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إف مػػف أيس الديانػػة أف تشػػراب أعنػػاؽ لمػػة مػػف البػػاحليفف لينػػافحكا عػػف فيصػػحانا الم دسػػة، 
 -كال يػزاؿ–كيحفظكا ليا كنييا مف زحؼ العاميػة إلييػا كطغيانيػا عمييػا، حيػث تعػاظـ أمػره 

لسنة جؿ العربف فاعتكرتيا انحرافات لغكية، فراحكا يتكممكف بمػا ال يعممػكف، حتى اعكجت أ
ذا ت صػيت أنمػاط كمميػـ كطرااػؽ نط يػـ ألفيػت بعضػيـ ييسػ ط  كييرفكف بما ال يعرفػكف، كاذ
المفػػظ عمػػى ميػػر معنػػاه، كيػػرده دالليِّػػا إلػػى ميػػر مػػأكاه، كقػػد بمػػم جػػكر ألسػػنة العػػكاـ أنيػػـ 

الفصػيحف ليػذا كذاؾ قػر عزمػي كاسػت رت فكرتػي أف أرصػد  يستعممكف المفػظ فػي ضػد معنػاه
 -طاافة مف األلفاظ التي جرت عمى ألسف العكاـ مستخدمييا ضد ما كضػعت لػو، منػدفعيف 

فػي ىػذا االنحػراؼ –إلػى إطمقيػا عمػى ضػد الفصػيح، كربمػا كػانكا  -مف حيػث ال يشػعركف 
ػػعنا لعكامػػؿ كأسػػباب مالػػت بألسػػنتيـ إليػػو، كمػػف  -المغػػكم كمػػف ا   –ىنػػا تػػراءل لػػي خيضَّ
 -قػدر الطاقػة -أف أكلي كجيي شػطر ىػذه الظػاىرة مسػتيدفنا جمػ  ىػذه األلفػاظ  -التسديد

م  الكقكؼ عمى بكاعليػا، لػـ أعمػد إلػى معالجتيػا كت كيميػا بعػرض المعنػى المتضػاد عمػى 
ينضػاؼ إلػى  -إذ ذاؾ -الفصيح، مشػفكعة باسػتظيار الػداف  إلػى ىػذا مػا أمكػف ث كالبحػث 

نمػا تتػأتى ًجدَّتػو قا امة الًفكىر التي تناكلت قضية التصكيب المغػكم مػف الناحيػة التطبي يػة، كاذ
عمى ضػد معنػاه الفصػيح، ال  -عند العكاـ -كتتجمى طرافتو مف حيث إنو يرصد كقكع المفظ 

مجرد تغير في المعنى، كذلؾ في ضكء عمـ المغػة المعاصػرث ىػذا كقػد باتػت الغايػة مػف ىػذا 
نظار كقػرع الع ػكؿف لتىٍنبىػوى إلػى ىػذا الخطػأ البػيفف بغيػة ت ػكيـ المسػف ، فػأكؿ الطرح جمب األ 

 الدكاء معرفة الداء، كال يتح ؽ ىذا إال بمركنة مديدة كمزاكلة عديدة ث
 ضد –عمـ المغة  -الفصيح  -العىكىاـ   :انكهًبد املفتبحيخ 
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Abstract  

The appearance of a group of scientists is essential for Arabic  

language, they're the ones who defend our sacred classical 

Arabic language , and preserve its essence from the inundation 

of the colloquial language(slang) , that influenced the Arabic 

tongue and converted it , so that it was affected with linguistic 

declensions . People started speaking using a language they're 

not aware of and incoherently . If the pattern of speaking and 

styles of pronunciation are tracked , we'll find some of the 

speakers who change the meaning and the indication of the word 

. The influence of the colloquial language reached the extent that 

people use the opposite meaning of the lucid term of the classical 

language , so the objective of the researcher was determined to 

be the monitoring of a category of terms used by common people 

with an opposite meaning of the lucid ones unintentionally . 

Perhaps speakers resigned themselves to some objective social 

factors – through this linguistic deviation – that changed their 

language . So , the researcher decided to make this phenomena 

an objective – asking Allah for accommodation – seeking for 

collecting theses changed terms as possible , studying its sources , 

discussing and correcting it by reviewing the opposite meaning of 

the lucid term . The research could be joined to the list of 

conceptions related to the matter of the linguistic correction 
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from the applied aspect . The importance and strangeness of the 

cause emerge from monitoring the alternation of the lucid 

meaning of the term with its opposite , done by common people , 

so it's not just a mere change , in the light of contemporary 

linguistics  

Key words : Common people - classical Arabic language - 

contemporary linguistics - opposite   
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الحمػػػد   كاسػػػ  المنػػػة، عظػػػيـ التنعػػػيـ رازؽ الجنػػػة، مػػػانح التكفيػػػؽ إلػػػى 
بّْػي الحسػنات، ميجػرم األقػمـ، كاىػب  الصالحات، مافر الخطياػات، قابػؿ الطيبػات، ميرى
، كاسػدًؿ الميػـ رضػاؾ  ، ذم الم ػاـ المعمػـك اإلفياـ، كأصػمي كأسػمـ عمػى قاسػـً العمػكـً

يح الدجى، أكلي الفطنػة كالًحجػا، الصػحًب النػكازؿ بخيػر المنػازؿ، كأرًسػٍؿ عمى مصاب
 نسااـ الكداد إلى تابعييـ، الميتديف بما خرج مف ًفييـ، كارض عنا فييـ، أما بعد:

المراتػػبف إذ اجتمعػت فييػػا  صػػدرت لغتنػا العربيػػة بػيف لغػػات الػدنيا ذركةى ف ػد ت
ػذَّاقيـ إلػى كما بو تميزتف كمف لػـ خشػعت أب محاسف المغات صػار أىٍنبػاه المغػكييف كحي

ػػا  كرامن حاممػػة الضػػاد سػػيدة المغػػات، كمميكػػة المنطكقػػات، كحميػػة المكتكبػػاتف إجػػمالن كاذ
عظامناث  كعرفاننا كاذ

عمػػى ألسػػنة -فأل ػػٍت  -كمػػا دأًب المغػػات-لكػػف المحػػف ضػػرب جػػذكع العربيػػة 
المعاصػريف كانحرفػت، بيٍسرىىا، كأمسكت لدل الفصحاء ريطىبىيا، فانزل ت ألسفي  -العكاـ

كقمدٍت أعاجـى العالـ كعف فصحانا التفتت، حتى عم شأف المتينيػة كمػا تفػرع عنيػا، 
 -فػي نظػر السػكاد األعظػـ-كخبت جذكة العربية كما تشعب منياف فأصػبح الممحػكف 

ا، كالفصيحي  حن ا، فترل ال ـك عف درسيا تكفكفكا، كعمى ىجرانيػا  -عندىـ-ميفىصِّ مي بَّحن
 تآلفكاث

كمػػف ىنػػا اسػػتحكـ األمػػر كاجتمػػ  الشػػمؿ عنػػد أىػػؿ الغيػػرة مػػف المغػػكييف، ال 
نمػا انبػركاف ليػدفعكا عنيػا ملػاء  لي تطفكا منيػا األزاىػر، أك يمت طػكا منيػا الجػكاىر، كاذ
ػػٍت بيػػا  الكػػمـ، كين حكىػػا مػػف لحػػف العػػكاـ، فتعػػددت تػػآليفيـ فػػي ىػػذا كانتلػػرت، كعجَّ

 المكتبة ككلرتث
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ػػذك ال يػػذًَّة ىػػذا، كقػػد ىبػػت لمػػة مػػف بي  ػػاث العصػػر، ي تفػػكف سلػػار أسػػمفيـ حى حَّ
بال يذًَّة، فصدعكا بمؤلفات تىًميزي الفصيحى مػف العػاميف كمػف ىػذه الجيػة بػرزت أىميػة 
ىػػذا الضػػرب مػػف األطركحػػات المغكيػػة المرابطػػة عمػػى لغػػر العربيػػة، تػػدف  عػػف ًحماىػػا 

ـى العامياتث   اختمس الممحكنات، كالتيا
أف أحشػػد طاافػػة مػػف الكممػػات  -مػػف ا  تيياػػة الرَّشػػدك -ليػػذا كمػػو انتكيػػت 

ػاًح معانييػا،  كالتراكيب التي درجت عمى ألسنة عكاـ عصرنا، كقد استعممكىا ضد ًفصى
عمى أف أع د م ارنة بيف المعنييف الفصيح كالعاميف ليتبيف كجو التضاد، لػـ أجتيػدى 

اؼ الداللي البيّْف، عمَّو في استظيار العمقة بينيما، كالكقكؼ عمى بكاعث ىذا االنحر 
ث   أف يككف رادِّا لمعامة إلى الفصحى ردِّا جميمن

نما تنماز بأنيا رصدت  كليست ىذه الفكرة رىٍج ى صدل أك اجترارنا لما سمؼ، كاذ
ـ مف حيػث ال يشػعركف، كالكتػو ألسػنتيـ كىػـ يينكعنا خفيِّا مف لحف العكاـ، تسرب إل

ػػؿ المؤلفػػات ف ػػد عالجػػت مػػا ال يػػدركف، كىػػك المسػػتعمؿ ضػػد معنػػاه ال فصػػيح، أمػػا جي
تغيرت داللتو ف ػط، كلػيس مػا انحػرؼ عػف معنػاه الفصػيح انحرافنػا كػاممن حتػى أيطمػؽ 

 عمى الضد، كىذا أسكأ المحف كأقبحوث
ضدذ يف ممب اعتؼًهّ انؼٕاو " كقد تبمكرت ىذه المعالجة حتى برزت بعنػكاف:

 ."ؼبرشيؼُبِ انفصيح، ػشض ٔدساعخ يف ضٕء ػهى انهغخ امل
 : إشكبنيخ انجحج

قػػد اسػػتلار المكضػػكعي فػػي صػػدر الباحػػث تسػػاؤالت، انبل ػػت عنيػػا إشػػكالية 
 البحث، أىميا:

 كيؼ نتلبت مف المعنى العامي؟ -

 ما السبيؿ إلى التأكد مف كقكع التضاد بيف المعنييف: العامي كالفصيح؟ -
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كبػػػيف  -المضػػػاد لمفصػػػيح-مػػػا الغايػػػة مػػػف ع ػػػد مكازنػػػة بػػػيف العػػػامي  -
 الفصيح؟

 ىؿ مف نظاار لما استعممو العكاـ مضادِّا لمفصيح؟ -

ىػػػؿ لمػػػة جػػػدكل مػػػف اسػػػتظيار األسػػػباب المؤديػػػة إلػػػى ىػػػذا االنحػػػراؼ  -
 الداللي؟

مػػػا لمػػػرة ىػػػذا الطػػػرح بػػػيف أنػػػداده مػػػف األبحػػػاث المسػػػطكرة فػػػي مجػػػاؿ  -
 التصكيب المغكم؟

ذا طالعػػتى ىػػذا البحػػث  كجػػدتى بػػيف أعطافػػو لكػػؿ اسػػتجكاب  -عمػػى تريػػث-كاذ
 جكابناث

 ، كقد استلبتُّ مف عامية العامي كت ابًمو م  الفصيح، مف طري يف:ْزا 
ػػٍيتي المعنػػى العػػامي فػػي المعػػاجـ ال ديمػػة كالرسػػااؿف لمتلبػػت مػػف عػػدـ  -األٔىل ت صَّ

مًَّص العرب كفصحاايـث  كركده عف خي
تح  ػت مػف كػكف المعنػى العػامي خمفنػا لمفصػيح كمضػادِّا لػو، كذلػؾ بع ػد  -انخبَيخ

رة باألملمة كالشكاىد لكمييماثم ارنة دق  ي ة بيف المعنييف: الفصيح كالعامي، مؤزَّ
كلمة تنكيو ميـ، كىك أف البحث تناكؿ عينة مف األلفاظ التي أطم يا العامة  

عمػػى ضػػد معناىػػا، كلػػيس حاصػػرنا جميعىيػػاف كقػػد أشػػرت إلػػى ىػػذا الممػػح فػػي عنػػكاف 
 مت: "ًممَّا استعممو العكاـثثث"ثالبحث، حيث استخدمت "ًمٍف" الدالة عمى التبعيض، ف 

 أعجبة اختيبس املٕضٕع:
 يتكئ اختيارم ىذه الفكرةى لمدرس كالتحميؿ عمى سببيف:

أف الفكػػرة لػػـ ي ػػرع بابىيػػا أحػػده مػػف قبػػؿف كمػػف ىنػػا  -فيمػػا دريػػت –تبػػيف لػػي  -األٔل
 أضحت خمي ةن بالمعالجةث
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ال ينكػره إال أرمػد، كىػك  ال أمالي إذا قمت: استسممت النفسي إلى كاق  لغكم -انخبَي
أف العامية مزت الفصحى في برالنياف فتمخض عف ذلؾ تغير في كلير مف الدالالت، 
، كىػذا  لكنؾ إذا ريٍمتى تأليؿ ىذه العاميات كردّْىا إلى الفصيح، كجدت إلػى ذلػؾ سػبيمن

 ما يبرد ال مب، كيحفظ ماء الكجوث
، فيػك أف تنحػرؼ الكممػة أما ما ال ت بمو النفس كال يرضاه ميػكر عمػى المغػة

حتػػى تسػػتعمؿ فػػي ضػػد معناىػػا الفصػػيح، كاألخطػػاء المغكيػػة  -عمػػى ألسػػنة العامػػة-
رّْ الناجـ عف الخطأف ليػذا (ُ)كالذنكب منيا الصغاار كمنيا الكباار ، تتفاكت ب در الضُّ

 كمو استنيضني ىذا الضربي مف التغير إلى معالجة طرىؼ مف ىذه الفكرةث
 :انذساعبد انغبثمخ

عف بحث تناكؿ ىذه الفكػرة أك مىسَّػيا، فمػـ أقػؼ عمػى -فيما أتيح لي- بت ن
 دراسة عرضت ليا بالدرس كالمعالجةث

فتربػػك فػػكؽ الحصػػر، كقػػد  -دكنمػػا تضػػاد-أمػػا العاميػػات المغػػايرة لمفصػػحى 
سيًطرىٍت عشرات األسفارف إلحصاايا كمعالجتيا، كجميعيا ال يت ػاط  مػ  فكرتػي، كلػك 

ث  احتماالن
 ج:خغخ انجح

يسػػػتممح البحػػػثي أف تبػػػرز خطتػػػو فػػػي: م دمػػػة، كتمييػػػد، كسػػػتة مباحػػػث، 
 كخاتمة، يتمكىا فيرس المصادر كالمراج ، كفيرس المكضكعاتث

أىميػػػة ىػػػذا المكضػػػكع، كأسػػػباب اختيػػػاره، كالدراسػػػات  عػػػف فييػػػا تحػػػدلت :املمذيدددخ
 فيوث سمكتوكخطة البحث، كالمنيج الذم  ،الساب ة

 ي عمى الفصيحث: كعنكانو: ألر العامانتًٓيذ

                                           

 ال لفت النظر إلى ع كبةث الغاية مف ىذا التشبيو بياف مستكل المحف مف حيث ال بح، (ُ)
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 التطكر الداللي: كفيو أربعة مطالب، ىي: -املجحج األٔل
 رقي الداللةث -املغهت األٔل

 انحطاط الداللةث -املغهت انخبَي
 تعميـ الداللةث -املغهت انخبنج
 تخصيص الداللةث -املغهت انشاثغ

 اإلبداؿ: كفيو مطمباف، ىما: -املجحج انخبَي
 ثإبداؿ الضاد داالن  -املغهت األٔل

ث -املغهت انخبَي  إبداؿ الذاؿ داالن
 األسباب النفسية: كيشتمؿ عمى لملة مطالب، ىي: -املجحج انخبنج

 التفاؤؿث -املغهت األٔل
 قصد المبالغةث -املغهت انخبَي
 الرمبة في الت ميدث -املغهت انخبنج

 اختزاؿ التراكيبث -املجحج انشاثغ
 لنحك اآلتي:ال ياس: كفيو مطمباف عمى ا -املجحج اخلبيظ

 ال ياس الخاطئث -املغهت األٔل
 ال ياس الصحيحث -املغهت انخبَي

 متفرقات: كيشتمؿ عمى مطمبيف، ىما: -املجحج انغبدط
 الداللة المجازيةث -املغهت األٔل

 االشت اؽث -املغهت انخبَي
 : كبيا نتااج البحث، كتكصيةثاخلبمتخ

 ث  فيرس المصادر كالمراج  انفٓبسط:
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 :يُٓذ انجحج
ظَّػػؼى البحػػث فػػي معالجػػة المػػادة العمميػػة منيجػػيف: المػػنيج الكصػػفي،   قػػد كى

 كالمنيج الم اًرف، متملمن ذلؾ في الخطكات اآلتية:
ا لعنػػكاف المبحػػث كمػػا اشػػتمؿ  -أٔلً  بػػدأت المباحػػث بتكطاػػة ميسػػرة ضػػمنتيا تكضػػيحن

انياف درءنا عميو، كبعض المباحث ذات العنكاف البيّْف الجمي، اكتفيت بشيرتيا عف تبي
لمحشك المفسػد، فالشػيء إذا بمػم حػدِّا كبيػرنا مػف االشػتيار بػات ذكػره نافمػة، بػؿ كػاف 

 حذفو أحرلث
ب
ً
 فتكسطٍت أعمى الصفحةث -محؿ الدراسة-صدرتي كؿ شاىدو بالكممة  -حبَي
ب
ً
تتبعتي المعنى الفصيح ليذه الكممة، مكلّْ نا إياه مف الكتب المعنية برصػد ىػذه  -حبنخ

الفصػػيحة، كىػػي المعػػاجـ كالرسػػااؿ ال ديمػػة، كذلػػؾ تحػػت عنػػكاف "المعنػػى  الػػدالالت
 الفصيح"ث

ب
ً
شػفعتي "المعنػى الفصػيح" بػػػ"المعنى العػامي"، الػذم شػاع عمػى ألسػنة العػكاـ  -ساثؼ

، مستشيدنا لو بأملمة رصدتييا مف الكاق  المغػكم لمغػة العػكاـ،  مضادِّا المعنى الفصيحى
التػػي عنيػػت بمحػػف العامػػة المعاصػػر، أك ممػػا سػػجمٍتوي مكل نػػا ىػػذا المعنػػى مػػف الكتػػب 

، كىػػذا فػػي إطػػار عنػػكاف: "المعنػػى  عمػػييـ األسػػماعي، مػػا اسػػتطعت إلػػى ذلػػؾ سػػبيمن
 العامي"ث 
ددب
ً
أىٍتبىٍعػػتي ىػػذا بع ػػد م ارنػػة بػػيف المعنيػػيف الفصػػيح كالعػػاميف أًلسػػتظير كجػػو  -خبيغ

ف العمػػة المفضػػية إلػػى كقػػكع التضػػاد بينيمػػا، لػػـ مػػا سليػػتي جيػػدنا فػػي إماطػػة المُّػػليـً عػػ
دة بنظاار أخرل إف كجدتث  التضاد بينيما، ميعتضى

ددب
ً
عمػػى قػػدر  األقػػكاؿ إلػػى أصػػحابيا عػػزكتي ، ك كاضػػعومػػا ن متػػو مػػف م كل ػػتي  -عبدع
 ثميٍكنتي
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ب
ً
، أمػػا لمػػبس بأشػػباىيـ درءناف ةكفػػاالريخ كاتػػ ًحيػػاؿ األعػػمـ المغمػػكرة كضػػعتي  -عددبثؼ

 ثىذا التحرز عركؼ منيـ، ف د أمنت شيرتو عفالم
كفي المنتيى، أرف  راحتػيِّ ضػارعنا إلػى المنػاف أف يرزقنػي التكفيػؽ كالسػداد، 

 كال بكؿ كالرشاد، إنو ذك الفضؿ العظيـث
 

 كصمى ا  عمى سيدنا محمد كعمى سلو كصحبو كسمـث
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 يذمتٓ
 أحش انؼبيي ػهى انفصيح

ميػػكصو ًفػػي شىػػيٍ تػػدؿ )الفػػاء كالصػػاد كالحػػاء(  مىػػى خي نى ىػػاءو ًمػػفى الشَّػػٍكبً عى  (ُ)ثءو كى
: إذا سىػ كأفصح: إذا تكمػـ بالعربيػةث أفصح الرجؿ: إذا أبافثي اؿ: "  تٍ نى كى كأفصػح المػبفي

ػٍكءيهثكأفصح الصبحي  وثرمكتي  ةن: جػادت  (ِ)" : إذا بػدا ضى ًمػيّّ بالضػـ فىصػاحى ػحى العىجى كفىصي
: تكمَّػػػ ػػػحى ػػػحى فػػػي كممػػػو كتفاصى ث كتىفىصَّ ػػػفى  كأفصػػػحى ثث ؼ الفصػػػاحةثلغتػػػو حتَّػػػى ال يىٍمحى

ػػػفى ك" (ّ)ث، إذا تكمػػػـ بالعربيػػػةالعجمػػػيُّ  ػػػ حى صي ػػػ ،افي المحَّ  (ْ)"و كلػػػـ يمحػػػفإذا أعػػػرب كممى
ةي: اٍلبىيىافك" احى  (ٓ)ث "الفىصى

كال ييًبػيفي الفصػيحي إال إذا خػم  (ٔ)ثالبػيّْفي الٌمسػاًف كالميجػةفالفصيح عمى ىذا: 
بالفصػػيحة إال اتسػػ ت فػػي مبناىػػا  ممػػا يخفػػي داللتػػو أك يبيميػػا، فػػم تينعػػت الكممػػة

مَّصي في المبنى كالمعنىث فؽ ما تكمـ بو العرب الخي  كمعناىا بحيث ترد عمى كى
أما العامية ف د انحرؼ بيا عػف الفصػحى عيػكبه شػابتيا، حيػث تحػكر فييػا 
المفظف لتطكر صكتي أك بنيكم، أك تغيػرى فييػا المعنػى، حتػى بػايف المسػمكعى كخػالؼى 

ث  المألكؼى
: "كقػػد  -رحمػػو ا -الػدكتكر أنػيس كعمػؿ  شػيكعى لحػف العػػكاـ المعاصػر قػاامن

صرفت المغة الفصحى أنظارى الناس عف لغػة كمميػـ، فمػـ يعنػكا بمػا عػرض ليػا مػف 
                                           

 )ؼ ص ح(ث َٔٓ/ْينظر: م اييس المغة، ألحمد بف فارس  (ُ)

         ، ُٗٗٓ/ٖ نشػػػػكاف بػػػػف سػػػػعيد الحميػػػػرل، لشػػػػمس العمػػػػـك كدكاء كػػػػمـ العػػػػرب مػػػػف الكمػػػػـك (ِ)
 )ؼ ص ح(ث َٕٓ،  َٔٓ/ْكينظر: م اييس المغة 

 )ؼ ص ح( بتصرؼث ُّٗ/ُالصحاح  (ّ)

 ث ٖٓص شاـ المخميبف ى، الشرح الفصيح (ْ)

 )ح ص ؼ(ث ُْٔ/ّالمحكـ كالمحيط األعظـ  (ٓ)

 )ؼ ص ح(ث َٔٓ/ْينظر: م اييس المغة  (ٔ)
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تطكر م  الػزمفف كليػذا اتخػذت فػي األفػكاه أشػكاالن كصػكرنا تباينػت بػاختمؼ األجيػاؿ 
 (ُ)ؽ"كالعصكر، كالناس ال يشعركف كال يمحظكف تمؾ الفرك

 : لـ ألمح إلى المسار الذم سػمكتو العاميػة فػي انحرافيػا عػف الفصػحى قػاامن
"فأخذت الميجة مجراىا الطبيعػي، كتغيػرت جػيمن بعػد جيػؿ، كقػد أدل كػؿ ىػذا إلػى مػا 
نمحظو مف فركؽ خطيرة بيف ليجة الكػمـ كالمغػة الفصػحى، كاتسػ  ليػذا البػكفي بػيف 

 نظيػر لػو فػي أيػة لغػة مػف المغػات، فمػـ تجػد ليجة الحديث كبيف لغة الكتابة، ممػا ال
الميجة المصرية رقيبنا عمييا أك حسيبنا، فانسابت خفية عف األنظار تتغيػر فػي أفػكاه 
النػػػاس دكف أف يمفػػػت ىػػػذا نظػػػر أحػػػد ثثث كيمكػػػف أف تيٍعػػػزل التغيػػػرات فػػػي الميجػػػة 

اكمػت المصرية إلى أخطاء كممية بيف الناشايف تيركت دكف إصمح أك لفت نظرف فتر 
كبعػػػدت عػػػف األصػػػؿ بحيػػػث أصػػػبح مػػػف العسػػػير إرجاعييػػػا إلػػػى األصػػػؿ إال بجيػػػد 

 (ِ)كمش ةث
كمػػا زاؿ لحػػف العػػكاـ ينتشػػر كيتعػػاظـ، كيفشػػك كيتفػػاقـ، حتػػى اسػػتفزع أىًلبَّػػاءى 
المغة، فسطركا في "لحف العػكاـ" عشػرات المؤلفػات، السػيما فػي زماننػا ىػذا، يبتغػكف 

تى أصبحت مألكفة عند أكلر الخاصة بىٍموى العكاـ، إصمح األخطاء التي تفاقـ أمرىا ح
فشكىت كجو المساف العربي المبيف، كرىنى ىٍت صفك زاللو المىعيفف مما يسكء كؿ طالب 

   (ّ)عمـث
كأكلر المعاني العامية يمكف تأصيميا كردُّىا إلػى الفصػحى، كمنػو مػا جافاىػا 

مسػمكنا إال تجشُّػمنا، مػف  حتى تمزقػت أكاصػره بالفصػحى، كتعػذر تأليمػو، كال تجػد إليػو
 ذلؾ استعماؿ العكاـ الكممةى في ضد معناىا الفصيح، كدكنؾ بسطى ال كؿ فيو:

                                           

 ث ُٔٗفي الميجات العربية، ص (ُ)

 السابؽ: المكض  نفسو، بتصرؼث (ِ)

 ، بتصرؼث ُّٔت كيـ المسانيف، لمدكتكر: محمد ت ي الديف اليملي، ص (ّ)
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  املجحج األٔل
 انتغٕس انذليل 

 كفيو أربعة مطالب، ىي:
 رقي الداللةث -املغهت األٔل

 انحطاط الداللةث -املغهت انخبَي
 تعميـ الداللةث -املغهت انخبنج
 تخصيص الداللةث -املغهت انشاثغ
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 سلي انذلنخ : املغهت األٔل
 

خ د   1
و
ن
ْ
ذ
و
 انج

 : املؼىن انفصيح
 (ُ)"فىمى ييصاف ،مىا ييٍمبىسي  :كالًبٍذلىةي مف اللّْيابأصؿ "البىٍدلىة" في المغة الًبٍذلة، "

: لىٍكبه ًبٍذلةه: لما ييٍبتىذىؿي مف اللّْيابً " ٍمتىيىفي مف اللياب، الًبٍذلىةي كالًمٍبذىلىةي: ما يي ف (ِ)"يي اؿي
باًذًلًو، أم في لياب ًبٍذلىًتًوث كاٍبًتذاؿي اللكب كميرًه: امتيانيوث  :ي اؿ: جاءنا فمف في مى

: ترؾي التصاكف  (ّ)ثكالتىبىذُّؿي

يانىةً  :االٍبًتذاؿمأخكذة مف  ًديًث كمف ىذا المعنى ما جاء " (ْ)ثًضدُّ الصّْ ًفي حى
رىجى ميتىبىذّْ " :ااًلٍسًتٍس ىاءً  ٌضعن فىخى ًباٍليىٍياىًة الحسىنة  ؤالتَّبىذُّؿ: ترؾ التزيُّف كالتَّييُّ  ث(ٓ)"االن ميتىخى

ً ث مىى ًجية التَّكىاضي ًميمىًة عى  (ٔ)"اٍلجى

مىؽي، كالمبتًذؿ: البسيوث  (ٕ)فالًبٍذلة عمى ىذا: اللكبي الخى

                                           

)ب ذ ؿ(،  ْٕ/َُ، كينظػػػر: المحكػػػـ كالمحػػػيط األعظػػػـ، )ب ذ ؿ( ُِّ/ُْتيػػػذيب المغػػػة  (ُ)
 )حرؼ الباء(ث ِّٖ/ِكاإلبانة في المغة لسممة بف مسمـ العكتبي 

