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والصالة والسالم على  .الذي خلق اإلنسان في أحسن قوام ، الحمد هللا ذي الجالل واإلكرام

  .وعلى آله وصحبه أئمة الهدى ومصابيح الظالم ،خير األنام
وبما أنّها ظاهرة اجتماعية، لذا فإنّها تخضع . إن اللغة هي وعاء العلوم واآلداب      

فاأللفاظ تتطور باستمرار؛ إذ تتغير . طبيعة الحياة للقوانين واألنظمة الحتمية التي تفرزها
كتخصيص العام وتعميم الخاص وتغير مجال الداللة . معاني الكلمات وفق هذه القوانين

  .ونحوها
موضوع  فاستوقفني. كتاب فقه اللغة وسر العربية للثعالبي قع في يديو وذات يوم    

وجمعتُ مادة  .ي العموم والخصوصفصل ف: إذ عقد لذلك فصالً، فقال. العام والخاص
وما إليها من كتب أخر  ،، ومن أهمها كتب اللغة كالمعاجم  البحث من مصادر متنوعة

  .اعتمد البحث عليها
بحسب ما  هجائياً رتبت هذه المباحث ترتيباً. مادة في عشرين مبحثاًهذه الوانتظمت    

ثم بحثت ما جاء من . لثالثيورد منها في ألفاظ العموم، وفق أصل المادة في جذرها ا
  .ألفاظ الخصوص مع ما يقابله من مادة لغوية في ألفاظ العموم

ثم مهدت للموضوع ببيان . وتفاوتت هذه المباحث بحسب ما جاء منها في كتب اللغة    
فالخصوص ما . وكيفية تطور معناهما. الداللة اللغوية لمصطلحي العموم والخصوص

  .ن العموم يدل على السعة والشمولأفي حين . عموميتناول بعض ما يتناوله ال
ومن هذه األلفاظ ما ال . وهذه األلفاظ تغطي مساحة واسعة في حياة اإلنسان اليومية   

ف معناها الدقيق إال من معاجم اللغة كالفعريرغض المأخوذ من . مثالً كفإنّها تعني الب
  .ثم استُعمل مجازاً في البغض الخاص ما بين الزوجين. فرك الشيء وفتله

وتمتاز اللغة العربية بدقة تعبيرها، ومن دقائقها أنّها تُطلق المقيل على الراحة في     
اشتد الحر، وإن  فالقيلولة في كالم العرب هي االستراحة نصف النهار إذا. منتصف النهار

َأصحاب الْجنَّة يومِئذ خَير مستَقَراً وَأحسن :(تعالى لم يكن مع ذلك نوم، بدليل قوله
  .فليس في الجنّة نوم، )٢٤:الفرقان)(مقَِيالً

 ١٢/٩/٢٠١١: ؛ تاريخ قبول النشر ١٢/٥/٢٠١١: تاريخ تسليم البحث
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     ويعنة النبوية ما جاء في هدي رسول اهللا صلى اهللا عليه  دمن اإلعجاز العلمي في الس
فقد أكد العلم الحديث ). يُلقال تَ ينياطالشَّ نِإوا فَلُيقََ:( وسلم، في الحث على القيلولة، حين قال

مستوى  فهي تُكسب الجسم راحةً وتُخفف من. دقيقة وليس أكثر) ٤٠(على فوائد القيلولة لمدة
، وتُريح ذهن اإلنسان وعضالته، ويعيد شحن قدراته على التفكير والتركيز،  التوتر في الدم

  .ولذلك بدأت الدول الغربية تُدرج القيلولة في أنظمتها اليومية. وتزيد انتاجيته وحماسه للعمل
       ووجود هذه األلفاظ يعـ  . ظاهر تطور اللغةممن مظهراً  د ع موضـع  فالعموم قـد يوض

.  ، إذا كان مجاوراً له أو كان منـه بسـبب   الخصوص، كما يوضع الخصوص موضع العموم
مت خدمـة لهـذه اللغـة    وأرجو أنني قد قد .ويتجلى هذا في عدة ألفاظ وردت في أثناء البحث

وما ذلـك إال بفضـل اهللا    .التي حباها اهللا عز وجّل، بكل خصائص الجمال والكمال الكريمة،
فهو القادر علـى  ، )٤:الجمعة)(ِلك فَضُل اِهللا يْؤتيه من يشَاء واُهللا ذُو الْفَضِل الْعظيمِذَ(ورحمته ،

  .ذلك، ومنه نستمد العون والسداد والحمد هللا رب العالمين
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Abstract: 

Human nature Sometimes imposes certain systems or Patterns or a 
Kind of norms or traditions which people adopt. Same Can be applied on 
language. Language is like a System which has its rules and systems 
happens as a result of the nature of human beings. 
       What draws my attention when I was reading a book is the 
explanation of language and its Mystery by Al-Tha'libi. In this book he 
talks in a Complete chapter about this Subject. He deals With Some 
Private and common cases.  
         Al-Seyotti , Who is another Writer , refers to this in another Chapter 
in another book Which is Al- Muzhir. This author increases Some terms, 
Cause Some of these terms Were Studied somewhere else. So it is 
repeated here or there. This itself Creates What is So-Called tautology 
Which has nothing to do With the Work itself. 
        I already gathered the materials from Language dictionaries and 
Some books Which explain the meaning of the Holy Quran Which are 
available here and there. 
        After showing the derivations of the Word linguistically which show 
the readers the Symantic implications ,I did this also in this paper. 
Sometimes I give a synonom  to the word which were already explained 
in some poems. This research consists of 20 points. I arranged those 
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points alphabetically which are all common and talked about them in 
details and Privately in the language itself in general. 
        These points where different in language – Studying. I made also an 
introduction showing the linguistic implication forth term privately and 
commonly and how they are developed.  
       These Ways of pronouncing the words cover a great space in the 
daily life of man. Some expressions can't be got their exact meanings 
Such as " Fark " which means hate ad later it is used to express 
metaphorically to show the state of anger between the husband and the 
wife. 
        This effort I did to arrive the fact  , if I succeed to arrive it is due to 
the help of the Almighty God , if not(God forbid) ht is due to the devil 
and evil inside any human being. But in all cases I did my best to achieve  
My aim. 

 
 
 يسـير  ،والتقاليـد  عرافاأل من ونمطاً نظاماً تفرض نأ البشرية الحياة طبيعة نم نإ

 للقـوانين  تخضـع  اجتماعيـة  ظاهرة اللغة ألن؛اللغة في الحال وكذلك بينهم، فيما الناس عليها
 االجتماعيـة  الظـواهر  وكل .ما مجتمع فرادأ يعيشها التي،الحياة طبيعة تفرزها التي نظمةواأل

 تقدم نهأ التطور كلمة تعني وال. الحياة في التطور بينها من التي،الجبرية الحياة قوانين تسيرها
 فـي  درجتوي ومين الحي الكائن نأ فكما .وانتكاساً تراجعاً التطور يكون قد بل ،دائماً مامألا نحو
  .أحياناً والموت واالندثار التراجع عليه يصدق نهإف ذلك،

 فـي  وجـود  لهـا  يعد لم مفردات هناك نإ ذإ العربية؛ لغتنا في فعالً وجدناه ما وهذا 
 تلـك  باتـت ، وعامـة  العربيـة   الثقافـة  في وال دباأل قاموس في وال اليومي، الحياة ميدان

 مسبـاأل  نهاإ. ةوياللغ المعاجم بطون في هامدة جثة صبحتأو روشها،ع على ةيخاو المفردات
  .مواتاأل مع النسيان طي في اليوم وهي حية، كانت

 موضـوع  ،لبياللثع العربية وسر اللغة فقه كتاب صفحات قلبأ ناأو نظري لفت ومما
فـي   وتابعه السيوطي. فصل في العموم والخصوص: ؛ إذ عقد لذلك فصالً، فقالماوالع صاالخ

فيمـا وضـع عامـاً    : كتابه المزهر الذي يشير إلى هذه الحالة، التي يفرد لها فصالً ، فيقـول 
وزاد السيوطي ألفاظاً أخر عالوة علـى  . واستعمل خاصاً ، ثم ُأفرِد لبعض أفراده اسم يخصه

ـ  ان ذلك، لم ندخلها في البحث ؛ ألنها أقل تداوالً بين الناس، أو ألن قسماً منها قد درس في مك
  .مما يؤدي إلى اإلطالة التي ال طائل من ورائها. فيكون الخوض فيها من قبيل التكرار. آخر 
 .العمـوم  فـي اآلخـر   ونصفها الخصوص في نصفها،  لفظاً ربعينأ كان عدد األلفاظو       

 مأ الدراسـة  في ذلك كانأ سواء ،حياته ثناءأ في نساناإل يواجه مما والخاص العام وموضوع
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 تسـتحق  بحثيـة  مـادة   على يدي وضعتقد  نيأ خاطري في ولمع. اليومي الحياة واقع في
ـ م( البحث لهذا عنواناً اخترتف مر؛األ كان وهكذا. الدراسة ام تَيدـ او ـ  هلُ ـ  اسالنَّ مـ  ن العام 

  ).اصوالخَ
 يـدي  فـي  وقع اللغوية، المعاجم من بها سأب ال مادة جمعت ما وبعد ياماأل حدأ وفي

 يـدي  فـي  طَقسفَ). والعمومِ الخصوصِ يف المنظوم قدالع(وهو الموضوع، هذا تناول قد كتاب
 هذه كل. نأالش بهذا ملأ بخيبة وشعرت ،العنوان بهذا تأتفاج عندما علي نزلت صاعقة نأوك
 يتعلـق  مراأل كان بل ،شيئاً الكتاب موضوعات أعرف عن لم ناأو ،خاطري في دارت موراأل
  .فحسب الكتاب عنوان من عيني عليه وقعت بما

 ولمـا . الكتـاب  هذا مادة عرفأ نأ ردتأو قواي وجمعت ،جديد من نفاسيأ والتقطت
 الكتاب تضمنه لما وذلك ؛ ساريريأ وانبسطت الصعداء تنفست ،موضوعاته على نظرة لقيتأ

 فـي  مـا  نأل ؛ وصـفه  يمكن ال غامر وفرح بسرور وشعرت. خاصة فقهية موضوعات من
 حـول  يـدور  والكتاب لغوية،ال المعاني حول تدور عندي فالمادة .لدي هو عما يختلف الكتاب
 عائقاً يكون نأ بدل الموضوع في المضي على لي ومحفزاً دافعاً الكتاب صبحأو. فقهية دالالت

  .فيه مسيرتي واصلأ نأ قداراأل وشاءت. المجال هذا في
مصادر متنوعـة،   في الموضوع بهذا يتعلق عما فتشت ذإ ؛ البحث في العمل نفتأاستف

لمصادر األخر التي تناولـت هـذه   ا على عرجت ثم ،وغيرها ماجالمعك اللغة كتب ومن أهمها
ومن كتـب األدب السـيما الـدواوين     .لدي منهامتيسر  هو مما القرآن معاني وكتب ،األلفاظ 

سـلم ، وغريـب   وفضالً عن كتب الحديث كصحيح البخـاري،  وصـحيح م  . لتوثيق األبيات
الحديث ألبي عبيد، وغريب الحديث البن الجوزي ، والنهاية في غريب الحديث واألثر البـن  
األثير، وكتب التفسير أحياناً ، وكان لكتب األمثال نصيب من ذلك، وغيرها من الكتب اُألخـر  

  .التي لها صلة بالموضوع 
مما أثقل كاهـل  . ليتهاوإن تنوع مواد البحث وكثرتها أدى إلى تشعب مصادره وشمو 

فاضطررت إلى التفتيش عن هذه المصادر فـي المكتبـات العامـة    . البحث وجعله ينوء بحمله
لكي أحصل على . فأجلت فيها الناظر وأتعبت الخاطر. والخاصة ، فضالً عن المكتبات األهلية

تي لـم  وعلى الرغم من ذلك فال زال في نفسي شيء من تلك المصادر، ال. ما كنت أصبو إليه
  .   أعثر عليها، في ظل ظروف قاسية واستثنائية تجعل المرء مكبالً بقيودها

رتبت هذه المباحث ترتيباً هجائياً، بحسب ما . وانتظمت مادة البحث في عشرين مبحثاً 
ثم بحثت ما جـاء مـن   . ورد منها في ألفاظ العموم، على وفق أصل المادة في جذرها الثالثي

 بحسـب  المباحث هذه وتفاوتت .قابله من مادة لغوية في ألفاظ العمومألفاظ الخصوص مع ما ي
  .اللغة كتب في منها جاء ما
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 تطور وكيفية والخصوص، العموم لمصطلحي اللغوية الداللة ببيان للموضوع ومهدت
 وضـعها  ولأ فـي  صـلها أ لىإ المفردة ردأ نأ بعدو .االصطالحي المعنىو ،اللغوي معناهما
 القـارئ  لـدى  كلمةال صورة تكتمل لكي اللغوية، اشتقاقاتها بعض على عرجأ مثَ ومن اللغوي،
 المفـردات  هذه مثل شيوع مدى بينأو الشعر، في منها ورد بما المفردة ردفأ حياناًأو. الكريم

  .المجتمع أفراد بين الحياتي التداول في
حظها من الدراسة والتي لم تنل . وتكمن أهمية البحث في هذه المادة التي انطوى عليها

ألن ما اطلعت عليه مما كتب في هذا المجـال ،  .الداللية بهذه الصيغة من قبل بحسب اعتقادي
الذي أرجو أنني قد . وهذا ما حفزني للمضي في هذا الموضوع. مرتبط بمواد دينية فقهية فقط
وه تعـالى  وأدع. وأن ينتفع به كل من نطق بها على مرور األيام. قدمت فيه خدمة للغة الضاد

ِإلَّا مـن  *يوم لَا ينْفَع ماٌل ولَا بنُون:( في عليائه أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم في يوم القيامة
 ).٨٩ـ٨٨:الشعراء)(َأتَى اَهللا بِقَلْبٍ سليمٍ

ـ  مادة من تيسر مافيه  بذلت نيأ وحسبي ،ليهإ صلأ نأ وسعي في كان ما هذاو  ة،بحثي
 العـزة  لـذي  الإ الكمـال  يليق وال ،بالنقصان عمله وصوفم نساناإل نأل ؛ الكمال دون هي
، الرشاد  سبيل لىإ والهادي الموفق هوو. العظمة والجبروت صفات بكل المتصف ملكوت،وال
  . وله الحمد في األولى واآلخرة .مولى والنصيرال ونعم حسبنا فهو لعون والسداد ،ا ه نستمدومن
 

 
 

 لكي والخاص، العام لفظي دراسة من بد ال ، الموضوع هذا غمار في نخوض نأ قبل
  .اللغة في اللفظين هذين داللة تتضح

  :اللغة في العموم. ١
. )١(والكثرة الطول على يدل المادة هذه صلأو ،)م. م. ع( مادة لىإ العموم كلمة ترجع

 بالناس الشيء وعم ،٢)(يضاًأ الرجال ومن النبات من الطويل: العميم: قال نهأ الخليل عن وجاء
اً يعممكلها المواضع بلغ ذاإ عام فهو ، عم.  

 بالشـيء  حاطـة اإل معنـى  كتسبتا والعلو، والكثرة الطول على المادة هذه داللة ومن
 هـو : العمـوم  صـل أ نأل؛لفاظباأل يلحق الذي اللغوي التطور من وهو. جزائهأ جميع وشمول
: ويقـال ، الجماعـة  شمل ذاإ عموماً يعم بالناس الشيء عم: قالي. الكثرة صفةب وذلك الشمول

                                                
  .٥٦٢: المقاييس )١(

 .٦٧٩٨: العين: ينظر )٢(
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بالعطية همعم العمم لفظ تيأوي. (١)البلد في وعمومهم لكثرتهم كذلب سموا والعامة. عموماً اًعم 
  :العجاج بن رؤبة قال للجمع، اسم العامة، بمعنى

  (٢)مِمالعو ينبِرقْاَأل يعبِر تَنَْأنْتَ ِإذَا ما عض بِالنَّاسِ القَدم      َأ   
. جمعهـم ي أي، هبمعروف اسالنَّ معي معم رجل: يقال ،العموم على المادة هذه داللة ومن

ـ لْوي ،مهورمُأ القوم هدلِّقَي الذي السيد: ممعوالم .اكنَملزَأ أي ،انَرمَأ اكنَممع: يقال كما ليـه إ ُأج 
وامبالشّر. الع ة، وسميت بذلك ألنه تعمة خالف الخاص(٣)فقط لثعلب يعود وهذا القول. والعام .

 تسـميتها  صلأ نإ ذإ .لغوية استعماالت من الكلمة لهذه جاء ما يخالف نهأل ؛مردود يأر ووه
  . (٤)والسرور والفرح الخير في الإ العطية تكون وال. بالعطية الناس شمول لىإ يعود

 اصـطالح  وفي. دفعة فراداأل حاطةإ عن عبارة: نهأب اللغة في العموم تعريف ويمكن
 وأ والعلـم،  كالحيـاة  الحق صفات في كان سواء الصفات، من االشتراك به يقع ما: الحق هلأ

 الحـق  لـى إ نسبته وتصبح الجميع يتم االشتراك وبهذا. والضحك كالغضب الخلق صفات في
 شـموله  علـى  اللغـوي  وضعه بحسب يدل الذي اللفظ: نهأب العام يعرف وكذلك . (٥)نسانواإل

ـ معي كميـة  فـي  حصر غير من معناه عليها يصدق التي فراد،األ لجميع واستغراقه  منهـا  ةن
واُهللا خَلَقَ كُلَّ دآبة مّـن  :(تعالى كقوله الكريم، القران في جاء ما لذلك مثالً يضرب ثم. (٦)شيئاً
آء( تعالى قوله في ورد ما ومنه. )٤٥:النور)(م:لَآ ِإلَه كُمباُهللا ر ذَِلكُم   خَاِلقُ كُـلِّ شَـيءوِإلَّا ه( 

علـي   حـديث  فـي  جاء ما لفظها، غير من المادة هذه من يتداول ومما.  )٧( )١٠٢:األنعام(
دخُولُه لنفسه، مْأذُون  انكَ :(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رضي اهللا عنه، في وصف دخول

 ءاًزوج ،هلهَأل ءاًزوج هللا، ءاًزج :اءجزَأ الثةَثَ هولَخُد َأزج هِلزِنْم ىلَلَه في ذلك، فَكَان ِإذَا آوى ِإ
علَى العامـة، وال يـدخر عـنْهم     ةاصبالخَ  لكذَ دريفَ. اسِالنَّ نيوب هنَيب َأ جزَأهزج  مثُ. هسفْنَِل

منزله، ولكنه كان يوصل إليها حظها مـن ذلـك    في ليهإ تصل ال كانت العامة نأ ديري. )شَيئاً
. ةبالخاص العامة لىإ ائدوالف وصلأ نهأفك. ، التي تصل إليه فتوصله إلى العامةةالخاصب الجزء
  .٨)(، أي يجعل وقت العامة بعد وقت الخاصة وبدالً منهم)من(الباء بمعنى إن: وقيل

                                                
 .٣٤٩: المفردات: ينظر )١(

 .٦/٤٥١: اللسانو، ١٣٥:الديوان :ينظر )٢(
 .٦/٤٥١: اللسان: ينظر )٣(

 .٧٤٣: الصحاح: ينظر )٤(

 .٨٩: التعريفات: ينظر )٥(

 .١٨١:الفقه أصول علم )٦(

  .١٥٩:الصاحبي )٩(

 .٤٥١/ ٦: اللسان، و١/٢٠٩:الفائق: ينظر  )٨(
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  :اللغة في الخصوص. ٢
 يدل منقاس مطرد صلأ وهي ،)ص. ص. خ( مادة من اللغة في الخصوص داللة جاءت      
 فالنـاً  خصصـت : يقال الباب هذا ومن ...ثافياأل بين الفرج فالخصاص .والثلمة الفرجة على

. غيره وبين بينه فرجة وقعأ فقد واحد دفرُِأ ذاإ نهأل القياس؛ وهو الخاء بفتح صوصيةخَ بشيء
  . (١)ذلك بخالف والعموم

 ذاإ واختصـه  ،خصاً بالشيء خصه يقال ذإ لفاظ؛أ عدة على المادة هذه من المصدر تيأوي    
 غيـره  وخـص . انفـرد  ذاإ له وتخصص مرباأل فالن اختص: يقال كما. غيره دون به فردهأ

  . (٢)هببر واختصه
ويـْؤثرون  :(تعـالى  قوله في ذلك جاء. الفقر وهي الخصاصة المادة هذه استعماالت ومن     

. الحـال  في مةلوالثُّ القماإل هي :فالخصاصة). ٩:الحشر)(علَى َأنْفُسهِم ولَو كَان بِهِم خَصاصةً
  :ةمالر ذو قال. السحاب خصاصة نم ابد: للقمر ويقال
ــَأ صخَ ابــص ــفَ ةًاص بــكَ اد يالًل  

  
ــ   ــانو الكَ ــ لَّغَ اِئسرــالاِ ه (٣)النْغ   

  
 كـل  هـو  وأ الجملة، فيه يشاركه ال بما الشيء بعض تفرد: هو للخاص اللغوي فالمعنى      

.  فيه للغير شركة وال به فردأ أي بكذا، خص فالن: يقال. انفراد على معلوم لمعنى وضع لفظ
. شـياء أ دون شـيء  على فيقع يتحلل الذي نهأب الخاص يوصف هذا بالشيء التفرد معنى ومن
 قولـه  وكـذلك  ).٥٠:األحـزاب )(وامرَأةً مْؤمنَةً ِإن وهبتْ نَفْسها ِللنَّبِيِّ:(ثناؤه جل كقوله وذلك
 العقل هلأ فخاطب). ١٩٧:البقرة)(وتَزودوا فَِإن خَير الزاد التَّقْوى واتَّقُونِ يُأوِلي الَْألْبابِ(:تعالى

  .(٤)بذلك فردهمأو
 وأ محمـد، : مثل واحد، فرد على للداللة وضع لفظ هو": الخاص اللفظ نأ تقدم امم يتبين      
 تـدل  التـي  ،لفاظاأل من ذلك وغير وفريق، وجمع، ورهط، وقوم، رجل،: مثل،  بالنوع واحد
 والضم حبالفت: صوصفالخَََُ "." (٥)فراداأل جميع استغراق على تدل وال،  فراداأل من عدد على

                                                
 .٢٤٥: المقاييس: ينظر )١(

 .٣/١١١: اللسان: ينظر )٢(

 .١٦٤:، واألساس٢٤٥:والمقاييس ،١٩٨: الديوان :ينظر )٣(
 .٥٨: والتعريفات ،١٥٥: المفرداتو ،١٥٩: لصاحبيا: ينظر )٤(
 .١٩١: الفقه أصول علم )٥(
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العـام  : وفرقوا بين العام والخاص ، فقال ابن فـارس  ." (١)العموم ويقابله االنفراد،: اللغة في
  . )٢(والخاص الذي يتناول بعض ما يتناوله العام . الذي يأتي على الجملة ال يغادر منها شيئاً

فأما العام الذي يراد بـه الخـاص،   . وقد يأتي العام بمعنى الخاص، والخاص بمعنى العام     
فَلَما َأفَاقَ قَاَل سبحانَك تُبـتُ ِإلَيـك وَأنَـاْ َأوُل    :(لسالمفكقوله جل ثناؤه حكاية عن موسى عليه ا

يننْؤموأمـا  . ولم يرد به كل المؤمنين؛ ألن األنبياء قبله قد كانوا مؤمنين). ١٤٣:األعراف)(الْم
ـ    :(الخاص الذي يراد به العام، فكقوله جل ثنـاؤه  ال تُطاَهللا و اتَّـق ـا النَّبِـيهَأيي   رِينعِ الكَـاف

ينقنَافالْم٣(ًفالخطاب للنبي صلى اهللا عليه وسلم، والمراد به الناس جميعا).١:األحزاب)(و(  .  
ومن طبيعة اللغات أن المتكلم في أي لغة منها، ال يستطيع أن ينقل إلى مخاطبه الصورة       

وذلـك ألن  . الحقيقية المخصوصة، التي يريد نقلها واإلخبار عنها بجميع دقائقها  وجزئياتهـا 
نطبق واللغة العربية ال ي. اللغة إنّما تقدم له ألفاظاً، تدل على عموميات وكليات وأنواع وأجناس

عليها وصف االبتدائية ؛ لكثرة ما فيها من األلفاظ الدالة على الكليـات والمفـاهيم والمعـاني    
وهذا يؤكد على أن ما فيها من الدقة والتخصيص إنما هو ناشيء عـن دقـة   . العامة والمجردة

  .)٤( التفكير وتحديد الداللة ووضوح الذهن
       دعمصدر ثراء فيها، ويتمثل ذلك في انتقال الداللـة  وإن وجود هذه األلفاظ في اللغة ي .

