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Abstract: 

This study deals with the semantic development in the languages attributed to the general public in the Al-Ain 

dictionary of Farahidi (d.170 AH). It is chosen as a subject for study from among the dictionaries as it is the closest 

linguistic dictionaries to the time of protest. The study explains the what is intended by the public and their language, 

and they are not the non-cultured, but they are the educated who entered on their tongues vocabulary common on the 

tongues of people in their society, and used the same them in the way that used in their society. The descriptive and 

analytical method is used in this study, and it is concerned with collecting and analyzing scientific material from Al 

Ain’s lexicon. To demonstrate the impact of semantic development, depending on the evidence of linguistic protest. 

The study showed that the semantic development in what was attributed to the general public in terms of the lexicon 

of Al-Ain came in twenty-one words, which are distributed over the semantic development in the grammar of word 

composition, which comes in four vocabulary, and the semantic development affecting the meaning, which comes to 

be specific in five vocabulary and it comes to the generalization in one phrase: (dinner time), and it comes from one 

domain to another, in eleven words  
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12/50/2115استالم البحث: 21/25/1515قبول البحث:   

 :الملخص
, وقد اختير موضًعا للدراسة من بين ه(275) ت تتناول هذه الدراسة التطور الداللي في ما نسب للعامة من لغات في معجم العين للفراهيدي

عامة ولغتهم, إذ إنهم ليسوا من تلك الفئة الدراسة موّضحة  للمقصود الصحيح من ال المعاجم كونه أقرب المعاجم اللغوية إلى زمن االحتجاج, وقد جاءت
نما هم المثقفون الذين دخلت على ألسنتهم مفردات شاعت على ألسنة الناس في مجتمعهم, واستعملوها بذات الكيفية التي اس تعملت في غير المثقفة, وا 

علمية من معجم العين وتحليلها؛ لبيان أثر التطور الداللي, وقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة, وهو يعنى بجمع المادة ال مجتمعهم.
عشرين اعتماًدا على شواهد االحتجاج اللغوي. وقد أظهرت الدراسة أّن التطور الداللي في ما نسب للعامة من لغات في معجم العين جاء في إحدى و 

ع مفردات, وعلى التطور الداللي المؤّثر على المعنى, الذي جاء كلمة, توّزعت على التطور الداللي في قواعد تركيب الكلم, الذي جاء في أرب
 .للتخصيص في خمس مفردات, وجاء للّتعميم في مفردة واحدة: )الِعشاء(, وجاء منتقاًل من مجال آلخر, في إحدى عشرة مفردة

 التطور, الداللة, المعجم, العامة, اللغات. :المفتاحّيةالكلمات 
 

 :المقدمة

ث ليكون لبنة من سلسلة الدراسات اللغوية التي يأتي هذا البح
تبحث في الّتطور الّداللي؛ لبيان أّن للغات العامة في معجم العين 
خصوصية تمكنها من أن تسد مسد الفصحى لتقاربهما الشديد في 
الداللة, إذ لم يتبين البون الشاسع بينها وبين لغة العرب, كما لم تشكل 

م العين, مما يدل على قوة الفصاحة في سوى نسبة قليلة جًدا في معج
الخليل. وليس المقصد المتعّين من هذه الدراسة هو المكوث عند  عهد

ظاهرة التطور الداللي وعواملها ومظاهرها, بقدر ما هو الوقوف على 
 لغات العامة في معجم العين, ورصد التطور الداللي الطارئ عليها.

ة في معجم العين آتية من باب ولعل إشارة الفراهيدي إلى لغات العام
الرغبة في رصد هذه التغيرات والتنبيه عليها, وبيان األصل الفصيح 
الذي يخشى عليه من االندثار في حال سادت داللة لغة العامة. 
باإلضافة إلى إحكام إحصائية شمولية في معجم العين لمدار كالم 

 ي تصنيفه.العرب كما أراد الخليل عندما اعتمد النظام المخرجي ف
وقد اتخذ البحث من معجم العين ركيزته األساسية في اإلحصاء 
والتحليل؛ كونه أقرب المعاجم اللغوية إلى زمن االحتجاج, كما استعان 
بالشواهد القرآنية والحديث الشريف والشواهد الشعرية, وكالم العرب 
الفصحاء من مظان المؤلفات اللغوية وال سّيما كتب فقه اللغة 

اجم؛ لتوضيح التطور الداللي في المفردات, األمر الذي تطلب والمع
 اتباع المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة.

 وتكمن أهمية الدراسة فيما يأتي:
 بيان المقصود الصحيح للعامة ولغاتهم في زمن االحتجاج اللغوي. -
الكشف عن ظواهر التطور الداللي في ما نسب للعامة من لغات  -

 عين.في معجم ال
االستدالل على الوجه الفصيح للمفردات التي نسبت للعامة في  -

 معجم العين.
أما عن األسئلة التي تبحث عن إجابتها الدراسة, فهي على النحو 

 اآلتي:
 ما المقصود بلغات العامة؟ -1
 ِلَم اقتصرت الدراسة على معجم العين؟ -0
 ما أثر لغات العامة على التطور الداللي في معجم العين؟ -4

فتكمن في أّن الفارق الذي أوجده  ،فيما يتعلق بـمشكلة الدراسةو 
الفراهيدي ليميز لغات العامة عن لغات العرب, كان يتميز بالدقة, مما 
تتطلب زيادة في إعمال الفكر, وسبًرا أعمق لمصادر االحتجاج 

 اللغوي؛ للتأكد من سالمة االستدالل.
 ا يأتي:ومما افترضته الدراسة من فرضيات تغني بها م
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ِقّلة ورود ما نسب للعامة من لغات مقارنة مع ما نسب للعامة  -1
 من لغات, تؤكد اعتناء الفراهيدي بالمفردات الفصيحة.

وجود عالقة بين مدلول الدال المتغير, ومدلول الدال المتغير  -0
 إليه, األمر الذي أكسب التطور الداللي مسّوًغا.

 لما تقادمت األزمانيتجّلى أثر الزمن في التطور الداللي, فك -4
)تطاول زمن استعمال األلفاظ على ألسنة المتكلمين باللغة(, 

 تطّورت داللة األلفاظ بشكل أسرع.
أما عن مخطط سير الدراسة, فقد جاء بعد ملخص البحث 

 ومقدمته على النحو اآلتي:
 التمهيد )الّتطور الّداللي ولغات العاّمة(. -2

 ا.أواًل: مفهوم العامة لغة واصطالحً 
 ثانًيا: مفهوم الّتطور الّداللي وما يرتبط به.

الّتطور الّداللي في ما ُنِسب للعاّمة من  المبحث األول: أثر -1
 لغات في معجم العين على تركيب الكلمة.

الّتطور الّداللي في ما ُنِسب للعاّمة من  المبحث الثاني: أثر -3
 لغات في معجم العين على تطور المعنى:

 ص داللة الكلمة.أواًل: تخصي
 ثانًيا: تعميم داللة الكلمة.
 ثالثًا: انتقال داللة الكلمة.

 .وأخيًرا أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة

 الّتمهيد

 الّتطور الّداللي ولغات العاّمة
َحَوت أّمات ُمصّنفات اللغة العربية إشارات متعددة حول لغات 

ن اللغة العربية الفصحى, ما العامة, وما يعتورها من تبدالت تميزها ع
بين ُمكثر من اإلشارة إليها ومقّل ومعتدل يتوسطهما, وكان معجم 
العين أحد هذه المصنفات التي أدرجت لغات العامة ضمن طيات 
معاني الكلم فيه. ولدى استقراء المواطن التي ذكرت فيها لغات العامة 

نب التطور في معجم العين, تبّين أنها تدور في فلك واحد من جوا
اللغوي هو التطور الداللي, الذي من شأنه تغيير ُبعد الدال المعجمي 
عبر الزمن. وليس المقصد المتعّين من هذه الدراسة هو المكث عند 
التطور الداللي ومظاهره, بقدر ما هو بيان موضع لغات العامة في 
عصر االحتجاج اللغوي من اللغة العربية الفصحى, والتبدالت التي 

 أت عليها.طر 

ا : مفهوم العامة لغة واصطالحا  أوالا
ُة اْسٌم ِلْلَجْمِع, يتضمن معنى الجمع, يجوز معاملته معاملة  العامَّ
المفرد بالنظر إلى لفظه, ومعاملة الجمع بالنظر إلى المعنى, فتقول: 
العامة ذكي أو أذكياء. وأصل العاّمة من عّم, عمم, على وزن فعل 

 الناس, وجاء القوم عامة أي جميعهم. فاعلة, تقول: حضر عامة 

وَجْمُع العامة على َعَوامُّ ِمْثُل َدابٍَّة َوَدَوابَّ َوالنِّْسَبُة إَلى اْلَعامَِّة 
َعامِّيٌّ َواْلَهاُء ِفي اْلَعامَِّة ِللتَّْأِكيِد ِبَلْفِظ َواِحٍد َدالٍّ َعَلى َشْيَئْيِن َفَصاِعًدا 

َوَمْعَنى اْلُعُموِم إَذا اْقَتَضاُه اللَّْفُظ َتْرُك التَّْفِصيِل ِمْن ِجَهٍة َواِحَدٍة ُمْطَلًقا 
ْجَمالِ  . وطبقة العواّم هي الطبقة العادية في المجتمع, غير 1إَلى اإلِْ

 العالية. المنسوبة للفئة المثقفة أو
وقد اقتصر الفراهيدي في معجم العين ببيان العاّمة بأنهم ِخالُف 

ُة: ال ِة, والعامَّ .أي ظهر, والَعامّي هو 2شَّْخُص إذا بدا لكالخاصَّ
من اْلَكاَلم َما نطق ِبِه الَعامَّة على غير  اْلَمْنُسوب ِإَلى اْلَعامَّة والعاميّ 

. َقاَل 3سَنن اْلَكاَلم اْلَعَرِبّي, والعامية ُلَغة اْلَعامَّة َوِهي خالف الفصحى
 .4َثْعَلب: ُسميت بذلك أِلَنََّها َتُعمُّ ِبالشَّرِّ 

العامة لدى الصوفية هم جماعة مقتصرة على القيام بما أمر به و 
 .5الرسول صّلى اهلل عليه وسّلم من باب التقليد دون االستدالل

ومن المعاجم من أعطى للعامة صفات سلبية, فقال: مبتذل, 
غث, زقاقي, جاهل, ال يكتب وال يقرأ. سوقي, ال يتولى عماًل في 

 .6ينياً الحكومة, زمني, دنيوي أي ليس د
أما العامة في االصطالح, فهم فئة مثقفة في المجتمع, ذات 
رأي مسموع له وكلمة مأخوذ بها, وال يقصد بالعامة الطبقة األقل حظًّا 

الطغاة, فأولئك ال يؤخذ  في المجتمع من البسطاء أو الجاهلين أو
بكالمهم, وال يشار لهم ضمن المصنفات اللغوية. بدليل قول الجاحظ: 

عتموني أذكر العواّم, فإني لست أعني الفالحين والحشوة إذا سم
فالعوام من أهل ملتنا ودعوتنا, ولغتنا وأدبنا  والصناع والباعة,

وأخالقنا, فالطبقة التي عقولها وأخالقها فوق تلك األمم ولم يبلغوا منزلة 
وبناء على  .7الخاصة منا. على أّن الخاصة تتفاضل في طبقات أيضا

في المصنفات اللغوية األصيلة هم الطبقة المثقفة التي ذلك, فالعوام 
 دخل على لسانها التطور اللغوي, ومنهم الكتاب والشعراء.

كذلك أوضح رمضان عبد التّواب في تحقيق كتاب لحن العوام, 
حيث قال في مقدمته: ليس المقصود من العوام الدهماء وخشارة 

ّنما المقصود بهم عند هؤالء, هم ال مثقفون الذين تتسرب لغة الناس, وا 
التخاطب, والحياة اليومية إلى لغتهم الفصحى, في كتاباتهم أو 
أحاديثهم في المجاالت العلمية, والمواقف الجدية, كموقف الخطابة 

 . 8مثال
الذي قال فيه:  ه(371)ت وذلك تعليًقا منه على كالم الزبيدي

أو وضعوه في غير "ألفيت جماًل مما أفسدته العامة عندنا فأحالوا لفظه 
موضعه, وتابعهم على ذلك الكثرة من الخاصة, حتى ضمنته الشعراء 
أشعارهم, واستعمله جلة الكتاب وعلية الخَدَمة في رسائلهم, وتالقوا به 
في محافلهم, فرأيت أن أنبه عليه, وأبّين وجه الصواب فيه, وأن أفرد 

اجتالب ما لما يحضرني منه كتاًبا أحصره به وأجمعه فيه, ونَدُع 
أفسده دهماؤهم وسقاطهم, مما عسى أن ال يعزب عمن تمسك بطرف 

 .9من الفهم
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وتذكر مفردة العامة في بطون المصنفات اللغوية وقد ال يقصد 
بها لغة العامة التي سبق الحديث عنها, فقد تكون إشارة إلى اجتماع 

 بديعَ القراء على قراءة معينة, كما في قول الفراهيدي: وُيقرأ: )
السماوات واألرض( بالنصب على جهة التعّجب, لما قال المشركون... 