 )ب ذ ؿ(ث ُٗٗ/ُمعجـ ديكاف األدب لمفارابي  (ِ)

 )ب ذ ؿ(، بتصرؼث ُِّٔ/ْالصحاح،  (ّ)

 )ب ذ ؿ(ث ْٕ/َُالمحكـ كالمحيط األعظـ،  (ْ)

، بركاية: " -ي ا  عنيمارض-كرد مف طريؽ ابف عباس  (ٓ) شّْػعنا، ميتىرىسّْػمن ، ميتىخى ميتىكىاًضعنا، ميتىبىػذّْالن
رّْعنا  ُّٔ/ِ سػنف ابػف ماجػو(، ك ََِْبػرقـ ) ْٕٗ/ِد مسػند اإلمػاـ أحمػ"، كذلؾ فػي: ميتىضى
 (، كالمفظ البف ماجوثُِٔٔبرقـ )

 ثُُُ/ُالنياية في مريب الحديث كاأللر،  (ٔ)

 )ب ذ ؿ(ث ٖٕ/ُِينظر: تاج العركس،  (ٕ)
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 املؼىن انؼبيي:
لتػػػي تتخػػػذ تعنػػػي كممػػػة "البدلػػػة" اآلف عنػػػد العامػػػة: الليػػػاب الجػػػدد لمرجػػػاؿ ا

تػػألؼ فػػي الغالػػب مػػف لػػمث قطػػ : السػػترة كالصػػدار كالبنطمػػكف، ىػػذا فػػي تك لمخػػركج، 
 (ُ)ثالشتاء، كفى الصيؼ مف قطعتيف: السترة كالبنطمكف

كىي لكب راؽو، يتزيا بػو كيجيػاء النػاس كذكك المراكػز المرمكقػة فػي الدكلػة، 
لػكب خػاٌص ييمػبس فػي  بىٍدلىػة السَّػيرة:كىي أنكاع شتى تتبايف بحسب الكظيفة، منيػا 

بىٍدلىػػة تػػدريب: لػػكب ث ك بىٍدلىػػة الشُّػػغؿ: لػػكب يىٍمبسػػو العامػػؿ فػػي ألنػػاء العمػػؿك  ثالسػػيرات
ي كلػكف: لبسػتي كتسػمعيـ  (ِ)ثبىٍدلىة عسكرٌية: لػكب خػاٌص بػالجيش ثخاٌص بالتدريب
 إلى بدلة العمؿث -عند إطمقيا-كالذىف ينصرؼ  (ّ)ثبىٍدلىةن مف ليابي

 اعتُتبد ٔتؼهيك:
تطمػػؽ عمػػى معنيػػيف: اللػػكب  -الًبٍذلػػة قػػديمنا-ىنػػا يمكػػف ال ػػكؿ بػػأف "البىٍدلػػة" 

مىؽ الباليث كعمى اللكب الجديد الراقي  كمف لػـ صػارت  -الجاكت كالبنطاؿ-الرىًذيؿ الخى
 مف المتضادث

 كلعؿ السبب في ىذا التضاد أنيا أصابيا تطكر مف كجييف:
بالذاؿ المعجمة،  "لةذٍ بً ": ميحرَّفة عف -لداؿبا- "ةلى دٍ البى تطكر لفظي: كذلؾ أف " -األٔل

ألنيا تككف بدؿ أخرل، كيرادفيا في  فؿدى بتذؿ مف اللياب، مأخكذة مف البى كىي ما يي 
ٌمة ٌمة، كالحي  (ْ)ثة حتى تككف لكبيفمَّ كال تسمى حي  ،إزار كرداء :العربية الحي

                                           

 )ب د ؿ(ث ُٓ، ص رجب عبد الجكاد إبراىيـينظر: المعجـ العربي ألسماء الممبس، دث  (ُ)

 )ب د ؿ(ث ُْٕ/ُينظر: معجـ المغة العربية المعاصرة، ألحمد مختار عمر  (ِ)

 ، بتصرؼث ُِٓ، ُُٓ/ُتصحيح التصحيؼ كتحرير التحريؼ، البف أيبؾ الصفدم  (ّ)

 )ب د ؿ(ث ُٓص  رجب عبد الجكاد إبراىيـبي ألسماء الممبس، دث ينظر: المعجـ العر  (ْ)
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: -فػي ذاب-كقد دأبت العامة عمى إبداؿ الذاؿ داالن في ألفاظ كيلػر، في كلػكف 
كفػػي ذيػػؿ: ديػػؿثثث كالػػذم سػػكغ ىػػذا اإلبػػداؿ  -مػػ  التسػػييؿ-داب، كفػػي ذاػػب: ديػػب 

بيف طرؼ المسػاف كأصػكؿ  عمى ألسنتيـ قربي مخرجي الداؿ كالذاؿ، فالداؿ تخرج مف
 ث(ُ)العميا مما بيف طرؼ المساف كأطراؼ اللنايا العميا، كالذاؿ تخرج  اللنايا

-ىػػ( ىػذه الكممػة ْٕٔبػف أيبػؾ الصػفدمُّ )ت كليذا التحريؼ البيّْفف خطَّػأ ا
بالػذاؿ المعجمػة  ،كالصػكاب: ًبٍذلىػةث كي كلػكف: لبسػتي بىٍدلىػةن مػف ليػابيف ػاؿ: " -البىٍدلىة

 (ِ)"ككسر الباء
تطػػكر داللػػي: حيػػث صػػحب التطػػكرى المفظػػي اآلنػػؼى تطػػكره فػػي الداللػػة،  -انخددبَي

ؤلَّفػة مػف جاكػت كبنطػاؿ، فأضحت تستعمؿ في اللكب ال شيب النفيس ذم اليياة الم
بعد أف كانت تعنى اللكب ال ديـ البػالي المبتػذؿ الممػتيفث كمظيػر ىػذا التطػكر رقػي 

 الداللة، حيث دؿ عمى الزم الراقي النفيس، بعد أف كاف لملكب البالي المبتذؿث
جػػػرل عمػػػى ألسػػػنة العػػػكاـ، لػػػـ فشػػػا كشػػػاع عنػػػد  (ّ)ككػػػم التطػػػكريف ميٍحػػػدىث 

 المتخصصيفث
فى  كقكؿي الزبيدم ىذيف التطكريف كخطأىما، مبيننا كجو الخطأ، ف اؿ: " كقد لىحَّ

ىماًؿ الدَّاؿ، لملّْي ػكاب ػاب الجي ػالعامَّة: البىٍدلىةي، بالفتًح كاذ جػكهو لىملػةو، كالصى طأه ًمف كي ديًد، خى
عجاـً الذَّاؿ دة كاذ مىؽً ػكأن، بكسًر الميكحَّ  (ْ)ث "فتأمٍَّؿ ذلؾ ،و اسـه لملّْياًب الخى

                                           

 ث ْٕ/ُينظر: سر صناعة اإلعراب، البف جني  (ُ)

 ث ُِٓ، ُُٓ/ُتصحيح التصحيؼ كتحرير التحريؼ، البف أيبؾ الصفدم  (ِ)

 )ب د ؿ(ث ْْ/ُينظر: المعجـ الكسيط  (ّ)

 )ب ذ ؿ(ث ُٕ/ِٖتاج العركس  (ْ)
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                    ا مػػػػػػػف المغػػػػػػػكييف المحػػػػػػػدليف الػػػػػػػدكتكر أحمػػػػػػػد مختػػػػػػػار عمػػػػػػػر كرفضػػػػػػػي
نمػػا كردت: ًبٍذلىػػة، ُِْْ)ت  ػػا رفضػػو إياىػػا بأنيػػا لػػـ تػػرد عػػف العػػرب، كاذ ىػػػ(، داعمن

مَّة، ككسكةث  (ُ)كحي

                                           

 )ب د ؿ(ث ُٕٕ/ُ، المغكم دليؿ المل ؼ العربي معجـ الصكابينظر:  (ُ)
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 لٕٓح - 2
 املؼىن انفصيح:

ٍمػػر، سيػػمٌيت قيػػكة" ذىب أم: تيٍشػػًبعيو، كتػػ ،ألٌنيػػا تي يػػي اإًلنسػػافى  فال يػػكة: الخى
ميػوث :ألٌف شاربىيا ييٍ ًيي عىػف الطَّعىػاـ: أىمكقيؿ: " (ُ)"بشيكة الٌطعاـث قىػاؿى  يكرىػوي كيأجى كى

 الشَّاًعر يذكر نسىاء:
ػػػا أىبىػػػتٍ  نّْػػػى كىمى  فأىٍصػػػبىٍحفى قػػػد أىٍقيىػػػٍيفى عى

 

 (ِ) اءي ال ىػػػػػكاًمحي بػػػػػٌداف الظّْ ًحيػػػػػاضى اإلًمػػػػػ 
 

مٍكفى عىنوي لٌما كبر يصؼ نسىاءن   (ّ)"سى
قػاؿ األصػمعي: كمػف " (ْ)"، إذا لػـ يشػتيوـى يىػقٍ ى عػف الطعػاـ كأى يىػقٍ د أى : قػ"ي اؿ

 (ٔ)"يٌ قً ازً كالرَّ  ،كالرحيؽ ،كالراحي  ،: ال يكة(ٓ)أسماايا

 كشاىد ذلؾ قكؿ الشاعر:
                                           

 َِْٕ/ٔ، كالصػحاح ِٔٔ)ىػ ؽ ك(، كينظر: كتاب األلفاظ، البػف السػكيت ص ْٔ/ْالعيف  (ُ)
 )ؽ ىػ ا( ث

عمػرك الشػػيباني  يبػ، ألالجػػيـالبيػت مػف الطكيػؿ، كقػػد نسػب إلػى أبػػي الطمحػاف ال ينػي، فػي:  (ِ)
)ؽ ىػػػ(،  َُٕ/ِ، كأسػػاس البممػػة  ِٔٔص بػػف السػػكيت،ال ،كتػػاب األلفػػاظ، ٔٗ/ّ بػػالكالء

)د د ـ(، كتػاج العػركس  َِٗ،  ِٖٗ/ٗكنسب إلى زيد الخيؿ في: المحكـ كالمحػيط األعظػـ 
 )أ ـ د(ث ّّٗ/ٕ

ٍجو األىرضاإلًمدَّاف:       )أ ـ د(ث ّّٗ/ٕث تاج العركس الماءي الًَّذم يىًنٌز عمى كى
: اإلبؿ، ىي التي تىدىعي الماء ك      ف كانىٍت ًعطاشان ال ىكاًمحي  ث ُِْ/ّي ػث الجيـ ألبي عمرك الشيباناذ

 )ىػ ؽ ك(ث ُِٖ/ٔتيذيب المغة،  (ّ)
 ثِِ/ِ، كالزاىر في معاني كممات الناس، لألنبارم ِٔٔكتاب األلفاظ، البف السكيت ص  (ْ)
 الضمير ىنا لمخمر ث (ٓ)
             ْٖي ال ػػػالي ، ص، كالبػػػارع فػػػي المغػػػة ألبػػػي عمػػػَُٗ/ِالجػػػراليـ، البػػػف قتيبػػػة الػػػدينكرم  (ٔ)

 )ىػ ؽ ك( ث
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ػػػػػػػػػػػػػػػػٍيباءى باكرتييػػػػػػػػػػػػػػػػا  كقىيػػػػػػػػػػػػػػػٍكةو صى

 

ػػػػػػػػػةو كالػػػػػػػػػدّْيؾي لػػػػػػػػػـ يىٍنعىػػػػػػػػػبً   ٍيمى (ِ)ث(ُ)بجى
 

 

                      ر، كالخمػػػػػري ذات مػػػػف ىنػػػػا نػػػػػدرؾ أف العػػػػرب أطم ػػػػت ال يػػػػػكة عمػػػػى الخمػػػػ
-تػػألير مسػػكر، حيػػث تػػذىب بع ػػؿ شػػاربيا، كتف ػػده كعيػػوف كليػػذا حرميػػا الشػػارع 

 سبحانوث

 املؼىن انؼبيي:
لمداللػػػة عمػػػى مشػػػركب ييعػػػد مػػػف الػػػبف المسػػػحكؽ،  ال يػػػكة اآلف تيسػػػتعمؿ 

نعاش الع ؿ كتنشيط الدكرة الدمكيةف الحت كااو عمى يستخدمو شاربكه ب صد التنبيو كاذ
         مػػػادة الكػػػػافييف، كىػػػي حبػػػػكب تػػػزرع فػػػػي كليػػػر مػػػػف الػػػدكؿ، كشػػػػاربيا ال ي مىػػػػا، 

 كال ييجرىا كال يسمىاث

كىػذه الداللػػة مشػتيرة عنػػد العامػػة كالمتخصّْصػيف، بػػؿ ىػي مصػػطمح عػػالمي 
ث  فاشو

 اعتُتبد ٔتؼهيك:
مػا  المغػة:بينتي سمفنا أف ال يكة أيٍطًم ىت عند العرب عمى الخمػر، كالخمػري فػي 

مَّرى كٍجيىوي  :ي اؿ ،التغطية :كالتٍَّخًميري  ثألىنيا خامرت الع ؿ فأىٍسكىرى مف عصير العنب  ،خى

                                           

 ثِِالبيت مف السري ، كىك لألسكد بف يعفر، في: ديكانو ص (ُ)
ٍيمىة: ب ية مف سكاد الميؿ في سخرهث كينعب: يصكتث الشاعر يصؼ أنو كاف يباكر المػذات،      الجى

 ث ِِكيس ي ندماءهث ينظر: ديكاف األسكد بف يعفر، ص
 (ثـ)ىػ ج  ْْ/ٔينظر: تيذيب المغة  (ِ)
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ٍر ًإناءى  مّْ كيػؿُّ "كفػي الحػديث: " (ُ)ثالمخالطػة :كالميخػامىرىةي ث ؾكخى ، كى ٍمػره ٍمػرو كيػؿُّ ميٍسػًكرو خى  خى
رىاـه    (ّ)ث "مف مخامرًتًو الع ؿ -كا  أعمـ-خذ كأنو أي  (ِ)"حى

ميذًىبة الع ؿ ميفً دة الػكعي كاالنتبػاه،  -بمدلكليا ال ديـ كىك الخمر-فال يكة 
فيػي منبيػة الع ػؿ منشػطة التركيػزف كمػف ىنػا بػرز التضػاد بػيف  -اآلف-أما ال يػكة 

 المعنى الفصيح كالمعنى العاميث

 ٔيشد رنك انتضبد إىل أحذ أيشيٍ: 
 يكة" ىػػك الخمػػر، كأمػػا اللػػاني فيػػك ذاؾ التطػػكر الػػداللي، فػػالمعنى األكؿ لػػػػ"ال -األٔل

ٍمػػري  :كال ىٍيػػكىةي المشػركب المنبّْػػوث كقػػد صػػرح الزبيػػدم بيػػذا التطػػكر، ف ػػاؿ: " :  ثالخى يي ػػاؿي
، أىم فسيػػػمّْيىت بػػػذلؾى  ػػػٍيكًتو :ألنَّيػػػا تيٍ ًيػػػي شػػػاًربىيا عػػػف الطَّعػػػاـً كمػػػا فػػػي  ،تىػػػٍذىبي ًبشى

ػػحاحث كفػػي التَّيػػذيًب: أىم لػػـ أيٍطًم ىػػت  ،ىػػذا ىػػك األٍصػػؿي فػػي المُّغىػػةً  تيٍشػػًبعيوث قيٍمػػت: :الصّْ
رو باليىمىفً  لػـ يػديؽُّ،  ،ييٍ مىى عمى الناًر قىًمػيمن ثثث  عمى ما ييٍشرىبي اآلفى ًمف البيفّْ للمىًر شىجى

ػػكًص ذلػػؾى تىػػٍأًليؼه لىًطيػػؼه سىػػمٍَّيتو  ثكييٍغمىػػى بالمػػاءً  قىػػد سىػػبىؽى لػػي فػػي خيصي بىنػػي  تيٍحفىػػةي )كى
ٍكـ قىيٍ   (ٓ)"(ْ) ث (كىًة اليىمىفً الزمف في حي

                                           

 )خ ـ ر( بتصرؼث ِْٓ/ْالمساف  (ُ)
 مالػػؾ بػػف أنػػس، لإلمػػاـ المكطػػأكذلػػؾ فػػي:  -رضػػي ا  عنيمػػا-ركم مكقكفنػػا عمػػى ابػػف عمػػر  (ِ)

 (، كالمفظ لممكطأثْْْٔبرقـ ) ّْْ/ْ مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ( ، ك ُٔبرقـ ) َُٓ/ُ
 )خ ـ ر(ث َِّمجمؿ المغة ص  (ّ)
خمػػس لكحػػات مخطكطػػة، بعنػػكاف: )تحفػػة إخػػكاف الػػزمف فػػي حكػػـ قيػػكة  لػػـ أقػػؼ عميػػو إال فػػي (ْ)

الػػػيمف(، فػػػي مكتبػػػة جامعػػػة الممػػػؾ سػػػعكد بالريػػػاض، ب سػػػـ المخطكطػػػات، كرقػػػـ المخطػػػكط: 
 (، منسكخة بخط: محمد بف أحمدثُُّٕٗٔؼ  ٓٗٓٓ)

 ك(ث ػ)ؽ ى ُّٕ/ّٗتاج العركس  (ٓ)
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كمجاؿ ىذا التطكر ارت اء الداللةف ألف الكممة تسامت داللتياف إذ كانػت تػدؿ  
، كىك  رَّـ كىك الخمر، لـ أطم ت عمى مسحكؽ البيفّْ ث -بم ريب-عمى ميحى  ًحؿّّ كًبؿّّ

إلػػى إليكبيػػا، تعػػكد أصػػكؿ ال يػػكة التعريػػب مػػف )كافػػا( الحبشػػيةف ذلػػؾ ألف  -اللػػاني
مبػتف حيثي ييرجَّحي أنَّػو (كافا)دان منط ة كتحدي مػف ىنػاؾ إلػى منط ػة جنػكب الجزيػرة  جي
َـّ بدأىت زراعتييا في ال رف الخػامس عشػر، كبػدأ انتشػارىا بػيف العىػرب  فالعربٌية كمف ل

 (ُ)ثكمف يجاًكريىـ
إلػى كممػة -التي تعني المسحكؽ المنبّْو عند األحبػاش-فتعريب كممة )كافا( 

كػاف سػببنا فػي كقػكع التضػاد فييػا،  -تعممت فػي الخمػر عنػد العػربالتي اسػ -"قيكة"
معػرَّب -حيث استعمؿ العرب قديمنا "ال يكة" في الخمر، كاستعمؿ المحػدلكف "ال يػكة" 

 في المشركب المنبوف كمف لـ ظير الت ابؿ بيف المعنييفث -"كافا"
 
 
 

 
 

                                           

(ُ) coffee, History", www.britannica.com, Retrieved 2018-4-1. Edited 
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 احنغبط انذلنخ  : املغهت انخبَي
 

 عٕيم 
و
 ذ  اني

 يح:املؼىن انفص
، في كلكف:  تنعت العرب بػ"طكؿ اليد"، كتريد بو الكسـ بالجكد كالسخاء كالكـر

فه طىًكيؿي اليىًد كطكيػؿي البػاعً " ػكادانث ،فيمى ابػف فػارس فػي  كقػد أكرده (ُ)"ًإذا كىػافى سىػٍمحان جى
نػػو لنػػدمُّ  التراكيػػب الدالػػة عمػػى الجػػكد فػػي بػػاب السػػخاء، ف ػػاؿ: بػػاب السػػخاء:ثثث كاذ

 (ِ)ثط الكؼ، طكيؿي اليدبٍ ناف، سى البى 
 - صمى ا  عميػو كسػمـ –كأصدؽ شاىد عمى ىذه الداللة ما كرد أف النبي 

ليكيفَّ يىػدناقاؿ لنسااو: " اقنا ًبي أىٍطكى  ،كأفعمكػف لممعػركؼ ،محكفٍسػأ :ييًريػد (ّ)"أىٍسرىعيكيفَّ لىحى
دىقىة دىقىة (ْ)"كأكلركف صى ٍلفى  " (ٓ)"كىنىى بطيكًؿ اٍليىًد عًف العىطىاء كالصَّ   :أىم ،فىكيف يىتىطىاكى

                                           

             ، كالنيايػػػػة فػػػػي مريػػػػب َِِٓ/ٔ، عبيػػػػد اليػػػػركم يبػػػػ، ألالغػػػػريبيف فػػػػي ال ػػػػرسف كالحػػػػديث (ُ)
                ّْٓ/َْ)م د م(، كتػػػػػػػػاج العػػػػػػػػركس  ِِْ/ُٓ، كالمسػػػػػػػػاف ِْٗ/ٓالحػػػػػػػػديث كاأللػػػػػػػػر 

 )م د م(ث 

 ، بتصرؼث ٓٗمتخير المفظ ص  (ِ)

صػمى ا  -مختصػر بن ػؿ العػدؿ عػف العػدؿ إلػى رسػكؿ ا  المسػند الصػحيح الصحيح مسمـ " (ّ)
ف، البػف صحيح ابف حبا(، ك ِِْٓبرقـ ) َُٕٗ/ْ مسمـ بف الحجاج ال شيرم"، لعميو كسمـ

 (ثٓٔٔٔ) َٓ/ُٓ البيستي حباف

                    اليحصػػػػػػبي عيػػػػػػاض بػػػػػػف مكسػػػػػػىلم اضػػػػػػي  ، مشػػػػػػارؽ األنػػػػػػكار عمػػػػػػى صػػػػػػحاح اآللػػػػػػار (ْ)
 ث ِِّ/ُ

)م د م(،  ِِْ/ُٓبتصػػرؼ، كينظػػر: المسػػاف  ِْٗ/ٓفػػي مريػػب الحػػديث كاأللػػر  النيايػػة (ٓ)
، مجم  بحار األنكار في مرااب التنزيؿ كلطااؼ األخبػار)م د م(، ك  ّْٓ/َْكتاج العركس 

 ثُّٗ/ٓ اليندم الفىتًَّني الكجراتي جماؿ الديفل
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دىقىةى، كىًىيى مىاتىٍت قىٍبمىييفَّ " ،(ُ)"ايتنافسف أييف أطكؿ يدن  ٍينىبي تيًحبُّ الصَّ كىانىٍت زى  (ِ)ث"كى
نمػا جػػرل الكصػػؼ بيػػذا التركيػػب عمػػى سػػبيؿ الكنايػػةف ألف الجػػكد كالسػػخاء  كاذ

رخاءىا بالعطيةث  يستصحباف مد اليد كاذ

 املؼىن انؼبيي:
ف طكيؿ اليد" ما زاؿ مستعممن في عصرنا ىػذا، يسػتخدمو العامػة قكليـ: "فم 

 (ّ)كميرىـ، كيعنكف بو المص السارؽ، كالمختمسث
 -مف قبػؿ-كليس ىذا االستعماؿ حديث عيد بعصرنا، بؿ تكمـ بو المكلدكف 

 (ْ)بمعنى المختمسث

 اعتُتبد ٔتؼهيك:
                 كعمػػػػػى ىػػػػػذا يكػػػػػكف "طكيػػػػػؿ اليػػػػػد" مػػػػػف المتضػػػػػادف إذ نعػػػػػت بػػػػػو العػػػػػرب 
الجػػكادى المعطػػاء، كأطم ػػو العامػػة عمػػى المسػػتمب السػػاطيف كمػػف ىػػذا الجانػػب ظيػػر 

 التضادث

                                           

 ث ِِّ/ُمشارؽ األنكار عمى صحاح اآللار  (ُ)

)م د م(،  ِِْ/ُٓبتصػػرؼ، كينظػػر: المسػػاف  ِْٗ/ٓحػػديث كاأللػػر النيايػػة فػػي مريػػب ال (ِ)
الينػػػدم الفىتًَّنػػػي  جمػػػاؿ الػػػديف، لمجمػػػ  بحػػػار األنػػػكار فػػػي مرااػػػب التنزيػػػؿ كلطػػػااؼ األخبػػػارك 

 ثُّٗ/ٓ الكجراتي

، كالمعجػـ ُِْٕ/ِ أحمػد مختػار عبػد الحميػد عمػر ثد، معجـ المغة العربية المعاصػرةينظر:  (ّ)
 (َُِ - ُٖمجمػػة مجمػػ  المغػػة العربيػػة بال ػػاىرة ػ األعػػداد )(، ك )ط ك ؿ ِٕٓ/ِالكسػػيط 

 ث َُ/ْٔ

 )م د م(ث َُّٔ/ِالمعجـ الكسيط ينظر :  (ْ)
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ذا تأممت ىاتيف الداللتيف باف لؾ جميِّا عمةي الت ابؿ في المعنيػيف، كذلػؾ أف  كاذ
"طكيؿ اليد" اعتكره تطكر داللي، مجالو انحطاط الداللة، فبعػد أف كانػت نعتنػا بػالجكد 

 دة بإرخاء اليد بالصدقات، أضحت رىٍمينا باالستمب كمذمة باالنتيابثكمىٍحمى 
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 تؼًيى انذلنخ :  املغهت انخبنج
 
 

 ثأو 
و
ادد
ً
 ذ

 املؼىن انفصيح:
              ، (ُ)"األىبىػػػػدي" ظػػػػرؼ يسػػػػتغرؽ مػػػػا ييسػػػػت بؿ مػػػػف الزمػػػػاف، كلػػػػيس لػػػػو حػػػػدكد

              ؽ الػػػػػزمف ث بخػػػػػمؼ "قىػػػػػطُّ"، فإنيػػػػػا السػػػػػتغرا(ِ)فيطمػػػػػؽ عمػػػػػى جميػػػػػ  اآلتػػػػػي منػػػػػو
  (ّ)الماضيث

ًمػٍف لىػديٍف  :فىاأٍلىبىػدي  ،الى أيكىمّْميوي أىبىدنا :فىًإذىا قيٍمت :قىاؿى الرُّمَّاًنيُّ ت كؿ: ال أكممو أبدنا، "
 (ْ)"تىكىمٍَّمتى إلىى سًخًر عيٍمًرؾث

 خَالِدِيهَ فِييَاا َبََاد    : -تعػالى-كمف "األىبىد" قكؿ ا  
تػو، كىػك عمػى ح ي  (ٓ)

 (ٔ)أما قكلؾ: أفعميو أبدنا، فيك مجاز، كالمراد: المبالغة في إيصاؿ ىذا الفعؿث

                                           

 ألبػي الكنػاش فػي فنػي النحػك كالصػرؼ، ك ِّٕ/ُ ىمؿ العسكرمألبي  الفركؽ المغكيةينظر:  (ُ)
بػػف المحمػػد ، شػػرح )قكاعػػد اإلعػػراب البػػف ىشػػاـ(، ك ُِٗ/ُ بػػف شاىنشػػاه بػػف أيػػكباالفػػداء 

 ث ُِْ/ِ فاضؿ صالح السامرااي دث ، كمعاني النحكْٖص مصطفى ال يكجىكم، شيخ زاده

 ث ْْٔ/ُ  بف الصاام، الالممحة في شرح الممحةينظر: ( ِ)

مصػطفى ، لجػام  الػدركس العربيػة، ك ْْٔ/ُ بػف الصػاام، الالممحػة فػي شػرح الممحػةينظر:  (ّ)
 ث َِٕ/ِ يبف محمد سميـ الغميينا

 )ء ب د(ث ُ/ُمصباح المنير ال (ْ)

 ث ٕٓسكرة النساء: مف اآلية  (ٓ)
 ، بتصرؼثِّٕ/ُ ىمؿ العسكرمألبي  الفركؽ المغكية (ٔ)
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التخميػدث كأىبىػدى بالمكػاف يىٍأبػدي بالكسػر أم:  ،التأبيػدكقد أيخذت ىذه الداللػة مػف 
 (ُ)ثأقاـ بو :ا، أمكدن بي أي 

، بالمػػٌد، كأىبىػػ ،الى سًتيػػًو أىبىػػدى األىبىًديَّػػةً كي ػػاؿ:  ،دى األىبىػػكأىبىػػدى اآلًبػػًديفى كأىبىػػدى األىبىػػًد،  ًديفى
ٍعنػى التَّراكيػبي أم: ىػذه  ثمحٌركةن، كأىبىدى األىًبيًد، كأىبىدى اآلباًد، كأىبىدى الدٍَّىًر، كأىًبيػدى األىًبيػًد، ًبمى

