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المل َّخص:

يعنى هذا البحث بدراسة األلفاظ الدالة على صفات اإلنسان في كتاب غريب الحديث ألبي
عبيد (ت  224هـ) ،والتي نقلها أبو عبيد عن الكسائي (ت  185هـ) ،دراسة داللية ،تقوم على
أساس استقراء األلفاظ المروية عن الكسائي ،ثم إحصائها وترتيبها بحسب جذورها اللغوية ترتيبًا
ألفبائيًا ،ثم تخريج األحاديث الشريفة ،وأحاديث الصحابة والتابعين (رضي هللا عنهم) التي وردت
فيها هذه األلفاظ من كتب الحديث ،بعد ذلك عمدنا إلى ذكر الداللة المعجمية لكل لفظ من المعاجم
المختلفة.
ولقد قدمنا معجم مقاييس اللغة البن فارس (ت  395هـ) على من سبقه؛ وذلك القتفائه
أصول األلفاظ واشتقاقاتها المختلفة ،وبعد االنتهاء من ذكر الداللة المعجمية لكل لفظ ،بحثنا عن
الظالل الداللية لبيان أثر السياق في تحديد داللة اللفظ في االستعمال ،وقم بتعزيز الدراسة بذكر
اآليات القرآنية الكريمة واألبيات الشعرية التي وردت فيها تلك األلفاظ ،وقد اعتمدنا منه ًجا وصفيًا
تحليليًا قائ ًما على أساس نظرية المجال الداللي ،وقد بلغ عدد ألفاظ صفات اإلنسان المروية عن
عشر لف ً
ظا.
الكسائي في كتاب غريب الحدبث ألبي عبيد ستة
َ
الكلمات المفتاحية :غريب ،مجال داللي ،ترتيب ألفبائي ،ابن فارس.
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Abstract
The current research is concerned with studying the words that
indicate human characteristics in the Gharib Al-Hadith book by Abu
Obaid (d. 224 AH), which was transmitted by Abu Obeid on the authority
of Al-Kasai (d. 185 AH),as a semantic study. It is based on the
extrapolation of the expressions narrated from Al-Kisa’i, and then
counting and arranging them according to their linguistic roots
alphabetically. Then, the researchers identified of the honorable hadiths,
and the hadiths of the Companions and the Followers (May Allah Be
Pleased with Them) in which such expressions were mentioned from the
hadith books. After that, the researchers mentioned the lexical
significance of each expression from the different dictionaries.
The researchers adopted the dictionary of language standards for Ibn
Faris (d. 395 AH) on those who preceded him as it traces the origins of
such expressions and their various derivations. Moreover, and after
completing the lexical significance of each expression, the researchers
searched for semantic shades to show the impact of the context in
determining the significance of the word in use. The study is supported
by mentioning the nobleQur’anic verses and poetic verses in which these
expressions are mentioned. The descriptive-analytical approach is
adopted which is based on the semantic field theory. Finally, the number
of expressions of human characteristics narrated from Al-Kisai in the
Gharib Al-Hadath book by Abu Obaid is sixteen
.

Keywords: strange, semantic field, alphabetical order, Ibn Faris.
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{و ِإ ْذ َقا َل َربُّكَ ل ِْل َم َ
الئِ َك ِة ِإنِي َجا ِع ٌل فِي
اإلنسان سيد الكون ،جعله هللا خليفته في األرض ،قال تعالىَ :
ْ
ْ
ْ
{ولَقَدْ ك ََّر ْمنَا بَنِي آدَ َم َو َح َملنَاهُ ْم فِي البَ ِر َوالبَحْ ِر
ض َخلِيفَةً [}...البقرة ،]30:وقد َّ
األ َ ْر ِ
كرمه سبحانه وتعالى ،فقالَ :
ْ
َّ
ضيال}[اإلسراء ،]70:وسخر هللا األجناس كلها
َو َرزَ ْقنَاهُم ِمنَ الط ِيبَا ِ
ِير ِم َّم ْن َخلَ ْقنَا ت َ ْف ِ
ت َوفَضَّلنَاهُ ْم َ
علَى َكث ٍ
الجمادات والنباتات والحيوانات ،فالجمادات تخدم النباتات والحيوانات واإلنسان ،والنباتات تخدم الحيوان
واإلنسان ،والحيوانات تخدم اإلنسان ،وكل شيء في الكون ألجل اإلنسان ،فكانت أكثر األلفاظ المروية عن
الكسائي في كتاب غريب الحديث تخص اإلنسان؛ ألنَّه محور الحياة ،فكان من هذه األلفاظ ما يخص أفعال
مقتصرا على ألفاظ صفات اإلنسان ،وعلى النحو اآلتي:
خص صفاته؛ فكان هذا البحث
اإلنسان ،ومنها ما يَ ُّ
ً
األتاوي:
(أ ت و):
ُّ
أن عثمان بن (رضي هللا عنه) أرسل سلي َ
ذكر أبو عبيد َّ
ط بن سليطٍ  ،وعبد الرحمن بن عتَّاب إلى عبد هللا
َّان ،وقد صن َع النَّاس ما ترى ،فما تأمر؟ ،فقاال له ذلك،
الن أتاوي ِ
بن سالم ،فقال :ايتياه ،فَتَنَ َّكرا ،وقوال له :إنَّا َر ُج ِ
()1
ي :الغريب الذي
َّين ،ولكنَّكما فالن وفالن ،وأرسلَ ُكما
ُ
أمير المؤمنين ؛ فقال الكسائي" :األتاو ُّ
فقال :لستما بأتاوي ِ
()2
هو في غير وطنه" .
وأتوة ً واحدةً ...آتيتُ فال ًنا على أمره مؤاتاةً ،وهو
قال ابن فارس" :تقول :أتاني فالن إتيا ًنا وأتيًا وأتيةً َ
ُحس ُن ال ُمطاوعة ،وال يُقال واتيته إال في لغة قبيحة في اليمن ...ويُقال :تأتَّ لهذ األمر ،أي ت ََرفَّق لهُ ،واإليتاء:
ي
ي ،أي غريب في قوم ليس منهم ،وأتاو ٌّ
ي أيضًا :السَّي ُل الذي يأتي من بل ٍد غير بلدكَ ...ر ُج ٌل أت ٌّ
اإلعطاء ...واألت ُّ
()3
ي ،إذا كان في قوم
ي :السيل الذي ال يُدرى من أين أتى ...ورج ٌل أت ٌّ
كذلك"  ،وكان الخليل قد قال من قبله" :األت ُّ
الرشوة إتاوة"(،)4
قوم مما يُجبى ،وقد يَجْعلون َّ
سم على ٍ
ي ،واإلتاوةُ :الخَراج ،وك ُّل قسمة ت ُ ْق َ
ليس منهم ،وأتاو ٌّ
ي وردت في الشِعر العربي بمعنى الغريب ،ومن ذلك القول المنسوب لألصمعي:
واألتاو ُّ
ض ِربُ ُهم
َّين ت َ ْ
ال تَ ْع ِدلَ َّن أتا ِوي ِ

ت
ب ال َم َح َّال ِ
ص ٌّر بأ ْ
صحا ِ
نَ ْكبا ُء ِ

()5

فهو يريدُ باألتاويين الغُرباء؛ إذ يُقابِ ْل ُهم بأصحاب ال َم َّ
ي للنهر الغريب،
حالتِ ،وهم أهل األرض ،وربما كان األت ُّ
أساس في الترجيح ،ومن استعماله للداللة على النهر قول النابغة
الرجل الغريب ،والسياق
فت َ َح َّولت داللته إلى َّ
ٌ
الذبياني:
خَلَّ ْ
ض ِد
سه ُ
ورفَّ َعتْهُ إلى ال َّ
سبي َل أتِي ٍ كانَ َي ْح ِب ُ
َين فالنَّ َ
ت َ
َ
س ْجف ِ

