت تاء ليزاوجوا به "حَّنت" واألصل هَّنا
ثم قيل في الوقف :هنه ثم صيرت تاء)) ،وقد فسره الجوهري وغيره من علماء اللغة ،من غير همز
قال الجوهري

()270

(( :قال الفراء :ه َّن يهن هنيا ،أي ح َّن ومنه (حَّنت وال هَّنت) فهنت من الهنين وهو

الحنين ،يقال ه َّن يهن ،بمعنى ح َّن يحن)).

()271

 .2المزاوجة :
ظاهرة لغوية مقترنة بظاهرة االتباع وتشترك معه في خصائص عدة  ،ونعني بها تغيير اللفظ عن
هيئته التي يجب أن يكون عليها في أصل الوضع ليشابه لفظا أخر ورد معه في السياق نفسه ،وقد
يكون التغيير صوتيا ،أو صرفيا ،أو نحويا ،أو دالليا.
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()272

أي شبه الكالم بعضه بعضا في السجع والوزن ،ميال إلى االنسجام اللفظي نظ ار لحرص اللغة العربية
الحس الجمالي عن طريق إمتاع األذن بما تحققه من جمال لفظي،
على السنة متكلميها على
َّ
وتراكيب موسيقية.

()273

وقد بَّين ابن سيده مسألة االزدواج في معجمه ،وجاء بالمثل شاهدا عليها من ذلك لفظة (رحم)
بقوله

()274

يؤمنون)

الرحمة :الرقة ،والرحمة ،المغفرة ،وقوله تعالى في وصف القرآن (هدى ورحمه لقوم
َّ (( :

()275

فصلناه هاديا وذا رحمة ،وقوله تعالى (ورحمه للذين امنوا منكم) ( .)276أي ورحمة ألنه

كان سبب إيمانهم ،وفي المثل (رهبوت خير من رحموت) أي ترهب خير من أن ترحم)).
فالرحمة ،الرقة والتعاطف والمرحمة مثله ،وقد رحمته وترحمت عليه ،وت ارحم القوم :رحم بعضهم
بعضا

ً()277

 .والرحموت من الرحمة ،والرهبوت من الرهبة( .)278ويقال أيضا رهبوتي خير من

رحموتي(.)279
ثم بَّين ابن سيده المزاوجة في هذه اللفظة بقوله ((:لم يستعمل على هذه الصيغة إال مزوجا)) (.)280
قال الميداني

()281

:في معنى هذا المثل ((أي ألن يفرق منك فرقا خير من أن تحب)).
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الخاتمة
لقد انتهى هذا البحث المتواضع الذي تناول األمثال الواردة في معجم المحكم والمحيط األعظم البن

سيده ،واالحتجاج بها في المسائل لغوية ونحوية وصرفية ،وذلك لما لألمثال أهمية بالغة في اللغة
العربية وقد توصل البحث إلى النتائج التالية -:

 -1إن ابن سيده لم يعتمد طريقة واحدة في إيراده للمثل فهو أحيانا يقول جاء في المثل وأخرى يقول
في أمثالهم وتارة أخرى يقول على المثل ،أو في أقوالهم وقد اعتمدت في البحث على صيغة وفي
المثل لتوحيد أسلوب البحث في االحتجاج باألمثال للمسائل اللغوية .

 -2عند استشهاد ابن سيده بالمثل يقوم في اغلب األحيان يشرح معنى المثل والسبب الذي ضرب
ألجله ،وأحيانا أخرى يورد المثل دون شرحه بل فقط يحتج به للمسائل اللغوية الواردة فيها .
 -3بلغت عدد األمثال التي جاءت بصيغة "وفي المثل"  275مثل وبصيغة "على المثل" 442
موضعا وصيغة "أمثالهم"  60موضعا ،وصيغة "وقولهم"  53موضعا ،وكذلك لفظة "ومن
كالمهم"  ، 43موضعا ،وجاءت لفظة "وقول العرب" بـ  16موضا .
 -4تناولت حياة ابن سيده وشيخه ومؤلفاته ثم بينت منزلته معجم المحكم والمحيط األعظم بين
المعاجم اللغوية وطريقة ترتيبه لمفردات معجمه والتي اتبع فيها طريقة الخليل بن احمد الفراهيدي
في ( معجم العين ) حيث رتب حروف الهجاء ترتيبا صوتيا وفقا لمخارجها واعتماده نظام
التقليب في الحروف
 -5لقد كان للشواهد القرآنية والحديث النبوي ،واألشعار دور بارز في بيان المسائل اللغوية المتعلقة
باألمثال فهو يؤكد من خالل هذه الشواهد ما جاء من مسائل لغوية خاصة بذلك المثل الذي
احتج به
 -6كما إن ابن سيده احتج بالمثل للمسائل اللغوية كظاهرة االشتقاق فهو يعتمد في بيانها على
تأصيل اللفظة وبيان داللتها ،فهو ال يتناوله بالمعنى االصطالحي المتعارف عليه ،بل بمعناه
اللغوي فيأتي بمجموعة من األلفاظ جاءت على أساس اللفظ اللغوي الذي أخذت منه أو على
أساس المعنى المجازي للفظة المشتقة الذي أخذ على معناها الحقيقي .وقد تناول أيضا مسألة
الضبط اللغوي لأللفاظ ،فقد كان ابن سيده حريصا في ضبط صيغ المفردات وتحريكها في بعض
ألفاظ األمثال ومما يدخل في موضع الضبط اللغوي مسألة التشديد والتخفيف أيضا .
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 -7وقف ابن سيده عند العالقات الداللية بين األلفاظ ،ومنها ظاهرة االشتراك اللغوي فهو يبين
المعاني المختلفة للفظة الواحدة من خالل ألفاظ المثل .كما أنه تناول ظاهرة التضاد وهي ظاهرة
اقرها ابن سيده في معجمه ،وبينها من خالل استشهاده بالمثل ،وكذلك بَّين مسألة الخالف
والنقيض فقد صرح بهذه الظاهرتين من خالل بيانه لمعاني اللفظة ومن ثم استشهاده المثل على
إحدى تلك المعاني ،وكذلك أشار إلى ظاهرة المثنيات ،فهو لم يصرح بها وإنما أوردها من خالل
اختالف معاني المفردة الواحدة في اختالف حركة فائها ،وهكذا األمر بالنسبة لظاهرة المثلثات
في اللغة فهو يورد أيضا اختالف معنى اللفظة من خالل اختالف حركة فائها .
 -8تناول ابن سيده أنواع الداللة ،ومنها الداللة اللغوية فهو يصرح أحيانا باألصل اللغوي الذي رجع
إليه ،واألغلب أنه ال يصرح به ،كما انه تطرق إلى الداللة الصوتية لأللفاظ وكذلك أشار إلى
الداللة اإلسالمية والتي تطورت ألفاظها أو أنها حملت معاني جديدة من القرآن الكريم ،والحديث
النبوي الشريف .وكذلك جاء بألفاظ في المثل تشير إلى الداللة المجازية من تشبيه وكناية
واستعارة وغيرها .
 -9أشار ابن سيده إلى الظواهر الصرفية ،منها مسألة الجمع ،فهو مثال يورد اللفظة الواحدة صيغة
المفرد ،ومن ثم يبين صيغة الجمع لها ،ويستشهد على ذلك بالمثل وتناول أيضا صيغة الجمع
الذي ال مفرد له .وأحيانا يحتج بالمثل للفظة جاءت بصيغة المفرد ألحد صيغ الجموع  .وبَّين
ابن سيده أيضا مسألة التذكير والتأنيث لأللفاظ الواردة في المثل فهو يذكر مثال أن اللفظة
يخاطب بها المذكر والمؤنث على حد سواء مع أن أصلها للمؤنث .وأشار أيضا في هذا المبحث
إلى ظاهرة النسب ،وقد أوجز فيها ولم يتوسع فيها ،بخاصة ما يتعلق بألفاظ المثل .
 -10وأما الظواهر الصوتية ،فقد أشار ابن سيده إلى ظاهرة الهمز في األلفاظ ،فهو يورد اللفظة
بالهمز تارة ،وتارة أخرى بدون همز ،ويستشهد على إحدى تلك اللغات بالمثل ،أو انه يشير إلى
ظاهرة الهمز واإلتباع في لفظة واحدة .كذلك بَّين مسألة المزاوجة في األلفاظ وبينها داللتها في
المثل ،وقد كانت مسألة النسب موجزة جدا ،وخاصة في ما يتعلق بألفاظ األمثال .

