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ٕٜٓ٘ 

 
 

 ادلقذمح
الحمػػد ر رب العػػالميف جعػػؿ الفػػاظ المغػػة العربيػػة أصػػواًل تُػػرد  إليهػػا ومظػػاهر 
تتجمى لمدارسيف فيها بػببهى الصػور و وُأصػمي وُأسػمـ عمػى سػيد البشػر مػف كػاف ل ػا 
في فصاحة كالمه الموعظة والعبر و محمد صمى ار عميه وعمى آله وصػحبه وسػمـ 

 ى يـو الديف.أجمعيف و مف تبعهـ بإحساف إل
 وبعد :

فقػػد تتبتعػػت داللػػة لفػػظ " المولتػػد " فػػي كفيػػر مػػف المؤلفػػات العربيػػة م ػػذ عصػػر 
الجمع والتدويف وحتى عصر ا الحديث و فوجدت له دالالت مت وعة تختمػؼ بػاختالؼ 
ااعراؼ واازماف و فالمولد فػي عػرؼ المتقػدميف مػف أهػؿ المغػة و لػه معػاٍف تختمػؼ 

 تبخريف م هـ .عما هو عميه ع د الم
كمػػا وجػػدت لػػه مظػػاهر مت وعػػة و ظهػػرت فػػي المغػػة م ػػذ العصػػر الجػػاهمي و 
وعصر صدر اإلسالـ و فـ عصر ب ي أمية و وقد وسمت هذه الحقبػة التاريخيػة ع ػد 
أهؿ المغة بب ها عصر االحتجاج المغوي و ومظاهر أخرى جدتت لممولد بعد تمؾ الفتػرة 

ف عصور و وقػد ُعػرؼ المولػد فػي ذلػؾ التػاري  و أي في العصر العباسي وما تاله م
 بب ه الُمْحَدث بعد عصر االحتجاج.

ولما كاف المظهر الفا ي لممولد و وهو ما جّد بعد عصر االحتجاج محطت أ ظار 
عمماء أجالء أّلفوا فيػه فػبحكموا م هجػه و واسػتوفوا مسػا مه و ومػف هػؤالء الػدكتور/ 

ية دراسة في  مو المغة العربية وتطورهػا بعػد حممي خميؿ في مؤلفه: المولد في العرب
 .(ٔ)اإلسالـ

                                           

 ـ.ٜ٘ٛٔهػ ٘ٓٗٔالطبعة الفا ية  –( طبع بمطبعة دار الكتب العربية بيروت 1)
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والػػػدكتور/ محمػػػد حسػػػف حسػػػف جبػػػؿ فػػػي مؤلفػػػه : االسػػػتدراؾ عمػػػى المعػػػاجـ 
 ف المستدركات الجديدة عمػى لسػاف العػرب وتػاج العػروسػالعربية في ضوء ما تيف م

(ٔ). 
ي فػػي كتابػػه : المولػػد دراسػػة فػػي ب ػػاء االفػػاظ و اشػػترؾ معػػه فػػ وجػػاف بريفػػو 

 التبليؼ : جاف فر سوا سابميريوف و وترجمه مف الفر سية إلى العربية أ/خالد جهيمػة

 و وغيرهـ .(ٕ)
لذا فقد آفرت في هذا البحث أف تكػوف الدراسػة م صػّبة عمػى المولػد القػديـ و  

الػػذي ظهػػر فػػي المغػػة قبػػؿ ا قضػػاء عصػػر االحتجػػاج المغػػوي و متػػدرًجا فػػي ذلػػؾ مػػف 
المعجػـ التػاريخي و الم شػود تطبيقػه عمػى ألفػاظ المغػة  ااقدـ إلى ااحػدث فػي ضػوء

 العربية و والمرجو ظهوره فيما بعد . 
فت اولت مظاهره بالدراسة مبتدً ا بالموروث السامي و م تهًيا بالجديد المبتكػر  

في العربية و وقػد جعمػت السػماع هػو المقيػاس فػي مقػاـ التصػويب المغػوي  وصػحة 
ع المستعمؿ مػف كالمهػـ ُعػدت مػف الفصػيي الػذي يقػاس االحتجاج و فما وافؽ المسمو 

 عميه و ويصي به االستشهاد  و وما ال ُيسمع فال . 
 وقد دعت ي إلى الكتابة في هذا البحث عدة أسباب و م ها : 

لـ يفصي المتقدموف مف أهؿ المغة عف الفترة الزما ية التي ظهر فيها كؿ  - أ
ف كؿ مظهر م ها بب ه مولد مظهر مف مظاهر المولد و وا  ما كا وا يصفو

 فحسب .
إلػػى  -وال يزالػػوف –إف الدارسػػيف لمغػػة العربيػػة والمتخصصػػيف مػػ هـ قػػد  ظػػروا  - ب

المولد عمى أ ه مص وع أو محَدث عمى ألسػ ة غيػر الفصػحاء مػف العػرب و ال 

                                           

 ( طبع بمطبعة دار الفكر العربي مف دوف تاري  .1)
 ـ. ٕٓٔٓالطبعة ااولى  –( الم ظمة العربية لمترجمة بيروت 2)
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ُيعتّد به في الفصػيي و وال يصػي االستشػهاد بػه فػي مقػاـ االحتجػاج المغػوي و 
مظهػر مػف مظػاهر التطػور والتجديػد الػذي يػدعو إليػه  وما دار في خَمدهـ أ ػه

التػػاري  المغػػوي و ولػػيس أدؿ عمػػى ذلػػؾ مػػف االفػػاظ اإلسػػالمية و وهػػي تمػػؾ 
االفاظ التي استحدفت في المغة العربية فػي عصػر صػدر اإلسػالـ عمػى لسػاف 

 ( وأصحابه المطهريف )رضواف ار عميهـ(.الرسوؿ الكريـ )
ر مما أطمؽ عميه لفظ "مولد"  مما ُيَعّد بحؽ دليؿ قاطع تجمت الفصاحة في كفي -جػ 

ضد الهجمات الشرسة عمى تاري  االفػاظ العربيػة و تمػؾ الهجمػات التػي زادت 
حدتها في اآلو ة ااخيرة مف المحدفيف المغوييف و العرب مػ هـ وغيػر العػرب و 

يػر في الفصؿ بيف المولػد الفصػيي وغ –بالدرس واالجتهاد  –دوف أف ي صفوا 
 الفصيي و وبياف السمات التي تفرؽ بيف كؿ م هما .

مػػف حػػدتد مظػػاهر المولػػد أو وضػػع  -فيمػػا طالعػػت مػػف كتػػب المغػػة  -لػػـ أجػػد  -د 
مقياًسػػا لمعرفػػة الفصػػيي م ػػه و وغيػػر الفصػػيي و مػػع أّف مظػػاهره مت ػػافرة فػػي 
بطػػوف تمػػؾ الكتػػب و ولعػػؿ السػػبب فػػي ذلػػؾ هػػو اخػػتالؼ مفهومػػه بػػاختالؼ 

 زماف . ااعراؼ واا 
وقد كاف المػ ه  الػذي سػرت عميػه فػي هػذا البحػث و هػو المػ ه  التػاريخي و 

عف زمف استعمالها  –ما أمكف  –مف محاولة الوقوؼ عمى أصؿ الكممة و واإلفصاح 
والبي ة التػي  شػبت فيهػاو مسػتعيً ا بػالم ه  الوصػفي ع ػد  قػؿ ال صػوص المغويػة و 

 وتحديد مظاهر المولد فيها.    
فػي مقدمػة و وتمهيػد و وأربعػة  –بفضػؿ ار وتوفيقػه  –طػة البحػث فجػاءت خ

 مباحث وخاتمة و وفهرس لممصادر والمراجع.
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: فقد أشرت فيها إلى المولد قبؿ عصر االحتجاج وبعده و كما أما ادلقذمح 
تحدفت فيها عف أهـ ااسباب التي دعت ي إلى اختيار هذا الموضوع و وعف الم ه  

 لبحث و وعف خطته .  الذي سرت عميه في ا
: فقػػػػػد ذكػػػػػرت فيػػػػػه تعريػػػػػؼ المولػػػػػد و واالحتجػػػػػاج و وأماااااا انر   اااااذ 

واالستشػهاد.وتحدفت فيػه عػف مظػاهر المولػد ع ػد القػدامى والمحػدفيف وعػف االفػػاظ 
ـَ فيه  التي تترادؼ مع الولد في كتب المغة والمعجمات العربية . وعف تصحيٍي لما َوِه

 لمولتد . وأما المباحث فهي :  كفيٌر مف الدارسيف حوؿ مفهـو ا
 وع وا ه : المفظ المشترؾ بيف المغتيف : العربية والسريا ية.  ادلثحس األول

وع وا ػػه: مػػا اسػػُتعمؿ فػػي الفصػػحى مػػف المهجػػات العربيػػة  ادلثحااس انصااا  
 الج وبية .

 وع وا ه : المعرتب مف المغة الفارسية القديمة. ادلثحس انصانس
ف : المحػػدث المتطػػور مػػف االفػػاظ فػػي ظػػؿ الفصػػحى بع ػػوا ادلثحااس انزاتااغ

  فسها.
 وي درج تحت هذا المبحث فالفة مطالب و وهي : 

 التوليد أو التطور في أصوات الكممة . : ادلطهة األول
 : التوليد في ب ية الكممة . ادلطهة انصا  
 : التوليد في الداللة . ادلطهة انصانس

تا   التي توصمت إليها مف خالؿ البحث  فقد ذكرت فيها أهـ ال  اخلامتحوأما 
 وبعض التوصيات .
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 ت فيػػه أقصػػى الجهػػد و وكػػددت الػػذهف وبعػػد : فهػػذا  تػػاجي المتواضػػع و بػػذل
وأعممت الفكر و حتى جاء عمى تمؾ الهي ة و فإف أكف قػد ُوّفقػُت فممػه الفضػؿ والِمّ ػة  

ف كا ت ااخرى و فحسػبي أ  ػي مػا قصػرت و وفػي دا ػرة الجمػع وال تػبليؼ اجتهػدت  وا 
ليه أ يب .  وار حسبي عميه توكمت وا 
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 مت ا ذ
 ىن ادلونذ واالحرعاض واالصرش اد يف مؼ

 : ادلونذ -أ 

 :ادلونذ يف انهغح  -ٔ

و يقولػوف (ٔ) اسـ مفعوؿ مف التوليد و بمع ى : إخراج شيء مف شيء أصمي 
 وَوَلػػدَ  َكفُػػروا:  أي وتوالػػدواو ِوالُدهػػا حػػاف:  وَأْوَلػػَدتْ .  وِوالَدةً  ِوالداً  َتِمػػدُ  المػػرأةُ  َوَلػػَدتِ : 

ِغيرِ  َوُيَقاؿُ  .بعضاً  بعُضهـ  ِلْمَكِبيػرِ  َذِلػؾَ  ُيَقػاؿُ  َواَل و  اْلػِواَلَدةِ  ِمػفْ  َعْهػِدهِ  ِلقُػْربِ  َمْولُػودٌ  ِلمصت
 .(ٕ)َعْ َها َعْهِدهِ  ِلُبْعدِ 

 َيػةَوَجارِ  كؿ ذلؾ مػف التوليػد بمع ػى أخػذ فػرع محػدث مػف أصػؿ سػابؽ عميػه و
 اْاََدب مػف وُيَعمِّمو ها الَوَلد ِغذاءَ  وَيْغذو ها َأْواَلدهـ َمعَ  وَتْ شبُ  اْلَعَربو َبيف ُتولدُ  ُموّلدة
وا  مػػا سػػميت مولػػدة   ا هػػا (ٖ)الَعبيػػدِ  ِمػػف المولتػػدُ  َوَكػػَذِلؾَ  َأْواَلدهػػـو يعّممػػوف َمػػا مفػػؿ

 معاممة ااب اء .م تزعة مف أصؿ غير عربي في بي ة العرب   ولهذا يعاممو ها 

وممػػا جػػاء مػػف هػػذا المع ػػى مجػػازًا قػػولهـ : ولّػػدوا حػػديفًا وكالًمػػا: اسػػتحدفوه و 
وعمػى (ٗ)وشاعر مولتد ]محَدث[ و وتولتدت العصبية بي هـ و وُصحبة فالف واّلدة لمخيػر

 .تشبيه المع وي بالمحّس المشاهد

                                           

 .ٔٚٙٔ/ٕ( كشاؼ اصطالحات الف وف لمتها وي1)
 ]و ؿ د[ .ٔٚٙ/ٕوالمصباح الم ير لمفيومي  ٖ٘٘/ٕ( ي ظر الصحاح2)
 ]و ؿ د[ .ٕٙٔ/ٗٔ( تهذيب المغة لألزهري 3)
 ]و ؿ د[.ٖٖ٘/ٕ( أساس البالغة 4)
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بكتاب مولتػد و أي: وكذلؾ قولهـ : جاء ببّي ة مولتدة و وليست بمحققة و وجاء 
 يع ي مشكوؾ في ااصؿ المبخوذ م ه.. (ٔ)مفتعؿ

 :ادلونذ يف االصطالغ  -2 
اختمؼ عمماء المغة قدامى ومحدفوف في تعريؼ المولد اصطالًحا و ومػف أجػؿ 
ذلؾ ُعرِّؼ بعدة تعريفػات و كػؿ م هػا لػه عالقػة بػالمع ى المغػوي و فهػي فػي مجممهػا 

 ه و وهي كاآلتي : أخذ فرع محدث مف أصؿ سابؽ عمي
ذ ػنذ انقذامى :

َّ
 أوالً : ادلون

 ببلفػاظهـ ُيْحػت ّ  ال الػذيف المولتدوف أْحدفه ما هوهػ( : " ٜٔٔقاؿ السيوطي)ت
" (ٕ). 

و  ال تػػاُس  َولتػػَدهُ  التػػِذي المتْفػػظُ  ُهػػوَ  اْلُمَولتػػدُ هػػػ( : " ٕٖٜوقػػاؿ ابػػف حجػػر الهيتمػػي)
 .(ٖ)" اْلَعَربُ  ِرْفهُ َتعْ  َوَلـْ و  اْخَتَرُعوهُ :  ِبَمْعَ ى

 المغػة مػف المولّػدوف اسػتخرجه لفظ هو هػ( بقوله : "ٛ٘ٔٔوعّرفه التها وي )
 بيػاء بدايػة: مفػؿ. ااعػراب كػالـ في مستعمال وليس التصّرؼ مف شيء مع ااصمية
 هػـ: دوفوالمولتػ. والعػاّمي المستحدث :أيضا لهذا ويقاؿ. بداءة: مف المبخوذ تحتا ية
 مػف جماعػة هػـ وو  العكس أو العرب بالد في و موا و ش وا ولدوا جـالع مف جماعة
 .(ٗ) " بااعاجـ اختمطوا ااعراب أو العرب

يؤخذ مف هذه التعريفات أف المولتػد ع ػد القػدامى يطمػؽ عمػى المفػظ المبتكػر و 
أو الجديد في ظؿ االستعماؿ الغوي فيكوف مرادًفا لممستحث و كمػا يطمػؽ عمػى المفػظ 

                                           

 ( ي ظر تهذيب المغة وأساس البالغة ]و ؿ د[ .1)
 .ٕٕٗ/ٔ ( المزهر في عموـ المغة وأ واعها2)
 . ٜٖٓ/ٖ( تحفة المحتاج في شرح الم هاج3)
 ٔٚٔٙ/ٕ( كشاؼ اصطالحات الف وف 4)
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لمستعمؿ في غيػر بي ػة العػرب عمػى ألسػ ة المولتػديف و فيكػوف حي  ػٍذ مرادَفػا العربي ا
 لمعامّي .    

أف المولتد : ما لػـ يكػف معروًفػا فػي  -كما ُيستخمص مف هذه التعريفات أيًضا 
و وهػـ سػكاف الجهػة (ٔ) لغة العرب الَعْرباء أو العاربة و وهـ الُخمتص الصػرحاء مػ هـ 

يػة العربيػة و وهػـ الم سػوبوف إلػى معػّد بػف عػد اف و ولغػتهـ الشمالية مف شبه الجز 
هي التي تستخدـ في الكتابػة والتػبليؼ واادب و وهػي التػي وصػمت إلي ػا عػف طريػؽ 
الشعر الجاهمي و والقرآف الكريـ و والس ة ال بوية المطهرة   لذلؾ ي صرؼ إليهػا لفػظ 

ال فقد ُعػدت  مػف مظػاهر المولػد : تمػؾ االفػاظ العربية أو كالـ العرب ع د اإلطالؽ . وا 
 .(ٕ) العربية الج وبية و المتمفمة في المهجات اليم ية القديمة

ويقابػػؿ المولتػػد : لفػػظ "ااصػػمي" وهػػو : المفػػظ المػػوروث المسػػتعمؿ مػػف المغػػة 
 و  (ٖ)العاربة أو العرباء 

شني :
َ
ا: ادلونذ ػنذ احملذ

ً
  شا  
: " يع ػوف بالمولتػد : مػا لػـ يعرفػه أهػؿ  يعرفه الشي  عبد القادر المغربػي بقولػه -ٔ

المغػػة ولػػـ ي طقػػوا بػػه مػػف الكػػالـ و وا  مػػا اسػػتعممه المولتػػدوف وجػػروا عميػػه فػػي 
م ظػومهـ وم فػػورهـ و والمولتػدوف ليسػػوا مػػف أهػؿ المغػػة الػػذيف يحػت  بهػػـ فػػي 
إفبات كممها وصحة صيغهاووال يحتّ  في ذلؾ إال بكػالـ الجػاهمّي أو المخضػـر 

 .(ٗ)في الجاهمية واإلسالـ " الذي عاش

                                           

 ]ع ر ب[ . ٛٚٔ/ٔوالصحاح ٕٛٔ/ٕ( ي ظر العيف لمخميؿ بف أحمد 1)
ودراسػػات فػػي أصػػوؿ المغػػات  ٜ٘و  ٕ٘( ي ظػػر دراسػػات فػػي فقػػه المغػػة د/ صػػبحي الصػػالي ص2)

 .ٕ٘ٔالعربية لعظيـ القارئ المد ي ص
 .ٕ٘ٔ/ٔكشاؼ اصطالحات الف وف  ( ي ظر3)
 .ٖٓٔ( االشتقاؽ والتعريب ص4)
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ويعرفه جورج زيداف بب ه : ألفاظ عربية ت وعػت داللتهػا لمتعبيػر عمػا حػدث مػف  -ٕ
المعػػا ي التػػي اقتضػػاها التمػػديف الحػػديث فػػي اإلدارة أو السياسػػة أو العمػػـ أو 

 .(ٔ) غير ذلؾ
لفظ  ويقوؿ الدكتور حممي خميؿ : " يمكف أف يعرؼ المولتد ع د المحدفيف بب ه : -ٖ

عربػي ااصػؿ ُأعطػػي مػدلواًل جديػػًدا عػف طريػؽ : االشػػتقاؽ أو المجػاز أو  قػػؿ 
 .(ٕ) الداللة و ولـ يعرفه العرب الفصحاء بهذا المع ى "

ويحػػدده الػػدكتور جبػػؿ بقولػػه : " المولتػػد مػػف المغػػة هػػو : مػػا ابُتكػػر مػػف االفػػاظ  -ٗ
ا( أو صيغته فقػط  العربية بعد عصر االحتجاج و إما بمفظه )صيغته ومع اه معً 

 .(ٖ) أو مع اه فقط و أو كاف عبارة أو استعمااًل كذلؾ "
 االحرعاض  -  ب

ػة اتتَخػَذهُ  : بالشػيءِ  اْحَت ت : مصدر  االحرعاض يف انهغح ػةو  ُحجت  الُبْرهػاف:  والُحجت
 َاْصػؿا ِإَلػى اْلَفػْرع ردّ  مػف ُمْسػَتِقيـ سػَ ف عمػى ِفيػهِ  والمضيو رػالّ ظ ِفي االْستَقاَمةأو 

(ٗ). 

يػػراد بػػه إفبػػات صػػحة قاعػػدة و أو اسػػتعماؿ كممػػة أو تركيػػب و  ويف االصااطالغ :
 . (٘) بدليؿ َ ْقميٍّ صي س ده إلى عربي فصيي سميـ السميقة

                                           

 .ٗٚ( المغة العربية كا ف حي ص1)
 .ٜٛٔ( المولد في المغة العربية ص 2)
 .٘ٗ( االستدراؾ عمى المعاجـ العربية ص3)
 ]ح ج ج[ .ٕٕٛ/ٕولساف العرب  ٓٚ( ي ظر الفروؽ المغوية ابي هالؿ العسكري ص4)
 .ٓٔستاذ سعيد اافغا ي ص( في أصوؿ ال حو لأل5)
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هو االعتماد عمػى إقامػة البػراهيف مػف  صػوص المغػة شػعرًا أو  فػرًا لمداللػة  أو
 .(ٔ) عمى فصاحة عربي أو هج ته

وي واالصػػػطالحي تربطهمػػػا عالقػػػة واحػػػدة و وهػػػي : فكػػػؿ مػػػف المع يػػػيف المغػػػ
 االستظهار والبياف. 

 اإلسػالـ وصػدر الجاهميػة تشػمؿ التػي الفتػرة تمؾ هيوالمراد بعصر االحتجاج: 
مف أقدـ  ص ورد إلي ا مف العصػر الجػاهمي حتػى م تصػؼ  -أي  أميةو ب ي وعصر

 جػاء ممػا داهاعػ ومػا فصػحىو عربيػة فيهػا مػا بجميػع وتعػد -القرف الفػا ي الهجػري
ػػػِميَقةُ و فهػػػي فتػػػرة (ٕ) أو مولػػػد محػػػدث بعػػػدها  َعَمػػػى الُمػػػَتكمـ ِفيَهػػػا َيْسترِسػػػؿ التِتػػػي الست
والتي ع اها . (ٖ) َلْحف َتَج  ب َواَل  ِإْعرَابٍ  َتَعم د َغْيرِ  ِمفْ  وَطبيَعته َسجيتته:  َأيْ  وَسِميَقِتهِ 

 ع اها الشاعر بقوله : 

 هِلَسػػػػػػػا َ  َيمُػػػػػػػوؾُ  بَ ْحػػػػػػػِوىٍّ  ولسػػػػػػػتُ 
 

 .(ٗ) فػػػػػػػػُبْعِربُ  أقُػػػػػػػػوؿ َسػػػػػػػػِميِقي   َوَلِكػػػػػػػػفْ  ...
 

 .(٘) أْلحف وال َطِبيَعتي َعَمى أْجري : َأي

                                           

 . ٚٛ-ٙٛ( ي ظر االستشهاد واالحتجاج بالمغة د/ محمد عيد ص 1)
وبحػػوث ومقػػاالت فػػي ٜٛ( ي ظػػر عمػػـ المغػػة العربيػػة د/محمػػود فهمػػي حجػػازي صٕ)

 .٘ٛٔالمغة د/رمضاف عبد التواب ص 
]س ؿ ؽ[ وبحػػػوث ومقػػػاالت فػػػي المغػػػة  ٜٖٔ/ٕ( ي ظػػػر ال هايػػػة فػػػي غريػػػب الحػػػديث واافػػػر 3)

 .٘ٛٔد/رمضاف عبد التواب ص
              ٜٙٗ/ٔوأسػػػاس البالغػػػة  ٓٙ/ٖ( البيػػػت مػػػف الطويػػػؿ و وهػػػو فػػػي غريػػػب الحػػػديث لمخطػػػابي 4)

 ] س ؿ ؽ[ .
 ]س ؿ ؽ[ٜٖٔ/ٕ( ال هاية 5)
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والكالـ الذي يحت  به هو : القرآف الكػريـ و والحػديث الشػريؼ و ومػا أفػر مػف 
كػػالـ العػػرب شػػعرًا أو  فػػرًا فػػي تمػػؾ الفتػػرةو أي : م ػػذ الجاهميػػة حتػػى  هايػػة عصػػر 

 .(ٔ) االحتجاج 
 االصرش اد : -ظا 

 ه ا : مصطمي االستشهاد .  –وُيرادؼ مصطمي االحتجاج 

 َشػِهد: م ػه تقػوؿ و قػاطع خَبػرٌ :  الَشػهادةمصػدر استشػهد و و  وهو يف انهغح :
 هالمّػػ قػػاؿ و(ٕ) عميػػه يشػػهد أف سػػبله ِإذا: الشػػيء عمػػى استشػػهدهو  و كػػذا عمػػى الرجػػؿ

  :( تعالى)
 اِلُكـْ ِرجَ  ِمفْ  َشِهيَدْيفِ  َواْسَتْشِهُدوا 

 (ٖ).  

ار بمػا هػو قػاطع فػي الداللػة عمػى القاعػدة مػف شػعر أو ػ: اإلخبويف االصطالغ 
. أو هو ما ُيؤتى به مف الكالـ العربي الفصػيي   ليشػهد بصػحة  سػبة لفػظ و (ٗ)  فر

و والعالقػػة بػػيف التعريػػؼ المغػػوي  (٘) أو صػػيغة و أو عبػػارة و أو داللػػة إلػػى العربيػػة
 البياف أيًضا.واالصطالحي هي : طمب 

وكؿ مف االحتجاج واالستشهاد يتالقياف في مجرًى واحد هو : سوؽ مػا يقطػع 
 .   (ٙ) ويبرهف عمى صحة المفظ وأو القاعدة و أو الرأي

                                           

 .ٔ٘( ي ظر االحتجاج بالشعر في المغة الواقع وداللته د/محمد حسف جبؿ ص1)
 ]ش هػ د[ ٖٖٚ٘/ٙوـ ل شواف الحميري وشمس العم ٜٗٗ/ٕ( ي ظر الصحاح لمجوهري 2)
 [.ٕٕٛ( البقرة ]3)
 .ٙٛ( االستشهاد واالحتجاج بالمغة ص4)
 .ٔ٘( ي ظر االحتجاج بالشعر في المغة و الواقع وداللته ص5)
 .ٙٛ( ي ظر االستشهاد واالحتجاج بالمغة ص 6)
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َّ
 ذ : مظاهز ادلون

 ػنذ انقذامى :  -أ
هذا وقد تتبعت مظاهر المولد ع د المتقدميف   فوجدته يتمفؿ في أربعة صور 

 هي : 
ه المغػػػة العربيػػػة إحػػػدى أخواتهػػػا السػػػاميات و وبخاصػػػة المغػػػة مػػػا وافقػػػت فيػػػ -ٔ

 لولبيػػة آلػػة:  البريمػػة السػػريا ية أو لهجتهػػا اآلراميػػة القديمػػة و مػػف ذلػػؾ كممػػة
 .(ٔ) "سريا ية وقيؿ دةمولّ "  فسهاو عمى بإدارتها تفقب

والػذي تصػرفت    -خاصػة المغػة الفارسػية -الُمعرتب قديًما مف الكالـ ااعجمػي  -ٕ
ْرِفيفُ  ب في لفظه أو في مع اه و مفؿ كممةالعر   وقدو  ُمَعرتبٌ  فاِرسي   لمباِبو َحْمَقةٌ :  الز 

ْرفيِفو َجَعَمُهما:  ُصْدَغْيهِ  َزْرَففَ    .(ٕ) دةمولّ  كممة كالز 
مػػا ُأعيػػد اسػػتعماله فػػي الفصػػحى مػػف مهجػػور المغػػة العربيػػة الج وبيػػة و أو  -ٖ

ل تْغػػؿ" وصػػًفا لمرجػػؿ الفاسػػد ال سػػب و كممػػة المهجػػات اليم يػػة القديمػػة و كمفػػظ "ا
 .(ٖ) عما ية موّلدة

مػػا اسػػتحدث مػػف كممػػات فػػي المغػػة الفصػػحى و قبػػؿ ا قضػػاء عصػػر االحتجػػاج  -ٗ
فمما كاف التجديد فيػه فػي  المغوي و وكاف التجديد في المفظ أو الداللة أو فيهما مًعا.

. َشػػَجَرة: الَحْيَهمػػة: ال تػػاس بعػػض َوَقػػاؿَ المع ػػى دوف المفػػظ قػػوؿ الخميػػؿ بػػف أحمػػد : " 
 فَابتػا أصػال َلػهُ   جد َفمـ َذِلؾ َعف اْاَْعرَاب مف وِعدتة الُدقيش َوَأبا َخْيرة َأَبا َوَسبَلَ ا: َقاؿَ 

                                           

 ]ب ر ـ[ .ٖٕٛ/ٔ( ي ظر معجـ متف المغة احمد رضأ)
           روز آبػػػػػػػػػػاديػط لمفيػػػػػػػػػػػوس المحيػػػػػػػػػػػوالقامػػػػػػػػػػؤٖٕٔ/٘( ي ظػػػػػػػػػػر الصػػػػػػػػػػحاح ٕ)

 ]ز ر ؼ ف[.ٖٕٓٔ/ٔ
 مف هذا البحث و لفظ ال غؿ.   ٖٕ٘ٔ : ( ي ظر صٖ)
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 ُوضػػػعت مولتػػدة كممػػػة َأ تَهػػا َفعممَ ػػػا َمْعُروَفػػةو م سػػػوبة ِرَواَيػػة َأو الش ػػػَعرَاءو ِبػػهِ   طػػؽ
 .(ٔ) لممعاياة

ظهػر فػي المغػة  ور فيه هػذه المظػاهر هػو مجػاؿ المولتػد الػذيوالمجاؿ الذي تد
في عصر الفصاحة واالحتجاج و والمعّوؿ عمى الفصيي مف غيره و هو السػماع دوف 
القيػػاس و إذ كػػاف السػػماع فػػي ذلػػؾ العصػػر حجػػة عمػػى القيػػاس و وخيػػر شػػاهد عمػػى 

 الفصيي مف غيره في مجاؿ االستعماؿ المغوي .
شني :

َ
 ب : ػنذ احملذ

ا المولتػػد ع ػػد المحػػدفيف فيػػرادؼ المحػػَدث بعػػد ا قضػػاء عصػػر االحتجػػاج و أمػػ
 وي حصر ع دهـ في مظهريف هما : 

 الشئ ه ْ كُ االشتقاؽ و كاشتقاؽ الفعؿ }يكت ه{ مف لفظ }الُكْ ه{ و قاؿ الجوهري "  -ٔ
 ْكَتِ ُهػػهُ يَ  ال:  وقػػولهـ وفعػػؿٌ  م ػػه ُيشػػتؽ   وال و..المعرفػػة ُكْ ػػهَ  َأْعِرفُػػهُ : يقػػاؿ و هايتػػه: 

 .(ٕ) دولت مُ  كالـ وغايته قدره : أي ُكْ َهُهو َيبمغ ال:  بمع ى الوصُؼو
 وهيو  العقؿ يالواه:  الرجاؿ مف" و وهو الرتقيع" التطور الداللي و مف ذلؾ لفظ -ٕ

 .(ٖ) الَخَمؽ الواهي الفياب مف ُيْرَقع الذي اف بذلؾ سموه كب هـو  دةولت مُ  كممة
و اال تقاؿ مف المحس وهو الفياب الخمؽ إلى المع وي و وهو ووجه التطور ه ا ه

 العقؿ الضعيؼ لعالقة المشابة.  
وال ُيحتّ  بالموّلد بعد عصر االحتجاج إال بحممه عمى المقيس مف كالـ العػرب 
و فما وافؽ القياس م ه ُعّد فصيًحا و وما لـ يوافؽ القياس ُعّد غير فصػيي  بخػالؼ 

                                           

 ]حيهؿ[ .ٕٓٗ/ٖ( لـ أجد قوله هذا في العيف و وهو في تهذيب المغة ٔ)
 ]ؾ ف هػ[ .ٕٕٚٗ/ٙ( الصحاح ٕ)
 .ٕٜٗ/ٕ( سفر السعادة لمسخاويٖ)
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ة فيػه إلػى السػماع كمػا تقػدـ و وال سػماع ه ػا   لفػوت المسػموع القديـ فَمرد  الفصاح
 بمضّي عصره.

والمولتد بهذا المفهـو ع د المحَدفيف هو الذي اشُتهر بيف الباحفيف والدارسيف  
فػػي المغػػة م ػػذ أكفػػر مػػف فالفػػة قػػروف مضػػت و وهػػذا أمػػر خطيػػر أّدى إلػػى الخمػػط 

ر تػػاري  االسػػتعماؿ المغػػوي و أو واالضػطراب فػػي مع ػػى المولتػػد و وتحديػػد مظػاهره عبػػ
بمع ى آخر : أدى إلى الخمط في مظاهر المولتد ع د القدامى والمحػدفيف   يػدؿ عمػى 
ذلؾ ما ذكره الزتبيدي في أكفر مف موضع مف "تاج العروس" و مف ذلؾ قوله في لفظ 

و (ٔ) " تاُسوعاءَ  َاُصوَمفت  َقاِبؿٍ  ِإَلى َبِقيتُ  ِإفْ ( : " "تاسوعاء" مف حديث رسوؿ ار )
 َيْ ِطػؽُ  التِذي المتْفظُ  ُهوَ  الُمَولتدَ  فِإفّ   َ َظرٌ  ِفيهِ  ُمولتدٌ  ِإ ته:  وَغْيرِه الَجْوَهِريِّ  وَقْوؿُ قاؿ : " 

 ال تِبي   وقاَلَها و الشتِريؼِ  الَحِديثِ  ِفي َوَرَدتْ  َلْفَظةٌ  وهِذه و الُمْحَدِفيفَ  مف الَعَربِ  َغْيرُ  ِبهِ 
()  َفػَب تى و الَحػؽِّ  ارِ  ِمػف بػَوْحيٍ  الَكػالـِ  ِبَبْ َواعِ  وَأْعَرُفُهـْ و  الَخْمؽِ  َأْفَصيُ  ُهوَ  لتِذياو 

رُ   .(ٕ) ..." التتْفِ يدُ  َيْمَحُقَها َأوْ  التتْوِليُدو ِفيها ُيَتَصوت
 َرِضػيَ ) فاطَمػةَ  َحػديثُ  وِمْ ػهُ  َسػرتُهو: ُفال ػاً  وَبَسػطَ وقوله في مادة ]ب س ط[ : "

 َزْعُمهػػـ أّمػػا : ُقْمػػتُ و (ٖ) " َيُسػػر ها َمػػا َيُسػػر  ي: َأي َيْبُسػػُطها َمػػا َيْبُسػػُط ي ( : "َعْ هػػا ار
 .(ٗ) (")كالِمه ِفي َوَردَ  َوَقدْ  َكْيؼَ  فَخَطٌبو مولتداً  َكْوَ ه

                                           

]ت ٜٛٔ/ٔوال هاية في غريب الحديث واافر ٖٕٙ/ٔماـ الشافعي ( ي ظر الحديث في مس د اا1)
 س ع[ .

 ]ت س ع[.ٕٜٖ/ٕٓ( 2)
(و والحػاكـ فػي المسػتدرؾ عمػى عػف الِمْسػَوِر بػف َمْخَرَمػة )ٕٛ٘/ٖٔ( رواه أحمد فػي مسػ ده 3)

 .ٛٙٔ/ٖالصحيحيف
 ]ب س ط[.ٕٗٔ/ٜٔ( تاج العروس 4)
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عمـ أف هاتيف الكممتيف ت درجاف تحت مظهر آخر مف مظاهر المولد غير  ولو
جديد واالبتكار في ب ية الكممة أو في داللتها قبؿ ا قضاء عصر هذا و وهو مظهر الت

ّد ػاالحتجاج و لَما عقتب هذا التعقيب و والطمبف قمبه بػذكر لفػظ المولػدو فػااوؿ استجػ
ة لـ تكػف معروفػة ع ػد العػرب مػف قبػؿ ووهػي صػيغة ] فػاعوالء [ ػاء أو صيغػه ب ػفي

مف شهر المحّرـ و وبه جاءت الروايػة مع بقاء المع ى   ا ه بمع ى : اليـو التاسع 
. والفػػا ي كػػاف االبتكػػار م صػػبلا عمػػى المع ػػى و وهػػو داللػػة (ٔ)" التاسػػع اصػػومفت : " 

 البسط عمى السرورو ولـ يكف ُيعرؼ ذلؾ مف قبؿ .
ذ ػنذ أهم انهغح :

َّ
زادف ادلون

ُ
 أنفاظ ذ

 هي :جاءت في كتب المغة والمعاجـ ألفاظ تدؿ عمى ما يدؿ عميه المولد و 
ز -1 

َ
ذ
ْ
ح
ُ
  : ادل

  بالزمػاف لمحػدثو فهػو ا(ٕ) وهو الكا ف ]في المغة[بعد أف لـ يكف فيها مػف قبػؿ
 .(ٖ) زما ًيا سبًقا وجوَده عدُمه سبؽ الذي

وهو مرادؼ لمُمولتد في بعض استعماالته فػي المغػة و جػاء فػي كتػاب العػيف لمخميػؿ:" 
 .(ٗ) " عربال كالـ مف يكف لـ ُمْسَتحَدث:  ُمَولتد كالـٌ 

 َولػػـ و اسػػتحدفوه: ِإذاو  ُمولتػػداً  اْلَكػػاَلـ مػػف المولتػػدُ  ُسػػمِّي َواِ  تَمػػاوقػػاؿ اازهػػري : "
 .(٘) " َمضى ِفيَما َكاَلمهـ مف يكف

                                           

 .ٖٕٙ/ٔ( مس د اإلماـ الشافعي 1)
 .ٔٓٗوالكميات ابي البقاء الكفوي ٖٗيي العمـو لمخوارزمي ص( ي ظر مفات2)
 .ٕٚٔ( ي ظر التعريفات لمشريؼ الجرجا ي ص3)
 ]و ؿ د[ . ٔٚ/ٛ( العيف 4)
 ]و ؿ د[ . ٕٙٔ/ٗٔ( تهذيب المغة 5)
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  اْلَجاِهِميتػة ِفػي اْلَعػَرب َكاَلـ مف َلْيَس  اْلَعُجوز َأيتاـومف أمفمته قوؿ ابف دريد : " 
 .(ٔ) " ْساَلـاإْلِ  ِفي دَ لِّ وُ  َواِ  تَما

و:  أيػػاـ خمسػػةُ  وهػػي  ومكفػػئ الجمػػرو وُمطفػػئ َوْبػػٌرو : وُأَخي همػػا وِصػػ تبٌرو ِصػػف 
 .(ٕ) الظعف

ب : ا 2
َّ
 ادلؼز

 قػاؿ.(ٖ) لغتهػا غيػر فػي لمعػافٍ  الموضػوعةِ  االفػاظِ  مػف العرب استعممته ما هو
و  ِمْ هاجها عمى العرب به تتفوته أف ااعجمي االسـ تعريبُ  " : الصحاح في الجوهري

َبْته:  تقوؿ  .(ٗ) " أيضا وَأَعَربته العرب عرت
ه ا و هو : في ألفاظ أعجمية ااصػؿ -ووجه داللة المولد عمى مع ى المعرب 

و عربتها العرب قديًما و وأخضعتها اوزا ها وصيغها   فصارت شا عة في االستعماؿ 
ي مػػف تمػػؾ االفػػاظ العربػػي م سػػية ااصػػؿ ااعجمػػي و وقػػد ذكػػر أبػػو م صػػور الفعػػالب

 وعرِبّيُتهػا َمْ ِسػيتةٌ  َفاِرِسػيتُتها أْسػماءَ  ِسػَياقةِ  فػيفصال في كتابه فقه المغة و سػّماه : " 
 .(٘) " ُمْسَتْعَمَمةٌ  َمْحِكيتةٌ 

 َوِفػػػي .ُمَولتػػػد َأو و ُمَعػػػرتبٌ  و والَحػػػظ   الَجػػػد   بمع ػػػى : الَبْخػػػتُ ومػػف أمفمػػػة ذلػػػؾ : 
 اْلَعػػَرب َأفّ : لمخفػػاجي  الَغِميػػؿ ِشػػفاءِ  َوِفػػي.  َعَجِمػػي   ُهػػوَ :  الم يػػر لمفيػػومي اْلِمْصػػَباح

 .(ٙ) َقِديما ِبهِ  تكمتَمت

                                           

 ]ص ف ف[. ٗٗٔ/ٔ( جمهرة المغة 1)
 ]ع ج ز[ . ٗٛٛ/ٖ( الصحاح 2)
 .ٕٔٔ/ٔ( المزهر في عموـ المغة وأ واعها 3)
 ]ع ر ب[.ٜٚٔ/ٔ( الصحاح 4)
 .ٕٚٓ( فقه المغة وسّر العربية ص5)
]ب خ ت[ و  ٖٚٗ/ٗوتػػػاج العػػػروس  ٖٛوشػػػفاء الغميػػػؿ ص ٖٚ/ٔ( ي ظػػػر المصػػػباح الم يػػػر 6)

 وسيبتي الحديث ع ه مفصاًل في الفصؿ الفا ي مف هذا البحث .
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 اْلّطػْيَجِفو فػي ُلغةٌ : اْلّطاجفُ  هػ( : "ٖٓ٘ومف ذلؾ : الّطاِجف و قاؿ الفارابي )ت
 كالمهػـ فػي يكػوفُ  ال وذلػؾ واحػدٍةو كممػةٍ  فػي واْلجػيـِ  اْلّطػاء الجتمػاعِ  مولّػٌد  وكالُهمػا
 . (ٔ) " اْاَْصميِّ 

 :ا 3
ّ
 
ِّ
 انؼام

ـ   الشئُ  عـت مف  و ةالخاصت  خالؼ و العامتةُ ِ ْسبة إلى   الجماعة شمؿ: ُعموماً  يع
ـ   : َواْلَجْمعُ  و   (ٕ). َوَدَوابت  َدابتةٍ  ِمْفؿُ  َعَوا

: العاميػةو و  العربي الكالـ س ف غير عمى ةالعامت  به  طؽ ما:  الكالـ مفهو و 
 .(ٖ) الفصحى خالؼ وهيو  ةالعام لغة

 ليػدخؿ  الفصػيي مجػراه عػف خػرج لمفػظ وصػؼ: بب تػه  أيًضا – العامِّي  وُيعرتؼ 
 .(ٗ) بالعربية ال اطقيف بيف اال تشار الواسعة المحكية المغة في االستعماؿ قيد

إًذا فالعامّي له في العرؼ المغوي داللتاف و إحداهما : أ ػه مػرادؼ لمحػف وضػد 
اخرى : الفصيي الذي ا تقؿ مف استعماؿ الخاصة إلى دا رة أعـ وأوسع الفصيي و وا

   فبصبي لغة العامة.

