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 العربية: الثابت والمتحول بين السابق والالحق
 "داللة الكلمة العربية أنموذجًا"

 
 د. مهدي أسعد عرار

 فلسطين -جامعة بيرزيت
 ِمهاٌد وتأسيٌس:

 

عّن لي وأنا أمسُك عناَن القلم عن كتابِة بحٍث لي ُقِبل للّنشر  يري مّلّرِة ممّمر   
أخ ى تّّلي ما كان البحرُث ممرماَ  و وكنرُ  الّلغة الع بّية األ دنيم أْن أستكمَله بأبحاث 

س أمالرررة  ّ  يرررة  ِّ الّتيرررّو  الرررّدآلّي يررري ي رررم الرررن  الق  نررري  قرررد وسرررمُته بررررس مأارررُ  استشررر ا
و اررم ا تمرريُ  أْن  أوّسرررَ  دا رر َ  البحررِث خاك ببحررٍث  خررَ  خ  ُلْحمرررٍة ( 1) ومقرروآ   كّلّيررة م 

و يكرران خلررك  ونسررٍ  حمرريٍم برراألّولو ألنتقررل ب ررا ِمررن التّن يررلِ  ِّ الع يرر  ىلررح الحررديِث الّشرر ِي
وديعُ  به  للّنش و اّم قفر  يري الرنفِخ خراي    مفراُد  أْن أستمرفي  ُمرُانة ُمبينرةة عرن أارِ  
رر   المتقادمررِة يرري  ِّ الّتيررو  الررد آلي  يرري ي ررِم المتعررّيِن مررن نمررو  الع بّيررِة المعم  استشرر ا

و ياستّدُتهو وتلقفُتُه ب قبوٍل حسٍن أيمح ىلح أْن يكروَن ذرخا البحرُث كاالارة المعّم الع بي 
 األاايّي.
وقد كان ِمن محموِل ذخا المتقد م بياُنرُه وقرويي عنرد ُماُرل مرن ارنثِ  قُرَ  س مرن  

كنِم     الّناخو ونبي  الّناخو وكنم الناخو وقد ألفيرُ  يري وقفراتي تلكرم ألفامراة من احرةة 
ِن أْن يف َم را الّنحرف ي مراة دآلّيراة  عن ِدآلت ا المتقادمةو وقْد غدا َّ من المحموِ  الُمست 

                                                 

مو وقررد عرر ه ييرره الباحررث علررح كلمررا  5002و 86. مّلررة مّمرر  اللغررة الع بيررة األ دنرريو العرردد  1
 ي ما مغاي اة للمتعين من معناذا؛ وخلك نحو ال كضو والسعيو والفتنةو وغي  خلك. يف م ا النحف 
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معام اة ماّناة أّن تلكم األلفاَم المتقادمرَة كانر  تعنري عنرَد الّسرابف مرا تعنيره اليروَمو ىخ ىّن 
ت اخياة بين اللفم ودآلِته قد وق و كان و وُد الّسابف علح نر   الّنحرف ممرا ينتسرُ  ىلرح 

د خلررْ  ل ررا مررا كسرربْ و دآلّيرراةو ولّمررا كرران و وُد الّنحررف علررح نرر   المحررالو يتلررك أّمررة  قرر
 َّ الس ررابف متحّققرراة ق يررَ  المبتغررح؛ ىخ ىن يينررا ق  نرراة ك يمرراة شرر يفاة يتلررح  نرراَ  الل يررل وأيرر ا
الّن رررا و ويينرررا أحاديرررَث الّ سررروِل الكررر يم مرررّلح اللررره عليررره وسرررّلمو ويينرررا ممرررن فاٍ  ت ااّيرررةة 

ررر    اررر ُ  يررري ّو تررري التررري ِول ْيرررُ  قلمررري  –لّمرررا كررران كرررخلك  -  ة كايررر   كايررر  متقادمرررة معم 
شررَي ذا أْن يكرروَن خلكررم الرررّد ُخ تيبيِقّيرراةو يّعلررُ  الماررَل الممررريفاَ  مررن المعّررِم الع بررري  

 َمو داة ليلبتي ألغ اٍض يي النفخ شت حو وِمن ا ما كانس
  تبييناة لمدى استش اِي م التيّو  الّدآلّي أوّآة. 

  رايي وتّليةة لواق  تغييِ  الّتيّو  الرد آِلي  يري ي رِم الّسرابف وأار ِ  يري التّّ
 عن المقمِد الخ   مح ىليه اانياة.

  وتومرريفاة تيبيقّيررا ل ررخا ا شرركاِل الموسرروم بررر مبرريَن الّسررابِف والّنحررِف يرري
 ي ِم الّنّ م.

 
 بين السَّابق والاّلحق:

 
ِ  الُمستْحِكم أّن م  اذ َ   التّيّو  اللُّغو   عاّمرةةو والرّدآلي  خاّمرةةو نايرخُ  ِمن الُمق  

و  و والت كيبررري  و والّمررر يي  الفعرررِل يررري اللُّغرررةو ويتّلّرررح خلرررك يررري ُمسرررتوياِ  اللغرررِةس الّمررروتي 
و والحّف أّن ذرخا الميرداَن؛ ميرداَن التيرّو  الّلغروّ  مرا اَل بكر اة لرم تقرم  والمعّمي  واألسلوبي 
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ل ه وتبّين مماذَ   يي مستوياِ  الع بيةعليه د اسا    و ومومُ  المَباحاِة يي  (5) وايية  تُّ
ِّ علررح مقاِمررد   ذررخ  الو قررِة قررا م  علررح ملحررٍم لرره خيرر ُ  يرري تلقّرري نررّ  الّسررابف والوقررو
و سرروم تعرررابي  و والحررّف أّن الّنرررامَ  يرري الُمْعّمررراِ  الع بيررِة يّرررُد برريَن كايرررٍ  مررن األلفررراِم 

 اخيرررراة ّليورررراو وآ ُيْنسررررح أّن كايرررر اة مررررن َألفرررراِم الع بّيررررِة الُمعّمرررر ِ  ُمتداَولررررة و وقررررد وِدآآِت ررررا ت
ْْ لناموِخ الت يّو و يان احرْ  بعرُض األلفراِم عرن دآآِت را قلرينةو وت اَخرْ  ُأخر ى  خمعْ 
اة ىلرررح حرررد  ا ي ررراِم دوَن ا حكررراِمو وقرررْد كررراَن ِمرررن شرررأن ذرررخا الرررخ  تقررردوم َأْن ُيعِقرررَ  التباسررر

وغموماة يي بعض المواقّ الكنمّيِةو كأْن يف َم اّلنحُف  ألفاَم الّسابِف َكمرا يف ُم را يري 
عمِ   مانوا أّن تلكم األلفراَم الُمتقادمرَة كانر  تعنري عنرَد الّسرابِف مرا َتْعنيره عنرَد الّنحرفو 

ِخ مررا تعنيرره يكايرر   مّنررا َيْوذمررون ىْخ يمنُّررون أّن بعررض األلفرراِم المتقادمررِة كانرر  تعنرري أمرر
 اليوَم.

والحررّف أّن للتيررّو  الررد آلي  بواعررَث مخمومررةة وأع امرراةو يررِدآآُ  األلفرراِم يرري  
ح كررررة دا مررررةو يمررررْن تعمرررريٍم ىلررررح تخمرررري ٍ  ىلررررح  قرررري  ىلررررح انحيرررراٍيو وتفعررررُل بواعررررُث 
مخمومرررة  أدوا اة تُفمررري ىلرررح تيرررّوِ  ِدآآِ  األلفررراِمو ومرررن خلرررك األدواُ  اآّتماعيرررُة 

تّا يخيرررُة والّنفسرررّيُة وكاررر ُ  الترررداوِل والحاّرررُة وتيرررّوُ  الُمّتمررر و ارررم ىّن رررا وسررريلُة التفكيرررِ  وال
 وأداُتهو والفكُ  يي ح كٍة دا بٍة ُمتوا بٍةو وما يّ   علح الفكِ  يّ   َعلح الّلغِة.

                                                 

. للوقّو علح األبحاث التي عني  باستش اّ التحرول يري المسرتوى الت كيبري انمر س ن راد الموسرحو 5
و  11الابو  والتحرول س مارل مرن مراذ   ا مرايةو حوليرا  الّامعرة التونسريةو   اللغة الع بية بين

و ومحمرررد  برررا و انحسرررا  األمرررول وانتشرررا  الفررر و  يررري نحرررو الع بيرررةو بحرررث قبرررل 22-9و م1798
م. ويري المسرتوين المر يي والت كيبريس 5005للنش  يري مّلرة د اسرا و الّامعرة األ دنيرةو عمرانو 

مل رررراو بحررررث يرررري كتابرررر يةمحمررررد الخرررروليو د اسررررا  اسررررتينع  هتحليليررررة لمفرررر دا  اللغررررة الع بيررررة ّو
 .111-91مو 1766  الفن و عمانو مد اسا  لغويةمو دا
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ويرررري ايترررر اٍض وليررررِد الخيرررراِل آ أمررررلُّ مررررن تَرررر داِد  أقرررروُلس لنررررا أن نسرررر  َ  الخررررايَ   
لين أّن أم َأ القيِخ مالّسابَفم ُبِعَث حيوا ِمن قبِ   ِبمشرْيَ ة اللره القردي و وأّنره بردأ يتّرّوُل متخيّ 

يي أسواِف النحفِ  ب ي ه الع بي  التّقليد   وقد نفرض عرن َّبْينِره  مراَل المرح  اِ و أحسرُ  
؛ خلك أّن كاي اة ِمرن األَلفراِم الح اِداَرِة آ ع رد لره ب راو أّن نميَبه معنا من الّتوامِل خاي  

كالحاسررو و وال رراتّو والّتلفرراِ  والمررخيا و وَأن  كايرر اة مررن ألفرراِم عمررِ   اسررتو  اليرروَم يرري 
منمَح ِدآلّيةٍ  مفت قٍة عن منِمح ا األولح ايت اقاة يسي اة أو خيي اةو وآ ُينسح أّنه سريفتقُد 

اقتررره ومرررفات او وسررريَفه وأوَمرررايه كايررر اة ِمرررن ألفررراِم عمرررِ   التررري يواذرررا الرررّ من؛ سررريفتقُد ن
و والخمرر َ  وأشركاَل او وأنررواَ  الّ يرا  الترري كران يقرريُم  ٍّ والمنمرَح الّدآلّيررَة الممي رَ َ  لكررل  ومر
َّ الّدقيقرَة الترري كرران يسربُغ ا عليررهو ويرروَف  ي وقراة دآلّيررةة بررين ألفاِم راو وحمرراَنه واألومررا

ٍٍ ذخا كل هو سيُّد نفَسه غ يباة يي عالم البن يال والقميِ و وأحسُ  أّن الباحَث غيُ  مبرال
رر  ىلررح  لررو قررالس واألمررُ  عنررد الّنحررِف كمررا ذررو عنررد الّسررابِف م امرر ر القرريخمو يرر خا مررا ُأْ ِّ
الُق وِن  األولح ي ّنه سينقي َعنتاة ومشّقةة يي الّتواملو بل ستفمي به تلك المشّقُة ىلح 

ني ألفراِم الّسرابف  يري الُمْعّمرا و وقرد يتعرخ   أبواِ  التّفامرل؛ خلرك أّنره سرينّقُ  عرن معرا
عليه ىد اُك ا ىد اك الّسابفو وسريّد أن كاير اة مرن المردلوآ  قرد تيرو ْ  مر  بقرا   سرم ا 
علرررح مرررا ذرررو عليررره كالب يرررِد و يشرررِة الكتابرررِة والّدبابرررِة والقيرررا و وآ ُينسرررح اّمحررراُ  الفررر وِف 

ابفو كرالف ف برين القعرود والّلروخو والمّرّل والفَري و الّدآليِة الممي    التي كان يقيُم را الّسر
و حقرراة ىن ررا مشرركلة  لغوّيررة تفمرري بررالّنحف ىلررح  والقمرريم والَك رراِمو وغيررُ  خلررك كايرر   كايرر  
ِحرررا  الفررر وف الّدآلّيرررِةو ومرررن ان يررراِ   الولررروِه يررري عرررالِم اللّررربِخ مرررن بّوابرررٍة ع يمرررٍةس ِمرررن ام 

ي ام دون ا حكامِ و ومن انتفا  مقد ِته علرح ىقامرِة بروٍن األلفاِم عن دآآِت ا ىلح حد  ا 
برين الُميلَررف والُمقي رردو وعنررَدذا ستمرربُح الّناقررة ومررفاُت ا المتباينررةِ  المتنوعررُة مناقررةةم واحررد ة 
ِّ ومرفاُت ا  عند الّنحفو وذي عند الّسابِف أشكال  وألوان  وأنوا  و وستغدو أنرواُ   السريو
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بُح ّميُ  أنوا ِ  السّيا اِ   المتباينِة التي ي اذا ام ؤ القيِخ سيا  ة سيفاة واحداةو كما ستم
واحد ة؛ خلك أّن ا مّما يقُ  خرا َه وعيره ومف وِمره يقرد يمرعُ  عليره أْن يرد َك أّن ذرخ  مرن 

 (. 1) ي ا  مم سيدخمو وأّن تلك ِمن ي ا  ميولفوم 
ت را تيّروُّ   دآلرّي أيمرح لنْ ِّ  الّنم  ب وّيٍة ييما يرأتي مرن كلمرا  اعتر ى دآآ 

ِّ علح ن   الّسابِفس وِ  است ياِد  عند الوقو  ىلح ّو
  :األثاث 

وبنم   س يعة ىلح ِدآلرِة ذرخ  الكلمرة التري نترداول ا اليروَم ترداوآة كاير اة يم ر  أّنره   
قررد وقرر  يي ررا تيررو   دآلررّي ذي تُرره الّتخمرري ؛ ىخ ىّن دآلررَة المتررا  كانرر   حبررةة تشررتمل 

ْدَخنٍ  متنوعررةو يقررد ّررا  يرري مأد  الكاترر م  أّن األارراَث المرراُل أّمرر س ا بررُلو علررح ُمرر
و ولرررريخ يخفررررح أّن قولَرررره  (2) وذرررري عنررررد الفررررّ ا  المترررراُ  ( و 1) والغررررنُمو والمترررراُ و والعبيررررُد 

مالمتررا م محتمرررل  ألشررياَ  كايررر  و ويرري اللسررران قيررل ىّن األاررراَث الكايررُ  مرررن المررال وقيرررلس 
المترررررررررررررررراُ  مررررررررررررررررا كرررررررررررررررران ِمررررررررررررررررن لبرررررررررررررررراخ أو حشررررررررررررررررٍو لفرررررررررررررررر اٍ  أو                                              المررررررررررررررررال كلُّررررررررررررررررهو و 

و وكررخلك ( 9) وقررد ّرا  يرري القراموخ أن األارراث ذرو مترراُ  البيرِ  والمررال أّمر  ( 8) ِدارا  
 . ( 6) يي مف دا  الّ اغ  األمف اني 

                                                 

و مررراذ   اللررربخ يررري الع بيرررةس ّررردل التوامرررل والتفامرررلو دا  وا رررلو عمررران  .  انمررر س م رررد  عررر ا1
 .199مو 5001

