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الترابط الداللي بين الحقد واأللفاظ المفسرة به في معجم (لسان العرب)
رمضان عمر علي
قسم اللغة العربية كلية التربية للعلوم اإلنسانية جامعة الموصل
(قدم للنشر في  ،2021 /9 /30قبل للنشر في )2021/11/10
الملَ ّخص:
ُ
تعد مسألة الحقول الداللية ميداناً واسعاً وخصباً للدراسة وال سيما إذا كان موضوع البحث يتعلق
بدراسة معاجم اللغة العربية ،وقد وقع اختياري على دراسة األلفاظ الدالة على الحقد في معجم لسان

العرب البن منظور(ت711هـ) ،الّذي يعد واحداً من المراجع األصيلة في البحث اللغوي ومعجم اً
ئيسا في تناول ألفاظ اللغة العربية ،وقد حاولنا في هذا البحث الكشف عن الترابط
ًا
كبير وو ً
اسعا ور ً
الداللي بين الحقد واأللفاظ المفسرة والدالة عليه ،وذلك عبر إيجاد الروابط والعالقات المشتركة بين
الحقد واأللفاظ الدالة والمفسرة به.
حددنا ألفاظ كل حقل داللي وسطرناها مباشرة بعد ذكر المعنى الرئيس ،اخترنا عينتين
وبعد أن ّ

لكل معنى؛ لتحليل كيفية داللة اللفظ على المعنى الرئيس (الحقل الداللي) من جهة ،وارتباطه

بمعنى الحقد من جهة أخرى.
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The semantic correlation between hatred and the words
interpreted in it in the dictionary (Lisan Al Arab)
Ramadan Omar Ali
Department of Arabic LanguageCollege of Education for Human
SciencesUniversit Mosul
Abstract:
The issue of semantic fields is considered a broad and fertile field
for study, especially if the topic of the research is related to the
study of the dictionaries of the Arabic language. And a president in
dealing with the Arabic language. In this research, we have tried to
reveal the semantic link between hate and the explanatory and
denoting words, by finding the links and common relations
.between hate and the indicative and explanatory expressions of it
After we identified the words of each semantic field and listed them
immediately after the main meaning was mentioned, we chose two
samples for each meaning; To analyze how the word denotes the
main meaning (the semantic field) on the one hand, and its
.connection to the meaning of hatred on the other hand

)الترابط الداللي بين الحقد واأللفاظ المفسرة به في معجم (لسان العرب
المقدمة
ٍ
محمد وعلى
نبينا
ّ ،وسيد المرسلين
ّ  والصالة والسالم على أشرف األنبياء،الحمد هلل رب العالمين
:أما بعد
ّ آله وصحبه أجمعين
هـ) واحداً من أوسع المعجمات في اللغة العربية؛711 فيعد معجم لسان العرب البن منظور (ت
يتضمن ه من تفاصيل وزيادات لم تذكر في أكثر المعاجم المتقدمة عليه؛ إذ عمد فيه مؤلفه أبو
لما
ّ
الفضل محمد بن مكرم ابن منظور األفريقي المصري إلى جمع المادة اللغوية الرئيسة من خمسة
 والصحاح تاج اللغة،)هـ370 تهذيب اللغة ألبي منصور األزهري(ت: هي،مصادر لغوية معتمدة
 والمحكم والمحيط األعظم ألبي الحسن،)هـ400وصحاح العربية إلسماعيل بن حماد الجوهري (ت
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بن سيده ( ت 458هـ) ،وحواشي ابن بري على الصحاح لعبد هللا بن بري المقدسي(ت582هـ)،
والنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير(ت606هـ) ،وقد وقع االختيار على معجم لسان
عد من أتم المؤلفات ،التي صنفت في اللغة بين أصحاب هذا اللسان ،وقد وقع اختيارنا
العرب لما ّ

صرح ابن منظور بداللتها على الحقد؛ الّتي بلغت ( )65لفظا ،والتمسنا
على دراسة األلفاظ الّتي ّ
الظن
الترابط الداللي الّذي ُيلمح بين معنى الحقد المتمثل باالنطواء على العداوة والبغضاء وسوء
ّ
صرح ابن منظور بداللتها على الحقد.
وطلب االنتقام وتحقيقه وتلك األلفاظ اّلتي ّ

وبعد النظر في األلفاظ الدالة على الحقد وعرضها على أغلب المعجمات العربية الشهيرة اقتضت
طبيعة البحث دراستها ضمن الحقول الداللية؛ فكل مجموعة من األلفاظ اشتركت بمعنى الحقل
الداللي الّذي ترجع إليه تلك األلفاظ ،وقد يختلف اختيار الحقل الداللي من باحث آلخر؛ نظرا
مليا للوصول إلى
لآلراء المتباينة والمختلفة بينهما ،غير ّأننا لم ّ
ندخر جهدا في البحث والنظر ّ
المعاني والدالالت الّتي ترجع األلفاظ الدالة على الحقد.
وقد أرجعنا كل األلفاظ الدالة على الحقد إلى أربعة حقول داللية شملت كل األلفاظ الدالة على
الحقد في معجم لسان العرب ،ولم يكن توزيع األلفاظ على الحقول مقتص ار على أخذ معانيها من
تقصيناها في عد د من الكتب اللغوية األخرى والمعجمات؛ كي يغدو الحكم
لسان العرب فحسب ،بل ّ

في داللتها على الحقد أقرب ما يكون إلى الكمال واالستقراء التام؛ وتمثل الحقل الداللي األول:
أما الرابع واألخير :فتم ّثل:
بالعداوة ،والثاني :بالبغضاء ،في حين تم ّثل الثالث :طلب االنتقام ،و ّ
بالحسد والغضب ،وقد اخترنا لكل حقل داللي لفظين في التحليل.
وجاء ترتيب الحقول الداللية بناء واعتمادا على كثرة ورود األلفاظ الّتي تندرج تحت كل حقل داللي،
أما إيراد
ثم الّذي يليه ،ثم الذي يليه ،وهكذا ...و ّ
فقدمنا الحقل الداللي المشتمل على األلفاظ األكثرّ ،
ألفاظ كل حقل من تلك الحقول األربعة فقد اعتمدنا فيه على الترتيب األلفبائي.
وتفصيل الحقول الداللية كما يأتي:
الحقل الداللي األول :العداوة
األلفاظ الدالة على معنى العداوة بلغت ( )20لفظاً تمثلت فيما يأتي:
ِ
لد،
الحَّق ُ
الح َس ُ
اإلبلة ،و(أ ٌ
ك ،والحسكة ،والحسيكة) ،والحشنةَ ،
التب ُل ،والتشاحن ،و( َ
ُحاح ،وأحيحة) ،و ْ
ْ
الضب ،و ِّ
الضبة)،
الشحناء ،و ِّ
الشأْفة) ،و( ً
الدخن ،وال ّذ ْح ُل ،و(الشآفة ،و َ
الضب ،و ّ
والد ْئ ُثّ ،
الشحنة) ،و( ّ ُ
3
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الغل ،والغليل) ،وقحلَّد ،و ِ
الض َغن ،والضغينة) ،و( ِ
و(الضغائن ،و ِّ
الكاش ُح ،والكتيفةُ،
الض ْغ ُن ،و َّ ُ
والمشاحن ،والنائرة.
الح َس َكةُ
الح َس ُ
الح َس ُ
ك و َ
ك :وردت هذه اللفظة في معجم لسان العرب للداللة على العداوة " :ف َ
ــ َ
ِ
ٍ ِ
ك
والحسيكة:
الحقدَ ،وقَ ْولُ ُه ْم فِي َقلْبِ ِه َّ
ُ
اوٌة .أَبو ُع َب ْيد :في َقلْبِه َعلَ ْي َ
علي َح َسكة ُ
وح َساكة أَي َض َغ ٌن َو َع َد َ
ٍِ 1
ح ِسيكة ِ
بات له ثَ َمرٌة َخ ِشن ٌة تَتَ َعلّق بأصواف الغنم،
كَ :ن ٌ
الح َس ُ
وسخيم ٌة بِ َم ْع ًنى َواحد "( ) .و َ
َ
َ
وحسيفة َ
ٍ
وربَّما ات ِخ َذ
الح َس ُ
العسكرُ ،
ول َ
ك :من أ ََدوات َ
الواحدة َح َسك ٌة ،و َ
فيص َّب َح َ
الح ْرب ُربَّما اتَ َخ ُذ من حديد ُ