كما يوضـع الخـاص   . فقد يوضع العام موضع الخاص، إذا كان مجاوراً له أو كان منه بسبب
ففـي  : تخصيص الداللة: ويسمى النوع األول. وهذا هو التطور الداللي في اللغة. موضع العام

واللغـة  . خصص ليدل على معنـى جزئـي  اللغة ألفاظ عامة ، ونتيجة للتطور يتغير المعنى في
ومـن  . تتطور بهذا االتجاه أكثر من غيره ؛ ألن الداللة الخاصة أقرب للفهم من الداللة العامة

التي كانت تطلق على الدهر، ثم خُصصـتْ  : "هذه الكلمات التي تخصص معناها ، كلمة السبت
  . )٥("بأحد أيام األسبوع

. وهو االنتقال بالداللة من المعنى الخاص إلى المعنى العـام : اللةتعميم الد:والنوع الثاني      
ومـن  . فهناك ألفاظ لها دالالت خاصة، وبحكم التطور تتوسع دالالتها لتشمل أفراد الجنس كافة

وهذا النوع من التطـور   .) ٦(وهو إتيان الماء ثم صار إتيان كّل شيء وِرداً: الوِرد: أمثلة ذلك
: ومن هذه األلفاظ التي تطور معناها مـن الخصـوص إلـى العمـوم    . ثورد كثيراً في البح

                                                
 .٢/٣٤: الفنون الحاتطصا كشاف )١(
  .٦٨:، ودقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني٥٧:الفروق اللغويةو ،١٥٩:الصاحبي: ينظر) ٢(

  .١٥٩:الصاحبي:ينظر )(٣
  .٣١٦ـ ٣١٢:غة وخصائص العربيةفقه الل :ينظر) (٤
  .١/٤٢٧:، والمزهر١٠:إصالح المنطق) (٥
  .١/٤٢٩:، والمزهر٥٨:الصاحبي )٦(
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الخَرص، والقُتًار، والنَّغْض، والعجز، والظَّلْع ، وما إليها من األلفـاظ التـي تطـورت بهـذا     
  .االتجاه
ومما يؤكد شيوع العموم والخصوص لدى الناس في االستعمال اليومي ، ما جـاء فـي          

، إذ أنشـد الرشـيد عـن    ) مفعول(مادة على صيغة اسم المفعول على وزن الشعر من هذه ال
  :المهدي بيتين، وقال أظنهما له

  يا نَفْس خُوضي بِحار العلْمِ َأوغُوصي         فَالنَّاس ما بين معمومٍ ومخْصوصِ
  )١(حـاطَةَ منْقُـوصٍ بِمنْقُـوصِال شَيء فـي هذه الدنْيا يحـيطُ بِـه          ِإلَّا ِإ

طبقة : وإن هذين المصطلحين يغطيان حياة الناس جميعها، فالمجتمع صنفان أو طبقتان
منهم : المعلمون على ضربين:" وأشار الجاحظ إلى ذلك ؛ إذ يقول. العامة ، وطبقة الخاصة

ومنهم رجال ارتفعوا عن تعليم  رجال ارتفعوا عن تعليم أوالد العامة إلى تعليم أوالد الخاصة ،
  .)٢(" أوالد الخاصة ، إلى تعليم أوالد الملوك أنفسهم المرشحين للخالفة

 
 

 وهـو  واحد، صلأ لىإ ترجع المادة وهذه) ض. غ. ب( مادة من مأخوذ اللغة في البغض     
: أي ، بغضـوه أف ،تبغيضـاً  النـاس  لىإ اهللا وبغّضه .بغضهأ بغضتهأ: يقال. خالف على يدل

  :ةيجؤ بن ساعدة  قول في جاء ما ماأو. مبغض فهو مقتوه،
ومن العوَأ يادتْقتَ نبِ كغْبضة      اذُقَتَوف نْماه نََّأوتُ كقَر٣( ب(  

. بغـيض  فهـو  بغاضة غضب وقد البغض شدة: والبغضاء والبغضة .)٤( اءعداأل البغضة: فقيل
ـ ب: يقولون اليمن هلأو. عيناً بعدوك وأبغض ،عيناً بك اُهللا معنَ: الدعاء في وجاء  ،جـدك  ضغُ
  . (٥)جدك رثُع: نيقولو كما

 انجـذاب  الحـب  فإن الحب، ضد وهو عنه، ترغب الذي الشيء عن النفس نفار والبغض     
ـ تَ اَهللا إن:(وسلم عليه اهللا صلى قوله الحديث في وجاء .فيه ترغب الذي شيءال لىإ النفس ىالَع 

يغُبالفَ ضشَاح فَتَالم(٧)منه حسانإو وتوفيق فيضه على تنبيه له بغضه فذكر. )٦()شَح .  

                                                
  .٢٦:أدب الدنيا والدين) (١
  .١/١٧٢:البيان والتبيين) (٢
   .١/١٦٨:ديوان الهذليين )٣(

  .١/٤٦٥: واللسان ،١٠٢:المقاييس:ينظر ٤)(

 .٩٩: والصحاح ،٨١: العين: ينظر )٥(

 .٣/٤١٥:النهاية في غريب الحديث، و٥/٣٥:سنن أبي داود:ينظر)  ٦(
 .٦٥: المفردات )٧(
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 يقاس ال شاذ لي بغضهأ ما قولهم: الجوهري قال .لي بغضهأ ما ":قولهم العرب عن وجاء     
 كما وليس. ونحوه شدأب الإ فعلأ من يكون ال والتعجب. أبغض من نهأل شاذاً جعله وإنما. عليه
 نـت أ كنـت  ذاإ له، بغضنيأ ما والنحو اللغة هلأ حكى وقد. ليإ فالن ضبغُ من وه بل ظن،

 الـبغض  داللة نأ يتضح وبذلك . " (١)لك المبغض هو كان ذاإ ليهإ بغضنيأ وما. له المبغض
   .والعموم الشمول تفيد فهي،  شيء كل في هيةاالكر معنى تفيد
 

 
: يقـال  ذلك منو. له وتفتيل الشيء في ءعلى استرخا يدل صلأ) ك. ر. ف( المادة لهذه      
 السنبل فركأ: ويقال. ينفرك حتى للشيء تفتيلك وذلك ،فركاً فركهأ بيدي والسنبل الثوب فركت

 ثم نجم،: يطلع ما ولأ للنبت تقول والعرب .فيؤكل يفرك نأ يصلح حين وهو ،فريكاً صار أي
. حصـد أ ثم فرك،أ ثم سقى،أ ثم لت،أو جب،أ ثم سنبل، ثم سبل، ثم أعصف، ثم وقصب، فرخ
 يشـتد  أي ، )٢()يفـرك  حتـى  بالح يعِب نع ىهنَ:(وسلم عليه اهللا صلى نهأ الحديث في وجاء

  :بن العجاج رؤبة قال. بغضتهأ ذاإ تفركه، زوجها ةأالمر فركت: الباب هذا ومن .وينتهي
ــو ــعي ملَ ضــ اه بنــ ي فرك وــع   قْشَ
  

  )٣(لَا يتْـرك الغيـرةَ مـن عهـد الشَّـبقْ        
  

: تقـول  ومنـه . (٤)عنه وتنفتل تلتوي ألنها كاًرف سمي وإنما. النساء يبغضه: مفرك ورجل     
 غيـر  فـي  وصـف ال هذا يسمع ولم. زوجها فركها وكذلك ارك،وف روكف امرأة: الوصف في

 قـال . مفركـاً  القـيس  امرؤ وكان .النساء تبغضه للذي مفرك رجل: يضاًأ يقال ذإ الزوجين؛
  :اميطَالقُ

ـ  اتُربِعستَالم الو وكرفَ    اهثلَم عري ملَ بِلْالقَ يف ةٌوضر اهلَ (٥)الئفُالص   
  

  :عرابياأل ابن نشدأو الرجال، عند تحظى ال: ةٌكَرفَم امرأة: يضاًأ يقال ذلك ومن      
فَمــر ــبِ ىزرَأ ةٌكَ اه ــع ــوجِز دنْ اه  
  

  ــو ــطَولَ ولَ ــيه هتْ بان ــم    (٦)فُاِلخَ
  

                                                
 .١/٤٦٥: اللسان )١(
  .٣/١٦١:مسند أحمد  ٢)(
 .١٠٤:الديوان:ينظر )٣(

 .٨١٠: والصحاح ،٧٣٥: المقاييس: ينظر )٤(

 .اللواتي ال يحبهن أزواجههن: والصالئف .٧/٨٩ :اللسان، و٥٤:الديوان: ينظر) ٥(
 .٧/٨٩: اللسان )٦(
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. مخبرتهـا  لسوء مفركة الإ كانت ما بالطيب لطخته لو: يقول الجودة، عن مخالف أي
 المـرأة  به مخصوص حرف وهذا ، زوجها ةأالمر غضتب نأ: كروالف كرالفَ :"عبيد بوأ وقال

   .)١(" ذلك غير في الحرف هذا سمعأ ولم ، والزوج
زيد : ويتجلّى هذا المعنى فيما ورد عن جرير، أنه اشترى جارية من رجل يقال له    

  :فقال الفَرزدقُ واصفاً حاله. من أهل اليمامة، فَفَرِكَتْ جريراً، وجعلت تحن إلى زيد
ع كْكتَفْر فَِإن نَابالصقَّقُ ورالم كوِزعوي       ديةُ آِل ز٢(لْج(  

 أي ،) ٣()ِإن كَرِه منْها خُلُقاً رضي منْها آخر مؤمنةً مؤمن يفرك ال: (الحديث في وجاء 
  :بالًإ يصفُ ةمالر ذو وقال. والصحبة العشرة حسن على حث كأنه يبغضها ال

ـ  ليُلالَّ اذَِإ عـ نَ ن ـ جتَ زٍشَ ـ يمر ىلَّ   هنَ
  

ـ َأ اِلمثََأبِ   ـ النِّ ارِبص سـ  اء   )٤( كارِوالفَ
  

 الطرف بقاصرات ولسن الرجال، لىإ يطمحن نهنأل ، الفوارك بالنساء شبهها بالًإ يصف     
 جاء البغض نأ يتضح وهكذا  . (٥)كله ليلها سرت وقد تصبح بلاإل فهذه: يقول. زواجاأل على
 بـين  مـا  العالقة في اللغوي االستعمال في قد خصص كرالف نأ نيح في شيء، كل في عاماً

  .فقط الزوجين
 

 
 

      الجاموضـعه  صـل أ في واحدة مادة لىإ يرجعان واالجتالء والجالء عام، شياءلأل: الء 
جـاء  و. (٦)وبروزه الشيء انكشاف وهو ،مطرد وقياس واحد صلأ) و. ل. ج( فمادة. اللغوي

  . (٧)اليقين الخبر والجلية الخفي، نقيض الواضح الشيء هو الجلي نأ :الخليل عن
 بـرزتهم أ أي عنهـا،  فجلوا منازلهم عن القوم جليتأ يقال. الظاهر الكشف: الجلو صلأو     
  :والعاسل النحل يصف ذؤيب يبأ الشاعر قول نحو جاله: ويقال. عنها

  
                                                

  .٤/٩١:الحديثغريب ) (١

الخبز : والرقاق. ١/١٠٧:، والكامل في اللغة واألدب١٣٧:طبقات الشعراءو ،١/٨٠:الديوان:ينظر )(٢
  .صباغ يتخذ من الخردل والزبيب:والصناب. الرقيق

  .٢/٣٢٩:، ومسند أحمد٧١٠: صحيح مسلم) (٣

 .إلى غير زوجهاالتي تنظر المرأة الفارك و  .٤/٩١:غريب الحديثو ،١٩٥ :الديوان :ينظر )٤(
 .٧/٨٩: اللسان )٥(

 .١٧١:المقاييس )٦(

 .١٧٩: الصحاح، و ١٥١:العين: ينظر )٧(
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  تْزيــحتَ امِيــباَأل ااهــلّج المــفَ
ــثُ     بات ــيلَع ــلُّذُ اه اه اكْوائتــب (١)اه   

  
ـ ج اءموالس ،الءج السيفَ تُولَوج. يلج ربوخَ ربخَ يِل الج:  الباب هذا ومن          يَأ اءولْ

مصحالشَّ نع سهأر بعض انكشف جلىأ ورجل. ةٌيئاً    .رِعشَـي ـسحي يكون لِّي َأنوتأويل التَّج
والنَّهـارِ ِإذَا  :(تعـالى  قولـه  نحـو  ، بالـذات  يكـون  قد يلِّجوالتَّ . فَيتَشَوفُ إليه ، أي ينظر

 فَلَما تَجلَّى ربه ِللْجبِل جعلَه دكّـاً :(تعالى قوله نحو والفعل مرباأل يكون وقد  .)٢٩:الليل)(تَجلَّى
 قتيـل  عـن  جلواأو. مشهور أي جال، ابن فالن: لوقي  ).١٤٣:األعراف)(وخَر موسى صعقاً

  . (٢)إجالء
. العـرب  جزيرة عن جالهمأ) رض( الخطاب بن عمر ألن الجالية؛ الذمة هلأل ويقال

 نإو الكتـاب  هلأ من الجزية لزمته من كّل لزم ثم حلوا، ماينأ االسم هذا ولزمهم جالية، فسموا
  .وطانهمأ عن يجلوا لم

 وطـانهم أ عن القوم جال: يقال. وطانهمأ عن جلوا الذين على الجاليةكذلك يطلق لفظ و
 جزية على أي الجالية على فالن استعمل: يقال كما. بلد لىإ بلد من خرجوا ذاإ جلواأو يجلون،

  :زهير قول ومنه. الجلي مراأل: والمد بالفتح الءوالج. الذمة هلأ
ِإوــ ن ــطَقْم قَّالحـ ــال هعـ   :ثٌثَـ
  

  ـــيموَأ ين فَـــنـــ وَأ ارج(٣)الء   
  

وكان عمر بن الخطاب رضي اهللا عنـه ،   .قراراإل أراد: البينةَ والشهود ، وقيل:يريد
 اسـم،  وجال. )٤(يردد هذا البيت كالمتعجب من علمه بالحقوق ، وتفصيله بينها، وإقامته أقسامها

  :الرياحيسحيم بن وثيل  قال
ــَأ ــن انَ ــ اب الج ــطَو ــنَالثَّ اعلَّ ااي  

  
  ــم ــَأ ىتَ عِض العــم تَ ةَامــرِع   )٥(يونفُ

  

                                                
بدالً ) اجتالها:(ورواية الديوان. ٣/٢٧٦:، واالقتضاب١٠٣: المفردات، و١/٧٩:ديوان الهذليين: ينظر )١(

  ).جالها(من
 .٢/٣٨٩: التمييز ذوي بصائرو ،١٠٣:المفردات: ينظر )٢(
أن ينكشف األمر :والجالء. المقاتلة واالحتكام بعد المنافرة:والنفار .١٧٩: والصحاح ،١٣: الديوان :ينظر )٣(

  .وينجلي
  .٢/١٨٩:، واللسان١/١٦٦:البيان والتبيين: ينظر )٤(
، والمثل ١/١٥١:، والكامل في اللغة واألدب ٢/٢٠٢:، والبيان والتبيين١٩١:طبقات الشعراء) ٥(

 .٢/٥٥:السائر
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 فـي  يطلع ٍلتْقَ صاحب وكان ،مستشهداً بقول الشاعر على سبيل المثل الليثي قول وهذا
: أي جـال،  ابن ناأ: فقوله ،مثالً البيت هذا العرب فضربت هلها،أ على الجبل ثنية من المغارات

  . (١)المشهور مراأل الواضح ابن ناأ
. البصـيرة  والجليـة  اليقين، الخبر: والجلية. حقيقته أي مراأل جلية عن أخبرني:ويقال

 عـن  عبـارة  السالكين وعند. الظهور بمعنى اللغة في فالتجلي. وكشفت وضحتأ أي وجلوت
  .(٢)الرباني التجلي هو وهذا وصفاته اهللا نور ظهور

 واجـتاله  ممـدود  جالء، السيف الصيقل جال: يقال السيف، في المادة هذه تستعمل وكذلك    
  :بن أبي ربيعة لبيد قال لنفسه،
نُــجــ وحاِلالهيك ىلَــع يــديه  
  

  مــك اًب يــج ــنُ يتل ــالنّ بقْ (٣)اِلص   
  

ـ جيفَ صـحابي َأ من طٌهر يوم القيامة يلَع درِي: (الحوض حديث في وجاء  عـن  نولَ
  .نويطردو ينفون يأ. )٤( )الحوضِ

 
 

 وجالء ةًولْوج وةًلْوجِ وةًلْج العروس تجلو الماشطة: يقال لذا. خاص للعروس االجتالء
. وتأملهـا  ليهـا إ نظر أي زوجها، واجتالهاتَجلَّى فالن فالنةً تَجلِّياً ، : يقالو. اهاوجلَّ واجتالها

 هو: وقيل. عطاهاأ ما وجلوتها. الوقت ذلك في ياهاإ عطاهاأ أي وصيفة، زوجها جالها: يقالو
 وجـاء . وكـذا  كـذا : فيقال بالكسر؟ وتهالْجِ ما: يقال ولذلك . (٥)همادر وأ ةرغُ من عطاهاأ ما

 نظرت ذاإ بمعنى واجتليتها وجلوة جالء العروس جلوت: قولهم ومن. بذلك العروس تخصيص
 في خصص فقد االجتالء ماأ. شيء كل في واالنكشاف الوضوح هو فالجالء  . (٦)مجلوة ليهاإ

  .فحسب العروس عن للحديث اللغة
 

  

                                                
 .١٥٢: العين :ينظر )١(
 .١/٣٦٥: الفنون اصطالحات كشاف: ينظر) ٢(
 .٦٨: الديوان: ينظر ) ٣(
  .٢/١٨٩: اللسانو ،١/٢٣٢:، وغريب الحديث،البن الجوزي٤/١٩٨:صحيح البخاري: ينظر  )(٤

 .١٧١: الوسيط والمعجم ،٢/٨٩: واللسان ،١٥١: العين: ينظر) ٥(

  .١٧٩: الصحاح: ينظر) ٦(
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 يدل وهو واحد، صلأ لىإ ترجع اللغة في) ل. ب. ح( ومادة. عام بشكل الحبل يستعمل      
 ورد ومما. لحبوَأ حبال والجمع. معروف سنالر :فالحبل. عليه يحمل ثم الشيء، امتداد على
  :يقول إذ طالب؛ ألبي نشدوهأ ما ذلك من الشعر في

ـ ح جِلَأ نمَأ ـ َأ ال ٍلب ـ  اب ـ  كلَ ضرتَبه  
  

ـ نْمبِ   َأسـ  ة ـ  دقَ جر حـ ب ـ َأ كلُ ح(١)الب   
  

 .النهـر  شـاطئ  علـى  بالبصرة موضع الحبل نأ: خراُأل المادة هذه استعماالت ومن
 وامتد طال ما: الرحل من والحبل. صيدةملا :والحبالة. خذتهأ أي الصيد، حبلت مصدر والحبل
 جبـل  فهـو  الالم مع طلقأ ذاإ والحبل. الوريد وحبل العاتق حبل يضاًأ ومنه. وارتفع واجتمع
  :الشاعر قال ،عرفة
ـ بِ احرفَ ـ  اه من يذ ـ الم ازِج ـ ع شةًي  
  

  يبادىولَُأ ر قَابِالسـ ِإ ات ـ الح ىلَ (٢)ِلب   
  

 للوصـل،  الحبـل  استعير ذإ مجازية، معانٍ خذتأ المادة لهذه الحسي المعنى هذا ومن
 نشـدوا أو. مانواأل والذمة العهد بمعنى تيأي الحبل نأ ذلك ومن. شيء لىإ به يتوصل ما ولكل

  :للشاعر
ــازِم ــتَعم تُلْ بِ ماًصــح ــ ٍلب كُنْمم  
  

  مـ  حـلَّ  ن ستكُاحـ نَ سـبابٍ أب م (٣)اج   
  

واعتَصمواْ بِحبِل اِهللا جميعـاً ولَـا   :(وجّل عز اهللا قال. والوصال التواصل: والحبل           
 مـن  ، ليـه إ به التوصل معه يمكن الذي هو حبله: المحققون قال.  )١٠٣:آل عمران)(تَفَرقُواْ
: عبيـد  بوأ وقال. جواره لىإ داكأ به اعتصمت مما ذلك، وغير سالمواإل والعقل والنبي القرآن

: بقولـه  مسـعود  بن اهللا عبد رادأ ياهإو. )٤( نآالقر واتباع الفرقة ترك هو :اهللا بحبل االعتصام
.  )٥()واَألمرِ الرشـيد  يددالشَّ ِلبالح ذا اللَّهم: (الدعاء حديث وفي. اهللا كتاب نهإف اهللا بحبل عليكم
  :عشىاأل وقال

                                                
 .٢٠٨: والصحاح ،٢٣٦: المقاييس: ينظر) ١(
 .١/١١٩: المنير المصباح) ٢(
  .٢/٧٠٤: اللسان) ٣(
 .٢/٧٠٤:واللسان. ٤/١٠٢:غريب الحديث: ينظر) ٤(

  .١/٤٧٠:، والنهاية في غريب الحديث١/٢٥٤:غريب الحديث،البن الجوزي )(٥
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  ةيلَـــبِقَ اَلبـــح اهـــزوِّجتُ اذَِإفَـــ
  

ـ لَِإ ىخـر اُأل نم تْذَخََأ   يك حـ ب (١)االه   
  

. وحبـاالت  حبائل والجمع الصائد، حبلب خصت التي الحبالة، المادة هذه مشتقات ومن
،أي مصايده، واحدها حبالة بالكسر، وهي ما يصـاد بهـا   )انِطَيالشَّ ُلاِئبح اءسالنِّ:(الحديث وفي

  :الشاعر قال. )٢( شيء كانمن أي 
ــطَم ــ باِلـ ــتََأ ينمالَالعـ   اتُشـ
ــنَِّإو ــالع امـ ــو ملْـ ــد امـ   هونَـ
  

  
ــلُّوكُ ــعم مهــ ــ ماهنَــ   وااتُهــ

  االتُبـــحِ اتاعنَالصّـــ نمـــ
  

ـ نَ به قَلَّعتَ نمفَ ،هقلْخَ وبين اِهللا بين وددمم ٌلبح رآنالقُ:(الحديث وفي ـ  ا،ج ومـ فَ ن  هاتَ
الحُلب لَهك وهالشاعر قال.  )٣()ىو:  
ــأ صيل ــيوفر ــارفَ ع ــاًم يانقَ   ع
ــفَ ام ــب ــالغُ اءقَ ــ نِص ــ يف ساقه  
  