ػػاز: جػػاءى فيػػمفه  كمُّيىػػا بمعنىػػى تأىكيػػد دىكاـً األىمػػًر الَّػػًذم أىتىػػى ًبػػًوث  :أىم بآًبػػدةو، كمػػف اٍلمجى
معيىػػا األىكاًبػػد، كىًىػػػي الػػدَّكىاًىيداًىيىػػة يى  جى يي ىػػاؿ لمطيػػػر " (ِ)ثب ىػػى ًذٍكريىىػػا عمػػػى األىبىػػد، كى كى

ٍيفىيا: أىكىاًبد  (ّ)"الم يمة بأرضو شتاءىىا كصى

، كطكؿ مكثث -إذ ذاؾ–فمادتو   تدؿ عمى لىٍبثو

 املؼىن انؼبيي:
اؽ ألفيتيـ يستعممكنيا الستغر  -بشأف ىذه الكممة-إذا ت صيت ألسنة العامة 

الػزمف الماضػػي أك اآلتػػي، أمػػا اللػػاني ف ػػد كاف ػػكا فيػػو الفصػػيح، كأمػػا األكؿ فيػػك مػػف 
 المحف الظاىر، كلـ ييٍركى عف العربث 

فالعامي ي ػكؿ: مػا كممتػو أبػدنا، كيعنػي: فيمػا سػمؼ مػف الػزمف إلػى كقػت أف 
، قاؿ: مػا شػفتو ذا استخبرتىو عف أحد لـ يعرفو قبؿي ه فيمػا أبػدناث أم: لػـ أر  (ْ)قالياث كاذ

 مضى مف عمرمث

                                           

 )أ ب د(ث ّْٕ - ُّٕ/ٕ)أ ب د(، كتاج العركس  ّْٗ/ِينظر: الصحاح  (ُ)

 )أ ب د(ث ِْٔ)أ ب د( بتصرؼ، كينظر: ال امكس المحيط  ّْٕ:  ُّٕ/ٕتاج العركس  (ِ)

 )أ ب د(ث ُْٔ/ُْذيب المغة تي (ّ)

ؼ: ًإذا عػػػم لمنظػػػرالكممػػػة فصػػػيحة، ي ػػػاؿ: " (ْ) : شػػػاؼى بمعنػػػى تشػػػكَّ  ّّٖٓ/ٔ"ث شػػػمس العمػػػـك
 )شاؼ(ث
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 اعتُتبد ٔتؼهيك:
أسػػمفتي أف "أبػػدنا" فػػي فصػػيح معناىػػا ت ػػ  عمػػى الػػزمف اآلتػػي، كرصػػد البحػػث  
عمى مػا انصػـر منػو، أك عمػى مػا ىػك ست مػف الػدىرف كعميػو  -عند العكاـ-إطمقيا 

 فإف استعماليا في المدًبر مف الزماف كالم ًبؿ يعد مف التضادث
ذا تأممتيػػا مميِّػػا تبػػ  يف لػػؾ أف ىػػذا الظػػرؼ تطػػكرت داللتػػو مػػف الخػػاص إلػػى كاذ

، أمػا (ُ)العاـ، أم: أصابو تعميـ خاصف ذلؾ ألنيا عند العرب تأتي لمزمف اآلتي ف ػط
 لدل العامة ف د اتسعت داللتيا، فأصبحت لمزمانيف الخالي البعيد كالم بؿ المديدث

ضػاد، حيػث كقد أكردت بعض الكتب التي رصدت أممط العكاـ نظيرنا ليػذا الت
ال أفعػػؿ ىػػذا تخػػص "قىػػطُّ" لمػػا يسػػت بؿ مػػف الػػزمف، في كلػػكف:  -كقتاػػذ-كانػػت العامػػة 

 (ّ)ممحضة لمزمف الغابرث -في الفصيح-كىي  (ِ)ثطُّ قى 
 

                                           

ػ، لشرح )قكاعد اإلعراب البف ىشاـ(ينظر:  (ُ)  ِٖ: ص خ زادػ، شيػ كمػمحمد بف مصػطفى ال يكجى
 ث

بػف ، الكتحريػر التحريػؼ تصػحيح التصػحيؼ، ك ُّٓص  الجػكزم، البػف ت ػكيـ المسػافينظر:  (ِ)
 ث ِْٓ/ُ أيبؾ الصفدم

 ثُّٗ/ّ)ؽ ط(، كشرح المفصؿ البف يعيش  ُْ/ٓينظر: م اييس المغة  (ّ)
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 ختصيص انذلنخ :املغهت انشاثغ
 

غ يظ
و
 ث

 املؼىن انفصيح:
ٍيػػػًر اٍمًتػػػدىاد الشَّػػػٍيًء، ًفػػػي ًعػػػرى  ( عمػػػىاٍلبىػػػاءي كىالسّْػػػيفي كىالطَّػػػاءي تػػػدؿ ) ضو أىٍك مى

 :كىاٍلبىٍسػػطىةي ًفػػي كيػػؿّْ شىػػػٍيءو " (ِ)كلػػذا فسػػركا البسػػط بأنػػو ن ػػػيض ال ػػبضث (ُ)ثًعػػرىضو 
ػػػبى ك" (ّ)"السَّػػػعىةي  "هي رى شىػػػ: نى ءى الشػػػي طى سى

ػػػدَّىا، بىسىػػػطى ك  " (ْ)                    فمنػػػان: سىػػػرَّه، بىسىػػػطى ك  يىػػػدىهي: مى
ًسػعىييـ بىسىطك  : كى مىكىػا" (ٓ)"المكافي ال ىٍكـى ٍزًف ًقٍسػطو  :أىمٍ  ،فه بىًسػيطه كى يىػده ًبٍسػطه ًبػكى                ،كىاًسػ هث كى

ف أى " (ٔ)"ميٍطمى ىػػػػةه  :أىمٍ  يي ىػػػػاؿ: فػػػػمى ػػػػبٍ كى ػػػػقكًمػػػػ طي سى كؼً و باعن ػػػػافى أكسػػػػعيـ  ،ا ًبػػػػاٍلمىٍعري           ًإذا كى
 (ٕ)"ثمن حٍ رى 

فػػراش  كىػػذا ثاكذلػػؾ إذا كػػاف ضػػي ن  ،نيطي سيػػبٍ ا ال يى راشنػػلػػي فً  شى رى قػػد فىػػ :كت ػػكؿ"
قىاؿى " (ٗ)"اٍمتدَّ كطاؿ : ُي كميريه كاٍنبىسىطى النيار " (ٖ) " اػاف كاسعن ػإذا ك ،ؾػطي سي بٍ يى                      كى

                                           

 )س ط ب(ث ِّّ/ُ)ب س ط(ث كالعباب الزاخر  ّْٕ/ُينظر: م اييس المغة  (ُ)

 )ب س ط(ث ُُْ،  ُُْ/ٖ)س ط ب(، كالمحكـ كالمحيط األعظـ  ُِْ/ُِينظر: تيذيب المغة  (ِ)

)س ط ب(، كالصػػحاح  ُِْ/ُِ)ب س ط(، كينظػػر: تيػػذيب المغػػة  ّْٕ/ُم ػػاييس المغػػة  (ّ)
 )ب س ط(ث ُُُٔ/ّ

 )ب س ط(ث ُُُٔ/ّالصحاح  (ْ)

 )ب س ط(ث ٗٓٔال امكس المحيط، ص (ٓ)

 )ب س ط(ث ّْ)ب س ط(، كالمصباح المنير ص ّْمختار الصحاح ص (ٔ)

 )ب س ط(ث ّّٔ/ُجميرة المغة  (ٕ)

 )ب س ط(ث ُُُٔ/ّ، كينظر: الصحاح ّّٔطؽ، البف السكيت صإصمح المن (ٖ)

 )ب س ط(ث َِٔ/ٕ)ب س ط(، كالمساف  ُِْ/ ٖالمحكـ كالمحيط األعظـ  (ٗ)
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  (ُ)"سىاط كالبىسيطة: األرضي العريضة: البً ىػ(َِْ)ت اٍبف شيمىٍيؿ
طي مػف كالبىًسػي ثيىسيػرُّني مػا سىػرَّؾ :أم ،إنو ليىٍبسيطيني ما بىسىػطىؾكت كؿ العرب: 

كًض سيػػمّْي بػػو اٍنبسىػػطىت فيػػو  ىػػػ(:َُّ)ت قػػاؿ أبػػك إسػػحاؽ ،الٍنًبسػػاًط أسػػباًبو فالعىػػري
 (ِ)ثففيو سىبىبىاًف مٌتصمف في أٌكًلو "،ميٍستىٍفًعميفٍ "األسبابي فصار أٌكليو 

ٍزؽى ًلًعبىاًدًه كييك  ":البىاًسط" -تىعىالىى-ًفي أىٍسمىاًء المًَّو ك" ٌسػعو ىيكى الًَّذم يىٍبسيطي الرّْ
يىػػاًةث ًتػػًو، كيىٍبسيػػط اأٍلىٍركىاحى ًفػػي اأٍلىٍجسىػػاًد ًعٍنػػدى اٍلحى رىٍحمى ػػكده كى ـٍ بجي مىػػٍيًي -قػػاؿ ا  ك" (ّ)"عى

 ًَلبا تببْسُطْيَا مُلَّ  لْبَسْطِ : -تعالى
ًَزب دَهُ ََسْاطبً  فِا      كقكلػو: ،ؼٍ رً ٍسػي ػكؿ: ال تي  (ْ)

   لْعِلْمِ ًَ لْجِسْمِ
 (ٔ)"ا في العمـ، كطكالن كتمامنا في الجسـعن طنا كتكساانبس :أم (ٓ)

 املؼىن انؼبيي:
ػػػيّْؽ،   مػػػف الػػػدارج عمػػػى ألسػػػنة النػػػاس اسػػػتعماؿ كممػػػة "بسػػػيط" بمعنػػػى الضَّ

يّْؽ: ن يض المتًس  الممتدث   كالضَّ
مف ذلؾ أنؾ إذا زاممت أحدنا في مرحمة الدكتكراة، لـ حالت الدنيا بيف ل ياكما 

بىػػرى  هي، كقػػد أنجػػز رسػػالتو فػػي ىػػذه المػػدة، قيػػؿ لػػؾ: أنجػػز مػػدة كجيػػزة، لػػـ التمسػػتى خى
 رسالتوث فترد متعجبنا مشدكىنا: في ىذه المدة البسيطة؟ كتعني: الضي ة المحدكدةث 

                                           

 )ب س ط(ث  ُُُٔ/ّ)س ط ب(، كينظر: الصحاح  ِّْ/ُِتيذيب المغة  (ُ)

 )ب س ط( بتصرؼث  ُِْ، ُُْ/ٖالمحكـ كالمحيط األعظـ  (ِ)

 )ب س ط(ث ُّْ/ ُٗ)بسط(، كتاج العركس  ُِٕ/ُديث كاأللر، النياية في مريب الح (ّ)

 ث ِٗسكرة اإلسراء: مف اآلية  (ْ)

 ث ِْٕسكرة الب رة: مف اآلية  (ٓ)

 ثُٕٕ،  ُٕٔ/ُ، ألبي عبيد اليركم الغريبيف في ال رسف كالحديث (ٔ)
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 اعتُتبد ٔتؼهيك:
الكاسػ ي، الممتػد، البعيػد  -عنػد العػرب-لبت مف العرض اآلنػؼ أف "البسػيط" 

 إلى ىذا المعنىث تيرىدُّ  -كمنيا "البسيط"-المدل، كأف جمي  المشت ات 
يّْؽ" فالعكاـ كالمتخصصػكف فيػو سػكاءث  أما استعماؿ "البىًسيط" في معنى "الضَّ

 كىذا مف إطمؽ المفظ عمى ضد معناه الفصيح، الذم تكمـ بو أقحاح العربث
 كر معناىا عمى مرحمتيف:ػكلعؿ الباعث إلى كقكع ىذا التضاد أف الكممة تط

إلػػى معنػػى اليسػػير السػػيؿ، بعػػد أف  -لسػػنة العامػػةعمػػى أ-انت ػػاؿ "البسػػيط"  -األٔىل
كانػػت تػػدؿ عمػػى الكاسػػ  الرحػػب، كليػػـ فػػي ىػػذا االسػػتعماؿ مندكحػػةف حيػػث يمكػػف 

، " فػػ"البسيط" مصػطمح ي ابمػو "المركَّػب"ميػر المركػب"مف معنػى  التسكيم لو بأنو أيخذ
لة سػيك ك  يسػر مف معنى المبسكط الممتدف ألف بسط الشيء كمٌده يػؤدم إلػى أيخذ أك

 ث(ُ)التعامؿ معو، كقد ذكرتو المعاجـ الحديلة بيذا المعنى
اشػتيير إطػمؽ "البسػيط" عمػى "اليسػير"، كفشػا ىػذا االسػتعماؿ بػيف النػاس  -انخبَيخ

الذم يعنػي -كطاؿ العيد بو حتى نىسيكا داللتو األصيمة، لـ تطكر معناىا مف اليسير 
يّْؽث  -عندىـ ال ميؿ المحصكر  إلى الضَّ

ت أف اسػػتعماؿ "البسػػيط" بمعنػػى "الضػػيّْؽ" قػػد اتخػػذ مػػف التطػػكر كبيػػذا يلبػػ
الداللي مطية إلى معناه الجديد، عمى طريؽ تخصيص العاـ كانحسار المعنػىف إذ دؿ 

 أكالن عمى الكاس  الشاس ، لـ أطمؽ عمى الضيؽث 
 
 

                                           

ختػار ، معجػـ الصػكاب المغػكم مُٓينظر: معجـ أخطاء الكتاب، لصػمح الػديف الػزعبمكم ص (ُ)
 )ب س ط(ث ْٕٗ/ُعمر 
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 املجحج انخبَي
 اإلثذال

 كفيو مطمباف، ىما:

ث -املغهت األٔل  إبداؿ الضاد داالن

ث -ملغهت انخبَيا  إبداؿ الذاؿ داالن
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 إثذال انضبد دالً  :  املغهت األٔل
 

ٕد
ُ
ف
ْ
ش
و
 ي

 املؼىن انفصيح:
ٍرفيكد" اسـ مفعكؿ مف "رىفىدى"، "ت كؿ و، ككػذلؾ : رىفٍدتيوي أىٍرًفديهي رىٍفدان، إذا أعطيتىػ"مى

ٍنتىػػػوي  ػػػٍ ي المَّػػػبىًف، كالك" (ُ)"إذا أعى  (ِ)"شػػػيء ، ككػػػؿّْ  ػػػكؿً الرّْفػػػدي: المىعيكنػػػةي بالعىطػػػاء، كسى
ث كاالٍسػػػًتٍرفادي: " في كاإلرفػػػادي: اإلعطػػػاءي كاإلعانػػػةيث كالميرافػػػدة: الميعاكنػػػةث كالترافيػػػد: التىعػػػاكي

ث كالتىٍرفيدي: التسكيد، ي اؿ: ريفً  ـى  :، أمدى فمفه االٍسًتعانىةيث كاالٍرًتفادي: الكىٍسبي د كعيظّْػ ث  "سيكّْ
(ّ) 

ئْسَ  لرِّفْدُ  لْمَرْفٌُدَُِ كمنو ما جاء في التنزيؿ العزيز:
أم: باس العطػاء  ،(ْ)

يىكيكفي اٍلفىٍيءي " في أشراط الساعة: -صمى ا  عميو كسمـ-كقكؿي النبي  (ٓ)ثىطى عٍ المي  "كى
تو  :، أىمٍ (ٔ)ًرٍفدنا"  ث(ٕ)"الى ييكضى ي مىكىاًضعىوي  ،يىكيكفي ًصمى

ٍيش تىتىرىافىدي ًبًو ًفي ا :الرّْفادةي ك" جي كؿُّ إنسافو عمػى لجاىميَّة، فييخرً شىٍيء كىانىت قيرى
رى  عىًظيمن فىيٍجمىعيكفى مىاالن  ،قدر طاقتو زي ـى كالزبيبى  ا أىيَّاـ المكًسـ، كيشتركف ًبًو الجي كالطعا

                                           

)ر ؼ د(، كالمصػػػػػباح المنيػػػػػر لمفيػػػػػكمي  ُُٖ/ّ)ر ؼ د(، كالمسػػػػػاف  ْٕٓ/ِالصػػػػػحاح،  (ُ)
 )ر ؼ د(ث ِِّ/ُ

 )د ر ؼ(ث ِْ/ٖالعيف،  (ِ)
 )ر ؼ د(ث ْٕٓ/ِالصحاح،  (ّ)
 ثٗٗسكرة ىكد: اآلية  (ْ)
 ، بتصرؼثٕٗٓ/ّالغريبيف في ال رسف كالحديث، ألبي عبيد اليركم،  (ٓ)
، كجمػػ  ِّْ/ُٗ مطبرانػػي، لالمعجػػـ الكبيػػر"، كذلػػؾ فػػي: كىأىٍف يىكيػػكفى اٍلغىػػٍزكي ًرٍفػػدناركم بمفػػظ: " (ٔ)

 (ثَُُُٗبرقـ ) َِْ/ُُالجكام  لمسيكطي 
 )ر ؼ د(ث َُٕ/ٖ"ر ؼ د"، كتاج العركس  ُِْ/ِم اييس المغة  (ٕ)



 

  

 

 
 المغة المعاصر ضد معناه الفصيح ،عرض كدراسة في ضكء عمـفي ما استعممو العىكىاـ م

 

ْٗٗ 

ـى بػػذلؾ  ؿ مػف قىػا كىػػافى أكَّ ٍكًسػـ، كى تَّػػى ين ضػيى اٍلمى لمنبيػذ، فىػمى يزالػػكف ييطعمػكف النػاسى حى
 (ُ)ث  "ىىاشـ بف عبد منىاؼ

 (ِ)د عمى ىذا: العطاء، كالصمةثفالرّْفٍ 
 املؼىن انؼبيي:

تميج كلير مػف ألسػنة العامػة بكممػة "مرفػكد"، كيسػتعممكنيا بمعنػى المعػزكؿ 
عف كظيفتو كعممػو، أم: الممنػكع كالمحػرـك مػف كظيفتػو كراتبػوف لتكانيػو أك إخفاقػو 

: عى المك  المديري  رفىدفي العمؿ، أك تمرده عمى المديرف كمف لـ تراىـ ي كلكف:   وي لىػزى ظؼى
 ث(ّ): فصمو عف المدرسةتمميذنا مشاًمبنا مدير المدرسة رفىدث ك ف كظيفتوع

كيشػػي  اسػػتعماؿ ىػػذه الداللػػة فػػي األكسػػاط التجاريػػة، السػػيما فػػي شػػركات 
 -العالػة-ال طاع الخاصف حيث يممؾ رايس المؤسسة اتخاذ ال رار بفصؿ المكظفيف 

 عف عمميـث
 اعتُتبد ٔتؼهيك:

أف "مرفػػكد" تسػػتعمؿ فػػي الفصػػيح بمعنػػى: معطػػى كمعػػاف تبػػيف ممػػا سػػمؼ 
كممنكح، أما عند العامة فيي بمعنى المعػزكؿ عػف العمػؿ المحػرـك مػف راتبػو لػذلؾ، 
كىػػذا مػػف إطػػمؽ الكممػػة عمػػى ضػػد معناىػػا الفصػػيح، كلعػػؿ باعػػث ىػػذا عنػػدىـ أنيػػـ 

: تركيػػػؾ الشػػػيءى، تى ػػػكؿ: ر يسػػػتعممكف "مرفػػػكد" بمعنػػػى "مرفػػػكض"، فػػػػػ" ػػػني الرٍَّفضي فىضى
ٍنػده تركػكا قااػدىـ كانصػرفكاث كالرافضػة: فرقػة مػف  كمنػو الػركافض، كىػـ (ْ)"فرفىضتيو جي

                                           

)د ر ؼ(،  ِٕ/ُْ، كتيػػذيب المغػػة ِٗٔ/ّمريػػب الحػػديث ألبػػي عبيػػد ال اسػػـ بػػف سػػمـ،  (ُ)
 "ر ؼ د"ث ُُٖ/ّكالمساف 

)ر  َُٕ/ٖ)ر ؼ د(، كتػاج العػركس  ُُٖ/ّ)ر ؼ د(، كالمساف  ْٕٓ/ِينظر: الصحاح،  (ِ)
 ؼ د(ث

 )ر ؼ د(، بتصرؼث ُْٗ/ِ، عمر أحمد مختارث د ،معجـ المغة العربية المعاصرة (ّ)
 )ض ر ؼ(ث ُّ/ُِتيذيب المغة،  (ْ)
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 (ُ)ثرضػػى ا  عنػػػو-لتػػػركيـ زيػػد بػػف عمػػى  فصػػمعي: سػػمكا بػػذلؾالشػػيعةث قػػاؿ األ
 كالرفض عند العامة معناه المن ث

كلـ مسكغ صكتي أفضى إلى المعنى العامي، يكمف في إبداؿ الضاد داالن فػي 
مػػف أكؿ حافػػة المسػػاف كمػػا كض"ف كىػػك ت ػػارب مخرجييمػػا، حيػػث تخػػرج الضػػاد "مرفػػ

 (ِ)العمياث مما بيف طرؼ المساف كأصكؿ اللنايا، كتخرج الداؿ يمييا مف األضراس
 

 

                                           

 )ر ؼ ض(ث َُٖٕ/ّينظر: الصحاح،  (ُ)
 ثَٔ/ُينظر: سر صناعة اإلعراب،  (ِ)
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 إثذال انزال دالً  : املغهت انخبَي
 

 
و
 دددددر

و
 عذ

 املؼىن انفصيح:
ػػٍدعي: ال ىٍطػػ ي " رة، حسػػية كمعنكيػػة، كيتفػػرع عػػف ىػػذا المعنػػى دالالت كليػػ (ُ)"الجى
ػػٍدعي: قطػػ ي األنػػًؼ، كقطػػ ي األذًف أيضػػان، كقطػػ  اليػػًد كالشػػفًةث ت ػػكؿ منػػو: منيػػا ""ا لجى

ػػٍدعاءي  ػػدىًع، كاألنلػػى جى دىٍعتيػػوي، فيػػك أىٍجػػدىعي بػػيّْف الجى ػػ :كمنػػو" (ِ)"جى وث مسػػامعى  ا ي  عى دى جى
ٍنسىػػاف (ّ)"األذنػػيف  ى طىػػكمعنػػاه: قى  ًفػػي الػػٌدعاء عمػػى اإلًٍ ػػي كلػػكف كى ٍ ػػران : جى  (ْ)ثٍدعان لىػػوي كعى

 (ٔ)"كاألىٍجدىعي: الشٍَّيطافي " (ٓ)"تذىب بو :بالماؿ، أم عي دى جٍ تى  التياع: السنة الشديدة دى كجى "

                                           

 )ج د ع(ث ُْ/ٖ)ع ج د(، كالمساف  َّٓ/ُالمحكـ كالمحيط األعظـ  (ُ)

)ج  ّٗ/ُ)ج د ع(، كالمصباح المنير  ُِٗ/ُ)ج د ع(، كينظر: العيف  ُُّٗ/ّالصحاح  (ِ)
 د ع(ث

 )ع ج د(ث ُِ/ِ سىمىمة بف ميٍسًمـ العىٍكتبي، لاإلبانة في المغة العربية (ّ)

 )ع ج د(، بتصرؼث َّٔ،  َّٓ/ُالمحكـ كالمحيط األعظـ  (ْ)

 ِّْ/ُ)ج د ع(، كم ػػاييس المغػػة  ُِٗ/ُ)ج د ع(، كينظػػر: كالعػػيف  ُُّٗ/ّالصػػحاح  (ٓ)
 )ج د ع(ث

 )ج د ع(ث َٖٕال امكس المحيط ص (ٔ)
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ٍدعي ك  ا- الجى ، كالسَّ -أيضن ٍبسي ٍنتيوي ٍعتيوي، أم: سى دى كي اؿ: جى " (ُ)ثفي جٍ : الحى كمف  (ِ)"جى
ػدىعى الرجػؿي ًعيالىػوىذا المعنػى قػكليـ:  ػبس عػ ،جى ٍيػرى ًإذا حى ػٍف ثثث  نيـ اٍلخى ػٍبسي مى كىىيػكى حى

مىى اإًلذ ،تىٍحًبسو عمى سيكًء كالاو  (ْ)ثًمٍنؾى لىوي  (ّ)الةكىعى
ػػػػٍدع المعنػػػػكم:   ػػػػو ميجادىعػػػػة  أم: الميجادعػػػػةي:كمػػػف الجى الميخاصػػػػمةيث كجادىعى

ػػػاًحًبًوف قىػػػاؿى النَّ  ،كًجػػػداعان: شػػػاتىمىو كشػػػارَّه ػػػدىع أىنػػػؼ صى ػػػا جى اًبغىػػػةي كػػػأىفَّ كيػػػؿُّ كىاًحػػػدو ًمٍنييمى
 الذٍُّبياني:

، الى أيحػػػػػػػاًكؿي ميرىىػػػػػػػا ػػػػػػػٍكؼو  أىقػػػػػػػارعي عى
 

ػػػػػٍف تيجػػػػػاًدعي كي   ، تىٍبتىًغػػػػػي مى ػػػػػكهي قيػػػػػركدو  (ٓ)جي
 

تَّػػى يىػػًذلُّكا : اٍجػػدىٍعيـ بػػاألىمر حى يي ىػػاؿي كىػػذىًلؾى الٌتجػػاديعث كى :  ثثث كى ػػٍف لىٍعمىػػبو ًكػػيى عى حي كى
ػػدَّعي أىفاًعيػػو ـى تىجى ػػا ػػيى  :أىم ،كتجػػادىعي  ،عى ػػا ًلشىػػدًَّتوً يٍأكػػؿ بىٍعضي كىػػذىًلؾى  ثا بىٍعضن دى  :كى ٍكػػتي اٍلػػًبمى تىرى

دَّعي كتىجادىعي أىفاعييا ا :أىم ،تىجى يىا بىٍعضن لىٍيسى ىينىاؾى أىٍكػ ثيٍأكؿ بىٍعضي : كى لىًكػٍف ييًريػدي  ،ؿه قىاؿى  :كى
 (ٔ)ت ىطَّ يث

 املؼىن انؼبيي:
              ليـ: إذا أرخيػػػتى سػػػمعىؾ إلػػػى ألسػػػنة العامػػػة ألفيػػػتيـ أحياننػػػا يمتػػػدحكف ب ػػػك  

صػػكؿ بالنػػاس، حػػريص عمػػى  دكد، كى ػػدىع قػػكم كىيعجبػػؾث يريػػدكف: فػػمف كى فػػمف جى
، كيػػدف   ، كيعطػػي المحػػرـك مػػكدتيـف كلػػذا يسػػعى فػػي حاجػػة أخيػػو، فيىكسػػب المعػػدـك

زثثث  العىكى

                                           

 )ج د ع(، بتصرؼث َٖٕال امكس المحيط ص (ُ)

 )ج د ع(ث َُٓ/ُ بف ال ىطَّاع، الاؿكتاب األفع، كينظر: َِٕ/ِمعجـ ديكاف األدب  (ِ)

 )ذ م ؿ(ث َُْٕ/ْينظر: الصحاح  اإلذالةي: اإلىانةيث (ّ)

 )ج د ع(ث ُّْ/َِ)ج د ع(، بتصرؼ، كينظر: تاج العركس  ّْ/ٖالمساف  (ْ)

 ث َٓالبيت مف الطكيؿ، كىك لمنابغة الذبياني، في: ديكانو ص (ٓ)

 )ج د ع(ث ُُّٗ/ّاح )ج د ع(، بتصرؼ، كينظر: الصح ِْ/ٖالمساف  (ٔ)
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كيظيػر ىػذا جميِّػا حػيف ي صػدؾ أحػد ذكيػؾ لحاجػة تعسػرت فػي مصػمحة مػا،  
دىع"،  قػػاامن لػػو: فػػمف ي ضػػييا لػػؾ، أىٍخًبػػٍرهي أنػػؾ مرسػػؿ إليػػو مػػف فتحيمػػو إلػػى ذاؾ الػػػػ"جى

ػدىع قػكمث كت صػد أنػو -كال نا-: متأكد؟ فتجيبو -متلبتنا-ًقبىميث فيسألؾ  : نعـ، ىػك جى
، فيك في إنجاز الحكااج سبَّاؽهث  لشدة حبو لؾ، ال يرد لؾ سيٍؤالن

