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ِحيمِ  ْحمِن الره ِ الره   بِْسِم َّللاه

 لمقدمةا

بينامحمدوالصالةوالسالمعلىن،لذيعلمبالقلمعلماإلنسانمالميعلملحمُدهللاا

.وصحبهالمنتجبينوآلهالطيبينالطاهرين،

وبعد:

فالمكان[61]مريمَمكانًا َشْرِقيًّا َواذُْكْر ِفي اْلِكتاِب َمْرَيَم ِإِذ انْ َتَبَذْت ِمْن َأْهِلهاقالتعالى

رقفيهالشمسوقِيلمكاناًمكانمعينتشقيلوناحيةالمشرقهوليقاسمعامشامل

.شاسًعابعيًدا



 كان المكانُومهما الموضفهو وقلبه،وعاتمن اإلنسان روح إلى فهوالقريبة

لِبَ ْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِفي اْْلَْرِض ُمْستَ َقرٌّ  قاَل اْهِبطُوا بَ ْعُضُكمْ محطرحالهوترحالهقالتعالى
و[ 42ْلعراف ]اَوَمتاٌع ِإلى ِحينٍ  لإلنسانيُلحظلهذا المنظمة مرالهجرات على

.إلىآخريرونهمناسباًلهممنمكان التأريخ،



كزيديأقرب؛يرىسيبويهأّناألماكنإلىاألناسو وعمروفهميخصونهابأسماء 

.وإّنلكلحدثمكانوإنلميذكر،انم وعُومكة

المكا وألهمية العربية الدراسة أعمدة من أنّه اإلنسانفضالً عند المعنوية إذن

قالسيبويهسابقاً،يحدثفيه الفعلكما فيالدراسةأوالهفقد الكبيرة العلماءالعناية

تفيهاآلراءُ ثُر  .وتقاطعتوالبحث،وك 



الموضوع في النظر كتاب مجمع األمثال  في البقاعألفاظ األماكن و)وبعد

ووفرتهاومصادرللميداني( فه الموضوع،نمت دراسة علىكرة ليس ولكن

للميدانيطالقه)إ األمثال مجمع كتاب واسٌع،(في موضوٌع أوجب فهو اللجنةمما

]ألفاظ الموضوعفأصبحفيأمثالالميدانيفقط،المكانألفاظتحديددراسةالعلمية

هـ(دراسة في ضوء نظرية الحقول 815في أمثال الميداني )ت البقاعاألماكن و

.الداللية[

مكانبتحقيقالدكتورألفاظاألإِحصاءالمعتمدفي(مجمعاألمثال)وكانالكتاب

محمدمحيالدينعبدالحميد.



األ ألفاظ إحصاء وبعد علىالبقاعوماكن توزيعها تم الميداني أمثال في

احقول، الداللية( )الحقول نظرية إلىوفق المنتمية األلفاظ جمع على تقوم لتي

أو واحد التيموضوع الداللية العالقات إيجاد مع دراستها ثمَّ ومن واحدة داللة

تجمعهافيمابينها.



اعبجمعماأمكنجمعهمنأقوالالمنهجفيدراسةألفاظاألماكنوالبقوقدقام

علىمنهجثابتاليتغيرإاّلماوسارتالدراسةاللغةمنالسابقينوالالحقين،علماء



 ب

 

الت دراسة بمثلمنأمثالالميدانيفالمنهج،لفظقتضيه لكللفظيبدأ أويختمثم به

األ األساسفيالدراسةمثال(هوبغيره؛لكونالكتاب)مجمع ثم للفظتعريفموجز،

وصرفياًثمدراستهصوتياً،فياللغةالعامةداللةاللفظلمعرفة؛المكانمنمعاجماللغة

أوالمنقلبةعنأصلآخونحوياً، معر،معمعرفةالحروفاألصليةللفظمنالزائدة

يخرجوما،جميةمعةيدراسةداللتهثمدراسجمعه،وطرق،إيجادالجذرالثالثيللفظ

،معلمعربوالدخيل(منحيث)امنعدمهاتهبيانأصالومنداللةمجازية،اللفظإليه

تعريبه، في العلماء آراء اذكر حيث واالمن وجد،التفاق ختالفإن يلحق ذلكبثم

باال اللفظ تسمية سبب به،والمنهج عرف الذي سم اللفظ يختم عندبداللته

أوخروجهلداللةأخرىغيرللغة،يةجممعالالداللةمعهالميدان؛لمعرفةمدىتطابق

اللفظ مراتورود عدد اللغة،وهيفيالغالبداللةمجازية،ثم أقرتهمعاجم فيما

.ربالمثلألجلهاوالمناسبةالتيضُاألمثال،



 كان تقديموقد الداللية بعًضاعلىالفصولوأالحقول بعضها عددعلى مبدأ

داخلأّماترتيباأللفاظألكثرألفاظاً،الحقلاأوالفصلفيقدم،الفصلأولحقللاأللفاظ

اتالحقلالدالليفيقومعلىعدد رَّ فاللفظالذييكونأكثرللفظفياألمثال،اتكرارم 

األقلتكراراً،تكراراًيأتيفيأ أمافيحالةتساويعددمّراتالتكرارّولاأللفاظثُمَّ

.ترتيبهاعلىحروفالمعجمبينألفاظالحقلفيكون



قا على)وقد الدراسة والبقاعةلفظ423مت األماكن ألفاظ أمثال(من في

وهيثمانيةفصول)حقولداللية(مقسمةعلى،الميداني

الفصلاألولاأللفاظالدالةعلىأماكنالحضارة.



الفصلالثانياأللفاظالدالةعلىالمنخفضات.

الدالةعلىالمراعيوالحظائرواألسيجة.الفصلالثالثاأللفاظ

الفصلالرابعاأللفاظالدالةعلىاألرض.

الفصلالخامساأللفاظالدالةعلىالطرقوالنواحيواالتجاهات.

الفصلالسادساأللفاظالدالةعلىالبساتينوالحدائقوالحقول.

الفصلالسابعاأللفاظالدالةعلىأماكنالنار.

.لفاظالدالةعلىالمرتفعاتالفصلالثامناأل



وقدُختِمكل،لىأبحاثواألبحاثإلىمطالبإوكلفصلمنهذهالفصولمقسم

فصلمنفصولالبحثوكلمبحثمنمباحثالفصلالواحدبعالقاتدالليةجمعت

للنتائجالتيتوصلتفقدشملخرالبحثآفيأّماالخاتمةاأللفاظبعضهاإلىبعض.

.الدراسةفيإليهاالباحث



األ من هنالك أّن يفوتنا أخرى؛لفاظوال ألفاظ مع للتقاربتّمتدراستها وذلك

في باألخرىكما مرتبطة أحدهما دراسة التي)عذرة(اللفظالوثيقبيناللفظينوأّن

دراسته اتمت اللفظ و)فِن اء(مع وقصباء(و)مقصورة )حلفاء جامع(و)كدىوكذلك



 ج

 

األل ،أّما األلفاظ من وغيرها وبسابس( الغريبةوكداء(و)وسباسب )المعترضة(فاظ

معرفتهاخدمةأّنوأوفياألمثلةوالشواهد،األلفاظشرحالتيوردتفيالبحثعند

.الفائدةكتمالوذلكال؛الصفحةامشالتعريفبهافيهللبحثفتمّ



 كما األلفاظ من هنالك عنأّن خرجت ولكنها المكانية بداللتها تلكالمشهورة

الداللة عِب فأُالميدانيأمثالفي دراستها تتم ولم بور،عقار،)وهيدت

.(حصن،خضراء،حطمة،ُموقِد،شأننهابر،خفاء،بدر،والية،إمارة،عش،صرح،زبل،



أسماءالعلماءالذي ذكرسنةالوفاةبيُتكتففقدا،البحثهمفيؤنوردتأسماأّما

فقط، واحدة شخصيولمّرة ةإال ت)وهيواحدة حبيب بن تمهـ684يونس (فقد

قتضاهالموقف.التعريفبهالماا



البحثوكانت الكريم،والحديثالنبويةتمثلم،ةتنوعمشواهد القرآن بآياتمن

معكالمالعربمنالشعر،وكالمالصحابة،وكالمأهلالبيت)عليهمالسالم(الشريف،

ولميقتصرستدالل،جعلمنأمثالالميدانيمصدراًلالوالنثر،وقدحاولالباحثأني

نفيهاوعددمّراتوروده.المكادورهاعلىورود



البحثفيالدراسةمصادرو فهيأيًضا اللغة،وتمثلتبتنوعتقد وكتبمعاجم

الشعراءوالمعانيرف،والصالنحو ودواوين الجغرافية،وبعضوالبلدانمعاجمو،،

الحديث متون التفسير،وكتب كتب ذلك الى واالجتماع،يضاف التأريخ كتب

الفيةبالمسائلالخحثفيكتبالتفسيروالحديثالخوضولميحاولالباوشروحها،

علىداللةاللفظالمكانيةفقطمعهايقتصرُرُو ماكاند وإنّأوالعقائديةأوالتشريعية،

فيالمكان.وتعددهااآلراءتنوع



م  األخذِالباحثِجُه ن وكان المصادرفي هذه علىمن لكلقائماً القدم مراعاة

رالمتقدمةإلىالمصادرمنالمصادفكانالبدءُمصدر،ويتمثلذلكبسنةوفاةالمؤلف،

حتىخروجهإلىدالالتللفظ،الذييلحقامنالتطورالدالليفادةوذلكلالالمتأخرة،

فكرة مجازيةبعيدةعنالمكان،واليتمتقديممتأخرعلىمتقدمإاللمناسبةتقتضيها

وترابطها،المو ضوع متأخر لتوكيد نقضهأو لم،أو بهاأو جاء معينة قاعدة ناقشة

.منالبحثمإالباليسرالقليلهذاالتقديض ح ولمي ،..أولبياننصكريمأومتأخر،



سبحانهوتعالىــتمكالميبالشكرالجزيلخوا إلىأساتذتياألعزاءبعدهللاــ

.ونبيهالكريممحمدوآلهالطيبينالطاهرين)صلواتهللاتعالىعليهمأجمعين(



ا أستاذي إلى وامتناني شكري الكرفأقدم عبد البديري(لدكتور)ثائر لجهده؛يم

المتواصلمعيإل الرسالة خراجهذه لدكتور)حساموأستاذياكون،يعلىأحسنما

؛الياسري( نصح من ق دَّمه اوإرشاد،لما )أوأستاذتي كللدكتورة العبيدي(فلها سيل



 د

 

،وكلأساتذتيفالتحيةواال كليةاآلداب،ومنوقفمعيحترام العربية اللغة يقسم

.رة ة أومشوفيدراستيولميبخلعلّيبنصيح

الطيبين وآله محمد نبينا على والسالم والصالة العالمين رب هلل والحمد

الطاهرينوصحبهالمنتجبين.





لباحثا
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الحقول الداللية ونظرية والبقاع ناكماأل  

 

تظهر له بعض ،أو أيَّ شعار  كان،كتاب  ما أو عنوان  ،لنصٍّ معين   قارئ  إّن ال     

بحاجة إلى  والتي فيها من الغموض،األلفاظ التي يحملها ذلك العنوان أو النص

النص ؛ليكون الذي فيها غموضالورفع ،األلفاظلغرض معرفة داللة تلك ؛التعريف به

في أمثال الميداني  متعلقاتها)ألفاظ األماكن و،فعنوان البحثلدى القارئ اوبين   اواضح  

 ألفاظ   أربعةيحمل هـ(دراسة في ضوء نظرية الحقول الداللية(815)ت

وسنعرف أثنين منها)المكان  هي)الميداني،األمثال،نظرية الحقول الداللية،األماكن(

  .لقارئوا للبحث ؛خدمة  ونظرية الحقول الداللية( 

 

 ]المكان أصله واشتقاقه[ 

المكان مكان اإلنسان وغيره      
(1)

وهو))الموضع الحاوي للشيء،وعند بعض  

المتكلمين أنه عرض وهو اجتماع جسمين حاو  ومحوي؛وذلك أْن يكون سطح الجسم 

الحاوي محيطا  بالمحوي(( 
(2)

وذهب الزمخشري أنّه استعير من بيض الضباب إلى 

الطير،ثم قيل الناس على مكانتهم أي على مقاّرهم 
(3)

وذهب فخر الرازي)ت  

هـ(  أّن المكان هو الفضاء الذي ال نهاية له،والخالء الذي ال غاية  له 606
(4)

والمكان 

المساحة الملموسة والمفردة،تتميز بمساحتها التي تكون مبهمة،وبالهوية الشخصية 

التي ترتبط باسم الموقع،وهو على أنواع مثل مكان الرعي والمكان الصناعي.... 
(5)

. 

ِكن ة ؛لتمكنه فيه       ويشترط في المكان التوسع والتمكن؛ولهذا سمي موضع الطيرم 

واتّساعه له
(6)

. 

 

اُن ما كان مشتقا  من )كان يكون(،والميم فيه زائدة،وأصبحت       يرى الخليل أّن المك 

كاألصل؛لكثرة االستعمال
(7)

وقد ذهب سيبويه  إلى ما ذهب إليه الخليل 
(8)

ولكن ابن 

ك ن(   هـ(395)تفارس يرى أّن الميم من أصل الكلمة،وأنّها من الجذر الثالثي )م 
(9)

 

 

هـ( وسيبويه أّن 170فقد أنكر ما ذهب إليه الخليل)ت ( هـ 643)ت أّما ابن يعيش     

ان  ي ُكوُن..  المكان من كان يكون؛لقوله ))وقد ذهب بعضهم إلى أن المكان مأخوذ من ك 

ن(( وال أراه صحيحا .. ولو كان من وَّ الكون؛لقيل ت ك 
(10) 

ووافقه أبو البقاء الكفوي،في 

                                                 

 .983/  2)كمن( ينظر جمهرة اللغة،  -1

 .491مفردات ألفاظ القرآن )مكن(  -2

 .223/  2أساس البالغة ،)مكن(  :ينظر -3

 . 237/  1ينظرالتفسير الكبير )مفاتيح الغيب()الكبرياء والعظمة(  -4

 .786ينظرمعجم المصطلحات الجغرافية، )مكان(  -5

 .188/  36تاج العروس،)مكن(  :ينظر -6

( :ينظر -7 ن    .410/  5 العين،)ك و 

 .58/  3الكتاب،  :ينظر -8

ك ن(  :ينظر -9  .343/  5مقاييس اللغة، )م 

 .165/  1شرح المفصل،  -10
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اِوي للشَّْيء المستقرقوله)) ة:اْلح  ان لُغ  ك  اْلم  ان من األ ْرض،و  ْنس  ْوِضع قِي امه ،كمقعد اإْلِ م  و 

ن ،وإضجاعه كُّ هُو  فعال من التَّم  ْون، كالمقال من الق ْول، أل نهم ق الُوا ،و  ال  مفعل من اْلك 

اِكن فِي جمعه ان  من الق ْول لقالوا: تكون،أمكن و أمكنة و أ م  ل و ك  ق الُوا تمكن، و  ((و 
 (1)

. 

 

)وأما المكان فكل ما تصرف عليه واستقر فيه ) وقد عرف ابن يعيش المكان بقوله     

،فالمبهم ما لم  يكن له نهاية  من أسماء األرضين،وهي على ضربين ُمْبه ٌم وُمْخت صٌّ

نحو الجهات الست،كخلف وقدام وفوق وتحت ويمنة ويسرة وال أقطار تحصره 

ووراء.. ونحو ذلك، والمختص ما كان له حدٌّ ونهاية نحو الداروالمسجد 

 (والجامع....(
(2)

. 

  

فابن يعيش قد أنكر على الخليل وسيبويه أصل اشتقاق المكان ال أقسامه      

ْلف ك وهو )وأنواعه،فسيبويه قد ذكر هذه األنواع من قبل إذ قال ) المكان قولك هو خ 

ك وأمام ك وهو  ومن ذلك قولك أيضا هو ناحية  من  ت ْحت ك  وقُبال ت ك، وما أِشبه ذلكقُّدام 

ك ا (( وهو مكانا  صالح الداروهو ناحية  الداِر، وهو ناحيت ك وهو ن ْحو 
(3)

ووافقه في ذلك 

هـ(316)تابن السراج
 (4)  . 

 

المكان والحدث:
          

 وعمرو سماء كزيد  أيخصونها ب ،فهمقربأ يناساألماكن إلى األيرى سيبويه أّن      

ومكة وعمان 
(5)

وأّن لكل حدث مكان وإن لم يذكر 
(6)

أبو العباس يرى و

ال يمكن الفصل بينهما ،مترابطانكل من الحدث والمكان  أنّ  هـ(285المبرد)ت

ان ال  ي ْخلُو فعل ِمْنهُ قال))،ةالب تَّ  ك  اْلم  د ث ..   و  ل ِكنَّك إِذا قلت فعلت أ و أفعل علم أ ن لْلح  و 

ان ا علم أ نه فِي زم  م  انا ك  ك  ((م 
(7)

. 

 

ْيء )قولهل وقد ذهب المبرد أيضا  إلى أّن المكان مفعول فيه،      )اْعل م أ نه ال  يْنت صب ش 

ة إاِلَّ على أ نه مفعول أ و مشبه بالمفعول فِي لفظ أ و معنى... ف إِن قلت س رت ي ْوم اْلُجُمع 

ان فالزمان  ك  ا اْلم  ه ذ  ان و  م  ا الزَّ اْلُجلُوس فِي ه ذ  ا فعلت الّسير و  ان زيد ف إِنَّم  ك  ل ست م  ج  و 

ا ان مفعول فيهم  ك  اْلم  ((و 
(8)

وأّن المكان بزيادة الميم في أوله يكون لفظه لفظ  

بِّ أَْنِزْلنِي ُمْنَزالً َوقُْل رَ المفعول،إذا جاوز الثالثة من الفعل نحو قوله تعالى 

[92]المؤمنون ُمباَركاً 
(9)

وقد ذهب ابن يعيش إلى أّن الغرض من اإلتيان باسم 

                                                 

 .826الكليات)المكان(، -1

 . 426/  1 شرح المفصل -2

 .404/  1الكتاب  -3

 .199/  1األصول في النحو،  :ينظر -4

 .37 – 35/  1الكتاب  :ينظر -5

 .336/  4، 187/  3المقتضب،  :.، وينظر37 – 35/  1نفسه  :ينظر -6

 .4/336المقتضب،  -7

 .299/  4، نفسه -8

 .108/  1نفسه  :ينظر -9
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المكان والزمان هو ضرب من اإليجاز واالختصار،وذلك أنّهما يفيدان مكان الفعل 

وزمانه،ولوالهما لزم اإلتيان بالفعل،ولفظ المكان والزمان
(1)

 . 

 

 المكان والظرف:

يرى أبو البقاء الكفوي أّن المكان ليس ظرفا ،وهو غير أسماء      

ان كله ا ظروفا، الزمان؛لقوله)) م  اء الزَّ ان ت أ سم  ا ك  م  ان ل ْيس  بظرف ك  ك  ان: كل م  ك  اْلم 

ا ال أ ْحد  اأْل ْفع  ال واألزمان، و  ة من اأْل ْفع  لِك  أِل ن اأْل ْمِكن ة أجسام ث ابِت ة ف ِهي  بعيد  ذ  ث و 

ان بااللتزام، ف اأْلول  ك  لى اْلم  ان بالتضمن وع  م  اْلفِْعل يدل على الزَّ منقضية ومتجددة و 

((أقوى
(2)

 

 

ا ولكنه في تقسيمه للمكان جعل بعض أنواعه من الظروف، قال))      ان م  ك  من اْلم  و 

هُو  اْلِجه ات السِّت ة، و  ور  ْجهُول الصُّ ْجهُول اْلقدر م  ان  م  بُد لكل متحيز ِمْنه ا،  الَّتِي ال  ،ك 

لم يكن ل ه ا نِه اي ة تقف ِعْنده ا، ف ه ِذِه تكون  ْعلُوم من المساحة، و  ار م  إِْذ ل ْيس  ل ه ا ِمْقد 

لفك( و،ظروفا   ل ست أمامك)ت قول: )سرت خ  (ج 
(3)

ْجهُول ، ْعلُوم اْلقدر م  ان  م  ا ك  ِمْنه م  و 

ة ور  اعكالفرسخ والميل والبريد، إِْذ الفر ،الصُّ والميل ثلث ،سخ اْثن ا عشر ألف ِذر 

وِضع ال  يْخت ص بمساحتها م  ة فراسخ، و  ف أ ْشب هت اْلِجه ات ،ف رس خ، والبريد أ ْرب ع 

اء ،السِّت ا أ سم  لِك  إِمَّ ذ  يُمكن علم قدره بالمساحة، و  ة، و  ور  ْعلُوم الصُّ ان  م  ا ك  ِمْنه م  و 

ْسِجد،  م  ار وبلدة وغرفة و  د  م ألماكن كمكةشائعة كسوق و  ا أ ْعال  إِمَّ ودمشق ومصر،  و 

ة يْنف صل ب ْعضه ا من بعض بصور  ف ال  تكون ظروفا   ْخُصوص  اِكن م  أِل ن ه ِذه أ م 

تعلق ((و 
 (4)

. 

 

 جمعه:

ذهب سيبويه أّن بعض العرب ال تجمع مكان على أمكن؛ألنه جمع مكن ؛وألنهم      

ال يرون فِعيال  وال فِعاال  يُكّسرن مذّكرات  على أْفُعل  
(5)

وذهب ابن السراج أّن المكان  

يمكن جمعه على أْمكن  
(6)

هـ( قد جمع بين  715ولكن ركن الدين األستراباذي)ت 

ال ال تجمع على أْفُعل الرأيين قوله ))وأْمُكن  جمع مكان وهو خالف القياس ؛ألن ف ع 

ْكن كف ْلس((  إاّل إذا كان مؤنثا ،وقياس مفرد أْمُكن م 
(7)

وجمعه ابن يعيش على أْمِكن ة  
(8)

اِكنويجمع أيضا على  أ م 
(9)

ِكن ات،كما في  أّما في الحديث الشريف فقد جمع على م 

                                                 

 .144/  4شرح المفصل،  :ينظر -1

 .826الكليات)المكان(، -2

دَّ تقدم ذكر الجهات الست في كالم سيبويه وابن يعيش،وقد ُكّررت؛لما  -3  في الموضوع. است ج 

 .826الكليات)المكان( ، -4

 .617/  3الكتاب  :ينظر -5

 .30/ 3األصول في النحو،  :ينظر -6

 .482/  1شرح شافية ابن الحاجب،  -7

 .165/  1شرح المفصل  :ينظر -8

ك انينظر:الكليات) -9  .826(اْلم 
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((وا الطَّيَر على َمِكنَاتِهاأقِر  ))قوله)صلى هللا عليه وآله وسلم( 
(1)

أي على مواضعها  

التي جعل هللاُ لها 
(2)

. 

 

 البِقَاُع:

ة،قِطعة من األرض على غير هيئة التي إلى جنبها،ومن       البِق اُع التي هي جمع بُْقع 

الحيوان ما كانت ألوانُه يخالُف بعضها البعض 
(3)

ومن اإلنسان األبرص  
(4)

. 

 

ويُق ال أرٌض ب قِعةٌ،فِيه ا بُق ُع جراد  وبُق ُع نبت       
(5)

ى   ص  اُء األرُض ذات الح  والب ْقع 

ة  ار  والِحج 
(6)

والبقعةُ المعشبةُ فيها كلٌ  
(7)

وقد تكون البُْقعةُ بضم الباء وفتحها مكاٌن 

ْنبِها كالجِ  بال يستنقُع فيه الماُء،أو األرض التي تكون على غير هيئِة التي إلى ج 
(8)

 

والبقيع من األرض المكان المتسع ذو شجر أو أصوله 
(9)

ةُ قطعة من األرض   فالبُْقع 

متميّزة عّما حولها 
(10)

. 

 

وقد تكون البقعة متميّزة ِمّما حولها؛لقدسيتها،فهناك بقاٌع من األرض اختصها هللا      

سبحانه وتعالى بتشريفه،وجعلها مواطن لعبادته،يضاعف فيها الثواب 
(11)

قال 

َجَرِة أَْن يَا تعالى ا أَتَاَها نُوِدَي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد اأْلَْيَمِن فِي اْلبُْقَعِة اْلُمبَاَرَكِة ِمَن الشَّ فَلَمَّ

ُ َرب  اْلَعالَِمينَ  يت البقعة مباركة؛ألن هللا ــ [03]القصص  ُموَسى إِنِّي أَنَا َّللاَّ فُسمِّ

(فيها سبحانه وتعالى ــ كلم موسى)
(12)

. 

 

ُر من األرض التي       فالبقعة على ما تقدم واحدة البقاع،أرض مغايرة أ ْصغ 

تجاورها، وقد تكون حاوية على شيء كالجبال، أو األرض الحاوية على الماء 

والنبات وما يجاورها  أرض جرداء كالواحات 
(13)

 أْن تكون مغايرة عّما  فحد البقعة   

 
                                                 

 .               204/  3مسند أبي داود الطيالسي، -1

 .2206/  6الصحاح )مكن(  :ينظر -2

/  1)بقع( والمحكم والمحيط األعظم  188/  1)بقع( وتهذيب اللغة  184/  1ينظر: العين  -3

 )بقع(. 250

 )بقع(. 188/  1ينظر: تهذيب اللغة  -4

 )باب من اللغات(. 1295/  3جمهرة اللغة  -5

(. 281/  1مقاييس اللغة  -6  )ب ق ع 

 )بُْقط ة(.163هـ(  550الفضل السالمي ت ينظر: التنبيه على األلفاظ في الغريبين ، )أبو  -7

 )الب ق ُع(. 704القاموس المحيط ،  -8

 )بقع(. 203/  1مجمع بحار األنوار  -9

 )بقع(. 231/  1ينظر:معجم اللغة العربية المعاصرة  -10

)في المساجد  436 – 435/  1هـ(  808ينظر: تاريخ ابن خلدون، )ابن خلدون  ت  -11

 والبيوت العظيمة(.

 .143/  4معاني القرآن وإعرابه ، الزجاج  -12

الواحة:بقعة خضراء في الصحراء أو في أرض قاحلة وأصبحت كذلك بسبب وجود الماء  -13

 )واحة(. 2391/  3واألشجار،ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة 
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على شيء أم لم تكن، فهي شبيهة بالمكان  حولها و صغيرة،سواء كانت حاوية  
(1)

من  

 جانب ومغايرة له من جانب آخر.

 

 [نظرية الحقول الداللية]
 

مجموعة من الكلمات ترتبط دالالتها وتوضع عادة الحقل الداللي أو المعجمي هو     

تحت لفظ عام يجمعها ، مثل كلمات األلوان في اللغة العربية ، تقع تحت المصطلح 

وتضم ألفاظا  مثل )أحمر،أزرق،أصفر،أخضر،أبيض(،)لون(العام 
(2).

  

 

 مقوماتها وأهدافها:

يجب أن تفهم كذلك مجموعة )لكي تفهم معنى كلمة،وتقوم هذه النظرية على مبدأ)     

)يجب دراسة العالقات بين )(Lyonsأو كما يقول ) ((الكلمات المتصلة بها دالليا  

معنى الكلمة (Lyonsولهذا يعرف)(الفرعي(المفردات داخل الحقل أو الموضوع 

(تها بالكلمات األخرى في داخل الحقل المعجمي()محصلة عالق)بأنّه
(3)

. 

عن  والكشفوهدفها هو جمع كل الكلمات التي تخص حقال  معينا  ،      

الواحد منها باآلخر ، وصالتها بالمصطلح العامصالتها،
(4)

. 

 

 تهايَّ أهم  

من خالل المستوى الداللي لللفاظ اللغوية،يهتم أصحاب هذه النظرية إلى دراسة      

 ينتمي بعضها إلى بعض رصد تداعي داللة مجموعة من الكلمات التي ال

ات العالقات التبعية من المسميات،أو المفاهيم ذللتعبير عن مجال واحد اشتقاقيا ؛

يتّصل تغطّي مجاال  لغويا  واحدا ،لمات بحيث يتشكل حقل أو دائرة من الكالمتبادلة،

منها في الداللة على ذلك  معنى الكلمة المعينة فيه بمعنى كلمة أو كلمات اخرى قريبة

ة من خالل الحقل الذي تنتمي مّما يمكن في ضوئه معرفة معنى الكلمالمعنى،

ال تتبادر ة الكلمة المعينة تحديدا  دقيقا ،وفي المقابل يعمل السياق على تحديد داللإليه،

فهرسية )فهي حقول ،خالله داللة غيره من الكلمات المنتظمة في الحقل الداللي المعين

الرتدادها وإلرجاعها إلى العالقة ( الفهرسية؛لكونها مؤلفة من كلمات،والداللية؛داللية

بين الدال والمدلول
(5)

. 

 

 

 

 

                                                 

المكان الموضع الحاوي للشيء.. وهو اجتماع جسمين حاو ومحوي وذلك أن يكون سطح  -1

 )مكن(.491الحاوي محيطا  بالمحوي ، ينظر: مفردات ألفاظ القرآن ،  الجسم

 .79علم الدِّاللة،د أحمد مختار عمر، -2

 .80ــ 79نفسه ، -3

 .80أحمد مختار عمر ، .علم الدِّاللة، د -4

 564ــ 563علم الداللة التطبيقي في التراث العربي،د.هادي نهر، -5
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 ها:ؤبنا

 من ذلك: إّن بناء الحقول الداللية قائم على معايير مختلفة     

التراتبية،كخضوع الجزء للكل،والخاص  بناء حقول داللية بِاْعتِب ار العالقاتـ 1

 مثل رأس يد جسم.للعام،

 موت حياة.مثل نهار ليل،ة التقابل أو التضاد،بناء حقول داللية بِاْعتِب ار عالقـ 2

سافر معرفة،عالج شفاء،مثل تعلم عالقة البدء بالعاقبة،بناء حقول داللية بِاْعتِب ار ـ 3

 وصل.