  
وــاج ــ ثَّتُ من حبــهِلي ام حــب يل  

ــ ــابِ دبع ــ ذه ــاَألو عِرالفَ (٤)ِلص   
  

أصـل  و. ووصـل  عهـود  أي فقطعوها، حبال بينهم كانت: قولهم العرب عن وجاء  
وذلك أن العـرب كـان   . الحبل في كالم العرب ينصرف على وجوه، فمنها العهد وهو األمان

فكان الرجل إذا أراد سفراً أخذ عهداً من سيد . يخيف بعضها بعضاً في عصر ما قبل اإلسالم 
ويفعل مثل ذلك أيضـاً يريـد   . القبيلة، فيأمن به ما دام في تلك القبيلة، حتى ينتهي إلى األخرى

 وضـيق  الحبـل  لواسع وإنه. ونصره أعانه ذاإ فالن حبل في يحطب هو: ويقال. لك األمان بذ
: وحبلتـه  فالنة واحتبلته الموت وأحبله غوائله وبث حبائله، نصب وفالن. الخلق يعنون الحبل،
    . (٥)شغفته
 الرسـن،  هـو  الـذي  المعـروف  الحبـل  على الحسية بداللتها المادة هذه وردت وهكذا      

  .المادة هذه استعماالت كل في ومعنوية مادية لدالالت ستعيرتا التي خراأل وبدالالتها
 

  

                                                
 .٢/٧٠٤: واللسان ،١٥٣: الديوان: ينظر) ١(

  .٢/٢٣٠:النھایة في غریب الحدیث) (٢

، وبصائر ذوي ١/٢٢٩:، والنهاية في غريب الحديث٢/٤:، وسنن الدارمي ٥/١٨٩:مسند أحمد: ينظر) (٣
  .٢/٤٢٧:التمييز

 .٢/٤٢٧: التمييز ذوي بصائر) ٤(
 .١١١: ساسواأل ، ٤/١٠٢:وغريب الحديث ،ألبي عبيد ،١٦٩: العين: ينظر) ٥(
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 صـل أ) ر. ر. ك( "المـادة  وهـذه .  (١)خاص النخل لىإ به يصعد الذي الحبل: رالكَ

 المـرة  بعـد  ليـه إ رجوعـك  وذلـك . كـررت : ذلـك  مـن . وترديد جمع على يدل صحيح
  . "(٢)قواه لتجمع بذلك يسم حبل: روالكَ....ولىاأل

 الحبـل  عـن  يختلف رالكَ فإن ، النوع هذا من الجنس هذا على يطلق الحبل كان ذاإو
  :الوازع بوأ قال. النخل على به يصعد حبل هو وكذلك. غليظاً بكونه يوصف ألنه ؛العادي
ــ ــ نِإفَ يك حــاًاذ ــ ق ــي رِالكَّبِ   منَغْ

  
ــبِ   يعِان مــوِع ــَأ اه ــالر رثَ (٣)يِّق   

  
  :يقول ذالعجلي إ النجم بيأ عند اللفظ هذا درو وكذلك

  (٤)هلُتفْنَ يقٌفر اهاتَو رِّالكَكَ
 وجمعـه  اسـماً  وصـار . مصـدر  صلاأل في وهو مفتول، حبل بأنه الكر ويوصف

 ،رالكَ في العرب من سماعي وهكذا. الحبال من غيره بذلك يسمى ال: عبيد بوأ وقال. (٥)ورركُ
ويسمن ىو الراجز قال،  يفاللَّ رِّح:  

  ىولَ يهف الو تٌخْس ال رِّالكَكَ
  :فقال الماء، في السفن به تقاد حبالً الكر العجاج جعل وقد

  )٦( ورِرالكُبِ يينارِرالص بذْجلَْأياً  ينَاِئيها عنِ الجؤورِ         
الكَ :وقيل. المالح: راريوالصومن الليف من وهو. الغليظ الحبل ر ـ ق  العـراجين  رِشْ

  . (٧)يبسالع ومن
 قفـال، أو قفـل : مثل كرار،أ والجمع معروف كيل: الكاف بضم: رالكُ: المادة هذه ومن        

 النخيـل  لـى إ لصعودل اللغوي الستعمالفي ا خصص قد اللغة في ذنإ فالكر .قفيزاً ستون وهو
  .قليلة بصورة السفن مع وجاء. غلباأل في
 

  

                                                
 .٣٥٦: ةالعربي وسر اللغة فقه) ١(
 .٧٨٩:المقاييس )٢(
 .٨٣٥: العين) ٣(
 .٨٣٥:العين )٤(
 .٤٣٠: المفردات )٥(

  .٧/٦٣٢:، واللسان ٢/١٠٠:االقتضابو،  ٢٢٨:الديوان: ينظر) (٦

 .٧/٦٣٢:اللسان) ٧(
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 وهـو  واحـد،  صلأ لها التي) ث. د. ح( مادة من خوذأم وهو عام، اللغة في الحديث         
 كـالم  ألنـه  هذا؛ من والحديث. من قبل يكن لم ان بعد امر حدث: يقال. يكن لم ءالشي كون

 ورجـل . الحـديث  حسن أي: وكسرها الدال بضم ثدِح ورجل. الشيء بعد الشيء منه يحدث
حكان ذاإ نساء، ثُد إلَ ثُيتحدهِي(١)ن .  

 قـال . قياس غير على أحاديث على ويجمع. والكثير القليل على يأتي الخبر: والحديث
 والتحـدث  والمحادثـة . للحـديث  جمعـاً  جعلوه ثم ، حدوثةأ حاديثاأل واحد نأ نرى: الفراء

 فـي  الـوحي  وأ السـمع  جهة من نساناإل غُلُبي كالم وكّل  . (٢)معروفات والتحديث والتحادث
وِإذْ َأسـر النَّبِـي ِإلَـى بعـضِ َأزواجِـه      (وجّل عز اهللا قال. يثٌدح له اُلقَي،  منامه وأ تهيقظ

ربِّ قَد :(وجّل عز قالو). ١:الغاشية)(هْل َأتَاك حديثُ الغَاشية:(وقال تعالى .)٣:التحريم)(حديثاً
يثادن تَْأوِيِل الَْأحي متَنلَّمعو لْكالْم ني متَناتَيما أي. )١٠١:يوسف)(ء يحإلا هب ثُد فـي  نسـان 

فَلْيـْأتُواْ بِحـديث مثْلـه ِإن كَـانُواْ     :(فقـال تعـالى   ،حـديثاً  كتابـه  تعـالى  اهللا ىوسم .نومه
ينقاد٣( )٣٤:الطور)(ص (.  

ِإنَّه قد كان فيما مضى قبلَكُم  من اُألممِ محدثُون وِإنَّه ِإن كان في : (لسالماو الصالة عليه وقال 
: تفسيره أنهم الملْهمـون؛ والملْهـم  : جاء في الحديث .)٤()ُأمتي هذه منهم فِإنَّه عمر بن الخَطَّابِ

وهو نوع يخُص اهللا به من يشاء مـن  . هو الذي يلقَى في نفسه الشيء، فَيخْبِر به حدساً وفراسة
ـ لْي نم يعني وهذا. عباده الذين اصطفى مثل عمر، كأنهم حدثُوا بشيء فقالوه ـ ر فـي  ىقَ وعه 

(٥)علىاأل المأل جهة من شيء .  
 قـال . وسـلم  عليـه  اهللا صلى اهللا رسول حديث ومنه. وينقل به يتحدث ما: والحديث

  :ذلك في الشاعر
ـ الع لُّكُ ـ  ومِلُ سـ  ىو ـ م نِآرالقُ   ةٌلَغَشْ
  ةلَــاِئم لُّكُــ تْيمــقُأ آنِرالقُبِــفَ

  
ــثادحاَأل وَأ ــ ي من ونِد ــد   ينِاوِوال
ــبِو الحدــ يث قَتَاستْام دــو ــدّ ةُلَ   ينِال

                                                
 .١٩٩:المقاييس: ينظر) ١(
  .ولم أجد هذا القول للفراء في المعاني. ٢١٥: الصحاح :ينظر )٢(

  .٢/٤٣٩:، وبصائر ذوي التمييز١١٧:المفردات:ينظر)  (٣
، ومقدمة ابن ٢٢٥:، وتأويل مختلف الحديث١٢٠١:صحيح مسلم: ، و ينظر٢/٣٧٤:صحيح البخاري) ٤(

  .١/٣٨٥:، وكشاف اصطالحات الفنون١١٢:خلدون

 .٢/٣٥١:، واللسان١١٧: المفرداتو ،١٢٠١:صحيح مسلم :ينظر) ٥(
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ــالع ــ ملْ كَــ امان فــه ــ اَلقَــ ي حانَثَد  
  

وـ  ام سوفَ اهـ و سوـ  اس    (١)ينِاطيالشَّ
  

 سـواء  نبـاء واإل خبارواإل والتحديث. الشيخ لفظ من سمع بما خاص خبارإ: والحديث
الحـديث فـي   :" وفرقوا بين الحديث والخبر، فقـالوا  .(٢)للغة بالنسبة خالف بال العلم هلأ عند

وسمي حديثاً ألنه ال تقدم لـه،  . األصل هو ما تُخْبِر به عن نفسك من غير أن تُسنده إلى غيرك
وإنّما هو شيء حدث لك ، فَحدثْتَ به، ثم كثر استعمال اللفظين حتى سمي كّل واحـد منهمـا   

فالن يحدثُ : ويدل على صحة ما قلنا، أنه يقال. وللخبر حديثفقيل للحديث خبر، . باسم اآلخر
: القـديم  نقـيض  والحديث. )٣(" مخبر عن نفسه : وال يقال. عن نفسه بكذا، وهو حديث النفس

 اسـتفادوا  أي ،خبراً منه واستحدثوا. وقناة قرية ميراأل استحدث: يقال. شياءاأل من الجديد وهو
  :ةمالر ذو قال. جديداً حديثاً خبراً منه

تَاسحثَد كْالرب مـ َأ ن ـ خَ مهِاعيشْ راًب  
  

ـ  هابِطرَأ نم لبالقَ عاجر مأ      (٤)برطَ
  

 ذلـك  ومـن . سـالم باإل عهد قريب أي سالم،باإل عهد حديث هو: يقال المعنى هذا ومن     
 وهـي . غيرها على الصالح السلف كان التي. هواءاأل هلأ ابتدعها التي وهي مور،األ محدثات

  .به صلة له ما كل في عام الحديث فلفظ .(٥)جماعإ وال سنة وال كتاب في معروفاَ يكن لم ما
 

 
 خـالف  علـى  داللتها هو) ر. م. س( مادة في صلواأل. خاص بالليل الحديث السمر        
ـ  تيـك آ ال: قـولهم  صلهأو. لواناأل من السمرة ذلك ومن. اللون في البياض السمـ والقَ ر مر .

ال: قيل ومنه. ليالً تحدث ذاإ فالن وسمر. السمر بالليل للحديث قيل ومنه. الليل سواد: مروالس 
 مـا أف. السمرة سميت ذلك ومن. فيهما يسمر نهأل؛ والنهار الليل وهما. سمير ابنا سمر ما تيكآ

  :الشاعر قال للسمر، فيه يجتمعون الذي المكان :أيضاًوالسامر.  يسمرون فالقوم: السامر
وسلَ اَلطَ رٍامهم فيه السم(٦)ر  

                                                
 .٤٣٩/ ٢: التمييز ذوي بصائر) ١(
 .١/٣٨٥: الفنون اصطالحات كشاف )٢(

  .٣٧:اللغويةالفروق ) (٣
 .١١٥: ساسواأل ،١٠:الديوان )٤(

 .١/١٢٤: المنير المصباح )٥(
 .٢٤٨: والمفردات ،٤١٦: المقاييس: ينظر )٦(
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 صـل واأل. الظلمـة  عندهم مرالس: صمعياأل قال، العرب عند المادة هذه صلأ وعن
ـ  الظلمـة  واسـم  حتى االستعمال كثر ثم. الظلمة في يسمرون اجتماعهم سـ  . (١)راًم فالسرم :
 فالسـمر . بالليل يتحدثون الذين الجماعة :والسمار السامر: وقيل. بالليل الحديث وهو المسامرة

  .خاصة الليل حديث
 فـي  الحـديث  وهـي . المسامرة من الميم بفتح الرواية العشاء بعد رمالس حديث وفي 

إذ نهى الرسول صلى اهللا عليه وسلم، عـن  .المصدر وجعله الميم بسكون بعضهم ورواه. الليل
كان يسـتَحب َأن يـَؤخِّر   :(باب ما يكره من السمر بعد العشاء: فجاء في صحيح البخاري. ذلك

   .(٢)) العشاء، وكان يكْره النَّوم قبلَها والحديثَ بعدها
التي جاء العلم الحديث لكي وفي الدعوة إلى عدم السهر ليالً إعجاز في السنة النبوية ، 

فإذا كنت تريـد أن  . يقر بهذه الحقيقة، التي أشار إليها اإلسالم قبل أربعة عشر قرناً من الزمان
وافعـل ذلـك بانتظـام ، فبـذلك     . تنام بسرعة حين تخلد إلى النوم، فانهض باكراً في الصباح

وهذا ما كـان  . طوال النهاروتكون أكثر سعادة وأعظم نشاطاً . تحصل على أفضل أنواع النوم
إيـاك والسـمر   :(ألم يقل صلى اهللا عليه وسلم. يفعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه

هي اُهللا في خَلْقما يْأت ونرَأة الرجل، فإنَّكُم ال تَدد٣()بعد ه(.  
 .يسـمرون  القوم وهم ،ارمالس :يضاًأ والسامر .سامر فهو رمسي رمس قد قولهم ومنه 
  . (٤)الًلي تتحدثون اراًمس: أي، )٦٧:المؤمنون)(مستَكْبِرِين بِه سامراً تَهجرون:(قال تعالى

 ويقـال  الدهر، :والسمير .بداًأ أي ،)يرٍمس انَاب رمس ما هلُعفَْأ ال: (قولهم المثل في وجاء
ـ   . (٥)قمراء ليلة في يسمرون الناس مادام أي ،)رموالقَ مرالس هلُعفَْأ ال: (يضاًأ  السـمر  طلقأف

  .فقط بالليل الحديث على
  

                                                
 .٤/٦٧٦: اللسان )١(
 .٤/٦٧٦: ، واللسان١/١٤٧:صحيح البخاري: ينظر )٢(

الكريم والسنة إلعجاز العلمي في القرآن اموسوعة و ،)٢٦٧٠:(ثرقم الحدي:الجامع الصغير:ينظر)  (٣
 .٣٣:النبوية

 .٣/٢٣٦: التمييز ذوي ائروبص ، ٥١١: الصحاح: ينظر )٤(
 .٥١١:، والصحاح٢/٢٢٨: مثالاألمجمع و ، ٢/٢٨٢: مثالاأل جمهرة: ينظر )٥(



  
 

٢٠٢ 

 يونس حمش خلف

 
 

 ضد فالحركة ،واحد صلأ) ك. ر. ح( ومادة. شيء كل في عام اللغة في التحريك       
 ذاإ كذا تحرك: قيل وربما. مكان لىإ مكان من للجسم الإ الحركة تكون وال.  (١)السكون
 كاًرح كرحي الشيء كرح: ويقال.  (٢)جزائهأ من نقض ذاإو ،جزائهأ في زاد ذاإو استحال،
  . (٣)عنقه ضربت يأ ،حركاً بالسيف حركت: قولت يتحرك، وكذلك .وحركة

: كرحوالم. النار بها تحرك التي الخشبة وهي: اكحرالم: يقال المادة هذه اشتقاقات ومن    
 من المفصل وعند العنق، مقطع: يضاًأ كرحوالم. الرأس من المفصل وعند العنق، منتهى
  :لبيد قال. الكاهل علىأ والحارك.  الرأس

ــ ساهم ــالو جــ ه ــَأ يددشَ سره  
  

  مـ  طُغب ارِالحك مـ ح بـ الكَ وك    (٤)ْلفَ
  

 القرآن في وجاء.  (٥)ذكي خفيف يأ ،كرِح وغالم. العنين اللغات بعض في والحريك      
  .)١٦:القيامة)(لَا تُحرِّك بِه ِلسانَك ِلتَعجَل بِه:(تعالى قوله الكريم

 
 

 من مأخوذ وهو. الرأس بتحريك نغاضاإل خصص ثم عامة، اللغة في الحركة جاءت
 ذلك ومن. وتحريك هز على يدل صحيح صلأ "لىإ ترجع المادة وهذه). ض. غ. ن( مادة

  ." (٦)منه كالمتعجب صاحبه نحو رأسه نساناإل تحريك :نغاضواإل. سناناأل تحريك: النغضان
 يأ: نغضت: يقال. ارتجاف في سنانواأل الرأس تنغض بمعنى النغضانيأتي و

فَسينْغضون ِإلَيك :(تعالى قوله ومنه يحركه يأ ،صاحبه نحو رأسه ينغض وفالن. رجفت
مهوسءبوأ وقال. )٧(سفلأ لىإو فوق لىإ حركه ذاإ سهأر نغضأ: الفراء قال ،)٥١:اإلسراء)(ر 

ويرى ابن عباس  .(٨)سهأر نغضأ قد له نكاراًإ سهأر فحرك بشيء حدث ذاإ للرجل يقال: الهيثم

                                                
 .٢٠٢: المقاييس )١(
 .١٢٢: المفردات )٢(
 .١٨٤: العين: ينظر )٣(

 .١٨٤: والعين ، ٩٣: الديوان )٤(
 .٢/٤٠٨: اللسان )٥(

 .٩٠٨: المقاييس )٦(

  .١/٤٥٧:معاني القرآن  )٧(

 .٨/٦٣٣: اللسان) ٨(
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: يضاًأ ويقال. )١(نغضت سنك أي تحركت : يهزون تعجباً، وقال غيره: أن معنى ينغضون
 قال يسير، وال متحيراً بعض في بعضه يتحرك تراه حيث مخض ثم كثف ذاإ: الغيم نغض
  :رؤبة

ــنَيع قَرَأ يــ ك ــالتَّ نِعاضِغم  
  

  
بـ  قٌر سـ  ىر ـ  يف ـ نَ ضٍارِع   )٢(اضِغَّ

  

 الذي هو بل ال،والج يملالظَّ هو وأ سه،أر كرح الذي يملالظَّ على ضغْالنَّ يطلق وكذلك
نْيغض ْأرسه (٣)اكثير .  

 نهضوا إذا العدو لىإ نغضوا: يقال،  المادة لهذه خراُأل المجازية المعاني ومن      
  :تُيمالكُ قال ليه،إ

ــح ــنَ اذَِإ ىتَّـ ــ ضغَـ   ودالعـ
  

  
تَــوــخَ ملُصــ كمــخَتُ ن(٤)ْلاص   
  

. ونغضاناً نغضاً الغالمِ ةُوثني البعيرِ رحُل نغض: يقال. نغض ارتجاف في حركة وكل
  :ةمالر ذو قال

ـ ي ملَ ناِئعظَ كْلُسـ كَْأ ن ـ قَ افَنَ رية  
  

  
ـ  ملَو يفسبِ ـ بِ ضغُنْتَ ـ القَ نهِ  (٥)راطنَ

  
  

وإن االنتقال بالداللة من المعنى الخاص إلى المعنى العام ، هو ما يعرف في علم اللغة        
ويحصل هذا التطور في األلفاظ نتيجة التوسع؛ لسبب اجتماعي ما يزيل . الحديث بإعمام الداللة

ثم تطورت  ، ركةحال النغض صلفإن أ. )٦(مع تقادم العهد خصوص معناه فيكسبه العموم 
كما أن الحركة أصبحت  .فضالً عن داللتها على النهوض للحرب. الداللة لتشمل حركة الرحل

  . يشاهده  لما متحيراً مندهشاً وأ يراه لما مفكراً نساناإل يكون عندماتطلق 

                                                
 .٢٨٧:، وتنوير المقباس٣/٢٠١:صحيح البخاري) ١(
أرق عينيك عن الغماض    برق سرى في : وجاءت رواية الديوان. ٦٤٤:واألساس. ٨١:الديوان: ينظر) ٢(

 عارض نهاض

 .٥٠٢: والمفردات ، ٩٧٤: العين: ينظر) ٣(

 .٦٤٤: ساساألو ،٢/١٠٠:الكميتشعر ) ٤(

 .١١٥: الديوان) ٥(

  .٢١:اللغة والمجتمع:ينظر) (٦
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 اشتداد: حدهماأ صالنأ لها) ر. ز. ح( المادة وهذه. خاص للغالت يستعمل رالحز          
: فقولهم. بالبحث المقصود هو :الثاني صلواأل. الرأي عمالإ من جنس: والثاني الشيء،
: المال لخيار قولهم هذا على يحمل نأ ويجوز. حازر ناأو خرصته، ذاإ الشيء حزرت

حزبعث ،وسلم عليه اهللا صلى النبي نأ الحديث وفي. اتر مصّواذُأخُتَ ال:(له فقال ،قاًد من 
حزرارقَالشَّ واذُخُ ،شيئاً اسِالنَّ مواِلَأ ات كأن الخيار،: فالحرزات . )١()العيبِ وذا والبكر 

  .(٢)راًحز تحزره بالحدس الشيء حزرك: فالحزر.... الخيار فيأخذ يهأر فيعمل يحزر المصدق
والحزيعدده ألنه ؛ خياره يأ المال، من عندي ما ةحزر وهذا: يقال. المال خيار: ةر 

  :الشاعر قال. ويقدره
  اِلجـــالرِّ ةُوقَـــر اةَرالســـ نِإ

  

  وحزسِفْالـنَّ  ةُر ـ خ يـ  ار (٣)اِلالم   
  

 ألن ؛ حزرة سميت الرجل مال وخيار. حزراَ تحزره بالحدس الشيء حزرك: والحزر
 ضيفتأ ولهذا. الحزر من الواحدة بالمرة سميت ،رآها كلما نفسه في يحزرها يزل لم صاحبها

  :الراجز نشدأو نفساأل لىإ
الحزاتُر حزسِفْالنَّ اتُر  

  :وقال آخر. فسالنَّ اهدوتَ مما هي يأ
  الحزراتُ حزراتُ القَلْبِ

وحزرات األموال هي التي يؤديها أربابها ، وليس كُلُّ الماِل الحزرةَ ، وهي العالئقُ ، 
  .(٤)أو هي نَقَاوةُ الماِل 

 
: ولفاأل ،جداً متباينة صولأ) ص. ر. خ("  المادة\ ولهذه. )٥( خاص للنخيل صرالخَ

  . الشيء رزح وهو ،صرالخَ
 ما يقول نهأل الباب؛ هذا من وهو الكذاب،: اصوالخر. هثمر تُرزح ذاإ: خَلالنَّ تُصرخَ: يقال

  .(٦)"يحق وال يعلم ال

                                                
  .١٥٥:الموطَّأ:ينظر١)  (
 .٢٠٦:المقاييس:ينظر) ٢(

 .١٢٤٥: ساساأل: ينظر) ٣(

 .٢/٤٢٢: واللسان ،٢/٩٠:، وغريب الحديث،ألبي عبيد١٨٦: العين: ينظر )٤(

  .٣٥٧:فقه اللغة وسر العربية )(٥

 .٢٥١: المقاييس  )٦(
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 التمر؛ حزرت ذاإ والكرم النخل صرخَ ومنه. تستيقنه ال فيما التظني: الخرص صلأو
،  صرخَ للكذب قيل ثم. بالكسر رصالخ: واالسم. إحاطة ال بظن تقدير هو إنما الحزر ألن