2
ِ
اع كأَنه َح َس ٌك فِي
َي ُش َج ٌ
ول :فُ َال ٌن َح َسكة َم َسكة أ ْ
حول العسكر ( )َ .والْ َع َر ُب تَقُ ُ
من َخ َشب فنُص َب َ
َحلْق ِّ
عدوه ( .)3

الصدر علَى ُف َال ٍنِ .
الصدر ِح ْق ُد الْع َداوِة ي َقال :إِنه ِ
ِ
ك َعلَ َّي،
ك
ك
وحس َ
ِ َ
لحس ُ
وح َس ُ
َ
َ
وقال األزهريَ " :
َ َ ُ ُ
4
ِ
ِ
ِ
الس ْع َد ِ
ونتِ ِه
ك َّ
ك لِ ُخ ُش َ
انَ ،و ُس ّم َي بِذَلِ َ
ك؛ ُه َو َح َس ُ
بِالْ َك ْس ِرَ ،ح َسكاًَ ،ف ُه َو َحسكَ :غض ٌب " ( ) .والْ َح َس ُ
يكةُ ،و ِهي الْعداوة وما يضم فِي الَْقلْ ِب ِمن خ ُش ٍ
ِ
ٍ
ِ ِ
ك
ْ ُ َ
ونةَ ،و ِم ْن ذَلِ َ
ك الْ َحس َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ
َو َما َعلَ ْيه م ْن َش ْوكَ ،و ِم ْن ذَلِ َ
5
ِ
يدة صلبة َويُقَال للرجل إِذا
كَ ،و ُه َو الْقُنُْفذُ ( ) .وحسك السعدان جمع حسكة َو ِهي َش ْو َكة َح ِد َ
الْ ِح ْسك ُ
6
ِ
على) :إذا كان مضمرا
ك
الصدر َّ
لح َس َك ٌة ( ) .وأصله :الخشونة ،يقالٌ ( :
فالن َح َس ُ
َك َ
ان خشنا إِنَّه َ

لك على حقد ،لما يضم في القلب من خشونة ،وقال الكسائي :الحسيكة :الحقد .قال أبو سليمان
في حديث النبي (صلّى هللا عليه وسلّم) أنه قال( :تياسروا في ِ
إن
الصداقَّ ،
الرجل ليُعطي المرأةَ
َ
ّ
ّ
7
حتى يبقى ذلك في نفسه عليها حسيكة) ،فالحسيكة :العداوة ( ).
السعدان،
أن
ك َّ
لفظ(الح َسك) فيه معنى خشونة الشيءّ ،
ومن الّذي سبق يتبين لنا ّ
ألن من ذلك َح َس ُ
َ
يدل على العداوة
سمي بذلك لخشونته وما عليه من شوك ،وكذلك لفظ (الحسيكة) منه ،اّلذي ّ
اّلذي ّ

يضمه الحاقد من عداوة وخشونة في القلب اّلتي هي أشد العداوة.
وما
ّ

 ))1لسان العرب( 411/10 :حسك).
 ) )2العين(59/3 :حسك).
 ) )3لسان العرب(489/10 :حسك).
) (4تهذيب اللغة( 58/4 :حسك).
 ) )5ينظر :مقاييس اللغة( 56/2 :حسك).
 ) )6ينظر :تفسير غريب ما في الصحيحين.231/1 :
 ) )7معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية ،569/1 :والحديث في :فيض القدير شرح الجامع الصغير.8/2:
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الكاشح:
 2ـ
ُ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ال:
جاء في لسان العرب" :
ضَ ،وا ْل َكاش ُح :الذي يُ ْضم ُر َل َ
الم ْبغ ُ
الكاشحَ :
ُ
اوَة ،يَُق ُ
ك ا ْل َع َد َ
الع ُدو ُ
يده :والْكَ ِ
ِ
ط ِوي َها فِي
اش ُح الْ َع ُدو
اوِة كأَنه َي ْ
اوِة َ
ُ
الباطن الْ َع َد َ
ال ْاب ُن س َ ْ َ
وكاشحه بِ َم ْع ًنى .قَ َ
كَ َش َح لَهُ بِالْ َع َد َ
الكشاحة ،وفِي الْح ِد ِ
َك ْشحه ،أَو كأَنه يولِّيك َك ْشحه ويع ِرض ع ْنك بِوج ِه ِه ،و ِ
الص َدقَ ِة
يث( :أَفضل َّ
اال ْس ُم ُ
َ
َ َ َْ
َ ُْ
َ
َ
َُ

ط ِوي علَيها َك ْشحه أَي ب ِ
الكاش ِح)...؛ الْ َك ِ
الر ِحم ِ
اط َنهُ)
اش ُح :العدو الَّ ِذي يُ ْض ِم ُر َع َد َاوتَهُ َوَي ْ
َعلَى ِذي َّ
َ
َ َْ
8
اشحا ألَنه وَّالك َك ْشحه وأَعرض ع ْنك؛ وقِيل :ألَنه يخ ِبئ ا ْلعداوة فِي َك ْشحه وِف ِ
ِ
ِ
يه
ُ َّ َ َ ََ
َ
( )َ .و ُس ّم َي العدو َك ً
َ
َ َ َ َ
َ
ِ
وكاشحه
َن
َسود الْكَبِ ِد كأ َّ
العداوة أَحرقت الكَبِ َد؛ َ
َ
يل لِلْ َع ُد ِّو :أ ُ
اوِة و َ
الب ْغضاء؛ َو ِمنْهُ ق َ
كَبِ ُده ،والكَبِ ُد َب ْي ُت الْ َع َد َ
9
ِِ
اإل ْنس ِ
ِ
َع َشى:
ال ْ
اوِة ُم َك َ
األ ْ
يب ِْ َ َ
اء يُص ُ
ان في َك ْشحهَ ،ق َ
اش َح ًة وكِشاحاً ( )َ .والْ َك َش ُحَ :د ٌ
بِالْ َع َد َ

الرجل م ْك ُشوح الْمر ِ
ِ
ِ
ِ
ادي.
ُك َّل َما َي ْحس ْم َن م ْن َداء الْ َك َش ْحَ ....ويُ ْك َوىَ .و ِم ْن َذلِ َ
ك َّ ُ ُ َ ٌ ُ َ
َما الْكَ ِ
ط ِوي
اش ُح فَالَّ ِذي َي ْ
َوأ َّ
َخ قَ ْد طَ َوى
ال :أ ٌ
َو َستَْرتُهُ ،قَ َ

ال :طَ َوْي ُت َك ْش ِحي َعلَى ْ
األ َْم ِر ،إِذَا أ ْ
َض َم ْرتُهُ
اوِة َك ْش َحهَُ ،ويُقَ ُ
َعلَى الْ َع َد َ
َب لَِي ْذ َه َبا ( .)10
َك ْش ًحا َوأ َّ

َّ ِ
ِ
كِ ،م ْن َق ْولِهمَ :ك َش َح الْ َق ْوُم َع ِن الْشيء ،إِذَا تباعدوا وتََف َّرُقوا
اع ُد َع ْن َ
ال َق ْوٌمَ :ب ِل الْ َكاش ُح :الذي َيتََب َ
َوَق َ
ال الراجز:
عنه .قَ َ
لذ ِ
ار َك َشح ْت َع ْنهُ ا ْلحمر...أي :تفرقت عنه ،وإِنَّما ي َقال لِ َّ
ِش ْل َو ِح َم ٍ
اه ِب َك َش َح؛ ِألَنَّهُ َي ْم ِضي ُم ْب ِد ًيا
ُ ُْ
َ
َ َ ُ ُ
اب (  .)11وا ْل َك ِ
طوى َك ْش َحهُ لِْل َب ْي ِن والذَّ َه ِ
اضا َع ِن ا ْلم ْذ ُه ِ
اش ُح
وب َع ْنهُ .أ َ
َال تَ َر ُ
َك ْش َحهُ إِ ْع َر ً
َ
َ
اه ْم َي ُقولُو َنَ َ :
َ
12
َّ ِ
فالن فالناً فهو
الَّ ِذي َي ْ
ك ( ) .ويقال :قد َ
كاش َح ٌ
اع ُد َع ْن َ
يل :الذي َيتََب َ
اوِةَ ،وِق َ
ط ِوي َك ْش َحهُ َعلَى الْ َع َد َ
ِ
مكاش ٌح :إذا عاداه.)13 ( ...
ومن الّذي سبق تبين لنا أن ِ
وكأنه أخفى وأضمر الحقد والعداوة
الكاش ُح هو العدو الباطن العداوة ّ
ّ
في باطنه ،أي :تكون بمعنى المعاداة ،وقد يكون بمعنى التباعد والتفرق عن الشيء وكما يقال:

َك َش َح القوم عن الشيء؛ إذا تباعدوا وتفرقوا عنه.