مثل دافئ مائل للبرودة بارد ،عالقة التدرج أوالتعاقببناء حقول داللية بِاْعتِب ار ـ 4

 قارس متجمد.

 مثل أم والدة.عالقة الترادف،بناء حقول داللية بِاْعتِب ار ـ 5

مثل حيوان فرسعالقة االشتمال،بناء حقول داللية بِاْعتِب ار ـ 6
(1)

. 

 

 معجمي التخرج عن داللي وعلى ماتقدم فإنَّ أنواع العالقات داخل كل حقل     

عالقة الجزء بالكل،التضاد،التنافر(،االشتمال أو التضمين، )الترادف
(2.)

 

 

وأّن ف من مجال إلى مجال،أن حجم الحقول الداللية يختل أيضا   ومن المالحظ     

أ قل من ء،ويليه األحداث،الكائنات واألشياأكبر مجال في أي لغة ذلك الذي يحوي  و 

ى المجردات، ذلك بعضهم عالمية هذه الحقيقة، وأقل الجميع كلمات العالقات،وادَّع 

وانطباقها على كل اللغات
(3)

. 

 

؛ألّن الكلمات تكون في الغالب )مطالب(وقد يقسم الحقل الداللي إلى أقسام     

فال نستطيع أن نقول ،بوضوح في اللغةيتبين في الغالب وهذا التضارب ،متضاربة

ةٌ ع  بَّ هذه قُ 
 

ةٌ حمراء،وهذه  ةِ عن الخضراء، قُبَّع  في الوقت  ،أو هذا أسٌد وهذا فيلٌ نفسها قُبَّع 

نفسه
(4)

. 

بداياتها:
 

 

يظهر مما تقدم أّن نظرية الحقول الداللية القائمة على توزيع األلفاظ على درجة      

اإلطار العام الذي ))التقارب في المعنى هو مصطلح غربي،فـ)سوسير(قد وضع 

يمكن أن تدرس  فيه األدلّة اللغوية وذلك ببحث العالقات التي تجمعها وتصنفها ضمن 

نظريات رائدة في مجال استنباط العالقات حقول داللية،وقد برزت بعده عدة 

((الداللية
(5)

 . 

   

                                                 

 . 76علم الدِّاللة أصوله ومباحثه في التراث العربي،منقور عبد الجليل،:ينظر -1

 98،علم الدِّاللة،د أحمد مختار عمر -2

 .96نفسه، -3

 .80علم الداللة،بالمر،:ينظر -4

 .76،علم الدِّاللة أصوله ومباحثه في التراث العربي -5
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 مجولعل أشهر معجم ُصنِّف  على أساس الموضوعات أو المفاهيم هو مع     

المعجم الذي ق دَّمه وهوسبق ظهور نظرية الحقول الداللية، وقدأوربي،

(Roget) ّحسب )مرتب ال على )ة وقد ذكر في مقدمته أنّهلكلمات اللغة اإلنجليزي

(المنطق،وال على حسب الكتابة،وإنّما على حسب المعاني(
(1.)

  

   

فاإلمام علي)عليه السالم( قد لم يكن لديهم هذا التصنيف، وهذا ال يعني أّن العرب     

م  الكالم إلى اسم وفعل وحرف دخلت ))أنّه قال،(هـ69)تعن أبي األسودفقد روي ،ق سَّ

فبم  رأيته مطرقا  متفكرا ، فقلت (عليه السالم)بن أبي طالب  يعل على أمير المؤمنين

إنّي سمعت ببلدكم هذا لحنا ، فأردت أن أصنع كتابا  في  تفّكر يا أمير المؤمنين؟ قال

إن فعلت هذا أحييتنا وبقَّيت فينا هذه اللغة، ثم أتيته بعد ثالث،  فقلت ،أصول العربيَّة

فاالسم  ،الكالم كله اسم وفعل وحرف ،فألقى إلّي صحيفة فيها: بسم هللا الرحمن الرحيم

ما أنبأ عن المسمَّى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمَّى، والحرف ما أنبأ عن معنى  

يا أبا األسود أن  ليس باسم وال فعل، ثم قال لي تتبعه، وزد فيه ما وقع لك، واعلم

ظاهر، ومضمر، وشيء ليس بظاهر وال مضمر، وإنما تتفاضل  ،األسماء ثالثة

((علماء في معرفة ما ليس بظاهر وال مضمرال
(2)

. 

 

اعلم أّن من كالِمهم ))قالأيضا  ممن ق ّسم  األلفاظ   فهوهـ(180)ت سيبويهأّما      

اختالف اللفظيِن الختالف المعنييِن، واختالف  اللفظيِن والمعنى واحٌد، واتفاق اللفظين 

 ،المعنيين هو نحو: جلس  وذهب  فاختالُف اللفظين الختالف ،واختالف المعنيين

واتفاق اللفظين والمعنى مختلِف  ،واختالف اللفظين والمعنى واحٌد نحو: ذهب  وانطلق  

دت إذا أردت وِجدان الّضالَّة ْوِجدة، ووج  دُت عليه من الم  ((قولك: وج 
(3)

.  

 

حقل داخل ال تجمع بين األلفاظالتي بويه هو تفصيل للعالقات الداللية،فكالم سي     

  .)الترادف والتضاد والمشترك اللفظي...(نحو ،الداللي

 

هذه  تندرج ضمن ،من مؤلفات،األوائل اللغة علماءنالحظ أّن ما كتبه و     

،إاّل وهي كـ)مجمع األمثال للميداني( ،فما الدواوين الشعرية،وكتب األمثالالنظرية

نظرية الحقول الداللية  أنّ  أيضا   ال يخفى على الدارسينتمثل حقل أدبي دون آخر،و

ا ما توصل إليه اللغويون هذ،دالالتوالداللة وال،تعنى بالمعنى والمعاني

اجم والسيما مع،زاخر عن طريق معاجم اللغة ودليلنا ما وصل من تراث،القدماء

 ريب ـغ  تبـوك ، راتـوالحش ل ـخيـال  بـتـكو ، الموضوعات معاجم   مثل المعاني 

 

 

                                                 

 .84،علم الدِّاللة،د أحمد مختار عمر -1

حياة الحيوان  ،وينظر:297 ،عبد الرزاق بن فراج الصاعدي،في المدينةأصول علم العربية  -2

 .85 أحمد مختار عبد الحميد عمر .د،البحث اللغوي عند العرب،و1/487( الدميري)الكبرى

 .24 /1الكتاب -3
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 مثاال  متطورا  لنظرية الحقول هالبن سيد معجم المخصصال عديو ، ...الخالحديث

فهو يمثل دليال  على العبقرية اللغوية في الداللة العربية؛وتطبيقاتها الداللية
(1)

 

 

 األلفاظ الدالة على المكان
داللية  لقد تعددت األلفاظ الدالة على المكان وتنوعت،وهذا التنوع شّكل حقوال     

تقترب فيها ألفاظ الحقل الواحد في معنى عام مشترك،وتفترق في دالالتها الجزئية 

 وهي:

 الفصل األول األلفاظ الدالة على المنخفضات.

الفصل الثاني األلفاظ الدالة على أماكن الحضارة .
 
 

 الفصل الثالث األلفاظ الدالة على األرض.

 المرتفعات.الفصل الرابع األلفاظ الدالة على 

 الفصل الخامس األلفاظ الدالة على المراعي والحظائر واألسيجة.

 الفصل السادس األلفاظ الدالة على الطرق والنواحي واالتجاهات.

 الفصل السابع األلفاظ الدالة على البساتين والحدائق والحقول.

 الفصل الثامن األلفاظ الدالة على أماكن النار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .268نظرية الحقل الداللي دراسة تطبيقية وفقا  للعامل النحوي،د.جاسم العبود، :ينظر -1
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 األولالفصل 

الة على األلفاظ الد  

 المنخفضات
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 توطئة

تعدالمنخفضات أحد أقسام تضاريس سطح الكرة األرضية،وتعرف عند      

 األودية والسهول واألحواضالجيلوجيين بالتضاريس السالبة،وتتمثل  ب

لعوامل التعرية ات أو انكسارات في سطح األرض أو ء،وتنشأ نتيجة التواوالبحيرات

من مياه وجليد إذ ينحتان األرض عند جريانهما
(1)

 

 

 كالبحار واالنهار ل تدل على كل ما انخفض عن سطح األرضفصألفاظ هذا الو     

والوديان، أو تكون في حكم المنخفض كالمفاصل التي تفصل بين أرضين أو 

صات من والقعر،وقد تكون هذه المنخفصخرتين، أو جزء من منخفض كالجرف 

 الفصل ومويق،وقد تكون من صنع الحيوان كالجحور،صنع اإلنسان كالحفر والقبور

 ثالثة مباحث وهي:على 

 

 ]المبحث األول /منخفضات حاوية على الماء[

كان الماُء كثيرا  كالبحار واألنهار أوهي المنخفضات التي يوجد فيها الماء،سواء      

ا أكان ثابت اكاألحواض،وسواء  والعيون،أم قليال    غير متحرك كماء الغدير،أم متحرك 

 .مطالبكاألنهار ،وهي على ثالثة 

 وهي:األول:البحار واألنهار  المطلب

 )بََحَر،بَْحر(البَْحر

ْيُل َوَجاَش بِنَا البَْحرُ     (())َساَل بِِهِم السَّ
(2)

الب ْحُر اسم لمكان واسع منبسط مملوء في 

الماء 
(3)

،وروى سيبويه عن الخليل إنّما القياس   انِيٌّ والنسب إلى بني البحر ب ْحر 

ب حِريٌّ 
(4)

؛ألن ياء النسب يقع   فال عليها اإلْعراُب،وعلل ابن الوراق قياسية ب ْحِريٌّ

يجوز بقاء ألف التثنية معها؛لئاّل يجتمع في االسم رفعان ونصب،وأّن عالمة التثنية 

سم،كزيادة هاء التأنيثوالجميع زيادة على بناء اال
(5)

ويرى أن النسب إلى البحرين 

(، واأللف والنون فصل بين النسب إلى الب ْحرين والنّس ب الى الب ْحر بعينه  انِيٌّ )ب ْحر 
(6)

 

أّن األلف والنون في النسب زائدة،وهي لغرض  إلى هـ( 606)توذهب ابن األثير

المبالغة 
(7)

انِّي شاذ،والقياس ب ْحِريٌّ أّما ابن يعيش فيرى أن النسب إلى ا  ين ب ْحر  لب ْحر 

بحذف عالمة التثنية،ولكنهم كرهوا اللبس، ففرقوا بين النسب إلى الب ْحر؛ألن النسب 

إليه ب ْحِريّ 
(8)

ووافقه ابن الصائغ 
(9)

( لمن  ومنهم من ذهب إلى أّن القياس )ب ْحِرْينِيٌّ

                                                 

 .194، 193، 187، 183،الجغرافيا العامة الطبيعية والبشريةقواعد ينظر  -1

 .1/344مجمع االمثال -2

 .219/  3ينظر: العين)بحر(  -3

 .336/  3ينظر: الكتاب  -4

 . 543علل النحو،  -5

 .544 – 543ينظر: علل النحو ،  -6

 .99/  1ينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر )بحر(،  -7

 .477/  3شرح المفصل  -8

 .686 – 685/  2ينظر: اللمحة في شرح الملحة  -9
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شاذة،وبحراني لمن نسب إلى نسب بحراني إلى البحرين، ويرى الرضي أّن الياء 

)البحران(
(1)

 . 

 

( الباء والحاء والراء،أصٌل يراد به       ر  والبحر من الجذر الثالثي )ب ح 

االستبحار،وهو االنبساط
(2)

ويجمع على جمعين قلة وكثرة،أّما القلة فعلى وزن أْفُعل 

ار وبُُحور  ال وفُُعول نحو بِح  نحو أْبُحر،وإذا كثر فهو على وزن فِع 
(3)

. 

 

والبحر كل شق عميق مملوء في الماء     
(4)

َنا ِإَلى ُموَسى َأِن اْضِرْب قال تعالى فََأْوَحي ْ
وهو الماء الكثير ملحا  [ 30]الشعراء بَِعَصاَك اْلَبْحَر فَانْ َفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعِظيمِ 

 كان  أو عذبا ، 

وقد غلب على الملح حتى قيل في العذب 
(5)

ويرى أبو البقاء الكفوي أّن البحر في 

]الروم َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلبَ رِّ َواْلَبْحرِ قوله تعالى القرآن الكريم يعني الماء إاّل 

فالمراد بالبحر المدائن والقرى التي تقيم على المياه الجارية [11
(6)

والبحر ضد  

ن األرض أصغر من المحيط مغمور بالماء،ملحا  كان أوعذبا ،وهي البر،وهو متسع م

تشغل مع المحيطات واألنهار أكثر من ثلثي مساحة الكرة األرضية 
(7)

ومن المجاز 

ِحم  البحر عمق الرَّ
(8)

والفرس الواسع الجري  
(9)

والسالل الذي يصيب اإلنسان  
(10)

وشق أُُذن  الناقة 
(11)

. 

 

بحاره،وهو انبساطه وسعته وسمي البحر بذلك الست     
(12)

وقد يكون سبب التسمية  

اٌء ب ْحر وهو الِمْلح من الملح؛ألن ماء البحر يتصف بالملوحة،قوله م 
(10)

ويرى 

الجوهري إنّما سمي بحرا ؛لعمقه واتساعه 
(14)

وذهب الزمخشري أّن اسم البحر أُُخذ   

من الب ّحارة الذين يتبحرون في البحر 
(15)

 12وقد ورد)الب ْحُر(في أمثال الميداني )
                                                 

 .83 – 82/  2ينظر: شرح شافيه ابن الحاجب  -1

 1/201ينظر: مقاييس اللغة)بحر(  -2

،   319/  3، والمحكم والمحيط األعظم)بحر(  1336/  3ينظر: جمهرة اللغة )باب ف ْعل(  -3

 .41/  4ولسان العرب)بحر( 

 .367/  2ن قتيبة)الدَّم( ينظر:غريب الحديث، اب -4

 .41/  4، وينظر: لسان العرب)بحر(   319/  3المحكم والمحيط األعظم)بحر(  -5

اْلب ْحر(  -6  .317/ 4و تفسير الماوردي 225ينظر: الكليات)اْلبر و 

 . 163/  1معجم اللغة العربية المعاصرة)بحر(  -7

 .367/  2غريب الحديث، ابن قتيبة)الدَّم(  -8

 .585/  2اح)بحر( الصح -9

 .117/  1مجمل اللغة)بحر( ،  -10

 .47/  1اساس البالغة)بحر(  -11

 .25/  5، وينظر: تهذيب اللغة)بحر(  220 – 219/  3العين)بحر(  -12

د في اللغة)الب ْحر( ،  -13  .138 – 137ينظر: الُمن جَّ

 .585/  2الصحاح)بحر(  -14

 .47/  1ينظر: أساس البالغة)بحر(  -15
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)ال تَقََعنَّ البَْحَر إاِلَّ سابِحاً((مرة(،ومن ذلك قوله )
(1)

أي التدخل البحر إاّل وأنت قادر 

على السباحة،ويضرب لمن يباشر أمرا  ال يحسنه 
(2)

. 

 

)  الطَّم )طَم 

     )) مِّ ))جاَء بِالطِّمِّ والرِّ
(3)

الطَّمُّ الب ْحرُ 
(4)

وطم )ف ْعل( على قياس يد وغد،من األسماء  

المحذوف آخرها،ويحكم عليها بسكون وسطها؛حتى تثبت حركتها 
(5)

وهو اسم يفيد 

المبالغة والكثرة 
(6)

قولهم )جاء بالطِّم والرم( بكسر الطاء،واألصل الفتح،فكسرت 

لمعاقبة الراء المكسورة في الرم 
(7)

. 

 

( الطاءُ       والميُم المضّعفة،أصل صحيح يدل على التغطية  والطم من الجذر )ط مَّ
(8)

ل  ويجمع في القلة وفي الكثرة؛ألفادة المبالغة في التكثير،وهو في القلة أسهل كأْفع 

ام  ال فيجمع أْطُمْم وأْطم  وأْفع 
(9)

. 

 

الطَُّم الماء الكثير،وفتحت الطاء النفراد الطم ولم يعقب بالّرم      
(10)

وهو البحر  
(11)

 

يل للبحر ط مٌّ ؛كأنه ط مَّ الماء ذلك القرار وإنما ق
(12)

. 

 

ومن المجاز الطّمُّ      
(13)

ْنُس  الك 
(14)

وما حمله الماء  
(15)

وطم البئر بالتراب   
(16)

 

والشيء الرطب 
(17)

يُِّس  والك 
(18)

 والظليم؛لخفة مشية،والذكر العظيم،والفرس الجواد 

 

                                                 

، 195/  2،  2/129، 2/62، 2/54، 344/  1، 170/  1، وينظر: 216/  2مجمع األمثال -1

2  /230 ،2  /257 ،2  /357 ،2  /421 ،2  /427 . 

 .216/  2نفسه  -2

 .161/  1مجمع األمثال  -3

 .409/  7العين)طم(  -4

 .153/  3ينظر: المقتضب  -5

 .299ينظر: عمدة الكتاب ، النحاس  -6

ّم( ينظر:  -7  .141/ 15تهذيب اللغة)ر 

 . 406/  3ينظر: مقاييس اللغة)ط ّم(  -8

 .327/  3ينظر: شرح المفصل  -9

 .337، 336/  1ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس)قولهم جاء بالشوك والشجر( ،  -10

 ،وينظر المحكم 65، وينظر: اإلتباع والمزاوجة  )باب الميم( 209/  13تهذيب اللغة)طّم(  -11

 .138/  9والمحيط األعظم)طمم( 

 .26/  33، وينظر: تاج العروس)طمم(   406/  3مقاييس اللغة)ط ّم(  -12

ْسُح القمام عن وجه األرض،ينظر: تهذيب اللغة)كنس(  -13 ْنُس:ك   10/38الك 

ْيف ة  رقم  -14 ِديِث ُحذ   .932/  2( 503الدالئل في غريب الحديث ، السرقسطي)ح 

 .126/  1 جمهرة اللغة)رمم( -15

 .209/  13تهذيب اللغة)طم(  -16

 .449/  3ينظر: المخصص)كثرة المال(  -17

 .  26/  33ينظر: تاج العروس)طمم( ،س بيرى الزبيدي أنّها مصحفة من الك -18
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(1)

والعدد الكثير،والعجب العجيب ...  
(2)

. 

ما تقد أن أصل تسمية الطَّّم بهذا االسم؛كونه يطم ما انخفض من كويظهر      

كان الطُم بالماِء أاألرض،سواء 
(3)

هُ بالتراب مأ  دَّ بالتراب،كطم البئر وس 
(4)

. 

 

( في أمثال الميداني )      مرات فقط(،ال يتسنى لجميعها معنى 3وقد ورد اللفظ )طمُّ

(())جاَء بِالطِّ المكان،وفي المثل مِّ مِّ والرِّ
(5)

فالطم البحر،وقيل الماء الكثير،والرم 

الثرى
(6)

ويراد به جاء بالمال الكثير
(7)

فالميداني يريد بالطم الكثرة والوفرة من 

 المال،وهو تعبير مجازي خرج إليه اللفظ.

 

 فَُرات )فََرَت(

))أَحل  ِمْن َماِء اْلفَُراِت، َوِمْن لَبَِن األُِم((     
(8)

اُت الماء العذب،ثم سمي به نهر  الفُر 

الفرات؛لعذوبة ماءه 
(9)

قال ،هـ( 433)ت وهو صفة عند أبي سهل الهروي 

أي ماٌء عذُب فراٌت،وهذه مبالغة  [80]الفرقان َهَذا َعْذٌب فُ َراٌت َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاجٌ تعالى

بالعذوبة،فحلت الصفة مكان االسم )الموصوف( 
(10)

ووافقه ابن مالك  
(11)

وقد تبدل 

التاء هاء،وهو من الشاذ،كقولهم فراه يريد به الفرات 
(12)

والتاء عند 

للتأنيث،لقوله ))وبقولنا تاء التأنيث تاء التابوت والفرات((  هـ(911)تالسيوطي
(13)

 

ومن المشهور الوقوف عليها بالتاء،وبعض العرب يقف عليها بالهاء
(14)

وهما لغتان 

فصيحتان
(15)

. 

 

(الفاُء والراُءوالتاُء،كلمةٌ واحدةٌ وهي الماء       ت  وأصل الفرات من الجذرالثالثي)ف ر 

 الفرات
(16)

دول من )فرته( وهي أُنثى ـعـم رة(ـفرده )فـ، م معـج 
(17)

 وقد تجمع على 

                                                 

 .26/  33تاج العروس)طمم(  -1

 .566/  2المعجم الوسيط)طم(  -2

 .406/  3ينظر: مقاييس اللغة)طم(  -3

 .65والمزاوجة)باب الميم(، ينظر: اإلتباع  -4

 )المولودون(. 230/  1، 159/  1، وينظر:  161/  1مجمع األمثال  -5

 .161/  1نفسه  -6

 .2/59زهر األكم في األمثال والحكم)جاء بالطم والرم(  -7

 .1/229مجمع األمثال -8

 .260ــ 259/  1ينظر: الصحاح)فرت(  -9

 .889/  2ينظر: إسفار الفصيح ،  -10

 .307/  3ظر: شرح تسهيل الفوائد ابن مالك ين -11

 .140/  4ينظر: شرح األشموني على ألفية ابن مالك، -12

 .437/  3همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،  -13

 .437/  3  نفسه -14

 .289المطالع النصرية للمطابع المصرية في األصول الخطية،  -15

 .498/  4مقاييس اللغة)فرت(  -16

 .475/  2ألعالم بتثليث الكالم، ابن مالك)فرات( ينظر: إكمال ا -17
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،كغربان وهو جمع نادر   فِْرت ان 
(1)

أن  هـ(1424)توذهب الدكتور أحمد مختارعمر 

فرات مفرد وهو الماء الحلو
(2)

 وهذا غير ما ذهب إليه ابن مالك.  

 

الفرات الماء العذب      
(3)

أن فرات مشتق من فرات هـ( 255)تويرى الجاحظ  

الكوفة،وأطلق على كل ماء عذب
(4)

َهَذا َعْذٌب قال تعالىوهو أعذب المياه 
[80]الفرقان فُ َراتٌ 

(5)
لعذوبته؛و القامع للعطش

(6)
. 

 

ويرى ياقوت الحموي أن الفرات ينبع من أرمينيه،ثم من قاليقال،ويستمر في      

الجبال حتى أرض الروم فيدخلها،وتصب فيه أنهار صغار، ثم إلى عانة وإلى هيت 

فيصير أنهارا  تسقي زروع السواد 
(7)

ويلتقي الفرات مع دجلة في البطائح،ويصيران 

حرنهرا  واحدا ،ثم يصب عند عبادان في الب
(8)

ومن المجاز الفراُت البحر،ومن األعالم 
(9)

  

ويظهر مما تقدم أن أصل التسمية هي عذوبة الماء وحالوته ،ثم أطلق على كل      

 ماء  يتصف بذلك،ثم سمي النهر بهذه الصفة التي يتميز بها الماء.

 

وقد نقل ياقوت الحموي أن الفرات معرب عن لفظه،وله اسم آخر )فاالذروذ(      

كونه جانب دجلة والجنيبة بالفارسية تسمى فاالذ
(10)

ولم يرد تعريبه في كتب المعرب 

والدخيل
(11)

. 

 

اُت( في أمثال الميداني )    ))َمْن يَُرد  الفَُراَت َعْن مرات(،وفي المثل3وقد ورد)الفُر 

((ِدَراِجهِ 
(12)

اِجِه،أي عن وجهه الذي توجه له،ويضرب للمر الذي  ويروى عن أْدر 

يخرج من اليد
(13)

معنى في المثل الفرات النهر المعروف أُريد به على ما تقدم فو 

 عليه. السيطرة   أو  عهإرجا  يمكن وال  يخرج  األمر الذي   وهو  ،آخر مجازي 

                                                 

 .465/  2ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير)فرت(  -1

 .1683/  3ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة )فرت( ،  -2

 .498/  4، ومقاييس اللغة)فرت(  115/  8ينظر: العين)فرت(  -3

 .116الرسائل السياسية)الكوفة والبصرة( ،  -4

 .65/  2وينظر: لسان العرب)فرت(   193/  14تهذيب اللغة)فرت(،  -5

 .24/  5تاج العروس)فرت(  -6

/  3وينظر: مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع)الفرات(،  241/  4معجم البلدان  -7

1021. 

 .24/  5تاج العروس)فرت(  -8

 .157ينظر: القاموس المحيط )الفُراُت(،  -9

 .241/ 4معجم البلدان)الفرات(  -10

ينظر: المعرب للجواليقي ، واأللفاظ الفارسية المعربة أدي شير، والمفصل في األلفاظ  -11

 الفارسية المعربة د. صالح الدين المنجد، والمعرب الصوتي في القرآن الكريم )رسالة ماجستير(.

 .230/  2،  229/  1، وينظر: 314/  2مجمع األمثال  -12

 .314/  2ه نفس -13
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 النَْهر)نََهَر(

يُْحِسينِي إالَّ اْلَجِريَب فإِنَّهُ يُْرِوينِي(())كل  نْهٍر      
 (1) 

ر ـي النَّهْ ـةٌ فـُر لغـالنَّه  
(2)

و ـوه 

األرض يجري فيه الماء  يـق فـش
(3)

ون ْهر ون ه ر لغتان تعتريان االسم كثيرا ،على  

ل  وزن ف ْعل وف ع 
(4)

ويرجح أن ن ْهر )ف ْعل( هو أصل التسمية،والعرب ال يسوغون  

اجتماع ساكنين؛فحركوا عين الكلمة؛للتخلص من ذلك،فكان )ن ه ر(على وزن 

ل( )ف ع 
(5)

. 

 

( النون والهاء والراء،أصٌل صحيٌح يدلُّ على       وأصل اللفظ من الجذر الثالثي )ن ه ر 

تفتح شيء  أو فتحه 
(6)

ار وأْنهُر ونُهُر ويجمع على أ ْنه   
(7)

وأضاف ابن سيده 

نُهُور
(5)

والزبيدي)نُْهر( بتسكين عين الكلمة 
(9)

. 

 

ُقوَن ِفيَها َأنْ َهاٌر ِمْن َماٍء َغْيِر آِسٍن َوَأنْ َهاٌر ِمْن لََبٍن َلْم قال تعالى      َمَثُل اْلَجنَِّة الَِّتي ُوِعَد اْلُمت َّ
ْر َطْعُمُه َوَأنْ َهاٌر ِمْن  ارِبِيَن َوَأنْ َهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفًّى...يَ تَ غَي َّ ٍة لِلشَّ أي ماؤها  [18]محمد َخْمٍر َلذَّ

غير منتن، وال متغير الطعم والريح
(10)

فالنهر كل كثير  جرى
(11)

وهو مجرى الماء 
(12)

وقيل الماء نفسه 
(13)

مياهه عذبة غزيرة 
(14)

ومن المجاز النَّْهُر الزجر في الكالم  
(15)

والنهر السعة والضياء 
(16  )

ومن المدن النهرقرية في اليمن 
(17)

. 

 

وُسّمي النهربذلك ؛ألنّه ينهر األرض أي يشقها      
(18)

وقد ورد )النَّْهُر( في أمثال 

 هُ ـإِنَّ ـَب فـِريـجَ ـي إالَّ الْ ـنِ ـيـسِ ـحْ ـٍر يُ ـهْ ـل  نـك )) اـمـدهـأح ، ط(ـقـن فـرتيـ)مي ـدانـيـمـال

                                                 

 .162/  2مجمع األمثال  -1

 .44/  4العين)نهر(  -2

 .362/  5ينظر: مقاييس اللغة)نهر(  -3

 .200/  1ينظر: المقتضب  -4

 .217 – 216/  4ينظر: التعليقة على كتاب سيبويه )أبو علي الفارسي(  -5

 .362/  5مقاييس اللغة)نهر(  -6

 .205/  1 ينظر: إسفار الفصيح، )أبو سهل الهروي( -7

 .302/  4ينظر: المحكم والمحيط األعظم)نهر(  -8

 .315/ 14ينظر: تاج العروس)نهر(  -9

 .300/  3ينظر: بحر العلوم )تفسير السمرقندي(  -10

 .887، وينظر: الكليات)نهر( ،  840/  2الصحاح)نهر(  -11

 .236/  5ينظر: لسان العرب)نهر(  -12

 .315/  14تاج العروس)نهر(  -13

 .2292/  3جم اللغة العربية المعاصرة)نهر(، مع -14

 .312/  2ينظر: أساس البالغة)نهر(  -15

 .316/ 14تاج العروس)نهر(  -16

 .315/  5ينظر: معجم البلدان)نهران(  -17

 .362/  5ينظر: مقاييس اللغة)نهر(  -18
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يُْرِوينِي((
(1)

الحسي الماء القليل الذي ينضب بسرعة 
(2)

والجريب واد  كبير تنصب 

ه أْسب ُغ عليه من نعم غيره م  إليه أودية،ويضرب لمن نِع 
(3)

. 

 

 الَخِريُص )َخَرَص(

))يَْغِرُف ِمْن ِحسًى إلَى َخِريٍص((     
(4)

ريُص الخليج أو المنخفض الواسع المملوء  الخ 

في الماء 
(5)

والخريُص على وزن فعيل بناء موضوع للمبالغة كرحيم وعليم  
(6)

؛ألنّه 

 منخفض واسع مملوء بالماء كما تقدم عن الخليل.

 

( الخاء والراء والصاد،يدل على كل ذي       ص  ر  وأصل اللفظ من الجذر الثالثي )خ 

شعبة من شيء فالخريص الخليج من البحر 
(7)

أما جمعه فيجمع على   

المبرد))أما ما كان من ذلك على ف ِعيل فإن أدنى العدد أْفِعل ة(( )أخرصة(؛لقول 
(8)

. 