يجري على غير تحقيق فشبه  وإنما استعمل الخرص في موضع الكذب ؛ ألن الخرص
 على ما حزر: صروالخَ. الكاذبة الظنون من يدخله لماو ، واستعمل في موضعه ؛بالكذب
 من عليها ما حزر ذاإ ،خرصاً خرصهأ والكرم النخل خرصت وقد .تمراً الرطب من النخل

  .بظن تقدير هو نماإ الحزر نأل ؛نالظ من وهو. زبيباً العنب ومن ،تمراً الرطب
. ثمرها دراكإ عند خيبر نخيل على الخراص يبعث وسلم عليه اهللا صلى النبي وكان

. وللمساكين له يجب الذي التمر من ذلك بمكيله خذهمأي ثم. كذا وتمراً كذا رطباً فيحزرونه
 في للفقراء االحتياط مع منه يأكلونه فيما الثمار، صحابأل الرفق من فيه لما ذلك فعل نماإو

  . (١)نصيبهم في الفيء وألهل ،العشر ونصف العشر
 مكُرضأ صرخ وكم. النخل يخرصون الخراصون خرج: يقال المادة هذه ومن

وجاء في الحديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  .كم يجيء من ثمرها يأ بالكسر؟
. ) ٢( قضبانها يأ الشجر رصانخُ وقطع ، أي بحزر الثمر،)أمر بِخَرصِ النَّخِْل والكَرمِ:(أنه

ولعل السبب . ولما كان الخَرص خاصاً بالنخل، فإن عطف الكرم على النخل، يعد تطوراً داللياً
والعرب . لغالب ، يغرس مع أشجار النخيل وبالقرب منهافي ذلك يرجع إلى أن الكرم في ا

 بمعنى رصانالخُ تيأوت . )٣(تسمي الشيء باسم الشيء، إذا كان مجاوراً له أو كان منه بسبب 
  :الشاعر قال. سنةاأل

كَأوخُ نرصالرِّ انكَ احِمواك(٤)ب  
 

 
 

 إطافة هو) م. د. خ( المادة هذه في صلواأل. العموم تفيد وهي اللغة في الخدمة تأتي
  :الشاعر قال. مةدخَ الواحدة الخالخيل،:  مدالخَف .بالشيء الشيء

يبثْحن بكَ ثاًحمالَّضالخَ ت(٥)مِد  

                                                
 .٣/٦٢: اللسان )١(

  .٣/٦٣:، واللسان١١٥١:، وصحيح مسلم١/٣٥٠:، وصحيح البخاري٤٢٥ـ ٥/٤٢٤:مسند أحمد: ينظر) (٢
  .٥٢و  ١٧:أدب الكاتب:ينظر) (٣
 .١٥٨: ساساأل: ينظر )٤(

 .٢٤٩: المقاييس) ٥(
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 ؛ جارية وأ كان غالماً خادم الواحد، امدالخُ وأ مدالخَ لفظ خذأ الحسي المعنى هذا ومن
متحققاً في حوائجه ، وليس ذلك من الطاعة والعبادة  مخدومهعلى  فويط هو الذي الخادم ألن

  :قوماً يمدح الشاعر قال. إن العبد يخدم اهللا تعالى: في شيء ؛ ولهذا ال يجوز أن يقال
ــم ــث ونمدخَ ــ اٌلقَ يف مــاِلج هِسم  
  

  ــوــالرِّ يف ــ اذَِإ اِلح صاحتَبهــ م    (١)مدخَ
  

  لمن بد وال. اتخذت يأ ،خادماً تخدمت: يقالو. غداً خادمتنا وهذه لوجوبه، خادمنا وهذه       
أن (:السالم عليهبن أبي طالب  عليعن  حديثال وفي .نفسه يخدم يأ يختدم نأ خادم له يكن

 وسلَّم لَّى اُهللا عليهص النَّبِي أتت المخادماًفاطمةَ عليها الس َألُهالخدم، واحد والخادم.  )٢()تَس 
 كحائض فعالاأل من المأخوذة غير سماءاأل مجرى جرائهإل؛  نثىواأل الذكر على ويقع

ما  ومنه. جارية يأ سوداء، بخادم فمتعها امرأته طلق نهأ :الرحمن عبد حديث وفي .وعاشق
عائشةَ بنتَ َأبي بكرٍ وُأم سلَيمٍ ، ولقد رأيتُ :(ورد عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

  .(٣))وإنهما لمشَمّرتَانِ َأرى خَدم سوقهِما تَنْقُرانِ القرب على متُونهِما
: ويقال. خادماً عطاهأ يأ خدمه،أ: ويقال. ةًمدخ همدخْي همدخَ المادة هذه من والفعل        

  . (٤)الجن من تابعه له: مخدوم ورجل. والحشم الخدم كثرة به يراد مونخدم قوم
 رسغ في يشد ةقَلْالح مثل مضفور غليظ سير وهي: مةدالخَ المادة هذه استعماالت ومن

 يركب سيور من كان ربما ألنه ؛ماخد ليخلخالل: منه قيلو .النعل حائسر اليهإ شدي ثم البعير،
خالد بن الوليد إلى مرازِبة  حديث وفي. خدمة القدم حلقة سمي وقد. والفضة الذهب فيه

  .شيء لِّكُ قي ةٌعام ةُمدفالخ. )٥(هاعامتجها بعد افرق يأ ،)مكُتَمدخَ ضفَالحمد ِهللا الَّذي  :(فارس
 

 
 واحد صلأ ،)ن. د. س( المادة وهذه. بالكعبة خصصت ولكنها الخدمة، هي انةدلسا      
ولبيوت العبادة سدنة  . (٦)حجابه البيت وسدنة. الحجابة: السدانة نإ :يقال. مخصوص لشيء

ويعبر في اللغة العربية عن . وحجبة وخدم ، يقومون كلهم بخدمة البيت، وما فيه من أصنام

                                                
 .٢٣٤:، والفروق اللغوية٢٣٤: العين :ينظر )١(

  .٣/٤٠٥:صحيح البخاري) (٢

 .٣/٤٢: اللسان، و٢/٢٢٣:البخاري:ينظر )٣(

 .٢٨٦: الصحاح: ينظر )٤(
، ٢/١٥: الحديث غريب في النهاية، و٢/٢٨٤:والفائق ،٤/٣٢:غريب الحديث، ألبي عبيد:ينظر )(٥

  .٣/٤٢:واللسان

 .٤٣٥: المقاييس) ٦(
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وهو المرجع األعلى في سلسلة الرتب بالنسبة . الذي يتولى أمر الصنم بالسادن وسادن الصنم
  .المعابدإلى 

وبيد . وتعد السدانة من المنازل الدينية واالجتماعية الرفيعة في عصر ما قبل اإلسالم       
 ندس وقد. ةنَدالس والجمع صنام،األ وبيت الكعبة خادم: والسادن. السادن مفتاح بيت األصنام

يسدسدناً بالضم ن وسرسول اهللا هاأقر، فالدار عبد لبنيبمكة   واللواء السدانة وكانت. انةد 
  .)١( فكان لهم أمر مفتاح البيت .سالماإل في، لهم وسلم عليه اهللا صلى

.  رخاهأ:وسدله الستر ندس يقال. الهوادج سدول وهي سدال،األ في لغة سدانواأل
  :فيانالز قال. فيه لغة وسنده ،لهدس الهودج على سبلوأ

ــا ــ اذَم ــ تَركَّذَتَ مــظْاَأل ن انِع  
ــنََّأكَ ــلَّع امـ ــباَأل نقْـ   انِدسـ
  

  
ــاًاِلوطَ ــ ع مــنَ ن وِح ــ يذ بانِو  

ــ يانع ــح اضٍم ــُأو رج(٢)انِو   
  

 مثل ة،نَدس والجمع سادن، فالواحد خدمتها، ذاإ: سدناً الكعبة سدنت: يضاًأ يقال كما
 السادن بين والفرق . (٣)ومعنى وزناً رتْالسّ: ندوالسّ،  لخدمةا: بالكسر دانةوالسّ. وكفرة كافر

: انةدوالس ندوالس. لنفسه ذنهإو يحجب والسادن. لغيره ذنهإو يحجب الحاجب نأ والحاجب
  .صلاأل وهو الجاهلية، في صناماأل ةمووقَ البيت حجاب: نةدوالس. الحجابة

 وسدانة. الحديث في الحاج وسقاية الكعبة سدانة وسلم، عليه اهللا صلى النبي وذكر
 الرجل ندوس. الشحم: دينالس المادة هذه ومن .غالقهإو بابها وفتح مرهاأ وتولي خدمتها كعبةلا

  . (٤)رسلهأ ذاإ الستر ندوس ثوبه،
 

 
 

 وفسحة سعة على يدل. مطرد كبير صلأ) ح. و. ر( المادة وهذه. عام لفظ الرائحة        
. قبلها ما لكسرة ياء قلبت نماإو الواو، الريح في الياء صلأو. الريح كله ذلك صلأو. واطراد
. ريحك وجد ذاإ ،إرواحاً الصيد روحنيأ: ويقال .نسياإل ريح وجد ذاإ يدصال روحأ: ويقال

 ةَحاِئر حري ملَ ةًداهعم ساًفْنَ َلتَقَ نم: (ومنه ما جاء في الحديث .طيباً فالن من وأروحت

                                                
 . ٤٨٥:، والصحاح٦/٣٣٢:المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم:ينظر) (١

 .٢٩١: ساسواأل ،٤٨٥ :الصحاح: ينظر) ٢(

 .١/٢٧١: المنير المصباح) ٣(

 .٤/٥٤١: اللسان: ينظر) ٤(
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نَّالجة((١)  .مأخوذ من :هاحَأر تُ الشَّيءحوالكسائي يقول. ر) :رِحَأ من، يجعله )لم يرتُح 
من: يقال نأ ويجوز. الشَّيء راح الشَّيء يراحذاإ ،ه وجرِ ديح(٢)كلها بمعنى واحد. ه .  

.  (٣)ذكية ريح: يقال. ثةنمؤ الشم بحاسة يدرك عرض: بأنها الرائحة تعريف ويمكن
 لهذه: تقول. النسيم في تجدها طيبة ريح: والرائحة. وجدتها يأ طيبة، رائحة منه رحت: ويقال

  .طيبة رائحة لةقالب
والربقلة كل طرافأو. ريحانة الواحدة والطاقة. الطيبة للرياحين جامع اسم: انيح 

 ريحان ابتغي خرجت: تقول.  (٤)الرزق والريحان. النور أوائل عليه خرج ذاإ الريح، طيبة
  :ولبت بن رمالنَّ قال. اهللا

ــ   هانُـــحيرو هلَـــاِإل المسـ
  

  ورحــم ــو هتُـ    (٥)ررد اءمسـ
  

 لىإ انصرف العامة، عند طلقأ ذاإ ولكن الريح، طيب نبات كل على الريحان ويطلق
 ساكنة، بياء ريوحان صلهأو الواو اتنب من هو: كثيرون فقال فيه واختلف. مخصوص نبات

 الياء، اتبن من جماعة وقال. ينيحور على تصغيره بدليل خفف ثم دغمأ لكنه مفتوحة، واو ثم
  . (٦)وشياطين شيطان مثل رياحين على جمعه بدليل تغيير فيه وليس شيطان، ناوز وهو

، فَِإنَّه خَفيفُ المحمِل طَيب هدري الفَ انحيرمن عرِض علَيه :(الحديث في وجاء 
ةاِئحالمشموم نواعأ من الريح طيب نبت كّل وهو.  (٧))الر.  

 
 ابن عند جاء كما) ر. ت. ق( المادة هذه في صلواأل. )٨(خاصة الشواء رائحة: ارتَالقُ       
 ثم. ةالزبي لىإ فيقبل ريحه سداأل يجد بلحم هترتْقُ في رتّقَي كان سداأل صياد نأ هو: فارس
  :بن العبد طرفة قال. تاراًقُ كان كيف المشوي اللحم ريح سميت

ــتَو ــ ىادنَ ــ ومالقَ ــ يف   ميهادنَ
  

ــقََأ   ــحرِ مَأ اكذَ ارتَ ــقُ ي    (٩)رطُ
  

                                                
 .٢/٢٧٢: الحديث غريب في النهاية) ١(
 .٤٣٦: والصحاح ،٣٥٩: المقاييس: ينظر) ٢(
 .١/٢٤٤: المنير المصباح) ٣(
 .٣٨٠:العين: ينظر) ٤(
 .٤٣٦: الصحاح، و ٦٤:الديوان: ينظر )٥(
 .١/٢٤٣: المنير المصباح) ٦(
 .٤/٢٨٧: اللسانو ، ٥١٥:، ورياض الصالحين ١٢٣٨:صحيح  مسلم:  ينظر )٧(

   .٣٥٧:فقه اللغة وسر العربية: ينظر) (٨

حين قال الناس في مجلسهم    أقتار : ورواية الديوان .٧٦٢:، والمقاييس٩/٥٠:، والتهذيب٦٧:الديوان) ٩(
  ذاك أم ريح قطر
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 وهو دخانه ارتفع: رتُقْي اللحم رتَقَ :ويقال. ارهتَقُ يجد لحماً له وضعت ذاإ سدلأل وقترت
 ىكَّذَفي قُرحي الذي العود وريح. قرحالم المشوي اللحم ريحب: ارتَالقُ الخليل وخص.  (١)قاتر
   . (٢)ارتَالقُ: تهييج: والتقتير. ونحوه والعظم به

 رتقْوي رتُقْي عياله على قتر يقال التضييق، معنىب: التقتير المادة هذه استعماالت منو
  :تُيمالكُ قال افتقر،: الرجل قترأ: يضاًأ ويقال. النفقة في عليهم ضيق يأ ،وقتوراً قتراً
ــلَ ــ اُهللا مكُ المزانِور ــوالح ىص  

  
ـ  هصبق مكُلَ   مـ  ن بـ َأ نِي ـ قَْأو ىرثْ   )٣(  ارتَ

  
 عند تاروالقُ . هقتار الشيء من يتناول المقتر نأفك. وافتقر ثرىأ من بين من يريد

 يقال ال هنّإف النار على لقيأ ذاإ العود رائحة ماأو. الحجر على بهِّض ذاإ الشواء ريح العرب
 رائحةب ئه، فشبهتهاشوا رائحةو إلى اللحم  المجدبين استطابة وصفت العرب ولكن تار،القُ له

  .(٤)ورخالب ريح: أيضاً تاروالقُ. نوفهمأ في الطيبه إذا أحرق العود
إلى ريح  ويعد هذا تطوراً في الداللة ؛ إذ انتقلت داللة القُتَارِ من كونها للشواء خاصاً، 

بتوسيع معنى اللفظ ومفهومه ، ونقله من المعنى الخاص إلى : وهذا تعميم للداللة. العود أيضاً
وسبب هذا التطور هو التجاور، والعرب تسمي الشيء باسم الشيء، إذا كان . )٥(معنى أعم

فانتقلت الداللة من رائحة الشواء إلى ريح العود الذي بسببه . ) ٦(وراً له أو كان منه بسببمجا
  .  بل إن الداللة توسعت لتشمل ريح القدر وريح البخور. يتم الشواء ، فضالً عن المجاورة

 
 

 مضـي  علـى  يـدل  صـل أ) ر. ي. س( فمادة. العموم على ليدل اللغة في ريالس تيأي       
 ؛والسنة الشيء في الطريقة: والسيرة. ونهاراً ليالً يكون وذلك. سيراً ريسي سار: يقال وجريان

  :الهذلي زهير بن خالد قال. ناأ وسيرتها سارت: يقال. وتجري تسير نهاأل
  اهرتَس تََأنْ ةنَّس نم نعزجتَ الفَ

  

   (٧)اهيرسي نم ةًنَّس ضٍار ُلوَأف  
  

                                                
 .٧٦٢ :المقاييس )١(

 .٩/٥٠:التهذيب:وينظر ،٧٦٧: العين )٢(
    .لكم مسجدا اهللا المزوران والحصى: ورواية الديوان .٨٣٧: الصحاحو ،١/١٩٢:شعر الكميت: ينظر) ٣(
 .٢٣٩/ ٧: اللسانو ،٩/٥١:التهذيب:ينظر )٤(

  .٢١٨:فقه اللغة وخصائص العربية:ينظر  )(٥

  .١٧:أدب الكاتب:ينظر )(٦
، ٢/٢١٤:، والخصائص١٣/٤٦:والتهذيب. ، والبيت ليس موجوداً في الديوان١/٦٥:ديوان الهذليين: ينظر )٧(

 .٤٢٤: المقاييسو ،)ال تجزعن:(، بدالًمن)ال تغضبن:(وفيه
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  .الناس في سائرة جعلتها نتأ: يقول   
 سارهمأو بلد، لىإ بلد من وساروا ارة،سي وقوم ار،سي رجل: قولهم العرب عن وجاء

 يةرعال في لواليا وسار. يتعدى وال يتعدى صاحبها، وسارها الدابة، وسارت وسيرهم، غيرهم
 .المغازي على الفقهاء لسنةأ في السير اسم وغلب. السير والجمع ،قبيحة وأ حسنة سيرة

 )   ٢١:طه)(سنُعيدها سيرتَها الُْأولَى:(، قال تعالىالتنزيل وفي والحالة، الهيئة :يضاًأ والسيرة

 من فيها يسار التي المسافة أي.  (٢))هرٍشَ ةَيرسم عبِبالر تُرصنُ: (الحديث في وجاء. (١)
 وسار .الجماعة وأ الرفقة معنى على نثأ يسيرون، القوم: والسيارة القافلة والسيارة. رضاأل

. الناس في سائرة مثاالًأ فالن ريس وقد سائر، مثل هذا: ويقال. شاع: الناس في والمثل الكالم
: قال كأنه ضمارإ وفيه .واحتمل تغافل أي، )كنْع رس: (المثل في وجاء .جميعهم الناس وسائر

سر ودع عنك المروالشَّ اء٣( ك( .  
 

 
      الس(٤)يضاًأ دالجاإل عليه ويطلق ،ليالً الإ يكون فال خاص، ىر  .من خوذأم رىوالس 
 هدبعبِ ىرس( وقريء. لغتان سرىأو سرى: يقال. ليالً السير داللتها من التي) و. ر. س( مادة

سبحان الَّذي َأسرى بِعبده لَيالً مّن الْمسجِد الْحرامِ ِإلَى الْمسجِد الَْأقْصا :(لىتعا قوله في) الًيلَ
لَهوكْنَا حاري بوجّل في  .)١:اإلسراء)(الَّذ وقد جاءت اللغتان في القرآن الكريم، قال اهللا عز

 فنزل. ا من سرى، ولو كان أسرى لكان يسري فهذ). ٤:الفجر)(والَّيِل ِإذَا يسرِ:(موضع آخر
 نماإو. )٥(قُرشيةال لغةال هي لفوباأل ،سواء به سرىأو به سرى :يقال .باللغتين العزيز نآالقر
 نهاراً مسِأ سرى: كقولهم ،كيدأللت ليالً الإ يكون ال رىالس كان نإو ،)ليالً: (تعالى قال

  :ثابت بن حسان قال. ليالً والبارحةَ

                                                
 .١/٢٩٩: المنير والمصباح ، ٣١٧: ساساأل: ينظر) ١(

 .٢٦٢:، ومقدمة ابن خلدون٢٤١:صحيح مسلم:، وينظر١/١١٤:البخاري صحيح) ٢(

  .٤/٧٧٢: واللسان ،٥٢٧: الصحاحو ، ١/٣٤٠:مجمع األمثال: ينظر  )(٣
  .١/٤٣٤:المزهر )٤(

. ٤٣٦:، والمقاييس٣/١٨٤:، ومعاني القرآن وإعرابه١/٧٣:، والكامل في اللغة واألدب٤٢٤:العين: ينظر) (٥
الحجة في :ينظر. ولم ترد هذه القراءة عند أصحاب القراءات، ولم يذكرها أحد من العلماء سوى الخليل

، ٢١٢:، وتقريب النشر في القراءات العشر٢٢٩:، والنشر في القراءات العشر١٢٤:القراءات السبع
  .٢٨١:وإتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر
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ــ ــالنَّ يِّح ضةَير ــر ــ ةَب الخرِد  
  

ـ لَِإ تْرسَأ   يك ـ و ـ تَ ملَ ـ تُ نكُ (١)يرِس   
  

رىوالس :ليِلالّ سير تَعاموقيل. ه :رىالس لِّكُ يِلاللَّ سيركِّذَتُ هره ثُنَِّؤوتُ العربوقول ،ه 
  :لبيد

ـ ه اَلقَ ـ فَ انَدجِّ ـ  دقَ ـ  اَلطَ السىر  
  

  قَودِإ انَرـ خَ ن ـ د ىنَ ـ غَ رٍه    (٢)ْلفَ
  

 عالمة فحذف ، رىالس طالت يريد نأ يجوز وقد .ذكر من لغة على يكون وقد
  .حقيقي بمؤنث ليس نهأل التأنيث؛

 . (٣)ينام ال كلهليله  يسري القنفذ نأ وذلك .، أي تفرقوا)ذفُنْقُال اءرسِإ وابهذَ: (المثل في وجاء
 تيأفت تسري التي والسحابة. بالليل يسرون الذين للقوم يقال: السارية المادة هذه اشتقاقات ومن
 خاصة، الليل سير العرب لغة في رىفالس . (٤)آجر وأ حجارة من سطوانةاأل وكذلك. ليالً

  . )٥(ليالً تاهمأ ذاإ وطرقهم ،النهار سير والتأويب. كله الليل سير  وقيل
 

 
 

 كلمـة  المـادة  هـذه  صلأو ،)و. هـ. ش( مادة لىإ ترجع اللفظة هذهو. عام التشهي        
 شـهي،  وشـيء . شـهوان  ليهإ اأنو شهوى، ةأوامر شهوان، رجل: يقال. الشهوة وهي واحدة،

 علـى  ةأالمـر  وتشهت. شهوة بعد شهوة: والتشهي. اشتهى ذاإ يشهو وشها. ىهشْي يهِشَ: يقال
وحيَل بينَهم وبين مـا  :(وجّل عز وقوله . (٦)لها طلب أي تشهت ما طلبهاأ أي شهاها،أف زوجها
ونشْتَهالدنيا لىإ الرجوع من فيه يرغبون أي ، )٥٤:سبأ)(ي.  