 ) )8لسان العرب(572/2 :كشح) ،وينظر :المحكم والمحيط األعظم(32/3 :ك ،ش ،ح).
) (9م  ،ن :والصفحة.

ِ
10
ش ْح).
من عاديتهُ ُ ...كلَّ ما حَي ِس ُم ِم ْن داء ال حك ح
أمنح ْ
) ) مقاييس اللغة(183/5 :كشح) ،والبيت في ديوانه( ،39/1 :ولق ْد ُ
) (11مقاييس اللغة( 184/5 :كشح) ،وينظر :مجمل اللغة البن فارس ،786/1 :جمهرة اللغة(538/1 :حشم).
 ) )12المصباح المنير في غريب الشرح الكبير.534/2 :
 ) )13الزاهر في معاني كلمات الناس.172/1 :
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الحقل الداللي الثاني :البغضاء
األلفاظ الدالة على معنى البغضاء بلغت ( )12لفظا تمثلت فيما يأتي:
الدع ُث ،و ِ
ِ
وخ ِمر ،و ِّ
الوح ُر
الد ْمنة،
الض ُ
السخيمة)ّ ،
الدئْ ُث ،و ّ ْ
مد ،و( َ
نقَ َ ،
الح ُ
اإلل ،و َ
اإلحنة ،و ّ
ْ
و(الس َخ ُم و ّ
ّ
وغ ُم.
الوغ ُر) ،وال ْ
وغ ُر ،و َ
والوحرة) ،و(ال ْ
الدمَنةُ :ورد في لسان العرب" :و ِّ
ِّ
ِ
يلَ :ال َي ُكو ُن
الم َد ِّمن لِ َّ
لص ْد ِرَ ،والْ َج ْم ُع ِد ٌ
منَ ،وقِ َ
1ــــــــ ْ
الد ْمنة :الْح ْق ُد ُ
ِ
الْ ِح ْق ُد ِد ْمنة َحتَّى يأْتي َعلَ ْي ِه َّ
ود ِم ْنت َعلَى فُ َال ٍن
الد ْه ُر َوقَ ْد َد ِمن َعلَ ْيهَ .وقَ ْد َد ِم َنت قلوبُهم ،بِالْ َك ْس ِرَ ،
14
الدال والْ ِميم والنو ُن أَصل وا ِحٌد ي ُدل علَى ثَب ٍ
ِ
ات َولُُزومٍ،
َ
َ
َ
ْ ٌ َ
أَي َضغنْت" ( ) .وذكر ابن فارسَ ُ َ ُ َّ " :
ار فِي ِّ
و ِّ
األ َْب َع ِ
الَ :د َّم َن
يه بِ َما تَ َد َّم َن ِم َن ْ
الد ْمنَةَُ :ما انْ َدفَ َن ِم َن الْ ِح ْق ِد فِي َّ
ك تَ ْشبِ ٌ
الص ْد ِرَ .وذَلِ َ
الد َم ِنَ .ويُقَ ُ
َ
ال .وإِنَّما س ِمي ِب َذلِ ِ
الِ ،م ْثل َقولِ ِهم ِإ َزاء م ٍ
ُف َال ٌن فِ َناء ُف َال ٍن ،إِ َذا َغ ِش َيهُ وَل ِزمهُ .وُف َال ٌن ِدم ُن م ٍ
ك ألَنَّهُ
َ
َ َ َ
ُ ْ ْ ُ َ
ْ َ
َ
َ َ َُّ
ِ 15
ِ
ِ
الد ْم َنةُ:
كسائيّ :
الَ .وَدمو ُنَ :م َك ٌ
انَ .و ُكل َه َذا ق َي ٌ
يُ َال ِزُم الْ َم َ
اس َواحٌد"( ) .ونقل أَبُو ُعبيد َعن الْ َ
16
َّ
معها ِد َم ٌن َوقد َد ِم ْن ُت َعلَ ْي ِه (  .)17وفي قلبه دمنة وهو الحقد الثابت الالبد ،وقد
(الذ ْح ُل) ( )َ ،و َج َ
وم ْد ِم ْن الخمر :الذي ال يُقلِ ُع عن
دمن قلبه عليه ( .)18
وفالن يُ ْد ِمن َ
ٌ
الخ ْم َر والش ْر َب أي يُديُ ُم ُش ْرَبهاُ ،
19
ُشربِها .والمدمن :موضع ِ ِ
الدمنَةُ :ما َد َّمنَه النَّاس وس َّوُدوا ِمن ِّ
ِ
اآلثَ ِ
الد َي ِ
ار،
ار َو ْ
ُ ّ
َ
َ َُ
ُ ُ ََ
الدمنة من النّار ( )َ .و ّ ْ َ
ِ 20
ِ
الس ْي ِلَ :ما أَْق َب َل بِه ِم َن ا ْل ُغثَاء ( ) .ويقال :إن الدمنة آثار الدار وما سود بالرمادَ ،وقيل
َوِد ْم َنةُ َّ
الناس وما س َّودوا ،و ِ
َّ
ودمنت األرض ،مثل دملتُها (  .)21ويقال:
البعر نفسه،
الد َم ُن:
منة آثَار
الد ْ
ُ
ُ
ِ ََ َ
ِّ
الد ْم َنةُ :البقعة التي اسودت من آثار البعر والسرجين ...وِد ْم َنةُ ِ
الدار :ما َق ُر َب منها وهو من األول.
الحد ِ
فالدم َنةُ :الحقد في الصدر (  .)22وِفي ِ
ِ
ِ
يث:
َ
وفي الحديث( :ال بأس بالصالة في دمنة الغنم)ْ ّ ،

23
وخ ْضراء ِّ
الح ْسناء فِي ال ِمنْ َب ِت الس ِ
وء)؛ شبَّه ْأ
ْأ
قال:
المرَةَ
(المرَةُ َ
قيلَ :و َما ذَاك؟ َ
الد َمن) ( )َ ،
(إيَّاكُم َ َ

) (14لسان العرب(158/13 :دمن) ،وينظر :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية(2114/5 :دمن).
 ) )15مقاييس اللغة(298/2 :دمن).
 ) )16قيل :الذَّ ْحلُ :العداوة والحقد؛ ينظر :اللسان(256/11 :ذحل).
 ) )17ينظر :تهذيب اللغة(103/14 :دمن).
 ) )18أساس البالغة.299/1 :
 ) )19ينظر :العين(54/8 :دمن).
 ) )20الدالئل في غريب الحديث.308/1 :
 ) )21مجمل اللغة البن فارس ،334/1 :المخصص.503/1 :
 ) )22شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ،2155/4 :والحديث في النهاية في غريب الحديث واألثر.135/2 :