 اعتُتبد ٔتؼهيك:
يح الػػذم تجتمػػ  عميػػو لبػػت مػػف ىػػذه الكممػػات المرصػػكفات أف المعنػػى الفصػػ 

ليػػو تيػػرىدُّ جميػػ  تصػػاريفيا-مػػادة )ج د ع(  ىػػك ال طػػ ، كمنػػو المجادعػػة، كىػػي  -كاذ
دِّاف ألنػػو  المخاصػػمة كالمنازعػػة كالميشػػارَّة، فالمجػػاًدع: لػػـ ييبػػًؽ لػػو فػػي قمػػكب النػػاس كي

 يألؼ الش اؽ كسكءى األخمؽث
دىع" مف المكطَّايف أكنافنا الذيف  يىألفكف كيؤلفكفف كعميو  أما عند العامة فالػػ"جى

 فالمعنياف متضادافث
"ف فصػارت   ػذىعو كيرجح ىينا أف سبب االنحراؼ الداللي إبداؿ الذاؿ داالن في "جى

ذىعي  دىعنا"ف كالػػ"جى : "جى رىقىةى بًف نىٍكفىؿو ث كًمٍنوي قىٍكؿي كى دىثي  : الشَّابُّ الحى
ذىعٍ   (ُ)يىا لىٍيتىًني ًفييىا جى

تَّػى  -صمى ا  عميػو كسػمـ-ة النبي ا حيفى تىٍظيىر نيبكَّ ابن لىٍيتىني أىكيكفي شى  :أىمٍ  حى
 (ِ)أيبىاًلمى ًفي نيٍصرىتوث

إلػػى الداللػػة المعنكيػػة  -قػػكة البػػدف-لػػـ تطػػكرت الكممػػة مػػف الداللػػة الحسػػية  
الكامنة في قػكة الػنفس بصػبرىا عمػى مسػااؿ الطػالبيف، كحاجػة الػرامبيف المعػكزيف، 

 كىنا كق  التضاد بينيماث 

                                           

مة، في ديكانو ص (ُ)  ثُِٖالشطر مف مجزكء الرجز، كىك لدريد بف الصّْ

 )ج ذ ع(، بتصرؼث ِّْ/َِتاج العركس  (ِ)
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بػػ فػػي -داؿ الػػذاؿ داالن عػػادة لغكيػػة درج عمييػػا العػػكاـ فػػي مصػػر، في كلػػكف كاذ
: ًديػػب، مػػ  قمػػب اليمػػزة يػػاء، كي كلػػكف: دىاب، فػػي: ذابث كالػػذم يىسَّػػرى ىػػذا -"الػػذاب"

بيف طرؼ المساف كأصكؿ  اإلبداؿ كسيمو قربي مخرجي الداؿ كالذاؿ، فالداؿ تخرج مف
 ث(ُ)العميا المساف كأطراؼ اللنايا مما بيف طرؼ العميا، كالذاؿ تخرج  اللنايا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 ث ْٕ/ُينظر: سر صناعة اإلعراب، البف جني  (ُ)
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 املجحج انخبنج
 األعجبة انُفغيخ 

 كيشتمؿ عمى لملة مطالب، ىي: 
 التفاؤؿث -املغهت األٔل

 قصد المبالغةث -املغهت انخبَي
 الرمبة في الت ميدث -املغهت انخبنج
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 انتفبؤل : املغهت األٔل
 

م د  1
و
ػ
َّ
 انض

 املؼىن انفصيح:
ث ا" ، ًلنىشىػػاطو يىكيػػكفي ًقمَّػػًة اٍسػػًتٍ رىارو ػػرىحو كى مىػػى مى ػػٍيؿه يىػػديؿُّ عى ـي أيصى لػػزَّاءي كىاٍلعىػػٍيفي كىالػػمَّ

: النًَّشػػيطي  : النَّشىػػاطيث كىالزًَّعػػؿي ػػؿي ػػمن: نىًشػػطى، كأىًشػػرى  -كفىػػًرحى - زىًعػػؿى ي ػػاؿ: " (ُ)"فىالزَّعى  (ِ) "زىعى
: المى شى األى ك"  (ّ)"رطى كالبى  حي رى ري

ؿ" في معنى "بطر" مرادفنا شدةى المرح، ف اؿ: "كقد ذكر الز  كبطػر مخشرم "الزَّعى
 (ْ)ث  "كىك مجاكزة الحد في المرح كخفة النشاط كالزعؿ

 املؼىن انؼبيي:
ؿ" بمعنى الغضب كالضجر كاالمتيػاظ كالنكػد،  -كميرىـ-يستعمؿ العكاـ  "الزَّعى

جارتيػػا،  في كلػػكف: فػػمف زعػػؿ مػػف صػػدي و، أم: مضػػب عميػػو، كفمنػػة زعمػػت مػػف
بمعنى: امتاظت كضجرت، كفمف زعمف منو، أم: ضجره كمضباف منو كأصابو منو 

ؿى فمننا، أم: جر إليو نكدنا ثثث  (ٓ)  ضيؽ، كفمف زعَّ

                                           

 )ز ع ؿ(ث ٗ/ّم اييس المغة،  (ُ)

 )ز ع ؿ(ث ٓٗ/ِطاع )ز ع ؿ(، كينظر: كتاب األفعاؿ، البف ال  ُُِ/ِٗتاج العركس  (ِ)

 )أ ش ر(ث ِْٖ/ٔالعيف  (ّ)

 )ب ط ر(ث ٓٔ/ُأساس البممة  (ْ)

 )ز ع ؿ(ث َّّ/ٓ رينيارت بيتر سف ديكًزم، لتكممة المعاجـ العربيةينظر:  (ٓ)



 

  

 

 
 المغة المعاصر ضد معناه الفصيح ،عرض كدراسة في ضكء عمـفي ما استعممو العىكىاـ م

 

َٕٓ 

 اعتُتبد ٔتؼهيك:
                  لمداللػػػػػػة عمػػػػػػى المػػػػػػرح  -عنػػػػػػد أىػػػػػػؿ المغػػػػػػة-انع ػػػػػػدت مػػػػػػادة "ز ع ؿ"  

: ًشدَّة الفىرىح حتى ييجاكزى قىٍدرىهحف إذ "كالخفة كالنشاط، كالمرح أعمى مف الفر  (ُ)"المىرىحي
 

أما عند العامة فييطمؽ عمى الضجر كالضيؽ كالنكد كالتغيظ، كىي ضد المرح 
              كالفػػػػػػرح، كمػػػػػػف لػػػػػػػـ يعػػػػػػد "الزعػػػػػػػؿ" مػػػػػػف المتضػػػػػػادف إذ اسػػػػػػػتعمؿ فػػػػػػي معنػػػػػػػى 

 كضدهث

ا لػـ تػرد كقد رفػض الػدكتكر أحمػد مختػار عمػر ىػذا االسػتعماؿ، كحجتػو أنيػ
السػبب: ث الػرأم: مرفكضػةث ملاؿ: زىًعؿ منػوبيذا المعنى في المعاجـ ال ديمة، ف اؿ: "

ػػًجر كامتػػاظ ألنيػػا لػػـ تػػرد بيػػذا المعنػػى فػػي المعػػاجـ ال ديمػػةث ف كليػػذا (ِ)"المعنػػى: ضى
 (ّ)عػػدىا المعجػػـ الكسػػيط مػػف المكلَّػػد الػػذل ظيػػر بعػػد عصػػر االستشػػياد كاالحتجػػاجث

ؿُّ عمماء المغة ال  (ْ) يأخذكف بمغة المكلديفثكجي

ػؿ  بمعنػى -كقد يرج  سبب ىػذا االسػتعماؿ إلػى التفػاؤؿ، حيػث يطم ػكف الزَّعى
، ككػػأنيـ ي كلػػكف  -المػػرح : لعمػػو -مػػف طػػرؼ خفػػي–عمػػى المتغػػيظ الغاضػػب تفػػاؤالن

نمػا -يرضى كيسعد، كيزكؿ عنو ما كجدث كما أطم ت العرب المفازةى عمى الصػحراء  كاذ
ـى عمى المديمف كربمػا كػاف  (ٓ)-كا ليا بالفكزكلكف تفاءل ،ىي ميمكة  -إذ ذاؾ–كالسمي

ػًميمان ييحتىضر، ك  -ذاؾ نَّمىا سيمّْي المٌػًديم سى ف ألٌنيػـ تىطىيَّػركا مػف المٌػًديم، ف ىمىبػكا المعنىػى فاًذ

                                           

 )ز ع ؿ(ث ِّٓ/ّالعيف،  (ُ)

 )ز ع ؿ(ث ِِْ/ُمعجـ الصكاب المغكم، ألحمد مختار عمر  (ِ)

 )ز ع ؿ(ث ّْٗ/ُينظر: المعجـ الكسيط،  (ّ)

 ث ُِْينظر: المعيار في التخطاة كالصكاب، دراسة تطبي ية، دث عبدالفتاح سميـ، ص (ْ)

 )ز ع ؿ(ث ْْٖينظر: الت فية، لمبندنيجي، ص (ٓ)
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بىًشي: أىبيك البىٍيضاء راجيف بيٍرأىهي، كملمما يستعمؿ العػكاـ اآلف "العافيػة"  (ُ)ثكىمىا قىاليكا لمحى
، في كلكف  كيريدكف : ىػك بعافيػة، كيريػدكف: -لمسااؿ عػف المكعػكؾ-المرضف تفاؤالن

 س يمناث أم: يرجكف لو العافيةث

                                           

 )س ؿ ـ(ث ُُّ/ُِينظر: تيذيب المغة،  (ُ)
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 خددانؼبفي -2
 املؼىن انفصيح:

ػػاءىت "العافيػػة"  قػػد جى اٍسػػـ يكضػػ  مىكًضػػ  اٍلمصػػدر الح ي ػػٌي كىىيػػكى المعافػػاةث كى
ًبػػؿ، ك  : سىػػًمعت راميػػة اإلًٍ ػػادر كىًليػػرىة عمػػى فاعمػػةث قىػػاؿى سىػػًمعت  :أىم ثلاميػػة الشَّػػاءمصى

 (ُ)ىاثىا كلغاءى ريماءى 

يي ىػاؿ: عافػاه ا  مػف " (ِ)ثًدفػاعي ا  عػف العبػد المىكػارًهى أمػا معناىػا، فالعافيػة: 
كه يعافيو معافاة كعافية : عافاهي المَّوي كأىٍعفىاهك  (ّ)"اٍلمىٍكري كىىب لىوي اٍلعىاًفيىةى ًمػفى  :أىم ،يي ىاؿي

كىػب لىػوي اٍلعىاًفيىػة مػف الًعمىػؿ  :أىم ،كأعفػاه" (ْ)كأىٍعفاهي ًمفى األىمًر: بىػرَّأىهث ثثالًعمىؿ كالبىمياث
 (ٓ)ث "كالبميا

ٍفػكنا كىعيفيػكِّا كىعىفىػاءن كمنو قكليـ: " ٍنًزؿي يىٍعفيك عى ػدّْ -عىفىا اٍلمى  ثدىرىسى  :-ًبػاٍلفىٍتًح كىاٍلمى
يػػ فىٍتػػوي الرّْ ػػػى حي ييٍستىٍعمػػػكىعى ًزمن ميتىعىدّْ ػؿي الى ًمٍنػػوي  اثػينػػا كى ٍنػػؾى  :كى فىػػا المَّػػوي عى ث :أىمٍ  ،عى ػػا ذينيكبىػػؾى  مىحى

                                           

)ع ؼ ك(، بتصػرؼ، كينظػر: الغػريبيف فػي ال ػرسف كالحػديث ألبػي عبيػد  ُُْ/ّتيذيب المغة  (ُ)
               ُْٗ/ِ)ع ؼ ك(، كالمصػػػػػباح المنيػػػػػر  ُِّ، كمختػػػػػار الصػػػػػحاح، صَُُّ/ْليػػػػػركم ا

 )ع ؼ ك(ث

)ع ؼ ك(،  ُُْ/ّ)ع ؼ ك( بتصػػػػػػرؼ، كينظػػػػػػر: تيػػػػػػذيب المغػػػػػػة  ِٗٓ، ِٖٓ/ِالعػػػػػػيف  (ِ)
 )ع ؼ ك(ث ْٓ/ْكم اييس المغة 

 )ع ؼ ك(ث ُِّ)ع ؼ ك(، كينظر: مختار الصحاح، ص ُُْ/ّتيذيب المغة  (ّ)

                ُُّّ)ع ؼ ك(، بتصػػػػػػػرؼ، كينظػػػػػػػر: ال ػػػػػػػامكس المحػػػػػػػيط ص  ّٕ، ِٕ/ُٓالمسػػػػػػػاف  (ْ)
 )ع ؼ ك(ث

)ع  ُُْ/ّ)عفا(، بتصرؼ، كينظر: تيػذيب المغػة  ِٓٔ/ّالنياية في مريب الحديث كاأللر  (ٓ)
 ؼ ك(ث
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ػؽّْ  ػٍف اٍلحى مىٍيػوً  ،أىٍسػ ىٍطتىوي  :كىعىفىٍكتى عى ػٍف الَّػًذم ىيػكى عى ٍكتىػوي عى ػا  :كىعىافىػاهي المَّػوي  ثكىأىنَّػؾى مىحى مىحى
ـى  ٍنوي اأٍلىٍس ىا  (ُ)ث "عى

ًمٍنػوي  -أف رسػػكؿ ا   -نػورضػي ا  ع-الصػديؽ  بىٍكػػرو  كأىبػ مػا ركاه سػيدناكى
ػػميكا ا ى العىٍفػػك كالعىاًفيىػػةى " قػػاؿ: -صػػمى ا  عميػػو كسػػمـ ٍحػػكي  ،(ِ)"كالميعىافىػػاةى  سى فػػالعىفك: مى

ثثث  الػػذُّنكب، كالعىاًفيىػػة: أىٍف تىٍسػػمىـ ًمػػفى األٍسػػ ىاـ كالبىمىيػػا، كىًىػػيى الصػػحةي كًضػػدُّ المػػرىض
: أىمٍ كالميعىافىاة: ًىيى أىٍف ييعىاًفيىػؾ ا ي ًمػفى ال ـٍ كييٍغنػييـ  :نَّػاًس كييعىػاًفيىييـ ًمٍنػؾى ػٍنيي ييٍغًنيػؾ عى

ـٍ  ٍنيي ٍنؾى كأذىاؾى عى ، كيىٍصرؼ أذاىيـ عى ٍنؾى  (ّ)ثعى
لى ىذا المعنػى تيػردُّ الػدالالت  فػ)العيف كالفاء كالكاك( تدؿ عمى ترؾ الشيء، كاذ

 (ْ)الساب ة، مير متفاكتةث
 املؼىن انؼبيي:

داللػػة عمػػى السَّػػ ىـ، بػػؿ عمػػى شػػدتو، نسػػم  ىػػذه تسػػتعمؿ "العافيػػة" أحياننػػا لم
ػػػوي المػػػرض، فتسػػػأؿ عنػػػو ذكيػػػو،  َـّ، أك جػػػارنا اطَّرىحى ػػػ الداللػػػة حػػػيف تفت ػػػد خمػػػيمن قػػػد حي
نمػا  في كلكف: ىك بعافيةث كليس المراد بالعافيػة ىينػا المنشػط كالسػممة كالصػحة، كاذ

ث كربمػا عنػكا بػػػ"ال ًج ه، قد مسو الضػرُّ عافية" ىنػا أشػد الكعػؾ قصدكا بيا أنو عميؿ، كى
 كالدَّنىؼث 

                                           

 )ع ؼ ك(ث ُِّ)ع ؼ ك(، كينظر: مختار الصحاح، ص ُْٗ/ِالمصباح المنير  (ُ)

 ث ْٗ/ُ مسند أبي يعمى المكصمي(، ك َُُٓٔبرقـ ) ِّٓ/ٗ، منسااي، لبرلالسنف الك (ِ)

)ع  ُُْ/ّ)عفا(، بتصرؼ، كينظر: تيػذيب المغػة  ِٓٔ/ّالنياية في مريب الحديث كاأللر  (ّ)
 )ع ؼ ك(ث ّٕ، ِٕ/ُٓؼ ك(، كالمساف 

 )ع ؼ ك(ث ٕٓ/ْينظر: م اييس المغة  (ْ)
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 اعتُتبد ٔتؼهيك:
يتجمى مما سمؼ أف "العافية" تستعمؿ عند العرب لمسممة مف العمؿ كاآلفات  

فيجركنيػا أحياننػا عمػى  -كجمػ  مػف المتخصصػيف-كالخمك مػف األسػ اـ، أمػا العامػة 
مػػاح إلػػى ألسػػنتيـ، كال يريػػدكف بيػػا البػػرء كالخمػػك مػػف العمػػؿ، بػػؿ يركمػػكف بيػػا اإلل
 االعتمؿ كالضنى، السيما فيما اشتد منو كطغاث كذلؾ كجو التضاد بينيماث

كالذم صرؼ كجكهى العامة عف التصريح باأللفاظ الدالة عمى المرض تفاؤليـ 
بمت النفكس كطيبعػت اآلذاف عمػى حػب الفػأؿ كحسػًف الكػمـ،  بػكممة "العافية"، حيث جي

عافانػا -التي يف د فييا المرء عافية البػدف  السيما في شديد النكااب كعظيـ المممات
 ا  جميعناث 

كيزداد تشبليـ كي كل تمسكيـ بيذه الكممة إذا أصيب فتاىـ الحبيػب الحمػيـ 
 تشماز النفس كيل ؿ المساف عف التصريح بوث -رعاكـ ا  –بمرض مزمف ميٍ ًعد 

لبربػر )المغػرب كلىَـّ نظير ييضارع ىذا التحكؿ الداللي كيؤزره، كذلؾ أف بمد ا
"، العافيػػػة"يسػػػتعممكف م ابميػػػا "، ك نػػػار"كممػػػة ب لتصػػػريحيتحاشػػػكف اكمػػػا جاكرىػػػا( 

ألف  فيػب لػي نػارفػم ت ػؿ: جً  -أم: تشعمو- (ُ)ؾكنى يي مٍ إذا أردت أف تؤرث مى في كلكف: 
رانػي ن عػد  كي كلػكف: كممة نار تطمؽ خاصة عمى نار جيػنـ، بػؿ قػؿ: جيػب العافيػةث

 (ِ)كادفأث ،اقعد قرب النار :قرب العافية كنسخف: أم
ًبٍدعنا عند العكاـ، بؿ تألػؿ ىػذا  -تفاؤالن -كليس إطمؽ المفظ عمى ضد معناه  

في النمط الكممي الكارد عف ألبات العرب كأىًلبَّاايـ، أملالو: يسمكف الصػحراء مفػازة، 

                                           

ؼ ييحشػػػى فيػػػو التَّبػػمأنبػػػكب لمتَّػػدخيف لػػػو رأس مالغىٍمييػػكف:  (ُ) ػػػر جػػكَّ جى ، كيسػػػميو أىػػؿ مصػػػر الحى
)ع ؼ ك(  ّْٔ/ٕ، رينيػػػارت بيتػػػر سف ديكًزم، لتكممػػػة المعػػػاجـ العربيػػػة)الشيشػػػة(ث ينظػػػر: 

 بتصرؼث

 )ع ؼ ك(ث ّْٔ/ٕ، رينيارت بيتر سف ديكًزم، لتكممة المعاجـ العربيةينظر:  (ِ)
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نمػػا سػػمكىا مفػػازة مػػف الفػػكزكىػػي أشػػد الميالػػؾ،  د كالعىػػكٍ  تفػػاؤالن لصػػاحبيا بػػالفكز فكاذ
تفاؤالن لو  ف: أبا البيضاء، تفاؤالن لو، ككما سمكا المديم سميمان دى كى ، كما سمكا األسٍ سالمنا

 (ُ)ثبالسممة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                           

 ث ْْْ/ُنبارم ينظر: الزاىر في معاني كممات الناس، ألبي بكر األ  (ُ)
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 خددذ املجبنغددلص : املغهت انخبَي
 

1-  
و
 يتْ  س

 املؼىن انفصيح:
": "فعيػؿ" بمعنػى "مفعػكؿ"، أم: مرىػكب، مػأخكذ مػف الرٍَّىبىػة، كا  لرٍَّىبىػةي:"رىىيبي

الرىبة طكؿ         بة كالخكؼ: أف الفرؽ بيف الرىٍ ك" (ُ)ثمخافة م  تحٌرز كاضطراب
كمنػو مػا كرد  (ِ)"نػو يػديـ الخػكؼأل  فراىػب :كمػف لػـ قيػؿ لمراىػب كاسػتمراريهفالخكؼ 

ًديًث الدُّعىاءً " كؼي  (ّ)"رىمبةن كرىٍىبىةن ًإلىٍيؾى : "ًفي حى  (ْ)"كالفىزىع     الرٍَّىبىةي: الخى
كرىىَّبىػو:  كأرىػبى الرجػؿى " (ٓ)"وتيػفٍ ًىٍبتي الشَّيءى أىٍرىىبيوي رىىىبان كرىٍىبةن، أم: خً رى ي اؿ: "

ًبذىًلؾ في  فىزَّعوث تَّى رىًىبىو النَّاس، كى عػز -         سر قىٍكلػو كاستىٍرىىبىو: استدعى رىٍىبىتىو حى
جػػؿ ػػدىهث كتىرى " (ٕ) " (ٔ) ِ تبرْىَبٌىُمْ ًجاااوًُ  َِسِاا ْرِ م ِاايمِ سْااًَ :-كى ٍيػػرىه: إذا تىكىعَّ ىَّػػبى مى

ٍيرن   تينىوي:أي ا ك كقاؿ العىٌجاج يصؼ عى
 

                                           

 ث ّٕٓ/ِ، بتصرؼ، كينظر: تاج العركس ّٔٔص المفردات في مريب ال رسف (ُ)

 ث ُِٔالفركؽ المغكية ألبي ىمؿ العسكرم، ص (ِ)

 (ثُُْٖٓبرقـ ) ْٕٔ/َّفي مسنده  اٍلبىرىاءى ٍبفى عىاًزبو ركاه اإلماـ أحمد عف  (ّ)
 )رىب(ث َِٖ/ِالنياية في مريب الحديث كاأللر  (ْ)

         َُْ/ُ)ىػػػػػ ر ب(، كالصػػػػحاح  ُٓٓ/ٔ)ىػػػػػ ر ب(، كينظػػػػر: تيػػػػذيب المغػػػػة  ْٕ/ْالعػػػػيف  (ٓ)
 )ر ىػ ب(ث

 ث ُٔٔسكرة األعراؼ: مف اآلية  (ٔ)

 ث )رىػ ب( ّٖٓ/ِ)ىػ ر ب(، كينظر: تاج العركس  َُّ/ْالمحكـ كالمحيط األعظـ  (ٕ)
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 ا إذا تىرىىَّبىػػػػػػػػػػػػػػػاتىٍكسيػػػػػػػػػػػػػػػكه رىٍىباىنػػػػػػػػػػػػػػػ
 

بػػػػػا   (ُ)عمػػػػػى اٍضػػػػػًطماًر المَّػػػػػكح بىػػػػػٍكالن زىٍمرى
 

 (ِ)"ىاًلؾه كىىٍمكىىث :رىٍىباىا: التي تىٍرىىبيو، كما يي اؿ
مكتو ك  ـى ٍف تيرٍ ألً  :أم ثي اؿ: "رىىىبكته خيره مف رىحى كمػف  (ّ)"ىىبى خيػره مػف أف تيػٍرحى

ب: ىى ب كالرَّ ىٍ الرَّ  ث(ْ) ًَ ضْمُمْ إِلبيْلَ جَنَاحَلَ مِهَ  لرَّىْبِ :-عز كجؿ- ىذا المعنى قكؿ ا 
 (ٓ)ث ب: الخكؼىى كالرَّ 

 املؼىن انؼبيي:
مف الشاا  عمى ألسنة العكاـ أنيػـ يسػتعممكف "رىيػب" بمعنػى "ممتػاز"، فػإذا  

لمساب ة قرسنية، ككاف مف بيف المتساب يف طفؿ يحفػظ شاىد أحدىـ حم ة تميفزيكنية 
زؽ نػػداكة الصػػكت، ي ػػكؿ  ، كي ػػرؤه باألحكػػاـ التجكيديػػة، كري -ال ػػرسف الكػػريـ كػػاممن

ا نباىتػػو : ىػػذا كلػػد رىيػػب، كيعنػػي: متميػػزنا بنعػػكت لػػـ تكػػف ألقرانػػو، أك لمػػف -ممتػػدحن
ده عمى نعكمة ظف  رهثجاكزه في العمر، حيث حفظ ال رسف الكريـ، كجكَّ

كذلؾ إذا زامنؾ في التعميـ زميؿ، ذكي نىاًبوه، قميؿ المذاكرة ضعيؼ اليمة، لػـ  
ا فػػػي قاامػػػة الحاصػػػميف عمػػػى ت ػػػدير  عنػػػد اسػػػتطمعؾ نتػػػااج زمماػػػؾ كجدتػػػو مػػػدرجن

لكبو إلػى ىػذه ال اامػة، متعجبنػا مػف قػكة ذاكرتػو كسػرعة -"ممتاز"، ت كؿ  ذاىمن مف كي
                                           

ػ ر ب(، كالتكممػة كالػػذيؿ )ىػ ُٔٓ/ٔالبيػت مػف الرجػز، نسػػب إلػى العجػاج فػي: تيػػذيب المغػة  (ُ)
)ز غ ر ب(، كلػـ أقػؼ عميػو  ِِ/ّ)ر ىػ ب(، كبم عزك في: تاج العػركس  ُْٓ/ُكالصمة 

في ديكاف العجاج بركايػة األصػمعي، تػح: دث عػزة حسػف، دار الشػرؽ العربػي، بيػركت، لبنػاف، 
 ـثُٓٗٗىػ/ُُْٔ

 ب(ث)ر ىػ  ّْٔ/ُ)ر ىػ ب(، كالمساف  ُْٓ/ُالتكممة كالذيؿ كالصمة  (ِ)

)ب  ِّّ/ُ)ر ىػ ب(، كينظر: جميػرة المغػة  ّْٔ/ُ)ر ىػ ب(، كالمساف  َُْ/ُالصحاح  (ّ)
 )ب ر ىػ(ث

 ث ُٔٔسكرة األعراؼ: مف اآلية  (ْ)

 ، بتصرؼثٕٔٗ/ّالغريبيف في ال رسف كالحديث ألبي عبيد اليركم  (ٓ)
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فػػي مػػدة كجيػػزة مػػا يجمعػػو ميػػره فػػي  : ىػػذا طالػػب رىيػػبف ألنػػو اسػػتكعب-حفظػػو
 أضعافيا، فكلب إلى ىذه ال اامة بأقؿ جيدث

 اعتُتبد ٔتؼهيك:
دلػت كممػػة "رىيػػب" عمػػى "مرىػػكب" كىػك المخػػكؼ منػػو، الػػذم ييفػػزع النفػػكس،  

كينزع منيا الطمأنينة، م  بث االضطراب كال مؽ فييا، عمى الرمـ مف التحػرز كشػدة 
 الحذرث

ف كصػؼ محبػب، مبعػث لسػعادة الػنفس كطمأنينػة أما عند العامة فتفصح ع 
الركحف إذ ال تصدر إال مصحكبة بانشراح الصدر كابتياج ال مبف كعميو يظير الت ابؿ 

 في المعنىف إذ األكلى تسمب الصدر الراحة، كاللانية تمنحو إياىاث
كالسػػبب األبػػرز فػػي كقػػكع ىػػذا التضػػاد يرجػػ  إلػػى عامػػؿ نفسػػي، كىػػك قصػػد  

ؼ، ذلػػؾ أف الناعػػت بيػػا يريػػد أقصػػى مايػػات الكصػػؼ كقصػػارل المبالغػػة فػػي الكصػػ
درجاتو، فيستخدـ "رىيب" مكًقننا أنيا أقكل تعبيرنا مف "ممتاز"، كأنسػب لمػا فػي نفسػو 

 مف قكة رضاه عف المنعكت كشدة إعجابو بوث
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  د2
و
 غديظ  ف