 

لخريُص شبه حوض،واسع ينبثق فيه الماء من نهر ثم يعود إلى النهر مملوء ا     

بالماء 
(9)

وهو الخليج من البحر 
(10)

والماء المستنقع في أصول النخل
(11)

ومن المجاز 

الخريص
(12)

السنان
(10)

وجانب البحر أو النهر وناحيتهما  
(14)

والماء البارد  
(15)

. 

 

واللفظ فيه من األضداد،فهو يحمل معنيين متضادين،فهو الخليج من البحر      
(16)

 

والجزيرة في البحر 
(17)

ِريُص( في أمثال الميداني مرة واحدةفقط،وفي   وقد ورد )الخ 

))يَْغِرُف ِمْن ِحسًى إلَى َخِريٍص((المثل
(18)

 سى البئر التي تحفر في الرمل قريبة فالح 

                                                 

 )المولدون(1/88وينظر162/  2مجمع األمثال  -1

 3/271)حسي(ينظر: العين -2

 .162/  2مجمع األمثال  -3

 . 425/  2مجمع األمثال  -4

 .183/  4ينظر: العين)خرص(  -5

 .139/  2ينظر: شرح المفصل  -6

 .169/  2ينظر: مقاييس اللغة)خرص(  -7

 .209/  2المقتضب -8

 .61/  7، وينظر: تهذيب اللغة)خرص(   183/  4العين)خرص(  -9

، وإكمال  169/  2ومقاييس اللغة)خرص(   303/  2ينظر: الجراثيم )نوادر األسماء( -10

 .181/  1األعالم بتثليث الكالم)الخرص(، 

، وتاج  23/  7وينظر: لسان العرب)خرص(  55/  5المحكم والمحيط األعظم)خرص(  -11

 .548/  17العروس)خرص( 

 5/2140الّسنان: سنان الرمح وهو رأسه،ينظر:الصحاح)سنن(  -12

 .1036/ 3الصحاح)خرص(  -13

 .227/  1و المعجم الوسيط)خرص(   23/ 7ينظر: اللسان)خرص(  -14

 .617القاموس المحيط)الخرص(  -15

 .303/  2الجراثيم)نوادر االسماء (  -16

 .61/ 7تهذيب اللغة)خرص(  -17

 . 425/  2مجمع األمثال  -18
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القعر،والخريص الخليج من البحر، ويضرب لمن يأخذ من الُمقِلِّ فيدفعه إلى المكثر
 

(1)
. 

، َدأََم، أََدم، َدَمم(  َدْأَماُء )َدم 

))َدْأَماُء الَ يُْقطَُع بِاألْرَماِث((     
(2)

الدأماُء البحر
(3)

اسم مؤنث،مختوم بألف التأنيث  

الممدودة،فحقه المنع من الصرف
(4)

وقد سمي بها البحر 
(5)

والبحر مذكر  
(6)

فإذا  

ر  البحر فال تمنع من الصرف،قال سيبويه ))وأما قولهم قُباء وِحراء فقد  ت كما ُذكِّ ُذكِّر 

( اختلفت العرب فيهما فمنهم من يذّكر ويصرف... ومنهم من أنَّث ولم يصرف(
(7)

 

أّما إذا كانت اسما  مؤنثا  وقد سمي بها مذكر،فإنها تنصرف في النكرة وال تنصرف 

في المعرفة؛الجتماع سببين العلمية والتأنيث 
(8)

. 

 

(الداُل والهمزةُ والميُم،يدلُّ على توال  وتنضد       أ م  وأصل اللفظ من الجذر الثالثي )د 
(9)

(؛لقول سيبويه))..ما كان آخره ألفا تأنيث وكان فاِعالء فإنّه  امٍّ و  وقد يجمع على )د 

 )) امُّ و  اء د  اِعل.... نحو دامَّ يكسر على ف و 
(10)

وقد تجمع الدأماء جمع سالمة فهي 

اوات  امَّ د 
(11)

. 

 

اء جحر اليربوع       ْأماُء جحر اليربوع،أو اسم من أْسم  الدَّ
(12)

ُسهُ،وهو وهو الب ْحُر ن فْ 

القياس األولى بِهِ 
(13)

ومنهم من ذهب إلى أن جحر اليربوع هو )داّماء( بتشديد الميم 

دون الهمزة 
(14)

اء جحر اليربوع وترابه  وقيل إنّ  الدامَّ
(15)

فعلى ما تقدم نجد أّن  

)دأماء( بالهمز تعني البحر وجحر اليربوع، أما )داّما( بتشديد الميم فهي جحر 

 عني أن اللفظين إّما من لغتين وإّما احدهما لغة في األخرى.اليربوع خاصة،وهذا ي

                                                 

 .425/  2نفسه  -1

 .270/  1مجمع األمثال  -2

، وينظر: المنتخب من غريب كالم العرب   1147/  3غريب الحديث )الحربي( )أدم(  -3

،  101، ومختار الصحاح)دأم(،  2220/  4، وشمس العلوم)فعالء(  280/  1)أسماء البحر( 

 .268/  1والمعجم الوسيط)دأم(، 

 .168/  1ينظر: شرح المفصل  -4

 .1147/  3ينظر: غريب الحديث )الحربي( )ادم(  -5

 .326/  1اآلثار)بحيرة طبرية( مشارق األنوارعلى صحاح  -6

 .244/  3الكتاب  -7

 1/169.وشرح المفصل 3736 – 3735/  6ينظر: شمس العلوم)االنصراف(  -8

 .321/  2مقاييس اللغة)دأم(  -9

 .618 – 617/  3الكتاب  -10

 .1994/  4ينظر: شمس العلوم)فاعالء(،  -11

 .191ينظر: ليس في كالم العرب )أسماء جحرة اليربوع(  -12

 .322/  2ينظر: مقاييس اللغة)دأم(  -13

/  12،و)دمم(  358/  10)فعالء(، ولسان العرب)نفق(  2220/  4ينظر: شمس العلوم  -14

208. 

 .297/  1المعجم الوسيط)دم(  -15
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ومن المجازفي الداللة الدأماء الِجْلد      
(1)

. 

اُء( في أمثال الميداني       أم  ))َدْأَماُء اَل ،وفي المثل )مرة واحدة فقط(وقد وردت)الدَّ

يُْقطَُع بِاألْرَماِث((
(2)

ْمث خشبات يضم بعضها إلى بعض ثم تركب   فالدأماء البحر،والرِّ

ٌد  في البحرللصيد وغيره،ويضرب للمر العظيم الذي ال يركبه إال من له أعوان وُعد 

تليق به
(3)

. 

 

 القَِري )قََرا، قَِري، قَُرو(

     )) ))َجَرى اْلَواِدي فَطَمَّ َعلَى القَِرىِّ
(4)

الق ِري جبي الماء في الحوض
(5)

ِسيل  وقيل م 

الماء من غلظ إلى روضة
(6)

أو مجراه 
(7)

وهوالماء المجموع  
(8)

وق ِري الخيل وادي  

بعينه 
(9)

ومن المجاز القريُّ منقع الماء في الجلد
(10)

واللبن ما جمع 
(11)

وكل شيء على 

طريق واحد، ومن القصيدة رويها
(12)

. 

 

( القاف والراء والحرف المعتل،أصل       وأصل اللفظ من الجذر الثالثي )ق ِري 

صحيح يدل على جمع واجتماع 
(13)

ويجمع جمع تكسير على )أْفِعل ة ( و)فُْعالن( نحو  

أْقِري ة وقُْريان؛كونه معتل على أربعة أحرف،ومنهم من جمعه على )فِْعالن( بكسر 

الفاء نحو قِْريان 
(14)

اء وقد يجمع   ال( نحو أْقر  على )أْفع 
(15)

. 

 

( في أمثال الميداني       ))َجَرى اْلَواِدي ،وفي المثل)مرة واحدة فقط(وقد ورد )الق ِريُّ

)) فَطَمَّ َعلَى القَِرىِّ
(16)

والقري في المثل مجرى الماء في الروضة،ومعناه جرى سيل 

الوادي فدفن ذلك المجرى،ويضرب عند تجاوز الشر حّده 
(17)

. 

 

                                                 

 .1147/  3ينظر: غريب الحديث)إبراهيم الحربي( )أدم(  -1

 .270/  1مجمع األمثال  -2

 .270/  1نفسه  -3

 .159/  1مثال مجمع األ -4

 .204/  5العين)قري(  -5

 .497/  6وينظر:المحكم والمحيط األعظم)قري(  797/  2جمهرة اللغة)رقي( ،  -6

/  6، والصحاح)قرا( 208 – 207/  9وتهذيب اللغة   53/  4ينظر: ديوان األدب)فعيل(  -7

2461. 

 .750/  1مجمل اللغة)قرو(  -8

 .339/  4معجم البلدان)قرى الخيل(  -9

 .96/  3الجيم )الق ِرى( -10

 .136/  3)الق ِرى( نفسه -11

 . 296 – 295/  39ينظر: تاج العروس)قرو(  -12

 .78/  5مقاييس اللغة)قري(  -13

 .159/  1،ومجمع األمثال)جمع قريان( 449/  2ينظر: األصول في النحو  -14

 .67 – 66/  2المزهر في علوم اللغة  -15

 .159/  1مجمع األمثال  -16

 .159/  1نفسه  -17
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 وهي: الثاني:العيون واآلبار المطلب

 الَعْين )َعيََن(

(())َعْيٌن بَِذاِت اْلَحبَقَاِت تَْدَمعُ      
(1)

ْيُن اسم نكرة،ال يدل على معنى معين إاّل بعد  الع 

ْيُن الماء.... والعين من  إضافته إلى معرفة يحدد معناه، وهي كما عرفها الخليل ))ع 

السحاب ما أقبل عن يمين القِْبلة... وعين الشمس صيخدها(( 
(2)

وهي لفظ مؤنث،وعند 

ْيُن الما ْيُن القومِ الوصف بها ال تكون إاّل لمذكر وصفا ،كقولنا ع  ِء ع 
(3)

وهي على ثالثة 

أحرف ساكنة الوسط،فمن العرب من يصرفها لخفتها،ومنهم من ال يصرفها للتعريف 

ولفظ التأنيث
(4)

قال ابن يعيش)اعلم أّن ما كان ساكن الوسط من الثالثي المؤنث إذا 

كان معرفة فالوجه منعه الصرف الجتماع السببين وقديصرفه بعضهم لخفته بسكون 

( وسطه
(5)

وتصغرعلى )ُعي ْين وُعي ْينة(
(6)

. 

 

( العين والياء والنون،أصل واحد يدلُّ على عضو        ي ن  وهي من الجذر الثالثي )ع 

به يبصر ويُنظ ُر،ثم يشتقُّ منه
(7)

وتجمع على )أْعيُن وأْعيان(،فالمبرد يرى أّن 

ْين( تجمع على أفعال في أدنى العدد، ولكن إذا اض ع  األجوف مثل )الع  م  طّر الشاعر ج 

ما هوعلى وزن ف ْعل  جاز له على أْفُعل، كأْعيُن 
(8)

ال   ْين على أْفع  فهو يرى أّن جمع ع 

دون أْفُعل؛لكراهية الضم في الواو والياء، ولكن جمعت على أْفُعل )أْعيُن(؛كونها 

ْلب أْكلُبْ  جاءت على األصل مثل ك 
(9)

وتجمع أيضا على ُعيُون  
(10)

ووافقهم  

الجوهري 
(11)

وابن فارس  
(12)

. 

 

والعين عين الشمس )شعاعها(،وناحية القبلة      
(13)

أو يمين قبلة العراق  
(14)

والعين  

ينبوع الماء
(15)

ْمِس َوَجَدَها تَ ْغُرُب ِفي َعْيٍن َحِمَئةٍ قال تعالى ]الكهف َحتَّى ِإَذا بَ َلَغ َمْغِرَب الشَّ

                                                 

 .2/41مجمع األمثال -1
2
 .254/  2العين)عين(  -

 .212/  2، و 237/ 3ينظر: الكتاب  -3

 .3735/  6ينظر: شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم)االنصراف(  -4

 .194/  1شرح المفصل  -5

  187/  2ينظر: المقتضب  -6
7
-  ) ي ن   .199/  4مقاييس اللغة)ع 

 .132 – 131/  1مقتضب ينظر: ال -8

 .199 – 198/  2 نفسه ينظر: -9

 .955/  2جمرة اللغة)عني(  -10

 .2170/  6الصحاح)عين(  -11

12-  ) ي ن   .199/  4مقاييس اللغة)ع 

 .955/  2جمهرة اللغة)عني(  -13

 .132/  3وينظر: تهذيب اللغة)عين(   307/  3ديوان األدب)ف ْعل(  -14

 .1585/  2وينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة)عين(   23/  3المخصص)باب العيون(  -15
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تعني عين ماء ذات حمأة،أو عين ذات طينة سوداء  ةٍ َعْيٍن َحِمئَ فقوله تعالى [ 53

اِمي ة(  ِمئ ة (،وتعني العين الحاّرة لمن قرأ )ح  لمن قرأ )ح 
(1)

. 

 

ومن األماكن التي عرفت بهذا اللفظ عينان قرية بالبحرين كثيرة النخل     
(2)

ْيُن  والع 

غير مضافة قرية تحت جبل اللّّكام قرب مرعش،وفي العراق عين تسمى عين التمر، 

وهي أيضا  قرية باليمن ،وموضع في بالد هذيل 
(3)

ومن المجاز في الداللة العين  

الناظرة لكل ذي بصر،والمال ، والدينار،والميل في الميزان ، والجاسوس ، وبقر 

الوحش؛لسعة عينه
(4)

رالذي يدوم خمسة أيّام، وطائر أْصفر البطن أخضر وهي المط 

الظهر ، والشاهد 
(5)

ويرى ابن دريد أّن العين من المال الذهب خالف الورق 
(6)

و  

حرف من حروف المعجم 
(7)

وجبل بأُُحد
(8)

وبهذا المعنى فهي من األضداد؛ألن الجبل  

 داللة مضادة للمنخفض. 

 

ْيُن( في أمثال الميداني )      مرة(،ال يسلم لجميعها معنى المكان  37وقد وردت )الع 

ارَةٍ ))المثلفقط(، ومنها 4إاّل ) ُر الَماِل َعْيٌن َخرَّارٍَة ِفي َأْرٍض َخوَّ ((خي ْ
(9)

وقد صرفت 

لخفتها كونها ساكنة  الوسطإّما؛
(10)

كونها مضافة إلىوإّما 
(11)

صفتها
(12)

والخرارة التي 

والخّوارة األرض التي فيها لين وسهولة،ويعني فضل  خرير وهو صوت الماء،لها 

التجارة على سائر المعامالت
(13)

والميداني في المثل قد جمع بين خرير عين الماء 

 الكثير وربح التجارة الوافر.

 

 

 

 البِْئر)بَأَر(

                                                 

 .339 – 338/  3ينظر: تفسير الماوردي  -1

 .986/  3معجم ما استعجم)عين، عينان(  -2

ْيُن(  -3  .175/  4معجم البلدان)الع 

 .255 – 254/  2العين)عين(  -4

ْيُن(  -5  .33 – 32المنجد في اللغة)الع 

 .955/  2اللغة)عني( ينظر: جمهرة  -6

 .307/  3ديوان األدب)ف ْعل(  -7

 .133/  3ينظر: تهذيب اللغة)عين(  -8

 .2/426، 2/327، 2/41وينظر:1/248مجمع األمثال: -9

 .1/194ينظر شرح المفصل  -10

صريين من قبل الجواز إّن إضافة االسم إلى نعته مسئلة خالفية بين الكوفيين والب -11

:هل تجوز إضافة االسم إلى اسم 16]مسألةرقم،2/356في مسائل الخالفاإلنصاف وعدمه،ينظر:
 يوافقه في المعنى؟[

 .157)التبريزي(،وشرح ديوان الحماسة2/364الصبان ،و حاشية 3/313ينظر: المقتضب  -12

 .1/248مجمع األمثال: -13
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(())َصاَرِت اْلبِْئُر الُمَعطَّلَةُ قَْصراً َمِشيداً      
(1)

البِْئُر حفرة تحفر في األرض،يظهر فيها 

الماء وحافره الب ئّار 
(2)

والهمزة فيه متوسطة مسبوقة بكسر،فتكتب بصورة الياء 

)بئر(،وإذا انفتح ما قبلها كتبت بصورة األلف نحو)ب أر(
(3)

وقد تشبع الكسرة فتكتب 

الهمزة ياء نحو )بِير واألصل بِئر(
(4)

مة كتبت وإذا تقدمت الهمزة إلى أول الكل 

بصورة الجمع كما في أْبآر وآبار
(5)

. 

 

والبئرمؤنث     
(6)

وقد يذكر وهو صواب 
(7)

فإذا كان البئُر مؤنثا  وهو ثالثي ساكن 

الوسط،فمن العرب من يصرف للخفّة،ومنهم من يمنع الصرف للتعريف ولفظ 

التأنيث
(8)

أّما جمعه فيجمع على أْبآر  وبئار  
(9)

وآبار 
(10)

وأبؤر  
(11)

وأبيار  
(12)

. 

 

فالبئر المعطلة الخالية التي ال [18]الحج َوبِْئٍر ُمَعطََّلٍة َوَقْصٍر َمِشيدٍ قال تعالى     

تستعمل 
(13)

وقد تكون المعطلة العامرة فيها ماء ويمكن االستقاء منها،إاّل أنّها عطلت  

أي تركت ال يستقى منها لهالك أهلها 
(14)

الماء،أو فالبئر حفرة عميقة يستقى منها 

يستخرج منها النفط أو الغاز
(15)

وقد يكون البئر من صنع االنسان )ارتوازي(،فيحفر 

بمثقب فينفجر ماؤه،وقد يكون طبيعي حفرتها مياه الترشيح،وهي تنتهي إلى مجرى 

مائي تحت االرض 
(16)

. 

 

البِْئِر، ))التَّْمُر فِي ،وفي المثل)مرتين فقط(وقد ورد)البِْئُر( في أمثال الميداني      

َوَعلَى ظَْهِر الَجَمِل((
(17)

 تمره  في  سقيه  وجد عاقبة سقى   من  أي 
(18)

 فظاهركالم  

 

                                                 

 )المولدون(. 417/  1مجمع األمثال  -1

  290/  8ينظر: العين)بأر(  -2

 .194دة الكتاب، ينظر: عم -3

 .58ينظر: عقود الهمز،  -4

 .2/541ينظر: شرح التصريح على التوضيح  -5

 .93 – 92/  10وتاج العروس)بأر( ،  37/  4ينظر: لسان العرب)بأر(  -6

 .151/  1ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة)بأر(  -7

 1/193،وشرح المفصل3735/  6ينظر: شمس العلوم)االنصراف(  -8

 .575/  3ينظر: الكتاب  -9

 .189/  15ينظر: تهذيب اللغة)بأر(  -10

 .583/  2ينظر: الصحاح)بأر(  -11

 . 9/  2ينظر: تاج العروس)أبب(  -12

 .131/  3تفسير مقاتل بن سليمان  -13

 .233 – 232/  23التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(  -14

 .151/  1معجم اللغة العربية المعاصرة)بأر(  -15

 .151/  1 )بأر(نفسهينظر: -16

 المولدون. 417/  1، وينظر:  137/  1مجمع األمثال  -17

 .137/  1مجمع األمثال  -18
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الميداني أن وفرة اإلنتاج في السقي، وال يكون السقي إال بماء البئر؛ لعدم وجود 

 األنهار كما هو معلوم في الجزيرة العربية.

 

 َمْنَهل )نََهَل، نَِهَل(

أَُضاحاً َمْنَهٌل َمْوُروٌد(())إنَّ      
(1)

ْنه ُل المكان الذي ترد منه الدواب الماء  الم 
(2)

وقد  

اتسعت داللة اللفظ حتى أطلقت على المنازل القريبة من المياه 
(3)

وهوعين الماء  
(4)

 

قال الشاعر
(5)

 

ِه نَقاِنقُ  َهٍل لَْيَس َلُه َحَواِزُق ... وِلَضَفاِدي َجمِّ       َوَمن ْ

هنا البئر أو عين الماء،ال يحتوي على جوانب تمنع الماء أن ينبسط حوله، بل فالمنهل 

جوانبه كلها سهلة لمن يريده 
(6)

هذا المنهل ال يقدر  ويرى الرضي االستراباذي أن 

لبعده،وأنه ليس به إاّل الضفادع النقاقة أحد أن يرده؛
(7)

والمنهل المشرب أو الموضع  

الذي فيه المشرب 
(8)

في المنهل،أي كل  هـ(  الطريق شرط ا 544)تويرى السبتي 

ماء ليست على طريق ال تسمى منهال  
(9)

ومنهل بضم الميم وكسر الهاء اسم ماء في 

بالد سليم 
(10)

ومن المجازالمنهُل السخي،والُمْغضب،والمروي 
(11)

وهومن 

األضداد؛كونه من النهل وتعني العطش والروي،فالمنهل المعطش المروي 
(12)

. 

 

(النون والهاء والالم،أصٌل صحيٌح يدلُّ على       والمنهل من الجذر الثالثي )ن ِهل 

ضرب من الشرب 
(13)

ن اهل   ويجمع على م 
(14)

. 

وسبب تسمية الموضع بالمنهل ؛ألنه من النهل وهو الشرب،ثم سمي بذلك المكان      

ل ـه اإلبـنـرب مـشـذي تـال
(15)

ْنه  ـ)ال د وردـوق   نـيـرتـ)مي ـدانـيـمـال الـثـأمي ـُل( فـم 

 

                                                 

 .1/54مجمع األمثال -1

 .51/  4ينظر: العين)نهل(  -2

 .4/51، )نهل(نفسهينظر: -3
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))َوَمْوِرُد اْلَجْهِل َوبِي  الَمْنَهِل((،أحدهمافقط( 
(1)

فالمورد والمنهل واحد، والوبي الذي  

ال يستمرئ،ويضرب في النهي عن استعمال الجهل
(2 )

 فداللة المنهل في المثل المكان 

يورد منه كما يورد من الذي يورد منه الجهل ،وهي داللة مجازية ؛ألّن الجهل ال 

 الماء.

 

 َوْرطَة )َوَرطَ(

)َوقََع القَْوُم فِي َوْرطٍَة(()     
 (0)

ْرطةُ ُكلُّ موضع  يتطلب الخروج منه جهد  الو 

ومشقة
(

4
)

ةٌ ت ُدلُّ على شيء   لِم  ط ( الواو والّراُء والطاُء،ك  ر  وهي من الجذر الثالثي )و 

اْلب لِيِّة  ك 
(5)

وتجمع على ِوراط وأوراط  
(6)

ْرطات   طات وو  ر  وو 
(7)

. 

 

ْرطةُ من األرض الهّوة والبئر      الو 
(8)

ي ُشقُّ على من وقع فيها الخروج منها  
(9)

 

وقيل الوحل، تقع فيه الغنم فهي مهلكة 
(10)

ال طريق فيها  طمئنَّةُ الم أواألرضُ  
(11)

. 

 

ة  وقـل شـوقد صارت مثال  لِك      انُ ـا اإلنسـع فيهـدَّ
(12)

ض  ـل غامِ ـوك
(13)

وأْمر ت ْعُسُر 

اةُ ِمْنهُ  النَّج 
(14.)

 

ْرط ةُ( في أمثال الميداني       )َوقََع القَْوُم فِي ،أحدهما))مرتين فقط(وقد وردت )الو 

فأصل الورطة األرض التي تطمئن ال طريق فيها ،ويضرب عند وقوع  َوْرطٍَة((

القوم في الهلكة 
(15)

داللتها المكانية،واستعيرت للقوم؛للداللة على فهي قد خرجت عن 

الهلكة والبلية التي وقعوا فيها ، وهي بخروجها لم تبتعد عن األصل الذي خرجت 

 منه.
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 .365/  2مجمع األمثال  -3

 . 13/  14ينظر: تهذيب اللغة)ورط(  -4
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، َحَصَص(  أََحص  )َحصَّ

     )) ))تََخطَّي إِلَىَّ ُشبَْيثاً َواأْلََحصَّ
(1)

صُّ ماء استأثر به كليب وائل دون بكر بن  األح 

وائل 
(2)

مما دفع جساس طعن كليب،قال الشاعر 
(0 )

 

 مِ   عِ   يَّ وَأنْ   ل ًلا عَ   ضْ   ا فَ  هَ   نَّ بِ  مُ  ٍة ... تَ  ْربَ  شَ  ي بَ  نِ  ثْ  اٍس َأغِ  َقاَل ِلَجسَّ       فَ 
مِ جاَوْزَت اأَلحصَّ وَماَءُه، ...     فَ َقاَل تَ  (1)وَبْطَن ُشَبيٍث، َوْهَو ُذو ُمتَ َرسَّ

 

  

واألحص وشبيت موضعان بتهامة،وآخران بحلب      
(5)

ويروي الزبيدي عن  

الحموي أّن الموضعين بنجد وليس بتهامة 
(6)

واألحص كورة  ذات قرى ومزارع  

قبالة حلب 
(7)

صُّ الرجل قليل شعر الرأس  ومن المجازاألح 
(8)

ْدُو   والع 
(9)

وق اِطُع  

حِم،والنَِّكُد المشئُوم،وشدة البرد  الرَّ
(10)

ليوم الذي تطلع شمسه وت ْصفُو وا  

سماؤه،والسيف الذي ال أثر فيه 
(11)

من األضداد؛كونه يدل على  على ما تقدم فهو

معنيين متضادين شدة البرد وكذلك اليوم الذي تطلع شمسه وتصفو سماؤه وال يوجد 

 فيه مس من البرد. 

 

( الحاء والصاد المضّعفة أصول ثالث      صَّ ة احدهما وأصل اللفظ من الجذر)ح 

النِّصيبُ 
(12 )

والجمع ُحصٌّ 
(13)

. 

 

ويظهر أن سبب تسمية الموضع باألحص هو القطع والمنع ؛ألن اللفظ في أحد      

ي المكان األحص  معانيه القطع، وهذا ما قام به كليب عندما منع الماء عن بكر فُسمِّ
(14)

( في أمثال الميداني  صُّ  )تََخطَّي إِلَىَّ ،وفي المثل))مرة واحدة فقط(وقد ورد)األح 
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)) ُشبَْيثاً َواأْلََحصَّ
(1)

فشبيث واألحص كالهما بئر ماء، والمثل من قول جساس بن  

ُمّرة،ويعني ليس الحين طلب الماء،ويضرب لمن يطلب شيئا  في غير وقته  
(2)

. 

 

 ِحسًى )َحَسا، َحِسي، َحَسَوى(
))يَْغِرُف ِمْن ِحسًى إلَى َخِريٍص((     

(3)
الِحْسُي بكسر الحاء وفتحها موضع حاوي 

على الماء 
(4)

  ) وأصل اللفظ بالياء )ِحْسٌي( فتقلب إلى األلف )ِحسى 
(5)

 وهي لغة  

غير قائمة على القياس؛لقول ابن جني ))قال أحمد بن يحيى: قال ابن األعرابي يقال 

)) إني وإنى.. وِحْسٌي وِحسى 
(6)

س ى( بفتح الحاء  ويرى الزبيدي أن الصواب )ح 
(7)

قال 

ابن سيده قولنا احتسينا ِحْسيا  وهو نبث التراب ليخرج الماء من ذلك الموضع 
(8)

. 

 

والتنوين في حسى  عالمة الخفِّة،والنكرِة؛ألّن النكرة  أخفُّ من المعرفِة فألحقوا      

التنوين  دليال  على الخفّةِ 
(9)

ودليال  على تذكيره وصرفِه
(10)

 . 

 

ى( الحاء والسين والحرف       و  س  وذهب ابن فارس أنّها من الجذر الثالثي )ح 

ْسُو الشيء المائِِع كالماء واللبن  المعتل،أصٌل واحٌد ثم يُْشت قُّ منه،وهو ح 

وغيرهما
(11)

ويجمع على أ ْحساء 
(12)

وِحساء  
(13)

وِحسوء وهو قليل  
(14)

. 

 

ْهٌل ي ْست نْ       ق ُع فيه الماء،وال يلبث أن ينضب الِحْسُي عند الخليل موضع س 
(15)

وهو  

األرض الغليظة المغطاة بالرمل الحافظة للماء 
(16)

ْسُي يقوم على ثالث أرض   فالح 

رملية يتسرب الماء من خاللها إلى األسفل،وأرض صلبة تحتفظ بالماء، ثم الماء 
(17)

 

فتحفظ األرض الصلبة الماء من التسرب،والرمل من التبخر 
(18)

سيده أنه  ويرى ابن 
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 .427/  37تاج العروس)حسي(  -7

 .31/  3ينظر: المخصص)باب اآلبار الصغار ونحوها(  -8

 .1/165ينظر: شرح المفصل  -9
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ال يكون إاّل فيما سهل من األرض 
(1)

وهو حفرة قريبة القعر أسفلها حجارة وفوقها  

رمل 
(2)

. 

 

))يَْغِرُف ،وفي المثل)مرة واحدة فقط(وقد وردت كلمة )ِحسى( في أمثال الميداني      

ِمْن ِحسًى إلَى َخِريٍص((
(3)

فالحسى البئر التي تحفر في الرمل قريبة القعر،والخريص 

الخليج من البحر، ويضرب لمن يأخذ من الُمقِلِّ فيدفعه إلى المكثر
 (4)

. 

 

، َحَمم ، َحمو(  الُحمَّة)ُحمَّ

ِة يأتِيَها البَُعَداُء ويَْزَهُد فِيها القَُرباُء((      ))َمثَُل الَعالِِم َكالُحمَّ
(5)

ةُ عين ماء حارة  الُحمَّ
(6)

،سواء كان للحيِة أم للعقرِب   مُّ أم للزنبورِ وكذلك السُّ
(7)

يتضح مما تقدم أن الحمة  

لفظ يطلق على كل سائل حار حقيقة أو يوصف بالحرارة كالّسم،والحّمة مؤنثة بالتاء 

فتمنع من الصرف للتعريف والتأنيث
(8)

. 