ت ُّ ِ
23
ضراء الدِمنِ؟ قحا حل( :الْمرأحةُ ا ْْلسنحاء ِِف الْمنْ ب ِ
ضراء الدِمنِ ،فحقِيلَّ :ي رسو حل َِّ
صلَّى
السوء) فقد فح َّس حرهُ رسول هللا ح
حْ ح ْ ُ ح ح
اَّلل ،حو حما حخ ْ ح ُ ح
ح ح حُ
) ) إِ ََّّيكُ ْم حو حخ ْ ح ح ح
ت ُّ ِ ِ
اَّلل حعلحيهِ وسلَّمح بقوله« :املرأةُ اْلسنحاء ِف امل ْن ب ِ
ح الزِحَبلحةِ ،وما يُ ْستح ْفذ ُر ،فقد يحْن بُت منها ما يح ْستح ْح ِسنُهُ الرائي ،ينظر:
حْ ح ْ ُ ح ح
َُّ ْ ح ح
من :حمطحار ُ
السوء» والد ُ
اللباب ِف علوم الكتاب .319/8:وجاء ِِف ا ْْلدِ ِ
ت ِِف امل ْزبلة فتحجيء
السوء)  ،ضح حرب الشجرةح الَّ ِِت تنْ ب
يث( :أحََّّنحا ال حْم ْرأحةُ اْلح ْسنحاء ِِف حمنْبِت ُّ
ح
ح ح
ُُ ح
ِ
ِ ِ
ث قذِر حمثالً لِلْ حم ْرأحةِ ا ْْلح ِميلحةِ ال حْو ْجهِ اللَّئيمة املنِصب .ينظر :اْلديث ِف مسند الشهاب( 96/2 :رقم
وم ْنبِتُها حخبِي ٌ
حخض حرةً حَنع حمةً حَنض حرةً ،ح
اْلديث.)957 :
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ِ
الدم ِن ِمن َ ِ
ِ
بِما ي ْن ُ ِ
األص ِل ،وهذا مثل للمرأة
َ
الك ََل يُرى لَهُ َغ َض َ
َ َ
الم ْر َعى ُم ْنت ُن ْ
ِيء َ
ارٌة َو ُه َو َوب ُ
بت في ّ َ
25
24
ِ
الحار ِث الفهري الكالبي ( ):
بن
قال ُزفَ ُر ُ
الجميلة الوجه اللئيمة المنصب ( )؛ َ
ات النُف ِ
وس َك َما ِه َيا
الم ْرعى على ِد َمن الثََّرى  ...وتَ ْبقى َحزاز ُ
َوقد َينْبُ ُت َ
قالوا يعني الرجل يظهر لك الود ويضمر خالفه كالنبات الحسن ينبت على القذر فيصير رائق
الظاهر خبيث الباطن ،وقال آخرونِّ :
اإلبل فتدمن باألبوال واألبعار فال تنبت
تنزل
الد ْم َنةُ ُ
ُ
حيث ُ
شيئاً فإذا طال عليه العهد وسفته الرياح وأصابته السماء نبت بعد حين ،فيقول قد ينبت ذاك وهو
مما ال ينبت ويتغير بالنبات وتبقى حزازات القلوب ال تتغير ،وهذا التفسير هو الصحيح ألن ألفاظ

فاسد ألنه ليس على مقتضاها ( .)26
البيت تقتضيه واألول ٌ
ِّ
ِ
ِ
وقيلَ :ال يكو ُن ال ِح ْق ُد ِد ْمن ًة َحتَّى يأْتي َعَل ْي ِه َّ
الد ْه ُر،
الم َد ِّم ُن َّ
للص ْد ِرَ .
ديم) الثاب ُت ُ
فالد ْم َنةُ( :الح ْق ُد ال َق ُ
َ
ِ ِ ِ
الزبَلةُ؛ و ِ َّ ِ
ول َذا وصُفوه بال َقديمِ (  .)27و ِّ
ين – الزبل -؛
الد ْم َنةُ،
الس ْرقِ ُ
الم ْوض ُع الذي َ
بالكس ِرْ ّ :
يلب ُد فيه ّ
ْ
َ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الح ْو ِ
الح ْو ِ
الجم ُع د ْم ٌن
الب َع ِر والطّ ْي ِن ْ
ك َما ْ
وكذلِ َ
ض .وأ َْيضاً بقيَّةُ الماء في َ
عن َد َ
اخ َتلَطَ م َن َ
ض؛ و ْ

( .)28

أن ِّ
الدمنة هو الحقد القديم الثابت والكامن في الصدر الّذي أتى عليه
تبين لنا من الّذي سبق ّ
وقد ّ
زمان من الدهر وصار أسود وكما هو الحال بالنسبة للبقعة من األرض اّلتي اسودت من آثار

مر علية مدة من الزمن فصار أسود ...وهكذا أصبح قلب
البعر والزبلة(الزبل) والطين والماء اّلذي ّ
الحاقد كالدمنة أسود على المحقود عليه ،وصار هذا الحقد مالزما وكائنا في صدره ال ينفك عنه،
وم ْد ِم ُن الخمر :الذي ال يُقلِ ُع عن ُشربِها،
فالن ُمدم ُن َ
ويقالٌ :
الخ ْمر والش ْر َب أي يُديُ ُم على ُش ْرَبهاُ ،
وهذا هو حال أهل الحقد والبغضاء ،حيث تبقى حزازات النفوس ال تتغير ،أو الرجل يظهر لك الود
ويضمر خالفه كالنبات الحسن ينبت على القذر فيصير رائق الظاهر خبيث الباطن.
ِ
الو َح ُر
وبالبِ ُل َّ
الو َح ُر :الْ َغ ْيظُ والح ْق ُد َ
الص ْد ِر َوَو َس ِاو ُسهُ ،و َ
الو َح ُر :ورد في معجم لسان العربَ ":
2ـ ـ َ
َن ي ْذهب َكثِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الص ْب ِر،
ص ْم َش ْه َر َّ
فِي َّ
الص ْد ِر مثْ ُل الغ ّلَ .وفِي الْ َحديثَ ( :م ْن َس َّرُه أ ْ َ َ َ ٌ
ير م ْن َو َح ِر َص ْد ِره َفلْ َي ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ال الْكِ َسائِي
يل :الْح ْق ُد َوالْ َغ ْيظَُ ،وقَ َ
َوثَالَثَةَ أَيَّامٍ م ْن ُك ّل َش ْه ٍر)َ ،و ُه َو بِالتَّ ْح ِريك :غشه َوَو َس ِاو ُسهَُ ،وقِ َ
ال :إِن أَصل َهذَا ِم َن الد َوْيبَّة
واألَصمعي فِي قَ ْولِ ِهَ :و ِح َر
الو َح ُر ِغش َّ
ُ
الص ْد ِر َوَب َالبِلُهَُ .ويُقَ ُ
صدرهَ :
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
الو َح َرِة
اوَة َولُُزوَق َها بِ َّ
الص ْد ِر بِا ْلت َاز ِق َ
َّهوا ا ْل َع َد َ
اوُة َوا ْلغل بهاَ ،شب ُ
الو َح َرُةُ ،ش ِّب َهت ا ْل َع َد َ
ال َل َها َ
التي يَُق ُ
)24
)25
)26
)27
)28

) تاج العروس(24/35 :دمن) ،وينظر :الفائق في غريب الحديث.377/1 :
) ينظر البيت الشعري في :الحماسة البصرية ،26/1 :ديوان المعاني.200/2 :
) ينظر :ديوان المعاني.200/2 :
) القاموس المحيط ،1196 :تاج العروس(24/35 :دمن).
) م  ،ن (27/35 :دمن).
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ِ ٍ 29
ٍ
ِ
الصدر من
الو َح ُرَ :و ْغٌر في ّ
وو ْحٌر ،أَيَ :و ْغٌر م ْن َغ ْيظ َوح ْقد ( )َ .
باألَرضَ .وفِي َص ْد ِِره َو َحٌر َ
ِ
ِ
ِ
حارى
الو َح ُرَ :وَز َغةٌ تكون في َّ
َ
الص َ
الصدر .و َ
الغ ْيظ والح ْقد .تقولَ :وح َر صدره َو َحراً ،و ّإنه لَ َوح ِر ّ
30
أصغر من ِ
أن
العظاية ،وهي إلف سو ِّ
ام أبرص ِخلْقَةًَ ،و ِه َي قَ ِذ َرٌة ِعنْ َد الْ َع َر ِب َال تأْكلها ( ) .وذكر ّ
الهدية تُ ْذ ِه ُب
َو َح َر يعني :وغر عليه صدره ووحر ،وإنه لوحر الصدر ،وفي الحديث( :تهادوا فإن
ّ
الص ْد ِر) (  .)31أي :حقده.
َو َح ُر َّ

الو َح ُر هو غش الصدر
تبين لنا ّ
ومن الّذي سبق ّ
الو َح َر هو الحقد والغيظ والغل ،وقد يكون َ
أن َ
شبهوا الحقد والعداوة
الو َح ُرَ :و َغراً في الصدر من الغيظ والحقد ،وهنا ّ
وبالبله ووساوسه ،أو يكون َ