 فػػي وبػػالمفهوميف جػػاء مرادًفػػا لممولتػػد و والػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ قػػوؿ السػػيوطي : "
 حسػػف ضػػابط وهػػذا .د مولػػ شػػيء كػػؿ   هػػو:  فقػػاؿ التغييػػر عػػف ُسػػِ ؿ: فعمػػب أمػػالي

                                           

 و وسيبتي في الفصؿ الفالث مف البحث أيًضا . ٖٗٗ/ٔ( ديواف اادب 1)
 ]ع ـ ـ[ .  ٖٓٗ/ٕوالمصباح الم ير لمفيومي ٖٜٔ/٘ظر الصحاح ( ي 2)
]ع ـ  ٕٖٓومعجـ لغة الفقهاء لمحمد رواس قمعجي وآخر ص ٜٕٙ/ٕر المعجـ الوسيط ػ( ي ظ3)

. ] 
 .ٙ/٘ٚ( ٘ٛالعدد ) –( ي ظر مجمة مجمع المغة العربية بالقاهرة 4)
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 أو تسػكيفٍ  أو َتْركػه أو بَهْمػزِ  العامػة غيرتػه فـ ؿااص عربيت  كاف لفظ كؿت  أف يقتضي
 .(ٔ)... " كفير شيء م ه يجتمع وهذا مولدفهو  ذلؾ  حو أو تحريؾ

 مػف أعػـ وهػو ويءالشػ مػف الضػرب: لجػ سومف أمفمته و قوؿ الجػوهري : " ا
 قػػوؿ يػػدفع كػػاف صػػمعياا أف دريػػد ابػػف وزعػػـ و والتج ػػيس المجا سػػة وم ػػه و ال ػػوع
 .(ٕ) " مولد إ ه : ويقوؿ لهذاو]مشابه[  مجا س هذا:  العامة

 ادلصنوع :ا 4
 .(ٖ)" بالعدـ المسبوؽ الشيء هوقاؿ التها وي: "المص وع :

فهو بذلؾ مرادؼ لممولد في الداللة عمى الحدوث و لكػف يفػرؽ بي همػا فػي أف 
المصػ وع ُيرَجػػُع فيػػه إلػػى المغػػة مػػف حيػػث السػ د و والمولػػد ُيرجػػع فيػػه إلػػى المغػػة مػػف 

 الػذيف المولتػدوف أْحدفػه مػا:  المولػد  لذا قػاؿ السػيوطي : " (ٗ)يث االفاظ أو المتفح
 أ ػه عمػى صػاحبه ُيػورده المصػ وع أف المص وع وبيف بي ه والفرؽ ببلفاظهـ ُيْحت ّ  ال

 .(٘) " بخالفه وهذا فصيي عربي
 َفػػاَل  اْلَفػاءو يِبَفػتْ  َفْعَيػؿو اْلَعػػَرب َكػاَلـ ِفػي َلػْيَس ومػف أمفمتػه قػوؿ ابػف دريػػد : " 

 ِبَكْسػر َفُهػوَ  اْلػَوْزف َهػَذا عمػى َجػاءَ  َمػا وكػؿو  َمْصُ وع َفِإ تهُ  َضْهَيد:  َقْولهـ لىإ تْمَتفت
 .(ٙ) " اْلَفاء

                                           

وسػػيبتي فػػي هػػذا البحػػث مػػف و  ٖٓٛوالكميػػات صٕٛٗ/ٔ( المزهػػر فػػي عمػػوـ المغػػة وأ واعهػػا 1)
 العامي الفصيي : كممة الِحشمة و ومف العامي بمع ى المحف : كممة المهبوت .

 ]ج ف س[ . ٜ٘ٔ/ٖ( الصحاح 2)
 .ٜ٘٘ٔ/ٕ( كشاؼ اصطالحات الف وف 3)
 .ٛ-ٚ/ ٔ( ي ظر المزهر 4)
 .ٕٕٗ/ٔ( المصدر السابؽ 5)
 ]ـ هػ ع[ . ٜٗ٘/ ٕ( جمهرة المغة 6)
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 وأحسب:  بكر َأُبو َقاؿَ  و مسترخية المتْحـ َكِفيَرة:  َجْفَمؽ َعُجوزوقوله أيًضا : " 
 قػػد َمْعُروَفػػة أحػػرؼ ِفػػي ِإالت  تجتمعػػا لػػـ َواْلَقػػاؼ يـاْلِجػػ ِاَف   َمْصػػُ وع اْلَحػػْرؼ َهػػَذا َأف

 .(ٔ) "اْلكتاب َهَذا آخر ِفي َذكرَ اَها
 ما ن ش تؼزت  حمض :ا 5

 فيػػه ممػػا الشػػيء تخمػػيص وأصػػمه وغيػػره يخالطػػه لػػـ الػػذي الخػػالص: المحػػض
 .(ٕ) عيب

وكوف المفظ ليس بعربي محض و أي : ليس مف خػالص العربيػة الفصػحى أو 
يهػػا و فهػػو بػػذلؾ مػػرادؼ لممولػػد فػػي بعػػض دالالتػػه ع ػػد المتقػػدميف و قػػاؿ متبصػػاًل ف

 . (ٖ) " محض غيرَ  عربيلا كاف إذا مَولتٌدو ورجؿٌ  مَولتَدٌةو عربيتةٌ الجوهري : " 
 .(ٗ) " لغتهـ أصؿ مف ليس: موّلد وكالـوقاؿ الزمخشري : " 

 والجػيـ القػاؼُ "  :اادب ديواف في الفارابي ومف أمفمته قوؿ السيوطي  قاًل عف
 كممػةٍ  فػي يجتمعػاف ال والطػاء والجيـ ... العرب كالـ في واحدة كممةٍ  في يجتمعاف ال

 ااصػػمي كالمهػػـ فػػي يكػػوف ال ذلػػؾ اف مولػػديف والطتػػْيَجف الطتػػاِجف كػػاف ولهػػذا واحػػدة
 .(٘) "ا تهى

هذا وقػد جعمػت لكػؿ مظهػر مػف مظػاهر المولػد ع ػد القػدماء مبحفًػا مسػتقاًل و 
 البحث في أربعة مباحث هي :  فجاء

 

                                           

 ]ج ؼ ؿ ؽ[.ٓٗٔٔ/ٕ جمهرة المغة( 1)
 .ٖٓٓ( التوقيؼ عمى مهمات التعاريؼ لمم اوي ص2)
 ]و ؿ د[ . ٗ٘٘/ٕ( الصحاح 3)
 . ٖٗ٘/ٕ( أساس البالغة 4)
 .ٖٕٔ/ٔوالمزهر ٖٗٗ/ٔ( ي ظر ديواف اادب 5)
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ٕٔٔٗ 

 ادلثحس األول 
 انهفع ادلشرتك تني انهغرني : انؼزت ح وانضزيا  ح 

المغػػة السػػريا ية : لغػػة الشػػعب السػػوري القػػديـ و الػػذي كػػاف يسػػكف سػػورية 
الكبرى ]بالد الشاـ[ و وتمتد تمػؾ الػبالد مػف صػحراء العػراؽ أو الصػحراء العربيػة فػي 

في الغرب و ومف جباؿ طوروس في الشماؿ حتػى ِشػبه  الشرؽ حتى البحر المتوسط
جزيرة سي اء في الج وب و وتضـ حالًيا كؿ مف الجمهورية العربية السورية  ولب ػاف 

 .(ٔ) و وفمسطيف و وااردفّ 
ويػػرى بعػػض العممػػاء أف لفػػظ سػػرياف أو سػػريا ية اسػػتعمؿ قػػديًما  سػػبة إلػػى 

 .(ٕ) سورية
المغة العربية في كفير مف االفاظ و اامر وهذه المغة تتشابه إلى حد كبير مع 

 –بحكػـ ذلػؾ التشػابه والتجػاور فػي البي ػة  –الذي حػدا بػبعض البػاحفيف إلػى القػوؿ 
باشػػػتراؾ المغتػػػيف فػػػي أصػػػؿ واحػػػد و وهػػػو ااصػػػؿ السػػػامي أو المغػػػة السػػػامية ااـ و 

 .(ٖ) الم سوبة إلى ساـ بف  وح )عميه السالـ(
يقاؿ لها بالعربيػة الفػرف  و وبالسػريا ية : الفػرفي فالبقمة الحمقاء أو الرجمة و 

و فالكممتاف متشابهتاف إال في التبادؿ بيف الخاء والحاء و وعيسى  بي ار (ٗ)بالحاء 

                                           

والسػػريا ية   ٕٗٙ( ي ظػػر معػػالـ تػػاري  الشػػرؽ ااد ػػى القػػديـ د/محمػػد أبػػو الحسػػف عصػػفور ص1)
 .ٕ٘د أ/سمير عبده صالعربية الجذور واالمتدا

 .ٗٔالعربية الجذور واالمتداد ص –( السريا ية 2)
و وفصػػوؿ فػػي فقػػه المغػػة العربيػػة ٖٖٔ( ي ظػػر عمػػـ  المغػػة العربيػػة د/محمػػود فهمػػي حجػػازي ص3)

ومقدمػة فػي فقػه المغػة العربيػة والمغػات السػامية د/عبػد الفتػاح ٕٔد/رمضاف عبد التػواب ص
 .ٖٔالبركاوي ص

 ]ح ـ ؽ[.ٓٙ٘/ٔغة ( ي ظر جمهرة الم4)
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ٕٔٔ٘ 

بػراهيـ و (ٔ) )عميه السالـ ( و ب اء فػي العربيػة معػدوؿ عػف أيسػوع فػي السػريا ية و وا 
لفاظ الداّلة عمى وشا   القربى و إلى غير ذلؾ مف اا (ٕ) مع اه بالسريا ية : أب رحيـ

  والتشابه بيف المغتيف ووهي كفيرة مت افرة في بطوف المعاجـ العربية .
وقد أدرؾ المتقدموف مف أهؿ المغة صالت القرابة بػيف هػاتيف المغتػيف والمغػات 

 ي سػػب إليػػه  ػوح بػػف سػاـ بػػفا وك عػافالسػامية ااخػػرى و يقػوؿ الخميػػؿ بػف أحمػػد: " 
 .(ٖ)" العربية تقارب بمغة يتكمموف اوكا و  الك عا يوف

 والعبرا يػة السػريا ية أفّ  يقي ػا وعمم ػاه عميػه وقف ػا الػذي فّ إوقاؿ ابػف حػـز :" 
 مػف يحدث كالذي سجر  فيها فحدثو  أهمها مساكف بتبدؿ تبدلت واحدة لغة والعربية
 ومػفو  اا دلسػي  غمػة راـ إذا القيروا ي ومفو  القيرواف أهؿ  غمة راـ إذا اا دلسي

 أف أيقػػػف السػػػريا ية والعبرا يػػػة العربيػػػة تػػػدبر فمػػػف... امػػػ غمته راـ إذا الخراسػػػا ي
 اازمػاف طػوؿ عمػىو  ال ػاس ألفػاظ تبػديؿ مػف ذكر ػا مػا  حػو مف هو إ ما اختالفهما
ذو ؿػػػػػااص فػػػي واحػػػدة لغػػػة وأ هػػػاو  اامػػػـ ومجػػػاورة البمػػػداف واخػػػتالؼ  ذلػػػؾ اتيقّ ػػػ وا 
 .(ٗ)" امعً  برا يةولمع لمعربية أصؿ فالسريا ية

والذي جعؿ ابف حـز يقوؿ ببصالة المغػة السػريا ية وفرعيػة غيرهػا م هػا و هػو 
أف السريا ية حوت بػداخمها لهجػات أو لغػات عػدة  كالعبرا يػة التػي يقػوؿ ع هػا ابػف 

 .(٘) " السريا ية َعف معدولة ُلَغة: والعبرا ية "دريد : 

                                           

 ]ع ي س[.ٔٙ/ٖ( ي ظر تهذيب المغة 1)
 .ٚٔ( تحرير ألفاظ الت بيه لمحيي الديف بف شرؼ ال ووي ص2)
 ]ؾ ف ع[.ٕ٘ٓ/ٔ( العيف 3)
 .ٕٖ/ٔ( اإلحكاـ في أصوؿ ااحكاـ 4)
 ]ع ب ر[ وقوله: معدولة ع هاو أي : م فصمة ع ها ومتفرعة م ها.ٜٖٔ/ٔ( جمهرة المغة 5)
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ٕٔٔٙ 

هػػػ( بػػػ" الشػػاـ ٘ٛٙابػػف العبػػري )و وهػػي لغػػة الم طقػػة التػػي سػػّماها واآلراميػػة 
 وهػي اآلراميػة أفصػحها:  لغػات فػالث إلػى]السريا ية[  وت قسـ الخارجة "حيث قاؿ :"

 دمشػػؽ أهػػؿ لغػػة وهػػي الفمسػػطي ية وبعػػدها و الخارجػػة والشػػاـ وحػػراف الرهػػا أهػػؿ لغػػة
 جبػاؿ أهػؿ لغػة وهػي ال بطيػة الكمدا يػة(ٔ)سمجهاأو . الداخمة الشاـ وباقي لب اف وجبؿ

 .(ٕ)"العراؽ وسواد رفو آ
ويقصػػد بالشػػاـ الخارجػػة : اارض المرتفعػػة الواقعػػة فػػي الشػػماؿ الشػػرقي مػػف 

 .(ٖ) سوريا
وفي هذا المبحث سوؼ أذكر ألفاًظا تشترؾ فيها المغتػاف: العربيػة والسػريا يةو 
قػػد وقػػؼ رواة المغػػة العربيػػة م هػػا أو مػػف معظمهػػا موقػػؼ الشػػؾ فػػي أصػػمها فتػػارة 

و وأخرى بب ها عربية غيػر محضػة و وفالفػة بب هػا ليسػت مػف كػالـ يصفو ها بالمولتد 
و يع ػوف بػذلؾ أ هػا ليسػت مػف العربيػة المحضػة و عربيػة الجزيػرة و أو (ٗ) العرب ...

 عربية البادية بمفهومها ااعـ وبؿ هي مف عربية الشاـ أو عربية أهؿ الحاضرة. 
يريقوؿ ابف دريد : "   ِاَف  معربػاً  ُسػريا ياً  َأْحسػبهُ  ْح اءصػال يسػَمى التِذي والصِّ

 َكَمػػا الس ػػريا ية مػػف كفيػػر الشتػػاـ أهػػؿ َعَرِبيتػػة ِفػػي دخػػؿ َوقػػد ِبػػِهو َيَتَكمتُمػػوفَ  الشتػػاـ أهػػؿ
 .(٘) " الفارسية مف أشياءَ  اْلعرَاؽ عربُ  اْستْعمؿ

  ومف هذه الكممات ما يبتي : 
1-  

ُ
ان
َ
ز
ْ
ح
ُ
  : انث

                                           

 ]س ـ ج[ .٘ٚٗ/ٔحها و ي ظر جمهرة المغة ( أي : أقب1)
 .ٔٔ( تاري  مختصر الدوؿ ص2)
 .ٚٗ( ي ظر السريا ية العربية الجذور واالمتداد ص 3)
 .ٜٖٓ.-ٕ٘ٛ/ٔ( ي ظر المزهر في عموـ المغة لمسيوطي 4)
 ]ص ي ر[ .ٙٗٚ/ٕ( جمهرة المغة 5)
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ٕٔٔٚ 

ةو ِإَلػػى ْفَعػػةدُ  يحػػدث َعِظػػيـ رتغيػػمػػف المصػػطمحات الطبيتػػة و وهػػو :  ػػحت  َأو الصِّ
 ِفػي ُدْفَعػةً  ِلْمَعِميػؿِ  َيْحػُدثُ  التػِذي التتَغي ػرَ  ُيَسػمتْوفَ  واَاطبػاءقاؿ ابف دريػد : "  .(ٔ) العطب

 َغْيرِ  َعَمى باُحوري   ويوـٌ  باإِلضافةو ُبْحرَافٍ  َيْوـُ  َهَذا: َيُقوُلوفَ  ُبْحرا ًاو:  اْلَحادتةِ  اَامراض
 اْلَحػرِّ  ِشػدتةُ  َوُهػوَ  َوَعاُشػورَاَءو َعاُشورٍ  ِمْفؿَ  وباُحوراء باُحورٍ  ِإلى َمْ ُسوبٌ  فكَب ه ِقَياٍسو

   " ُمَولتدٌ  َذِلؾَ  َوَجِميعُ  َتم وَزو ِفي
فابف دريد يصػؼ كممػة "ُبْحػراف ومػا تصػرؼ م هػا و باإلضػافة أو ال سػبة عمػى 

و فػدؿ بػذلؾ  (ٕ) ف أفت المفظ سريا ي قػديـغير قياس و بب ه مف المولد و وبالبحث تبي
عمى أ ه مف االفاظ التي وافقت فيها العربية المغة السريا ية و غير أّ ػي لػـ أجػد لػه 
ف ُوِجػػػَد لػػػه بعػػػد ذلػػػؾ  حجػػػة جاهميػػػة و أو إسػػػالمية فصػػػيحة مػػػف  فػػػر أو شػػػعر و وا 

  (:ٕٚ٘استعماؿ في الشعر المحدث و قاؿ عبد الجبار بف حمديس الصقمي )

 مػف أقتؿُ  اإل ساف شيمة في جهؿوال

 

 .(ٖ) سكُمْ ػػتَ  ُبْحػػرافِ  فػػي الّ ػػْبضِ  تخمخػػؿ ...
 

 وقاؿ الحداد القيسي :

 إْجاَلِبِهػػـْ  ُدَجػى َشْمِسػػي َعػف ْ َجػابَ اف
 

 .(ٗ)ُبْحػػػػػػػرَافِ  فػػػػػػػي كػػػػػػػاف ُبػػػػػػػْرءٍ  َوَلػػػػػػػُربت  ...
 

 إًذا فميس هو مف الفصيي .
وز : -2

ُّ
ي
َّ
 انذ

                                           

 .٘ٛٔ( ي ظر معجـ مقاليد العموـ لمسيوطي ص1)
 .ٕ٘ٓعمـو لمخوارزمي ص( ي ظر مفاتيي ال2)
و والشػػػيمة : الغريػػػزة و الطبيعػػػة والجبّمػػػة و كمػػػا فػػػي  ٖٙٛ( مػػػف البسػػػيط و وهػػػو فػػػي ديوا ػػػه 3)

 . ٜٕٖ/ٔالمصباح الم ير 
وات ػو وا جاب : ا كشؼ و واإلجالب : اخػتالط ااصػٗٔ( البيت مف الكامؿ و وهو في ديوا ه ص4)

]ج و ٖٔٔ/ٔباح الم يػر والمصػٙ٘ٔوات ورفعهاو ي ظر المغرب في ترتيػب المعػرب صػااص
 ب[ . 
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ٕٔٔٛ 

 ف .مترادفا الدتي وث والُقْ ُذع :
 َأو عبرا يػة أحسػبها فكممػة : وثي  الػدت  َفَبمػاقاؿ ابػف دريػد فػي جمهػرة المغػة : " 

فْ :  َقاؿَ . َمْحضا َعَربيا َأْحسبهُ  َواَل  و وُحَرمه َأهمه عمى َيُقود التِذي َوُهوَ ...  سريا ية  َواِ 
 . (ٔ) " ذّلمه : ِإذا و تدييفاً  هدّيف:  َيُقوُلوفَ  َا هـ   الم َغة ِفي أصؿ لمّدّيوث َكافَ 

 أحسػبها َواَل  ]بػالفتي[ الُقْ ػَذعو: َوَقػاُلوا و الُقْ ػُذعوقاؿ في موضع آخر م ها : " 
 .(ٕ) " َأهمه عمى اْلغيَرة َقميؿ َكافَ :  ِإذا و ُقْ ُذع رجؿ:  ُيَقاؿو  َمْحَضة َعَرِبيتة

 –فقوؿ ابف دريد في كممة الديوث : أحسبها عبرا ية أو سريا ية  وقوله فيها 
و يشير إلػى أف الكممتػيف مػف  َمْحَضة َعَرِبيتة أحسبها َواَل وفي كممة الُق ذع :  –أيًضا 

 المولد الذي وافقت فيه المغُة العربية المغَة السريا ية.
" : (ٖ) ُمَ بِّػهٍ  ْبػفِ  َوْهػبِ يدؿ عمى ذلؾ قوؿ أبي عبيد القاسـ بف سالـ في حػديث 

 َيْ ُظػرُ  ال التػِذي الػدتي وثُ  اْلُقْ ُذعُ  َفَذِلؾَ  ... َأْهِمهِ  َعَمى الس وءِ  ؿَ َعمَ  ُيْ ِكرُ  ال الرتُجؿُ  َكافَ  ِإَذا
 .(ٗ) " ِإَلْيهِ  ارُ 

ػـ: ب ْ ػَذعُ القُ و  الُقْ ُذعُ قاؿ أبو عبيد : "  َأحسػب َواَل و  الػديوث َوُهػوَ _  اْلَفػْتيو  الضت
 .(٘) " بالس ْرَيا يتة ِإالت  اْلَكِمَمَتْيفِ  َهاتيف

ف"  تفاد مف قوؿ ابف دريػد السػابؽ :كما يس    الم َغػة ِفػي أصػؿ وثلمػّدي   َكػافَ  َواِ 
" و أّ ػه ال أسػبقّية لمسػريا ية عمػى العربيػة فػي  ذّلمػه ِإذا تدييفًاو هدّيف:  َيُقوُلوفَ  َا هـ

                                           

 ]ؽ ع ـ ث[ .ٕٖٔٔ/ٕ]د ي ث[ وٕٓٗ/ٔ( 1)
 ]ؽ ف ذ ع[ . ٜٗٔٔ/ٕ (2)
هػػػ( ي ظػػر الطبقػػات ٗٔٔأو ٓٔٔ( هػػو وهػػب بػػف م بػػه بػػف كامػػؿ و أبػػو عبػػد ار الصػػ عا ي )ت3)

 .ٕٗٚ/ٔوالتاري  ااوسط لمبخاري  ٖٗ٘/٘الكبرى البف سعد 
 .ٕ٘ٗ/ٙي وري( المجالسة وجواهر العمـ ابي بكر الد4)
 ]ؽ ف ذ ع[ .ٕٗٙ/ٕ( غريب الحديث 5)
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ٕٜٔٔ 

االستعماؿ المغوي لمفظ الّدي وث و بؿ هو مف المػوروث السػامي فػي المغتػيف و وكػذلؾ 
 .(ٔ) القبييو والفحُش  الَخ ا وهو الَقَذعو مف وأصمه و زا دة  ه و و ف الُقْ ُذع

 : زهير قاؿ  

 َقػػػػػػػػػِذعٌ   ِطػػػػػػػػػؽٌ مَ  م ِّػػػػػػػػػي َلَيبِتَي تػػػػػػػػػؾَ 
 

 .(ٕ) الػػػػػَوَدؾُ  الُقْبِطيتػػػػػةَ  د تػػػػػس كمػػػػػا بػػػػػاؽٍ  ...
 

 : "  الحديث وفى. (ٖ) وشتمته بالفحش رميته إذا وأْقَذْعُتُهو َقَذْعُتهُ : يقاؿ
إًذا فالكممتػػػاف مػػػف المولتػػػد . (ٗ) "َهػػػَدرٌ  َفِمَسػػػاُ هُ  ُمْقػػػِذًعاو ِشػػػْعرًا ْسػػػاَلـِ اإْلِ  ِفػػػي: َقػػػاؿَ  َمػػػفْ 

 ُمَ بِّػهٍ  بفِ الفصيي و الذي ُيحت  به   لسماعهما في عصر االحتجاج في حديث وْهٍب 

(.) 
و : -3

ْ
ز
ُّ
 انض

 هػػو: المسػػتقيـ ىَعػػالمِ هػػػ( : " ٖٚٛقػػاؿ أبػػو عبػػد ار البمخػػي الخػػوارزمي )تػػػ
 .(٘) " ـَ رْ الس  : العامة تسميه الذي وطرفه ؿفْ الف   مخرج

 كممػػةٌ  و المسػػتقيـ ىَعػػالمِ  طػػرؼ وهػػو ْفػػِؿوفُ ال مخػػرجُ : ْرـُ الس ػػوقػػاؿ الجػػوهري : " 
 .(ٙ) " مولتدةٌ 

                                           

 ]ؽ ذ ع[ .ٗٔٗ٘/ٛوشمس العموـ ٕٔٙ/ٖ( ي ظر الصحاح 1)
و والُقبطّية : فيػاب بيضػاء و والػوَدؾ : الدسػـ مػف  ٗٗ( البيت مف البسيط و وهو في ديوا ه ص2)

 المحـ والشحـ .
 ]ؽ ذ ع [.ٕٔٙٔ/ٖ( الصحاح 3)
وشػػعب  ٜٕ/ٓٔ( وهػػو فػػي مسػػ د البػػزارأبيػػه عػػف رسػػوؿ ار ) ( رواه عبػد ار بػػف ُبَرْيػػَدة عػػف4)

 .ٕٓٔ/ٚاإليماف لمبيهقي 
 ]ففؿ[.ٗٛ/ٔٔو ويك ى بالففؿ عف الرجيع كما في لساف العربٖٛٔ( مفاتيي العمـو ص5)
 ]س ر ـ[ .ٜٜٗٔ/٘( الصحاح 6)
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ٕٕٔٓ 

فكؿ مف البمخي والجػوهري يَفّسػر الس ػرـَ بطػرؼ المعػي المسػتقيـ و وهػو بػاطف 
-.والجمػػع : َأْسػػراـو قػػاؿ الشػػاعر(ٔ)طػػرؼ الَخػػْوراف ]الػػد ُبر[ الػػذي يخػػرج م ػػه الرجيػػع

 يصؼ إباًل:
 أْسػػػػػرَاِمَها مػػػػػفْ  أْكػػػػػَرَس  َعَطػػػػػفٍ  فػػػػػي

 

... ... ... ... ...  (ٕ). 

غيػر أف ااوؿ يصػؼ الس ػْرـ بب ػػه مػف كػالـ العامػة و ويصػػفه الفػا ي بب ػه مػػف 
 المولتد .
عمػى أ ػه مػف المحػدث وال حمػؿ العػاّمي عمػى  –ه ا  –د وال يصي حمؿ المولت  

ضد الفصيي   فالكممة مستعممة في المغة في عصر كاف السماع فيه حجة عمى أ ه 
القياس في الفصاحة و وهو العصر الجاهمي وصػدر اإلسػالـ و إ مػا يحمػؿ المولػد أو 
العاّمي عمى الشؾ في أصؿ كممة " الس ْرـ " و أعربّي هو أـ معػّرب تكممػت بػه العػرب 

 قديًما.
 ِضْرسػػاً  ارزق ػػي المهػػـّ " :  َيقُػػوؿ أعرابّيػػاً  ِمعَ سػػ أّ ػػهفقػػد روي عػػف ابػػف ااعرابػػي 

 .(ٖ) " َ ُفوراً  وُسْرماً  َهُضومًاو وَمِعدةً  َطُحو ًاو

                                           
 ]ث ؼ ؿ[ .ٕٜٚ/ٔ]س ر ـ[ و والقاموس المحيط ٖٕ٘/ٚ]خ و ر[ و ٖٖٓ/ٗ( ي ظر العيف 1)
مػف البسػيط لػـ أقػؼ عمػى عجػزه و وهػو فػي المحكػـ والمحػيط ااعظػـ  الَحػْذَلِمي   محمدٍ ابي ( صدر بيت 2)

]س ر ـ[و والعطف مبػارؾ اإلبػؿ حػوؿ المػاء و والكػْرس: اابػواؿ واابعػار ٕٙٛ/ٕٔوتاج العروسٜٓٗ/ٛ
 ]ؾ ر س[ .ٕٖ/ٓٔ]ع ط ف[ ٖٓٔ/ٕيتمبد بعضها فوؽ بعض و ي ظر تهذيب المغة 

]س ر ـ[ و وهذا الػدعاء مػبفور عػف لقمػاف بػف عػاد قػديًما و ي ظػر االختيػاريف ٜٕٓ/ٕٔالمغة  ( تهذيب3)
 . ٘ٗٛو ٜٚٚ/ٔوسمط الآللي ابي عبيد البكري  ٙٚلألخفش ااصغر ص

(فػي دعا ػه بعػد ذلػؾ  كمػا فػي البصػا ر والػذخا ر ابػي حيػاف التوحيػدي وقد تمفؿ بػه أبػو هريػرة )
 . ٕٓٔ/ٕوربيع اابرارلمزمخشريٛٛٔ/ٛ
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ٕٕٔٔ 

 . (ٔ)بالفتي : وجع الد ُبر -واشتقت العرب مف لفظه فقالوا :الستْرـ 
و يجػوز أف يكػوف مشػتًقا مػف هػذا (ٕ) ُخرَِّقػتْ  أي: ال اَقةِ  است َمتْ ُسرِّ  وقولهـ :

داء لحػػؽ بهػػا و ويجػػوز أف يكػػوف مػػف التصػػريـ بمع ػػى: التقطيػػع وأبػػدلت عمػػى أ ػػه 
 الصاد سيً ا .

 ِإَذا َقػْوُلُهـْ  َوِمْ ػهُ وتوسعوا في مع اه و فاستعاروه لمداللة عمى القوة أو الشدة و 
 .(ٖ) «ِمْ ؾَ  ُسْرماً  أوَسع ُهو َمفْ  َهَذا َيْفَعؿُ  ِإ تَما» : فاِعَمه واستْصَغروا اامرَ  اْسَتْعَظُموا

 َيُقوؿُ  ( ) المتهِ  َرُسوؿَ  َسِمْعتُ :( قاؿبف أبي طالب ) َعِميٍّ وفي الحديث:عف 
و َواِسػػعِ  َرُجػػؿٍ  َعَمػػى ةِ ػػػػاْاُمت  َهػػِذهِ  َأْمػػرُ  َيْجَتِمػػعَ  َحتتػػى َواْاَيتػػاـُ  المتَيػػاِلي تَػػْذَهبُ  اَل »:   الس ػػْرـِ

وو اْلُبْمعُ  َضْخـِ     .(ٗ) «َيْشَبعُ  َواَل  َيْبُكؿُ  ـِ
 ُيريدَ  َأفْ  ويجوزُ و  َشِديًدا َعِظيًما رُجال:  ُيريد اْلَحْمُؽو: والُبمُعـو الد ُبرو: الس ْرـُ ف 

 الَمػػػْدَخؿ بَسػػػَعة فوَصػػػفه و والػػػدِّماء ااْمػػػواؿ ِفػػػي واإلْسػػػرَاؼ التتبػػػذير َكِفيػػػرُ  َأ تػػػهُ :  ِبػػػهِ 
 .(٘)والمْخرج

فػي المغػة العربيػة و فقػد  وبالبحث تبيف أف لفظ " الس ػْرـ مػف المشػترؾ السػامي
 سبه بعض المتبخريف إلى المغة اآلرامية و فقاؿ في الكممات المقتبسة مف تمؾ المغة 

 choarmo: ُسْرـ : طرؼ الِمَعى المستقيـ
 (ٙ). 

 shourmoوقاؿ بعضهـ  : هي كممة سريا ية
 (ٚ). 

                                           

 ]س ر ـ[ .ٜٕٓ/ٕٔ( تهذيب المغة 1)
 ]س ر ـ[ .ٕٓٙ/ٕ( المحيط في المغة لمصاحب بف عباد 2)
 ]س ر ـ[ .ٕٖٙ/ٕ( ال هاية البف اافير 3)
 .ٜٖٗ/ٔٔوك ز العماؿ لممتقي اله دي ٗٙٔ/ٔ( الفتف ل عيـ بف حماد 4)
 ]س ر ـ[ .ٕٖٙ/ٕ( ال هاية 5)
 .ٙٛٔو ٓٚٔؿ  خمة اليسوعي ص( ي ظر غرا ب المغة العربية لألب رفا ي6)
 .ٔٔ/ٕ( ي ظر االفاظ السريا ية في المعاجـ العربية لمار أغ اطيوس 7)
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ٕٕٕٔ 

وممػػا يػػدؿ عمػػى أّف الكممػػة مػػف المػػوروث السػػامي : هػػو أف مع اهػػا واحػػد فػػي 
مغػػات الفالفػػة واالخػػتالؼ الصػػوتي فػػي  طقهػػا يسػػير و ال يتجػػاوز االخػػتالؼ بػػيف ال

 لهجات المغة الواحدة . 
4- : 

َ
ز
َ
 
َ
 ط

 فبطمرَ  الفرُس   زا:  َوُيَقاؿ. َصِحيي بعربي َلْيَس  الُطومارقاؿ ابف دريد : " 
 اَاْرض َباِطف ِفي اَدارً  ىب  ِإذا مطمورًةو فالفٌ  ىَوب .  هبَ عَ وْ أَ  ِإذا الِحْجرو ِفي ُغْرُموله

 .(ٔ) "َمطامير َواْلجمع مولتدةو كممة َوِهي اوَبْيتً  َأو
الصحيفة   ا ػه ُيطمػر   فابف دريد يذكر في مادة ]ط ـ ر[ لفظ الطومار وهو :

ويصفه بب ه غير عربي صحيي و وي عته غيػره بب ػه  أي : ُيطوى فيخفي ما بداخمه و
بب هػا مولػدة  ومػا  -مفعولة و ويصػفها أيًضػاو ويبتي بكممة : مطمورة بز ة (ٕ) عربي

 ذكره تحت هذه المادة يفيد مطمؽ الخفاء والستر .
وبالبحػػث تبػػيف أف ااصػػؿ ]طمػػر[ مػػف المشػػترؾ السػػامي و وأّ ػػه بمع ػػى أخفػػى 

 وغّيب.
:  tamaraفقد جاء في معجـ المشترؾ السامي فػي المغػة العربيػة : " َطَمػَر "

و  t marو وفػي اآلراميػة  tamarبػؿ فػي العبريػة: )أخفػى( و والكممػة أو الفعػؿ تقا
 .(ٖ) و بمع ى أخفى / خبتب " tmarوفي السريا ية 

فمع ى الفعؿ فػي هػذه المغػات بمػا فيهػا العربيػة واحػد و وال اخػتالؼ فػي المفػظ 
بػػيف العربيػػة والسػػاميات ااخػػرى إال فػػي تفخػػيـ الطػػاء أو الميػػؿ بهػػا  حػػو الضػػـ فػػي 

                                           

 ]ط ـ ر[.ٜ٘ٚ/ٕ( جمهرة المغة 1)
بتصػرؼ و ووجػه الخػالؼ :  أف  ٕٖٓ/ٕ]ط ـ ر[ والمخصص  ٕٖ/ٕ( ي ظر المحيط في المغة 2)

 .ٕٛ٘/ٗلسيبويهوز ه ُفوعاؿ و وهو ب اء قميؿ في كالـ العرب و ي ظر الكتاب 
 .ٕٕٙ( لمدكتور حاـز عمى كماؿ الديف ص3)
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ٕٕٖٔ 

لعربيةو كما أف المفظ في المغة العربيػة م تهػي بمقطػع مفتػوح  مقابؿ الفتي في المغة ا
 .(ٔ)وفي الساميات ااخرى م تهي بمقطع مغمؽ

مػرادؼ لمسػريا ي أو المشػترؾ السػامي مػا  -ه ػا –ومما يػدؿ عمػى أف المولػد 
 َأيِ  «اتالُمَطمتػرَ  العَظػا ـُ  ِعْ ػدي: الَعْبػد فَيقُػوؿ» اْلِقَياَمػةِ  َيػْوـَ  اْلِحَسػابِ  َحػِديثِ  فيجاء َ 

 . (ٕ) أْخَفيَته ِإَذا الشيءَ  َطَمْرتُ  ِمفْ  َوُهوَ  و... الذ  وب ِمفَ  الُمخبتبت
ر فػي عصػر ػي ال فػػفهو استعماؿ قديـ في المغة العربيػة و وقػد جػاء فػي فصيػ

االحتجاج و كما في هذا الحديث . إًذا فهو مما يحت  به في مقاـ الصحة والفصػاحة 
  . 
ز :  -5

ْ
ن
َّ
 انط

 أو مولّػػداً  وأظ  ػػه. َط تػػازٌ  فهػػو َيْطُ ػػزُ  وَطَ ػػزَ . الُسػػخرية: ْ ػػزُ الطت لجػػوهري : "قػػاؿ ا
 .(ٖ) " معربا

 فالجوهري يشّؾ في أصؿ هذه الكممة و أمعرتبة هي و أـ مولدة ؟.
وبالبحث تبيف أف المفظ مف المشترؾ السامي القديـ   فقػد وُجػد فػي المغتػيف : 

 Tnazاآلرامية والسريا ية لفظ
 وهو متفؽ مع المفظ العربي صيغة ومع ى .(ٗ) 

ولـ أر له استعمااًل في العتيؽ مف كالـ العرب إال ما جاء  ػادرًا أو خارًجػا عػف 
 وُدّ ػاؽ َمْدَ َقػةٌ  قػوـٌ  َهُؤاَلءِ :  اْاَْعرَاب َ َواِدر َوِفيالمعتاد في كالمهـ و قاؿ اازهري : " 

 .(ٔ) " َعَمْيِهـ أ فُسهـ ةً هّي  فيهـو خير اَل  َكاُ وا ِإذا: وَمْطَ َزة
                                           

و ظريػة الصػيغة ااولػى فػي عمػـ ٚ٘ٔوٙ٘ٔ( ي ظر م اه  البحث فػي المغػة د/تمػاـ حسػاف ص1)
 بتصرؼ .  ٛٗ-ٖٚالصرؼ المقارف د/حاـز عمى كماؿ الديف ص

وال هاية  ٖٔٙ/ٔ( ي ظره في غريب الحديث لمخطابي( رواه أبو ُأمامة الباهمي عف رسوؿ ار)2)
 ]ط ـ ر[.ٖٛٔ/ٖوال هاية في غريب الحديث واافر 

 ]ط ف ز[ .ٖٛٛ/ٖ( الصحاح 3)
 .ٜٗٔوغرا ب المغة العربية صٛٚٔ/ٕ( ي ظر االفاظ السريا ية في المعاجـ العربية 4)
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ٕٕٔٗ 

مف شعر م ظـو إال بعػد ا قضػاء عصػر االحتجػاج  -فيما قرأت –ولـ ُيستعمؿ 
 المغوي مفؿ قوؿ ابف الرومي : 

ػػػػػػا رآهػػػػػػا  قػػػػػػاَؿ َبْعػػػػػػُض اْلُمّجػػػػػػاِف َلمت
 

 .(ٕ) وَلِذيػػػػػػػػػٌذ ِبِمْفِمهػػػػػػػػػا الطتْ ػػػػػػػػػُز َهػػػػػػػػػش   ...
 