ذهب بها : قال أبو عبيد ).ةُيفالخَ هوةُوالشَّ اءيالر عليكم افُخََأ ماَ خوفُأ: (الحديث وفي
ـ وهي عندي ليست . بعض الناس إلى شهوة النساء وغيرها من الشهوات  بشـيء  ةبمخصوص

 . (٧) ، وإن لـم يعملـه  عليه ويصر صاحبه يضمره ،المعاصي من شيء كل ، بل هي فيواحد
                                                

إن النظيرة  ربة الخدر    : ورواية الديوان. ٤٨٦:، والصحاح١٣/٥٣:، والتهذيب٨٥: الديوان :ينظر )١(
  تكن تسريأسرت إليك ولم 

 .أحداثه: وخنى الدهر. أي دعنا ننام: هجدنا. ٤/٥٧١:، واللسان٩٢:الديوان: ينظر) ٢(

  .٤/٥٧٢:واللسان ، ٢/٨٨:المستقصى )٣(
 .٢٣٧:المفردات: ينظر )٤(
 . ٨٣:إعراب ثالثين سورة: ينظر )٥(
 .٤٦٠: والمقاييس ،٤٩٩: العين ينظر )٦(
 .٥/٢٢٢: اللسان، و٢/١٦٥:، والنهاية في غريب الحديث٤/١٧١:غريب الحديث:ينظر ) ٧(
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 بالكسـر  الشـيء  وشـهيت  للشيء شهوان ورجل مشتهى، أي شهي، وطعام. معروفة فالشهوة
  . (١)استهائه على يحمل أي الطعام، يهِّشَي شيء وهذا. اشتهيته ذاإ شهوة شهاهأ

 
 
      الوحفـالوحم  .)م. ح. و( مادة من خوذأم والوحم. النساء من للحبلى الخاصة الشهوة: م :
  :الشاعر قال،  مناهاوح وقد وحمى، ةأوامر. الحبل على للشيء المرأة شهوة

  يمحو ىلَيلَ امع ىلَيلَ اميَأ
  . (٢)وطلبي وغايتي شهوتي: أي

 يقـال  لـذا  ؛خاصة الحبل شهوة في الإ الوحام وليس. الحبلى شهوة: والوحام والوحم
 امـرأة  وهـي . الوحـام  بينة وحمى فهي تحم وهي وحمت، قد شيئاً اشتهت ذاإ الحبلى للمرأة
ـ وحم: يضـاً أ يقال كما. تشتهيه ما طعمناهاأ ذاإ توحيماً وحمناها وقد. وحامى ونسوة وحمى  ان

  :الشاعر قال ،وحمها ذهبناأ ووحمناها ،ذبحنا أي لها،
ــلَّكَو ــو تفَ ــلَبِ ىمحال ٍلي حــيلَل اه  
  

ـ واآل ىرذُّال ومحشُ   ـ ارِجالب اتدبِ اي  
  

وكذلك الوحم والوِحام فـي الـدواب إذا حملـت    .)٣( نيلها لىإ سبيل ال التي الغريبة شياءاأل أي
  :قال لبيد. واستعصت

  . )٤( يعلُو بِها حدب اِإلكَامِ مسحج           قَد رابه عصيانُها ووِحامها 
  :عرابياأل ابن نشدأو. النكاح شهوة بمعنى اللغة في الوحم تيأوي

ـ  متَكَــ ـ كَ اهفَــخَْأفَ بالحـ   امـ
  

ـ البِ متُكْتَ   ـ  ركْ مـ  ن   محالـو  اسِالنَّ
  

ـ  نم اءالم فَطَنْي نَأ: يمحووالتَّ. هدصقَ تُدصقَ أي :همحو تُمحو: ويقال        عـ  ود  ىاموالنَّ
وهو من التوسع في الداللة  .يءشَ لِّكُ في ةُوهالشَّ محالو :وقيل.  (٥)حار: وحيم ويوم. رسكُ ذاإ

وهذا معـروف   .)٦(ألسباب اجتماعية، مما يزيل مع تقادم العهد خصوص معناه فيكسبه العموم

                                                
 .٥٦٦: الصحاح) ١(
 .٩٤٩: المقاييس) ٢(

  .٦٦٨:األساس) ٣(

  . ١١٢٨:والصحاح ،١٠٨٣:العين: وينظر ،١١٠:الديوان )٤(
  .٩/٢٤٢:اللسان )٥(

  .٢١:اللغة والمجتمع:ینظر )(٦
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فهناك ألفاظ انتقل معناها من الخاص إلى العـام،  . خاصة في اللغات عامة، وفي اللغة العربية
   .) ١(الوِرد، والمنيحة، والقَرب، والراوية وما إليها: مثل
 

 
 

الصرفيع صوت على يدل صلأ) خ. ر. ص( " المادة وهذه شيء، كل في عام: اخُر .
 المسـتغيث  صوت: والصراخ.  "(٢)صوت ذاإ وهو يصرخ، صرخ: يقال. الصراخ ذلك منو

  :جندل بنا سالمة قال ، غاثةلإل بقومه صرخ ذاإ المغيث وصوت
ـ  اذَِإ انَّكُ ـ تََأ ام ـ  اانَ ـ  خٌارِص   عزِفَ
  

   (٣)يـبِ ابِنَالظَّ عرقَ هلَ اخُرالص انكَ  
  

ـ ع( المثـل  في وجاء. ت إغاثته الجد في نصرتهكانإذا أتانا مستغيث  أي بـ  د يخَرِصه 
 صـرخته أ: ويقال. )٤( منه ذلأ وناصره مغيثه أي يضرب في استغاثة الذليل بآخر مثله، ،)ةٌمَأ
  . (٥)استغاثني: واستصرخني غثته،أ

 والصارخ. المغيث: والمصرخ المستغيث، وهو: المستصرخ: المادة هذه مشتقات ومن
 المغيـث  بـل : ويقـال  . (٦)ضداداأل من فهو ،يضاًأ والمستغيث المغيث: معنىب اللغة في تيأي

 مـا  الهيثم بوأ :قال. )٢٢:إبراهيم)(َأنْتُم بِمصرِخيمآ َأنَا بِمصرِخكُم ومآ :(تعالى لقوله مصرخ؛
  .بمغيثكم ناأ

 يسـتغيث  قوماً تيأي الذي والصريخ. مصيبة وأ مفزعة عند شديدة صيحة: والصرخة
: صرخ فالن يصرخ صـراخاً إذا اسـتغاث، فقـال   :ويقال. (٧)ميتاً لهم ينعى وأ غارة عند بهم

 وسـميع  منـذر،  بمعنـى  نذير: مثل لعفْم بمعنى فعيالً يكون: والصريخ. واغوثاه واصرختاه 
  :سلمى بيأ بن زهير قال. مسمع بمعنى

  انَبِ تْجعم خاًارِص انَعمس ام اذَِإ
  

  (٨)رِمض ِلاكرالم قِرو هوتص ىلَِإ         

                                                
  .١/٤٣٠:، والمزھر٥٨: الصاحبي:ینظر )(١

 .٥٠٨: المقاييس) ٢(
 . ٣٥٢: ساساألو ،١/٥:والكامل في اللغة واألدب ،٣/٢٩:، والبيان والتبيين١٢٥:الديوان: ينظر )٣(

  .١/٤٩٢:، والمزهر٢/١٥٧:، والمستقصى ٢/٥:مجمع األمثال:  ينظر) (٤

 .٣٥٢: ساساأل: ينظر) ٥(

 .٥٨٥: والصحاح ، ٥١٥: العين: ينظر) ٦(
 .٥١٥: العين: ينظر )٧(
  .الخفيفة:والضمر. هو الطالب النجدة المستغيث:والصارخ. ٢٧:الديوان )٨(
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. فاعلة وزن على مصدر وهي .استغاثتهم صوت أي القوم، صارخة سمعت ذلك ومن
 فـي  وجـاء . الديك بمعنى الصارخيأتي و الطاووس،: والصراخ.  غاثةاإل بمعنى :والصارخة

 يعنـي  ،)ارخِالص تَوص عمس ذاإ يِلاللَّ من ومقُي كان :(وسلم عليه اهللا صلى النبي نأ: الحديث
  . (١)الليل في الصياح كثير ألنه ؛ الديك
 

 
      الوهي: يةُاع الصالميت على اخُر هو) ي. ع. و( ةالماد هذه داللة في صلواأل. ةخاص 
. الًعف منه عمسَأ ولم، تيالم ىعل اخُرالص يةُاعالو: الخليل قال ذلك وفي.  (٢)صواتواأل الجلبة
والوألع :لَجوَأ ةٌبل اتٌصوذاإ ،البِلك جبِلَالطَّ في تْد وهرالراجز قال. تْب:  

عساًابِو يف وكَعتَ ةتَح الواع  
 المـادة  هذه ومن. آوى وبنات الكالب صواتأ من: ةُعوعوالو. يةاعالو من اسماً جعله

   :الخنساء قالت .نسح له تٌعنَ :عوعو يبطخَ: يقال
هالقَ ووم الَّولسن الوعو(٣)ع  

  :الشاعر قال. مهذار أي بالقبح، نعت ذاإ وعواع رجل: ويقال
  (٤)ااعوعو هبِ ءرللم عمستَ

ـ  ىزعالم ورفُنُ هنْع ونرفُنْتَ متُنَْأو:(وجهه اهللا كرم علي حديث في وجاء من وعـ و عة 
 ذاإ الناس صواتأ وهي:  عاوِعالو ذلك ومن. ) ٥(مهتُجض: ساالنَّ اعوعوو ،هتوص يَأ ،)دساَأل

  . (٦)يضاأ وعاوع: وعوعوا ذاإ للقوم ويقال. حملوا
 

 
 

 صـل أ المـادة  ولهذه). ب. ل. ط( لمادة الطلب ويرجع. والشر الخير في عام الطلب        
. طلبتـي  وهـذه  مطلبـي،  وهذا. طلباً طلبهأ الشيء طلبت: يقال. الشيء ابتغاء على يدل واحد

                                                
 .٣٤٤: الوسيط المعجمو ،٣٣٩:، وصحيح مسلم٤/١٧٤:صحيح البخاري:ينظر )١(

 .٩٦٠: المقاييس )٢(

  .١٠٥٨:والعين. هو الفارس المستعد الوعوع: ورواية الديوان. ٧٨:الديوان :ينظر )٣(
 .١٠٥٨.:العين )٤(

 .٩/٣٤٩: اللسان، و٤/٢٣٥:النهاية في غريب الحديث  :ينظر) (٥
 .٩/٣٤٩: اللسان )٦(
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 طلـب أو. الطلـب  لىإ حوجتهأ ذاإ طلبتهأ: قالوا وربما. به سعفتهأ أي ابتغاه، بما فالناً طلبتأو
  :ةمالر ذو قال. مطلب ماء وهو. القوم طلبه حتى الماء، عن تباعد: الكأل

ــَأ لَّضه رــاع ــلْكَ اي بــ ة صدار  
  

  عن بٍارِقَ بٍلَطْم وراده ـ ع ص(١)ب   
  

 حـق  مـن  خـر آ عند لك كان ما: والطلبة الشيء، جدانو محاولة: المطلب ذلك ومن
  . (٢)بذلك وتتقاضاه تطالبه تزال وال. عنده لك بحق نساناًإ تطالب نأ: والمطالبة .به تطالبه

 طالـب،  جمع: يضاًأ والطلب .المطلوب المفعول اسم المادة هذه مشتقات من جاء ومما
  :ةمالر ذي عند مجموعتين اللفظتان وردت دقو

  تْردكَانْو يشحالو هبانج اعصانْفَ
  

    لْيحبالَ ن تَأييل لُطْالملَوالطَّ وب٣( ب(  
  

 مـن  فهـو . الطلب لىإ حوجهأ أي: طلبهأو طلب، بما سعفهأ بمعنى طلبهأ الفعل تيأوي
  :الشاعر قال. بطلب الإ يبتل فلم بعد ذاإ الماء، طلبأ: قولهم ومنه. ضداداأل

  (٤)بلطْم ليِلالَّ رخآ قٌرب كاجهَأ
. وقضـاؤها  إنجازهـا  وإطالبهـا  ،الحاجـة  :بةلَفالطَّ: خرأ معانٍ المادة هذه من تيتأو
  :عشىاأل قال. موضع اسم :ومطلوب

  
اي اظَقَ ماًخَر ىلَع (٥ ) وبِلُطْم  

 
. التَّوخِّي طلب الرضا ، والخير، والمسـرة : لذلك يقال .خاص لخيرا في يخِّوالتَّيستعمل      

 وخـت : يقـال . وقصد سير على تدل لكلمة) ى. خ. و( المادة وهذه . )٦(تَوخَّى شَره: وال يقال
  :الشاعر قال ،وخياً تخي الناقة

تْيبعن خْوي عيٍله نياف  
                                                

  :الديوان ورواية . ٥٣٥: والمقاييس ، ١٩: الديوان :ينظر )١(
  طربضعناق تعن مطلب وطلى األ    ضله راعيا كلبية صدراأ

  
 

  .٥٧٢: العين: ينظر )٢(

  .يمررن مراً سريعاً :و يلحبن .١٨: الديوان :ينظر )٣(

  .٦٤٤:الصحاح: ينظر )٤(
 .وبخين على يا رخماً قاظ :الديوان ورواية . ٥/٦٢٠: واللسان ،٦٤٤: الصحاح، و٥٣:الديوان:ينظر )٥(

 .االست:والينخوب ،طائر :والرخم

  .٢١٦:فقه اللغة وسر العربية:ينظر) (٦



  
 

٢١٦ 

 يونس حمش خلف

 يـن أ دريأ وما. سمته أي فالن وخي وهذا. قصدك قصدت أي وخيك، وخيت: ويقال
 توخيـت : ويقـال . للحـق  التحـري  بمعنـى  التوخي تيأوي     .(١)توجه ينأ أي فالن، وخي

. اسـتخبرهم  أي خبرهم؟ ما فالن بني لنا استوخِ: تقول والعرب. قصدك تحريت أي ،مرضاتك
 مـن  تصـنعانه  فيما الحق اقصدا أي ،)امهِتَواس ايخَّوتَفَ ابهاذْ لهما قاَل(: الحديث في جاء ومما

 الطريق بمعنى الوخي ويكون .)٢(القسمة من القرعة تخرجه ما منكما واحد كّل وليأخذ ،القسمة
  :وانشد القصد، هو: ثعلب وقال. المعتمد

  ومهيخْو نيَأ رصبَأ كحيو تُلْقُفَ
  

   (٣)وامحتَواقْ اءمجاَأل واعلَطَ دقَ اَلقَفَ   
  

 لفـاً أ الواو قلبت وربما. تحريت أي محبتك توخيت: يقال ولذلك: الخير في الإ تيأي ال فالتوخي
 فقـد  وخيت: قلت ذاإو سواه، دون من تيممته أي كذا، مرأ توخيت: يقال وكذلك. تأخيت :فقيل

  . (٤)غيره لىإ الفعل عديت
 

 
 ٍليصُأ لىإ) ع. ل. ظ( المادة هذه وترجع. عامة نساناإل سوى لما اللغة في علْظَّال تيأي

ـ  هـو : ويقولون. فيميل يغمز كان ذاإ ؛علْظَ به دابة: يقال. مشي في ميل على يدل : أي الع،ظ
  :الذبياني النابغة قال. القويم الطريق عن مائل

  ةًانَــمَأ كنْــخُي ملَــ داًبــع دوعــتَُأ
  

  تْتَورك عماًاِلظَ داًب ـ و هـ  و    (٥)عاِلظَ
  

  :عزة ريّثَكُ قال. لعظي فهو داء برجله نأك الغمز،: علْظَّوال
ذَكَ تُنْكُولَ عِلْظَّال اتتَ امحتلَام    لْظَ ىلَععاه يوم ارِثَالع لَّقَتَاس(٦)ت  

 استقل الهجر على تحامل فلما. العشق شدة من العظال مثل كان نهأ خبرأف عشقه، يصف       
 تغمـز  تركـب  مـا  قـل أ فهي. حمر يصبها ةداب وأ كإنسان وهو. الشدة على نفسه حمل حين

                                                
 .٩٥٠: المقاييس: ينظر) ١(

  .٤/٢١٣:النهاية في غريب الحديث )  (٢
 .٩/٢٤٨ :اللسان: ينظر) ٣(
 .١٠٤٠:العين: ينظر )٤(

وهو ظالع  :(ويروى البيت بلفط .)وهو ضالع(:ورواية الديوان  .٥٥٣: المقاييسو ،٧٨: الديوان :ينظر )٥(
 ).أيضاً

 .٥٨٧:العينو ،٩٩:الديوان :ينظر )٦(



  
 

٢١٧ 

مام تَيدلُاوالنَّ هاس من امِّالع اصِّالخَو 

. طاعتـه أف الصـبر  علـى  نفسه حمل ،ليهاإ له سبيل ال نهأ وعلم الناس، ىأر ولما... صدرها
  .(١) ذكر واألنثىال ، يستوي في هذا الوصف العظ ونذربو ، العظ دابة: ويقال

  :فرساً يذكر ذؤيب بوأ قال. مشيته في غمز أي ،لعاًظ لعظي البعير لعظ: يقال وكذلك
يعـ  ود ـ نَ هبِ ـ الم شُهِ ـ َأكَ اشِشَ   هنَّ
  

  صدـ  ع سليم رـ ج عال ه ـ ظْي   )٢( علَ

  

 من بهم ضاقت أي هلها،أب رضاأل لعتظ: عبيد بوأ وقال. المتهم بمعنى العظال تيأوي
 كعلْظَ على رقَإ( :المثل في ويقال. لثقله بحملها لعظت كالدابة فهي لكثرتهم تمثيل وهو. كثرتهم

 وجـاء  . (٣)تطيـق  مما كثرأ عليهاحمل ت وال نفسك على اربع وأ بنفسك ارفق أي ،)ااضهي نَأ
: النـوادر  وفي. بمساويك عالم نيإف فَّكُ أي ،)كعلْظَ على ْأقَار: (تقول العرب نأ زيد بيأ عن

ـ  اءجرالع وال: (ضاحياأل حديث وفي. وعيبه دائه على يسكت أي ،هعلْظَ على ُأقري فالن البين 
  . (٤))اهعلُظَ

 
 

 قلـة  علـى  يدل واحداً صالًأ) ع. م. خ( المادة لهذه نإو. خاص لضبعل الخمع يستعمل
ـ  ألنهـن  الخوامع؛: للضباع ويقال األعرج، خمع ذلك فمن. االعوجاج وعلى االستقامة عجر .

ـ : والخامعة. أي ظَلْع اعمخُ وبه علَظَ أي مشته، في عموخَ الضمشـت  ذاإ تخمـع  نهـا أل ع؛ب .
والخ(٥)واللص الذئب بالكسر عم .  

 مـن  وكل. مشت ذاإ وخمعاً خموعاً  تخمع نهاأل الضباع؛: الخوامع خمع: يقال وكذلك
 الخمـع : عـرام  قـال . الفعـل  لـذلك  اسم اعموالخُ. خامع فهو عرجاً به كأن مشيته في خمع

 يأ تخمـع  نهـا أل الضباع؛ أي الخوامع كلتهأو. امرأة اسم: ماعةوخُ. الفاجرة المرأة: والخموع
 مشـعث  قـول  شاهده بري ابن قال. عرج ذي كل على ماعالخُ ويطلق . (٦)مشيتها في تعرج

  :العامري
ــو جتْاء جــي ــَأو ٌلَئ وب بــن ايه  
  

  اعمــخُ هبِــ نِيياقالمــ محــَأ  
  

                                                
 .٥٨٧: العين: ينظر )١(

  .١/١٨:ديوان الهذليين )٢(

 .١/١٣٢:، والمستقصى٦٥٨: والصحاح ،١/١١٧: مثالاأل جمهرة: ينظر )٣(

 .١٦/ ٦: اللسانو ، ٣٤٣:، وبلوغ المرام٢/٤:، وسنن الدارمي ٢٨٣:الموطَّأ: ينظر )٤(

 .٢٧١: المقاييس: ينظر )٥(

 .١٧٥: ساسواأل ،٢٦٨: العين: ينظر )٦(



  
 

٢١٨ 

 يونس حمش خلف

 اناًعموخَ ماعاًخُ تخمع نهاأل لها؛ الزم اسم فهو بالضباع اختص نهأ الإ العرج، اعمفالخُ
  . (١)بطن وهم: ماعةخُ بني على تطلق نهاأ المادة هذه استعماالت ومن ، مشت ذاإ وعاًموخُ
 

 
 

 يـدل  صـحيحان،  صالنأ لها) ز. ج. ع( ومادة. جميعاً ةأوالمر لرجلل عام العجز لفظ       
 مـؤخر : فـالعجز . البحـث  في المراد وهو. الشيء مؤخر على خرواآل.الضعف على حدهماأ

 شـبه  وبه مؤخره نساناإل زجع هو اللفظ هذا طالقإ في صلفاأل. (٢)عجازاأل والجمع الشيء
وهذا التغير في الداللة يعد  .٣) ( )٢٠:القمر)(كََأنَّهم َأعجاز نَخٍْل منْقَعرٍ:(لىتعا قال. غيره مؤخر

تطوراً لأللفاظ ، ونقالً لها من المعنى الحسي المادي إلى الداللة المعنوية ؛ ألن اللغات تسـير  
  . )٤(في تطورها من اإلشارة إلى العبارة ، ومن التجسيد إلى التجريد

ـ عَأو رِماَأل زجع: يقولون نهمأ حتى االستعمال في توسع الحسي المعنى هذا ومن جاز 
 يريـد . )اهوردص تْلَّو دقَ ورٍمُأ ازجعأََ واربدتَ ال (:الحديث بعض في وجاء. اهرواخَأ: ورِماُأل
: زجوالع .فات ما على متحسراً نفسك تتبعه فال مرأ فاتك ذاإف. ) ٥(وصدورها موراألأواخر  بها
 يـذكر  آخـره،  ، كلها بمعنـى هزجِوع هزجوع هزجوع الشيء زجع: يقال. منه الظهر بعد ما

  :باًعقا يصف خراش بوأ قال. ويؤنث
ــهِب ــغَ اًيم يَأ رن ــالع جز ــنْم اه  
  

ــتَ   ــ اُلخَ ستَارلَ هــب ــلح اًنَ (٦)اًيب   
  

ـ ع ذاإ الإ بالكسر زجِع: لعفَ وزن على المادة هذه تستعمل وال          ـ ع مظُ الرجـل  زج. 
ـ نُ نِإو ، هذْخُْأنَ هطَعنُ نِإ قٌّح النَ: (قال نهأ جهه و اهللا كرم طالب بيأ بن علي عن وروي نَعمه 

 صـابرين  المشقة مركبنركب  حقنا عنانم نإ :ومعناه، )ىرالس طاَل نوِإ  بِلاِإل ازعجَأ بكَرنَ
  .(٧)انَقِّحبِ ينخلِّم منه نضجر ملو ،مداأل طال نإو ا ؛ ألن الركوب على أعجاز اإلبل شاقّ،عليه
 

                                                
 .٣/٢٢٤: اللسان: ينظر )١(

 .٦٤: المقاييس ينظر) ٢(

 .٣٢٥ :المفردات )٣(

  .٢١ـ  ٢٠:العراق المباحث اللغوية في :ينظر )(٤

 .٦/٩٨:، واللسان٢/٣٩٨:الفائق:ينظر) (٥
 .٢/١١٦:دیوان الھذلیین: ینظر: لم أجده في الدیوانو .٦/٩٨: اللسان: ينظر )٦(

، ٣/٧٧:، والنهاية في غريب الحديث٢/٧٢:وغريب الحديت،البن الجوزي ،٢/٣٩٧:الفائق: ينظر )٧(
 .٦/٩٨: واللسان



  
 

٢١٩ 

مام تَيدلُاوالنَّ هاس من امِّالع اصِّالخَو 

 
 سـبق  التـي ) ز. ج. ع( مادة لىإ يرجع اللفظ وهذا. خاص ةأللمر يطلق لفظ العجيزة        
 كانـت  ذاإ ةأالمـر  لعجيـزة  خـاص  وصف: فالعجيزة. الشيء مؤخر على تدل فهي .ذكرها
. االلتباس مخافة عجائز يقال وال: الخليل وقال. عجيزات والجمع ،عجزاء ةأامر: يقال. ضخمة

  :ةمالر ذو قال
عجزاء مكُمخَ ةٌورمقَ ةٌانَصقٌل  
  

  نْعشَالوِ اهاح تَوالجِ مسم القَوص(١)ب  

ـ عتَ المرأةُ تزجِع: يقال المادة هذه ومن جز ـ ع جاًز وـ ع ذاإ: بالضـم  زاًج ـ ظُع تْم 
جِعتُيزقولهم المادة هذه من اشتق ومما .اه زجفي الدابة يأخذ داء وهو :الع علذلك لثقفت هازِج .