شبهوا العداوة ولزوقها بالصدر
الو َحرُةّ ،
و ّ
قال لها َ
الغل بهذه الدويبة الحمراء تلْتزق باألرض الّتي يُ ُ
شدة
شبه ال ِح ْقد والغل المتمكن في الصدر لتشبثه بِالَْقلْ ِب بها ،وذلك من ّ
بلزوق الوحرة باألرض ,ف ّ

الوْز َغةُ الحمراء
البغض والحقد والعداوة ،وقد يكون هذا َ
الوح ُر والحقد والغل والغيظ والغش كتلك َ
الصغيرة الحجم اّلتي تعيش في الصحاري ،و ِهي أَخبث ِ
سمته،
ط َعاما َوَال شر ًابا إِ َّال َّ
طأ َ
العظاء َال ت َ
َ
سم شديد وأذى كبير.
وهي ذات ٍّ
الحقل الداللي الثالث :طلب االنتقام
األلفاظ الدالة على معنى طلب االنتقام بلغت ( )8ألفاظ تمثلت فيما يأتي:

الغبر ،و( ِ
ِ
ال ِحنةُ ،و( ِ
المستكنة،
الغ َم ُر) ،المأْقة ،و
الغ ْم ُر ،و َ
ّ
الداغلة ،و ّ
الغيل) ،و ْ ُ
الد َغ ُل) ،و(الغائلة ،و ُ
النوطة).
النوطُ ،و ْ
و( ْ
الشي ِء :دخل فِ ِ
الد ِ
1ـ ـ الداغلة :ورد في لسان العرب ":و َّ
يه ُدخول
ود َغ َل فِي َّ ْ َ َ
اغلَة :ال ِح ْق ُد الم ْكتَتَمَ ،
ِ
لر ُج ِل إِذا َد َخل َم ْد َخالً ُم ِريباً.
ك لِ َّ
الصائِ ُد فِي القُتْرة َوَن ْح ِو َها َلي ْختِل َّ
المريب َك َما َي ْد ُخ ُل َّ
ال ذَلِ َ
الص ْيد؛ يُقَ ُ
ِ
و َّ
ال الْكُ َم ْي ُت ( :)32
الد َغ ُل َما
َ
استترت بِه؛ قَ َ
َّ
َّ
ْطاء و َّ
ك َع ْن ٍ
َال َع ْي ُن َن ِ
الد َغ ُل
ار َ
سار ُم َغ َّم َض ٌةَ ... ،وَال َم َحلتُك الطأ ُ
ِ
ِ
اغل َ ِ
وم َك ٌ ِ
ال ُرْؤَبةُ:
ان َد ٌ
وم ْدغ ٌلَ :خف ٌّي؛ َق َ
ودغ ٌل ُ
ََ
ِ
الخيائال ْ ...أوطَ َن في
الشجراء َب ْيتاً
الخماعةُ َ
والذ ْئ ُب و َ
ْ
َد ِ
اغال "( .)33
)29
)30
)31
)32
)33

) لسان العرب( 281/5 :وحر) ،والحديث في مسند اإلمام أحمد بن حنبل ( 77/5 :رقم الحديث.)20737 :
) العين(290/3 :وحر).
) ينظر :أساس البالغة(323/2 :وحر) ،والحديث في فتح الباري البن حجر ( 197/5 :رقم الحديث.)2566 :
) ينظر :البيت الشعري في ديوانه( 290 :في األساس :محلتك الطّيطاء).
) لسان العرب(245/11 :دغل) ،والبيت الشعري في مجموعة أشعار العرب وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج.127 :
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الد ِ
اغلَة :القوم الّذين يلتمسون عيب الرجل وخيانته (  .)34وعند ابن فارس" :الدال والغين والالم
وّ
التباس والتو ٍ
الد َغ ُلَ ،و ُه َو َّ
يتداخالن .من ذلك َّ
ٍ
أصل يدل على
اء من شيئين َ
الش َج ُر الْ ُملْتَفَ .و ِم ْنهُ
ٌ
35
األَم ِر ،إِذَا أَدخل فِ ِ
ِ
الد َغ ُل فِي َّ
َّ
يه َما يُ َخالُِفهُ "( ) .وفيه
الش ْي ِءَ ،و ُه َو الَْف َس ُ
ْ ََ
ادَ .وَيقُولُو َن :أ َْد َغ َل في ْ ْ
ِ
فساد وريب ٌة (  .)36و َّ ِ َّ ِ
الش َّر أَي يبغيهم َّ
الشر يُدغل َل ُهم َّ
الش َّر
َص َحابه َّ
دغل ،أيٌ :
ٌ
الداغ ُل الذي َي ْبغي أ ْ
ُ
37
ِ
َّ
ِ
األمر ُمفسد( ).
غل َد َخ ٌل في
ويحسبونه ير ُ
يد لَ ُهم الخير وقال الل ْيث :ا َّلد ُ
أن الداغلة شيء من الحقد المكتوم في صدر صاحبه الّذي يريد ويطلب
تبين لنا ّ
ومن الّذي سبق ّ
الشك ،ومنه الداغل
االنتقام من اّلذي يحقد عليه ،ويلتمس له الخيانة والعيب ألجل اإلفساد والريبة و ّ

الشر والفساد واالنتقام وهم يحسبون ّأنه يريد لهم وبهم الخير ولكنه على عكس
الّذي يريد ألصحابه ّ
ما يظنون به تماماً.

الص ْد ِر
النوطةَُ :وَرٌم فِي َّ
"النوطةُ :ال ِح ْق ُد ،والنَّو َ
الن ْو َ
2ـ ـ ّ
طةَُ :
الح ْو َصَلةُ ،و ْ
طةُ :جاء في لسان العربْ :
ورم فِي َنحر الْ َب ِع ِ
ال عمرو ْاب ُن أَحمر الباهلي:
يلَ :
يرَ ،ق َ
وقد نيط لهَ ،وقِ َ
ّ
ِ
ِ ِ
َسقي ِسقائيا
َوَال علْ َم لي َما َن ْوطةٌ ُم ْستكنَّةٌَ ... ،وَال أَي َمن َف َارْق ُت أ ْ
الرحاب ِمن الْبلَ ِد الظَّ ِ
النوطةَ :ما َينْ َصب ِم َن ِّ
النوطةُ :األَرض َي ْكثُُر بِ َها الطَّلْح
اه ِر الَّ ِذي بِ ِه َ
َ َ
الغ َضا .و ْ
و ْ
اد ،والنَّوطَةُ :الطَّلْح يكو ُن في القا ِع والو ِ
ولَيست بو ٍ
اد .ونِياطُ الَقلْ ِبِ :ع ْر ٌق َغلِيظُ
ادي .والنِّياطُ :الُفؤ ُ
ُ
ْ
ْ
ِ ِ ِ 38
وذات أ َْنو ٍ
الوتِ ِ
كان ْت تُ ْع َب ُد في الجاهليَّة"( ) .وذكر ابن فارس في
ين،
نِي َ
اطَ :ش َجرٌة َ
ُ
ط به الَق ْل ُب إلى َ
َّ
طتُهُ ِب ِهَ :علَّ ْقتُهُ ِب ِه،
يح َي ُدل َعلَى تَ ْعلِي ِق َش ْي ٍء ِب َش ْي ٍءَ ،ونُ ْ
مقاييسه ّ
َص ٌل َص ِح ٌ
اء أ ْ
أن :النو ُن َوالْ َو ُاو َوالط ُ
َّ ِ
ٍ
ٍ
ِ
َي إِنَّهُ َي ْعطُو َيتََن َاو ُل
َوالنَّ ْوطَُ :ما َيتَ َعل ُق بِه أ َْي ًضاَ ،والْ َج ْم ُع أ َْن َواطَ ،وفِي الْ َمثَلَ " :عاط بِ َغ ْي ِر أ َْن َواط " أ ْ
َّ
الشي َء َولَ ْي َس لَهُ َما َيتَ َعلَّ ُق بِ ِه ( .)39
ْ
ِ ِ
ِ
ِ
األ َا ِ
الم ْرتَفِ ُع ِ
شجر فِي َوسطه
ال ْابن ْ
ال َم َّرةًُ :ه َو الْ َمكَان فيه ٌ
عن الماء َوقَ َ
َوقَ َ
الم ْوض ُع ُ
َعربي :النَّ ْوطَةَُ :
ِ
فجاء
طٌر َج ْوٌد ،وإِنَّا َلبِ َن ْو َ
َصاب َنا َم َ
يهماَ ،و ُه َو ُمرتفِع َعن َّ
وَ
ال أ ْ
َع َاربِ ّي :أ َ
اه َال َ
الس ْيلَ ،وَق َ
شجر ف َ
ط َرَف ُ
طةَ ،
ِِ
طةُ َليس ْت بو ٍ
ِ
َب َج ِّ
بت ْل َع ٍةَ ،ب ْل ِهي
َي بِ َس ْي ٍل َي ُجر َّ
ار َّ
اد َض ْخمٍَ ،وَال َ
َ
الضبُ ِع ،أ ْ
الضبُ َع م ْن َك ْث َرته .أَو النَّ ْو َ ْ َ
َ
بين ذلِك ،والنَّوطَة :ما بين العجز والم ْت ِن ،وهو النَّوطَُ ،كما فِي الصحا ِح ،وَقال َغيره :النَّوطَةُِ :
الغل
َْ َ َ
َ َْ َ ُ
َ َ ْ ُُ ْ
ّ
َ َُ ْ
ْ
َ
َ
 ) )34ينظر :معجم متن اللغة ،423/2 :المعجم الوسيط..288/1 :
 ) )35ينظر :مقاييس اللغة( 284/2 :دغل) ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية(1643/4 :دغل).
 ) )36ينظر :أساس البالغة(289/1 :دغل).
 ) )37تهذيب اللغة( 91/8 :دغل).
 ) )38لسان العرب( 420/7 :نوط) ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية(1165/3 :نوط) ،المحكم والمحيط األعظم،243 ،240/9 :
والبيت الشعري في ديوانه.169 :
 ) )39مقاييس اللغة(370/5 :نوط) ،المثل في مجمع األمثال ( 24/2 :ويضرب لمن يدّعي ما ليس يملكه).
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الرجلِ :إذا أصابته النَّوطَةُ (  .)41ويقال لَلرنب:
(  .)40ويقال :النَّوطَةُ :الحقد المنوط بالقلب ،ونيط
ُ
لشدة عدوها ،وهو مني مناط الثريا أي شديد البعد ،وبنو
كأنها تقطّع نياط من يطلبها ّ
النياط ّ
مقطّعة ّ
فالن مناط الثريا :لشرفهم وعلو منزلتهم ( .)42