()6

وهو يريد باألتي ِ النهر الصغير الغريب.
بأو:
(ب أ و)ٌ :
أن عمر بن الخطاب (رضي هللا عنه) حين ُ
ذكر أبو عبيد َّ
طعِنَ  ،دخل عليه ابن عباس (رضي هللا عنه)
ي؟ قال :ذاك َر ُج ٌل فيه دُعابة،
ِف
يذكر له أصحابه ،فذكر له عُثمان (رضي هللا عنه) ،فقالَ :كل ٌ
ِ
بأقاربه ،قال :فَعَل ٌّ
َ ()8
قال :فَ َ
بأو فيه ،قالُّ :
ِس()7؛ فذكر الكسائي َّ
ِبر والعَظمة
البأو هو الك ُ
فالزبير؟ قالَ :و ْعقَةٌ لَق ٌ
طلحة؟ قال :لوال ٌ
أن َ
بالبأو ،وهو العُجْبُ "( ،)9وكان الخليل قد قال
قال ابن فارس" :الباء والهمزة والواو كلمة واحدة ،وهو
ُ
)
10
(
"البأو :من َّ
عليهم
الزه ِو
من قبله:
ِي َ
واالفتخار والكِبر ،بأى يبأى فال ٌن على أصحابه ً
ُ
ِ
بأوا شديدًا" ؛ "إذا ُزه َ
()12
()11
وافتخرَّ ،
هوا"  ،فالمراد الحديث بالبأو ال ِكبَ ُر واالفتخار والتعظيم  ،وورد بهذا المعنى في
وإن فيه لَبَ ًأوا وزَ ً
قول حاتم الطائي:
بأوا على ذي قراب ٍة غِنانا وال ْ
َقر
أزرى بأحْسابِنا الف ُ
فما زادنا ً

()13

يريدَّ :
افتخارا على أقاربنا.
إن الغِنى لم ي ُِزدنا تكب ًُّرا أو
ً
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(ب ذ ذ) :البَذاذَة
ذكر أبو عبيد َّ
ي (صلى هللا عليه وسلم) قال(( :البَذَاذَة ُ من اإليمان))( )14؛ فقال الكسائي في البَذاذة:
أن النب َّ
()15
"هو أن يكون الرج ُل ُمتَقَ ِه ًال َّ
رث الهيئة" .
قال ابن فارس" :الباء والذال أصل واحد ،وهو الغَلَبةُ
غ َلبهم،
والقهر واإلذالل ،يقال :بذَّ فال ٌن أقرانه إذا َ
ُ
فهو باذٌّ يَبُذُّهم ،وإلى هذا يرجع قولهم :هو باذُّ الهيئة ،وبَذُّ الهيئة ،بَيِنُ البَذاذة ،أي َّ
أن األيام أتت عليها فأخلقتها فهي
مقهورة ،ويكون فاع ٌل في معنى مفعول"( ،)16وكان الخليل قد قال من قبله" :تقول العرب :بَذَّ يَبُذُّ بذًّا ،إذا خر َج
سن أو عمل كائنًا ما كان ،والبَذاذة :سوء الهيئة ،ورج ٌل باذُّ الهيئة ،ولقد بَ ِذذْتُ  ،وأبذَّه
شي ٌء على اآلخر في ُح ٍ
)
18
(
شف"  ،والداللة المحورية في الحديث ال َّ
غيره"(" ،)17والبذاذة :التَقَ ُّ
شريف التواضع في اللبس ،ولبس ما ال
والرفولَّ ،
وإن ذلك موقعًا حسنًا في اإليمان( ،)19وليس المقصود سوء الهيئة بمعناه العام.
يؤدى منه إلى ال ُخيالء ُّ
(ث ر ي) :ثَر ًّيا:
ذكر أبو عبيد َّ
أن النبي (صلى هللا عليه وسلم) قال :اجتمعت إحدى عشرةَ امرأةً ،فتعاهدنَ َّأال يكتمن من
زرع ...خرج فلقى امرأة معها ولدان لها كالفهدين ،يلعبان
أمر أزواجهن شيئًا ،فقالت الحادية عشرة َ :زوجي أبو
ٍ
ً
ي
س ِرياَ ،رك َ
من تحت خصرها برمانتين ،فطلقني ونكحها ،فنكحت بعده رجال َ
ِب ش َِريَّا ،وأخذ خَطِ يَّا ،وأراح عل َّ
()21
()20
َ
أكثر منهم" .
نَعَ ًما ثَ ِريَّا؛ فقال "الكسائي :يُقالُ :قد ث َ َرى بنو فالن بني فالن يَثْ ُ
رونَهم ،إذ َكث ُروهم ،فكانوا َ
قال ابن فارس" :الثاء والراء والحرف المعتل أصل واحد ،وأثرى القو ُم إذا َكثُرت أموالهم؛ ثرا الما ُل
ثر ،أي أنَّه لم ينقطع،
كثر منهم ،ويُقال :الذي بيني وبين فالن ُم ٍ
يثرو إذا َكث ُ َر ،وثرونا القوم إذا َكثَرناهم ،أيُ :كنَّا أ َ
()22
وأصل ذلك ْ
أن يقول :لم ييبس الثرى بيني وبينه"  ،وكان الخليل قد قال من قبله" :تقول :إنه لذو ثروة من
المال ،وعدد من الرجال ،والثروة ُكثرة ُ العددِ ،وثراهُ ُم هللاَ :كثَّرهم ...وال ُمثري :الكثير الثراء ،والثرى مقصور:
وشهر مرعى؛ أي:
وشهر ترى
"شهر ثَرى
التراب ،وكل طين ال يكون الزبًا إذا بُلَّ"( ،)23وقال الزمخشري:
ٌ
ٌ
ٌ
تكون األرض نديَّة ً
أوال ،ث ُ َّم ترى ال ُخضرة َ ،ث َّم يطول النبات حتى يصلح للرعاية ...ومن المجاز :أثرى الرجل،
أترب؛ أي :صار ذا ثرى وذا تراب ،والمراد كثرة المال"()24؛ وقال الثعالبي" :أثرى الرجل إذا َكث َرُ
نحو
َ
()25
ماله"
أن ابن فارس يذكر َّ
وعلى الرغم من َّ
أن الثاء والراء والحرف المعتل أصل واحد ،يدل على الكثرة
ً
أصال آخر لها ،وهو التراب ،وهو أصل ال سبيل إلنكاره ،حتى َّ
أن الزمخشري
والزيادةَّ ،إال أنَّه يذكر في حديثه
أكثر دقةً ،فلع َّل مادة
عدَّ ُكثرة المال من المجاز ،وربما كان مذهب الزمخشري
عدَّه األص َل األول لمادة ثَرى ،و َ
َ
(ثرى) أُطلِقت على الكثرة والوفور والزيادة ،لكثرة التراب ووفوره وزيادته ،فَيُردُّ األصل األول الذي ذكره ابن
فارس إلى األصل الثاني الذي هو التراب.
ض َو َما بَ ْينَ ُه َما َو َما تَحْ تَ
اوا ِ
ومن ورودها في القرآن الكريم ،قوله تعالى{ :لَهُ َما فِي ال َّ
ت َو َما فِي األ َ ْر ِ
س َم َ
()26
الثَّ َرى}[طه ،]6:والمراد بالثرى "التراب الندي"
ومن ورودها في الشعر العربي مقرونة بالتراب قول جرير:
سوا بَ ْينِي َوبَ ْينَ َك ُم الث َّ َرى
فَ َال تُوبِ ُ

