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 في ��اِب الفائِ� في غ��ِ� ال��ی�ِ 
ّ
  الّ�غ�ُُّ� الّ�اللي

  

 خل�ل الق���ي

  

  مل�َّ�

ت�خ� أّمهات ال��� �ألفاٍ� ع�ی�ٍة أث��ْ� وج�دها في ب��اٍت ع��ّ�ٍة م��لفٍة، ه�ه األلفا� ما ل��ْ� أْن أصابها ت�ّ�ٌل 

عّ� ��اب �ُ ���ه� في ب�تقِة األلفا� الع��ّ�ة، و وتغّ�ٌ� دالليٌّ �اّت�اع حاض�ة اإلسالِم ودخ�ل ألفاٍ� ل��� �قل�لٍة ل

  ل�م���ّ� م�االً الفائ� في غ��� ال��ی� ل
ّ
اّل�� أصاب ألفا� ال��ی� الّ����، ح�� ت�� ��ه  ،على الّ�غّ�� الّ�اللي

لغة الع�ی� م� األلفا� اّل�ي �ان� ذات معً�ى م��قّلٍ في زمانه وم�انه، ثّ� تغّ�� ل��وٍف ج�ی�ٍة اع��ت أب�اء ال

  .الع���ة في ه�ا الّ�مان

  

Abstract 
 
The mother of books is full of many words that have proved to exist in different Arab 
environments. These words have been transformed into a seminal change in the breadth 
of Islam and the introduction of few words to melt in the crucible of Arabic words. The 
book of alfayiq in the ghurayb alhadith of Zamkshari is an example of the semantic 
change in the words of Hadith alsharif , Where you find many words that were of 
independent meaning in his time and place, and then changed to new circumstances that 
made the people of the Arabic language at this time. 
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 �غّ�� ال
ّ
:وع�املهالّ�اللي  

  :وم� ه�ه الع�امل ،في األلفا� ، أّث�ْت عّ�ةٍ  ّ� �ع�املَ ، ن�ُ� أّنه ��الّ�اللي�غّ�� الفي أث�اء دراسة 

 االعامل ال
ّ
  : )ال��اء، الَ�َ�ج( ج��اعي

 ن�� ة؛ّ�ّ�ة إلى الّ�اللة ال������ّ م� الّ�اللة ال�ِ ) 1972إب�ا���، (��ا ی�� االن�قال  ح�� ی��ّ 
ّ
العقل �ة لُ�قي

 
ّ
 ،���ّ�ة، وق� ت�لُّ م��ع�لةً للّ�اللة ال�� الّ�اللة الِ�ّ�ّ�ة فاس�ًة ال��ال، ثّ� ق� ت��ث� ، و���ن ذل� ت�ر����ااإلن�اني

  .1مع الّ�اللة ال�����ّ�ة لف��ٍة م� ال�م� إلى ج��ٍ  ج�ً�ا

ن� ُمّ��عًة أو عامًة، و���� ت�ّ�ل ق� ���ث أْن ت��� الّ�اللة �ع� أْن �اأّنه ) 2001ع�� ال�ل�ل، (و��� 

، ثّ� �ع� اإلسالم مال� دالالُت ...الّ�الة والّ�كاة وال�جّ : ذل� في الّ�الالت ال�ي �ان� م��ع�لًة ق�ل اإلسالم م�ل

 ت���� على �ّل ع�اص� ال�ِّ�ام اّللغ�ّ�، وق� تّ��ع الّ�اللة ،وه�ه س�ٌ� ُلغ�ّ�ةٌ  ،ه�ه الّ��غ اّللغ�ّ�ة ن�� الّ�����

الّ�ل� والق�عة والّ�ف��ة وغ��ها، إْذ �ان� ه�ه ال�ل�ات ت�ّل : �ع� أْن �ان� ضّ�قًة، ��ا ی��� اّللغ�ّ��ن ألفاً�ا م�ل

الّ���، ول�� رغ� الّ�غّ�� اّل�� ح�ل في ش�ل ومادة ه�ه األش�اء في على أش�اَء م���عٍة م� مادة ال��� أو 

 الع�� ال��ی�، إال أّن ه�ه األلفا� ما زال� 
ّ
  .2دالالتها الق���ة ت��لها ض�� م�الها الّ�اللي

  

 
ّ
  ): ال��ف، االش���از(العامل الّ�ف�ي

/ أول�ان(وهي �ل�ة ُت�َل� علي �ّلِ ما ه� مقّ�ٌس أو ملع�ٌن  3"اّلالم�اس"���ّ� ه�ا العامل ��ا ُ�ع�ف بـ

، و���ع ذل� )1991ال��لي، ( taboo4 ، أو ال����ر اّللغ�ّ�، أو ال�الم ال��ام، وفي اإلن�ل��ّ�ة تاب� )174

ل�قافة ال����ع ون�� تف���ه وحّ�ه الّ����ّ�، ف�ل�أ ال����ُع اللغ�ّ� إلى تغ��� ذل� اّللف� ذ� الّ�اللة ال���وهة 

وال���وجة بلفٍ� آخ� ذ� داللٍة ������ها الّ�وق، ف�ان الالم�اس ی�ّد� إلى ت�ایٍل في الّ�ع��� أو ما ُ��ّ�ى 

ي ح��ق�ه إب�ال ال�ل�ة ال�اّدة �ال�ل�ة األقل ِحّ�ًة، ه�ا الّ��وع ن�� ال��اس ال�لّ�ف في اس�ع�ال �الّ�لّ�ف، وه� ف

  .5الّ�الالت اّللغ�ّ�ة، ه� الّ��� في تغّ�� ال�ع�ى

  

  :العامٌل اّللغ��ّ 

ل�أ اّللغ�ّ��ن قْ� ���ث في ُصل� اّللغة ف��اٌت مع��ّ�ة ال ت�� معها اّللف� اّل�� ُ�عّ�� ع� الّ�اللة ال��ی�ة، ف�

أو االش�قاق، وق� یّ��ه ال����ع اّللغ�ّ� ن�� ال��از ف��ّ� اب��اع داللٍة ج�ی�ة  6إلى سّ�ها ع� ���� االق��اض اللغ��ّ 

أس�ان ال���، ف�اللة : أو ���ل نقٌل ل�اللٍة م� حقٍل دالليٍّ إلى آخ�، وأم�لة ذل� ����ٌة في اّللغة الع��ّ�ة �ق�ل�ا

 ب�جٍه عام إلى م�اٍل آخ�، تّ� نق"األس�ان"
ّ
، "ال���"ی��و �ع�ً�ا و���ُّ  ،لها م� م�اٍل دالليٍّ ���ُّ ال�ائ� ال�ي

 : "وم�ل ذل� ق�ل�ا
ّ
إّن ال�ل�ة ق� . ، وغ��ها م� الّ��اك�� اّللغ�ّ�ة"ك�� الّ��اء"، و"�ه� الّ���"، و"أرجل ال��سي

 ج�یً�ا ض�� ال��اب اّللغ�ّ�، ف���ح ذات داللةٍ 
ً
  . 7إضا�ّ�ٍة م��اولٍة، مع م���ع ال���ا���� تق��ض مع�ى

 إلى ال�ع�ى ال��ازّ�، إلى تغّ�� في معاني ال�ف�دات، ق� ی�ّد� في 
ّ
و��ّد� االن�قال م� ال�ع�ى ال���قي

 وحل�ل ال�ع�ى ال��ازّ� م�ّله
ّ
ول�� م� ال��ورّ� أْن ���ن االس�ع�ال . الّ�ها�ة إلى انق�اض ال�ع�ى ال���قي

ع�ّ�ة وال��ابّ�ة، بل ق� �قع م� عّ�ة أف�اٍد في ال���ة ال��ازّ� مق��دً  ا مع�َ�ً�ا ��ا نل��ه في �ع� األسال�� ال�ِّ

: فق� ان�قل مع�ى. الَ�غى، والَغَف�، والَع��قة: م�ل �ل�ات. 8أو اّتفاٍق ب��ه� لغ�ّ�ة في وقٍ� واحٍ� دوَن م�اضعةالّ 

�� إلى الّ�فح ع� " الَغَف�: "وان�قل مع�ى. ام� اخ�ال� األص�ات في ال��ب إلى ال��ب نف�ه" ال�غى" م� الّ�ِ

ْع�" الع��قة: "ومع�ى. الّ�ن�ب ْع� ال�� ���ج على ال��ل�د م� ��� أّمه، إلى ما ُی�َ�ُح ع�َ� َحْلِ� ذل� ال�َّ   .9مَ� ال�َّ
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ّ
  :م�اه� ال�غّ�� الّ�اللي

  

، و���� ح�ُ�ها في ما �أتي
ّ
  :تعّ�دْت م�اه� ال�غّ�� الّ�اللي

  

  : �� الّ�اللةت��

 أو ت���� م�ال اس�ع�الها
ّ
، إلى ال�ع�ى ال��ئي

ّ
  .�ع�ي ت���ل الّ�اللة م� ال�ع�ى الُ�ّلي

ه� أْن ���َح ع�ٌد ما ت��� إل�ه ال�ل�ة أك�� م� الّ�اب�، أو ُ���ح م�ال اس�ع�الها أوسُع م� : تع��ُ� الّ�اللة

  .ق�ل

  

 الّ�اللة وان��ا�ها
ّ
  :ُرقي

 واالن��ا� في سّل� "نقل ال�ع�ى: "ت�� م��لح ُی�رجه عل�اء الّ�اللة
ّ
، إْذ ق� ت��ّدد ال�ل�ة ب�� الّ�قي

، بل ق� ت�ع� ال�ل�ة ال�اح�ة إلى الِقّ�ة، وته�� إلى ال���� في وقٍ� ق���، ف�ان� داللة 
ّ
االس�ع�ال االج��اعي

  .10ه� ���ل ال��: ارق؛ إْذ ُ�قال له، ��ا�ًة ع� الّ��اء وال��م، وهي ���ة ُعل�ا، ل�ّ�ها أض�ْ� وصًفا لل�ّ "الَ��ِ "

  

  :11)ال��از(تغ��� م�ال االس�ع�ال 

 إلى م�ال ال��از، م�ل �ل�ة
ّ
، ال�ي �ان� ُت�َلُ� على "رس�ل: "���ن ب�قل الّ�اللة م� م�الها ال���قي

، فأض�� ت�ل� على ش��. الّ��� اّل�� ُی�َسُل ألداء مهّ�ةٍ 
ّ
 : "ف�ّ�ل م�ال اس�ع�الها الّ�اللي

ّ
، ���� "الّ��ي

  .12ت��ادر إلى الّ�ه� �ّل�ا اسُ�عِ�َلْ� ض�� ال��اِب اّللغ�ّ� العاد�ّ 

  :ك�اُب الفائ�ِ 

ا ���ٍف م� ح�وف الع��ّ�ة، قّ�� ال�م���� غ��َ�ه إلى ���، وجعل �لَّ ��ابٍ  ��ع ��ه األلفا� ال�ي  خاص�

ل�ّ�ه أه�ل ال��ف الّ�ال� وما �ع�ه، فل� ُی�اِع . ثّ� رّت� ه�ه األلفاَ� في ف��ٍل وفًقا لل��ف ال�اني. أّولها ذل� ال��ف

ونهج على أْن ی��� في ال�ادة ال��ی� ال�� ����� عل�ها، ثّ� ���ح ال�ادة، و����ه� عل�ها �أحادیَ� أخ��، . ت�ت��ه

ل� و�ق�آن وشعٍ� في �ع� األح�ان، ثّ� ���ح �لَّ ما في ال��ی� م� غ���، وُ���ُل ��ه، س�اٌء تعّل� �ال�ادة أو 

  .واس��ّ� على ه�ه ال���قة في ��ا�ه �ّله، ف�ار م�ّل�ی� ������، ��فالن �ألفا� ال��ی�. ی�عّل�

: والفائُ� أغ�ُر ��� ال��ی� مادًة ُلغ�ّ�ًة، ح�ى ع��ه، ول�ل� أُع�� �ه ال�اح��ن، قال ع�ه اب� األث��

ول�� ت�اوله �ّل ما في ". �ّل ُمعّ�ى ، ولق� صادف ه�ا االس� ُم�ّ�ى، و��ف م� غ��� ال��ی�)الفائ�: (وسّ�اه"

  .ال��ی� م� غ��ٍ� في م�ض�ٍع واح� اس���اًدا، �ّلف ال�اح��� م�ونًة وم�ّقةً 

إذن، ��ّ� على ال�اح� ع� ال��ی� أْن �����َج ال��ی� م� الفائ�؛ ل���ة ت�ّسع الّ�م���ّ� في ال�ادة 

  .ٍ� واسٍع، م���هً�ا عل�ه ِشْعً�ا وق�آًنااّللغ�ّ�ة وش�ح ال��ی� وت�اول مف�دات الغ��� ب�ف��ٍل دق�

أّما مقّ�مة الفائ�، فق� �ان� ق���ًة، أراد م�ها ال�م���ّ� ت�ض�َح �الغة الّ�س�ل صّلى هللا عل�ه وسّل�،  

و��ا�ه �ق��ب �ع� ال�يء م� مع��ه . واالس�ف�اد به�ا ال��ّ�ف الغ��� م��ع�ً�ا ��ا ��� ��ه َمْ� �ان ق�له

، ول��ه ال ُی�ان�ه، إْذ ُی�ّ�� ��ه أوجه ال�الغة، وال �ع�ض لل��از وما إل�ه، مّ�ا ب�ى عل�ه "ال�الغة أساس: "الُ��ّ�ى

  .13ولعّل س�� ذل�، أّنه أّلف األساَس �ع� الفائ�. األساس
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 في ��اُب الفائ�ِ 
ّ
  :الّ�غّ�ُ� الّ�اللي

  :أِربَ 

ال��أِة ت��ُف �ال��ِ�  ت�ِفُ� م� غ�� أْن  سَأله ع� 14إنَّ ال�ارَث بَ� أوسٍ : في ح�ی� ع�َ� رضي هللا ع�ه