أن النَّوطة هي الحقد والغل ،وهذا الحقد والغل منوط ومتعلق بالقلب ،أي
تبين لنا ّ
ومن اّلذي سبق ّ
أن هذا الحقد والغل يكون متعلقاً تعلقاً مباشراً بالقلب ،وكما هو الحال لنياط القلب الّذي هو عرق
ّ

الغل والكره الشديد الّذي ال ينفك عن القلب
غلي ٌ
ظ نيط ُ
وعلق به القلب إلى الوتين ،وهذا دليل الحقد و ِّ
بسهولة ويسر.
الحقل الداللي الرابع :الحسد والغضب:
األلفاظ الدالة على معنى الحسد والغضب بلغت ( )5ألفاظ تمثلت فيما يأتي:

الض َم ُد.
الحرُد) ،و ّ
بد ،و ّ
الض ُ
الز َخةُّ ،
الح ْرُد ،و َ
األضم ،و( َ
ُ
ٍ
ِ
ال
1ـ ـ
الغض ُبَ ،ويُ ْج َم ُع َعلَى أ َ
الحس ُد و َ
األضم :جاء في لسان العرب" :األ َ
َضمات؛ َق َ
َض ُم :الح ْق ُد و َ
ُ
الش ِ
ابن ب ِرٍيَ :ش ِ
اه ُد ُه َق ْو ِل َّ
اع ِر:
ْ ُ َّ ّ
الصي َد ٍ
َض ْم ... ،لَ ْن َي ْر ِجعا أَو َي ْخ ِضبا َص ْيداً بِ َد ْم
بح ّد وأ َ
وباكَ َار َّ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ي:
ْض ُم أ َ
وأَض َم َعَل ْيه ،بِا ْل َك ْس ِرَ ،يأ َ
َضماًَ :غض َب؛ وأَنشد ْاب ُن َب ِّرٍّ
بالخير إِ ْن جاءهم ... ،وإِذا ما سئِلُوه أ ِ
َض ُموا"( .)43
ُف ُرٌح َ ْ
َ ُ
َ ُُ
الض ُ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال:
َض َم) الْ َه ْم َزُة َو َّ
وجاء عند ابن فارس(" :أ َ
َص ٌل َواحٌد َو َكل َمةٌ َواح َدٌةَ ،و ُه َو الْح ْق ُد ،يَُق ُ
يم أ ْ
اد َوالْم ُ
أِ
ال الْ َج ْع ِدي:
َض َم َعلَ ْي ِه :إِذَا َح َق َد َو ْ
اغتَاظََ .ق َ
ِِ
وأ َْزجر الْ َك ِ
َضمِ
اش َح الْ َع ُد َّو إِذَا ْ ...
ك َز ْج ًار م ّني َعلَى أ َ
اغتَ َاب َ
َ ُُ
( .)44
َضم ،وقد أ ِ
ِ
قدر على أن ي ِ
ِ
ِ
َض َم
مضَيه.
وفي العين" :األ َ
ٌ
ُ
الح َس ُد والح ْق ُد في القلب ،ال َي ُ
َض ُمَ :
ورجل أ ٌ
عليه بالكسر يأضم أَضماً "(  .)45وفي المحكم والمحيط األعظم ":األَضم أيضا :ال ِح ْق ُد والحس ُد وأ ِ
َض َم
َُ َ
ََ
َُ
 ) )40تهذيب اللغة(23/14 :نوط) ،وينظر :تاج العروس(158،159/20 :نوط)..
 ) )41شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم.6800 ،6787/10 :
 ) )42أساس البالغة.308/2 :
 ) )43لسان العرب(18 /12 :أضم) ،والبيتان الشعريان بال نسبة ،ينظر :المعجم المفصل في شواهد العربية  /د .إميل بديع يعقوب:
.176/7 ،12 /12
 ) )44مقاييس اللغة(111/1 :أضم) ،لسان العرب ،51/15 :والبيت الشعري في ديوانه.163 :
 ) )45العين( 72/7 :أضم) ،وينظر :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية(1862/5 :أضم).
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ِ
ِ
ِ
ِ
وحسدا
حقدا
ً
أضما عليه :أضمر ً
َضماً غض َب وأَض َم به أ َ
عليه أ َ
أضم ً
َضماً فهو أضٌم َعل َق ( ) .و َ
47
ِ
َضم -بالكسرَّ -
الجوع واأل ْك ِل
َض ُم -بالفتح-
الجوع ،واأل َ
غضب ُ
ُ
الشديد ُ
وغضبا علق به يؤذيه ( ) .األ ُ
( .)48

أن األَ ِض َم هو الحقد والغضب والحسد في القلب ،وقد علق هذا في قلبه
تبين لنا ّ
ومن الّذي سبق ّ
إال أن يمضيه ،وهذا الحقد والغضب والحسد والغيظ قد أضمره وأخفاه الحاقد في قلبه وذلك
ال يقدر ّ
لشدة حقده وغضبه ،وصار كالشيء المعلق في قلبه ال ينفك عنه ،وقد يكون شبيهاً بالغضبان
ّ

الشديد الغضب نتيجة غضب الجوع واألكل.