 .21. انم س ابن قتيبةو أد  الكات و 1
 .5/191. انم س الف ا و معاني الق  نو  2
 انم س ابن منمو و اللسانو ماد  مأاثم.  8
   أباد و القاموخو ماد  مأاثم.. انم س الفي و  9
 . 12. انم س ال اغ و المف دا و 6
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ياألااُث  اسرم  لمترا  البير و يم ُ  من ذخا الع َض الّدا ِ  يي َيلك دآلٍة  حبٍةو  
والماِلو وا بِلو والغنِمو والعبيرد و.... ولكرّن ذرخ  الرّدا    الّدآلّيرة الّ حبرَة اخُت لرْ  يرايُّ   
كايرر    مررن الُمرردخن  الترري تسررتوعُب ا ذررخ  الّدآلررةو ياقتمرر   يرري  حلررة الع بيررةِ  علررح  

ع رررد  وتوامررر   ذرررخ  األيررراَمو  واحرردٍ و وذررري متررراُ  البيررر و وذرررخا ذرررو المعنرررح الررخ  لنرررا بررره
والحررّف أننرري كنررُ  قرررد ع مررُ  ذررخ  الكلمرررَة علررح يلبررِة الع بّيرررة الشرراديَن ملتمسرراة مرررن م 
تعييَن معناذاو يّنحوا كل م ىلح ما استق  يي الف م اللغرو   المعامرِ  القا رِل بأنره متراُ  

 البيِ  يقي.
 :البلد 

دآلِت ررا عنررد الّ؛حررف؛ ىخ ِىن  ررا عنررد  وللبلررد يرري كررنِم الّسررابف دآلررة  أعررّم وأ حررُ  مررن
األخيررِ  تعنرري المكرراَن العررامَ  المسرركون خا الحرردودو ولكررّن ذررخا المعنررح ّرر    مررن معناذررا 
؛ ىخ ينماّ ىليه أنه كّل مومٍ  أو قيعرٍة مسرتحي ٍ  عرام ٍ  كانر  أو  يي المعِّم الع بي 

ابرُن األايرر  يري تفسرريِ   و وقررد ّرنح ىلررح ذرخا المعنررح( 7) غير  عرام  و خاليررة أو مسركونة 
الحديث الش  يّس م وأعوخ بك من ساكني البَلدم يقالس موالبلد من األ ض مرا كران مرأوى 

ن لْم يكن ييه بنرا و وأ اد بسراكنيه الّرن  أَلن رم سرّكاُن           األ ض  ( 10) للحيواِن وا 

 علح التخمي .و ولعّل ومّ ذخا الّتيّو  الّدآلّي الواقِ  يي دآِلة البلِد قا م  
 
 
 
 

                                                 

 . انم س األ ذ  و الت خي و ماد  مبلدمو وابن منمو و اللسانو ماد  مبلدم. 7
 و وابن منمو و اللسانو ماد  مبلدم.1/121. انم س ابن األاي و الن ايةو 10
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 :التّابوُت 

تتمررنن  –أعنرري الررّدآلتين  –للتررابو  اليررومَ  دآلررة  تفررا ف دآلررَة األمررِخو ولكّن مررا 
بنسٍ  حميمو والمعنح الش ا ُ  اليوَم أّنه الّمّ  الخ  يوَمُ  ييه الميُ  لُيحملو وآ يكاُد 

ُّ ىّآ لحقلِ  –يي الخ  أعلمه  –ذخا المعنح يي عامّيتنا  الموِ و والحرّف أّن ذرخا  ينم 
؛ ىخ ىّن الرخ  و د ييره أّنره  المرندوف  و ( 11) المعنح الحرادَث لرم يرِ ْد يري المعّرم الع بري 

س م ىّن  يَة ُمْلِكِه أن يأتيكم التّابوُ  ييره  -تبا ك اسُمه –وقد و دْ  ذخ  الكلمة يي قوِله 
أّنره المرندوفو وقرد  –والمفس  ين و كما أشا  ىليه َمن عّ ه عليه من اللغوي ين ( 15) سكينة  

وقررد قيررل ذررو المررّندوُف الررخ  ( و 11) م قيررل ىّنرره مكرران شرري اة منحوترراة ِمررن الخشررِ  يرري حكمررة
و والمعنح ( 11) كانْ  ييه الّتو ا  توَم و وقد كان ِمن عود سمساٍد عليه مفا ُح الّخذ  

ىخا قاترررل قّدمرررهو  -معليررره الّسرررن –عنرررد الّ مخشررر    أّنررره مرررندوُف الترررو ا و وكررران موسرررح 
 .(  12) يكانْ  تسكُن نفوُخ بني ىس ا يَل ين يفّ ون

ىخرال أّن كررّل مررا تقررّدم ُيِّمرر  علررح أن  الترابو  ذررو المررندوف ولكررن الّلغررويين ايت قرروا 
 –وذنرررا مومرررُ  تماّرررِل التيرررّو  الرررّدآلي   –وقرررد قرررال الّ مخشررر ّ  ( 18) يررري بيررراِن اشرررتقاِقه

 ن ميراعولمو وااني مرا أّنره علرح و ن ميعلرو مو واألخير  عنرد  ب أيينس أوّل ما أنه علرح و 
ّ  توَمرر  ييرره األشررياُ   أعلررح و كررد؛ ىخ ىّنرره مررأخوخ مررن مالتررو مو وذررو الّ ّررو و ألّنرره مرر 

 .( 19) وُتوَدعه ين ي اُل يّ   ىليه ما يخ ه منهم

                                                 

 . انم س ابن منمو و اللسان ماد  متب م. 11
 (.516بق  و . اآلية )ال 15
 .65. انم س ال اغ و المف دا و  11
 .121. انم  السّستانيو الن ذةو  11
 .1/196. انم  ال مخش  و الكشاّو  12
 . انم س ابن منمو و اللسانو ماد  متي م وماد  متو م. 18
 .5/587و وأبو حيانو البح و 1/160. ال مخش  و الكشاّو  19
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ه  قرا م علرح أّنره ىخا لعّله تّدُ  ا شا ُ  ىلح أن تيروّ اة دآلّيراة اعتر ى كلمرة مالتّرابو مو أّولر
نحن سّلمنا أّن ذخ  الكلمَة ىّنمرا ذري مشرتّقة ِمرن مترو مو ير ن خلرك يعنري أّن تيرّو اة دآلّيراة 
عِة ماحبه ىليه كما تقّدم عند ال مخش ّ  من  وق  ىخ سم ي التّابوُ  تابوتاة ِلما ييه من ّ 

ابو  للمّي ِ  بعد أْن كانْ  بيان. واانيٍةس الّتيوُ  الحادُث اليومو وذو تخميُ  دآلِة التّ 
معم مررة ترردّل علررح المررّندوف ومررا يوَمرر  ييرره برر ينفو وممررا ّررا  بررالمعنح المّررا    ممررا 

و ( 16) أودعرررر  تررررابوتي شرررري اة يفقدتررررُه مو أ  مررررا أودعررررُ  مررررد   علمرررراة         يعِدمتررررُه 
 –ي نرو اة يري دعرا ِ  الليرلس الل رّم اّعرل يري قلبر –ملح اللره عليره وسرّلم  –وكخلك قوله 
يي التّابو مو وقد أ يد بالتّرابو  ذ نرا األمرنُ  ومرا تحويره كالقلرِ  والكبرِد  -وخك  سبعاة 

و وقرررد سرررا لُ  يي رررا يرررنَ  ( 17) وغيِ ذمرررا تشررربي اة بالمرررندوف الرررخ  ُيْحرررَ   ييررره المتررراُ  
 ِتنا.الع بّيِة يلم تقت ْن يي أخذاِن م ىّآ بما ُيحَمل عليه المّيُ و وذي كخلك يي عامّيا

 
 :الجنازة 

لعّله ُيحسرن أن أسرتفتَح ذرخ  المباحارَة با لمرا  ىلرح أّن مرخاذَ  الّلغروي ين قرد تباينرْ  
نرررا   المّيرررُ  علرررح سررر يِ   َّ نرررا   وال ِّ و ( 50) يررري مررربي ذرررخ  الكلمرررِةو يمرررن م مرررن قرررال ىّن ال

ْن لم يكن علي نا   بالفتح المّي و وبالكس  الس  يُ و وا  َّ ه المّي  ي و ومن م من قال ىّن ال
نا َ  ا نساُن المّي و ومقد ّ ى يي كنم أيواِ  (و 51) س ي   أو نع  ِّ ومن م من قال ىّن ال

                                                 

 .27. انم س ال مخش  و األساخو  16
 .1/197م س ابن األاي و الن ايةو . ان 17
 و وابن منمو و اللسانو ماد  مّن م. 1/108. انم س ابن األاي و الن ايةو  50
 . انم س ابن منمو و اللسان و ماد  مّن مو وابن منمو و اللسانو ماد  مّن م. 51
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نررا  و بررالفتِحو والّنحررا يُ  ينك ونررهم  َّ نررا   قررد ( 55) النرراخ  ِّ و والمستمررَفح ممررا تقررّدم أّن ال
لُة التي أابتت ا تكون المّيَ  علح س ي  و أو الّس يَ  الخ  عليه يَحملو وليس  تلكم الّدآ

م روِ   المعّماُ  الع بّية بميابقٍة لدآلِة اليوم؛ ىخ ىن ا اليوَم تدّل علح المّيرِ  ونعشرِه ّو
المشرري عينو ولسررنا يرري ُع ينررا الّلغرروّ  المعامررِ  يرري يلسررييَن نسررم ي المّيررَ  ّنررا  ةو آ وآ 

االارررةة و ابعرررةة أّن ذرررخا سرر يَ   كرررخلكو برررل الّنرررا ُ  كرررلق مشرررت ك مّمرررا تقررردمو ويم ررر  اانيرررةة و 
ر  التّنبيرُه علرح الت براين يري المقَمرَدينس  المعنح الحادَث ليخ ذو المتقادَمو ومن ذنرا ّو

 مقمِد الّسابف ومقمِد الّنحِف.
 

 سالجيل 

ول ررخ  الكلمررِة دآلررة  عنررد الّسررابِف تفترر ُف عررن دآلررِة الّنحررف ايت اقرراة مرراذ اة؛ ىخ ىّن مررا 
و والّمرين و د يي كنِم الّسابِف يش ٍّ من الّناخو يالت ك ّيل  ي  ىلح أن ا تعني كل  من

و والّ وم ّيل   و والع   ّيل  و وقيل ىن ( 51) ّيل  و وقيل ىّن كّل قوٍم يختّمون بلغٍة ّيل 
وب خ  المعراني يّسر  ابرُن األايرِ  حرديَث سرعد برِن معراخس ممرا أعلرم ِمرن (و 51) الّيَل األّمة 

و ولعررل الت رردقيَف يفمرري ىلررح اآعتقررادِ  بررأّن دآلررَة الّيررِل  ( 52) ّيررٍل كرران أخبررَث مررنكمم 
و ولعل  ررا كانررْ  يرري غررابِ   الحاداررَة قا مررة يرري مرربي معناذررا وتقييررد  علررح معيرراٍ   منرريي
ع ِدذا يغلُ  علي ا معيا  ع قرّي أو مكرانيو وقرد تبرّدى ذرخا بّرن  عنرد ابرن يرا ٍخ يري 

                                                 

 ابن يا خو المقاييخو ماد مّن م..  55
 ّيلمانم  معنح الّيلسال مخش  و األساخو ماد  م.  51
 . انم س ابن منمو و اللسانو ماد  مّيلم. 51
 . 1/152. ابن األاي و الن ايةو  52
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و وال مخشرر    يرري قوِلررهس م عنررد  مررن الن رراخ ( 58) ىشررا ته ىلررح قرروم مّيررلم ىخررواِن الررّديلم 
يل  من الَخ  م  ؛ أ  أمناّس ّيل ِمن الّت كو ّو و وابن منمرو  يري كنِمره ( 59) أّيال 

ُّ الّت َك ّينةو آو وآ الّمريَن كرخلك برل تنراذح  المتقّدم  نفاةو وليخ يي النحف َمن يع 
لِفنرررا المْسرررتحِكم أنّ  الّيرررَل الّماعرررُة مرررن الّنررراخ الرررخين  ىلرررح ُع ينرررا الّلغررروّ  المعامررر  وا 

 تَقا ب  أعماُ ذم يما وا أت اباة أو كادواو وم نا نيلف علي م الّيل.
 :الرُّفات 

ويرري تيررّو  ذررخ  الكلمررِة يتّلّررح عررا ُض متخمرري  الّدآلررةم؛ خلررك أّن ّمرراَ  معنررح 
؛ ىخا و ينقررولس َ يَرر  الّشرريَ  ي يترره ي ررو ( 56) ذررخ  المرراّد  يلتقرري علررح الكسررِ  والرردّف   يررا  

رررر و   ىخا كّسرررر ذا  َّ كسرررر   ودق ررررهو و يرررر ُّ الّشرررريَ  ىخا َحي متُرررره وكس ررررْ تهو َوَ يررررَ  عمرررراَم ال
و والمعنرررح الّرررامُ  ل رررخ  المررراّد  يررري مقررراييِخ ابرررن يرررا ٍخ أّن الرررّ ا  والفرررا  ( 57) لييبخ رررا 

وَم يقرررّ  يررري والمررراذُ  أّن أبنررراَ  الع بّيرررة اليررر( 10) والتّرررا  أمرررل  واحرررد يررردّل علرررح يررر ي ولررريي 
أخذرراِن م أّن الّ يرراَ  ىنمررا ذررو متعلّررف بمررا يبقررح مررن ّامرراِن المّيرر  بعررد تحّللررهو كررالعمم 

ٍٍ  –البررالي ال بررا  المنارررو و وأحسررُ   أّن ذرررخا المعنررح الحرررادَث ِىن مررا ذرررو  –ولسررر  بمبررال
ٍ  شرري   مررن المعنررح المتقررادم؛ خلررك َأن  دا رر   دآلررة مالّ يررا م كانرر   حبررةة تت سرر  لُمرردخن

 كاي   متنو عةو ويش د علح ذخا كل ه؛ أعني عموَم دآلِت ا المتقادمِةس

                                                 

 . انم س ابن يا خو المقاييخو ماد  مّيلم. 58
 . ال مخش  و األساخو ماد  مّيلم. 59
 . انم س ابن منمو و اللسانو ماد  م ي م. 56
 . انم س ابن منمو  اللسان ماد  م ي م. 57
 مقاييخو ماد  م ي م.. انم  ابن يا خو ال 10
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تع يُّة الّ اغ  علح ذخ  الكلمِة قري مومرعَي ا يري التّن يرل الع ير و يقرد  أى أن   .1
. وقولُررهس ممررن ( 11) الّ يررا  كالُفتررا ؛ ىخ ذررو مررا تكّسرر  وتفررّ ف مررن الترربن وغيرر    

تعمُد المخذَ  المتقّدم بياُنهو وذو القوُل بأّن دآلرَة التّبن وغي  م خو ىلماحٍة ياقعٍة 
 الّ يا  المتقادمةَ  كان   حبةة خا  عموٍم يّتسُ  لُمْدَخن   معنوية كاي ٍ .