المصادر:
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،دار إحياء التراث العربي – بيروت  ،ط1418 ،1ه.
-21

تهذيب اللغة  :محمد بن احمد بن األزهري الهروي ( ت370ه) تحقيق  :محمد

عوض مرعب  .دار إحياء التراث العربي ،بيروت  ،ط2001 ، 1م.
-22

التلخيص في علوم البالغة  :جالل الدين القزويني ( ت )739ضبطه وشرحه :

عبدالرحمن البرقوقي  ,ط ،2دار الكتاب العربي ،بيروت 1352،ه1932-م.
-23

جمهرة األمثال  :أبو هالل الحسن بن عبدهللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران

العسكري ( ت . )395دار الفكر  .بيروت (د.ت) ( د.ط ) .
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-24

جمهرة اللغة  -:أبو بكر بن الحسين بن دريد األزدي ( ت321ه) تحقيق  :رمزي

منير بعلبكي  ،دار العلم للماليين  .بيروت ط1987،م.
-25

الحدود في النحو  :علي بن عيسى بن عبدهللا أبو الحسن الرماني (ت384ه) في

كتاب رسائل في النحو اللغة  ،تحقيق مصطفى جواد ويوسف مسكوني ،المؤسسة العامة
للصحافة والطباعة ،بغداد1969 ،م.
-26

الخصائص :أبو الفتح عثمان ين جنى الموصلي (ت  392ه) ،الهيئة المصرية

العامة للكتاب ،ط( ،4د.ت).
-27

دراسات في فقة اللغة :د.صبحي إبراهيم الصالح (،ت1407ه) ،دار العلم للماليين،

ط1379 ،1ه1960-م.
-28

دراسات لغوية في أمهات كتب اللغة :إبراهيم محمد أبو سكين (د.ط) (د.ت).

-29

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي :محمد بن احمد بن األزهري الهروي (ت370ه):

تحقيق :مصعب عبد الحميد السعدي ،دار الطالئع (د.ت) (ت.ط)
-30

الزاهر في معاني كلمات الناس :محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر

األنباري(ت328ه) تحقيق :د.حاتم صالح الضامن ،مؤسسة الرسالة -بيروت ،ط،2
1412ه1992-م.
-31

زهر األكم في األمثال والحكم :الحسين بن مسعود بن محمد أبو علي زهرالدين

اليوسي (ت )1102تحقيق :د.محمد صبحي ،د.محمد األخضر ،دار الثقافة البيضاء –
المغرب ،ط1401 ،1ه1981 -م.
-32

سير أعالم النبالء :احمد بن عثمان الذهبي ،تحقيق :شعيب األرنؤوط ،محمد نعيم

العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان1422 ،ه2001-م.
-33

شرح شافية ابن الحاجب :احمد بن الحسن الجاريردي (ت746ه) ،تصحيح عثمان

حلمي ،مطبعة العامرة ،عالم الكتب ،بيروت1310 ،م.
-34

شرح المفصل :موفق الدين ابن علي بن يعيش (ت643ه) ،المطبعة الخيرية،

مصر (د.ت)(د.ط).
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-35

الصاحبي في فقة اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها :احمد بن فارس

ابن زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسين (ت395ه) ،محمد علي بيضون ،ط،1
1418ه – 1997م.
-36

ديوان تأبط شرا :إعداد وتقديم ،طالل حرب ،دار صادر ،بيروت ،لبنان ،ط،1

1996م.
-37

ديوان تأبط شرا :إعداد وتقديم ،طالل حرب ،دار صادر ،بيروت ،لبنان ،ط،1

1996م.
-38

ديوان حسان بن ثابت شرحه وقدم له ،عبد المهنا دار الكتب العلمية ،بيروت ،

لبنان1391 ،ه1971 -م.
-39

ديوان كثير  :جمعة وشرحه :الدكتور إحسان عباس ،دار الثقافة ،بيروت ،لبنان،

1319ه1971-م.
-40

ديوان لبيد بن ربيعة العامري ،دار صادر ،بيروت ،لبنان1999 ،م.