الح ْرُد الْ َغ ْيظُ َوالْ َغ َض ُب "( .)49
الح ْرُد :الْ َم ْن ُع ،و َ
الح ْرُد :الْ َق ْص ُد ،و َ
الح َرُد :ورد في لسان العربَ " :
2ـ ـ َ
الغضب ،و ِ
فاألول :القصد.
وذكر ابن فارس":الحاء والراء والدال
التنحيَّ .
أصول ثالثة :القصد ،و َ
ّ
ٌ

ِ
ين) سورة القلم .)25 :ومن
(و َغ َد ْوا َعَلى َح ْرٍد َقاد ِر َ
يقال َح َرَد َح ْرَد ُه ،أي قصد قصده ،قال هللا تعالىَ :
ِ
الرجل َغ ِض َب َح ْرداً،
اعر اإلبِ ِل ،واحدها ح ْرد .والثاني :الغضب؛ يقال َح ِرَد ّ
مب َ
الح ُرودَ :
هذا الباب ُ

ِ
ِ
منتحياً .قال أبو زيد :الحريد
فالن حريداً ،أي:
بسكون الراء .والثالث:
زل ٌ
ّ
التنحي و ُ
ّ
العدول ،يقال َن َ
ِّ
المتحول عن قومه ،وقد َح َرَد ُح ُروداً ،يقول إنَّا ال َن ْن ِزل في غير قومنا من ضعف وِذلّة؛
ها هنا:
عما
المحرد من كل شيء:
وحارَد ِت الناقة ،إذ َّ
لقوتنا وك ْثرتنا ،و َّ
قل لبنُها ،وذلك ّأنها َع َدَل ْت َّ
َّ
المعوجَ .
ّ
ضفر فصارت له ِحرفةٌ
كانت عليه من ّ
وح ْب ٌل ُم َح َّرٌد ،إذا ُ
حارَدت السنة إذا َق ّل مطرهاَ ،
الد ّر .وكذلك َ
ِ
العوجاجه"( .)50

ِ
ين) سورة القلَم .)51 ( )25 :قال أبو
َويجوز أَن َه َذا ُكله معنى َق ْوله
تعالى(:و َغ َد ْواْ َعلَى َح ْرٍد َقاد ِر َ
َ
عبيدة :يجوز أن يكون معنى قولهَ ( :و َغ َد ْواْ َعلَى َح ْرٍد) :وغدوا على غضب وحقد .وقال :يجوز أن
يكون معناه :وغدوا على قصد (  .)52وقد يكون بمعنى المنع والبخل فضالً عن معنى الغضب
53
ِ
ِ
(و َغ َد ْوا
والحقد والقصد ( ) .وقد تكون بمعنىَ :غض ٌب وح ْقٌد وإصرٌار على الباطل ،وقوله تعالىَ :
ِ
ين) :تم ّثل غضبهم وحقدهم في عزمهم على منع الثمار عن الفقراء ( .)54
َعَلى َح ْرٍد َقاد ِر َ

)46
)47
)48
)49
)50
)51
)52
)53
)54

) المحكم والمحيط األعظم(226/8 :أضم).
) ينظر :معجم متن اللغة.183/1 :
) ينظر :المخصص.452/1 :
) لسان العرب( 145/3 :حرد).
) مقاييس اللغة( 52 ،51/2 :حرد).
) ينظر :تهذيب اللغة(239 /4 :حرد).
) الزاهر في معاني كلمات الناس.446/1 :
) ينظر :العشرات في غريب اللغة.114/1 :
) ينظر :معجم اللغة العربية المعاصرة.467/1 :
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حارد ( .)55
الح َرُد لغتان ،يقالَ :ح ِرَد فهو َح ِرد إذا اغتاظ َفتَ َّ
وه َّم به فهو ٌ
حر َ
ش بالذي غاظه َ
الح ْرُد و َ
و َ
الرجل َح َرداً،
وحارد (  .)56واألكثر في كالم العرب :قد َح ِرَد
وحرد عليهَ :غ ِض َب ،وهو َح ِرٌد عليه
ٌ
ُ
الح َرِد .ومن العرب َم ْن يقول :قد َح ِرَد الرجل َح ْرداً ،بتسكين الراء :إذا َغ ِض َب ( .)57
بفتح الراء في َ
أن الحرد هو الغيظ والغضب والحسد اّلذي هو نتيجة الحقد الكائن في
تبين لنا ّ
ومن اّلذي سبق ّ
القلب ،وقد يكون المرادبه القصد والغضب والحقد ،وقد يراد به المنع والبخل ،أو المراد به الغضب

والحقد واإلصرار على الباطل الّذي ذكر في اآلية الكريمة السابقة ،وقد يكون بمعنى المنع ،وهذا

يفسر ويعود إلى معنى الحقد.
كلّه ّ
الخاتمة:

توصل إليها البحث فيما يأتي:
يمكن إجمال النتائج اّلتي َّ

المفسرة به في معجم لسان العرب
 //1ظهر لي من البحث في الترابط الداللي بين الحقد واأللفاظ
َّ

أن األلفاظ الدالة على الحقد في كالم العرب كلها مشتقة من جذور ثالثية ال
والمعاجم األخرى؛ ّ
اشتق من غير الثالثي.
غير ،ولم أعثر فيها ما
ّ

مفسراً بالحقد في معجم لسان العرب وهذه األلفاظ ترتبط مع الحقد
 //2أحصى البحث ( )45لفظاً َّ
في ملمح من مالمح الداللة المتنوعة ،فمنها ما يرتبط مع الحقد بالعداوة اّلتي يضمرها الحاقد على

محقوده ،ومنها ما يرتبط معه بالبغضاء اّلتي قد تظهر على هيئة الحاقد وبعض تصرفاته تجاه
اآلخرين ،ومنها ما يرتبط مع الحقد بطلب االنتقام واإلسراع في انفاذ حقده وذلك باالنتقام واإلسراع
في ذلك ما استطاع إليه سبيال ،ومنها ما يرتبط معه بالحسد وشدة الغضب الَّذي يكون عليه الحاقد

وشدة الغضب به.
وما يعتريه عند نزول الحسد ّ
الحسي والمعنى
 //3تنوعت الحقول الداللية الّتي ترجع إليها األلفاظ
َّ
المفسرة بالحقد بين المعنى ّ
المعنوي ،وأغلب تلك األلفاظ يعود إلى المعنى المعنوي ،وهي متمثلة بالعداوة والبغضاء وطلب
االنتقام ،في حين تم ّثل المعنى الح ّسي بالغضب والحسد.
المفسرة بالحقد تعود إلى معنى العداوة الّتي يكون عليها
أن أكثر األلفاظ
توصل البحث إلى ّ
ّ
ّ //4
من اتصف بالحقد ،وقد بلغ عددها ( )20لفظاً ،ثم تليها األلفاظ الّتي ترجع إلى معنى البغضاء

ثم األلفاظ العائدة
وعددها ( )12لفظاً ،وتليها الراجعة إلى معنى طلب االنتقام وعددها ( )8ألفاظّ ،
إلى معنى الحسد والغضب وعددها ( )5ألفاظ.

 ) )55العين( 180/3 :حرد) ،تهذيب اللغة( 239/4 :حرد).
 ) )56أساس البالغة.179/1 :
 ) )57الزاهر في معاني كلمات الناس.445/1 :
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إن عدداً من األلفاظ الدالّة على الحقد تدخل تحت أكثر من حقل داللي واحد ،أو معنى رئيس
ّ //5
من المعاني األربعة المحددة؛ فلفظ( :غل) يدل على معنيين :الغش والعداوة ،فضال عن الحسد،
و(الضغن) يدل على الحقد والعداوة فضال عن البغضاء.
معين على وجه الحقيقة وليس المجاز ،وعلى معنى آخر على
 //6هناك ألفاظ تدل على معنى ّ
دل على المعنى الحقيقي
وجه المجاز في الوقت نفسه ،وهذا ما وجدناه في لفظ( :النائرة) فقد َّ
المتمثل بالحقد والعداوة والشحناء ،والمعنى المجازي المتمثل بالداللة عل ى وضوح األمر وبيانه وذلك

الشر.
من َّ
نور األمر ،وقد يكون بداللة إثارة الفتنة و ّ
المصادر والمراجع:

ـــ أساس البالغة :أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري جار هللا (ت ٥3٨هـ)،

تح :محمد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية ،بيروت –لبنان ،ط 1٤19 ،1هـ 199٨-
م.
ـــ تاج العروس من جواهر القاموس :محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ،أبو الفيض،

الملقب بمرتضى ،الزبيدي (ت 120٥هـ) ،تح :مجموعة من المحققين ،دار الهداية.