ما و د عند ماحِ  الّلسانو يقد خك  أّن الّ يا َ  م الحيام مرن كرل شري  تكّسر   .5
بعبرا ٍ  أخر ى مفادذرا  و ويي موم   خ  يلّح علح ذخا المعنح المخكوِ   نفراة ( 15) 

 .( 11) موال يا س كّل ما ُدّف يكّس م 

تفسررريُ  الق يبررري  للّ يرررا  بعبا ترررهس م وال يررراُ  مرررا تكّسررر  وَبِلرررَي ِمرررن كرررّل شررريٍ    .1
 .( 11) كالفتا  والُحيام وال ُّماضم 

لعرررل  يررري ذرررخا المتقررردم يمرررَل بيررران يْنبرررّ عرررن عموميرررة دآلرررِة الّ يرررا  يررري كرررنم 
يرري كررنم الّنحررف وَأن  ررا يرري كررنم النحررف غرردْ  تقترر ن بالَحقررل الّسررابفو وتخميِمرر ا 

الرررّدآلي المنتسررررِ  للمررروِ  ومررررا يلحرررف بررررهو وأن رررا لررررم تكرررن مقمررررو   علرررح خلكررررم الحقررررل 
مالمررو م؛ ىخ ىن ررا تقترر ُن بمررا يبقررح مررن المّيرر  مررن ُيتررا و وقررد قررال أبررو عبيررد  يرري قررول 

                                                 

 .552. انم  ال اغ و المف دا و  11
 . انم س ابن منمو و اللسانو ماد  م ي م. 15
 . ابن منمو و اللسانو ماد  م ي م. 11
 .10/199الق يبيو الّام و .  11
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وقرررررد خذررررر  (و 18) حيامررررراة ( س12) تررررراةم س مَأِىخا كّنرررررا عمامررررراة و يا -تقررررردخ اسرررررمه  –الحرررررّف 
 (.19) السّستاني ىلح أن ا الُفتا  

  :الُمتزمِّت 

وللمت مرررر  يرررري كررررنم النحررررف معنررررح لرررريخ عنررررد الّسررررابفو وباعررررُث خلررررك التيرررروُ  
الّدآليو يقد ّا  يي المعّم الع بي  أّن ال  ِمي  وال  م يِ   الحليُم الّساكن القليرل الكرنمو 

رررل ( 17) أو السرررك ي  و ( 16) كالمرررم ي   ررر و ومرررا أشرررّد ت ّمترررهو وّ  رررل مت م  و وقرررد قيرررل ّ 
مررلح  –َ ِميرر  و  ميرر  ىخا ترروق   يرري مّلِسرره و ومنرره مررا و د يرري مررفة ال سررول الكرر يم 

مأنرره كرران مررن أ مررِت م يرري المّلررخمو والمعنررح المتعررّينس مررن أ ِ ن ررم  –اللرره عليرره وسررّلم 
لّدآلررة المتقادمررَة تفترر ُف عررن الدآلررِة الحاداررِة مررن و والررخ  يم ررُ  أّن ذررخ  ا ( 10) وأوقررِ ذم 

َّ تررينس ُأوآذمررا الدآلررة الم ك يررةو وااني مررا الدآلررُة ال امشررّية. أمررا ال امشررّيُة يررخلك أن ررا 
تكتسرررري اليرررروم بمعرررراِن ذامشررررية ومررررنٍل سررررلبية ترررردّل علررررح أّن مرررراحب ا الموسرررروم  ب ررررا 

رر م مّمررن ينتسرربون ىلررح الغررن  والمتشررد   دين الررخين يستمسرركون بِعَمررِم الّنمررو  مالمت م 
رررٍه دآلرريي مشررر ٍف يكتسررري  وح وي رراو ولكرررّن ذررخ  الّدآلرررة مالمت مرر م عنرررد الّسررابِف خاُ  ّو
يحا اٍ  ذامشيٍة مستحسنةو ولعّل ما تقّدم يي مفتَتح ذخ  المعالّة يسند ذخا.  بمنٍل واِ 
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ذررخ  الدآلررة قررد ان احرر   أمررا اآيترر اُف الواقرر  يرري الّدآلررة الم ك ّيررة يمرر ّد  ىلررح أنّ  
ان ياحررراة مررراذ اة يررري كرررنم الّنحرررِف عرررن دآلِت رررا يررري كرررنم الس رررابفو يعنرررد اأَلّول الحلررريُم 
رره اآلتقررا  بررين  الّسرراّي الوقرروُ و ويرري كررنم اّلنحررف المتشرردُد المغررالي الّرراييو ولعررّل ّو

وّقِ  يرري المّلررخو الررّدآلتين؛ أعنرري دآلررَة الّسررابِف والنحررفو مررأخوخ  مررن السرركوِ  أو الترر
يكأّن خلك المت م   يي كنم الّنحف يبقح علح حاٍل واحدٍ  آ يكراد يَب ُح َرا وآ ي تمري 
ل ررا برردآةو والّلييررّ يرري ذررخا المبحررِث أّن ابررَن يررا خ آ يعررّد مرراّد  م مرر  م أمررنة قا مرراة 

رو ِ  النيقّير ِةو يرالّ ا  عنرد  ب أسه؛ خلك أنه ي ى أّن ِىبداآة وق  يأيمرحة ب را ىلرح ذرخ  المُّ
ولمرا أو د  يّنبري علي را لرم يستشر يوا ( و 11) مبدلة  مرن الّمرادو واألمرُل ذرو المرم  

 المعنح المتقادم البّتة.
 

 سالسَّّب والسَّبب 

و وذرو ( 15) آبن د يٍد يي ّم  ته مخذ   يي أمِل مالّس مو يقْد قر    أّنره الَقير  
اس قيعرهو والس ريّ يسرمح سرّبا  الع اقير  أَلن ره و ييقرالس سرب ه سربو ( 11) كخلك يري الّلسران 

يقيُع رراو وقيررل الس رر ُّ العقررُ و ييقررال سرر   الناقررة ىخا عق ذررا. والررخ  يم ررُ  مررن  حلررة ذررخ  
الّدآلرررِة يررري سررري و ِ  الع بّيرررة يررري  ماِن رررا المتيررراول أّن الّسررر  انتقلرررْ  مرررن الدآلرررِة علرررح 

ألمررل ير و   دآلّيرة أخرر ى خا  نسرٍ  حمرريم المراد   ىلرح المعنرروّ و يقرد تفر   عررن خلكرم ا
) مرن خلرك –كمرا ير ى مراح  الّلسران  –بهو وِمن خلك السرّ  الرخ  ذرو الش رتُمو وأمرُله 
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و وقررد الررتمخ المعنررح الّررامَ  بررين الرردآلتين المادّيررة والمعنوّيررة ابررن يررا ٍخ مررن قبِلررهو ( 11
و وَسْبَسرررَ  ىخا قيررر  َ حَمرررهو ( 12) يررر أى َأن  الّسرررّ  الّشرررتُممو وآ قييعرررة أقيرررُ  مرررن الّشرررتمم 

آلررررُة األمررررِل المررررادّ و ودآلررررُة الفرررر    ِْ والت ْسرررربا  الت قرررراي و ومّمررررا و د ييرررره الررررّدآلتان؛ ِد
 المعنوّ  قوُل خ  الِخَ ِف اليَُّ وّ س

 
 يمررررررررررررررا كرررررررررررررران خنررررررررررررررُ  بنرررررررررررررري مالرررررررررررررركٍ 

 

 برررررررررررررأْن ُسررررررررررررر   مرررررررررررررن م غرررررررررررررنم  يَسررررررررررررر ْ 
 

 الخ ىع اقيَ  ُكوٍم يواِل 
  

كرررررررررررررررررررررررررررررررر ْ   َتخرررررررررررررررررررررررررررررررر  بوا ُك ررررررررررررررررررررررررررررررررا لل ُّ
 

 بأبيَض خ  ُشيٍ  بات ٍ 
 

 َيقُررررررررررررررريُّ العمررررررررررررررراَم ويبررررررررررررررر   الَعمررررررررررررررر ْ 
 

          
 ( 18) أّما قوله سّ  يالمعنح المتعّين منهوس شتمو وأما س   األخي   يالمعنحسمعق م

أمرا الّسرب  ي رو دالق علرح العلّررة أو الخ يعرِة التري ُيتوس رل ب ررا ىلرح غي ذراو ينقرولس ّعلررُ  
و والمتررردب   يلفررري ذرررخا ( 19) لرررح يرررنٍن يررري حررراّتيو أ  ُومرررلة وخ يعرررة يننررراة لررري سررربباة ى

المعنح من احاة عن  خ ؛ ىخ ِىن  ييه انتقاآة من المادّ  المحسوخ ىلح المعنو    المّ د. 
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أما المرادّ  المحسروخ ي رو الحبرُل الرخ  يتومرل بره للحاّرِةو وأّمرا المعنرو ُّ المّر  د ي رو 
رر ررِ  القررا ِم مرا اسررُتعي  لكررل  مررا يتوم  ِّ ل بره ىلررح شرري و وقررد التفرر  ىلرح ذررخا اآنتقرراِل الُمْع

رل بره  علح التّرّو  يري المعّرِم الع برّي يقيرلس موذرو مرن الّسربِ و وذرو الحبرُل الرخ  يتوم 
و وقرد و د المعنرح المتقرادُم يري ( 16) ىلح الما و اّم اسُتعي  لكّل ما يُتوم ل به ىلح شي  

س م يليمدْد بسبٍ  ىلح الّسما مو والمعنحس  -تقّدخ اسُمه  –حف  التن يل الع يِ  يي قوِل ال
و وقررد تباينررْ  أقررواُل الّلغررويين يرري ( 17) يليمرردْد حرربنة يرري سررقفِه اررّم ليقيررْ  ليمرروَ  مختنقرراة 

ِّ ذي ِة خلكم الحبلو يقيل ذرو مرن الحبراِل القرو ُّ الّيويرُلو وقيرلس آ ُيردعح الحبرُل  تومي
 .( 20) ينحد  سبباة حّتح ُيمَعد به و 

 
 :الشبَّاك 

وُشرب اك الّسررابف لرريخ كُشرب اك النحررف؛ ىخ ىّنرره عنررد الّسرابِف الُقّنررا  الررخين يّلبررون 
رررباكو وذررري الَممرررايد للّمررريدو وقرررد تعنررري عنرررد  أيمررراة اسرررماة ملكرررّل شررريٍ  كالقمرررِ   الش 

عل علح منعة البوا  و والشُّباكة واحردُ  الش ربابيكو وذري ا لُمشرب كِة ِمرن الُمشب كة التي تُّ
ِْ و والشُّب اك ما وم  ِمن القمِ  ونحوِ  علح منعِة البوا  م  و أما الشُّباك ( 21) الحديِد

اليوَم ييكاُد يكوُن م ادياة للّنايخ و ولعّل الملمَح الّامَ  بين ُشّباك الّسرابِف وُشرّباِك النحرف 
ِْ الّشري   ي رُة الشرّباكو يقرد يكروُن و وكرخلك ذ( 25) ذو األمُل الّرامُ  الرّدال علرح ترداخِل
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ُّ يي تيّو  ذخ  الّدآلِة   –يمرنة عّمرا تقرّدم  –مؤتلفاة من حديٍد مختلٍي متشابٍكو والّليي
أننررا يرري يوِمنررا ذررخا نسررمي الشررّباَك شررّباكاة وذررو غيررُ  ُمشررب ٍك حديررُد  وآ مخررتلي و وعنرردذا 

 يكوُن نايخ ة يقي.
 
 :الّشاطر 

ابفو بل بين ما ايت اف  دآلرّي يمرل ىلرح عتبرِة ومشاي م الّنحِف ليخ كشايِ  السّ 
الّتمرراّد؛ ىخ ىّنرره يرري كررنِم الّسررابف خو ىيحررا ا  سررلبّيةو ومررنٍل ذامشررّية مقيتررةو واألمررُ  
بخنّ خلك يي كنم النحفو ي و يعني قديماة الرخ  نر   عرن أذِلره وتر ك م م اغمراة أو 

َله ومؤدبره ُخباراةو وممرد   مالش ريا   مخالفاة بعد أن أعياذم ُخبااةو وقيل ذو الخ  أعيا أذ
وذخا معنح آ يرداِي  األّول برل يسراوُقه  –مو ويي معنح ق يٍ  مّما تقدم قيل ىّن الّشاي  

؛ ألنررره تباعرررد عرررن  – ذرررو الرررخ  أخرررخ يررري نحرررو غيررر  اآسرررتوا و ولرررخلك قيرررل لررره شررراي  
ِّ ذررخ ( 21) اآسررتوا   الكلمررة ي رري الّ قرريو  . أمررا عررن ذي ررة خلكررم الّتيررّوِ  الررّدآلي  المكتنرر

يمرررن مرررنل سرررلبّية يررري كرررنِم الّسرررابف ىلرررح أخررر ى ىيّابّيرررة يررري كرررنم الّنحرررِف تقرررال يررري 
مقاماِ  المدِ  والاّنا و ولعل  تفسي  ذرخا الت يرّو  يغردو ق يبراة باسرت ياد َأنمرا  ابرن يرا ٍخ 

يرردّل  أحرردذما الُمْعّبررة يرري مقاييِسررهو يقررد ّررنح ىلررح أّن الّشررين والي ررا  والررّ ا   أمررنن 
ِّ الّشرريِ و واآلخرر  علررح البعررِد والمواّ ررة  خرراُل أّن ررا يرري كررنِم الس ررابف ( 21) علررح نمرر وا 

مأخوخ   من األمِل الاّراني الرخ  عرّ ه عليره ابرُن يرا ٍخو وذرو البعرد والّنر وُ  عرن األذرِل 
ل مرأخوخ   مرن األمر –وأقرول كأن را  –م اغمةة أو مخالفةةو أما يي كرنِم النحرف يكأن را 

األوِلو وذو نمّ الشي ؛ ىخ ىّن ا تكاد تكون يي الع بية المعام   ُم اديةة مبررماذ م َأو 
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مخكّيم وكَأن  من يوسم ب خا الميسِم يم   بس ِمه يي كّل باٍ  ليكوَن له منره شري   أو 
و ليْمدَف ييه المارُل وعليرهوس ميري كرل  عر ٍخ لره قر  مو يكأنره شراي   يأخرخ ِمرن  نمي  

 ما يفيد .ذنا وذناك 
 
 
 :الشََّلل 

وَشلل النحف ليخ كشلِل الّسابِفو يقد كان  ذخ  الكلمُة تقتم  علح شلِل اليِدو برل 
تقتررررر ن ب رررررا اقت انررررراة لفميورررررا آ مررررراةو يقيررررررل ىّن الّشرررررللس ُيرررررْبخ  يررررري اليرررررِد وخذاُب ررررراو وقيررررررل           

 الن حِفسو ومّما يعمُد مخذ  اقت اِن الّشلِل باليد يي قوِل ( 22) يساُدذا 
ِّ يوَم ُأحدس مشل   يد   يوم  أحدم   .1  .( 28) ما و د يي الحديث الش ي

 يي الّدعا س آ تشَلل يدك وآ تكَلْل. .5

 ويي قول الّشاع س .1

 (29)  يَشّل  يمينيو يوم أعلو ابَن ّعف ِ       وشل  بناناذاو وشل  الخنام ُ          

و وذرو يكارُ   والحّف أّن ىاباَ  اقتر ان الّشرلِل باليرد يري الّلسران الع بري  مراذ   غالر  
ىن تتّبعُتهو وقد أو دُ  أمالةة تنب ه علح الغ ض الخ  قمدتُهو وقرد يّسر  ابرُن األاير  اليرَد 
) الّشن  بأن اس المنتش   العم  التي آ تواتي ماحَب ا علح ما ي يد ِلما ب ا من اآليرةم

                                                 

 م.شلل. انم س ابن منمو و اللسانو ماد م  22
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رررا الّشرررلل يررري الع بّيرررة المعامررر ِ  يت( 26 م رررُ  دآلترررُه خا  عمررروٍم يشرررتمُل علرررح يررربِخ . َأم 
الّسرِم كلّرهو أو علررح شرف  ا نسرانو أو علررح الّا حرِةو وقرد خيّررأ بعرُض الرخين تمررّد وا 
رررِه المتقرررّدم خكررر ُ  معترررّدين بمرررا و د يررري  للّتمرررحيح الرررّدآلي  اسرررتعماَلنا ل رررا علرررح ذرررخا الّو

و خاذبرين ىلرح أّن دآلَت را خا  خمروٍ  آ  عمروٍمو قرا لين برأّن الّمرواَ  المعّم الع بري 
خراُل أّن نرواميخ التيرو  الرّدآلّي تّير  اسرتعمال النحرِف ( 27) ذو مالفالجم آ الّشلل  و وا 

خال   ِه المتأخ  و  وا  أن يي تخي ِت م تكّلفاة  –ِمن ّو ة أخ ى  -ل خ  الّدآلِة علح الّو
يتيرّ   مرا قرد كران داخرنة يي راو وتمييقاة علح أذل الّلغِةو يدا  ُ  دآلة الكلمِة قد تمريُف 

وقرررْد تّتسررر  يتسرررتغ ُف ُمررردخنٍ  ّديرررد ة لرررم يكرررن ل رررا نمررري   يي ررراو وذرررخا وقررر  يررري دآلرررِة 
الّشررللو يقررد اّتسرر  ملحررُم الُيرربخ ياسررتغ ف الّسررم كلّررهو ومّمررا يعمررُد ذررخا أّن ال مخشرر    

. يرراّم ( 80)  يرري أساِسرره ّررنح ىلررح عررّد قولنررا معررين شررّن م ؛ أ  الررّخاذ  بمرر ذاو مّررا اة 
 مسّوغ  ماذ  يؤِخن بتعميِم ذخ  الّدآلة وانتقاِل ا لتشمَل الّسَم.