-41

المثلث  :ابن السيد البطليوسي  ,تحقيق  :صالح مهدي علي الفرطوسي  ,دار

الرشيد للنشر 1401 ,ه – 1981م .
-42

مجمع األمثال  :أبو الفضل احمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري (ت )518تحقيق :

محمد محي الدين عبدالحميد  ،دار المعرفة ،بيروت (،د.ت) (د.ط).
-43

المحاسن واألضداد  :عمرو بن بحر بن محبوب الكناني ,أبو عثمان الشهير

بالجاحظ – (ت225ه )  ,دار ومكتبة الهالل -بيروت 1423 ,ه ( د.ط).
-44

المحكم والمحيط األعظم  :أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي

(ت458ه) تحقيق  :عبدالحميد هنداوي – دار الكتب العلمية – بيروت  ,ط, 1
1421ه – 2000م
-45

المحيط في اللغة  :إسماعيل بن عباد بن العباس أبو القاسم الطالقاني المشهور

بالصاحب بن عباد (ت385ه) ( ,د.ت) ( د.ط)
-46

المخصص  :أبو الحسن بن إسماعيل بن سيده المرسي ( ت458ه ) تحقيق :

خليل إبراهيم جفال – دار إحياء التراث العربي – بيروت ،ط1417 , 1ه 1996-مز
-47

المدارس النحوية  :شوقي ضيف  ,دار المعارف  ,القاهرة  ,مصر  ,ط( 2د.ت).
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-48

مرآة الجنان وعبرة اليقضان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان  :أبو محمد

عفيف الدين عبدهللا بن اسعد سليمان اليافعي ( ت768ه) تحقيق  :خليل منصور  ,دار
الكتب العلمية  ,بيروت  ,ط1997 , 1مز
-49

المزهر في علوم اللغة وأنواعها  :عبدالرحمن بن ابي بكر جالل الدين السيوطي (

ت911ه) تحقيق  :فؤاد علي منصور  ,دار الكتب العلمية ،بيروت  ,ط1418 ،ه-
1998م.
-50

المستقصى من علوم األصول  :محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت505ه)

تحقيق  :إبراهيم رمضان  ,دار األرقم ،بيروت 1994 ,م ( .د.ط).
-51

المستقصى في أمثال العرب  :أبو القاسم محمود بن عمرو بن احمد الزمخشري

جارهللا (  )538دار الكتب العلمية – بيروت  ,ط1987 , 2م.
-52

معاني القرآن  :األخفش  :أبو المجاشعي بالوالء  ,البلخي

البصري المعروف

باالخفش األوسط ( ت215ه ) تحقيق  :هدى محمود قراعة  ,مكتبة الخانجي – القاهرة
 ,ط1414 , 1ه – 1990م.
-53

معاني القرآن وإعرابه  :إبراهيم بن السري بن سهل  ,أبو إسحاق الزجاج ( ,ت311ه

) تحقيق  :عبدالجليل عبده شلبي – عالم الكتب – بيروت –ط1408 -1ه 1988-م .
-54

معاني القرآن  :أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد (ت338ه) تحقيق  :محمد علي

الصابوني – جامعة أم القرى مكة المكرمة ،ط 1409 ،1ه .
-55

معجم األدباء = إرشاد األريب الى معرفة األديب  :شهاب الدين أبو عبدهللا ياقوت

بن عبدهللا الرومي الحموي ( ت626ه) تحقيق  :إحسان عباس – دار الغرب اإلسالمي
 ,بيروت  ,ط1414 , 1ه 1993-م .
-56

معجم الجيم  :أبو عمرو إسحاق بن م ارر الشيباني ( ت206ه) تحقيق إبراهيم

اإليباري ،راجعه ،محمد خلف احمد  ,الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية – القاهرة
1394ه1974-م ( ,د.ط).
-57

معجم ديوان األدب أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي (ت350ه ) تحقيق :

د.احمد مختار عمر – مراجعة  ,د.إبراهيم انس مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة
– مصر – 1424ه 2003-م .
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-58

معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم  :عبدالرحمن بن أبي بكر جالل الدين

السيوطي ( ت911ه ) تحقيق د .محمد إبراهيم عبادة  .مكتبة دار األدب – مصر ,
ط1424 , 1ه 2004-م.
-59

معجم المؤلفين  :عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبدالغني كحالة الدمشقي (

 1408ه) مكتبة المثنى  ,بيروت – دار إحياء التراث العرب – بيروت (د.ت) (د.ط) .
-60

الصلة  :القاسم خلف األنصاري الخزرجي ( ت  578ه)  ,تحقيق  :إبراهيم

اإليباري ط ,1دار الكتب المصرية ،القاهرة ،مص،ر ( د.ت ) .
-61

علم المنطق  :عبدالوصيف محمد بن عبدالرحمن  ,مطبعة المعاهد ،مصر ,

1928م .
-62

العمدة في محاسن الشعر وأدآبه ونقده  :أبو الحسن بن رشيد القزويني ( 456ه )

تحقيق  :محمد محي الدين عبد الحميد  ,ط , 4دار الجبل  1392 ,ه 1972-م .
-63

العين  :أبو عبدالرحمن خليل بن احمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري ( ت

170ه ) تحقيق  :د.مهدي المخزومي  ,د.إبراهيم السامرائي  ,دار ومكتبة الهالل (
د.ت) ( د.ط) .
-64

عيون األخبار  :ابن قتيبة  ,دار الكتب المصرية  ،القاهرة ،المجلد 1996 , 2م .