: يقال ،الشيخ ولد خرآ ةزجالع وابن ةزجوالع. عجزاء نثىواأل عجزأ للذكر :يقال منه والوصف
ِلوِل دعجزأي ، ة ِلوبِكَ بعدما دالراجز قال. بواهأ ر:  

وتَاسبصتْر يف َأ يِّالححـ َأ ىو مراد  
  

  عجـ  ةَز ـ ي نِيخَيشَ سىم مـ ع ب(٢)اد   
  

 على وهذا. جبل كأنها مرتفعة رملة وهي: لمالر من العجزاء الباب، هذا في شبه ومما       
 مـن  والعجـزاء . والكثيب بالرمل العجيزات يشبهون قد كما. العجيزة ذات بعجيزة شبهت نهاأ

  :عشىاأل قال. العجيزة الخفيفة: العقبان
نََّأكَوـ تَ ام ـ  عبِ الصوـ خْشَبِ ار صاه  
  

  عجزتَ اءرـ بِ قُز يِّلَالس عـ الَي (٣)اه   
  

 .ةأوالمـر  للرجل يصلح وهو. ازجعاَأل وجمعه هرؤخََّم الرجل زجع نأ يتبين تقدم مما
ـ َأ:(عنـه  اهللا رضي البراء حديث في وجاء .خاصة ةأالمر عجيزة فهي العجيزة ماأو ـ ر هنَّ  عفَ
جِعتَيزه يف السجو). ودجِالع(٤)للرجل فاستعارها خاصة ةأللمر هي :ةُيز .   

باأللفـاظ عـن طريـق تعمـيم      ويمكن أن يعد هذا من قبيل التطور الداللي، الذي يلحق      
فال يقتصر التطور على انتقال الداللة من الحسي إلى المجازي فحسب، بل قـد يكـون   . الداللة

كما هي الحال فـي  . التطور عن طريق انتقال الداللة من المعنى المادي إلى معنى مادي آخر
ويحصل هذا التطور لسـبب اجتمـاعي   . العجيزة التي خصصت بالمرأة ، ثم استعيرت للرجل

                                                
 .٦٠٤: العين: وينظر ،١١: الديوان )١(

 .٢٦٣ :أدب الكاتب:، وينظر٦٠٤: العين )٢(

 .القطيع من بقر الوحش:والصوار .٦٤١:المقاييس: ، وينظر١٥٣:الديوان )٣(

 .٦/٩٩:واللسان ،٣/٧٨:والنهاية في غريب الحديث ،٢/٢١٢:، وسنن النسائي٤/٢٠٢:مسند أحمد :ينظر) ٤(



  
 

٢٢٠ 

 يونس حمش خلف

فاللغة العربية  من أكثر اللغـات  . )١(د خصوص معناه ، فيكسبه العمومما، يزيل مع تقادم العه
  .الحية توسعاً في االستعمال

 
 

 
 وهو، صحيح صلأ) و. د. ع( المادة فهذه. عام بشكل للحيوان يستعمل الجري، بمعنى العدو
. رضالح وهو العدو، ذلك منو. عليه يقتصر نأ ينبغي لما وتقدم الشيء في تجاوز على يدل

. وكثيره ودالع جيد أي ان،ودع: الفرس عدو من ويقال. عاد وهو ،عدواً بعدو عدا: تقول

 بعد قتله ثم ذاهآ قد ذئباً يصف رالشاع وقال. ساعة كل الناس على يعدو للذي: عدوان وذئب
  :ذلك

 تعدو، الخيل: والعادية .العدو شديد أي والدال، العين بفتح واندلع نهإ: يقال ووكذلك       
 ما جاء في ومنه. يعدون الرجال العادية تكون وقد والواحد، للجمع نهاأ أي الواحد والعادي
 الخيل من هو: وقيل . )٣(رجلهمأ على يعدون الذين أي ،)مهتُُيادع تْجرفخَ( :خيبر حديث
  :ذؤيب بوأ قال .الفرسان دون الرجالة من يحمل ما ولأ: العادية: وقيل. خاصة

وعــاد يــلْتُ ة يق ّــالث يــنََّأكَ اب ام  
  

  )٤(   يـح رِ ةاحمالس تَحتَ اهعزِعزتُ  
  

  . (٥)الفرسان دون الرجالة من حمل من أي. مقبالً القوم عدي رأيت: تقول والعرب
 يصـرع  يدينص بين الصياد وأ الكلب وأ الفرس يعادي نأ فهو: داءالع المادة هذه ومن

 طعنتـين  طعنهـا  ذاإ رجلين وبين صيدين بين الفارس عادى: ويقال. خراآل ثرإ على حدهماأ
 فـي  خـر اآل ثرإ على حدهماأ يصرع االثنين بين والمتابعة المواالة: المعاداة وكذلك. متواليتين

  :القيس امرؤ قال. واحد طلق
ـ  ىادعفَ عدـ  اء بيـ  ن ـ عنَو رٍوثَ جة  
  

  داًاكَر لَوم ينْضـ بِ ح مفَ اءـ غْي (٦)ِلس   
  

                                                
  .٢١:اللغة والمجتمع:ينظر) (١

 .٦٤٧: والمقاييس ،٦٥١١: العين: ينظر) ٢(

  .٣/٨٣:النهاية في غريب الحديث) (٣

 .١/١١٥:ديوان الهذليين )(٤

 .٦/١٣٢: اللسان: ينظر) ٥(

 .٦/١٣٨:، واللسان٦٤٧: والمقاييس ،٦٢: الديوان:ينظر) ٦(

ــ ــَأ ذِْإ ركُذْتَ ــ تَنْ ــالقَ يددشَ   زِفْ
  

   (٢)زِمالج انودع ىريصالقُ دهنُ  
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 هـذا  صـاد : يقول. خراآل على وعدا هذا على عدا كأنه. يضاًأ العدو من مشتق ذاك نإف      
  .واحد طلق في ونعجة ثوراً الفرس

 
 

         العلس والعمادة من خوذأم وهذا.  (١)خاص للذئب السير من نوع وهو بخبال: النس 
 ُلسعي َلسع: يقال. هززته ذاإ الرمح اهتزاز شدة على يدل صلأ هو: والعسالن). ل. س. ع(
عكما ،الناًس يعالذِّ ُلسذاإ ئب مىض موالجمع عاسل والذئب. عاًرِس :علس يقالو. واسلوع :
رمح عبن مقبلا قال. اٌلس:  

 تََأوِّبالم ةهدالر ئبذ ا خَبكَم         هوبكُع مضتُه النٍ اَمسي عذ٢(و(  
  :الذئب في الشاعر وقال
عسالن َّأ ئبِالذمارِقَ ىساًب    برالَّ دُللي لَعينَفَ ه٣( ْلس(  

ـ تْم دراطَّو هسرْأ قَفَوخَ سيره، في هتُفَرعم اضطربت ذاإ ،اسٌلع سرفَ: يقال كما          . (٤)هنُ
 نشـد أو. فاضـطرب  الـريح  ضـربته  ذاإ الماء عسل: يقال ،المياه ركةح في المادة تستعملو
  :صمعياأل

حَأكَ ضاًون ماءاذَِإ ه عْلس  
يُلِلوالد يعالشاعر ذلك في وقال سرع،أ ذاإ المفازة في ُلس:  

عتُلْس بعيـ  د ـ ح ومِالنَّ ـ طَّقَتَ ىتَّ تْع  
  

ـ الَّو اهنفُافَنَ   ـ  ُللي ـ م مِوالقَبِ س(٥)فُد   
  

 نسـان، اإل وكذلك ،سرعأو عنقأ ذاإ وعسالناً عسالً يعسل الذئب عسل: تقول والعرب
  :الشاعر قال

لَ اِهللاوــو ــو الَ جــ ع يف العــر   وبِقُ
  

ـ بَأ تُنْكُلَ   ـ ع ىقَ ـ  الناًس من  ّيبِالـذ  
  

                                                
 .١/٤٣٣: المزهر: ينظر )١(

شبه :الردهة.ضرب من السير السريع:وخب. الرمح الذي يهتز في يد الضارب:وذوعسالن. ١٥:الديوان )(٢
  .تلة كثيرة الحجارة

وليس هذا البيت في قصيدة لبيد التي على هذا . اختلف في نسبة هذا البيت ، فمنهم من ينسبه إلى لبيد) ٣(
، ٢/٥٠:،والخصائص١٧٧:مجاز القرآن:ينظر. ومنهم من ينسبه إلى النابغة الجعدي. الروي في الديوان

 .٦/٢٥٣:واللسان ،١١/٣٠٧:، والجامع ألحكام القرآن٦٧١:والمقاييس

 .٦٧١: المقاييس: ينظر) ٤(

 .٦٧١:المقاييس )٥(



  
 

٢٢٢ 

 يونس حمش خلف

ـ : يقـال  لذا. خاصة ئبِالذِّ في النسالع يستعمل ما كثروأ . (١)نسانلإل استعاره ذإ  رم
يعُلس نْويولم يقتصر االستعمال اللغوي على ذلك ؛ إذ اتسع مجـال الداللـة ليشـمل     . (٢)ُلس

عدة أشياء ، منها حركة  معرفَة الفرس عند االسير، وحركة الماء إذا ضربته الـريح  : العسالن
وهذا هو نتيجة للتطور الداللي . ، والدليل إذا أسرع في المفازة ، أي أنّه صار  وصفاً لإلنسان

والسبب في هذا التطور يرجع إلى وجود مناسبة بين هذه المعـاني ،  . ميم الداللةالمعروف بتع
فقد يوضع الشيء مكان الشيء إذا كان قريباً منه ، . التي ترتبط مع بعضها بالحركة واالهتزاز

  .)٣(أو كان منه بسبب
 

 
 

 يـدل  صحيح صلأ المادة ولهذه) ل .س.غ( مادة من خوذأم وهو. عام شياءلأل ُلسالغَ        
: بالضـم  سلالغُ واالسم. المصدر بالفتح سالًغَ الشيء غسلت: يقال. وتنقيته الشيء تطهير على
  :وحش حمار يصف الكميت قال. لسوغُ لسغُ: يقال

ـ غُ نم نِيعونَ يف ةاءلَاَأل تَحتَ ٍلس  
  

  ااتَب ـ لَع يـ تَبِ ه ساٍلج ـ قْتَو (٤)ارِص   
  

 بـه  يغتسل ما: ولسوالغُ .المطر من ومرة الماء من الشجرة على ما عليه بسيل: يقول
  : الشاعر قال. غيره وأ خطمي من سأالر

ـ  َلسالغ نِإ ُليلَ ايفَ ام ـ د مَأ تّـ ي اًم  
  

  لَعـ  ي حرـ  ام ـ مي الَ سين ـ الغ ُلس  
  

 الجسـد  غسل تمام: سلوالغُ. تزوجها في طمعاً الغسل لىإ حتاجأف غيرها جامعأ ال أي
. غسـلت  من) فعلين( وزن على وغسلين. الخطمي لسوالغ الماء، بمعنى لسالغُ تيأوي .(٥)كله
 غسالة: والغسلين). ٣٦:الحاقة)(ولَا طَعام ِإلَّا من غسلينٍ:(وجّل عز قال. الشديد الحار نهإ: يقال

 كمـا  والنون الياء فيه وزيد ،ودمائهم النار هلأ لحوم من انغسل ما وهو النار، في الكفار بدانأ
 زلـت أف الماء عليه سلتأ: غسالً الشيء غسلت: قولهم المادة هذه في وجاء.  (٦)عفرين في زيد
. البـدن  غسل: واالغتسال. )٦:المائدة)(فَاغْسلُواْ وجوهكُم وَأيديكُم ِإلَى الْمرافق(:قال تعالى.هندر

                                                
 .٦/٢٥٣: اللسان: ينظر) ١(
  .٥/٤٨:، وبصائر ذوي التمييز٣٣٨: المفردات :ينظر )٢(

  .٢٥٥:الفروق اللغوية:ينظر) (٣

 .ولم أجده في الدیوان. ٧٧٥: والصحاح ، ٧١٠: المقاييس: ينظر) ٤(

 .٧٧٥: الصحاح: ينظر) ٥(

 .٧١٣: العين: ينظر) ٦(
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هـذَا مغْتَسـٌل بـارِد    :(قال تعالى .به يغتسل الذي والماء. منه يغتسل الذي الموضع: والمغتسل
ابشَر(١) )٤٢:ص)(و .  

. كةُالِئالم هتْلَسوغَ حدأ يوم استشهد نصاري،األ عامر بيأ بن ةُلَظَنْح: المالئكة وغسيل
 يُلسغَ :يفسم ،)هونَرتُسي ينرِوآخَ هونَلُسغَي كةُالِئالم تُيَأر:(وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال
كَالِئالمالغَ( ليهإ ينسبون وأوالده ةييلسأ نهأ وذلك .)نيالنَّ عجلهأف هلهأب لمدفلما ،االغتسال عن ب 

 لـم َأ كان نهأ فذكرت هلهأ به خبرأف. هونَلُسغَي المالئكةَ وسلم عليه اهللا صلى النبي ىأر استشهد
ِإن صاحبكُم يعني حنظلةَ لَتُغَسلَه :(وفي رواية أخرى أن رسول صلى اهللا عليه وسلم قال .(٢)هاب

خرج وهـو جنُـب حـين سـمع     : المالئكةُ، فَسَألُوا َأهلَه ما شَْأنُه؟ فَسِئلتْ صاحبتُه عنه، فَقَالَتْ
ففـي ذلـك يقـول    .  )٣()لذلك غَسلَتْه المالئكةُ: (ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفقا).  الهاتفةَ

  :األحوص بن محمد ، وكان خال أبيه
  )٤(غَسلَتْ خَاِلي المالِئكَةُ اَألبْـ        ـرار ميتاً َأكْرِم بِه من صرِيعِ 

  .ن البد غسل ومنه ،شيء كّل في عام اللغة في فالغسل   
 

 المـادة  ولهـذه ) ر. ص. ق( مـادة  من خوذةأم وهي. خاص للثوب الغسل: القصارة         
 صـالن واأل. الحـبس  علـى  خرواآل. ونهايته مداه الشيء يبلغ الأ على يدل حدهماأ: صالنأ

 الثـوب  رتقص ويقال. القصر بين قصير هو: يقول. الطول خالف: رصالق: ولفاأل. متقاربان
علـى وزن   صـارة والق وقصـارة،  قصراً الثوب يقصر: القصار سمي ومنه  .تقصيراً والحبل

)فعلى قصيرة جمع وهي عشىاأل عن نادرة جاءت المادة هذه منو .) (٥)لةاع قال ذإ صارة؛ق:  
  الَـــو بســـح يصـــاقنَ الَـــ

  
ـ َأ   ـ  اذَِإ ديـ ـ ق تْدمـ    (٦)هارصـ

  
 ومنـه . ودقه حوره: كالهما هروقص قصارة الثوب قصر: يقولون نهمأ العرب عن وورد      
 .المحور للثياب؛ ألنه يدقها بالقَصرة التـي هـي القطعـة مـن الخشـب      وهو :ارصالقَ سمي
وزن على الصناعة بالكسر صارةوالق ف٧( ةالع( .  

                                                
 .١٣٣/ ٤: التمييز ذوي وبصائر ، ٦٦٢: المفردات :ينظر )١(

 .٦/٦٢٥: اللسان) ٢(
  .٤/٢١:لبداية والنهاية،  وا٢/٧٨٦:الكامل في اللغة األدب:، وينظر٣/٢٢:السيرة النبوية) ٣(

  .٢/٧٨٦:الكامل في اللغة واألدب) (٤
 .٧٧٨:المقاييس:ينظر )٥(
   .٧٩٤: والعين ،٩٤: الديوان )٦(
  .٢/٥٠٥:، والمصباح المنير ٧/٣٨٧:اللسان:ينظر) ٧(
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 فروعـه  ترجع صحيح، صلأ) ر. ظ. ن( ومادة. عاماً شياءاأل لىإ اللغة في النظر تيأي       
 الشـيء  لـى إ نظرت: فيقال فيه، ويتسع يستعار ثم. تهنومعاي الشيء ملأت هو واحد، معنى لىإ
 الوقـت  لـى إ ينظر كأنه القياس ذلك وهو. انتظرته: أي نظرته: ويقولون. عاينته ذاإ ليهإ نظرأ

  :الشاعر قال ،فيه تيأي الذي
ــكُنَِّإفَ ــرظُنْتَ نِإ امـ ــيلَ يانـ   ةًلَـ
  

  من الدرِه فَنْيعـ  ين ـ ج مُِّأ ىدلَ   بِدنْ
  

ـ  فـالن  بني لىإ الدهر نظر ومنه .بعين نظرت: ويقولون  أي ،نظـرة  وبـه . هلكهمأف
ـ النَّ وكـذلك  بـالعين،  الشيء ملأت هو: والنظر . (١)لونه فشحب ليهإ نظر كأنه شحوب،  انرظَ
 أي ونظـر،  اللح حي: يقال. االنتظار بمعنى تيأي والنظر. الشيء لىإ ظرتن وقد. بالتحريك

   .تقابل أي تناظر ودورنا فالن، دار لىإ تنظر وداري. بعضاً بعضهم يرى متجاورون
: للعـين  يقـال  كما. العين نسانإ فيه الذي صغراأل السواد: المقلة في الناظر ذلك ومن

 بـن  العبـاس  قـال . جانبيه من نفاأل على الدمع مجرى في عرقان وهما .والناظران الناظرة
  :مرداس
ــلقَ ــلَ ةُيلَ ــ مِح ــينُزِي نيراظالنَّ اه  
  

  )٢( دارِب شِيالع نم وضفُخْمو اببشَ  
  

 الهنـي  هـو : البارد والعيش .المستحب وهو لحمه، وقلة خدال سالةأب محبوبته وصف
 ألنـه  ؛برداً النوم سمي هذا وعلى البؤس، عن وبالحر النعيم عن بالبرد تكني والعرب. الرغد
  : الشاعر قال ونظرته، ليهإ نظرت: يقال المادة هذه مشتقات ومن . (٣)وتنعم راحة

ـ الج اتُرهاظَ اِلم ـ نْي ـ وهن  رظُ   اًنَ
  

  َلثْم ـ نْتَ ام ـ الظّ اكراَأل رظُ ب(٤)اء   
  

  :زهير قال. النظر ثريك: حوله ينظر هو الكتاب، في ونظرت
ــَأفَ صبح مــح اًورب ــنَي ّظر حــو   هلَ
  

ــبغَتَ   ــ هطَ ــذَ نَأ ولَ ــد كِل    (٥)ماِئ
  

                                                
 .٩٠٥:المقاييس: ينظر )١(

 .٨/٦٠٥: واللسان ،١٠٥٠: الصحاحو ،١١٦:الديوان :ينظر )(٢

 .٨/٦٠٥: واللسان ،١٠٥٠: الصحاح: ينظر )٣(

 .٦٤٠: ساساأل )٤(

 .٦٢: الديوان )٥(
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 فيه تفكراً يكون نأ لماحت مراأل في نظرت: قلت ذاإو بالعين، الإ يكن لم ليهإ نظرت: قلت ذاإو
 قـال  وسـلم  عليـه  اهللا صلى النبي نأ: الحديث هومن. بالعجلة اللمحة: والنظرة. بالقلب وتدبراً
ـ اآل لك تْسيولَ ،ىولَاُأل لك نِإفَ ،ةَرظْالنَّ ةَرظْالنَّ عِبِتْتُ اليا علي  :(رضي اهللا عنه لعلي خ١( )ةُر(. 

 كـان  بالبصائر كان وما ،جساملأل فهو بصارباأل كان فما والمعاني، جساماأل على يقع والنظر
  . (٢)للمعاني

 سأر فـي  موضع وهي): ةلَعفْم( وزن على مكان اسم ةُرظَنْالم :قولهم المادة هذه ومن
ـ جعَأ ليهإ تَرظَنَ ذاإ هتُآرم: جِلالر ةُرظَنْوم. العدو من صحابهأ يحرس رقيب فيه الجبل بوأ ك 

ساءإنَّ: وتقول. كلذو ه ظَنْمربال ة خْمبرة .ظَنْوالمالشَّ وهو ،رِظَكالنَّ مصدر: رالذي يء يـ ع  بجِ
   . (٣)هرسفَ ليهإ رظَنَ ذاإ راظالنَّ

 
 

ـ  وهو. (٤)الخصوص وجه على البرق لىإ للنظر العرب لغة في الشيم جاء         مـن  خوذأم
 ليـد  حدهماأ إن ذإ ضداد؛األ باب من وكأنهما. متباينان صالنأ المادة ولهذه .)م. ي. ش( مادة
 البـاب  ومن... هتُلْلَس ذاإ فَيالس تُمش: قولهم ولفاأل. خالفه على ليد خرواآل ظهار،اإل على

شتُم البَأ قَرشيمشَ هذاإ ،ماًي قَرتَبظُنْتَ هَأ رين يصوب . ،فـيمِ السوقـال  وهذا محمول على شَي 
  :عشىاأل

  :والُمثَ دقَو ىنَرد يف بِرللشَّ تُلْقُفَ
  

  شيوام كَوفَي يشارِالشَّ يمالثَّ ب(٥)ُلم   
  

. البـرق  لـى إ النظر: الشيم صلأف. يفالس شامي كما هقَرب شام السحاب رقب امل كأنه
ـ فَ. افياًوخَ افقاًخَ الَِّإ امشَي وال. ثبلَتَ غير من فَىخْي قُفخْي كما نهأ نهأش ومن ـ  بهمـا  هبشُ لُّالس 
ـ  لىإ رظًالنَّ يمالشَّ يكون فقد .فحسب البرق لىإ رِظَالنَّ على يمالشَّ يقتصر وال.  ٦)ادمغْواإل  ارِالنَّ

  :مقبل ابن قال. يضاًأ

                                                
  .٢/٢٥٢:، وسنن أبي داود٥/٢٥١:مسند أحمد: ينظر )(١

 .٨/٦٠٧: اللسان: ينظر )٢(

 .٩٦٨: العين: ينظر )٣(

 .٣٥٦: العربية وسر اللغة فقهو ،٥٠٤:العين :ينظر )٤(

 .٤٦٦: والمقاييس، ١/٢٠٢:والكامل في اللغة واألدب ،١٤٩: الديوان:ينظر )٥(

 .٢٥٤/ ٥: اللسان:ينظر )٦(
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تَشْــتُ ولَــوىر نْــمــلَ هباع ثــيابه  
  

ـ كَ ةحبنَبِ   ـ بِ وَأ بٍلْ ـ ي ارٍنَ شيم(١)اه   
  

وشـمتُ البـرقَ إذا    .له منتظراً ببصرك انحوه تطلعت ذاإ الشيء مخايل شمت: ويقال
ـ  الـرغم  وعلى .)٢(فيه الدخول الشيء في واالنشيام .نظرت إلى سحابته أين تمطر  كـون  نم

فإن اللغة توسعت في االستعمال؛إذ أصبح الشَّيم يطلـق علـى   . لبرقا خاصاً بالنظر إلى الشيم
المناسبة والترابط ما بين سنا البرق، والضياء ولعل السبب في ذلك هو وجود . النظر إلى النار

فالتطور في اللغة يكـون أحيانـاً بسـبب    . المنبعث من النار، فكالهما مصدر النبثاق الضوء
فانتقلت داللة هذه الكلمة مـن  .  كما يطلق على سلِّ السيف وإغماده. ) ٣(المشابهة أو المجاورة

  .   يعرف في علم اللغة الحديث بتعميم الداللة المعنى الخاص إلى المعنى العام ، وهو ما
 

 
 

) م. و. ن("  المـادة  هـذه  صلأو. العموم يفيد لفظ فهو وقاتاأل جميع في النوم يطلق        
ـ  وهو. اماًنَوم وماًنَ ينام نام ، النوم منه. حركة وسكون جمود على يدل صحيح : مـة وونُ ومُؤنَ

. وسـكن  ليـه إ نَأاطم ذاإ فالن، لي استنام ومنه. له به يؤبه ال خامل: ةمونُ ورجل. النوم كثير
نَامة .) ٤( "فيها ينام نهأل ؛ القطيفة: امةنَوالمفيه، وهو القطيفة: والم نَاموبهـذا المعنـى   . ثوب ي