 
 :ْبر  الصَّ

بو مو وذو ِمن أبنيرِة المبالغرِةو ومعنرا  الرخ  آ يعاّرُل  من أسماِ  الله العلّيِة مالم 
ُّ علرح اآلدمري  المخلروِفو والمعنر( 81) العماَ  باآنتقراِم واألخرِخ  ح و وقرد يقرُ  ذرخا الومر

رر ِ  والمكابرردِ و وذررو عنررد  َّ المتعررّيُن ِمنرره يرردوُ  يرري َيلَررك الدآلررِة علررح التحّمررِل وايّرر ا  ال
ررررا يقتمرررريان حبَسرررر ا         الّ اغررررِ س حرررربُخ الررررّنْفخ علررررح مررررا يقتمرررريه العقررررُل والّشرررر  و أو عم 

                                                 

 .5/176ابن اآاي و الن اية .  26
 .111العدنانيو معّم األخيا  الشا عةو . انم   27
 ال مخش  و األساخو ماد  مشللم. . انم  80
 و وابن منمو و اللسانو ماد  ممب م.1/9ابن األاي و الن ايةو. انم س  81
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و ( 81) س مأول رررك ُيّرررَ ون الغ يرررَة بمرررا مرررب وام  -تبرررا ك  –و ومرررن خلرررك قولُررره ( 85) عنررره 
 ( 81) عنحس بما تحّملوا ِمن الّمبِ  يي الوموِل ىلح م ماِ  اللهِ والم

ررب  ل ررا أمررل    وبَعرروٍد يرراح ٍ  يرري المعّررِم الع برري  يلفرري الباحررث أّن  دآلررَة الم 
و ومّما و د من سياقاٍ  ل خ  الكلمِة يي المعِّمس ( 82) متقادم و و مأمل المبِ  الحبُخم 

 –ولرخلك ن رح الّ سروُل ( 88) حربخ شري اة يقرد مرب    َمَب   عن الشيِ س حبسهو وكرلُّ َمرن
ومّمرا ينتسرُ  ( 89) عن الممبو ِ و وذي المحبوسُة علح الموِ   –ملح الله عليه وسّلم 

ررليان مرراحَب ا علررح اليمررين  ررْب و وبياُن ررا أْن يحرربَخ السُّ ىلررح دآلررِة مررا تقررّدمس يمرريُن الم 
َّ ب ا واليميُن الممبو ُ  يي ا تّروُّ   و يقرد قيرل ل را ممربو   ممحبوسرةم حّتح يحل وان يرا  

ّنمررا ُمررِب  مررن أِّل رراو أ  ُحرربخو يوِمررفْ   ألّن مرراحَب ا يرري الحقيقررِة ذررو الممرربوُ و وا 
ب و وُأميفْ  ىليه مّا اة  و ومّما ُيحَمل علرح تلكرم الّدآلرِة المتقادمرِة األمرليِة؛ ( 86) بالم 
لشر    ممراَن بشر   الّمرب و  –مرلح اللره عليره وسرّلم  –أعني دآلة الحبِخو ومفه 

وقرررد ّرررنح ابرررُن اأَلايررر  يررري تفسررريِ   ذرررخا الحرررديَث بأنررره ىنمرررا سرررمي كرررخلك لدآلرررة األمرررِل 
 .( 87) المتقادِم مالحبخم؛ ىخ ىّن ييه حبساة للّنفِخ عن الّيعاِم والّش اِ  والّنكاِ  

                                                 

 .109 دا وال اغ و المف. انم س  85
 (.92اآلية )الف قانو .  81
 109انم س ال اغ و المف دا و.  81
 و وابن يا خو المقاييخو ماد  ممب مو واللسانو ماد  ممب م.1/9ابن األاي و الن ايةو .  82
 انم س ابن منمو و اللسانو ماد  ممب م.  88
 و وابن منمو و اللسان ماد  ممب م.1/6ابن األاي و الن اية  . انم  89
 .مب ممنمو و اللسانو ماد   ن. انم س اب 86
 و وابن منمو  و اللسانو ماد  ممب م.1/9ابن اآاي و الن ايةو  . انم س 87
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نةو وقَتلَ   ٍل أمسك ّ  ُّ يي ّ  ه  خرُ س ومّما ّا  بالمعنح المتقادِم الحديُث الش ي
ررراب مو والمعنرررحو احبسرروا الرررخ  حبسررره للمررروِ  حترررح يمررروَ   ماقتلرروا القاترررلو وامرررب وا الم 

 و ومن مال ما تقّدم ما و د يي شعِ  الع ِ  من قول الحيي ِةس(90) كفعِله به
ٍّ قليل.  قل  ل اس أْمِبُ َذا  ّاذداة    ويحِكو أمااُل ي ي

رره الحقيقررِة عنررد ال مخشرر ّ  قرر وُل مس َمررب   نفسرري علررح كررخاس ومّمررا ّررا  علررح ّو
نه ليمِبُ ني عن حاّتيس يحبُسني   .( 91) حبسُت او وا 

و خولررّ  ي  ولّمررا كرران لفررُم الّمررب  عاّمررا يقرر  علررح أشررياَ  كايرر ٍ  يرري العررالم الخرراّ 
ِّ مواقعررِهو يرر خا كرران الحرربُخ حرربَخ الررّنفِخ لممرريبٍة سررم ي مررب اةو  برريَن أسررماِ ه آخررتن

ْن كرران خا كرران  ومرردُّ  الّرر ُ و وا  الّمرربُ  يرري محا بررٍة  سررم ي شررّاعةةو ومررّد  الّرربُنو وا 
ْن كران الّمرب  يري ىمسراِك  َّ   سرم ي  حابرَة مرد و ومردُّ  الّمرّ و وا  الّمْب  يري َمْمر

بلفررِم  –تقررّدخ اسررُمه  -الكررنِم وُسررِم بالكتمرراِنو ومرردُّ  الَمررخلو كررّل خلررك يّمعررُه قولُرره  
ينِق اس والمّ   .( 95) اب ين يي البأساِ   والمّ اِ  عموِم دآلِة الّمب  وا 

 
 :الّصاِفن 

ول حلررة ذرررخ  الكلمرررة يرري عمررروِ  الع بّيرررة سرري    وأيررروا و يقرررد انتقلرر  دآلُت رررا مرررن 
ممماٍ  ىلح ممماٍ و وانبنح علح ذخا وقوُ  النحف يي ىشكاٍل باعُاه ي مُه ي ماة لغوّياة 

يرري كررنم الّنحررف ترردّل علررح معامرر اة يشررّي عررن معنررح الّسررابف ىلررح مكرراٍن َيرر وٍ و ي رري 
الّساّي الخ  مّ  نمَ   تلقاَ  شيٍ  ما يأيال الّنمرَ  مر  كايرٍ  مرن التحرداف وتسر يِح 

                                                 

 .1/6ابن األاي و الن ايةو . انم س  90
 ال مخش  و األساخ و ماد  ممب م.. انم س  91
 (.199و واآلية )البق  و109س ال اغ و المف دا و . انم  95
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الخاي  سوا  أكان قا ماة أم قاعداة أم ّالسراة أم  اكبراة أم محمروآةو ولكرّن خلرك لريخ كرخلك 
ايُن عند ابن يرا ٍخ عند الّسابفو يالّماُد والفا  والنُّون يدل علح ّنٍخ من القيامو والمّ 

ّّ قَدميه  ّي َقدميره قا مراة ي رو مراين (و 91) ذو الخ  يم ( 91) وعند ابن األاي س كلُّ ما

ِّ         حرررواِي    ِلرره عنرررد ابررِن منمررو  ذرررو الررخ  قررام علرررح يرر  و ( 92) و والّمرراين بّ 
رفن الّمر  برين الشري ين مراموا بعمر ما ىلرح           بعرض  و ( 98) وعند الّ اغرِ  الم 

رفوُن يرري ذرخا المقراِم مررو ُ  العسرك     حررين يكروُن مررايناة  َّ مررا ُيمي ر  برره المُّ ولعرّل أعر 
َمررايوا َقَدميرره قا مرراة لقا ِررد   ُمْسررِلماةو أو حررين ُيْعررَ ض عليرره أو ُيعررِ ض  ذررو علررح موكررٍ  

ن  للّ  يِخ ييقّ مايناة  اابتاة علح ذي ٍة عسك ّية مخمومٍةو والحّف أّن ذخ  الس مَة كا
فوُنس أْن يقوَم الفر ُخ علرح ارنِث قروا َم وي يرَ  الّ ابعرةو ىّآ أّنره ينراُل  تقت ُن بالخيلو يالمُّ

ِّ ُسررْنُبك ا األ ض  و وذررخا معنررح أّمررَ  عليرره ّررلُّ الّلغررويين بررالت ق يِ  وا ابرراِ  ( 99) بيرر 
(و 96) منمررو   مرن أمارراِل ابررن قتيبررة وابرِن يررا خ والّسّسررتاني  وال اغررِ  وابرِن األايرر  وابررنِ 

 وقد أنشد ابُن األع ابّي يي مفة ي ٍخس 
 

                                                 

 خو المقاييخو ماد  ممفنم.يا  . انم س ابن  91
 .1/17ابن األاي و الن ايةو  . انم س 91
 انم س ابن منمو و اللسان ماد  ممفنم..  92
 .119ال اغ و المف دا و . انم س  98
 ابن يا خو المقاييخو ماد  ممفنم.. انم س  99
 ذرررةو و ابررن يرررا خو المقرراييخو مرراد  ممررفنمو والسّسررتانيو الن197قتيبررةو الغ يرر و. انمرر س ابررن 96

و وابرررن منمرررو و اللسرررانو مررراد  1/17و وابرررن األايررر و الن ايرررةو 119و وال اغررر و المفررر دا و 101
 ممفنم.
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ِْ َكسي ا  فوَن ين ي ال كأن ه          مّما يقوُم علح الّانِث  .(  97) َأِلّ المُّ
 
راين   وقد ألمح بْل مر    بأمرِل ذرخا اآسرتعماِل الّسّسرتانّي يقرالس م وأمرُل الم 

علح انِث قروا َم وانرح ُسرْنبك ال ابعرةم  يي الخيِلو يقال َمَفن الف ُخ ي و ماين  ىخا قام
والمّررراذ  أّن تعميمررراة دآليورررا وقررر و يقرررد كررران يخرررت ُّ بالخيرررِل و وذرررخا مرررا يشررر ُد بررره ( 60) 

السّستانّيو ام اتسع  دا  ُت ا الّدآليُة ياستغ قْ  الخيَل وغيَ  و ولخلك ُوِسم ذخا الي رو  
ررْفنة  مررن التيررّو  الررّدآلي  بأّنرره تعمرريمو اررّم انتقلرر  يرري كررنِم الّنحررف ليغرردَو المررفون والم 

حرداِف الّنمر  وتسر يح الخرايِ  كمرا تقرّدم  علح ذي ٍة مرن الّت اخري مر  كايرٍ  مرن التأمرِل وا 
ملح اللره عليره  –قْبنةو ومن أمالِة ي م الّنحف ل خ  الكلمِة ي ماة معام اة ن ُي الّ سول 

  الع بّيررِة مررن الف ررِة المنتقرراِ  ىلررح أّن عررن مررن  الّمرراِينو وقررد خذرر  ّميررُ  أبنررا –وسررّلم 
الّمايَن ذ نا ذو الخ  سّ   خايَ   ومفن؛ ولم يكن لدآلِة الّسرابِف المتقرد م بياُن را حرمق 
و وأيررن ذررخا مررن خاكح يالّمرراين يرري حررديث ال سرروِل  ِّ  –يرري التّفسرريِ  وآ يرري اآستشرر ا

ي حرررديٍث  خررر  دالي قرررال و ويررر ( 61) ذرررو الرررخ  يّمرررُ  قدميررره  –مرررلح اللررره عليررره وسرررّلم 
مَمن سّ   أن يقوَم له الّناُخ ُمرفوناة يليتبروْأ مقعرَد   -مّلح الله عليه وسّلمس – سول الله 

 .( 65) من الّنا مو والمعنحس ُيديمون له القياَم 
 

                                                 

 س الشع  غي األساخ واللسان تح  ماد  ممفنم.. انم  97
 .579السّستانيو الن ذةو.  60
 .1/17انم س ابن اآاي و الن ايةو.  61
نمررو و اللسررانو مرراد  ممررفنمو والممرراينة و وابررن م1/17الحررديثس ابررن األايرر و الن ايررةو  . انمرر 65

 .5/112الموايقة يي م ك  القتال من المفونو انم س ال مخش  و الفا فو
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 :َعرقل 

وللع قِلرررة يررري كرررنِم الّسرررابف معنرررح لررريخ كرررالمعنح الرررخ  توامررر  عليررره النحرررفو 
ع برّي تشرتمُل علرح معراٍن متقا برةو يقرد تكرون الّتعرويَجو وقرد يقرالس يالع قلة يي المعِّم ال

ره وأدا  عليره كنمراة لريخ  ع قل الّ ُّل ىخا ّرا  عرن القمرِدو وع قرل عليره كنَمرهس عّو
و ولكررّن معنررح الع قلرررِة  ( 61) بمسررتقيٍمو والع اقيررلس الررردواذيو وع اقيررل األمررو س مرررعاُب ا 

لَره أو اليوَم ليخ ببعيد عّما ُخكر   نفراةو  ولعّل را اقت نرْ  بح كرٍة ّسرمّية يمرّد يي را المر ُ  ّ 
َيد  ل؛خ  ليتعّا و أو ليّو عن القمِدو والخ  يم ُ  أّن برين المعنرح المتقرادِم والحرادِث 

 لحمةة ونسباة حميمين.