-65

الفائق في غريب الحديث واألثر  :أبو القاسم محمود بن عمرو بن احمد الزمخشري

جار هللا ( ت538ه ) تحقيق  :علي محمد البجاري – محمد أبو الفضل إبراهيم – دار
المعرفة –،لبنان ،ط ( 2د.ت).
-66

فتح القدير  :محمد بن علي بن عبدهللا الشوكاني اليمني ( ت1250ه) دار ابن

كثير  ,دار الكلم الطيب – دمشق  ,بيروت ط1414, 1ه .
-67

الفروق اللغوية  :أبو هالل الحسن بن عبدهللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران

العسكري ( ت 395ه ) تحقيق محمد إبراهيم سليم دار العلم والثقافة والتوزيع  ,القاهرة –
مصر (د.ت) (د.ط) .
-68

فصل المقام في شرح كتاب األمثال  :أبو عبيد عبدهللا بن عبدالعزيز بن محمد

البكري األندلسي ( ت487ه ) ،إحسان عباس ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت – لبنان  ,ط1
1971 ،م .
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-69

فقه اللغة العربية  :د .كاصد ياسر الزبيدي  ,دار الكتب للطباعة والنشر  ,الموصل

 1407 ,ه – 1987م .
-70

فقة اللغة وسير العربية :عبدالملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي

الترث العربي ،ط1422 ،1ه2002 -م.
(ت ،)429تحقيق :هبد الرزاق المهدي ،إحياء ا
-71

القاموس المحيط :مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت 817ه)

تحقيق :مكتب التراث في مؤسسة الرسالة ،محمد نعيم العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة ،
بيروت ،لبنان ،ط426 ،8ه2005-م.
-72

الكتاب :عمر بن عثمان بن قنبر الحارثي ،ابو بشر الملقب سيبويه (ت180ه)

تحقيق :عبدالسالم محمد هارون ،مكتبة الخانجي –القاهرة – ط1408 ،3ه – .1988
-73

كتاب األضداد :أبو بكر االنباري (ت328ه) تحقيق محمد الو الفضل إبراهيم،

المكتبة العربية ،صيدا بيروت – لبنان 1991-م.
-74

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون :مصطفى بن عبدهللا كاتب جلبي

القسطنطيني المشهور بأسم حاجي خليفة (ت،)1067مكتبة المثنى ،بغداد 1941 ،م
(د .ط )
-75

لسان العرب :محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل حمال الدين ابن منظور

األنصاري الزوبعي األفريقي (ت 711ه) دار صادر بيروت .ط1414 ،3ه.
-76

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر :ضياء الدين بن األثير نصر هللا بن محمد

(ت  637ه) تحقيق :احمد الحرفي – بدون طباعة الناشر :دار النهضة للطباعة
والنشر -الفجالة ،القاهرة (،د.ت)(د.ط).
-77

مجمع األمثال :أبو الفضل احمد بن محمد إبراهيم الميداني(ت318ه) تحقيق:

محمد محي الدين عبدالحميد ،دار المعرفة ،بيروت لبنان (د.ت)(د.ط).
-78

المفردات في غريب القرآن :أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب

األصفهانى (ت502هـ) ،تحقيق :صفوان عدنان الداودي ،الناشر :دار القلم ،الدار
الشامية ،دمشق بيروت ،ط 1412 ،1هـ .
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-79

معجم مقاييس اللغة :أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو الحسين

(ت395هـ) ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،الناشر :دار الفكر(،د.ط)1399 ،هـ -
1979م .
-80

المقتضب  :محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالى األزدي ،أبو العباس ،المعروف

بالمبرد (المتوفى285 :هـ)  :محمد عبد الخالق عظيمة :عالم الكتب – .بيروت .
-81

المهذب في علم التصريف  :د .هاشم طه  ،د .صالح الفرطوسي  ،مطبعة التعليم

العالي  ،الموصل 1989 ،م .
-82

َّ
النشر في القراءات العشر :شمس الدين أبو الخير ابن الجزري ،محمد بن محمد بن

يوسف (المتوفى833 :هـ) ت :محمد تميم الزغبي :دار الهدى ،جدة ط 1414 ،1 /هـ -
 1994م .
-83

النهاية في غريب الحديث واألثر :مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن

محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير (ت 606هـ) ،الناشر:
المكتبة العلمية ،بيروت1399 ،هـ 1979 -م ،تحقيق :طاهر أحمد الزاوى ومحمود
محمد الطناحي.
-84

موسيقى اللغة  :رجب عبد الجواد ابراهيم  ،دار االفاق العربية 2003م(د.ط) .

-85

النكت في القرآن الكريم (في معاني القرآن الكريم وإعرابه) :علي بن ف َّ
ضال بن علي

بن غالب المجاشعي القيرواني ،أبو الحسن (المتوفى479 :هـ) دراسة وتحقيق :د .عبد
هللا عبد القادر الطويل  ،دار النشر :دار الكتب العلمية – بيروت ط 1428 ،1/هـ -
 2007م .
-86

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين :إسماعيل بن محمد أمين بن مير

سليم الباباني البغدادي (المتوفى1399 :هـ)  :طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في
مطبعتها البهية استانبول  :1951دار إحياء التراث العربي بيروت – لبنان .
-87

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  :أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن

إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي (المتوفى681 :هـ)  :إحسان عباس:
دار صادر – بيروت –لبنان . 1970 ،
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الرسائل الجامعية :
-1منهج الراغب في كتاب مفردات ألفاظ القرآن  :رافع عبدهللا ،رسالة ماجستير  ،كلية االداب ،
جامعة الموصل . 1989
-2الخصائص البالغية في امثال الميداني  :بوجمعة بومدين  ،اطروحة دكتوراه  ،كلية االداب ،
الجزائر – 2018م .
البحوث :
-1الداللة الصوتية والصرفية في سورة يوسف في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة ومناهجها  ،بحث
منشور في المؤتمر التاسع نادية رمضان بكلية دار العلوم 2007م .
المجالت :
-1ظاهرة االزدواج في العربية  ،جزاء مصاروة  ،المجلة االردنية العربية  ،المجلد 2005 ،1م .