. كما وردت مفردة العامة عند الفراهيدي بدالالت 10الّرفع الّعامةوقراءة 
مختلفة يفسرها مقام المقال, نحو: "طريٌق ناِفٌذ: يُجوُزه كلُّ َاَحٍد ليس 

لَُّم في أمر , وقوله: "الُفَوْيِسُق َيتك11العاّمة"بين قوٍم خاصٍّ دون 
 . 12"العامَّة  

ويمّيز الفراهيدي في استعماله اللغوي بين مفردتي: )العامة 
والناس(, فالناس كما يظهر من استخدامه اللغوي جاءت في غالبية 

لتشير في  -وعددها ثالثمئة وخمسة وسبعون موضًعا-المواضع 
ظ: داللتها إلى اإلنسان بشكل عام دون خصوصية, نحو قوله: " الُمَكعَّ 

خم من الناس" . وتفردت داللة مفردة الناس في 13القصير الضَّ
موضعين, لتأتي داللة على اللغويين, كما في قوله: "األَِتيُّ عند العاّمِة 
النَّهُر الذي يجري فيه الماء إلى الَحْوض, والجمع األُِتيُّ واآلتاء, وقالت 

 14أين أتى" طائفة من الّناس: األَِتيُّ السَّْيل الذي ال يدرى من

 :15مستداًل بقول النابغة من الناس
 وَرْفعتُه إلى السَّْجَفين فالنََّضد ْحِبسهَخلَّت بَسْيٍل َأِتيٍّ كان يَ 

أما الموضع الثاني الذي يظهر فيه إرادة اللغويين في مفردة 
الناس, عندما قال: "فخٌذ ناشلة, أي: قليلة اللَّحم, نشل ينشل نُشواًل. 

إّنها لمنشولة اللَّحم والّناشلة أصوب. وقال بعضهم: وقال بعض الناس: 
 .16فخٌذ منهوشُة اللَّحم, وال أعرف منشولة"

هـ( بين الناس والعامة 052وقد فرق ابن مكي الصقلي )ت: 
بقوله: "الناس يخطئون وهم يحسبون أّنهم مصيبون, وكثير من العامة 

, ومن األدلة . معتدًّا بكالم العامة وصوابه17يصيبون وهم ال يشعرون"
التي تثبت صواب لغة العامة, ما عقده ابن مكي الصقلي في كتابه 
من أبواب عندما قال: باب ما العامة فيه على الصواب والخاصة على 

, وباب ما 19, وباب ما جاء فيه لغتان استعمل العامة أفصحهما18خطأ
 , وغيرها من األبواب.20تنكره الخاصة على العامة وليس بمنكر

حدثين من اختلفت آراؤهم في مدلول العامة في ومن الم
المصنفات اللغوية, نحو صبحي الصالح, الذي أخذ بالفرق الظاهري 

ككل شعوب  -لمفردتي العامة والخاصة, حيث قال: "الحق أّن العرب 
كانوا قبل اإلسالم وبعده منقسمين إلى فئتين؛ فئة الخاصة التي  -العالم

سينها, فتسمو في تعابيرها إلى كانت تتطلع إلى صقل لغتها وتح
مستوى أرفع من مستوى التخاطب العادي, وفئة العامة التي كانت 
تكتفي بحظ قليل من فصاحة القول وبالغة التعبير, وتمضي تبًعا 
لتقاليدها الخاصة وبيئاتها الجغرافية الخاصة إلى االستقالل في صياغة 

 .21جملها وتركيب مفرداتها ولحن أصواتها
العزيز مطر في كتابه: لحن العامة في ضوء الدراسات أما عبد 

اللغوية الحديثة, فقد تحدث عن الفرق بين العامة والخاصة, ُمحّلاًل 

 -السابق ذكره في لحن العوام-وناقًدا خطأ االعتماد على قول الزبيدي 
لبيان مدلول العامة؛ بعلة أّن الزبيدي اختار في كتابه لحن عامة 

 .22لذي تسرب إليهم إلى الخاصةالشعب وبعض اللحن ا
فالعامة هي الطبقة من الناس تسمو لغتهم فوق لغة الناس 
العاديين, وفيها شيء من الفصاحة والبالغة, وهي دون الخاصة التي 

 تحسن لغتها وتتقعر فيه .

 ثانياا: مفهوم الّتطور الّداللي وما يرتبط به
, إثر ةالكلمُيعرف الّتطور الداللي بأّنه التغيير الطارئ على 

ضغوطات وعوامل متعددة, حيث تتعرض مفردات اللغة إلى تبدالت 
من شأنها خلق أكثر من مدلول للدال الواحد. ومما ال شك فيه أّن 
اللغة طالما هي في تداول مستمر بين أفراد المجتمع, فهي دائمة 

 التطور, وهي كلمة مرادفة للتغير.
بيت مربع, ثم فالكعبة على سبيل المثال أطلقت على كل 

تطورت إلى أن أصبحت تدل على البيت الحرام بمكة المكرمة, وكذلك 
مفردة السفرة, التي وضعت لما يعده المسافر من طعام, باتت تطلق 

 على مائدة الطعام. 
النتشار الدين اإلسالمي أثًرا  كبيًرا في التطور  والحقيقة أنّ 

يث "كاَنْت العرُب , حخاصاللغوي بشكل عام, والتطور الداللي بشكل 
ِفي جاهليتها َعَلى إرٍث من إرث آبائهم ِفي ُلغاتهم وآدابهم ونسائهم 
وَقرابينهم. فلما جاَء اهلل جّل ثناؤه باإلسالم حالت أحواٌل, وُنِسَخت 
ِديانات, وأبطلت أموٌر, وُنِقلت من اللغة ألفاظ من مواضَع ِإَلى مواضع 

ائط ُشرطت, َفعفَّى اآلخُر أَخر بزيادات زيدت, وشرائع ُشرعت, وشر 
 .23األّوَل"

فأصل كلمة )العقيقة( على سبيل المثال,  للشعر الذي على 
رأس حديثي الوالدة, فتطورت داللتها إلى أن صارت تطلق على 
الذبيحة التي تنحر لرفع األذى عن المولود الجديد. وأصل دال الصالة 

بات منحصًرا في للدعاء, ومع شيوع  استعمال هذا الدال في اإلسالم 
العبادة المعروفة, كذلك أصل الحج قصد الشيء, ومع شيوع 
 االستعمال انحصرت الداللة في قصد البيت الحرام لتأدية عبادة الحج.

وقد حاول العلماء البحث عن سر التنقالت التي تصيب 
المفردات عبر الزمن, وال سيما كثرة المفردات المتعينة للتعبير عما 

, إلى أن قام علم الداللة, الذي فطن فيه اللغويون إلى يدور في الذهن
دور الزمن في تطور داللة األلفاظ وقدرته على إنتاج مدلوالت متعددة 

 للدال الواحد.
كما تنبه علماء اللغة إلى التطور الداللي وتحدثوا عنه في 

ه( في إصالح المنطق, 112مصنفاتهم, حيث ذكره ابن السكيت)ت
(( في أدب الكاتب بعنوان: )ما تضعه العامة في ه171)ت وابن قتيبة

, وقد عقد  25و)ما يضعه الناس في غير موضعه( 24غير موضعه(
ه( في الجمهرة باًبا لتعميم الداللة, جاء تحت 312ابن دريد )ت
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عنوان: )باب االستعارات( كان مما جاء فيه: "النُّْجعة َطَلُب اْلَغْيث, ثمَّ 
نتجاعًا. والمنيحة َأْصلَها َأن يعطَي الرجُل كثر َذِلك َفَصاَر كّل طلب ا

الرجَل الناقَة َأو الشاَة, فيشرَب لبَنها ويجتزَّ َوَبَرها وصوَفها, ثمَّ كثر 
 .26َذِلك َفَصاَر كل عطّية منيحة"

ه( في لحن العوام باب: )ذكر ما أفسدته 371وذكر الزبيدي)ت
 .27العامة ومما وضعته العامة في غير موضعه(

ه( في كتابه باًبا لمعرفة العام 122)ت  وطيوعقد السي
والخاص, ذكر في األلفاظ التي في أصلها عامة وخصصت معانيها 

 .28مع الشيوع واالستعمال
ويعّد المعجم أحد أهم المصادر التي ينبغي على أي باحث 
تلمسه عند البحث في التطور الداللي للمفردات ومظاهره.  وقد أخبر 

لغة العربية تفتقر أشّد االفتقار إلى دراسة تمام حسان أّن معاجم ال
التطور الداللي للكلمة الواحدة من عصر إلى عصر, وال سّيما أّنها 
دراسة تاريخية تستحق عناية المجامع اللغوية والهيئات واألفراد؛ لما 
يكمن وراءهما من الفائدة الكبيرة بما تعود على تاريخ حياة اللغة 

 .29الفصحى
الواحد وافي ظواهر التطور الداللي مقسمة إلى وقد جعل علي عبد 

 :30ثالثة أنواع, على النحو اآلتي

 
 :31وألنواع التطور الداللي على اختالفها خواص مشتركة, هي

 

 

 
وقد جاءت أنواع التطور الداللي في لغات العامة في معجم العين 

لي على النوع الثالث من أنواع التطور الداللي غالبا, وهوالتطور الدال

المؤدي إلى تغير المعنى. ولهذا النوع من أنواع التطور الداللي جملة 
 :32من العوامل يمكن بيانها على النحو اآلتي

 

 
 

على أّن هذه العوامل مجتمعة تنسب إلى العوامل غير 
المقصودة, أي بال عمد وقصد, وبالمقابل, فإّن هناك عوامل مقصودة 

معنى, نحو قيام المجامع اللغوية تؤثر بالتطور الداللي المؤثر في ال
والهيئات العلمية بوضع مصطلحات جديدة, أو إضفاء دالالت جديدة 

. 33على ألفاظ قديمة لمجاراة التطور في مجاالت الحياة المختلفة
ويمكن القول بأّن العوامل غير المقصودة تحظى باهتمام أكبر من 

 ة اإلنسانية.المتخصصين في علم الداللة, كونها ال ترتبط باإلراد
عّلة الحاجة, أحد أهم األسباب المؤدية إلى  كما يمكن القول بأنّ 

التطور الداللي, نحو الحاجة إلى كلمة جديدة تعبر عن معنى ذهني 
خاص, فقد قال إبراهيم أنيس: "ينحرف الناس باللفظ من مجاله 
المألوف إلى آخر غير مألوف, حين تعوزهم الحاجة في التعبير, 

لمعاني في أذهانهم, أو التجارب في حياتهم, ثم ال يسعفهم ما وتتزاحم ا
. وتختلف الحاجة من 34ادخروه من ألفاظ وما تعلموه من كلمات"

شخص آلخر, فقد تكون حاجة من باعث إبداعي, نحو الرغبة 
باإلتيان بشيء جديد مقابل اإلتيان بأدب فريد متميز, لغرض التفنن 

ز نفسي, يتعلق بالمحظور اللغوي, األدبي. وقد تأتي الحاجة من واع
الذي ينحو بالشخص إلى االستعاضة عن لفظ بلفظ جديد نتيجة ابتذال 

 اللفظ وانحطاطه.
أما فيما يتعلق بمظاهر التطور الداللي المؤثر في المعنى, فقد 
تنّوعت بين دارسي علماء الداللة, إال أّنها ظلت تدور في تقسيمات 

 :35ها وفق الشكل اآلتيمرتبطة, لذا فإنه يمكن إجمال
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ب للعاّمة من  المبحث األول: أثر الّتطور الّداللي في ما ُنس 
  :لغات في معجم العين على تركيب الكلمة

يلحق الّتطّور الداللي بنية الكلمات, بتغيير يطرأ على البنية 
الصرفية, وهو تطور للمعنى بناء على تغّير في التركيب الصرفي, 

 على النحو اآلتي:
 غللته وغليته -2

َغلَّْلُته وَغَلْيُته من الغاِلية, وكالم العامة: َغَلْيُته, والَغَلُل: الماء 
. مقصود الفرق الداللي لغللت وغليت آت من الغالية, 36بين الشجر

ويقصد به نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر, وعود ودهن, وهو 
مان بن عبد معروف عند العرب, ويقال إّن أول من سماه بذلك: سلي

,أي تطّيبت بالطيب. وهو طيب 37الملك حين قال: تغليت بالغالية
, عن َسعيُد بُن سالم, عن ُحَسيِن بِن َزْيٍد, 38يصلح للرجال دون النساء

نَّ على َرْأِسِه كمْثِل الرُِّب من  عن أبيه قال: َرأيُت ابَن َعبَّاٍس ُمْحِرمًا وا 
مر وهو الدبس أيضا والغالية الَغاِلَيِة. والرب بالضم ما يطبخ من الت

بالغين المعجمة نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن 
. وتقول لمن وضعت الطيب 39أي أنه باق واضح بكثرة في رأسه

وخللته بين لحيته, غّلْلته, ألن غللت من الفعل غلل وتغلغل, بمعنى 
ن الفعل دخل في األعماق. أما قول العامة َغَلْيته فخطأ, إلن غليته م

 غلى غلياًنا, وأصله غلي بمعنى ارتفعت حرارته, كما القدر على النار. 
ومن العلماء من أجاز )غّليته( بالتشديد, فقد َقاَل َأُبو نصٍر: 

: َهْل يكوُن: َتَغلَّْت؟ ؟ فقاَل: ِإن َأَرْدَت ه(َ 121)ت سألُت األصمعيّ 
فَقاَل:  ه(157)تٌز, أما الفراءأنََّك أْدَخْلَتُه ِفي ِلْحَيِتَك َوَشاِرِبَك, فجائِ 

َتَغلَّلُت بالغاِلَيِة, وكّل َشْيٍء أْلَصْقَتُه ِبِجْلِدَك, وُأصوِل َشْعِرَك, َفَقْد َتَغلَّْلَتُه, 
 .40وعّد َتَغّلْيُت من األلفاظ الُمَوّلَدٌة.