 املؼىن انفصيح:
ػ"فىًظي ه" مػأخكذ مػف الفظاعػة، ي ػاؿ: "  ةن فيػك فىظيػ ه، فىظيػ ى األمػري بالضػـ فىظاعى

قىػاؿى أىبيػك زيػد: " (ُ)"فيػك ميٍفًظػ ه  الم ػدارث ككػذلؾ أٍفظىػ ى األمػري  شديده شػني ه جػاكزى  :أم كى
فىظي ى كي اؿ: " (ِ)"فىمـ تًلؽ ًبأىف تيًطيعوي  ،ًإذا ىىالىؾ كممبؾ ،ًباأٍلىمر أفظى  ًبًو فىظىاعة تي ًظعٍ فى 

ػدَّ ًفػي اٍل يػبٍ  :اأٍلىٍمري فىظىاعىةن  زى اٍلحى ػاكى ػا ،حً جى  ثفىييػكى ميٍفًظػ ه ًمٍلميػوي  ،فىييػكى فىًظيػ ه كىأىٍفظىػ ى إٍفظىاعن
ٍفعيكؿً  ؿي ًباٍلًبنىاًء ًلٍممى ؿى ًبًو أىٍمره شىػًديده  :كىأيٍفًظ ى الرَّجي نػزؿ بػو أمػر عظػيـ، كمنػو ، أك "(ّ)"نىزى

 قكؿ لبيد: 
ـي السيػػػػػػعاةي إذا العىشػػػػػػيرةي أيٍفًظعىػػػػػػتٍ   كىيػػػػػػ

 

ـٍ حكاميػػػػػػػػػا  ـي فىكارسػػػػػػػػػيا كىيػػػػػػػػػ كىيػػػػػػػػػ
(ْ) 

 

 ، ًظػفٍ كىك أمر فظي  كمي " (ٓ)"اثكجدتو فظيعن  :و، أمكاستفظعتي  ءى الشيت عي ظى فٍ كأى 
  (ٔ)"يعة، أم: منكرةظً ث كصكرة فى حه رّْ بى مي   ، أم: شديده ظً فٍ كمي 

ؿُّ الى تىًحػػ: "-صػػمى ا  عميػػو كسػػمـ-كمػػف شػػكاىد ىػػذا المعنػػى قػػكؿ النبػػي  
ٍفًظػػ  ػػٍرـ مي ٍسػػأىلىةي ًإالَّ ًلػػًذم مي ٍفًظػػ : ا ث(ٕ)"اٍلمى ػػًديثي المي ًمٍنػػوي اٍلحى ـٍ أرى " :لشَّػػًديدي الشَّػػنيي ، كى لىػػ

                                           

 )ؼ ظ ع(ث َْٓ/ُِ)ؼ ظ ع(، كينظر: تاج العركس  ُِٗٓ/ّالصحاح  (ُ)

 )ع ظ ؼ(ث ُُٖ/ِالمغة تيذيب  (ِ)

 )ؼ ظ ع(ث ْٖٕ/ِالمصباح المنير  (ّ)

 ثَُٖالبيت مف الكامؿ، لمبيد بف ربيعة العامرم في: ديكانو ص (ْ)

 )ؼ ظ ع(ث َْٓ/ُِ)ؼ ظ ع(، كينظر: تاج العركس  ُِٗٓ/ّالصحاح  (ٓ)

رك عمػ يبػ، ألكفػى المشػيكر مػف الكػمـ -عػز كجػؿ-كتػاب ا   فػيالفرؽ بيف الضاد كالظاء  (ٔ)
 ثٖٗص الداني

، بمفػظ: " -رضػي ا  عنػو-ركم عف أنس بف مالؾ  (ٕ) ػٍدًق و ٍسػأىلىةى الى تىٍصػميحي ًإالَّ ًلػًذم فىٍ ػرو مي ًإفَّ اٍلمى
، أىٍك دىـو ميكًج و   (ثُِٖٗبرقـ ) َْٕ/ِو ابف ماج"، كذلؾ في: سنف أىٍك ًلًذم ميٍرـو ميٍفًظ و
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ٍنظىران كىاٍليىٍكـً أىٍفظى  ـٍ أرى مىٍنظرن  :أىمٍ  (ُ)"مى ثلى ػًديثي  ا فىًظيعان كىاٍليىٍكـً ًمٍنػوي اٍلحى لىمَّػا أيٍسػًرمى ًبػي " :كى
 (ّ)"كًىٍبتيوث ،اٍشتىدَّ عميَّ  :أىمً  (ِ)"فىًظٍعتي بأٍمرم ،كأٍصبٍحتي ًبمىكَّةى 
 (ْ)ء الفظي : ىك الذم تنكره النفكسثكالشي
 املؼىن انؼبيي:

كلػػرت كممػػة "فظيػػ " عنػػد العامػػة، فيػػـ ي كلكنيػػا مفصػػحيف بيػػا عػػف شػػدة 
ٍسف، كدكنؾ ًقٍطفنا مف كاقعيـ:  إعجابيـ بالشيء إذا بمم الذركة في الحي

كبينػا  -ككاف شػغكفنا ب نيتيػا-إذا خالىٍمتى رفي نا إلى سكؽ اليكاتؼ المحمكلة 
ف المتجر كقعت عيناه عمى منتج ذم منظر جاذب عالي الجكدة، شده شكمو، تتف دك

: تميفكف فظي ث كيعنػي: بمػم الغايػة -متميفنا مندفعنا إليو مسمكب اإلرادة-تجده ي كؿ 
 في الحسف كاإلمكانات كالخصااصث

مشيد سخر، كذاؾ أف بعض النسػكة الماػي ابتمػيف بتتبػ  الممبػس المتجػددة 
ؿَّ أمكاليف، كلـ يىٍبؿى ما في حكزتيف، لـ إذا كجدٍت إحداىف )المكضة( ينف ف ع مييا جي

اذ، قالت  د أخَّ كَّ : فستاف فظي ، أك: -مادحة، مف حيث ال تشعر-مأربيا في منتج ميجى
 عباءة فظيعةث

تعني أف الشيء جاكز الم دار  -كميرىما كيلير-فػػ"فظي " في ىذيف المكقفيف 
 صار إليو، بحيث ال تصبر النفس عف قنيتوثفي الحسف كالجماؿ كاست طاب األب
                                           

ـٍ أى كرد بركاية " (ُ) رىأىٍيتي النَّارى فىمى  ُٖٔ/ُ" كذلؾ في: مكطأ اإلمػاـ مالػؾ، رى كىاٍليىٍكـً مىٍنظىرنا قىطُّ أىٍفظى ى كى
ٍنظىػػرنا كىػػاليىٍكـً قىػػطُّ أىٍفظىػػ ى (، كبركايػػة "ِبػػرقـ ) ـٍ أىرى مى "، كذلػػؾ فػػي: صػػحيح البخػػارم أيًريػػتي النَّػػارى فىمىػػ

 (ثُّْبرقـ ) ْٗ/ُ

"، كذلػؾ فػي: مصػنؼ ابػف ٍصػبىٍحتي ًبمىكَّػةى فىًظٍعػتي ًبػأىٍمًرملىمَّا كىافى لىٍيمىػةي أيٍسػًرمى ًبػي كىأى كرد بركاية: " (ِ)
 (ثُِٖٗبرقـ ) ُِٓ/ّ(، كمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ََُّٕبرقـ ) ُِّ/ٔأبي شيبة، 

 )ؼ ظ ع(ث ِْٓ/ٖ)فظ (، كالمساف  َْٔ، ْٗٓ/ّالنياية في مريب الحديث كاأللر  (ّ)

 ث ُٕٗينظر: الكميات، لمكفكم ص (ْ)
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 اعتُتبد ٔتؼهيك: 
يفيـ مف ىذا أف "فىًظي " تأتي فػي الفصػيح لمداللػة عمػى مجػاكزة المػدل فػي  

الشػػناعة كالبشػػاعة كال باحػػة كالسػػماجةف كلػػذا أكردىػػا اللعػػالبي فػػي الفصػػؿ الجػػام  
 ف كمف ىنا تنكره النفكسث(ُ)لأللفاظ الدالة عمى ت سيـ ال بح

ما العامة، فيطم كنو كيريدكف أف المنعػكت بػو جػاكز الم ػدار فػي المحاسػف أ 
المنظػػر،  ة فػػيجاسػػمكالمحامػػد، كعميػػو فالمعنيػػاف متضػػاداف، فػػالفظي  لػػدل العػػرب 

 ، كعند العامة جماؿ في المرأل، حسف في المظيرثاليياة احة فيقب
ذا تبصرت المعنييف   صػد باف لػؾ أف عمػة التضػاد تكمػف فػي ق -عف كلب-كاذ

لـ يجد كممػة تفػي بمػا فػي صػدره  -في ظنو-المبالغة في الكصؼف ذلؾ ألف المتكمـ 
 مف الشعكر المتسامي بإعجابو بالشيء كيذه الكممة "فظي "ث

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 ث ٕٓ، صلمغة كسر العربيةف و اينظر:  (ُ)
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 انشغجخ يف انتمهيذ : املغهت انخبنج
 

م ددددذ
و
ت
ْ
ػ  أو

 املؼىن انفصيح:
مىى شىد  الفعؿ "اٍعتى ىدى" لمليو "عى ىدى"، كتدؿ مادتو  ليكؽو  عى ًشدًَّة كي لىٍيًو كتككيد كى ، كىاًذ

ٍكعي اٍلبىاًب كيمُّيىا  (ُ)ثتىٍرًج ي فىرى
ه، كميػري  (ِ)عى ىٍدتي الحبؿى كالبيػ ى كالعيػدى، فانعى ىػدىث كعى ىػدى الػريبُّ مف ذلؾ قكليـ: "

 :أيضػػػان، بكسػػػر ال ػػػاؼ: مػػػا تىعى َّػػػدى مػػػف الرمػػػؿ، أم كالعىً ػػػدي ثثث ، فيػػػك عى يػػػده ميػػػظى مى  :أم
ٍ دان، كعى َّدىما: أكَّدىما اٍلعىٍيدى  كعى ىدى " (ّ)"ـتراكى  : أف يمػيفعىٍ ػدي الف (ْ)"كىاٍليىًميف: يىٍعً ديىما عى

-كمنػو قػكؿ ا   (ٓ)ثفيجػب عميػو الكفػاء بيػا ،ا ال لغػك فييػا كال اسػتلناءيىٍحًمؼ يمينن 
ٌِ فِ  َبيْمَاوِنُمْ ًَلبنِهْ يُلب :-تعالى ، (ٕ()ٔ) ؤَ خِذُمُمْ َِمَا مَقَّدْتُمُ  لْأبيْمَانَا يُؤَ خِذُمُمُ  للَّوُ َِاللَّغْ

ًَ لْأبقْرٌََُنَ ًَ لَّذِيهَ مَقبادَْْ َبيْمَااوُنُمْ    ًَلِنُلٍّ جَعَلْنَا مٌََ لِ َ مِمَّا تبرَكب  لٌَْ لِدَ نِ  :-تعػالى-كمنو قكلو 

                                           

 )ع ؽ د(ث ٖٔ/ْينظر: م اييس المغة البف فارس،  (ُ)
: مىا ييٍطبىخي ًمفى التٍَّمًر، كىىيكى الدٍّْبسي أىيضان  (ِ)  )ر ب ب(ث َْٔ/ُث لساف العرب الرُّبُّ
 )ع ؽ د(ث ُِْ)ع ؽ د(، كينظر: المصباح المنير، ص  َُٓ/ِالصحاح،  (ّ)
)ع  ِٔٗ/ّ)ع ؽ د(، كينظر: لساف العرب البػف منظػكر،  ُٔٔ/ُ، المحكـ كالمحيط األعظـ (ْ)

 ؽ د(ث
 )ع ؽ د( بتصرؼث َُْ/ُالعيف لمخميؿ بف أحمد،  (ٓ)
 ث ٖٗسكرة الماادة: مف اآلية  (ٔ)
 )ع ؽ د(ث ٖٔ/ْينظر: م اييس المغة  (ٕ)
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تٌُىُمْ وبصِايبَيُمْ آفب
ٍعنىػاهي (ِ)ًبالتٍَّشػًديدً { مَقَّادَْْ َيْمَااوُنُمْ  } كقػرئ: (ُ) التٍَّكًكيػدي كىالتٍَّغًمػيظي،  :، مى

ًَال تبنْقُضٌُ   لْأبيْمانَ ََعْدَ تبٌْمِيدِىا :-تىعىالىى-كى ىٍكًلًو 
ًمًؼ أىيضان  (ّ)   (ْ)ثًفي اٍلحى

ابيػػوي " ػػويث كىاٍلعيٍ ػػدىةي ًفػػي اٍلبىٍيػػً : ًإيجى ٍبرىامي كبيػػوي كىاًذ جي : كي كيػػؿّْ شىػػٍيءو ٍ ػػدىةي النّْكىػػاًح كى  (ٓ)"كىعي
ػػمبى  :اعتى ىػػدى الشػػٍيءي : -فػػي الخماسػػي منػػو-اؿ كي ػػ اٍشػػتىدَّ، كمنػػو: اعتى ىػػدى بينىيمػػا ك صى

دىؽى كلىبىتى  كمعنػى: عى ىػدى  (ٕ)"عميػو قمبىػوي  دى  ىػعى  :اعت د الديفى كميرىهي: أمك" (ٔ)ثاإًلخاءي: صى
 (ٖ)عى ىدى ال مبى عمى الشيء، أم: أنو لزمو، كلـ ينًزٍع عنوث

 املؼىن انؼبيي:
مى ألسنة العامة، كيعنكف بيا الظف كالتردد كعدـ ال طػ  تجرم ىذه الكممة ع

عمػى  -متذبػذبنا-مف ذلؾ أنؾ إذا سألت أحدىـ: ىػؿ تػزكج فػمف؟ فيجيػب  (ٗ)بالكمـث
ذا قمػت ألحػدىـ: ىػؿ تكظػؼ فػمف؟ أجابػؾ  : أعت ػد -مرتابنػا-ما أعت ػد أنػو تػزكجث كاذ

 ىذاث

                                           

 ث ّّسكرة النساء: مف اآلية  (ُ)
الكشػؼ كالبيػاف عػف تفسػػير ، فػي: لربيػ أـ سػعد بنػت سػػعد بػف اىػذه قػراءة شػاذة نسػبت إلػى  (ِ)

فتكح الغيػب فػي الكشػؼ عػف قنػاع  ، كبم عزك في: َُّ/ّ حمد بف محمد اللعمبي، ألال رسف
 ث ِٔٓ/ْ محسيف بف عبد ا  الطيبي، لالريب )حاشية الطيبي عمى الكشاؼ(

 ث ُٗسكرة النحؿ: مف اآلية  (ّ)
 )ع ؽ د( ث ِٕٗ/ّينظر: لساف العرب،  (ْ)
 )ع ؽ د(ث ٖٔ/ْيس المغة، م اي (ٓ)
 )ع ؽ د(ث ٕٖ،  ٖٔ/ْ)ع ؽ د( بتصرؼ، كينظر: م اييس المغة،  َّْ/ٖتاج العركس  (ٔ)
 ثّْٖٔ/ٕ، لنشكاف الحميرم، كدكاء كمـ العرب مف الكمـكشمس العمكـ  (ٕ)
 )ع ؽ د(ث ُٖٔ/ُ)ع ؽ د( بتصرؼ، كينظر: المحكـ كالمحيط األعظـ،  َُْ/ُالعيف،  (ٖ)
 ث ٗكيـ المسانيف، لمدكتكر: محمد ت ي الديف اليملي صينظر: ت  (ٗ)
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ألسػػنة بعػػض كلػػـ يكػػف ىػػذا االسػػتعماؿ حبيسنػػا عمػػى العػػكاـ، بػػؿ درج عمػػى 
ي ػكؿ:  -حػيف تناقشػو فػي مسػألة طػاؿ عيػده بيػا-المتخصصيف، حيث ترل أحدىـ 

 أعت د أف ىذه المسألة في كتاب كذاث مير جاـز بمكضعياث
 اعتُتبد ٔتؼهيك:

بدا مما سبؽ أف "االعت اد" عند أىؿ المغػة يػدؿ عمػى التككيػد كالجػـز كال طػ  
د كالشػؾ كالتذبػذب فػي اإلخبػارف كمػف لػـ بالشيء، أما العكاـ فيستعممكنو إلفادة الترد

 يعد ىذا مف إطمؽ المفظ عمى ضد معناه الفصيحث
الرمبػةي فػي الت ميػد، كذلػؾ  -فػي حدسػي-كلعؿ الباعثى عمػى ىػذا االسػتعماؿ 

أف استعماؿ "االعت اد" في "التردد" جرل أكالن عمى ألسنة المل فيف المتخصصػيف، فمػـ 
لػـ تسػرب إلػى  (ُ)ف د أخذكىا كأساءكا استعمالياثيىسمـ عامة الكتاب مف ىذا المحف، 

بالمتخصصػيف، كىاتيػؾ  -في ىذا االستعماؿ المغػكم-ألسنة العامة قاصديف التأسي 
عػػادة المجتمعػػات اإلنسػػانية قاطبػػة، حيػػث ي مػػد األدنػػى منيػػا األعمػػىف كذلػػؾ ألف لغػػة 

 ث(ِ)الشخص تحددىا عكامؿ كليرة منيا المستكل التعميمي كالرمبة الخاصة
 

 
 
 
 

                                           

 ثٗص  ينظر: ت كيـ المسانيف، لمدكتكر: محمد ت ي الديف اليملي (ُ)
 ث ِٔينظر: عمـ المغة االجتماعي عند العرب، دثىادم نير ص  (ِ)
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 اختضال انرتاكيت : املجحج انشاثغ
 تٕعئخ:
بىػاه" ي اؿ فػي المغػة:  ؿى اٍلعامػؿي المػاؿى الَّػًذم جى  :االٍخًتزاؿفػ (ُ)"ًإذا اٍقتىطىعىػو ،اٍختىػزى

، كاالٍقًتطاعيث ٍذؼي  (ِ)الحى
كتتسػػـ المغػػة العاميػػة اليػػـك بالسػػرعة كالميػػؿ إلػػى الحػػذؼ كخطػػؼ الكػػػمـ،  

كليػػرة االسػػتعماؿ، حيػػث يػػؤلركف الخفػػة فػػي الكػػمـف السػػيما فػػي التراكيػػب الفاشػػية 
فيحػػػذفكف بعػػػض الحػػػركؼ أك بعػػػض الكممػػػات مكتفػػػيف باالقتصػػػار عمػػػى جػػػزء منػػػو، 

 في تصدكف في بعض العبارات طمبنا لمخفةث 
كقػػد لبػػت أف ىػػذا االختػػزاؿ يػػؤدم إلػػى كقػػكع التضػػاد بػػيف التركيػػب المختػػزؿ 

ىرة شاىديف، كىاؾ تحرير ال ػكؿ كبيف المعنى الفصيحث حيث سجؿ البحث ليذه الظا
 فييما:

                                           

 )خ ز ؿ(ث ْٗ/ٕتيذيب المغة  (ُ)

 )خ ز ؿ( بتصرؼث ِٗٗال امكس المحيط ص (ِ)
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 دوددَ د 1
و
 ذ
و
ِ 

 املؼىن انفصيح:
ًبػػؿى " ػػف فىًيػػيى مندكىػػة، ًإذا زجرتى  ،يا نىػػٍدىان أنػػدىىي  يي ىػػاؿ: نىػػدىٍىتي اإلًٍ يػػا أىك رىددتيىػػا عى
ػػػٍكض، كعػػػف كػػػٌؿ شػػػيءو إذا طيػػػًردىًت اإًلبػػػؿي عنػػػو فػػػػ" (ُ)"ًكجيتيػػػا النٍَّدهي: الزٍَّجػػػر عػػػف الحى
ياح           :قاؿث بالصّْ

وي لـ يىٍندىهً  ٍكضى  (ِ)لك دٌؽ ًكٍردم حى
 كقاؿ:

ػػػػػػػػػػػػلً   هً دٍ ًة الػػػػػػػػػػػػرَّ نَّػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػػديار ب ي  فً مى

 

(ْ)"(ّ)يػػػػػػػػػػًو كالنَّػػػػػػػػػػٍدهً قىٍفػػػػػػػػػػران ًمػػػػػػػػػػفى التٍَّأيً  
 

 

ػػا باإلبػػؿ، فػػػػػ "النَّػػٍدهي:  ػػٍف كيػػؿّْ شىػػٍيءو كلػػيس النَّػػٍدهي خاصِّ ٍنػػوي  ،الزٍَّجػػري عى كىالطَّػػٍردي عى
ياح اًىًميَّػة ًإذا األصمكقاؿ " (ٓ)"بالصّْ ػٍرأىة ًفػي اٍلجى كىػافى يي ىػاؿ لٍممى : كى عٌي: النٍَّدهي: الزٍَّجر، قىػاؿى

األىٍصػؿ ًفيػًو أىنػو يى يػكؿ لىيىػا: اذىًبػي ًإلىػى  ثؽي مَّػطى طيمّْ ىت: اذىىًبي فىمى أىندىهي سىٍربىًؾ، فكانىٍت تي 

                                           

 )ف د ىػ(ث ِِِٓ/ٔ)د ف ىػ(، الصحاح،  ٕٖٔ/ِة، جميرة المغ (ُ)

 الشطر مف الرجز، كىك لرؤبة بف العجاج، كعجزه: (ِ)
 ثثث             كطاًمحو ًمٍف نىٍخكىًة التَّأىبُّوً 

 ث ُٔٔديكاف رؤبة بف العجاج ص    

)ر  ُْٗ/ُّ)ىػ ر د(، كالمسػاف  ُُُ/ٔالبيت مف الكامؿ، كىك بم نسبة في: تيذيب المغة  (ّ)
 د ىػ(ث

ػاء :الرٍَّده      بىػؿ: صػفاةه ييٍسػتىٍن ى ي ًفييىػا المى التأييػو: أىف ييؤىيّْػو بػالفىرىس ًإذا ث ك شػبو أكمػة ًفػي رىأس اٍلجى
ًبًؿ: أىف يى يكؿ لىيىا: ًىدىٍه ًىدىهٍ  )ىػػ  ُُُ/ٔث ينظر: تيػذيب المغػة نىفىر، فىيى يكؿ: إيًو إيًوث كالنٍَّده ًباإلًٍ

 ر د(ث

 )ف د ىػ(ث ِٖ/ْالعيف  (ْ)

 )ف د ىػ(ث ْٕٓ/ُّلساف العرب،  (ٓ)
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ٍمتييافىًإنّْي الى أىحفىظ عميًؾ مالًؾ كىالى أريدُّ إًبمؾ عىف مىٍذىى  ،أىمؾ قد أىٍىمى ٍيثي  فبيا، كى ًلتىٍذىىب حى
 (ُ)"شىاءىتث

ًديًث اٍبًف عيمىرى مف ذلؾ ما كرد "  -رضي ا  عنو- عمرى  ؿى لك رأيت قاتً " :ًفي حى
رىـ مىا نىدىٍىتيوي   (ّ)ث"(ِ)"مىا زجرتيو :أىمٍ  "في الحى

  (ْ)يفيـ مف ىاتيؾ الشكاىد أف مادة )ف د ىػ( تدؿ عمى زجر كمن ث
 يي:املؼىن انؼب

 هى دى نىػيستعمؿ العامة "النٍَّدهى" بمعنػى المنػاداة، أم: الػدعاء لإلقبػاؿ، في كلػكف: " 
ث كاٍنػػدىٍه فمننػػا، أم: نػػاًدًه، كأٍنػػدىهي فمننػػا كال يػػردث كي ػػكؿ أحػػدىـ: (ٓ)"نػػاداه :أم ،افمننػػ

 (ٔ)ث سمعت ندىةن مريبة أفزعتني

                                           

 )ف د ىػ(ث ِِِٓ/ٔ، )ف د ىػ(، كينظر: الصحاح ُُٖ/ٔتيذيب المغة  (ُ)

 (ثِِٗٗبرقـ ) ُّٓ/ٓي عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعان، لالمصنؼ (ِ)

، كالنياية في مريب الحديث كاأللر ُِِٖ/ٔالغريبيف في ال رسف كالحديث، ألبي عبيد اليركم (ّ)
)ف د            ِِٓ/ّٔ)ف د ىػ(، كتػاج العػركس  ْٕٓ/ُّ، كينظر: لساف العرب، ّٔ/ٓ

 ىػ(ث

 )ف د ىػ(ث ُُْ/ٓينظر: م اييس المغة  (ْ)
تركم عػػف أبػػي مالػػؾ، قػػاؿ     ػػكَّ             ُُٖ/ٔث ينظػػر: تيػػذيب المغػػة : نىػػدىه الٌرجػػؿي يىٍنػػدىه نىػػٍدىان: ًإذا صى

 )ف د ىػ(ث ّٖٓ/ٔلمصغاني،  )ف د ىػ(، كالتكممة كالذيؿ كالصمة
كيراد بو التصكيت لمزجر، فمرده إلى المعنى األكؿ، كليس المػراد بػو النػداءف ألف الػذيف تنػاقمكه     

 اكتنفكه بما يدؿ عمى الزجر، فضمن عف خمك كمـ أبي مالؾ مف شاىد يعززهث

 )ف د ىػ(ث ُِٗ/َُتكممة المعاجـ العربية،  (ٓ)

 )ف د ىػ( بتصرؼث ُِٖٖ/ّلمعاصرة، معجـ المغة العربية ا (ٔ)
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 اعتُتبد ٔتؼهيك:
فصػيح يكػكف بمعنػى الزجػر لكػؿ شػيء لبت مف ىذه الدالالت أف النٍده فػي ال

 بالصياحث
أما العكاـ فيطم كنو عمى المنػاداة، كىػي الػدعكة بالصػكت لإلقبػاؿف كمػف ىنػا 
يتػػػأتى التضػػػاد، ففػػػي الفصػػػيح معنػػػى الطػػػرد كاإلبعػػػاد، كفػػػي العػػػامي دعػػػكة باإلقبػػػاؿ 

 كالحضكرث
"نػاداه"،  كعمة استعماؿ العكاـ "نىدىىىوي" بمعنى "ناداه" تعكد إلى اختػزاؿ التركيػب

 حيث تميؿ العامية إلى سرعة الكمـ كخطفو طمبنا لمخفة، فت كؿ في "ناداه": نىدىىىوث 
صػيغة فاًعػؿ، كفاًعمػة، عند العامة كلير، مػف ذلػؾ: -اختزاالن -كحذؼي األلؼ 

 :، كفىٍطمػة فػي فاطمػةث كي ػاؿةبػفػي كاتً ، حيف يسكف الحػرؼ التػالي ليػا، ملػؿ: كىٍتبػو
مػ  قمػب  ،بذكر نكف الجم  مػ  اإلضػافةث كالًعيمػة فػي العاامػة ،يوعٍجعينو في ميراجً ًمرى 

 ،ىكسىػاليمزة ياء ككسر العيف، كيىٍسميف في ياسىميفث كتحذؼ األلؼ األخيػرة مػف المي 
 (ُ)ثكالصكاب مكاسو  ،كتجمعو عمى أمكاس ،مكس :فت كؿ

                                           

 بتصرؼث ِِٗ/ٕ – َُِ/ ُٖمجمة مجم  المغة العربية بال اىرة، ع  (ُ)
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 ٔل  - 2
و
 ل حٕل

و
 إل ثبهلل لٕح

 املؼىن انفصيح:
ٍكؿً " حػاؿ  :لشٍَّيء كانًفصاليو عىػف ميػرًه، كباعًتبػار التَّغيُّػًر ًقيػؿتغيُّري ا :أصؿي الحى

حػاؿ بينػي  :كؿ، كباعتبػار االنفصػاؿ قيػؿحي ف يى تييأ ألً  : كاستحاؿؤكالن كؿ حي حي يى  الشيءي 
ٍعنىيىػٍيًف: يىكيػكفي تىغىيُّػران، بعبػارة أكضػح:  (ُ)"كبينؾ كػذا ػٍكالن ًبمى ػكؿي حى ػاؿى الشػيءي نفسيػو يىحي حى
كُّ  يىكيكفي تىحى ٍكالن كحيؤكالن ث الن كى كؿ حى فه عىًف العىٍيد يىحي اؿى فيمى  (ِ)ثزىاؿى  :أىم ،كحى