فَ َّ
إن الذي بَ ْينِي َوبَ ْينَ ُك ُم ُمثْري

()27

يريدَّ :
إن المودة التي بيني وبينكم لم ت َ ُمت ،وما زال ترابها نديًّا لم ييبس.
(ح ب ن ط)ُ :م ْحبَ ْنطي
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س ْقطِ يَ َ
ذكر أبو عبيد َّ
ظ ُّل ُم َحبَ ْنطِ يًا على باب الجنة))( )28؛
أن النبي (صلى هللا عليه وسلم) قال(( :في ال َّ
ئ بالهمز :العظيم البطن
فقال أبو عبيد" :ال ُم ْحبَ ْنطِ ي بغير همز هو المغتصب المستبطي للشيء ،وال ُمحبنط ُ
أن "احبَ ْن َ
أن الكسائي ال يرى فرقًا في المعنى بين المهموز وغير المهموز ،فذكر َّ
ال ُمنتفخ"( ،)29غير َّ
طيتُ
واحبنطأتُ لغتان"(.)30
َصب،
قال ابن فارس في ما جاء من كالم العرب على أكثر من ثالثة أحرف" :احبَ ْنطى ،إذا انتفخ كال ُمتَغ ِ
مر قياسها في الحبط"( ،)31فهو يحملها على مادة (ح ب ط) ،ويقول في هذه المادة" :الحاء والباء
وهذه الكلمة قد َّ
()32
والطاء أصل واحد ،يدل على بطالن أو ألم ...وأ َّما األلم ،فالحبط أن تأكل الدابة حتى تُنفَ َخ بطنها"  ،وكان
الخليل قد قال من قبله" :ال َح َب ْن َ
ئ :الالزق باألرض
طأُ :بالهمز :العظي ُم البطن ،وقد اح َب ْنطأتُ واحبنطيتُ  ،وال ُمح َب ْنطِ ُ
العريض"( ،)33وما ذكره الخليل يجعل داللة سياق الحديث أكثر وضو ًحا ،فـ(يظ ُّل محبنطيًّا على باب الجنة)؛ أي:
كأنَّه الزق هناك ال يتحرك ،وأصله من عدم قدرة الدابة أو غيرها عن الحركة النتفاخ بطنها بسبب كثرة األكل،
وهذا يُقَ ِيدُ الحركة.
(د ع ب) :دُعابَة:
أن عمر بن الخطاب (رضي هللا عنه) حين ُ
ذكر أبو عبيد َّ
طعِنَ  ،دخل عليه ابن عباس (رضي هللا عنه)
ي؟ قال :ذاك َر ُج ٌل فيه دُعابة،
ِف
يذكر له أصحابه ،فذكر له عُثمان (رضي هللا عنه) ،فقالَ :كل ٌ
ِ
بأقاربه ،قال :فَ َعل ٌّ
()35
)
34
قال :فَ َ
بأو فيه ،قالُّ :
ِس( ؛ فذكر الكسائي َّ
أن الدُّعابةَ بمعنى ال ُمزاح .
فالزبير؟ قالَ :و ْعقَةٌ لَق ٌ
طلحة؟ قال :لوال ٌ
قال ابن فارس" :الدال والعين والباء أصل يد ُّل على امتداد في ال َّ
شيء َوتَبَسُّط ،فالدَّعبوبُ  :الطري ُق
()36
س ً
وقياس الدُّعاب ِة من هذا؛ َّ
طا وتَنَدُّ ًحا"  ،وكان الخليل
فرس دَعبوب ،إذا كان َمديدًا،
السَّهلُ ،وبما قال:
ألن ث َ َّم تَبَ ُّ
ٌ
ُ
ُ
ْ
عبُ دَ ْعبًا إذا قال
قد قال من قبله" :الدُّعابة :من ال ُمزاحِ وال ُمضاحكة ،يُداعبُ َّ
الرج ُل أخاه شِبهُ المزاح ،تقول :يَد َ
()37
َّ
ُ
ً
ُ
َ
َّ
ُ
قوال يُ ْست َ ْملَح ...والدَّاعبُ  :الالعبُ أيضًا ،والدَّعبوب :الطريقُ ال ُمذلل يَسلكه الناس"  ،والممازحة هي المراد
بالدُّعابة في الحديث في صفة علي بن أبي طالب (رضي هللا عنه) ،وكان "علي (رضي هللا عنه) قد علق من
العدو
أخالق الرسول (صلى هللا عليه وسلم) وطيب كالمه ،فكان إذا خال مع صياغته مزح وانبسط ،وإذا رأى
َّ
قطب وعبس"(.)38
(ز ن أ)َ :زنَّاء:
أن النبي (صلى هللا عليه وسلم) نهى "أن يُصلِي الرجل وهو زَ نا ٌء"()39؛ فذكر الكسائي َّ
ذكر أبو عبيد َّ
أن
()40
َّ
الزنا ُء هو الحاق ُن لبوله .
ذكر ابن فارس مادة (ز ن أ) مع مادة (ز ن ي) ،فقال" :الزاء والنون والحرف المعتل ال تتضايف ،وال
فاألول :الزنى معروف ...والكلمة األخرى مهموز ،يقال :زَ نَأتُ في الجبل أزنأ
يقاس فيها لواحدة على أخرى،
َّ
()41
كل شيء ...والرابعةَّ :
ُزنُو ًءا ،والثالثةَّ :
الزنَاء :الحاقن بوله"  ،وكان الخليل قد قال من
الزناء ،وهو القصير من ِ
ُ
ْ
والزنا ُء ممدود :الضيق واألسر،
صعَدََ ...وزَ نَّأتُ بين القومَّ :
قبله" :زَ نَأ في الجبل يَزنَأ زنو ًءا ،أيَ :
حرشتُ بينهمِ ،
)
42
(
مي زنا ًء؛ َّ
ألن البو َل يحتقن
وأزنأ الرج ُل بوله إزنا ًء ،وزَ نأ بوله يَ ْزنأ زنو ًءا ،أي احتقن"  ،فكأنما الحاقن ُ
س َ
َّ
يتفرع عنها تدور حول التضييق ،فالتحريش
ضيِ ُق عليه،
الضيق( ،)43ويبدو أن داللة مادة (زنأ) وما َّ
والزناءِ :
فيُ َ
َّ
بين القوم تضييق بينهم ،واألسر تضييق ،واحتقان البول التضييق عليه ،وحتى صعود الجبل فيه ضيق ومشقة؛
لذلك يقولون :زنأت الجبل؛ بمعنى صعدته.
وداللة زناء في الحديث ال َّ
شريف ،الحاقن لبوله ،وفيه استعارة؛ إذ استعير للحاقن بوله؛ ألنَّه يضيق
ببوله ،قال الشاعر يذكر القبر:
وإذا قُذِفتُ إلى زَ ناءِ قعرها

()44

األحفار
غبرا َء مظلم ٍة من
ِ
176

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،18العدد ( ،)2لسنة 2022
)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(2), (2022
(ش ج ب) :الشاجب:
ذكر أبو عبيد َّ
أن الحسن البصري (رضي هللا عنه) قال(( :المجالس ثالثةٌ :فسال ٌم ،وغان ٌم ،وشاجبٌ ))
()46
؛ فقال الكسائي :الشاجب :اآلثم الهالك .

()45

قال ابن فارس" :الشين والجيم والباء كلمتان ،تدل إحداهما على تداخل ،واألخرى تد ُّل على ذهاب
ب"( ،)47وكان الخليل قد قال من قبله" :ال َّ
شجب :الهم وال َحزَ ن ،وقد
وبطالن ...فالشاجب ،هو الهالك ،يقال :قد ش َِج َ
()48
َّ
ب
ش َجبًا ...ورج ٌل شاجب ،أي آثم يتكلم بالخنا ،فيهلك نفسه"  ،و " َ
أش َجبَكَ هذا األمر فَش َِجبْتَ له َ
ب وش َِج َ
ش َج َ
()49
ش َجبًا ،وهو شجبٌ وشاجب" " ،يقال :شجب فهو شاجب هالك ،والمعنى إما سالم من اإلثم ،وإما
فالنَ :هلُكَ َ
غانم لألجر ،وإما هالك آثم"( ،)50والشاجب في الحديث ،هو القائل الخنا ،أي اآلثمَّ ،
ألن المجالس تدور فيها
األحاديث ،ومن ورودها بمعنى الهالك قول عنترة:
فمن يكُ في قتل ِه يمتري