قوله: تَغلَّى  ه(115)عن اللِّحيانيه(204)تَونقل ابن سيدة
مَّا  بالغالية, إذا تعّطر بالطيب, إمَّا َأن يكون الفعل من لفظ الغالية, َواِ 

م اأْلَِخيَرة َياء, َكَما َقاُلوا: تظّنيت,  َأن يكون من )تغّلل(, فأبدل من الالَّ
 .41ِفي  تظننت, َواأْلوَلى َأقيس

 :الّزابيان والّزابان -1

ْبيُة: حفرة يتزبى الرجل فيها للّصيد, وُتْحَتَفُر للذِّئب  زبي: الزُّ
فيها, والّزابيان: نهراِن في أسفل الُفرات, أما العامة فيحذفون  فُيْصطادُ 

الياء ويقولون: الزابان ومفرده: الزاب, ومما جاء في األمثال: بلغ 
بية  َبى, يقال لألمر غير المحتمل المتجاوز للحد, ذلك َأن الزُّ السيُل الزُّ

َوِفيَها  ,42ُتحفر لألسد ِفي َموِضع عاٍل من اأَلْرض ُمْمتَنع من السيل
مُّ َوالَكْسرُ  . وفي 44. وَقاَل اْبُن اأَلعرابي: زاَب ِإذا َجَرى43ُلغَتاِن: الضَّ

القاموس المحيط: الزَّاُب: َنَهٌر بالَمْوِصِل, وَنَهٌر بِإْرِبَل, وَنَهٌر َبْيَن ُسوراَء 
وواِسَط, وَنَهٌر آَخُر ِبُقْرِبِه وعلى ُكلٍّ منهما ُكوَرٌة, وُهما الزَّاباِن, 

ُة َتُقوُل: الزَّاباِن وُيْجَمُع بما َحواَلْيِهما من وا أَلْصُل: الزَّابياِن, فالعامَّ
واِبي . َوَقاَل َبْعُض َأْهِل االْشِتَقاِق: َوُيمكن َأْن َيُكوَن ِمْنُه 45األَْنهاِر: الزَّ

: الِميَزاُب لما ُيْجَعُل ِمَن الَخَشب وَنْحِوه ِفي اأَلْسِطَحة ِلَيِسيَل ِمْنُه. َقالَ 
َوِفيه ُبْعٌد, إالَّ َأْن ُيْحَمل على الَقْلِب وَأنَّ َأْصَله ِمْزَراب ثُمَّ ِمْزَياب. وقيل: 
إن )َزاُب( اْسم َمِلك للُفْرس, ُهَو: َزاببن بودك بن مُنوجهر بن َأبرح بن 

. وعليه فإن 46نمروذ, هو الذي حفر ِتْلَك األَْنَهاَر َجِميَعها فُسمَِّيت ِبَذِلك
هر(, والزابان والزابيان )مجموع األنهار في مصب واحد(, الزاب )الن

لزم التحول من المفرد إلى الجمع إلى إضافة الحقة تمثلت باأللف 
والنون في لغة العامة, والياء ثم األلف والنون في لغة العرب, من 

 قاعدة مفادها: أّن كل زيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى.
 :آدى وأّدى -3
ى فالٌن ما عليه أداًء وتأِديًة, بمعنى قام بما يتوجب عليه َأدَّ 

ذا ُعرف المرء بحفظه  فعله, وأّدى األمانة بمعنى أوصلها إلى أهلها. وا 
رجاعها إلى أصحابها أكثر من غيره, يقال عنه: فالٌن آَدى  لألمانة وا 

أدَّى  لألمانِة من فالٍن. , غير أّن العامة قد َلهجوا بالَخَطأ, فقالوا: فالن
 .47لألمانِة, يريدون أكثر أداًء, وهذا غير جائز

 aa/ daa? أحمد آدى لألمانة: اسم تفضيل )لغة العرب(
  ad/daa?لألمانة. اسم تفضيل )لغة العامة( أّدىأحمد 
 ad/daa?فعل ماٍض أحمد األمانة : أّدى

 

 

 

من الجذر الثالثي )َأَدَي(, عند صياغة اسم  أصل الفعل أّدى
نه على وزن )أفعل(, يحدث أن تلتقي همزتان في بداية التفضيل م

الكلمة: الهمزة التي في أول اسم التفضيل, والهمزة األصلية التي تمثل 
فاء الكلمة, وذلك على النحو اآلتي: )أأدى(, فتدغمان في حرف مّد 
)آ(, لكونهما همزتي قطع, وما اإلدغام إال لعلة التخفيف. أما حمل 

ّدى( كما في لغات العامة, فلم يجزه الفراهيدي. اسم التفضيل على )أ
وقد كانت المفردة الوحيدة التي صّرح الفراهيدي بتخطئتها في لغات 

 العامة في معجم العين.

تتشابه بنية اسم التفضيل في لغات العامة 
 مع بنية الفعل الماضي )ادى(
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ب للعاّمة من  المبحث الثاني: أثر الّتطور الّداللي في ما ُنس 
 ت في معجم العين على تطور المعنىلغا

ة بين معنى الّدال المتغير, استقرأ علماء اللغة العربية العالق
المعنى يمكن أن يّتسع في  ومعنى الّدال المتغّير إليه, وتبّين لهم أنّ 

داللته, أو يضيق, أو ينتقل من داللة إلى أخرى, فاألول يكون عند 
االنتقال من العام إلى الخاص, والثاني عكس األول, أما الثالث فيكون 

اختالفهما الذي ال يندرج تحت في تساوي المعنيين في الداللة, أو في 
 تخصيص أو تعميم, وفيما يأتي بيان لهذه األنواع الثالثة:

: تخصيص داللة الكلمة  أوالا
ويكون حينما يقتصر مدلول الدال على جزء مما كان عليه 
باألصل, وقد قام التطور الداللي المخصص لداللة الدال في ما نسب 

 ثلة اآلتية:للعامة من لغات في معجم العين في األم
 48الّنعش -1

 مفهوم الّنع ش عند العرب
مفهوم الّنع ش عند 

 العاّمة

 سرير الّميت
 سبعة كواكب

الّنعش للمرأة والسَّرير 
 للّرجل

النعش داّل من دواّل الّلغة العربّية يحمل مدلوالٍت ُمتعددًة, 
 يه.سّجلتها ُمصّنفات الّلغة العربّية باالعتداد بسياق الّداّل الذي جاء ف

وأصل الّنعش أّنه مصدر بمعنى الّرفع, فتقول: نعشه اهلل, أي  
. ومما ال شك فيه أّن 49رفعه اهلل, ومنه ُسّمي النعش نعًشا الرتفاعه

ّنما جاءت على سبيل  جملة: )نعشه اهلل( لم تأت على سبيل الحقيقة, وا 
المجاز الُمرسل, بمعنى: )قبض روحه إلى الّسماء(, والّسماء مكان 

ُمرتفع, مّما يعني أّن القبض كان من خالل الّرفع , فتكون داللة عاٍل 
الّنعش قد تعّرضت لتضييٍق في الّداللة من رفع الّروح إلى الّسماء إلى 
رفع الميت على األكتاف. كما أّنه ال ُيقاُل للسَِّريِر َنْعش إاّل ما داَم 

 عش للّرفع., من منطلق مالزمة المدلول للّدال فأصل النّ 50عليِه المَيتُ 
إلى أن تطّورت داللة الّنعش, لتطلق على اآللة الحدباء الُمجهّزة 
لنقل الموتى إلى قبورهم من خالل اْلَجَناَزة. والَجناَزة )ِباْلَفْتح( مأخوذة 
من الفعل جنز الشَّْيء َأي ستره, وتطلق على وجود اْلَميِّت َداخل 

واحدهما ِجَناَزة )بالكسر( َواآْلخر َسِريره, فهما َمًعا َجَناَزة, َفِإن انفصال, ف
 :51نعش. على الّنحو اآلتي

 الميت + الّسرير = الَجنازة )بالفتح(. -
 الميت وحده دون الّسرير = الِجنازة )بالكسر(. -
 سرير المّيت = الّنْعش.  -
كما قيل في الّنعش: ِإذا َماَت الرُجل فهم ينَعشونه, َأي يذكُروَنُه  

  ويرفعون ذكره. وميت منعوش:

 .52أي محمول على النعش

أما عن كون الّنعش للمرأة والّسرير للّرجل كما جاء في معجم 
العين عن لغات العاّمة, فلعّل مما يوّضحه ما روي في كتاب: 
)المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث(, أّن َسْعًدا َخَطب امرأة 

ذا َأْدَبرت على أربع بمكََّة فقيل: إنَّها َتْمشي على ِستٍّ إذا أْقَبَلت, وا  
يعني بالسِّت: َيَديها َوَثْدَيْيها مع رجليها؛ أي ِلِعَظم َثْدَيْيها َوَعباَلة يدْيها 
. واأَلربع: َأليَتاها مع رجليها,  تمشى ُمِكبَّة؛ فكأّنها َتمشي على ِستٍّ
وأّنهما كادتا تمسَّان األرض لرجحانهما, وهي بنت َغْيالن الثَّقِفيَّة وقيل 

كانت َسَبَب اّتِخاِذ النَّْعش األعَلى, وذلك أّنها هلكت في خالفة إّنها 
, فَصلَّى عليها, ورأى َخْلَقها من تحت الثوب , -رضي اهلل عنه-ُعَمر 

ثم هلكت بعدها زينُب بنُت َجْحش وكانت َخِليقًة. فقال عمر: إّني 
َلٌة؟ أخاف أن ُيَرى منها مثُل ما ُرِئَي من بنت َغْياَلن, فهل عندكم ِحي

فقالت أسماُء بنت ُعَمْيس: فقد رأيُت بالَحَبشة ُنعوشًا لموتاهم فُعِمل 
 .53َنْعش لزينب, فلما رآه عمر قال: ِنْعَم ِخَباُء الّظِعيَنةِ 

ولعّل في هذا الحديث إشارة إلى أّن أصل ما يحمل عليه الموتى 
ة عند العرب يسمى سرير للرجل والمرأة, فلما ظهرت الحاجة من الَغْيرَ 

على نساء المسلمين حتى وهّن أموات, استعار العرب ما استعمله 
 الحبشة لرفع موتاهم وخصصوه للّنساء دون الرجال.