َ�ر إذا �ان� حائً�ا 15َأِزف ك�ل� أف�اني رس�ُل ِهللا صّلى هللا عل�ه : فأتاه أْن �فعَل ذل�، فقال ال�ارثُ . ��اف ال�َّ

صّلى هللا عل�ه -؛ وق� س�عَ�ه ِمْ� رس�ل هللا 16م� ذ� ی��� َأِرْ��َ : وُرِو� . َأِرْ�َ� َعْ� ذ� َیَ�ْ��َ : فقال ع��ُ . وسّل�

  .�17ي أخالفه؟ ومع�اه ُمِ�ع� عّ�ا ���� ی��� وه� ماُله - وسّل�

: ن�َأ ُ�ْ�ل� م� ی���، واألصُل ���ا جاء في �المه� م� ه�ه األد��ة ال�ي هي: م� ی���ومع�ى َأِرْ�َ� 

ف�َ� وال�عّ�َ�؛ لإلشعار أّن فعَل وه� ی���ون ال��َح ال�. 18قاتل� هللا، وأخ�اك هللا، وال َدرَّ دّرك، وَتِ��� ی�اك وأش�اهها

الّ�جِل أو ق�له �الٌغ م� الّ��رة والغ�ا�ة ال��لَغ ال�� ل�امعه أْن ����ه و��اف�ه ح�ى ی�عَ� عل�ه ت�ّ�ً�ا أو ت�ّ�ً�ا، ثّ� 

ول�غّ�� مع�ى قاتله هللا ع� . كُ�� ذل� ح�ى اسُ�ْع�ل في �ّل م�ضع اس�ع�اب؛ وما ن�ُ� ��ه م��ّ�ٌ� لل�عّ�� فق�

سق�ْ� آراُ�َ� م� ال��ی� : ُ�قال َأِرَ�َ� م� ی��َ�، أ�. 19قاَتعه ُهللا و�اتعه: أصِل م�ض�عه غّ��وا َلْف�ه، فقال�ا

ةً    .20خاصَّ

: ، أّنه َنِق� على رجٍل ق�ًال قاله، فقال له-رضي هللا ع�ه-وفي ح�ی� ع�� . اح�اج: وأَرَب إل�ه َ�ْأرُب َأَرً�ا

: أ�": َأِرْ�َ� َعْ� ذ� َیَ�ْ��َ : "وقال أب� ع���ة في ق�له. ذه� ما في ی��� ح�ى ت��اج: اذهمع�. َأِرْ�َ� َعْ� ذ� َیَ�ْ��َ 

ةً    .سق�ْ� م� ی���َ : وق�ل. سق�ْ� آراُ�َ� م� ال��ی� خاصَّ

َخَ�ْرَت ع� ی��َ�، وهي ��ارة ع� ال��ل : ، وق� جاء في روا�ٍة أخ�� له�ا ال��ی�21اب� األث�� قال

وق� أِرب الّ�جل، إذا اح�اج إلى ال�يء و�ل�ه، . سق��َ : ومع�ى َخَ�ْرتَ . ��22 خ�ٌل أو ذمٌّ م�ه�رة، �أّنه أراد أصا

  :24، قال ابُ� ُمق�ل23َ�ْأَرُب أَرً�ا

  .25َوِ�نَّ ف��ا َص��ًحا، ِإْن َأِرْ�َ� ِ�ِه     َجْ�ًعا َبِه��ا، َوآالًفا َثَ�ان��ا

  

هاُء والّ��ُ�، واإلْربُ : ، أ�"َأِرْ�ُ� �أبي ُهَ�ْ��ةَ : "في ح�ی� ع��و ب� العاص قال : اح�ْلُ� عل�ه، وه� ِمَ� اإلْرِب، ال�َّ

: وال�َّْأر��ُ . َض�َّ �ه وشحَّ : وأِرَب �ال�يء. ورجٌل أر�ٌ� م� ق�ٍم َأْر�اء . العاقل: واألر��ُ . 26الَعْقُل والّ�یُ�، ع� ثعل�

حُّ والِ�ْ�ص   .27ال�ُّ

  

 
ّ
العقل والّ�ی� والُ�ْ�ُل ثّ� الّ�عاء : �الّ�ع�� ق�لَ ): أرب(ن�� أّن �ل�ة وع�� ت�ل�ل ما ح�ث في ال�ل�ة م� تغّ�� داللي

�ها عامل تع��� الّ�اللة. تِ�َ�ْ� ی�اكَ : م�ل. بٍ الّ�عاء في �ّل م�ضع اس�ع�ا: �الّ�ع�� �ع�َ ، و ع�� ال��ل   .و�الّ�الي ُ�فّ�ِ

  :�ْه�ان�ه�

  

إلى دیِ� هللا ودی� ���ى؛ فَأخ�ته� ال�ل�ك فق�ل�ه�  فأقام�ا ب�� َ�ْهَ�اَني ق�ِمه� ف�َعْ�ه�: "... وفي ال��ی�

  .29..."28وق�عْ�ه� �ال�َ�اِش��

على مع�ى أنَّ إقام�ه -وه� ج�ع َ�ْه�: و�ق�ام األْ�ُه�. أ� أقام ب��ه�: أقام فالن ب�� أ�ه� ق�مه و�ْه�ان�ه�

�ه األلف والّ��ن على َ�ْهٍ� ع�َ� ال�ِّ��ة لل�أك��، وأّما َ�ْهَ�ان�ه�، فق� ِز��ت �. ف�ه� على االْسِ�ْ�هاِر به� واالس��اِد إل�ه�

في الّ�جل الَعُ��ن َنْف�اني وه� ن��ٌة إلى ال�َّف� ��ع�ى الَعْ��، والّ���الني وال���َناني م����ان إلى : كق�له�

ْ�َ�ن، وه�ا أص�ُل األش�اِء وج�اهُ�ها ة، و�أّن مع�ى الّ����ة أّن فأل�ق�ا األِلَف والّ��َن ع�� ال�ِّ��ة لل��الغ. ال���ل وال�َّ
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َ�ْهً�ا م�ه� قّ�امه وآخ� وراءه، فه� م�ُ��ٌف م� جان��ه، ه�ا أصله، ثّ� �ُ�َ� ح�ى اسُ�ْعِ�ل في اإلقامة ب�� الق�م م�لًقا 

. والّ�ه� ال�ِّكاب. ال َتْ��ها: ال ت�عل حاج�ي ِ��ه�، أ�ْ : وق�له�. خالُف ال���: وال�ه�ُ . 30و�ْن ل� ��� م���ًفا

ق�له� لق��ه : 31قال األح��. �ه�اِن�ه� ���� الّ��ن : ه� نازٌل ب�� �ه��ه� و�ه�اَن�ه�، �ف�ح الّ��ن، وال تقل: الوُ�ق

  .33في ذل� 32و��� ال�ه�ْ�� م�له ح�اه أب� ع���: ب�� ال�ه�اَنْ��، مع�اه في ال��م�� أو في األّ�ام، قال

 ن�� أّن �ل�ة 
ّ
َ�ْهٌ� م�ه� قّ�امه وآخُ� : الّ�ع��� ق�لَ ): �ْه�ان�ه�(وع�� ت�ل�ل ما ح�ث ف�ها م� تغّ�� داللي

ف�اَر �لُّ َمْ� . اإلقامة ب�� الق�م م�لًقا و�ْن ل� ��� م���ًفا: �الّ�ع�� �ع�َ  .وراءه، فه� م�ُ��ٌف م� جان��ه، ه�ا أصله

�ها عامل تع��� . ه� ُم��ٌ� في �ه�ان�ه�، س�اٌء أكاَن م���ًفا أْم غ�َ� م�ُ��فٍ : �قُ�ُ� ب�� ق�مه ُ�قاُل ع�ه و�الّ�الي ُ�فّ�ِ

  .الّ�اللة

  

  :اَألَسفُ 

  

. 34َراَحٌة للُ�ْ�ِم� وَأْخَ�ُة َأَسٍف لل�اف�. ُس�ل ع� َم�ِت الفَ�اءة -صّلى ُهللا عل�ه وسّل�- الّ��يُّ  :وفي ال��ی�

ا آَسُف�َنا انَ�َقْ�َ�ا ِمْ�ُه�ْ : (أ� أخ�ُة ُسْ��، م� ق�له تعالى غ��ان ال ��ل� م� ُح�ن ولهف، فق�ل وذل� ألنَّ ال. 35)َفَل�َّ

وق� َأِسَف على ما فاته . أش�ُّ ال��ن : األسفُ "و. 36ثّ� �ُ�َ� حّ�ى اسُ�عِ�َل في م�ضٍع ال م�اَل لل��ن ��ه. َأِسفٌ : له

وق� . ق��ُ ال���ُع ال��ن ال�ّ : واألِس�ُ� واَألُس�فُ . وآَسَفُه أغَ�َ�ه. َغِ��: أ�: وَأِسَف عل�ه َأَسًفا. تلّهف: وتَأّسف أ�

  .���37ن األس�ُ� الغ��اَن مع ال��ن 

تعّ��ْ� مَ� الّ��� والّ��ّ�� إلى س��ع ال��ن، حّ�ى صارْت أك�� م� ذل� في ال�ق� ال�اض�، إلى َم� 

احفْ� ع��َة أب�اٍت : �ع��ر ل��ٍأ َبَ�َر م�ه أو اع��ر ع� م�عٍ� ما، أو تع��ٌ� ع� الّ�ف�، �أّن �ق�َل أحُ�ه� لآلخ�

  .أرف� ه�ا ال�ل�: آِسٌف، أ�: ف��دُّ قائالً . لل���ّ�ي

 ن�� 
ّ
  ):اَألَسف(وع�� ت�ل�ل ما ح�ث في ال�ل�ة م� تغّ�� داللي

    ��ْ   .الّ�ف�          الُ�ع�ِ�ر                ال����       ال�ُّ

�ها عامل تع��� الّ�اللة. االع��ار والّ�ف�: أص��� تع�ي: و�عَ� تع��� اللف�ة   .ُ�فّ�ِ
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  :أ�لَّ 

  

َ�اَ�ُة : وأّما َأَ�لَّه ف�ع�اه َأْلَقى عل�ه ِ�لَّه ، �قال: "وفي تف��قه بْ�َ� َأَ�لَّ وَأَ�لَّ �ق�ل ال�م����  َأَ�لَّ�ه� ال�َّ

َ��ة   38"َأَ�لَّه َأْمٌ�، وَأَ�لَّ�ا شهُ� َ�َ�ا: ث� اتُِّ�ع ��ه فق�ل. وال�َّ

  

في ) حّ�ى �ُ�َ� اس�ع�اله(ال�ع�ى ال��ل�ب م� هي ب�ف� م�ال ) اتُِّ�ع: (إّن اس���اَم ال�م���ّ� للف�ه

  .فان�قَل ال�لُّ مَ� الّ��ا�ة والّ���ة إلى �ّل األم� والّ�ه� وغ��ه، ل���َن أك�� ع��ًما. تع��� الّ�اللة أو ت����ها

في أتانا : ُ�قال. وِ�ّل الل�ل س�اده. والّ�الل أ�ً�ا ما أ�ّل� م� س�اٍب ون��ه. ال�ّل مع�وٌف، وال��ع ِ�الل

ثّ� . وأ�ّل��ي الّ���ة وغ��ها وأ�ّل� فالٌن إذا دنا م�� �أّنه ألقى عل�� �ّله. وأ�ّل ی�م�ا، إذا �ان ذا �لٍّ . �ّل اّلل�ل

و�للُ� أع�ل ��ا �ال��� ُ�ُل�ال، إذا . اس��ر� بها: واس��ّل �الّ���ة. أ�ّل� أمٌ� وأ�ّل� شهُ� ��ا، أ� دنا م��: ق�ل

  .40وه� م� ش�اّذ الّ����� 39)َفَ�ْلُ�ْ� َتَف�َُّه�نَ : (وم�ه ق�له تعالى ع�ل�ه �الّ�هار دون اّلل�ل

  

 ن�� أّن �ل�ة 
ّ
األصُل ِ�لُّ الّ��ا�ة وال���ة ثّ� ان�قل ): أ�لَّ (وع�� ت�ل�ل ما ح�ث في ال�ل�ة م� تغّ�� داللي

 وم�از�ّ : أ� �عَ� الّ�ع���. إلى �ّل األم� و�ّل ال�ه� وغ��ه
ّ
�ها عامل تع��� الّ�اللة .�لُّ �ّلِ شيٍء ح��قي   .ُ�فّ�ِ

  

الَّة   :ال�َّ

  

الَّة إال َضالٌّ : "-صّلى ُهللا عل�ه وسّل�-قال ال��يُّ    .41"ال �ْأِو� ال�َّ

  

الَّة َمْ� ���ُّها إلى نف�ه ُمَ�َ�لًِّ�ا لها وال ی��ُ�ها فه� : وال�ع�ى. صفٌة في األصل لل�ه��ة فغل��: ال�َّ

  . 42َضالٌّ 

  

 ل�ل�ة)فغل��(خالل لف�ه  ���ُ� الّ�م����ُّ م�
ّ
الَّة: (، إلى الّ�غّ�� الّ�اللي ، و�اَنْ� في األصل صفًة، ثّ� )ال�َّ

  . ُخّ�َ�ْ� ه�ه الّ�اللُة م� صفٍة لل�ه��ِة إلى اإلن�اِن ال�� ضاعْ� به���ه

  

، إذا �ان ه� ُضلُّ بُ� ُض : وم�ه ق�له�. واالس� الُ�لُّ �الّ��ِّ . ضاع وهل�: ضّل الّ�يء َ�ِ�ّل ضالًال، أ� ّلٍ

ورجٌل ِضلِّ�ٌل . ما َضّل م� ال�ه��ة لل�ََّك� واألن�ى: و��ل� ه� الّ�الُل ب� الّ�الل  والّ�الَّة. ال ُ�عَ�ُف وال ُ�عَ�ُف أب�ه

ا، وه� ال���� الّ���ُّع لل�الل   .44ال�ل� الِ�ّل�ل: و�ان ُ�قال الم�� ال���. 43وُمَ�ّلٌل، أ� َضاٌل ج��

  

، ن�� أّن �ل�ة وع�� ت�ل�ل ما في ال� الَّة(ل�ة م� تغّ�� دالليٍّ ثّ� تعّ��ْ� . صفٌة لل�ه��ة: ق�َل الّ�ع���): ال�َّ

وعلى الّ�جل غ�� ال�ع�وف وغ�� ال�ع�وف . اّللف�ة لُ��َلَ� على اإلن�اِن ال�� ضاعْ� به���ه أذ�ً�ا �ان َأْم أن�ى

�ها عامل تع��� الّ�اللة. أب�ه   .وُ�فّ�ِ
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   :ال��اع

  

إذا �الغ في : م� َ�َ�ع الّ�ب��ة. أ� أبلغ �اعة. 45ال��ِ� ه� َأَرقُّ ُقل�ً�ا َوَأْلَ�ُ� َأْفِ�َ�ًة وَأْ�َ�ُع َ�اَعةً  أتاك� أهلُ 

ْل�: والِ�َ�اع �ال�اء َذْ�ِ�ها؛ وه� أْن َ�ْقَ�َع َعْ�َ� َرق��ها و��لغ �الّ��ح الِ�َ�اع، وال�َّْ�ُع دون ذل�؛ . الِعْ�ق ال�� في ال�ُّ

  . �46الّ��ح ال�َُّ�اع، وه� الَ�ْ�� اَألَبْ�� ال�� ���� في ال�َّ��ة وه� أْن ی�لغ

  

��عُ� له ُنْ��ي وَجْه�� : ه�ا أصله، ثّ� �ُ�� ح�ى اسُ�ْعِ�ل في �ّلِ م�الغٍة، فق�ل: �ق�ل الّ�م����ّ 

  .�الغْ� : والفعل هه�ا م�ع�ٌل ِلل�َّاعة، �أّنها هي اّل�ي ��ع�؛ أ�. و�اع�ي

  

�اح. 48، ونام ل�ُل الَهْ�جل47ك صائ�َنهارُ : وه�ا م� �اب ا: َ�َ�َع نفَ�ُه َ�ْ�ًعا، أ�: ُ�قالُ : في الّ�ِ   . 49قَ�َلَها َغ��

  :50قال ذو الّ�ّمة

  

  .51َأال َأیَُّها ال�اِخُع الَ�ْجُ� َنْفَ�ُه      ِ��يٍء َنَ�ْ�ُه ع� َیَ�ْ�ِه الَ�َقاِدرُ 

  

و��ل� َ�ِ�َع �ال��� ُ�ُ��ًعا . أق�َّ �ه وخَ�ع له: وَ�َ�َع �ال��ِّ ُ�ُ��ًعا .52)َفَلَعلََّ� َبـِٰ�ٌع نَّْفَ��َ : (وم�ه ق�له تعالى

  .53وَ�َ�اَعةً 

  

ْل�، ثّ�   الّ�الليُّ ال�ل�اِت حّ�ى �ال أسال�َ� الُ��الغة، فالَ�ْ�ُع الِعْ�ُق اّل�� في ال�ُّ
ّ
إذن ت�اوَز ال�غّ�� داللي

 ن�� أّن . اعة وغ��هاأص�َح ُی��اوُل في الُ��الغِة في ال�ُّ�ح وال�ه� وال�ّ 
ّ
وع�� ت�ل�ل ما ح�ث ف�ها م� تغّ�� داللي

ْل� ثّ� ال�ُّ�ح وال�ه� والّ�اعة): ال��اع: (كل�ة و�عَ� الّ�ع��� أص��ِ� الُ��الغُة في ال�ُّ�ح . الِعْ�ُق ال�� في ال�ُّ

�ها عامل تع��� الّ�اللة. وال�ه� والّ�اعة   .و�الّ�الي ُ�فّ�ِ

  

  :الَعْ��ة

   :ل�س�ل صّلى هللا عل�ه وسّل� -رضي هللا ع�ه-ب� األك�ع  في ح�ی� سل�ة

. 54َفآُخَ� َعَلى الُ�ّفاِر ِ�الَعْ�َ�ِة َفال َیْ�قى ِمْ�ُهْ� ُمْ�ِ�ٌ� ِإَال َقَ�ْلُ�هُ ، َفَأْنَ�ِ�َ� ِمْ� َأْص�اِ�َ� ِمَ�َة َرُجلٍ ، َخلِِّ�ي: فقل�

؛ إذا سامه أم�ًا مل��ً�ا َ�ْغ��ُّه �ه، ألنَّ َمْ� 55أْو�أَته الَعْ��ة: ال��لُ�ْل�ة اّلل�ل، وقال�ا في : �ال���ات الّ�الث –الُعْ�َ�ة 

في َوِ�َئ الّ�ل�ة َ�َ�ُأ ماال ُیْ���ه ف�ّ��ا ت�دَّ� في ُه�ٍَّة أو َوَضَع ق�َمُه على هامَّة، ثّ� �ُ�َ� ذل� ح�ى اسُ�ْعِ�ل� الع��ة 

  .56ع��ة أخ�ُت فالًنا على َعْ�َ�ٍة، وس�ُ�ه: مع�ى الِغّ�ة، فق�ل

 

 ن�� أّن �ل�ة 
ّ
: الّ�ع��� و�ع� .ُ�ْل�ة الل�ل: الّ�ع��� ق�ل): الُعْ�َ�ة(وع�� ت�ل�ل ما ح�ث ف�ها م� تغّ�� داللي

�ها عامل تع��� الّ�اللة. الِغّ�ة ُم�لًقا   .و�الّ�الي ُ�فّ�ِ
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  :�اردة

  

َ�اِء اْلَغِ���ُة اْل�اِرَدةُ " ْ�ُم في ال�ِّ �� واله�اءة، أنَّ اله�اء وال�اء واألصُل في وق�ع ال�َ . 57"ال�َّ ْ�د ��ارٌة ع� ال�ِّ

ه�اء �ارد، وماء �ارد، على س��ل االسِ�َ�ا�ة، ثّ� : لّ�ا �ان ِ���ه�ا ب��ده�ا خ��ًصا في �الِد ِتهامة وال��از، ق�ل

  .58َ�ْ�ٌ� �ارد، وغ���ة �اردة، و�َ�َد أم�نا: كُ�� حّ�ى ق�ل

  

. و�ّ�دته ت���ً�ا. و�َ�دته أنا فه� َمْ��ودٌ . وق� بُ�د الّ�يء �الّ��ّ . �ارةن��� ال�: ال�ْ�د ن��� ال�ّ�، وال��ودة

 . وه�ا الّ�يُء َمْ��دٌة لل��ن. اغ��لُ� �ال�اء ال�ارد، و��ل� إذا ش���ه ل�ْ�ُ�َد �ه ���ك: واْب��دُت، أ�
ّ
: قال األص�عي

 ٍ
ّ
َ�ى؟ قال: قل� ألع�ابي وَ�َ�َد الّ�جُل ع��ه . الّ���، َمْ���ٌة في الّ��اء إّنها َمْ�َ�دٌة في: ما ���ل�� على ن�مة ال�ُّ

  .60)ال َیُ�وُق�َن ِف�َها َبْ�ًدا َوال َشَ�اً�ا: (وم�ه ق�له تعالى. 59الّ��مُ : والَ�ْ�دُ . كَ�لها �ه: �الَ�ُ�ود

  

وع�� . ليٌّ ت�حي ل�ا ��ع�ى ���ة االس�ع�ال وأّنه أصاَب اّللف�ة تغّ�� دال: "ثّ� �ُ�� حّ�ى ق�ل: وق�ُل الّ�م����ّ 

 ن�� أّن �ل�ة
ّ
�� واله�اءة: ق�ل الّ�ع���): �اردة: (ت�ل�ل ما ح�ث في ال�ل�ة م� تغّ�� داللي َ�ْ�� : الّ�ع��� و�ع�. ال�ِّ

�ها عامل تع��� الّ�اللة. �ارد، وغ���ة �اردة، و�َ�َد أم�نا، ع�ٌ� �اردة   .وُ�فّ�ِ

  

   :ب���

. أ� إذا أرسل�� إليَّ رس�ًال . 61َب��ً�ا فاْجَعُل�ه ح�َ� اْلَ�ْجِه َحَ�� االْس�ِ  إَذا َأْبَ�ْدُتْ� إليَّ : كان ���� إلى أم�ائه

م��وف ال�ََّن�؛ ألنَّ �غاَل ال���� �ان� : أ�": ُبَ�ْ�َ�ه ُدم: "الَ�ْغل، وهي �ل�ٌة فارسّ�ٌة أصلها: في اَألْصل: وال����

. 63ب��ً�ا 62َب��ً�ا، وال��افة ال�ي ب�� الّ�ّ����: ُل ال�� ی���هم��وفة األذناب، فُع�ِّ�� ال�ل�ة وُخفَِّف�، ثّ� ُسّ�ِي الّ�س� 

ال���� ال�غلة ال��ّت�ة : ق�ل ل�ا�ة ال���� ب��� ل���ه في ال����، وقال غ��ه. ُحِ�ل فالٌن على ال����: ُ�قال. الُ�َ�ّت�: ال����ُ 

  :ال���اْمُ�ُؤ وقال  .�64 �ه ال��افة، ثّ� سّ�ي �ه الّ�س�ل ال����ل عل�ه ث� سّ��"ب���ه دم: "في الّ��ا� تع���

َ�� ِ�اللَّْ�ِل ِمْ� َخْ�ِل َبْ�َ�َ�ا   .65َعَلى ُ�ّلِ َمقُ��ِص ال�َُّناِبى ُمَعاوٌد     َبِ�ِ�ِ� ال�ُّ

  . 66وصاحُ� ال���� قْ� أْب�د إلى األم��، فه� ُمْ�ِ�ٌد، والّ�س�ل َب���ٌ . اث�ا ع�� م�ًال : وال���ُ� أ�ً�ا

 ن�� أّن �ل�ة وع�� ت�ل�ل ما ح�ث في
ّ
  ):ب���: (ال�ل�ة م� تغّ�� داللي

  .ال��افة ال�ي ب�� الّ�ّ����     الّ�س�ل اّل�� ی���ه      ال�ْغل 

حّ�ى صار في وق��ا . �الّ�س�ل اّل�� ی���ه وال��افة اّل�ي ب�� الّ�ّ���الّ�ع��� أص���  �ع�و . ال�ْغل: الّ�ع��� ق�ل

�ها عامل تع��� الّ�اللة. م�ه و�ل�ه الّ�سائل ال�اض� ُ��لُ� على ال���ى اّل�� ُت�َسلُ    .وُ�فّ�ِ

  

  :ال�اف�

  

 ب� �ع�، 
ّ
ه� ال�َّ�م على ال�ن� : ع� الّ���ة ال�َُّ��ح، فقال -صّلى هللا عل�ه وسّل�-سألُ� ال�َّ�يَّ ع� ُأبي

  .67ح�� َ�ْفُ�ُ� ِمْ�َ�، وت��غف� هللا ب��ام�� ع�� الَ�اف�، ثّ� ال تع�د إل�ه أبً�ا

ال�َّْقُ� ع�� ال�اِف�، : فقال�ا 68كان�ا ل��امة الَفَ�ِس ع��ه� وَنَفاس�ه� بها ال ی��ع�نها �ال�ََّ�اء: لّ�م����ّ �ق�ُل ا

. ذات ال�اف� وهي الف�س: ع�� ب�ع ال�اف� في أّول َوْهَلة العق� م� غ�� تأخ��، وال��اد �ال�اف�: وسّ��وه َمَ�ًال، أ�ْ 
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ح�ه�ا أّنه ل�ا جعل ال�اف� في مع�ى الّ�اّ�ة نف�ها، و��� اس�ع�اله على ذل� أ: ع�� ال�اف�ة فله وجهان: وَمْ� قال

اق��ى فالن الُ�فَّ وال�اف�؛ أ� ذواته�ا، أل�ق� �ه عالمة ال�أن�� إشعاًرا ب����ة الّ�ات : م� غ�� ِذْ�� الّ�ات فق�ل

  .69بها

  

ِة َدْوِسها  أ� : َتْ�ِف� األرض، ��ا ُسّ�ِ� ف�ًسا ألّنها َتْفِ�سهاوالّ�اني أْن ���ن فاعله م� الَ�ْف�؛ ألنَّ الف�َس ���َّ

لّ�ة؛ فق�ل رجع إلى حاف�ه وحاِف�ته، وفعل ��ا ع�� : ت�ّقها؛ ه�ا أصل ال�ل�ة، ث� َ�ُ��ت ح�ى اسُ�ْعِ�ل� في �ّل أوَّ

. ال�أخ�َ� م� اإلص�ار وال�ع�ى َتْ���� ال�َّ�امة واالس�غفار ع�� م�اقعة الّ�ن� م� غ�� تأخ��؛ ألنَّ . 70ال�اِف� وال�اِف�ة

. 71واح�ة ح�اف� الّ�ا�ة: وال�اِف�ُ . حان له أْن ُ��ف�: واس��فَ� الّ�ه�. واح�ة الُ�َف�ِ : والُ�ف�ة. حف�ُت األرض واح�ف�ُتها

  :وقْ� اس�عاره ال�اعُ� في الِقَ�م، فقال

  

  .72ف�ا بِ�َح الِ�ل�ان ح�ى رأی�ه     على الَ�ْ�� َ�ْ���ه ��اٍق وحاف�ِ 

ال�قى الق�ُم فاق��ل�ا ع�� ال�اف�ة، أ� ع�� : وُ�قال. ع�� أّول �ل�ةٍ : أ�. 73"الّ�قُ� ع�� ال�اف�ة: "ي الَ�َ�لوق�له� ف

  . 75، أ� في أّول أم�نا74)اْلَ�اِفَ�ةِ  ِفي َأِئ�َّا َلَ�ْ�ُدوُدونَ : (وق�له تعالى. أّول ما ال�ق�ا

 
ّ
  :وأن�� اب� األع�ابي

  