لكو ه مهماًل فػي عصػر ومفؿ هذا ال ُيحت  به وال يعد مف الفصيي في المغة   
 الفصاحة أو في عداد المهمؿ .

زِيز : -6
ْ
ح
ِّ
 انن

 اْاَْصػػػػَمِعي َوَكػػػػافَ . يػػػػررِ حْ ال ِّ  ضػػػػد الػػػػبالدة فَبػػػػيِّ  بميػػػػد جػػػػؿرَ قػػػػاؿ ابػػػػف دريػػػػد : " 
 .(ٖ)" مولدة كممة َوِهي اْلَعَرب َكاَلـ مف َلْيَس  يررِ حْ ال ِّ :َيُقوؿ

حريػػر و إذ البميػػد هػػػو : فػػابف دريػػد يفسػػر لفػػظ البميػػد بػػػذكر ضػػده و وهػػو ال 
المتحيػػر الػػذي ال يػػدري أيػػف يتوجػػه و مػػف قػػولهـ : تبمػػد الرجػػؿ : َتحيتػػر . وال حريػػر : 

. فػػـ يػػذكر عػػف ااصػػمعي أف لفػػظ " ال ِّحريػػر " مػػف الكممػػات (ٗ)الرجػػؿ العػػالـ بػػاامور
 المولدة .

 وال ُيحمؿ المولد ه ا عمى أ ه مف الجديد أو المحػَدث و وا  مػا يحمػؿ عمػى هػذا
المظهر و وهو أف المفظ مف المغات السامية القديمة و والدليؿ عمى ذلؾ أ ه اسػتعمؿ 

 في الفصيي مف كالـ العرب شعرًا و فرًا .  

                                                                                                           

]ط ف ز[ و و وادر الكالـ : ما شذ م ه وكاف غريًبا خارًجػا عػف المعتػاد ٕ٘ٔ/ٖٔ( تهذيب المغة 1)
 ]ف د ر[. ٜٕ٘/ٕوأساس البالغةٜٖ/ٗو ي ظر المخصص 

 مف الخفيؼ و والمجاف : جمع ماجف وهو العابث و والط ز: السخرية.  ٕ٘ٗ/ٔ( في ديوا ه2)
 ]ب ؿ د[ .ٖٔٓ/ٔجمهرة المغة  (3)

وشػمس العمػـو ل شػواف بػف سػعيد ٜٕٔ/ٔي ظر الزاهر في معا ي كممات ال اس البف اا بػاري  (4)
 .ٜٔ٘ٙ/ٓٔالحميري 
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ٕٕٔ٘ 

 :(ٔ)الِعبادي زيد بف َعدي قاؿ 

 أظْ  إفْ  الَحِقْيَقػػػػػػػػػةَ  الّ اِصػػػػػػػػػرُ  وأ ػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػُدْورُ  فيػػػػػػػػه َتِضػػػػػػػػْيؽُ  َيػػػػػػػػْوـٌ  َلػػػػػػػػـَ  ...  الص 

 

َوا َيْ َفػػػػػػػػعُ  ال َيػػػػػػػػْوـَ   ػَيْ ػػػػػػػػ وال غُ الػػػػػػػػرت
 

 .(ٕ)ال تْحِريػػػػػػػػػػػػػػرُ  الُمَشػػػػػػػػػػػػػػيتعُ  إالّ  َفػػػػػػػػػػػػػػعُ  ...
 

 ال ِّْحِريػػرِ  ِباْلَجػػادِّ :  ِبَفاَلفَػػةٍ  اْلِفْتَ ػػةُ  ُوكَِّمػػتِ : "  َقػػاؿَ ( )ُحَذْيَفػػةَ  َعػػفْ وفػػي الحػػديث 
 ِإَلْيػػهِ  َيػػْدُعو ِذيالتػػ َوِباْلَخِطيػػبِ  و ِبالستػػْيؼِ  َقَمَعػػهُ  ِإالت  َشػػْيءٌ  َلػػهُ  َيْرَتِفػػعَ  َأفْ  ُيِريػػدُ  اَل  التػػِذي
 .(ٖ)..."اْلَمْذُكورِ  َوِبالشتِريؼِ و  اْاُُمورَ 
 و (ٗ)و وجمعه : ال تحاِرير  -أيًضا  –ويقاؿ له ال ِّْحر  

وبالبحث عف أصؿ هذه الكممة واستعمالها تبيف أ ه مف الموروث السامي فػي 
عربيػػة فػػي الصػػيغة المغػػة العربيػػة و إذ تشػػترؾ فيػػه المغػػة السػػريا ية أواآلراميػػة مػػع ال

وتع ي ع دهـ : حاذؽ و فطػف و مت ػور العقػؿ و مػتعمـ  و nahiro والمع ى و وهي: 
 Nhar وNahar والفعؿ م ها : 

  (٘). 
ذا كاف لفظ ال حرير مف ااصوؿ القديمة في المغة و فػال يصػي جعمػه مشػتًقا  وا 

 المػاِهرُ  الحػاِذؽُ : بكسػرِهما وال ِّْحريػرو ل ِّْحػرُ مف ااصؿ "  حػر" فػي قػوؿ بعضػهـ : " ا
 العمػػـَ  َيْ َحػػرُ  اّ ػػه : َأي ِعممػػًاو اامػػورَ  َ َحػػرَ : َقػػْولهـ مػػف مػػبخوذٌ  ... الُمجػػرِّبو العاِقػػؿُ 

                                           

ي  صػػػرا ي مػػػف فحػػػوؿ الشػػػعراء و مػػػات قبػػػؿ اإلسػػػالـ و ي ظػػػر الػػػوافي بالوفيػػػات شػػػاعر جػػػاهم (1)
 .ٕٓ/ٗوااعالـ  لمزركمي ٜٖٗ/ٜٔلمصفدي 

والعبػػػاب الزاخػػػر  ٚٔٚالبيتػػػاف مػػػف الخفيػػػؼ و وهمػػػا فػػػي االختيػػػاريف لألخفػػػش ااصػػػغر ص (2)
]ر و غ [ و والػػرواغ : طمػػب القػػـو بعضػػهـ بعًضػػا و والمشػػيع : الشػػجاع ٖ٘ٗ/ٔلمصػػغا ي 

 ]ر غ ى[ . ٖٛٚ/.ٕلذي كبف له مف قمبه أمًرا يشيعه عمى اإلقداـ و ي ظر جمهرة المغة ا

 .ٓ٘ٗ/ٚومص ؼ ابف أبي شيبة  ٕٗٔ/ٔالفتف ل عيـ بف حماد  (3)

 ]ف ح ر[ .ٚٛٔ/ٗٔوتاج العروس ٕ٘٘/ٔي ظر المخصص البف سيده  (4)

 .ٜ٘ٔ/ٕجـ العربية واالفاظ السريا ية في المعا ٕٚٓ( ي ظر غرا ب المغة العربية ص 5)
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ٕٕٔٙ 

. ال يصي هذا  اف  حػر اامػور أو الِعْمػـ متطػور محػدث (ٔ) " ال تحارير َواْلجمع َ ْحرًَاو
 في المغة و وال حرير قديـ فيها. 

 ذؼه ق واصرنراض :
المبحػػث مشػػػتماًل عمػػى سػػتة ألفػػػاظ و هػػي : الُبْحػػراُف و والػػػدتي وث و  جػػاء هػػذا

والس ػػػْرـ و والمطُمػػػورة و والطتْ ػػػز و وال ِّْحِريػػػر و وجػػػاء مظهػػػر التوليػػػد فيهػػػا كمهػػػا فػػػي 
المسػػتوى الػػداللي و دوف المسػػتوييف : الصػػوتي والب يػػوي . وُحكػػـ عمػػى أربعػػة م هػػا 

ا مسموعة عػف العػرب فػي عصػر االحتجػاج بالفصاحة في االستعماؿ المغوي   لكو ه
المغوي و وهي : الدتي وث ومرادفه : الُقْ ذع و والس ْرـ و والمطُمورة و وال ِّْحِريػر . وُحكػـ 
واية عف الفصحاء في ذلؾ العصر  عمى اف يف م ها بغير الفصاحة   فمـ تحالفهما الرِّ

 و وهما : الُبْحراُف و والطتْ ز.   
 
 
 
 
 
 
 
 

   نصا ادلثحس ا
 ما  اصرؼ م يف انفصحى من انه عاخ انؼزت ح اجلنوت ح

                                           

 ]ف ح ر[ .ٚٛٔ/ٗٔ( تاج العروس 1)
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ٕٕٔٚ 

وكمػػا أخػػذت المغػػة العربيػػة الفصػػحى مػػف السػػريا ية أو السػػامية ااـ و كػػذلؾ 
 أخذت مف المغة العربية الج وبية و والتي يطمؽ عميها المهجات اليم ية القديمة .

يتمفػؿ فػي  –ه ػاؾ  –وهذا المظهػر قريػب الشػبه بػالمظهر السػابؽ و فالتوليػد 
االفػػاظ التػػي أفصػػي البحػػث أ هػػا مػػف المشػػترؾ السػػامي و ويتجسػػـ التوليػػد فػػي هػػذا 
المظهر في ا تقاؿ المفػظ مػف لهجػات العربيػة القديمػة إلػى المغػة الفصػحى المشػتركة 

و إًذا فهػو مرحمػة تاليػة لممرحمػة ااولػى  (ٔ)عمى ألس ة اادباء والفصػحاء أو العممػاء
 غوي .في تاري  االستعماؿ الم

وقد كاف أ مة أهؿ المغة والمتقدموف مف رواتها عمى عمػـ جيػد ببلفػاظ المغػة و 
ف لػـ  -فإذا وجدوا كممة صّي فيها السماع أو وجدوا لها طريًقا صا ًبا إلى القياس  وا 

 حكموا عميها بب ها لغة أو لهجة قديمة و   -ي بسط لها االستعماؿ
َوَبَصِمها َوَعَدِسها اَوُفوِمه قوله وأما" :الفراء مف ذلؾ قوؿ

 (ٕ).  
 قاؿ و ُذِكرا قد اجميعً و  والُخْبز الِحْ َطة:  وهيو  قديمة لغةٌ  رَ كِ ذُ  فيما الفـو فإف
مػوا:  يقولوف المغة هذه أهؿ مف العرب سمع ا : بعضهـ  و غيػر ال بالتشػديد -ل ػا َفوِّ
 .(ٖ) " اختبزوا: يريدوف

] طػػاؿ  ال تْبػػتُ  َزَجػػا َتقػػوؿ العػػربُ  تكػػادُ  َواَل : " هػػػ(ٕٖٛوقػػاؿ الحسػػف العسػػكري)
 . (ٗ) " اْلقَياس ِفي صحيحةٌ  َوِهي َدَرَستْ  قديمةٌ  لغةٌ  ولعمهاو مى [ و 

أيًضػػا بػػبف المغػػة اليم يػػة أو الج وبيػػة مغػػايرة لمغػػة  –كمػػا كػػا وا عمػػى درايػػة 
الفصحى الشػمالية أو ال جديػة فػي صػيغ االفػاظ ومعا يهػاو وفػي اإلعػراب والضػما ر 

                                           

 .ٕٖ٘( عمـ المغة د/عمي عبد الواحد وافي ص1)
 [ .ٔٙ( البقرة مف اآلية [2)
 .ٔٗ/ٔ( معا ي القرآف 3)
 .ٜٖٔ/ٔ( تصحيفات المحدِّفيف4)
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ٕٕٔٛ 

 وأقاصػػي ِحْميػػر مالسػافُ " : العػػالء بػف عمػػرو أبػو قػػاؿؿ االشػػتقاؽ والتصػريؼ  وأحػوا
 الطػيف: الطتفػاؿ و يدؿ لػذلؾ قػوؿ ابػف دريػد : "(ٔ) " عربيت ا عربيتهـ وال لسا  ا اليمف

 .(ٕ) " الُكالـ:  جد أهؿ يسّميه التِذي و َيَماِ ية ُلَغة اْلَياِبسو
  جػد أهػؿ ُيَسػمِّيه التػِذي َوُهػوَ  َيَماِ ية ُلَغة ال بت مف ضرب: السفسؼ وقوله : "

 .(ٖ) بالفارسية " المرز جوش َوُهوَ  الع قز
فقد فّسر الطفاؿ والسفسؼ في المغة اليم ية بمػا يرادفهمػا فػي المغػة الفصػحى 

 الشمالية و أي : الُكالـ والع قز.
كمػػا دو ػػوا فػػي مؤلفػػاتهـ ومعػػاجمهـ ألفاًظػػا دخمػػت مػػف الج وبيػػة القديمػػة إلػػى 

لشمالية أو ال جدية و وأصبحت مف الفصيي المستعمؿ أو كا ت في عػداد المجهػوؿ ا
:  مفػؿو  وصػاة واحػدتها:  صىالوَ أيًضا : "  –المهمؿ و فمف ااوؿ : قوؿ ابف دريد 

 ُلَغػة و أشػبهه َوَما القتّ  ِبهِ  ربطويُ  شؽيُ  التِذي الصغار الفسيؿ جريد َوُهوَ و  و واة  وى
 .(ٗ) "  جد أهؿ بَها ـتكم َوقدو  َيَماِ ية

 َمالػؾ َأُبػو َذِلػؾ ذكػر السػَواد َوُهػوَ  و َيَماِ يػة ُلَغػة : الػبغسومف الفا ي قولػه : " 
 َولػـ َمالػؾ َأُبػو بَهػا َجػاءَ و  َيَماِ يػة ُلَغػة المرتفعػة اَاْرض:  ةَ ػحْ والدِّ .  ِبَمْعػُروؼ َوَلْيَس 
 .(٘)" َأْصَحابَ ا َساِ ر يعرفَها

ة مفػؿ هػذه االفػاظ بب هػا مولػدة   ا هػا غريبػة أو غيػر وا  ما وصؼ رواة المغ
 متبصمة في المغة الفصحى الشمالية كما تقدـ و ومف هذه االفاظ ما يبتي :

                                           

 .ٕٛ٘و وتاري  اادب العربي لمرافعي صٖٚٔ/ٔ( ي ظره في المزهر 1)
 ؼ ؿ[ .] ط ٕٜٓ/ٕ( جمهرة المغة 2)
 ]س ؼ س ؼ[.ٖٕٓ/ٔ( المصدر السابؽ 3)
 ]و ص ى[ . ٕٗ/ٔ( جمهرة المغة 4)
]د ف ح[ و وأبػػػو مالػػػؾ و هػػػو عمػػػرو بػػػف ِكرِكػػػرة  ٙٓ٘]ب غ س[ و ٕٕٛ/ٔ( المصػػػدر السػػػابؽ5)

 .ٕٗااعرابي و ي ظر أخبار ال حوييف البصرييف ابي سعيد السيرافي ص
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ٕٕٜٔ 

ان : -1
ّ
ث
َ
 ت

 َزيػد روىو و (ٔ)جاء في المعّرب لمجواليقي : َبّباف :كممة ليسػت بعربيػة محضػة
 َقابػؿ ِإَلػى ِعْشػت َلػِ ف" :  َقػاؿَ  َأ ػه ()بػف الخطػاب عمػر َعػف َأِبيػهو َعػف و َأسمـ بف

 .(ٕ) " َواِحًدا َببتا اً  َيُكوُ وا َحتتى هـلِ ببوّ  اسِ ال ت  آخرَ  ُاْلحقفّ 
َيفت  اْلَمْعَ ىو   َعَمػى ِاََحػدٍ  َفْضػؿ اَل  َواِحًدا َشْيً ا َيُكوُ وا َحتتى اْلَعَطاءِ  ِفي َبْيَ ُهـْ  ُاَسوِّ

 .(ٖ) َغْيرِهِ 
و  َعَرِبيتة اْلَكِمَمة َهِذه َأحسب َواَل  -  رى ِفيَما - َأرَادَ  التِذي ؾَ َوَذلِ " : عبيد َأُبو َقاؿَ 

 .(ٗ) " الَحِديث َهَذا غير ِفي أسمعها َولـ
ػرير سػعيد َأُبو َوَقاؿَ  ػِحيي و اْلَعػَرب َكػاَلـ ِفػي َبّبا ػاً  َ عػِرؼ اَل : الضت :  ع ػدَ ا َوالصت

 .َواِحًدا َبيتا اً 
 هّيػاف َهػَذا:  ُيعػرؼ اَل  َمػف ذكػرت ِإذا َتقػوؿ اْلَعػَرب َأف َمػةاْلَكمِ  َهِذه وأصؿ:  َقاؿَ 

 .(٘) طاِمر بف طاِمر:  ُيقاؿ َكَما بّيافو بف
 َعػف َمْعشػرو َوَأُبػو سػعد بػف ِهَشػاـ َرَواهُ  حرؼ -بباءيف -فَبّبا " :قاؿ اازهري 

 .عمر َسِمعت: َأِبيه َعف أسمـو بف زيد
واة َهػػُؤاَلءِ  َومفػػؿ فواو فُيخط ػػو اَل  الػػر  ف َبّبػػاف و فُيصػػحِّ  َمحضػػاً  عربيلػػا يكػػف لػػـ َواِ 

 . (ٙ) " َمَعدّ  َكاَلـِ  ِفي َتْفُش  َوَلـْ و  يماِ يتة ُلَغة َب تَهاكَ  وَبّباف ... الَمع ى ِبَهَذا َصِحيي َفُهوَ 
(ٙ) . 

                                           

 بتحقيؽ د/ؼ. عبد الرحيـ . ٕٜٔ( المعرب ص1)
 . ٖٚ٘/ٙوالس ف الكبرى لمبيهقي  ٘ٚ٘/ٕ( ي ظره في اامواؿ البف ز جويه 2)
 ]ب ب ف[ .ٜٔ/ٔ( ال هاية في غريب الحديث واافر 3)
 ] ب ب ف[.ٕٛٙ/ٖ( غريب الحديث4)
 ]بب[. ٕٗٗ/٘ٔ( تهذيب المغة5)
 ]ب ب ف[.  ٜٔ/ٔو وال هاية في غريب الحديث واافر ( تهذيب المغة6)
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ٕٖٔٓ 

يقصػػد بقولػػه كػػالـ معػػّد : المغػػة العربيػػة الشػػمالية أو العد ا يػػة    فهػػي التػػي 
اف و كما تقػدـ و ومع ػى قولػه : لػـ تفػُش و يع ػي : أ هػا لغػة ت سب إلى َمَعّد بف عد 

ج وبية قديمة لـ ت تشر وتستعمؿ في العربية الفصحى مػف قبػؿ و وبمػا أ هػا صػدرت 
فػػي صػػدر ( و فهػػي مػػف الكممػػات الفصػػيحة المولتػػدة  مػػف فصػػيي و وهػػو عمػػر )

 اإلسالـ .
 .الَحِديث َذاهَ  غير ِفي أسمعها َولـوهذا تفسير قوؿ أبي عبيد آ ًفا : 

ثان : -2
ْ
ض
ُ
 احل

 . دولتػفمُ  الصػغارُ  السِّػَهاـُ  َهػِذهو  ِبهِ  ْرمىيُ  التِذي بافُ سْ الحُ  َفَبما قاؿ بف دريد : "
الستَماء مفَ  ابا ً سْ حُ : التتْ ِزيؿ ِفي َجاءَ  َوقد

 َما َأْدِري َواَل و  عَذابا: ُعَبْيَدة َأُبو َقاؿَ . (ٔ) 
 .(ٕ)" َهَذا ِفي َأُقوؿ

و (ٖ)ُحْسػَباَ ةٌ  اْلَواِحػَدةُ  اْلَفاِرِسػيتةِ  اْلِقِسػيِّ  َعػفْ  ِبَها ُيْرَمى ِصَغارٌ  ِسَهاـٌ :  ُحْسَبافُ لْ ا 
 الَقػْوسِ  ِفػي يْ ػِزع َقَصػَبةٍ  َجػوؼ ِفي الرتجؿُ  بَها َيْرمي ِسَهاـٌ : الُحْسَباف: ُشَميؿ اْبف َقاؿَ 
ـت   َفػِإذا و َوَغيػره ِسػاَلحٍ  صػاِحب مػف َعَقَرْتػه الت إِ  ِبَشػْيء َتمػر   َفػاَل  ِمْ َهػاو ِبِعْشريف َيْرِمي ف
 .(٘) " الّ اس ِفي فَتَفرتَقتْ  َمَطرٍ (ٗ)ةُ ْبيَ غَ  َكَب تَها الُحْسَبافُ  َخَرَجت الَقَصبة ِفي َ َزعَ 

وهذا المع ى متفرع أو متطور مف موروث المغة العربية القديمة و فالُحْسػباف: 
و وهػػي الداللػة ااصػػمية لمفػػظ (ٔ)لجمػػد أو الػفم  و وهػو مػػاء كا(ٙ)الَبػَرد فػػي لغػة حميػػر

 الحسباف .
                                           

 [.ٓٗ]( الكهؼ مف اآلية: 1)
 ]ح س ب[ . ٕٚٚ/ٔجمهرة المغة  (2)

 ]ح س ب[ .  ٖٗٔ/ٔ( المصباح الم ير3)
 . ٜ/ٗالَغْبَية : الَمْطرة ليست بالكفيرة و كما في معجـ ديواف اادب لمفارابي  (4)

 ]ح س ب[ .ٕٜٔ/ٗ( ي ظره في تهذيب المغة 5)
 .ٖ٘ي ظر : المغات في القرآف البف حس وف ص  (6)
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ٕٖٔٔ 

والبرد إذا  ػزؿ مػف السػماء فبصػاب الػزرع والفمػر أهمكػه و وهػو المقصػود مػف 
ؿُ  قوؿ ار )تعالى( :  َيشػاءُ  َمػفْ  ِبهِ  َفُيِصيبُ  َبَردٍ  ِمفْ  ِفيها ِجباؿٍ  ِمفْ  الستماءِ  ِمفَ  َوُيَ زِّ

َيشاءُ  َمفْ  َعفْ  َوَيْصِرُفهُ 
 وفمػره زرعػه فػي هفيضػر  َيشػاءُ  َمػفْ  بػالبرد َفُيِصيبُ و أي : (ٕ)

 .(ٖ)زرعه فى يضره فال َيشاءُ  َمفْ  َعفْ  َوَيْصِرُفهُ 
ومف أجؿ ذلؾ تقوؿ العرب : الَبَرد محّسة لم بات و أي : محرقػة لػه   فػإطالؽ 

 .(ٗ)الُحْسباف عمى البرد إطالؽ شر وبالء مرسؿ مف السماء 
تمؾ المرامي أو السهاـ و عػف طريػؽ التطػور الػداللي  فـ اُستعمؿ الحسباف في

وال قػػؿ بالمجػػاز لعالقػػة المشػػابهة فػػي اإلرسػػاؿ و أو فػػي إيقػػاع الشػػر والػػبالء و قػػاؿ 
 الشاعر : 

  ػػػػػػػػامِ حُ رْ ببَ  هادا ػػػػػػػػاتَ  اإلمػػػػػػػػاـِ  إلػػػػػػػػى
 

 مػػػػافِ مْ ظِ  باهِ أْشػػػػ فػػػػي ييِ الػػػػرِّ  مػػػػف خمػػػػؽٌ  ...
 

 هايبخػػػػػػػذُ  والفجػػػػػػػرُ  هػػػػػػػاإفالتَ  كػػػػػػػبفت 
 

 .(٘)حسػػػبافِ  سِ وْ َقػػػ عػػػف ةٍ رَ صػػػاد إفػػػالتُ  ...
 

 
وم ه استعماؿ الحسباف في ال ار المرسمة مف السماء بقصد اإلحػراؽ والعػذاب 

و فقػد سػبؿ  ػافُع ابػف اازرؽ  الستَماءِ  ِمفَ  ُحْسَباً ا و وعميه جاء تفسير هذه اآلية 
 ابَف عباس عف مع ى الحسباف فيها   فقاؿ :  ار مف السماء  

                                                                                                           

 ] ب ر د[ . ٖٚ٘/ٓٔوتهذيب المغة  ٕٛ/ٛي ظر العيف  (1)

 [.ٖٗال ور مف اآلية ] (2)

 .ٖٕٓ/ٖتفسير مقاتؿ بف سميماف البمخي  (3)

 .ٕٖٔ/ٖي ظر المخصص البف سيده  (4)

وديػواف  ٘ٔ( البيتاف لمسػمـ بػف الوليػد مػف البسػيط و وهمػا فػي التشػبيهات البػف أبػي عػوف ص5)
جمػػع ظمػػيـ و وهػػو الػػذكر مػػف ال عػػاـ و  و والظممػػاف :ٕٕٔ/ٕالمعػػا ي ابػػي هػػالؿ العسػػكري 
 والتهادي : المشي الضعيؼ .
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 وهو  فابت بف حساف سمعت أما  عـو: قاؿ ذلؾ؟ عربال تعرؼ وهؿ:  قاؿ
 :يقوؿ

 َعَمػػػػػػػػْيِهـْ  ُصػػػػػػػػبتتْ  َمْعَشػػػػػػػػرٍ  َبِقيتػػػػػػػػةُ 
 

 .(ٔ)ُشػػػػػػػْهبُ  اْلُحْسػػػػػػػَبافِ  ِمػػػػػػػفَ  َشػػػػػػػ ِبيبٌ  ...
 

هػ( : " حسباً ا مف السماء  أي : عذاًبا مف ٕٓٓوقاؿ يحيى بف سالـ )تػ
 .(ٕ) " الس دِّي  السماء و وهي ال ار ووهو تفسير 

طػػالؽ الحسػػباف عمػػى تمػػؾ السػػهاـ وعمػػى ال ػػار المرسػػمة لبحػػراؽ أو العػػذاب  وا 
اسػػػتعماؿ مسػػػتحدث و  شػػػب فػػػي المغػػػة الفصػػػحى أو العربيػػػة الشػػػمالية فػػػي عصػػػر 
االحتجاج المغوي و وهو الذي قصده ابف دريد بقوله : مولدة و وهو اسػتعماؿ فصػيي 

المع ػى المولػد  يحت  به   لمجي ػه عمػى سػ ف التطػور الػداللي و ومػف اسػتعماله فػي
أيًضػػا إطػػالؽ الحسػػباف عمػػى الجػػراد والَعجػػاج ] الغبػػار[ و وهػػو مػػا ُحكػػي عػػف بعػػض 

. وذلػؾ أف الجػراد (ٖ) عجػاجٌ  َأو جػرادٌ  َأَصػاَبُهـ:  ِإذا و (حسػبافٌ  ال تاَس  أَصاب)العرب :
 شر وبالء يصيب ال بات فيهمكه .

محدفػػة صػػحة وممػػا يػػدؿ عمػػى صػػحة االحتجػػاج بهػػذه المعػػا ي المتطػػورة أو ال
تفسػػير الحسػػباف فػػي اآليػػة بػػالمع ى القػػديـ المػػوروث مػػف العربيػػة الج وبيػػة و وهػػو " 

 . (ٗ) الَبَرد " و وهو ما ذكره أصحاب لغات القرآف 

                                           

البيت مف الوافر و ولـ أجده في ديوا ه و وهو في غريب القػرآف فػي شػعر العػرب البػف عبػاس  (1)
و والشػػ بيب : جمػػع شػػؤبوب و وهػػو ٖٜ/ٕواإلتقػػاف فػػي عمػػوـ القػػرآف لمسػػيوطي  ٚٙٔص 

 ]شبب[ .ٖٙٗ/ٕالدفعة مف المطر وغيره و كما في ال هاية 

 .ٚٛٔ/ٔ( التصاريؼ ليحيى بف سالـ 2)
 .ٕٖٔ/ٖ( المخصص البف سيده3)
و والمغػػات فػػي القػػرآف البػػف حسػػ وف ٛ( ي ظػػر لغػػات القبا ػػؿ الػػواردة فػػي القػػرآف ابػػي عبيػػد ص4)

 .ٖ٘ص
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ح : -3
َ
ه
ْ
ظ
ِّ
 انز

]السجسػتا ي[:  َحػاِتـ َأُبػو َقػاؿَ  و(ٔ)ضْمػالحَ  مف  بت:  ةمَ جْ الرِّ قاؿ ابف دريد : " 
 َواَل و جمػػةالرِّ :الحمقػػاء البقمػػة يسػػموف فالمولػػدي(ٕ)متحػػذلقي مػػف َوقػػـو]السجسػػتا ي[: 

  .(ٖ) "َهَذا أعرؼ
 َأْحسػبهُ  ال بػت مػف ضػرب:  ؾوْ الحَ وقاؿ في موضع آخر مف جمهرة المغة : "  
 أهؿ َوأماو الفرف  فيسمو ها  جد أهؿ َفَبما و الحمقاء البقمة ُيسمى التِذي َوُهوَ و  مولدا
 .(ٗ) " الؼالخِ  َبعضهـ يسميهاو  الباذروج َوُهوَ  جمةالرِّ  فيسمو ها اْليمف

فابف دريد يروي عف أبي حػاتـ فػي قولػه ااوؿ : أف إطػالؽ لفػظ الرِّْجمػة عمػى 
البقمػػة الحمقػػاء مػػف كػػالـ المولّػػديف و وأ ػػه ال يعػػرؼ اسػػتعمااًل لهػػذا المفػػظ فػػي المغػػة 

 الفصحى المشتركة .
الداللة عمى هذا  فـ يذكر في قوله الفا ي : لفظ الرِّْجمة مرادًفا الفاظ أخرى في

الَحْمض مف البقؿ و وبعػض هػذه االفػاظ يمفػؿ لهجػة مػف المهجػات العربيػة القديمػة 
كالرجمػػة و فهػػي مػػف لغػػة أهػػؿ الػػيمف و وال يمكػػف التوفيػػؽ بػػيف القػػوليف إال أف يحمػػؿ 

ه ا عمى ما أعيد استعماله في المغػة المشػتركة و بعػد أف كػاف يمفػؿ  –مع ى التوليد 
 استعمالها   لقوله آ ًفا : وال أعرؼ هذا.لهجة قديمة ُهجر 

                                           

]ح ـ  ٓٔٔ/ٖفػض : كؿ  بات يبقى عمى القيظ فال يهي  في الربيػع و وفيػه مموحػة العيػػ( الحم1)
 ـ ض[ .

ف الحذلقة وهي الُظرؼ و يقولوف : فالف يتحذلؽ فػي كالمػه و أي : يتظػرؼ و ي ظػر تهػذيب م (2)
 ]ح ذ ؿ ؽ[ .ٜٛٔ/٘تهذيب المغة 

 ]ر ج ؿ[.ٗٙٗ/ٔ( جمهرة المغة 3)
]ح و ؾ[ و وقد ذكر الجاحظ أّف الَحْوؾ كممة عربية و فإف كا ت مف  ٘ٙ٘/ٔ( المصدر السابؽ 4)

مظػػاهر المولػػد غيػػر هػػذا و ي ظػػر البيػػاف مػػف المولػػد كمػػا قػػاؿ ابػػف دريػػد و فهػػو مظهػػر مػػف 
 .ٓٗ/ٔوالتبييف 
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ويعمؿ بعضهـ لتسػمية هػذه البقمػة رِّجمػة : أ هػا ت بػت فػي الرِّجمػة وهػي َمسػيؿ 
 : لبيد َقاؿَ و(ٔ)الماء مف الحرتة إلى السهمة وجمعها ِرَجؿ

 ال تػػػػَدى ِفػػػػي َلْمجػػػػاً  البػػػػارَض  َيْمُمػػػػ ُ 

 

 .(ٕ) وِرَجػػػػػػػػػؿْ  يػػػػػػػػػاضٍ رِ  رابيػػػػػػػػػعِ مَ  فْ ِمػػػػػػػػػ ...
 

 وأفػػواه السػػيؿ مجػػاري فػػي ت بػػت ا هػػالتسػػميتها الحمقػػاء   لحمقهػػا كمػػا يعمػػؿ 
 .(ٖ) اقتمعها السيؿ جاء فإذا و ااودية

قمت : وهذا التعميؿ غيػر صػحيي   اف الرجمػة بمع ػى : مسػيؿ المػاء معروفػة 
فػي المغػػة الشػػمالية وعميػػه جػػاء شػػعر لبيػد السػػابؽ و أمػػا داللتهػػا عمػػى تمػػؾ البقمػػة   

 وهػيج وبية }اليم ية{و اسـ موضػوع لهػا وضػًعا وقػاؿ الزتبيػدي: " فهي مف العربية ال
 و (ٗ)" الجهالء الجاهمية في اسمها

وأ هػػا غيػػر فصػػيحة فػػي االسػػتعماؿ   لقمػػة سػػماعها عػػف العػػرب فػػي عصػػر 
 االحتجاج المغوي.  

ع : -4
ْ
ذ
َّ
 انض

 ويمكف جعؿ لفظ " َسَدع " مف هذا الموف مف المولد .

                                           

 ]ر ج ؿ[. ٕٗٚ/ٔٔولساف العرب  ٖٖٛ/ٚ( ي ظر المحكـ والمحيط ااعظـ 1)
] ر ج ؿ[ و ويممػػ  :  ٖٕ/ٔٔوتهػػذيب المغػػة  ٜٗ( البيػػت مػػف الرمػػؿ و وهػػو فػػي ديوا ػػه ص 2)

رابيػع : أمطػار الربيػع يت اوؿ العشب بفمه و والبارض : أوؿ ما يبدو مف  بػات البهمػى و والم
. 

 .٘ٔ( ي ظر الفاخر في اامفاؿ لمضبي ص3)
 ]ح ـ ؽ[ . ٕٕٓ/ٕ٘( ي ظر تاج العروس 4)
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ٕٖٔ٘ 

َقاؿَ   َدعهيْسػ َسػَدَعهو  َيَماِ يػة ُلَغػة بالشتْيء الشتْيء َصْدـ:  الستْدع : ُدَرْيد اْبف ََ
 ِفػي َوَيُقولُػوفَ . ]أيًضػا[ َيَماِ يػة ُلَغػة ُ كػبو:  ِإذا َشػِديَدةو َسػْدَعةً  الرجؿُ  وُسِدعَ  و َسْدعاً 
 .(ٔ)  كبة كؿ مف َلؾ َسالَمة َأي َسْدَعةو كؿ مف َلؾ َ ْقذاً : َكاَلمهـ

: ِمْسػَدع رجػؿ: المتْيػث َوَقاؿَ . الفَِّقات أهممه:  عَ دَ سَ هري : " قاؿ أبو م صور ااز 
 َواْبػف المتْيػث َقػاؿَ  لمػا أجػد َولػـ:  قمػت. (ٕ)اْلَهػاِدي الِمْسػِدع الػدتِليؿ  حػوُ  لوجههو ماضٍ 
 .(ٖ)"اْلَعَرب َكاَلـ مف َشاهدا ُدَرْيد

هذا المع ى مما فقوؿ اازهري : " ولـ أجد ... ال  " يدؿ عمى أّف لفظ الستدع ب
ال ُيعتػػد بػػه فػػي كػػالـ العػػرب و وأ ػػه مػػف المتػػروؾ الػػذي ال يصػػي االستشػػهاد بػػه و أو 
جعمه مػف الفصػيي فػي المغػة   اف الفصػيي هػو المسػموع المسػتعمؿ و وال اسػتعماؿ 

 لهذا المفظ في كالـ العرب الفصحاء.
م : -5

ْ
غ
َّ
 انن

 ال تْغؿ اشتقاؽ َوِمْ ه َ َغاًلو ي َغؿ ااديـُ  ؿَ َ غِ  اْاَِديـ َفَساد: ال تَغؿقاؿ ابف دريد : " 
 َأُبػو َقػاؿَ . اْلَعػَرب َكػاَلـ ِفػي أصػؿ لمّ ْغؿ َلْيَس :  الم َغة أهؿ مف قـو َقاؿَ . مولده لفساد  

 .(ٗ) " َأْيضا فسد ِإذا رُحوالجُ  وَ ِغؿَ . مولتد ُهوَ : بكر
لفسػػاد مطمًقػػا و يػػدؿ كػػالـ ابػػف دريػػد عمػػى أف ااصػػؿ المغػػوي ] غػػؿ[ مع ػػاه : ا

 ِفػػي وَتَهػػرتى َعِفػػف : ِإَذا وأصػػمه فػػي الجمػػد و يقػػاؿ : َ ِغػػَؿ الجمػػد فػػي الػػدِّباغ َيْ َغػػؿ َ َغػػالً 

                                           

 ]س د ع[.ٗٗٙ/ٕ( جمهرة المغة 1)
 ]س د ع[.ٕٖٗ/ٔ( العيف2)
 ] س د ع[ . ٙٗ/ٕتهذيب المغة  (3)

و كمػا فػي  ال ِّْغمػةُ  والمصػَدرُ  َ ْغمػةٌ  والجاريػة َزْ يػةٍ  َوَلػدُ :  وال تْغػؿُ  ]ف غ ؿ[.ٜٓٙ/ٕ( جمهػرة المغػة 4)
 ]ف غ ؿ[ ٛٔٗ/ٗالعيف 
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ٕٖٔٙ 

 َقػاؿَ . و (ٕ) " َ ْغَمػةٍ  عمػى َدبَغػةٍ  ِفػي خيػرَ  الَ و تقػوؿ العػرب: "  (ٔ) وَيْهِمػؾ فَيْ َفسد الدِّباغو
 :اَاْرضِ  َ باتَ  َيْذُكر اَاْعَشى َقاؿَ و 

 ػالػػػػػػػ َأْرِدَيػػػػػػػةِ  ِكْشػػػػػػػِبه َتراَهػػػػػػػا َيْوًمػػػػػػػا
 

 .(ٖ) َ ِغػػػػػػػػػالَ  َأِديُمهػػػػػػػػا َوَيْوًمػػػػػػػػا ِخْمػػػػػػػػسِ  ...
 

 :]الهذلي[ ُخَوْيمد بفُ  َقْيُس  َقاؿَ  و َأْفَسَده:  َأي ُهَوو َوَأْ َغَمهُ 

 َأِديَمهػػػػػػػػا تُػػػػػػػْ ِغُمفت  الَ  كاِهػػػػػػػؿٍ  َبِ ػػػػػػػي

 

 .(ٗ)َأِديُمهػػا ِمْ هػػا َلػػْيَس  َأْفَصػػى َعْ ػػؾَ  َوَدعْ  ...
 .(ٗ)َأِديُمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

فػي الز ػا أو فػي الولػد م ػه و ا ػه  –بتسكيف وسط الكممػة –ؿ فـ اُستعمؿ ال تغْ 
 الز يػػةو ولػػد: وال تْغػػؿ الَ َسػػبِ  فاِسػػدَ  كػػاف إذا َ ِغػػٌؿو فػػالفٌ يقػػاؿ :  فسػػاد يمحػػؽ ال سػػب و

 .(٘)  ةمَ غْ  َ : َواْاُْ َفى
بػالتخفيؼ ال أصػؿ لػه -غير أف ابف دريد ي قؿ عف بعض أهؿ المغة أّف ال ْغػؿ 

 العرب و فـ يعّقب هو بقوله : " هو مف المولد ". في الفصيي مف كالـ
إال عمى أ ه مظهر لهجّي و فال ْغػؿ بهػذه الداللػة  -ه ا–وال يصي حمؿ المولد 

لغػػة عما يػػة و دخمػػت المغػػة الفصػػحى قػػديما و فػػـ أصػػبي متعارًفػػا عميهػػا فػػي الكػػالـ 
 قاؿ ااقيشر ااسدي :   الفصيي و

                                           

 ]ف غ ؿ[.ٛٛ/٘( ي ظر ال هاية في غريب الحديث واافر 1)
 ]ف غ ؿ[ .ٖٔٔ/ٛ( تهذيب المغة 2)
و والِخْمػس : فػوب طولػه : خمسػة أذرع و كمػا ٖٖٕ( البيت مف الم سرح و وهػو فػي ديوا ػه ص3)

 .ٕٜٔٔ/ٖكما في شمس العمـو
]ؼ  ٘ٔ/ٖٔاج العػروس ػوتػو ٕٛ٘/٘و وهو فػي المحكػـ والمحػيط ااعظػـ  ( البيت مف الطويؿ4)

]ؼ ص [ و وااديـ : الجمد و وأفصى : اسـ مشتؽ مػف قػولهـ : فصػيت الشػيء و إذا أب تػه 
 ا ]ؼ ص ى[ ٖٜٛ/ٕوفصمته عف غيره وي ظر جمهرة المغة 

 ]ف غ ؿ[ .ٕٛ٘/٘والمحكـ والمحيط ااعظـ ٕٖٛٔ/٘( ي ظر الصحاح 5)
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ٕٖٔٚ 

 

 َءةٍ َوَبػػػػػػػا َظميػػػػػػػؿٍ  ِظػػػػػػػؿٍّ  إَلػػػػػػػى َ َزْلَ ػػػػػػػا
 

 .(ٔ) َ ْغػػػػؿِ  َوَمػػػػا الَقْمَطَمػػػػافِ  ِبػػػػَرْغـِ  َحػػػػاَلؿٍ  ...
 