 

ِمي  الشيء       الميم فيها غير مشددة بل مخففة،ولكن العامة تشددها،فهي من قولك ح 

يحمى فُحِذف  حرف العلة وبقيت الميم على أْصلها خفيفة 
(9)

وقد تكون الحّمة من 

ة وتعنيان الماء الحار  ِميم  ِميم أو الح  الح 
(10)

وقد أْسقطت الياء كما تقدم عند ابن  

ِمم   ة( بالتقاء حرفين متماثلين،فأدغم أحدهما باآلخر فصارت ُدرستويه،فأصبحت )ح 

ة(، قال سيبويه)والحروف المتقاربة مخارجها إذا أدغمت فإّن حالها حال  مَّ )ح 

الحرفين اللذين هما سواٌء في حسن اإلدغام(
(11)

. 

 

( الحاء والميم المضّعفة،ذات أصول متعددة       وأصل اللفظ من الجذر الثالثي )ُحمَّ

الحرارة أحدها 
(12)

مِّ   ويجمع اللفظ على الح 
(13)

وحّمات 
(14)

وحمام 
(15)

. 
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ْمِس َوَجَدَها تَ ْغُرُب ِفي َعْيٍن َحِمَئةٍ قال تعالى      أي  [53]الكهف َحتَّى ِإَذا بَ َلَغ َمْغِرَب الشَّ

في عين حارة سوداء 
(1)

ة من حمي الشيء يحمى إذا سخن   فالُحمَّ
(2)

عين ماء
(3)

حارة 
(4)

ل ْيِه وآلهباالغتسال فيها،قال الرسول محمد )يستشفى  لّى هللاُ ع  ))َمثَُل العالِم مثُل ( ص 

ة يَأْتِيَها البَُعداء َويَْتُركَها القَُرباء فَبينما ِهَي َكَذلِك إْذ َغار َماُؤَها َوقد اْنتفع بَها  الَحمَّ

نُون(( قوٌم َوبَقِي أقواٌم يتَفك 
(5)

. 

 

ة موضع مذكور في رسم النباع ومن أسماء األماكن الُحمّ      
(6)

وموضع مذكور في 

رسم خيبر
(7)

ن القالع،وإنما سميت هذه القلعة   وهي قلعة حصينة شامخة من أْحس 

بالحمة ؛ألن فيها حمة حامية... يستحم الناس فيها 
(8)

ّمة شوكة   ومن المجاز الح 

العقرب عند العاّمة،والصحيح سمها 
(9)

و ما أُِذيب  من األلية  
(10)

ه مة   ولون بين الدُّ

والُكْمت ة 
(11)

ُد من كل شيء  واألْسو 
(12)

وعله يستمر بها الجسم 
(13)

والمنية  
(14)

. 

 

ة       مَّ ويظهر مما تقدم أن أصل تسمية اللفظ الحرارة أي الحماوة،فعين الماء تسمى ح 

ةُ( في أمثال الميداني  )مرة واحدة إذا كانت حامية  )ساخنة(،وقد وردت)الُحمَّ

ِة يأتِيَها البَُعَداُء ويَْزَهُد فِيها القَُرباُء((وفي المثل،فقط( ))َمثَُل الَعالِِم َكالُحمَّ
(15)

فالحمة  

عين حارة الماء
(16)

والمثل حديث نبوي شريف وتقدم ذكره
(17)

دعوى  هظاهرو

 للتكاتف االجتماعي.
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 ُشبَْيث )َشبَِت(

     )) ))تََخطَّى إِلَىَّ ُشبَْيثاً َواأْلََحصَّ
(1)

ُشب ْيث بئر ماء 
(2)

وهو اسم مصغر،قال ابن  

يعيش ))االسم المتمكن اذا صغر ضم صدره وفتح ثانية والحق ياء ساكنة ثالثة ولم 

يِعيٌل(( ْيعٌل وفُع  يٌل وفُع  يتجاوز ثالثة أمثلة فُع 
(3)

وتصغير االسم صفة له،تميزه عن  

ى صغر مسماه فهو غيره من المسميات؛لقول ابن يعيش أيضا ))تصغير االسم دليل عل

حلية وصفة(( 
(4)

. 

 

( الشين والباء والثاء،أصٌل يدلُّ على تعلق       بِث  وأصل اللفظ من الجذر الثالثي )ش 

الشيء بالشيء 
(5)

. 

وُشب ْيٌث ماء معروف     
(3)

وموضع بنجد يذكر مع األحص،كانت بهما منازل بني 

الجعديربيعة،ثم منازل بكر بن وائل وتغلب،قال النابغة 
(7)

. 

مِ  (8)      فَ َقاَل َتجاَوْزَت اأَلحصَّ وَماَءُه، ... وَبْطَن ُشَبيٍث، َوْهَو ُذو ُمتَ َرسَّ
 

 

ومن األماكن التي عرفت بهذا اللفظ  ُشب ْيث كورة من كور حلب     
(9)

وجبٌل 

بحلب
(10)

. 

 

وقد ُسّمي الموضع )ُشب ْيث( من التشبث أي التعلق؛فهو موضع ماء يتعلق الناس      

به لحاجتهم إليه 
(11)

)مرة واحدة وقد وردت كلمة )ُشب ْيث( في أمثال الميداني 

((،وفي المثل)فقط( )تََخطَّى إِلَىَّ ُشبَْيثاً َواأْلََحصَّ
(12)

فشبيث واألحص بئرا ماء ،والمثل  

ا قتل كليب،ويضرب لمن يطلب شيئا  في غير وقتهمن قول جساس عندم
(13)

. 

 

 

 

 

                                                 

 .145/  1مجمع األمثال  -1
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 ُعْقر )َعقََر(

ْوُض ِمْن ُعْقِرِه((      ُم الح  ا يُْهد  ))إِنّم 
(1)

ة بين موضعين الُعْقُر هو كل فُسحة أو فُْرج 
(2)

 

ْوِض كان هناك بناء أم لم يكن،وُعْقر  اِر والح  لَّةُ أو الفسحة بين الدَّ ح  فُعْقر الدار الم 

ْت  د  ر  وقِف اإلبِل إذا و  وض م  الح 
(3)

وقيل مقام الشاربة  
(4)

أو الموضع الذي توضع  

عليه األ يدي على الحوض
(5)

. 

 

أهل ن ْجد ةوبالفتح وهي لغُعْقربالضم وهي لغة أهل الحجاز،لغتان الوفي العقر     
(6)

    

ق ارـل فُعقـى األصـل الحجاز بمعنـد أهـوهو عن   ر الدار أصلها،وعند أهل نجد يعني الع 

ياع  وهو المنزل واألرض والضِّ
(7)

وُعْقُر النار وسطها وُمعظ مها،وُعْقر الحوض  

ره  مؤخَّ
(8)

حيث تقف اإلبل إذا وردت  
(9)

قال الشاعر 
(10)

    

طَّمِ بأ عقارِ ــ  اِء اله بِيِد الُمح   ِه القِْرداُن ه ْزل ى، كأ نَّها ... نواِدُر ِصيص 

ْوضِ  أي أْعق ار الح 
(11)

ةُ،والَّتـي   قِر  ْوِض ع  ُب من ُعقـر الح  ويقـال للناقـة الّتي ت ْشـر 

ُب ِمن إزائِهِ  أ ِزي ةٌ  ت ْشر 
(12)

ق ام الساقي من الحوض   والُعقر م 
(13)

. 

 

ْقر جبٌل قُتِل  فيه كليب وائل      ومن المواضع الع 
(14)

وموضع قرب كربالء من  

ْقر بابل،وقد استعاذ اإلمام الحسين ) ( منه الكوفة يعرف بع 
(15)

وقرية بين تكريت  

والموصل تنزلها القوافل، وقلعة حصينة في جبال الموصل 
(16)

ومن المجاز الُعْقُر  

تْ ِدي ةُ ف ْرج المرأِة إذا ُغِصب  
(17)

ْهُر، وقيل ث واٌب تثابُه المرأةُ من نكاِحه ا، وقيل   وقيل الم 

صداقُه ا، وقيل ديتها إذا ُوِطئت على ُشْبه ة  
(18)

والُعْقُر الق ْصُر المعتمد ألهل الق ْري ِة 

                                                 

 .67/  1مجمع األمثال  -1
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أُون  إليه  ي ْلج 
(1)

وبالفتح كلُّ بناء  مرتفع  
(2)

م بعضه على بعض  وقيل الق ْصُر الُمت ه دِّ
(3)

 . 

 

ْيِن،ف ي ْغشي عين الشَّْمِس وما       ْيُم الذي ينشأُ من قِبل الع  ْقُرالغ  ومن المجاز أيضا  الع 

واليها،ويقال ينشأ في عرض السَّماِء  ح 
(4)

ْقُر ك ْسف والع 
(5)

عرقوب البعير ثم أطلق على 

ْقر سبٌب لنحره النَّحِر؛ألن الع 
(6)

ابَّة،وأول بيضة تبي ضها وهوأثٌر كالحز في قوائم الدَّ

ْقر الدجاجة تعرف ببيضة الع 
(7)

. 

 

اُء،أصالن أحدهما       ( العيُن والقاُف والرَّ ق ر  ويصاغ العقر من الجذر الثالثي )ع 

ْقُر ومنه ُعْقُر الحوض الذي هو موقف اإلبل إذا وردت  الع 
(8)

والجمع أْعق ارٌ  
(9)

. 

 

ويظهر أن أصل تسمية الموضع بجانب البئر بالعقر؛ألنه تقف عنده اإلبل وكأنها      

عقرت أي قطعت قوائمها
(10)

 )مرة واحدة فقط(وقد ورد )الُعْقُر( في أمثال الميداني 

ْوُض ِمْن ُعْقِرِه(( ُم الح  ا يُْهد  ،وفي المثل))إِنّم 
(11)

فالُعْقر في المثل مؤخر 

مر من وجههالحوض،ويضرب لمن يأتي األ
(12)

. 

 

 قَِريَحة )قََرَح(
ُح((      ))قَِريَحةٌ يَْصَدى بَِها الُمقَرِّ

(13)
القريحةُ  البئر التي تحفر ويستخرج ماؤها 

ألول مرة 
(14)

وال تسمى البئر قريحة حتى يظهر ماؤها  
(15)

والقريحة مؤنث  

قريح؛لقولهم رجٌل قريٌح ومقروح 
(13)

والتأنيث إذا كان فارقا  بين المذكر والمؤنث ال  

يعتد به في منع الصرف
(17)

. 
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ُده ا       ( القاُف والّراُء والحاُء،ثالثةُ أصول  أح  ح  والقريحة من الجذر الثالثي )ق ر 

استنباط شيء  كالقريحِة،وهي أّول ما يستنبط من البِْئِر 
(1)

وتجمع على قريحات  

وقرائِح 
(2)

. 

 

المجاز في الداللة القريحةُ اْستِْنب اطُ الِعْلِم ومن      
(3)

ل ْيه ا   وط بِيعة اإلنسان التي ُجبِل  ع 
(4)

. 

ويظهر أنَّ أصل تسمية اللفظ من الق ْرح،وهو الجرح الذي يبدأ ظهور الدم منه      
(5)

 

ةُ( في أمثال الميداني   ))قَِريَحةٌ ،وفي المثل )مرة واحدة فقط(وقد وردت )الق ِريح 

ُح(( يَْصَدى بَِها الُمقَرِّ
(6)

 ر،وال تسمى قريحة ويظهر ـفـحـا تـر أول مـئـبـة الـحـريـقـفال

ح صاحبها،والصدى العطُش،ويضرب لمن يتعب في جمع المال ثم ال  ماؤها،والمق رِّ

ي ْحظ ى به 
(7)

. 

 

 القَلِيب )قَلََب(

))الَ تَبُْل فِي قَلِيٍب قَْد َشِرْبَت ِمْنهُ((     
(8)

القليُب بمعناه العام بئر ماء 
(9)

وهو اسم  

هـ(257مختلف في تذكيره وتأنيثه،فهو مؤنث عند الرياشي)ت
(10)

وذهب أبو  

أنّه يذكر ويؤنث،واألكثر التذكير  هـ(  577)ت البركات األنباري
(11)

أّما تأنيثه  

فحمال  على األصل ؛ألّن البئر مؤنث 
(12)

. 

 

الياء فيه زائدة ؛ألنه على وزن )ف ِعيل( قال سيبويه ))لم تجيء الياء التي في فعيل      

لتلحق بنات الثالثة ببنات األربعة(( 
(13)

))إن حرف هـ(  672)ت ولقول ابن مالك 

اللين إذا جاء مع ثالثة أصول أو أكثر فهو زائد((
(14)

. 

 

 

                                                 

1-  ) ح   .83 – 82/  5مقاييس اللغة)ق ر 
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 .250/  1ينظر: جمهرة اللغة)قرح(  -5

 .122/  2مجمع األمثال  -6
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(القاف والالم والباء،أصالن صحيحان أحدهما رّد       واللفظ من األصل الثالثي )ق ل ب 

شيء  من جهة إلى جهة 
(1)

أّما جمعه فذهب سيبويه أن فعيال  يكسر على )فُُعل( نحو  

ق لِيب وقُلُب وعلى أْفِعل ة نحو أْقلِب ة 
(2)

وذهب أبو البركات أّن جمعه أْقلِب ة كونه مذكر  

مع يختص به المذكر في القلة وهذا الج
(3)

قال عنترة 
(4)

 

َر الَعُضَدْيِن َحْجًلا، ... َهُدوجاا بَ ْيَن َأْقِلَبٍة ِمًلحِ         كَأنَّ ُمَؤشَّ

ويجمع على قالئب أيضا  
(5)

. 

 

وىـطـل أن تـبـر قـبئـل الـليـخـد الـب عنـوالقلي     
(6)

 رفـذي ال يعـر الـبئـل الـيـوق 

حافره،والقديم ،والذي هو في البراري عام للناس  
(7)

 845وخص ابن األعرابي )ت  

ْينٌ  هـ( القليب ما كان فيه ع 
(8)

و هو في األصل التراب المقلوب  
(9)

وماء لبني عامر  

د  بن عقيل ال يشركهم فيها أح 
(10)

والقُل يِّب تصغير القليب ماء بنجد  
(11)

ومن المجاز 

الذئب بلغة أهل اليمنفي الّداللة القليب 
(12)

وخرزة يؤخذ بها 
(13)

وهو األرض 

المحروثة 
(14)

. 

 

ويظهر أن أصل التسمية من القلب فهو التراب المقلوب عند الحفر      
(15)

وقد ورد 

))الَ تَبُْل فِي قَلِيٍب قَْد َشِرْبَت ،وفي المثل)مرة واحدة فقط()الق لِيُب( في أمثال الميداني 

ِمْنهُ(( 
(16)

بئر الماء الذي يشرب منه ،ويضرب لمن يسئ القول فيمن أحسن فالقليب  

إليه 
(17)

. 

 

 

 
                                                 

 .17/  5مقاييس اللغة)قلب(  -1

 .605 – 604/  3ينظر: الكتاب  -2
3
 .415/  2 ينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف -
4
 .47البيت من الوافر،ينظر شرح ديوان عنترة  -

 .353/  8تكملة المعاجم العربية)قلب(  -5

 .144/  9وينظر: تهذيب اللغة)قلب(   171/  5العين)قلب(  -6

، و  206/  1، والصحاح)قلب( 399 – 398/  4ينظر: غريب الحديث )ابن سالم( )قلب(  -7

 .193أسماء اآلبار وأوصافها( ، فقه اللغة وسر العربية)تفصيل 

 )قلب(. 425/  6المحكم والمحيط األعظم  -8

 .95/  2أساس البالغة)قلب(  -9

 .386/  4معجم البلدان)قلب(  -10

 .394/  4 )القليب(نفسه -11

 .144/  9تهذيب اللغة)قلب(  -12

 .425/  6المحكم والمحيط األعظم)قلب(  -13

 .353 / 8تكملة المعاجم العربية)قليب(  -14

 .95/  2ينظر: أساس البالغة)قلب(  -15

 .212/  2مجمع األمثال  -16

 .212/  2ينظر:نفسه  -17



34 

 

ة )َهَوا، َهَوى، َهِوَي(  هُوَّ
ٍة تَتََراَمي بِِهْم أَْرَجاُؤَها((      ))َوقَعُوا في هُوَّ

(1)
ةُ كل موضع منخفض في األرض  الهُوَّ

بالتراب،فيغتر بِِه واِطئُه عميق، وقيل هي البئر أو الحفرة بعيدة الق ْعر،سقفها مغطى 

فيقع فيها ويهلك
(2)

 . 

   

ُدوا  ويرى      ة قد شذت عن قاعدة اإلعالل؛))ألن العرب إذا وج  ابن منظور أّن الهُوَّ

في كلمة  ياء  وواوا  في موضع  واألُول ى منهما ساكنةٌ أ دغموا إحداهما في 

لُوا الياء هي الغالبة،سواء كانت ق ْبل  ا ع  لواِو أو بعدها،إاّل كلمات شواذ مثل األخرى،وج 

الهُّوة(( 
(3)

وهذا ما ذهب إليه ابن عقيل  
(4)

 هـ(905)توالوقاد 
(5)

وبناءا  على ما تقدم  

 فإن هُّوة  من أصل )هُْوي ة(.

  

( الهاُء والواو والياُء،أصٌل صحيٌح يدلُّ على ُخلُوٍّ       والهُّوة من الجذر الثالثي )ه ِوي 

وُسقُوط  
(6)

وجمعها هوى   
(7)

وهّوات وهوٌّ  
(8)

. 

 

ة      ْهد  وهي كلُّ و 
(9)

عميقة  
(10)

وقيل كل ُحْفرة من األرض غامضة  
(11)

ي ْجت ِمُع فيها  

اء  ماء السَّم 
(12)

ْهواِة إذا سقط   ْهواةُ ما بين الجبلين،نحو تهاوى القوم في الم  والم 

بعضهم في إثر بعض 
(13)

وكذلك الهاوية  
(14)

ى بها المحكوم والهُّوةُ الح  افةُ التي يُْرم 

 عليه بالموت 
(15)

القعر  بعيدة  
(16)

من الناس األحمُق   ومن المجاز الهُّوةُ  
(17)

وبفتح  

 الهاء 
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الُكّوة 
(1)

في الحائط  
(2)

ِعد  واْرت ف ع    ةُ ص  والهُوَّ
(3)

 وهذا من التضاد.   

  

ة إّما من الهواء الممتدُّ فيه،أو من اله ِوي       ويظهر أّن سبب تسمية الموضع بالهُوَّ

وهو السقوط 
(4)

ةُ( في أمثال الميداني   ،وفي المثل )مرة واحدة فقط(وقد وردت )الهُوَّ

ٍة تَتََراَمي بِِهْم أَْرَجاُؤَها(( ))َوقَعُوا في هُوَّ
(5)

واألرجاء النواحي،أي كأنّه في بئر 

اسيض اها مما به من النُّع  و  ج  رب به ر 
(6)

. 

 

 وهي: الثالث:األحواض المطلب

 الَحْوض )َحَوَض(

))أَْحَمُق ِمْن نَْعَجٍة َعلَى َحْوٍض((     
(7)

ان يجمع فيه الماء ـمكـم لـْوُض اسـالح  
(8)

 

الواو فيه غير أصلية؛كونها تنقلب إلى ياء في ِحياض فلو كانت أصلية ؛لما قلبت 

ة( ج  ْوج ِزو  وصحت كما صحت في )ز 
(9)

. 

 

ْوض ِحياض يرجعها ابن جني لخمسة       إن سبب قلب الواو إلى ياء في ح 

أسباب،وهي:إّن حياضا  جمع والجمع أثقل من الواحد ولذلك قلبت الواو إلى ياء طلبا  

للخفة،وأن عين واحده )الواو( ضعيفة بالسكون، وكذلك وجود الكسرة قبل الواو وهي 

اض،وأن بعد الواو ألفا  وهي شبيهة بالياء،  سبب لقلب الواو إلى ياء؛إذ أّن األصل ِحو 

وأن الم الكلمة صحيحة غير معتلة 
(10)

ويرى ابن يعيش أنه البُدَّ من اجتماع هذه 

ْت  األسباب، وأن عدم توفر واحد ك  منها ال يحدث القلب،كما في كلمة طويل فلما ِحرِّ

ال  الواو لم تقلب في الجمع نحو ِطو 
(11)

. 

 

( الحاء والواو والضاد،كلمة واحدة وهو       ض  و  والحوض من الجذر الثالثي )ح 

الهزم في األرض،فالحوض حوض الماء
(12)

أّما الجمع فحوض على وزن ف ْعل يجمع 

ْلب أ ال في أْدن ى على أْفُعل مثل ك  ْكلُب،ولكن حوض معتل العين فيكون جمعه على أْفع 

اض(،  لكراهة الضمة في الواو  ؛ وإنما عدلوا عن أْفُعل في المعتل العين العدد كـ )أْحو 
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والياء كونها مستثقلة 
(1)

اف  الزبيدي  على جمعه ِحي اض   وأض 
(2)

وأضاف  

ان  الدكتورأحمد مختار إلى الجمع ِحيض 
(3)

. 

 

الحوض هو ما حاض الماء إليه أي سال      
(4)

والمحوض كالحوض يجعل للنخلة  

تشرب منه 
(5)

ض  الماء اتَّخذ لنفسه حوضا    واْست ْحو 
(6)

))...ولِي ( قال رسول هللا ) 

تِي يَْوَم اْلقِيَاَمِة...(( َحْوٌض تَِرُد َعلَْيِه أُمَّ
(7)

وهو من الدوران ، أنا أحوض حول ذلك  

األمر أي أُدور وفالن يحوض حول فالنة أي يدور حولها
(8)

ُع الماءِ  والحوض ُمْجت م 
(9)

 

من المطرأوغيره 
(10)

والحوض الجاف حوض ثابت يفرغ ماؤه لتصليح السفن  
(11)

. 

 

ْوُض( في أمثال الميداني)      الَحْوُض ِمْن  ))إِن َما يُْهَدمُ مرات( منها 9وقد ورد)الح 

ُعْقِرِه((
(12)

فالعقر مؤخر الحوض من األعلى ؛ألن الهدم ال يكون من األسفل،ويريد 

به أن يؤتى األمر من وجهه
(13)

 . 

 

 أْنقَع )نَقََع(
اٌب بأَْنقٍُع((      ))َشرَّ

(14)
النّْقُع الماء المجتمع في األرض 
(15)

وهواألرض الحرة  

الطيبة الطين،ليست فيها حزونة وال ارتفاع وال انهباط
(16)

فيتضح مما تقدم أن أنقع  

وصف للمكان الذي يجتمع فيه الماء،والذي تكون تربته حرة طيبة، ولكثرة استعمال 

الصفة من غيرموصوفها غلبت عليها االسمية
(17)

. 
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والذي يدل على أنها انسلخت عنها الوصفية؛أنها ال تجري صفة على      

فَاْلُمِغيراِت موصوف،وال تعمل عمل الصفات،وال تتحمل ضميرا  كقوله تعالى
[ أي الخيول المغيرات في الصبح، والنقع الغبار0العاديات]ُصْبحاا 

(1)
. 

 

(النوُن والقاُف والعيُن،أصالن صحيحان أحدهما يدل       وأنقع من الجذر الثالثي )ن ق ع 

على استقرار شيء كالمائع 
(2)

هٌ   مذكر كما يرى الخليل،وجمعه أْنقِع 
(3)

والنِّق اع  
(4)

 

وأْنقُع 
(5)

ان   والنُّْقع 
(6)

ن اقِع   وم 
(7)

. 

 

ات َُّقوا اْلَمًلِعَن الثًَّلَث ))(رسول هللا )النَّْقُع القاع من األرض يمسك الماء قال      
ِفي نَ ْقِع  ِقيَل،َما اْلَمًلِعُن يَا َرُسوَل اللَِّه؟ قَاَل:َأْن يَ ْقُعَد َأَحدُُكْم ِفي ِظلٍّ ُيْسَتَظلُّ ِفيِه، َأْو ِفي َطرِيٍق، َأوْ 

(8) َماٍء((
. 

والنقاع قيعان األرض      
(9)

والنَّْقع البئُر الكثيرةُ الماِء ، وهو كل ماء  مستنقع من  

ماء ِعد  
(10)

،أو غدير 
(11)

ومحبس الماء ،واألرض الحرة الطين يستنقع فيها الماء  
(12)

 

ويرى ابن سيده  أن كل مجتمع ماء في مكان معين نقع 
(13)

ومن المجازأْنق ُع الصوت 

المرتفع عند البكاء، وريق اإلنسان 
(14)

المرتفع و الغبار 
(15)

والدواء،والماء الذي 

يشرب قليال ؛لقطع العطش
(16)

والق ْتُل 
(17)

. 
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،فهو ما ارتفع  ؛ألّن فيه ثالثة معان متضادة ولفظ أنقع كما يظهر أنّه من األضداد

من األرض 
(1)

وهو المطمئن من األرض التي يستنقع فيه الماء  
(2)

واألرض الحرة  

الطيبة الطين ليس فيها ارتفاع وال انهباط 
(3)

. 

 

مرات(،ال يسلم لجميعها داللة المكان،وفي  6وقد ورد )أْنق ُع( في أمثال الميداني )   

اٌب بأَْنقٍُع((المثل  ))َشرَّ
(4)

واألنقُع جمع نقع األرض الحرة الطين،يستنقع فيها  

مّرة،وأصله الحذر من الطير؛ألنّه ال يرد  الماء،ويراد به معاودة األمر مّرة بعد

المشارع للشرب ولكنه يأتي المناقع ليشرب منها، ويضرب للرجل الكيّس الحذر ال 

يتقّحم األمور
(5)

 . 

 

)  القََرار )قََرَر، قَرَّ

))ألُْلِجئَنََّك إلَى قُرِّ قََراِرَك((     
(6)

اُر ُكلُّ أرض  يستقر فيها الماء أو غيره  الق ر 
(7)

قوله  

قررت بالمكان أقر،أي ثبت وسكنت 
(8)

 . 

 

إّن تكرار الراء في القرار وكانت مكسورة  قربت من الياء وجوزت اإلمالة التي      

تقرب األلف من الياء في اللفظ والفتحة من الكسرة؛لغرض تجانس الصوت ؛ألن 

كبري )ت أبو البقاء العالراء مانعة لإلمالة إذا كانت مفتوحة  أو مضمومة  قال 

))فإن كان بعد الراء راء مكسورة جازت اإلمالة... نحو القرار((  هـ(616
(9)

وقد 

َوقَ ْرَن ِفي كقوله تعالىتقلب الراء الثانية إلى نون،وهو)قلب ثاني المتماثلين( 
بكسر القاف[00]االحزاببُ ُيوِتُكنَّ 

(10)
أصله من القرار،وهو مضاعف أصله قرون 

(11)
. 

 

( القاف والراء المضّعفة،أصالن صحيحان يدالن على     وأصل القرار من الجذر )ق رَّ

ن   كُّ برد  وعلى ت م 
(12)

والقرار جمع ومفرده قرارة 
(13)

. 
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القرارمكان في الروضة  يستقر فيه الماء     
(1)

وقيل القاع المستدير  
(2)

وكل ما  

انخفض من األرض واستقرَّ فيه الماء
(0)

صَّ ابن منظور ماء المطر  وخ 
(4)

قال ابن 

))ِعلِمي إِلى ِعْلِمِه كالقََراَرِة في( عباس يوصف اإلمام علي )
(8)

الُمْثَعْنَجر((
(6)

. 

 

ومن األماكن القرار أصل الجبل من األرض      
(7)

وواد  قرب المدينة في ديار  

مزينة، وموضع بالروم 
(8)

َوَمَثُل  وله تعالىكقومن المجاز القرار األصل والثبات، 
[93]إبراهيم َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة اْجتُثَّْت ِمْن فَ ْوِق اأْلَْرِض َما َلَها ِمْن قَ َرارٍ 

(2)
وضرب  

من الغنم 
(10)

والليل البارد، وما لصق بأسفل القدر 
(11)

وهو السكون )عدم 

الحركة(
(12)

والماء البارد الذي يصب في القدر بعد الطبخ لئاّل يحترق 
(13)

. 

 

ويظهر أن أصل تسمية القرار هو من استقرار الماء في المنخفض من      

ار األرض،فالمكان هوالمستقر وهو الق ر 
(14)

بَّ في  ال  واْنص  الماء إذا س  وكذلك من قرَّ

المطمئن من األرض 
(15)

. 

 

اُر( في       مرات فقط(،ال يسلم لجميعها معنى المكان 4أمثال الميداني  )وقد ورد)الق ر 

))ألُْلِجئَنََّك إلَى قُرِّ قََراِرَك((وفي المثل
(16)

فألجئنك أي أضطرنك،والقر 

ْدف نِك ويعني  ،ويراد به أللجئنك إلى مضجعك وم  المستقر،والقرار مصدر ق رَّ ي قُرُّ

القبر
(17)

للداللة المعجمية ؛ألن القبر غير حوض والميداني في لفظ القرار غير مطابق 

 الماء ولكنه لم يخرج عن الداللة المكانية.

                                                 

 .227/  8ينظر: تهذيب اللغة)قّر(  -1

  788/  2الصحاح)قرر(  -2

/  2، و إكمال األعالم بتثليث الكالم)القرار(  122/  6ينظر: المحكم والمحيط األعظم)قرر(  -3

505. 