، أمحى كمنو قكليـ:   ان مبػٍت عػف حاًليػا التػي  :الًت ال كسي كاٍستىحالىٍت بمعنػىن
ث قاؿ أبك ذؤيب:  (ّ)كحصؿ في قاًبيا ،ميًمزىٍت عمييا  اعكجاجي

ػػٍكًؿ ال ػػكًس طيمَّػػٍت كعيطّْمىػػتٍ   كحالىػػٍت كىحى
 

 (ْ)لػػػػػػػان فأعيػػػػػػػا عىٍجسيػػػػػػػيا كظيياريىػػػػػػػالم  
 

فىنىػػًديىٍت كنيػػًزعى عنيػػا  في ػػكؿ: تغٌيػػرٍت ىػػذه المػػرأةي، كػػال كس التػػي أصػػابيا الطىػػؿُّ 
ث كحػاؿى ثثث فػزاغ عىٍجسيػيا كاعػكجَّ  ،لمثى سنيف ري تى الكى  ػؤكالن: ان مػبى كحػاؿى عػف العيػد حي

 (ٓ)ثكاسكدَّ  ،تغيَّر :لكنو، أم

                                           

 ث ُّٕ، لمرامب األصفياني صالمفردات في مريب ال رسف (ُ)

 ، بتصرؼثُٖٓ،  ُٕٓ/ُُالمساف  (ِ)

ٍ ًبًض كالسّْيىة (ّ) : مىا بىٍيفى المى  )ؽ ك ب(ث ّٗٔ/ُ)ؽ ك ب(، كالمساف  َِٕ/ُث الصحاح ال ابي

 ث ِٗ/ُ ديكاف اليذلييفالبيت مف الطكيؿ، كىك ألبي ذؤيب اليذلي، في:  (ْ)
ٍجػػسي ال ػػكس كمىعًجسيػػيا، يريػػد :ي ػػاؿ      ػػٍكؿ ال ػػكس: يعنػػي ىػػذه  :عى مى ػػبضى ال ػػكسث كحالػػٍت كحى

مَّة ان مبت عف حاليا كحى  (ث ٍكؿ ال كس: كان مبيا عند عىٍطفياث كطيمَّت: أصػابيا النػدىل )االخي لطَّػؿُّ
 ث ِٗ/ُث ديكاف اليذلييف كعيٌطمت لملنا فمـ ييرـى بياث قاؿ األصمعي: لملة أشير

 )ح ك ؿ(، بتصرؼث ُٕٗٔ/ْالصحاح  (ٓ)
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: كؿ شيء تراه يتحر " كيتحػكؿ مػف مكضػ  إلػى مكضػ   ،ؾ مف مكانوكالحااؿي
 كمف حاؿ إلى حاؿث كقاؿ:

ػػػػػػٍبحو كحااػػػػػػؿو  ٍ ػػػػػػتي ًبعىٍيًنػػػػػػي كػػػػػػؿَّ شى  رىمى
 

ػػػػ ؼى ٍيػػػػكى  ؿً ٍيػػػػالمَّ  ؿى ٍبػػػػقى  رى ظيػػػػنٍ أًلى   (ِ)"(ُ)كؿي تحي
 

 

: ال يكَّةي " ٍكؿي : الحركةث(ّ)"كالحى ٍكؿي  (ْ)ث كالحى

يما مػف كتأتمؼ ىذه المعاني جمعاء فيمػا ركاه البخػارم كمسػمـ فػي صػحيحي
 -صػػمى ا  عميػػو كسػػمـ-أف النبػػي  -رضػػي ا  عنػػو-طريػػؽ أبػػي مكسػػى األشػػعرم 

ٍبدى المًَّو ٍبفى قىٍيسو قاؿ لو: " ػةو  ثيىا عى مىػى كىًممى : أىالى أىديلُّػؾى عى : لىبٍَّيػؾى يىػا رىسيػكؿى المَّػًو، قىػاؿى قيٍمػتي
نَّةً  : بىمىى يىا رىسيكؿى ال ؟ًمٍف كىٍنزو ًمٍف كينيكًز الجى ٍكؿى كىالى قيٍمتي : الى حى مًَّو، فىدىاؾى أىًبي كىأيمّْي، قىاؿى

 (ٓ)"قيكَّةى ًإالَّ ًبالمَّوً 

                                           

                 ُُْ/ْ)ح ش ب(، كتيػػذيب المغػػة  ٗٗ/ّالبيػػت مػػف الطكيػػؿ، كىػػك بػػم نسػػبة فػػي: العػػيف  (ُ)
 )ش ب ح(ث  ْْٗ/ِ)ح ش ب(، كلساف العرب 

: الشٍَّخصي ا      )ش ب ح(ث ْْٗ/ِث المساف: لشٍَّبحي كالشَّبىحي

ػػػمىمة بػػػف ميٍسػػػًمـ العىػػػٍكتبي، لاإلبانػػػة فػػػي المغػػػة العربيػػػة (ِ)             ِّٖ/ِٖ، كتػػػاج العػػػركس َْٕ/ِ سى
 )ح ك ؿ(ث

 )ح ك ؿ(ث ُٕٗٔ/ْ، كالصحاح ِٔٗ/ّمعجـ ديكاف األدب  (ّ)

                      ،المعػػػػػػركؼ بغػػػػػػمـ لعمػػػػػػب، زاىػػػػػػدعمػػػػػػر ال يبػػػػػػ، ألالعشػػػػػػرات فػػػػػػي مريػػػػػػب المغػػػػػػةينظػػػػػػر:  (ْ)
 ثْٓص

(، كالمفػػظ َِْٕبػػرقـ ) َِٕٔ/ْ(، كصػػحيح مسػػمـ َِْٓبػػرقـ ) ُّّ/ٓصػػحيح البخػػارم  (ٓ)
 لمبخارمث
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             عػػػػف معصػػػػية ا  إال بعصػػػػمة ا ،  ؿى ال تحػػػػكُّ يكػػػػكف: " -إذ ذاؾ-كالمعنػػػػى 
قداره عمى ذلؾ -تعالى-كال قكة عمى طاعة ا  إال بتكفيؽ ا    الى أك يككف: " (ُ)"كاذ

رىكىةى كىالى   (ِ)ث "تىعىالىى- اٍسًتطىاعىةى كىالى ًحيمىةى ًإالَّ ًبمىًشياىًة المًَّو حى

 املؼىن انؼبيي:
: ال حػػكؿ ا ث كعمػػى ىػػذا -عنػػد بغتػػة النبػػأ اللػػاار الػػداىش –ت ػػكؿ العامػػة 
عمػى تحكيػؿ العبػد مػف  -تعػالى-نفػيى قػدرة ا   -كلػيس مػرادنا-يككف ظاىر المعنػى 

 ستطي  تكفي و إلى الصالحاتثالمعصية إلى الطاعة، كأنو ال ي
 اعتُتبد ٔتؼهيك:

دلت الحكقمة في كمـ العرب عمى أنو ال تحكؿ لمعبد عف المعصية إال بحفػظ  
 ا  إياه، كال قدرة لو عمى الطاعات إال بتكفيؽ ا ث

ف لػـ يكػف م صػكدنا-أما المعنى عمى عبارة العكاـ، فظػاىره   يفيػد ن ػيض  -كاذ
مػػيحث كبػػالتنظير بػػيف ىػػذيف التػػركيبيف يتجمػػى التضػػاد، المعنػػى الفصػػيح الصػػحيح الم

 فاألكؿ يلبت كاللاني ينفيث
ْـّ إلػػػى تحريػػػؼ الحكقمػػػة أف الميجػػػة العاميػػػة   نمػػػا زجَّ بػػػالعكا كلغػػػة الحيػػػاة –كاذ
تتسػػـ بػػالخطؼ كالسػػرعة كتيػػٍؤًلر االختػػزاؿ، السػػيما فػػي العبػػارات المطكلػػة  -اليكميػػة

بسػػممة: بسػػـ ا ، كال ييًتمُّكنيػػا اتكػػاءن عمػػى فاشػػية االسػػتعماؿ، فتػػراىـ ي كلػػكف فػػي ال

                                           

مىػػؾ، لشػرح مصػػابيح السػػنة (ُ) ػػدي بػفي عػػزّْ الػػدّْيًف المشػػيكر بػػابف المى ػػاؿي ، كينظػػر: ُِِ/ّ محمَّ ًإكمى
ٍعًمػـً بفىكىاًاػًد ميٍسًمػ ، اج شػرح صػحيح مسػمـ بػف الحجػاجػالمنيػ، ك ََِ/ٖ اضػعيػي ػ، لم اضػـػالمي

بػػف عػػمف ، الدليػػؿ الفػػالحيف لطػػرؽ ريػػاض الصػػالحيف، ك  ِٕ، ِٔ/ُٕ زكريػػا النػػككم ألبػػي
 ثِِْ/ٕالبكرم 

مىػؾ، الشػرح مصػابيح السػنة، كينظر: ِٔ/ُٕ المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج (ِ)  بػف المى
 ث ُِِ/ّ
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رسػػكخ العبػػارة فػػي األذىػػاف، ككلػػرًة جريانيػػا عمػػى المسػػاف، كاشػػتيارىا، حتػػى أمنػػى 
صػػدريىا عػػف ب يتيػػا، كيضػػاىئ ىػػاتيف العبػػارتيف قػػكؿي العػػكاـ: حسػػبنا ا ، اقتضػػابنا 

 لػ"حسبنا ا  كنعـ الككيؿ"، كىمـ جرٌاثثث
ممػا  -كبعػض المتخصصػيف-ت عمػى ألسػنة العػكاـ كىاتيؾ العبارة التي درج 

تىٍفػًكيضو ًإلىػى  استسػمـو  كممػةتصكيبىياف ذلؾ ألف الحكقمػة  -قبؿ المغة-يكجب الديفي  كى
ٍذعىاًف لىػوي  -تىعىالىى-المًَّو   كأف العبػد ال ،راد ألمػره صػان  ميػره كال كأنػو ال ،كىاٍعًترىاؼو ًباإلًٍ

ىر عبارة العامػة يعطيػؾ ضػد ىػذا المعنػىف كعميػو يحػـر ث كظا(ُ)يممؾ شىٍيانا ًمفى اأٍلىٍمرً 
 (ِ)ث استعمالييا شرعنا كيمتن  لغة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                           

 ث ِٔ/ُٕ زكريا النككم  ، ألبيشرح صحيح مسمـ بف الحجاج المنياجينظر:  (ُ)

يمتن  لغةف ألنو حػذؼ منػو خبػر ال النافيػة لمجػنس، كىػك ركػف مػف أركػاف الجممػة، كقػد ترتػب  (ِ)
 عمى حذفو فساد المعنىث
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 انميبط : املجحج اخلبيظ
 تٕعئخ:

، (ُ)إذا كػػاف فػػي معنػػاه"حمػػؿ ميػػر المن ػػكؿ عمػى المن ػػكؿ إذا كػاف ال يػػاس: "
كيجػػػرم  ،عمميػػػة فكريػػػة ي ػػػـك بيػػػا اإلنسػػػاف الػػػذم ينتمػػػي إلػػػى جماعػػػة لغكيػػػةفإنػػػو 

عمميػػة ال يػػاس أصػػؿ ىػػك كلبم تضػػاىا عمػػى االسػػتعماؿ المطػػرد فػػي ىػػذه الجماعػػةث 
حكػـ بػو لغيػر المن ػكؿ ـ يي كٍ كحي  ،كعمة تجم  بينيما ،كفرع ىك مير المن كؿ ،المن كؿ

  أما شرطو فمف جيتيف: (ّ)كىذه أركاف ال ياس األربعةث (ِ)بكاسطة العمةث
ػػأال يكػػكف شػػاذِّ  -األٔىل فمػػا كػػاف كػػذلؾ ال يجػػكز ال يػػاس  ،نف ال يػػاسا عػػف سىػػا خارجن

 ثكاستنكؽ ،كاستصكب ،استحكذ :عميو كتصحيح
كلػذا قػاؿ ابػف جنػي:  (ْ)ثاا ال ي اس عميػو تركنػكما ال ي اس عمى الشاذ نط ن  -انخبَيخ

ا في ال ياس تحامىٍيتى ما تحامػت العػرب مػف ا في السماع مٌطردن شاذِّ  ءالشيفإف كاف "
يت في نظيره ع رى دىع :مػف ذلػؾ امتناعػؾ مػف ،مػى الكاجػب فػي أملالػوذلؾ كجى ذىر ككى  فكى

ػػد :كال مػػرك عميػػؾ أف تسػػتعمؿ نظيرىمػػا نحػػك ،ألنيػػـ لػػـ ي كلكىمػػا ف ككىعى زى لػػك لػػـ  ،كى
ال كاف قياسو خطأث  (ٓ)"تسمعيما ذا خم الم يس منيما صح ال ياس، كاذ  كاذ

ل ىذا، كقد اشتمؿ البحث عمى ما اسػتعممو العػكاـ ضػد معنػى فصػيحو، كجػر 
 عميو ال ياس، كىاؾ تحرير ال كؿ في المطمبيف اآلتييف:

                                           

 ث ْٓاإلمراب في جدؿ اإلعراب، ألبي البركات عبدالرحمف األنبارم ص  (ُ)

 ث َْص ف الحسيف بف الخبازحمد ب، ألتكجيو المم ينظر:  (ِ)

 ث ُٖص جمؿ الديف السيكطيلاالقتراح في أصكؿ النحك، ينظر:  (ّ)

 ث ّٖ،  ِٖينظر: السابؽ ص  (ْ)

 ث ٗٗ/ُالخصااص  (ٓ)
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 انميبط اخلبعئ : املغهت األٔل
 

 
َّ
ف
و
ك
و
ت
ْ
 اع

 املؼىن انفصيح:
" عمى اإلحػداؽ بالشػيء، ي ػاؿ:  اسػٍتكٌؼ ال ػـك بالشػيء: يدؿ الفعؿ " اٍستىكىؼَّ

ٍكلىو: ًإذا أىحاطي (ِ)كقاؿى الفىرٌاءي " (ُ)ثأحدقكا بو ًمٍنو : يي اؿ: اٍستىكىفُّكا حى كفى ًإلىٍيًو كى كا بًو يىٍنظيري
، أىنَّػػو  ػػًديثي ػػمَّـ-الحى مىٍيػػًو كسى ػػمىى ا ي عى قػػد اٍسػػتىكىؼَّ لىػػوي الٌنػػاسي  خػػرج مػػف -صى  ،الكىٍعبىػػًة كى

طىبىييـ   ثفخى

: ًمٍنو قكؿي ابًف ميٍ ًبؿو : كى ٍكىىًرمُّ  قاؿى الجى

 رىمى ىٍتػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػف مىعىػػػػػػػػػػد  ًعمػػػػػػػػػػارىةه  اًإذ
 

ػػػػحي بىػػػػدىا كالعيييػػػػكفي الميٍسػػػػتى   ًكفَّةي تىٍممى
(ّ)"(ْ) 

 

 

                                           

)ؾ ؼ(، كأسػػػاس  ِِ/ِ)ؾ ؼ ؼ( بتصػػػرؼ، كينظػػػر: المحػػػيط فػػػي المغػػػة،  ِّٖ/ٓالعػػيف،  (ُ)
 )ؾ ؼ ؼ(ث ُُْ/ِالبممة، 

و ػأحػاطكا بػ :، أميءالشػ حػكؿى  ال ػكـي  ؼَّ كى تى قػاؿ الفػراء: اٍسػء، كنصػو: "ن ؿ الجكىرم قػكؿ الفػرا (ِ)
 )ؾ ؼ ؼ(، كلـ أقؼ عمى قكؿ الفراء في كتبو المتاحةث ُِّْ/ْ"ث الصحاح ينظركف إليو

البيػػت مػػف الطكيػػؿ، كلػػـ أقػػؼ عميػػو فػػي: ديػػكاف ابػػف م بػػؿ، تػػح:دث عػػزة حسػػف، دار الشػػرؽ  (ّ)
 ثـُٓٗٗىػ/ُُْٔالعربي، بيركت، لبناف 

)ؾ ؼ ؼ(، كالصػحاح  َُّ/ٓ)ؾ ؼ ؼ(، كينظػر: م ػاييس المغػة،  ِّٔ/ِْتاج العركس  (ْ)
 )ؾ ؼ ؼ(ث ٕ/ِ)ؾ ؼ ؼ(، كالعباب الزاخر  ُِّْ/ْ
أحػاطكا بػو  :، أميءالشػ حػكؿى  ال ػكـي  ؼَّ كى تى قػاؿ الفػراء: اٍسػن ؿ الجػكىرم قػكؿ الفػراء، كنصػو: "     

 )ؾ ؼ ؼ(ث ُِّْ/ْ"ث الصحاح ينظركف إليو
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: -صػمى ا  عميػو كسػمـ-مػا كرد فػي قػكؿ النبػي  كمف شػكاىد ىػذا المعنػى
ػدىقة"" يػؿ كالميٍسػتىًكٌؼ بالصَّ مىػى الخى البىاًسػط يىػدىه ييٍعًطييػا، ًمػٍف قىػٍكليـ:  :أىمً  (ُ)"الميٍنفؽ عى

ٍكل ، ًإذىا أٍحدىقيكا ًبًو، كاٍستىكىفُّكا حى  (ِ)"و يىٍنظركف ًإلىٍيوً اٍستىكىؼَّ ًبًو الناسي
ك أف ػ: استكضػحتو، كىػيءى اٍسػتىٍكفىٍفتي الشػكقد تفرع عف ىػذه الداللػة قػكليـ: 

 (ّ)؟ثىؿ تراه :ءالشيكالذم يستظؿُّ مف الشمس تنظر إلى  ،تض  يدؾ عمى حاجبؾ
ا حديث  كىانىٍت ًلػدىةى كمف ذلؾ أيضن ٍيًفيّْ كى ريقىٍي ىةى ًبٍنت أىًبي صى

ٍبػًد اٍلميطًَّمػبً  (ْ) ٍبػًف  عى
ًطيبنػػا (ٓ)كىاٍسػػتىكىفُّكا ًجنىابىٍيػػوً : "ىىاًشػػـو  ٍبػػدي اٍلميطًَّمػػًب خى ـى عى ػػدنا، فى ىػػا مَّ ػػدى اٍبػػفى اٍبًنػػًو ميحى  ،فىاٍعتىضى

ًاذو ميمـه قىٍد كىرىبى  اًتً ًو كىىيكى يىٍكمى مىى عى َـّ قىػاؿى  ،فىرىفىعىوي عى َـّ  :ليػ مَّػةً  ،المَّييػ كىاًشػؼى  ،(ٔ)سىػادَّ اٍلخى كى
ػػ ،ـأىٍنػػتى عػػالـ ميػػر معمَّػػ ،اٍلكيٍربىػػةً  مػػاؤيؾى ًبعىػػًذرىاًت بػػادي كىػػذه ع ،ؿكمسػػؤكؿ ميػػر مبخَّ ؾ كىاًذ
ًمػػؾى  رى ـٍ  (ٕ)حى َـّ  فيىٍشػػكيكفى ًإلىٍيػػؾى سىػػنىتىيي ٍغػػًدقنا ،فىاٍسػػمىعىفَّ المَّييػػ ٍيلنػػا ميٍرًبعنػػا مي مىٍينىػػا مى فَّ عى ث كىأٍمًطػػرى
ٍكلوكاستى  ،أٍحدىقيكا ًبوً  :أم ،استكفُّكا ًجنىابىٍيو :كقكلييا كا حى  (ٖ)ث "داري

                                           

 جماؿ الديف اليندم الفىتًَّنػي الكجراتػي، لاألخبار م  بحار األنكار في مرااب التنزيؿ كلطااؼمج (ُ)
 ثَِْ/ْ

 )ؾ ؼ ؼ(ث َّٓ/ٗ، كينظر: المساف َُٗ/ْالنياية في مريب الحديث كاأللر  (ِ)

 )ؾ ؼ ؼ(، بتصرؼث ُِّْ/ْالصحاح  (ّ)

 )ؿ د(ث ُٕ/ٖث العيف المّْدىةي: ملميؾى في السّْفّْ  (ْ)

ٍكلػو :أم، اٍستىكىفُّكا ًجنىابىٍيوً  (ٓ) كا حى ، كينظػر: ّْٗ/ُث مريػب الحػديث لمخطػابي أٍحدىقيكا ًبػًو كاسػتىداري
 )ج ف ب(ث ِٕٖ/ُلساف العرب 

مَّػػة:  (ٔ) مَّػػةي بػػالفىتح: الحاجػػة كالفىٍ ػػرسىػػادَّ الخى اًبرىىػػا :أم ،الخى ث النيايػػة فػػي مريػػب الحػػديث كاأللػػر جى
 ؿ(ث )خ ؿ ُِٓ/ُُ، كلساف العرب ِٕ/ِ

ث ينظػػػػػر: لسػػػػػاف العػػػػػرب  (ٕ) ًمػػػػػؾى رى              ّّٓ/ُِ)ع ذ ر(، كتػػػػػاج العػػػػػركس  ْْٓ/ْأم: بأىٍفًنيىػػػػػًة حى
 )ع ذ ر(ث

 ث ّْٗ/ُمريب الحديث لمخطابي  (ٖ)
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كالتٍَّحػػًديؽي: ًشػػدَّةي كشػػدة النظػػر إليػػو، " (ُ)فالمػػادة تػػدؿ عمػػى اإلحاطػػة بالشػػيء
دىقىةً   (ِ)ث "النَّظىًر بالحى

  املؼىن انؼبيي:

عمى ألسنة بعض العكاـ كيريػدكف بيػا ف ػداف البصػر،  (استىكىؼَّ ) تجرم كممة 
، أم: عىًمي كصار مكفكفنا،   بعد أف كاف بصيرناثفي كلكف: استكؼَّ فمفه

 اعتُتبد ٔتؼهيك:
  " عمػػػػى اإلحػػػػداؽ كالنظػػػػر كاالسػػػػتدارة  -عنػػػػد العػػػػرب-دؿ الفعػػػػؿ "اسػػػػتكؼَّ

بالمرمكؽ، كبعض العكاـ يعني بو: ف داف البصر، بعد أف كػاف صػاحبو بصػيرنا، كمػف 
 ىنا يككف مما استيٍعًمؿ في ضد معناه الفصيحث

" ػطئ، كذلػكقد رجح عندم أف سػبب ىػذا التضػاد ال يػاسي الخػا ؾ أف "اسػتكؼَّ
"، كقػػد جعػػؿ العامػة االسػػتفعاؿ ىنػػا داالِّ عمػى الصػػيركرة كالتحػػكؿ،  عمػى زنػػة "اٍسػتىٍفعىؿى

  (ّ)ثثثر الطيفػالشاة، كاستنكؽ الجمؿ، كاستحج تً سى يى تٍ تى اسٍ قياسنا عمى قكؿ العرب: 
" عمػى التحػكؿ-كقد اشترط النحاة  أال يكػكف ليػا فعػؿ خػم  -لداللػة "اٍسػتىٍفعىؿى

ملمو": مف الزيادة )السيف كالتاء(، قاؿ أبك عمي الفارسي رى الطّْيفي  :كى ككٌؿ مىا  ،استٍحجى
اؿ ًإلىى حاؿو مف ىىذىا اٍلًملىاؿ ؿ مف حى يىادىة  ،كىافى لمتحكُّ اؿ مف حرفىي الزّْ فىًإنَّوي الى ًفٍعؿى لىوي خى

مػػف ىىػػذىا اٍلبىػػاب: استن : كى سػػرى البىغػػاثي المَّػػذىيف ىمػػا السّْػػيف كىالتَّػػاءث قىػػاؿى
ػػار  :، أىم(ْ) صى

حكى اٍبف الٌسكيت ثكالنسر ارىت كالسّْعمة :المرأةي: أىم اٍستىٍسعىمىتً  :كى  (ٓ)ث "صى

                                           

 )ح د ؽ(ث ّّ/ّينظر: م اييس المغة،  (ُ)

 )ح د ؽ(ث ٕٔٓ/ِالمحكـ كالمحيط األعظـ،  (ِ)

 ث ْٖٓ/ّ بف مالؾ، الشرح تسييؿ الفكااد، ِْْ/ْينظر: شرح المفصؿ البف يعيش،  (ّ)

 ث ّّّ/ِث المخصص البىغىاث مف الطٍير ًضعىافيا (ْ)

 ث ُُّ/ْالمرج  السابؽ:  (ٓ)
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كالجميػ  نػاءو : "-بعػد سػرده األملمػةى اآلنفػة-كأيد ابف جنػي ىػذا ال يػد، ف ػاؿ 
ػػديؽٌ  ،عػػف الفعػػؿ  ،كمنػػديؿ (ُ)كمػػا فيػػو مػػف معنػػى الفعمٌيػػة إنمػػا ىػػك كمػػا فػػي مفتػػاح كمي

 (ِ)"ك ذلؾ منوكنح
 " فميا فعؿ دؿ عمى ىذا المعنػى، كلػيس  -بمعنى: صار مكفكفنا-أما "استكؼَّ

ػريهي : "-فػي لمليػو-فيو السيف كالتاء، قػالكا  ٍفعيػكؿً -كيػؼَّ بىصى ًمػيى  :-ًباٍلًبنىػاًء ًلٍممى  ،إذىا عى
ث ري  ؼَّ ككى كفيما بني لما لـ يسـ فاعمو: " (ّ)"فىييكى مىٍكفيكؼه   (ْ)ث "بى ىى ا: ذى فِّ ه كى بىصى

" داالِّ عمػػػى  كعميػػػو بػػػات ىػػػذا ال يػػػاس خاطانػػػا، كامتنػػػ  أف يكػػػكف "اٍسػػػتىكىؼَّ
 الصيركرةث
 
 

 

                                           

 )ؽ د ـ(ث ُِِ/ٖث تيذيب المغة، حجره ييدىؽَّ ًبًو الطّْيبالميديؽُّ:  (ُ)

 ث ُِّ/ُالخصااص،  (ِ)

 )ؾ ؼ ؼ(ث ّّٔ/ٗة )ؾ ؼ ؼ(، كينظر: تيذيب المغ ّٓٓ/ِالمصباح المنير  (ّ)

 )ؾ ؼ ؼ(ث ٓٔٔ/ٔالمحكـ كالمحيط األعظـ  (ْ)
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 انميبط انصحيح : املغهت انخبَي
 

 
و
ك
َّ
ح
و
ً
و
 ت

 املؼىن انفصيح:
"، ي ػػاؿ: " ػػؾى ػػؾ" عمػػى زنػػة "تىفىعَّػػؿ" مػػف الفعػػؿ "مىحى ػػؾى "تىمىحَّ نىػػ ى - مىحى ػػؾي  -كمى يىٍمحى

يد ،مىٍحكنا: لىجَّ ًفي األىٍمرً  ، ككىًتؼو عىف ابًف ديرى ٍؤبىةي:  ثفىييكى مىًحؾه  قىاؿى ري

ٍصـً المىًحؾٍ   (ِ)"(ُ)كقىٍد أيقاًسي ًشدةى الخى

ٍحػػؾ، ك"ا ػػب كمصػػدره المى مة كالغىضى : التَّمػػادم فػػي المَّجاجػػة عنػػد الميسػػاكى ٍحػػؾي لمى
 (ْ)"ةمجَّ كالمماحكة: المي " (ّ)"كنىٍحكه

: المي حٍ المى ؿ: "ػكقي  ـػنازعكالم (ٓ)ةشارَّ ؾي  ؿ جرى كمنو قكليـ: " (ٔ)"ة ًفي اٍلكىمى
ًحػػؾ كميماًحػػؾ كمىٍحكػػافي  ميػػؽ ،مى ًسػػرى اٍلخي كجػػان عى ػػؾى البيعػػاف  كقػػكليـ: (ٕ)"ًإذا كىػػافى لىجي تماحى

   (ٖ)ثاتمجَّ  :كالخصماف

                                           

 الشطر مف الرجز، كلـ أىتد إليو في: ديكاف رؤبة، ترتيب: كليـ بف الكرد، دار ابف قتيبة، الككيتث  (ُ)

 )ـ ح ؾ(ث ِّٗ/ِٕتاج العركس  (ِ)

 )ش ر ر(ث ٓٗٔ/ِ)ح ؾ ـ(، كالصحاح  ٖٔ/ّالعيف،  (ّ)

 )ـ ج ؾ(ث ْٖٔ/َُؾ(، كالمساف )ـ ح  َُٕٔ/ْالصحاح  (ْ)

 )ـ ح ؾ(ث ِٓ/ّالميشارَّة: المخاصمةث المحكـ كالمحيط األعظـ  (ٓ)