ـــ تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم :محمد بن فتوح بن عبد هللا بن فتوح بن
الح ِّميدي أبو عبد هللا بن أبي نصر (ت ٤٨٨هـ) ،تح :الدكتورة :زبيدة
حميد األزدي الميورقي َ
محمد سعيد عبد العزيز ،مكتبة السنة -القاهرة –مصر ،ط1995 – 1٤1٥ ،1م.

ـــ تهذيب اللغة :محمد بن أحمد بن األزهري الهروي ،أبو منصور (ت 3٧0هـ) ،تح :محمد

عوض مرعب ،دار إحياء التراث العربي – بيروت _ لبنان ،ط2001 ،1م.

ـــ جمهرة اللغة :أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي (ت 321هـ) ،تح :رمزي منير بعلبكي،

دار العلم للماليين – بيروت _ لبنان ،ط19٨٧ ،1م.
ـــ الحماسة البصرية :علي بن أبي الفرج بن الحسن ،صدر الدين ،أبو الحسن البصري (ت
659هـ) ،تح :مختار الدين أحمد ،عالم الكتب – بيروت – لبنان ،د .ط ،د .ت.
ـــ الزاهر في معاني كلمات الناس :محمد بن القاسم بن محمد بن بشار ،أبو بكر األنباري (ت
32٨هـ) ،تح :د .حاتم صالح الضامن ،مؤسسة الرسالة – بيروت _ لبنان ،ط 1٤12 ،1هـ -
1992م.

ـــ الدالئل في غريب الحديث :قاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقسطي ،أبو محمد (ت 302هـ)،

تح :د .محمد بن عبد هللا القناص ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،ط 1٤22 ،1هـ  2001-م.
13

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،18العدد ( ،)3لسنة 2022
)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(3), (2022

ـــ ديوان الكميت بن زيد األسدي :جمع وشرح وتحقيق :د .محمد نبيل طريفي ،دار صادر ،بيروت

_ لبنان ،ط2000 ،1م.

ـــ ديوان المعاني :أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري
(ت نحو 395هـ) ،دار الجيل –بيروت ـ ـ لبنان ،د .ط ،د .ت.
ـــ ديوان النابغة الجعدي  :جمعه وحققه وشرحه :د .واضح الصمد ،دار صادر للطباعة والنشر،

بيروت – لبنان ،ط1998 ،1م.

ـــ شعر عمرو بن أحمر الباهلي :جمع وتحقيق :د .حسين عطوان ،مطبوعات مجمع اللغة العربية
بدمشق ،د.ط ،د.ت.
ـــ شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم :نشوان بن سعد الحميري اليمني(ت573هـ) ،تح:

د .حسين بن عبد هللا العمري ،مطهر بن علي األرياني ،د .يوسف محمد عبد هللا ،دار الفكر
المعاصر-بيروت – لبنان ،دار الفكر-دمشق-سوريا ،ط1420 ،1هـ 1999-م.

ـــ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت

393هـ) ،تح :أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليين – بيروت – لبنان ،ط 1٤0٧ ،٤هـ

 19٨٧-م.

ـــ العشرات في غريب اللغة :محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم ،أبو عمر الزاهد المطرز
الباو ْردي ،المعروف بغالم ثعلب (ت 3٤٥هـ) ،تح :يحيى عبد الرؤوف جبر ،المطبعة الوطنية –
َ
عمان.
ـــ العين :أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (ت 1٧0هـ)،

تح :د مهدي المخزومي ،د إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة الهالل.

ـــ الفائق في غريب الحديث :محمود بن عمر الزمخشري (ت٥3٨ه) ،تحقيق علي محمد البجاوي
 محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار المعرفة ،بيروت – لبنان ،د .ط ،د .ت.ـــ فتح الباري شرح صحيح البخاري :أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ،
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :محمد فؤاد عبد الباقي ،قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه:
محب الدين الخطيب ،عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد هللا بن باز ،دار المعرفة –
بيروت -لبنان13٧9 ،ه.
ـــ فيض القدير شرح الجامع الصغير :زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين

بن علي المناوي (المتوفى1031 :هـ) ،دار الكتب العلمية بيروت – لبنان ،ط 1٤1٥ ،1ه -
 199٤م.
14

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،18العدد ( ،)3لسنة 2022
)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(3), (2022

ـــ القاموس المحيط :مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (ت ٨1٧هـ)،

العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة
تح :مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف :محمد نعيم
ُ

للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان .ط 1٤26 ،٨هـ  200٥-م.

ـــ اللباب في علوم الكتاب :أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي
النعماني (ت  775هـ) ،تح :الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض ،دار الكتب

العلمية -بيروت – لبنان ،ط 1419 ،1هـ 1998-م.

ـــ لسان العرب :محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى

اإلفريقى (ت ٧11هـ) ،دار صادر –بيروت ،ط 1٤1٤ ،3هـ.
ـــ مجمع األمثال :أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري( ،ت 518هـ) ،تح:

محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار المعرفة  -بيروت ،لبنان ،د.ط ،د .ت.

ـــ مجمل اللغة البن فارس :أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب اللغوي

(ت 39٥هـ) ،دراسة وتحقيق :زهير عبد المحسن سلطان ،مؤسسة الرسالة ،بيروت _ لبنان،
ط 1٤06 ،2هـ  19٨6-م.
ـــ مجموع أشعار العرب( :وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج وعلى أبيات مفردات منسوبة

إليه) :اعتنى بتصحيحه وترتيبه :وليم بن الورد البروسي ،دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع،
الكويت ،د .ط ،د .ت.

ـــ المحكم والمحيط األعظم :أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت٤٥٨ :هـ) ،تح:

عبد الحميد هنداوي ،دار الكتب العلمية – بيروت _ لبنان ،ط 1٤21 ،1هـ  2000-م.

ـــ المخصص :أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت ٤٥٨هـ) ،تح :خليل إبراهم

جفال ،دار إحياء التراث العربي – بيروت – لبنان ،ط1٤1٧ ،1هـ 1996م.

ـــ مسند أحمد بن حنبل :أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني

(ت 2٤1هـ) ،تح :السيد أبو المعاطي النوري ،عالم الكتب – بيروت – لبنان ،ط1٤19 ،1هـ
ـــــ  199٨م.

ـــ مسند الشهاب :أبو عبد هللا محمد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي المصري

(ت ٤٥٤هـ) ،تح :حمدي بن عبد المجيد السلفي ،مؤسسة الرسالة – بيروت ـــــ لبنان،
ط1٤0٧ ،2ه – 19٨6م.

ـــ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي :أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي،

أبو العباس (ت ٧٧0هـ) ،المكتبة العلمية – بيروت – لبنان.
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ـــ مقاييس اللغة :أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسين (ت 39٥هـ) ،تح:

عبد السالم محمد هارون ،دار الفكر1399 ،هـ 19٧9-م.

ـــ معجم متن اللغة (موسوعة لغوية حديثة) :أحمد رضا (عضو المجمع العلمي العربي بدمشق)،
دار مكتبة الحياة – بيروت _ لبنان 13٨0- 13٧٧[ ،هـ) ،جـ  1و 13٧٧ /2هـ  19٥٨-م،
جـ  13٧٨ /3هـ  19٥9-م ،جـ  13٧9 /٤هـ  1960-م ،جـ  13٨0 /٥هـ  1960-م.
ـــ معجم اللغة العربية المعاصرة :د .أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى1424 :هـ) ،عالم

الكتب ،ط 1429 ،1هـ  2008-م.

ـــ معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية :د .محمود عبد الرحمن عبد المنعم ،مدرس أصول الفقه

بكلية الشريعة والقانون -جامعة األزهر ،دار الفضيلة.

ـــ المعجم المفصل في شواهد العربية :د .إميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية،

ط1٤1٧ ،1هـ 1996-م.

ـــ المعجم الوسيط :مجمع اللغة العربية بالقاهرة( :إبراهيم مصطفى  /أحمد الزيات  /حامد عبد
القادر  /محمد النجار) ،دار الدعوة ،د .ط ،د .ت.
ـــ 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) ،تح :طاهر أحمد الزاوي محمود
محمد الطناحي المكتبة العلمية – بيروت – لبنان1399 ،هـ 19٧9-م.
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