َّ
فإن أبا نوف ٍل قد َ
ش َجبْ

()51

(ش ر و) :شرواها:
ً
ع في قوس لرج ٍل فكسرها ،فقضى بينهما ُ
ذكر أبو عبيد َّ
شريح بن الحارث (رضي هللا
أن
رجال نَزَ َ
ُ ()53
()52
عنه) ،فقال(( :له ش َْرواها)) ؛ فقال الكسائي :شرواها بمعنى مثلها .
قال ابن فارس" :الشين والراء والحرف المعتل أصول ثالثة ،أحدها يد ُّل على تعارض من االثنين في
وعلو ...ومما يد ُّل على المماثلة قولهم :هذا
أمرين أخذًا وإعطا ًء ُمماثلةً ،واآلخر نَبْتٌ  ،والثالث َهيَ ٌج في الشيء
ٌّ
شروى هذا ،أي مِ ثله ،وفالن شروى فالن ...وأشراء الشيء :نواحيه ،الواحد ش ًَرى ،وسمي بذلك ألنَّه كالناحية
األخرى"( ،)54وكان الخليل قد قال من قبله" :شَروى الشيء :مِثله ،وفالن شروى فالن ،أي مثله ...وأشراء
ال َح َرم :نواحيه ،واحدها ش ًَرى ،مقصور"( ،)55فال َّ
شروى :المِ ثل ،وهذا شروى هذا :مثله ،وهو المراد في
الحديث( ،)56ومنه قول الخنساء:
صقريــــــــــن لم
ـن كالــــــــــــ َّ
أَخ ََويــ ِ

()57

ــــــــــر شَــــــــــرواهُما
يــــــــــــــر ناظِ
ٌ
َ

(غ ز ي) :ال ُم ْغز َية:
أن عمر بن الخ َّ
ذكر أبو عبيد َّ
طاب (رضي هللا عنه) قال(( :ما با ُل رجا ٍل ال يزال أ َّحدُهم كاس ًِرا وساده
ُ
َّ
َّث إليها وت َ َحد ُ
عند امرأةٍ ُم ْغزيَةٍ ،يَت َ َحد ُ
َّث إليه؟ عليكم بال َج ْنبَةِ؛ فإنَّها
عفاف ،فإنَّما النساء لح ٌم على َوض ٍْم إال ما ذبَّ
ٌ
()59
ُ
ع ْنهُ))( )58؛ فقال الكسائي :ال ُم ْغزيَة :المرأة التي غزا زوجها .
َ
قال ابن فارس" :الغين َّ
والزاء والحرف المعتل أصالن صحيحان ،أحدهما طلبُ شيءٍ  ،واآلخر في باب
فاألو ُل الغ َْز ُو ،ويقال :غَزَ ْوتُ أغزو ،والغازي :ال َّ
طالِبُ لذلك ،والجمع ُ
غزاة ...وال ُم ْغز َية :ال َمرأة ُ التي غزا
اللِقاح،
َّ
)
60
(
)
60
(
ت ال َم ْرأةُ ،أي غزا زوجها ،فهي ُم ْغز َيةٌ" " ،وأ َ ْغزَ ْ
ت فُالنة
زوجها"  ،وكان الخليل قد قال من قبله" :وأ ْغزَ ِ
()61
وأغا َبت :غزا زوجها وغاب ،وامرأة ُم ْغز َيةٌ و ُمغي َبة"  ،والمغزية" :المرأة التي غزا زوجها وبقيت وحدها في
البيت"( ،)62وهذا هو المراد في الحديث.
(ق ت ت) :القَتَّات:
ذكر أبو عبيد َّ
أن النبي (صلى هللا عليه وسلم) قال(( :ال يدخل الجنة قَتَّاتٌ ))
القتَّات هو النَ َّمام(.)64

()63
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قال ابن فارس" :القاف والتاء فيه كلمتان متباينتان ،إحداهما :القَتُّ  ،وهو نَ ُّم الحديث ...والقَتَّاتُ هو
سةُ اليابسة ،والقَتُّ  :ال َكذِبُ ال ُم َهيَّأ والنميمة،
النَ َّمام ،والقَتُّ  :نبات"( ،)65وكان الخليل قد قال من قبله" :القَتُّ  :ال ِف ْس ِف َ
القوم قَتًّا :إذا مشى بينهم بالنميمة ،وهو القتَّات(،)67
وهو يَقتُّ الكذب أي يُ َه ِيئُه ،والقتَّاتُ  :النَ َّمام"( ،)66وقَتَّ بين
ِ
وتقول" :دهن ُمقَت َّ ْ
تُ :م َر َّوح ،ورجل قَتَّات ،وهو يقتُّ الحديث :يزوره ويحسنه"( ،)68ويقال لبائع نبات القت :قتَّات،
َ َّ ()69
وهناك من يُنسب من ال ُم َحدِثين إلى بيع القت ،منهم أبو يحيى القَتَّات ،ومحمد بن جعفر القتات  ،و"قَتَّ الحديث
وسواه"( ،)70ويحتمل القتُّ المذكور في الحديث الشريف ْ
أن يكون من النميمة ،ويحتمل أيضًا
يَقُتُّه ،إذا زَ َّوره وهيَّأه َّ
أن يكون من تزوير الحديث.
(ق ن ن) :ال ِقنُّ :
َ
ذكر أبو عبيد َّ
أمير
ُمر (رضي هللا عنه) في ِرقابِهم ،فقالوا :يا
األشعث
أن
َ
خاصم أهل نجران إلى ع َ
َ
)
71
(
ُ
َ
َ
أن يَكونَ ُملِكَ وأبواه ،وال َم ْملكةْ :
المؤمنين إنا إنَّما ُكنَّا عبيدَ َم ْملكةٍ ،ولم نكن عبيدَ ق ٍِن ؛ فقال الكسائي" :الق ُِّنْ :
أن
ِب عليهم فيست َعبِدَهُم ،وهم في األصل أحرار"(.)72
يَغل َ
قال ابن فارس" :القاف والنون باب لم يوضع على قياس ،وكلماته ُمتباينة ،فمن كلماته الق ُِّن ،وهو العبدُ
الذي ُملِكَ وأبوه ،والقُنَّة :أعلى الجبل ،والقُنانُ  :ري ُح اإلبْطِ أشدُّ ما يكون ،والقُناقِن :الدَّليل الهادي البصير بالماء
تحت األرض ،والجمع قناقِن"( ،)73وكان الخليل قد قال من قبله" :الق ُِّن :ال َع ْبدُ ال ُمتَ َعبَّد ،ويُ ْج َم ُع على األقنان ،وهو
الذي في العُبودة إلى آباء ،والقُنَّة :الجبل ال ُمنفرد ال ُمستطيل ...والقِنِينة :وعاء يُتَّخذُ من خيزران أو قضبان ،والقُنان
أشدُّ ما يكون من ريح اإلبط"()74؛ والعبد الق ُِّن أصله من ال ِق ْنيَة ،والقِنية أصل المال والملك( ،)75والقِن" :الرقيق
ق"( )76والفارق بين (عبد ق ٍِن) و(عبد مملكة) َّ
أن (عبد قِن) ُملِكَ وأبواه ،و(عبد مملكة)
الذي لم ينعقد له سبب عت ٍ
)
الذي ُملِكَ من دون أبويه(ُ ، 77
ِب عليه وا ْستُع ِبد.
غل َ
وقولهم ل َمحبس الدجاج والطير :الق ُِّن ليس بشيء ،والصواب ْ
أن يُقال له ال ُخم؛ َّ
ألن القن هو العبد الذي
ت من َّ
سا أيضًا؛ ألنَّه "ال يجوز بيعه وال
ب مملوك( ،)78وربما قولهم هذا آ ٍ
أن العبد القِن يكون محبو ً
ولد من أ ٍ
اشتراؤه"(.)79
ِف:
(ك ل ف)َ :كل ٌ
أن عمر بن الخطاب (رضي هللا عنه) حين ُ
ذكر أبو عبيد َّ
طعِنَ  ،دخل عليه ابن عباس (رضي هللا عنه)
ي؟ قال :ذاك َر ُج ٌل فيه دُعابة،
ِف
يذكر له أصحابه ،فذكر له عُثمان (رضي هللا عنه) ،فقالَ :كل ٌ
ِ
بأقاربه ،قال :فَ َعل ٌّ
()80
قال :فَ َ
بأو فيه ،قالُّ :
ب
ِس ؛ فقال الكسائيَ :كل ٌ
فالزبير؟ قالَ :و ْعقَةٌ لَق ٌ
أقاربه :شديد ال ُح ِ
طلحة؟ قال :لوال ٌ
ِف في ِ
لهم(.)81
ف،
قال ابن فارس" :الكاف والالم والفاء أصل صحيح يد ُّل على
ق به ،من ذلك ال َكلَ ُ
إيالع بالشِيء وتَعَلُّ ٍ
ٍ
ْ
َّ
ُ
َ
ً
ُ
ْ
ف من نائبة أو
ف َكلَفًا ،ويقولون :ال يكن ُحبُّكَ َكلَفًا ،وال بُغضُكَ تَلفا ،والكلفَة ما يُتَكَل ُ
ِف باألمر يَ ْكلَ ُ
نقول :قد َكل َ
()82
َ
ْ
َ
َ
ف
ف َو ْج ُههُ يَكل ُ
حق ...ومن الباب ال َكلف :شيء يعلو الوجه فيُغَيِ ُر بَش ََرت َه"  ،وكان الخليل قد قال من قبلهِ " :كل َ
ٍ
َ
َ
ْ
ُ
صة ،وهو لون يعلو الجلد فيغيِر بشرته ...وال َكلف :اإليالعُ
َكلَفًا ،وبعير أكلف ،وبه كلفة ،ك ُّل هذا في الوجه خا َّ
بال َّ
ف إلخوانه
ِف و ُم َكلَّ ٌ
ِف بهذا األمر وبهذه الجارية ،فهو بها َكل ٌ
ف ،و َك ِلفتُ هذا األمر وتَ َكلَّفته ...وفالن يَتَ َكلَّ ُ
شيءَ ،كل َ
)
83
(
ف والتكاليف"  ،والكليف :شدة الحب والمبالغة فيه ،يقال :فالن كليف بفالن ،و ُمكلَّف بفالن :إذا كان مبالغة
ال ُكلَ َ
)
85
(
)
84
(
شقَّة ،وربما كانت
شقَّة ،وهو يَت َ َح َّم ُل ال ُكلَف"  ،فال ُكلفَةُ تَعَلُّ ٌق َو َم َ
في محبته " ،وليس عليه ُك ْلفَةٌ في هذا؛ أي َم َ
كلف
شقَّة ،ولعَلَّه المراد بقول عمر (رضي هللا عنه)( :بِ ِه
شقَّة درجةً من درجات التَعَلُّق؛ أي تَعَلَّقت بهم حدَّ ال َم َ
ال َم َ
ٌ
على أهله) ،وبهذا المعنى قال أبو صخر الهذلي:
فَتَيَقَّني ْ
أن َك ِل ْفتُ بِ ُكم