 .85/  5ينظر: لسان العرب)قرر(  -4

القرارالغدير الصغير والمثعنجر أكثر ما في البحر ماء،ينظر:غريب الحديث ابن يريد ب -5

 .122/  1الجوزي)باب الثاء مع العين(، 

 . 392/ 13تاج العروس)قرر(  -6

 .196ينظر: فقه اللغة وسر العربية)ابعاض الجبل( ،  -7

اٌر(  -8  .316/  4معجم البلدان)ق ر 

 .135/  3سير الماوردي ، وتف404/  2ينظر: تفسير مقاتل  -9

ال(  -10  .64/  3ديوان األدب)ف ع 

 )القرار(. 505/  2إكمال األعالم بتثليث الكالم  -11

 .85/  5ينظر: لسان العرب)قرر(  -12

 .725/  2المعجم الوسيط)قر(  -13

 .227/  8ينظر: تهذيب اللغة  -14

 .67/  2ينظر: أساس البالغة )قرر( -15

 . 226/  2، 97/  2، 402/  1، وينظر:196/  2مجمع األمثال  -16

 . 196/  2نفسه  -17
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 القَْرُو )قََرا، قَُرو ، قِري(

))َمالَهُ الَِعى قَْرٍو((     
(1)

الق ْرو شبه حوض بجانب الحوض الضخم )البئر(،يسكب 

فيه الماء لترده اإلبل والغنم بغية الشرب
(2)

نب النخلة وقد يكون ذلك الحوض إلى جا 

)عند أصلها(،يوضع فيه الماء؛لغرض السقي 
(3)

ةُ  والق ْرُو والقِْروُ   ةُ والقُْرو  والق ْرو 

ةُ الكلب ال فعل له  لغات تعني ِميلغ 
(4)

وقيل حوض طويل كالنهر ترده اإلبل 
(5)

وقد  

يكون من الخشب 
(6)

ومن المجازالق ْرُو مسيل المعصرة 
(7)

ة ـى طريقـيء علـل شـوك 

ر ـاء الصغيـدة،واإلنـواح
(8)

لريح؛ اخ جلد البيضتينـو انتفـوه 
(9)

والقصد 
(10)

وحصن  

من حصون اليمن نحو صنعاء،لبني الهرش 
(11)

واألرض التي ال تقطع    
(12)

 

ْرِب  ان ةُ لشُّ واإلجَّ
(13)

والطَّْعنُ  
(14)

. 

 

ا، ق ُرو ، قِري(القاف والراء والحرف المعت      ل،أصـٌل واللفظ من الجذر الثالثي )ق ر 

صحـيٌح يدلُّ على جمع  واجتماع  
(15)

والجمع ق ِريُّ بفتح القاف،وأْقراءُ  
(16)

وأْقُر وقُُروُّ  

ةٌ على صحة الواو وهوجمٌع نادرٌ  وقُِرىُّ بضم القاف وأْقِرو 
(17)

. 

 

مرات( ال يسلم ألحدها معنى 3وقد وردت كلمة )الق ْرو( في أمثال الميداني )     

))َمالَهُ الَِعى قَْرٍو((المكان ،وفي المثل
(18)

فالق ْرو ميلغة الكلب،وقيل حوض صغير 

يتخذ بجنب الحوض الكبير ترده البهم للسقي،والالعي الحرص على األكل 

والشرب
(19)

. 

 

                                                 

 .293/  2مجمع األمثال  -1

 .78/  5،ومقاييس اللغة)قري( 203/  5ينظر: العين)قرو(  -2
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 .1324القاموس المحيط )الق ْرُو(،  -13

 .290/  39تاج العروس)قرو(  -14
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 الَغِدير )َغَدَر(

))َوقََع في َرْوَضٍة َوَغِديٍر((     
(1)

الغدير مستنقع ماء المطر ال يبقى الماء فيه إلى 

القيظ
(2)

يغادره ولهذا سمي الغديربل 
(3)

وهو ممنوع من الصرف للعدل والتعريف 
(4)

. 

 

والغديرمن الجذر الثالثي )غدر( العين والدال والراء،أْصل صحيح يدل على      

ترك الشيء 
(5)

ان   ويجمع على ُغْدر 
(6)

؛ألن فعالن يكثر في األسماء التي على وزن  

ف ِعيل 
(7)

وُغُدر  
(8)

د ر( بفتح الدال جمع غدير،وهو جمع غير وروى الزبيدي أن )غُ 

ثابت عنده ؛ألّن الثابت والصحيح عنده ُغُدٌر بضمتين كطُُرق جمع طريق 
(9)

وذهب 

دوزي أن الجمع أْغُدر وجمع الجمع أغادير 
(10)

. 

 

الغديُر مستنقع ماء المطر صغيرا  كان أم كبيرا ،غير أنّه ال يبقى إلى القيظ إاّل ما      

عد أو حائر  يتخذه الناس من
(11)

وهو القطعة من الماء يغادرها السيل قال  

الشاعر
(12)

 

(10)      وِمْن َغْدرِهِ نَ بَ َز اأَلوَّلو، ...َن إذ َلقَُّبوه، الَغِدْير، الَغِدْيرا
 

وهو منخفض في سهل يتجمع فيه ماء المطر،وحوض عميق في مجرى الماء من  

النهر 
(14)

والمياه الراكدة قليلة العمق يغادرها السيل  
(15)

ومن المجازالغديُر الدروع  

والزرد ؛ألنها تلمع كما تلمع مياه الغدير
(16)

. 

 

 

 

 
                                                 

 .2/366مجمع األمثال  -1

 .390/  4العين)غدر(  -2

 )ترك(. 337/  5 :نفسهينظر -3

 .1474/  3شرح الكافية الشافية ، )ابن مالك(  -4

 .413/  4مقاييس اللغة)غدر(  -5

 .767/  2ينظر: الصحاح)غدر(  -6

 .91ينظر: شذا العرف في فن الصرف،  -7

 .459/  5ينظر: المحكم والمحيط األعظم)غدر(  -8

 .206/  13ينظر: تاج العروس)غدر(  -9

 )غدر(. 385/  7ينظر: تكملة المعاجم العربية  -10

/  13، و تاج العروس)غدر(  88/  8، وينظر: تهذيب اللغة)غدر(  390/  4العين)غدر(  -11
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، و فقه اللغة  413/  4، وينظر: مقاييس اللغة)غدر(   767 – 766/  2الصحاح)غدر(  -13

 .459/  5، والمحكم والمحيط األعظم)غدر(  192وسر العربية)تفصيل كمية المياه( ، 

 .385/  7تكملة المعاجم العربية)غدر(  -14
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 .385/  7تكملة المعاجم العربية)غدر(  -16
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ه وينضب عن وّرادة كأنه غـدر ؤوسبب تسمية الغدير بهذا االسم؛كونه يجـف ما     

بهـم 
(1)

))أَْغَدُر ِمْن ،أحدهما)مرتين فقط((في أمثال الميداني الَغِديرُ وقـد ورد )

َغِديٍر((
(2)

وهو عند الميداني مستوحى من بيت شعر قاله الكميت وتقدم ذكره، وهو 

ْدر؛ألنه يغدر بصاحبه ويجف ماؤه وهو أحوج مايكون  عند بني أسد من الغ 

إليه،وبعض أهل اللغة يجعلونه من المغادرة أي غادره السيل وتركه
(3)

. 

 

 )َجَوَب( هَجَوابِي

ْفِدِع((      ))تَْحِمي َجَوابِيَهُ نَقِيُق الضِّ
(4)

ْوض الماء  ابِي جمع جابية،وتعني ح  و  الج 
(5)

اِجد  س  جمع ليس على زنته أحد كم 
(6)

ف اِعل،ثالثه ألٌف بعدها حرفان،فهو  على وزن م 

ممنوع من الصرف 
(7)

. 

 

( الجيُم والواو والباُء،أصٌل واحدٌ       ب  و  ْرُق  وتصاغ من الجذر الثالثي )ج  وهو خ 

الشَّْيءِ 
(8)

. 

 

ْوض الذي يجبى فيه الماء أي يُجمع       با الح  الج 
(9)

يَ ْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء ِمْن قال تعالى
ةـفالجفان ال[ 10]سبأ  َمَحارِيَب َوَتَماثِيَل َوِجَفاٍن َكاْلَجَوابِ   الخشب  من  وعةُ ـالمصن قِْصع 

ِم  الجوز(  )خشب  دُّ من الدَّس  ف تِْسو 
(10)

من القصاع أعظم  وقيل  
(11)

اِب( قيل   و   و)كالج 

كالحياض
(12)

أو كالحائط 
(13)

ْوِض  وقيل الجوابي كالح 
(14)

. 

 

 

 

 

 

                                                 

 .459/  5ينظر: المحكم والمحيط األعظم)غدر(  -1
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 3الِحي اُض  مجمع الماء والجمع أحواض وِحياٌض، ينظر:المحكم والمحيط األعظم)حوض(  -12

 /470. 
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ومن البلدان الجوابي بلد بالشام،من ديار بني الحارث بن كعب      
(1)

ومن المجاز  

وُب  الج 
(2)

التُّْرُس 
(3)

. 

 

ويظهر أّن سبب تسمية الجوابي من الِجب اي ةِ      
(4)

ب ْيُت الماء  في   مع،فج  وتعني الج 

ْعته  م  وِض ج  الح 
(5)

س طُه فهو  ف  و  وَّ وقد يكون سبب التسمية من الجوف،فكل ُمج 

بٌ  وَّ ُمج 
(6)

ابِي( في أمثال الميداني  و  ،وفي  )مرة واحدة فقط(وقد وردت)الج 

ْفِدِع( )تَْحِمي َجَوابِيَهُ المثل نَقِيُق الضِّ
(7)

فالجوابي جمع جابية وهو الحوض،ويضرب 

للرجل ال طائل عنده بل كله قول وب ْقب ق ة
(8)

. 

 

 َرْدَهة )َرَده(
ْدَهِة َوال تَقُْل لهُ َسأْ((      ِب الِحَماَر ِمَن الرَّ ))قَرِّ

(9)
الردهة ِشْبهُ أكمة  

ارة، وهي وصٌف لبئر  تحفر في قُفٍّ أو تكون ِخْلق ة  فيه، وقيل النقرة  خشنة؛كثيرةُالِحج 

في الجبل،يستنقع فيها الماء 
(10)

 فهي من األضداد كونها أكمة وبئر تحفر. 

 

اه        ه  وِرد  د  وتجمع على ر 
(11)

ّن ولذلك فإّن التاء فيها فارقة بين الجمع وواحده ؛أل 

ْدهة،كما يرى األزهري )ت ْدِه ر  هـ( 370واحدة الرَّ
(12)

ولهذا ال تمنع من   

الصرف
(13)

. 

 

ه (الراءوالدال والهاء،أصٌل يدلُّ على هزم  في       د  وتصاغ من الجذرالثالثي)ر 

صخرة  أوغيرها 
(14)

. 
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 .111/  6تهذيب اللغة)رده(  -10

  111/  6ينظر: تهذيب اللغة)رده(  -11

  111/  6 )رده(نفسهينظر: -12
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الردهة بالمستنقع في الجبل،وغير ذلك فهو ليس  هـ( 429) تلقد خص الثعالبي     

ردهة 
(1)

قال الشاعر 
(2)

 

 َفَمْن َيُك َساِئًلا َعْن بَ ْيِت ِبْشٍر ... فَإنَّ َلُه، ِبَجْنِب الرَّْدِه بَابَاــ 

فالرده هنا الماء الموجود في أصل الجبل 
(3)

أو في نقرة في الجبل،نحو)شيطان  

الردهة(
(4)

يت العظيم الذي ال أعظم منه ومن المجاز الردهة الب
(5)

 وماء الثلج، 

وموضع ببالد قيس  والثوب الخلق المسلسل،
(6)

والردهة الحجرة الواسعة،والمدخل  

الذي تفتح عليه حجرات البيت وطرقاته
(7)

ارتفعت قباب هُ في  قد))،قيل في وصف قصر

هُ أبراج الّسماِء، وكأّن كّل ردهة  بطحاء ((األجواِء، فكأّن أبراج 
(8)

 . 

 

ْده ةُ( في أمثال الميداني       ِب ،وفي المثل )مرة واحدة فقط(وقد وردت )الر  ))قَرِّ

ْدَهِة َوال تَقُْل لهُ َسأْ(( الِحَماَر ِمَن الرَّ
(9)

ْدهة مستنقع الماء،وسأ زجر للحمار  فالرَّ

ودعوته لشرب الماء،ويضرب للرجل يعلم ما يصنع
(10)

. 
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مما تقدم أن هنالك عالقات داللية جمعت بين ألفاظ المنخفضات الحاوية يُلحظ و     

 .على الماء 

أماُء( فجميعها تعني البحر ــ 1 عالقة الترادف جمعت بين األلفاظ)الب ْحر والطَّمُّ والدَّ

ْرط ة(  ة والهُّوة والو  ْص وُشب ْيث والق لِيب والق ِريح  وكذلك األلفاظ)البِْئروالِحْسُي واألح 

فهي تدل على بئر الماء، ومن الممكن أن تكون العالقة بين األبيار عالقة المطلق 

 أبيارفالبئر داللة مطلقة لكل حفرة تحفر ويخرج منها الماء أّما األخرى فهي والمقيد 

 ذات دالالت مقيدة.

 

ابِي( فالحوض داللة ــ 2 و  ْوض،والق ْرو،والج  عالقة االشتمال تجمع بين األلفاظ )الح 

عامة شاملة تشمل القرو والجوابي وغيره؛ألن القرو الحوض الصغير بجانب 

بي الحوض الذي يجبى فيه الماء وهي عالقة قريبة بالمطلق الحوض الكبير والجوا

والمقيد، وكذلك عالقة االشتمال بين اللفظين )النَّْهر، والق ِري( فالنهر داللة عاّمة 

 شاملة لكل مجرى أّما القري فهو النهر من غلظ إلى روضة.

 

ْين والُحّمة( فالعينــ 3 داللة مطلقة لكل  عالقة المطلق والمقيد جمعت بين اللفظين )الع 

ينبوع ماء سواء كان باردا  أو حارا  أّما الُحّمة فهي عين الماء الحاّرة ال الباردة 

ْده ة( فالقرار كل أرض يستقر فيها  ِدير والرَّ ار والغ  ،وكذلك بين األلفاظ )أْنق ع والق ر 

ذلك الماء أّما أنقع فهي األرض الطين التي يستقر فيهما الماء فهي داللة خاصة وك

الغدير الذي هو مستنقع ماء ال يبقى فيه الماء إلى القيظ . والردهة التي هي مستنقع 

 الماء.

 

ِريص والب ْحر( فالخريص الخليج ــ 4 عالقة الجزء من الكل جمعت بين اللفظين )خ 

 وهو جزء من البحر.
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 [غير حاوية على الماء]المبحث الثاني : منخفضات 

وهي المنخفضات التي ال تحتوي على الماء بصورة مطلقة ؛ألنها بيوت     

ثالثة على  ويقوم المبحثللحيوانات أو مدافن للموات،كالقبور وجحور الحيوانات ،

 .مطالب

 

 وهي: الحيواناتاألول: جحور  المطلب

 الُجْحر )َجَحَر(

 

بَّ َعلى َما فِي ُجْحِرِه((      ))اَل تَْحُسِد الضَّ
(1)

الجحُر كل حفرة في األرض لم يحفرها 

اإلنسان 
(2)

تَْيِن((( قال النبي )  ))ال يُْلَدُغ اْلُمْؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َواِحٍد َمرَّ
(3)

. 

 

ِرب (( وبابه )الحمل على القرب والجوار( فالخرب       بٍّ خ  قولهم))هذا ُجْحُر ض 

والجوار وهو  نعت الجحر، وحقه الرفع،ولكن بعض العرب يجره لتأثير القرب

الضب،وليس بنعت للضب، ولكنه نعت للذي أُضيف إلى الضب،فجر لتأثير القرب 

والجوار ؛ألنّه صار هو والضب بمنزلة اسم واحد 
(4)

ولكن ابن جني يرى أّن أصله  

ِرب  ُجْحره((،فحذف الجحر المضاف إلى الهاء،وأقيمت الهاء  بٍّ خ  ))هذا ُجْحُر ض 

ف المحذوف كان مرفوعا ،فلما ارتفعت استتر الضمير مقامه فارتفعت ؛ألّن المضا

للضبِ على ضب وإن كان الخراُب للجحِرالاالمرفوع في نفس)خرب(فجرى وصف  
(5)

. 

 

( الجيم والحاء والراء،أصٌل يدلُّ على ضيِق       ر  ح  وأصل اللفظ من الجذر الثالثي )ج 

دَّة  الشيء والشِّ
(6)

أّما جمعه فذهب سيبويه إلى أنَّ ما كان على )فُْعل( فإنّه يكسر على  

ة   ر  ار  وِجح  ل ه ( نحو أْجح  ال  وفِع  )أْفع 
(7)

ووافقه الرضي األستراباذي في ذلك  
(8)

 

اِحر( قال الشاعر و  ويجمع على )ج 
(9)

   

(13)ْم تُ َزيَّلِ فَأَْلَحَقنا باْلَهاِدياِت، وُدونَُه ... َجواِحُرها، ِفي َصرٍَّة لَ ــ 
 

  

 

 

                                                 

 .240/  2مجمع األمثال  -1

 .26ينظر: فقه اللغة وسر العربية) في األمكنة(،  -2

 .307/  9شرح صحيح البخاري )ابن بطال(،  -3

 .436،  67/  1ينظر: كتاب سيبويه  -4

 .193/  1الخصائص  -5

6-  ) ر  ح   .426/  1مقاييس اللغة)ج 

 .576/  3ينظر: الكتاب  -7

 .94/  2ينظر: شرح شافيه ابن الحاجب)الرضي األستراباذي(  -8

 61البيت المريء القيس ومن الطويل،ينظر ديوان امريء القيس، -9

 .247/  1ينظر: غريب الحديث)إبراهيم بن إسحاق الحربي( )جحر(  -10
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ة وهو خطأ       ويرى ابن درستويه أّن العامة تجمعه على )أْفِعل ة(،نحو أْجِحر 
(1)

 

ومنهم من يقول ثالثة جحرة، فجحرة من أبنية جمع الكثرة،وثالثة يكون للجمع القليل، 

واألصل ثالثة من جحرة 
(2)

ويجمع ايضا  على ُجُحور وُجْحران  
(3)

. 

 

والُجْحُر كل ثقب في األرض     
(4)

تحتفره الهوام والسباع ألنفسها
(8)

ْحُر بالفتح  والج 

الغار البعيد القعر 
(6)

وهو للضب خاصة،واستعماله لغيره كالتجوز 
(7)

ومن 

ةُ السنة المجدبة القليلة المطر  ْحر  المجازالج 
(8)

وشعب في بالد بني مرة ال منفذ له  
(9)

 

والُجْحران و الُجْحر حيض المرأة وفرجها والدبر 
(10)

والسكن الغير صحي  
(11)

. 

 

وأصل تسمية المكان ُجْحر ؛ألنّه يجحر من يدخل فيه ويمنعه ويحميه عما هو      

خارج 
(12)

بَّ مرات(،منها3وقد ورد )الُجْحُر( في أمثال الميداني )  ))اَل تَْحُسِد الضَّ

َعلى َما فِي ُجْحِرِه((
(13)

فالجحر بيت الضب أو غاره ،ويريد به ال تحسد فالنا  على ما 

رزق من خير
(14)

. 

 

 الَغَدر )َغَدَر(

))ثَْبُت الَغَدِر((     
(15)

ُر اسم موضع صعب المسلك،كثير الحجارة،يستعجل المار  د  الغ 

لمغادرته والتخلص منه،وهو سبب التسمية 
(16)

ويرى السيوطي  أن ُغد ر معدولة عن  

اِدر،فإذا سمي به امتنع صرفها؛للعلمية ومراعاة اللفظ المعدول،فإن نكرت زال  غ 

المنع وذهب غيره إلى الصرف حتى في التسمية 
(17)

. 

 

                                                 

 .506تصحيح الفصيح وشرحه،  -1

 .909/  2إسفار الفصيح  -2

 .164/  1ينظر: كتاب األفعال )ابن القطاع( )فعل وأفعل(  -3

 .247/  1حربي( )جحر( غريب الحديث )إبراهيم ال -4

/  3، وينظر: المحكم والمحيط األعظم)جحر(  117/  4لسان العرب)جحر(  -5

 .330،والكليات)الجحر( 73

 .374/  10ينظر: تاج العروس)ُجحر(  -6

 .373/  10 )ُجحر(نفسه -7

 .436/  1جمهرة اللغة)جحر(  -8

 .367/  2معجم ما استعجم)الجحر(  -9

 .118/  4لسان العرب)جحر(  -10

 .346/  1معجم اللغة العربية المعاصرة)جحر(  -11

 .83/  4ينظر: تهذيب اللغة)ُجحر(  -12

 2/215، 208/  2وينظر:  240/  2مجمع األمثال  -13

 ،240/  2نفسه  -14

 .154/  1مجمع األمثال  -15

 .390/  4ينظر: العين)غدر(  -16

 .105/  1همع الهوامع في شرح جمع الجوامع)السيوطي(  -17
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( الغين والدال والراء،أصٌل صحيٌح يدل على       ر  د  وتصاغ من الجذر الثالثي )غ 

ترك الشيء
(1)

را   د رات  ويجمع ِغد  وغ 
(2)

. 

 

يقال سلّمه من الغدر،أي أنجاه من الهالك،من بعد إرهاق وإثبات     
(3)

ر   د  ؛ألّن الغ 

ر ة مع الشَّج  الحجار 
(4)

فةُ األرض و رةُ،وِجر  والِجح 
(5)

جراثيمها 
(6)

ُر معدولة من  وُغد 

غادرمن مخاليف اليمن، كثير الحجارة،صعب المسلك،ويصحف بعذر 
(7)

وكل موضع 

صعب كثير الحجارة والشقوق ال تكاد الدابة تنفذ فيه 
(8)

ومن المجاز ثبت الغدر إذا  

كان الرجُل ال يزلُّ لسانُه في خصومة،وال غيرها 
(9)

وهو أن ينضب الماء ويبقى  

الوحل
(10)

ُر وفي  وُغد ر بضم الغين أكثر ما تستعمل في النداء بالشتم،فيقال يا ُغد 

ر    الجمع ي ال  ُغد 
(11)

. 

 

ُر( في أمثال الميداني       د  ))ثَْبُت ،وفي المثل)مرة واحدة فقط(وقد ورد )الغ 

الَغَدِر((
(12)

ِة اليرابيع وأشباهها،ويراد به  ر  اقِيق في األرض،مثل ِجح  ِر اللَّخ  د  والغ 

الثبوت في القتال أو الكالم،على الرغم من وجود مواضع للزلل
(13)

. 

 

 ُغَوْير )َغَوَر(

))َعَسى الغَُوْيُر أَْبُؤساً((     
(14 )

ير تصغير غار،وهو المغارة في الجبل  الُغو 
(15)

 

وربّما يصغر الشيء للشفقة والّرقّة 
(16)

أو الّداللة على التقليل  
(17)

 أو للتودد والتدليل  

 

                                                 

 .413/  4ينظر: مقاييس اللغة)غدر(  -1

 .449 – 448،و ينظر: القاموس المحيط)الغدر(،  9/  5لسان العرب)غدر(،  -2

ْدُر(  -3  .256/  1ينظر: الدالئل في غريب الحديث)السرقسطي( )اْلغ 

ل( -4 ، و  460/  5، وينظر: المحكم والمحيط األعظم)غدر(  212/ 1ديوان األدب )باب ف ع 

 .4911/  8لوم)الغدر(، شمس الع

جراثيم: جمع جرثومة،التراب أو الطين الذي يعلو على األرض،ينظر: غريب الحديث)ابن -5

 .448/  2قتيبة( )الجراثيم( 

 .183/  1، وشرح أبيات سيبويه  88/  8ينظر: تهذيب اللغة)غدر(  -6

 .188/  4معجم البلدان)ُغد ر(  -7

 .645/  2المعجم الوسيط ، -8

 .97/  1ديوان األدب)باب ف ْعل(،   -9

 .183/  1، وشرح أبيات سيبويه  88/  8ينظر: تهذيب اللغة)غدر(  -10

 .766/  2الصحاح)غدر(  -11

 .154/  1مجمع األمثال  -12

 .154/  1ينظر:نفسه  -13

 .17/  2مجمع األمثال  -14

ابن األثير)غور( والنهاية في غريب الحديث واألثر،   161/  8ينظر: تهذيب اللغة)غور(  -15

3  /394. 

 .223/  1الحيوان ،  -16

 .319/  1ينظر: شرح شافيه ابن الحاجب، )األستراباذي(  -17
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أوللضرورة الشعرية 
(1)

. 

ْير أصلية،وقد رجعت إلى أصلها في التصغير،بعدما قلبت      ألفا  في  الواو في ُغو 

ار(؛ألنه في التصغير نأتي بياء التصغير  ر  غ  و  غار،لتحركها وانفتاح ما قبلها،نحو )غ 

وهي ساكنة، وال يجوز الجمع بين ساكنين )األلف وياء التصغير(،فعادت األلف إلى 

أصلها وهي الواو 
(2)

وقد يكون السبب بعودة األلف إلى أصلها،أّن االسم ال يكثر  

كثرة استعماله مكبرا ،فترجع األشياء إلى أصولها في التصغيراستعماله مصغرا  
(3)

. 

 

( الغيُن والواو والراُء،أصالن أحدهما       ر  و  والغار أو الغوير من الجذر الثالثي )غ 

ُخفُوٌض في الشَّْيِء واْنحطاط ... 
(4)

ويجمع الغار على أغوار وِغيران 
(5)

. 

 

والغار كالكهف في الجبل      
(6)

ِإالَّ تَ ْنُصُروُه فَ َقْد َنَصَرُه اللَُّه ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن  تعالىقال 
فالغار عمق في الجبل يدخل إليه  [13]التوبة َكَفُروا ثَاِنَي اثْ نَ ْيِن ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغارِ 

(7)
وهو  

ئِنٍّ من األرض غار، وهو الُجْحُر الذي  ِشْبهُ البيت والمنخفض في الجبل،وُكلُّ ُمطم 

يأوي إليه الوحش 
(8)

. 

 

ومن أسماء األماكن الغويرموضع من أرض الشام      
(9)

وماء لكلب بأرض  

السماوة، وموضع على الفرات 
(10)

د د  ومن المجاز الغاُر القبيلةُ الكثيرةُ الع 
(11)

 

ةُ،والغاران البطن والفرج ْير  والجيش،وضرب من الشجر،وكذلك الغ 
(12)

والغاُر ما  

ْلف  الفراشة من أعلى الف ِم ، واألخدود الذي بين اللَّْحيين، وهو داخل الفم ،  خ 

ْيل الُمِغيرة  ْين ان، والخ  والعظمان اللذان فيهما الع 
(13)

. 

 

ويظهرأن سبب تسمية الغار بهذا االسم من الغور وهو المطمئن من األرض      
(14)

 

ْيُر( وقد ورد   ))َعَسى الغَُوْيُر وفي المثل  ، )مرة واحدة فقط(لميداني في أمثال ا  )الُغو 

                                                 

 .711/  4النحو الوافي  -1

 .280/  2ينظر: المقتضب  -2

 .669/  2اإلنصاف في مسائل الخالف  -3

4-  ) ر  و   .401/  4مقاييس اللغة)غ 

 .1649/  2 معجم اللغة العربية المعاصرة)غور( -5

 .773/  2الصحاح)غور(  -6

 .364/  2تفسير الماوردي  -7

وتاج العروس)غور(   452وينظر: القاموس المحيط)الغار( ،   35/  5لسان العرب)غور(  -8

13  /272. 

يُر(  -9  .1009/  3معجم ما استعجم)الُغو 

يُر(  -10  .220/  4معجم البلدان)الُغو 

 .442/  4العين)غور(  -11

 .774/  2ينظر:الصحاح)غور(  -12

 . 35/  5لسان العرب)غور(  -13

 .773/  2ينظر: الصحاح)غور(  -14
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أَْبُؤساً((
(1 )

فالغوير تصغير غار ،واألبؤس جمع بؤس وهو الشدة،ويضرب للرجل 

يقال له لعّل الشرَّ جاء من قبلك 
(2)

. 

 

 قَاِصَعاء )قََصَع(

))كالُمْشتَِري القَاصَعاَء بِاْليَْربُوِع((     
(3)

اُء جحر  اليربوع األول الذي يدخل القاِصع 

فيه
(4)

ويرى سيبويه أنّه خماسي خامسه ألفا تأنيث، على وزن ف اِعالء 
(5)

ووافقه ابن  

السراج 
 (6)

اء اسم،وال علم له أنّها جاءت صفة   وكذلك يرى أن ق اِصع 
(7)

ووافقه ابن  

عصفور
(8)

مؤنثة بألف التأنيث الممدودة،فهي ممنوعة من الصرف  
(9)

ويرى ابن 

أن الهمزة في قاصعاء وصحراء مبدلة من ألف التأنيث ال موضوعة  مالك

للتأنيث،خالفا  للكوفيين واألخفش؛ألن إبدال همزة بعد حرف لين متطرف بعد ألف 

زائدة ثابت بإجماع
(10)

. 

 

( القاف والصاد والعين،أصل صحيح يدل       ع  وأصل اللفظ من الجذر الثالثي )ق ص 

ن ة  لهُ  على ت ط اُمن  في شيء  أو ُمطام 
(11)

اِصع(؛كونه خماسيّا   اِعل )ق و  ويجمع على ف و 

آخره ألفا تأنيث،على وزن ف اِعالء 
(12)

يرى أنه يجمع على هـ(332)تولكن ابن والد  

اِصع،فحذفوا أل اِعل، ومن ق و  في التأنيث،وُكِسر ما بقي من االسم)فاعل( على ف و 

الممكن جمعه بالواو والنون إذا سميت به رجال  نحو )قاصعاوون( كما في )ورقاء 

ورقاوون( ، ويجمع باأللف والتاء إذا سميت امرأة به أو بأي اسم فيه ألفا تأنيث،فنقول 

قاصعاوات كما في صحراء صحراوات 
(13)

. 