كما أّن الّنْعش ليس بالضرورة أن يكون للمّيت فقط, فقد كان 
َكاَن ُيحمل ِفيِه اْلملك ِإذا مرض,  َقاَل النابغة الذبياني مادًحا الّنعمان 

 :54أن سمع عن مرضهومعتذًرا إليه بعد 
, ساِئَرا أَلْم َتَر َخيَر الّناِس أْصَبَح َنْعُشهُ   على ِفتَيٍة, قد جاَوَز الَحيَّ
 يرّد لنا ملكًا, ولألرِض, عامرا ونحُن لديِه , نسأُل اهلَل خلدُه  

مما يدّل على َأنه َلْيَس بميت, ثمَّ كثر َذِلك ِفي َكاَلمهم َحتَّى 
مل ِفيِه اْلَميِّت َنْعًشا, أي أن عّلة كثرة استعمال ُسّمي الّنعش الَِّذي ُيح

 المفردة هي من أّدت إلى تطور داللتها نحو التضييق والتخصيص. 
كما أطلقت العربية على مجموعة من النجوم اسم: َ)بَنات َنْعٍش( 

. وكأّن العرب نظروا إلى تلك 55تشبيًها لها بَحَملة النعش ِفي تربيعها
عًشا في السماء يحمل روًحا صعدت إلى بارئها. الكواكب, فتخيلوها ن

  -التي استمرت عبر الزمان -فاكتسبت تلك المجموعة داللتها اللغوية 
من الصورة الذهنّية المأخوذة من مدلول النعش المخصص لحمل 

 الموتى, لعالقة الشبه في الشكل.
ومن التطّورات الداللية لمفردات النعش, استخدامها للرفع 

عددة, كأن تقول: قد انتعش الرجل: إذا ارتفع بعد خمول, أو بأشكال مت
 .57. ونَعشُت الشجرَة, ِإذا َكاَنت مائلًة فأقمتها56استغنى بعد َفْقرِ 

إلى أن استقرت داللة النعش في الوقت الحاضر, على أنه 
سرير الموت؛ وهو بناء ُمَزيَّن ُيحمل عليه تابوت الميِّت, كما يقال: دقَّ 

ِشه: أي ساعد في هالكه, وألحق الفشَل به, وبنات نْعش مسماًرا في نع
 .58الُكبرى:سبعة كواكب تشاهد جهة القطب الّشماليّ 
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 العبد: -2
 مفهوم العبد عند العاّمة مفهوم ال عبد عند العرب

 العباد هلل والعبيد للمملوكين اإلنسان ُحرًّا أو رقيقاا

تمعوا على التفرقة أخبر الفراهيدي في معجم العين أّن العاّمة اج
بين كلمة العباد لعباد اهلل, وكلمة العبيد للعبيد المملوكين. ويرى أّن 

, فتكون داللة 59أصل كالم العبد لإِلنسان حرًّا أو رقيًقا دون تفرقة
المفردة قد تطّورت من اتساع الداللة وعمومها, إلى تضييق الداللة 

م إلى المعنى وتخصيصها؛ أي أّن المفردة خرجت من المعنى العا
 الخاص.

والعباد والعبيد كالهما جمع ألصل واحد هو )َعَبَد(, بمعنى: 
أطاع وانقاد وخضع, والعبيد في الجاهلية هم الطبقة الخادمة القائمة 
باألعمال التي يأنف اإلنسان الحر ممارستها, معظمهم من الزنوج 

مستورد من المستوردين من إفريقية, وأما الباقون فمن الرقيق األبيض ال
أسواق العراق ومن أسواق بالد الشام. وقد كان العبيد ملًكا يباع 
ويشترى بيع األموال المنقولة, ويتصرف صاحب العبد به تصرفه 

 .60بملكه الخاص, وليس له الحق بإبداء الرأي أو الكالم
 وعليه قال المتنبي:

 61َجاٌس َمَناِكيدُ ألنْ  الَعبيدَ إّن  ال َتْشَتِر الَعْبَد إاّل َوالَعَصا َمَعهُ 
وقد أخبر ابن جني بجواز إنابة كلمة عباد محل كلمة عبيد من 

 :62باب األنفة, بقول شقيق بن جزء بن رياح الباهلي
 أشاباٍت ُيخاُلوَن الِعبادا أتوِعُدني بقوِمَك يا ْبَن َجْحلٍ 

 وما َحضٌن وَعْمرٌو والجيادا بما َجمَّْعَت ِمن َحّضٍن وَعْمروٍ 
بالعباد هنا العبيد, وهم المماليك. وقيل إّن هؤالء حيث يقصد 

العباُد قوم من قبائل شتى من العرب, اجتمعوا على النصرانية, أنفوا 
أن يسموا بالعبيد؛ فقالوا: نحن العباد, وال يجوز أن يكون في المعنى 

 .63عباد اهلل, ألّن هذا ما ال ُيسب به أحد, والناس كلهم عباد اهلل تعالى
بيل العالقات البشرية, أما فيما يختص بعالقة المرء هذا على س

وربه فقد ذهب بعض العلماء على حمل العبيد على التعميم لكافة 
المخلوقات, وحمل العباد على التخصيص لخاصة اهلل تعالى, منهم 
فاضل السامرائي حيث قال:  كلمة عباد تضاف إلى لفظ الجاللة, 

اللة فيزدادون تشريفًا فيقال عباد فالذين يعبدون اهلل يضافون للفظ الج
اهلل, أما كلمة عبيد, فهي ُتطلق على عبيد الناس واهلل معًا وعادة 

 .64تضاف إلى الناس والعبيد تشمل الكل محسنهم ومسيئهم
العبيد هـ( هذه التفرقة بقوله: "2224كما أوضح الشعراوي )ت: 

دون عليه في هم المقهورون للسيد في األمور الَقْسرية القهرية, ومتمر 
األمور االختيارية, أما العباد فهم مقهورون في األمور القسرية القهرية, 
وتنازلوا أيًضا عن ُمرادهم في األمور االختيارية لمراد ربهم, فرضوا أْن 

 .65يكونوا مقهورين هلل في جميع أحوالهم"
ولعل التفرقة السابقة والمعهودة في العصر الحالي تختلف عما  

ي آي القرآن الكريم, حيث ورد جمع العبيد خمس مرات هو موجود ف

في القرآن الكريم, جمع كثرة يدور فيما سيجري من أحداث جبرية 
للناس جميعهم يوم القيامة, وتأكيد عدل اهلل سبحانه وتعالى ونفي الظلم 

 عن نفسه, على النحو اآلتي:
 اآلية الرقم

1- 
ل َك ب َما َقدََّمت َأيديُكم َوَأنَّ  م ﴿ذََٰ  لِّلَعب يد  ٱللََّه َليَس ب َظالَّ

٢٨١﴾(66)
 

يُكم َوَأنَّ ٱللََّه َليَس ب َظلََّٰم  -2 ل َك ب َما َقدََّمت َأيد  ( 67)﴾١٢ لِّلَعب يد  ﴿ذََٰ
 

ل َك ب َما َقدََّمت َيَداَك َوَأنَّ ٱللََّه َليَس ب َظلََّٰم  -3 ( 68)﴾٢١ لِّلَعب يد  ﴿ََٰ
 

4- 
ه   ل حا َفل َنفس  َل صََٰ  ب َظلََّٰم َربُّكَ  َوَما َفَعَليَها َأَسٓاءَ  َوَمنۦۖ ﴿مَّن َعم 

( 69)﴾٦٤لِّلَعب يد  
 

( 70)﴾١٢ لِّلَعب يد  ﴿َما ُيَبدَُّل ٱلَقوُل َلَديَّ َوَمٓا َأَنا ب َظلََّٰم  -5
 

أما جمع العباد, فيدخل فيه عباد اهلل وغيرهم دون تخصيص, 
لملكية العائد إال إذا أضيف إلى لفظ الجاللة )عباد اهلل( أو ضمير ا

عليه سبحانه )عبادي( أو صفة من صفاته )عباد الرحمن(, فإّنه 
يتخصص بمن أسلموا وجههم هلل عز وجل, كما يظهر في اآليات 

 الكريمة اآلتية:

 اآلية الرقم
)تعميم/ 
 تخصيص(

11 
َباُدَك َوا  ن َتغُهم َفإ نَُّهم ﴿إ ن ُتَعذِّب ف ر َلُهم َفإ نََّك ع 

يُز ٱ  (71﴾)٢٢٨لَحك يمُ َأنَت ٱلَعز 
 تعميم

22 

َباُد ٱلرَّح يَن َيمُشوَن َعَلى ٱأَلرض  ﴿َوع  ن  ٱلَّذ  مََٰ
ُلوَن َقاُلوا   ه  َهونا َوا  َذا َخاَطَبُهُم ٱلجََٰ

 (72﴾)٤٦َسلََٰما

 تخصيص

33 
ث يَن م ن ﴿م  َل َدأب  َقوم  ُنوح َوَعاد َوَثُموَد َوٱلَّذ 

يُد ُظلما  ه م َوَما ٱللَُّه ُير  بَ لِّلَبعد   ( 73﴾)٦٢ اد  ع 
 تعميم

44 
يَن ٱس َتكَبُرٓو ا إ نَّا ُكّلف يَهٓا إ نَّ ٱللََّه َقد ﴿َقاَل ٱلَّذ 

َباد  ٱلَحَكَم َبيَن   ( 74﴾)٦٨ ع 
 تعميم

55 
ي َلي َباد  م ُسلطََٰن َوَكَفىَٰ ب َربَِّك ﴿إ نَّ ع  َس َلَك َعَليه 

 ( 75﴾)٤١َوك يال
 تخصيص

ق, كما في قوله كما قد يستعمل لفظ العباد مضاًفا إلى الخل
َمائِئُكم ِإن َيُكوُنوْا تعالى: ﴿َوَأنِكُحوْا ٱأل ِلِحيَن ِمن ِعَباِدُكم َواِ  يَمَمىم ِمنُكم َوٱلصَّم

ِسٌع َعِليمۦُۗفَقَرائَء ُيغِنِهُم ٱللَُّه ِمن َفضِلِه  وقرأ الحسن ( 76)﴾٢٣َوٱللَُّه وَم
 77ومجاهد )من عبيدكم(

بيد؛ بأّن الصالحين القراءة بالع ه(034) وقد عّلل الزمخشري
من األرقاء هم الذين مواليهم يشفقون عليهم وينزلونهم منزلة األوالد في 
األثرة والموّدة, فكانوا مظنة للتوصية بشأنهم واالهتمام بهم وتقبل 
الوصية فيهم, وأما المفسدون منهم فحالهم عند مواليهم على عكس 

 78ذلك
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ى من يثبت استخدام اآليات السابقة المستشهد بها, ترد عل ولعلّ 
كلمة العباد للتقوى والصالح على حد سواء, حيث ذكرت في مواطن 

 أفادت العموم دون الخصوص. 
كما ويمكن القول بأّن  كلمة العبيد المقصود بها المملوكين باتت 
مع مجيء اإلسالم من األلفاظ المنسوخة في العربية, وذلك اهتداء 

 يقل أحدكم عبدي؛ أمتي, كلكم بقول النبي صلى اهلل عليه وسلم: "ال
عبيد اهلل, وكل نسائكم إماء اهلل, وليقل: غالمي, جاريتي, وفتاي, 

 .79وفتاتي"
ويظهر لنا أّن كلمتي عباد وعبيد أقرب ما تكونا من األلفاظ المترادفة 
إلى حّد ما, بيد أّن كلمة عباد أكثر ما تطلق على خلق اهلل, وكلمة 

اليك. كما وتطلق كلمة العباد على عبيد أكثر ما تطلق على المم
المماليك أحياًنا, وتطلق كلمة العبيد على خلق اهلل أحياًنا. ويأتي 
استخدام هذه األلفاظ على خالف االستعمال األكثر لمعنى بالغي 
يفيده السياق كما ذكر الزمخشري في لفظة العباد لما أريد بها المماليك 

 وجهها توجيًها مرتضى.
اد للخالق من باب التخصيص, وعّدها أّنها أما إضافة العب

خاصة بالمسلمين أو جاءت للتشريف ففيه نظر؛ إذ جاءت آيات فيها 
تخصيص وليس المراد بالمسلمين كما في قوله تعالى: " ِإَذا َجاَء َوْعُد 
ُأواَلُهَما َبَعْثَنا َعَلْيُكْم ِعَباًدا لََّنا ُأوِلي َبْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوا ِخاَلَل 

ْفُعواًل ۚ  لدَِّيارِ ا هم القوم الذين سبوا بني إسرائيل وكانوا  80"َوَكاَن َوْعًدا مَّ
كفارا قيل هم قوم نبوخذ نّصر وقيل غيرهم, ولكن لم يختلفوا في أّنهم 
قبل زمان النبي صلى اهلل عليه وسلم خالًفا لما زعمه الشعراوي أنهم 

الوعدين,  النبي صلى اهلل عليه وسلم وصحبه يريد بذلك أنه أول
والثاني لم يأِت بعد, بل ذهب جميع المفسرين إلى أن كال الوعدين قد 

 مضيا قبل بعثة النبي صلى اهلل عليه وسلم.
مما يبين أّن لفظة )عبادا لنا( ليست بالضرورة أن تكون خاصة 
 بالمسلمين وحدهم إذا لم تكن مضافة إلى اهلل كعباد الرحمن وعبادي.