()1

الصحاح  :الجوهري . 1816/5 :

()2

مقاييس اللغة  :ابن فارس .296/5 :

()3

ينظر :المحكم والمحيط األعظم . 160-159/10 :

()4

المستقصي من امثال العرب . 3/1 :

()5

لسان العرب .611-610/ 11:

()6

ينظر  :األمثال  :عبدالمجيد قطامش .34 :

()7

مقاييس اللغة .696/5 :

()8

المفردات في غريب القران .426 :

()9

القاموس المحيط  :الفيروز آبادي 49:4 :

(.614/11)10
()11

الصناعتين :أبو هالل العسكري239 :
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()12

المفردات في غريب القرآن :الراغب األصفهاني462 :

()13

مجمع االمثال . 68/2 :

()14

ينظر :المحاسن واألضداد :الجاحظ13/1 :

()15

مرة الجنان وعبرة اليقظان ،64/3 :وينظر :معجم األدباء :ياقوت الحموي1648/4 :
ينظر :آ

()16

ينظر :األعالم :الزركلي ،263/4 :ومعجم المؤلفين :عمر رضا كحالة36/7 :

()17

معجم األدباء1649/4 :

()18

ينظر :بغية الوعاة :السيوطي،138 :وسير أعالم النبالء :احمد بن عثمان الذهبي144/8 :

()19

ينظر :ابن سيده58 -50 :

()20

ينظر :معجم األدباء ،1949/4 :وهدية العارفين :إسماعيل البغدادي609/1 :

()21

ينظر :الصلة :ابن بشكوال ،607/2 :ووفيات األعيان ،ابن خلكان330/3 :

()22

مقدمة المؤلف8/1 :

()23

ابن سيده :143 :وينظر :المكتبة تعريف بالمصادر الرئيسية والمساعدة في اللغة واألدب ،د .سامي العاني ،ود.

عبد الوهاب العدواني71-63 :
()24

ينظر :مقدمة المؤلف 27-6/1 :وينظر :كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون :مصطفى بن عبدهللا جلبي

()25

مقدمة المؤلف8/1 :

()26

كشف الظنون1617-1616/2 :

()27

مناهل العرفان في علوم القرآن :محمد عبدالعظيم الزرقاني10/1 :

()28

دراسات لغوية في أمهات الكتاب.

1616/2

()29

المحكم والمحيط األعظم ،88 /5 :وينظر ،جمهرة اللغة ،289/1 :ولسان العرب ،24/6 :والمثل في جمهرة

األمثال ،255/1 :واألية من سورة يوسف أية ، 20:ينظر :معاني القرآن :للزجاج.98/3 :
()30

سورة يوسف  /االية 20:

()31

العين ،203/4 :وينظر :جمهرة اللغة289/1 :

()32

الصحاح907/3 :

()33

مقاييس اللغة205/1 :

()34

تفسير أبي السعود ،261/4 :وينظر :فتح القدير.16/3 :

()35

مجاز القرآن  ،1304/1 :وينظر :معاني القرآن :للنحاس406/3 :

()36

253/6

()37

ينظر :روح البيان229/4 :

()38

اإلتقان في علوم القرآن156/2 :

()39

ينظر :األمثال :للهاشمي104/1 :

()40

مجمع األمثال123/1 :

()41

تدريب الراوي :في شرح تقريب النواوي :جالل الدين السيوطي37/1 :

135

()42

المحكم والمحيط األعظم ،327/4 ،وينظر :لسان العرب ،478/13 :والحديث في غريب الحديث البي عبيد:

 ،186/1والفائق في غريب الحديث 127/1 :ولم أجده في كتب األمثال بل في كتب اللغة والمعاجم ،منها المحيط
في اللغة ،310/1 :ولسان العرب  ،478/13وتاج العروس 345/36 :والشعر في ديوان ابن مالك .245
()43

العين55/4 :

()44

ينظر :جمهرة اللغة380/! :

()45

ينظر :أساس البالغة77/1 :

()46

310/1

()47

الصاحبي في فقه اللغة104/1 :

()48

غريب الحديث ألبي عبيد186/1 :

()49

عيون األخبار :ابن قتيبة185 :

()50

ينظر :العمدة في محاسن الشعر وادآبه :ابن رشيق113/1:

()51

المحكم والمحيط األعظم ،57 -569/8 :وينظر تهذيب اللغة38/13 :

()52

العين291/7 :

()53

المحكم والمحيط األعظم ،570/1 :وينظر ديوان لبيد 142 :وبلفظ (قال)

()54

المحكم والمحيط األعظم ،570/1 :والشعر لتأبط شرا ،ديوانه 96:والمثل بلفظ( :القنفذة) في لسان العرب:

 138/14ومجمع األمثال278/1 :
()55

المحكم والمحيط األعظم ، 570/1 :ديوان حسان بن ثابت104:

()56

المحكم والمحيط األعظم57/1 :

()57

كتاب التمام245/

()58

ديوان كثير246:

()59

المحكم والمحيط األعظم750/1 :

()60

ينظر :أساس البالغة452/1 :

()61

ينظر :المحيط في اللغة274/2 :

()62

مجمع األمثال278/1 :

()63

المستقصي في أمثال العرب88/2 :

()64

الخصائص  :ابن جنى134 :

()65

المزهر في علوم اللغة وأنواعها346:

()66

فقة اللغة وخصائص العربية :كاصد ياسر الزيدي79-78 :

()67

المحكم والمحيط األعظم ،370-369/1 :وينظر :تهذيب اللغة272/1 :

()68

العين ،252/1 :وينظر :الصحاح1236/3 :

()69

مقاييس اللغة262/31 :

()70

المحكم والمحيط األعظم  ،369/1 :وينظر األمثال :الهاشمي 31/1 :والمثل في مجمع األمثال :الميداني:

()71

جمهرة األمثال :أبو هالل العسكري93/1 :

246/2

136

()72

المحكم والمحيط األعظم  ،495-494/3:ينظر أساس البالغة :الزمخشري  199/1:وينظر :لسان العرب :ابن

()73

المحكم والمحيط األعظم  494/3 :وينظر :المحيط في اللغة 245/1 :ومجمع األمثال.209/1 :

()74

جمهرة األمثال ،67/1 :الصحاح .2316/6 :

()75

مجمع األمثال ،25/1 :وينظر :زهرة األكم في األمثال والحكم :الحسن بن مسعود. 100/1 :

()76

المحكم والمحيط األعظم ،57/1 :وينظر العين  65/1ولسان العرب8:286 :

منظور185/14 :

()77

المحكم والمحيط األعظم ،57/1 :والبيت للنابغة الكتاب 235/2 ،وينظر :تهذيب اللغة  52/1 :والصحاح:

.1027/3
()78

مقاييس اللغة.14/5 :

()79

ينظر :تاج العروس :مرتضى الزبيدي.52/22 :

()80

المحكم والمحيط األعظم  ،57/1:والمثل في جمهرة األمثال.237/2 :

()81

مجمع األمثال.261/2 :

()82

األمثال :ابن سالم96/1 :

()83

المدارس النحوية :شوقي ضيف33 :

()84

صبح األعشى في صناعة األنشا :أبو العباس القلقشندي.156/3 :

()85

المحكم والمحيط األعظم ،185/5 :ينظر :الصحاح .639/2:

()86

ينظر  :معاني القرآن :الزجاج 291/1

()87

المفردات في غريب القرآن 298/1:

()88

ينظر :العين 216/4:

()89

مقاييس اللغة 292 /:1

()90

جمهرة اللغة592/1:

()91

المحكم والمحيط األعظم 187/5 :والمثل في جمرة األمثال ،3/2 :ومجمع األمثال .19/:1

()92

النهاية في غريب الحديث واألثر :ابن األثير.78/2 :

()93

األمثال ،108/1 :ينظر :الفلك الدائر على المثل السائر:عبد الحميد عز الدين. 143/4 :
المحكم والمحيط االعظم . 466 /9 :

()94
()95

المحكم والمحيط األعظم ،322/10 ،466/9 :وينظر :لسان العرب.18/9 :

()96

ينظر :جمهرة اللغة .79/1

()97

ينظر :تهذيب األمثال .177/15 :

()98

جمهرة األمثال.190/1 :

()99

ينظر :اإلتباع والمزاوجة :ابن فارس.59/1 :

()100المحكم والمحيط األعظم ،514/7 :وينظر :المحيط في اللغة2،126 :
()101

العين156 /6 :

()102

المحكم والمحيط االعظم . 515 /7 :

()103

العين156/6 :
137

()104

ينظر :الزاهر في معاني كلمات الناس ،491 /1 :والصحاح2389/6 :

()105

ينظر :جمهرة األمثال338/2 :

()106

ينظر :الزاهر في معاني كلمات الناس :أبو بكر األنباري491/1 :

()107

جمهرة األمثال ،328/2 :،والمثل في مجمع األمثال 398/1 :وفصل المقال 395/1 :

()108

الكتاب :سيبوية34/1 :

()109

المزهر في علوم اللغة وأنواعها369/1 :

()110

ينظر :دراسات في فقة اللغة :صبحي إبراهيم302/1 :

()111

المحكم والمحيط األعظم ،452-448/10 :ينظر :الصحاح.1628/4 :

()112

ينظر :المفردات في غريب القرآن99-98/1 :

()113

ينظر :العين 359/8

()114

المحكم والمحيط األعظم ،450/10 :ينظر :تهذيب اللغة ،315/15 :والمثل في جمهرة األمثال ،346/:1

واألمثال :ابن سالم.106/1 :
()115

جمهرة اللغة1090/2 :

()116

أساس البالغة :الزمخشري ،39/1 :وينظر :مجمع األمثال53/1 :

()117

المحكم والمحيط األعظم ،399/9 :وينظر :العين.73/8 :

()118

المحكم والمحيط األعظم ،400-399/9 :وينظر ،الصحاح2119/5 :

()119

لسان العرب170/13 :

()120

جمهرة األمثال168/2 :

()121

مجمع األمثال ،155/2 :وينظر معجم ديوان األدب.411/3 :

()122

ينظر :العين73/8 :

()123

منهج الراغب في كتابة :مفردات ألفاظ القرآن ،رافع عبدهللا  ،رسالة ماجستير ،كلية األداب ،جامعة الموصل،

1989م.
()124

فقه اللغة العربية.237 :

()125

المحكم والمحيط األعظم ،329-327/1 :وينظر :تهذيب اللغة.240/1 :

()126

المحكم والمحيط األعظم ،328/1 :والمثل في األمثال :الهاشمي145/1 :

()127
()128
()129

المحكم والمحيط األعظم ، 328 /1:وينظر:مجمع األمثال332/1 :
ينظر :تهذيب اللغة ،78/1 :وتاج العروس.47/3 :

المحكم والمحيط األعظم ،95-94/1 :وينظر :مقاييس اللغة 14-13/4 :والمثل في أساس البالغة،241/1 :

وجمهرة األمثال.376/2 :
()130

تاج العروس47/3 :

()131

جمهرة األمثال379/2 :

()132

ينظر :مجلة مجمع اللغة العربية598/3 ،

()133

االشتقاق :عبدهللا آمين113 :

()134

ينظر :المثلث. 298/1 :

138

()135

سورة الجن االية . 3 :

()136

المحكم والمحيط األعظم. 183/7 :

()137

النكت في القرآن الكريم القيراني ،519/1 :وينظر :غريب ألفاظ الشافعي.64/1 :

()138

العين7/6 :

()139

تهذيب اللغة246/10 :

()140

المحكم والمحيط األعظم184/7 :

()141

المحكم والمحيط األعظم. 360 /4 :

()142

المحكم والمحيط األعظم ،184/7 :وينظر :جمرة اللغة102/2 :