  .76َمَعاَذ هللا ِمْ� َسَفٍه َوَعارِ    َأَحاِفَ�ًة َعَلى َصَلٍع َوَشْ�ٍ�  

رَجَع على : أأرجع إلى ما ��ُ� عل�ه في ش�ابي م� ال�هل والّ��ا �عَ� أْن ش�ُ� وَصِلْع�  وُ�قال: �ق�ل

  .77في الّ���� اّل�� جاء م�ه، وال�ف��ة الق��ُ : حافَ�ِتِه، أ�

 م� وع�� ت�ل�ل ما ح�ث ف�ها 
ّ
ب�ع ال�اف� في أّول َوْهَلة العق�  ث�ّ الّ�ا�ة  :)ال�اف�(ن�� أّن �ل�ة  تغّ�� داللي

و�ع� ���ة االس�ع�ال َتْ���� ال�َّ�امة . )ك�ف�ة الق��( حاف�ة م� ال�ف� ث�ّ ذوات الُ�ّف وال�اف�   ث�ّ م� غ�� تأخ�� 

َتْ���� : ع���ل�ّ ا �ع�. ة��ّ ؛ ألّنها ت�ف� األرَض �ةالّ�ا�ّ : ع���ال�ّ  ق�لف .ن� م� غ�� تأخ��واالس�غفار ع�� م�اقعة ال�ّ 

�ها عامل وأص�ح  .ى صارت ال�اف�ُة أّوَل �ّل شيءٍ ح�ّ �، ن؛ �ع� اإلص�ار على م�اقعة ال�ّ ال�َّ�امة واالس�غفار ُ�فّ�ِ

  .تع��� الّ�اللة

  :الّ��ائج

  

، وه�ه األلفا� ت��ع ل�ا ���ع  -
ّ
، ت�غّ�� �فعل الّ�م�، م�ل�ا ی�غّ�� ال�ائ� ال�ي

ّ
ألفا� اللغة �ال�ائ� ال�ي

 في ن�أته ون�ّ�ه وتغّ�� لـ
ّ
  .هه ال�ائ� ال�ي

  

��ن اللغة �اه�ًة اج��ا�ّ�ًة، وت���� ��انها م� ال����ع اّل�� ن�ْ� ��ه، فهي ت�قى ب��ّ�ه، وت��ّ�  -

  .ه�ان��ا�

  

  .لغةإّن س�عة الّ�غّ�� ون�ائ�ه ت��لف م� زمٍ� آلخَ� وم� جانٍ� آلخَ� م� ج�ان� الّ  -
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على  ت�قىه ال�ل�ات ومعان�ها، ومعاني ال�ل�ات ال أرض، و لغ��ّ الّ الّ�غّ�� أح� ج�ان� اللي ال�ّ ُ�عّ� الّ�غّ��  -

ت�غّ�� م� زمٍ� إلى معاني ال�ل�ات  أنّ الّ�غّ�� و على ه�ا  خ�� دل�لٍ ة �عاج� الع���ّ وال، دائ�ٍ � في تغ�ّ  إّن�ا هي، هاحال

  .آخ�

  

غ��� ال��ی� غ�� ال�ق��دة، مّ�ا �ان ح���ا بي  الع�امل ال�ي أّدْت إلى ه�ا الّ�غّ�� في ��اب الفائ� في -

 في ألفا� ح�ی� الّ�س�ل 
ّ
م� خالل  - صّلى هللا عل�ه وسّل�- ك�احٍ� أْن أدرس م�� ما وصل إلى الّ�غّ�� الّ�اللي

  .اس�ق�اء غ��� ال��ی� في ��اب الفائ�

  

���ث�ن، ت�ّ�ه لها الّ�م���ّ� وج�ُت م� خالل ال��� أّن �ع� ه�ه الع�امل اّل�ي حّ�دها عل�اء اّللغة ال -

ثّ� �ُ�َ� ذل� : " وق�له..." ثّ� َ�ُ��ت ح�ى اسُ�ْعِ�ل� في: "ح�ی�ه �ألفاٍ� معّ��ٍة م� م�لفي فائقه، وأشار إل�ها في أث�اء 

  .، و�ع� األلفا� ل� ��ّ�ح ب�غّ��ها ق�� �اس���ا� ه�ا الّ�غّ��..."ح�ى اسُ�ْعِ�ل� 

  

 م� ق�لُ  ،  أمٌ� غ�� مع�وفٍ ج�ی� � ع� معانيتع�ّ ج�ی�ة  ال�اجة إلى �ل�اتٍ إن  -
ّ
، ل�ّ� ال���وَن اّللف�ي

  .ع�َ� أب�اء اّللغة ال�ح�ة، ساه� في إح�اث تغ��� له�ا اّللف� أو ذاك

  

  :ال��ادر وال��اجع

  .الق�آن ال����* 

  :هـ��606 اب� األث��، م�� الّ�ی� أب� الّ�عادات ال��ارك ب� م�ّ�� ب� م�ّ�� ب� م�ّ�� اب� ع�� ال�� 

/ ال����ة العل�ّ�ة/ �اه� أح�� ال�او� وم���د دمحم الّ��احي: ت�ق��/ الّ�ها�ة في غ��� ال��ی� واألث�

 .1979/ ب��وت

 الّ�ی�: ت�ق��/ ال���ع في عل� الع��ّ�ة
ّ
/ الّ�ع�دّ�ة/ مّ�ة ال��ّ�مة/ جامعة أم الق�� / 1: �/ ف��ي أح�� علي

  .هـ1420

 ب� م�ّ��
ّ
  اُألْشُ��ني، علي

ّ
ش�ح األش��ني على أل�ّ�ة اب� / هـ900ب� ���ى، أب� ال���، ن�ر الّ�ی� الّ�افعي

  :أن��، إب�ا���.1998/ ل��ان/ ب��وت/ دار ال��� العل�ّ�ة/ 1: �/ مال�

 .1972/ م���ة األن�ل� ال���ّ�ة/ 2: �/ داللة األلفا�

  .1965/ القاه�ة/ م���ة األن�ل�/ 3: �/ اّلله�ات الع��ّ�ة

، أب� ن��� أح�� ب� ع�� هللا ب� أح�� ب� إس�اق ب� م�سى ب� مه�ان األص�ها
ّ
أخ�ار = تار�خ أص�هان / هـ430ني

  .1990/ ب��وت/ دار ال��� العل�ّ�ة/ 1: �/ س�� ���و� ح��: ت�ق��/ أص�هان

حات� : ��ت�ق/ الّ�اه� في معاني �ل�ات الّ�اس/ هـ328أب� ��� األن�ارّ�، م�ّ�� ب� القاس� ب� م�ّ�� ب� �ّ�ار 

  .1992/ ب��وت/ م�ّس�ة الّ�سالة/ 1: �/ صالح ال�ام�

، أب� ع��� ع�� هللا ب� ع�� الع��� ب� م�ّ�� ال���ّ� 
ّ
: ت�ق��/ ف�ل ال�قال في ش�ح ��اب األم�ال/ هـ487األن�ل�ي

  .1971/ ل��ان/ ب��وت/ م�ّس�ة الّ�سالة/ 1: �/ إح�ان �ّ�اس

  ).ب�ون تار�خ(م�� / م���ة الّ��اب/ ك�ال م�ّ�� ���: ت�ج�ة/ دور ال�ل�ة في اللغة/ أول�ان، س��ف�
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شع�� األرن�و� �م�ّ�� : ت�ق��/ ش�ح الّ�ّ�ة/ هـ516ال�غ�ّ�، أب� م�ّ�� ال���� ب� م�ع�د ب� م�ّ�� ب� الفّ�اء 

 / 2: �/ زه�� الّ�او��
ّ
  .1983/ ب��وت/ دم��/ ال���� اإلسالمي

 ب� م�س
ّ
، أح�� ب� ال���� ب� علي

ّ
، أب� ��� ال��هقي

ّ
  .هـ458ى الُ�ْ�َ�ْوِج�دّ� ال��اساني

 .2003/ ل��ان/ ب��وت/ دار ال��� العل�ّ�ة/ 3: �/ م�ّ�� ع�� القادر ع�ا: ت�ق��/ الّ��� ال���� 

/ الّ��اض/ م���ة الّ�ش� للّ��� والّ��ز�ع/ 1: �/ ع�� العلي ع�� ال���� حام�: ت�ق��/ ُشَع� اإل��ان

2003.  

، أب� ال��ا
ّ
تار�خ العل�اء الّ���ّ��� م� ال���ّ��� وال��فّ��� / هـ442س� ال�فّ�ل ب� م�ّ�� ب� م�ع� ال���خي

  .1992/ القاه�ة/ ه�� للّ��اعة والّ��� والّ��ز�ع واإلعالن/ 2: �/ ع�� الفّ�اح ال�ل�: ت�ق��/ وغ��ه�

دار العل� / � الغف�ر عّ�ارأح�� ع�: ت�ق��/ الّ��اح تاج اللغة وص�اح الع��ّ�ة/ ال��ه�ّ�، إس�اع�ل ب� حّ�اد

  .لل�الی��

ف�� صالح : ت�ق��/ أمالي اب� ال�اج�/ هـ646اب� ال�اج�، ع��ان ب� ع�� ب� أبي ��� ب� ی�ن�، أب� ع��و 

  .1989/ ب��وت/ دار ال��ل/ األردنّ / دار عّ�ار/ سل��ان ق�ارة

اإلح�ان في تق��� ص��ح اب� / هـ354اب� ح�ان، دمحم ب� ح�ان ب� أح�� ب� ح�ان ب� معاذ ب� َمْع�َ�، ال����ي 

  .1988/ م�س�ة ال�سالة، ب��وت/ 1: �/ شع�� األرن�و�:  ت�ق��/ ح�ان

 ب� مق�ل/ ح��، ع�ة
ّ
 / 2: �/ ع�ي ب����قه/ دی�ان ت��� ب� ُأَبي

ّ
  .1995/ ل��ان-ب��وت/ دار الّ��ق الع��ي

: ت�ق��/ م��� اإلمام أح�� ب� ح��ل/ هـ241اب� ح��ل، أب� ع�� هللا أح�� ب� دمحم ب� هالل ب� أس� ال���اني 

  .2001/ م�س�ة ال�سالة/ 1: �/ عادل م�ش�، وآخ�ون  - شع�� األرن�و� 

 
ّ
، أب� سل��ان ح�� ب� م�ّ�� ب� إب�ا��� ب� ال�ّ�اب ال���ي

ّ
ع�� ال���� : ت�ق��/ غ��� ال��ی�/ هـ388ال�ّ�ابي

  .1982/ دم��/ دار الف��/ إب�ا��� الغ��او�ّ 

و��ات األ��ان وأن�اء أب�اء / هـ681أب� ال�ّ�اس ش�� الّ�ی� أح�� ب� م�ّ�� ب� إب�ا��� ب� أبي ��� اب� خل�ان، 

  .ب��وت/ دار صادر/ إح�ان �ّ�اس: ت�ق��/ الّ�مان

  .1991/ الفالح لل��ج�ة وال��� وال��ز�عم�س�ة / مع�� عل� اللغة ال���� / دمحم علي، ال��لي

الف�ق ب�� الّ�اد والّ�اء فى ��اب هللا عّ� وجّل / هـ444الّ�اني، ع��ان ب� سع�� ب� ع��ان ب� ع�� أب� ع��و 

  .2007/ دم��/ دار ال��ائ�/ 1: �/ حات� صالح الّ�ام�: ت�ق��/ وفى ال��ه�ر م� ال�الم

، خ�� الّ�ی� ب� م���د ب� م�
ّ
  .2002/ دار العل� لل�الی��/ 15: �/ األعالم/ ّ�� ب� علي ب� فارسالّ�ر�لي

  .هـ538الّ�م���ّ�، أب� القاس� م���د ب� ع��و ب� أح�� 

 .1998/ ل��ان/ ب��وت/ دار ال��� العل�ّ�ة/ 1: �/ م�ّ�� �اسل ع��ن الّ��د: ت�ق��/ أساس ال�الغة

/ دار ال�ع�فة/ 2: �/ دمحم أب� الف�ل إب�ا���- و� علي دمحم ال��ا: ت�ق��/ الفائ� في غ��� ال��ی� واألث�

  .ل��ان

، فاضل صالح
ّ
  .2000/ 1: �/ األردن/ دار الف�� للّ��اعة والّ��� والّ��ز�ع/ معاني الّ���/ الّ�امّ�ائي

 : ت�ق��/ األص�ل في الّ���/ هـ316اب� الّ�ّ�اج، أب� ��� م�ّ�� ب� الّ��ّ� ب� سهل الّ���ّ� 
ّ
/ ع�� ال���� الف�لي

  .ب��وت/ ل��ان/ م�ّس�ة الّ�سالة

دار إح�اء الّ��اث / 1: �/ دمحم م�ع�: ت�ق��/ إصالح ال����/ هـ244اب� الّ�ّ���، أب� ی�سف �عق�ب ب� إس�اق 

 
ّ
  .2002/ الع��ي
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 �ال�الء، أب� ِ��� 
ّ
/ ع�� الّ�الم م�ّ�� هارون : ت�ق��/ ال��اب/ ه180س����ه، ع��و ب� ع��ان ب� ق��� ال�ارثي

� :3 / 
ّ
  .1988/ القاه�ة/ م���ة ال�ان�ي

�� الَ�َ�ْلَ��سي، أب� م�ّ�� ع�� هللا ب� م�ّ��  م��فى ال�قا : ت�ق��/ االق��اب في ش�ح أدب ال��اب/ هـ 521الّ�ِ

  .1996/ م��عة دار ال��� ال���ّ�ة �القاه�ة/ وحام� ع�� ال����

 
ّ
  .ه458اب� س��ه، أب� ال��� علي ب� إس�اع�ل ال��سي

 / 1: �/ خل�ل إب�اه� جّفال: ت�ق��/ ال��ّ��
ّ
 .1996/ ب��وت / دار إح�اء الّ��اث الع��ي

  .2000/ ب��وت/ دار ال��� العل�ّ�ة/ 1: �/ ع�� ال���� ه��او�ّ : ت�ق��/ ال���� وال���� األع��

، أب� سع�� ال��� ب� ع�� هللا ب� ال��ز�ان 
ّ
�لي، علي أح�� ح�� مه: ت�ق��/ ش�ح ��اب س����ه/ هـ 368الّ���افي

  .2008/ ل��ان/ ب��وت/ دار ال��� العل�ّ�ة/ 1: �/ سّ�� علي

ال��اب ال���ف في / هـ235ب� دمحم ب� إب�ا��� ب� ع��ان ب� خ�اس�ي ال���ي  اب� أبي ش��ة، أب� ��� ، ع�� هللا

  .هـ1409/ ال��اض/ م���ة ال�ش�/ 1: �/ ك�ال ی�سف ال��ت: ت�ق��/ األحادی� واآلثار

: ت�ق��/ الّ���لة والّ�یل والّ�لة ل��اب تاج اللغة وص�اح الع���ة/ هـ��650 ب� م�ّ�� ب� ال��� ال�غاني، ال�

  .القاه�ة/ م��عة دار ال���/ م���عة م� ال��ّقق��

أح�� األرناؤو� وت��ي : ت�ق��/ ال�افي �ال���ات/ هـ764ال�ف��، صالح الّ�ی� خل�ل ب� أی�� ب� ع�� هللا 

  .2000/ ب��وت/ دار إح�اء الّ��اث/ م��فى

دار إح�اء ال��� / 1: �/ ع�� العل�� ال��او� : ت�ق��/ الفاخ�/ هـ290أب� �ال�، ال�فّ�ل ب� سل�ة ب� عاص�، 

  .هـ1380/ الع��ّ�ة

، أب� الق
ّ
 الّ�امي

ّ
، سل��ان ب� أح�� ب� أّی�ب ب� م��� اّلل��ي

ّ
�ارق : ت�ق��/ ال�ع�� األوس�/ هـ360اس� الّ���اني

 ، ب� ع�ض هللا ب� م�ّ��
ّ
  .القاه�ة/ دار ال��م��/ ع�� ال���� ب� إب�ا��� ال����ي

ش�ح / هـ321الّ��اوّ�، أب� جعف� أح�� ب� م�ّ�� ب� سالمة ب� ع�� ال�ل� ب� سل�ة األزدّ� ال���ّ� ال���ّ� 

  .1994/ �ّس�ة الّ�سالةم/ 1: �/ شَع�� األرن�و�: ت�ق��/ م��ل اآلثار

  .2001/ دم��/ اّت�اد ال�ّ�اب الع�ب/ عل� الّ�اللة أص�له وم�اح�ه/ ع�� ال�ل�ل،  م�ق�ر

 / ت�ّ�ر داللة ال�ف�دات الُ�ْ�َ�ثة في الّ�ّ� اّللغ��ّ / ع�� هللا، م�اد ح���
ّ
  .٢٠١٢/ م�ّلة ال�ل�ج الع��ي

 اب� الع���، ع�� ب� أح�� ب� ��ة هللا ب� أبي ج�ادة ال
ّ
سه�ل : ت�ق��/ ���ة الّ�ل� في تار�خ حل�/ هـ660عق�لي

  .دار الف��/ ز�ار

دار / ع��و ب� غ�امة الع��و�ّ : ت�ق��/ تار�خ دم��/ هـ571اب� ع�اك�، أب� القاس� علي ب� ال��� ب� ��ة هللا 

  .1995/ الف�� للّ��اعة والّ��� والّ��ز�ع

م���د أح�� : ت�ق��/ ت���فات ال���ث��/ ه�382 إس�اع�ل الع���ّ�، أب� أح�� ال��� ب� ع�� هللا ب� سع�� ب

  .هـ1402/ القاه�ة/ ال���عة الع��ّ�ة ال��ی�ة/ 1: �/ م��ة

/ ع�� ال�ع�ي أم�� قلع�ي: ت�ق��/ ال�عفاء ال����/ هـ322العق�لي، أب� جعف� دمحم ب� ع��و ب� م�سى ب� ح�اد 

  .1984/ ب��وت/ دار ال����ة العل��ة/ 1: �

  .1988/ ب��وت/ عال� ال���/ 2: �/ عل� الّ�اللة/ م��ار ع��، أح��
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، ب�ر الّ�ی� م���د ب� أح�� ب� م�سى 
ّ
ال�قاص� الّ���ّ�ة في ش�ح ش�اه� ش�وح األل�ّ�ة ال��ه�ر / هـ 855الع��ي

/ 1: �/ علي م�ّ�� فاخ�، أح�� م�ّ�� ت�ف�� الّ��داني، ع�� الع��� م�ّ�� فاخ�: ت�ق��/ "ش�ح الّ��اه� ال���� "بـ

  .2010/ م��/ القاه�ة/ دار الّ�الم للّ��اعة والّ��� والّ��ز�ع والّ��ج�ة

أح�� ع�� الغف�ر : ت�ق��/ الّ��اح تاج اللغة وص�اح الع��ّ�ة/ الفارابي، أب� ن�� إس�اع�ل ب� حّ�اد ال��ه��ّ 

  .ب��وت/ دار العل� لل�الی��/ عّ�ار

 
ّ
، أب� علي

ّ
/ دار القل� للّ��اعة والّ��� والّ��ز�ع/ 1: �/ ح�� ه��او�ّ : ت�ق�� /ال��ائل ال�ل�ّ�ات/ هـ 377الفارسي

  1987/ ب��وت/ دار ال��ارة للّ��اعة والّ��� والّ��ز�ع/ دم��

م��� ت�ق�� الّ��اث في : ت�ق��/ القام�س ال����/ هـ817الف��وزآ�اد�، م�� الّ�ی� أب� �اه� م�ّ�� ب� �عق�ب 

/ ل��ان/ ب��وت/ م�ّس�ة الّ�سالة للّ��اعة والّ��� والّ��ز�ع/ 8: �/ �� الع�قُ��سيدمحم ن�: �إش�اف/ م�ّس�ة الّ�سالة

� :8 /2005.  

/ م�ّ�� ال�الي: ت�ق��/ أدب ال�ّ�اب) أو(أدب ال�ات� / هـ276اب� ق���ة الّ�ی��رّ�، أب� م�ّ�� ع�� هللا ب� م�ل� 

  .م�ّس�ة الّ�سالة

 
ّ
، ج�ال الّ�ی�، م�ّ�� �اه� ب� علي

ّ
  ال���اتي

ّ
م��ع ��ار األن�ار في غ�ائ� / هـ986ال�ّ��قي اله��ّ� الَف�َّ�ي

  .1967/ م��عة م�ل� دائ�ة ال�عارف الع��انّ�ة/ 3: �/ الّ����ل ول�ائف األخ�ار

عال� / دمحم ع�� ال�ال� ع���ة: ت�ق��/ ال�ق���/ هـ285ال��ّ�د، م�ّ�� ب� ی��� ب� ع�� األك�� الّ��الى األزدّ� 

  .ب��وت/ ال���

/ 1: �/ تاج الع�وس م� ج�اه� القام�س/ م�ت�ى ال�َّ����، م�ّ�� ب� م�ّ�� ب� ع�� ال�ّزاق ال����ي، أب� ال���

  .هـ1414/ ب��وت/ دار الف��

، ض�اء الّ�ی� أب� ع�� هللا م�ّ�� ب� ع�� ال�اح� 
ّ
األحادی� ال���ارة أو ال�����ج م� األحادی� / هـ643ال�ق�سي

دار / 3: �/ ع�� ال�ل� ب� ع�� هللا ب� د���: ت�ق��/ ل��ارّ� وم�ل� في ص����ه�اال���ارة مّ�ا ل� ���جه ا

  .2000/ ل��ان/ ب��وت/ خ�� للّ��اعة والّ��� والّ��ز�ع

 
ّ
، أب� الف�ح، ب�هان الّ�ی� ال��ارزمي

ّ
ِزّ�، ناص� ب� ع�� الّ�ّ�� أبى ال��ارم اب� علي ال�غ�ب في / هـ610الُ�َ��ِّ

 دار ال/ ت�ت�� ال�ع�ب
ّ
  .ب�ون ��عة و��ون تار�خ/ ��اب الع��ي

دار / 1: �/ م�ّ�� ع�ض م�ع�: ت�ق��/ ته�ی� اّللغة/ هـ370أب� م���ر، م�ّ�� ب� أح�� ب� األزه�ّ� اله�وّ� 

 
ّ
  .2001/ ب��وت/ إح�اء الّ��اث الع��ي

 
ّ
 اإلف��قي

ّ
  :ه711 اب� م���ر، دمحم ب� م��م ب� على، أب� الف�ل، ج�ال الّ�ی� األن�ارّ� الّ�و�فعي

: �/ وح�ة الّ�ّ�اس، ر�اض ع�� ال���� م�اد، م�ّ�� م��ع: ت�ق��/ م���� تار�خ دم�� الب� ع�اك�

 .1984/ س�ر�ا/ دم��/ دار الف�� للّ��اعة والّ��ز�ع والّ���/ 1

  .هـ1414/ 3: �/ ب��وت/ دار صادر/ ل�ان الع�ب

 ث�ّ 
ّ
ت�ه�� : "ش�ح الّ��ه�ل ال��ّ�ى/ هـ 778ال���ّ�  نا�� ال���، م�ّ�� ب� ی�سف ب� أح��، م�ّ� الّ�ی� ال�ل�ي

 م�ّ�� فاخ� وآخ�ون : ت�ق��"/ الق�اع� ���ح ت�ه�ل الف�ائ�
ّ
دار الّ�الم للّ��اعة والّ��� والّ��ز�ع / 1: �/ علي

  .هـ1428/ م��/ القاه�ة/ والّ��ج�ة

ال����رك على / هـ405اب� ُن��� ب� ال��� الّ���اب�رّ�، أب� ع�� هللا ال�اك� م�ّ�� ب� ع�� هللا ب� م�ّ�� ب� ح��و�ه 

  .1990/ ب��وت/ دار ال��� العل�ّ�ة/ 1: �/ م��فى ع�� القادر ع�ا: ت�ق��/ الّ������
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: �/ أح�� ف��� ال�����: ت�ق�� ودراسة/ الغ����� في الق�آن وال��ی�/ هـ401اله�وّ�، أب� ع��� أح�� ب� م�ّ�� 

  .1999/ ةالّ�ع�د�ّ / م���ة ن�ار م��فى ال�از/ 1

  ).ب�ون تار�خ(دار م�� لل��اعة / �4 / ال�ع�� الع��ي ن�أته وتغّ��ه/ نّ�ار، ح���

/ القاه�ة/ الّ�ار الق�مّ�ة للّ��اعة والّ���/ م�ّ�� م���د ال�����ي: ت�ت�� وتعل��/ دی�ان اله�لّ���/ الّ�ع�اء، اله�لّ��ن 

  .1965/ م��

أوضح ال��ال� إلى / هـ761هللا اب� ی�سف، أب� دمحم، ج�ال ال�ی�،  اب� ه�ام، ع�� هللا ب� ی�سف ب� أح�� ب� ع��

 : ت�ق��/ أل��ة اب� مال�
ّ
  دار الف�� للّ��اعة والّ��� والّ��ز�ع/ ی�سف الّ��خ م�ّ�� ال�قاعي

/ دار الف��/ ج�ه�ة األم�ال/ هـ395أب� هالل الع���ّ�، ال��� ب� ع�� هللا ب� سهل ب� سع�� ب� ���ى ب� مه�ان 

  .تب��و 

  .القاه�ة/ دار نه�ة م�� لل�ّ�اعة/ 7: �/ عل� اّللغة/ وافي، علي ع�� ال�اح�

ش�ح الّ����ح على / هـ905ال�ّقاد، خال� ب� ع�� هللا ب� أبي ��� ب� م�ّ�� ال��جاوّ� األزه�ّ�، ز�� الّ�ی� ال���ّ� 

  .2000/ ل��ان/ ب��وت/ دار ال��� العل�ّ�ة/ 1: �/ الّ��ض�ح أو الّ����ح �����ن الّ��ض�ح في الّ���

  

                                                 

  .162–161/ 1972/ 2: �/ م���ة األن�ل� ال���ّ�ة/ داللة األلفا�/ أن��، إب�ا��� 1

  .71–70/ 2001/ دم��/ اّت�اد ال�ّ�اب الع�ب/ ل� الّ�اللة أص�له وم�اح�هع/ ع�� ال�ل�ل، م�ق�ر 2

  .174/ م��/ م���ة الّ��اب/ ك�ال م�ّ�� ���: ت�ج�ة/ دور ال�ل�ة في اللغة /س��ف� ،أول�ان 3

  .282 /1991/ م�س�ة الفالح لل��ج�ة وال��� وال��ز�ع /مع�� عل� اّللغة الّ����ّ / ال��لي، دمحم علي 4

  .240/ 1988/ 2: �/ ب��وت/ عال� ال���/ عل� الّ�اللة/ أح�� م��ارع��،  5

ة ��ــ�ل االق��اض ه�ــا اســ�عارة ألفــا�، إّمــا أن ت�ــ�ن فارســــّ�ة أو ع��انّ�ة أو اّلل��ء إلى الّ��ج�ة مـ� اّللغات األور��ّ  6

/ م�اد ح��� ع�� هللا/ ت�ّ�ر داللة ال�ف�دات الُ�ْ�َ�ثة في الّ�ّ� اّللغ��ّ ). ــ�الّ�ع��(ا ��ــّ�ى بـــ، وهــ� م)اإلن�ل��ّ�ة أو الف�ن�ــّ�ة(كــــ

 
ّ
  .18/ ٢٠١٢/ ٢- ١:الع�د/ ٤٠:ال��ل�/ م�ّلة ال�ل�ج الع��ي

 .71/ م�ق�ر 7

  .193/ 1965/ 3: �/ القاه�ة/ �ة األن�ل�م��/ اّلله�ات الع��ّ�ة /إب�ا��� ،أن�� :ان�� 8

  .321/ 7: �/ القاه�ة/ دار نه�ة م�� لل�ّ�اعة/ عل� اّللغة/ وافي، علي ع�� ال�اح�: ان�� 9