 )ـ ج ؾ(ث ْٖٔ/َُ)ش ر ر(، كالمساف  ٓٗٔ/ِالصحاح  (ٔ)

 )ـ ج ؾ(ث ْٖٔ/َُ)ح ؾ ـ(، كالمساف  ٕٓ/ْتيذيب المغة  (ٕ)

 ث ٕٕ/ْ)ش ر ر( بتصرؼ، كينظر: المخصص  ٓٗٔ/ِالصحاح  (ٖ)
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ٍزدىؽي:  قىاؿى اٍلفىرى
ػػػًة كالًيجػػػاء ًإذىا التى ىػػػتٍ   يىػػػا ابػػػفى المىرامى

 

ٍصػػػػػػمافً   ػػػػػػؾ الخى  (ِ)ث(ُ)أعناقيػػػػػػو، كتىماحى
 

ػػًديثً " ًفػػي حى ًمػػي   كى ٍجيىػػوي - عى ـى المَّػػوي كى كىالى تيٍمًحكيػػو  ،الى تىًضػػيؽ ًبػػًو األيمػػكري ": -كىػػرَّ
: المَّجاج (ّ)"الخيصكـي   (ْ)"المىٍحؾي

 املؼىن انؼبيي:
" عمى ألسنة العكاـ، كيريدكف بو التزلؼ كالتممؽ، ي كلكف:    ؾى يىًرد الفعؿ "تىمىحَّ

دَّهث كي كلػػكف: فػػمف شػػديد فػػمف يتمحػػؾ بفػػمف، أم: يت ػػ رب كيتزلػػؼ إليػػو، كيطمػػب كي
ػػؾ بالنػػػاس إذا رجػػا مصػػػمحتيـ، أم: يتحػػيف مػػػكاطف زيلفػػاىـ، كيختمػػػؽ أسػػػباب  التمحُّ

 ل ياىـ، كيتممس قرباىـف فيمطفيـ كيداىنيـث
ذا نػػزغ الشػػيطاف بػػيف صػػدي يف فتػػدابرا، لػػـ رجػػ  أحػػدىما عػػف ىجػػره، تػػرل  كاذ

 مف يتمحَّؾ بي، أم: يتممس رضام عنوثالغاضب المستنًكؼ منيما ي كؿ: ف
 اعتُتبد ٔتؼهيك:

ٍحػػؾ"ى عنػػد العػػرب يسػػتعمؿ فػػي الداللػػة عمػػى  بػػدا مػػف العػػرض السػػابؽ أف "المى
الػػػتَّمجّْ كالخصػػػكمة كالتنػػػازع كالغضػػػب، أمػػػا عنػػػد العامػػػة فيفيػػػد التػػػكدد كالممطفػػػة 

اًحػػؾ  ػػؾ : منػػاًزع مخاًصػػـ ذك لجػػاج، كالمتم-فػػي الفصػػيح-كالمداىنػػةث فالمى عنػػد -حّْ
 متكدّْد، متمطؼ، ليف العريكةف كمف ىنا برز التضاد بيف المعنييفث -العامة

" اللملػػي أفػػاد التنػػازع كالتخاصػػـ كالمجػػاج،   ػػؾى كلمػػت أمػػر ميػػـ، كذلػػؾ أف "مىحى
 " ؾى " –ك"تىمىحَّ دؿ عمػى التػكدد كالمجاممػة كالممطفػة بحسػف الكمػـ، كىنػا  -عمػى "تىفىعَّػؿى

                                           

 ث ّٗٔمف الكامؿ، كىك لمفرزدؽ في ديكانو ص البيت (ُ)

 )ـ ح ؾ(ث ِّٗ/ِٕ)ش ر ر(، كتاج العركس  ٓٗٔ/ِينظر: الصحاح  (ِ)

 ث ِّْ/ُٖ بف رسمفاشياب الديف ، لشرح سنف أبي داكد (ّ)

 )ـ ج ؾ(ث ْٖٔ/َُالمساف  (ْ)
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دلػت عمػى التجنػب كالمباعػدة، كقػد كرد فػي  -لػدل العػكاـ-" يمكػف ال ػكؿ بػأف "تفعَّػؿ
 ،ـتػػألَّ الفصػػيح مػػا يشػػف  ليػػذا السػػتعماؿ كيسػػكغ لىيىػػجى العػػكاـ بػػو، فػػالعرب ت ػػكؿ: "

  ث(ُ)"كب، كالحرج، كاليجكدإذا تجٌنب اإللـ، كالحي  :دكتيجَّ  ،جكتحرَّ  ،بكتحكَّ 
ػػؾ"  ػػ ،جرَّ كتحػػ ،بكتحػػكَّ  ،ـتػػألَّ عمػػى:  -فػػي التجنػػب-ف يػػاس "تىمىحَّ ثثث دكتيجَّ

 قياس صحيحف حيث قيس ما لـ يرد عمى الفصيح الكاردث
 
 
 
 
 

 

                                           

            شػػػػرح شػػػػافية ، كينظػػػػر: ُّٕٓ/ٖ نػػػػاظر الجػػػػيش، لتمييػػػد ال كاعػػػػد بشػػػػرح تسػػػػييؿ الفكااػػػػد (ُ)
 ث َِٔ/ُ، ستراباذمااللركف الديف  ابف الحاجب
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 يتفشلبد : املجحج انغبدط
 تٕعئخ:

يجتم  تحت ىذا المبحث أمراف ال جػام  بينيمػا، كعمييمػا جػرل بعػض لحػف 
 العامة، ىما: الداللة المجازية، كاالشت اؽف كمف ىنا عنكنتو بػػ"متفرقات"ث

ة، فيػػي مبنيػػة عمػػى المجػػاز، كقػػد عػػرؼ المجػػاز بأنػػو: أمػػا الداللػػة المجازيػػ
ًض  لو في اصػطمح التخاطػب، عمػى كٍجػوو يًصػحُّ مػ  " الٌمفظ المستعمؿ في مير ما كي

ًض  لوث  قرينة عدـ إرادة مىا كي
بيف ما اٍستيٍعًمؿ الٌمفظ  المصٌححة ليذا االستعماؿ المشابيةى  فإذا كانت العمقةي 

ًضػ ػػصَّ ىػذا المجػػاز بعنػػكاف لمٌداللػة عميػػو كبىػٍيف مػػا كي  ى لػػو فػي اصػػطمح التخاطيػب، خي
"االستعارة" ملؿ لفظ "األسد" إذا استعمؿ لمٌداللة عمى الرجؿ الشػجاع، مػ  قرينػة دالٌػة 
عمػى ذلػؾث فالعمقػػة بػيف المعنػػى المكضػكع لػو فػػي اصػطمح التخاطػػب كبػيف المعنػػى 

ينيمػا الشػجاعةي فػي كػؿ  المستعمؿ لمٌداللػة عميػو مجػازان ىػي التشػابو، ككجػو الشػبو ب
ػصَّ ىػذا  ،منيما، فيك مػف االسػتعارة ذا كانػت العمقػة شػياان سخػر ميػر المشػابية خي كاذ

 (ُ)المجاز بعنكاف: "المجاز المرسؿ"ث
ىك استحداث كممة، أخػذنا مػف كممػة أخػرلف لمتعبيػر بيػا كأما االشت اؽ فيك "

أك عػف معنػى قػالبي عف معنى جديػد يناسػب المعنػى الحرفػي لمكممػة المػأخكذ منيػا، 
جديػػد لممعنػػى الحرفػػي، مػػ  التمالػػؿ بػػيف الكممتػػيف فػػي أحرفيمػػا األصػػمية كترتيبيػػا 

   ث (ِ)"فييما

ليؾ تفصيؿ ال كؿ فييما:  كاذ

                                           

بىنَّكىػة الميػداني الدمشػ ي، لالبممة العربية (ُ) بتصػرؼ، كينظػر:  َُّ، ُِٗ/ِ عبد الػرحمف بػف حسػف حى
 ث ِْٕ، ك ِٕٔي صالياشم ىيـحمد بف إبرا، ألجكاىر البممة في المعاني كالبياف كالبدي 

 ث َُطبي يِّا، لألستاذ الدكتكر: محمد حسف جبؿ، صعمـ االشت اؽ نظريِّا كت (ِ)
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 انذلنخ اجملبصيخ : املغهت األٔل
 

دانج
و
اددد

َّ
 ش

 املؼىن انفصيح:
ـه عمػى  (ُ)"دي المػاءى كالبىػرٌادىةي: ًإنػاءه ييبىػرّْ "البىرَّاد" مذكر، مؤنلػو "البػرَّادة"، " مىػ كىػك عى

 ث(ِ)ىذا اإلناء، من كؿه عف صيغة المبالغة "فىعَّاؿ"، مأخكذ مف البىٍرد: ضد الحر
عىمىػػو بىػػاًردناي ػػاؿ:  (ّ)بعػػض المغػػكييف يبنيػػو مػػف "بىػػرَّدى"، أك  (ْ)،بىػػرَّدىه تىبريػػدان: جى

مىطىػػو بػػاللٍَّمجً  " الػػداؿ عمػػػى ال (ٓ)ثخى فػػي معنػػى اللملػػػي  بالغػػةمك"بىػػرَّدى" عمػػػى زنػػة "فىعَّػػؿى
"بىرىدى"ث
 (ٕ)ثبىرىدىه يىبريديه بىٍردان : -في اللملي المتعدم-ي اؿ  (ٔ)

ًإالَّ  ،أىٍبػرىدىهي  :الى يي ىػاؿي كالراجح بناؤه مف "بىػرَّدى"ف ألنػو  (ٖ)كبعضيـ أخذه مف "أىٍبرىدى"
و باردنا(، إال فػي لغػة ردياػة، أم: ال ي اؿ: أىٍبرىدىهي، بمعنى: بىرَّدىهي )جعم (ٗ)ثًفي ليغىةو رىًدياىةو 
نمػا ي ػاؿ  ميػكا ًفػػي  دى رى أىٍبػ ، أك:(َُ)جػاءى بػو بػًاًردان : أىٍبػرىدى، أم: -فػي العاليػة-كاذ ال ػكـي: دىخى

                                           

)ب ر د(، كتػاج العػركس  ّٖ/ّ)ر د ب(، كينظػر: المسػاف  َِّ/ٗالمحكـ كالمحيط األعظـ  (ُ)
 )ب ر د(ث ُْْ/ٕ

 )ب ر د(ث ِْ/ُ)ب ر د(، كالمصباح المنير  ِّينظر: مختار الصحاح ص (ِ)

 )ر د ب(ث َِّ/ٗينظر: المحكـ كالمحيط األعظـ  (ّ)

                   )ب ر د(، بتصػػػػػػػػػػػرؼ فييمػػػػػػػػػػػا،  ُِْ/ٕ)ب ر د(، كتػػػػػػػػػػػاج العػػػػػػػػػػػركس  ِٖ/ّالمسػػػػػػػػػػػاف  (ْ)
 )ب ر د(ث ّْ،  ِْ/ُكينظر: المصباح المنير 

 )ب ر د(ث ِٕٔينظر: ال امكس المحيط ص (ٓ)

 )ب ر د(ث ّْ،  ِْ/ُالمصباح المنير  (ٔ)

 )ب ر د(ث ّْ،  ِْ/ُ)ب ر د(، بتصرؼ، كينظر: المصباح المنير  ِٖ/ّالمساف  (ٕ)

 )ب ر د(ث ُْْ/ٕ)ب ر د(، كتاج العركس  ّٖ/ّينظر: المساف  (ٖ)

 )ب ر د(ث ِّينظر: مختار الصحاح ص (ٗ)

 )ب ر د(ث ِٖ/ّ)ر د ب(، كالمساف  َِّ/ٗينظر: المحكـ كالمحيط األعظـ  (َُ)



 

  

 

 
 المغة المعاصر ضد معناه الفصيح ،عرض كدراسة في ضكء عمـفي ما استعممو العىكىاـ م

 

َْٓ 

ـٍ ًمفى الظًَّييرىةً منو سًخًر النَّيىاًرث كى  ٍنكي : أىبًردكا عى ـٍ رُّىىا  :أىم ثقىٍكلييي تَّى يىٍنكىًسرى حى كا حى الى تىًسيري
 ألخيرة بمعنى الدخكؿ في الشيءثكا (ُ)ثكيىبيكخ

أىًىػي مػف  ،كىالى أىٍدًرم": -فػي الحكػـ عمػى مسػتكل "البػرَّادة"-كقد قػاؿ األزىػرم 
ـ المكلػديف ـ اٍلعىػرىب أىك مػف كىػمى كالظػاىر أنيػا عربيػة محضػةف إذ عزاىػا ابػف  (ِ)"ث؟كىمى

 (ّ)"بىرَّدي ًفيًو الماءي اإلناءي الًَّذم يي  :البىرَّادة :اأٍلىٍصمىًعيسيده إلى األصمعي، ف اؿ: "
 املؼىن انؼبيي:

في اإلنػاء  -مذكر "البرَّادة-ما زالت شريحة كبيرة مف العامة تستعمؿ "البىرَّاد" 
ٍكًقػػًد -في ػػكؿ أحػػدىـ  (ْ)الػػذم ييغمىػػى فيػػو الشػػام كييسػػخفث كالشػػام إذ ذاؾ عمػػى المى

ؿ البىرَّاد مف عمى البكتجازث-يغمي  : نىزّْ
: فيػو شػام -ميره الداخؿ، كالشامي في إنااو حػاـو لجميسو كس-كي كؿ أحدىـ 

ٌب كاشربث    في البىرَّاد، صي
 اعتُتبد ٔتؼهيك:

باستعراض ىذا البياف أيرىانىا بيف معنيػيف متضػاديف: فػالعرب تسػتعمؿ "البػرَّادة"  
اد" ، أما بعض عامتنا، فيطم كف "البػرَّ الًَّذم ييبىرَّدي ًفيًو الماءي في اإلناء  -مؤنث "البىرَّاد"-

 عمى اإلناء الذم ييغمى فيو الشام أك ييسخَّفث 
كقد تجشـ العامة ىينا خطأ بيذه الداللة، كلعؿ ما حمميـ عمى ىذا المعنى، 

فيكػػكف ذلػػؾ مػػف طريػػؽ المجػػاز المرسػػؿ،  (ٓ)أف ىػػذا اإلنػػاء ييتػػرؾ فيػػو الشػػام ليبػػرد،

                                           

 )ب ر د(، بتصرؼث ِٖ/ّالمساف  (ُ)

 )ب ر د(ث ٕٕ/ُْتيذيب المغة  (ِ)

 ث ْْٖ/ِالمخصص  (ّ)

 )ب ر د(ث ُٖٓ/ُ د أحمد مختار عبد الحميد عمر ،معجـ المغة العربية المعاصرةينظر:  (ْ)

 كىذا مجاز مرسؿ، كالعمقة فيو بيف المعنييف الح ي ي كالمجازم اعتباري ما سيككفث (ٓ)
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فػي ىػذا سػ يـف  كعمقتو اعتبار ما سيككفف ألنو ييبىرَّد فيو بعد الغمي، لكػف مسػكميـ
ف فيػػوف فصػػفة التبريػػد  -كمػػا العػػادة-ألف الشػػام  ذا بىػػرىدى سيػػخّْ ال يشػػرب إال سػػاخننا، كاذ

ٍمي الشام بعيدناث  منفكة عنوف كمف لـ بات إطمؽ "البرَّاد" عمى إناء مى
 نػػاءاإل  " عمػػىةيىػػمَّ الغى ىػػذا، كقػػد أجػػاز مجمػػ  المغػػة العربيػػة بال ػػاىرة إطػػمؽى "

 (ُ)ثاؿكاالسكجمي   الشامغمى فيو يي  الذم
كمػػا زالػػت كممػػة "البػػرَّادة" مسػػتعممة فػػي دكؿ الخمػػيج العربػػي كمنط ػػة الشػػاـ، 
بمعناىا الفصيح، فيسمكف اللمجػة "بػرَّادة"، كيطم ػكف "البػرَّادة" عمػى الشػاحنة الكبيػرة 
المبرّْدة التي تن ؿ الفكاكو كالخضركات كالمكاد الغذااية بيف الدكؿ، مير أنيػا أصػابيا 

 في الشكؿ كب ي المعنىث تطكر
 
 
 
 

 

 
 

                                           

مػػف إصػػدارات مجمػػ  المغػػة " العػػامي الفصػػيح )غ ؿ ا(، ك" َٔٔ/ِينظػػر: المعجػػـ الكسػػيط  (ُ)
 ث ٕ/ُٗ ة بال اىرةالعربي
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 بقددالشتم : املغهت انخبَي
 

 ددددث
و
 ددد

و
 بػ

 املؼىن انفصيح:
ػػػًمفى ًجٍسػػػميو بىٍعػػػدى ىيػػػزاؿو  اظى بىػػػقػػػاؿ ابػػػف األعرابػػػي:  ػػػؿي يىبيػػػكظي بىٍكظػػػان: سى  (ُ)ثالرَّجي

الرجػؿي  ؿزى أبك زيد: ي اؿ: ىىػكقاؿ " (ّ)"ؼى عي ضى  :الرجؿي  ؿى زً ىي ي اؿ: " (ِ)"ؼي عٍ اؿ: الضَّ زى اليي "ك 
قىػاؿى أىبيػك " (ْ)"أك ميػره كىػك ذىػاب الجسػـ مػف كجػ و ، حػكالن ني  ؿي حى نٍ يى  ؿى حى ، كنى زاالن يىٍيزًؿ ىي  كى

ؿ الرجػؿي يىٍيػزًؿ ىىػػٍزالن  : يي ىػاؿ: ىىػزى ؿ الرجػؿي اٍليىٍيػلـى تىػٍت ماًشػيتيو، كأىٍىػزى ييٍيػػًزؿ: ًإذا  : ًإذا مىكَّ
اًشػػيىتو ٍلػػتي الدَّابَّػػةى أىٍىزً " (ٓ)"ىيًزلػػت مى ػػا-لييىػػا كىىىزى ػػرىبى أىٍيضن  :ًمٍلػػؿي قيٍفػػؿو  ،ىيػػٍزالن  -ًمػػٍف بىػػاًب ضى

مىٍييىا ـي اٍلييزىاؿي  ثأىٍضعىٍفتييىا ًبًإسىاءىًة اٍلً يىاـً عى  (ٔ)"كىااًلٍس

، ي ػػاؿ: (ٖ)"كالسػػميف: خػػمؼ الميػػزكؿ" (ٕ)أمػػا السّْػػمىف فيػػك ن ػػيض الييػػزاؿث
ًفي ليغىةو ًمٍف بى  ،ًمٍف بىاًب تىًعبى -يىٍسمىفي  سىًمفى  شىٍحميوي  :-اًب قىريبى كى   ثثثإذىا كىليرى لىٍحميوي كى

                                           

)ظ ب م(، كالتكممػػػة  ِٕٖ/ُْ)ب ك ظ(، كينظػػػر: تيػػػذيب المغػػػة  َِّ/َِتػػػاج العػػػركس  (ُ)
 )ب ك ظ(ث ّْٕ/ٕ)ب ك ظ(، كالمساف  ُِٗ/ْكالذيؿ كالصمة، 

 ث ُٕ، صبف ىشاـ المخمي، الشرح الفصيح (ِ)

 المرج  السابؽ: المكض  نفسوث  (ّ)

 ثَُْص بف السكيت،، الكتاب األلفاظ (ْ)

 )ىػ ز ؿ(ث ُٗ/ٔتيذيب المغة  (ٓ)

 )ىػ ز ؿ(ث ّٖٔ/ِالمصباح المنير،  (ٔ)

)س ف ـ(، كشػػػػمس العمػػػػكـ لنشػػػػكاف الحميػػػػرم  ِّٓ/ٖينظػػػػر: المحكػػػػـ كالمحػػػػيط األعظػػػػـ  (ٕ)
 ث َِّٗ/ٓ

 ث َُِّ/ٓ)س ـ ف(، كشمس العمكـ  ُِّٖ/ٓالصحاح،  (ٖ)
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ًفي اٍلمىلىؿ  (ِ)ث(ُ)سىمٍّْف كىٍمبىؾى يىٍأكيٍمؾى  :كى
ال يككف إال بعػد ضػعؼ  -كفرة المحـ كقكة البدف-كمف ىنا يتبيف أف السّْمىف 

 "ثبىٍعدى ىيزاؿو " كاختمؿ في الجسد، كمف لـ قيده ابف األعرابي ب كلو:
 املؼىن انؼبيي:

تعمؿ العامػة الفعػؿ "بىػاظى" فػي بعػض سػياقاتو لمداللػة عمػى ضػعؼ الجسػـ يس
فكف حاؿ الرجؿ الًمٍسػ اـ الػذم ذىػب  كىكانو، كذىاب صحتو كفتكر قكتو، تراىـ يكصّْ

مػػف كلػػرة مػػا تعاطػػاه مػػف األدكيػػة الكيماكيػػة،  -بعػػد نضػػرة-زىػػكه كجػػؼَّ مػػاء كجيػػو 
م مف الشحكب كاالعتمؿ كالنحػكؿ في كلكف: بىاظىٍت صحتيو، كبىاظ جسميوث كيعنكف: بم

 حدِّا ال يرجى معو البيرءث
 اعتُتبد ٔتؼهيك:

باف مف ىذا السػرد أف الفعػؿ "بػاظى" يػدؿ عنػد العػرب عمػى صػيركرة الميػزكؿ  
قكيِّا، كافر المحـ، مجدكؿ البنياف، متماسؾ األركػافث أمػا العامػة فيفيػد عنػدىـ نحػكؿى 

 ىاب العافيةف كمف ىنا تأتى التضادثالجسـ، كشحكب الكجو، كاختمؿ البدف، كذ
كلـ ينحسر الفعؿ "باظ" عند العكاـ في فسػاد الجسػد، بػؿ تجػدىـ فػي أحػاييف  

كبػاظى الطعػاـ: إذا  (ّ)كليرة يرسمكنوف ليعـ كؿ فساد، في كلكف: بىػاظى الشػيءي: إذا فىسىػدى،
 فػػي الشػػاب الناسػػؾ الػػذم انحػػرؼف لمخالمػػة ريف ػػاء-تمػػكثف فتغيػػر ريحػػو، كي كلػػكف 

                                           

و المػبف كييطعمػو المحػـ كييسػٌمنو أكؿ ما قيؿ ذلؾ لرجؿ مف طىٍسػـ، ككػاف لػو كمػب، ككػاف يسػ ي" (ُ)
يرجك أف ييصيب بو خيران أك يحرسوث كبعضيـ ي ػكؿ: أف يصػيد بػو أك يحرسػوث فأتػاه ذات يػـك 

ممفضػؿ ، لالفػاخر"ث ف يؿ: سٌمف كمبؾ يأكمؾث فذىبت مػلمن  ،فكلب عميو الكمب فأكمو ،كىك جاا 
 ث َٕص بف سممة

 )س ـ ف(، بتصرؼث َِٗ/ُالمصباح المنير  (ِ)

 ث ُٕص ؼث عبد الرحيـ لمدكتكر: ،معجـ الدخيؿ في المغة العربية الحديلة كليجاتياينظر:  (ّ)

 ث
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ػػػؿَّ سػػػعييوث كالعربيػػػة )السػػػيارة( بىاظػػػٍت: -السػػػكء م ػػػو، كضى : بىػػػاظى فػػػمف، أم: سػػػاء خي
 ث(ُ)أك أبطمو ،أفسده ، أم:وظى كَّ بى تعطمتث كييعىدُّكنو بتضعيؼ كسطو، في كلكف: 

كػكف  -"بػاظ" بمعنػى: خػرب–كيغالبني الظف أف عمة ىػذا االسػتعماؿ العػامي 
، (ِ)سكر ملؿ البيػرة تشػربو الطب ػة المنحطَّػةشراب مي  الفعؿ مشت ِّا مف "البيكظة"، كىي

ػػ ن يػػ  مػػف يتخػػذ كالمسػػكر أيسُّ كػػؿ فسػػادف كمػػف لػػـ كنيػػت  (ّ)، كالتمػػرثمتالػػذرة، كالسُّ
 الخمر بأـ الخبااثف ألنيا مجمبة كؿ فساد كضرث

 

 

                                           

 مػػف إصػػدارات مجمػػ  المغػػة العربيػػة بال ػػاىرة ،بحػػكث كدراسػػات فػػي الميجػػات العربيػػةينظػػر:  (ُ)
 ثُْ/َٔ

بحػػكث كدراسػػات فػػي ، ك ِٕ، صمعجػػـ الػػدخيؿ فػػي المغػػة العربيػػة الحديلػػة كليجاتيػػاينظػػر:  (ِ)
 ث ْ/ُٔ ت العربية مف إصدارات مجم  المغة العربية بال اىرةالميجا

 )ب ك ز(ث َْٖ/ُ، رينيارت بيتر سف ديكًزم، لتكممة المعاجـ العربيةينظر:  (ّ)
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 بمتخدداخل
الميـ لؾ الحمد كما ينبغي لجمؿ كجيػؾ كعظػيـ سػمطانؾ، كلػؾ الشػكر عمػى 

نؾ، كصػؿّْ عمػى مػف اعتمػى العػم كزينػت بػو جنػة رضػكانؾ، كارض مىنّْؾ كجكدؾ كحنا
 عف التابعيف كمف سمؾ دربيـ إلى يـك الديفث أما بعد: 

فيذا ًقطؼ مف أزاىير المغكييف، كًقنكه نىبىتى في ظميؿ ًصنك، جمعت فيو بعض 
الكممات التي ضؿ المساف فييا طري و الصحيح، فماؿ عف الفصػيح، حتػى كقػ  عمػى 

 يؾ ظاىرة فاشية عمى ألسف الناس، كنابية عف أصيؿ الدالالتثضده، كىات
 ْزا، ٔلذ اَجخك ػٍ ْزا انجحج حالث َتبئذ:

اح العربية عف دالالتو انحرافنػا كػاممن  -األٔىل ألبت البحث انحراؼ بعض ًفصى
عمػػى ألسػػف العػػكاـ حتػػى كقػػ  عمػػى ضػػد معانيػػو الفصػػيحة، كيسػػتعمميا النػػاس فػػي 

 يشعركفثممارساتيـ اليكمية كال 
أكػػد البحػػث أف لػػبعض الػػدالالت العاميػػة المتضػػادة مػػ  الفصػػيح  -انخبَيددخ

ف قؿ-مسكمنا يشف  الستعماليا، فمنيا  ما بابو ال ياس الصحيح الذم لو نظاار  -كاذ
 مركية عف العرب الخمص، كسجميا المغكيكفث 

ػػؾ" فمعنػػاه عنػػد العامػػة: تػػكدد كتمطػػؼ فػػي كممػػو، أمػػا عنػػد  مػػف ذلػػؾ "تىمىحَّ
حاء فتدؿ مادتو عمى المجاج كالمنازعة كالمخاصمة، كتفسيره عمػى قػكؿ العامػة الفص

" الدالػػة  عمػػى التجنػػب  -فػػي أحػػد معانييػػا-عمػػى معنػػى التجنػػبف قياسنػػا عمػػى "تىفىعَّػػؿى
د، أم: اجتنػب اإللػـ كالحػرج كاليجػكد،  كالمباعدة، فالعرب ت كؿ: تألَّـى، كتحرَّج، كتيجَّ

  (ُ)كعمييا قيس "تمحَّؾ"ث
ف قمػػت أكراقػػو-يحركنػػا ىػػذا الطػرح  -بنخددخانخ فيجػدد الػػدعكة إلػػى ت ػػكيـ  -كاذ

، كأكؿ ىػذه الطرااػؽ  األلسنة المحنة كردّْىا إلى الفصحى ما استطعنا إلى ذلػؾ سػبيمن
                                           

 ينظر: المبحث الخامس، المطمب اللانيث (ُ)
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إعممييـ بالخطأ المغكم الذم ي ترفكنو يكميِّا، فمف تعمـ يكشػؾ أف يعمػؿ أمػا الجاىػؿ 
جػة متاحػة كمتنكعػة، فمعمنػا نييػرىع إلػى أقكاىػا فبعيد عميو العمؿ، ككسااؿ ىػذه المعال

ألرنا كأسرًعيا بيرءنا كىي كسااؿي التكاصػؿ االجتمػاعي ذات األلػر البػيف، يمييػا المحافػؿ 
العممية المغكية، لـ المكتكبات بحكلنا كم االت، كبليا عمى المنصات اإللكتركنيػة، لػـ 