 َفُصحَ  -3
 مفهوم َفُصَح عند العاّمة عند العرب مفهوم َفُصحَ 

الفصح: ف ط ر الَنصاَرى، وَتفصيُح 
ضه  اللََّبن: َذهاُب اللِّبأ عنه وَكثرُة َمح 
َل  وته، وأفَصَح الرجُل الَقو  وَذهاُب َرغ 

ن كان بغير العربية  وا 

 الفصيُح في كالم العامة: الُمع ر ب

تحمل سمة  مّيز الفراهيدي بين داللة الفصح عند العرب التي
العموم, وداللة الفصح في لغات العامة التي حملت سمة 

, حيث إّن لمفردة الفصح عند العرب داللة عامة تدّل 81التخصيص
. فقيل في اللَِّسان أنه 82على خلوص في َشْيٍء ونقاٍء من الشَّْوبِ 

الم َفصيح: إذا كان عربيًّا بليًغا, َيْعِرف َجيِّد اْلَكاَلِم ِمْن َرِديئه, أما ك
األعجمي فيكون فصيًحا إذا تكلم ِبالَعَربيَّة من غير لحن وال لكنة, 

ْبح ِإذا 83وأفصحت الشاة, إذا انقطع ِلبُؤها وَخَلَص لبنها , وأفصح الصُّ

بدا ضوءه, وفصح الفرس إذا صفا صهيله وفصح البعير إذا صفا 
 . 84هديره

ع . فَجِمي85كلُّ ناطٍق فصيح, وما ال ينِطُق فهو أعجمُ  وقيل:
اْلَحَيَوان َضْرَبان: أعجم وَفِصيٌح, فالَفِصيُح كل َناِطق, واألعجم, كل َما 

. وفي الحديث: ُغِفَر َلُه بَعَدد ُكّل َفِصيح وأْعَجم, أراَد 86اَل يْنطق
 .87بالَفِصيح َبِني آَدَم, وباألْعَجم اْلَبَهاِئمَ 

أما الفصح الذي هو فطر النصارى, فكلمة معربة من " پيسح " 
. إذ َلْيَس ِمْن َهَذا اْلَباِب اْلِفْصُح, الذي هو ِعيُد النََّصاَرى, 88يةالعبر 

 .89وفصح النصارى أي يوم بروزهم إلى معّيدهم
انتقلت داللة الفصيح من التوسعة التي يفسرها السياق إلى 
التخصيص, حيث ارتبطت داللة الفصيح في لغات العامة بالمعِرب 

بية على أواخر الكلمات, وهو الذي كالمه, الذي يظهر الحركات اإلعرا
يوَسم بالفصاحة عند سماع كالمه, ذلك بعد أن كانت تحمل دالالت 

 متعددة يفرضها مقام الحال.

 الم حراب -3
 مفهوم المحراب عند العاّمة مفهوم المحراب عند العرب

َمحاريُب بني إسرائيل هي 
َمساجَدهم التي يجَتمُعون فيها 

الة، الغرفة، عنق الد  ابةللصَّ

 مقام اإلمام في المسجد

أخبر الفراهيدي أّن داللة المحراب عند العرب مأخوذة من 
محاريب بني إسرائيل التي يجتمعون فيها للصالة, ومن ذلك قوله 

أي ِمَن اْلَمْسِجِد, ثم انتقلت  90تعالى: ﴿َفَخَرَج َعَلى َقْوِمِه ِمَن اْلِمْحَراِب﴾
في المسجد كما هو في لغات داللة الكلمة لتتخصص في مقام اإلمام 

. والمحراب عند العرب: سيِّد المجالس, وُمَقدُّمها, وأشرفها. 91العامة
ّنما قيل للقبلة محراب, ألّنها أشرف موضع في المسجد, وقيل:  وا 
ّنما سمي محرابًا, النفراد الملك فيه, ال يقربه  المحراب: مجلس الملك. وا 

اْلِمْحَراب َأْرَفُع بيٍت ِفي الدَّار, . وقيل: 92فيه أحد, ولتباُعِد الناس منه
. والِمْحراُب الَِّذي ُيِقيُمه النَّاُس في بيوتهم 93وَأْرَفُع َمكاٍن ِفي المْسِجد

. وفي تاج العروس بيان ألصل داللة 94الَيْوَم َمقام اإِلماِم ِفي الَمْسجد
َأْي المحراب, إذ هي من الَحْرَبُة وهي َفَساُد الدِّيِن, وُحِرَب ِديَنُه 

. فتكون تسمية المحراب بهذا االسم من قبيل الدور الذي يقوم 95ُسِلبَ 
به إمام المسجد في ذاك المكان المرتفع؛ لتذكير الناس بدينهم وتعليمهم 

زالة ما فسد منها. صالح نفوسهم, وا   مبادئه, وا 
ومما يالحظ على داللة المحراب أخذها بالتخصص بشكل أكثر 

 رها لغير المسجد, قصد غاية التشريف. مع مرور الزمن, ومن استعا
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 المشربة -5
 مفهوم المشربة عند العاّمة مفهوم المشربة عند العرب

 المشربة التي تكون في ُصّفة إناء يشرب به

حكى الفراهيدي أّن الِمشربة بكسر الميم تعني اإلناء الذي 
ان يشرب فيه, والَمشربة بفتح الميم التي هي لغة العامة, تعني مك

. ومع أّن 96الشرب الذي يكون في ُصّفة )أي في  مكان مرتفع ضّيق(
ظاهر أثر التطور اللغوي على الناحية الّصوتّية, إال أن التبدل 
الصائتي من كسر إلى فتح, نقل اسم اآللة )الِمشربة( إلى اسم مكان 
)الَمشربة(, فالِمشربة اسم آلة على وزن ِمفعلة, حالها حال ِملعقة 

وِمكنسة, والَمشربة بفتح الميم, اسم مكان على وزن َمفعلة, وِمدفأة 
حاله حال مدرسة ومزرعة ومكتبة, انتقلت الداللة من أداة الشرب إلى 
المكان الذي تتم عنده عملية الشرب, باالستفادة من االتساع الذي 

 تمنحه اللغة العربية في اشتقاقاتها.

 ثانياا: تعميم داللة الكلمة
تقال من معنى  خاص إلى معنى عام, حيث ويكون عند االن

تصبح داللة الكلمة أوسع مما كانت عليه, ولم يأت في لغات العامة 
 في معجم العين إال في مفردة واحدة على النحو اآلتي:

 :97الِعشاء -
شاء عند العرب شاء عند العاّمة مفهوم ال ع   مفهوم الع 

 أّوُل ظالم الّليل  

لك بعد غروب الّشمس من لُدن  ذ
إلى أن يوّلي صدر الّليل، وبعض 

 يقول: إلى طلوع الفجر

الِعشاء بكسر العين, أول ظالم الليل, أي من صالة المغرب 
إلى أول العتمة,  طّور العامة في داللته بأن وّسعوا من مّدته الّزمنية 
إلى ما بعد العتمة, أي إلى أن يذهب أّول الّليل, وبالغ بعضهم بجعل 

د إلى طلوع الفجر, ُمحتّجين بما ألغز الّشاعُر فيه فترة العشاء تمت
 :98عندما قال

 عَشاًء َبْعد ما اْنَتَصَف النََّهارُ  َغَدْوَنا َغْدَوًة َسَحًرا بَلْيلٍ 
 َأَكْلَنا اللْحَم واْنَفَلَت الِحَمار َقَصْدَناها ِحَمارا ذا ُقُرون

وهو شاهد شعري اشتهر ضمن األلغاز الشعرية, غاب موطن 
غز فيه الكامن في عجز البيت الثاني )أكلنا اللحم وانفلت الحمار(, الل

إذ كيف للحمار أن يهرب بعد أن ُأِكل لحمه, ليحل اللغز شاهًدا لدى 
اللغويين على االمتداد الزمني لفترة العشاء. لتمتد إلى طلوع الفجر بعد 

 أن كانت تعني أول طلوع الليل وحسب.
 -السحر -رات زمنية: )الغداةفالشاهد في ظاهره يحوي خمس فت

بعد ما انتصف النهار(. ومما ال شك فيه أن اتحاد  -الِعشاء -الليل
هذه الفترات الزمنية في آن واحد ضرب من الالمعقول, وسنة غير 

 متبعة في معهود كالم العرب.
 والحقيقة أّننا ال نرى فيه إال فترتين زمنيتين, هما:

ألخير من الليل, إلى قبيل وقت السحر الذي يساوي الثلث ا -2
طلوع الفجر. ذاك الوقت الذي بدأت من عنده حكاية هذين البيتين 

 الشعريين.
وقت العشاء الذي يأتي بعد غروب الشمس )أول ظالم  -1

الليل(, أي بعد أن انتهى النصف الثاني من النهار وغاب. وهو الوقت 
 الذي انتهت عنده حكاية هذين البيتين الشعريين.

ا غدوة بمعنى سرنا سيًرا في رحلة, وليس بالضرورة أن وغدون
يدل الغدو )الذهاب( على فترة الغداة, ففي ذلك قال األخطل واصًفا 
يابها, كناية عن سرعة  فتك السيوف بهوازن شر فتك بذهابها وا 

 حركتها, واستمرار بأسها:
 99َقْرِن اأَلْعَضبِ  َتَرَكْت َهَواِزَن ِمْثلَ  إنَّ السُُّيوَف ُغُدوََّها َوَرَواَحَها

ومما يبدو أّن السير في هذه الرحلة كان معتمًدا على حمار ذي 
قرون, أي حمار كبير في السن, كناية عن ضعفه وهزله وعدم قدرته 
على السفر, وكانت نتيجة هذا االعتماد أن قضي على الحمار إثر 
ت هذه الرحلة الطويلة الُمنهكة له, الممتدة من وقت السحر إلى وق

العشاء. ويستبعد الباحث أن يكون المقصود من البيت ذبح الحمار 
وأكله وعدم إبقاء شيء منه, وتقديم وجه إتعاب الحمار وشدة اإلضرار 

 به وصواًل إلى فقدانه, وال سيما تقدم الحمار بالسن.
وقد فّصل قطرب في بيان الّليل وساعاته, ذاكًرا لساعات الليل 

 د جعل ثمانية وأربعين اسًما, وق

 

ول الليل من الِعشاُء, وهو عنده اختالُط الليِل إلى أْن يغيَب أ
وَفْحمُة الِعشاء: شّدة  100الشََّفُق, يأتي بعده َفْحَمُة الِعشاِء أي آِخُرُه.

 .101سواِد الليل وظلمته
ذا تحددت صالة الِعشاء بوقت الِعشاء, كما أخبر ُعَمَر َرِضَي  وا 

َصاَلُة اْلِعَشاِء ِحيَن ُيَعْسِعُس اللَّْيُل, َوَتْذَهُب ُحْمَرُة : »اللَُّه َعْنُه, َأنَُّه َقالَ 
. فإّنه يتعين بذلك تقسيم الليل إلى ثالثة  102«اأْلُُفِق ِإَلى ثُُلِث اللَّْيلِ 

أجزاء, يكون الِعشاء في الجزء األول منه, الذي يبدأ من زوال الشفق 
 تهاء الغاية الزمانّية.وانتهاء المغرب, بدليل الجار )إلى( الذي أفاد ان

وقد كانت العرب تطلق على صالة الِعشاء اسم صالة العتمة؛ 
لتحديدهم وقتها بوقت تعتيم اإلبل, إال أّن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

هم عن تلك التسمية, وأمرهم باعتماد تسمية اهلل )صالة وسلم نها
نما إالِعشاء(, بقوله: "ال تغلبّنكم األعراب على اسم صالتكم العشاء, ف

نما سموها عتمه 103يعتمون باأليل" . أي يؤخرون ردها من المراعي وا 
عتامهم باإلبل أّنهم إذا راحت عليهم  باسم عتمة الليل وهي ظلمة أوله وا 
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لمساء أناخوها ولم يحلبوها حتى يعتموا أي يدخلوا في عتمة النعم بعد ا
 .104الليل

كما أطلقت العرب على وجبة الطعام التي ُتعّد لياًل اسم وجبة 
الَعشاء )بفتح العين(, استناًدا إلى الوقت التي تقام به, وهو وقت 
الِعشاء. وتكون المناوبة بين فتح العين وكسرها في مفردة العشاء من 

 :105ييز بينهما. ومن ذلك قول الحطيئةباب التم
 أو الشِّعَرى فطال بَي األَناءُ  وآنيت الَعشاَء إلى ُسَهْيلٍ 

الشخص الذي ُيبصر -ولعّل العرب أخذت صفة األعشى 
من مفردة الِعشاء, بجامع ما يحصل  -بالنهار ويضعف بصره بالليل

 لألعشى من تعتيم في الرؤية وقت العشاء, حتى بات األعشى يلقب
 بأبي البصير من باب التفاؤل, وهي عادة من عادات العرب.

 :106قال ابن زهر اإلشبيلي

 َوبَكى َبْعضي َعلى َبْعضي َمعي َعِشَيْت َعْيناَي ِمن طوِل الُبكا

ومما يبدو أّن للبالغة نصيًبا وافًرا مع مفردة الِعشاء, حتى بات يقال: 
العدو قبل أن )تغّد به قبل أن يتعشى بك( كناية عن ضرورة هزم 
 يحظى بفرصة هزيمتك. ووقت الغداء يسبق وقت العشاء.