()143

العين7/6 :

()144

تهذيب اللغة249/10 :

()145

مجمع األمثال ،306/2 :وهو قول اكثم بن صيفي ،ينظر :غريب الحديث للخطابي ،402/2 :والمثل في

جمهرة األمثال256/2 :
()146

المحكم والمحيط األعظم ،506/1 :وينظر :لسان العرب.145/8 :

()147

ينظر :الصحاح ،1226/3 :ومقاييس اللغة128/3 :

()148

المحكم والمحيط األعظم ،506/1 :وينظر :القاموس المحيط.726/1 :

()149

ينظر :مقاييس اللغة128/3 :

()150

المحكم والمحيط األعظم :506/1 :وينظر :القاموس المحيط 726/1 :والمثل في جمهرة األمثال171/1:

()151

الزاهر في معاني كلمات الناس359/1 :

()152

المحكم والمحيط األعظم :505/1 :وينظر :تهذيب اللغة6/9 :

()153

ينظر :مجمع األمثال ،26/1 :وينظر :الزاهر.359/1 :

()154

كتاب األضداد1 :

()155

الصاحبي في فقه اللغة60 :

()156

المحكم والمحيط األعظم ،187/9 :وينظر :تاج العروس 510/35 :والمثل في لسان العرب .323/13

()157

الصحاح2177/6 :

()158

ينظر :مقاييس اللغة510/4 :

()159

الفروق اللغوية :أبو هالل العسكري85/1 :

()160

ينظر :تهذيب اللغة ،212/9 :وتاج العروس.490/13 :

()161

األمثال البن سالم ،137/1 :وجمهرة األمثال ،55/1 :ومجمع األمثال ،204/1 :وغيرها.

()162

مفردات ألفاظ القرآن :الراغب األصفهاني.294 :

()163

ينظر  :لسان العرب.242-7-451/10 :

()164

المحكم والمحيط األعظم ،325/3 :وينظر :لسان العرب.411/2 :

()165

المحكم والمحيط األعظم.201/3 :

()166

فقه اللغة العربية140/1 :

()167

ينظر :النهاية في غريب الحديث األثر.114/1 :
139

()168

المحكم والمحيط األعظم ،325/3 :وينظر :لسان العرب ،411/2 :والمثل في األمثال :ابن سالم،245/1 :

()169

ينظر :األمثال الهاشمي.224/1 :

()170

المحكم والمحيط األعظم ،467/1 :وينظر :المحيط في اللغة ،59/1 :والمثل في زهر األكم في األمثال

وجمهرة األمثال.226/2:

والحكم.244/2 :
()171

العين ،321/1 :وينظر :المحيط في اللغة59/1 :

()172

ينظر :جمهرة اللغة.536/1 :

()173

ينظر :تهذيب اللغة ،44/2 :والصحاح.981/3 :

()174

جمهرة األمثال448/1 :

()175

األمثال الهاشمي.829/1 :

()176

العين1:56 :

()177

ينظر :داللة األلفاظ :إبراهيم أنيس.46 :

()178

الداللة الصوتية والصرفية في سورة يوسف في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة ومناهجها :نادية رمضان2:

()179

المحكم والمحيط األعظم ،382/2 :وينظر تاج العروس ،127/39 ،وينظر :الدعاء في النهاية في غريب

()180

العين ،270/2 :ينظر :تهذيب اللغة163/3 :

()181

ينظر :جمهرة اللغة.243/1 :

()182

األمثال :ابن سالم ،251/1 :جمهرة األمثال ،191/2 ،يضرب مثال لمن طلب ام ار فوقع ضده ،األمثال

الحديث واألثر ،234/3 :والمثل في مجمع األمثال.175 /2 :

:الهاشمي207/1،
()183

المحكم والمحيط األعظم ،63/1 :الصحاح ،1196/3 :والمزهر في علوم اللغة ،379/1 :والمثل في األمثال

البن سالم،321/1 :وجمهرة األمثال.154/1 :
()184

جمهرة اللغة184/1 :

()185

ينظر :مجمع األمثال213/1 :

()186

ينظر :تهذيب اللغة56/1 :

()187

التلخيص في علوم البالغة  :القزويني 293:

()188

ينظر :االحكام في اصول االحكام  ،االمدي . 161:

()189

المحكم والمحيط االعظم .340/9 :

()190

ينظر :العين44/8 :

()191

جمهرة اللغة301/1 :

()192

سورة الجن :أية 19

()193

تفسير البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل253/5 :

()194

ينظر :مقاييس اللغة228/5 :

()195

ينظر :المعجم الوسيط2/1 :

140

()196

المحكم والمحيط األعظم ،8-7/2 :وينظر :لسان العرب 197/9-179/3 :المثل في مجمع األمثال،294/1 :

()197

مقاييس اللغة411/2 :

()198

ينظر :الصحاح1387/4 :

()199

ينظر :األمثال :البن سالم ،308/1 :وجمهرة األمثال487/1 :

()200

ينظر :تطور اللغة :وأثره في القرآن الكريم :حسن عكريش.6 :

والمستقصى في أمثال العرب96/2 :

()201

المحكم والمحيط األعظم ،406/4 :وينظر العين ،411/3 :لسان العرب ،471/4 :والمثل في زهر األكم في

األمثال والحكم.240/2:
()202

مقاييس اللغة315/3 :

()203

ينظر :جمهرة اللغة745/2 :

()204

ينظر :غريب الحديث :ألبي عبيد القاسم بن سالم50/2 :

()205

األمثال المولدة109/1 ، 52/1 :

()206

ينظر :أسرار البالغة :الجرجاني325 :

()207

داللة األلفاظ127:

()208

المحكم والمحيط األعظم ،196/8 :وينظر :لسان العرب ،152/7 :والمثل في جمهرة األمثال،243/2 :

ومجمع األمثال.297/1 :
()209

20/14

()210

ينظر :األمثال :البن سالم143/1 :

()211

جمهرة األمثال243/2 :