ت عن ع ِْل ِم
ث َّم افعلي ما ِشئْ ِ

()86
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ِس:
(ل ق س) :لَق ٌ
أن عمر بن الخطاب (رضي هللا عنه) حين ُ
ذكر أبو عبيد َّ
طعِنَ  ،دخل عليه ابن عباس (رضي هللا عنه)
ي؟ قال :ذاك َر ُج ٌل فيه دُعابة،
ِف
يذكر له أصحابه ،فذكر له عُثمان (رضي هللا عنه) ،فقالَ :كل ٌ
ِ
بأقاربه ،قال :فَعَل ٌّ
)
87
قال :فَ َ
بأو فيه ،قالُّ :
ِس( ؛ فذكر الكسائي َّ
ِس) بمعنى الشراسة وشدَّة
أن (لَق ٌ
فالزبير؟ قالَ :و ْعقَةٌ لَق ٌ
طلحة؟ قال :لوال ٌ
()88
ال ُخلق و ُخ ُ
فس .
بث النَّ ِ
سهُ من ال َّ
س ْ
شيء:
ت نَ ْف ُ
غير ُم ْر ِ
ضيٍَ ،و َل ِق َ
قال ابن فارس" :الالم والقاف والسين كلمة تد ُّل على نعت ِ
ْ
الر ُجل السيئ الخلق ،ال َّ
غث َ ْ
سهُ:
َ
الرج َل ألقُ ُ
س :ال َمصدَر ،والالقِس :العَيَّابَ ،ولَقَسْتُ َّ
ِسَّ :
ش ِرهُ الحريص ،واللَقَ ُ
ت ،واللَق ُ
)
89
(
ِس :ال َّ
س ْ
سهُ إلى
ت نَ ْف ُ
ش ِرهُ النَّ ِ
ِع ْبتُهُ"  ،وكان الخليل قد قال من قبله" :اللَق ُ
كل شيء ،ولَ ِق َ
فس ،الحريص على ِ
)
91
(
صا"(" ،)90وعن األعاريب :نحن نتالقس :نتالقَب"  ،وفي الحديث ال َّ
ال َّ
شريف(( :ال يَقولَ َّن
شيء :نازعتهُ حِ ر ً
)
92
(
َّ
َ
ُ
ت نفسي))  ،والمقام يقتضي أال يكون المراد بها في الحديث ُخب ُ
س ْ
أحدُكم َخبُث َ ْ
ْث النَّفس،
ت نفسي ،ولكن ليَقل ل ِق َ
)
93
(
َّ
َ
ولعَلَّه أراد بها ال َّ
ِست نفسه من شيء ،إذا غثت  ،فربما أراد َّ
ألن لق ْ
شراهة والحرص الشديد؛ َّ
أن الزبير كان
ُّ
كثيرا.
ينغث ً
(م غ ط) :ال ُم َّمغِط:
ذكر أبو عبيد َّ
أن النبي (صلى هللا عليه وسلم) قال في صفة علي بن أبي طالب (رضي هللا عنه)" :لم
ْ
َ
َ
أبيض ُمشربٌ  ،أدعج العينين ،ـأهدب
يكن بالطويل ال ُم َّمغِط ،وال القصير ال ُمت ََردِد ،لم يكن بال ُمط َّهم ،وال ال ُمكَلثم،
ٌ
األشفار ،جليل ال ُمشاش وال َكت َد ،شَش ُن الكفَّين والقدمين )94("...؛ فذكر الكسائي َّ
أن الطويل الممغط تعني البائن
الطول(.)95
ط :المدُّ ،و َمغ ْ
قال ابن فارس" :الميم والغين والطاء أصل صحيح ،يدل على امتداد وطول ،وال َم ْغ ُ
َطتُهُ
()96
فامتَغَط ،والت َّ َمغُّ ُ
عدْ ِو الف ََر ِس :أن يمد ضبعيه ،وات َمغَ َ
ط النَّهار :ارتفع ،وال ُم َّمغِط :الطويل المضطرب" ،
ط في َ
ْ
ُ
وكان الخليل قد قال من قبله" :ال َمغطَ :مدُّكَ الشي َء اللينَ نحو ال ُمصران ،يُقالَ :مغَطتهُ فامتغط وانمغط ،وقولهم:
ليس بالطويل الم َّمغِط؛ أي :ليس بالبائن الطول"( ،)97فالمغط طو ٌل يصاحبه لين ،والطويل ال ُم َّمغط :المتناهي
الطول ،وأصل ال ُممغط :منغمط ،والنون للمطاوعة فقلبت مي ًما وأدغمت في الميم(.)98
(ن ع م) :أ ْن َعما:
َّ
ذكر أبو عبيد َّ
((إن أهل الجنة ليتراءون أهل علِيين ،كما ترون الكوكب
أن النبي (صلى هللا عليه وسلم) قال:
)
99
(
وإن أبا بكر وعمر منهم ،وأ ْنعَ َما)) ؛ فذكر الكسائي َّ
الدُّري في أفق السَّماءَّ ،
أن معنى قوله (وأنعما) أي زادا
على ذلك(.)100
قال ابن فارس" :النون والعين والميم فروعه كثيرة ،وعندنا أنَّها على كثرتها راجعة إلى أصل واحد يد ُّل
على ترفُّه وطيب عيش وصالح ،منه النعمة :ما ينعم هللا تعالى على عبده به من مال وعيش ...والنِعمةُ :المِ نَّة،
وكذا النَّ ْعماء ،والنَّ ْعمةُ :التنعُّ ُم وطيب العيش ...والنَّ َع ُم :اإل ِبلُ؛ لما فيه من الخير والنعمة"( ،)101وكان الخليل قد قال
من قبله" :نَع َِم يَ ْن َع ُم نَ ْعمةً فهو نَ ِع ٌم ناع ٌم بَ ِي ُن ال َم ْن َعم ...والنِ ْع َمةُ :اليد الصالحة ...والنَّ َع ُم :اإلبل إذا كثُرت ...والنَّعائم
سن وأن َع َم؛ أي زاد على اإلحسان"( ،)102والفارق بين النِعمة والنَّع َمة ،النعمة بكسر النون:
من منازل القمر ...وأح َ
ما أنعم هللا به على عباده من مال أو رزق ،والنعمة بفتح النون :ما يتنعَّم به اإلنسان من مأكل ومشرب
أوملبس( ،)103وداللة أنعما ،أي :زادا على ذلك ،يقال :أحسنت وأنعمتَ  ،أيِ :زدتَ على اإلحسان ،أي :صارا إلى
النعيم ودخال فيه ،كما يقال اشت َملَ :دخل في الشمال ،وأجنب :دخل في الجنوب()104؛ وفي الذكر الحكيم وردت
س َم َ
ضاحِ كًا ِمن َق ْو ِلهَا
ُمشتقات (نعم) في أكثر من موضع ،منها قوله تعالى على لسان سليمان (عليه السالم)َ { :فتَبَ َّ
َي َوأ َ ْن أ َ ْع َم َل صَا ِل ًحا تَ ْرضَاهُ َوأَ ْدخِ ْلنِي ِب َرحْ َمتِكَ فِي
علَ َّي َو َ
شك َُر نِ ْع َمت َكَ الَّتِي أ َ ْنعَ ْمتَ َ
ب أَ ْو ِز ْعنِي أَ ْن أَ ْ
َو َقا َل َر ِ
علَى َوا ِلد َّ
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بنعم كثيرة ،وكان (عليه
ِعبَادِكَ الصَّالِحِ ين}[النمل ،]19:فقد تفضَّل هللا تعالى على نبيه سليمان (عليه السالم) ٍ
()105
السالم) يرجو دوام التفضل عليه بأن يشكر نعمته عليه وعلى والديه؛ َّ
ألن النعمة عليهما نعمة عليه .
(و د ن) :مو َد ُن الَيد:
ذكر أبو عبيد َّ
أن اإلمام علي بن أبي طالب (رضي هللا عنه) قال في ذي الثُّدَيَّة المقتول بالنهروان :إنَّهُ
()107
القصير اليدِ" .
مودَ ُن اليَ ِد()106؛ فقال الكسائي" :المودَ ُن اليدِ:
ُ
الودْ ُن ،وهو ُح ْسنُ
القيام على
ِ
قال ابن فارس" :الواو والدَّال والنُّون فيه ثالث كلمات غير منقاسةٍ :إحداها َ
ال َعروس ،واألُخرى ال ُمدَ ُن وال َم ْودُون ...والكلمة الثالثة َودَ ْنتُ ال َّ
شي َءَ :بلَّ ْلتُه"( ،)108وكان الخليل قد قال من قبله:
وأودَنتُ ال َّ
صرتُه،
اس:
شيء :قَ َّ
ُ
"وال ُمدَ ُن من النَّ ِ
ص ِر األلواح واليدينْ ...
ق ،الض َِّي ُق المِ ْنكَبين ،مع ِق َ
القصير العُنُ ِ
)
110
(
)
109
(
ب الخِ ْلقَةِ ،يُرادُ ِبها
صغَّرتُه  ،فالمودَنُ من عيو ِ
وودنته فهو مودون" َ ،ودَنتُ الشي َء وأودنته ،إذا نَقَّعتُه و َ
ناقص اليد وصغيرها ،ومن ذلك قول حسَّان بن ثابت:
س ْودا ُء َم ْودونةٌ
وأ ُ ُّمكُ َ