كما يقال: فالن يتخبط العشواء: أي يسير بال بصيرة وعلى غير  
 هدى, وهو نوع من أنواع التعتيم. 

ومما يتبّين لي بعد استقراء الشواهد السابقة المتعددة, انفراد بعض 
لفجر, انفراًدا مخالًفا لغات العامة بإطالة زمن الِعشاء إلى طلوع ا

للّشواهد التي تبّين من دراستها تخصيص وقت العشاء في الثلث األول 
 من الّليل.

 :ثالثاا: انتقال داللة الكلمة
وهو أن ينقل مدلول الدال من مجال إلى مجال آخر, على النحو 

 اآلتي:

 العساليج -1
 مفهوم العساليج عند العاّمة مفهوم العساليج عند العرب

 وق الّشجر الّرطبةعر 
القضبان الحديثة )األغصان 

 الطرية(

العسلوج كلمة ذات أصل رباعي, من عسلج, على وزن فعلل, 
ذا قيل للجاريٌة ُعْسلوجة, يعنى أّنها شابة رفيعة  وهو ُغْصٌن ابُن سنٍة. وا 
الَقوام, فالُعساِلج يطلق على ما كان َرْطبًا في ُطوٍل وُحْسن. وَعْسَلَجِت 

ة: أْخَرَجْت َعساليَجها. وخروج العساليج يعني أنها عروق مغّيبة الشََّجر 
. أي 107تحت األرض. والَعساليُج عند العامَّة: الُقْضباُن الحديثةُ 

 األغصان الطرية في أّول نموها.
وقد أخبر ابن سيدة أّن الُعْسُلج والُعْسلوج ما الن واخضرَّ من 

ت الُعْسلوج ِإذا َيِبس الغصن ُقْضبان الشجر والَكْرم َأول ما ينُبت, وما

وذهبْت َطَراَوته, ُيريد َأّن اأَلغصان َيِبست وَهَلَكْت من الجْدب. 
والعساليُج: َهَنَواٌت تَْنَبِسُط على َوجه االض َكَأنََّها ُعروٌق َوِهي ُخْضٌر, 

 .108َوقيل: ُهَو َنْبٌت على شاطئ اأْلَْنَهار َيْنثَِني ويميل من النَّْعمةِ 
 :109وقال طرفة

 أْنَبَت الّصْيُف َعساليَج الُخَضرْ  َكَبَناِت الَمْخِر َيْمأدَن, كما
ومن األبيات الشعرّية التي استخدمت فيها مفردة العساليج في 

 : 110موطن الغزل, عند وصف قوام الحسناء الرشيق, قول العجاج
 وَبْطَن أْيٍم وقوامًا ُعْسُلجا

فردة العساليج, وعليه, فإّن التطور الداللي الذي طرأ على م
انتقال داللتها من الداخل إلى الخارج, من باطن األرض إلى خارجها, 
حيث عنت هذه المفردة عند العرب: الِعرق المتغيب في األرض, ومن 

 َثّم انتقلت في لغات العامة لتشير إلى: الغصن الّريان الناعم.

 الحمة -2
 مفهوم الُحمة عند العاّمة مفهوم الُحمة عند العرب

الُحَمُة ُسمُّ كّل شيء َيل َدُغ أو 
 َيل َسعُ 

 إب َرُة الَعق رب والزُّنبور ونحوهما

بّين الفراهيدي في معجم العين الفرق في داللة الحمة عند 
العرب وفي لغات العامة, حيث إّنها عند العرب داللة على سم كل 
شيء يلدغ أو يلسع, أما في لغات العامة فقد انتقلت داللة الحمة 

ستعين باآللة المسببة للسم, والمتمثلة بإبرة كل شيء يلدغ أو لت
ذا ذهبت العامة إلى َأّن حمة اْلَعْقَرب شوكتها, فهي َلْيَست 111يلسع . وا 

. وأصلها من الحمو, 112َكَذِلك, إنما اْلحمة سمها والشوكة ِهَي االبرة
. ويرى أبو بكر األنباري أّن العامة تخطىء 113وهي حرارة السم وفورته

لفظ الُحَمة, فتشدد الميم منها, وهي مخففة عند العرب, ال يجوز  في
تشديدها. وتخطىء في تأويلها, فتظن أن الحمة: الشوكة التي تلسع 

. أما الَحّمُة بتشديد الميم 114بها. وليس هو كذلك, إّنما الحمة: الُسمُّ 
 .115اوفتح الحاء, فهي عيُن ماٍء ِفيَها ماٌء حارٌّ ُيستشفى باالغتسال ِفيهَ 

أّنهم نقلوا اللفظ من معنى السم  -في لغات العامة-والظاهر 
إلى معنى الشوكة أو اإلبرة بعالقة السببية فهو انتقال مجازي عبر 

 عالقة من عالقات المجاز المرسل وهي السببية.

 :القينُ  -3
 مفهوم القيُن عند العاّمة مفهوم القيُن عند العرب

الحّداد، والقين والقينة: العبد 
 واألمة

 الُمغّنية

)َقَيَن( اْلَقاُف َواْلَياُء َوالنُّوُن َأْصٌل َصِحيٌح َيُدلُّ َعَلى ِإْصاَلٍح 
َوَتْزِييٍن. ِمْن َذِلَك اْلَقْيُن: اْلَحدَّاُد, أِلَنَُّه ُيْصِلُح اأْلَْشَياَء َوَيُلمَُّها؛ َوَجْمُعُه 

. والجمع ُقُيوٌن. والَقْيُن والَقْيَنُة: 116ُتهُ ُقُيوٌن. َوِقْنُت الشَّْيَء َأِقيُنُه َقْيًنا: َلَممْ 
العبد واألمة. وجرى في العامة أن الَقْيَنَة: المغنية, وربما قالت العرب 
للرجل المتزين باللباس: َقْيَنٌة, كان الغناء صناعة له أو لم يكن, 
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. وقد رّد ابن سالم على من يعتقد أّن 117والتََّقيُُّن: التزين بألوان الزينة
ة َما القي نة لفظة خاّصة بالمغنية, حيث قال: " َلو َكاَنت المغّنية َخاصَّ

ذكرَها سلَمان ِفي َموِضع اْلفضل َوالثََّواب في قوله: " َلو َبات رجل 
يْعطى الِقيان البيَض َوَبات آخر يْقَرأ اْلُقْرآن َويذكر اهلل َتَعاَلى لرأيت َأن 

 كما نقل األزهري118َعَرب قينة"َذاكر اهلل أفضل" َوَلِكن كّل أمة ِعْند الْ 
عن اْبن اأْلَعَراِبي للقينة دالالت متعددة, هي: الِفْقرة من  ه(327)ت

اللَّْحم. والماشطة, والمغّنيَّة, واْلَجاِرَية التي تخُدم وحسب, كما عّلل 
األزهري عّلة تسمية المغينة بالقينة بقوله: إّنما قيل للمغّنية َقيَنًة: ِإذا 

َماء ُدوَن الَحرائر َكاَن الِغناءُ  . ولعل 119َلَها صناَعة, َوَذِلَك ِمن َعَمل اإلِْ
في هذه االنتقال الداللي, انحطاط وانحدار لداللة الكلمة, حيث انتقلت 

 من معنى نبيل وشريف, إلى معنى وضيع.

 الكافر -4
 مفهوم الكافر عند العاّمة مفهوم الكافر عند العرب

الليل والبحر ومغيب الشمس وكل 
 شيء غّطى شيئاا فقد كفره

ما استوى من األرض 
 واتسع، النهر العظيم

مِّ َواْلِقَياس  الكافر اسم فاعل من الفعل )كفر(, واْلكْفر, ِبالضَّ
. والفعل في أصل معناه للتغطية واإلخفاء والستر, فالكافر 120اْلَفْتح

لغة: الليل ومغيب الشمس؛ ألنه يغطي ويستر ما كشفه النهار,  وعليه 
مي الكفر الذي هو نقيض اإليمان؛ ألنه تغطية لقلب الكافر عن س

الحق. وللكافر في لغة العامة داللة مختلفة حيث جاءت لتدل على ما 
. ومن 121استوى من األرض واتسع, وعلى النهر العظيم كثير الماء

. ُيَقاُل ِلَمْن 122قول العرب: كفرت المتاع في الوعاء إذا سترته فيه
ِبَثْوٍب: َقْد َكَفَر ِدْرَعُه, َوُيَقاُل ِللزَّاِرِع َكاِفٌر, أِلَنَُّه ُيَغطِّي َغطَّى ِدْرَعُه 

 123اْلَحبَّ ِبُتَراِب اأْلَْرِض. َقاَل اللَُّه َتَعاَلى: "َأْعَجَب اْلُكفَّاَر َنَباُتُه"
َر. َوُسمَِّي َكاُفوًرا أِلَنَُّه كَ  َفَر اْلَوِليَع, َأْي َواْلَكاُفوُر: ِكمُّ اْلِعَنِب َقْبَل َأْن ُيَنوِّ

َغطَّاُه, ومنها اْلَكِفَراُت َواْلَكَفُر َفالثََّناَيا ِمَن اْلِجَباِل, َوَلَعلََّها ُسمَِّيْت َكِفَراٍت, 
. ومما يبدو أن 124أِلَنََّها ُمَتَطاِمَنٌة, َكَأنَّ اْلِجَباَل الشََّواِمَخ َقْد َسَتَرْتَها

رب والعامة, هي عالقة العالقة التي جمعت كال المعنيين عند الع
المشابهة؛ إذ يرتبط مدلول الدال األصلي في مدلول الدال المتغير إليه, 
وهو الغطاء, إذ الكافر يغطي ويستر ما في داخله, وكذلك النهر 

 أيًضا.

 :االستنكاف -5
 مفهوم االستنكاف عند العاّمة مفهوم االستنكاف عند العرب

من النكف وهو تنحيتك الدموع 
عن خّدك، ودرهم منكوف بإصبعك 

 أي بهرج رديء

نما هو االمتناع  األنف وا 
واالنقباض عن الشيء حمية 

 وعّزة

االستنكاف مصدر من الفعل استنكف واألصل نكف, وهو عند 
العرب نقاًل عن الفراهيدي في معجم العين بمعنى تنحية الدموع عن 

يدي الخد باألصبع, ودرهم منكوف أي بهرج رديء, كما أخبر الفراه

عن التطور الداللي الذي طرأ على معنى االستنكاف في لغة العامة, 
. ليتبين أّن التطور 125حيث إّنه االمتناع عن الشيء حمية وعزة

الداللي لدال االستنكاف, نقل من مدلول إلى مدلول آخر في لغات 
 العامة .

والحقيقة أّن الّسياق الذي يرد فيه الدال, هو الفيصل في بيان مقصود 
لمتكلم, فقد حمل دال االستنكاف  بأشكاله, مدلوالت متعددة على ا

 :126النحو اآلتي

 المعنى السياق الرقم

1- 
ان َتَكَف الَعَرَق َعن 

 َجب ين ه
 َمَسحَه وَنّحاه

َركُ  عنَدُه َشجاَعٌة اَل تَُنَكفُ  -2  َأي اَل تُد 

 خرج من أرض إلى أرض انتكف من مكانه -3

 إلى الجهة األخرىمال من  ضربه فانتكف -4

5- 
َتناَكَف الرَُّجالن  في 

 الَكالمَ 
 َتعاَوَرا

عُ  َغي ٌث اَل ُين َكفُ  -6  َأي اَل َين َقط 

َلُم َأحٌد َأيَن َأقصاهُ  َواَل َين ُكُفه َأَحدٌ  -7  اَل َيع 

ٌر اَل ُين َكفُ  -8  َأي اَل ُين َزحُ  وفالٌن َبح 

 عٌ َأصاَبها َوجَ  َنك َفت  الَيُد َنَكفاا  -9

َيرَ  َين َكفُ   -11 م   َمل ٌك لح 

ُم َنك يفٍ  -11  وَيو 

يوم معروٌف، كاَن به  َوق َعٌة بيَن 
ُقَري ٍش وَبن ي ك ناَنَة، فَهَزَمت ُقَري ٌش 

 َبن ي ك ناَنةَ 

 النََّكفُ  -12
، َبي َن الرَّأ د   ي  ل  اللِّح  غاٌر ف ي َأص  ُغَدٌد ص 

َمة  األُذن    وَشح 

 كبار بزيادة في اإلذاللاالست االستنكاف -13

فالمعنى الذي جاء عند العامة وهو األنفة كما ذكر الخليل, فمأخوذ 
من النكف وهو أصل اللحية, وذلك أن اإلنسان إذا أنف من إنسان 
حمية وعزة أدار له وجهه فظهر له أصل لحيته, وعليه فالتطور 

 الداللي يكون بعالقة مجازية هي السببية.