()212

المحكم والمحيط األعظم ،2770278/8 :وينظر ،الصحاح 1967/5 :والمثل في األمثال :ابن سالم:

 ،349/1ومجمع األمثال393/1 :
()213

المزهر في علوم 407/1:

()214

ينظر :الصحاح1967/5 :

()215

ينظر :الخصائص البالغية في أمثال الميداني :بو جمعة بومدين ،أطروحة دكتورة130 :

()216

جمهرة األمثال578/1 :

()217

تهذيب اللغة89/12 :

()218

الحدود في النحو (الروماني) من كتاب رسائل في النحو واللغة39 :

()219

ينظر :أس ارر العربية :عبدالرحمن بن محمد األنباري.36 :

()220

المحكم والمحيط األعظم ،198/1 :وينظر :الصحاح،1262/3 :والمثل جمهرة األمثال ،398/1 :ومجمع

األمثال.227/1 :
()221

ينظر :معجم الجيم ،أبو عمرو الشيباني265/2 :

()222

ينظر :األمثال للهاشمي.8/1:

()223

المحكم والمحيط األعظم ،198/1 :وينظر ،جمهرة واللغة ،768/2 :والمثل في األمثال البن سالم،286/1 :

ومجمع األمثال333/1 :
141

()224

ينظر :األمثال البن سالم 286/1 :

()225

العين155/1 :

()226

المحكم والمحيط األعظم ،416-415/9 :وينظر :مقاييس اللغة  365/2 :والمثل في األمثال للهاشمي:

 ،94/1وزهر األكم في األمثال والحكم19/3 :
()227

معاني القرآن466/2 :

()228

سورة النمل االية . 48 :

()229

الصحاح 47/2 :

()230

فقه اللغة وسر العربية 157/1:

()231

النهاية في غريب الحديث واألثر171/2 :

()232

ينظر :معاني القرآن للفراء218/1 :

()233

جمهرة األمثال ،277/1 :وينظر المثل في مجمع االمثال277/1

()234

المحكم والمحيط األعظم ،434/6 :وينظر :لسان العرب ،60/11والمثل في مجمع األمثال230/2 :

()235

العين 170 -165/5:وينظر :تهذيب اللغة.142/9 :

()236

الزاهر في معاني كلمات الناس490/1 :

()237

مجمع األمثال230/2 :

()238

تهذيب اللغة 31/4 :

()239

المذكر والمؤنث1/1 :

()240

ينظر :المذكر والمؤنث :الفراء27-25 :

()241

المحكم والمحيط األعظم  ،488/6 :وينظر :تاج العروس 348/38 :والمثل في األمثال البن سالم

،138/1ومجمع األمثال.333/1 :
()242

لسان العرب392/14 :

()243

المقتضب.190/1 :

()244

ينظر :جمهرة األمثال56/1 :

()245

المحكم والمحيط األعظم ،218/2 :ينظر :إصالح المنطق 207-206/1 :والصحاح ،1252/3 :والمثل في

األمثال البن سالم247/1 :
()246

ينظر :جمهرة األمثال575/1 ،7/1 :

()247

ينظر :جمهرة األمثال68/2:

()248

ينظر :الزاهر في معاني كلمات الناس ، 224/2 :ولسان العرب202/9 :

()249

الزاهر ،223/2 :وينظر :مجمع األمثال ،68/2 :والمستقصي في أمثال العرب.329/1 :

()250

ينظر :الكتاب335/3 :

()251

شرح المفصل587/5 :

()252

ينظر :شرح شافية ابن الحاجب4/2 :

()253

ينظر :المهذب في علم التصريف376 :

()254

المحكم والمحيط األعظم ،41-40 /2: ،ينظر :الكتاب ،44/4 :وتاج العروس360/8 :
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()255

إصالح المنطق ،205/1 :ينظر :تهذيب اللغة 155/2 :

()256

الصحاح ،506/2 :ينظر المستقصي في أمثال العرب371/1 :

()257

ينظر :جمهرة اللغة 1321/3 :

()258

ينظر :الزاهر في معاني كلمات الناس.235/2 :

()259

العين 349/3 :

()260

الكتاب541/3 :

()261

النثر في القراءات العشر ،ابن الجوزي205/1 :

()262

فقه اللغة العربية210 :

()263

المحكم والمحيط األعظم ،511/9 :ينظر :لسان العرب ،303/15 :والمثل في شرح كتاب األمثال ،169/1:

ومجمع األمثال125/1 :
()264

المحكم والمحيط األعظم ،539/9: ،وينظر :جمهرة اللغة1033/2 -412/1 :

()265

مقاييس اللغة 388/5 :وينظر :المحيط في اللغة381/2 :

()266

ينظر :األمثال للهاشمي106/1 :

()267

ينظر :مجمع األمثال.125/1 :

()268

المحكم والمحيط األعظم ،360/4: ،ينظر :مقاييس اللغة68/6 :

()269

تهذيب اللغة229/6 :

()270

الصحاح2218/6 :

()271

ينظر :جمهرة األمثال192/1:

()272

ظاهرة االزدواج في اللغة العربية :جزاء مصادره ،المجلة األردنية في اللغة العربية18 :

()273

ينظر :موسيقى اللغة :رجب عبد الجواد إبراهيم.3 :

()274

المحكم والمحيط األعظم ،336/3: ،وينظر :العين ،47/4 :تهذيب اللغة ،157/6 :والمثل في مجمع األمثال:

.288/1واالية 52:من سورة األعراف  ،واألية الثانية :أية 61:من سورة التوبة
()275

سورة االعراف  ،االية .52 :

()276

سورة التوبة  ،االية .61 :

()277

الصحاح1929/5 :

()278

معجم ديوان األدب ،79/2 :ينظر :لسان العرب436/1 :

()279

ينظر :جمهرة اللغة ،332/1:وينظر:المستقصي من أمثال العرب107/2 :

()280

المحكم والمحيط األعظم ،336/3: ،ينظر :القاموس المحيط ،111/1 :وتاج العروس229/32 :

()281

مجمع األمثال.76/2 :

143