َّ
ضبُ
كأن أنامِ لَها ال َح ْن َ

()111

فهو يريد بـ(مودونة) قصيرة اليدين ،بداللة وصف األنامل بعدها.
(و ع ق)َ :وعقَةٌ:
أن عمر بن الخطاب (رضي هللا عنه) حين ُ
ذكر أبو عبيد َّ
طعِنَ  ،دخل عليه ابن عباس (رضي هللا عنه)
ي؟ قال :ذاك َر ُج ٌل فيه دُعابة،
ِف
يذكر له أصحابه ،فذكر له عُثمان (رضي هللا عنه) ،فقالَ :كل ٌ
ِ
بأقاربه ،قال :فَ َعل ٌّ
)
112
قال :فَ َ
بأو فيه ،قالُّ :
أن الوعقة تعني ال َّ
ِس( ؛ فذكر الكسائي َّ
شراسة و ِشدَّةَ
فالزبير؟ قالَ :و ْعقَةٌ لَق ٌ
طلحة؟ قال :لوال ٌ
ُ ()113
ق .
الخل ِ
ب الدَّابَّة ،والثانية:
قال ابن فارس" :الواو والعين والقافَ :كلِمتان :إحداهما الوعيق :صوت يخرج من قُ ْن ِ
ئ
سيِ ُ
الرجل السيِ ُ
الو ْعقَة ،وهو َّ
الوعْق"( ،)114وكان الخليل قد قال من قبله" :رج ٌل َوعْقةٌ لَ ْعقَةٌ ،أي َ
ئ ال ُخل ِ
ق ،وكذلك َ
َ
)
115
(
ٌ
ٌ
ُ
ٌ
رص ووقوعٌ في األمر بجه ٍل"  ،وربما كانت كلمة (لعقة) من قولهم( :وعقة لعقة)
ور ُجل َوعِق :فيه حِ
ٌ
قَ ،
الخل ِ
ال معنى لها ،إنَّما جيء بها على اإلتباع ،وهي ظاهرة تكثر في كالم العرب ،كقولهم :حس ٌن َبسن ،وجائع نائع،
وعطشان نطشان( ،)116وال يحتمل المقام ْ
عمر بن الخطاب (رضي هللا عنه) الزبير بسوء الخلق ،فلعلَّه
أن يصف
ُ
والتسرع؛ َّ
ألن أصل الوعق ،العجلة والتسرع(.)117
أراد بها الحرص والوقوع في األمر بجه ٍل ،وربما أراد العجلة
ُّ
الخاتمة:
•
•
•

•

في المجال الداللي أللفاظ صفات اإلنسان وجدنا َّ
أن لفظ (األتاوي) هو الغريب الذي في غير وطنه
مأخوذ من السيل الذي يأتي من بلد غير بلده ،والسياق أساس في الترجيح.
لفظ (البذاذة) يدل على الرجل الرث الهيئة عند الكسائي ،وفي الحديث الشريف داللته :التواضع في
اللبس ،وليس المقصود سوء الهيئة بمعناه العام.
لفظ (زناء) يدل عند الكسائي على الحاقن لبوله ،وأصله من الضيق ،كأنما الحاقن لبوله يُضيق على
نفسه ،لهذا نهى الرسول (صلى هللا عليه وسلم) َّ
أن يصلي الرجل وهو زناء .لفظ (الشاجب) يدل على
الهالك الذي تكلم بالخنا ،فحدث اشتراك لفظي بين (الشاجب) و(الهالك) و(دمر).
لفظ (عبد قن) يدل على العبد الذي ُولد من أب مملوك في حديث عمر (رضي هللا عنه) والفارق بين
(عبد قن) و(عبد مملكة) َّ
أن (عبد قن) ُملِكَ وأبواه ،و(عبد مملكة) ُملِكَ من دون أبويه ،و(عبد قن) ال
يجوز بيعه أو اشتراؤه.،
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•
•