 

 :ال ُكور -6
 مفهوم الكور عند العاّمة م الكور عند العربمفهو 

 الّرحل
كير الحداد، آلة صهر المعادن 

 وتكون ُمجّمرة
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الُكور: الّرحل, والُكوُر َموِضع النَّار الَِّذي َيْنُفُخ ِفيِه الَحدَّاد ويكون 
مبنّيا من طين, والكير )لغة العامة( الحدَّاد, وهو ِزقٌّ أو ِجْلٌد غليٌظ ذو 

مل دال )الكور( بفائه المضمومة داللتين مختلفتين ال . ح127حافاتٍ 
تظهر عالقة المشابهة بينهما, هما: الرحل وموضع النار الذي ينفخ 
فيه الحداد. وقد ظهر أثر التطور الداللي في لغات العامة في هذا 
الدال باالنتقال من موضع النار الذي ينفخ فيه الحداد, إلى اآللة التي 

 ي صهر المعادن, وسميت بالكير. يستخدمها الحداد ف
فإذا كان الكور الذي هو موضع النار )أصل(, فإّن الكير الذي 
هو اسم اآللة )فرع(, احتيج لتمييزه ضم كسر فاء الكلمة, مما لزم قلب 

 الواو ياء لمناسبة الكسر قبلها, فتحّولت الكور إلى الكير.

 الصيف -7
 لعاّمةمفهوم الصيف عند ا مفهوم الصيف عند العرب

 نصف السنة ربع من أرباع السنة

اُد َواْلَياُء َواْلَفاُء في الصيف َأْصاَلِن, َأَحُدُهَما َيُدلُّ َعَلى  الصَّ
. 129, كما أنه اسم أنثى البوم128َزَماٍن, َواآْلِخُر َيُدلُّ َعَلى َمْيٍل َوُعُدولٍ 

يُف: ُرْبٌع من أرباع السََّنِة, وعند العاّمِة ِنصُف السنة . والصَّيف: والصَّ
المطر الذي َيجيء بعد الربيع, وصاَف القوم في َمصيفهم اذا أقاُموا 

.وقد أخبر األزهري أّن الصْيُف ِعْند اْلَعَرب هو 130في مكان َصْيَفتهم
بيع, َوهو ثالثُة َأشهر, والَفصُل الَِّذي َيِليِه  الذي نسميه اليوم -فصل الرَّ

الَخريف, ثمَّ بعده فصُل الشَتاء, هو الَقْيُظ, , ثمَّ بعده فصل  -بالّصيف
كما أخبر أن الخريف تسمية فارسية أصلها عند العرب الربيع األول, 

 .131والصيف هو الربيع اآلخر
انتقلت داللة الصيف في لغات العامة من ربع من أرباع السنة 
إلى نصف السنة, وال يعني هذا التطور االنتقال من الجزء األقل إلى 

ال ّنما يقصد بنصف السنة ما الجزء األكبر, وا   لكان التطور تعميًما, وا 
يكون من العدول من حال إلى حال, حيث إّن فترة نصف السنة فترة 
تقع في فصل الصيف, تتمّيز بالنزوح إلى الدعة بعد فترة العمل 
عادة النشاط للروح.  المتواصل التي سبقتها, بغية التجديد في الحياة, وا 

 اآلتيّ  -8
 مفهوم اآلتّي عند العاّمة عند العربمفهوم اآلتّي 

ما وقع في النهر من خشب أو ورق 
 ونحوه مما ال يحبس الماء

النهر الذي يجري فيه الماء إلى 
 الحوض

, 132األتّي: جدول ماء وسيل يؤتيه الرجل إلى أرضه , وسيٌل أتيُّ
. واألتّي: ما َوَقَع 133وأتاوي: أتى من حيث ال يدرى, واألتّي: الغريب

هْر من َخَشٍب أو َوَرٍق ونحِوه ِمّما ال َيحِبُس الماَء. واألَِتيُّ عند في النَّ 
العاّمِة النَّهُر الذي يجري فيه الماء إلى الَحْوض, والجمع األُِتيُّ واآلتاء, 
وقالت طائفة من الّناس: األَِتيُّ السَّْيل الذي ال يدرى من أين أتى. 

. تطورت داللة األتّي في 134َمْجَرىَ  وأتَّيُت للماء َتأِتّيًا إذا َحَرفُت له

لغات العامة في معجم العين من ما وقع بالنهر من أي شيء غريب 
ال يؤثر على النهر بانحراف مساره, إلى النهر الذي ُحرف مساره. 
ولعل التطور الداللي في دال األتّي, قادم من الفعل أتى يأتي, إذا ُمّد 

ه جدول ماء غريب إنّ سيل من النهر ليصّب في أرض أخرى, حيث 
 ُأتي به الستغالل ماء النهر.

 الرمث -9
 مفهوم الرمث عند العاّمة مفهوم الرمث عند العرب

ضرب من الحطب، وهو من 
 المراعي

شجرة تشبه الغضى ولكنها 
 ينبسط ورقها

ْمُث: َضرٌب من الَحَطٍب, وهو من الَمراعي, وهي َضروب  الرِّ
ِة َأنَّها َشَجرةٌ كلها ُتَسمَّى ِرمثًا, والواحدة  ِرْمَثٌة. والغالُب عليها عند العامَّ

ُتشبُه الَغَضى, ولكّنها َيْنَبِسُط َوَرُقها, ويقال: األرماُث َخَشٌب ُيَضمُّ 
. والرمث َمْرًعى لإِلِبِل, وقد 135بعضه الى بعض ثم يركب في البحر

ه نقل الزبيدي في تاج العروس عن َأبي َحِنيَفة ِفي كتاب النباِت, وصف
لنبات الرمث بأّن له ُهْدٌب ُطواٌل ُدَقاٌق, َوُهَو كأل َتِعيش عليه اإِلبُل 
والَغَنُم,َ ُربَما َخَرَج ِفيِه َعسٌل َأبيُض كَأنه الُجَماُن, َوُهَو َشديُد الَحاَلَوِة, 

َكام , وُيْنَتَفُع بُدَخاِنه من الزُّ  .136َوله َحَطٌب وَخَشٌب, وَوُقوُده حارٌّ
الرمث على كل ما يحتطب به, إال أّنه في  لذا فاألصل إطالق

لغات العامة انتقل إلى أكثر األشجار احتطاًبا وأكثرها فائدة, وأسهلها 
 قطًعا, لتسمى الشجرة باعتبار ما ستؤول إليه.

 التيمم -11
 مفهوم التيمم عند العاّمة مفهوم التيمم عند العرب

القصد، ويجري مجرى التوخي، تيمم 
مم أطيب ما عندك، وال أمراا حسناا، وتي

تيمموا الخبيث: أي ال تتوخوا أردأ ما 
 عندكم فتصّدقوا به

التيمم في لغة العامة فعل 
 للمسح

أصل التََّيمُّم من التأمم َوُهَو قصد الشَّْيء من األمام, َوِلَهَذا اَل 
مه ُيوصف اهلل ِبِه أِلَنَُّه اَل يجوز َأن ُيوصف ِبَأنَُّه يْقصد الشَّْيء من َأَما

فإذا كان  138. وعليه قوله تعالى: "فتيمموا صعيدا طيبا"137َأو َوَرائه
التيمم في كالم العرب القصد من األمام, فإّن الصعيد في كالم العرب 
هو التراب الذي على وجه األرض, وسمي وجه األرض صعيًدا؛ ألّنه 

. انتقلت داللة التيمم, التي أصلها من أمم 139صعد على األرض
وقصد شيًئا ُمعّيًنا دون سواه, إلى فعل المسح الذي يلجأ بمعنى توّخى 

إليه المصلي حال فقد الماء بالكلّية, أي ما يمكن أن يقصده المصلي 
 . 140ليسد مسد الوضوء بالماء وهو المسح بالتراب

 الزبل -11
 مفهوم الزبل عند العاّمة مفهوم الزبل عند العرب

 تينما يتخذ من الخوص بعرو  الّسرقين والجراب
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ْبُل: السرقين والِجراب, وهو عند العاّمة ما ُيتَّخذ من الُخوص  الزِّ
َبْت 141بُعْروتين . والسِّْرقيُن َكِلَمٌة َأْعَجِميٌَّة َوَأْصُلَها ِسْرِكيُن ِباْلَكاِف َفُعرِّ

وقيل: ُهَو الَِّذي  142إَلى اْلِجيِم َواْلَقاِف َفُيَقاُل ِسْرِقيٌن َأْيًضا وهو الَرْوثٌ 
ْبِل, وهومن الجذر َتْحمِ  ْدَتُه ِبالزِّ ْرَع, ِإَذا َسمَّ ُلُه النَّْمَلُة ِبِفيَها,وَزَبْلَت الزَّ

ْبَل ِمَن السَّاِقِط الَِّذي اَل ُيْعَتدُّ ِبهِ  .والمزبلة: اْلموضع 143نفسه, أِلَنَّ الزِّ
ْبلِ  .144الَِّذي يْطَرح ِفيِه الزبل بَّاُل: َمن َيَتَعاَنى َحْمَل الزِّ  , وهو145والزَّ

. والزبل هي 146الذي صناعته الزبل كنًسا ونقاًل وجمًعا غير ذلك
 .147الحقيبة  وما حمل على الظهر

انتقلت داللة الزبل في لغات العامة من القمامة نفسها, إلى ما 
توضع به القمامة, ووهي ُقّفة منسوجة, لها عروتان, يحملها الّزبال 

 ث مكب القمامة.الذي تعانى حملها, مرساًل إياها إلى المزبلة, حي
 تمةالخا

بعد الوقوف على المسائل السابقة, وتدقيق النظر فيها 
 وتقصيها, يمكن القول بأّن البحث توصل إلى النقاط اآلتية:

لغة العامة في معجم العين هي لغة من لغات العرب, لم  -2
 يصرح الفراهيدي ببيانها مكتفًيا باإلشارة إليها عند الحاجة لذكرها.

لعامة في معجم العين يختلف عن مفهوم العامة في مفهوم ا -1
العصر الحديث, إذ هم المثقفون الذين دخلت على ألسنتهم مفردات 
شاعت على ألسنة الناس في مجتمعهم, واستعملوها بذات الكيفية التي 

 استعملت في مجتمعهم.
لم يكن للفراهيدي موقف يمكن أن يوصف بالسلبي أو  -3

امة, حيث لم يصرح بخطأ العامة أو اإليجابي صوب لغات الع
إصابتهم, فكان يضيفها دون تعليق, إال في موطن واحد, في الدال 

اسم التفضيل( الذي استعملت العامة بداًل منه بناء الفعل  –)آدى 
الماضي )أّدى(, كما في: فالن أدَّى لألمانِة, وقال عنه خطأ غير 

 جائز في النَّْحو.
خرجوا عن معهود كالم العرب, فقد العامة في معجم العين لم ي -4

تبين أن المواضع التي ذكرت فيها لغاتهم تسير في دائرة 
الفصيح إن لم تكن في دائرة الفصحى. حيث إّن ما نسب 
للعامة من لغات في معجم العين لم يذكر لبيان الوجه 
الخاطئ, إذ إّنه لم يخرج عن التضييق والتوسيع واالنتقال 

ن القول بأّن التطور الداللي لمفردات المسوغ. لذا فإّنه يمك
لغات العامة في معجم العين لم ينحرف عن مجاله المألوف, 

 بل ظل يدور حول عالقة المتغير بالمتغير إليه.
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044. 
انظر: ابن السكيت: ترتيب اصالح المنطق, تقديم وتعليق: 49

 444, صكائى, مجمع البحوث االسالمية, طهرانمحمد حسن ب
الثعالبي, أبو منصور: فقه اللغة وسر العربية, تحقيق: عبد  50

 .44م, ص0220,  1الرزاق المهدي, إحياء التراث العربي ط
الحريري, القاسم بن علي: درة الغواص في أوهام الخواص, 51

, 1تحقيق: عرفات مطرجي, مؤسسة الكتب الثقافية, بيروت, ط
 .044-040م, ص1444
 
ابن فارس: مقاييس اللغة, تحقيق: عبد السالم هارون, دار 52
 .342/ 4م, 1444الفكر, 

انظر: األصبهاني, أبو موسى: المجموع المغيث في غريبي 53
, 1القرآن والحديث, تحقيق: عبد الكريم العزباوي, دار المدني, جدة, ط

 .41/ 0م, 1444
غة الذبياني, تحقيق: عباس عبد الذبياني, النابغة: ديوان الناب54

, البحر 34م,  ص1444, 4الساتر, دار الكتب العلمية, بيروت, ط
 الطويل

 .441/ 0ابن دريد: جمهرة اللغة, مصدر سابق, انظر:  55
األنباري, أبو بكر: الزاهر في معاني كلمات الناس, تحقيق: 56

/ 1م, 1440, 1حاتم صالح الضامن, مؤسسة الرسالة, بيروت, ط
343. 