 

تثنيته فقد ذهب الكوفيون إلى حذف الحرفين األخيرين،فقالوا في قاصعاء  أما     

قاصعان، وبرروا ذلك؛ألن التثنية توجب زيادة ألف ونون أو ياء ونون،يقابله الطول 

لكثرة الحروف... أّما تمع ثقالن أصلي وطارئ،فجاز الحذف؛في الممدود،فاج

 م إّن التثنية إنما وردت على البصريون فيرون عدم جواز الحذف في الممدود،وحجته
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لفظ الواحد،فينبغي أن ال يحذف منه شيء قلت حروفه أو كثرت 
(1)

أّما ابن يعيش فقد  

أضاف إلى التثنيتين السابقتين تثنية أُْخرى،وهي إذا كانت همزةُ الممدوِد للتأنيِث قلبت 

ثنيتها واوا  عند التثنية،نحو )صحراوان،صحراوين( وقاصعاء على قياس صحراء،فت

قاصعاوان أو قاصعاوين )عند النصب والجر(،ومن الممكن عدم قلبها نحو قاصعاءان 
(2)

. 

والقاصعاء رابع أربعة     
(3)

جحرة لليربوع 
(4)

وقيل القاصعاء ما قصع فيه أي دخل  

فيه، والنافقاء ما خرج منه 
(5)

عاء والقاِصعاء كلها ُجحر   عة والقُص  ومن لغاته القُص 

يحفرها اليربوع 
(6)

اء   وقيل هي سبعة جحور،أحدهما الق اِصع 
(7)

وقيل القاصعاء اسم  

فم جحر اليربوع وهو األول الذي يدخل فيه 
(8)

أو ب اُب ُجْحِره،ينقبه بعد الداّماء في  

ر مواضع أخرى، وقيل التراب الذي يسد به باب الجح
(9)

قال الفرزدق يهجو جريرا   
(10)

 

      وِإَذا َأَخْذَت بقاِصعاِئَك، َلْم َتِجْد ... َأَحداا يُِعيُنَك َغيَر َمْن يَ تَ َقصَّعُ 

فهو عنى جرير؛ألنه من بني يربوع 
(11)

. 

 

مُّ الشيء إلى الشيء،فهو التراب       ويظهر أّن أصل التسمية من الق ْصع،وهو ض 

حرالذي يسد به باب الج
(12)

اُء( في أمثال الميداني   )مرة واحدة وقد وردت )الق اِصع 

))كالُمْشتَِري القَاصَعاَء بِاْليَْربُوِع((،وفي المثلفقط(
(13)

فالقاصعاء جحر اليربوع ،  

والمثل يضرب للذي يدع العين ويتبع األثر  
(14)

. 

 
 

 نَفَق )نَفََق( 
))َضلَّ ُدَرْيٌص نَفَقَهُ((     

(15)
ر أو تجويف في األرض  ُكلُّ   النَّف قُ   مكان  الى  ،ينفذ  ُمم 
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آخر 
(1)

وإنما سمي بذلك؛للنفوق فيه أي الدخول  
(2)

ٌب في األرض له مخلص    ر  فهوس 

إلى مكان 
(3)

ب قوله ))ال يُقاُل ن ف ٌق إاّل إذا   ولكن الثعالبي قد فصل بين النفق والسَّر 

ٌب((  ر  ْنف ٌذ وإاّل فهو س  كان له م 
(4)

ْسل ُك النَّافُِذ الّذي يُْمِكُن الُخُروُج ِمْنهُ  والم 
(5)

قال 

ا ِفي اأْلَْرضِ تعالى أي سربا  في األرِض [08]األنعام فَِإِن اْسَتطَْعَت َأْن تَ ْبَتِغَي نَ َفقا
(6)

وهو 

ممر يخترق الحواجز،كالجبال أو البحار،له مدخٌل ومخرٌج،كنفق القطار والسيارات 

وسكك الحديد، ومنه النفق الهوائي،الذي هو تجويف يدفع فيه الهواء؛لتقدير أثر ضغط 

الرياح على طائرة أو قذيفة موّجهة 
(7)

. 

 

( النّوُن والفاُء والق      اُف،أصالن صحيحان أحدهما والنَّف ُق من الجذر الثالثي )ن ف ق 

ٌب في األرض،له مخلٌص إلى مكان   ر  إْخف اُء شيء  وإغماُضهُ ،منه النَّف ُق الذي هو س 
(8)

 

ويصغرعلى نُف ْيق  
(9)

ُع على أْنف اق ويُْجم 
(10)

. 

 

)َضلَّ ُدَرْيٌص ،وفي المثل )مرة واحدة فقط(وقد ورد )النَّف ُق( في أمثال الميداني      

نَفَقَهُ(
 (11)

لدريص ولد الفأرة واليربوع والهرة وأشباه ذلك،ونفقه جحره،ويضرب وا

لمن يُْعن ى بأمره ويعدُّ ُحّجة  لخصمه فينساه عند الحاجة 
(12)

وهو تعبير مجازي،فقد 

استعير النفق لجحر الفأرة كما استعاره امرؤ القيس من ق ْبل
(13)

 

، ُمَجلِّبُ َخفاُهنَّ ِمْن َأْنفاقِهنَّ كأَنَّما ... َخفاُهنَّ  (11)َوْدٌق، ِمْن َعِشيٍّ
 

والودق المطر
(15)

. 
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 ِوَجار )َوَجَر(

بُِع(( )      )أََصابَنَا ِوَجاُر الضَّ
(1)

الِوجاُر جحر الثعلب والضبع والذئب
(2)

وسرب  

الليوث 
(3)

جر بفتح الواو مثل الكهف،  يكون في الجبل   والو 
(1)

ل  ْفٌر يُْجع  واألوجار ح 

للوحوش،فيها مناجل إذا مرت بها 
(5)

عرقبتها
 (6)

اران الُجْرفان اللذان حفرهما   والِوج 

السيل من الوادي
(7)

ة موضع بين مكة والبصرة،ليس فيها  ْجر  ومن األمكنة بهذا اللفظ و 

منزل،فهي)مرت للوحش(
(8)

وقد أكثر الشعراء من ذكرها،قال امرؤالقيس
(2)

. 

(13)َتُصدُّ وتُ ْبدي َعْن َأِسيٍل وتَ تَّقي ... بناِظَرٍة، ِمْن َوْحِش َوْجَرَة ُمْطِفلِ ــ 
 

 

( الواو والجيم والراء،تدل على جنس من       ر  ج  وأصل اللفظ من الجذر الثالثي )و 

السقي
(11)

ويستعيرونه إلى الوجار،سرب الضبع؛ألنها تغيب فيه  
(12)

أما جمعه فإّن  

ار( جمع مفرده ة(والتّاء فارقة بين الواحد والجميع؛لقول سيبويه)وربما  )ِوج  ْجر  )و 

) جاءت الف علةُ من هذا الباب على فِعال 
(13)

وفي جمهرة اللغة أن الوجار يجمع على  

ُوُجر وأ ْوِجرة 
(14)

. 

 

ويظهرأن أصل تسمية الوجار من االستجارة؛ألن الضبع يستجير به عند      

الخوف،أو أي ضرورة كانت،فيغيب فيه ويحتمي
(15)

اُر( في أمثال  وقد ورد )الِوج 

بُِع(( ،وفي المثل ))مرة واحدة فقط(الميداني  )أََصابَنَا ِوَجاُر الضَّ
(13)

فالوجارفي المثل 

طر فيستخرج الضبع منهجحر الضبع، ويضرب عند اشتداد الم
(17)

وهو كناية عن 

 وفرة المطر وكثرته.
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 وهي: الثاني:الحفر المطلب

 ُحْفَرة،الَحافَِرة )َحفََر(

))النَّْقُد ِعْنَد الَحافَِرِة((     
(1)

ةُ اسم لكل موضع أخرج التراب منه  الُحْفر 
(2)

ةُ   افِر  والح 

األرض أو الموضع الذي حفره الحصان بقوائمه 
(3)

وقيل أصلها محفورة،فصرفت  

ْفُعول ة إلى ف اِعلة  عن م 
(4)

والحفرة مؤنثة، والتأنيث فيها فارٌق بين الواحد والجمع؛ألن 

الحفرة واحدة الُحف ر
(5)

وهذا التأنيث ال يعتدُّ به في منع الصرف 
(6)

. 

 

أّما التاء في الحافرة فهي عالمة تأنيث ألحقت بالحافر؛إشعارا  بتسمية الذات بها      

أي تسمية الّدابّة بالحافر
(7)

. 

(الحاُء والفاُء والراُء،أصالن أحدهما حفر الشيء       ف ر  وهي من الجذر الثالثي )ح 

وقلعه 
(8)

وتجمع على حفائر 
(9)

وُحفُرات وُحْفرات وُحف ر  
(10)

. 

 

الحفرةُ اسم عام لكل موضع أو مكان أزيل التراب عنه،كالخندق أو البئر وغير      

ذلك،قال الشاعر
(11) 

 

َنا َوَهَذا اْلَخْنَدُق اْلَحَفرُ  (19)     قَاُلوا انْ تَ َهي ْ
 

فيرة   فيرا  وح  ف را  وح  والبئر إذا كانت فوق  قْدرها سميت ح 
(13)

أّما الحافرة فهي من حفر  

األرض؛ألن الحافر  
(14)

يحفر األرض؛لينظر أطيِّبةٌ هي أم ال  
(15)

وقيل الحافرة  

ة  األرض التي تحفر فيها القبور، ويريد بذلك المحفُور 
(16)

 وَُكْنُتْم َعَلى َشَفا  قال تعالى  
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َها أي نار جهنم؛ألن جهنم ُمْشبِه ةٌ [130] ال عمران ُحْفَرٍة مَِّن النَّاِر فَأَنْ َقذَُكْم مِّن ْ

ةِ  بالُحْفر 
(1)

والحفرة الق ْبُر 
(2)

وهي تجويف ما يحفر في األرض وغيرها  
(3)

. 

 

 َأئِنَّا َلَمْرُدوُدوَن ِفي اْلَحاِفَرةِ قال تعالىومن األماكن الحافرة الطريق الذي ذهبت فيه      

أي أإنّا نرد في طريقنا الذي ذهبنا فيه [ 13]النازعات 
(4)

والحفرة موضع بالقيروان  

يعرف بحفرة أيوب
(5)

. 

 

ويظهر أن سبب تسمية الحفرة بهذا االسم من الحافر الذي يحفر الموضع      
(6)

وقد  

ةُ( في أمثال الميداني  افِر  ةُ والح  ))أَْخطَأَت اْستُهُ ،أحدهما )مرتين فقط(وردت )الُحْفر 

ويضرب لمن رام شيئا  فلم ي ن ْلهاْلُحْفَرة((
(7)

بُر ْلقة الدُّ واالْست في المثل ح 
(8)

. 

 

 ر )نَقََر(نُقْ 

))َمالَهُ نُْقٌر َواَل ُمْلٌك((     
(9)

ة،وهدة   النُّق ُر جمع نُْقر 
(10)

مستديرة في األرض  
(11)

 

والجمع صيغة مبنيَّة من الواحد؛للداللة على العدد الزائد على األثنين 
(12)

وهذا يعني  

أن نُْقر غير ممنوعة من الصرف باعتبار األصل ؛ألن التأنيث في األصل )نُْقرة( 

فارق بين الواحد والجمع،فال يعتد به في منع الصرف
(13)

. 

 

( النّوُن والقاُف والراُء،أصٌل صحيٌح يدلُّ على ق ْرِع       والنّْقُر من الجذر الثالثي )ن ق ر 

م  فِيِه ه   أ نَّهُ شيء  حتى تُْهز  وِضٌع ي ْبق ى فِيِه ماُء الّسيِل،ك  ةٌ،ومن ذلك النُّْقرةُ التي هي م  ْزم 

قد نُقِر  ن ْقرا  ف هُِزم  
(14)

. 
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ةُ حفرة غير كبيرة في األرض   النُّْقُر والنُّْقر 
(1)

 النواة  ظهرة  في   النُّْقرةُ   والنَّقِيرُ  
(2)

فالن قِير [80]النساء اَل يُ ْؤتُوَن النَّاَس نَِقيرااَأْم َلُهْم َنِصيٌب ِمَن اْلُمْلِك فَِإذاا قال  تعالى

الذي يكون في ظهر النواة،وقيل في وسطها،وقيل هو نقر الرجل الشيء بطرف 

إبهامه 
(3)

ويقال استنقع الماء في النُّْقرة والنُّق ر أي اجتمع  
(4)

فهي الحفرة المستديرة  

رض في األ
(5)

. 

 

ن م       ومن المجاز النِّْقُر ُرذاُل الناس والغ 
(6)

والنَّقُر بالفتح تخفيف السجود في الصالة  
(7)

ان   ـُع صـوٌت،وكذلك باللِّس  مُّ اإلبهام إلى طـرف الُوْسط ـى ثـم تنقـر ف يُْسم  وض 
(8)

 

ونقرة الق ف ا نقرة في آخر الدِّماغ، وكذلك وهدة العين
(9)

. 

 

ويظهر أّن سبب تسمية الموضع بالنُّْقر من النَّْقر وهو الضرب      
(10)

وقد ورد )النُْقُر 

فالنقير  ))َما ظَلَْمتُهُ نَقِيراً َواَل فَتِيالً((،أحدهما)مرتين فقط(والن قِيُر( في أمثال الميداني 

النُّْقرةُ التي في ظهر النواة 
(11)

وقوله))َمالَهُ نُْقٌر َواَل ُمْلٌك((
(12)

فالنقر جمع نقرة،وهو  

الموضع الذي يستنقع فيه الماء،والُمْلك الماء،ويريد ما له بئر والماء
(13)

. 

 

بَى )َزبَِي(  الز 

بَى((      ْيُل الز  ))بَلََغ السَّ
(14)

بى جمع ُزْبي ة،ُحفرة تحفر للسد والذئب وغيره ما من  الزُّ

وِضع  عال  من األْرض،ممتنع من السيل  باع؛لغرض الصيد، وتحفر في م  السِّ
(15)

ُل فوق ها طعٌم،فإذا غشيهُ وقع  فِيها  طَّى،ويُْجع  تُغ 
(16)

وقد يكمن الصائد نفسه فيها 
(17)

 

ة واللحم  أي يستتر ، ويُْشت وى فيها الُخْبز 
(18)

. 
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والزبى أيضا  المكان المرتفع      
(1)

ِظيم  ْيُل الع  ة التي فيه إاّل السَّ وال يبلغ الُحْفر 
(2)

فهو 

ة للسد ُزبى وكذلك األكمة  ْصي د  ل م  من األضداد ؛ألنه يقال للحفرة التي تُْجع 
(3)

. 

 

( الزاُء والباُء والياُء،أصٌل يدلُّ         بِي  رٍّ ال ويصاغ من الجذر الثالثي )ز  على ش 

ان فيها  اد  ْبي ة الحفيرة التي تحفر للذئب واألسد؛ف يُص  خير ،ومن الباب الزُّ
(4)

. 

 

ْبي ِة،وهي حفرة النَّْمل؛ألن النمل ال       ب ى من الزُّ ويظهر أّن سبب تسمية الموضع بالزُّ

وِضع ُمْرت فع  تفعل ذلك إاّلفِي م 
(5)

فع تسمى ؛ولكون الحفرة التي تحفر في المكان المرت

ُزب ى 
(6)

))بَلََغ ،وفي المثل )مرة واحدة فقط(وقد ورد اللفظ)ُزب ى( في أمثال الميداني 

بَى(( ْيُل الز  السَّ
(7)

والزبى جمع ُزْبي ة وهي حفرة تحفر للسد إذا أرادوا صيده،ويضرب 

لما جاوز الحد
(8)

.   

 

اة )َغي، َغيَا، َغَوغ، َغِوَي(  ُمَغوَّ

اةً َوقََع فِيَها(())َمْن َحفََر       ُمَغوَّ
(9)

المغّواة حفرة الصياد
(10)

الواو فيها  

مشددة،والمشدد حرفان
(11)

والغرض منه التكثير 
(12)

وكل مشدد في كلمة يكتب  

جاء في المصحف  [3]القلم بِأَييُِّكُم اْلَمْفُتونُ قوله تعالىبحرف واحد إاّل في 

بياءين،وهو شاذ ال يقاس عليه 
(13)

. 

 

إن سبب التشديد في المغّواة؛هو اجتماع ثالث سواكن الواو المشددة )ساكنان(      

والف المد، والعرب ال تسوغ اجتماع ساكنين فضال  عن ثالث سواكن؛ولذلك 

ّدُدوا؛ألن بالتشديد البُّد للحرف اآلخر أن يتحرك في الوصل؛لسكون ما قبله وهو  ش 

التشديد 
(14)

 ؛ألن  المتحرك  كان مدغما  يجري مجرى إذا والساكن  يعيش ))  قال ابن 
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اللسان يرتفع بهما دفعة واحدة،فلذلك ال يجوز الجمع بين ساكنين إال إذا كانا على 

الشرط المذكور((
(1)

. 

 

لُوا من الياء ألفا ؛لتحركها وانفتاح ما قبلها،فكان       (،فأْبد  ي  و  والمغّواة من الفعل )غ 

ى(،ولم يبدلوا من الوا و  و ألفا وإن كانت قد تحركت وانفتح ما قبلها؛ألنهم لو فعلوا )غ 

لُّوا الياء؛ألّدى ذلك إلى أن يجمعوا بين إعاللين،والجمع بين  لُّوا الواو كما أ ع  ذلك فأع 

إعاللين ال يجوز
(2)

وإلى ذلك ذهب ابن يعيش  
(3)

وكذلك ابن مالك في قوله))ويمنع  

فتاح ما قبلهما؛خوف توالي إعاللين ؛ألنه من قلب الواو والياء ألفا ؛لتحركهما وان

إجحاف(( 
(4)

. 

 

( بكسر الواو قبل الياء،ومن أجل التخفيف قلبوا       ِوي  وقد يكون األصل من )غ 

(،ومن ثم قلبوا الياء ألفا ؛لتحركها وفتح ما قبلها،فيكون  ي  و  الكسرة إلى فتحة فيكون )غ 

( بكسر الواو وفتح اليا ِوي  ى( واألصل )غ  و  ء )غ 
(5)

. 

 

ي ات        وَّ اةُ على ُمغ  وَّ ُع الُمغ  وتُْجم 
(6)

اِة   وَّ يات  جمع الُمغ  وَّ وذهب الزبيدي إلى أن الُمغ 

ْغواِة  غاِوي جمع الم  بالتشديد، والم 
(7)

. 

 

اة تحفر للسد؛ليقع فيها       وَّ والُمغ 
(8)

وقيل للذئب والزبية للسد  
(9)

ُع فيها   يُوض 

ْدٌي،إذا نظر إليه الذئب سقط يريده  فيصاد  ج 
(10)

اة   وَّ وقيل ُكلُّ بئر  ُمغ 
(11)

وقِْيل   

القبرُ 
(12)

نِيَّة    هلكة  وم  ومن المجازالمغواة كل م 
(13)

لَّة   ض  والم 
(14)

والوْرط ة  
(15)

. 
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اة ُمضِ       وَّ ةٌ ويظهر أن أصل التسمية من األُْغوية وهي المهلكة،فالُمغ  لَّةٌ للذئب ُمْهلِك 

له 
(1)

اةُ( في أمثال الميداني   وَّ  ))َمْن َحفََر ،وفي المثل )مرة واحدة فقط(وقد وردت)الُمغ 

اةً َوقََع فِيَها(( ُمَغوَّ
(2)

فالمغّواة بئر تحفر للذئب،ثّم يجعل فيها جدي أو غيره،فيسقط  

فيها؛ليأخذه،فيصطاد،ويضرب لمن أراد بصاحبه مكرا  فحاق به،وهو تعبير مجازي 

خرج إليه اللفظ
 (3)

. 

 

 وهي: :القبورلثالثا المطلب

 القَْبر )قَبََر(

))قَْبُر الَعاق َخْيٌر ِمْنهُ((     
(4)

الق ْبُر مدفن اإلنسان،أو المكان الذي يدفن فيه اإلنسان 
(5)

 
(5)

ْقبُرة(،ويريد بها اسم المكان ال موضع الفعل؛ألنه لو اراد   وإذا كثر القبر سمي )م 

ْقب ٌر( موضع الفعل لقال )م 
(6)

فالمقبرة بالضم أو بالفتح موضع القبور 
(7)

. 

 

( القاف      والباء والراء،أصٌل صحيح يدل على  والقبر مشتق من الجذر الثالثي )ق ب ر 

،من ذلك القبر غموض في شيء  وت ط اُمن 
(8)

أّما جمعه فالقبر على وزن )ف ْعل(،وهذا  

ال وفُُعول(  ال(،وفي الكثرة على )فِع  الوزن يكسر في القلة على )أْفُعل وأْفع 
(9)

فيجمع  

على أْقبُر و قُبُور
(10)

. 

 

وقد ورد في حديث ابن مسعود )رض( ما فيه جمع القبر على فعول بصيغة      

َ أَْن يُِميتَهَُما َجِميًعا فََماتَا المثنى،قوله )رض(  َ فََسأاََل َّللاَّ ))أنَّ َرُجلَْيِن َكانَا يَْعبَُداِن َّللاَّ

قُبُوَرهَُما((َجِميًعا فُُدفِنَا.... فَلَْو ُكْنُت بُِرَمْيلَِة ِمْصَر أَلََرْيتُُكْم 
 (11)

بالنعت الذي نعت لنا  

( رسول هللا )
(12)

فقبورهما إما قياسه قبريهما ولكنه جمع،وإما إنَّ التثنية جمع،وإّما  

إنّه جمع كل ناحية من نواحي القبر قبرا  كقول أمرئ القيس
(13)

      

ِل      يُِزّل الُغًلَم الِخفَّ َعْن َصَهواتِِه ... ويُ ْلِوي بأَْثواِب العَ   ِنيُف الُمثَ قَّ
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فقال صهواته وليس للفرس إاّل صهوة واحدة
(1)

. 

 

القبر مكان دفن الميت      
(2)

ومكانه المقب رة والمقبُرة 
(3)

والق ابُِر هو الدافُن  

بيده،والُمْقب ُر هو هللا   ــ سبحانه وتعالى ــ ؛ألنه صيره ذا قبر،وليس فعله كفعل 

اآلدمي
(4)

ويعني تعالى شأنه جعله ذا قبر يدفن  [91]عبس َأَماتَُه فََأقْ بَ َرهُ ثُمَّ قال تعالى 

فيه،وجعل من يقبره ويواريه 
(5)

إلى معنى جعله هللا  هـ(606)توذهب فخر الرازي 

ــ سبحانه وتعالى ــ مقبورا  ولم يجعل ممن يلقى للطير والسباع ؛ألن القبر مما أُْكِرم  

بِِه الُمْسلِم  
(6)

قبر خاص باإلنسان دون غيره من المخلوقات،ومن وهذا يعني أن ال

المجازالقبُرالموضع المتآكل المسترخي في العود الذي يتطيب به،وهو جوفه 
(7)

وقد 

تشدد الباء فيكون قبّر،وهو ضرب من الطير
(8)

والقبر ما اْرت ف ع  من األرض  
(9)

 

والقبور من النخل السريعة الحمل 
(10)

بيب والق ْبر ِعنب أبيض طويل جيد ا لزَّ
(11)

. 

 

ويظهر أّن أصل تسمية القبر من الغموض ؛ألن القبر يخفي ما في داخله،فهو      

غامض علينا
(12)

))إَِذا ،أحدهما)مرتين فقط(وقد ورد )الق ْبُر( في أمثال الميداني  

اناً فَاْدُخْل فِيِه(( َوَجْدَت اْلقَْبَر َمجَّ
(13)

والغرض منه الترغيب في أخذ الشيء إذا كان  

 مجانا .

َجم )َرَجَم(  الرَّ

َجَم((      ))لِْج َماِل َولَْجَت الرَّ
(14)

ُم القبر ج  الرَّ
(15)

وسمي بذلك؛لما يجمع عليه من  

األحجار والرجال
(13)

ام حجارة ضخام توضع على القبر؛ ج  م والرِّ ج  والرُّ
(17)

نَّم  ليُس 
(18)
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ْجمة حجارة   كانوا يطوفون حولها مرتفعة  والرَّ
(1)

 وقد توضع الحجارة على بنايات  

ُوو  تذكارية لبعض الحوادث العظيمة،أو لتدل على المواضع التي قتل فيها محاربون ذ 

شهرة 
(2)

 وقد تعّددت دالالت رجم لتعدد لغاتها من ذلك:  

 

َجمُ       وهو عند الخليل القبر  الرَّ
(3)

والحجارة سواء كانت على القبِر أم غير ذلك  
(4)

 

وهو البئروالتنوروجبل بأجأ 
(5)

ومن المجازاإلخوان  
(6)

ْجُم و  القتل  بسكون الجيمالرَّ

والقذف والطيب والظن والخليل والنديم واللعن والشتم والهجران والطرد والرمي 

بالحجارة وفي داللة المكان
 

البئر والتنوروجبل بأجأ والقبر
(7)

ُجمو بضم الجيم  الر 

الحجارةعلى القبر
(8)

والنجوم التي يرمى بها 
(9)

. 

  

( الراء والجيم والميم،أصٌل واحٌد وهو       م  ج  ويصاغ الرجم من الجذر الثالثي )ر 

نَّم  الرمي بالحجارة، منه الرجمة وهي القبر أو الحجارة التي تجمع على القبر لِيُس 
(10)

 

ن أصله ثنائي من الراء والميم،ثم زيدت فيه الجيم عن ومن المحدثين من ذهب إلى أ

طريق الحشو 
(11)

ام   ويجمع على أْرج 
(12)

ام   وِرج 
(13)

م  وُرج 
(14)

.  

   

ويظهر أّن تسمية القبر بالرجم من الحجارة التي على القبر،ثم استعير بعد ذلك      

إلى القبر
(15)

. 

جم من التضاد فهو يحمل معنيين متضادين،فالرجم القبر وهو أيضا  جبل       والرَّ

بأجأ أحد جبلي طيء 
(16)

. 
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ُم( في أمثال الميداني       ج  ))لِْج َماِل َولَْجَت ،وفي المثل)مرة واحدة فقط(وقد ورد)الرَّ

َجَم(( الرَّ
(1)

للترخيم فالرجم القبر، وماِل أي مالك بن زيد،وقد حذفت الكاف 
(2)

،وقائل 

المثل أخوه سعد بن زيد عندما زوج  مالك فلم يدخل على زوجته،فقال هذا المثل 
(3)

. 

 َغيَاب )َغاَب، َغيََب(

))َغيَّبَةُ َغيَابُهُ((     
(4)

الغياب كلُّ موضع يخفي شيئا  ويغيبه عنا 
(5)

ويرى ابن جني   

أّن الياء في الغياب قد صحت ؛لتحركها ووقوع حرف اللين ساكنا  بعدها 
(6)

وحركتها  

هذه؛لوقوع حرف اللين بعدها ساكنا  ؛ألن العرب ال تسوغ الجمع بين ساكنين،فاجتماع 

لف( في اللفظ يعني اجتماع ساكنين،وللتخلص من ذلك حرك حرفي لين )الياء واأل

ال يجوز اجتماع الساكنين إاّل إذا كانا على الشرط المذكورفإن )يش)األول قال ابن يع

((لم يكونا على الشرط المذكور فال بد من تحريك أحدهما أو حذفه
(7)

. 

 

حق بنات الثالثة لواأللف فيه زائدة؛لقول سيبويه))لم تجيء الياء التي في فعيل لت     

ال  ال((ببنات األربعة كما لم تجيء األلف في فُع  وفِع 
(8)

تها أيضا أن أصل ودليل زياد

 ) ي ب  هو عرضة لإلعالل؛لتحرك الياء وانفتاح ما قبلها،فتكون غاب كما في اللفظ )غ 

ب  ب اب ون ي ب  ناب  ب و 
(9)

 فال وجود لللف بعد الياء في أصل اللفظ.  

 

(الغين واليا      ي ب  ء وذهب ابن فارس إلى أن أصل اللفظ من الجذر الثالثي )غ 

والباء،أصل صحيح يدل على تستر الشيء عن العيون
(10)

أّما جمعه فيجمع على  

ُغيوب
(11)

وُغيَّاب 
(12)

وِغياب
(13)

. 

يّب  عنك شيئا        ت ر  وغ  الغيُب كلُّ شيء  س 
(14)

والغيابة الموضع الذي يستتر فيه  
(15)

 

وكل مكان ال يدرى ما فيه وال يدرى ما وراءه 
(16)

والغيابة الهبطة من األرض 
(17)
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ي اب ه أي دفن في قبره  يَّبه غ  وغ 
(1)

وكل ما غاب عن العيون،وإْن كان محصال  في  

القلوب 
(2)

. 

 

وأصل داللة الغياب تعني القعر أو مؤخرة البئر؛ألنه يخفي عن العيون ما فيه،ثم      

نقل لكل غامض خفي أو مكان غامض 
(3)

]يوسف  ي َغَياَبِت اْلُجبِّ َوَأْلُقوُه فِ قال تعالى

يب عن [13 ة الجب التي تُغِّ ويريد ــ جل جالله ــ إّما ق ْعر الجب وأسفله،وإّما ظُْلم 

األبصار ما فيها 
(4)

ْيُب الّشُك  ومن المجازالغ 
(5)

يبةُ كالم إنسان   وكل ما غاب عنك،والغ 

خلف إنسان من مستوره بما يغمه لو سمعه 
(6)

والشَّْحُم أيضا   
(7)

ْيب ان النبات الذي  والغ 

لم تصبه الشمس
(8)

ي اب من الشجر عروقه  والغ 
(9)

. 

 

ي اُب( في أمثال الميداني       ))َغيَّبَةُ ،وفي المثل )مرة واحدة فقط(وقد ورد )الغ 

َغيَابُهُ((
(10)

أي ُدفِن  في قبره،والغياب ما يغيب عنك الشيء،فكأنه أريد القبر  

،ويضرب للدعاء على اإلنسان بالموت
(11)

. 