 :الَعْسكرّية 

نررد والمقرراتلينو وغرردونا نسررمُ  بررأّن للعسررك يِة أمرروآة  ُّ وقررد اقت نررْ  ذررخ  الكلمررُة بال
و ولررر وا ح مخمومرررةةو ولكرررّن الّنرررام  يررري المعّرررِم الع بررري يّرررد أّن رررا مّمرررا ألرررّم بررره تيررروُّ  

يأمررُل العسررك  الّمررُ و ولرريخ يخفررح أّن الّمرر  قررد يقررُ  علررح أشررياَ  متباينررٍة يرري العررالم 
ماعررررررة الكررررررن   و ّو ماعررررررُة الخيررررررل عسررررررك   و ّو و يّماعررررررُة الّ ّررررررال عسررررررك   ي           الخرررررراّ 

ىّن العسكَ  الكايُ  من كّل شيٍ و  وقد عسك  بالمكانس تّّم و  و وقد قيل ( 61) عسك   
خاُل أّن الباعَث علح تسميِة َع يَة وِمنح بالَعْسَكَ ين ذو ذخ  الّدآلة          الكّلّية  ) وا 

ّم و يّمروُ  الحّريِج تعسرك  م تّتمر م يري ع يرَة ارم يفريض  (  62 و أعني الّمَ  أو التّ 
و وقررد قررال اأَل ذرر   ِىن  َعْسررَكَ  ال  ّررل قررد ُييلررف علررح ّماعررة ماِلررِه ُمَعْسررَكُ ُذم ِىلررح ِمنررح

                                                 

 .ع قلم. انم س ابن منمو و اللسانو ماد  م 61
 م.عسك . انم س ابن منمو و اللسانو ماد  م 61
 . مو وال مخش  و األساخ و ماد  معسكمعسك . انم س ابن منمو و اللسانو ماد  م 62
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و ولمررا كرراَن الّرريُ  آ يكرروُن لرره عمرراد  وآ ذي ررة  ىّآ بالعسررك ِ  قيررل عسررك   ( 68) وَنَعِمرره
الّرريُ  ىخا اّتمرر و وقررد أسررِبغ  ذررخ  المررفُة علررح الّرري  يقامررْ  مقرراَم اآسررمو ومرر نا 

لمكاِن تّمِ  الّي س معسك و واشرتققنا يري  –ُّم الع بيُّ وذخا معنح أابته المع –نقول 
 ع بيتنا المعام ِ  ممد اة مناعيوا ما  متل بوا علح األلسنو وذو العسك ّية.

  :عيََّط 

ّ  للبكرررررا و وذررررو لررررريخ كررررخلك يررررري  يشرررريُ  يرررري بعرررررِض عامّياتنررررا أّن العيِررررراي مرررر اد
نو َأول مررا يرردل علررح ا تفررا و الفمررحح؛ ىخ ِىن  مرراّد  معررييم تّتمرر  علررح أمررلين معنرروّيي

والخ  يخرّ  ذرخ  المباحارَة ذرو األمرُل األخير ؛ ىخ ىّن ( 69) وااني ما يدّل علح التعييي 
الت ْعيررررررييس أْن ينُبررررررَ  حّرررررر  أو شررررررّ   أو عررررررود  ييخرررررر َه منرررررره شرررررربُه المررررررا و ييمررررررم ٍ أو            

 لّشاع سو وقد تعّيَي  الخ ي ى بالَعَ فس سال و ومنه قوُل ا( 66) يسيل 

 ِّ  ( 67) َتع يُي خي اذا بّوٍن كأنه         ُكحيل  ّ ى من ا علح اللي  واك

وقرررد ّرررا  يررري القررراموخس ( 70) وقيرررل ىّن الّتعرررّييس غمرررُ  الّ ّرررِل واختنيُررره وتكّبررر   
و وقد قرال الّ مخشر ّ س م عري ي ىخا ( 71) موقيل ذو الّلبةو أو المياُ و أو مياُ  األِش  

 .( 75)  يخ وذو الِعيايم مد  موَته بالم  

                                                 

 األ ذ  و الت خي و ماد  معسك مو وابن منمو و اللسانو مماد  عسك م.. انم س  68
 ابن يا خو المقاييخو ماد  معييمم. انم س  69
يا خو المقراييخو مراد  معرييمو وابرن منمرو و اللسرانو مراد  معرييمو والفير و  أبراد و . انم س ابن 66

 القاموخو ماد  معييم.
 م.عييو ماد  م. انم س ابن منمو و اللسان67
 م.عيي. انم س ابن منمو و اللسانو ماد  م70
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ه الّامِ  بين عياِي اليومو وعياي  ُّ الّو ّ  من القول ممماُ   استشفا ويبقح مستَأَن
األمخو أما اليوَم يبكا  و وأما أمِخ وقد تقّدم  نفاة مّموعة  من المعاني التي كان  تدّل 

 علي ا مالتعّييم.
أو العروِد وخر وِه شربه المرا   ي خا كان الِعياي مأخوخاة من نبرِ  الحّر  أو الّشرّ  

ه شبٍه ّليي بين الِعياَيينو يالعين يي عياِي النحرف تسريُل وتنبر  بالمراِ   منه ي ّن اّم ّو
 كما ينب  العوُد أو الحُّ و والمعنح الّامُ  ذو الس ينن.

لبرررة والّمرررياِ  أو مرررياِ  األشرررِ  عنرررد الّسرررك    َّ خا كانرررُ  مرررأخوخ ة مرررن معنرررح ال وا 
امُ  أّن الباكَي قد يقت ُن ببكا ِه مو و كالولولِة والنحي . وأّياة كان المعنرح يالمعنح الّ

يالرررخ  يتّل رررح للقرررا ِر المتررردّب  أّن الِعيررراَي يررري كرررنم النحرررِف مفرررا ف  للِعيررراي يررري كرررنِم 
ْن كان بين ما أ ومة  ّامعة .  الّساِبفو وا 

 :الَقَزم 
لسررابفو يالقرراّ والررّ اُ  والمرريُم كلمررة  وللقَرر م عنررد الّنحررف دآلررة  تفترر ُف عررن دآلررِة ا

خا مرا ّرال اليرّ  مّالره يري الّلسراِن يري ( 71) تدل علح دنا ٍ  ولؤٍمو والقر َم الرّدنا    و وا 
 ممماِ  ذخ  الماّد  ي ّنه سيقّ علحس

 أن الَقَ م اللّ يُم الدني  الّمغيُ  الّّاة الخ  آ غناَ  عند . -
 و وغنم َقَ م ُ خال آ خي  يي ا.وأّنه يقالس شا  َقَ مةس  دي ة  مغي     -

ل قَ َمةس قمي و والَقَ مس ُ خال الناخ وَسفلت م. -  وأّنه يقالس ّ 

                                                                                                                             

 م.الفي و  أباد و القاموخو ماد  معيي. انم س 71
ال مخشرر  و األسرراخو مرراد  معرررييمو ويرري عاميررة َأذررل لبنررران مررا  ال العيرراي داآ علررح المررر ا  . 75

 والندا .
 يا خو المقاييخو ماد  مق مم.. انم س ابن  71
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 وأّنه يقال  للّ خال من األشياِ  س َقَ م. -

يتعروُخ مرن  –مّلح الله عليه وسّلم  –وقد ّا  يي الحديث الش  يّ أنه كان  -
يتنرا المعامر ِ  ي رو القمري  . أّمرا القر م يري ع ب( 71) الق ِمو وذو اللّرؤم والّشرح 

المفررر ُي يررري الِقمرررَ و والرررخ  يم رررُ  أّن رررا يررري كرررنم الّنحرررف لرررم تعرررْد مقت نرررةة 
ب يحررررا ا  سرررررلبيةو ومرررررنٍل ذامشررررّية سررررروداوّيةو برررررل اقت نررررْ  بررررردآلِت ا علرررررح 
و والخ  يم   أّن عماَد دآلِت ا يي كنم الّسابِف يقوُم علرح  ِّ الّسد   الوم

َخْلقي و خُ  ُخُلقيو أّما الُخُلقي ي و اللرؤُم والرّدنا  و وذرخا مرن َتِقييَدينس أّول ما 
األمرروِل المقي ررد  لدآلررِة مالقرر مم يرري كررنِم الّسررابفو وأّمررا الَخْلقرري ي ررو القمرر . 

 وذخا محد د ذخ  الدآلة يي كنِم النحف.

 :الِكْشرة 

                                                 

 .1/27الن ايةو ابن األاي و . انم س  71
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أتي ِمن ِي ِم ويي تيوِ  دآلة الِكْش   ىبانة  ماذ   أمُ ذا عن ا شكال الخ  ي
ال نحف لدآآِ  الّسابف كما يف ُم ا يي عمِ   ماّناة أّن ا عند  بالمعنح الحادِثو وقد 

 َن ع مي نمين ينتسباِن ىلح كنِم  –من ّو ٍة محض تيبيقّية  –تّل ح ذخا 
أّن الّسابفو ويي ما تلكم الكلمُةو علح الٍة من أبناِ  الع بّية الّشادينو يّنحوا كلُّ م ىلح 

ان  ِّ للعبوِخو والّنم  المتعي ن من ما ذو ما يشيُ  يي الف م الّلغوّ  المعامِ  الم اد
ّن قلوَبنا َلتَْقِلي م مو والمعنحس  وِ  أقوامو وا  أول ما حديُث أبي الّد دا س مىنا لَنْكِش  يي ّو

وذِ مو والااني قول الّشاع س  لنبُسم يي ّو

خ  واَن كيّ الحاُل والباُل كلُّهىن من األخوان ىخواَن ِكْش      وا 

 والمعنح المتعّين من الِكْش   م وُ  األسنان للّمحكو ييقالس كاشَ   ىخا محك يي
ِ ه وباسَيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .                                                                                                                            ( 72) ّو

ولرريخ يخفررح أّن الكْشرر   يرري كررنِم الّنحررِف ُتمررادُّ الكشرر ِ  يرري كررنِم الّسررابف؛ ىخ    
ِىن  او ييما تقدمو الّمحك وبدّو األسرنانو ولعرل  تفسري  ذرخا الت يرو  قرا م  علرح النمر  يري 
مراد  مكشر م ب ويررٍة وليرّ نمررٍ  كبير ينو ياألمررُل يي را مبرردّو األسرنان عنررد التبسُّرممو وقررد 

و يرالمتّّ م العرابُخ قرد تعت يره كشر   و ولعرّل مّمرا  ( 78) يكون يي الّمرِحك وغيرِ    و د أنه
ي يرررُد  يررري تبّمررر نا آقتنرررا  خلكرررم التيرررّو  أنررره يقرررالس كَشررر  الس رررب  عرررن نابِررره ىخا ذرررّ  

                                                 

و ابن منمو و اللسانو ماد  مكش مو وال مخش  و األساخ و 1/198ابن األاي و الن ايةو . انم س  72
 ماد  مكش م.

ال مخش  و األسراخو مراد  مكشر مو وابرن منمرو و اللسرانو مراد  مكشر مو والفير و  أبراد و . انم س 78
 القاموخ ماد  مكش م. 
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و ولعرّل مّمرا ي يرد مرن  ( 79) للِح ا و وَكَش  ينن لفنٍن ىخا تنمر  لره وأوعرد  كأنره َسرْب   
 احتماِل ا المعنيين قوُل المتنبيسا بانةِ  عن 

 ىخا  أيَ  نيوَ  الّليث با   ة              ين تمن ن أّن الليَث يبتسمُ 

يبررردّوذاو ىخاةو قرررد يكرررون للمرررحكو وقرررد يكرررون األمرررُ  بالمرررّد؛ أ  للرررتّّ م والعبررروِخو 
َلينو والحف أن الخ  َي د علرح الخرايِ  أن مراّد  مكشر م كانر  عا مرة  الّدآلرة تتسر  للحرا

رِه والمباسريِةو ولكرّن ذرخ  الّدآلرَة تيرو    وقد تقّدم المعّم الع بيُّ معنح التّبّسرم يري الّو
بالتخمي  يي كنِم النحفو يايُّ   من دا  ِت ا الّدآلّيرة الّمرحك أو التبّسرمو وشراعْ  

 يي َأي اِم النحف مقتم  ة علح الّ ْمّ   والُعبوخو مّيِ حة الم حك والمباسية.
 كنَّة:ال 

الكّنررة يرري كررنم النحررف يعت ي ررا تخمرري   دآلررّي؛ ىخ ىّن دا  َت ررا الّدآليررة الترري 
تت ّبرر  علي ررا آ تشررتمل علررح مررا كانررْ  تشررتمُل عليرره دا  ُت ررا يرري كررنِم الّسررابفو يرراليوَم 
مُع ا َكنا نو أّما يري كرنم الّسرابف ي ّن را تعنري امر أَ  اآبرِن أو امر أَ   تعني ام أ  اآبن ّو

أل و وذرررخا مرررا خذررر  ِىليررره األ ذررر ّ  وال مخشررر ّ  وابرررُن منمررروٍ                والفيررر و  ا
به ع د  حديث ُأبّيس مأنه  قال لعمَ    وّمما ّا  بالمعنح الخ  ليخ لّنحفِ (و  76) أباد  

ُلنري مو وقرد يّسر  ابرُن األايرِ  ذرخا بقوِلره  والعّباِخ وقد استأخنا عليهس ىّن َكّنتكما كان  ت ّّ
) الكنةس ام أ  اآبن وام أ   األ و أ اَد ام أَتهو يسماذا َكن َت ماو أَلنه أخوذا يي ا سرنِمم م

                                                 

 م.كش  . انم س ابن منمو و اللسانو ماد 79
األ ذرر  و الت ررخي و مرراد  مكررننمو وال مخشرر  و أسرراخ البنغررةو مرراد  مكررننمو وابررن األايرر و  . انمرر س76

 و وابن منمو  اللسانو ماد  مكننمو والفي و  أباد و القاموخو ماد  مكننم.1/508الن ايةو 
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ولعلّررررره آ يخفرررررح علرررررح مررررراحِ  نمرررررٍ  أّن تعميمررررراة دآلّيررررراة يررررري اسرررررتعمال الّسرررررابفو ( 77
وتخميماة يي استعمال الّنحفو والني  للخاي  أّن ذخا الّتخميَ  قد انف د بره ابرُن 

 .( 100)  مقاييِسه يأشا  ىلح أّن ا ام أُ  اآبنيا ٍخ يي 

  :الَكهل 

كنُ  قد ع مُ  علح يلبتي يي الّد اسا  الّدنيا ذخ  الكلمَة ملتمساة من م 
ه ا ب ام آ ا حكامو يّنحوا ّميعاة ىلح  ْن علح ّو يمَل بياٍن يّّلي ُعمَ  الك ل وا 