  :جاءت المنَامة عند الكُميت ، إذ يقول
ــلَع يه ــنَالم ــالفُ اتُذَ ةُام وِلض  
  

  من القزِه قَالوـ ر ـ خْالم فُطَ (٥)ُلم   
  

 يتـوفى  نأ هو:وقيل. ليهإ الصاعد البخار برطوبات الدماغ عصابأ استرخاء هو: والنوم      
اُهللا يتَوفَّى الَْأنْفُس حين موتهـا والَّتـي لَـم تَمـتْ فـي      :(قال تعالى .موت غير من النفس اهللا

، المـوت  خوأ النوم نإ: وقيل. ثقيل نوم والموت خفيف، موت النوم: وقيل). ٤٢:الزمر)(منَامها
  . (٦)فيسمى وفاة ويسمى موتاً

                                                
 .لم أجده في ديوان الشاعر ابن مقبلو .٥/٢٥٤: اللسان )١(

  .٥/٢٥٤:اللسان) (٢

  .٢٢٠:فقه اللغة وخصائص العربية:ينظر) (٣

  .٨٧٩:المقاييس) (٤

 .١٠٧٩:الصحاح:، وينظر٢/٣٧ :شعر الكميت) ٥(

 .٥/١٤١: التمييز ذوي وبصائر ،٥١١: المفردات )٦(



  
 

٢٢٧ 

مام تَيدلُاوالنَّ هاس من امِّالع اصِّالخَو 

 نومـان  يـا : يقـال  النداء وفي. رقد ذاإ نائم، فهو نوماً ينام الرجل نام: تقول والعرب
ِإذْ :(ز وجّلع وقوله. معروف: والمنام. بالنداء يختص نهأل نومان؛ رجل: تقل وال. النوم للكثير

 ونومـة،  نويم رجل: قولهم ذلك ومن .عينيك في أي ).٤٣:األنفال)(يرِيكَهم اُهللا في منَامك قَليالً
ـ  لُّكُ انِمالز ذلك رشَ نم وجنْي امنَِّإ:(آخر الزمان والفتن حديث وفي. مغفل أي منُ نٍؤمـ و مة، 
الخامل الذكر الغامض في الناس الـذي ال  : ، ومعنى النُّومة)ىداله مةُِئوَأ لمِالع ابيحصم ولئكُأ

 كسدت: السوق نامت: فيقولون معانٍ عدة يستعيرون المادة هذه ومن . (١)يعرف الشر وال أهله
 وكـذلك . منامـة  الدكان سموا وربما. نأواطم ليهإ سكن أي ليه،إ واستنام. خلقأ: الثوب ونام

 مفعـول  بمعنـى  فاعل وهو ناصب، وهم عاصف، يوم: كقولهم .فيه ينام أي نائم، ليل: يقولون
  . (٢)التشبيه على فيها النوم واستعمال. فيه

 ونامـت  .هـدأ : البحر ونام .ماتت: قالوا كما .سكنت إذا :الريح نامت: تقول والعرب
 .ماتت ذاإ الحيوان من وغيرها الشاة ونامت. اليقظة ضد هو الذي النوم من كله. خمدت: النار
  . (٣)اقتلوهم أي ،)موهيمنَأفَ موهمتُيَأر ذاإ (:فقال ،الخوارج قتال على حث نهأ علي حديث وفي
 

 
 هـي : فالقائلة .)ل. ي. ق( مادة من خوذةأم الكلمة وهذه. خاصة النهار نصف: القيلولة        

: والقائلـة .  (٤)القيلولـة  موضـع  وأ النهـار  نصف نمت: قيلولة تلْق: يقال. النهار نصف نوم
. الظهيـرة  فـي  النـوم  وهي ،يضاًأ القيلولة بمعنى يكون وقد القائلة، عند تاناأ: يقال الظهيرة،

 وصـحب،  صـاحب  مثل ل،يقَ وقوم قائل فهو. شاذ وهو يالًقوم ،الًيوقَ قيلولة، يقيل قال: تقول
  :الراجز قال النهار، نصف شرب ليوالقَ... بالتشديد يضاًأ ليوقُ

اي رب مرٍه مزوقْع  
قَموَأ ٍلي غْم(٥)وقْب  

  :الشاعر قال ذلككو
ــي قَسين ــفَر ــالنَّبِ اًه ارِه ــالَّو ْللي  
  

  ْليــوالقَ وقبــالغَو وحِبالصــ نمــ  
  

                                                
 .١٠٧٩: والصحاح ، ٣/٤٦٣:، وغريب الحديث، ألبي عبيد٩٩٥: العين: ينظر )١(

 .٥١١: والمفردات ، ١٠٧٩: الصحاح: ينظر )٢(

 .٨/٧٥٣: اللسانو ،٢/٩٦٤:النهاية في غريب الحديث :ينظر )٣(

 .٤٢٠: والمفردات ،٧٥٨: المقاييس: ينظر )٤(

 .٨٩٦: الصحاح )٥(



  
 

٢٢٨ 

 يونس حمش خلف

. النهـار  نصـف  رضـعة  وهي ،قيالً حرمته وال ،الًغي سقيته ما: شراً بطأت مأ وقالت
  :تولب بن رمالنَّ قال .القيل سقيته وقيلته

ــب ابنَــطَْأ تْكَــتََّه اذَِإ يت َأولُــهه  
  

ـ يقَ اءالم وادورِي ملَ اهفطعمبِ      (١)والُ
  

 نـا إ: حالفتو عليه اهللا فتح نأ قبل وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول لسيدنا قريش وقالت
َأصحاب الْجنَّة يومِئـذ خَيـر مسـتَقَراً وَأحسـن     :(تعالى اهللا نزلأف. مقيالً حسنوأ مقاماً كرمأل

 ذلـك  نصـف  في الناس حساب من يفرغ نهأ: يةاآل هذه تفسير في وجاء. )٢٤:الفرقان)(مقيالً
 حسـن أو اًرقَتَسم ريخَ:(تعالى قوله فذلك .النار في النار هلأو ،الجنة في الجنة هلأ فيقيل. اليوم
 مـن  شـيء  النار هلأ مستقر في وليس. النار هلأ من مستقراً خيراً الجنة هلأ فجعل .)مقيالً
 ذلـك  مع يكن لم نوإ الحر، اشتد ذاإ النهار نصف االستراحة العرب كالم في فالقيلولة .الخير
  .(٢)فيها نوم ال الجنة نأ ذلك على والدليل. نوم

 نِإفَ والُيقَ:(عن أنس رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال الحديث في وروي      
وقد أتى العلم الحديث ليؤكد فوائد القيلولة في زيادة إنتاجيـة الفـرد؛ إذ   . )٣() يُلقتَ ال يناطيالشَّ

دقيقة، وليس أكثر، تكسب الجسم راحة كافيـة ،  ) ٤٠ـ١٠(أكد الباحثون على أن القيلولة لمدة 
وبدأت الدول الغربية تدرج القيلولـة  . وتعزز الذاكرة والتركيز وتريح ذهن اإلنسان وعضالته

فقد امتثل الصـحابة أمـر   . )٤(التي سبقها اإلسالم في ذلك بقرون طويلة . ةفي أنظمتها اليومي
 فـي  وجـاء . )٥() ما كُنَّا نَقيُل وال نَتَغَدى ِإلَّا بعد الجمعة:(رسولهم صلى اهللا عليه وسلم، بقولهم

 لـى إ صباحاً جاءه ما المال من يمسك ال كان أي). هتُيبي وال االًم يُلقي ال كان: (يضاًأ الحديث
  . (٦)الصباح لىإ يمسكه ال اءسم جاءه وما. القائلة وقت
 

 
 

 "المـادة  هـذه  صلأو .)ب. ر. هـ( مادة من خوذأم وهو. عاماً اللغة في الهرب ورد        
: أي وارد، وال الماء عن صادر: أي قارب، وال هارب له وما. فر ذاإ هرب هي واحدة، كلمة

                                                
ھّتكت أطناب بیت وأھلھ     بمعطنھا لم یوردوا الماء إذا :وروایة الدیوان. ٥٣١: ساساألو ،١٠٥:الديوان )١(

 قّیلوا
  .٥٦٤ -٧/٥٦٣: اللسان، و٧/١٤٤:الجامع ألحكام القرآن:ينظر )٢(

  .٤٤٢:المستطرف: وينظر ،٢/٨٨:الجامع الصغير ٣)(

 .٨٢:موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية: ينظر) ٤(
 .١/٢٢٠: صحيح البخاري)  ٥(

 .٧/٥٦٤: ، واللسان٤/٣٢٤:النهاية في غريب الحديث: ينظر  )٦(



  
 

٢٢٩ 

مام تَيدلُاوالنَّ هاس من امِّالع اصِّالخَو 

 حـد أ لـه  لـيس : معناه ،)بارِقَ وال بارِه هالَم( :قولهم في صمعياأل وقال ." (١)له شيء ال
 الماء، عن يصدر بعير له ما معناه: وقيل. بشيء هو فليس أي منه، يقرب حدأ وال منه، يهرب

  .(٢)الماء يقرب بعير وال
، أي صـادراً عـن   )ال تَرك اُهللا له هارِباً وال قَارِباً:(وجاء عن العرب قولهم في الدعاء       

، )مـاِلي هـارِب وال قَـارِب   : قاَل رجـلٌ : ( وبهذا اللفظ جاء في الحديث. )٣(الماء وال وارداً
  .) ٤(أراد ليس له شيء. الذي يهرب في األرض: والهارب. الذي يطلب الماء: القارب

 نسـان لإل ذلك ويكون.  فر ذاإ: هرباً يهرب هرب: يقال. الفرار بمعنى الهرب ويكون
 فـي  جد ذاإ هو: وقيل .مذعوراً الذهاب في جد: هافمعن: هربأ ماأو. الحيوان نواعأ من وغيره
 من هرب: يضاًأ ويقال. يعدو مما وغيره للفرس ذلك ويكون. مذعور غير وأ ،مذعوراً الذهاب

  :وجزة بوأ قال. غاب أي رضاأل في نصفه الوتد
وجِإكَــ ًأنــمــ ارِزالحضِو ثَنْمــلاًم  
  

  ورشَنَ ةًمتْب ـ  يف بِارِه ـ الو    (٥)دتَ
  

 على برهوالم. فزعاً هارباً تاكأ ذاإ ،باًرِهم فالن جاء: قولهم المادة هذه مشتقات ومن
 يفيـد  لفـظ  فالهرب . (٦)الهارب الفزع: برِهوالم. الهرب موضع أي مكان، اسم) لعفْم( وزن

  .الحيوان نواعأ من لغيره مأ نسانلإل ذلك كانأ سواء الفرار، بمعنى وهو العموم،
 

 
 .مـر األ فـي  والتشدد العبد، باقإ على يدل صلأ) ق. ب. أ( ومادة. خاص للعبيد باقاإل      

  : الراجز قال. قاًبَأو قاًبَأ العبد بقأ
ـ مَأ سك بن يـك ـ ع مـ ِإ ور ّـ  ين   قُآبِ

  
  بقٌر َأ ىلَعـ  ضِر السـ  ياِلع    (٧)قُآِل

  
 كـان  ذاإف. يرد نأ فيه والحكم. وعمل كد وال خوف غير من العبد هرب هو: باقواإل

 لـى إ الحر: تقول والعرب. اقبُأ وعبيد بقآ عبد: فيقال دبالع ويوصف. يرد لم خوف وأ كد من

                                                
 .٩٣٥: المقاييس )١(

 .٩/٧٠: اللسان، و٢/٣٣٣:، والمستقصى٢/٢٧٠:مجمع األمثال:ينظر )٢(

  .٢/٢٦٤:المزهر) (٣

  .٤/٣٣:في غريب الحديث ، والنهاية٢/٢٢٨:غريب الحديث، البن الجوزي )(٤

 .٩/٦٩: اللسان )٥(

 .١٠٠٩: العين: ينظر )٦(

 .٢٠: المقاييس )٧(



  
 

٢٣٠ 

 يونس حمش خلف

. احتـبس : ويقـال . استتر :بقأت :يقال المادة هذه ومن .(١)آبق موطنه من والعبد سابق، الخير
  :عشىاأل قول ومنه

ـ  نم يعجِز ملَو اكذَفَ الموت ـ ر به  
  

  ـ لَو كـ َأ ن ـ  اهتَ المال تُو ـ ي    (٢)قُبَأتَ
  

 ،السـالم  عليـه  يونس في تعالى اهللا قال. سيده من العبد هرب: اللغة في باقاإل فمعنى
  ).١٤٠:الصافات)(ِإذْ َأبقَ ِإلَى الْفُلْك الْمشْحونِ:(، قال تعالىلقومه مغاضباً رضاأل في ند حين

َأيما عبد :(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وحذر اإلسالم من إباق العبد من سيده
ـ اِإل من العبد دري انكَ:(شريح حديث في اءجو. )٣()َأبقَ فَقَد برَِئتْ منْه الذِّمةُ بـ  اق أي ،)تِّاالب 

 قـول  ومنه .القنب: بالتحريك قباَأل المادة هذه استعماالت ومن . )٤( فيه شبهة ال الذي القاطع
  :زهير

ــالقَ ــالخَ داِئ َلي ــكُنْم اًوب دابِوــر اه  
  

ـ باَألو دّالق تامكَح تْمكحُأ دقَ      (٥)اقَ
  

 
 

 علـى  كلمة ليست صحيح صلأ) ر. ك. و( ومادة. عاماً لطيرل اللغة في الوكر يستعمل        
 ،فيـه  يبيض الطائر موضع: والوكر.  (٦)وكره يدخل الطير: فالواكر. فرادأ لكنها واحد، قياس

ـ وَأو ،كاروَأ: الجمع القليلو وركُو في الكثرة وجمعه. والشجر الحيطان في ويفرخ  وكـر و .ركُ
  :الشاعر قال. الجبل وأ الشجر في وأ الحيطان في كان حيثما العش هو: الطائر

  رِكُواَأل اخِرفكَ اًاخَرف نِإ
  

  

ـ    ـ اَألكَ مهيـر بِكَ مهتُكْرتَ (٧)رِغَص   
  

 بيـوت : ويقال. وكره في دخل أي ،وكراً يكر الطائر وكر قد: قولهم العرب عن وجاء
. سرائه وأ وكره بناء عند طعاماً اتخذ: الرجل رووكَّ. وكراً اتخذ: الطائر رووكَّ. الطير وكارأك

  :الشاعر قال. وكيرة وصنع
                                                

 .١٠: ساسواأل ،١٤: العين: ينظر )١(

 .٥٣/ ١: اللسانو ،١٢٧: الديوان) ٢(

  .٥١٥:، ورياض الصالحين ٣/٢٧:والترغيب والترهيب، ٥٧:صحيح مسلم )٣(

  .١/٥٣:اللسان، و١/١٢:النهاية في غريب الحديث :ينظر ) (٤

نسیج یشبھ : واألبق. كل ما قطع من جلد:والقد. الحوافر ھي:الدوابرو .٢٤: والصحاح ،٣٧: الديوان :ينظر )٥(
 .الكتان

 .٩٦٦: المقاييس )٦(

 .٩/٣٨٨: واللسان ،١٠٦٥: العين: ينظر )٧(



  
 

٢٣١ 

مام تَيدلُاوالنَّ هاس من امِّالع اصِّالخَو 

ــ ــالطَّ لَّكُ عــتَ ما ــرمع يهِتَشْ   هي
  

ــ   ــاِإلو سرالخُ ذَعار وــو   هيركال
  

ـ زنُ يرِكْف في دار ما: يقال ذإ ،مجازاً المادة واستعملت ـ و فـي  كولُ  وروى. (١) يرِكْ
 وجاء. الطائر فيه يدخل الذي المكان جميعاً والوكرة الوكر: يقولون نهمأ العرب عن صمعياأل

  :الشاعر قول في وكارأ على مجموعاً الوكر
من دونِل هتَعالطَّ اقَأ رِيكَو(٢)ار  

 
 

 مادة من مأخوذ اللفظ وهذا. )٣(ة خاص ةلنعاما على موضع بيض دحياُأل اللغةُ أطلقت        
ـ دأ البـاب  ومـن ... وتمهيد بسط على يدل واحد صلأ "المادة ولهذه .)و. ح. د( : النعـام  يح

 ثـم  برجلها، أي تبسطه دحوهت انهأل ؛ دحوت من) فعولأ( وزن على فيه، يفرخ الذي الموضع
  . (٤)"عش للنعامة وليس. فيه بيضت

. ويفـرخ  فيـه  يبيض الذي موضعه على يطلق كما النعام، سرب على دحياأل ويطلق
: لـه  يقـال  النعام، دحيأب شبه النابح، وسعد النعائم بين السماء في القمر منزل: يضاًأ دحياألو

 وهـو  ، هـا دحيُأ فـي  النعامة وباضت. داحياأل في البيض هننّأك: التشبيه في ويقال. (٥)البلدة
  :قال عبيد اهللا بن قيس الرقيات . (٦)وتوسعه تبسطه أي تدحوه هانّأل مفرخها

 يممخَلْقٌ ع اءي النِّسا فلَه       يحُأد ةضيا كَبنُهلَو حاض٧(و(  
  :الشاعر قال. دحيةأ بنت للنعامة تقول والعرب 

رِكَ ااتَـــبنْـــبِ يلَـــجـــ تيحُأدة  
  

  يــجِتَر ــالرِّ انِلَـ ــالنَّبِ َلحـ   ِلعـ
  

علـي رضـي اهللا    حـديث  وفي. خرىاأل بطلت حداهماإ انكسرت ذاإ نهأل نعامة، رجلي يعني
  . )٨()ياحدَأ في ضٍيب يضِقكَ واونُكُتَ ال:(عنه

                                                
 .٦٨٧: ساسواأل ،١١٥٧: الصحاح: ينظر )١(

 .٣٨٨/ ٩: اللسان: ينظر )٢(

  .٣٢٩:فقه اللغة وسر العربيةو ،١/١٩٨:الكامل في اللغة واألدب:ينظر )(٣

 .٣١٢: المقاييس )٤(

 .٢٨٣: العين: ينظر )٥(

 .١٨٤: ساساأل: ينظر )٦(

  .١/١٩٨:والكامل في اللغة واألدب ،١٩٧:الديوان) (٧

: وقيَل. قشْرةُ البيضة العلْيا اليابسةُ: والقَيض.٣/٣١٠: اللسان، و٢/١٦:غريب الحديث النهاية في: ينظر )(٨
  .كُلُّههي التي خَرج فَرخُها وماُؤها 
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. مكـة  هـل أ بها يلعب لعبة: اةحدالم )مفْعلَة(اسم آلة على وزن  المادة هذه مناشتقوا و       
ـ  ثـم  ، قلـيالً  ونحنَتَفي الحجر ذلك بقدر حفروا وقد .ةصرالق مثل حجارأ وهي يدبتلـك  ونح 

 هـي  رةفْوالح .فإن وقَع الحجر فيها غَلَب صاحبها ، وإن لم يقَع غُلب رةفْالح تلك لىإ حجاراأل
خَشَبة أو كُرة يدحو بها الصـبي  : وقد تكون المدحاة . (١)دحوت من )ُأفْعولة(على وزن  ةيحدُأ

فَتْهتَحعلى وجه األرض ، ال تأتي على شيء إلّا اج ز   . أي يقذفها ، فتمروويقال ِلالعـب بـالج
  .) ٢(ابعد المرمى وادحه ، أي ارمه وَأزِلْه عن مكانه 

 
 
يعد البيان مما اختصت به اللغة العربية من خصائص معروفة، إذ وصفها اهللا تعالى          

، وتتجلى هذه ) ١٩٥:الشعراء)(بِلسانٍ عربِيٍّ مبِينٍ:(باإلبانة والوضوح في قوله عز وجل
وة لغوية اإلبانة بابتكار ألفاظ واستعمالها في غير ما هو مستعمل في اللغة، مما يضفي إليها ثر

أخرى  لغةفاكتسبت بمرور الزمن هذا الكم الهائل من المفردات التي ال تُضاهيها فيه . جديدة
  .من لغات العالم، إذ تتولد األلفاظ فيها من جديد لتحمل داللة مبتكَرة لم تكن معروفة من قبل

. الخاصجاء في هذا البحث تحت عنوان مما يتداوله الناس من العام و ماومن ذلك         
جاءت عشرون منها في مجال العموم، فيما انتظم صنوها . فتمخض البحث عن أربعين مفردة

  .اآلخر في باب الخصوص
فالعام قد يوضع موضع . ووجود هذه األلفاظ يعد ظاهرة من مظاهر تطور اللغة        

على فالعام الذي يراد به الخاص، كقوله تعالى . الخاص، كما يوضع الخاص موضع العام
 )فَلَما َأفَاقَ قَاَل سبحانَك تُبتُ ِإلَيك وَأنَاْ َأوُل الْمْؤمنين:(لسان موسى عليه السالم

وأما الخاص . ولم يرد به كل المؤمنين؛ ألن األنبياء قبله قد كانوا مؤمنين ). ١٤٣:األعراف(
قِ اَهللا ولَا تُطعِ الْكَافرِين يَأيها النَّبِي اتَّ:(الذي يراد به العام، فكقوله تعالى

ينقنَافالْمًفالخطاب للنبي صلى اهللا عليه وسلم، والمراد به الناس جميعا). ١:األحزاب)(و.  
أي تحويل داللة األلفاظ من . ومما جاء من قبيل التطور اللغوي هو التوسع في الداللة        

نتيجة للعوامل االجتماعية ؛ لكون اللغة ظاهرة ويحصل هذا . المعنى الخاص إلى المعنى العام
ويتمثل هذا التطور في عدة . اجتماعية، تخضع للقوانين الحتمية التي تتحكم في ذلك التطور

النَّغْض الذي يدل على حركة الرأس في األصل، بيد أنه تطور في : ألفاظ من هذا البحث، مثل
والخَرص للنخيل . الرحل والنهوض للحرباالستعمال اللغوي وتوسعت داللته ، لتشمل حركة 

                                                
 .٣/٣١٠: اللسان: ينظر )١(

 .٣/٣١٠: اللسان، و١٨٤:، واألساس٣٣٣:الصحاح :ينظر )٢(
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ولعل السبب في ذلك  هو أن . خاص، لكن تطور معناه، فأصبح يستعمل للنخل والكرم أيضاً
كما هي الحال . فإطالق هذه الكلمة جاء بسبب المجاورة. الكرم في الغالب يغرس مع النخيل
. و دال لتها على البعير نفسهفي حين أن األصل فيها ه. في إطالق الراوية على وعاء الماء

وهذا النوع من التطور الداللي معروف في لغة العرب ، التي تسمي الشيء باسم الشيء إذا 
  .كان مجاوراً له أو كان منه بسبب

وتطورت داللة هذه الكلمة . ومثل ذلك العسالن الذي يوصف به سير الذئب خاص       
كذلك استعير لإلنسان لكي يدل على حركته .  ربلتشمل حركة الماء إذا ضربته الريح فاضط

ثم اتسعت داللته ؛ إذ أطلق على النظر إلى . واألصل في الشَّيم النظر إلى البرق خاص. أيضاً
ولعل السبب في ذلك هو الصلة ما بين سنا البرق ، والضياء المنبعث من النار، فكالهما . النار

عجز الذي انتقلت داللته من عجزِ اإلنسان إلى ومن ذلك ال. مصدر النبثاق الضوء أو سبب له
فاستعملت المادة مجازاً وفق تطور األلفاظ ؛ ألن اللغات تسير في تطورها من . عجزِ كّل شيء

  .    كما هو معلوم في علم اللغة الحديث. اإلشارة إلى العبارة ، ومن التجسيد إلى التجريد
فمن هذه األلفاظ ما يتعلق . ة في حياة اإلنسان اليوميةوهذه األلفاظ تُغطي مساحة واسع       