األلفاظ الخالية من الماء  بين تقدم أن هنالك عالقات داللية جمعتمما  يلحظو       

 بأقسامها. 

ير( فالجــ 1 د ر وُغو  ميع حفر عالقة الترادف التي جمعت بين األلفاظ )ُجُحر وغ 

ي اب( فالجميع القبر الذي يدفن فيه  م والغ  ج  الحيوانات كاليرابيع،و)الق ْبر والرَّ

ي اب( عالقة اشتمال فالغياب كلمة  م والغ  ج  اإلنسان،وقد تكون العالقة بين)الق ْبر والرَّ

م. ج   عامة شاملة لكل موضع يخفي شيئا  عنّا من ذلك القبر والرَّ

 

ار ون ف ق( عالقة المطلق المقيد ــ 2 اء وِوج  قد جمعت بين األلفاظ )الُجْحر وق اِصع 

فالجحر داللة مطلقة لكل حفرة يحفرها الحيوان فإذا كانت الحفرةُ األولى لليربوِع 

كان الجحُر له منفذ آخر فهو  فهي قاصعاء وإذا كانت للثعلب أو الذئب فهي وجار وإذا

ّواة(،فالحفرة داللة مطلقة لكل موضع نفق ،وكذلك بين األلفاظ )ُحْفرة، ُزب ى، نُْقر، ُمغ 

أخرج منه التراب، أّما )زبى ومغواة( فهما حفرة تحفر؛لصيد األسد أو الذئب خاصة، 

ة داللة مقيدة إزاء و)النّقر(الحفرة المستديرة في األرض، فداللة الثالثة األخير

 األولى،وقد تكون العالقة عالقة اشتمال.
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ثالثة الوديان ومتعلقات[/وهو على األخاديد و]المبحث الثالث:األلفاظ الدال ة على 

 مطالب

 

  وهي: المطلب األول:الوديان

 الَواِدي)َوَدى، َوِدي( 

 

))إن هُ اللَّْيُل وأْضواُج اْلواِدي((     
(1)

اِدي وهو المفرج الذي يكون بين جبلين أو  الو 

أكمتين أو تلتين 
(2)

يكون مسلكا  ومنفذا  للسيل وغيره 
(3)

وقد تحذف الياء من الوادي 

ة نحو )الواِد(  ويُكتفى بالكْسر 
(4)

ا َأتَاَها نُوِدَي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد اأْلَْيَمِن ِفي قال تعالى فَ َلمَّ
أي أتاه النداء من الشاطيء األيمن بالنسبة إلى موسى [03]القصص اْلبُ ْقَعِة اْلُمَبارََكةِ 

( والشاطئ الجانب،وهو شفير الوادي،)
(5)

. 

 

ام       والهضم بطن الوادي،وجمعه أْهض 
(6)

وقيل كل مطمئن من األرض وغامض  

ه ْضٌم 
(7)

ْوج، ويقال تضوج الوادي  وقد ينعطف الوادي في موضع معين فيسمى ض 

أي كثرت أضواجه ومنعطفاته
(8)

وجمعه أْضواج  
(9)

. 

 

ل وهو من قرى اليمامة،ووادي ُخب ان باليمن،ووادي       م  ومن الوديان وادي الح 

ْوم شمال خيبر،ووادي زمار قرب الموصل  الرَّ
(10)

ّكة   ّكة،وفيه م  ومنها أيضا  وادي م 

َد بَ ْيِتَك رَب ََّنا ِإنِّي َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَِّتي ِبَواٍد َغْيِر ِذي َزرٍْع ِعنْ قال تعالى والمدينة المنورة 
[07]إبراهيم اْلُمَحرَّمِ 

(11)
ومن المجاز الوادي ف سيل النَّْخل الذي يُقل ُع للغرس  

(12)
 

والشخص نفسه وروحه،فقولهم حّل بواديك أي نزل بك المكروه وضاق بك األمر 
(13)

. 
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( الواو والداُل والحرف المعتل،ثالُث       د ي  ويصاغ الوادي من الجذر الثالثي )و 

ْدِي  ْدُي،وهو الماء الذي يخرج من اإلنسان كالم  أصول أحدهما الو 
(1)

ويجمع على  

أْوِدي ة 
(2)

وأْوداء وأ ْوداي ةٌ وفي بعض النسخ أواِدي ة
(3)

وُوْديان  
(4)

. 

 

نيّ   ويظهرأن سبب تسمية الوادي      ْدي( وهُُو الم  بذلك اشتقاقا  من)الو 
(5)

أو الماء 

قيُق األبيض الذي يخرج في إْثر البول الرَّ
(6)

فالوادي أخذ منه؛لسيالن الماء فيه  
(7)

. 

 

اِدي( في أمثال الميداني )      ))إن هُ اللَّْيُل وأْضواُج مرة(وفي المثل13وقد ورد )الو 

اْلواِدي((
(8)

ْهَضاَم الَواِدى(())اللَّْيَل َوأَ وقوله 
(9)

وأصل المثلين أن يسير الرجُل ليال  في 

بطون األودية، ولعّل هناك من يغتيله وهو ال يدري، وهما في التحذير ،وينصب الليل 

،أو يرفع بتقدير الليُل وأهضام الوادي  ذَُّرك  الليل  على إضمار فعل والتقدير أح 

محذوران 
(10)

. 

 

 الَجْوف )َجوف(

ِمْن َجْوِف ِحَماٍر(())أْخلَى      
(11)

ْوُف بمعناه العام الخالء وهو الفراغ  الج 
(12)

 

والجوف والخارج عند سيبويه بمنزلة الظهر والبطن،تدخل على كل اسم فتصير 

أمكنة
(13)

ووافقه المبرد  
(14)

. 

 

ْوُف       ( الجيم والواو والفاء،كلمة واحدة وهي ج  ف  و  واللفظ من الجذر الثالثي )ج 

الشيء 
(15)

ّما جمعه فالجوف معتل العين،على قياس سوط وحوض،فيجمع على أ 

اط،وقد عدلوا عن أْفُعل )أْجُوف( كراهة الضمة  اف كما نقول أْسو  ال فنقول أْجو  أْفع 

                                                 

د ى(  -1  .97/  6مقاييس اللغة)و 

 .98/  8ينظر: العين)ودي(  -2

 .456/  9المحكم والمحيط األعظم)ودى(  -3

 .2420/  3معجم اللغة العربية المعاصرة)ودي(  -4

 .689/  2وي( جمهرة اللغة)د -5

 .456/  9المحكم والمحيط األعظم)ودى(  -6

 .343/  5ينظر: معجم البلدان)الوادي(  -7

 .75/  1مجمع األمثال  -8

، 194/  2، 335/  1، 342/  1، 282/  1، 159/  1،  50/  1، وينظر:  183/  2 نفسه  -9

2  /260 ،2  /235 ،2  /360 ،2  /361 ،2  /447. 

 .183/  2 نفسه ينظر: -10

 .257/  1مجمع األمثال  -11

 .189/  6ينظر: العين)جوف(  -12

 . 411/  1الكتاب  -13

 .348/  4ينظر:المقتضب  -14

 .495/  1مقاييس اللغة)جوف(  -15
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على الواو،ولكن ُجِمع على القياس المرفوض )أْجُوف(؛لكونه األصل 
(1)

ويجمع على  

(بضم الجيم )ُجوف 
(2)

. 

 

ْوُف المكان الذي يعرف بسعة فراغه، كقول الخليل في صفة حروف الجوف       الج 

))وسميت جوفا  ؛ألنها تخرج من الجوف فال تقع في مدرجة من مدارج اللسان،وال 

من مدارج الحلق،وال من مدرج اللهاة،إنّما هي هاوية في الهواء فلم يكن لها حيز 

تنسب إليه إاّل الجوف(( 
(3)

المطمئنة المنخفضة  وهو األرض 
(4)

))كأن ه وفي المثل  

صفة للموضع الموحش الخْرب جوف ِحماٍر((
(5)

وهو أوسع من الشعب،تسيل فيه  

التالع واألودية،وربما أوسع من الوادي و)أقصر(،وربما سهال  ال يمسك الماء أو 

مستدير القاع ماسكا  للماء 
(6)

وجوف األرض عمقها ومركزها  
(7)

. 

 

ْوف واد  في اليمنومن األ      مكنة الج 
(8)

وكورة باألندلس،وموضع غرب  

قرطبة،وهو اسم لليمامة ُكلّها 
(9)

ومن المجاز في الداللة جـوف اإلنسـان بطنـه  
(10)

 

وهـو مـا انطبقت عليه الكتفان والعضدان والعقالن،فهو داخل كل شيء 
(11)

والجوف 

الجبان 
(12)

ومن الليل  ثلثه األخير  
(13)

. 

 

ويظهر مما تقدم أن أصل تسمية الجوف بهذا االسم هو الفراغ؛ألّن الجوف يعني      

الفراغ 
(14)

ْوُف(في أمثال الميداني)  مرات(،أحدها داّل على المكان 6وقد ورد )الج 

))أْخلَى ِمْن َجْوِف ِحَماٍر((نحو
(15)

والجوف واد  لرجل من عاد اسمه حمار،كان يسكُن 

 ل هو الحمار نفسه،وجوفه بطنه،فإذا صيد لم ينتفع بشيء فيه وكان ذا ماء وشجر،وقي

مما في جوفه بل يرمى به وال يؤكل،وقيل أيضا  جوف الحمار بمنزلة الوادي القفر 

الذي ال منفعة للناس والبهائم فيه
(16)

وبصورة عامة فالجوف سواء كان واديا  أو بطن  

 حمار فكالهما دال على المكان. 
                                                 

 .264/  3ينظر: شرح المفصل  -1

 .74،  4/72ينظر: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  -2

 .57/  1كتاب العين)المقدمة(  -3

 .798والقاموس المحيط )الجوف(،  49المنجد في اللغة)الجوف(  ينظر: -4

وف(  -5  .489/  1ينظر: جمهرة اللغة)ج 

 .36/  9، ولسان العرب)جوف(  563/  7ينظر: المحكم والمحيط األعظم)جوف(  -6

 .423/  1ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة)جوف(  -7

وف(  -8  .142/  11ينظر: تهذيب اللغة)ج 

 .107/  23اج العروس)جوف( ت -9

 .1339/  4الصحاح)جوف(  -10

 .563ــ 562/  7المحكم والمحيط األعظم)جوف(  -11

 .157/  1أساس البالغة)جوف(  -12

 .108/  23تاج العروس)جوف(  -13

 189/  6، و)جوف(  57/  1ينظر: العين)المقدمة(  -14

 . 171/  2، 136/  2، 248/  1،  175/  1، 1/135،وينظر:  257/  1مجمع األمثال  -15

 . 257/  1نفسه  -16
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 بِْرك )بََرَك( 
))اَل يَْخفَى َعلَْيَك طَِريُق بِْرٍك َوإِْن ُكْنَت فِي َواِدي نََعاٍم((     

(1)
بِْرك اسم لموضع في 

اليمن 
(2)

وهو بين ذهبان وحلي،في نصف الطريق بين حلي ومكة  
(3)

وبرك أيضا  ماء 

لبني عقيل بنجد،وواد  قرب المدينة كثير النبات
(4)

وقد يكون الموضع في اليمن وهو 

بِْرك الِغماد بضم الغين وكسرها 
(5)

هُوت   وقيل الغماد هو ب ر 
(6)

أعاذنا هللا ــ سبحانه 

وتعالى ــ منه 
(7)

ّكة   وقيل بِْرك الغماد بقعة في جهنم ،وهو أيضا  موضع وراء م 

بخمس ليال  
(8)

ومن المجازالب ْرُك اإلبل البوارك،وكلكل البعير وصدره 
(9)

. 

 

( الباُء والّراُء والكاُف،أصٌل واحٌد وهو ثبات       ك  ويصاغ من الجذر الثالثي )ب ر 

،وإنما تذوق األرض   ْزن  الشيء،منه بروك اإلبل، فاإلبل ال تبرك في موضع ح 

بأخفافها،فإن كانت سهلة  بركت فيها 
(10)

وبِْرك على قياس قِْرد  
(11)

فكما يجمع قِْرد  

ة و د  ة وأبراك  على قُُرود وقِر  ك  أقراد  فالبِْرك يجمع على بُُروك وبِر 
(12)

. 

 

ويظهر مما تقدم أّن سبب تسمية الموضع بهذا االسم؛لبروك اإلبل فيه وتجمعها      

،وفي المثل  )مرة واحدة فقط(بعد سير طويل، وقد ورد )البِْرُك( في أمثال الميداني 

 َت فِي َواِدي نََعاٍم(())اَل يَْخفَى َعلَْيَك طَِريُق بِْرٍك َوإِْن ُكنْ 
(13)

فبرك ونعام موضعان 

بناحيه اليمن،ويضرب لمن له علم بأمر وإن كان خارجا  منه
(14)

ام واد  باليمامة  ون ع 

ام ماءان لبني 216لبني هزان،كثير النخل والزرع، وعن األصمعي )ت هـ( بِْرك ون ع 

عقيل، وقيل نعام موضع باليمن 
(15)

. 

 

 

 

 

 
                                                 

 .235/  2مجمع األمثال  -1

 .1575/  4ينظر: الصحاح)برك(  -2

ُك(  -3  .400/  1معجم البلدان)البُر 

ُك(نفسه -4  .401/  1  )البُر 

 .400/  10ينظر: لسان العرب)برك(  -5

هوت واد  باليمن تجمع فيه أرواح الكافرين، ينظر: ديوان  -6 لول( ب ر   .78/  2االدب)ف ع 

 .400/  10لسان العرب)برك(  -7

 .  10/400  )برك(نفسه -8

 .367 – 366/  5العين)برك(  -9

10-  ) ك   .229، 227/  1مقاييس اللغة)ب ر 

 .400/  10ولسان العرب)برك(   1575/  4ينظر: الصحاح)برك(  -11

 .114/  5ينظر: العين)قرد(  -12

 .235/  2مجمع األمثال  -13

 .235/  2نفسه  -14

ام(  -15  .527/  33وينظر: تاج العروس)نعم(   293 – 292/  5معجم البلدان)ن ع 
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 بَْلَدح )بَْلَدَح(

 

))لِكْن َعلَى بَْلَدَح ب ْلد ح أحد أودية مكَّة المكّرمة من جهة المغرب،وفيه قيل المثلُ      

قَْوٌم َعْجفَى((
(1)

وب ْلد ح ممنوع من الصرف عند الميداني؛ألنه منقول عن الفعل من 

فه في غير هذا الموضع فقد أراد ر  ح  الرجُل(؛وألنه أُِريد  به البقعة ،ومن ص   قولهم )ب ْلد 

به المكان 
(2)

ف للعلِميّة والتأنيث  ونقل الزبيدي أنّه ال يُْصر 
(3)

. 

 

وما ذهب إليه الميداني من سبب في منع الصرف قد ورد في معاجم اللغة فقوله      

ح  الّرُجُل( إذا ضرب بنفسه األرض، وب ْلد ح موضع  )ب ْلد 
(4)

. 

 

ُرض  واتّس      ُح من مبلنِدح وهو المكان إذا ع  ع ب ْلد 
(5)

وهو اسم موضع يراد به  

الوادي 
(6)

عند الجّراحية في طريق التَّْنِعيم إلى مّكة  
(7)

. 

 

ُح( في أمثال الميداني       ))لِكْن َعلَى ،وفي المثل )مرة واحدة فقط(وقد وردت)ب ْلد 

بَْلَدَح قَْوٌم َعْجفَى((
(8)

المثل لبيهس الفزاري ،وبلدح موضع يسكن فيه أهله،وعجفى 

وصف ألهله من الفقر،ويضرب في التحزن باألقارب 
(9)

. 

 

 َجِرْيب )َجَرَب(

))كل  نْهٍر يُْحِسينِي إالَّ اْلَجِرْيَب فإنَّهُ يُْرِوينِي((     
(10)

ِريُب الوادي  الج 
(11)

الياء فيه  

زائدة عند سيبويه؛ألن الياء في ف ِعيل لم تأت لتلحق الثالثي بالرباعي من األسماء 
(12)

 

هـ(  442وكذلك عند الثمانيني)ت
(13)

 والغرض من زيادتها؛امتداد الصوت والتكثير  

 

                                                 

/  1ومشارق األنوار)بلدح(   480/  1،و معجم البلدان)ب ْلدح( 208/  2ينظر: مجمع األمثال  -1

116. 

 .208/  2مجمع األمثال  -2

 .320/  6تاج العروس)ب ْلد ح(  -3

،  356/  1، والصحاح)بلدح( 215/  5، وتهذيب اللغة)بلدح(  335/  3العين)بلدح( ينظر:  -4

وكتاب األفعال البن القطاع)باب الرباعي الصحيح(   313/  1والمخصص)اإلعياء في المشي( 

 .320/  6وتاج العروس)بلدح(   415/  2ولسان العرب)بلدح(   110/  1

لِّل( ينظر: جمهرة اللغة)باب ما جاء على مُ  -5 ْنل ل وُمْفع   .1217/  2ْفع 

 .73/  4والمحكم والمحيط األعظم)ب ْلد ح(   24/  2ينظر:ديوان األدب)باب ف ْعل ل(  -6

وينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر، ابن   273/  1معجم ما استعجم)بلدح(  -7

 .151/  1األثير)ب ْلد ح(، 

 .208/  2مجمع األمثال  -8

 .183/ 2،وجمهرة األمثال 208 / 2ينظر:نفسه  -9

 .162/  2مجمع األمثال  -10

 .112/  6ينظر: العين)جرب(  -11

 .604/  3ينظر: الكتاب  -12

 .233ينظر: شرح التصريف،  -13
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بها 
(1)

وال يجوز كسر أولها كما تكسر ِشِعير وبِِعير؛ألن ثاني حروفها ليس من 

حروف 
(2)

الحلق 
(3)

. 

 

( الجيُم والراُء والباُء،أصالن أحدهما شيٌء       ب  ر  ريُب من الجذرالثالثي)ج  وج 

يحوي شيئا  آخر 
(4)

اب وأْفِعل ة   ال نحو ُجر  ُع على فُع  وبما أنّه على وزن ف ِعيل فيُْجم 

نحو أْجِرب ة و فُُعل نحو ُجُرب وأْفِعالء نحو أْجِرباء وفِْعالن نحو ِجْربان 
(5)

وفُْعالن 

اب  ال نحو ِجر  نحو ُجْربان وفِع 
(6)

. 

 

ريُب  من األرض  نصُف       الج 
(7)

الف ّجان 
(8)

ْعلوم الذرع  والمساحة   فهو مقدار م 

ة رةُ أْقفِز  ش  ،وهو ع 
(9)

؛ألن الجريب من األرض ذات القياس المعلوم،ثّم أطلق على 

أرض  معينة  معروفة  
(10)

زرعةٌ  ِريُب م  وقيل الج 
(11)

نِ   ىٍّ في الجاهلية ثم وواد  كان لغ 

ِريب واد بين أجلى وبين الذنائب وحبّر،تجئ  ة،وذكر يعقوب أن الج  ار  صار لبني ف ز 

أعاليه من قبل اليمن حتى يلقى الرمة 
(12)

والجريبان األول في نجد واآلخر في تهامة  
(13)

ريُب ِمكيال وهو أربعة أقفزة  ومن المجازالج 
(14)

ومن الطعام مقداٌر معلوم  
(15)

. 

 

ّرب       أّما عربية اللفظ فقد ذهب ابن دريد وابن سيده أّن الجريب  غير عربي بل ُمع 
(16)

وقد نقل الجواليقي عن ابن دريد ذلك  
(17)

. 

ِريُب( في أمثال الميداني       ))كل  نْهٍر ،وفي المثل)مرة واحدة فقط(وقد ورد )الج 

يُْحِسينِي إالَّ اْلَجِرْيَب فإنَّهُ يُْرِوينِي((
(18)

بُّ إليه أودية ،يضرب   والجريب واد  كبير ت ْنص 

 

                                                 

 .14/  1ينظر: المنصف البن جني  -1

/  2حروف الحلق  ستة وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء ،ينظر: المقتضب  -2

140. 

 .19/  1ينظر: المنصف  -3

4-  ) ب  ر   .449/  1مقاييس اللغة)ج 

 .614،  604/  3ينظر: الكتاب  -5

 .284،  276/  3ينظر: شرح المفصل  -6

 .112/  6الف ّجان لغة في الف ّدان وهو معروف في مساحة األرض،ينظر: العين)الهامش(  -7

 .112/  6العين)جرب(  -8

 .37/  11تهذيب اللغة)جرب(  -9

 .186/  1، ومجمل اللغة)جرب(  37/  11  )جرب(نفسهينظر:  -10

 .401/  7المحكم والمحيط األعظم)جرب(  -11

 .378/  2معجم ما استعجم)الجريب(  -12

 .378/  2  )الجريب(نفسه -13

 .112/  6العين)جرب(  -14

 .98/  1الصحاح)جرب( -15

 .401/  7األعظم)جرب( والمحكم والمحيط   266/  1ينظر: جمهرة اللغة)جرب(  -16

17-  ، )  .254المعرب من الكالم األعجمي )الجريب 

 .162/  2مجمع األمثال  -18
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هُ أْسب ُغ عليك من نعم غيره  م  لمن نِع 
(1)

. 

 

 الَغِميس )َغَمَس(

))ِذيبَةُ قُفٍّ َما لَها َغِميُس((     
(2)

الغميُس بمعناه العام الوادي 
(3)

الياء فيه زائدة على  

مذهب سيبويه قوله ))لم تجيء الياء التي في ف ِعيل لتحلق بنات الثالثة ببنات 

األربعة(( 
(4)

))و فعيل بناء موضوع للمبالغة(( ِعيل تفيد المبالغة؛لقول بن يعيشوف  
(5)

. 

 

( الغين والميم والسين،أصٌل واحٌد       س  م  ويصاغ الغميس من الجذر الثالثي )غ 

ح يدل على غطِّ الشيء صحي
(6)

ان  ويجمع على فُعالن نحو ُغْمس 
(7)

وبما أنّه على وزن 

ال  ال و فُع  ف ِعيل،فيُكّسر على أوزان حددها سيبويه وتقدم ذكرها في جريب،وهي: فِع 

وأْفِعل ة وفُُعل وأْفِعالء وفِْعالن بكسر الفاء وضمها
(8)

. 

 

ء،وكذلك األجمة من القصب الغميس العالي من األودية،وقيل مجرى الما     
(9)

وكل 

ملتف يغتمس فيه أي يستخفى
(10)

وقيل مسيل الماء الصغير بين البقل والنبات 
(11)

ومن 

األماكن التي عرفت به الغميس موضع بديار بني قيس بن ثعلبة 
(12)

وبركة على  

تسعة أميال من الثعلبية 
(13)

ومن المجاز الغميس هو الغمير 
(14)

تحت اليبيس، وكل  

شيء لم يظهر للناس،والغميس الليل 
(15)

. 

 

ويظهرمما تقدم أن أصل تسمية الموضع بالغميس هو االستخفاء،فكل مكان      

يستخفى فيه فهو غميس 
(16)

ِمْيُس(في أمثال الميداني     فقط()مرة واحدة وقد ورد)الغ 

 

                                                 

 .162/  2نفسه  -1

 .282/  1مجمع األمثال  -2

 .380/  4ينظر: العين)غمس(  -3

 .604/  3الكتاب  -4

 .139/  2شرح المفصل  -5

 .394/  4معجم مقاييس اللغة)غمس(  -6

 .380/  4العين)غمس( ينظر:  -7

 .614،  604/  3ينظر: الكتاب  -8

 .662/  2وينظر: المعجم الوسيط)غمس(   380/  4)غمس(  العين -9

 .73/  8تهذيب اللغة)غمس(  -10

والمحكم والمحيط  686/  1وينظر:مجمل اللغة)غمس(   957/  3الصحاح)غمس(  -11

 .157/  6ولسان العرب)غمس(  438/  5األعظم)غمس( 

 .1005/  3معجم ما استعجم)الغميس(  -12

ْيس(  -13  .561القاموس المحيط)الُغم 

 2الغمير: نبت ينبت في أصل النبت حتى يغمر األول، ينظر: الجراثيم)باب الشجر والنبات(  -14

 /59. 

 .73 – 72/  8تهذيب اللغة)غمس(  -15

 .73/  8)غمس( نفسهينظر: -16
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))ِذيبَةُ قُفٍّ َما لَها َغِميُس((وفي المثل
(1)

ِميس الوادي  لُظ من األرض،والغ  فالقُفُّ ما غ 

الذي فيه شجر ملتف ،ويضرب لمن جاهر بالعداوة وأظهر المناوأة
(2)

. 

 

 وهي: المطلب الثاني: متعلقات الوديان

 ُجُرف )َجَرَف(

))إنَّ ُجْرفََك إلَى اْلَهْدِم((      
(3)

الُجْرُف الموضع الذي يجترف أو يؤكل من  

أصله،ومن الوادي أسانيـده التي يجرفها الماء 
(4)

والجـرف كالساحل مقلوب اللفظ  

ْفُعول(،واألصل مجـروف؛ألن الماء جرف ل هُ فهو)م  ح  مسحول ه كما الساحل الماء س 
(5)

. 

  

فالجرف الهار  [132]التوبة نَاِر َجَهنَّمَ َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر فَانْ َهاَر ِبِه ِفي قال تعالى     

ار  كالدَّْحل  إذا حفر الماء في أْصلِه فاْحت ف ره ف ص 
(6)

د ع  أْعاله   ف  أْعاله،فإذا انص  وأ شر 

ف هُو  هار  
(7)

فالُجْرُف ما ت ْجرفه السيول وأكلْته من األرض 
(8)

أو من األودية  
(9)

 

ف ِة  ْرُف بالفتح أخُذ الشيء  عن وْجه األرض بالِمْجر  والج 
(10)

وبضم الجيم جانب  

الوادي المنتصب 
(11)

. 

 

ومن المواضع الُجْرُف موضٌع على ثالثة أميال من المدينة نحو الشام، وكذلك      

موضع بالحيرة كانت به منازل المنذر، وهو أيضا  موضع قرب مكة كانت به وقعة 

سليم، وناحية من نواحي اليمامة،كان به يوم الجرف لبني يربوع على بني بين هذيل و

عبس 
(12)

ْرُف بفتح الجيم الماُل الكثير  ومن المجازالج 
(13)

. 

 

( الجيُم والراُء والفاُء،أصٌل واحٌد وهو أْخُذ الشَّْيِء       ف  ر  وهو من الجذر الثالثي )ج 

ُكلِِّه ه ْبشا  
(14)

فة  ويجمع على أْجراف وُجُروف  وِجر 
(15)

. 

                                                 

 .282/  1مجمع األمثال  -1

 .282/  1ينظر:نفسه  -2

 .65/  1مجمع األمثال -3

 .108/  6ينظر: العين)جرف(  -4

 .1727/  5والصحاح)سحل(   534/  1ينظر: جمهرة اللغة)سحل(  -5

 .182/  3الدَِّحُل العظيم البطن وقيل الخّداع،ينظر:العين)دحل(   -6

 .149/  16وينظر: التفسير الكبير)سورة التوبة(   30/  11تهذيب اللغة)جرف(  -7

(   1336/  4الصحاح)جرف(  -8 ف  ر   .444/  1وينظر: مقاييس اللغة)ج 

 .204/  1الفائق في غريب الحديث واألثر، الزمخشري)جرف(  -9

10-  ) ف  ر  وينظر:لسان العرب)جرف(   262/  1النهاية في غريب الحديث واألثر، ابن األثير)ج 

9  /27. 

اف( -11  .101/  1معجم البلدان )أْجر 

 .128/  2  )الُجْرُف(نفسهينظر: -12

 .31ــ  30/  11تهذيب اللغة)جرف(  -13

14- ) ف  ر   .444/  1مقاييس اللغة)ج 

 .390/  7المحكم والمحيط األعظم)جرف(  -15
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ويظهر أّن سبب تسمية الموضع بالجرف؛لما تجرفه السيول من األودية أو أي      

مكان آخر
(1)

))ُجُرٌف ،أحدهما )مرتين فقط(وقد ورد )الُجُرُف( في أمثال الميداني  

ُمْنَهاٌل َوَسَحاٌب ُمْنَجاٌل((
(2)

فالجرف ما تجرفه السيول من الوادي ،والمنهال  

ب المنجال المنك ِشف،ويضرب للرجل الذي ال حزم عنده وال عقل وال المنهار،والسحا

يطمع في خيره 
(3)

. 

 

 َشْرج )َشَرَج(

))أَْشبَهَ َشْرٌج َشْرًجا لَْو أَنَّ أَُسْيِمًرا((     
(4)

ُج الوادي،وقيل ُمنعرجه  ر  الشَّرُج ش 

وملتقاه،وقد تجتمع أشراُج أودية  في موضع  واحد  
(5)

وقيل الشَّْرُج مجاري الماء من  

الحرار 
(6)

إلى السهل  
(7)

وقيل  ماء لبني عامر  
(8)

وأصل اللفظ من الشَّق،أي  شق  

اآلخر  الّشيء إلى  نصفين أحدهما  شرج
(9)

ْعُروف   والشرُج  موضع م 
(10)

وقيل 

ُحهُ  ُج الوادي ُمْنف س  ر  ش 
(11)

أو أْسف له إذا بلغ منفسحه  
(12)

ْرج جبل في ومن المواضع الشَّ 

ديار غني أو )غي( 
(13)

ُج بفتح الراء في الدابة،أي يكون إحدى  ومن المجاز الّشر 

ُخْصي تِيه أعظم من األخرى 
(14)

والشَّْرُج أعلى ثقب االْست  
(15)

أو القصبة التي بين  

اِحٌد  ْرٌج و  ْرب أي هما ش  الدبر واألنثيين ، وقيل الضَّ
(16)

ل ُل بين   وهو الخ 

األصابع،وقيل األصابُع نفسها 
(17)

. 