/ 1األزهري, أبو منصور: تهذيب اللغة, مصدر سابق, 57
044. 

                                                                      
انظر: عمر, أحمد مختار وآخرون: معجم اللغة العربية 58

 .0044/ 4م, 0224, 1المعاصرة, عالم الكتب, ط
انظر: الفراهيدي, الخليل بن أحمد: معجم العين, مصدر 59
 .34/ 0سابق, 

إلسالم, علي, جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل اانظر: 60
 .134/ 4م, 0221, 3دار الساقي, ط

م, 1444المتنبي: ديوان المتنبي, دار بيروت, بيروت,  61
. البحر البسيط. المناكيد: جمع منكود: قليل الخير. يعني ال 424ص

 يصلح إال على الضرب واإلهانة. المصدر نفسه
سيبويه: الكتاب, تحقيق: عبد السالم محمد هارون, مكتبة 62

. البحر الوافر. واالشابات: 423/ 1م, 1444, 4قاهرة, طالخانجي, ال
األخالط من الناس الذين ال خير فيهم, يخالون: يظنون أنهم عبيد, 
وحضن وعمرو والجياد: قبائل. وهذا شاهد على النصب على مقدر 
محذوف, حيث  نصب )الجياد( ألنه مفعول معه, والعامل فيه مقدر 

رو والجيادا, معناه مع الجياد. و محذوف تقديره: وما يكون حضن وعم
)أشابات( منصوب على الذم بإضمار فعل. انظر: السيرافي, أبو 
محمد: شرح أبيات سيبويه, تحقيق: محمد علي الريح هاشم, دار 

 .144/ 1م, 1443الفكر, القاهرة, 
انظر: ابن جني: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات 63

المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية,  -واإليضاح عنها, وزارة األوقاف
 .014/ 1, 14/ 0م, 1444

انظر: السامرائي, فاضل صالح: لمسات بيانية في نصوص 64
 .314م, 0224, عمان, 4من التنزيل, دار عمار, ط

, محمد متولي: تفسير الشعراوي, مطابع أخبار الشعراوي 65
 .4442/ 13م, 1441اليوم, 
 [140(   ]سورة آل عمران:66)
 [41]سورة األنفال: (  67)
 [12(   ]سورة الحج:68)
 [34(   ]سورة فصلت:69)
 [04(   ]سورة ق:70)
 [114(   ]سورة المائدة:71)
 [44(   ]سورة الفرقان:72)
 [41(   ]سورة غافر:73)
 [34(   ]سورة غافر:74)
 [44(   ]سورة اإلسراء:75)
 [40(   ]سورة النور:76)

عجم القراءات عبد العال سالم مكرم: م -عمر, أحمد مختار77
 .042/ 3م, 1444, 0القرآنية, مطبوعات جامعة الكويت, ط
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انظر: الزمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل, دار 78

 .044/ 4هـ, 1324, 4الكتاب العربي, بيروت, ط
الشيباني, أحمد بن حنبل: مسند أحمد بن حنبل, تحقيق: 79

/ 0م, 1444, , بيروت1السيد أبو المعاطي النوري, عالم الكتب, ط
344. 

 .4سورة اإلسراء: 80
انظر: الفراهيدي, الخليل بن أحمد: معجم العين, مصدر 81
 .101/ 4سابق, 

 .424/ 0انظر: ابن فارس: مقاييس اللغة, مصدر سابق,  82
انظر: الزمخشري: أساس البالغة: تحقيق: محمد باسل عيون 83

 .03/ 0م, 1444, بيروت, 1السود, دار الكتب العلمية, ط
انظر: ابن القّطاع, علي بن جعفر:  كتاب األفعال, عالم 84
 .344/ 0م, 1444, 1الكتب, ط
انظر: الجوهري, إسماعيل بن حماد: معجم الصحاح, 85

, بيروت, 3تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار, دار العلم للماليين, ط
 .441/ 1م, 1444

 .143/ 4ابن سيدة: المحكم والمحيط األعظم,مصدر سابق, 86
: ابن األثير: النهاية في غريب الحديث واألثر, تحقيق: انظر87

م, 1444محمود الطناجي, المكتبة العلمية, بيروت,  -طاهر الزاوي
4 /342. 

انظر: الجوهري, إسماعيل بن حماد: معجم الصحاح,   88
 .441/ 1مصدر سابق, 

 .03/ 0انظر: الزمخشري: أساس البالغة, مرجع السابق, 89
 11سورة مريم: آية 90
انظر: الفراهيدي, الخليل بن أحمد: معجم العين, مصدر 91
 .013/ 4سابق, 

انظر: األنباري, أبو بكر: الزاهر في معاني كلمات الناس, 92
 .343 -344/ 1مصدر سابق 

 .14/ 4ا األزهري: تهذيب اللغة,مصدر سابق, 93
 .424/ 1ابن منظور: لسان العرب,مصدر سابق, 94
عروس من جواهر القاموس, انظر: الزبيدي, مرتضى: تاج ال95

 .042/ 0مصدر سابق, 
انظر: الفراهيدي, الخليل بن أحمد: معجم العين, مصدر 96
 .044/ 4سابق, 

انظر: الفراهيدي, الخليل بن أحمد: معجم العين, مصدر 97
 .144/ 0سابق, 

الدميري, أبو البقاء: حياة الحيوان الكبرى, دار الكتب العلمية, 98
 . البحر الوافر444/ 1هـ, 1303, بيروت, 0ط

                                                                      
األخطل, غياث بن غوث: ديوان األخطل, تحقيق: مهدي 99

م,  بيروت, ص 1443, 0محمد ناصر الدين, دار الكتب العلمية, ط
 , البحر الكامل, األعضب: الذي كسر قرنه.33

انظر: قطرب, محمد بن المستنير: األزمنة وتلبية الجاهلية, 100
-34م, 1444, 0لة, طتحقيق: حاتم صالح الضامن, مؤسسة الرسا

44. 
/ 4الفراهيدي, الخليل بن أحمد: معجم العين, مصدر سابق, 101

043. 
السرقسطي, قاسم بن ثابت: الدالئل في غريب الحديث, 102

, 0تحقيق: محمد عبداهلل القناص, مكتبة العبيكان, الرياض, ط
 .344/ 0م, 0221

الحميدي, محمد بن فتوح: الجامع بين الصحيحين البخاري 103
, بيروت, 0لم, تحقيق: علي حسين البواب, دار ابن حزم, طومس

 .423/ 0م, 0220
األزهري, أبو منصور: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي, 104

 .42تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني, دار الطالئع, ص
الحطيئة, جرول العبسي: ديوان الحطيئة, تحقيق: مفيد 105

, 41م,ص 1444وت,  , بير 1محمد قميحة, دار الكتب العلمية, ط
 البحر الوافر. آنيت االعشاء: أي أّخرت وجبة العشاء.

الكلبي, ابن دحية: المطرب من أشعار أهل المغرب, 106
م, 1444تحقيق: إبراهيم األبياري  وآخرون, دار العلم, بيروت, 

 , بحر الّرَمل.024ص
الفراهيدي, الخليل بن أحمد: معجم العين, مصدر انظر: 107
 .414/ 0السابق, 

انظر: ابن سيده, أبو الحسن: المحكم والمحيط األعظم, 108
 .304/ 0مصدر سابق, 

َطَرَفة بن الَعْبد: ديوان طرفة بن العبد, تحقيق: مهدي محمد  109
, بحر 31م,  ص0220, 4ناصر الدين, دار الكتب العلمية, ط

الّرَمل. المخر: سحاب أبيض يمر في أواخر الربيع. يمأدن: يتمايلن. 
 واحدها العسلوج وهو الغصن األخضر اللين. العساليح:

العجاج, رؤبة: ديوان رؤبة بن العجاج, مراجعة وتدقيق: 110
 , بحر الّرَجز.44/ 0وليم بن الورد البروسي, دار ابن قتيبة, 

انظر: الفراهيدي, الخليل بن أحمد: معجم العين, مصدر 111
 .414/ 4سابق, 

عبداهلل  الدينوري, ابن قتيبة: غريب الحديث, تحقيق:112
 .043/ 1, 1444, 1الجبوري, مطبعة العاني, بغداد, ط

انظر: األزدي, أبو بكر: جمهرة اللغة, تحقيق: رمزي منير 113
 .443/ 1م, 1444, بيروت, 1بعلبكي, دار العلم للماليين, ط
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انظر: األنباري, أبو بكر: الزاهر في معاني كلمات الناس,  114

 .414/ 0مصدر سابق, 
 .14/ 3ري: تهذيب اللغة, مصدر سابق, انظر: ابن األزه115
 .34/ 4ابن فارس: مقاييس اللغة, مصدر سابق, 116
الفراهيدي, الخليل بن أحمد: معجم العين, مصدر انظر: 117
 .014/ 4سابق, 

انظر: ابن سالم: غريب الحديث, تحقيق: محمد عبد المعيد 118
 .140-141/ 3م, 1443, 1خان, دائرة المعارف العثمانية, ط

األزهري, أبو منصور: تهذيب اللغة,  مصدر انظر: 119
 .030/ 4السابق, 

 -انظر: الكفوي, أبو البقاء: الكلّيات, تحقيق: عدنان درويش120
 .444محمد المصري, مؤسسة الرسالة, بيروت, 

-444/ 4انظر: الفراهيدي, معجم العين, مصدر سابق, 121
444. 

اس, انظر: األنباري, أبو بكر: الزاهر في معاني كلمات الن122
 .114/ 1مصدر سابق, 

 .02سور الحديد: آية 123
-141/ 4انظر: ابن فارس: مقاييس اللغة, مصدر سابق, 124

140. 
 .444/ 4انظر: الفراهيدي, معجم العين, مصدر سابق, 125
انظر: الزبيدي, مرتضى: تاج العروس من جواهر القاموس, 126

 .332-344/ 03مصدر سابق, 
. 321/ 4در سابق, انظر: الفراهيدي, معجم العين, مص 127

. انظر:  12/144انظر: ابن األزهري: تهذيب اللغة, مصدر سابق, 
/ 0الجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, مصدرسابق, 

411. 
 .404/ 4ابن فارس: مقاييس اللغة, مصدر سابق, 128
كراع النمل: المنجد في اللغة, تحقيق: أحمد مختار عمر, 129

 .124م, ص1444, 0تب, طضاحي عبد الباقي, عالم الك
 .143/ 4انظر: الفراهيدي, معجم العين, مصدر سابق, 130
 .144/ 10انظر: األزهري: تهذيب اللغة, مصدر سابق, 131
انظر: ابن قتيبة: الجراثيم, تحقيق: محمد جاسم الحميدي, 132

 .14/ 0وزارة الثقافة, دمشق, 
الحميري, نشوان بن سعيد: شمس العلوم ودواء كالم العرب 133

, 1الكلوم, تحقيق: حسين العمري وآخرون, دار الفكر, ط من
 .144/ 1م, 1444

 .134/ 4انظر: الفراهيدي, معجم العين, مصدر سابق, 134
-004/ 4انظر: الفراهيدي, معجم العين, مصدر سابق, 135

004. 

                                                                      
انظر: الزبيدي, مرتضى: تاج العروس من جواهر القاموس, 136

 .043/ 4مصدر سابق, 
بو هالل: الفروق اللغوية, تحقيق: محمد انظر: العسكري, أ137

 .104إبراهيم سليم, دار العلم والثقافة, القاهرة, ص
 .34سورة النساء: 138
انظر: ابن األزهري: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي, 139

 .43تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني, دار الطالئع, ص
 .342/ 4انظر: الفراهيدي, معجم العين, مصدر سابق, 140
 .444/ 4ظر: الفراهيدي, معجم العين, مصدر سابق, ان141
انظر: الفيومي, أبو العباس: المصباح المنير في غريب 142

 .040/ 1الشرح الكبير, المكتبة العلمية, بيروت, 
 .34/ 4انظر: ابن فارس: مقاييس اللغة, مصدر سابق, 143
 .443/ 1ابن دريد: جمهرة اللغة, مصدر سابق, 144
العروس من جواهر القاموس,  الزبيدي, مرتضى: تاج 145

 .114/ 04مصدر سابق, 
البعلي, شمس الدين: المطلع على ألفاظ المقنع, تحقيق: 146

م, 02224, 1محمود األرناؤوط, ياسين الخطيب, مكتبة السوادي, ط
 .421ص

انظر: أبو عمرو, إسحاق بن مرار: الجيم, تحقيق: إبراهيم 147
 .34/ 0م, 1443ميرية, األبياري, الهيئة العامة لشؤون المطابع األ