  .248 – 245 – 243/ ع�� 10

 .167إلى  152، ح�ُ� شّ�هها �أع�اض ال��ض، م� ال�ف�ة "داللة األلفا�: "خّ�� لها إب�ا��� أن�� ف�ًال في ��ا�ه 11

  .248/ ع�� 12

 .50-1/49/ �4 / عةدار م�� لل��ا/ ال�ع�� الع��ي ن�أته وتغّ��ه/ نّ�ار، ح��� 13

 : وق�ل. ال�ارث ب� أوس ال�قفي 14
ّ
ال�ارث ب� أوس ال�قفي له : قال م�ّ�� ب� سع�. ال�ارث ب� ع�� هللا ب� أوس الّ�قفي

 . ص��ة
ّ
رو� ��اد ب� الع�ام، ع� ال��اج ب� أر�أة، ع� ع�� ال�ِل� اب� : أحادی� - صّلى هللا عل�ه وسّل�-رو� ع� الّ��ي

، ع
ّ
 ال�غ��ة الّ�ائفي

ّ
أّنه  -صّلى هللا عل�ه وسّل�-� ع�� الّ�ح�� ال��ل�اني ع� ع��و ب� أوس، عِ� ال�ارث ب� أوس، ع� الّ��ي

  .379/ أس� الغا�ة". َمْ� َحجَّ أو اع��� فل��� آخ� عه�ه الّ��اف �ال���: "قال

  .اق��ب: َأِزف 15

  .أ� ذه� ما في ی�ك ح�ى ت��اج 16

 ).َأربَ / (1/34/ الفائ� في غ��� ال��ی�/ الّ�م����  17
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  .ال���ر نف�ه 18

  ).القام�س(قاتله : �اتعه وقاَتعه هللاُ  19

/ أح�� ع�� الغف�ر عّ�ار: ت�ق��/ الّ��اح تاج اللغة وص�اح الع��ّ�ة/ الفارابي، أب� ن�� إس�اع�ل ب� حّ�اد ال��ه��ّ  20

  ).َأِربَ : (مادة/ ب��وت/ دار العل� لل�الی��

، عّ� الّ�ی� اب� األث�� ال��ر�، أ 21
ّ
ب� ال��� علي ب� أبي ال��م م�ّ�� ب� م�ّ�� ب� ع�� ال���� ب� ع�� ال�اح� الّ���اني

، "ال�امل: "ال�ع�وف �اب� األث�� ال��رّ�، ال�لّق� عّ� الّ�ی�، ول� �ال����ة ون�أ بها، صّ�ف في الّ�ار�خ ��اً�ا ���ً�ا سّ�اه

 " األن�اب: "واخ��� ��اب
ّ
. �����ة اب�ي ع��، وه� م� أهلها )هـ550(�ان� والدته في ، ألبي سع� ع�� ال���� ب� الّ��عاني

 .349-348/ و��ات األ��ان. ، رح�ه هللا تعالى، �ال��صل)هـ630(وت�في في 

  ).َأربَ / (1/34/ الّ�م���� / الفائ� في غ��� ال��ی� 22

  ).أرب: (مادة/ ل�ان الع�ب 23

 ب� مق�ل  24
ّ
، أدرك اإلسالم وأسل�، : ب� صع�عة، أب� �ع�هـ، م� ب�ي الع�الن، م� عام� 37ت��� ب� أبي

ّ
شاع� جاهلي

 الّ�اع�. وُعّ� في ال����م��. عاش نّ�ًفا وم�ة س�ة. ف�ان ی��ي أهل ال�اهلّ�ة
ّ
له دی�ان ِشْع�، ورد ��ه . و�ان یهاجي الّ��اشي

 .2/87/ األعالم. هـ37ذ�� وقعة ِصّف�� س�ة 

 ب� مق�ل /ع�ة ،ح�� 25
ّ
 / �ي ب����قهع /دی�ان ت��� ب� ُأَبي

ّ
/ 1995/ 2: �/ س�ر�ا-حل�/ ل��ان-ب��وت/ دار الّ��ق الع��ي

یَ�ا :، وم�لعها235   .َ�اَف الَ�َ�اُل ِبَ�ا َرْكً�ا َ��ان�َ�ا    وُدوَن لْ�َلى َعَ�اٍد لْ� ُتَعِ�ّ

  :ت���ج ال���

ع� ال��ب هاه�ا والّ�ه�ی� �ه،  الغ�اء، وه� في األصل ش�ب الغ�اة، واس�ع�ل في األكل، وه� ��ا�ة: الّ���ح: ال�ف�دات

 
ّ
  .235/ دی�ان ت���. ذو ال�هاء اّل�� ��أل الع�� ب�هائه و���ته، ی��� ج�ع ق�مه: وال��ع الَ�هي

  .َجْ�ًعا َتِه��ا: في ه�ا ال��اب. 1/35/ الّ�ها�ة في غ��� ال��ی� واألث�. إن اح��� إل�ه وأردته: أ�: مع�ى ال���

: مادة/ ول�ان الع�ب. 1/63/ الغ����� في الق�آن وال��ی�: ان��. َأْلًفا، َأِرْ�َ� ِ�ِه، َأ� اْحَ�ْ�َ� َأَلْ�ِه وَأَرْدَته َجْ�ع َأْلٍف َأ� َثَ�اِن��َ 

  ).أرب(

ـ ، َواْل��اب اْلَ�ْعُ�وف ب"ك�اب فعل� وأفعل�"، و"الف��ح"ِكَ�ا�ه : َلُه م��فات ِفي ال�َّْ�� واللغة، ِمْ�َها: َأْح�� ب� ���ى َثْعَل� 26

َوَفاته س�ة . م�ل�ه س�ة ِماَئَ�ْ��ِ . َوله عل� ����، َوِرَواَ�ة َواِسَعة، وأمال َج�َِّ�ة". اْخِ�َالف ال�َّْ�ِ����"، َو��اب "ال���ن ِفي ال�َّْ��"

  .181/ تار�خ العل�اء ال������. ِإْحَ�� َوِتْ�ع�� َوِماَئَ�ْ��ِ 

  ).أرب(مادة / ل�ان الع�ب 27

 ال�ع�وف  الّ���اب�رّ�، أب� ع�� 28
ّ
 الّ�ه�اني

ّ
هللا ال�اك� م�ّ�� ب� ع�� هللا ب� م�ّ�� ب� ح��و�ه اب� ُن��� ب� ال��� الّ�ّ�ي

/ 1: �/ ب��وت/ دار ال��� العل�ّ�ة/ م��فى ع�� القادر ع�ا: ت�ق��/ ال����رك على الّ������/ هـ�405اب� ال��ع 

/ 12/73/ وُشَع� اإل��ان. 772: رق� ال��ی�/ 2/203/ ال���� لل�اشي: وان��. 3790: رق� ال��ی�/ 2/522/ 1990

 ).9065: (رق� ال��ی�

  .1/40/ الفائ� 29

 .41/ ال���ر نف�ه 30

أ�ا ُم�ِ�ز م�لى �الل ب� أبي ُبْ�دَة، ح�َل ع�ه دی�انه أب� ن�اس، : خلف األح�� ال�اع� صاح� ال��اعة في اآلداِب، ُ��ّ�ى 31

 ���قه و���و ح�وه، ح�ى ق�لوت�في في ح�ود الّ��ان�� ومائٍة، و�ان روا
ّ
، : �ة ثقة عّالمة، ��ل� األص�عي

ّ
ه� معّل� األص�عي

 ف�قا ال�عاني وأوض�ا ال��اه�، و�ّ��ا ال�عالَ� ول� ��� ��ه ما ُ�عاب �ه إال أّنه �ان �ع�ل الق���ة، ��ل� ف�ها 
ّ
وه� واألص�عي

 .13/219/ ال�افي �ال���ات. ّ� وتأّ�� ش��األفا� الع�ب الق�ماء، و���لها أ��ان الّ�ع�اء �أبي داود واإل�اد

إمام أهل ع��ه في �ّل ف�ٍّ م� العل�، ولي ق�اء ��س�س أّ�ام ثاب� ب� ن�� ب� مال� ول� : القاس� ب� سالم أب� ع��� 32

� أبي ز�: ومات س�ة ثالث ع���� ومائ��� أو أر�ع وع����، أّ�ام ال�ع��� ��ّ�ة، أخ� أب� ع��� ع�. ی�ل معه ومع ول�ه
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 ،
ّ
، وأبي م�ّ�� ال����ّ�، وغ��ه� م� ال���ّ���، وأخ� ع� اب� األع�ابي

ّ
األن�ارّ�، وأبي ع���ة مع�� ب� ال��ّ�ى، واألص�عي

 م� ال��فّ���
ّ
، والفّ�اء، وال��ائي

ّ
، و���ى ب� سع�� األم�ّ�، وأبي ع��و الّ���اني

ّ
 .5/2198/ مع�� األد�اء. وأبي ز�اد ال�البي

  ).�ه�: (مادة/ الّ��اح 33

َثَ�ا ُشْ�َ�ُة، َقالَ  34 َثَ�ا َ�ْ�َ�ى ْبُ� َسِع�ٍ�، َح�َّ َثِ�ي َمْ�ُ��ٌر، َعْ� َتِ��ِ� ْبِ� َسَلَ�َة، َأْو َسْعِ� ْبِ� ُعَ�ْ�َ�َة، َعْ� ُعَ�ْ�ِ� ْبِ� َخاِلٍ� : َح�َّ َح�َّ

ِ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� قَ 
ّ
، َوَ�اَن ِمْ� َأْصَ�اِب ال�َِّ�ي ِ

ّ
َلِ�ي ِ َصلَّى ُهللا " َمْ�ُت اْلُفَ�اَءِة َأْخَ�ُة َأَسفٍ : "الَ ال�ُّ

ّ
َث ِ�ِه َم�ًَّة َعِ� ال�َِّ�ي َوَح�َّ

رق� / 3/530/ وأخ�جه ال��هقيُّ في الّ��� ال���� ). 17923: (رق� ال��ی�/ 29/445/ م��� اإلمام أح��. َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ 

 ).6570: (ال��ی�

  .55/ س�رة الّ�خ�ف 35

  ).أسف(مادة  1/42ج: الفائ�  36

  ).أسف(مادة / الّ��اح 37

  ).أ�ل-أ��(مادة / 1/47/ الفائ� 38

  .65/ س�رة ال�اقعة 39

  ).�لّ (مادة / الّ��اح 40

، ع� ال���ر ب� ج��ٍ�، قال": س�� أبي داود: "ال��ی� في 41 ث�ا ع��و بُ� ع�ن، أخ��نا خالٌ�، ع� أبي َح�َّان ال���يِّ : ح�َّ

ل�َقْ� �ال�قِ� ال ن�ر� لَ�ْ� : ما ه�ه؟ قال: ف�اء ال�َّاعي �ال�ق�، وف�ها �ق�ٌة ل��� م�ها، فقال له ج���ك�ُ� مع ج��ِ� �ال��از�ج، 

الة إال ضالٌّ : "�ق�ل -صلَّى هللا عل�ه وسل�  - ْاخ�ج�ه، س�عُ� رس�َل هللا : هي، فقال ج��� / س�� أبي داود". ال �أو� ال�َّ

ص��ح لغ��ه، وه�ا إس�اد ض��� الض��ا�ه، ��ا ب��اه في : في ال�اش�ةذ�� ال��ّق� ). 1720: (رق� ال��ی�/ 3/142

 : ه� اب� ع�� هللا ب� ع�� الّ�ح�� الّ�ّ�ان، وأب� حّ�ان: خال�). 19184" (ال����"
ّ
وأخ�جه اب� . ه� ���ى ب� سع�� الّ���ي

 في )2503(ماجه 
ّ
، ع� ال�ّ�اك خال ال���ر ب� م� ���� ���ي اب� سع��، ع� أبي حّ�ان) 5768" (ال���� "، وال�َّ�ائي

وق�ل  - الّ�ّ�اك خال ال���ر : ف�اد في اإلس�اد ب�� أبي حّ�ان، و��� ال���ر ب� ج���. ج���، ع� ال���ر ب� ج���، �ه

 . وه� م�ه�ل -الّ�ّ�اك ب� ال���ر 
ّ
م� ���� إب�ا��� ب� ُعَ�ْ��ة، ع� أبي حّ�ان، ع� أبي زرعة ب� ) 5767(وأخ�جه ال�َّ�ائي

أ�ا زرعة ب� ع��و ب� ج���، وه� : ف�اد في اإلس�اد ب�� أبي حّ�ان، و��� ال���ر. � ج���، ع� ال���ر ب� ج���، �هع��و ب

 . ثقة
ّ
م� ���� اب� ال��ارك، ) 5769(ف�ار االخ�الف ��ه م��ّدًدا ب�� ثقة وم�ه�ل، ال ن�ر� أیه�ا ���ن؟ وأخ�جه ال�َّ�ائي

وأخ�جه م�ل� في ! الّ�ّ�اك وأسق� م�ه ال���ر: ف�اد في اإلس�اد. ع� ج���، �ه ع� أبى حّ�ان، ع� الّ�ّ�اك اب� ال���ر،

 رفعه ) 1725" (ص���ه"
ّ
  ".م� آو� ضاّلة، فه� ضاّل ما ل� ُ�عّ�فها"م� ح�ی� ز�� ب� خال� ال�ه�ي

 ، والّ�اني م�"أو� "، و�اله�ا ص��ح، فاألّول م�ارع م� الّ�الثي "ی�و� : "وفي لف� -" ال �أو� : "اللغة
ّ
: ارع م� الّ��اعي

ال ��ّ� إلى ب��ه األم�ال الّ�اّلة �ق�� الّ��ّل� واالن�فاع بها، ال �ق�� الّ�ع��� : ، و�اله�ا ���ع�ل الزًما وم�ع���ا، أ�"آو� "

  .وال�ّد إلى صاح�ها

ًقا س�اء أراد ت�ّل�ها أو ه�ا دل�ل لل��ه� ال���ار أّنه یل�مه تع��ُ� اللق�ة م�ل": ش�ح م�ل�"وقال الّ��وّ� في : م�ل�ب ال��ی�

حف�ها على صاح�ها، و���ز أن ���ن ال��اد �الّ�اّلة ه�ا ضاّلة اإلبل ون��ها مّ�ا ال ���ز ال�قا�ها لل��ّل�، بل إّن�ا تل�ق� 

رق ال�فا: م� آو� ضاّلة فه� ضاّل ما ل� �ع�فها أبً�ا وال ی��ّل�ها، وال��اد �الّ�اّل ه�ا: لل�ف� على صاح�ها، ����ن مع�اه

 . للّ��اب
ّ
 ).4819/ (12/149/ وش�ح م��ل اآلثار). 12069/ (6/314/ الّ��� ال���� لل��هقي

  .65/ الفائ� 42

الل، وق�ل 43 ، ُمْ�َه�ٌ� في ال�َّ ه� اّل�� ال ُ�ع�ُف وال ُ�ع�ف أُب�ه وق�ل ه� اّل�� ال خ�َ� ��ه، وفي : فالٌن ُضلٌّ ب� ُضّلٍ

�ا َفْقَ�ُه و�ا َتَلَفُه، �ق�له َقِ��ُ� ب� َسْعٍ� ل����ة األَْب�ش، ح�� صار معه إلى الّ�ّ�اء،  :�ا ُضلَّ ما ت��� �ه الع�ا، أ�: ال��ل

في َضالٍل : ار�� ف�سي ه�ا وانُج عل�ه؛ فإّنه ال ُ�َ�ّ� ��اره، وفَعل ذل� ِضلًَّة، أ�: فلّ�ا صار في ع�لها، ن�م فقال له َق���ٌ 

. 1/562/ و���اح ش�اه� اإل��اح. 8/155/ ْ��، وذه� ِضلًَّة، وفي ال����لغ�� َرْش�ٍة ع� أبي زَ : وه� لِ�لٍَّة، أ�

226



 م2020) 6(الد) 1(علمية حمكمة دورية تصدر عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا العدد  جملة،  جملة جامعة احلسني بن طالل للبحو ث

  

                                                                                                                                               

/ والقام�س ال����. 11/395/ ول�ان الع�ب. 4/49/ وال��ّ��. 15/ والف�ق ب�� الّ�اد والّ�اء. ضلل: والّ��اح

فَالن ُضّل ب� . 3/21/ دبمع�� دی�ان األ. إذا �ان ال ُ�ْعَ�فُ : ه� ُضلُّ بُ� ُضلٍّ : وُ�قال. 5/419/ والّ���لة . 1/1024

الُل ب� َفْهَلل، َواْب� َثهلل، �لُّه به�ا ال�ع�ى الُل ب� اُألَالل، وال�ُّ وقال . ُضّل، ِإذا ل� ُیْ�َر َمْ� ه�؟ وم�َّْ� ه�؟ وه� ال�ُّ

 
ّ
 .11/320/ ته�ی� اّللغة. فالن ِضلُّ َأْضالل وِصلُّ َأْصالل �ال�اد والّ�اد، ِإذا �ان دا��ةً : ُ�قال: الل��اني

ام�ؤ ال��� ب� ح�� ب� ال�ارث ب� ع��و ب� ح�� آكل ال��ار ب� ع��و ب� معاو�ة ب� �ع�ب ب� ث�ر ب� م�تع ب�  44

ام�ؤ : وفي تار�خ دم�� الب� ع�اك�). 56( 1/51/ م� شع�اء الّ��قة األولى في ��قات ف��ل ال�ع�اء. معاو�ة اب� ���ه

ل��ار ب� ع��و ب� معاو�ة ب� ال�ارث اب� �ع�ب ب� ث�ر ب� م�تع ب� ال��� ب� ح�� ب� ال�ارث ب� ع��و ب� ح�� آكل ا

أب� ال�ارث، �ان �أع�ال دم��، وق� ذ�� م�اضع م� أع�الها في شع�ه، : أب� وه�، و�قال: معاو�ة ب� ���ة أب� ی���، و�قال

ل�ا * ة ل� �عف رس�ها ��ق� الل�� ب�� ال�خ�ل ف��مل ف��ضح فال�ق�ا * قفا ن�� م� ذ��ك ح��� وم��ل : ف�� ذل� ق�له

/ ���ة الّ�ل�: وان��. 9/222/ تار�خ دم��. و�ّل ه�ه م�اضع مع�وفة ���ران ون�اح�ها* ن���ها م� ج��ب وش�أل 

 . 5/33/ وم���� تار�خ دم��. 4/1991
ّ
  .2/11/ واألعالم للّ�ر�لي

. ��ع له ��ّقه، إذا أق�ّ : ح�� �ق�ل ،)�اب الع�� وال�اء مع ال�اء: (ه�ا ال��ی� ���فه وج�ته في الّ�ه�ی� ت�� مادة 45

 . و��ع له �الّ�اعة ���ًعا
ّ
َأتاُك� أهُل ال��ِ�، ه� أرقُّ قل�ً�ا : (قال -صّلى هللا عل�ه وسّل�-وفي ح�ی� ع��ة ب� عام� أّن الّ��ي

 �إس�اٍد له، قال ن��)وأل�ُ� َأْفِ�َ�ًة وأ��ُع �اَعة
ّ
 : ، ورواه ن�� ب� علي

ّ
. أن�ح �اعة: اعة؟ قالما أ��ع �: قلُ� لألص�عي

أن�ع، وه�ا ق���ان م� الّ��اء، : وقال غ��ه. 1/58/ م��وء ال��ی�: وان��. 1/117/ ته�ی� اللغة. أبلغ �اعة: وقال غ��ه

- قال رس�ل هللا : وفي ت���فات ال���ث��. 4/211/ والّ���لة. 1/150/ الغ����� في الق�آن وال��ی�. أبلغ �اعة: وق�ل

 : قال ن��". َأَتاُكْ� أَْهُل اْلَ�َ�ِ� ُهْ� َأل�� قل��ا وأرّق َأْفِ�َ�ة وأ��ع َ�اَعة: "-�صّلى هللا عل�ه وسلّ 
ّ
ما أ��ع �اعة؟ : فقل� لألص�عي

��عه ال�ج� إذا بلغ م�ه : وم� ال��از. بلغ ب���ها الّقفا: ��ع الّ�اة. 185-1/184/ ت���فات ال���ث��. أن�ح �اعة: قال

  .1/143/ وم��ع ��ار األن�ار. 1/48/ أساس ال�الغة. ال��ه�د

  .ال��اع: مادة/ 1/82/ الفائ� 46

َتْ�َتُع ما : وفي ��اب س����ه. 5/495/ الّ���لة: وان��. 2/446/ الفائ�. وصف الّ�جل �الّ��م ووصف هللا �الع�ّ : ال�َ�اد 47

ك�ْت    فِإنَّ�ا هى إ��اٌل و�د�ارُ ... َرَتَعْ� ح�َّى إذا ادَّ

أنََّ� : "و�ّن�ا ال�ع�ى. 1/337/ ال��اب. نهاُرك صائٌ� ول�ل� قائ�ٌ : د�اَر، ف�از على سعة ال�الم، �ق�ل�ف�علها اِإل��اَل واإلِ 

  .2/172/ ومعاني الّ���. 2/255/ األص�ل في الّ���". صائٌ� في الّ�هار وقائٌ� في اّلل�ل

صاح� نهارك صائ�، وصاح� ل�ل� قائ� صاح� إ��اٍل وصاح� إد�اٍر، و : ف�عل الّ�هار صائً�ا، �أّنه قال: قال أب� سع��

أو أْن ���ن ال���ر في م�ضع اس� الفاعل م� غ�� إضافة، ����ن إ��ال في م�ضع مق�لة، والّ�هار . ����ف�ن ال��اف

الّ�هار واّلل�ل ��فان . 187/ وال��ائل ال�ل�ّ�ات. 1/155/ وال���ع في عل� الع��ّ�ة. 2/227/ ش�ح ��اب س����ه. صائ� م�اًزا

  .3139: الّ�اه�/ 7/3325ش�ح الّ��ه�ل . �م وال��ام ال�اقع�� ف�ه�ا، ف��ّسع ف�ه�ا �أْن جعال فاعل�� للّ��م وال��امللّ� 

 في وصف تأّ�� . الّ�جل األه�ج: ، والَهْ�جل1/83/ الفائ� 48
ّ
ه� م� ذیل ب�ٍ� مَ� ال�امل، والق���ة قالها أب� َ�ِ��� اْلُه�ِلي

  ُسُهً�ا إذا ما ناَم َلْ�ُل الَهْ�َجلِ * ًفًأَتْ� ِ�ِه ُح�َش الُف�اِد ُمَ��ًَّ�ا : ج أّمهش��ا، و�ان الّ�اع� ق� ت�وّ 

 305/ 2/ 593: ، واألش��ني28/ 2: الّ����ح: وه� م� ش�اه�
ّ
  .92/ 2: ، ودی�ان اله�ل361���ّ/ 3: ، والع��ي

ح�ی� القل�، ج��ء : ُح�َش الف�اد. � ���� ق� ت�ّوجهافاعل أت� �ع�د إلى ُأمِّ تأّ�� ش��ا، و�ان أب: أت� �ه: ال�ف�دات الغ���ة

  .الّ�ق�ل ال��الن، أو األح��: اله�جل. قل�ل الّ��م: ُسُهً�ا. ضام� ال���: م�ّ�ً�ا. ال��ان

  .أّن ه�ه ال��أة جاءت ���ل�د ذ�يٍّ ج��ٍء ضام� ال��� �قٍ�، قل�ِل الّ��م في اّلل�ل ح�� ی�ام غ��ه م� ال��الى ال��قى: ال�ع�ى

فعل ماٍض، م��يٌّ على الف�ح ال�قّ�ر على األلف ال���وفة؛ للّ��ل� م� ال�قاء الّ�اك���، : الفاء عا�فة، أت�: فأت�: اإلع�اب

حال م� الّ���� : ح�ش". أتى"م�عّل� بـ": �ه. "هي: م�ع م� �ه�ره الّ�ع�ر؛ والّ�اء للّ�أن��، ال م�ّل لها م� اإلع�اب، والفاعل

حال ثان�ة : م�ّ��ا. م�اف إل�ه م��ور: الف�اد. اء، م���ب وعالمة ن��ه الف��ة الّ�اه�ة، وه� م�افال���ور م�ال� �ال�
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: ما. م��يٌّ على الّ���ن في م�ّل ن��ٍ " ُسُه�ا"��ف زمان م�عّل� بـ: حال ثال�ة، إذا: ُسُهً�ا. م� الّ���� ال���ور م�ال� �ال�اء

م�اف إل�ه : اله�جل. فاعل م�ف�ع، وعالمة رفعه الّ�ّ�ة الّ�اه�ة، وه� م�اف: لل�. فعل ماٍض م��يٌّ على الف�ح: نام. زائ�ة

  .في م�ّل ج�ٍّ �اإلضافة": نام ل�ل اله�جل"م��ور؛ وج�لة 

، م� إس�اد الفعل  -الّ�اه� ال����ر-إس�اد الّ��م إلى اّلل�ل في : وجه االس��هاد". ونام ل�ُل الَهْ�جل: "م��� الّ�اه�
ّ
م�از عقلي

  .77-3/76أوضح ال��ال� . نام اله�جل في اّلل�ل: �ه؛ أ�إلى زم

 .ب خ ع: مادة/ �اب الع��، ف�ل ال�اء/ الّ��اح 49

كان . شاع�، م� ف��ل الّ��قة الّ�ان�ة: ��الن ب� ع��ة ب� نه�� ب� م�ع�د الع�وّ�، م� م��، أب� ال�ارث، ذو الّ�ّمة 50

و�ان م��ً�ا . ِشع�ه ت���� و��اء أ�الل، ی�ه� في ذل� م�ه� ال�اهلّ���أك�� . ش�ی� الق��، دم�ً�ا، ���ب ل�نه إلى الّ��اد

 .5/124/ األعالم. �ال�اد�ة، ���� إلى ال��امة وال���ة ���ً�ا

  .ال��� م� ��� الّ���ل، م� ق���ة ���لة ل�� الّ�ّمة، ���ح بها �الل ب� أبي ب�دة 51

، و�ال ن��ة في أمالي 218/ 4؛ وال�قاص� الّ����ة "��ع" 5/ 8لع�ب ؛ ول�ان ا1037/ ال��� ل�� الّ�ّمة في دی�انه: الّ����ج

  .3/36/ ش�ح األش��ني./ 259/ 4؛ وال�ق��� "ن�ا" 312/ 15؛ ول�ان الع�ب 474/ 1اب� ال�اج� 

  .ص�ف�ه: ن��ه. شّ�ة الّ��ق : ال�ج�. الهال�: ال�اخع: اّللغة

اس� إشارة في ": ذا"م�اد� م��ي على ال�� في م�ل ن��، و: اأّیه�. ح�ف ن�اء: �ا. ح�ف اس�ف�اح وت���ه: أال: اإلع�اب

مفع�ل �ه، وه� : نف�ه. م�ف�ع" ال�اخع"فاعل اس� الفاعل : ال�ج�. م�ف�ع" أ�"، أو نع� "ذا"م� : ال�اخع". أ�"م�ل رفع نع� 

". ال�اخع"ر م�عّلقان بـجار وم��و : ل�يء. مفع�ل ألجله" �ال���"وال�ج� . ض��� في م�ّل ج�ٍّ �اإلضافة": الهاء"م�اف، و

جار وم��ور م�عّلقان : ع� ی��ه. ض��� مّ��ل في م�ّل ن�� مفع�ل �ه": الهاء"لل�أن��، و" ال�اء"فعل ماض، و: ن��ه

وج�لة الّ��اء اب��ائّ�ة ال م�ّل . فاعل م�ف�ع �الّ�ّ�ة: ال�قادر. ض��� في م�ّل ج�ٍّ �اإلضافة": الهاء"، وه� م�اف، و"ن��ه"بـ