 وقاؿ ذو الرمة :
 ِخْمقػػةٍ  غيػػرِ  ِمػػفْ  َسػػوداءَ  تَػػرى َأفْ  ِسػػَوى

 

 .(ٕ)ؿُ ال تْغػػػػػػػػ جاراِتهػػػػػػػػا َتخاطَبهاوواْقتَػػػػػػػػتت  ...
 

ومما يدؿ عمى أّف ال تْغؿ مف الداللة العرفية في المغة : أّ ه لو قاؿ قا ؿ آلخر: 
 . (ٖ) َلِزَمُه الحّد   اف مع اه : يا زاف يا َ ْغؿُ 

6 –  
ً
 : قهة األنف ادلقصورج ياء

قاؿ شهاب الػديف الخفػاجي : " المولػدوف يقمبػوف االػؼ قبػؿ يػاء المػتكمـ يػاء 
]ويدغمو ه[ فيه و فيقولوف في موالَي : مولّي و قمت : هي لغة حمير و وقرأ الحسف 

 . (ٗ) : " يا بشرّي"
ؽ هو الذي كاف سا ًدا في المهجات العربية الج وبيػة قػديًما  ويبدو أف هذا ال ط

ببقػاء االػؼ مػع اليػاء دوف  (٘) فـ تطور في المغة الفصحى الشمالية أو لغة الحجاز
                                           

و والباءة : ال كاح و والقمطماف : الديوث و وأصمه ٗٗف الطويؿ و وهو في ديوا ه ص ( البيت م1)
وأصػػمه الكمتبػػاف و أي : ومػػا مػػف  غػػؿ و فحػػذؼ الجػػار و وفػػي  سػػخة دار صػػادر بيػػروت ص 

 برواية : وما يغمي و بصيغة الفعؿ و أي : ال يبخذ فمً ا غالًيا لما  ريد مف ال كاح. ٛٓٔ
 ٔٚ/ٕوالمسػاف  ٛٔٔ/ٙيوا ه و وهو فػي المحكػـ والمحػيط ااعظػـ ( مف الطويؿ ولـ أجده في د2)

 ]ؽ ت ت[ و والقت : االست صاؿ و وال غؿ بسكوف الغيف وكسرها : الفاسد . ٔٚ/ٕ
 .ٕٕٗومختصر خميؿ ص  ٔٚٗ( ي ظر المغرب في ترتيب المعرب لممطرزي ص3)
عػف الحسػف و  [ و وهي قراءة أبػي الطفيػؿ والجحػدري وابػف أبػي اسػحاؽٜٔ( يوسؼ مف اآلية ]4)

وشػفاء الغميػؿ فيمػا فػي  ٕ٘ٗ/ٕو الكشاؼ لمزمخشػري ٖٖٙ/ٔو ي ظر المحتسب البف ج ي 
 .ٖٚٔكالـ العرب مف الدخيؿ ص

 .ٕٔٔ/ٕ( ي ظر مختصر التبييف لهجاء الت زيؿ ابي داود اا دلسي 5)
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ٕٖٔٛ 

دوف قمػػب و يػػدؿ لػػذلؾ أف هػػذه المهجػػة ظمػػت باقيػػة فػػي االسػػتعماؿ الفصػػيي و وبهػػا 
 شاعرهـ أبو ذؤيب:و قاؿ (ٔ) جاءت قراءة الحسف السابقة و وت سب إلى قبيمة هذيؿ

 ِلَهػػػػػػػواُهـُ  وَأْع قُػػػػػػػوا َهػػػػػػػَويت  َسػػػػػػػَبقوا
 

 .(ٕ) َمْصػػػػػػػَرعُ  َجْ ػػػػػػػبٍ  وُلكػػػػػػػؿِّ  َفُتُخرِّمػػػػػػػوا ...
 

ُهدايَ  َتِبعَ  َفَمفْ : )تعالى(  قوله"و في  يت دَ هُ  تبع فمفوقرئ أيًضا : " 
 (ٖ). 

 في يقولوف السروات أهؿ سمعتو  مشهورة لمعرب لغة هيقاؿ الزمخشري : " 
 .(ٗ) " ومولىّ  سيديّ  يا:  دعا هـ

وأهؿ السروات وم هـ قبيمة هذيؿ و أقرب أهؿ المغة الفصحى مسػكً ا مػف بػالد 
الػػيمف و وعػػ هـ  قمػػت هػػذه المهجػػة مػػف حميػػر إلػػى العربيػػة الشػػمالية و يقػػوؿ يػػاقوت 

 مّمػػا تهامػػة عمػػى المطمّػػة الجبػػاؿ وهػػي و السػػروات أهػػؿ:  ال ػػاس أفصػػيُ الَحَمػػوّي : " 
 السػػراة وهػػي بجيمػػة فػػـّ و  تهامػػة مػػف السػػهؿ تمػػي وهػػي هػػذيؿ : لهػػاأوّ  الػػيمفو يمػػي

 ب و وهـو  ش وءة زدأَ  زدااَ  سراة فـّ و  م ها  احية في فقيؼ ركتهـاش وقد و الوسطى
 . (٘) " اازد بف  صر بف مالؾ بف ار عبد بف كعب بف الحارث بف كعب

                                           

 ]هػ وى[. ٕ٘ٗ/ٗوالمحكـ والمحيط ااعظـ  ٛٗ/ٔ( ي ظر إعراب القرآف لم حاس  1)
وجمهػػرة أشػػعار العػػرب ابػػي زيػػد  ٕٔٗت مػػف الكامػػؿ و وهػػو فػػي المفضػػميات لمضػػبي ( البيػػ 2)

]هػػ و  ٕ٘ٗ/ٗو وتخرمػوا و أي : خػرمهـ الػدهر و ومػاتوا قبمػه ي ظػر المحكػـ  ٖ٘٘القرشي 
 ى[ .

 إسػػحاؽو أبػػي بػػف ار وعبػػد و الطفيػػؿ وأبػػي () ال بػػي[ و وهػػي قػػراءة ٖٛ( البقػػرة مػػف اآليػػة ] 3)
وجامع البياف في القػراءات ٙٚ/ٔو ي ظر المحتسبالفقفي عمر بف سىوعي الجحدريو وعاصـ

 .ٕٔٔ/ٕالسبع ابي عمرو الدا ي 
 .ٕ٘ٗ/ٕ( الكشاؼ  4)
 .ٕ٘ٓ/ٖ( معجـ البمداف  5)
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ٕٖٜٔ 

 ذؼه ق واصرنراض :
ه و وهػػي : بّبػػاف و وُحْسػػباف و اشػػتمؿ هػػذا المبحػػث عمػػى سػػت كممػػات كسػػابق 

والرِّجمة و والستْدع و وال تْغؿ و واالسػـ الم تهػي بػاالؼ المقصػورة ع ػد قمػب ألفػه يػاًء 
دغامه في ياء المتكمـ    وا 

 ومظهر التوليد فيها كاآلتي :
ان  -1

ّ
ث
َ
 :ت

التوليػػد فػػي المفػػظ   إذ لػػـ ُيسػػمع َبّبػػاف إال فػػي الحػػديث و ولقػػوؿ أبػػي سػػعيد  
: ال  عرؼ َبّباً ػا فػي كػالـ العػرب و وقػوؿ اازهػري أيًضػا : كب هػا لغػة يما يػة  الضرير 

 ولـ تفُش في كالـ معد .
وكذلؾ كمة الرِّجمة و التوليد فيها لفظي و ا ها ترادفت مع الحوؾ و والفرف و 
والخالؼ و والباذورج ووالبقمػة الحمقػاء عمػى ال بتػة المعروفػة و وكػاف سػبب التػرادؼ 

 تالؼ المهجات.فيها : اخ
 : احلضثان  -2

التوليد في الداللة   ا ها في لغة حمير بمع ػى الَبػَرد و  وتطػورت داللتهػا فػي 
العربية الشمالية و فُبطمقت عمى المرامي ]السػهاـ[ وعمػى ال ػار و وكػذلؾ كممػة ال ْغػؿ  

 حيث أصبي مع اها المهجي مف قبيؿ الداللة العرفية في المغة الفصحى .
3-  

ْ
ذ
َّ
 :  عانض

يمحظ أف التوليد جاء فيه عمى المسػتوى الصػوتي و والمعػروؼ فػي الفصػحى: 
. وكذلؾ قمب االؼ المقصورة يػاء (ٔ) "صدع" و فالصاد مبدلة مف السيف أو لغة فيها

ع د اإلضافة لياء المتكمـ فػي  حػو مػوالي ومػولّي و وهػواي وهػوّي و فمظهػر التوليػد 

                                           

 ]س د ع[. ٕٛٔ/ٕٔوتاج العروس  ٜٔٗ/ٔ( ي ظر مجمؿ المغة البف فارس 1)
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ٕٔٗٓ 

ب واسػػتبداؿ الصػػا ت الطويػػؿ و وهػػو االػػؼ فيهػػا صػػوتي   لحػػدوث اإلدغػػاـ بعػػد القمػػ
 بصا ت قصير و وهو الفتحة . 

وكؿ هذه االفػاظ ورد بهػا السػماع عػف العػرب الفصػحاء و فهػي فصػيحة عػدا 
 كممتي الرِّجمة و والستدع و فهما غير فصيحتيف . 
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ٕٔٗٔ 

 ادلثحس انصانس 
ب من انهغح انفارص ح  

َّ
ز
َ
ؼ
ُ
 ادل
ربية قديما الشعوب السريا ية مػف جهػة الشػماؿ الغربػي وكما جاورت اامة الع

لشبه الجزيرة العربية و فكػذلؾ تػبفرت بواقػع الجػوار بي هػا وبػيف الدولػة الفارسػية مػف 
و وخاصػػة فػػي الحيػػرة والمػػدا ف (ٔ) جهػػة الشػػماؿ الشػػرقي  المتمفػػؿ فػػي سػػواد العػػراؽ 

فكػر والحضػػارةو فضػػال والبصػرة و حيػػث تػبفرت اامتػػيف فػي مجػػاؿ التجػارة والفقافػػة وال
عف الحروب التي وقعػت بي همػا فػي تمػؾ الحػدود المتاخمػة عمػى فتػرات متعاقبػة مػف 
ااعصر القديمػة و وطبعػّي أف تتػبفر المغتػاف تبًعػا لػذلؾ االخػتالط و فقػد دخمػت ألفػاظ 
ؼ في  فارسية إلى العربية عمى ألس ة بعض الشعراء الجاهمييف   كااعشى الذي طوت

 ية وتعمـ لغتهـ بجوار المغة العربية الفصحى  وهو القا ؿ :البالد الفارس
 َقػػْد ُطْفػػُت مػػا َبػػْيَف باِ ْقيػػا إلػػى َعػػَدفٍ 

 

 .(ٕ)وَطػػػاَؿ ِفػػػي اْلُعْجػػػـِ َتْرحػػػالي َوَتْسػػػياري ...
 

 و مفؿ قوله : (ٖ) وجاء في شعره كفير مف االفاظ الفارسية 
 تحتػػػػػػػػهُ  ؿَ بَ تسػػػػػػػػر  ديػػػػػػػػابوذٌ  عميػػػػػػػػهِ 

 

 .(ٗ) ِعظِممػػػػػػا ُيخػػػػػػاِلطُ  إْسػػػػػػَكاؼٍ  أَرْ ػػػػػػَدجَ  ...
 

                                           

 ٘ٔعيد اافغػػا ي ص وأسػػواؽ العػػرب فػػي الجاهميػػة لسػػ ٕٕٚ-ٕٕٙ/ٗ( ي ظػػر معجػػـ البمػػداف 1)
 .   ٜٕٖومعالـ تاري  الشرؽ ااد ى القديـ ص

كمػا فػي  الكوفػة دوف بػالّ جؼ أرض و وبا قيا : ٜٚٔ( البيت مف البسيط و وهو في ديوا ه ص 2)
 .ٕٕٕ/ٔفي معجـ ما استعجـ لمبكري 

 .ٕٔ( ي ظر المفصؿ في االفاظ الفارسية المعربة ص3)
واار ػػدج : جمػػد أسػػود و وأصػػمه بالفارسػػية : ٜٕ٘ ػػه ص ( البيػػت مػػف الطويػػؿ  و وهػػو فػػي ديوا4)

والػػػديابوذ : فػػػوب ُي سػػػ  ب يػػػريف و وهػػػو  ٓٛٚ/ٕ"ر ػػػده" كمػػػا فػػػي إسػػػفار الفصػػػيي لمهػػػروي 
 .ٗٓٗ/ٔبالفارسية : دوبوذ و المخصص 
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وكذلؾ عدي بف زيد العبادي الذي أقاـ بالحيرة في صحبة ال عماف بف الم ػذر  
 و وهو القا ؿ : (ٔ) و وكاف كاتًبا لكسرى

 أ وِشػػػرْ  الممػػػوؾِ  كسػػػرى ِكسػػػَرى أيػػػف
 

 .(ٕ) سػػػػػػػػػػػػابورُ  قبَمػػػػػػػػػػػػهُ  أيػػػػػػػػػػػػف أـ وافُ  ...
 

 َكَما الس ريا ية مف كفير لشتاـا أهؿ َعَرِبيتة ِفي دخؿ َوقد لذا يقوؿ ابف دريد : "
 (ٖ) " الفارسية مف أشياءَ  اْلعرَاؽ عربُ  اْستْعمؿ
لكف يرى بعض الدارسيف أف ما أخذته العربية مف الفارسػية يفػوؽ مػا أخذتػه  

عف السريا ية   اف اتصػاؿ العػرب بػالفرس كػاف أوسػع رقعػة كمػا كػاف أطػوؿ مػدة و 
ف تبفرهـ بالحضارة السػريا ية وأو الروميػة أو وكاف تبفرهـ بالحضارة الفارسية أكفر م

 . (ٗ)البيز طية 
والعػػػرب حػػػيف ُيػػػدخموف المفػػػظ ااعجمػػػي فػػػي لغػػػتهـ يغيػػػروف بعػػػض أشػػػكاله 
ومظاهره في حروفه وب ا ه و حتى يكوف شبيًها بكالمهـ ومجا ًسا الفاظهـ و وحتػى 

ؼ ذلػػػؾ فػػػي و ويعػػػر (٘) ال يخػػػّؿ بال ظػػػاـ الصػػػوتي والب ػػػا ي الػػػذي تقػػػـو عميػػػه لغػػػتهـ
 مؤلفاتهـ القديمة بب ه "المعّرب".  

وقػػد صػػّرح المتقػػدموف مػػف أهػػؿ المغػػة أف الكممػػات المعّربػػة متػػى وقعػػت لمعػػرب 
فعّربوها ببلس تهـ و وحّولوها عف ألفاظ العجـ إلى ألفػاظهـ و تصػبي عربيػة . فيجػري 

وُتعػّرؼ عميها مف ااحكاـ ما يجري عمى تمؾ   فتتوارد عميها مػف عالمػات اإلعػراب  

                                           

 .ٜٕٗ( ي ظر معجـ الشعراء لممرزبا ي ص1)
س العمػػوـ لمحميػػري وشػػم ٕٖٔ/ٖ( البيػػت مػػف الخفيػػؼ ووهػػو فػػي عيػػوف ااخبػػار البػػف قتيبػػة 2)

 ]كسرى[ و وكسرى و وأ وشرواف وو سابور : أسماء لبعض مموؾ فارس .ٖٓٛ٘/ٜ
 ]ص ي ر[ .ٙٗٚ/ٕ( جمهرة المغة 3)
 .ٕٖ( ي ظر المفصؿ في االفاظ الفارسية المعربة ص4)
 .ٖٓٓ( ي ظر فقه المغة لمحمد المبارؾ ص5)
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بػ "أؿ" و وتضاؼ وُيضاؼ إليهػا و وُتفّ ػى وُتجمػع و وتُػذّكر وتؤ ػث و وتخضػع لمتوليػد 
والتطور و فيشتؽ مػف صػيغها ومعا يهػا كمػا هػو الحػاؿ فػي المفػظ العربػي ااصػيؿ و 
ال فػال و مفمهػا فػي  ويحكـ عميها بالفصػاحة إذا حالفهػا السػماع وكفػرة االسػتعماؿ و وا 

 .(ٔ) سواء بسواءذلؾ مفؿ المفظ العربي 
وبعػض أهػػؿ المغػػة ي ظػر إلػػى أصػػمها و فيعػػده مػف المعػػرب أو المولػػد و أو أّ ػػه  
عربػػي غيػػر محػػض و أو أ ػػه لػػيس مػػف كػػالـ العػػرب و ومع ػػى كػػؿ ذلػػؾ : أ ػػه غيػػر 

 ُيتتَخػذُ  مْبَجػؿٌ :  الطتْرَخػة" : مفػؿ قػوؿ اازهػري متبصؿ في المغػة الفصػحى الشػمالية و 
ـت  المػػاءُ  ِفيَهػػا يْجَتمػػع و اْلَقَ ػػاة َمْخػػَرجِ  ِعْ ػػد اْلَواِسػػع كػػالحوض ػػرُ  فػػ َيَتَفجت  ِإَلػػى ِمْ َهػػا َُ
ومػػف أمفمػػة و  (ٕ)" َمحَضػػةٍ  عربيػػةٍ  َواَل  َلْكَ ػػاَءو بفارسػػية َلػػْيَس  و َدخيػػؿٌ  َوُهػػوَ  و المزرعػػة

 ذلؾ ما يبتي :  
د ا 1

ْ
خ
َ
 :انث

 َوقػد. د  اْلَجػ َوُهػوَ  َعػَربالْ  ِبػهِ  َتَكمتمػت َوقػد ُمعػرب َفارسي: لَبْختاقاؿ ابف دريد : "
 . (ٖ) "فصيحا َأْحسبهُ  َواَل . دٍّ جَ  ُذو: بخيت رجؿ: َقاُلوا

 ْس وَبػػو  اأيًضػػ مكػػاف فعمػػتُ  ـْ َهػػ:  العامػػة قػػوؿت : " (ٗ) البغػػدادي الموفػػؽ وقػػاؿ
 .(٘) "العرب كالـ مف ليسو  دمولت  هكم   حظّ  مكاف تخْ بَ  ولهو  َحْسب مكاف

                                           

 . ٖٛصو  ٚٚ( ي ظر االشتقاؽ والتعريب لعبد القادر المغربي ص1)
 ]ط ر خ[.٘ٓٔ/ٚ( تهذيب المغة 2)
 ]ب خ ت[ .ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٔ( جمهرة المغة 3)
( عبد المطيؼ بف يوسؼ بف محمػد بػف عمػى الموصػمي البغػدادي و لػه تصػا يؼ حسػ ة م هػا : 4)

ومعجػـ  ٖٕٙ/٘ٔهػػ و ي ظػر تػاري  بغػداد لمخطيػب البغػدادي ٜٕٙذيؿ الفصيي و توفي سػ ة
 .ٚ٘ٔ/ٗاادباء لياقوت الحموي 

 .ٕٗ( زيؿ الفصيي ص5)
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ت" معػرب مػف المغػة الفارسػية جػاء موافًقػا اب يػة فابف دريد يػذكر أّف لفػظ "بخػ
و وقػػد (ٔ) كػػالـ العػػرب   ولػػذا لػػـ يحػػتْ  إلػػى تغييػػر فػػي بعػػض حروفػػه أو فػػي صػػيغته

 تكممت العرب به قديًما و أي : في عصر االحتجاج و قاؿ مالؾ بف أسماء بف خارجة

(ٕ) :  

 بػػػػػػهِ  مػػػػػػاوَ  وادُ الَجػػػػػػ ؿَ ِخػػػػػػبَ  مػػػػػػابت رُ لَ وَ 

 

 .(ٖ) بِ اِلػػػػػػالطت  تُ ْخػػػػػػبَ  اؾَ ذ فْ ِكػػػػػػلَ وَ  ؿٌ َخػػػػػػبَ  ...
 

 : (ٗ) وقاؿ الحكـ بف أبي الصمت 

 تٌ ْخػػػػػػػبَ  بيػػػػػػػدِ العَ  فػػػػػػػي لػػػػػػػي َض يِّ قُػػػػػػػ
 

 .(٘) وتالبُخػػػػػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػػػػػي ار هُ ٍسػػػػػػػػػػػػػعَ تْ أَ  ...
 

 َأْحسػػبهُ  َواَل . دٍّ َجػػ ُذو: بخيػػت رجػػؿمػػف قػػولهـ :   ومػػا ذكػػره ابػػف دريػػد بعػػد ذلػػؾ
لػيس مػف كػالـ  دمولتػ هم ػك"  " و هو  فسه ما قصده الموفؽ البغدادي بقوله : فصيحا
 . العرب "

ف كػاف مسػتعمال فيهػا  ومع اه : أف المفظ ليس مف محض االفػاظ العربيػة و وا 
 ُبِخػػتبجػػوار ألفاظهػػا ااصػػمية و وقػػد خضػػع لعوامػػؿ التوليػػد واالشػػتقاؽو مفػػؿ قػػولهـ :

 .(ٚ)مبخوتو َبِخيٌت  ورجؿو (ٙ)وجد حظ له صار:  بَختاً 

                                           

 .ٙٛ( ي ظر رسالة في المعرب البف كماؿ ص1)
هػػػػ و ي ظػػػر سػػػير أعػػػالـ ال ػػػبالء ٓٓٔ( الفػػػزاري مػػػف فحػػػوؿ الشػػػعراء اامػػػوييف تػػػوفي سػػػ ة 2)

 .ٕٚ٘/٘وااعالـ ٜٕٓ/٘
 .٘ٓٔ( البيت مف الكامؿ و ولـ أجده في غير كتاب الم تحؿ ابي م صور الفعالبي ص3)
( ي ظػػر الفقػات البػف حبػػاف أهػؿ المدي ػة و رأى عفمػػاف بػف عفػاف ) ( المخزومػي و تػابعي مػػف4)

ٙ/ٔٛٙ. 
 ٔ٘( البيت مف مخمع البسيط و وهو في ديوا ه ص 5)
 ]ب خ ت[ .ٜٓ/ٔ( ي ظر كتاب اافعاؿ البف القطاع 6)
 ]ب خ ت[ .٘٘ٔ/٘والمحكـ والمحيط ااعظـ ٕٔٗ/ٗ( ي ظر العيف 7)
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إلى المغة العربية و وفي كالـ العرب كفير مما  وبالجممة فإف لفظ "البخت" دخؿ
 . (ٔ) والِغَ ى والسعاَدةُ  الَحظّ و  لَجدّ يرادفه مف الفصيي و كا

ولك ػػه كفُػػر فػػي الكػػالـ العػػامي الػػدارج بعػػد ذلػػؾ كفػػرة جعمػػت بعػػض أهػػؿ المغػػة 
يمّجوف سػماعه   فقػد روي عػف ااخفػش ااوسػط سػعيد بػف مسػعدة أ ػه كػاف يقػوؿ 

ـْ كػذا و ولػيس لتالمذته : " ج ّ  بو ي فالفػة أشػياء: أف تقولػوا :َبػس و وأف تقولػوا : َهػ
 (ٕ)لفالف َبْخت "

2- : 
ُّ
ة
ُ
 احل

 َفُهػوَ  الَماء ِفيهِ  ْجَعؿيُ  التِذي ب  اْلحُ  امت وأَ .  ضغْ البُ  دضِ :  ب  اْلحُ قاؿ ابف دريد : " 
 حػػاء اْلَخػػاء فقمبػػوا برِّ فُعػػ بْ ػػخُ  َأصػػمه:  َحػػاِتـ َأُبػػو َقػػاؿَ .  دمولتػػ َوُهػػوَ  ُمعػػرب َفارسػػي
 ِفػػي ي بػػذوف َكػػاُ وا َا هػػـ  اخ بيلػػ الرجػػؿ يَ مِ ُسػػ َوِمْ ػػه  بُحػػ:  َفقيػػؿو  ال  ػػوف وحػػذفوا
 .(ٖ) " ااخ اب

فابف دريد يذكر الحب الذي هو ضد البغض و وهو عربي معروؼ و أما الحػب 
معػّرب مػف المرادؼ لمجرتة الضخمة أو الخابية التي يجعػؿ فيهػا المػاء و فيصػفه بب ػه 

المغة الفارسية و كما يصفه بب ػه مولػد و ويػذكر أ ػه فػي المغػة الفارسػية "ُخْ ػب" و إال 
أّف العػرب تصػػرفت فػػي لفظػه ع ػػد تعريبػػه و بالقمػػب والحػذؼ و وجمعػػه ِحبػػاب وِحَبَبػػة 

. فػػدؿ بػػذلؾ عمػػى أف المولػػد مػػرادؼ ع ػػد المتقػػدميف مػػف أهػػؿ المغػػة لممعػػرب و أو (ٗ)
 عرب في أصواته بالحذؼ أو التغيير .الدخيؿ الذي تصرفت ال

                                           

 ح ظ ظ[ .]٘ٓٗ/ٔ]ج د د[ و ٕٗٗ/ٔ( ي ظر ال هاية 1)
 ٜٚٔ/.ٙ( ي ظره في البصا ر والذخا ر ابي حياف التوحيدي 2)
 ]ح ب ب[.ٗٙ/ٔ( جمهرة المغة 3)
 ]ح ب ب[ بتصرؼ .٘ٓٔ/ٔوالصحاح  ٕٔ/ٖ( ي ظر العيف 4)
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ٕٔٗٙ 

و قد طوعته العرب اب يتها حتػى صػار مشػترًكا لفظًيػا مػع الحػب ضػد الػبغض  
وسػػػمع فػػػي الفصػػػيي مػػػف كالمهػػػـ م ػػػذ العصػػػر الجػػػاهمي و قػػػاؿ عبػػػدة بػػػف الطبيػػػب 

 هػ(:ٕ٘)ت
 بي همػػػػػػػا  المػػػػػػػاءِ   ِبِمػػػػػػػزَاجِ  ُمَبػػػػػػػرتدٌ 

 

 .(ٔ)َمْبػػػُزوؿُ  الػػػوْحشِ  ِحَمػػػارِ  َكَجػػػْوزٍ  ُحػػػب   ...
 

لػػذا فمفػػظ الُحػػّب بهػػذا المع ػػى مػػف الفصػػيي الػػذي ُيحػػت  بػػه لسػػماعه فػػي كػػالـ 
 الفصحاء في زمف االحتجاج المغوي . 

ح : -3
َ
  اخلام

 مػػف الَخاَمػػةِ  َمفَػػؿُ  اْلُمػػْؤِمف َمفَػػؿُ : )الَحػػِديث ِفػػي  قػػاؿ أبػػو م صػػور اازهػػري : "
ْرعِ  ييُ  ُتِميُمهػػاو الػػزت َقػػاؿَ  (ٕ) (ُهَ ػػااه ومػػّرةً  هاُهَ ػػا َمػػرتةً  الػػرِّ ػػةُ : الَخامػػةُ : ُعبيػػد َأُبػػو ََ  الَغضت
 : الطِِّرمتاحُ  َوَقاؿَ و الرتْطَبةُ 
 َزْرعِ  خاَمػػػػػػػػةِ  ِمْفػػػػػػػػؿُ  َ ْحػػػػػػػػفُ  إ تمػػػػػػػػا

 

 .(ٖ) ُمْحَتِصػػػػػػػػػُدهُ  َيػػػػػػػػػْبتِ  َيػػػػػػػػػْبفِ  فمتَػػػػػػػػػى ...
 

 .َخاـٌ :  وَجْمُعهاو  الس ْ ُبَمةُ : ةُ ػالَخام: اؿَ ػَ ق_  يِّ ػااعراب فػابْ  فػعَ _  فعمبٌ 

                                           

واالختيػػػاريف لألخفػػػش ااصػػػغر ٗٗٔ( البيػػػت مػػػف البسػػػيط و وهػػػو فػػػي المفضػػػميات لمضػػػبي ص1)
ى و يقاؿ : بزؿ الشراب : صّفاه و ي ظر أساس و والجوز: الوسط و والمبزوؿ : المصفّ ٔٓٔص

 ]ب ز ؿ[ . ٛٚ/ٕٛ]ج و ز[ وتاج العروس ٘٘ٔ/ٔالبالغة 
ورواه كعػػب بػػف مالػػؾ فػػي ٘ٔٔ/ٚ(فػػي صػػحيي البخػػاري ( رواه أبػػو هريػػرة عػػف رسػػوؿ ار )2)

 و  ٕٗٙٔ/ٗصحيي مسمـ 
" و ويػبف : مػف آف  بروايػة : " مفػؿ  ابتػة الػزرع ٛ٘( البيت مف الم سرح و وهو في ديوا ػه ص3)

 ]أ ي ف[ .ٕٕٕ/ٖٗآف ي يف و أي حاف و ي ظر تاج العروس 
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ٕٔٗٚ 

ِريرُ  سعيدٍ  َأُبو َوَقاؿَ  .]أيًضا[ خاـٌ :  وجمُعهاو  الُفْجَمةُ :  والخامةُ : َقاؿَ  : (ٔ) الضت
 . اْلَعَرب َكاَلـ ِمفْ  فميستْ  َمْحُفوَظة" الَخامةُ " كا تِ  ِإف

 مػف الخامػة َجَعػؿَ  َوقػد سػعيدو َأِبػي ِمػفْ  اْلَعػَرب ِبَكػاَلـ َأْعَمػـُ  ااعرابيِّ  ابفُ :  قمتُ 
 .(ٕ) " ُمْخَتِمَفيف ِبَمْعَ َيْيفِ  باْلَعرَ  َكاَلـ

فاازهري يفسر لفظ "الخامػة" بمػا  قمػه عػف أبػي عبيػد وابػف ااعرابػي و وكمهػا 
معاٍف م اسبة لسياؽ الحديث " الخامة مف الزرع " ويستشهد لهذا التفسير ببيت مػف 
شعر الطرماح و وهو شاعر إسالمي أموّي و ويرّد عمى أبي سعيد  في قوله: الخامػة 
ليست مف كالـ العرب و بما رواه عف ابف ااعرابي و وهو أف الخامة بمع ى السػ بمة 

 و وبمع ى الُفْجمة و وجمعها عمى المع ييف خاـ .  
(: )المتػهِ  َرُسػوؿُ  َقػاؿَ  وقد ُفسَِّرت الخامة في بعػض روايػات الحػديث بالسػ بمةو

  .(ٖ) «َأْحَياً ا َوَتِميؿُ  اً اوَأْحيَ  َتُقوـُ  الس ْ ُبَمِةو َمَفؿُ  اْلُمْؤِمفِ  َمَفؿُ »
والحؽ أف الصواب قد حالؼ كاًل مف ابػف ااعرابػّي وأبػي سػعيد الضػرير  فمفػظ 
"الخامة" معرب مف المغة الفارسية قػديًما و فمػيس هػو مػف كػالـ العػرب و ومع ػاه فػي 

ر أو مدقوؽ )مغسوؿ(  .(ٗ) لغتهـ :  سي  أو فوب مف القطف غير مقصت

                                           

( هو أحمد بف خالد أبو سعيد البغدادي الضرير المغوي و كاف عالًمػا بالمغػة  لقػي ابػف ااعرابػي 1)
وا  بػاه الػرواة عمػى أ بػاه  ٕٕ٘/ٔوأبا عمرو الشيبا ي و ي ظر معجـ اادباء ليػاقوت الحمػوي 

 . ٙٚ/ٔال حاة لمقفطي 
 ]خ ي ـ[ .ٕٚٗ/ٚ( تهذيب المغة 2)
 ٔٓٗ/ٖٕ( رواه جػػابر بػػف عبػػد ار وأ ػػس بػػف مالػػؾ )رضػػي ار عػػ هـ( و ي ظػػر مسػػ د أحمػػد 3)

 .ٓٛوأمفاؿ الحديث لمرامهرمزي صٓ٘ٗ/ٖٔومس د البزار
( ي ظػػر تفسػػير االفػػاظ الدخيمػػة فػػي المغػػة العربيػػة مػػع ذكػػر أصػػولها بحروفػػه لطوبيػػا الع يسػػي 4)

 .ٕٕ٘المغة لألب رفا يؿ  خمة اليسوعي ص وغرا ب ٕٗص
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ٕٔٗٛ 

قػاؿ : حػدف ا أبػو  (ٔ) الهجػرة  عػف َعػْوف بػف عمػرو القيسػيّ وعميه جاء حديث 
 َرِضػيَ ) َماِلؾٍ  ْبفَ  َوَأَ َس  ُشْعَبَةو ْبفَ  َواْلُمِغيَرةَ  َأْرَقـَ  ْبفَ  َزْيدَ  َأْدَرْكتُ " : ُمْصَعٍب المكي قاؿ 

 () ارُ  َوَأَمػػػػرَ  ... اْلَغػػػػارِ  ِفػػػػي َبػػػػاتَ ( ) ارِ  َرُسػػػػوؿَ  َأفت :  َيَتَحػػػػدتُفوفَ  (َعػػػػْ ُهـْ  ارُ 
 َأَبػا َيػا اْلَخاَمػةُ  َما:  ُقْمتُ :  َقاؿَ  و اْلَخاَمةِ  ِبِمْفؿِ ( )ال تِبيِّ  َوْجهِ  َعَمى َفَ َسَجتْ  اْلَعْ َكُبوتَ 
 . (ٕ)"َجَسَدَها َيِمي التِذي اْلَعُروِسو َفْوبُ : َقاؿَ  ُمْصَعٍب؟

غػة حتػى يػـو فالمفظ بهذا المع ى معّرب و وال يزاؿ هذا المع ى مسػتعماًل فػي الم
ال ػػاس هػػذا و يع ػػوف بمفػػظ الخػػاـ أو الخامػػة : المػػادة ااوليػػة التػػي لػػـ ُيْجػػَر عميهػػا 
عمميات التشغيؿ ولـ تعال  و كالجمد غير المدبوغ والحرير غير ال سػوج و وكػذلؾ مػا 
 ُوِجَد مف معد ّيات اارض عمػى حالتػه الطبيعيػة و ويحتمػؿ اال تفػاع بػه بعػد تصػ يعه

(ٖ) . 
مكممة مع ى عربي في الحديث الشريؼ و وهو إطالؽ الخامػة عمػى فـ استجد ل

 الزرعة أوؿ ما ت بت عمى ساؽ واحد و ويظؿ هذا االسـ معها مػا دامػت غضػة رطبػة

و  خامة:  َلَها ُيَقاؿ غضة َداَمت َما والزرعةكالس بمة والُفجمة . قاؿ ابف سيده : "  (ٗ)
ْرع زت جُ  َفِإفو   .(٘) " القصيؿ َوُهوَ  واقتصؿ الصْ قَ  ؿصَ قَ  : قيؿ اْلَحاؿ ِتْمؾَ  ِفي الزت

                                           

( هو أبو عمرو عوف بف عمرو القيسّي و أخػو ربػاح بػف عمػرو الزاهػدو روى عػف أبػي مصػعب 1)
مصػػعب المكػػي و وروى ع ػػه مسػػمـ بػػف إبػػراهيـ وعمػػرو بػػف عمػػي و ي ظػػر الك ػػى وااسػػماء 

الفػداء  والفقػات ممػف لػـ يقػع فػي الكتػب السػتة ابػي ٓٚ٘/ٔلمسمـ بف الحجاج ال يسابوري 
 .ٛٔٗ/ٚالسودو ي 

 .ٕ٘/ٗ( أخبار مكة لمفاكهّي 2)
 بتصرؼ  ٜٜ( ي ظر معجـ الدخيؿ في المغة العربية الحديفة ولهجاتها د/ ؼ عبد الرحيـ ص3)
 ]خ ي ـ[ .ٖٙٔ/ٗ( ي ظر العيف 4)
 .ٔٛٔ/ٖ( المخصص5)
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ٕٜٔٗ 

وأصبي هذا المع ى المسػتحدث حقيقػة عرفيػة ع ػد أهػؿ المغػة وشػراح الحػديث  
 ودرج عمى استعماله المتبخروف مف الشعراء.

 قاؿ الشاعر :  

رع إلػػػػػػػػػى أُ ظػػػػػػػػػر  وَخاماتػػػػػػػػػه الػػػػػػػػػزت
 

يػػػػػػػاحْ  أمػػػػػػػاـَ  ماَسػػػػػػػت وقػػػػػػػد َتحكػػػػػػػي ...  الرت
 

 َمهزومػػػػػػػػػػػػػةً  خضػػػػػػػػػػػػػرَاء ةً يَبػػػػػػػػػػػػػتِ كً 
 

 .(ٔ) ِجػػػػػػػرَاح يهػػػػػػػافِ  مػػػػػػػافِ عْ ال    شػػػػػػػقا ؽُ  ...
 

 وقاؿ آخر : 

 مػػػػػػػػػػا ِإذا ةٍ خاَمػػػػػػػػػػ فْ ِمػػػػػػػػػػ ؼُ َطػػػػػػػػػػلْ أَ 
 

 .(ٕ) دَ وت بَ تَػػػػػػػػػػػػ َمةٌ ْسػػػػػػػػػػػػ ِ  ِبػػػػػػػػػػػػهِ  تْ رت َمػػػػػػػػػػػػ ...
 

فإطالؽ لفظ " الخامة " عمى الفوب مف القطف أوؿ ما يمبس  يعػد مػف االفػاظ 
موافػؽ لمػا قالػه أبػو المعربة مف المغة الفارسية و وليس مف مفردات العربيػة و وهػو 

سعيد الضرير)رحمه ار( و وهو المع ى ااصمي و وعميه فال يحػت  بهػذا المفػظ عمػى 
 أ ه عربي و وال يستشهد به عمى الفصيي مف كالمهـ .

طالقه أو تخصيص مع ى ااوليػة فيػه عمػى: "خامػة الػزرع" يعػد مػف االفػاظ  وا 
فؽ لما قاله ابػف ااعرابػي و وأيػده ( و وهو بذلؾ موااإلسالمية التي ابتكرها ال بي )

 فيه اازهري و ومظهر الحدافة فيه كاف م صًبا عمى المع ى دوف المفظ .