كما هي الحال . بما وهب اهللا تعالى به اإلنسان من صفات ، يشترك فيها عموم الجنس البشري
أما القسم اآلخر ففيه شيء من الخصوص ، ويتجلى ذلك في لفظ . في صفة البغض والكراهية

، بيد أن الفرك قد اختصته اللغة ، بما  يتصل بالعالقة الذي يحمل داللة البغض أيضاً ) الفرك(
واختارت . ونظير ذلك يقال في الصراخ الذي يحمل داللة العموم. ما بين الزوجين فحسب

  .اللغة كلمة الواعية ، لتقتصر على الصراخ على األموات دون غيرهم
ثم خُصصت في المجال . عنىوتأتي الخدمة شاملة ِلما تنطوي عليه هذه الكلمة من م       

الديني ، لكي تُعطي لهذه المفردة داللة تمتاز بها دون شقيقاتها من األلفاظ اللغوية ، فاختارت 
وكانت . هو الخادم للبيت:فالسادن. السدانة للكعبة التي هي بيت اهللا الحرام وقبلَة المسلمين

وكانت السّقاية والرفادة إلى هشام . الدار السدانة واللواء في عصر ما قبل اإلسالم في بني عبد
وأقر ذلك رسول اهللا صلى اهللا . بن عبد مناف ، ثم صارت إلى عبد المطلب ثم إلى العباس

  .عليه وسلم ، على حاله في اإلسالم
فمنها ما يتصل . ولقد غطّت اللغة مساحة واسعة من حياة اإلنسان وأنشطته االجتماعية        

ثم جعلت اللغة . ومنه غَسل البدن. فالغَسل في اللغة عام لجميع األشياء.بصحة اإلنسان
  .القصارة للثوب خاصة ؛ إذ كان االعتناء ببدنه وبمالبسه على حد سواء

ومن أنشطة اإلنسان التي يزاولها السير فهو عام في الليل والنهار، ثم توخّت اللغة         
  .أو اإلدالج) السّرى(بالسير في الليل يدعى فكان ما يختص . الدّقّة في األلفاظ
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وبعد أن جاء الحديث عن التعامل اليومي في حياة اإلنسان ، من حركة ونشاط وسير         
التي خلق اهللا . في الليل والنهار، وما يستلزم من راحة، تتخلل هذه الرحلة الطويلة الشاقة

فال بد من فترة راحة يخفف بها من . اإلنسان من أجلها، لكي تتحقق الخالفة التي أنيطت به
لذا جاء تخصيص الحديث في الليل بالسمر الذي كان في أصل وضعه اللغوي . الحياة أعباء

واألصل اجتماعهم في الظلمة ، ثم كثُر االستعمال حتى سموا الظلمة سمراً . يعني الظلمة
  .فجعَل السمر الحديثَ في الليل خاصة

أنه : ء في هديه صلى اهللا عليه وسلمومن اإلعجاز العلمي في السنّة النَّبوية ، ما جا        
وهذا يتفق مع ما كشف عنه العلم الحديث ، الذي يدعو إلى . نهى عن السمر بعد صالة العشاء

النوم مبكراً واالستيقاظ مبكراً ؛ لما في ذلك من اآلثار الصحية ؛ إذ يحافظ على صحة اإلنسان 
  .طيلة يومه بترميم خالياه الدماغية ، ويجعله أكثر نشاطاً وحيوية

في حين جاءت القيلولة لتُشير إلى ما يتمتع به . ومثله النوم الذي يحمل معنى العموم       
ومن دقائق اللغة أنّها تُطلق المقيل على الراحة في . اإلنسان من راحة ونوم في منتصف النهار

حة نصف النهار إذا فالقيلولة في كالم العرب االسترا. منتصف النهار، وإن لم يكن هناك نوم
: واهللا تعالى يقول. والدليل على ذلك أن الجنة ال نوم فيها. اشتد الحر، وإن لم يكن مع ذلك نوم

  .)٢٤:الفرقان)(َأصحاب الْجنَّة يومِئذ خَير مستَقَراً وَأحسن مقيالً(
، ما جاء في هدي رسول اهللا صلى  ويعد من اإلعجاز العلمي في السنة النبوية أيضاً        

وامتثل ). قيلوا فإن الشَّياطين ال تَقيُل(: لاهللا عليه وسلم ، في الحث على القيلولة ؛ إذ قا
فهي . دقيقة) ٤٠(وقد أتى العلم الحديث ليؤكد فوائد القيلولة لمدة ال تجاوز. الصحابة لذلك

ي الدم نتيجة النشاط البدني والذهني ، تكسب الجسم راحة كافية ، وتخفف من مستوى التوتر ف
وبهذا تكون اللغة قد  .وتعيد شحن قدراته على التفكير والتركيز، وتزيد إنتاجيته وحماسه للعمل

أعطت اإلنسان حقه، مما يحتاج إليه من راحة سواء أكان ذلك فيما  يحتاجه الجسم في الليل 
  .من سمر ، أم في النهار ممثالًًً بالقيلولة

ولم تغفل اللغة ما يتناوله اإلنسان من طعام ، لكي يقوى على أداء مهامه على خير ما         
ثم استعمل . فالرائحة عامة في كّل شيء، لكنّها جعلت القُتار يختص برائحة الشواء. يرام

  .لرائحة العود والبخور عن طريق التوسع في الداللة بتعميمها
البحث أن اللغة قد تفاعلت مع حياة الناس في أنشطتهم وفي مجال التعامل اليومي وجد        
فالفعل أطلبته يكون بمعنى . إذ جاءت المادة من األضداد) طلب(ومن ذلك مادة . التجارية

ومما هو شائع بين الناس في . ويكون بمعنى أحوجته إلى الطلب. أسعفت طلبه إذا حققته له
مما يجعل الدائن يلجأ . في بما عليه من مالهذا العصر وفي كل العصور، أن بعض الناس ال ي
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وهذا ما جاء في لفظ المطالبة التي تفيد أنّك تُطالب إنساناً بحقّ . إلى القضاء لكي يسترد أمواله
  .لك عنده ، وال تزال تُطالبه  حتى تصل إلى درجة أنّك تتقاضاه بذلك

دية  والسيما زراعة النخيل وللتجارة والزراعة دور كبير في حياة العرب االقتصا         
ال أظن : وعندما ذُكرت أوصاف النخلة وثمرها لقيصر الروم ، قال. التي ازدهرت عند العرب

فأجابه عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه، . مثل هذه الشجرة بخليقة إال أن تكون من ثمر الجنة
من الحبال في الصعود به فالكَر مما اختص . إنّها معروفة لدينا عصمة للمقيم وزاد للمسافر

وأما الحبل فإنّه يستعمل في كل ما يحتاج إليه الناس سواء في النخيل أم في . على النخيل
  .غيرها

وانتظمت حياة المسلمين في إطار الدين اإلسالمي الحنيف ، الذي دعاهم إلى محاسن         
العبد الذي يخرج عن طاعة وأطلقت اللغة على . األخالق ، وحثّ على حسن التعامل مع الخدم

  .سيده باآلبق
. ولم تغفل اللغة بعض األلعاب الشعبية التي تُزاولها الشعوب على مر العصور        

التي : ومن ذلك ما جاء في األدحية. بل إن الكبار قد يزاولونها أحياناً. والسيما لدى األطفال
وهي أحجار مثل القرصة . ل مكة، وهي لعبة يلعب بها أه) مفعلة(هي اسم آلة على وزن 

وتحفر حفرة بقدر ذلك الحجر، فيتنحون قليالً ثم يدحون تلك األحجار إلى . على شكل دائرة
المكان الذي تضع فيه : هي أدحية ؛ سميت بذلك ألنّها تشبه األدحي: فالحفرة. هذه الحفرة

من قبيل تسمية الشيء باسم  ثم سميت تلك اللعبة بهذا االسم الذي انتقل إليها. النعامة بيضها
  .موضعه
فهذه األلفاظ سلّطت الضوء على جانب كبير من جوانب الحياة االجتماعية ، التي         

فهو حسبنا . أدعوه تعالى أن ينفع بها ، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. تتصل بحياة الناس
وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب ). ٢٨٦:البقرة)(و َأخْطَْأنَاربنَا لَا تَُؤاخذْنَآ ِإن نَّسينَا َأ.(ونعم الوكيل

  .العالمين، الذي بفضله وكرمه تتم الصالحات
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أحمـد بـن محمـد الشـهير بالبنّـاء،      :إتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشـر  .١

 .هـ١٣٥٩علي محمد الضباع، مطبعة عبد الحميد أحمد بمصر، :صححه

م ٢٠٠٥، ٤علي بن محمد الماوردي، دار الكتب العلميـة بيـروت ، ط  :والدين أدب الدنيا .٢
 .هـ١٤٢٦ـ

محمـد محيـي الـدين عبدالحميـد، دار     : عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة، تحقيق:أدب الكاتب .٣
  .م١٩٦٣هـ ـ١٣٨٢، ٤الجيل،ط

جـار اهللا محمـود بـن عمـر الزمخشـري، دار صـادر بيـروت ـ         :أساس البالغـة  .٤
  .م١٩٦٥هـ ـ ١٣٨٥لبنان،

أحمد محمد شاكر وعبد السالم هارون، دار المعارف :ابن السكيت، تحقيق:إصالح المنطق .٥
 .م١٩٤٩هـ ـ١٣٦٨، ٣بمصر، ط

مصـطفى السـقا،   : ابن السـيد البطليوسـي ، تحقيـق   :االقتضاب في شرح أدب الكتاب .٦
 .م١٩٩٠، ٢دارالشؤون الثقافية العامة بغداد،ط

  .م١٩٨٨م بن قتيبة، دار الشؤون الثقافية بغداد،عبد اهللا بن مسل:األنواء في مواسم العرب .٧
  .م١٩٧٧هـ ـ١٣٩٧ابن كثير، دار ابن كثير، بيروت،:البداية والنهاية .٨
مجـد الـدين محمـد بـن يعقـوب      :بصائر ذوي التمييز في لطـائف الكتـاب العزيـز    .٩

  .م٢٠٠٠هـ ـ١٤٢١الفيروزآبادي،القاهرة،
، ١دار ابـن الجـوزي القـاهرة،ط   ابن حجر العسـقالني،  :بلوغ المرام من أدلة األحكام .١٠

 .م٢٠٠٦هـ ـ١٤٢٧

موفق شهاب الدين، دار الكتب العلميـة لبنـان،   : الجاحظ، وضع حواشيه:البيان والتبيين .١١
 .هـ١٤٢٤م ـ٢٠٠٢، ٢ط

 .م١٩٦٦هـ ـ١٣٨٦ابن قتيبة، دار القومية العربية والنشر،:تأويل مختلف الحديث .١٢

هــ  ١٤٠٨ار الفكـر لبنـان،  المنـذري ، د :الترغيب والترهيب من الحديث الشـريف  .١٣
 .م١٩٨٨ـ

هــ ـ   ١٤٠٦علي بن محمد الجرجاني، دار الشؤون الثقافية العامة بغـداد،  :التعريفات .١٤
 م١٩٨٦

هــ  ١٤٣٥ابن الجـزري، دار الحـديث القـاهرة،    :تقريب النشر في القراءات العشر .١٥
 .م٢٠٠٤ـ

لـي  محمـد ع :عبد السالم هارون، وراجعـه : محمد بن أحمد األزهري، تحقيق:التهذيب .١٦
 .م١٩٦٤هـ ـ١٣٨٤النجار،
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مام تَيدلُاوالنَّ هاس من امِّالع اصِّالخَو 

د (، ٤السيوطي، دار الكتب العلمية بيروت، ط: الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير .١٧
 ).ـ ت

 .م٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨القرطبي، دار الحديث القاهرة،:الجامع ألحكام القرآن .١٨

هــ ـ   ١٣٨٤، ٢أبو هالل العسكري،المؤسسـة العربيـة الحديثـة، ط   :جمهرة األمثال .١٩
 .م١٩٦٤

أحمد فريد المزيدي، دار الكتـب العلميـة   :ابن خالويه، تحقيق:الحجة في القراءات السبع .٢٠
 .م١٤٢٨م ـ٢٠٠٧بيروت،

ابن جني، تحقيـق محمـد علـي النجـار، دار الشـؤون الثقافيـة العامـة        :الخصائص .٢١
 .م١٩٩٠بغداد،

يـة  محمد ياس خضر الدوري، دار الكتب العلم.د:دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني .٢٢
 .٢٠٠٦، ١بيروت،ط

هــ  ١،١٤٢٦عبد الرحمن المصطاوي، دارالمعرفة لبنـان،ط : اعتنى به:ديوان األعشى .٢٣
 .م٢٠٠٥ـ

ــة :ديــوان امــريء القــيس .٢٤ ــد الرحمــان المصــطاوي، دارالمعرف اعتنــى بــه عب
  .م٢٠٠٤هـ ـ ٢،١٤٢٥لبنان،ط

، ١تحقيق جمانة يحيى الكعكي،دار الفكـر العربـي بيـروت، ط   :ديوان حسان بن ثابت .٢٥
  .م٢٠٠٣

  .م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٣٠، ٢حمدو طماس،دار المعرفة لبنان،ط: اعتنى به:ديوان الحطيئة .٢٦
  .م٢٠٠٥هـ ـ ٤،١٤٣٠حمدو طماس، دار المعرفة لبنان،ط: اعتنى به:ديوان الخنساء .٢٧
هــ  ١٤١٥، ١أحمد حسن بسج، دار الكتب العلميـة لبنـان،ط  : شرحه:ديوان ذي الرمة .٢٨

  .م١٩٩٥ـ
د (وليم بن الورد، مكتبة المثنى بغـداد، : بتصحيحه وترتيبهاعتنى :ديوان رؤبة بن العجاج .٢٩

 ).ـ ت

  ).د ـ ت(دار كرم بدمشق للطباعة والنشر،: ديوان طرفة بن العبد .٣٠
هــ  ٢،١٤٢٦اعتنى به حمدو طماس، دار المعرفة لبنان، ط:ديوان زهير بن أبي سلمى .٣١

  .م٢٠٠٥ـ
لمكتبة العربيـة حلـب،   فخرالدين قباوة، نشر وتوزيع ا.د:تحقيق:ديوان سالمة بن جندل .٣٢

 .م١٩٦٨هـ ـ١٣٨٧، ١ط

هــ  ١٣٨٨يحيى الجبوري، دار الجمهورية بغداد،.د: تحقيق: ديوان العباس بن مرداس .٣٣
 .م١٩٦٨ـ



  
 

٢٣٨ 

 يونس حمش خلف

محمـد يوسـف نجـم، دار صـادر بيـروت،      .د:تحقيق:ديوان عبيداهللا بن قيس الرقيات .٣٤
 .م١٩٥٨هـ ـ١٣٧٨

مكتبة دار الشـروق  عـزة حسـن،  .رواية األصمعي وشرحه، تحقيـق د : ديوان العجاج .٣٥
 .م١٩٧١بيروت،

، ٣مجيد طـراد ، دار الكتـاب العربـي بيـروت ، ط    :قدم له وشرحه: ديوان الفرزدق .٣٦
 .م١٩٩٩هـ ـ١٤١٩

، ١إبراهيم السامرائي،وأحمد مطلوب، دارالثقافـة بيـروت ، ط  .د: تحقيق:ديوان القطامي .٣٧
 .م١٩٦٠

هــ  ١٣٩١بيـروت،  إحسان عبـاس، دار الثقافـة   .د:جمعه وشرحه:ديوان كثير عزة .٣٨
 .م١٩٧١ـ

هــ  ١٤٢٦، ٢اعتنى به حمدو طماس، دار المعرفة لبنـان، ط :ديوان لبيد بن أبي ربيعة .٣٩
  .م٢٠٠٥ـ

هــ  ١،١٤٢٧عبد الحمن المصطاوي، دار المعرفـة لبنـان، ط  : تحقيق:ديوان ابن مقبل .٤٠
  .م٢٠٠٦ـ

 .م٢٠٠٠، ١محمد نبيل طريفي،دار صادر بيروت، ط.د: تحقيق:ديوان النمر بن تولب .٤١

الدار القومية للطباعة والنشر،طبعة مصـورة عـن طبعـة دار الكتـب     :يوان الهذلييند .٤٢
 .م١٩٦٥هـ ـ١٣٨٥القومية،

اإلمـام النووي،راجعـه شـعيب األرنـؤوط، دارالعلـوم األردن،      :رياض الصـالحين  .٤٣
 .م٢٠٠٢هـ ـ١٤،١٤٢٣ط

ـ ه١٤٠٨أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني، دار الحديث القاهرة، :سنن أبي داود .٤٤
 .م١٩٨٨ـ 

عبـد اهللا هاشـم المـدني، دار    :عبد اهللا بن عبد الرحمن الدارمي، تحقيق: سنن الدارمي .٤٥
 .م١٩٦٦هـ ـ١٣٨٦المحاسن للطباعة، 

عبد الفتاح أبو غـادة، مكتـب المطبوعـات اإلسـالمية،     :النسائي، تحقيق:سنن النسائي .٤٦
 .م١٩٨٦حلب،

الهـدى، دار التقـوى للنشـر    لجنة التحقيق بمؤسسـة  : ابن هشام،تحقيق:السيرة النبوية .٤٧
  ).د ـ ت(والتوزيع،

  .م١٩٦٩داود سلوم، مطبعة النعمان النجف،.د: جمعه:شعر الكميت بن زيد األسدي .٤٨
  .هـ١٤٢٨م ـ٢،٢٠٠٧ابن فارس، دار الكتب العلمية بيروت، ط:الصاحبي .٤٩
 ).د ـ ت(اإلمام البخاري، المكتبة التوفيقية بمصر،:صحيح البخاري .٥٠
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مام تَيدلُاوالنَّ هاس من امِّالع اصِّالخَو 

  ).د ـ ت(،مكتبة اإليمان بالمنصورة ، اإلمام مسلم:صحيح مسلم .٥١
أبو عبد اهللا بن سالم الجمحي، دار الفكر للجميع، :طبقات الشعراء الجاهليين واإلسالميين .٥٢

 ).د ـ ت(

  .م١٩٧٢هـ ـ١٣٩٢، ١٠عبد الوهاب خالف،دار القلم الكويت، ط:علم أصول الفقه .٥٣
 .م١٩٨٥ـ هـ١٤٠٥، ١ابن الجوزي، دار الكتب العلمية بيروت، ط:غريب الحديث .٥٤

أبو عبيد القاسم بن سالم الهـروي، دار الكتـاب العربـي لبنان،طبعـة     :غريب الحديث  .٥٥
  .م١٩٧٦هـ ـ١٣٩٦مصورة،

هــ  ١٣٦٤الزمخشري،عيسـى البـابي الحلبـي وشـركاه،     :الفائق في غريب الحديث .٥٦
 .م١٩٤٥ـ

أبو هالل العسكري،تحقيق عمـاد زكـي البارودي،المكتبـة التوفيقيـة،     :الفروق اللغوية .٥٧
  .هـ١٤١٩

 .م٢٠٠٥هـ ـ١٤٢٦محمد المبارك، دار الفكر بيروت، :فقه اللغة وخصائص العربية .٥٨

  .هـ١٤٢٥م ـ٢٠٠٤، ١الثعالبي، دار المعرفة لبنان، ط:فقه اللغة وسر العربية .٥٩
  .م٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٥، ١المبرد، دار المعرفة لبنان،ط:الكامل في اللغة واألدب .٦٠
  . م٢٠٠٥هـ ـ١٤٢٦، ٢العربي لبنان،ط الفراهيدي، دار إحياء التراث: كتاب العين .٦١
هــ  ١٤٢٦، ٢التهانوي، دار الكتـب العلميـة بيـروت، ط   :كشاف اصطالحات الفنون .٦٢

  . م٢٠٠٥ـ
  .م٢٠٠٣هـ ـ١٤٢٣ابن منظور، دار الحديث القاهرة،:لسان العرب .٦٣
، ٢علي عبد الواحد وافي، دار إحيـاء الكتـب العربيـة القـاهرة، ط    .د:اللغة والمجتمع .٦٤

 .م١٩٥١

 .م١٩٥٥، ١مصطفى جواد، مطبعة لجنة البيان العربي،ط.د:اللغوية في العراقالمباحث  .٦٥

، ١ابن األثيـر، دار الكتـب العلميـة بيـروت،ط    :المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر .٦٦
 .م١٩٩٨هـ ـ١٤١٩

  .م٢٠٠٦هـ ـ١٤٢٧، ١أبو عبيدة، دار الكتب العلمية بيروت، ط:مجاز القرآن .٦٧
، ٣حمد محيي الـدين  عبـد الحميـد، دار الفكـر، ط    م: الميداني، تحقيق:مجمع األمثال .٦٨

  .م١٩٧٢
  ).د ـ ت(السيوطي،عيسى البابي الحلبي وشركاه، :المزهر في علوم اللغة وأنواعها .٦٩
  .م٢٠٠٣هـ ـ١٤٢٤األبشيهي، دار الحديث القاهرة،:المستطرف في كل فن مستظرف .٧٠
هــ  ١٣٩٧، ٢الزمخشري، دار الكتب العلمية بيـروت، ط :المستقصى في أمثال العرب .٧١

 .م١٩٧٧ـ
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 .م١٩٥٦أحمد بن حنبل، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار المعارف بمصر، :المسند .٧٢

  .م٢٠٠٦هـ ـ١٤١٤، ١الفيومي، دار الكتب العلمية بيروت، ط:المصباح المنير .٧٣
 .م٢٠١١هـ ـ١٤٣٢، ١الفراء ، عالم الكتب لبنان ، ط:معاني القرآن .٧٤

ل عبـده شـلبي، دار الحـديث    عبـدالجلي .د:الزجـاج، تحقيـق  :معاني القرآن وإعرابه .٧٥
 .م٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٤القاهرة،

  .م٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٦، ١الجوهري، دار المعرفة لبنان، ط:معجم الصحاح .٧٦
، ١ناصر سيد أحمد وآخرون، دار إحيـاء التـراث العربـي لبنـان،ط    .د:المعجم الوسيط .٧٧

  .م٢٠٠٨هـ ـ١٤٢٩
 م٢٠٠٣القاهرة،الراغب األصفهاني، المكتبة التوفيقية :المفردات في غريب القرآن .٧٨

، ١جواد علي، آوند نانش للطباعة والنشـر، ط .د:المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم .٧٩
 .م٢٠٠٦هـ ـ١٤٢٧

أنـس محمـد الشـامي، دار الحـديث     : ابن فارس، راجعه وعلق عليـه :مقاييس اللغة .٨٠
  .م٢٠٠٨هـ ـ١٤٢٩القاهرة،

د الجديـد القـاهرة،   أحمد جاد، دار الغ:عبد الرحمن بن خلدون، تحقيق:مقدمة ابن خلدون .٨١
 .م٢٠٠٧هـ ـ١٤٢٨، ١ط

أحمد جاد، دارالغـد الجديـد   :موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية .٨٢
 .م٢٠٠٩هـ ـ١٤٣٠، ١القاهرة،ط

 .م٢٠٠٣هـ ـ١،١٤٢٤طه عبد الرؤوف سعد، ط:مالك بن أنس، تحقيق:الموطأ .٨٣

م ٢٠٠٦، ٣العلميـة بيـروت، ط  ابن الجزري، دار الكتـب  :النشر في القراءات العشر .٨٤
 .هـ١٤٢٧ـ

محمود محمد الطناحي،عيسى البابي : ابن األثير، تحقيق:النهاية في غريب الحديث واألثر .٨٥
  .م١٩٦٣هـ ـ١٣٨٧الحلبي،