لفظ (لَقِس) داللته عند الكسائي :الشراسة وشدة الخلق وخبث النفس ،والمقام يقتضي أن ال يكون المراد
في وصف عمر للزبير (رضي هللا عنهما) بخبث النفس ،ولعله أراد بها الشراهة والحرص الشديد.
لفظ (وعقة) داللته عند الكسائي :الشراسة وشدة الخلق أيضًا ،والمقام يقتضي أن ال يكون المراد من
وصف عمر للزبير (رضي هللا عنهما) بهذا الوصف ،ولعله أراد الحرص والوقوع في األمر بجهل ،أو
وصفه بالعجلة والتسرع؛ َّ
ألن أصل الوعق العجلة والتسرع ،إذ حدث تطابق تام في الداللة بين (لقس)
و(وعقة) بحسب قول الكسائي.
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()56

ديوانها142 :
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()57

غريب الحديث ،248 /4 :والحديث في كنز العمال في سنن األقوال واألفعال465 /5 :

()58

ينظر :غريب الحديث248 /4 :

()59

مقاييس اللغة423 /4 :

()60

العين ،279 /3 :وينظر :الصحاح ،446 /6 :ولسان العرب ،139 /5 :وتاج العروس38 /14 :

()61

أساس البالغة701 /1 :

()62

النهاية في غريب الحديث واألثر366 /3 :

()63

غريب الحديث ،352 /3 :والحديث في صحيح البخاري2250 /5 :

()64

ينظر :غريب الحديث353 /3 :

()65

مقاييس اللغة6 /5 :

()66

العين ،357 /3 :وينظر :تهذيب اللغة ،222 /8 :ولسان العرب70 /2 :

()67

ينظر :جمهرة اللغة79 /1 :

()68

أساس البالغة ،الزمخشري51 /2 :

()69

ينظر :تاج العروس38 /5 :

()70

النهاية في غريب الحديث واألثر11 /4 :

()71

ينظر :غريب الحديث ،238 /4 :والحديث في مسند الفاروق375 /1 :

()72

غريب الحديث238 /4 :

()73

مقاييس اللغة4 /5 :

()74

العين ،436 /3 :وينظر :تهذيب اللغة ،235 /8 :والمخصص ،332 /1 :ولسان العرب،348 /13 :

وتاج العروس20 /36 :
()75

ينظر :الزاهر في معاني كلمات الناس ،161 /1 :وتهذيب اللغة ،257 /3 :ولسان العرب524 /2 :

()76

طلية الطلية في االصطالحات الفقهية26 :

()77

ينظر :النهاية في غريب الحديث واألثر ،816 /4 :ولسان العرب248 /13 :

()78

ينظر :درة الغواص في أوهام الخواص380 :

()79

التعريفات150 :

()80

ينظر :غريب الحديث ،229 /4 :والحديث في تاريخ المدينة880 /3 :

()81

ينظر :غريب الحديث230 /4 :

()82

مقاييس اللغة136 /5 :

()83

العين ،44 /4 :وينظر :تهذيب اللغة ،139 /10 :ولسان العرب ،307 /9 :وتاج العروس330 /24 :

()84

ينظر :الزاهر في معاني كلمات الناس475 /1 :

()85

أساس البالغة144 /2 :

()86

ديوان الهذليين163 /3 :

()87

ينظر :غريب الحديث ،229 /4 :والحديث في تاريخ المدينة880 /3 :

()88

ينظر :غريب الحديث230 /4 :
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()89

مقاييس اللغة262 /5 :

()90

العين ،96 /4 :وينظر :جمهرة اللغة ،851 /2 :وتهذيب اللغة ،311 /8 :ولسان العرب ،208 /6 :وتاج

العروس484 /16 :
()91

أساس البالغة177 /2 :

()92

مسند أحمد51 /6 :

()93

ينظر :مجمل اللغة ،812 /1 :والصحاح ،397 /3 :والنهاية في غريب الحديث واألثر263 /4 :

()94

غريب الحديث ،309 /2 :والحديث في الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار328 /6 :

()95

ينظر :غريب الحديث312 /2 :

()96

مقاييس اللغة340 /5 :

()97

العين ،157 /4 :وينظر :تهذيب اللغة ،86 /8 :ولسان العرب ،405 /7 :وتاج العروس114 /20 :

()98

ينظر :النهاية في غريب الحديث واألثر345 /4 :

()99

غريب الحديث ،170 – 169 /3 :والحديث في مسند اإلمام أحمد22 /18 :

()100

ينظر :غريب الحديث170 /3 :

()101

مقاييس اللغة447 - 446 /5 :

()102

العين ،244 /4 :وينظر :تهذيب اللغة ،9 /3 :ولسان العرب581 /12 :

()103

ينظر :جمهرة اللغة ،953 /2 :ولسان العرب581 /12 :

()104

ينظر :غريب الحديث البن الجوزي ،240 /2 :والنهاية في غريب الحديث واألثر83 /5 :

()105

ينظر :بحر العلوم ،288 /3 :والكشاف ،357 /3 :ومفاتيح الغيب ،549 /24 :وفتح القدير،152 /4 :

والتحرير والتنوير272 /19 :
()106

ينظر :غريب الحديث ،335 /4 :والحديث في صحيح مسلم747 /2 :

()107

غريب الحديث335 /4 :

()108

مقاييس اللغة97 /6 :

()109

العين ،360 /4 :وينظر :لسان العرب455 /13 :

()110

ينظر :النهاية في غريب الحديث واألثر169 /5 :

()111

ديوان حسان54 :

()112

ينظر :غريب الحديث ،229 /4 :والحديث في تاريخ المدينة880 /2 :

()113

ينظر :غريب الحديث230 /4 :

()114

مقاييس اللغة123 /6 :

()115

العين ،384 /4 :وينظر :جمهرة اللغة ،851 /2 :ومعجم ديوان العرب ،211 /3 :وتهذيب اللغة/3 :

 ،21والمحكم والمحيط األعظم ،272 /2 :ولسان العرب330 /10 :
()116
()117

فقه اللغة وسر العربية288 :

ينظر :الفائق في غريب الحديث ،377 /3 :وتاج العروس476 /26 :
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المصادر والمراجع:
•

أساس البالغة ،أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري (ت  538هـ) ،تح :محمد

•

بحر العلوم ،أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي (ت  373هـ) ،دار التراث العربي ،مصر

باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية ،لبنان بيروت ،ط1998 /1م.
القاهرة ،ط بال /د ت.

•

تاج العروس في جواهر القاموس ،محمد بن عبد الرزاق الحسيني ،الملقب بمرتضى الزبيدي (ت
 1205هـ) ،تح :مجموعة من المحققين ،دار الهداية ،ط بال /د ت.

•

تاريخ المدينة ،عمر بن شبة بن عبيدة بن ريطة النميري البصري أبو زيد (ت  262هـ) ،تح :فهيم
محمد شلتوت ،المملكة العربية السعودية جدة ،ط بال1399 /هـ.

•

التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد في تفسير الكتاب المجيد) ،محمد الطاهر
بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور (ت  1393هـ) ،الدار التونسية للنشر ،تونس ،ط بال/

1984م.
•

التعريفات ،علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني (ت  816هـ) ،تح :محمد صديق المنشاوي ،دار
الفضيلة ،مصر القاهرة ،ط بال /د ت.

•

تهذيب اللغة ،محمد بن أحمد بن األزهري الهروي (ت  370هـ) ،تح :محمد عوض مرعب ،دار إحياء
التراث العربي ،لبنان بيروت ،ط بال2001 /م.

•

جمهرة اللغة ،أبو بكر محمد بن دريد (ت  321هـ) ،تح :رمزي منير بعلبكي ،دار العلم للماليين ،لبنان
بيروت ،ط بال1987 /م.