أّن خلك ليخ كخلك يي المعّم  َأن  الك ل َمن  َبا علح الّستين أو الّسبعينو والحفّ 
الع بّيو وكنُ  قبل ا قد َأنعمُ  نم   يي دآلِت ا يي كايٍ  من معّماِ  الع بّية 

 يألفيُت ا علح نحٍو يفا ُف ما  ان عليه  ىلُفنا اللغوّ  المعام س
يالك ررررُل عنررررد ابررررِن األايررررِ  يرررري الّن ايررررِة َمررررن  اد علررررح اناررررين سررررنة ة ىلررررح  -

 .( 101) ٍث واناين ىلح تمام الخمسين األ بعينو وقيل من ان
 (. 105)  وقيل الك ل من الّ ّال الخ  ّاو  الّاناين ووخيه الّشي ُ  -
 ( .101) ويقال له ك ل آنت ا  شبابه وكمال قّوته  -

رررل ك رررل وامررر أ   ك لرررة  ىخا انت ررح شرررباُب ماو وخلرررك عنرررد اسرررتكماِل ما  - وقيررل ّ 
 .( 101) انااة واناين سنةة 

                                                 

 .1/508الن اية و األاي . انم س ابن 77
 يا خو المقاييخو ماد  مكننم.. انم س ابن 100
 .1/511األاي و الن ايةو. انم س ابن 101
 م.الّوذ  و المحا و ماد  مك ل. انم س  105
 م.األ ذ  و الت خي و ماد  مك ل. انم س  101
 م.ك ل. انم س ابن منمو و اللسانو ماد  م 101
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ند ابن يا خ الخَبَ  اليقين يي تفسي  معنح الك ولِةو يقد أشا  وأحسُ  أّن ع -
على قوَّة الّشيء  أو اجتمياج ِجِبلّية ىلح أّن الكاّ وال ا  والنم أمل  يدل 

و ومررن خلررك الكاذررُلو وذررو مررا بررين الَكتفررينو وقررد سررم ي بررخلك لقوتررهو ويقررال 
واّتمعرررْ   والمعنرررحس نمرررا(و 102) للّ ّرررل المّتمرررِ  ىخا وخيررره الّشررري س َك رررل 

قّوترررررهو وذرررررخا يكررررروُن بعرررررد الّانارررررين واأل بعرررررينو وآ يكررررروُن بعرررررد السرررررتين أو 
السبعين؛ ىخ آ ُمَعم   يتغايُل عنه ال  مانو ويسند ذخا قول مس اكت ل الّنب و 

 ( 108) مي ّنمررا ذررو تشرربيه  بالّ ّررل الك ررِلو واكت رراُل الّ ومررة أْن يعم  ررا الن ررو م 
ت ل الّنبُ  ىخا يال وانت ح منت را و أو ترّم يولُرهو و وقد ّا  يي الّلسانس اك

 .( 109) وأم   َنو   

  :اللَّفح 

يشيُ  يي ع بيتنا المعام ِ  قوُلناس ملفحه ال وا مو واْلَتَفحو وذرو تعبير   مرؤّدا  ىلرح 
ِّ عرر ٍض مررن أعرر اِض الّ كررام والبرر ود و ولكررن الت ْنقيرر  يرري المعّررم الع بررّي يرري  ومرر

ِّ علرررح تيرررّو  دآلررريي مررراذٍ  أمررر ُ و يلررريخ الل ْفرررُح ممرررماِ  ذرررخ  المررراد  يرررؤ  خُن برررالوقو
بمميٍم لفميي للب ِدو وآ بمقت ٍن به اّم؛ ىخ ىن األم  بالّمّدو والخ  و د ييه أّن الل فَح 

و  ينقرررولس لفحترررُه النرررا   تلفحرررُه ىخا أمررراب  ّو ررره أو ( 106) مقتررر ن  بالنرررا  والس رررموم 
 –ّل ية آقت ان ا بالنا  سرياقان شر يفان؛ أّول مرا قولره أح قته بح ذاو ومن األمالة الم
                                                 

 م.المقاييخو ماد  مك لو يا خ. انم س ابن  102
 .ابن يا خو المقاييخو ماد  مك لم.  108
 م.ك لاللسانو ماد  . انم س ابن منمو و  109
يرررا خو المقررراييخو مررراد  ملفرررحمو وال مخشررر  و األسررراخو مررراد  ملفرررحمو وابرررن اآايررر و . انمررر س ابرررن 106

 و وابن منمو و اللسانو ماد  ملفحم.1/580الن ايةو 
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رروَذ م         النررا م  –تقررّدخ اسررُمه  ُّ و وااني مررا ( 107) يرري التن يررل الع يررِ س متلفررُح و
س متررأخ ُ  مخايررَة أن يمرريبني مررن لفِح ررام  ِّ و أ  ( 110) و ودذررا يرري حررديث الكسررو

 حّ ذا ووَذّ ا. 

العرر ِض المتقررّدمو يرراللفُح يرري الع بّيررة مقترر ن  ىخرراُل أّن التيرروّ  قررد برردا ّلّيررا مررن  
بالّنا  والسمومو وقد يّ ف اللغويون برين ذرواِ  ملفرحم  الحر  والبر ِدو أّمرا الحر  ي رو مرا 

 ( 111) عليه َعقُد البا مالّلْفحمو وأّما الَب د يليخ من اللفح يي شي و بل ذومالن فحم
 :النَّكهة 

 رة يري كرنم الّنحرف؛ ىخ ىّن را تشري  اليروَم والنك ة يي كنِم الّسابف ليسرْ  كالّنك
يي ع بّيتنا المعام ِ  بمعنح مالمخافمو وقد يقت ُن المخاف بالّ ا حةو والحرّف أننري سرا ل  
اّلة ِمن يّن  الع بّية الش ادين يي دآلة الّنك ة و يّنحوا ىلح أّن المَتعّيَن ِمن ا الَمخافو 

مرررخاِف الّيّيررِ  وال ا حررة ال كيرررةو ولّمررا  اّعُت ررا يررري وانفرر د واحررد  مررن م بأن رررا مرر يج  ِمررن ال
ومّمرررا ّرررا  مرررن كرررنِم  و ( 115) الّلسررران ألفيُت رررا دالّرررة يررري أمرررل ا علرررح  يرررح الفرررم يقررري 

 الع   يعمُد ذخا المعنح ما تماله الّوذ  ُّ يي محاِحهس
دُ  ِمنه      ك يح الكلِ  ماَ  حديَث َع د  ( 111) َنِك ُ  مّالداة يّو

                                                 

 (.101اآلية )المؤمنونو . 107
 .1/580ابن األاي و الن اية  .110
 و و اللسانو ماد  ملفحم.س ال مخش  و األساخو ماد  ملفحمو وابن منم. انم  111
و وابن منمرو و اللسرانو 2/119س ال مخش  و األساخو ماد  منكهمو وابن األاي و الن ايةو . انم 115

 ماد  منكهمو والفي و أباد و القاموخ و ماد  منكهم.
 الّوذ  و المحا و ماد  منكهم.. انم س  111
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 وقول اآلخ س
ن  يقولون لي س اْنكه قد ش ب  مدامةة  يقلرررُ  ل رررم آ برررْل أكلرررُ  َسرررْفّ 

وبرررالَفي  علرررح ذرررخا المتقرررّدم يغررردو المعنحسَنَك َررره واسرررتنك هس شرررّم  ا حرررَة ييرررهو 
واآسُم الن ك ةو وَنَكَهس ىخا أخر ه َنَفَسره ىلرح أنفريو وقرد ّرا  يري حرديِث شرا   

يرررهو لرررُيعلم أشرررا    ذرررو أم غيرررُ  الخمررر س اسرررتنك و و أ  شرررّموا نك تررره و ا حرررَة ي
خررراُلو بعرررد ذرررخا العررر ِض الرررّداّل علرررح دآلرررة  النك رررةو أّن (   111) شرررا    و وا 

تيررو اة دآلّيررا مؤتلفرراة مررن أيرروا  متعاقبررٍة قررد اعت اذرراو ياألمررُل المتقررادُم  يررُح 
رةة بالمرخاِفو ولرم  الفمو ام أمبحْ  يي كرنِم الّنحرف دالّرة علرح ال ا حرة مم ّو

ب ا حرِة الفرمو برل ب ا حرٍة الّشري  أو اليعرامو يمر نا نسرمُ  أو نقرر أ  تعرد مقت نرةة 
 علح علِ  بعِض الُمنتّا س مخاُف الّنك ة الممي   .

 :الوجوُب 

ُّ ذررخا  رر مو معرراني متعررّدد ة تكتنرر يلفرري المرر ُ  يرري ِاْنرري وقوِيرره عنررد مرراّد  مّو
ررَ  الّشرر َّ وبرراة األمررَل العرر يضو وِمررن أّنذررا وأع ي ررا اللّرر وُمو ييقررال و يُ  ّو

بةو الكبي ُ  من الخنوِ  التري يسرتوَّ  ب را  و والمّو ىخا ل مو وحّقك علّي واّ  
ّ  مفرراُد س  العرخاُ و وقيرل تكروُن ِمررن الحسرناِ  والسرّي اِ و يقررد و د حرديث  شر ي

                                                 

 و ماد  منكهم.و وابن منمو و اللسان2/119األاي و الن ايةو . انم س ابن  111
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برراِ   حمتِرركو  وبرراةس ىخا مررا و ( 112) مالل ررّم ىّنرري أسررألك مّو وَوّرر  الّ ّررُل ّو
بُةس ا  لّسقية م  ال ّد .والواُّ  المّي  والّو

رر  يرري ذررخ  المررادِ  أن اررّم تيررو اة دآلّيرراة وقرر  يأيمررح ىلررح   يم ررُ  للمتَبم 
تغّيرررِ  دآلِت ررراو برررل أيمرررح ذرررخاو يررري ُعمرررِ  الع بّيرررة المتقرررادِمو ىلرررح َأْن يغررردَو 
األمرررُل ي عررراةو والفررر ُ  أمرررنةو وقرررد تّلّرررح ذرررخا ىخ اسرررتفتح ابرررُن منمررروٍ  مررراّد  

رر م بررخك  المعنررح الحرراد ِثو اررّم ان ررح بعررد تع ِيّرره علررح معرراني ذررخ  المرراّدِ  مّو
بررررررررررخكِ  األمررررررررررِل المتقررررررررررادِم الررررررررررخ  يرررررررررردلُّ علررررررررررح السُّررررررررررقوِيو وقررررررررررد الررررررررررتمخ                  

وابن منموٍ  األمَل الردآلي  العر يَض  ( 119) و وابُن األايِ  ( 118) ال مخش  ُّ 
رر  المّيرر رروِ س السررقوُي والوقرروُ و وّو ُ  ىخا سررقي مشرري ين ىلررح أّن مأمررل الّو

مرررخذَ  َمرررن تقرررّدم  وممرررا يعمرررُد ذرررخا المرررخذَ و( 116) ومررراَ و وُيقرررال للقتيرررِل واّررر م 
خكُ ذم و ىلماحُة ابن يا ٍخ الُمعّبُة يي مقاييِسه ىلح أّن الواَو والّريَم والبراَ  أمرل  واحرد  

 .( 117) يدّل علح سقوِي الّشيِ  ووقوِعهو اّم يتفّ   
ا تلّمُخ ذخا الخريِي الّرام  الرخ  ينرتمُم عقرد مّما تقدم  نفاة يغدو ِبُمكنتن 

ْن سررري ةةو ذررري الِفعلرررة  برررُةو ىن حسرررنةة وا  ِّ ذرررخ  المررراّدِ  بأيواِ ذرررا الّدآليرررِةو يالمو
                                                 

 م.ّو . انم س ابن منمو و اللسانو ماد  م 112
 .1/11ال مخش  و الفا فو . انم س  118
 .2/121ابن األاي و الن اية . انم س  119
 منمو و اللسانو ماد  مّو م.. انم س ابن  116
 ابن يا خو المقاييخو ماد  مّو م.. انم س  117
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ررررُ  الحررررا ي أو َوَّبتُررررهس  ّْ الترررري تسررررتدعي نرررر ول  حمررررٍةو أو عررررخا  ب رررريٍخو وو
ب  عليه كخاو ىخا أل مُته وي متهو يكأنرك أسرقيَ  عليره الحكرمَ   سقوُيهو وأّو
ررُ  ذررو الّبرراُنو وقررد ُأْسررِبغ  عليرره ذررخ  الّمررفُة تشرربي اة لرره  ّْ أو الفرر َضو والَو

يُ  القلِ س كّل خلك اعتبا   بتمّوِ  الوقوِ  ييه ( 150) بالّساقي   .( 151) و وّو
لعلّرررره يحسررررُنو بعررررَد ذررررخا العرررر ِض المتقررررّدم بياُنررررهو ا شررررا ُ   ىلررررح اناررررِة  

ُّ علررح دآلتررين لررتلكم المرراّدِ س واحرردٍ   منحررَمو أوّل ررا  أّنرره يتبررد ى أّن المرر  َ  يقرر
متقادمررةو وأخرر ى حاداررةو وااني رراس تنبُّرره القرردما  الُملِمررح ىلررح األمررل الررّدآلي 
العرررر يض الررررخ  اعتررررر ا  تيررررّو   أِخَن بنقرررررِل ذررررخ  الّدآلرررررِةو واالاُ ررررا أّن النيررررر  

ِةو للخرررراِي  أّن تلكررررم الّدآلررررة الماّديررررة العتيقررررة قررررد و دْ  يرررري نمرررروِ  الع بّيرررر
 كالتن يِل الع يِ و والحديِث الّش يّو وما ُيْحَتّج به من ِشعٍ س

يرري حررّف الُبرردنس ميرر خا  –تقررّدخ اسررُمه  –أّمررا يرري التّن يررل الع يررِ  يقولُرره  
بررْ  ّنوب ررا يكلرروا من ررام  و وقررد ّررنح َأبررو عبيرردَ  يرري مّررا   ىلررح أّن ( 155) ّو

وُ  الّشر مخ ىخا سرقيْ  لتغيرَ  المتعي ن ِمن اس سقيْ  ىلح األ ضو ومن ا ّو
و والّسّسرتانيُّ يري ن ذرِة ( 151) و وتابعه علح ذخا ابن قتيبَة يري غ ِيبِره ( 151) 

                                                 

 المقاييخ ماد  مّو مو يا خ. انم س ابن  150
 .261ال اغ و المف دا و  س . انم 151
 (.18اآلية )الحجو .  155
 5/21أبو عبيد و المّا و. انم س  151
 .571ابن قتيبةو الغ ي و. انم س  151
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) و والّ اغُ  األمرف انيُّ يري مف داتِره ( 158) و ومكّي يي عمدِته ( 152) القلوِ  

 ( .156) و وأبو حّياَن يي البحِ  المحيي ( 159

برررْ  ّنوُب رررا مو أ  الّشررر يّ يِمنررره حرررديُث الّمرررحيةس م أمرررا يررري الحرررديثِ   يلمرررا ّو
و ويرري حررديٍث ( 157) سررقيْ  ىلررح األ ِضو ألّن المسررتح   أْن تُْنحرر  ا بررُل قيامرراة معل قررة 

و ُ و  أّنرره  ٍّ ررد  قررد ُغِلرر و يمررا   –مررلح اللرره عليرره وسررّلم  – خررَ  شرر ي ررنة يّو عرراد ّ 
و يرر خا س مدع ررنّ  -مررلح اللرره عليره وسررلم  –الّنسراُ  وَبكررينو يّعررل  خررُ  يسركت ّنو يقررال 