                                           

ف دحيػة ( البيتاف لمقاضي عياض مػف السػريع و وهمػا فػي المطػرب مػف أشػعار أهػؿ المغػرب البػ1)
و جمػع الخامػة عمػى خامػات ٔٙٔ/ٕوزهر ااكـ فػي اامفػاؿ والحكػـ لميوسػي  ٚٛالكمبي ص

 ]ش ؽ ؽ[ .ٕٓ٘/ٕ٘جمع مؤ ث و وشقا ؽ ال عماف : َ ْوٌر أحمر و ي ظر تاج العروس 
هػػ(  مػف البسػيط  وهػو فػي الضػوء ٖٙٛ( البيت البف شمس المصري المعروؼ بسبط المباف )تػػ2)

و وال سػػمة وال سػػيـ : الػػريي الطيبػػة كمػػا فػػي ٓ٘/ٛلتاسػػع لمسػػخاوي الالمػػع اهػػؿ القػػرف ا
 ]ف س ـ[ .ٕٓٗٓ/٘الصحاح
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ٕٔ٘ٓ 

قاؿ شهاب الديف الخفاجي بهذا الصػدد : " وقػد يعػرب المفػظ فػـ ُيسػتعمؿ فػي  
مع ى آخر غير ما كاف موضوًعا له كخرتـ : اسـ  بت ُيَشبته به الشػيب و وهػو سػراج 

 .  (ٕ) واستعماله بهذا المفظ مخصوص بالعربية "و (ٔ) القطرب
والمفظة بهذا المع ػى اإلسػالمي عربيػة فصػيحة صػدرت مػف أفصػي العػرب فػي 
عصػػر كػػاف السػػماع فيػػه حجػػة عمػػى القيػػاس و فُيحػػت   بػػه عمػػى أ ػػه مػػف الفصػػيي و 

 ويستشهد بما جاء فيه مف الحديث والشعر .   
4 –  

ُ
يثاض

ِّ
 :  انذ

ا ي:" الدِّيواف و الدِّيباج ]بكسػر الػداؿ[و قػاؿ : والفػتي حكى أبو عبيد عف الكس
 . (ٖ) كالـ مولد "

مػرادؼ لممعػرب الػذي تصػّرفت  -ه ػا –فما ذكره أبو عبيد يدؿ عمى أف المولػد 
 العرب في لفظه بعد تعريبهو لما يبتي :

و (ٗ)  عػػرتبٌ مُ  َفاِرِسػػيٍّ  و]الحريػػر[  اإلْبِريَسػػـ ِمػػفَ  الُمتتخػػذة الفِّيػػابُ  ُهػػوَ فالػػدِّيباُج 
وأصؿ الدِّيباج بالفارسية : "ِدُيْوباؼ" و أي : ِ ساَجُة الِجػفِّ و وهػي كممػة مركبػة مػف " 

 . (٘) ِدُيْو " أي : ِجّف و "باؼ" أي :  سي  أو ِ ساَجة

                                           

 .ٚ٘/ٙ( هو ج س زهر مف الفصيمة القر فمية و تكممة المعاجـ العربية لري هارت بيتر 1)
 .ٖٗ( شفاء الغميؿ ص2)
 في باب الحروؼ التي فيها لغتاف بمع ى واحد . ٜٓٗ/ٕ( الغريب المص ؼ 3)
 ]د ب ج[ .ٜٚ/ٕاية في غريب الحديث واافر( ال ه4)
والمعػرب لمجػػواليقي ٓٗٔ( ي ظػر التمخػيص فػػي معرفػة أسػماء ااشػػياء ابػي هػالؿ العسػػكري ص5)

 .ٔٙواالفاظ الفارسية المعربة إلدي شير صٛٛٔص
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إال أّف العرب عّربت هذا المفظ قديًما و وصػاغوه عمػى ب ػاء مػف أب يػة كالمهػـو 
واإلبػػداؿ و فحػػذفوا الػػواو وكػػذلؾ الضػػمة قبمهػػاو بعػػد أف تصػػرفوا فػػي أصػػواته بالحػػذؼ 

 .(ٔ) وأبدلوا الفاء جيًما و فصار ديباج بز ة "ِفيعاؿ"  وجمعوه عمى " ديابي  "
 وقد جاء في الشعر الجاهمي بكسر الداؿ و قاؿ عدي بف زيد :

 فاِ يػػػػػػاٌت َقطػػػػػػاِ َؼ الَخػػػػػػزِّ والػػػػػػدِّيباج
 

 .(ٕ) َفػػػػػػػػػػػػػػْوَؽ الُخػػػػػػػػػػػػػػُدوِر واَاْ مػػػػػػػػػػػػػػاطِ  ...
 

 مالؾ بف  ويرة : وقاؿ 

 ةٌ خاِلَصػػػػػػ الػػػػػػدِّيباجِ  فِمػػػػػػ ِفَيػػػػػػابٌ  وال
 

ََ  يَ هْ وَ  ...  .(ٖ) َدَبػبٍ  فِمػ ال تْفسِ  يفِ  ماوَ  ماؿُ الَ 
 

فعػدوه مػف  -بفتي الداؿ –هذا هو المسموع في العصر الجاهمي و أما الدتيباج 
قػد المولد المرغوب ع ه   ل درة سماعه في ذلػؾ العصػر الػذي ُعػرِّب فيػه الػديباج و و 

كاف مف الممكف جعؿ ال طؽ بالفتي مف الفصيي بالقياس عمػى  ظػا ره فػي كالمهػـ و 
وولكػفت حكػـ (ٗ)مما جاء مف ااسماء عمى وزف َفْيعاؿ كالشيطاف و الدتْيماس ]الحّماـ[

 يباجالػدِّ الفصاحة في ذلؾ الوقػت مػرد ه إلػى السػماع ال القيػاس   لػذا قػاؿ الخميػؿ : " 
 .(٘) " الدتيباج مف بُ وَ أصْ 

                                           

 .ٕٔٔ/ٖوشرح شافية ابف الحاجب لبستراباذي ٕٓٙ/ٗ( ي ظر الكتاب لسيبويه 1)
و والخػػدور : جمػػع ِخػػدر و وهػػو سػػتر ُيمػػّد  ٖٛٔوهػػو فػػي ديوا ػػه ص ( البيػػت مػػف الخفيػػؼ و 2)

لمجاريػػة فػػي  احيػػة البيػػت و واا مػػاط : جمػػع َ مػػط و وهػػو ضػػرب مػػف البسػػط و ي ظػػر تهػػذيب 
 ]ف ـ ط[ .٘ٙٔٔ/ٖ]خ د ر[ و والصحاح ٜٔٔ/ٚالمغة 

جواليقي ]د ب ب[ والمعرب لمٕ٘ٚ/ٔ( البيت مف البسيط و وهو في الجيـ ابي عمرو الشيبا ي 3)
 و والدبب : العيب .  ٛٛٔص

 ٕٙ/ٗ( ي ظر الكتاب لسيبويه 4)
 ]د ب ج[ . ٛٛ/ٙ( العيف 5)
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 ِني : - 5
ْ
خ
َّ
 انر

   هرَ زَ َحػػ :ِإذا اميً ػػخْ تَ  َوَكػػَذا َكػػَذاَخمت ػػُت  :ال تػػاس َقػػوؿ اَفَبّمػػقػػاؿ ابػػف دريػػد : " 
 .     (ٔ) " امولدً  فبحسبه

 .(ٕ) وقوله : حزره و أي : عرفه أو قدتره بالَحْدس والظتفّ 
 َيْخِمػفُ  َخَمػفَ  ..و ـهْ بػالوَ  ْيءَ الشتػ َتْخِميُ ػؾَ : اْلَخْمػفُ :  الميثُ قاؿ اازهري : " َقاَؿ 

 َهػِذه: (ٗ) حػاتـٍ  َأبو َوَقاؿَ  .(ٖ) والظتفِّ  بالَوْهـِ : أيوبالتتْخِميف قْوالً  ِفيهِ  ؿْ قُ :  وؿُ ػتقو  َخْمً ا
ـت  فارسػػيتة َأْصػػُمها كممػػةٌ  َهػػِذه َبػػتْ  فػػ  الظتػػف  :  َمْعَ ػػاهُ و ( َخَماَ ػػا):  َقػػْولهـ مػػف وأصػػُمها ُعرِّ

 .والَحْدُس 
 اْلَخػـّ  مػف(  َفْعػاَلفُ  ) َكَب تهُ و ـػػُضَعفا ه ِمف: يأَ و  ال تاس َخمتاف فػم وَ ػهُ : اؿَوُيقَ 

 .(٘)" الَكْ ُس  َوُهوَ  و

                                           

 ]خ ـ ف[ .ٕٕٙ/ٔ( جمهرة المغة 1)
 ]ح ز ر[ . ٓٔ٘/ٔوجمهرة المغة ٚ٘ٔ/ ٖ( ي ظر العيف2)
 ]خ ـ ف[ .ٕٓٛ/ٗ( ي ظر العيف 3)
( و كما روى عػف أبػي ٕ٘٘ػ( روى اازهري عف أبي حاتـ السجستا ي المغوي سهؿ بف محمد )ت4)

هػػػ( و ولعمػػه فػػي هػػذا الموضػػع ٕٚٚأبػػي حػػاتـ الػػرازي محمػػد بػػف إدريػػس الحػػافظ لمحػػديث )ت
يقصػػد أبػػا حػػاتـ السجسػػتا ي   لكػػوف المسػػبلة مػػف مسػػا ؿ فقػػه المغػػة و ي ظػػر مقدمػػة تهػػذيب 

 . ٕٔ-ٜالمغة ص
ّؿ صػػوابه : ]خ ـ ف[ و وقػػوؿ اازهػػري : كب ػػه َفعػػالف مػػف الخمػػف و لعػػٜٓٔ/ٚ( تهػػذيب المغػػة 5)

ه ػفعالف مف الخـّ   اف  وف فعالف زا دة و وم ػه قػولهـ : خممػت البيػت و إذا ك سػته و وم ػ
 ]خ ـ ـ[  ٛٔٔ/ٖالُخمامة و وهي مفؿ الُقمامة والُك اسة و ي ظر غريب الحديث ابي عبيد 
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فابف دريد يرى أف الفعؿ " خمتػف" و الػذي يػدؿ عمػى معرفػة الشػيء بػالظف مػف 
 و(ٔ)قبيؿ المولد في المغةو يع ي :أ ه مشػتؽ أو معػرب مػف ااصػؿ الفارسػي" َخما ػا "

 وهذا ما أكده اازهري مف بعده بما  قمه عف الميث وأبي حاتـ .
غير أف كممة " خمف " كُفر استعمالها في المغة العربية بجا ب المفػظ العربػي " 
ػػاف "الػػذي يػػدؿ عمػػى كػػ س الشػػيء الػػرديء   وم ػػه قيػػؿ عمػػى طريػػؽ االسػػتعارة  َخمت

 َمتَاعػهو َرِديء:  تػػػاْلَبيْ  وَخمتػافُ  لخشارتهـ ] َسِفَمِتهـ [ أو ضػعفا هـ و ال تاس َخمتافُ :
 قاؿ الشاعر : و(ٕ) ردي ه: الّشجر وَخمتافُ 

 ُبْمُعوُمهػػػػػػػػػػػػػػػػا ُمْ َتِتػػػػػػػػػػػػػػػػؼٌ  رَْأَلػػػػػػػػػػػػػػػػةٌ 
 

ػػػػػػػػافَ  الَقػػػػػػػػتت  تَْبُكػػػػػػػػؿُ  ...  .(ٖ) الشتػػػػػػػػَجرْ  َوَخمت
 

 ومف استعماؿ الكممة ذات ااصؿ الفارسي و قوؿ الشاعر :

ػػػػػػفُ   هتُػػػػػػمت هِ  رَ ْجػػػػػػااَ  فت أَ  اُس ال تػػػػػػ يخمِّ
 

 .(ٗ) باِسػػػػػتَ كْ مُ  رِ ْجػػػػػلألَ  بػػػػػاً طالِ   ػػػػػاأَ  ومػػػػػا ...
 

ويبػػدو أّف الكممػػة الفارسػػية أصػػابها التطػػور الصػػوتي عبػػر تػػاري  االسػػتعماؿ 
بفتي ااوؿ أو "َهما ا" كمػا ي طقهػا  goman المغوي و فبصمها في الفارسية "َكاما ا" 

                                           

 .ٚٛ( ي ظر مفاتيي العمـو ص1)
 ]خ ـ ـ[ .ٜٕ٘/ٗ( ي ظر المحكـ والمحيط لألعظـ 2)
]ر أ ؿ[ ٕٚٚ/ٓٔـ أقػػؼ عمػى قا مػػه و وهػو مػػف بحػػر الرمػؿ و فػػي المحكػـ والمحػػيط ااعظػػـ ( لػ3)

]خ ـ ـ[ و والػػرأؿ والرألػػة : ولػػد ال عامػػة و والقػػت : الرتْطَبػػة كمػػا فػػي ٕ٘ٔ/ٕٖوتػػاج العػػروس 
 ]ؼ س[ .ٓٗٗ/ٗمقاييس المغة 

               أمػػػوي و( البيػػػت مػػػف البسػػػيط و وهػػػو لعتبػػػة بػػػف الحبػػػاب بػػػف الم ػػػذر بػػػف الجمػػػوح و شػػػاعر 4)
و وفػي طيػب المػذاؽ فػي فمػرات ااوراؽ ٘ٚٔ/ٕوهو في فمػرات ااوراؽ البػف حجػة الحمػوي 

 و ولـ أجده في غيرهما .و وقوله : يخمف و أي : يظف ويقّدر. ٖٗٛلممؤلؼ  فسه ص



 

  

 

 
 "  مظاهره وكيفية االستشهاد به الموّلد في عصر االحتجاج المغوي"  لتاريخيمف ألفاظ المعجـ  ا

 

ٕٔ٘ٗ 

ة اليهػػود و وأ هػػا بعضػػهـ و ومع اهػػا : الظتػػف والَحػػْدس و فػػـ ُ طقػػت "ُخما ػػا" بفارسػػي
 . (ٔ) دخمت في العربية مف هذه الجهة

يقصد به المعػرب المسػتعمؿ فػي المغػة العربيػة بعػد تطويعػه  –إًذا فالمولد ه ا 
 إلى صيغها وأب يتها و حتى أصبي مفؿ المفظ العربي في االشتقاؽ والتصريؼ .

 ودلت الشواهد عمى أ ه مف المسموع في عصر االحتجاج و فهو بػذلؾ فصػيي
 يعتد به .

6 -  : 
ُ
 ادلاط

 حػػب -الشػػيف بَتْخِفيػػؼ - المػػاشهػػػ( : " ٙٚٙقػػاؿ يحيػػى بػػف شػػرؼ ال ػػووي )
 تَػَتَكمتـ لػـ التػِذي والمولػد. (ٕ) مولػد َأو ُمعػرب ُهوَ  : والجواليقي اْلَجْوَهِري َقاؿَ  و َمْعُروؼ

 .(ٖ) " أبدا اْلَعَرب ِبهِ 
أشػد اسػتدارة م ػه و ولو ػه  فقوله : حب معروؼ : هو حب  كالعػدس و إاّل أ ػه

و وهػو معػرب مػف المغػة الفارسػية و وأصػمه مػف (ٗ)أغبر أكدر و يػزرع بالشػاـ وباله ػد
و و قػؿ إلػى العربيػة قػديما و بعػد أف تصػرتؼ العػرب (٘) المغة الس سػكريتية : )ماشػؾ(

 في لفظه بحذؼ الكاؼ.

                                           

 ٕٕٙلممحقؽ د/ ؼ عبد الرحيـ وغرا ب المغة ص.ٕٚٚ( ي ظر المعرب لمجواليقي حاشية ص1)
 ]ـ ا ش[ بتحقيؽ د/ؼ عبد الرحيـ.ٔٓٙوالمعرب لمجواليقي ٕٓٓٔ/ٖالصحاح ( ي ظر2)
 .ٜٓٔ( تحرير ألفاظ الت بيه ص 3)
]ـ ج ج [ والمعػػػػػرب لمجػػػػػواليقي ٕٛٚ/ٓٔ]ح ؿ ب[ وتهػػػػػذيب المغػػػػػة ٕٖٔ/ٙ( ي ظػػػػػر العػػػػػيف 4)

 الحاشية لممحقؽ د/ؼ عبد الرحيـ . ٔٓٙص
و ٖٗٔارسػػية المعربػػة لػػبدي شػػير صواالفػػاظ الف ٔٓٙ( ي ظػػر المعػػرب لمجػػواليقي حاشػػية ص5)

والس سػكريتية : لغػػة اله ػػد القديمػػة و ي ظػػر البحػػث المغػوي ع ػػد العػػرب د/أحمػػد مختػػار عمػػر 
 .ٛ٘ص
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بػػػالعرب وقػػػوؿ ال ػػػووي : والمولػػػد : الػػػذي لػػػـ تػػػتكمـ بػػػه العػػػرب أبػػػًدا . يريػػػد 
الشمالييف مف شبه الجزية العربية و وهـ الم سػوبوف إلػى معػّد بػف عػد اف و ولغػتهـ 
هي التي تستخدـ في الكتابػة والتػبليؼ واادب و وهػي التػي وصػمت إلي ػا عػف طريػؽ 
الشػػعر الجػػاهمي والقػػرآف الكػػريـ والسػػ ة ال بويػػة المطهػػرة   لػػذلؾ ي صػػرؼ إليهػػا لفػػظ 

ال فقد عػد مػف مظػاهر المولػد : تمػؾ االفػاظ العربية أو كالـ العرب ع د ا إلطالؽ . وا 
 .(ٔ) العربية الج وبية و المتمفمة في المهجات اليم ية القديمة

شاهًدا مف فصيي كالمهـ شػعرًا أو  -فيما طالعت مف كتب المغة  -لكف لـ أر 
 فػرًا يعػػوؿ عميػػه فػػي إفبػػات فصػػاحة هػػذا المفػػظ و إًذا فهػػو مػػف المتػػروؾ أو المهجػػور 

 ر المستعمؿ في المغة الفصحى   فال يعتد به و وال يحت  بوجوده في المغة . غي
ذايقػػوؿ الجػػاحظ : "  خبػػر أو شػػا عو شػػعر ااخبػػار هػػذه تحقيػػؽ فػػي يبت ػػا لػػـ وا 

 والضّبو الحرذوف وكذلؾ أيريفو لمّسق قور أف أقرر ا وقد وإليه   متفت لـ مستفيضو
 .(ٕ) ..." ااطّباء ةوحكاي الّشعراء ألس ة عمى ظاهرا وجد اه حيف

ن : -7
َ
اظ
ّ
 انط
  دٌ مولتػ وكالُهمػا اْلّطػْيَجِفو فػي ُلغػةٌ :  اْلّطاجفُ اؿ إسحاؽ بف إبراهيـ الفارابي :" ػق
 .(ٖ) " اْاَْصميِّ  كالمهـ في يكوفُ  ال وذلؾ و واحدةٍ  كممةٍ  في واْلجيـِ  اءػاْلطّ  اعِ ػالجتم

ارو مف ُتتتَخذُ  َصْحَفةٌ طابؽ ُيقمى عميه أو  : انطاظن  في الطعاـ فيها ض ي ُ  الَفخت
فٌ  بب ه الطعاـ هذا ويصفوف و الفرف َجْمُعػهُ  الطتػْيَجفُ  و طػواجف الطػاجف وجمػع ُمَطجت ََ 
 .(ٔ) َطَياِجفُ 

                                           

ودراسػػات فػػي أصػػوؿ المغػػات  ٜ٘و  ٕ٘( ي ظػػر دراسػػات فػػي فقػػه المغػػة د/ صػػبحي الصػػالي ص1)
 .ٕ٘ٔالعربية لعظيـ القارئ المد ي ص

سػػمكة و والحػػرذوف : الحربػػاء الضػػخـ و وجمعػػه : حػػراذيف   و والسػػق قور : ٖٓٔ/ٚ( الحيػػواف 2)
 ]ح ر ذ ف[.ٕٛٙ/ٔ]س ؽ ف ؽ ر[ و  ٕٔ/ٕي ظر المحيط في المغة 

 ]ط ج ف[.ٖٗٗ/ٔ( ديواف اادب 3)
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ٕٔ٘ٙ 

مػراٌد م ػه المعػرتب  –: كالهما مولتد و يػدؿ عمػى أف التوليػد ه ػا  وقوؿ الفارابي
والتوليػػد و فقػالوا : الطتْجػػف : فػػي صػيغته باالشػتقاؽ  -قػديًما –الػذي تصػرفت العػػرب 

َ ةٌ  وَقِمّيةٌ  و الطاجف ِفي وأ ضجه قاله اطج ً  الشتْيءالَقْمو و وَطَجف  .ويؤكد أ ػه (ٕ) ُمَطجت
 مف المعرب: اجتماع الطاء والجيـ فيه كما قاؿ . 

وهو كذلؾ معرتب مف المغة الفارسػية و قػاؿ ابػف سػيده : " الطتػاَجف : الِمْقمػى و 
   .(ٖ) سية : تابه "وهو بالفار 

وقاؿ شهاب الديف الخفػاجي : " طػاِجُف وَطػْيَجُف بمع ػى ِمْقمػى و فارسػّي معػرتب 
 .(ٗ) تكمموا به قديًما "

ف كاف معّرب تصّرفت العرب في بعض أصواته وصػيغه قػديًما و إاّل أ ػه  وهو وا 
الفصػيي  لـ يرد في استعماٍؿ فصيي مف م فور كالمهـ أو م ظومه و فال ُيعػّد إًذا مػف

 و وال ُيحػػت  بوجػػوده فػػي المعجمػػات العربيػػة القديمػػة   لػػذا يقػػوؿ ابػػف فػػارس فيػػه : "
 " أعمػـ وار و كػالـ وهػو. الطتػاَبؽ:  الطتػاَجف إفت :  وال ػوف ـػوالجيػ الطػاء فػي يقولوف

فهو يستبعد ما قيؿ فيه بقوله : "وهو كالـ"   لقمة مجي ه في الفصيي مػف كػالـ  .(٘)
 العرب .

ط: -8
َ
ز
َ
 انط

ومما ال يحت  به في المسموع مف الكالـ العربي الفصيي لفظ "الَطػَرش" و ومػا 
 المولتديف َكاَلـ مف ُهوَ  بؿ َمْحضو بعربي َلْيَس  والّطَرشتفّرع م ه و قاؿ ابف دريد : " 

                                                                                                           

]ط ج ف[ ومجمة مجمع المغة العربية العدد ٜٖٙ/ٕوالمصباح الم ير  ٕٚ٘ٔ/ٙ( ي ظر الصحاح1)
 .ٖ/ٗٙجػ٘ٛ

 ]ط ج ف[. ٔ٘٘/ٕوالمعجـ الوسيط  ٜٙ/ٕوالمحيط في المغة  ٖٖٗ/ٓٔ( ي ظر تهذيب المغة 2)
 ]ط ج ف[ .ٖٚٓ/ٚ( المحكـ والمحيط ااعظـ 3)
 .ٗٓٔ( شفاء الغميؿ 4)
 ]ط ج ف[ . ٖٚٗ/ٖ( مقاييس المغة5)
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ٕٔ٘ٚ 

َمـ ِبَمْ ِزَلة َوُهوَ  و  فعػال َلػهُ  رتفواصَ  َحتتى بالم ك ة يرَضوا لـ:  َحاِتـ َأُبو َقاؿَ .  ِعْ دهـ الصت
 .(ٔ) "َطَرشاً  يطَرش َطِرَش : َفَقاُلوا

فقوؿ ابف دريد : بؿ هو مف كالـ المولػديف و يقصػد بػه أ ػه معػرب و وهػذا مػا 
 . (ٕ)أكده الجواليقي بقوله : الطرش أقؿ مف الصمـو وأظ ها فارسية

أيًضا : ليس بعربي محض و يع ي : أّ ػه لػـ يسػتعمؿ قػديًما  –وقوؿ ابف دريد 
 أفي الفصػيي الخػالص مػف كػالـ العػرب و يػدؿ عمػى ذلػؾ قػوؿ الصػفدي : "  عمػى ف

 .(ٖ)" الَعْرباء العرب مف ُيسَمع لـ الَطَرش
ج: -9

َّ
ز
ُ
 انقاق

 قاؿو  دةفمولت  الَقاُقزتة فبما والَقاُزوَزُةو الَقاُقوَزةُ  هيقاؿ يعقوب بف السكيت : " 
 :الشاعر

 بٍ َشػػ َ  فْ ِمػػ تُ ْعػػجمت  ومػػا يالدِ ِتػػ ىَ ػػفْ أَ 
 

 .(ٗ) " يؽِ بػػػػػػارِ ااَ  أفػػػػػػواهَ  الَقػػػػػػَواِقْيزِ  َقػػػػػػْرعُ  ...
 

 و ةقػػػارَ رْ القَ  دوف مشػػػرَبة:  القػػػازوزةوقػػػاؿ ابػػػف سػػػيدة فػػػي مػػػادة ]ؽ ز ز[ : "
 َوَقػاؿَ . َقػَواِرير مػف ِهػيَ  التِتػي الصػغار الجمػاجـ: يزوازِ القَ : اْلفراء َوَقاؿَ  .بُمعرت  عجميأ

 (.ٔ) " ُوُجوه عمى بعرت يُ : العجميّ  والحرؼ يوَفارس اْلَحْرؼ َهَذا: ح يَفة َأُبو

                                           

] ط ر ش[ و والم ك ة : أف تعتػرض عمػى كػالـ المػتكمـ المغػة ااعجميػة و ٕٙٚ/ٕ( جمهرة المغة 1)
روميػػة أو حبشػػية أو سػػ دية و أو مػػا كا ػػت مػػػف لغػػات العجػػـو  و يقػػاؿ : فػػالف يرتضػػ  لك ػػة

 ] ؿ ؾ ف[ .ٖٛٔ/ٓٔتهذيب المغة 
 .ٕٗٗ( ي ظر : المعرب ص2)
 .ٖٔٔ( تصحيي التصحيؼ وتحرير التحريؼ ص3)
و وهػو مػف البسػيط و  ٜ٘و والبيت لألقيشػر ااسػدي فػي ديوا ػه ص ٜٖٕ( إصالح الم طؽ ص4)

وال شب : الضياع والبساتيف و التػي ال يقػدر اإل سػاف أف  و والتالد : الماؿ القديـ الموروث و
 ]ؽ ؽ ز[ .ٜٖٙ/٘يرحؿ بها و المساف 
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ٕٔ٘ٛ 

 َأْعَجِميتة ِمْ َهاو َأعَمى َوِهي كالقازوزةو:  لقاقوزةوقاؿ في مادة ]ؽ ؽ ز[ : " ا
 : اْلَجْعِدي ال تاِبَغة َقاؿَ  و ُلَغة:  ةوالقاقزت ...  معربة

 

 ْسػػػػػػػػػَرىكِ  تُ ْمػػػػػػػػػ ادَ  ِإ تَمػػػػػػػػػا َكػػػػػػػػػَب ِّي
 

 .(ٕ) تَػػػػػػػػػػػافِ اْف َ  َولػػػػػػػػػػػه ةٌ زت قػػػػػػػػػػػاقُ  يِمػػػػػػػػػػػفَ  ...
 

 .(ٖ) " مولد:  القاقزة: َفَقاؿَ  َيْعُقوب َوأما
  :مف آ ية الخمر ووهي  اْلَقاُزوَزةُ يؤخذ مما أورده ابف السكيت وابف سيده أّف 

 .(ٗ)إ اء مف زجاج طويؿ الع ؽ و يقاؿ له جمجمة
 وأ ها مف االفاظ الفارسية التي ُعرِّبت قديما .

:  ِلِجْبِريػؿَ  ُموَسى َقاؿَ " : َقاؿَ  َأ تهُ  (الـٍ )وقد جاءت في حديث عبد ار بف سَ 
 َعَمػى َوْلػُيِقـْ و  َقاُزوَزَتْيفِ  َأوْ  َقاُروَرَتْيفِ  َفْمَيْبُخذْ  َلهُ  ُقؿْ ( : ) المتهُ  َفَقاؿَ ؟!  َرب ؾَ  َيَ اـُ  َهؿْ 

ؿِ  ِمفْ  اْلَجَبؿِ   .(٘) " ُيْصِبيَ  َحتتى المتْيؿِ  َأوت
غيػر أّف بعػض الفصػحاء مػف العػرب تصػرفوا فػي  وقد جاءت بصيغة "فاعولػة"

أحرفها بالتغيير عمى عادتهـ في  قؿ المعرب   فببدلوا مف الزاي ااولى قاًفا وقػالوا : 
و وبصػػيغة الجمػػع جػػاء قػػوؿ الشػػاعر ]ااقيشػػر[ والػػذي استشػػهد بػػه ابػػف (ٙ) "قػػاقوزة"

                                                                                                           

]ؽ ز ز[ و والمشػػربة : إ ػػاء ُيشػػَرب فيػػه و والقرقػػارة : إ ػػاء  ٚٓٔ/ٙ( المحكػػـ والمحػػيط ااعظػػـ 1)
مػػف زجػػػاج طويػػؿ الع ػػػؽ و والجمػػاجـ : جمػػػع جمجمػػة و وهػػػي القػػدح وي ظػػػر تهػػذيب المغػػػة 

 ]ؽ ر ر[ .ٓٓٗ/ٕٔ]ج ـ ـ[ وتاج العروس ٓ٘ٔ/ٔب[ وأساس البالغة  ]ش رٖٕٗ/ٔٔ
 و مف الوافر برواية : ٓٛٔ( البيت في ديوا ه ص2)
 

 َفَظْمػػػػػػػُت َكػػػػػػػَب ت ي  اَدْمػػػػػػػُت ِكْسػػػػػػػرى
 

 َلػػػػػػػػػػػػػُه قاقُػػػػػػػػػػػػػزتٌة وِلػػػػػػػػػػػػَي اْف ػػػػػػػػػػػػػَتاِف . ...
 

 

 ]ؽ ؽ ز[ٛٓٔ/ٙ( المحكـ والمحيط ااعظـ 3)
 ]ؽ ر ر[.ٓٓٗ/ٖٔوتاج العروس  ٕٖٛص( ي ظر المغرب في ترتيب المعرب 4)
 ]ؽ ز ز[ ٜٔٔ/ٖوالفا ؽ في غريب الحديث  ٖ٘ٚ/ٕ( هو في غريب الحديث لمخطابي 5)
 .ٜٖٔ٘/ٛ( ي ظر شمس العموـ لمحميري 6)
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ٕٜٔ٘ 

ي : ااكفر في السكيتوووصؼ ابف سيده  الصيغة  ااولى "قازوزة" بب ها ااعمى و أ
 االستعماؿ المغوي مف صيغة قاقوزة و بالقاؼ.

وبعػػض العػػرب تصػػّرفوا فػػي هػػذه الكممػػة بػػبكفر مػػف ذلػػؾ و فحػػذفوا الػػواو بعػػد 
اإلبػػداؿ و فػػـ شػػدتدوا الػػزاي ااخيػػرة فقػػالوا :" قػػاُقزتة "   فببعػػدوها عػػف أصػػمها الفارسػػي 

دة و ووصفها ابف سيدة بب هػا الذي ُعرِّبت م ه   لذلؾ وصفها ابف السكيت بب ها مولت 
لغة و وقد جاءت في الشعر الفصيي كسابقتها وكما في قوؿ ال ابغة الجعػدي و الػذي 

 العجمػي والحػرؼاستشهد به ابػف سػيده ووأشػار إلػى هػذا التصػرؼ بقولػه السػابؽ : 
 . ُوُجوه عمى بعرت يُ 

 ومف استعماؿ القاقزتة في غير ما ُذكر و قوؿ الشاعر : 

 ةٍ زت وقػػػػػػػػػػػػػػاقُ  يفتَ ومَ تُػػػػػػػػػػػػػػ َوُذو
 

 .(ٔ) هػػػػػػػػارارَ كْ تَ  عُ رِ ْسػػػػػػػػيُ وَ  ؿ  َعػػػػػػػػيَ  ...
 

والقاُقزتة مف المعرب أو المولد المستعمؿ قديًما في كالـ العرب و إًذا فهي 
ف لـ يكف أصمها عربي .  فصيحة موافقة لمسماع و وا 

                                           

وكما لـ أقؼ عمػى قا مػه والُتومػة  ٜٜٔ/ٖ( البيت مف المتقارب و ولـ أجده في غير المخصص 1)
 ]ت و ـ[.ٜٜ/ٔر أساس البالغة والُتومة :حبة مف فضة شبه الد رتة و ي ظ
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ٕٔٙٓ 

 ذؼه ق واصرنراض : 
 تمفمت مظاهر التوليد في هذا المبحث في اآلتي و 

بػػت قػػديًما   توليػػد م صػػّب ع -ٔ مػػى المفػػظ دوف المع ػػى و كتمػػؾ االفػػاظ التػػي ُعرِّ
فصارت بعد التعريب مترادفة مع ألفاظ عربية لمداللػة عمػى مع ػى واحػد و مفػؿ 
البخػػػت و حيػػػث صػػػار مرادًفػػػا لمَجػػػّد والحػػػّظ والسػػػعادة والِغ ػػػى و والطػػػاجف أو 

ّزة مرادفػة الطيجفو فهو مرادؼ في العربيػة لمطػابؽ والصػحفة والِمقمػى و والقػاقُ 
 لمقارورة والُجمُجمة .

توليػػػد م صػػػّب عمػػػى المع ػػػى دوف المفػػػظ و مفػػػؿ الكممػػػات التػػػي اكتسػػػبت بعػػػد  -ٕ
تعريبهػػا صػػفة المشػػترؾ المفظػػي و مػػف اتحػػاد المفػػظ وتعػػدد المع ػػى و كالُحػػّب 
بمع ى الخابية التي يجعؿ فيها الماء و وضد البغض . والخامػة بمع ػى الفػوب 

رعة أو ال تبتة أوؿ ما ت بت .مف القطف أوؿ ماُيمبس و و   الزت
توليد م صب عمى ااصوات و كما في لفظ الدتيباج و حيث ُأبدلت الفتحة و  -ٖ

 وهي صا ت قصير مف صا ت قصير آخر وهو الكسرة .
وخال هذا المبحث مف التوليد في الب ية   اف العرب طّوعوا المفظ ااعجمي 

و وأجروا عميه عالمات اإلعراب و فصار ع د تعريبه اب ية كالمهـ و واشتقوا م ه 
 مف كالمهـ . 

كما تبيف مف البحث أّف الفصيي المسموع مف هذه الكممات هي : الُحّب  
الخامة و خمتف و القاُقزتة . وغير الفصيي الذي لـ يدخؿ في دا رة المسموع فهي : 

 الطاجف و الطَرش و الماش . -بفتي الداؿ–الَبْخت و الدتيباج 
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ٕٔٙٔ 

 ثحس انزاتغ ادل

 ادلونذ مبؼىن احملذز أو ادلرطور يف أنفاظ انفصحى  فض ا
إذا كا ػػت مظػػاهر المولػػد فيمػػا سػػبؽ تتمفػػؿ فػػي اسػػتعماؿ ألفػػاظ عربيػػة غيػػر 
محضػػة بػػال ظر إلػػى اسػػتعمالها المغػػوي و أو غريبػػة عػػف المغػػة الفصػػحى بػػال ظر إلػػى 

التغييػر أو التجديػد  أصمها الذي أخذت م ه   فإف المولد في هذا المظهػر يتجمػى فػي
 الذي يطرأ عمى ألفاظ الفصحى  فسها .

وهػػو مػػا يعػػرؼ ع ػػد عممػػا المغػػة المحػػدفيف بػػالتطور المغػػوي   إذ التطػػور فػػي 
مع ػػاه البسػػيط هػػو : التغيػػر الػػذي يطػػرأ عمػػى الكممػػة و سػػواء فػػي أصػػواتها أو داللػػة 

يصػيبها   وذلػؾ مفرداتها و أو فػي الزيػادة التػي تكتسػبها المغػة و أو ال قصػاف الػذي 
 .(ٔ) كمه  تيجة عوامؿ مختمفة ترتبط ارتباًطا وفيًقا بحياة اامـ في كافة مجاالتها

 و متعػػددة أبعػػاد لػػه التػػاريخي مسػػارها فػػي ظػػؿ مػػا مغػػةل يحصػػؿ الػػذي فػػالتغير
 التغيػر ووه ػاؾ والمكاف الزماف في اال تشار بفعؿ المغة في يحدث الذي التغير فه اؾ
 .. واالجتماعيػػة والفقافيػػة ال فسػػية أحػػوالهـ حسػػب المتكممػػوف اافػػراد يحدفػػه الػػذي
ذلؾ أف الكممة في كفير مف المغات مادة حية يعمؿ فيها الزماف و ويؤفر فيها  .(ٕ)إل 

و وتجػػّد فيهػػا الحيػػاة   فتتطػػور وتتبػػدؿ ووربمػػا اكتسػػبت خصوصػػيات مع ويػػة أبعػػدها 
العربية ب جوة مف الػذي يطػرأ عمػى االستعماؿ عف أصمها ُبعًدا قمياًل أو كفيرًاو وليست 

لػػذا يتمفػػؿ المولػػد فػػي هػػذا المبحػػث فػػي فالفػػة أقسػػاـو بيا هػػا  ( ٖ) غيرهػػا مػػف المغػػات
 كاآلتي : 

                                           

 .٘ٗ( ي ظر التطور الداللي بيف الشعر الجاهمي ولغة القرآف الكريـ لعودة خميؿ أبو عودة ص1)
 .ٖ/ٕٕٔ( ٔٛ( ي ظر مجمة مجمع المغة العربية بالقاهرة العدد )2)
 .ٖ٘ٚ( ي ظر العربية تاري  وتطور د/إبراهيـ السمرا ي ص3)
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ٕٕٔٙ 

 ادلطهة األول 
 انرون ذ أو انرطور يف أصواخ انكه ح

و وذلؾ كحذؼ (ٔ)وهو الذي يقع في مستوى الصوت المفرد الحرؼ أوالحركة
حرؼ مف حرؼ و أو إبداؿ حركة مف أخرى أو  حرؼ مف ب ية الكممة أو إبداؿ

 تسكيف متحرؾ و ومف أمفمته ما يبتي :
 حذف حزف من تن ح انكه ح :ا 1

 كما في جْمع "حاجة" عمى "جوا ي" .