•

الحيوان ،أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت  255هـ) ،تح :محمد باسل عيون السود ،دار الكتب

•

درة الغواص في أوهام الخواص ،القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري (ت  516هـ) ،تح:

العلمية ،لبنان بيروت ،ط2003 /2م.

عرفات المطرجي ،مؤسسة الكتب الثقافية ،لبنان بيروت ،ط بال1988 /م.
•
•

ديوان الخنساء ،شرح :حمدو طماس ،دار المعرفة ،لبنان بيروت ،ط2004 /2م.

ديوان النابغة الذبياني ،شرح وتقديم :عباس عبد الساتر ،دار الكتب العلمية ،لبنان بيروت ،ط/3

1996م.
•

ديوان الهذليين ،دار الكتب المصرية ،مصر القاهرة ،ط1995 /2م.

•

ديوان جرير ،بشرح محمد بن حبيب ،تح :نعمان محمد أمين طه ،دار المعارف ،مصر القاهرة ،ط /3د

•

ديوان حاتم الطائي ،تح :عادل سليمان جمال ،مكتبة الخانجي ،مصر القاهرة ،ط1990 /2م.

•

ديوان حسان بن ثابت ،تح :عبده علي مهنا ،دار الكتب العلمية ،لبنان بيروت ،ط1994 /2م.

•

ديوان عنترة بن شداد ،تح :محمد سعيد مولوي ،المكتب اإلسالمي ،ط بال1970 /م.

ت.

185

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،18العدد ( ،)2لسنة 2022
)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(2), (2022

•

الزاهر في معاني كلمات الناس ،محمد بن قاسم بن محمد بن بشار أبو بكر األنباري (ت  328هـ)،
تح :حاتم الضامن ،مؤسسة الرسالة ،لبنان بيروت ،ط1992 /1م.

•

سنن أبي داود ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي
السجستاني (ت  275هـ) ،تح :محمد محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،لبنان بيروت ،ط

بال /د ت.
•

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،إسماعيل بن حماد الجوهري (ت  393هـ) ،تح :أحمد عبد الغفور
عطار ،دار العلم للماليين ،لبنان بيروت ،ط1987 /4م.

•

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مغبد التميمي أبو
حاتم الدارمي البستي (ت  354هـ) ،تح :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،لبنان بيروت ،ط/2
1993م.

•

صحيح البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبد هللا البخاري الجعفي ،تح :محمد زهير بن ناصر الدين،

•

صحيح مسلم بشرح النووي ،أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (ت  676هـ) ،ط بال1929 /م.

دار طوق النجاة ،ط 1422 /1هـ.
•

طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهية ،عمر بن محمد بن إسماعيل نجم الدين النسفي (ت  527هـ)،
مكتبة المثنى ،العراق بغداد ،ط بال1311 /هـ.

•

العين ،الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت  170هـ) ،تح :عبد الحميد هنداوي ،دار الكتب العلمية ،لبنان
بيروت ،ط2003 /1م.

•

غريب الحديث ،أبو عبيد القاسم بن سالم الهروي (ت  224هـ) ،تح :حسين محمد محمد شرف،

مراجعة :عبد السالم محمد هارون ،الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية ،مصر القاهرة ،ط بال/
1984م.

•

غريب الحديث ،جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت  597هـ) ،دار الكتب
العلمية ،لبنان بيروت ،ط1985 /1م.

•

غريب الحديث ،أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدنيوري (ت  276هـ) ،تح :عبد هللا أحمد
الجبوري ،مطبعة العاني ،العراق بغداد ،ط بال1977 /م.

•

غريب الحديث للخطابي ،أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي (ت  388هـ) ،تح:
عبد الكريم إبراهيم العزباوي ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية مكة المكرمة ،ط2001 /2م.

•

الفائق في غريب الحديث ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري (ت  538هـ) ،تح :علي

محمد البجاوي ،ومحمد أبو الفضل إبراهيم ،دار المعرفة ،لبنان بيروت ،ط /2د ت.
•

فتح القدير ،محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني ( 1250هـ) ،دار ابن كثير ،سوريا
دمشق ،دار الكلم الطيب ،لبنان بيروت ،ط1414 /1هـ.

•

فقه اللغة وسر العربية ،عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي (ت  429هـ) ،تح :فائز

محمد ،منشورات ذوي القربى ،قم ايران ،ط1391 /1ه.
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•

الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار ،أبو بكر بن أبي شيبة عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان
بن خواستي العبسي (ت  235هـ) ،تح :كمال يوسف الحوت ،مكتبة الرشد ،المملكة العربية السعودية
الرياض ،ط1409 /1هـ.

•

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،أبو القاسم جار هللا محمود بن

عمر الزمخشري الخوارزمي (ت  538هـ) ،تح :عبد الرزاق المهدي ،دار إحياء التراث العربي ،لبنان
بيروت ،ط بال /د ت.

•

كنز العمال في سنن األقوال واألفعال ،عالء الدين علي بن حسام الدين بن قاضي خان القادري

الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشير بالمتقي (ت  975هـ) ،تح :بكري حياني ،وصفوة
السقا ،مؤسسة الرسالة ،لبنان بيروت ،ط1981 /5م.

•

لسان العرب ،محمد بم مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين بن منظور (ت  711هـ) ،دار صادر،
لبنان بيروت ،ط بال1412 /هـ.

•

مجمل اللغة ،أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت  395هـ) ،تح :زهير عبد المحسن سلطان،
مؤسسة الرسالة ،لبنان بيروت ،ط1986 /2م.

•

المحكم والمحيط األعظم في اللغة ،أبو الحسن عيسى بن إسماعيل بن سيدة األندلسي (ت  458هـ)،

تح :عبد الحميد هنداوي ،دار الكتب العلمية ،لبنان بيروت ،ط بال2000 /م.
•

المخصص ،أبو الحسن عيسى بن إسماعيل بن سيدة األندلسي (ت  458هـ) ،تح :خليل إبراهيم جفال،
دار إحياء التراث العربي ،لبنان بيروت ،ط بال1996 /م.

•

مسند اإلمام أحمد ،أبو عبد هللا أحمد بن محمد الذهلي الشيباني (ت  241هـ) ،تح :شعيب األرنئوط،
وعادل مرشد ،وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،لبنان بيروت ،ط بال2001 /م.

•

مسند الربيع بن حبيب ،الربيع بن حبيب بن عمر األزدي البصري (ت  103هـ) ،تح :محمد إدريس،
وعاشور بن يوسف ،دار الحكمة ،ومكتبة االستقامة ،لبنان بيروت ،ط1415 /1هـ.

•

مسند الفاروق أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب (رضي هللا عنه) ،وأقواله على أبواب العلم،
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ،ثم الدمشقي (ت  774هـ) ،تح :إمام بن علي

بن إمام ،دار الفالح ،مصر الفيوم ،ط2009 /1م.

•

مصنف عبد الرزاق الصنعاني ،أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (ت
 211هـ) ،تح :حبيب الرحمن األعظمي ،المجلس العلمي ،الهند ،ط1403 /2هـ.

•

معجم ديوان األدب ،أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي (ت  350هـ) ،تح :أحمد مختار عمر،
مؤسسة الشعب للصحافة والطباعة ،مصر القاهرة ،ط2002 /1م.

•

مفاتيح الغيب الغيب المعروف بالتفسير الكبير ،أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين

التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي (ت  606هـ) ،دار إحياء التراث العربي ،لبنان بيروت ،ط/3
2000م.

•

مقاييس اللغة ،أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت  395هـ) ،تح :عبد السالم هارون ،دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع ،لبنان بيروت ،ط بال1979 /م.
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•

النهاية في غريب الحديث واألثر ،مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن األثير (ت
606هـ) ،تح :طاهر أحمد الزاوي ،ومحمود محمد الطناجي ،المكتبة العلمية ،لبنان بيروت ،ط بال/
1979م.
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