 أّما يي الّشعِ  يقد قال قيُخ بُن الخييمس ( 110) ّو  ين تبكيّن باكية م 
ٍّ أمي اة ن اُذُم   ِّ ِ     أياعْ  بنو عو  .(111 )عن الّسلم حّتح كان أول وا

  :المتَّكئ 

لعرررررّل أّول مرررررا يررررروَلج بالمعالّرررررِة يررررري ذرررررخ  المرررررادِ  ا شرررررا   ىلرررررح تبرررررايِن 
و د علي ررا ابررن يررا خ يرري برراِ  موكررامو أمررا  المعّمّيررين يرري بيرراِن ّررخِ ذا و يقررد

ابررن األايرر  والّ اغررُ  يقررد ّعنذررا تقرر  تحرر  مرراد  متكررأمو والنيرر  للخررايِ  أّن 
                                                 

 .182السّستانيو الن ذةو. انم س  152
 .511مكيو العمد و . انم س  158
 .261س ال اغ و المف دا و . انم  159
 .8/151س أبو حيانو البح و . انم  156
 .2/121األاي و الن ايةو ابن . انم س  157
 .2/121و وابن األاي و الن ايةو 1/12انم س ال مخش  و الفا فو .  110
ر مو وال مخشر  و الفرا فو  . انم 111 و وابرن منمرو و 1/11الشع س ابن يا خو المقراييخو مراد  مّو

 اللسانو ماد  مّو م.
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دآلرررة المتكرررّ يعت ي رررا تيرررو  دآلررريق متقرررادم شررركا منررره ابرررُن األايررر و وتابعررره عليررره ابرررن 
رررل  واعتمررردو منمرررو و يقرررد و د عرررن العررر   أنررره يقالستوكرررأ علرررح الشررري ِ  واتكرررأ ىخا تحم 

والتُّكأ س كايُ  اآتكا و والمفا قُة اللييفُة تتّلح يي تعيين ذي ة مالمتكّم؛ ىخ ِىن  ا مفا قة  
لما نع دُ  من ذي ٍة يميُل يي ا القاعد معتمداة علح أحد شرق يهو وذرخا مرخذُ  العاّمرة الرخ  

مكررّل َمررن اسررتوى و ولكررّن المّتكررّ يرري كررنِم العرر   الُخل رر س ( 115) أشررا  ىليرره ابررُن األايرر 
ُّ المتكّ ىّآ من ماَل يي قعوِد  معتمرداة علرح  قاعداة علح وياٍ  متمكنةاو والعاّمة آ تع 

حّف أّن ذخا الخ  تقّدم يايُ  يي الّنفخ اناَة منحَم أوّل ا استد اك  والو ( 111) أحد شق يه 
س و واالا ا ىشكال   و وااني ا تبيان 

 
حُة ىلح َأن نا اليروَم آ نعرّ  المتكرّ ىآ كمرا ع يره أّما اآستد اك يممماُ   ا لما -

ررة قرربنةو وذررم الررخين أشررا  ىلرري م ابررُن األايرر و ي ررخا ِىخاة تيررّو  دآلرريق عتيررف   العام 
 ليخ بحادٍث يي ع بّيتنا المعام ِ .

أّمررا الت بيرران يممررماُ   بيرراُن دآلررة الّررخ ِ  المكتنِررّ كلمررَة مالمتكررّمو يقررد قيررل ِىن   -
ييه بردل  مرن الرواوو وأمرُله ِمرَن مالوكرا مو وذرو مرا ُيشردُّ بره الكريخ ونحرو و التّا  

برالقعوِد علرح الويرا  الرخ   يكَأن  المّتكرّ يري كرنِم الّسرابِف أوكرَأ َمقعدتَره يشرّدذا
و ويسررند ذررخا ىلماحررُة ابررن يررا ٍخ ىلررح أّن مرراّد  موكررام ترردّل علررح ( 111) ذررو تحترره 

                                                 

 .1/171األاي و الن ايةو . انم س ابن  115
 و وابن منمو  و اللسانو ماد  موكأم.1/171ابن اآاي و الن ايةو .  111
 و وابن منمو و اللسانو ماد   موكام.1/171األاي و الن ايةو . انم س ابن  111
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آ يكررون يرري َقعررد  المّتكررّ المسررت خي بلغررِة و وذررخا مّمررا ( 112) شررد  شرري  وشرردٍ  
 العاّمة والنحف.

أّمررررا ا شرررركاُل يمرررر ّد  ىلررررح أْن يف ررررم الّنحررررُف كررررنَم الس ررررابف يرررري عمرررر ِ  بررررالف م   -
 –الحادِثو وقرد وقر  خلرك حقورا يري اقتنراِ  المتعري ن مرن قرول الّ سرول الكر يم 

نامو وقرد ُخِذر   يري ي رم مىني ىخا أكلُ  لم أقعد متمك   -مّلح الله عليه وسّلمس
َ ين؛ الّدآلرررِة المتقادمرررِةو  دآلرررة المّتكرررّ يررري ذرررخا الّسرررياِف الّشررر يّ ىلرررح الرررّو
والّدآلِة الحاداةو يمرن حملره علرح الَميرِل ىلرح أحرد الش رَقين تَأّولره علرح مرخذِ  
الّي و ي ّنه آ ينحدُ  يي مّ ى الي عام س نةو وآ يسيُغه ذني اةو ومرن حملره 

المتقرررادِمو يقرررد خذررر  ىلرررح َأن ررره آ ي يرررُد اآسرررتكاا  منرررهو ولكّنررره يأكرررُل  برررالمعنح
الُبْلغررررررررررررةو وعنررررررررررررد ذررررررررررررخا يكرررررررررررروُن القعرررررررررررروُد للي عررررررررررررام قعرررررررررررروَد المسررررررررررررتوِيِ  آ            

 .( 118) المست خي 

 
 :مستصفى ما تقدم 

وبعرُد؛ يمراخا عسرح أن  أقررولح أقروُل ىن مرا تقرّدم قليررل  مرن مّمروٍ  متكراا و يالِمررخيا  
كنم الّسابف ليخ كالِمخياِ  يي كرنِم الن حرفو؛ ىخ ىّنره عنرَد األوِل الرخ  آ يكرتُم ِسرّ اة  يي

أبررداةو ولرريخ يخفررح أّن ذررخ  الكلمررَة قررد ّررا ْ  يرري مرريغِة مِمْفعررالم الّدالررِة علررح المبالغررِة 
و وكخلك مالت خر مو ير ْن و د عليره الّنحرُف برالمعنح الرخ  يحرتكُم ىليره يري توامرِله اليرومي  
ْلِفررره الّلغررروّ  المعامرررِ و يررر ن حم ررره مرررن الّتوامرررل سررريكوُن خايتررراة برررل ُمي َ حررراة؛ خلرررك أنّ   وا 

                                                 

 يا خو المقاييخو ماد  موكام. انم س ابن  112
 و وابن منمو و اللسانو ماد  م متكأم.1/171ذخين المعنيينس ابن األاي و الن ايةو. انم س  118
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الت خ  يري كرنم الّسراِبف وعرا   تمراُن ييره الايرا و وأيرن اليروُم ِمرن األمرِخححح 
ْن كررران بين مرررا ُلحمرررة  وتعرررالف؛ ىخ ِىن ررره عنرررد  ررر  يج اليررروَم لررريخ كالّمررر  يج أمرررِخو وا  والم 

) كالحياِض يّتمُ  يي ا الماُ و وال  غ د  عند الّسابِف ذدي   ي د د  الفحُل يي حلِقه الّسابف 

( و 116) و والّتنميُخ  عند الّسابِف الخدُم واألتبراُ و وذري عنرد النحرِف م اديرة  لليرّن (  119

مُع ررررا َع بررررا    و والش ررررن  عنررررد الّسررررابِف تح يرررر ُ ( 117) والَع َبررررُة عنررررد  الّسررررفُن الّ واكرررردو ّو
ُّ او أو ييُ  نك ِت او أو الب ُد والعخوبرُة يري الفرم  ِّ األسناِنو أو مفاُؤذاو أو تفلي ) أي ا

وذي عند الّنحف م ادية  للّشرا   أو تكراُد تكروُنو والَحْلبرة يري كرنم السرابف الد يعرة ( و 110
مرر  للس ررباِف ِمررن كررّل أوٍ  آ تخرر  ه مررن الخيررل يرري ال  ذرران  خاّمررةو وقيررل ذرري الخيررُل تُّ

وآ  –و وما كان أنأى دآلرة اليروم عرن دآلرة األمرخو ي ري دالرة ( 111) من مومٍ  واحٍد 
علح المكان الخ  تعقد ييه المبا ا  أو السبافو والَفْشخ يي كنم الّسابِف  – ي  يي خلك 

و وذرري اليرروم بمعنررح شررج  الررّ أخ (  115) الّليررُم والّمررفُ  يرري لعررِ  الّمرربياِنو والكررخُ  ييرره 
س ميلعلّرك  -تقدخ اسُمه  -و نحوِ و والَبْخ   القتُل غيماة وغّماةو ومنه قوُل الحّف بحٍّ  أ

 (.111) باخ  نفسك علح أااِ ذمم و والمعنح س يلعّلك قاتل  نفَسك وُمخّ  ا  

                                                 

 اللسانو ماد  م غ دم.  انم س ابن منمو و.  119
 م.تلمخ. انم س ابن منمو و اللسانو ماد  م 116
 م.ع  . انم س ابن منمو و اللسانو ماد  م 117
 م.شن . انم س ابن منمو و اللسانو ماد   110
 .حل مماأل ذ  و الت خي و ماد  محل مو وابن منمو و اللسانو ماد  . انم س  111
 م.يشخ. انم س ابن منمو و اللسانو ماد  م 115
 (و وانم س ابن منمو و اللسانو ماد  مبخ م.8اآلية )الك ّو.  111
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ولرريخ يررخذُ  بالقررا ِر المّررنُّ ىلررح أّن الباحررَث يمرر    أو يلمررُح ىلررح أّن 
أو متعرررخ  و أو أّن لّنحرررف لغرررةة ليسررر   الّتوامرررَل برررين الّسرررابف والّنحرررف مغي ررر   

كلغررِة السررابف البتّررَةو أو أن ذررخ  الع بيررَة تعّررُ  عررن الويرراِ  بالقمررِد األّول مررن 
تع  رررد  التّن يرررل  -تقرررّدخ اسرررُمه   –اللغرررِةو وذرررو الّتوامرررلو برررل األمرررُ  بالّمررردو يرررالعميُم 

نره لع رد  لرو نعلرمُ  –الع يَ  بالحفِمو وانبنرح علرح خلكرم الع رد  أْن يحفرَم الّلغرة  –عمريم   وا 
 التي ن ل ب او والقمُد ِمن ذخا المتقّدم بعد ذخا الع ِض يسيُ  يي س   شعٍ س

 
لها س  أن الع بّية ليس  بدعاة بين الّلغاِ  يي ذخ  الّ ِةو وقد و د  شكاية  من معيٍد أوَّ

خلّرَف مرن التيّروِ  غ بيي ّأ  ب ا أولمانو وقد كان م دُّذا ىلح تحّسِسه ذرخا التفامرَل المت
و وان يرراِ  األلفرراِم الُمعمرر   عررن دآآِت ررا الُمتقاِدمررِةو مولررو قمنررا بمقا نررٍة كاملررٍة بررين  الرردآلي 
ف  َّ لنررا األمررُ  عررن اختنيرراٍ  عميقررٍة كايرر ٍ  مررن شررأِن ا أْن ُتعررو  يترر تينِ  متباعرردتيِن َلَتَكش رر

د اك را ىد اكراة تامراةو يمّمرا  آ شرّك ييره أّننرا يري حاّرٍة ىلرح اسرتعداٍد ي َم الم حلرة السرابقة وا 
لغررررررررررررررو ي خررررررررررررررا ي كرررررررررررررري نررررررررررررررتمك نَ  ِمررررررررررررررن َي ررررررررررررررِم الملحمررررررررررررررة ا نّلي يررررررررررررررِة القديمررررررررررررررِة                  

م مرررررررررررانةو أو أْن تترررررررررررخّوفَ  أسررررررررررراليَ  الّنارررررررررررِ  يررررررررررري ع رررررررررررِد الملرررررررررررِك ألف يرررررررررررد                          Beowulfم
 .( 111)   مking Alfredم
 

  بّية ل ا َي اد   تقّدم ا لماُ  ىلي را؛ خلرك أّن را لغرة  عتيقرة  معم ر   خاُ  ألفرامٍ س أّن العوثانيها
ُسر مة كبر ى يري الحفرام علرح مرو ت ا  –ومرا  ال  –متقادمٍةو وقرد كران للتن يرل الع يرِ  

 الكل ّيةو وبْنيِت ا المؤل فة.
                                                 

 .190ُأولمانو ستيفنو دو  الكلمةو .  111
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و وثالثهييا وِمن ررا يتخل ررف ا شرركاُل س الت عرر يُج علررح يّرروٍ  كبيرر ٍ  يرري بنيررة الررد  خ المعّمرري 
َّ عنرررَد و يالع بّيرررة مرررا  الرررْ  تنتمرررُ  الّرررةة مرررن أبناِ  رررا مرررالحةة تن رررُد  الرررخ  يمكرررُن أْن نقررر
غو  التّا يخّي الخ  يسيُ  م  الكلمرِة عمر اة بعرد عمر  مستشر ياة  ّْ لمناعة المعِّم اللُّ

 أيواَ ذاو مقتنماة تيّو ذا متتبَعاة سي َت ا.
باَ  القوِل علح ذرخا المبحرِث يتمرُل بنسرٍ  حمريٍم ىلرح ميلرٍ   س  أنني ىخاُل أنّ ورابعها

بنغرري عنواُنرره المّرراُ و ولرريخ يررخذُ  بالقررا ِر المّررنُّ اانيررةة واالاررةة ىلررح أّن الباحررَث يررومّ 
ىلرررح د ِخ البنغرررة؛ خلرررك أن تيررروُّ  الدآلرررِة قرررد كررران مّرررا اة حّيررراة لحمرررَة وقوِعرررِهو ولكرررّن 

وغلبتررهو ىْن علرح مررعيِد الّشرفا و أو علررح مرعيد األقررنم؛  سري و َتهو وتيراَول الُعمررِ  برهو
كررلُّ خلررك أيمررح برره ىلررح أْن يلحررَف ب كررِ  الحقيقررِةو ولنررا أْن نسررت ِيد يرري ذررخا المقرراِم قولررة  
تُنَس  ىلح ابرن ّّنري مرأاو   و وذري خاذبرة  ىلرح أن المّراَ  ىخا كار  لحرف بالحقيقرِةو يلريخ 

ّن المرفقة والّدمااَرة  كرخلك  يمّح يي الف ِم وآ يستقيُم أْن يقالَ  و وا  ىّن الّ شو  اليروَم مّرا  
يكرروُن يرري اسررت ياِد  -مررن ّو ررة اانيررةٍ  –أم ُذمرراو بررل األمررُ  بالّمرردو ولعررّل القرروَل الفمررل 

بعض األنماِ  الل سرانّيِة الحديارِة الخاذبرِة ىلرح انارة مرخاذَ  يري تقسريِم المّراِ و يقرد ُمّير  
مّرراُ  الحرريو وااني ررا المّرراُ  المّيرر و واالُا ررا الّنررا م الررخ  يترر ّدُد بررين اناررة أنررواٍ  أّوُل ررا ال

112) برررين برررين 
112

و وكرررّل خلكرررم المخررروِض ييررره يررري ذرررخ  الو قرررِة مّمرررا ينتسرررُ  ىلرررح المّررراِ  ( 
 المّي .