 كالـ مف فميس حوا   حاجةٍ  جمع في: قولهـ فبماالمبرد : "  قاؿ أبو العباس
 .(ٕ)"... له قياس وال المولديفو ألس ة عمى كفرته عمى العرب

  ااصػَمعي مّتِبػع الَقْوؿ َهَذا ِفي َوُهوَ  وقاؿ ابف سيده معقًبا عمى قوؿ المبرد : "
 َأف عمػىو  َمًعػا غِمطػا َوقػد. فرّدهػا اْلقَيػاس َعػف اْلَحػَواِ   خرَجػت:  َقػاؿَ  اْاَْصَمِعي ِاَف

(هػػو ٕٚ٘)تػػ ياشػيوالرِ  (ٖ)َأِخيػه اْبػف َع ػهُ  ىحكػ ِفيَمػا الَقػْوؿ َهػَذا َعػف َرَجػعَ  اْاَْصَمِعي
 وحا جػة َحاَجػة ِمْ ػهُ  َ فِسػي ِفػي: َعْمػرو َأُبػو َوَقاؿَ .  حا جة جمع ِهيَ  : َقاؿَ  َأ ه وذكرا

 بُمَمػػي اْلَعبتػػاس َأُبػػو تشػػاغؿ َوَلػػو ... وحػػَوج وحػػاج وحػػوا   حاجػػات َواْلجمػػع وحْوجػػاء

                                           

 .ٕ٘الحديث د/ محمد محمد داود ص( ي ظر العربية وعمـ المغة 1)
 .ٕٕٗ/ٔالكامؿ في المغة واادب  (2)

عبػػد الػػرحمف بػػف عبػػد ار بػػف قريػػب ااصػػمعي و روى عػػف عمػػه وغيػػره ولػػـ يػػذكر أحػػد تػػاري   (3)
وتػػػاري  إربػػػؿ البػػػف المسػػػتوفي ٕٚٔوفاتػػػه و ي ظػػػر تػػػاري  العممػػػاء ال حػػػوييف لمت ػػػوخي ص

ٕ/ٕٖٚ. 
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ٕٖٔٙ 

 اْلَعػَرب َكػاَلـ عمى الَقْطع مف َلهُ  خيرا َكافَ  الّ حو مف يعِرفه َوَما اْاَْخَبار وُ َتؼ اْاَْشَعار
 . (ٔ)..."َأْيضا يسَمموف َوَياليَتهـ َغيره رجاؿ َفمَهَذاو  َكاَلمهـ مف َهَذا َلْيَس  َيُقوؿ َوَأف

 انشزغ وانرحه م:
  الشتْيِءو ِإَلى ااِلْضِطرَارُ  لمدتالَلِة عمى [َحَوجَ بخوذة مف اَاْصؿ ]م الحاَجةُ 
   .(ٕ)اْحتَاجَ  ِبَمْعَ ى و َيُحوجُ  َحاجَ :  َأْيًضا َوُيَقاؿُ  و اْحتَاجَ : الرتُجؿُ  َأْحَوجَ  ُيَقاؿُ 

وأصمها : حا جة بز ة "فاعمة" و وجمعهػا  عمػى ذلػؾ ااصػؿ  حػػوا   و بز ػة " 
فعا ؿ" و غير أّف العرب حذفوا مف المفرد الهمزة الواقعة عيً ا السـ الفاعؿ و فصػارت 

 مع لتدؿ عمى المحذوؼ في المفردحاجة عمى وزف "فاله"و وأبقوها في الج
 ِفػػي الحاَجػػةُ : َقػػاؿَ  أّ ػػه اْلَهْيػػفـَ أبػػي َعػػف...  الم ػػذري   َوَأْخبرِ ػػيقػػاؿ اازهػػري : " 

 حػذفوا َمػا ِإَلْيَهػا ردوا جمعوهػا فممتا اْلَياء ِمْ َها حذفوا   حا جة ِفيَها اَاْصؿ اْلَعَرب َكاَلـ
 محذوفػة اْلَيػاء َأف:  حػوا   عمػى ِإيتاَهػا جمعهػـ ؿّ فػد   وحػوا   َحاَجة:  َفَقاُلواو  ِمْ َها
 .(ٖ)" اْلَواِحَدة مف

ا دوف ػـ لهػؿ القديػى ااصػة عمػف العرب مف كاف ي طؽ لفظ الحا جػى أف مػعم
 يرػغػ َعَمػى َجمػعٌ  فهػي الحػوا   اػفبمػي : " ػو قػاؿ الخطابػ(ٗ)ذؼ و وهـ أهػؿ الػيمف ػح
 َذِلػػؾَ  َقػػاؿَ  فمػػفو  حاِ َجػػة اػم هػػ دةػالواحػػ فػػي وؿيقػػ مػػف ربػالعػػ فػمػػ َأفت  إال و اسٍ ػقيػػ
  َمىػعَ  اػجمعه يػف اَس ػالقي ابَ ػأص

                                           

 .ٗٔٗ/ٖالمخصص (1)

 ]ح و ج[ .ٗٔٔ/ٕيس المغة ي ظر مقاي (2)

 .ؿػ]ح و ج[.وحذؼ الياء كاف بعد قمبها همزة لوقوعها عيً ا السـ الفاعٛٛ/٘تهذيب المغة  (3)

 بتصرؼ . ٖٗٗ/ٔي ظر جمهرة المغة  (4)
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ٕٔٙٗ 

 .(ٕ)"َفْعمب العباس أبي عف (ٔ)ُعَمر َأبو رهػذكو   ػالَحوا 
ويفهـ مف قوؿ المبرد السابؽ: " عمى ألس ة المولديف..."و أف مظهر التوليد 

ف  –  االستعماؿ المغوي. فهو يراد به التغيير أو التطور الصوتي في تاري -ه ا وا 
 كاف مخالًفا لمقياس إال أ ه مسموع في فصيي كالـ العرب .  

 فقد ُسمع جمع حاجة عمى حوا   في قوؿ الشاعر:

 ِبْشػػػػػػػػراً  وَوَذْأتُ  حػػػػػػػػواِ جيو َفَمْمػػػػػػػػتُ 

 

ػػػػػػغابِ  الرتْكػػػػػػبِ  ُمَعػػػػػػرتُس  َفِبػػػػػػْ َس  ...  .(ٖ)السِّ
 

 و(ٗ) حاجةٍ  َجْمعُ  َحوا  َ  َأفت  َعَمى َشاِهدٌ  اْلَبْيتِ  َهَذا َوِفي: َبرِّي اْبفُ  َقاؿَ 
 وقاؿ الشماخ :

 إالّ  الحاجػػػػػػػػػػػػاتُ   ػػػػػػػػػػػػا َ يْ بَ  َتَقطتػػػػػػػػػػػػعَ 
 

 .(٘) الَجػػػػػػػػِريِّ  عَمػػػػػػػػ َتِسػػػػػػػػْففَ عْ يَ   َ وا ِ َحػػػػػػػػ ...
 

 وقاؿ ااعشى:

 ِقَباِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػهِ  َحػػػػػػػػػػػػػػػػػػْوؿَ  اُس ال تػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 .(ٙ) َوالَمَسػػػػػػػػػػػػػاِ ؿْ  الَحػػػػػػػػػػػػػَواِ  ِ  أْهػػػػػػػػػػػػػؿُ  ...
 

                                           

هو أبو عمػر محمػد بػف عبػد الواحػد الزاهػد و أحػد أ مػة المغػة المشػاهير المكفػريف تػوفي سػ ة  (1)
 .ٚٛ/ٕٔوسير أعالـ ال بالء لمذهبي ٜٕٖ/ٗف البف خمكاف هػ و ي ظر وفيات ااعياٖ٘ٗ

 .ٖٕ٘/ٔغريب الحديث  (2)

]وذأ[ ٕٜٔ/ٔولساف العػرب  ٓٛ/ٔمف الوافر و وهو في الصحاح  الُمحاِربيِّ  َسَمَمةَ  بياَ  ( البيت3)
 ]وذأ[ و فممت : أصمحت و ووذأت : زجرت و والسغب : الجوع .ٕٜٔ/ٔ

 ]و ذ أ[.ٕٜٔ/ٔ( لساف العرب 4)
و واالعتسػاؼ : خػبط الطريػؽ عمػى غيػر هدايػة و  ٕٚالػوافر و وهػو فػي ديوا ػه ص ( البيت مف5)

و والجػػػرّي : الرسػػوؿ بمغػػػة أهػػػؿ  ٕٖٕكمػػا فػػػي الفػػروؽ المغويػػػة ابػػػي هػػالؿ العسػػػكري ص 
 ]جري[. ٙ٘ٓٔ/ٕالحجاز و كما في شمس العموـ 

 ٓ٘( البيت مف الكامؿ و وهو في ديوا ه ص 6)
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ٕٔٙ٘ 

 َعػزت  ِلمتػهِ  ِإفت »: ( ) ارِ  َرُسػوؿُ  َقػاؿَ :  َقػاؿَ  َروُعمَ  اْبفِ  َعفِ وعميه جاء الحديث 
 ِمػفْ  اآْلِمُ ػوفَ  ُأوَلِ ػؾَ  َحػَواِ ِجِهـْ  ِفػي ِإَلْيِهـْ  ال تاُس  َيْفَزعُ  ال تاسِ  ِلَحَواِ  ِ  َخَمَقُهـْ  َخْمًقا َوَجؿت 
 .(ٔ) «ارِ  َعَذابِ 

لػػذي جػػّد بعػػد عمػػى أ ػػه مػػف المحػػدث ا -أمػػا ابػػف سػػيده ف ظػػر إلػػى التوليػػد ه ػػا
عصر االحتجاج و ال عمى أ ه مما ُغّير في تاري  االستعماؿ المغوي و وهو مػا جعمػه 

 ُيخّطئ المبرد فيما قاؿ.

 ِفػي َوَيُقولُػوفَ وتبعه القاسـ بف عمي الحريري فجعمه مف غمظ المحَدفيف فقاؿ: "
 .(ٕ) ..." اْلُمحدفيف بعض وهـ َكَما ِفيهِ  فيوهموف حوا  و: َحاَجة جمع

كؿ مف المبرد وابف سيده مصيب فيمػا قػاؿ و غيػر أف لكػؿ م همػا وجهػة فػي و 
 مع ى المولد.  

 وقوؿ ابف سيده:" ولو تشاغؿ أبو العباس بممي ااشعار...ال " .

فيه داللة عمى أف مف روى شيً ا مف كالـ العػرب كػاف حجػة عمػى مػف أ كػر و 
مػف اشػتغؿ بػالجمع والروايػة وأف طريؽ الرواية عف العرب وااعراب َوِعُر المسػمؾ و ف

فػي  ؽُ َحػمْ يُ  وأجهد  فسه في االستظهار والتحقؽ والتفبت مف صحيي كػالـ العػرب ولػـ
و لـ يسمـ مف  قد غيره   لسعة المغة و ولفوته الكفير مف فصيحها   هَشبوُ ذلؾ اامر 

. 

                                           

 .ٚٔٔ/ٕومس د الشهاب القضاعيٖٛ٘/ٕٔ( المعجـ الكبير لمطبرا ي  1)
 .ٗٙ( درة الغواص في أوهاـ الخواص ص 2)
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ٕٔٙٙ 

 : ذضكني ادلرحزك-2
 " بفتي العيف وسكو ها. الشتْمع كما في لفظ "
 و العػػػرب لغػػػة - المػػػيـ بتحريػػػؾ - الشتػػػَمع:  الفػػػراء قػػػاؿة : " قػػػاؿ ابػػػف قتيبػػػ

 وَحَفػػػرو َحْفػػرٌ  بفيػػه: أعرابيػػة عػػف ااعرابػػػي ابػػف وروى و َشػػْمع يقولػػوف والمولػػدوف
 .(ٔ) " بالسكوف َحْفرٌ  وااجود

 والُفَصػحاءُ  ُمَولتػدةو وهػي الشتػمعو مف َأَخص  : الشتْمَعةُ وقاؿ إبراهيـ الفارابي : " 
 .(ٕ) "بالفْتي الميـِ  تحريؾ عمى

فمف خالؿ هذيف القػوليف يتبػيف أف المسػموع عػف الفصػحاء فػي كممػة الشتػَمع 
هػػو الفػػتي و كمػػا أف المسػػموع عػػ هـ فػػي كممػػة حْفػػر هػػو تسػػكيف الوسػػط و غيػػر أف 
تسكيف الوسط مف الكممة الفالفية يمفؿ ظاهرة لهجية لقبا ؿ عربية فصيحة و وهي : 

 َمْيَسَرةٍ  ِإَلى َرةٌ َفَ ظْ  وربيعة و وعميها جاء قوؿ ار )تعالى( بكر ابف وا ؿ وتميـ 

و (ٖ)


و إال أّف الحجة في هذا العصػر لمسػماع ال القيػاس   ولػذا عػد التسػكيف فػي لفػظ (ٖ)

ف كاف فصيًحا في القياس .  الشمع مف المولد و وا 
 إتذال حزف من حزف ك ا يف اآلذ : – 3

 أوالً : انرشويظ :
  (ٗ) التشػويش َوَكػَذِلؾَ  اْخػِتاَلط ِفػي َكػاَلـ:  الوْشَوشػة :المتْيػث اؿَ َقػقاؿ اازهري :" 

 َأجمُعػػوا الّمغػػوييف َفػػِإف التشػػويش َوأمػػا الِخفتػػةو َفِهػػيَ  الوشوشػػة أّمػػا خطػػبو َهػػَذا:  قمػػت
                                           

 ]ح ؼ ر[ .٘ٛ/ٕو والحفر : ت كؿ ااس اف و ي ظر مقاييس المغة ٕٚ٘( أدب الكاتب ص1)
 ]ش ـ ع[.ٕٗٔ/ٔ( ديواف اادب 2)
ي [ هي قراءة الحسف وأبي رجاء ومجاهد و كما في المحتسػب البػف ج ػٕٓٛ( البقرة مف اآلية ]3)

و وي ظر المهجات العربية والقراءات القرآ ية دراسػة فػي البحػر المحػيط د/محمػد ٖٗٔ/ٔي ج 
 .ٜٛخاف ص

 ]و ش و ش[ .ٜٜٕ/ٙ( العيف 4)
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ٕٔٙٚ 

 َوُهػػوَ  التهػػويشو َوَأصػػمه. الَمولّػػديف َكػػاَلـ ِمػػفْ  َوَأ ػػه اْلَعَربيتػػة ِفػػي َلػػهُ  أصػػؿ اَل  َأ ػػه عمػػى
 .(ٔ) " ْخِميطالتت 

فاازهري ُيخّطئ الميث في تفسيره الوشوشة والتشويش ببّ ه الكالـ في اخػتالط 
و ويفّسػػر هػػو الوشوشػػة بالمسػػموع عػػف العػػرب و مػػف قػػولهـ : رجػػؿ َوْشػػواش أي : 

 خفيؼ و قاؿ الشاعر:

 ُمْشػػػػػػَمِعؿ   ِلُسػػػػػػميمى عػػػػػػـٍ  ابػػػػػػفِ  بت رُ 

 

 الَعِجػػػػػػػػؿْ  القػػػػػػػػوـِ  أخػػػػػػػػا فت إ مسػػػػػػػػتعجؿٌ  ...

 

 ؿػاإلِبػػػػػػػػ وَتْشػػػػػػػػ اه القػػػػػػػػـو هُ ُيِحب ػػػػػػػػ
 

 .(ٕ) َرِفػؿْ  الَحػيِّ  وفػي َوشواشٍ  الشتْوؿِ  في ...
(ٕ). 

 

 ُعَبْيَدةَ  َأبو قاَله الَعَمِؿو الَخِفيؼُ  الَيدِ  الرتِفيؽُ  وُهوَ  الذِّرَاِعو َوْشَوِشي   َرُجؿٌ : وُيَقاؿ
 :وَأْ َشدَ 

 الػػػػػػػػػػذِّرا َوْشَوِشػػػػػػػػػػي   َفتػػػػػػػػػػىً  فقػػػػػػػػػػاـَ 
 

 .(ٖ) َيْهُمػػػػػػػػػػػـِ  وَلػػػػػػػػػػػـْ  َيَتَمبتػػػػػػػػػػػثْ  لػػػػػػػػػػػـ عِ  ...
 

وأمػا التشػػويش بصػيغة " التفعيػػؿ" و فمػػيس مػف ااصػػيؿ فػػي كػالـ العػػرب و بػػؿ 
مما غير عمى ألس ة المولديف و وأصػمه التهػويش و بالهػاء و ومػا اسػتدركه اازهػري 

                                           

 ]و ش و ش[.ٖ٘ٓ/ٔٔ( تهذيب المغة 1)
( اابيػػات مػػف الرجػػز و لج ػػدؿ بػػف حػػري و وقبػػؿ : لج ػػدب و وهػػي فػػي العبػػاب الزاخػػر لمصػػاغا ي 2)

]ر ؼ ؿ[ و والمشمعؿ : الجاد فػي أمػره الماضػي فيػه ٜٔ/ٜٕ]ح وس[ وتاج العروس ٜٓ/ٔ
و والشتْوؿ : جمع شا مة و وهي ال اقة التي ذهب لب ها و وَرَفؿ : خُرؽ في فيابػه ]قػبي فيهػا[ 

 .  ٗٗٔو وي ظر الصاحبي في فقه المغة ص
 ٓٛ( البيت مف المتقارب و وهو لمعاوية بف أوس الكمبػي و فػي البرصػاف والعرجػاف لمجػاحظ ص3)

ـّ بػاامر ٔ٘ٗ/ٚٔوتاج العػروس  ٓٛص ]و ش و ش[ و والتمبػث التمهػؿ و ويهمػـ : مػف هػ
 ]هػ ـ ـ[ .ٖٚ٘/ٖليفعمه و العيف 
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ٕٔٙٛ 

عمػى الميػث صػحيي   إذ لػـ يسػمع التشػويش بصػيغة التفعيػؿ مػف ااصػؿ }وشػوش{ 
 لؾ التهويش مف ااصؿ "هوتش".بمع ى التخميط   إ ما المسموع في ذ

 يػػْدخؿ َأيو (ٔ) «َيَتَهاَوُشػػوفَ  َكِفيػػرٌ  َبَشػػرٌ  َفػػِإَذا»(: ففػػي حػػديث اإلسػػراء قػػاؿ)
 شػػتهوّ :  َقْولػػؾ مػػف َوُهػػوَ  يسػػتقروف َواَل  َبْعًضػػا َبعضػػهـ ويخػػالط بعػػض ِفػػي َبعضػػهـ
 .(ٕ) ِبَبْعض بعضه طتخمت  : ِإذاو  الشتْيء

ـٍ  ْبػػػفِ  َقػػػْيسِ  َحػػػِديثُ  َوِمْ ػػػهُ   : َأيو  «الَجاِهميتػػػة ِفػػػي ُأَهاِوُشػػػُهـْ  ُكْ ػػػتُ » :(ٖ) َعاِصػػػ
 .(ٗ) اإلْفَساد َوْجهِ  َعَمى ُأَخاِلُطُهـ
شته فقد َخَمْطَته َشْيء كؿ َوَكَذِلؾَ  اختمطوا ِإذا اْلَقْوـ َهوتش قدو   الرمة ُذو َقاؿَ  َهوت
َيػاح َوَأف اْلمَ ازؿ يصؼ  َبْعضػَها وخمطػت غّيرتهػا َأو عفتهػا َحتتػى ِفيَهػا اْختمفػت قػد الرِّ
 : ِبَبْعِضه

َشػػػػػتْ  الشػػػػػتَاء ِلَتْهتػػػػػافِ  َتَعفتػػػػػتْ   وَهوت

 

ػػػيؼ  ا جػػػات بَهػػػا ...  .(٘) َكػػػْدرا َشػػػْرّقيةً  الصت
 

وَ ْقُؿ التشويش مف مع اه إلى مع ػى التهػويش ال يعػد مػف االسػتعماؿ الفصػيي  
 ُسػػُجودِ  َحػػِديثِ  يِفػػ فمػػـ تسػػا ده روايػػة مػػف المسػػموع مػػف كػػالـ العػػرب و وأمػػا مػػا جػػاء

                                           

وغريػػب الحػػديث البػػف قتيبػػة ٖٗ٘/ٙ( و وهػػو فػػي مسػػ د أحمػػد ( رواه عبػػد ار بػػف مسػػعود )1)
ٔ/ٖٚٗ. 

 .ٖٙٚ/ٔ( غريب الحديث البف قتيبة2)
( فػي وفػد ب ػي ف ب ي تميـ و وفػد عمػى رسػوؿ ار)( هو قيس بف عاصـ بف س اف الم قري م3)

و ومعجػـ الصػحابة ابػي القاسػـ ٖٙ/ٚ( و ي ظر الطبقػات الكبػرى البػف سػعد تميـ فبسمـ )
 .ٖ/٘البغوي 

 ]هػ و ش[.ٕٕٛ/٘( ال هاية في غريب الحديث واافر4)
[ ]هػػػ و شٗٛ/ٗوغريػػب الحػػديث ابػػي عبػػد  ٘ٛ( البيػػت مػػف الطويػػؿ و وهػػو فػػي ديوا ػػه ص5)

 وو ا جات الصيؼ : زوابعه و وكدر : فيها غبارو كما في شرح الديواف.
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ٕٜٔٙ 

 ُمْخػَتِمط َكػالـٌ ب : اْلَوْشَوَشػةُ فقد فسػر بعضػهـ  و(ٔ) «الَقْوـُ  َتَوْشَوَش  اْ َفَتؿ فممتا» الستهو
و وهو تفسير سػياقي م اسػب لمقػاـ الحػديث و وأصػمه مػف  ُيْفَهـ َيكادُ  اَل  َخِفي   ُمْخَتِمط

و  ُيَبيِّْ ػه َلػـْ  بكػالـٍ  َتَكمّػـ ِإَذا َوْسػَوَسوخفاء الصوت المعبػر ع ػه بالسػيف مػف قػولهـ : 
ػػاو وبػػه جا ػػت الروايػػة أيًضػػا : " (ٕ) والشػػيف لغػػة فيػػه  و (ٖ) " اْلَقػػْوـُ  َتَوْسػػَوَس  اْ َفَتػػؿَ  َفَممت

ػػا» ُعْفَمػػافَ  َحػػِديثُ  َوِمْ ػػهُ    ػػاٌسو ُوْسػػِوَس  وسػػمـ َعَمْيػػهِ  المتػػه َصػػمتى المتػػه رسػػوؿُ  قُػػِبض لمت
 .(ٗ) ِبَمْوِته وُدِهَش  كالُمه َتَمطاخْ  َأ تهُ  ُيريد «ُوْسِوس ِفيَمفْ  وُكْ ت

ُش  والتتْشػػػػويُش لػػػػذلؾ قػػػػاؿ الفيػػػػروز آبػػػػادي فػػػػي مع ػػػػى االخػػػػتالط : "  والُمَشػػػػوت
ُش  وابُ ... َلْحفٌ  ُكم ها: والتتَشو  ُش  التتْهويُش : والصت ُش  والُمَهوت   (٘) " والتتَهو 

ا: ادل ثوخ :
ً
 شا  

 ِإذا وتٌ بُ هْ ومَ  يتٌ بِ هَ  َورجؿ. هتُ مْ ذلت  ِإذا: اتً بْ هَ  هتُ بِ هْ أَ  ؿَ جُ الرت  ت  بَ هَ  قاؿ ابف دريد : "
 .ضعؼ : َأي تةبْ هَ  َوِبه وَجَباً ا َضِعيفا َكافَ 

  .(ٙ) " مولدة وأحسبهاوِهَداَية غير عمى ُيْرسؿ الطتاِ ر: وتُ بُ هْ المَ :َحاِتـ َأُبو َقاؿَ 
وهو فابف دريد يذكر في مع ى "هبت" وما اشتؽ م ه : التذليؿ والضعؼ و 

 المسموع عف العرب و قاؿ طرَفة :

 َلػػػػػػػػػػػػػػػػػهُ  فػػػػػػػػػػػػػػػػػؤادَ  اَل  فاْلَهِبيػػػػػػػػػػػػػػػػػتُ 
 

 .(ٔ) َفَهُمػػػػػػػػػػػػػػػػػه فْبتُػػػػػػػػػػػػػػػػػه والفبيػػػػػػػػػػػػػػػػػتُ  ...
 

                                           

وس ف أبػي داود  ٔٓٗ/ٔ( وهو في صحيي مسمـ ( رواه عبد ار بف مسعود عف رسوؿ ار )1)
 .ٕٛٙ/ٔداود 

 ]و ش و ش[. ٔ٘ٗ/ٚٔوتاج العروسٜٓٔ/٘( ي ظر ال هاية 2)
 .ٖٖٔ/ٕ( صحيي ابف خزيمة 3)
 ]و س و س[ .ٚٛٔ/٘وال هاية ٜٙٔ/ٔهقي ( ي ظر شعب اإليماف لمبي4)
 ]و ش و ش [.ٜٙ٘/ ٔ( القاموس المحيط 5)
 ]هػ ب ت[ .ٕٚ٘/ٔ( جمهرة المغة6)
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ٕٔٚٓ 

 
 وقاؿ آخر :

 ػاْلػػ ُمَصػػعتدِ  التتراِقػػي تَمْهُبػػو  وَأْخػػَرؽَ 
 

 .(ٕ) ُعَ ػػػػػػػابِ  الَمْ ِكَبػػػػػػْيفِ  ِرْخػػػػػػوِ  َبالِعػػػػػػيـِ  ...
 

 .(ٖ) ه رخاوةوأصمه مف الضرب بالعصا و أو الضرب المتتابع الذي في
              : َواْبِ هِ  َخَمؼٍ  ْبفِ  ُأَميتة ِفي ()َعْوؼٍ  ْبفِ  الرتْحَمفِ  َعْبدِ  وعميه جاء قوؿ

 ِبالستْيؼِ  َضَرُبوُهما: َأي وَبْدرٍ  َيْوـَ  اْلُمْسِمِميفَ  َيْعِ ي  " ِمْ ُهَما َفَرُغوا َحتتى َفَهَبُتوُهما" 
 .(ٗ) َقَتُموُهَما َحتتى

 ا كاف أو مع وًيا .ػؿ و محسً ػؼ والتذليػعمى ما يالـز ذلؾ مف الضعفـ أطمؽ 
أما ما  قمه ابف دريد عف أبي حاتـ مف أّف المهبوت : الطا ر يرسؿ عمى غير 
هداية و فهو مف المولد و أو الم قوؿ عمػا كا ػت تسػتعممه العػرب إلػى غيػرهو وأصػمه 

 .مف مادة]هػ ب ذ[ بمع ى أسرع
 ِفػػي أْسػَرع : ُمَهاَبػَذة وهاَبػذَ  واْهَتَبػذ وأْهَبػذو  َهْبػػذا َيْهِبػذ ذَهَبػ قػاؿ ابػف سػيده : "

 .ه َمْشي
 : َوأْ شد الطاِ رِ  ِفي الُمَهاَبَذة اْسُتْعِممت َوقد

 ُمَهاِبػػػػػذٌ  َفُهػػػػػوَ  المتْيػػػػػؿِ  ُجػػػػػْ يَ  ُيَبػػػػػاِدرُ 

 

 .(ٔ) " والَقػػػػْبضِ  بالتتَبس ػػػط الَجَ ػػػاح َيحػػػث   ...
 

                                                                                                           

و والهبيػػت : ضػػعيؼ القمػػب و والفبيػػت عكسػػه و  ٔٛ( البيػػت مػػف المديػػد و وهػػو فػػي ديوا ػػه ص1)
 ه ا : العقؿ .–والفَهـ 

]هػػػػ ب ت[ والصػػػحاح ٖ٘ٔ/ٖ ( البيػػػت مػػػف الطويػػػؿ و وهػػػو فػػػي غريػػػب الحػػػديث ابػػػي عبيػػػد2)
 ]ع ف ب[ و ومهبوت التراقي :المحطوطها ال اقصهاو والُعَ اب : العظيـ اا ؼ.ٜٛٔ/ٔ

 .ٗٙ/ٕ -ٕٚٙ/ٔ( ي ظر المخصص البف سيده 3)
 ]هػ ب ت[ ٕٓٔ/ٕولساف العرب  ٖٕٛ/٘( ي ظر ال هاية في غريب الحديث واافر 4)
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ٕٔٚٔ 

 

                                                                                                           

الكامػػػػؿ فػػػػي المغػػػػة واادب لممبػػػػرد  ( البيػػػػت مػػػػف الطويػػػػؿ و وهػػػػو ابػػػػي خػػػػراش الهػػػػذلي فػػػػي1)
 ]ج ف ح[.ٗٛ/ٖو وج ي الميؿ : ظالمه ي ظر العيف ٖٙٓ/ٔوالمخصص ٖٙٔ/ٕ
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ٕٕٔٚ 

ع بمفػظ  " هبػت " بػداًل مػف " هبػذ "أو أبػدلوا التػاء فالمولدوف عّبروا عف اإلسرا
مف الذاؿ و وهو ما لـ ُيسمع عف العرب و ولـ تسا ده رواية  و فهو إًذا غيػر فصػيي 
و وال ُيحػػت  بػػه فػػي المسػػتعمؿ مػػف مفػػردات المغػػة   اف المعػػوؿ عميػػه السػػماع  وال 

 سماع لػ "هبت" بمع ى أسرع . 
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ٕٖٔٚ 

 ادلطهة انصا  
 حانرون ذ يف انثن 

وهو التغير الذي يقع في ب ية الكممة و كالزيادة فػي بعػض الصػيغ و أو صػوغ 
 الكممة عمى ب اء جديد لـ يبلفه العرب مف قبؿ و كاآلتي:

 انزيادج يف تؼض انص ؾ: ا 1
هان :

ْ
ز
ُ
 أوالً : انث

يَضاُحها و الحّجة:  الُبْرهاف : الّميث َقاؿَ قاؿ اازهري : " َ   .(ٔ) وا 
 بالُبْرهػػافو َجػػاءَ  ِإذا: فػػالفٌ  َبػػْرَهف: وقػػوُلهـ أصػػمّيةو َليسػػت هػػافالُبرْ  َو ػػوف: قمػػتُ 

ػػَواب ُمَولتػػدو  صػػيّ  ِإف ااعرابػػيّ  اْبػػف َقاَلػػه َكَمػػا بالُبْرهػػاف َجػػاءَ  ِإذا: َأْبػػَره: ُيَقػػاؿ َأف َوالصت
 عمى جمعٍ   وف الُبْرهاف ِفي ال  وف تكوف َأف َويجوز َعْمروو أبي ِرَواَية ِفي َوِهي َع ُهو

 َعَمػى وَمصػيراً  ُمْصػَداٍفو عمػى ُمَصػاداً  جمُعػوا َكَمػا ااصػمّيةو كػال  وف ُجعمػت فـّ  ْعاَلفوفُ 
 .(ٕ) " أصمّية أّ ها توّهـ عمى َمَصاريفو عمى رافَ ػُمص َجَمُعوا فـّ  راٍفوػُمصْ 

يؤخذ مف قوؿ اازهري أّف البرهاف أصمه : َبَره بز ػة "فَعػؿ" و ومع ػاه : الصػفاء 
و فػػـ ُجمػػع عمػػى ُبرهػػاف و بز ػػة "ُفْعػػالف" و  (ٖ) ض الحجػػة وصػػفا ها والبيػػاض   لبيػػا

ف و ػه زا ػػدة كمػػا ُجمػػع ُمصػاد عمػػى مصػػداف و فػػـ  ػػزؿ هػذا الجمػػع م زلػػة المفػػرد فػػي 
االستعماؿ المغوي   ولػذلؾ ُجمػع عمػى بػراهيف و كمػا ُجمػع المصػير عمػى مصػراف فػـ 

هػػػاف بصػػػيغة اإلفػػػراد أو مصػػػاريف   فُشػػػبَِّهت  و ػػػه بااصػػػمية و ومػػػف اسػػػتعماؿ البر 
 قوؿ الشاعر :  و المصدر 

 
                                           

 ]ب رهػ[ٜٗ/ٗ( العيف 1)
 ]ـ ص د[ .٘ٗٔ/ٚ]ب ر هػ[ و والمصاد : الجبؿ كما في العيف ٚ٘ٔ/ٙ( تهذيب المغة2)
 ]ب ر هػ[ .ٛ٘/ٔوأساس البالغة ٖٖٔ/ٗ( ي ظر المحكـ والمحيط ااعظـ 3)
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 بهػػػـْ  دُ ْ ػػػيَ  يفَ ِحػػػ ـْ خػػػاهُ أَ  وفَ لُ بَ ْسػػػيَ  ال

 

 .(ٔ) ها ػػػاُبرْ  قػػػاؿَ  مػػػا مػػػىعَ  بػػػاتِ ا ِ ال ت  فػػػي ...
 

َصاِدِقيفَ  ُكْ ُتـْ  ِإفْ  ُبْرَهاَ ُكـْ  َهاُتوا ُقؿْ  وقوله )تعالى( :
 (ٕ). 

َدَقةُ وفي الحديث : "   .(ٖ) " ُبْرَهافٌ  الصت
فػـ اشػػتؽ م ػػه الفعػػؿ "بػػرهف" بعػػد التغييػػر و إًذا فقػػوؿ اازهػػري : "يبػػرهف مولّػػد"  
مع ػػاه : مغيتػػر مػػف أصػػؿ متػػروؾ فػػي المغػػة و وهػػو "بػػره" إلػػى فػػرع مسػػتعمؿ و وهػػو 

إال التغييػػر و ولػػذلؾ عػػّد الجػػوهري الفعػػؿ  -ه ػػا –"البرهػػاف" و ولػػيس لمتوليػػد مع ػػى 
ػػةُ : لُبْرهػػافُ ا"بػػرهف" مػػف الصػػحيي فػػي المغػػة فقػػاؿ : "  :  أي و عميػػه َبػػْرَهفَ  وقػػد و الُحجت

 .(ٗ) " ةجت الحُ  أقاـ
وهػػو مػػف المولػػد أو المغيػػر قػػديًما فػػي عصػػر االحتجػػاج و وبػػه جػػاءت الروايػػة 

فهػػػو إًذا ممػػا يحػػػت  بػػػه و ويقػػػاس عميػػػه فػػػي  -كمػػػا تقػػػدـ –الفصػػيحة  ظًمػػػا و فػػػرًا 
 االستعماؿ المغوي .

ح :
َ
ق
َ
ن
ْ
ذ
َ
ا : احل

ً
 شا  

ارس في باب ما جاء مف كالـ العرب عمى أكفر مف فالفة أحرؼ : " قاؿ ابف ف
ـُ و  ُمَولتػػَدةٌ  ِهػػيَ  َواِ  تَمػا َأْصػػِميتًةو َعَرِبيتػػةً  َلْيَسػػتْ  َوَأُظ  َهػػا و اْلَحْذَلَقػػةُ  َوِمْ ػهُ    زَاِ ػػَدةٌ  ِفيَهػػا َوالػػالت

                                           

( البيػػت لقػػريط بػػف أُ يػػؼ أحػػد ب ػػي الع بػػر و مػػف البسػػيط و وهػػو فػػي عيػػوف ااخبػػار البػػف قتيبػػة 1)
و وي ػدبهـ : يػدعوهـ و وال ا بػات : المصػا ب  ٘وشرح ديػواف الحماسػة لمتبريػزي صٕ٘ٛ/ٔ

 والمممات . 
 [ .ٔٔٔ( البقرة مف اآلية ]2)
وأمػالي ٘ٛٔ/ٜعجػـ الكبيػر لمطبرا ػي( و وهػو فػي الم( رواه ابف مسعود ورفعه إلى رسوؿ ار)3)

 .ٓٙٔ/ٕابف بشراف 
 ]ب ر هػ ف[ .ٕٛٚٓ/٘( الصحاح4)
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ػا َأْكفَػرَ  َسػافِ اإلِْ ْ  ادَِّعػاءُ :  َواْلَحْذَلَقةُ .  اْلِحْذؽُ  َأْصُمهُ  َواِ  تَما  ِحػْذؽٍ  ِإْظَهػارَ  ُيِريػدُ  ِعْ ػَدُهو ِممت
 .(ٔ) " ِبالشتْيءِ 

فما ذكره ابف فارس في هذه الكممة و يدؿ عمى أف التوليد يقصد به التغيير أو 
الزيػػادة بتكريػػر حػػرؼ فػػي أصػػوؿ الكممػػة و  –التجديػػد فػػي صػػيغة الكممػػة و وهػػو ه ػػا 
 ا ها مف ااصؿ }حذؽ{. فصار وز ها }فعمؿ{ بعد أف كاف }فعؿ{  

 الرجػػؿ حػػذلؽ: ويقػػاؿويؤيػػد زيػػادة الػػالـ فػػي تمػػؾ الصػػيغة قػػوؿ الجػػوهري : " 
 .(ٕ) " ع ده مما أكَفرَ  واّدعى الِحْذؽَ  أظهر إذا وتحذلؽو الالـو بزيادة

غير أ ي لـ أجد مف المبفور الفصيي شعرًا أو  فػرًا يؤيػد إفبػات هػذه الصػيغة فػي 
المهػػارة و إًذا فهػػي مػػف المولػػد الػػذي ال ُيعتػػد بػػه فػػي الداللػػة عمػػى مع ػػى الحػػذؽ و 

 االستشهاد المغوي   ل في حجة السماع ع ه .
 : صوؽ انكه ح ػهى تناء ظذيذا 2

  : اْلُماَلَعَ ةُ كما في لفظ :     
 : َأي لعػيفو ِذْ ػب: قيػؿ َوِمْ ػه والطػردو اإلبعػاد َأصػمه : المتْعػفقاؿ ابف دريد : " 

 :الشّماخ َقاؿَ  وطريد

 َع ػػػػػهُ  و فيػػػػػتُ  الَقطػػػػػا ِبػػػػػهِ  َذَعػػػػػْرتُ 
 

 .(ٖ) الّمعػػػػػػػػيفِ  كالرتُجػػػػػػػػؿِ  الػػػػػػػػذِّْ ب َمقػػػػػػػػاـَ  ...
 

ـت .  َكالّرجؿِ  المعيف الذِّْ ب َمقاـَ :  اْلَكاَلـ َووجه  (َتَعػاَلى) ار مػف المتْعَ ػة َصػاَرت فػ
...  اسال تػػ يمعػػف: ُلَعَ ػػة َورجػػؿو  ال تػػاس يمع ػػه: اْلعػػيف بتسػػكيف ُلْع ػػةو َورجػػؿ.  إبعػػاداً 

                                           

 ]ح ذ ؿ ؽ[ . ٗٗٔ/ٕ( مقاييس المغة 1)
 ]ح ذ ؽ[ . ٚ٘ٗٔ/ٗ( الصحاح 2)
و وذعػػرت : أفزعػػت و والقطػػا : ضػػرب مػػف الطيػػر  ٕٜالبيػػت مػػف الػػوافر و وهػػو فػػي ديوا ػػه ص (3)

 معروؼ .  
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 ِفػػػي ُتعػػػرؼ لػػػـ إسػػػالمية كممػػػة َوَهػػػِذه و ِبػػػاْلُفُجورِ  َقػػػذفَها ِإذا و امرأتَػػػه الرجػػػؿُ  والعػػػفَ 
 .(ٔ)" والمِّعاف المالَع ة َذِلؾ مف والمصدر و اْلَجاِهِميتة

فابف دريد يذكر الداللة ااصمية في المغػة لمفػظ "لعػف" و وهػي الطػرد و مسػتداّل 
و فـ يشير بعد ذلؾ إلى اال تقػاؿ الػداللي لهػذا المفػظ  عميها ببيت مف الشعر الجاهمي 

بقوله : فـ صارت المع ة مف ار ... ال  و فهو مجػاز باالسػتعارة لمشػابهة المع ػوي 
 . (ٕ) العذاب  بالمحس المشاهد و فمف لع ه ار و فقد أبعده مف رحمته وُخمِّد في 

باب والتشػػاتـ و وهػػو مػػف ... وُلَعَ ػػة  فمع ػػاه السػػ ُلْع ػػة َورجػػؿ وكػػذلؾ قولػػه :
المجػاز المرسػؿ   لعالقػة السػببية اف السػػباب سػبب فػي الفرقػة والطػرد أو اإلبعػػاد و 

 تحّيػي اْلَعػَرب َكاَ ػتوهو تطور فػي الداللػة حػدث فػي المغػة قػديًما و قػاؿ اازهػري : " 
 َأف المِمػػؾ َأيَهػػا َأبيػػت : َوَمْعَ ػػاهُ  المتْعػػفو أبيػػتَ : لْمممػػؾ َتقػػوؿ ِبػػَبف اْلَجاِهِميتػػة ِفػػي ُمُموكَهػػا
 .(ٖ) " َعَمْيهِ  ُتْمَعف اأمرً  تَبتي

 وعميه جاء قوؿ ع ترة :

 َشػػػػػػػػػد يتةٌ  دارهػػػػػػػػػا ُتْبمَغ ِّػػػػػػػػػي َهػػػػػػػػػؿ
 

 .(ٗ) مصػػػػػػرتـ الشتػػػػػػرَاب بمحػػػػػػرـو ِع ػػػػػػتلُ  ...
 

فـ يشير بعد ذلؾ إلى المولتد المبتكر في عصر صدر اإلسالـ و وهو الفعؿ 
"ُمالَعَ ة وِلعاً ا" و بز ة مفاعمة وِفعااًل و وهو  "العف" و بز ة فاَعَؿ و ومصدريه

استحداث في الصيغة فقط دوف المفظ والمع ى و فهي صيغ مبخوذة مف لفظ "لعف" 

                                           

 ف[ .]ؿ ع ٜٓ٘/ٕ( جمهرة المغة 1)
 ]ؿ ع ف[ .ٕٓٗ/ٕ( ي ظر تهذيب المغة 2)
 ]ؿ ع ف[ . ٕٔٗ/ٕ( المصدر السابؽ 3)
]ؿ ٖٔٗ/ٕوتهػذيب المغػة ٓٙٔ( البيت مف الكامؿ في شػرح ديػواف ع تػرة لمخطيػب التبريػزي ص4)

]ؿ ع ف[ و وشػػد ية : م سػػوبة إلػػى فحػػؿ يقػػاؿ لػػه شػػدف و وُلع ػػت : ُسػػبتت بضػػرع ٖٔٗ/ٕ
 مصّرـ ال لبف فيه .
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   (ٔ) ومف مع اه   لوقوع التفرقة والبعد بيف الزوجيف بالمِّعاف وكذلؾ َ ْفي الولد
 َلْعَ ةَ  َأفت  َواْلَخاِمَسةُ :ولوجود لفظ المعف صريًحا في آية المعاف و وهي قوله )تعالى(

اْلَكاِذِبيفَ  ِمفَ  َكافَ  ِإفْ  َعَمْيهِ  المتهِ 
 (ٕ). 