  ".شيء"في م�ّل جّ� نع� ": ن��ه"وج�لة . إلع�ابلها م� ا

  ".ال�اخع"، ووصف اس� اإلشارة ��ع�فة هي "ذا"�اس� اإلشارة " أ�"ح�� وصف ال��ه� " أال أّیه�ا ال�اخع: "الّ�اه� ��ه ق�له

  .6/ ال�هف 52

  ).��ع(الّ��اح  53

  . 16/137/ ّ�انوص��ح اب� ح). 37002: (رق� ال��ی�/ 7/420/ م�ّ�ف أبي ش��ة: ال��ی� في 54

غ�زته وح�ل�ه على دف��ة ش�ٍّ له، واألصل في ذل� أن ت��له على إ��اء ماال ی���ه ف�ّ��ا ت�ّد� في ب�� أو : والع��ة أ� 55

أ� الّ��اد م� اّلل�ل، وم� أم�اله� ه� ���� خ�� ع��اء، ���ب م�ال ) فأخ� عل�ه� �الع��ة: (و�ئ هامة، وفي ال��ی�

. ، وال ی��� في العا��ة، �ال�ع�� الع��ان وه� اّل�� ال ی��� �اّلل�ل فه� ���� ب���ه �ّل�ا مّ� �هللّ�ائ� ال�� ی��� رأسه

 177/ ال�غ�ب في ت�ت�� ال�ع�ب: وان��. 4/1281/ الغ����� في الق�آن وال��ی�

  .1/86/ الفائ� 56

�اِء الَغِ��َ�ُة ال�: "في ال�اب ع� عام� ب� م�ع�د، بلف� 57 ْ�ُم ِفي ال�ِّ / م��� اإلمام أح�� ب� ح��ل. ، و�س�اده ض���"اِرَدةُ ال�َّ

إس�اده ض���، ): 18959: (رق� ال��ی�/ 31/290وفي م��� اإلمام أح�� � الّ�سالة ). 11176: (رق� ال��ی�/ 18/245

، ول� ی�ث� ت�ث�قه ع� غ�� ا: ��ه علل ثالث
ّ
ب� حّ�ان، ن��� ب� ع��� م�ه�ل، فق� انف�د �الّ�وا�ة ع�ه أب� إس�اق الّ���عي

 ج�م األئ�ة أّنه ال ص��ة له، ف�وای�ه . ال أع�فه إال في ح�ی� الّ��م في الّ��اء: وقال أب� حات�
ّ
وعام� ب� م�ع�د ال���ي

م�سلة، ث� إّنه م�ه�ل ال�ال، فل� ی���وا في الّ�واة ع�ه غ�� اث���، ول� ی�ث� ت�ث�قه ع�  -صّلى ُهللا عل�ِه وسّل�-ع� الّ��ي 

 . ، و���ة رجاله ثقات رجال الّ�����غ�� اب� حّ�ان
ّ
). 8454: (رق� ال��ی�/ 4/489/ ح�یٌ� ُمْ�َسٌل في الّ��� ال���� لل��هقي

 : ِإْسَ�اده ح�� ُمْ�سل
ّ
/ شع� اإل��ان: ول�� لعام� ص��ة). 244: (رق� ال��ی�/ 8/208/ األحادی� ال���ارة لل�ق�سي

 ).3656: (رق� ال��ی�/ 5/423

  ).�اردة(: مادة 1/91الفائ�  58
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  ).َبَ�دَ (مادة / الّ��اح 59

  .24/ س�رة الّ��أ 60

إذا َأبَ�ْدُت� إليَّ ب��ً�ا، فا�ع��ه ح�َ� ال�جه ح�َ� : "روا�ة ال�ّ�ار ع� م�ّ�� ب� ال��ّ�ى بلف�). ب���: (مادة 1/91/ الفائ� 61

اّللف� ع� غ�� ب���ة، أخ�جه اب� ع��  ول� ُی�ا�ع ال�ّ�ار على لف�ه ه�ا في ح�ی� ب���ة أحٌ�، ل�� رو� ال��ی� به�ا". االس�

 صّلى ُهللا عل�ِه وسّل�"، وأب� الّ��خ في 1/401" ال�امل"في 
ّ
، وفي 24/73" الّ��ه��"، واب� ع�� ال�ّ� في 249"/ أخالق الّ��ي

: ه، قالم� ���� أوس ب� ع�� هللا ب� ب���ة، ع� ح��� ب� واق�، ع� ع�� هللا ب� ب���ة، ع� أب� 179-1/178" االس��عاب"

وذ�� ال���� ب� ُحَ��� ع�� . ث� ذ�� ��ه قّ�ة إسالم ب���ة. ال ی���َُّ�، ول�� ی�فاَءلُ  -صّلى ُهللا عل�ِه وسّل�-كان رس�ل هللا 

أّنه س�ع أوس ب� ع�� هللا ب� ب���ة ��ّ�ث به�ا ال��ی� �ع� ذل� ع� أخ�ه سهل ب� ع�� " الّ��ه��"اب� ع�� واب� ع�� ال�ّ� في 

أوس ب� ع�� هللا، وأوس ب� " االس��عاب"وسق� م� إس�اده في م���ع . ب�ه ع�� هللا ب� ب���ة، ع� ب���ة ب� الُ����هللا، ع� أ

أخالق "ورواه سع�� ب� ���� األزدّ�، ع� ق�ادة ع�� أبي الّ��خ في . ع�� هللا ب� ب���ة ه�ا وأخ�ه سهل ُم��ع على ضعفه�ا

ع� ق�ادة، ع� ُمَ��ِّف اب� ع�� هللا ب� : ، فقال)4701" (األوس�"، والّ���اني في 250-249ص " الّ��ي صّلى ُهللا عل�ه وسّل�

��، ع� أب�ه ِّ� إذا �ع��� : "وفي ال�اب ع� أبي ه���ة م�ف�ًعا بلف�. وسع�� ب� ���� األْزدّ� ض���، وله ع� ق�ادة م�اك��. ال�ِّ

م� ���� ع�� ب� ع�� هللا ب� أبي ) ��ف األس�ار - 1986(، أخ�جه ال�ّ�ار "إليَّ رجًال، فا�ع��ه ح�َ� ال�جه ح�َ� االس�

 في 
ّ
أخالق ال��ي صّلى ُهللا عل�ه "، وأب� الّ��خ في ) 7743" (األوس�"، والّ���اني في 3/158" الّ�عفاء"خ�ع�، والعق�لي

� ب� راش� م� ���� ع�) 3361" (ش�ح الّ�ّ�ة"، وال�غ�ّ� في 1/156" أخ�ار أص�هان"، وأب� ن��� في 254ص " وسّل�

 
ّ
  .38/35/ الّ����ج في م��� أح�� � الّ�سالة. ال��امي

ة  62 َّ� ال��ّت��ن م� ِر�ا� أو ُ��ٍَّة أو ب�ٍ� أو ن�� ) ال�� ���ل األخ�ار م� بلٍ� إلى بل�(ال��ضُع ال�� ��ُ�ُ�ه الُفُ��ج : وال�َّ

  .غال وُ�ْعُ� ما ب�� ال����� َفْ�َس�ان ، و�ان ُیَ�ّتُ� في ُ�ّ�ِ س�ة � –ذل� 

  ).ب���: (مادة 1/92/ الفائ� 63

 .2/447/ الّ��اح 64

. 3/86/ ف�ل ال�اء ال��ّح�ة/ ول�ان الع�ب). ب�د: (مادة/ 2/447/ والّ��اح. 1/295/ ج�ه�ة اللغة/ ال��� م� الّ���ل 65

  .1/104/ والّ��� الُ���عَ�ب

  .96/ ام�ؤ ال���: دی�ان. م على خ�ل ال����ق��لة مع�وفة �ال��ا: مع�اد الّ���، ب���: الّ�َن�، ال�عاود: الّ�نابي

  ).َبَ�دَ : (الّ��اح ، مادة 66

ه� الّ��م على الّ�ن� ح�ى �ف�� م��، ف���غف� هللا عّ� وجّل ب��ام�� ع�� ال�اقة، ث� ال تع�د : "ال��ی� في شع� اإل��ان 67

 في الّ�ع� . 269/ ّ�اخ�ةال��ار ال: وم�ض�ٌع في). 5074: (رق� ال��ی�. 7/323. إس�اده ض���" إل�ه أبً�ا
ّ
وأخ�جه ال��هقي

 ب� �ع�، وال��ی� ���ل
ّ
 ب� �ع� رضي هللا ع�ه: " وضّعفه ع� أبي

ّ
سألُ� ال�َّ�يَّ صّلى هللا عل�ه وسّل� ع� ال���ة  -ع� ُأبي

: وردت لف�ة". ع�د إل�ه أبً�اه� ال�َّ�م على ال�ن� ح�� َ�ْفُ�ُ� ِمْ�َ�، وت��غف� هللا ب��ام�� ع�� الَ�اف�، ثّ� ال ت: ال�َُّ��ح، فقال

 . 274/ ش�ح ومعانى ج�ء ق� س�ع: في" ال�اف�"ب�ًال م� " ال�اض�"
ّ
/ م�ض�ع، الّ�ل�لة الّ���فة وال��ض�عة: قال األل�اني

 في . 5/277
ّ
، و��ا اب� أبي حات� ع� ال�ل�� ب� ���� أبي ج�اب ع� ع�� هللا ب� م�ّ�� الع�وّ� ع� "الغ���"رواه ال�ّ�ابي

 : ان ال���ّ� ع� أبي قال�ة ع� زر ب� ح��� ع� ُأَبي ب� �ع� قالأبي س�
ّ
ع� الّ���ة  -صّلى هللا عل�ه وسّل�- سأل� الّ��ي

وه�ا إس�اد : قل�". مع�اه ع�� م�اقعة الّ�ن�، ال ت�ّخ�ها ف���ن ُمِ���ا: ع�� ال�اف�: "وقال ال�ّ�ابي". ه� الّ��م: "الّ���ح، فقال

 ". ��ع ال��ی�: "قال و��ع؛ م�ض�ع، آف�ه الع�وّ� ه�ا
ّ
  .1/472/ غ��� ال��ی� لل�ّ�ابي

  .الّ�أخ��: ال�َّ�اُء  68

  ).حف�: (مادة/ 1/293/ الفائ� 69

  .ال���ر نف�ه 70

  .294/ ال���ر نف�ه 71
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  :قال ُجَ�ْ�ها اَألس�ّ� ��ف ض�ًفا �ارًقا َأس�ع إل�ه 72

 َشْقَ�اُء، ُأوِقَ�ْت 
َ
  َحْ� للُع��ِن ال�َّ�اِ��ِ ِبَلْ�ٍل َفَال ... فَأْ�َ�َ� ناِر�، وْهي

  َعَلى الَ�ْ�ِ� َ�ْ�ِ��ه ��اٍق وحاِف�ِ ... َفَ�ا َرَقَ� الِ�ْل�اُن، َح�َّى َرَأْیُ�ه 

 اْسُ� ال��اِن اّل��: والَ�َف�ُ . ما ُ�ْ�َفُ� في اَألرض: والُ�ْفَ�ةُ . واح�ُة الُ�َف�ِ : والُ�ْفَ�ةُ . �����ج ما ع�َ�ه ِمَ� الَ�ْ��ِ : ومع�ى َ�ْ�ِ��هِ 

: الّ�اه�/ 32/ الف�ق الب� أبي ثاب�: وان��. ف�ل ال�اء ال�ه�لة/ 4/206/ الل�ان. الُه�ال: والَ�ْف�ُ . ُحِف� َ�َ�ْ�َ�ٍق َأو ِبْ��ٍ 

وما أث���اه م� ب وه� . أم��ه: وفي األصل. ف�ا رق� ال�ل�ان ح�ى رأی�ه: وص�ره) حف�(ج��هاء األس�ّ� في اّلل�ان، ): 118(

  .انم�اف� ل�وا�ة اّلل�

وقال �ع� أهل . حاض�: الّ�ق� ع�� ال�اف�، أ�: ق�له�. 3/212. إذا اشَ��ْ�َ�ه ال ت�َ�ُح ح�ى َتْ�ُق�َ : ق�ل: جاء في الع�� 73

الّ�ق� : "أّن ال��ل �ان� أك�م ما ی��ا�ع�نه ب��ه�، ف�ان�ا ال ی��ع�نها ب����ة ��ق�ل الّ�جل للّ�جل: مع�ى ق�له� ع�� ال�اف�: اّللغة

ثّ� ��� ذل� في . ال ن��ح م� مقام�ا ح�ى ن�ن ث�� الف�س: وقال آخ�ون . ال ی�ول حاف�ه، ح�ى آخ� ث��ه: ، أ�"ع�� حاف�ه

مقای�� : وان��. 1/518/ ج�ه�ة اللغة. ع�� ال�اف�ة: الّ�ق� ع�� ال�اف� و�قال أ��ا: كالمه� حّ�ى صار �ل ب�ع ب�ق� ق�ل

ول�ان . 1/406/ والّ�ها�ة في غ��� ال��ی� واألث�. 3/465/ وال��ّ��). ح ف ر( 3/310/ وال����. 2/85/ اللغة

  .2/477/ والّ���لة. 1/538/ وم��ع ��ار األن�ار. 11/64/ وتاج الع�وس. ف�ل ال�اء ال�ه�لة 4/206/ الع�ب

  .10: الّ�ازعات 74

  .5/14/ ته�ی� اّللغة 75

 ب�ون ن��ة، في 76
ّ
، 394/ ، واالق��اب415/ ، وأدب ال�ات�296/ و�صالح ال���� 14/ الفاخ�: م� إن�اد اب� األع�ابي

، 5/18/ ، وته�ی� اّللغة3/232/ ، وال����12/306/ ، وفي ال��398��ّ/ ، وف�ل ال�قال2/337/ وفي ج�ه�ة األم�ال

 .1/361/ حاش�ة الّ�اه�". معاذ هللا م� سفه وعار"ب�وا�ة ) حف�(واّلل�ان 

  ).َبَ�دَ : (مادة/ الّ��اح 77
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