ِّ عنرررد ُماُرررٍل مرررن وخامسيييها:  أّن عمررراَد المباحاررا  المتقرررّدِم بياُن ررراو الخا مرررِة يرري الوقرررو
ل رررا ماألمرررُلمو وااني رررا مالنقرررُلمو واالُا رررا  التيرررو  الررردآليو قرررا م   علرررح انارررِة منحرررَمو أو 

                                                 

-Waldron, R.A,Sense and Sense Development, London,1967, 162انمرر و .  112

 .515مو 1771و عالم الكت و القاذ  و 1وانم س أحمد عم و علم الدآلةو ي,179
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و  مالومررُلم. أمررا ماألمررُلم يقررد برردا أّن اررّم أمررنة يرري الّلغررِة يتخلّررف منرره معنررح  خررُ  حررادث 
رررو  أمرررُله  الّسرررقويو والترررابو  عنرررد الّسرررابف المرررندوفو واألاررراُث المررراُل  ومرررن خلرررك الّو

و والعبيررُدو أمررا مالنّقررلم يعمرراُد  أّن دآلررة الّسررابِف والّنحررِف أّمرر س ا بررُلو والغررنُمو والمتررا ُ 
تت منن بنسٍ  حميٍمو وعنقرة ّامعرٍةو والرخ  يحردُثو أو حردَث يري الُماُرِل المرخكو ِ  يري 
ِاْني مفحاِ  البحِثو ذو تيو ُ  دآلِة الكلمِةو وانتقاُل ا ِمن حقرٍل ىلرح  خرَ  للّدآلرِة علرح 

 ٍْ ّلرريي برراألّول. أمررا مالومررَلم ي ررو كررالخيِي الّررام  الررخ  ينررتمُم  معنررح ّديررٍد خ  نسررٍ 
وُد الومِلو وذو المعنح الّامُ  الرخ   حّباِ  الِعقِد الواحِدو يبين األمِل والّنقِل يتعّيُن ّو
ُيؤِخن بتيوِ  الّدآلِةو وانتقاِل ا من ممماٍ  ىلح ممما و ولعّل ذخا قد ُوِسرم يري البنغرِة 

بِة؛ ىخ ىّن المّاَ  ذو اللفُم المستعمُل يي غيِ  مرا ُوِمر  لره أوّآة لمناسربٍة الع بّيِة بالمناس
ِّ المّررا س مذررو اسررم  ِلمررا ( 118) بين مررا  و وبعبررا ِ  الكفررو   الّدالررِة علررح مالومررلم يرري تع يرر

و والمناسرربُة تلرركو أو اّآتمررال خاكو ذررو ( 119) أ يررد  برره غيررُ  موِمررعه آت مرراٍل بين مررام 
عررٍة بررين الّدآلررِة المتقادمررِة والّدآلررِة الحاِداررِة ؛ بررين دآلررة الّسررابف ودآلررة حلقررة ومررٍل ّام

الّنحفو ولعّل ذخا يفمي ىلح ا شا ِ  ىلح أّن القدماَ  كانوا قد التفتوا ىلح ملحِم التيّو  
ْن بالتّنميِ و ويي ممرّنفات م  الّدآلي  عاّمةو ومومو  ذخ  الو قِة خاّمٍةو ىْن بالمااِلو وا 
رر   مررا يررومّ بررأّن لرردي م مّموعرراة متكرراا اة ِمررن الُماررِل الترري نّب رروا علررح تيررّو  الّدآلررِةو ِلَنْ ِّ
الّنم  يي قوِل ابن قتيبَة س م والع   تسم ي الّشي  باسم الّشري  ىخا كران مّراو اة لرهو أو 

                                                 

 .198بي ا مب و بدي  الق  نو أ. انم س ابن  118
الكليررا و تحقيررف عرردنان د ويرر و ومحمررد  -ذررر( 1071الكفررو و أبررو البقرا  أيررو  بررن موسررح ).  119

 . 601مو 1771و مؤسسة ال سالةو بي و و 5المم  و ي



 25 

ُله و وكخلك قو ( 116) كان منه بسبٍ  علح ما بّينُ  لك يي باِ  تسميِة الشي ِ باسم غي ِ  
يررري سرررياف  خرررَ س يرررالع ُ  تسرررتعيُ  الكلمرررَة يتمرررُع ا مكررران الكلمرررِة ىخا كررران المسرررم ح ب رررا 

و وقررروُل ابرررن ( 117) بسررربٍ  مرررن األخررر ى أو مّررراو اة ل رررا أو                    مشررراكنة 
و وقوُل ابن األاي  يري ( 120) السي دس مكما يسّمح الّشيُ  باسِم الشيِ  ىخا كان منه بسبٍ  

 .( 121) س ياستعملوا لفم الّسبِ  يي مومِ  المسبِ  حتح ما  به أش َ م الّن ايةِ 
 

س ومررّية  ىلررح مد  سرري علررم الّدآلررِة عاّمررةةو والمعّررم الع بررّي خاّمررةةو بررأْن وسادسييها
ينّب رروا  علررح ماررِل ذررخ  الموامررِ  يرري محامرر اِت م تخفيفرراة ل ررخا ا شرركاِلو وأْن يخّممرروا 

َّ مساقاٍ  تعنح بشأِن التيوِ  ا لّدآلي  من ّو ة تيبيقّية للوقّو علرح مرا يمكرُن أْن يقر
ْن مد  سرررين ويرررا ة بسررري و ِ  الّتوامرررلو واستشررر اياة للتيررروِ   عليررره البررراحاون؛ ىْن ين بررراةو وا 
الررّدآليو واقت ابرراة مررن تعيرريِن ِدآآ  الّسررابِف ومقامررِد و وتأسيسرراة وتع يرر اة لفكرر ِ  المررأموِل 

. الُمنَتم و وذو المعّمُ   الّلغوّ  التا يخيُّ
 

 والحمُد لله فء بدٍ  وفء َختم
                                                 

و دا  1ذررر( أد  الكاترر و شرر   علرري يرراعو و ي598ابررن قتيبررةو أبررو محمررد عبداللرره بررن مسررلم ). 116
 .51م1776 و ووالكت  العلميةو بي

مو 1791ابرررن قتيبرررةو تأويرررل مشررركل القررر  نو تحقيرررف السررريد أحمرررد مرررق و المكتبرررة العلميرررةو بيررر و و . 117
112. 

ذرر(و اآقتمرا  يري شر   أد  الكترا و تحقيررف 251ابرن السريدو عبداللره برن محمرد البييوسري ). 120
 .5/59و م1770مميفح السقا وحامد عبدالمّيدو دا  الشؤون الاقايية العامةو بغدادو 

 .1/129ابن اآاي و الن ايةو .  121
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 المصادر والمراجع:
 
و القاذ  و 1ىب اذيم أنيخو دآلة األلفامو ي -  .1768و دا  المعاّ 
ابن األاي  مّد الدين أبو السعادا و الن اية يي غ ي  الحديث واألار و تحقيرف  -

 .م1781أحمد ال او  ومحمود اليناّيو دا  الفك و بي و و 

 م.1775و عالم الكت  و القاذ  و 1أحمد مختا  عم و علم الدآلةو ي -

األ ذررر  و أبرررو منمرررو  محمرررد برررن أحمررردو ت رررخي  اللغرررةو تحقيرررف عبرررد السرررنم  -
مررررةو القرررراذ  و  ذررررا ونو م اّعررررة علرررري النّررررا و الرررردا  الممرررر ية للتررررأليّ والتّ 

 م.1781

كلمرررا  النررراخو ابرررن األنبرررا  و َأبرررو بكررر  محمرررد برررن القاسرررمو ال اذررر  يررري معررراني  -
 م.1767و دا الشؤون الاقاييةو بغدادو 5تحقيف حاتم المامنو ي

مرررة كمرررال بشررر و مكتبرررة الشررربا و  - أولمرررانو سرررتيفنو دو  الكلمرررة يررري اللغرررةو تّ 
 م.1785القاذ  و 

الّاحمو َأبوعامان عم و بن بح و البيان والتبيرينو تحقيرف عبدالسرنم ذرا ونو  -
 م.1780و مكتبة الخانّيو القاذ   5ي

الّرررروذ  و أبررررو نمرررر  ِىسررررماعيل بررررن حمررررادو المررررحا و )ترررراه اللغررررة ومررررحا   -
الع بيررررة(و تحقيررررف أحمررررد عبررررد الغفررررو  عيررررا و دا  الكتررررا  الع برررريو القرررراذ  و 

 م.1728

مرررة منرررخ  عياشررريو ي - و دا  يرررنخ للنشررر و 1ّيررر وو بييررر و علرررم الدآلرررةو تّ 
 م.1775دمشفو 



 21 

المع يررررة الّامعيررررةو  و دا 5حلمرررري خليررررلو الكلمررررةس د اسررررة لغويررررة معّميررررةو ي -
 م.1775ا سكند يةو 

رود  - أبو حيانو محمد بن يوسّو تفسي  البح  المحييو تحقيف عادل عبرد المّو
 م.1771و دا  الكت  العلميةو بي و و 1و خ ينو ي

و دا رر   المعرراّ  العامانيررةو 1ابررن د يرردو أبررو بكرر  بررن الحسررنو ّم رر   اللغررةو ي -
 ذّ ية. 1112حيد  أبادو 

لقاسرررم حسرررين برررن محمررردو معّرررم المفررر دا  يررري غ يررر  القررر  نو ال اغررر و أبرررو ا -
 م.1779و دا  الكت  العلميةو بي و و 1تحقيف ِىب اذيم شمخ الدينو ي

ال مخش  و ّا  اللره محمرود برن عمر و أسراخ البنغرةو دا  الفرك  و بير و و  -
 م.1767

ال مخشرر  و ّررا  اللرره محمررود بررن عمرر و الكشرراّ عررن حقررا ف التن يررل  -
و  التأويلو دا  الفكو القاذ  و وعيون األقاوي   م.1799ل يي ّو

السّستانيو أبو بك  محمد بن ع ي و ن ذة القلرو  يري تفسري  القر  ن  -
و دا  المع يرررررررةو بيررررررر و  1العررررررر  و تحقيرررررررف يوسرررررررّ الم عشرررررررليو ي

 م.1770

ابررررن السرررر اهو ابررررو بكرررر  بررررن محمرررردو اآشررررتقافو تحقيررررف محمررررد علرررري  -
 م.1795الد وي  ومميفح الحد  و )د.ن(و دمشفو 
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ابررن السرريدو عبداللرره بررن محمررد البيليوسرريو اآقتمررا  يرري شرر   اد   -
الكتررررا و تحقيررررف ممرررريفح السررررقا وحامررررد عبررررد المّيرررردو دا  الشررررؤون 

 م.1770الاقايية العامةو بغداد 

السرريوييو ّررنل الرردين عبرردال حمن بررن ابرري بكرر و الم ذرر  يرري علرروم  -
بّراو  وحمرد اللغة وأنواع او تحقيف محمد احمرد ّراد المرولح وعلري ال

 أبو الفمل ىب اذيمو دا  الفك و القاذ   )د. (.

اليب  و أبرو ّعفر  محمرد برن ّ ير و ّرام  البيران يري تفسري  القر انو  -
 م.1796دا  المع يةو بي و و 

ابررررو عبيررررد و معمرررر  بررررن المانررررحو مّررررا  القرررر انو تحقيررررف محمررررد يررررؤاد  -
 م.1785س كينو محمد الخانّيو القاذ  و 

احمرررد برررن يرررا خو الماحررررربي يررري يقررره اللغرررة ابرررن يرررا خ أبرررو الحسرررين  -
الع بيرررةو ومسرررا ل ا وسرررنن العررر   العررر   يررري ك؛م ررراو تحقيرررف عمررر  

و بي و  1اليبا و ي  م.1771و مكتبة المعاّ 

و 1ابررن يررا خ ابررو الحسررين احمررد بررن يررا خو معّررم مقرراييخ اللغررةو ي -
 م.1771تحقيف عبدالسنم ذا ونو دا  الّيلو بي و و 

يحيح بن  يادو معاني الق انو تحقيف أحمرد نّراتيو  الف ا و أبو   ك يا -
 م.1722ومحمد النّا و الدا  المم يةو القاذ  و 
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مرررررررة عبررررررردال حمن الررررررردواخلي ومحمرررررررد  - ينرررررررد يخو ّو يرررررررّو اللغرررررررة تّ 
 م.1720القما و مكتبة األنّلو المم يةو القاذ  و 

ابررن قتيبررةو أبررو عبررد اللرره بررن مسررلمو أد  الكاترر و شرر   علرري يرراعو و  -
 م.1766  الكت  العلميةو بي و و يو دا

ابن قتيبةو أبو محمد عبد الله برن مسرلمو تأويرل مشركل القر  نو تحقيرف  -
 م.1791السيد احمد مق و المكتبة العلميةو بي و و 

ابن قتيبةو أبو محمد عبد الله بن مسلمو تفسي  غ ير  القر  نو تحقيرف  -
 م.1796السيد مق و دا  الكت  العلميةو بي و و 

أبو البقرا  أيرو  برن موسرحو الكليرا  تحقيرف عردنان د وير و الكفو و  -
 م.1771و مؤسسة ال سالةو بي و و 5ومحمد المم  و ي

محمررررد  بررررا و انحسررررا  األمررررول وانتشررررا  الفرررر و  يرررري نحررررو الع بيررررة  -
مل رررراو بحررررث يرررري كتابرررره دد اسررررا  لغويررررةمو دا  الفرررر؛ و عمررررانو  ّو

 .111 – 91مو1766

و مكتبرة لبنرانو بير و و 5ا عةو يمحمد العدنانيو معّم األخيا  الشر -
 م.1761

مكرررري بررررن أبرررري يالرررر و العمررررد  يرررري غ يرررر  القرررر  نو تحقيررررف يوسررررّ  -
 م.1761الم عشليو مؤسسة ال سالةو بي و و 



 29 

و دا  1ابررن منمررو و أبررو الفمررل محمررد بررن مكرر مو لسرران العرر   و ي -
 ماد و بي و و )د. (.

  نرريس م ررد  عرر ا و أارر  استشرر اف التيررو  الرردآللي يرري ي ررم الررن  الق -
نمرراخه ّ  يررة ومّو ررا  كليررةو مّلررة مّمرر  اللغررة الع بيررة األ دنرريو 

 م.5005عمان 

م رد  عرر ا و ّردل اللفررم والمعنررحس د اسرة يرري دآلرة الكلمررةو الع بيررةو  -
 م.5005و عمان 1دا  وا لو ي

م د  ع ا  ماذ   اللربخ يري الع بيرة برين الابرو  والتحرولس مارل مرن  -
-9مو 1798و 11لتونسررريةو  مررراذ   ا مرررايةو حوليرررا  الّامعرررة ا

22  . 

و دا  الكت  1ال  و و أبو عبيد القاسم بن سنمو غ ي  الحديثو ي -
 م. 1768العلمية بي و و 
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