 ُشػػَعْيٍبو ْبػفِ  َعْمػػِرو َعػفْ وهػذا الب ػاء فصػػيي   لػوروده فػي الحػػديث الشػريؼ و 
و َعَمْيػػهِ  ارُ  َصػػمتى ال تِبػػيت  َأفت  َجػػدِِّهو َعػػفْ  َأِبيػػِهو َعػػفْ  ـَ  اَل  ال َِّسػػاءِ  فَ ِمػػ َأْرَبػػعٌ : " َقػػاؿَ  َوَسػػمت

و َتْحػػػتَ  ال تْصػػػرَاِ يتةُ : َبْيػػػَ ُهفت  ُماَلَعَ ػػػةَ  و َتْحػػػتَ  َواْلَيُهوِديتػػػةُ  اْلُمْسػػػِمـِ  َتْحػػػتَ  َواْلُحػػػرتةُ  اْلُمْسػػػِمـِ
 .(ٖ) " اْلُحرِّ  َتْحتَ  َواْلَمْمُموَكةُ  اْلَمْمُموِؾو

 

                                           

وشػػػػمس العمػػػػوـ ل شػػػػواف ٖ٘لمالع ػػػػة فػػػػي مفػػػػاتيي العمػػػػوـ لمخػػػػوارزمي ص( ي ظػػػػر تعريػػػػؼ ا1)
 ]المالع ة[.ٜٙٓٙ/ٜالحميري

 [.ٚ( ال ور اآلية ]2)
 .ٓ٘ٙ/ٚ.والس ف الكبرى لمبيهقيٚٙ/ٔ( س ف ابف ماجه 3)
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 دلطهة انصانس ا
 انرون ذ يف انذالنح  

 يخصػػص كػػبف  فسػػهو الكممػػة مع ػػى يمحػػؽ رتطػػو  وهػػو عبػػارة عػػف تغييػػر أو
 يعمػػـ أو و قبػػؿ مػػف عميػػه تطمػػؽ كا ػػت مػػا بعػػض عمػػى إالّ  تطمػػؽ فػػال العػػاـو مع اهػػا
 معه تشترؾ أخرى ومعا ي ااصمي مع اها يشمؿ معً ى عمى فتطمؽ الخاص  مدلولها

 بػه تربطػه آخػر معً ػى عمػى فتطمػؽ القديـ مع اها عف تخرج أو و الصفات بعض في
 أو و فيػػه مجػػازًا كا ػػت أف بعػػد الجديػػد المع ػػى هػػذا فػػي حقيقػػة وتصػػبي مػػاو عالقػػة
 .(ٔ) جرا وهمـ ..ااوؿ مع اها عف الغرابة كؿ غريب مع ى في تستعمؿ

لذا عرؼ الدكتور حممي خميؿ المولد بقوله السابؽ :" لفػظ عربػي ااصػؿ ُأعطػي 
و ولػـ يعرفػه العػرب مدلواًل جديًدا عػف طريػؽ : االشػتقاؽ أو المجػاز أو  قػؿ الػػػداللة 

 . ومف أمفمته :(ٕ) الفصحاء بهذا المع ى "
 اجلزء مبؼىن األ صى : ا 1

 الُجػْزءُ : ِعْ ػَدهـ والِبْ ػتُ . ِبْ تػاً  َوَلػَدتْ  إذا: الَمػْرأةُ  زََأتِ ػأْجػقاؿ بعض أهؿ المغة : " 

 :واستدلوا عمى هذا المع ى ببيتيف مف الشعر  و(ٖ)
 أحدهما : 

 َعَجػػػػبٌ  فػػػػال يومػػػػاً  ُحػػػػرتةٌ  َأْجػػػػزََأتْ  إفْ 
 

 (ٗ) أحيا ػػػػػاً  الِمػػػػػْذكارُ  الُحػػػػػرتةُ  ُتْجػػػػػِزئُ  قػػػػػد ...

 

 
                                           

 .ٖٖٔ( ي ظر عمـ المغة د/ عمي عبد الواحد وافي ص1)
 . ٜٛٔ( المولد في المغة العربية ص 2)
 ]ج ز أ[.ٖٓٔ/ٕ ( المحيط في المغةٖ)
]  ٓٛٗ/ٗو والمحكػـ والمحػيط أاعظػـ  ٓٓٔ/ٔٔالبيت مف البسيط و وهو فى تهذيب المغػة  ( ٗ)

 ] ج ز أ [ .
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ٕٜٔٚ 

 والفا ي :

 ُمْجِزَ ػػػػةً  اَاْوسِ  َبَ ػػػػاتِ  ِمػػػػفْ  َ َكْحُتهػػػػا
 

 (ٔ) ؿُ َجػػػػزَ  َأْبَياِتهػػػػا ِفػػػػي المتػػػػْدفِ  ِلْمَعْوَسػػػػ ِ  ...

 

ُجْزءاً  ِعَباِدهِ  ِمفْ  َلهُ  َوَجَعُموا وعميه فسروا قوؿ ار )تعالى( :
 قػالواو بػبف (ٕ) 

 بضػعة الولػد يكػوف كمػا و م ػه اوبعًضػ لػه اجػزءً  ففجعموه ارو ب ات المال كة : قالوا
 .(ٖ) له اوجزءً  والده مف

وعميه فالتطور ه ا جاء عمى مظهر اال تقاؿ الداللي و وهػو ا تقػاؿ الجػزء مػف 
 بعض اإل ساف حقيقة لمداللة عمى الولد مجازًا لعالقة المشابهة و وهػو مػا سػوغ لهػـ

 تفسير الجزء وما تفرع م ه باا فى .
وهػػو مػػف المحػػدث فػػي المغػػة المرغػػوب ع ػػه و وال حجػػة فػػي البيتػػيف السػػابقيف 
لخموهما مف الرواية الصحيحة عف فصحاء العػرب و إذ المعػروؼ فػي كالمهػـ الجػزء 

 َوجمعػه ال تِصػيبو: اْلَعػَرب َكػاَلـ ِفػي والجػْزءُ :  قمػتبمع ى ال صيب و قاؿ اازهػري : " 
 اْلَمْع ػى وكبفت  ّقؿفَ ويُ  ُيَخفتؼ َقستْمَتهو : ِإذا وَجزتْأَته و َبي هـ الحاؿَ  َجزَْأتُ :  َوُيَقاؿ .َأجزَاء
 اْلَوَلػد مػف ار َ صػيبَ  َجَعموا: َأيو  ُجْزءاً  ِعَباِدهِ  ِمفْ  َلهُ  َوَجَعُموا : () ار َقوؿ ِفي

َ اثو ِبَمْع ى اْلُجْزء َما َأْدِري َواَل : قمت .ربالذكو  واْستَْبفرواو  الذ ُكور ُدوف اإل اثَ   َولـ اإلِْ
  تػهُ   اَ  [رَ ِكػذُ ] التػِذي ِباْلَبْيػتِ  يعبب َواَل . ُت الفّقا اْلَعربِ  َعف َرَواه َواَل  قديـ ِشْعر ِفي َأِجْده

 .(ٗ) "َمْصُ وع

                                           

    ٓٛٗ/ٚو والمحكػػـ والمحػػيط ااعظػػـ  ٓٓٔ/ٔٔالبيػػت مػػف الخفيػػؼ و وهػػو فػػى تهػػذيب المغػػة  (ٔ)
 ] ج زأ[ و والعوس  : شجر كفير الشوؾو والمدف: الميفو والزجؿ: الصوت. 

 [.٘ٔ( الزخرؼ اآلية ]2)
 .ٕٔٗ/ٗو الكشاؼ لمزمخشري  ٚٚ٘/ٕٔ( ي ظر جامع البياف لمطبري3)
 ]ج ز أ[ .ٓٓٔ/ٔٔ( تهذيب المغة 4)
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ٕٔٛٓ 

 إال هػو مػا لب ػاث اسػـ: العػرب لغػة فػي الجػزء أفّ  وادعػاءوقاؿ الزمخشػري : "
: م ػػه اشػػتقوا حتػػى ذلػػؾ يقػػ عهـ ولػػـ م حػػوؿو مسػػتحدث ووضػػع العػػربو عمػػى ذبكػػ

 :وبيتا بيتا ص عوا فـ المرأةو أجزأت

 عجػػػػب فػػػػال يومػػػػا حػػػػّرة أجػػػػزأت إف
 

... ... ... ... ... .. 
 

 مجز ػػػة ااوس ب ػػػات مػػػف زوجتهػػػا
 

... ... ... ... ... ... " (ٔ). 

ح : -2
َ
 
ْ
 احلِش

"  ذلؾ ومفه ال اس في غير موضعه: "قاؿ ابف قتيبة في معرفة ما يضع
 هي إ ما كذلؾو وليس: ااصمعي قاؿ االستحياءو موضع ال اس يضعها"  الِحْشَمة
 ب ي ُيْحِشـُ  لممتا ذلؾ إف :قاؿ أ ه العرب فصحاء بعض عف يكوحُ  الغضبو بمع ى
 .(ٕ) " يغضبهـ: أي و فالف

 .أغضبته:  ِإذاو  امً شْ حَ  هُ مُ شِ أحْ  الرجؿ تُ مْ شَ حَ قاؿ ابف دريد : " 

 َبْي َ ػا َلػْيَس :  اْلَعامتة َقوؿ َفَبما . بغضبه يغضبوف التذيف َأْتَباعه:  الرجؿ ـُ شَ وحَ 
 اْلَغَضب ِإالت  الحشمة اْلَعَرب تعرؼ َواَل  موضعَها غير ِفي َمْوُضوَعة كممة َفِهيَ و  حشمة

 .(ٖ) " الشتْيء َعف واال قباض

أف الداللػة ااصػمية لػػ )حشػـ( ومػا تفػرع يؤخذ مف قػوؿ ابػف قتيبػة وابػف دريػد 
 م ه هي : الغضب و قاؿ الشاعر : 

                                           

 .ٕٔٗ/ٗ( الكشاؼ 1)
 .ٖٕ( أدب الكاتب ص2)
 ]ح ش ـ[.ٜٖ٘/ٔ( جمهرة المغة 3)
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ٕٔٛٔ 

 ُخَبْيػػػػػػػبٍ  َأِبػػػػػػػي قُػػػػػػػْرَص  ِإفت  َلَعْمػػػػػػػُرؾَ 
 

 .(ٔ) اَاِكيؿِ  َمْحُشوـُ  ال  ْض ِ  َبِطيءُ  ...
 

 ِعيػػاالً  َلُهػػـْ  َأفت  () المتػػهِ  رسػػوؿِ  ِإَلػػى َفَشػػكوا» : اْاََضػػاِحي َحػػِديثِ  وعميػػه جػػاء
ْ َسافِ  َجَماَعةُ : ِبالتتْحِريؾِ  الَحَشـو (ٕ) «َدًماَوخَ  وَحَشًما ِ ُذوفَ  اإلِْ و وهػـ (ٖ) لخْدَمِته ِبهِ  الالت
 كما قاؿ ابف دريد : يغضبوف بغضبه.-وهـ 

أمػا داللتػه عمػى االسػتحياء و فهػو مػف التغييػر بمع ػى التوليػد أو التجديػد فػػي 
ضػػب واالسػػتحياء فػػي المع ػػى و  شػػب عػػف طريػػؽ التطػػور الػػداللي قػػديًما   لتقػػارب الغ
 المع ى   فكؿ م هما تغير يطرأ عمى وجه اإل ساف أو بشرته. 

 َأوْ  اْلَغَضػػبُ  َوُهػػوَ  ُمْشػػَتَرٌؾو َأْصػػؿٌ :   َواْلِمػػيـُ  َوالشِّػػيفُ  اْلَحػػاءُ  قػػاؿ ابػػف فػػارس : "
 .(ٗ) "...ِمْ هُ  َقِريبٌ 

مػط هذا ما ي بغي أف يحمؿ عميه قوؿ ابف قتيبة وابف دريد و ال عمى أ ه مف غ
ال فقػد جػاء  –كمػا يتػوهـ بعػض المػؤلفيف فػي ذلػؾ  –ال اس أو لحػف العػواـ مػ هـ  وا 

 مع ى االستحياء في فصيي ال ظـ وال فر و قاؿ ع ترة :

 َحَوْيُتهػػػػػا َأشػػػػػاءُ  َلػػػػػو َمطػػػػػاِعـَ  َوَأَرى

 

 .(٘) َتَحش ػػػػػػِمي َكِفيػػػػػػرُ  َعْ َهػػػػػػا َفَيُصػػػػػػد ِ ي ...
 

 
                                           

و والمحشػػوـ : يهجػو عبيػػد الػػاله بػف الزبيػػر  العػػدوي م قػػذ بػف لممػػرار( البيػت مػػف الػوافر و وهػػو 1)
الُمْغَضب و وااكيؿ : الضػيؼ الػذي يبكػؿ معػه و يصػفه بالبخػؿ و ي ظػر إصػالح الم طػؽ ص 

 ]ح ش ـ[ . ٘ٔٔ/ٗوتهذيب المغة  ٜٚٗ/ٔوالزاهر في معا ي كممات ال اس  ٖ٘
( و وهػػػو فػػػي صػػػحيي مسػػػمـ ( عػػػف رسػػػوؿ ار )( مػػػف حػػػديث رواه أبػػػو سػػػعيد الخػػػدري )2)

 .ٕٜٗ/ٜهقي والس ف الكبرى لمبي ٕٙ٘ٔ/ٖ
 ]ح ش ـ[ .ٜٖٔ/ٔ( ال هاية في غريب الحديث واافر 3)
 ]ح ش ـ[ . ٗٙ/ٕ( مقاييس المغة 4)
 . ٚٛ(  البيت مف الكامؿ و وهو في ديوا ه ص5)
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ٕٕٔٛ 

 :أيًضا االستحياء ِبَمْع ى ِتشاـاالحْ  ِفي لُكَفّيرٍ  برِّيّ  اْبف َوأْ شد

 َعطاُؤُهمػػػػػػا َيُكػػػػػػفْ  لػػػػػػـ َمتَػػػػػػى ِإّ ػػػػػػي
 

 .(ٔ) َأْحَتِشػػػػػػـِ  َفَعْمػػػػػػتُ  قػػػػػػد ِبَمػػػػػػا ِعْ ػػػػػػِدي ...
 

:  َأيِ  و «َيػػًدا َلػهُ  َأَدعَ  الت أَ  َاْحَتِشػـ ِإ ِّػي»:   الستػاِرؽِ  ِفػي() َعِمػيٍّ  َحػِديثِ  َوِفػي
 .(ٕ) وأ قبض اْسَتْحِيي

لّػػد واسػُتِجدت فػػي المغػة الفصػػحى فػي عصػػر االحتجػػاج و إًذا فهػذا المع ػػى ممػا وُ 
وسا ده السػماع والروايػة و فهػو فصػيي يحػت  بػه و ويستشػهد بػه عمػى صػحة تفػرع 
مع ػػى جديػػد مػػف مع ػػى قػػديـ فػػي االسػػتعماؿ المغػػوي مػػا داـ ه ػػاؾ عالقػػة تػػربط بػػيف 

 المع ييف في مجاؿ التطور الداللي . 
ؼارِيز : -3

َّ
 انش

:  اْلَواِحػػػَدةُ و  اْلِقفتػػػاءِ  ِصػػػَغارُ :  الشتػػػَعاِريرُ هػػػػ( : " ٕ٘ٛبػػػي )تػػػػقػػػاؿ إبػػػراهيـ الحر 
 .(ٖ) " اْلِجرَاءُ :  اْلِقفتاءِ  ِلِصَغارِ  َكاَلِمِهـْ  ِمفْ  َواْلَمْعُروؼُ و ُمَولتَدةً  َكِمَمةً  َوَأُظ  َها ُشْعُروَرةٌ 

يؤخػػػذ مػػػف كػػػالـ الحربػػػي أف المعػػػروؼ ع ػػػد العػػػرب تسػػػميتهـ صػػػغار القفػػػاء 
يػػار[ جػػراء و جمػػع جػػرو و وأف إطػػالؽ لفػػظ الشػػعارير مرادًفػػا لمجػػراء ممػػا ُولّػػد أو ]الخ

اسػتحدث بعػػد ذلػػؾ فػػي االسػػتعماؿ المغػػوي و ولهػػذا التوليػػد مػػا يبػػرره فػػي المغػػة و فقػػد 
اشتػؽ مف ااصؿ ] شعر[ الداّؿ عمى التفرؽ   ا ها تخرج متفرقة في أطراؼ  باتهػا 

                                           

 ٕٕٕ( البيت مف الم سرح و وهو في ديوا ه ص1)
 ]ح ش ـ[ . ٜٖٔ/ٔ( ال هاية2)
و الواحػػػدة قفػػػاءة و والجػػػراء :  ]ش ع ر [ و والقفػػػاء : الخيػػػار ٓ٘ٔ/ٔ( غريػػػب الحػػػديث لػػػه 3)

واحدتها ِجْرٌو و وهي صغار الِقفّاء المزّغَبػة و ُشػبِّهت بػبجري السػباع لرطوبتهػا و ي ظػر العػيف 
 ]ج ر و[ .ٜٔٔ/ٔٔ]ؽ ث أ[ وتهذيب المغة  ٖٕٓ/٘
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ٕٖٔٛ 

 شعاريرَ  اْلَقْوـ تفّرؽ:  َقْولهـ مف الشعارير َواِحد عرورالشّ : َوُيَقاؿو قاؿ ابف دريد : " 
" (ٔ). 

 َشػػػَعاِريرَ  تفّرقػػػوا:  يقػػػاؿ و المتفّرقػػػة أصػػػمها:  الشتػػػعاريرُ وقػػػاؿ الخطػػػابي : " 
ؽ فػػي َتقُػػوؿُ  والعػػرب. وَشػػَعاِليؿَ  :  ومفمُػػهو  ِبقْ ػػَذْحَرةَ  َشػػَعاِريرَ  ذهبػػوا:  والتتَشػػت تِ  التتفػػر 
 .(ٕ) " العالء ْبف َعْمرو َأِبي َعفْ  ذتافِبقِ  رَ ػَشَعاِري

وهذا مف التوليد الم صّب عمى المع ى   لداللة الشعارير عمى مع ى جديد فػي 
المغة و وهو مف المولد الفصيي   لموافقته المسموع في كالـ الفصحاء قبػؿ ا قضػاء 

 المتػهُ  َصػمتى المتػهِ  ِلَرُسػوؿِ  ىَ ْهدِ أُ  َأ تهُ »عصر االحتجاج المغوي و فقد جاء في الحديث : 
  .(ٖ) " ُشْعُرورٌ  واحُدها الِقفتاءو ِصَغارُ ب ووُفّسرت «َشَعاِريرُ  َوَسمتـَ  َعَمْيهِ 

ح : -4
َّ
ف
ُّ
 انص

فتة في أقواؿ أهؿ المغة مرادفة لكممة " الظ متة و وهي : شيء ُيْستتُر  جاءت الص 
فة : ِصػفاٌؼ وُصػَفؼ  كمػا أف جمػع الظ متػة ِظػالٌؿ وُظَمػؿ به مف الحرِّ والَبْرِد وجمع الص 

ػػفتة كَهي ػػة: الظ متػػةُ و قػػاؿ الخميػػؿ : " (ٗ)  يػػـو عػػذابُ :  يقػػاؿو  الظ متػػة يػػـو وعػػذاب الص 

                                           

 ]ش ع ر[ .ٜٜٔٔ/ٕ( جمهرة المغة 1)
.وبقػػػػذاف و أي : ] ش ع ر[ ووقولػػػػه : شػػػػعارير بق ػػػػذحرة و .. ٓٙ٘/ٔ( غريػػػػب الحػػػػديث لػػػػه 2)

و  ٖٛٙ/ٔمتفػػرقيف مفػػؿ الػػذّباف بحيػػث ال يقػػدر عمػػيهـ أحػػد و ي ظػػر المحكػػـ والمحػػيط ااعظػػـ
 ]ش ع ر[ .ٜٗٔ/ٕٔوتاج العروس 

           ٓٛٗ/ٕوال هايػػػػة فػػػػي غريػػػػب الحػػػػديث واافػػػػر ٜٕٗ/ٕ( ي ظػػػػر الفػػػػا ؽ فػػػػي غريػػػػب الحػػػػديث 3)
 ش ع ر[ . ]

 ]ظ ؿ ؿ[ .ٙ/ٓٔؼ[ و ]ص ؼ ٖٕٚ/ٛ( ي ظر المحكـ والمحيط ااعظـ4)
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ٕٔٛٗ 

فتة  بػه ُيسػَتَظؿ   مػا وهما و سواء والِمَظمتة والظ متة(ٔ) الُبْرُطمتة:  والِمَظمتةو  أعمـ وار الص 
  .(ٕ) " الشْمس مف

فتةسيده : " وقاؿ ابف  فتةِ  َيْوـِ  وَعَذابُ و  الظ متة:  الص   َيْوـِ  َعَذابُ  كَقْوِلؾَ  الص 
 .(ٖ) " الظ متة

الظ متةِ  َيْوـِ  َعذابُ  وتفسير قوؿ ار )تعالى( :
فتة و تفسػير (ٗ)  وبعذاب يـو الص 

 هـ لغوي لـ يرد عف المفسريف و ولـ يبت به السماع عف العػرب و إ مػا المسػموع عػ
 .: الظمة 

 قاؿ الراجز:  

 ماِعزِ  بفَ  َعْمَقَمةُ  يا ؾَ ػَوْيحَ 

 الَحراِ زِ  المتواِقيِ  في َلؾَ  َهؿْ 

 .(٘) اَاواِرزِ  الظ َمؿِ  اتِّباعِ  وفي

و وقد تستعمؿ الظ متة أو جمعها فيما يحمد مف  (ٙ) السِّْجفِ  ُبُيوتَ  بالظ َمؿ : يع ي
 :(يمدح ال بي) ()مطمبالْ  عبد بف َعبتاسال َقاؿَ مف الِظّؿ و 

                                           

 ]ب ر ط ؿ[ .ٓٗ/ٗٔ( البرطمة : الِمظّمة الصيفية و تهذيب المغة 1)
 ]ظ ؿ ؿ[ .ٜٗٔ/ٛ( العيف2)
 ]ص ؼ ؼ[ .ٖٕٚ/ٛ( المحكـ والمحيط ااعظـ 3)
 [.ٜٛٔ( الشعراء مف اآلية ]4)
 و وقاؿ ااوارز : الباردة و والمواقي : السياط ٖ٘/ٔ( أ شدها فعمب في مجالسه 5)
 ]ظ ؿ ؿ[ .ٙ/ٓٔظر المحكـ والمحيط ااعظـ ( ي 6)
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ٕٔٛ٘ 

 .(ٔ) الَورؽُ  ُيْخَصؼُ  َحْيثُ  ُمْسَتوَدعٍ **َوِفي الظِّالؿ ِفي ِطْبتَ  َقْبِمها فْ مِ 

 ِفػي آدـ صػمب ِفػي باطيّ  َكافَ  َأ ه َأرَادَ .ِفيَها َشْمَس  اَل  التِتي الِج اف ِظالؿ يع ي :
 .(ٕ) اْلج تة

فتة"  فمـ هذا هو المسموع مف كالـ العرب في الظمة و أّما قو  لهـ : "يـو الص 
ُيسمع في شعر وال  فر مف فصيي كالـ العرب و فال يصي تفسير اآلية به و وال 

 يوـِ  عذابُ : كتابه في ار ذكره الذي: قمتيحت  به في كالمهـ   لذا قاؿ اازهري : " 
ّفة يـو عذاب ال الظ ّمة ّفةال يـو عذاب ما أدري وال و به شعيب قـو وُعذِّب و الص   " ص 

(ٖ). 
ظاب: -5

ْ
ث
َّ
 انظ

ومػػف الصػػحيي الػػذي يحػػت  بػػه   لمجي ػػه عمػػى مظهػػر مػػف مظػػاهر التطػػور 
 الداللي و وهو التعميـ لفظ " الظتْبظاب " .

و  ظػػابُ بْ الظت :  معكوسػه مػػف اْسػتْعمؿ قػاؿ ابػف دريػػد فػي مػػادة] ب ظ ب ظ[ : "
 َعػف َحػاِتـ َأَبػا َوَسػبَلت.  َداء ِبهِ  َس َليْ  : َأيو  ظاببْ ظَ  ِبهِ  َلْيَس  رجؿ:  َقْولهـ مف َوُهوَ 

ػػةٌ  ِفيػػهِ  يعػػرؼ َفمػػـ الظبظػػاب ػػة َوَلػػْيَس  ارلبشتػػ َبيػػت ِفيػػهِ :  َقػػاؿَ  َأ ػػه ِإالت  َجاِهِميتػػة حجت  ِبحجت
 : َوأْ شد

 (ٗ) * َظْبظابُ  بها َلْيَس  ُبَ يتِتي* 

                                           

 .ٖ٘ٙوأمالي الزجاجي ص ٜٖ٘/ٔ( البيت مف الم سرح و وهو في غريب الحديث البف قتيبة 1)
 ]ظ ؿ ؿ[ .ٕٚ٘/ٗٔ( تهذيب المغة 2)
 ]ص ؼ ؼ[ .ٗٛٔ/ٗ( تهذيب المغة 3)
 ب ب[ ]ظٕٔ/ٓٔ( مف الرجز ولـ أقؼ عمى قا مه و وهو أيًضا في المحكـ والمحيط ااعظـ4)
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ٕٔٛٙ 

 : لرؤبة وأ شد ي َصِحيي ُهوَ :  َذِلؾ بعد َوَقاؿَ 
 ابْ ظَ بْ ظَ  ِمفْ  َوَما الت سِ  ِبي َبفت ػكَ 

 .(ٔ)" صابْ وْ ااَ  تيؾَ َِ  رُ كَ  ْ أَ  مىوالبِ  ِبي   
فػابف دريػد يػرى أ ػه لػـ يسػػتعمؿ مػف مػادة }ظ ب ظ ب{ فػي المغػة إال ظبظػػاب 

 .(ٕ)عمى "صيغة" َفْعالؿ لمداللة عمى الداء أو الوجع
وقوله : سػبلت أبػا حػاتـ عػف الظبظػاب و فمػـ يعػرؼ فيػه حجػة جاهميػة : يػدؿ 

المفظ مف المحدث و جد في العصر اإلسالمي و إال أ تػه عػده مػف الفصػيي    عمى أفت 
 لمجي ه عمى ألس ة بعض الشعراء الذيف ُيعتد بشعرهـ كرؤبة بف العجاج .

ويبدو أف الجذر المغوي }ظ ب ظ ب{ مما ترؾ في العصر الجاهمي و ولػـ يبػؽ 
يكػوف فػي ااجفػاف أو  (ٖ)فْػرمف استعماله إال الظبظاب و وأ ه كاف يدؿ قديًما عمى البَ 

 َظْبَظػابٌ  َواَل  َوْذَأةٌ  بفػالفِ  َمػاالقديمة فػي ذلػؾ قػولهـ :  َأمفالهـ مفأو أشفار العيف و و 

وال ظبظاب و وهو البفػرة التػي تخػرج  ِبهِ  ِعمتةَ  اَل :  َأي بالهمز : الِعمتة و –فالوزأة  و(ٗ)
س بػه مقػدار تمػؾ تخرج في أصوؿ أشفار العيف و يع ي أ ه أممس مػف اادواء و ولػي

 ( :و وهو المراد مف قوؿ ال مر بف تولب)(٘) البفرة 
 
 

                                           

و وااوصػاب : ٘]ب ظ ب ظ[ و والبيتاف مف الرجز و وهما في ديوا ه ص٘ٚٔ/ٔ( جمهرة المغة 1)
 ]و ص ب[ ٛٚٔ/ٕٔوااوصاب : جمع وصب و وهو المرض و كما في تهذيب المغة 

 .ٕٔٚ( ي ظر إصالح الم طؽ البف السكيت ص2)
بفػػػًرا وبفػػػوًراو كمػػػا فػػػي العػػػيف    ( الَبفْػػػر : ُخػػػرتاج ِصػػػغار و الواحػػػدة : َبفْػػػَرة و وقػػػد َبفَػػػر جْمػػػُده يبفػػػر3)

 ]ب ث ر[.  ٕٕٕ/ٛ
 ]و ذ أ[ .ٙٛٗ/ٔوتاج العروس ٕٜٖ( ي ظر اامفاؿ ابي عبيد ص4)
 .ٖٛٔ/ٕ( ي ظر المستقصى في أمفاؿ العرب 5)
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ٕٔٛٚ 

َمػػػػػػَة الُغػػػػػػُدوِّ َصػػػػػػِحيَحةً   راَحػػػػػػْت ُمَؤمت

 

 .(ٔ) َمْمسػػػػاَء ِمػػػػْف َعػػػػَرٍر َوِمػػػػْف َظْبظػػػػابِ  ...
 

فـ تطور مع ى المفظ في العصر اإلسالمي وُعمِّـ في الداللة عمى مطمؽ الداء 
ور أف بعض أهؿ المغة روى عف العرب قولهـ : أو الوجعوومما يدؿ عمى ذلؾ التط

ـت  إذا: الرتُجؿُ  ُظْبِظبَ    .(ٕ) ُح
أما استعماؿ لفظ " الظتْبظاب " فػي الداللػة عمػى غيػر الػداء أو الوجػع فمرجعػه 

 الظتػػاءُ [ : " َظػػبت ]إلػػى التصػػحيؼ أو اإلبػػداؿ و يػػدؿ لػػذلؾ قػػوؿ ابػػف فػػارس فػػي مػػادة 
 َواَل  َعْيػبٌ  ِبػهِ  َمػا َأيْ ...  َظْبَظػابٌ  ِبػهِ  َمػا:  ُيَقػاؿُ  و َواِحَدةٌ  َكِمَمةٌ  الت إِ  ِمْ هُ  َيِصي   َما َواْلَباءُ 
  ... َوَجعٌ 

ِبػػؿِ  َأْجػػَواؼِ  َصػػِميؿُ :  الظتَباِظػػبُ :  َوَيُقولُػػوفَ     ِبَشػػْيءٍ  َوَلػػْيَس    اْلَعَطػػشِ  ِمػػفَ  اإلِْ
 الظتػابت  َأفت  ِلْمَخِميػؿِ  التػِذي اْلِكتَػابِ  ِفػي يالتػذِ  َفَبمتػا. (ٖ) ِبالطتػاءِ  َوُهوَ  َتْصِحيٌؼو ُهوَ : َوِقيؿَ 

 ُذِكػرَ  َوَقػدْ  ِبػالتتْخِفيِؼو الظتْبُبو: اهُ ػػَسِمْع َ  التِذي ِاَفت   اْلَخِميؿ َعَمى َغِمطَ  َفُبرَاهُ  و(ٗ) السِّْمؼُ 
 .(٘) " َباِبهِ  ِفي

                                           

و والَعػَرر : أال يكػوف لمبعيػػر سػ اـ و يصػؼ  اقػػة  ٜٗ( البيػت مػف الكامػػؿ و وهػو فػي ديوا ػػه ص1)
 .ٜٔٔبجفا ها بفر ]ظبظاب[ و ي ظر اإلبؿ لألصمعي ص بب ها فتية و ال عراء وال ب

 ]ظ ب ظ ب[ .ٖٚٛ/ٕ( المحيط في المغة 2)
( وقوؿ ابف فارس صحيي   فبصمه طبطاب و مػف الطبطبػة و وهػي صػوت المػاء و حػوه و ي ظػر 3)

 ]ط ب ط ب[.ٔٔٔ/ٖوال هاية ٘ٚٔ/ٔوجمهرة المغة ٕٕٔ/ٕالجيـ 
]ظ ب[ ٖ٘ٔ/ٛمفاف : المتزوجاف ببختيف و ي ظػر العػيف ( هو المتزوج ببخت امرأة الرجؿ و والس4)

 .ٖ٘ٔ]ظ أ ب[ والتمخيص في معرفة أسماء ااشياء ابي هالؿ العسكري صٔٚٔو 
]ظ أ ب[ و وقولػػه : بػػالتخفيؼ و يع ػػي تخفيػػؼ الهمػػزة ٖٚٗ]ظ ب[ و ٖٙٗ/ٖ( مقػػاييس المغػػة 5)

 و طقها باالؼ .
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 ذؼه ق واصرنراض : 
لفالفػة السػابقة : ااصػوات جاء مظهػر التوليػد فػي هػذا المبحػث فػي ااقسػاـ ا

والب يػػة والداللػػة و ولػػـ يػػبت التوليػػد فػػي االفػػاظ عامػػة كسػػابقيه   اف المقصػػود مػػف 
التوليد في هػذا المبحػث هػو : التطػور أو التجديػد و وهػو أخػذ فػرع مػف أصػؿ سػابؽ 
عميه   لذا تفرعت فيه االفاظ إلى مبػاٍف جديػدة اقتضػتها سػ ة التطػور و واسػتدعاها 

 ستعماؿ المغوي .تاري  اال
وقد اشتمؿ هذا المبحث عمى اف تػي عشػرة كممػة و الفصػيي الموافػؽ لممسػموع 
م هػػػا سػػػتة و وهػػػي : البرهػػػاف و وحػػػوا   جمػػػع حاجػػػة و والحشػػػمة و والشػػػعارير و 

 والظبظاب و والمالع ة .
وغيػػػر الموافػػػؽ لمسػػػماع م هػػػا سػػػتة أيًضػػػا و وهػػػي : الجػػػزء بمع ػػػى اا فػػػى و 

فتة و والمهبوت .والحذلقة و والشتمْ   ع و والتشويش و والص 
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 اخلامتح
الحمػػد ر أواًل وآخػػرًا و والصػػالة والسػػالـ عمػػى ال بػػي الخػػاتـ المبعػػوث رحمػػة 

 لمعالميف محمد بف عبد ار و وعمى آله وصحبه ومف وااله .
 وبعد :

فقػػد ظهػػرت لػػي مػػف خػػالؿ البحػػث فػػي: " المولػػد فػػي عصػػر االحتجػػاج المغػػوي 
يفيػة االستشػهاد بػه " بعػض ال تػػا   ا تقيتهػا أف ػاء رحمػة السػير فيػه كمػػا مظػاهره وك

 ظهرت توصية أردت أف أسديها لمباحفيف و 
 أوالً : اننرائط :

تبيف مف البحث أف المولد في عصر االحتجاج يمفؿ مظهرًا مف مظاهر التبفر  -ٔ
 المغوي التاريخي بيف المغة الفصحى مف جهة وبيف ما يجاورها مػف لغػات مػف

 جهة أخرى .
تبيف أف المفظ المولد إذا استعمؿ في المغة الفصػحى ووافقػه السػماع ُعػد مػف  -ٕ

العربي الفصيي الذي ُيستشهد به   اف االستعماؿ والسماع ي فياف ع ه صػفة 
ف لـ يوافقه السػماع و ولػـ يػرد بػه اسػتعماؿ فػي  العجمة أو ال درة والغرابة . وا 

همؿ الذي ال يصي  االحتجاج به في مجاؿ ذلؾ العصر و ُعّد مف ال ادر أو الم
 الفصاحة. 

لـ ي ص أحد مف المتقدميف مف أهؿ الجمع والتدويف عمػى أف المفػظ المولػد مػف  -ٖ
المغػػة السػػريا ة أو الفارسػػية إال فػػي قميػػؿ مػػف ااحيػػاف و وا  مػػا اكتفػػي بوصػػفه 

 مولًدا أو عربي غير محض . 
د فػي المغػة أف لػػه مظػاهر مت وعػػة و تبػيف مػف التتبػػع التػاريخي السػتعماؿ المولػػ -ٗ

 يختمؼ م ها ما جاء قبؿ عصر االحتجاج عما جاء بعده .
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ٕٜٔٓ 

أف أوؿ هػػذه المظػػاهر تمفتػػؿ فػػي حقبػػة  -كمػػا تبػػيف مػػف التتبػػع التػػاريخي أيًضػػا -٘
تاريخية أسبؽ في االستعماؿ المغوي مف المظهػر الفػا ي و والفػا ي أسػبؽ مػف 

 الفالث و وهكذا .
ع ألفػػاٍظ عػػّدة و كػػؿ م هػػا أدى مفهومػػه فػػي مقامػػات مت وعػػة تػػرادؼ المولػػد مػػ -ٙ

وسػياقات مختمفػػة و مفػػؿ لفػػظ : العػػامّي و والمحػػدث و والمصػػ وع و والمعػػّرب و 
 وغير المحض . 

ظهر مف البحث أّف قْصر المولد في الداللة عمى المحػدث بعػد عصػر االحتجػاج  -ٚ
مجػػاؿ الػػدرس  المغػػوي يعػػد مػػف المفػػاهيـ الخاط ػػة التػػي يجػػب أف تصػػحي فػػي

 المغوي الحديث .
كشؼ البحث عف اخػتالؼ وجهػة  ظػر المتقػدميف مػف أهػؿ المغػة فػي المعػرب و  -ٛ

الػػػذي خضػػػع ل ظػػػاـ االفػػػاظ العربيػػػة باالشػػػتقاؽ والتطػػػور والتوليػػػد وغيرهػػػا   
فبعضػػػهـ وصػػػفه بب ػػػه عربػػػي غيػػػر محػػػض و وبعضػػػهـ أطمػػػؽ عميػػػه اسػػػـ : 

 المعّرب.
مػي لمظػاهر المولػد و أّف العربيػة الج وبيػة تختمػؼ تبدتى مف خػالؿ التطبيػؽ العم -ٜ

 عف الشمالية في كفير مف صيغ االفاظ ودالالتها .
ا : انروص ح :

ً
 شا  

اليزاؿ التتبع التاريخي لمظاهر ودالالت كؿ مف العامّي والمحَدث والمص وع 
والشاذ والمتروؾ و وكذلؾ لغة الحاضرة في مقابؿ لغة أهؿ البادية تحتاج 

كبير في مجاؿ فقه المغة و فعمى الباحفيف والمتخصصيف أف يوجهوا لمجهود 
هممهـ لدراستها في هذا المجاؿ   لتكوف بمفابة المب ات ااولى لممعجـ 

 المغوي التاريخي الم شود في لغت ا العربية الغراء .
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ٕٜٔٔ 

 ف زس ادلصادر وادلزاظغ
 الطبعػة دمشػؽ روالبشػا  دارو  الضػامف صػالي حاتـ /دو حققه  ألصمعيل إلبؿا -ٔ

 .ـٖٕٓٓ  هػ ٕٗٗٔ ااولى
 الهي ػةو  إبػراهيـ الفضػؿ أبػو محمػد و حققػه مسػيوطيل القػرآف عمػـو في اإلتقاف -ٕ

 ـٜٗٚٔ/ هػٜٖٗٔالطبعة لمكتاب العامة المصرية
االحتجػػاج بالشػػعر فػػي المغػػة الواقػػع وداللتػػه د/ محمػػد حسػػف حسػػف جبػػؿ و دار  -ٖ

 ـ.ٜٙٛٔهػ ٜٓٗٔالفكر العربي 
 دار شاكر محمد أحمد أ/ و حققه اا دلسي حـز بفال ااحكاـ أصوؿ في كاـاإلح -ٗ

 مف دوف . بيروت الجديدةو اآلفاؽ
 رشػػدي و حققػػه الغسػػا ي اازرؽ بػػفال اافػػار مػػف فيهػػا جػػاء ومػػا مكػػة أخبػػار -٘

 مف دوف تاري . بيروت لم شر اا دلس دارو ممحس الصالي
 مف دوف . الرسالة مؤسسةو  داليال محمد و حققه قتيبة بفال الكاتب أدب -ٙ
 الكتػػػب دار السػػػود عيػػػوف باسػػػؿ محمػػػد أ/ تحقيػػػؽأسػػػاس البالغػػػة لمزمخشػػػري  -ٚ

 ـٜٜٛٔ هػ ٜٔٗٔ ااولىو:  الطبعة بيروت و العممية
االستدراؾ عمى المعاجـ العربية في ضوء م تػيف مػف المسػتدركات الجديػدة عمػى  -ٛ

و دار الفكػػر العربػػي لسػػاف العػػرب وتػػاج العػػروس د/محمػػد حسػػف حسػػف جبػػؿ 
 ـ. ٜٙٛٔهػ ٙٓٗٔ

االستشػػػهاد واالحتجػػػاج بالمغػػػة د/ محمػػػد عيػػػد و عػػػالـ الكتػػػب الطبعػػػة الفا يػػػة  -ٜ
ٜٔٛٛ. 