، كالتن اصح في المغة مف التناصػح فػي التناصح في المغة شفكيَّا كمما قرع أذنيؾ لحفه
ذا كاف تعمـ العربية كاجبنػا،  ـ الديفف إذ ىي لغة ال رسف كالسنة، كاذ الديف، فت كيميا ي كّْ

 فالمنافحة عنيا أكجبث
، كقد تمخض عف ىذه الفكرة تكصية أبليا إلى إخػكاني البػاحليف، كذلػؾ ْزا

عػػة دكلتنػػا كتنػػكع أف يسػػتدرككا مػػا لػػـ يرصػػده بحلػػي، كشػػؽَّ عمػػيَّ حصػػرهف التسػػاع رق
يا، ال يدرييا إال أىميا كمف خالطيـث  ليجاتيا، فمكؿ ليجة عاميةو خصااصي

، لػػـ يضػػ   فمعػػؿ أحػػدىـ يحػػاكؿ تتبػػ  ىػػذه الظػػاىرة، كيجمػػ  إلػػى مػػا جمعػػتي
 كسااؿ الستاصاؿ ىذا الداء المغكم الفاشي المتناميث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 المغة المعاصر ضد معناه الفصيح ،عرض كدراسة في ضكء عمـفي ما استعممو العىكىاـ م

 

ْٕٓ 

 فٓشط املشارغ ٔاملصبدس
مىمةالعربية، ل المغة في اإلبانة -1  الكػريـ عبػدث د:الصيحارم، تح العىٍكتبي ميٍسًمـ بف سى

ث كد عػكاد، حسػف محمػدث كد جرار، صمحث كد الرحمف، عبد نصرتث خميفة، كد
 عمػػػاف، ط سػػػمطنة مسػػػ ط، كالل افػػػة، ال ػػكمي التػػػراث كزارة صػػػفية، أبػػػك جاسػػر
 ـثُٗٗٗ/ ىػَُِْ األكلى

 العمميػة، الكتػب دار د،السك  عيكف باسؿ محمد: البممة، لمزمخشرم، تح أساس -2
 ـثُٖٗٗ/ ىػُُْٗ األكلى لبناف، ط بيركت،

 العربػي، ط التػراث إحيػاء دار مرعػب، محمد: تح السكيت، البف المنطؽ، إصمح -3
 ـثََِِىػ/ُِّْ األكلى

اإلمػػػراب فػػػي جػػػدؿ اإلعػػػراب، ألبػػػي البركػػػات عبػػػدالرحمف األنبػػػارم، تػػػح: سػػػعيد  -4
 ـثُُٕٗىػ/ُُّٗاألفغاني، دار الفكر، بيركت، ط اللانية 

ضػػبطو كعمػػؽ عميػػو: عبػػد ، جػػمؿ الػػديف السػػيكطيلاالقتػػراح فػػي أصػػكؿ النحػػك،  -5
ط ، دار البيركتػي، دمشػؽ ، راجعػو كقػدـ لػو: عػمء الػديف عطيػة، الحكيـ عطية

 ثـََِٔ/ىػ ُِْٕاللانية 

ٍعًمـً  ًإكمىاؿي  -6 الكفػاء  دار ًإٍسمىاًعيؿ، يٍحيىى ميٍسًمـ، لم اضي عيىاض، تح: دث بفىكىاًادً  المي
 ثـُٖٗٗ/ىػُُْٗط األكلى ، لمطباعة كالنشر كالتكزي ، مصر

 بغػداد جامعػة الطعػاف، سػاعدت ال ػالي، تػح: ىشػاـ عمػي المغػة، ألبػي البارع في -7
 ـثُْٕٗىػ/ُّٕٗ نشره، عمى

بىنَّكىػػة الميػداني الدمشػػ ي، لالبممػة العربيػػة -8 دار ال مػػـ، ، عبػد الػػرحمف بػػف حسػف حى
 ثـُٔٗٗ/ىػُُْٔط األكلى ، كتدمشؽ، الدار الشامية، بير 

دار  ،: مجمكعػة مػف المح  ػيف، تػحمزَّبيػدم، لتاج العركس مف جكاىر ال ػامكس -9
 ، دثتثاليداية
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 عميػو كعمػؽ الصػفدم، ح  ػو أيبػؾ التحريؼ، البػف كتحرير التصحيؼ تصحيح -11
 مكتبػػػة التػػػكاب، عبػػػد رمضػػػاف دث:الشػػػرقاكم، راجعػػػو السػػػيد: فيارسػػػو كصػػػن 

 ـثُٕٖٗ/ ىػَُْٕ األكلى الخانجي، ال اىرة، ط

مطبعػة ، خميػؿ إبػراىيـ العطيػةتػح: دث  ،ألبػي بشػر البنػدنيجي، الت فية في المغة-11
 ـثُٕٔٗ، بغداد ،العاني

ت كيـ المساف، البف الجكزم، تح: دثعبػد العزيػز مطػر، دار المعػارؼ، ط اللانيػة -12
 ـثََِٔ

اط، ط اللانيػة ت كيـ المسانيف، دثمحمد ت ي الديف اليملي، مكتبة المعارؼ، الرب-13
 ـثُْٖٗىػ/َُْْ

ن مو إلى العربية كعمؽ عميػو: ، رينيارت بيتر سف ديكًزم، لتكممة المعاجـ العربية-14
ػػػميـ النعىيمػػػي ػػػد سى كزارة الل افػػػة كاإلعػػػمـ، الجميكريػػػػة  ،جمػػػاؿ الخيػػػاط، ك محمَّ

 ثـَََِ/ُٕٗٗط األكلى مف ، العراقية

 فاخر محمد عميث دث أ: تحالجيش،  الفكااد، لناظر تسييؿ بشرح ال كاعد تمييد-15
 ال ػػاىرة، جميكريػػة كالترجمػػة، كالتكزيػػ  كالنشػػر لمطباعػػة السػػمـ دار كسخػػريف،

 ىػثُِْٖ األكلى العربية، ط مصر

 ،دار إحيػػاء التػػراث العربػػي ،: محمػػد عػػكض مرعػػبتػػحتيػػذيب المغػػة، لألزىػػرم، -16
 ثـََُِطبعة: األكلى، ، بيركت

، تػح: أثدث فػايز زكػي محمػد ديػاب، تكجيو المم ، ألحمد بف الحسيف بػف الخبػاز-17
أستاذ المغكيات بكمية المغة العربيػة جامعػة األزىػر، دار السػمـ لمطباعػة كالنشػر 

 ـثََِٕىػ/ُِْٖكالتكزي  كالترجمة، جميكرية مصر العربية، ط اللانية 

 العصػرية، المكتبػة الغميينػي، سػميـ محمػد بف مصطفى العربية، الدركس جام -18
 ـثُّٗٗ/ ىػُُْْ كالعشريف امنةالل بيركت، ط صيدا،
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 الحميدم، قدـ جاسـ محمد: الدينكرم، تح قتيبة بف مسمـ بف ا  الجراليـ، عبد-19
 دمشؽ، دثتث الل افة، كزارة بكبك، مسعكد الدكتكر: لو

ضػبط ي، الياشػم ىيـحمد بػف إبػرا، ألجكاىر البممة في المعاني كالبياف كالبدي -21
 ثالمكتبة العصرية، بيركت ،كتدقيؽ كتكليؽ: دث يكسؼ الصميمي

راجعػو: محمػد خمػؼ ، : إبراىيـ األبيػارم، تحعمرك الشيباني بالكالء يب، ألالجيـ-21
 ثـُْٕٗ/ىػُّْٗ ،اليياة العامة لشاكف المطاب  األميرية، ال اىرة ،أحمد

 الكتػب، عػالـ النجػار، عمي محمد: جني، تح بف علماف الفتح الخصااص، ألبي-22
 بيركتث

اعتنػى بػو: خميػؿ ، بػف عػمف البكػرم، الريػاض الصػالحيف دليؿ الفالحيف لطػرؽ-23
الرابعػة  ط، لبنػاف ،دار المعرفة لمطباعة كالنشر كالتكزي ، بيػركت ،مأمكف شيحا

 ثـََِْ/ىػ ُِْٓ

ديكاف األسكد بف يعفر، صنعو: دثنكرم حمكدم ال يسي، كزارة الل افة كاإلعمـ، -24
 ـثَُٕٗىػ/َُّٗة المؤسسة العامة لمحافة كالطباعة، مطبعة الجميكري

 ـثُٖٓٗديكاف دريد بف الصمة، تح:دث عمر عبدالرسكؿ، دار المعارؼ، -25

ديػػكاف رؤبػػة بػػف العجػػاج، تصػػحيح كترتيػػب: كلػػيـ بػػف الػػكرد البركسػػي، دار ابػػف -26
 قتيبة لمطباعة كالنشر، دثتث

ديكاف العجاج بركاية األصمعي، تح: دثعزة حسف، دار الشرؽ العربي، بيػركت، -27
 ـثُٓٗٗىػ/ُُْٔلبناف، 

             لبنػػػاف، بيػػػركت، العمميػػػة، الكتػػػب دار فػػػاعكر، عمػػػيثأ :شػػػرح ديػػػكاف الفػػػرزدؽ،-28
 ثـُٕٖٗ/قَُْٕ األكلى ط

 ديكاف لبيد، دار صادر، بيركت، دثتث-29
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ديػػػكاف ابػػػف م بػػػؿ، تػػػح:دث عػػػزة حسػػػف، دار الشػػػرؽ العربػػػي، بيػػػركت، لبنػػػاف -31
 ـثُٓٗٗىػ/ُُْٔ

تػح:دث شػكرم فيصػؿ، دار الفكػر،  ديكاف النابغػة الػذبياني، صػنعو ابػف السػكيت،-31
 ـثُٖٔٗبيركت، لبناف، مطاب  دار الياشـ، 

الػػػدار ال كميػػػة  ،ترتيػػػب كتعميػػػؽ: محٌمػػػد محمػػػكد الشػػػن يطي، ديػػػكاف اليػػػذلييف-32
 ثـُٓٔٗ/ىػ ُّٖٓ ،جميكرية مصر العربية ،لمطباعة كالنشر، ال اىرة

مؤسسػة  ،بكر محمػد بػف ال اسػـ األنبػارم يب، ألالزاىر في معاني كممات الناس-33
 ـثُِٗٗ/ىػُُِْبيركت  ،الرسالة

 الكتػػػب دار المكصػػػمي، جنػػػي بػػػف علمػػػاف الفػػػتح اإلعػػػراب، ألبػػػي صػػػناعة سػػػر-34
 ـثَََِىػ/ُُِْ األكلي بيركت، لبناف، ط العممية،

أشػػرؼ عميػػو: شػػعيب ، : حسػػف عبػػد المػػنعـ شػػمبي، تػػحمنسػػاايل السػػنف الكبػػرل-35
، بيركت ،مؤسسة الرسالة ،قدـ لو: عبد ا  بف عبد المحسف التركي ،األرناؤكط

 ثـََُِ/ىػُُِْاألكلى  ط

              ، دار الرسػػػالة العالميػػػػة ، كسخػػػريف،شػػػػعيب األرنػػػؤكط ، تػػػح:سػػػنف ابػػػف ماجػػػو-36
دار إحيػاء الكتػب ، تح: محمػد فػؤاد عبػد البػاقيك  ،ـََِٗ/ىػ َُّْط األكلى 

 ثفيصؿ عيسى البابي الحمبي ،العربية

ث د السيد، الرحمف عبدث د: الجياني، تح اايالط مالؾ الفكااد، البف تسييؿ شرح-37
 األكلػػى كاإلعػػمف، ط كالتكزيػػ  كالنشػػر لمطباعػػة ىجػػر المختػػكف، بػػدكم محمػػد

 ـثَُٗٗىػ/َُُْ

تػح: عػدد مػف البػاحليف بػػدار ، بػػف رسػمفاشػياب الػديف ، شػرح سػنف أبػي داكد-38
، ـككتح يػؽ التػراث، الفيػ دار الفمح لمبحػث العممػي ،الفمح بإشراؼ خالد الرباط

 ثـَُِٔ/ىػ ُّْٕط األكلى ، جميكرية مصر العربية
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عبػد ال ػادر  :شرح شكاىده، رضي الديف االستراباذم، لشرح شافية ابف الحاجب-39
محمػػػد ، ك محمػػػد نػػػكر الحسػػػف سػػػاتذة:األ ، تػػػح:البغػػػدادم صػػػاحب خزانػػػة األدب

 ثلبناف، دار الكتب العممية بيركت، محمد محيى الديف عبد الحميدؼ، ك الزفزا

األكلػػػى  ط، دثميػػػدم عبيػػػد جاسػػػـ :، تػػػحبػػػف ىشػػػاـ المخمػػػي، اللفصػػػيحشػػػرح ا-41
 ـثُٖٖٗ/ىػَُْٗ

 الفكػر دار مػركة، إسػماعيؿ: زاده، تػح لشػيخ ،(ىشاـ البف اإلعراب قكاعد) شرح-41
 األكلػػػػػػػى الفكػػػػػػػر، دمشػػػػػػػؽ، سػػػػػػػكرية، ط دار لبنػػػػػػػاف، المعاصػػػػػػػر، بيػػػػػػػركت،

 ـثُٓٗٗىػ/ُُْٔ

مىػػػؾ،  البغػػػكم، البػػػف لإلمػػػاـ السػػػنة مصػػػابيح شػػػرح-42  مػػػف مختصػػػة لجنػػػة: تػػػحالمى
 األكلػػػػى اإلسػػػػممية، ط الل افػػػػة طالػػػػب، إدارة الػػػػديف نػػػػكر: بإشػػػػراؼ المح  ػػػػيف

 ـثَُِِىػ/ُّّْ

 يع ػكب، دار بدي  إميؿ الدكتكر: لو لمزمخشرم، البف يعيش، قدـ المفصؿ شرح-43
 ـثََُِ/ ىػُِِْ األكلى لبناف، ط بيركت، العممية، الكتب

: ، تػػحنشػكاف بػف سػعيد الحميػرل، لـكشػمس العمػـك كدكاء كػمـ العػرب مػف الكمػ-44
لبنػاف، دار ، بيركت، دار الفكر المعاصر كسخريف، ،حسيف بف عبد ا  العمرمثد

 ثـُٗٗٗ/ىػَُِْط األكلى ، سكرية، دمشؽ، الفكر

 عطػار، الغفػكر عبػد أحمػد: تػح لمجػكىرم، العربيػة، كصحاح المغة تاج الصحاح-45
 ثـُٕٖٗ/  ػىَُْٕ الرابعة ط بيركت، لمممييف، العمـ دار

 ،مؤسسة الرسػالة ،: شعيب األرنؤكط، تحالبيستي ف، البف حبافصحيح ابف حبا-46
 ـثُّٗٗىػ/ُُْْط اللانية ، بيركت
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صمى -الجام  المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ ا  البخارم " صحيح-47
 طػكؽ دار الناصػر، ناصػر بف زىير محمد: تح "،كسننو كأيامو -ا  عميو كسمـ

 ثىػُِِْ ألكلىا ط النجاة،

المسند الصحيح المختصر بن ؿ العدؿ عػف العػدؿ إلػى رسػكؿ ا  صحيح مسمـ "-48
: محمػػد فػػؤاد عبػػد تػػح ،مسػػمـ بػػف الحجػػاج ال شػػيرم"، لصػػمى ا  عميػػو كسػػمـ-

 ، دثتثبيركت ،دار إحياء التراث العربي ي،الباق

 ممةث، المكتبة الشامحسف بف محمد الصغاني، لالعباب الزاخر كالمباب الفاخر-49

العشػػرات فػػي مريػػب المغػػة، ألبػػي عمػػر الزاىػػد، تػػح: يحيػػى عبػػد الػػرؤكؼ جبػػر، -51
 ـثُْٖٗالمطبعة الكطنية، 

مكتبػػة  عمػػـ االشػػت اؽ نظريِّػػا كتطبي يِّػػا، لألسػػتاذ الػػدكتكر: محمػػد حسػػف جبػػؿ،-51
 .ـََِٔ/ىػُِْٕ ، ط األكلىاآلداب

تنصػرية، عمـ المغة االجتماعي عند العرب، دثىادم نيػر، طباعػة الجامعػة المس-52
 ـثُٖٖٗىػ/َُْٖط األكلى 

تػػح: عبػػد الكػػريـ إبػػراىيـ  ،حمػػد بػػف محمػػد الخطػػابي البسػػتي، لمريػػب الحػػديث-53
 ىػثَُِْمكة المكرمة ، جامعة أـ ال رل، العزباكم

ًديث-54 ًكمٌ ، مىًريب الحى طب  بإعانة كزارة المعارؼ  ،ألبي عبيد اٍل ىاًسـ بف سىمـ اٍليىرى
ط األكلػػى بمطبعػػة مٍجًمػػس دىاًاػػرىة المعػػارؼ العلمانيػػة ، ةلمحككمػػة اٍلعىاًليىػػة اٍلًيٍنًديَّػػ

 ثـُْٔٗىػ/ُّْٖ ،اٍلًيٍند ،بحيدر سباد الدكف

 ،تػػح: أحمػػد فريػػد المزيػػدم، عبيػػد اليػػركم يبػػأل ،الغػػريبيف فػػي ال ػػرسف كالحػػديث-55
ط األكلػػػػػػى ، المممكػػػػػػة العربيػػػػػػة السػػػػػػعكدية ،مكتبػػػػػػة نػػػػػػزار مصػػػػػػطفى البػػػػػػاز

 ثـُٗٗٗ/ىػُُْٗ
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مراجعػػة: محمػػد عمػػي ، عبػػد العمػػيـ الطحػػاكم: تػػح، سػػممة ممفضػػؿ بػػف، لالفػػاخر-56
 ثىػَُّٖط األكلى، ، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحمبي، النجار

: إياد ، تحمحسيف بف عبد ا  الطيبي، لفتكح الغيب في الكشؼ عف قناع الريب-57
ليػة الناشػر: جػاازة دبػي الدك ، ال سـ الدراسػي: دث جميػؿ بنػي عطػا، محمد الغكج
 ثـَُِّ /ىػُّْْط األكلى ، لم رسف الكريـ

، كفػى المشػيكر مػف الكػمـ -عز كجؿ-كتاب ا   فيالفرؽ بيف الضاد كالظاء -58
ط األكلػى ، دمشػؽ ،دار البشػاار، : حػاتـ صػالح الٌضػامف، تحعمرك الداني يبأل

 ثـََِٕ/ىػ ُِْٖ

 العمػػـ دار سػػميـ، إبػػراىيـ محمػػد: العسػػكرم، تػػح ىػػمؿ المغكيػػة، ألبػػي الفػػركؽ-59
 مصرث ال اىرة، كالتكزي ، لمنشر كالل افة

إحيػػاء التػػراث ، : عبػػد الػػرزاؽ الميػػدم، لملعػػالبي، تػػحف ػػو المغػػة كسػػر العربيػػة-61
 ثـََِِ/ىػُِِْط األكلى ، العربي

في الميجات العربية، لمدكتكر: إبراىيـ أنيس، مكتبة األنجمك، ال اىرة، ط اللاللة -61
 ـثُِٓٗ

 فػػي التػػراث تح يػػؽ مكتػػب: الفيػػركز سبػادم، تػػح الػػديف المحػػيط، لمجػػد ال ػامكس-62
 لمطباعػة الرسػالة مؤسسػة العرقسيكسػي، نعػيـ محمػد: الرسالة، بإشراؼ مؤسسة
 ـثََِٓ/ ىػُِْٔ اللامنة لبناف، ط بيركت، كالتكزي ، كالنشر

 ـثُّٖٗ األكلى بيركت، ط الكتب، األفعاؿ، البف ال طاع، عالـ كتاب-63

 ناشػػركف، طػػب لبنػػاف قبػػاكة، مكتبػػة الػػديف فخػػرث د :تػػح السػػكيت، األلفػػاظ، البػػف كتػػاب-64
 ـثُٖٗٗ األكلى

دثميػػدم المخزكمػػي  ،دار كمكتبػػة اليػػمؿ، الخميػػؿ بػػف أحمػػد الفراىيػػدم، كتػػاب العػػيف-65
 ، دثتثكدثإبراىيـ السامرااي
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بػػف احمػػد بػػف محمػػد اللعمبػػي، تػػح: أبػػي محمػػد ، ألالكشػػؼ كالبيػػاف عػػف تفسػػير ال ػػرسف-66
 ثـََِِ/ىػُِِْط األكلى ، لبناف ،ربي، بيركتدار إحياء التراث الع، عاشكر

 مؤسسػة المصػرم، كمحمػد دركيػش، عػدناف: الحنفي، تػح الب اء أبك الكميات، لمكفكم،-67
 الرسالة، بيركت، دثتث

 حسػف بػف دثريػاض :أيػكب، تػح بػف شاىنشػاه كالصػرؼ، البػف النحػك فنػي فػي الكناش-68
 ـثَََِ لبناف بيركت، كالنشر، لمطباعة العصرية المكتبة الخكاـ،

 ثىػُُْْط اللاللة ، بيركت ،دار صادر ،بف منظكر، اللساف العرب-69

 البحػث الصاعدم، عمادة سالـ بف إبراىيـ: الصاام، تح الممحة، البف شرح في الممحة-71
 األكلػػى السػػعكدية، ط العربيػػة المممكػػة المنػػكرة، المدينػػة اإلسػػممية، بالجامعػػة العممػػي
 ـثََِْ/ىػُِْْ

 محمػد الينػدم الػديف األخبػار، لجمػاؿ كلطػااؼ التنزيػؿ مرااػب فػي األنػكار بحار مجم -71
 اللاللػػػػػػػػة العلمانيػػػػػػػػة، ط المعػػػػػػػػارؼ دااػػػػػػػرة مجمػػػػػػػػس مطبعػػػػػػػػة الكجراتػػػػػػػػي، الفىتًَّنػػػػػػػي
 ـثُٕٔٗىػ/ُّٕٖ

 ،دار الكتػب العمميػة ،: عبػد الحميػد ىنػداكم، البػف سػيده، تػحالمحكـ كالمحػيط األعظػـ-72
 ثـَََِ/ىػ ُُِْط األكلى ، بيركت

 الػدار العصػرية، المكتبػة محمػد، الشػيخ يكسؼ: الرازم، تح بكر ألبي الصحاح، مختار-73
 ـثُٗٗٗ/ىػَُِْ الخامسة صيدا، ط بيركت، النمكذجية،

 إحيػػاء دار جفػػاؿ، إبػػراىيـ خميػػؿ المرسػػي، تػػح: سػػيده ابػػف الحسػػف ألبػػي المخصػػص،-74
 ـثُٔٗٗىػ/ُُْٕ األكلى بيركت، ط العربي، التراث

ط األكلػػػػى ، ال ػػػػاىرة ،دار الحػػػػديث ،شػػػػاكرأحمػػػػد محمػػػػد  د، تػػػػح:مسػػػػند اإلمػػػػاـ أحمػػػػ-75
 ثـُٓٗٗ/ىػُُْٔ

ط ، دمشػػؽ ،دار المػػأمكف لمتػػراث ،: حسػػيف سػػميـ أسػػد، تػػحمسػػند أبػػي يعمػػى المكصػػمي-76
 ـثُْٖٗىػ/َُْْاألكلى 

 ، د تثالمكتبة العتي ة، لم اضي عياض، مشارؽ األنكار عمى صحاح اآللار-77
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العمميػة،  المكتبػة الفيػكمي، دمحمػ بػف الكبير، ألحمد الشرح مريب في المنير المصباح-78
 بيركتث

           ، الريػػػػاض ،مكتبػػػػة الرشػػػػد ت،كمػػػػاؿ يكسػػػػؼ الحػػػػك  مصػػػػنؼ ابػػػػف أبػػػػي شػػػػيبة، تػػػػح:-79
 ىػثَُْٗط األكلى 

 المكتػػب األعظمػػي، الػػرحمف حبيػػب: تػػح الصػػنعاني، ىمػػاـ بػػف الػػرزاؽ لعبػػد المصػػنؼ،-81
 ثىػَُّْ اللانية ط بيركت، اإلسممي،

كالتكزيػػػ ،  كالنشػػػر لمطباعػػػة الفكػػػر دار لسػػػامرااي،ا صػػػالح فاضػػػؿث د النحػػػك، معػػػاني-81
 ـثَََِىػ/َُِْ األكلى األردف، ط

معجػػـ أخطػػاء الكتػػاب، لصػػمح الػػديف زعػػبمكم، تػػح: محمػػد مكػػي الحسػػني، كمػػركاف -82
 ـثََِٔىػ/ُِْٕالبكاب، دار الل افة كالتراث، دمشؽ، ط األكلى 

دار ، ؼث عبػػد الػػرحيـ :لمػػدكتكر ،معجػػـ الػػدخيؿ فػػي المغػػة العربيػػة الحديلػػة كليجاتيػػا-83
 ثـَُُِ/ىػ ُِّْط األكلى ، دمشؽ ،ال مـ

أنػػيس،  دثإبػػراىيـ: عمػػر، مراجعػػة مختػػار دثأحمػػد: األدب، لمفػػارابي، تػػح ديػػكاف معجػػـ-84
 ـثََِّىػ/ُِْْال اىرة،  كالنشر، لمطباعة الشعب دار مؤسسة طبعة

 فريػػؽ عمػػر، بمسػػاعدة مختػػار العربػػي، دثأحمػػد المل ػػؼ دليػػؿ المغػػكم الصػػكاب معجػػـ-85
 ـثََِٖىػ/ُِْٗ األكلى ال اىرة، ط الكتب، عالـ عمؿ،

 
 
 

 اآلداب، إبػػراىيـ، كميػػة الجػػكاد عبػػد رجػػبثالممبػػس، إعػػداد: د ألسػػماء العربػػي المعجػػـ-86
 ال ػاىرة، عضػك جامعػة اآلداب، حجػازم، كميػة فيمػي دثمحمكدثحمكاف، ت ديـ: أ جامعة
 األكاديميػة التػازم، عضػك داليادمدثعبػثالمغربيػة: أ المػادة العربيػة، راجػ  المغة مجم 

 بال اىرةث العربية المغة كمجم  المغربية
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مكتبػة  ،:حمدم بف عبد المجيد السػمفي، تحسميماف بف أحمد الطبراني، لالمعجـ الكبير-87
 ، دثتثط اللانية، ال اىرة ،ابف تيمية

 كمحمػػػد ال ػػػادر، عبػػػد كحامػػػد الزيػػػات، كأحمػػػد مصػػػطفى، إلبػػػراىيـ ، الكسػػػيط المعجػػػـ-88
 العربيةث المغة مجم  الدعكة، تح: دار جار،الن

المعيػػػار فػػػي التخطاػػػة كالصػػػكاب، دراسػػػة تطبي يػػػة، دثعبػػػدالفتاح سػػػميـ، دار المعػػػارؼ -89
 ـثُُٗٗىػ/ُُُْ

 ،دار المعرفػة ،محمػد سػيد كيمنػي:تػح، لمرامب األصفياني، المفردات في مريب ال رسف-91
 ، دثتثلبناف

كف، محمػػد السَّػػمـ عبػػد:، تػػحزكىًرٌيػػا بػػف فػػاًرس بػػف ألحمػػد المغػػة، م ػػاييس-91  اتحػػاد ىىػػاري
 ـثََِِىػ/ُِّْ العرب، ط الكتاب

 التػػػراث إحيػػػاء دار النػػػككم، زكريػػػا الحجػػػاج، ألبػػػي بػػػف مسػػػمـ صػػػحيح شػػػرح المنيػػػاج-92
 ىػثُِّٗ اللانية بيركت، ط العربي،

مؤسسػػة  ،محمػػد مصػػطفى األعظمػػي :، تػػحمالػػؾ بػػف أنػػس األصػػبحي المػػدني، لالمكطػػأ-93
ط األكلػى ، اإلمػارات ،أبػك ظبػي ،ياف لألعماؿ الخيريػة كاإلنسػانيةزايد بف سمطاف سؿ ني

 ـََِْ/ىػُِْٓ

محمػػكد ك  م،طػػاىر أحمػػد الػػزاك تػػح:  ،بػػف األليػػر، الالنيايػػة فػػي مريػػب الحػػديث كاأللػػر -94
 ثـُٕٗٗ/ىػُّٗٗبيركت،  ،المكتبة العممية، محمد الطناحي

 