 عمػادةو  قشػاش محمػد بػف سػعيد بػف أحمػد و حققػه مهػرويل الفصػيي إسفار  -ٓٔ
 هػٕٓٗٔ ااولى الطبعة الم ورة المدي ةب العممي البحث
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ٕٜٕٔ 

الطبعة الفا يػة مػف دوف  و اافغا ي سعيدل اإلسالـو  الجاهمية في العرب أسواؽ -ٔٔ
. 

االشتقاؽ والتعريب لمشي  عبد القادر المغربي و مطبعة الهػالؿ بالفجالػة سػ ة  -ٕٔ
 ـ. ٜٛٓٔ

 العربػي التػراث إحيػاء دارو  مرعػب محمدحققه  السكيتو البف الم طؽ إصالح -ٖٔ
 .ـٕٕٓٓ  هػ ٖٕٗٔ ااولى الطبعة

 إبػراهيـ خميػؿ المػ عـ عبد : حواشيه وضعو  ال تحتاس عفرج ابي القرآف إعراب -ٗٔ
 .هػ ٕٔٗٔ ااولى الطبعة بيروت العممية الكتب دارو 

 عشػػػر الخامسػػػة الطبعػػػة لمماليػػػيف العمػػػـ دارو  الزركمػػػي الػػػديف خيػػػرل ااعػػػالـ -٘ٔ
 .ـٕٕٓٓ

 .ـٖٜٛٔ هػٖٓٗٔ ااولى الطبعة الكتب عالـ و الَقطتاع بفؿ الاافعا -ٙٔ
 شػػر فػػي مجمػػة  –لفػػاظ السػػريا ية فػػي المعػػاجـ العربيػػة لمػػار أغ ػػاطيوس اا  -ٚٔ

 ـ.ٜٛٗٔ( س ة ٖٕالمجمع العممي العربي بدمشؽ العدد )
االفػػاظ الفارسػػية المعربػػة ادي شػػير و دار العػػرب لمبسػػتا ي القػػاهرة الطبعػػة  -ٛٔ

 ـ.ٜٛٛٔالفا ية 
 دارو  العػزازي يوسػؼ بػف عػادؿ الرحمف عبد أبو  صه ضبط بشراف ابف أمالي -ٜٔ

 .ـٜٜٚٔ هػ ٛٔٗٔ ااولى الطبعة الرياض الوطف
 بيػػروت  الجيػػؿ دارو  هػػاروف السػػالـ عبػػد/  الشػػي  تحقيػػؽأمػػالي الزجػػاجي  -ٕٓ

 .ـٜٚٛٔ  هػ ٚٓٗٔ  الفا ية الطبعة
 الكتػػب مؤسسػةو  تمػاـ الفتػاح عبػد أحمػػد و حققػه مرامهرمػزيل الحػديث أمفػاؿ  -ٕٔ

 هػ.ٜٓٗٔىااول  الطبعة بيروت  الفقافية
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ٕٜٖٔ 

 دار و قطػػامش المجيػػد عبػػد و حققػػه د/ سػػاّلـ بػػف القاسػػـ ُعبيػػدابػػي  اامفػػاؿ -ٕٕ
 .ـٜٓٛٔ هػ ٓٓٗٔ  ااولى الطبعة لمتراث المبموف

 فيصػػؿ الممػػؾ مركػػزو  فيػػاض يػػبد شػػاكر د/ تحقيػػؽو  ز جويػػه البػػف اامػػواؿ -ٖٕ
 .ـٜٙٛٔ  هػ ٙٓٗٔ ااولى الطبعةو  السعودية اإلسالمية والدراسات لمبحوث

  ااولى الطبعة بيروت العصرية المكتبةو  مقفطيل ال حاة أ باه عمى الرواة إ باه -ٕٗ
 .هػٕٗٗٔ

 الفام ػة الطبعػة الكتػب عػالـو  عمػر مختػار أحمد/ د العرب ع د المغوي البحث -ٕ٘
 ـ.ٖٕٓٓ

و  بالقػاهرة الخػا جي مكتبػة و التػواب عبػد رمضاف د/ المغة في ومقاالت بحوث -ٕٙ
 .ـٜٜ٘ٔ-هػ٘ٔٗٔ فالفةال: الطبعة

الطبعػػػة  بيػػػروت الجيػػػؿ دارو مجػػػاحظل والحػػػوالف والعميػػػاف والعرجػػػاف البرصػػػاف -ٕٚ
 .هػٓٔٗٔااولى

 دارو  القاضػػػي وداد/ د و تحقيػػػؽ التوحيػػػدي حيػػػاف ابػػػي والػػػذخا ر البصػػػا ر  -ٕٛ
 .ـٜٛٛٔ هػ ٛٓٗٔ ااولى الطبعة بيروت صادر

 . هػٖٕٗٔ بيروت الهالؿ ومكتبة دارو  مجاحظل  والتبييف البياف  -ٜٕ
 دار المحققيف مف مجموعة و حققه مزتبيديل القاموس جواهر مف العروس تاج -ٖٓ

 لم شر مف دوف تاري .  الهداية
 تاري  اادب العربي لمرافعي و المكتبة الشاممة و قسـ اادب مف دوف. -ٖٔ
 قافػػةالف وزارةو  الصػػقار خمػػاس سػػامي و حققػػه المسػػتوفي البػػف إربػػؿ تػػاري  -ٕٖ

 .ـٜٓٛٔالعراؽ واإلعالـ
 القػاهرة التػراث دار مكتبػة و زايػد إبراهيـ محمود حققه مبخاريل ااوسط لتاري ا -ٖٖ

 ـ .ٜٚٚٔ هػ ٜٖٚٔ ااولى الطبعة
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ٕٜٔٗ 

 الكتػب دارو عطػا القػادر عبػد مصػطفى و حققػه البغدادي لمخطيب بغداد تاري  -ٖٗ
 .هػٚٔٗٔ  ااولى الطبعة بيروت العممية

 و دار الحمػو محمػد الفتػاح عبػد د/ تحقيػؽو  مت ػوخيل ال حوييف مماءالع اري ت -ٖ٘
 .ـٕٜٜٔ هػٕٔٗٔ الفا ية ةالطبع القاهرة وال شر لمطباعة هجر

 دار اليسػػوعي صػػالحا ي أ طػػوف و حققػػه/ العبػػري بػػفال الػػدوؿ مختصػػر تػػاري  -ٖٙ
 .ـٕٜٜٔ الفالفةو الطبعةو  بيروت الشرؽو

و  الػدقر الغ ػي عبػدوحققه  ال ووي شرؼ بف يفالد محييل الت بيه ألفاظ تحرير -ٖٚ
 هػ.ٛٓٗٔ ااولىو الطبعة دمشؽ القمـ دار

 التػػراث إحيػػاء دارو  الهيتمػػي حجػػر البػػف الم هػػاج شػػرح فػػي المحتػػاج تحفػػة -ٖٛ
 مف دوف تاري  . بيروت العربي

 بػف يحيػىل معا يػه وتصػرفت أسػما ه اشػتبهت ممػا القػرآف لتفسير التصاريؼ  -ٜٖ
 .ـٜٜٚٔ لمتوزيع التو سية الشركةو  شمبي ه د حققتهو  سالـ

 ميػرة أحمػد محمودو حققه  العسكري ار عبد بف محسفل المحدفيف تصحيفات  -ٓٗ
 هػ.ٕٓٗٔ ااولى الطبعة القاهرةب الحديفة العربية المطبعة و

 مكتبةو الشرقاوي السيد حققهو  مصفديل التحريؼ وتحرير التصحيؼ تصحيي -ٔٗ
 .ـٜٚٛٔ  هػ ٚٓٗٔ ااولى الطبعةو  القاهرة الخا جي

التطػػور الػػداللي بػػيف لغػػة الشػػعر الجػػاهمي ولغػػة القػػرآف الكػػريـ دراسػػة دالليػػة -ٕٗ
هػػ ٘ٓٗٔمقار ة لعودة خميؿ أبو عودة و مكتبػة الم ػار ااردف الطبعػة ااولػى 

 ـ.ٜ٘ٛٔ
 دار و العممػػاء مػػف جماعػػة وصػػححه ضػػبطهو  الجرجػػا ي مشػػريؼل التعريفػػات -ٖٗ

 .ـٖٜٛٔ هػٖٓٗٔااولى الطبعة بيروت مميةالع الكتب
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ٕٜٔ٘ 

 عػػزة و حققػػه د/ العسػػكري هػػالؿ ابػػي ااشػػياء أسػػَماءِ  َمعرَفػػةِ  فػػي التتمِخػػيص -ٗٗ
 الفا يػػػػةو الطبعػػػػة دمشػػػػؽ وال شػػػػر والترجمػػػػة لمدراسػػػػات طػػػػالس دارو  حسػػػػف
 .ـٜٜٙٔ

  العربي التراث إحياء دارو  مرعب عوض محمد حققه أ/ ألزهريل المغة تهذيب  -٘ٗ
 .ـٕٔٓٓ ااولى الطبعة يروتب

 ااولػػػػى الطبعػػػػة الكتػػػػب عػػػػالـو  مم ػػػػاويل التعػػػػاريؼ مهمػػػػات عمػػػػى التوقيػػػػؼ -ٙٗ
 .ـٜٜٜٔهػٓٔٗٔ

 بػف شادي حققه الس ْوُدْوِ ي الفداء و ابي الستة الكتب في يقع لـ ممف الفقات -ٚٗ
 اإلسػػػالمية والدراسػػػات لمبحػػػوث ال عمػػػاف مركػػػزو   عمػػػاف آؿ سػػػالـ بػػػف محمػػػد

 ـٕٔٔٓ هػ ٕٖٗٔااولى الطبعة ص عاءب والترجمة لتراثا وتحقيؽ
 فػػف كػػؿ فػػي المسػػتطرؼ بهػػامش مطبػػوع)البػػف حجػػة الحمػػوي  ااوراؽ فمػػرات -ٛٗ

 مف دوف . مصرو  العربية الجمهورية مكتبةو  اابشيهي لمشهاب مستظرؼ
 محمػػد أحمػػد و حققػػه أ/ الطبػػري جريػػر بػػفال القػػرآف تبويػػؿ فػػي البيػػاف جػػامع -ٜٗ

 .ـٕٓٓٓهػ ٕٓٗٔ ااولى الطبعة الرسالة سةمؤسو شاكر
 / الشػػػارقة جامعػػة و الػػػدا ي عمػػرو ابػػي السػػػبع القػػراءات فػػػي البيػػاف جػػامع -ٓ٘

 .ـٕٚٓٓ هػ ٕٛٗٔ  ااولى الطبعةو  اإلمارات
  هضػةو  البجػادي محمػد عمػي حققػهو  القرشػي زيد ابي العرب أشعار جمهرة -ٔ٘

 مف دوف تاري . وال شر لمطباعة مصر
 بيروت لممالييف العمـ دارو  بعمبكي م ير رمزي و حققه دريد بفال المغة مهرةج -ٕ٘

 .ـٜٚٛٔ ااولى الطبعة
 لشػ وف العامػة الهي ة و اابياري إبراهيـو حققه  الشيبا ي عمرو ابي الجيـ  -ٖ٘ 

 .ـٜٗٚٔ  هػ ٜٖٗٔالقاهرة ااميريةو المطابع
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ٕٜٔٙ 

 .هػ ٕٗٗٔ الفا ية الطبعة بيروت العممية الكتب دارو  مجاحظل الحيواف -ٗ٘
 المعاصػر الفكػر دار و قبػاوة الػديف فخػرو حققػه  ااصغر ألخفشل االختياريف  -٘٘

 .ـٜٜٜٔ هػ ٕٓٗٔ ااولى الطبعة بيروت
 اإلسػالمية الجامعػةو  المػد ي القػارئ عظػيـل العربيػة المغات أصوؿ في دراسات -ٙ٘

 .ـٜٗٚٔ هػٜٖٗٔة الم ور  بالمدي ة
 ااولػى الطبعػة لمماليػيف العمػـ دار و الصػالي صبحي /د لمغةا فقه في دراسات -ٚ٘

 .ـٜٓٙٔ هػٜٖٚٔ
 مؤسسػةو  مطرجػي عرفػات و حققػه محريػريل الخػواص أوهػاـ فػي الغواص درة -ٛ٘

 .هػٜٜٛٔ/ٛٔٗٔ ااولى الطبعة بيروت الفقافية الكتب
 الشػػعب دار مؤسسػػةو  عمػػر مختػػار أحمػػد /دو حققػػه  مفػػارابيل اادب ديػػواف -ٜ٘

 ـ.ٖٕٓٓ هػ ٕٗٗٔوال شر عةالطبا
 ديواف ااعشىو شرحه د/محمد حسيفو مكتبة اآلداب بالجماميز مف دوف. -ٓٙ
ديواف ااقيشر ااسدي و ص عه د/ محمد عمي دقة و دار صادر بيروت الطبعػة -ٔٙ

 ـ و وأخرى.  ٜٜٚٔااولى 
 ديواف الحداد القيسي و المكتبة الشاممة و قسـ الدواويف . -ٕٙ
 لحكـ بف أبي الصمت و المكتبة الشاممة و قسـ الدواويف .ديواف ا -ٖٙ
ػػة و قػػدـ لػػه أحمػػد حسػػف بسػػ  و دار الكتػػب العمميػػة بيػػروت  -ٗٙ ديػػواف ذي الر مت

 ـ.ٜٜ٘ٔهػ٘ٔٗٔالطبعة ااولى 
ديواف رؤبة بف العجاج و اعت ى بتصحيحه وليـ بف الورد البروسّي و دار ابػف  -٘ٙ

 دوف تاري .قتيبة لمطباعة وال شر الكويت مف 
ديواف زهير بف أبػي ُسػممى و اعت ػى بػه وشػرحه حمػدو طمػاس و دار المعرفػة  -ٙٙ

 ـ.ٕ٘ٓٓهػٕٙٔٗبيروت الطبعة الفا ية 
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ٕٜٔٚ 

ديواف ابف الرومي و شرحه أ/ أحمػد حسػف بسػ  و دار الكتػب العمميػة بيػروت  -ٚٙ
 ـ.ٕٕٓٓهػ ٖٕٗٔالطبعة الفا ية 

 هػ.ٕٖٚٔمطبعة السعادة  ديواف الشماخ و بشرح أحمد أميف الش قيطيو -ٛٙ
ديػػواف طرفػػة بػػف العبػػد و اعت ػػى بػػه عبػػد الػػرحمف المصػػطاوي و دار المعرفػػة  -ٜٙ

 ـ.ٖٕٓٓهػٕٗٗٔبيروت الطبعة ااولى 
 ديواف الطرماح و المكتبة الشاممة قسـ الدواويف و مف دوف. -ٓٚ
 ديواف عبد الجبار بف حمديس الصقمي و المكتبة الشاممة و قسـ الدواويف . -ٔٚ
ديػػواف عػػدي بػػف زيػػد العبػػادي و حققػػه محمػػد جبػػار المعيبػػد و دار الجمهوريػػة  -ٕٚ

 ـ.ٜ٘ٙٔهػ ٖ٘ٛٔلمطبع وال شر بغداد 
 ـ.ٖٜٛٔديواف ع ترة بف شداد و مطبعة اآلداب بيروت  -ٖٚ
 ديواف كفير عزة و المكتبة الشاممة و قسـ الدواويف . -ٗٚ
دار المعرفػة بيػروت الطبعػة ديواف لبيد بف ربيعة و اعت ى به حمػدو طمػاس و  -٘ٚ

 ـ.ٕٗٓٓهػٕ٘ٗٔااولى
 مف دوف تاري . بيروت الجيؿ دارو  العسكري هالؿ ابي المعا ي ديواف -ٙٚ
ديػػواف ال ابغػػة الجعػػدي و حققػػه د/واضػػي الصػػمد و دار صػػادر بيػػروت الطبعػػة  -ٚٚ

 ـ.ٜٜٛٔااولى 
بيػػروت ديػػواف ال مػػر بػػف تولػػب و حققػػه د/ محمػػد  بيػػؿ طريفػػي و دار صػػادر  -ٛٚ

 ـ.ٕٓٓٓالطبعة ااولى
 الطبعػة بيػروت ااعممػي مؤسسػةو  مزمخشػريل ااخيػار و صػوص اابرار ربيع -ٜٚ

 .هػ ٕٔٗٔ ااولى
 صػػالي حػػاتـ /د و حققػػه اا بػػاري بكػػرابػػي  ال ػػاس كممػػات معػػا ي فػػي الزاهػػر -ٓٛ

 ـ.ٕٜٜٔ هػ ٕٔٗٔ ااولى الطبعة بيروت  الرسالة مؤسسةو الضامف
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ٕٜٔٛ 

 دارو وآخػر و  حجػي محمػد /دو حققػه  ميوسػيل والحكػـ اامفػاؿ في ااكـ زهر -ٔٛ
 .ـٜٔٛٔهػ ٔٓٗٔ ااولى الطبعةو  المغرب البيضاء الدارب الفقافة

زيؿ فصيي فعمب لموفػؽ الػديف البغػدادي و  شػر وتعميػؽ د/محمػد عبػد المػ عـ  -ٕٛ
 ـ.ٜٜٗٔهػٖٛٙٔخفاجيومكتبةالتوحيد بالجماميز

المتػداد أ/ سػػمير عبػده و دار عػالء الػديف لم شػػر السػريا ية العربيػة الجػذور وا -ٖٛ
 ـ. ٕٕٓٓوالتوزيع دمشؽ الطبعة الفا ية 

 دارو    الػػػػدالي محمػػػػد /د خققػػػػهو  مسػػػػخاويل اإلفػػػػادة وسػػػػفير السػػػػعادة سػػػػفر ٗٛ
 ـٜٜ٘ٔهػ٘ٔٗٔ الفا ية صادرالطبعة

 العزيػز عبػدأ/  هحققػو  البكػري عبيػد ابػي القالي أمالي شرح في الآللي سمط -٘ٛ
 مف دوف تاري . بيروت العمميةو الكتب دار م يالمي

 العصػرية المكتبػةو  الحميػد عبد الديف محيي محمدو حققه د/  داود أبي س ف -ٙٛ
 مف دوف تاري . بيروت

 العمميػةو الكتػب دارو  عطػا القػادر عبػد محمػد و حققػه مبيهقػيى لالكبر  الس ف -ٚٛ
 .ـٖٕٓٓ  هػ ٕٕٗٔالفالفة الطبعة بيروت

 .ـٕٙٓٓهػٕٚٗٔ القاهرة الحديث دارو مذهبيل ال بالء أعالـ سير-ٛٛ
 مف دوف تاري  . بيروت  القمـ دارو  متبريزيل الحماسة ديواف شرح -ٜٛ
شرح ديػواف ع تػرة لمخطيػب التبريػزي و وضػي هوامشػه مجيػد طػرادو دارالكتػاب  -ٜٓ

 ـ.ٕٜٜٔهػٕٔٗٔالعربي بيروت الطبعةااولى 
 الكتػب داروآخػروف و  الحسػف  ػور محمػد و بتحقيؽ الحاجب ابف شافية شرح -ٜٔ

 .ـٜ٘ٚٔ هػ ٜٖ٘ٔ بيروت العممية
 الرشػد مكتبػةو  حامد الحميد عبد العمي عبد د/ حققهو  مبيهقيل اإليماف شعب -ٕٜ

  ـٖٕٓٓ  هػ ٖٕٗٔ ااولى الطبعة بالرياض والتوزيع لم شر
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ٕٜٜٔ 

و صححه شفاء الغميؿ فيما في كالـ العرب مف الدخيؿ لشهاب الديف الخفاجي  -ٖٜ
ووفؽ  صوصه د/محمد كشاش و دار الكتػب العمميػة بيػروت و الطبعػة ااولػى 

 ـ.ٜٜٛٔهػ ٛٔٗٔ
 العمػػري ار عبػػد حسػػيف /د حققػػه الحميػػرى سػػعيد بػػف  شػػوافل العمػػـو شػػمس -ٜٗ

 .ـٜٜٜٔهػ ٕٓٗٔ ااولى الطبعة بيروت المعاصر الفكر داروآخروف و 
 بيضػػوف عمػػي محمػػد و مكتبػػة فػػارس بػػفال العربيػػة المغػػة فقػػه فػػي الصػػاحبي -ٜ٘

 .ـٜٜٚٔهػٛٔٗٔ ااولى الطبعة
 الغفػػور عبػػد أحمػػدد/ تحقيػػؽ مجػػوهري" لالعربيػػة وصػػحاح المغػػة تػػاج" الصػػحاح -ٜٙ

 .ـٜٚٛٔ -  هػ ٚٓٗٔ الرابعةالطبعة  بيروت لممالييف العمـ دارو  عطار
 ال جػػاة طػػوؽ دار وال اصػػر  اصػػر بػػف زهيػػر محمػػد و حققػػه البخػػاري صػػحيي -ٜٚ

 .هػٕٕٗٔ  ااولى  الطبعة
 اإلسػالمي المكتػبو  ااعظمػي مصطفى محمد /د و حققه خزيمة ابف صحيي  -ٜٛ

 مف دوف تاري . بيروت
  العربػػي التػػراث إحيػػاء دارو  البػػاقي عبػػد فػػؤاد محمػػد صػػحيي مسػػمـ و حققػػه -ٜٜ

 مف دوف تاري . بيروت
 الحيػػاة ةمكتبػ دار م شػوراتو  مسػػخاويل التاسػع القػرف اهػػؿ الالمػع الضػوء -ٓٓٔ

 مف دوف تاري . بيروت
 العمػـو مكتبػة م صػور محمػد زيػاد الطبقات الكبرى لمحمػد بػف سػعد و حققػه -ٔٓٔ

 هػ.ٛٓٗٔ الفا يةو الطبعة الم ورة المدي ة والحكـ
العباب الزاخر والمباب الفػاخر لمصػاغا ي و المكتبػة الشػاممة و قسػـ المعػاجـ  -ٕٓٔ

 والدواويف .
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ٕٕٓٓ 

د/ إبػراهيـ السػمرا ي و مكتبػة المعػارؼ بيػروت الطبعػة  العربية تاري  وتطور -ٖٓٔ
 ـ.ٖٜٜٔهػٖٔٗٔااولى 

العربيػػػة وعمػػػـ المغػػػة الحػػػديث د/ محمػػػد محمػػػد داود و دار غريػػػب لمطباعػػػة  -ٗٓٔ
 ـ.ٕٔٓٓ

 وال شػرالطبعة لمطباعػة مصػر  هضػة و وافػي الواحػد عبػد عمػي د/ المغػة عمـ -٘ٓٔ
 مف دوف تاري . ااولى

مف  وال شر لمطباعة غريب دارو  حجازى فهمى محمود /د يةالعرب المغة عمـ -ٙٓٔ
 دوف تاري .

 إبػػراهيـ /د المخزومػػي مهػػدي/ د حققػػه الفراهيػػدي أحمػػد بػػف مخميػػؿل العػػيف -ٚٓٔ
 مف دوف تاري  . الهالؿ ومكتبة دار السامرا ي

 .هػ ٛٔٗٔ بيروت العممية الكتب دار و قتيبة بفال ااخبار عيوف -ٛٓٔ
العربيػػة لػػألب رفا يػػؿ  خمػػة اليسػػوعي و دار المشػػرؽ بيػػروت و غرا ػػب المغػػة  -ٜٓٔ

 الطبعة الرابعة مف دوف تاري . 
  الفكػػػػر دارو  بػػػػاويعز ال الكػػػػريـ عبػػػػد حققػػػػه د/ مخطػػػػابيل الحػػػػديث غريػػػػب -ٓٔٔ

 .ـٕٜٛٔ هػٕٓٗٔ
  خػاف المعيػد عبد محمد /د حققه ساّلـ بف القاسـ ُعبيد ابي الحديث غريب  -ٔٔٔ

ػ هػٖٗٛٔ ااولػى الطبعػةو  الػدكف آبػاد حيػدر العفما يػة ؼالمعػار  دا ػرة مطبعة
 .ـٜٗٙٔ

 العػػا ي مطبعػػةو  الجبػػوري ار عبػػد /دو حققػػه  قتيبػػة البػػف الحػػديث غريػػب -ٕٔٔ
 هػ.ٜٖٚٔااولى الطبعة بغداد

)رضػػي ار ع همػػا( و المكتبػػة  عبػػاس بػػفال العػػرب شػػعر فػػي القػػرآف غريػػب -ٖٔٔ
 الشاممة قسـ عمـو القرآف مف دوف .
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ٕٕٓٔ 

الغريػب المصػ ؼ ابػي عبيػد القاسػـ بػف سػالـ و مكتبػة  ػزار مصػطفى البػػاز  -ٗٔٔ
 ـ.ٜٜٚٔهػٛٔٗٔالطبعة ااولى 

 البجػػاوي محمػػد عمػػي و حققػػه مزمخشػػريل واافػػر الحػػديث غريػػب فػػي الفػػا ؽ -٘ٔٔ
 مف دوف تاري . الفا ية الطبعة لب اف المعرفة دار وآخرو

 الكتػب إحياء دارو  الطحاوي لعميـا عبد تحقيؽو  سممة بف ممفضؿل الفاخر  -ٙٔٔ
 .هػ ٖٓٛٔ  ااولى الطبعة الحمبي البابي عيسى العربيةو

 القػاهرة  التوحيػد مكتبػةو  الزهيػري أميف سمير و حققه حماد بف  عيـل لفتفا -ٚٔٔ
 هػ.ٕٔٗٔ ااولى الطبعة

 دارو  سػػميـ إبػػراهيـ محمػػد أ/ حققػػهو العسػػكري هػػالؿ يبػػا المغويػػة الفػػروؽ -ٛٔٔ 
 .والتوزيع لم شر والفقافة مـالع

فصوؿ في فقه العربية د/ رمضاف عبد التواب و دار المسمـ لمطباعة وال شر  -ٜٔٔ
 ـ.ٜٜٚٔس ة

فقػػه المغػػة وخصػػا ص العربيػػة لمحمػػد المبػػارؾ و مطبعػػة دار الفكػػر مػػف دوف  -ٕٓٔ
 تاري  .

 ومهػديال الػرزاؽ عبدو حققه  الفعالبي م صورابي  العربية وسر المغة فقه  -ٕٔٔ
 .ـٕٕٓٓ هػٕٕٗٔ ااولى الطبعة العربي التراث إحياءدار 

في أصوؿ ال حو أ/ سعيد اافعا ي و مطبعة الجامعة السورية الطبعة الفا ية  -ٖٕٔ
 .ٜٚ٘ٔهػ ٖٙٚٔ

 مؤسسػػػةو حققػػػه جماعػػػة مػػػف العممػػػاء و  مفيروزآبػػػادىل المحػػػيط لقػػػاموسا -ٕٗٔ
 .ـٕ٘ٓٓ هػ ٕٙٗٔالفام ة الطبعةو  بيروت وال شر لمطباعة الرسالة

 الفكر دارو  إبراهيـ الفضؿ أبو محمد و حققه ممبردل واادب المغة في الكامؿ -ٕ٘ٔ
 .ـٜٜٚٔهػ ٚٔٗٔ الفالفة الطبعة القاهرة العربي
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ٕٕٕٓ 

 الخػا جي مكتبةو  هاروف محمد السالـ عبد و حققه الشي / سيبويهل الكتاب -ٕٙٔ
 ـٜٛٛٔ  هػ ٛٓٗٔالفالفة الطبعة القاهرة

 مكتبػة و دحػروج عمي /د حققه متها ويل والعمـو الف وف اصطالحات كشاؼ  -ٕٚٔ
 .ـٜٜٙٔ ااولى الطبعةبيروت   اشروف لب اف

 بيروت العربي الكتاب دار و مزمخشريل الت زيؿ غوامض حقا ؽ عف الكشاؼ -ٕٛٔ
 .هػ ٚٓٗٔ  الفالفة الطبعة

و  المصػػػري محمػػػد و درويػػػش عػػػد اف ابػػػي البقػػػاء الكفػػػوي حققػػػه الكميػػػات -ٜٕٔ
 مف دوف تاري . بيروت الرسالة مؤسسة

 و حيػا ي بكػري و حققه اله دي ممتقيل واافعاؿ ااقواؿ س ف في العماؿ ك ز -ٖٓٔ
 .ـٜٔٛٔػهٔٓٗٔ الخامسة الطبعة الرسالة مؤسسةآخر و 

 .هػ ٗٔٗٔ  الفالفة الطبعة بيروت صادر دار و م ظور بفال العرب لساف -ٖٔٔ
و المكتبػة  سػاّلـ بػف القاسـ ُعبيد ابي الكريـ القرآف في الواردة القبا ؿ لغات -ٕٖٔ

 الشاممة و قسـ عمـو القرآف مف دوف.
 مطبعػػػةو الم جػػػد الػػػديف صػػػالح حققػػػهو  حسػػػ وف بػػػفال القػػػرآف فػػػي المغػػػات -ٖٖٔ

 .ـٜٙٗٔهػ ٖ٘ٙٔااولى الطبعة القاهرة الرسالة
والفقافػػة المغػػة العربيػػة كػػا ف حػػي لجرجػػي زيػػداف و مؤسسػػة ه ػػداوي لمتعمػػيـ  -ٖٗٔ

 ـ .ٕٕٔٓس ة 
المهجات العربية والقراءات القرآ ية دراسة في البحر المحيط د/ محمد خاف و  -ٖ٘ٔ

 ـ.ٕٕٓٓدار الفجر لم شر والتوزيع القاهرة الطبعة ااولى 
 بػف مشػهور عبيػدة أبػو و حققػه الػدي وري بكػري با العمـ وجواهر المجالسة -ٖٙٔ

 .هػٜٔٗٔ بيروت حـز ابف دارو  سمماف آؿ حسف
 (.٘ٛمجمة مجمع المغة العربية بالقاهرة العد ) -ٖٚٔ
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ٕٕٖٓ 

 الرسػالة مؤسسة سمطاف المحسف عبد زهيرو حققه  فارس البف المغة مجمؿ -ٖٛٔ
 .ـٜٙٛٔ هػ ٙٓٗٔ الفا ية الطبعة بيروت

  هػػػػػٕٓٗٔ اإلسػػػػالمية لمشػػػػ وف ااعمػػػػى المجمػػػػسو ج ػػػػي بػػػػفال المحتسػػػػب -ٜٖٔ
 .ـٜٜٜٔ

  ه داوي الحميد عبد و حققه د/ سيده بففي المغة ال ااعظـ والمحيط المحكـ -ٓٗٔ
 ـٕٓٓٓ  هػ ٕٔٗٔ ااولى الطبعة بيروت  العممية الكتب دار

المحػػػيط فػػػي المغػػػة لمصػػػاحب بػػػف عبػػػاد و المكتبػػػة الشػػػاممة و قسػػػـ الغريػػػب  -ٔٗٔ
 والمعاجـ.

 فهػػػد الممػػػؾ مجمػػػعو  اامػػػوي داود ابػػػي الت زيػػػؿ لهجػػػاء التبيػػػيف مختصػػػر  -ٕٗٔ
 .ـٕٕٓٓهػ ٖٕٗٔ الم ورة المدي ةب
  القػاهرة/الحػديث دارو  جػاد أحمد و حققه المالكي إسحاؽ بف خميؿ مختصر  -ٖٗٔ

 .ـٕ٘ٓٓهػٕٙٗٔااولى الطبعة
  العربػي التػراث إحيػاء دارو  جفاؿ إبراهـ خميؿو حققه  سيده بفال المخصص -ٗٗٔ

 .ـٜٜٙٔ هػٚٔٗٔ ااولى الطبعة بيروت
 دارو  م صػػور عمػػي فػػؤادحققػػه  مسػػيوطيل  واعهػػاوأ المغػػة عمػػـو فػػي المزهػػر -٘ٗٔ

 .ـٜٜٛٔ هػٛٔٗٔ ااولى الطبعة بيروت العممية الكتب
 القادر عبد مصطفى تحقيؽو  ال يسابوري محاكـل الصحيحيف عمى المستدرؾ -ٙٗٔ

 ـ.ٜٜٓٔهػٔٔٗٔ ااولى الطبعة بيروت العممية الكتب دارو  عطا
 الطبعػة بيػروت العمميػة الكتػب دارو  مزمخشريل العرب أمفاؿ في المستقصى -ٚٗٔ

 .ـٜٚٛٔ الفا ية
 مؤسسػػة و وآخػػروف اار ػػؤوط شػػعيب ؿ و حققػػهح بػػ بػػف أحمػػد اإلمػػاـ مسػػ د -ٛٗٔ

 .ـٕٔٓٓ هػ ٕٔٗٔ ااولىالطبعة  الرسالة
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ٕٕٓٗ 

 الحسػ يو الػزواوي عمػي يوسػؼ السػيد وصػححه  شػره الشافعي اإلماـ مس د -ٜٗٔ
 .ـٜٔ٘ٔ/هػٖٓٚٔبيروت يةوالعمم الكتب دار الحسي ي العطار عزت السيد

 المدي ػػة والحكػػـ العمػػـو مكتبػػةو حققػػه جماعػػة مػػف العممػػاء و  البػػزار مسػػ د -ٓ٘ٔ
 .ـٜٕٓٓ ااولى الطبعة الم ورة

 مؤسسػةو  السػمفي المجيد عبد بف حمدي و حققه القضاعي الشهاب مس د  -ٔ٘ٔ
 ـ.ٜٙٛٔ-ٚٓٗٔ الفا ية الطبعة بيروت الرسالة

  العمميػػػة المكتبػػػةو  مفيػػػوميل الكبيػػػر الشػػػرح يػػػبغر  فػػػي الم يػػػر المصػػػباح -ٕ٘ٔ
 .بيروت

 إبػػػراهيـ أ/ بتحقيػػػؽ الكمبػػػي دحيػػػة البػػػف المغػػػرب أهػػػؿ أشػػػعار مػػػف المطػػػرب -ٖ٘ٔ
 لب ػاف بيػروت والتوزيػعو وال شر لمطباعة لمجميع العمـ داروآخريف و  اابياريو
 ـٜ٘٘ٔ  هػ ٖٗٚٔ

 دارو  عصػػفور محاسػػفال أبػػو محمػػد د/ القػػديـ ااد ػػي الشػػرؽ تػػاري  معػػالـ -ٗ٘ٔ
 مف دوف تاري . بيروت العربية ال هضة

 المصػػرية داروآخػػراف و  ال جػػار عمػػي محمػػد حققػػه د/ مفػػراءل القػػرآف معػػا ي -ٙ٘ٔ
 . ااولى الطبعة والترجمة لمتبليؼ

 اإلسػالمي الغػرب دارو  عباس إحساف و حققه الحموي ياقوتل اادباء معجـ -ٚ٘ٔ
 .ـٖٜٜٔهػ ٗٔٗٔااولى الطبعة بيروت

 .ـٜٜ٘ٔ الفا ية لطبعةا بيروت صادر دارو  الحموي ياقوتل البمداف معجـ  -ٛ٘ٔ
معجػػـ الػػدخيؿ فػػي المغػػة العربيػػة الحديفػػة ولهجاتهػػا د/ؼ عبػػد الػػرحيـ و دار  -ٜ٘ٔ

 ـ.ٕٔٔٓهػ ٕٖٗٔالقمـ دمشؽ الطبعة ااولى 
 الكتػػػب دار  كر كػػػو.ؼ/  د وتعميػػػؽ بتصػػػحييو  ممرزبػػػا يل الشػػػعراء معجػػػـ -ٓٙٔ

 .ـٕٜٛٔ  هػٕٓٗٔالفا ية الطبعة بيروت عمميةوال
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ٕٕٓ٘ 

 الجك ػي محمػد بف ااميف محمدو حققه  البغوي القاسـ ابي الصحابة معجـ -ٔٙٔ
 ـ.ٕٓٓٓهػ ٕٔٗٔااولى الطبعة الكويت البياف دار مكتبةو 

 ابػػف مكتبػػة السػػمفي المجيػػد عبػػد بػػف حمػػدي وحققػػه مطبرا ػػيل الكبيػػر المعجػػـ-ٕٙٔ
 مف دوف تاري . الفا ية الطبعة القاهرة تيمية

 دارو  ق يبػػػي صػػػادؽ حامػػػدو  قمعجػػػي رواس محمػػػدل الفقهػػػاء لغػػػة معجػػػـ -ٖٙٔ
 .ـٜٛٛٔ  هػ ٛٓٗٔ الفا ية الطبعة وال شر لمطباعة ال فا س

 .ـٜ٘ٔ هػٖٚٚٔ الحياة بيروت مكتبة دار ورضا حمدا المغة متف معجـ -ٗٙٔ
/ حػاـز عمػي كمػاؿ الػديف معجـ مفردات المشترؾ السامي في المغة العربية د -٘ٙٔ

 ـ .ٕٛٓٓهػٜٕٗٔو مكتبة اآلداب بالقاهرة و الطبعة ااولي 
 إبػراهيـ محمػد /دو حققػه  مسػيوطيل والرسـو الحدود في العمـو مقاليد معجـ -ٙٙٔ

 . ـٕٗٓٓ هػٕٗٗٔ ااولى الطبعة القاهرة اآلداب مكتبةو  عبادة
 مف دوف تاري . الدعوة دار و بالقاهرة العربية المغة مجمعل الوسيط المعجـ -ٚٙٔ
المعّرب مف الكالـ ااعجمي لمجواليقي و حققه د/ؼ عبػد الػرحيـ و دار القمػـ  -ٛٙٔ

 ـ.ٜٜٓٔهػ ٓٔٗٔدمشؽ الطبعة ااولى 

ِزىّ رب في ترتيب المعرب لػالمغ -ٜٙٔ  . تاري  دوفمف  العربي الكتاب دارو  مُمَطرِّ

 العربػػػي الكتػػػاب دارو  اابيػػػاري إبػػػراهيـ و حققػػػه مخػػػوارزميل العمػػػـو مفػػػاتيي -ٓٚٔ
 مف دوف تاري . الفا ية: الطبعة

المفصؿ في االفاظ الفارسػية المعربػة د/صػالح الػديف الم جػد  مطبعػة ب يػاد  -ٔٚٔ
 ـ.ٜٛٚٔهػ ٜٖٛٔإيراف و الطبعة ااولى  –فره ؾ 

 السػػالـ عبػػد و شػػاكر محمػػد أحمػػد و حققػػه أ/ الضػػبي ممفضػػؿل المفضػػميات -ٕٚٔ
 مف دوف تاري . السادسة الطبعة القاهرة /المعارؼ ارد و هاروف محمد
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ٕٕٓٙ 

 دارو  هػاروف محمػد السػالـ عبػد و حققه الشػي / فارس بفال المغة مقاييس -ٖٚٔ
 .ـٜٜٚٔ  هػٜٜٖٔالفكر

مقدمػػة فػػي فقػػه المغػػة العربيػػة والمغػػات السػػامية د/ عبػػد الفتػػاح البركػػاوي و  -ٗٚٔ
 الطبعة الفا ية مف دوف.

 مف دوف. المصرية اا جمو مكتبةو  حساف تماـ د/ لمغةا في البحث م اه  -٘ٚٔ

المولد في المغة العربية دراسة فػي  مػو المغػة العربيػة وتطورهػا بعػد اإلسػالـ  -ٙٚٔ
 ـ.ٜ٘ٛٔهػ٘ٓٗٔد/حممي خميؿ و دار ال هضة العربية لمطباعة بيروت 

  ظرية الصيغة ااولى في عمـ الصرؼ المقارف د/ حاـز عمػي كمػاؿ الػديف و -ٚٚٔ
 ـ.ٕٛٓٓهػ ٜٕٗٔمكتبة اآلداب الطبعة ااولى 

 الػزاوى أحمد طاهر أ/ تحقيؽو  اافير بفال واافر الحديث غريب في ال هاية -ٛٚٔ
 .ـٜٜٚٔ هػٜٜٖٔ بيروت - العممية المكتبةوأخر و 

 

 التػراث إحيػاء داروآخػر و  اار ػاؤوط أحمػد و حققه مصفديل بالوفيات الوافي -ٜٚٔ
 .ـٕٓٓٓ هػٕٓٗٔبيروت

 دارو  عبػاس إحسافو حققه  خمكافالبف  الزماف أب اء وأ باء ااعياف وفيات -ٓٛٔ
 .بيروت  صادر