 

                                                 

 .204/  1ينظر: الفائق في غريب الحديث واألثر، الزمخشري)جرف(  -1

 .65/  1وينظر: 177/  1مجمع األمثال  -2

 .177/  1ينظر:نفسه  -3

 .362/  1مجمع األمثال  -4

 .34/  6ينظر: العين)شرج(  -5

ّرة وهي أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار،ينظر:تهذيب -6 ار جمع ح  الِحر 

 .276/  3اللغة)حر( 

 .284/  10وينظر: تهذيب اللغة)شرج(   2/  4غريب الحديث، ابن سالم)شرج(  -7

 .205إصالح المنطق ،  -8

سلم( ينظر:غر -9 ل ْيِه و  ِديث النَّبِي صلى هللا ع  ، والزاهر في 296/  1يب الحديث، ابن قتيبة)ح 

 ) ْرِج فالن   .459/  1معاني كلمات الناس)قولهم: لست  من ش 

 .3411/  6وينظر: شمس العلوم)ف ْعل(   147/  1جمهرة اللغة)قضض(  -10

(   324/  1الصحاح )شرج( -11 ج   .269/  3وينظر: مقاييس اللغة)ش ر 

وينظر: المخصص)باب مجاري الماء في   243/  7المحكم والمحيط األعظم)شرج( -12

 – 58/  6، وتاج العروس)شرج(  307 – 306/  2، ولسان العرب)شرج(  70/  3الوادي( 

59. 

ْرٌج( -13   334/  3معجم البلدان)ش 

 .205إصالح المنطق)باب ما تضعه العامة في غير موضعه(،  -14

 .495/  13عجز وقد يراد بها حلقة الدبر، لسان العرب)سته( االست ال -15

 .243/  7المحكم والمحيط األعظم)شرج(  -16

 .147/  1المخصص)األصابع وما فيها(  -17
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ب((       ْنُج وهو فارسيٌّ معرَّ قال الفارابي ))يُقال هذا شرُج هذا أي مثله وهو الصَّ
(1)

 

وقد ال يريد بالفارسي المعرب الّشرج ؛ألن الشرج لم يرد في كتب المعرب والدخيل 
(2)

ْنج ذو األوتار فهو معرب وقد اخ  م أما الصَّ ج  تصت به الع 
(3)

. 

 

( الّشيُن والّراُء والجيُم،أصٌل يدلُّ على اْختِالط        ج  ر  والشرج من الجذر الثالثي )ش 

ل ة   اخ  ُمد  و 
(4)

اج    ويجمع على ِشر 
(5)

ْشراج   
وأ 

(6)
وُشروج   

(7)
. 

 

َشْرٌج َشْرًجا ))أَْشبَهَ ،وهي )مرة واحدة فقط(وقد ورد )الشَّْرُج( في أمثال الميداني      

لَْو أَنَّ أَُسْيِمًرا((
 (8 )

وشرج موضع بعينه،وأسيمر تصغير أْسُمر نوع من النبات،ويريد 

أّن الموضع نفس الموضع لو أّن أسيمر موجود
(9)

والموضع ال يخرج من كونه 

 موضعا  في واد  حّل فيه صاحب المثل.

 

 َعاقُول )َعقََل(

))َعاقُوُل َحِديٍث((     
(10)

ج والتوى من النهر والوادي، فهو الموضع  رَّ اقُوُل ما ت ع  الع 

المعوج من النهِر 
(11)

وهو عـربي صحيح،أُلِحق  بـه من األلفـاظ األعجميـة كـ  

)آجور(؛لغـرض التعـريب 
(12)

األلف فيه زائدة  
(13)

وذهب إلى ذلك ابن السراج 
(14)

 

وابن يعيش
(15)

. 

 

ة        ( العيُن والقاُف والالُم،أصٌل واحٌد يدلُّ على ُحْبس  ق ل  وهو من الجذر الثالثي )ع 

في الّشْيءِ 
(16)

اقِيل   و  ويجمع على ع 
(17)

. 

 

                                                 

 .99/  1ديوان األدب)ف ْعل(  -1

ينظر: المعرب للجواليقي، واأللفاظ الفارسية المعربة، السيد أدي شير، والمفصل في األلفاظ  -2

 الفارسية المعربة ، الدكتور صالح الدين المنجد.

ْنج( ،  -3  .424ينظر: المعرب للجواليقي)الصَّ

4-  ) ج   .268/  3مقاييس اللغة)ش ر 

ج(  -5  .635/  2الدالئل في غريب الحديث ، السرقسطي)ش ر 

6-  ) ج   .269/  3مقاييس اللغة)ش ر 

 .1182/  2معجم اللغة العربية المعاصرة)شرج(  -7

 .362/  1مجمع األمثال  -8

 .362/  1نفسه  -9

 .28/  2مجمع األمثال  -10

(  161/  1ينظر: العين)عقل(  -11 ق ل   .73/  4/  ومقاييس اللغة)ع 

 . 221/  4ينظر: الكتاب  -12

 .249/  4  نفسه ينظر: -13

 .191/  3ينظر: األصول في النحو  -14

 .168/  4ينظر: شرح المفصل  -15

( مقاييس  -16 ق ل   .69/  4اللغة)ع 

 .161/  1وينظر: تهذيب اللغة )عقل(  463/  11لسان العرب)عقل(  -17
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العاقوُل من األرِض ال يُْهت دى ل ه ا      
(1)

عاِطفُها   ومن األنهار م 
(2)

أو المعوج منها  
(3)

وكل معطف واد  عاقول 
(4)

معظمه أو موجه وقيل الب ْحر 
(5)

ْمِل  والمعوج من الرَّ
(6)

. 

 

ومن أسماء األماكن دير عاقول دير بين مدائن كسرى والنعمانية      
(7)

ومن المجاز  

العاقوُل ما الت ب س  من األُُمور
(8)

ونبات شوكي عند أهل العراق 
(9)

. 

 

عناه ويظهرأّن سبب تسمية الموضع المعوج بالعاقول؛ألن العاقول في أصل م     

يحفظ ما يتستر به ويلجأ إليه،فهو معظم ومحتوى كل شيء
(10)

اقُوُل( في  وقد ورد )الع 

))َعاقُوُل َحِديٍث((،وفي المثل )مرة واحدة فقط(أمثال الميداني 
(11)

فالعاقول الموضع 

ج من النهر والوادي،ويضرب لمن ال يفوته حديث سمعه الُمْعو 
(12)

وهو تعبير 

 مجازي. 

 

 قَْعر )قََعَر(

))تُْخِرُج اْلِمْقَدَحةُ ما في قَْعِر البُْرَمِة((     
(13)

الق ْعُر هو الموضع الذي يكون أقصى 

وأسفل أي موضع كان، فهو موضٌع من موضع آخر كقعر البئر
(14)

وقعر الفم أقصاه  
(15)

وقعر اإلناء نهايته السفلى من الداخـل  
(16)

فهو لفظ يدلُّ على العمـق  
(17)

 

والنهايـة 
(18)

وليس للمـوضـع شــيء بعــده فهـو أقصـاه  
(19)

.  

 

                                                 

 .1206/  2ينظر: جمهرة اللغة)فاعول(  -1

 .372/  1ينظر:ديوان األدب)فاعول(  -2

 .206/  1وينظر: المحكم والمحيط األعظم)عقل(   1770/  5الصحاح)عقل(  -3

ولسان   4657/  7وينظر: شمس العلوم)فاعول(   206/  1المحكم والمحيط األعظم)عقل(  -4

ْقُل(  463/  11العرب)عقل(   .1034والقاموس المحيط )الع 

 .206/  1ينظر: المحكم والمحيط األعظم)عقل(  -5

 .30/  30ينظر:تاج العروس)عقل(  -6

 .30/  30وينظر: تاج العروس)عقل(   520/  2معجم البلدان)ديرالعاقول(  -7

 .161/  1ر: العين )عقل(ينظ -8

 .1531/  2ومعجم اللغة العربية المعاصرة)عقل(   251/  3ينظر: المخصص)الطرفاء(  -9

 .29/  30، وتاج العروس)عقل(  28/  2ينظر: مجمع األمثال  -10

 .28/  2مجمع األمثال  -11

 .28/  2ينظر:نفسه  -12

 .140/  1مجمع األمثال  -13

/  8وشمس العلوم)ق ْعر(   770/  2وجمهرة اللغة)رعق(   155/  1ينظر: العين)قعر(  -14

5563. 

 .155/  1ينظر:العين)قعر(  -15

 .153/  1ينظر: تهذيب اللغة)ق ْعر(  -16

 .452/  13وتاح العروس)قعر(  797/  2ينظر: الصحاح)قعر(  -17

 .760/  1ينظر: مجمل اللغة)قعر(  -18

  108/  5ولسان العرب)قعر(   196/  1ينظر: المحكم والمحيط األعظم)قعر(  -19
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ْوبة       والق ْعُر بفتح القاف ج 
(1)

تنجاب من األرض وتنهبط،يصعب االنحدار فيها 
(2)

 

وهو وسط الشيء مع نزول فيه 
(3)

أي  ))إنَّ قَْعَر َجَهنََّم لََسْبعُوَن َخريفاً((وفي الحديث  

بُلُوغ قعرها يكون في سبعين عاما  
(4)

هُ أي وم ر  ش ج  ر  ن ْخل هُ و  ن المجاز الق ِعر الق لِع، ق ع 

هُ  َقِعرٍ قال تعالىق ل ع  [93]القمر َكأَن َُّهْم َأْعَجاُز َنْخٍل ُمن ْ
(5)

ة   ة الشَّْهو  ةٌ بعيد  أةٌ ق ِعر  واْمر 
(6)

 

وق ْعُر السفينة جزؤها المغمور في الماء 
(7)

. 

 

( القاُف والعيُن والراُء،أصٌل يدلُّ على الذهاب       ر  ويصاغ من الجذر الثالثي )ق ع 

ُسْفال  
(8)

والجمع قُُعوٌر  
(9)

. 

 

ويظهر أّن سبب تسمية الموضع بالقعر؛لعمقه ألن التَّْقِعير في أصل اللغة التعميق       
(10)

))تُْخِرُج في المثل،و)مرة واحدة فقط(وقد ورد )الق ْعُر( في أمثال الميداني  

اْلِمْقَدَحةُ ما في قَْعِر البُْرَمِة((
 (11)

والبرمة قِْدٌر من حجر 
(12)

. 

 

 وهي: المطلب الثالث:الشقوق واألخاديد

 َمفَاِصل )فََصَل(
())أَْعَذُب ِمْن...َوَماِء الَمفَاِصِل(      

(13)
المفاِصُل وهي صخور يتصل بعضها ببعض  

رَّ الماُء عليها؛تسرب إلى قرارها صافيا   ، فإذا م 
(14)

ْمٌع ليس على ِزن تِه   والمفاصُل ج 

اِجد   س  واِحٌد كم 
(15)

ف اِعل،ثالثه ألٌف بعدها حرفان،وهكذا جمع   فهو جمع على وزن م 

يمنع من الصرف في النكرة وفي المعرفة 
(16)

. 

 

                                                 

وبة: فجوة ما بين البيوت، الحفرة، موضع أملس سهل بين أرضيين..، ينظر:المحكم  -1 الج 

 .567/  7والمحيط األعظم )جوب( 

 .197/  1المحكم والمحيط األعظم)قعر(  -2

 .379/  4معجم البلدان)الق ْعُر(  -3

،وينظر: صحيح مسلم)المسند 56هـ(  761مغني اللبيب عن كتب األعاريب ، ابن هشام )ت  -4

 (.329)رقم الحديث 186/  1الصحيح المختصر( 

 .1015/  3ينظر: غريب الحديث، إبراهيم الحربي)باب قعر(،  -5

 .770/  2جمهرة اللغة)رعق(  -6

 .1843/  3معجم اللغة العربية المعاصرة)قعر( -7

 .109/  5ييس اللغة)قعر( مقا -8

 .196/  1المحكم والمحيط األعظم)قعر(  -9

 .9/  2ينظر: الصحاح)قعر(  -10

 .140/  1مجمع األمثال  -11

 .272/  8العين)برم( ينظر: -12

 .49/  2مجمع األمثال  -13

 .891/  2ينظر: جمهرة اللغة)صفل(  -14

 .167/  1ينظر: شرح المفصل  -15

 218تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ،و 178/  1 نفسه ينظر: -16
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ُدلُّ  والمفاصل      ( الفـاُء والّصـاُد والـالُم،كلمـةٌ صحيحـةٌ تـ  ل  من الجذر الثالثـي )ف ص 

علـى تمييـز الشيِء من الشيِء وإبان تِِه عنه 
(1)

. 

 

ْفِصُل الذي هو كل ُمْلت قى عْظمين من       الف ْصُل الحاجُز بين الشيئين ، ومنه الم 

ْلب ةُ الُمتراِصف ةُ،وقيل المفاِصُل ما بين  ة الصُّ ار  د ، والمف اِصُل التي هي الِحج  س  الج 

صى  ِصغاٌر،ف ي ْصفُو ماُؤه وي ِرقُّ  ْضواٌض وح  ملِة يكون بينهما ر  ب ل ْيِن من الرَّ الج 
(2)

وقيل 

المواضع التي ينفصل فيها السيل من الجبل،حيث يكون الرضراض،فينقطع الماء به 

ويصفو إذا جرى فيه 
(3)

ْفِصل كل مكان في الجبل ال ت ْطلُُع عليه الشمسُ   والم 
(4)

وقيل  

ْفِصل  المفرق ما بين الجبل والسَّْهل، و كل موضع ما بين جبلين يجري فيه الماء م 
(5)

 

ف اِصل صُ  دوع في الجبال يسيل منها الماء والم 
(6)

أو عبارة عن شقوق كبيرة تنقطع  

بها أجزاء الكتل الصخرية الكبرى إلى كتل صغيرة متراصة، فتكون كتل صخرية 

صغيرة من الكتل األكبر،وتكون على أشكال هندسية واضحة 
(7)

. 

 

ومن المجاز المفاِصُل مفاِصُل األعضاء     
(8)

وقف في ومفاصل الكالم مواضع ال

السلسلة النطقية،فينقسم السياق إلى دفعات كالمية 
(9)

. 

 

ويظهر مما تقدم أّن سبب تسمية المفاصل بهذا االسم؛ألنها تفصل الجسم إلى      

ف اِصُل( في أمثال الميداني  أجزاء متساوية أو غير متساوية، وقد وردت )الم 

))أصفَى ِمْن َماِء المفَاِصل((مرات(،أحدها3)
(10)

اصل منفصل الجبل من والمف

الرملة،يكون بينهما رضراض وحصى صغار،يصفو ماؤه ويرقّ 
(11)

والمثل يدّل على 

المبالغة في الصفاء وحسن النية
(12)

. 

 

 

 

 

                                                 

1-  ) ل   .505/  4مقاييس اللغة)ف ص 

،  523/  11، ولسان العرب)فصل(  330 – 329/  8ينظر:المحكم والمحيط األعظم)فصل( -2

 .165/  30وتاج العروس)فصل(   1042والقاموس المحيط )الفصل(، 

 .147/  4شرح شافيه ابن الحاجب الرض األستراباذي)الخط(  -3

 .126/  7وينظر: العين)فصل(   523/  11لسان العرب)فصل( -4

 .523/  11لسان العرب)فصل(  -5

 .523/  11  )فصل(نفسه -6

 .81ينظر: المقدمات في الجغرافيا الطبيعية،  -7

 .1790/  5الصحاح)فصل(  -8

 .270ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها ،  -9

 .49/  2،  57/ 1وينظر:، 412/  1مجمع األمثال  -10

 .412/  1نفسه  -11

 .567/ 1ينظر: جمهرة األمثال  -12
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 أُْخُدود )َخدَّ، َخَدد(

أصحاب األخدوِد ق ْوٌم من [1]البروج قُِتَل َأْصَحاُب اأْلُْخُدودِ قال تعالى     

،وهو شقٌّ في األرض  هُم،وكان كافرا ،فألقاهم في أْخُدود  لِك  هم أو م  المؤمنين،خالفوا قوم 

يحفر مستطيال  
(1)

 . 

 

وقيل األخدود في النص الكريم بدل كل من كل،ويراد به النار؛ألنه مشتمل عليها،      

وقيل بل النص قائم على حذف مضاف أي أخدود النار
(2)

وذهب إلى ذلك الصبان)ت  

هـ(  1206
(3)

. 

 

ُل الشَّْيِء       دَّ( الخاُء والداُل المضّعفة،أصٌل واحٌد وهو ت أ سُّ ويصاغ من الجذر)خ 

ْفلِ  وامتداُدهُ إلى السُّ
(4)

اِديد    ويجمع على أ خ 
(5)

د   وُخد 
(6)

. 

 

األُْخُدوُد حفرة مستطيلة تحفر في األرض     
(7)

قِ  ْند  كالخ 
(8)

واألخاديد ذات مساحات 

متباينة، فمنها الصغير ومنها الواسع،فأخدود وادي الراين في أوروبا يشغل حوضا  

كيلو مترا ، وقد يحتوي األخدود على  30كيلو مترا  وعرضه  320هابطا  طوله 

مجموعة من البحيرات األخدودية،كاألخدود العظيم الذي يربط القارتين اإلفريقية 

واآلسيوية 
(9)

ياط في الظَّْهرِ  ومن المجازفي الداللة األخدود آثار السِّ
(10)

. 

 

))ُكْنَت تَْبِكي ،وفي المثل)مرة واحدة فقط(وقد ورد )األْخُدوُد( في أمثال الميداني      

ِمَن اأْلثَِر الَعافِي، فَقَد اَلقَْيَت أُْخُدوداً((
 (11)

ويضرب لمن يشكو القليل من الشر ثم يقع 

في الكثير
(12)

. 

 

 

 

 

                                                 

 .110/  31التفسير الكبير )مفاتيح الغيب()تفسير سورة البروج(  -1

 .1038/  2ينظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك  -2

 .186/  3ينظر: حاشية الصبان على شرح األشموني ،  -3

دَّ( معجم مقاي -4  .149/  2يس اللغة)خ 

 .49/  3معجم ديوان األدب)أُْفعول(  -5

 .617/  1معجم اللغة العربية المعاصرة)خدد(  -6

،والنهاية في غريب  505/  4والمحكم والمحيط األعظم)خد(   138/  4ينظر: العين)خد(  -7

 ) د  د   .65، و الكليات)اأْلُْخُدود(   13/  2الحديث واألثر، ابن األثير)خ 

 . 20معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية)األخدود(  -8

 .101قواعد الجغرافيا العامة الطبيعية والبشرية)أنواع االنكسارات(،  -9

 .138/  4ينظر: العين)خد(  -10

 .134/  2مجمع األمثال  -11

 .134/  2نفسه  -12
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، َشقََق(  َشق  )َشقَّ

))َوأٌم بِِشقٍّ أْهلُهُ ِجيَاٌع((     
(1)

الشَّقُّ وهو الصدع أو الحيز، يكون في األجسام 

كالعود والحائط والزجاجة 
(2)

وفي األرض كاألخدود،الذي هو الشق المستطيل في  

األرض 
(3)

وكل موضع مشقوق  
(4)

اقال تعالى  أي  [93]عبس ثُمَّ َشَقْقَنا اأْلَْرَض َشقًّ

شق األرض بالنبات،أو بالكراب على )البقر(،أو اآللة،وأسند ــ سبحانه وتعالى ــ 

الشق إلى نفسه؛إسناد الفعل إلى السبب
(5)

. 

 

َماُء اْنَشقَّْت لقوله تعالىوقد يكون ذلك الشق في السماء؛      َوَأِذَنْت ِلَرب َِّها  ِإَذا السَّ
تْ  هنا حالة من الحاالت التي تمر بها السماء يوم  واالنشقاق[9 – 1]االنشقاق  َوُحقَّ

القيامة 
(6)

ة( وعن اإلمام علي )  أنََّها تَْنَشق  ِمَن الَمَجرَّ
(7)

. 

 

وقد يكون الشَّقُّ غير بائن وال نافذ      
(8)

ة  بين الرمال،تنبت العشب   وقد يكون فُْرج 

قيقة   والشجر فتسّمى ش 
(9)

أو في الجبِل ويُسّمى اللصب   
(10)

ويكون في الصخرة  

فيُس ّمى شريم  
(11)

وفي الشَّفة ويسمى خرتا   
(12)

وفي النّواة ويسمى قِْطميرا   
(13)

وقد 

يكون الشق من أثر ضغط كبير على الجسم،كالشقوق الموجودة في الجبال،وقد يكون 

أثر الجفاف،كما في الشقوق التي تحدث في رواسب الطين الِغرين
(14)

. 

 

قاق فخاص  ويرى علماء اللغة      أّن الشقوق خاّصة في اإلنسان بيده أو رجله،أّما الشُّ

سغ أو الجلد  بالحيوان، وهو داٌء يكون بالدواب وهو تشقق في الحافِر أو الرُّ
(15)

ومن  

قَّ فالن عصا المسلمين  المجازفي الداللة الشَّقُّ التفرقة كقولنا ش 
(16)

 والصبح، وناحية  

 

 
                                                 

 .366/  2مجمع األمثال  -1

 .205/  8ينظر: تهذيب اللغة)شق(  -2

 .65والكليات )األخدود(،   468/  2ينظر: الصحاح)خدد(  -3

 .95/  6ينظر:المحكم والمحيط األعظم )شقق( -4

 .704/  4ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )تفسير الزمخشري(  -5

 .103/  31ينظر: التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(  -6

 .96/  31 نفسه  -7

 .7/  5العين)شق(  -8

 .8/  5  )ش ق(نفسهينظر: -9

 .350/  1ينظر: جمهرة اللغة)لصب(  -10
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 . 1223/  2ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة)شقق(  -14

 .181/ 10ينظر: لسان العرب)شقق(  -15
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قّةُ  ش  [7]النحل َلْم َتُكونُوا بَاِلِغيِه ِإالَّ ِبِشقِّ اأْلَنْ ُفسِ ال تعالىقالجبل، والشقيق،والم 
(1)

وقيل 

حصن في خيبر 
(2)

. 

 

( الّشيُن والقاُف المضّعفة،أصٌل واحٌد صحيٌح يدلُّ       قَّ والشقُّ من الجذر الثالثي )ش 

على انصداع  في الشَّْيِء 
(3)

ويجمع على ُشقُوق   
(4)

. 

 

ويظهر مما تقدم أّن أصل تسمية الموضع بالّشق هو التفريق والفصل،أي فصل      

( في أمثال الميداني بمعنى  الجسم أو سطحه إلى جزئين متباعدين، وقد ورد )الّشقُّ

))َوأٌم بِِشقٍّ أْهلُهُ ِجيَاٌع((،وفي المثل)مرة واحدة فقط(الموضع 
(5)

أم البيت الثخين  فالو 

موضع،ويضرب لكثير المال ال ينتفع به من شعر أو وبر،وشقٌّ 
(6)

وقد ورد الشق  

في ثالث أمثلة أخرى المكانلغير داللة 
(7)

. 

 

الوديان و األخاديد مما تقدم أن هنالك عالقات داللية جمعت بين ألفاظويلحظ      

 ومتعلقاتها.

 

ِريب، ب ْلد ح، بِْرك 1 اِدي، ج  ِميس( ــ عالقة االشتمال قد جمعت بين األلفاظ )و  وغ 

فالوادي كل مفرج بين جبلين،فهي داللة عامة شاملة،أّما األلفاظ األخرى فهي أسماء 

لوديان تعني الوادي ولكن الوادي أعم وأشمل،ومن الممكن أن تكون العالقة بينها 

 عالقة ترادف.

اقُول و ق ْعر(التي هي 2 اِدي(مع)ُجْرف وش رج وع  ــ عالقة التضمين التي جمعت )الو 

 ن الوادي وضمنه ومن جنسه.جزء م

ّق و أُْخُدود(،فكالهما يعني الشق أو 3 ــ عالقة الترادف قد جمعت بين اللفظين )ش 

 الصدع.

ْق وأُْخُدود( فالشق 4 ف اِصل و ش  ــ عالقة المطلق والمقيد قد جمعت بين األلفاظ )م 

ّما واألخدود الصدع بمعناه العام وقد تحفر ألجل االستتار من العدو وغيره، أ

ف اِصل( فهي الصدع والشقوق بين الصخور،وهي داللة مقيدة إزاء اللفظين األولين.  )م 
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 الثانيالفصل 

الة على   األلفاظ الد 

 أماكن الحضارة
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 توطئة

نظام اجتماعي يعين اإلنسان على زيادة إنتاجه الثقافي، وتتألف  :الحضارة     

الحضارة من عناصر أربعة: الموارد االقتصادية، والنظم السياسية، والتقاليد الخلقية، 

ألنه إذا ما أِمن   ؛وتبدأ حيث ينتهي االضطراب والقلق ،ومتابعة العلوم والفنون

طلع وعوامل اإلبداع واإلنشاء، اإلنسان من الخوف، تحررت في نفسه دوافع الت

وبعدئذ ال تنفك الحوافز الطبيعية تستنهضه للمضي في طريقه إلى فهم الحياة 

والحضارة مشروطة بطائفة من عوامل هي التي تستحث خطاها أو تعوق ،وازدهارها

 العوامل الجغرافيةوالعوامل االقتصاديةوالجنسيةو العوامل الجيولوجيةكمسراها، 

ولكن تستطيع البقاء ،فهي ضارة كالحياة صراع دائم مع الموتالحو،والنفسية

،وقد تندثر ولم يبقى فيها إال بعض تغيير موطنها ودمهامن حيث مزعزعة األركان 

الشواخص الدالة عليها كالحضارة البابلية واالشورية
 (1)

 

 

ع وألفاظ هذا الفصل تدلُّ على كل دليل لحضارة اإلنسان،من بناء واعمار وتجم     

للسكان،في الريف و المدينة وكل ما له عالقة أو داللة لوجود إنسان في مكان وما قام 

 بتشييده لالستقرار والسكن فيه وهو على أربعة مباحث:

 المبحث االول: األلفاظ الدالة على أماكن حضريّة.  

 المبحث الثاني: األلفاظ الدالة على البيوت وما يلحق بها. 

 المبحث الثالث: األلفاظ الدالة على أماكن العبادة. 

 المبحث الرابع:األلفاظ الدالة على البوادي واألرياف.

 

 ]المبحث األول: األلفاظ الدالة على أماكن حضرية[وهو على خمسة مطالب

 األول/المدن وهي: المطلب

 البَْصَرة )بََصَر(

ْصَرِة(())أَْرَعُن ِمْن َهواِء البَ جاء في األمثال     
(2)

ةُ كل أرض حجارتها  الب ْصر 

،وهكذا أرُض البصرةِ  ُجصٌّ
(3)

من الصرف للعلمية  تمنعالتاء فيها للتأنيث،ولهذا  

كَّة  م  ة، والكوفة، و  اْلب ْصر  ِدين ة، و  فحرف التَّأْنِيث  -والتأنيث،قال المبرد))ف أ ما اْلم 

ي ْمن ْعه ا((
(4)

وعند النسب إليها تقول بِْصِريٌّ بكسر الباء،ومسوغ ذلك أّن البصرة بكسر  

ة سميت بهذا  الباء اسم للحجارة الرخوة،فمن الجائز أنّهم كسروا الباء ليدلوا أّن الب ْصر 

االسم
(5)

وذهب إلى ذلك ابن يعيش 
(6)

  

 

                                                 

 .1/3،2/187،قصة الحضارةينظر -1

 .317/  1مجمع األمثال  -2

3- ) ر   .7/118العين )ب ص 

 .358/  3المقتضب  -4

 .544علل النحو،  -5

 .475/  3ينظر: شرح المفصل  -6



82 

 

الباء في إلى أّن كسر  هـ(686الرضي األستراباذي )توذهب بعض العلماءمنهم      

النسب تبعا  لكسر الراء،وعلى ذلك يجوز ب ْصِريٌّ بفتح الباء على القياس
(1)

وتحذف 

، وسبب ذلك أنّه لو  يٌّ وُكوفِيٌّ كِّ ة عند النسب،فنقول ب ْصِريٌّ كما نقول م  التاء في الب ْصر 

،وعند نسب امرأة إلى مافيه تاء التأ تِيٌّ نيث أبقيناها في االسم عند النسب فيكون ب ْصر 

ع تاءان للتأنيث في االسم الواحد وهذا ال يجوز لكان النسُب بصرتِيَّة،فتجتم 
(2)

وقد  

تثنى ويراد بها البصرة والكوفة كما في )البصرتان(،وِعلّه ذلك أّن البصرة أقدم من 

الكوفة 
(3)

. 

 

ُدهُ        ِن أ ح  ( الباء والصاد والراء،أ ْصال  ر  ا وأصل اللفظ من الجذر الثالثي )ب ص  م 

اْلِعْلُم بِالشَّْيِء والثاني الغل ظُ،ومنه الب ْصرُ 
(4)

أّما جمعها فما كان على وزن ف ْعل ة مفتوحة  

العين ومكسورها أو مضمومها باأللف والتّاء فإن كان ِصف ة  ُجِمع  على )ف ْعال ت( نحو 

ات ْخم  ْبال ت، وض  ْبلة فنقول ع  ْخمة وع  ض 
(5)

ى والبصرة على رأي الخليل صفة عل 

وزن ف ْعل ة 
(6)

ات(،ولكن هذا الجمع لم يرد في كتب   فمن الممكن جمعها على)ب ْصر 

النحو والصرف، أّما ابن ِسيده فقد جمعها على )بصار( 
(7)

. 

 

البصرة أرض حجارتها جص   
(8)

وقيل هي الحجارة التي فيها بعض اللين،وهي  

على لغات ب ْصرة وبِصرة وبُْصرة
(9)

ة الصلبة أو الغليظة وقيل هي األرض الغليظ 

التي فيها حجارة بيض،تقلع أو تقطع حوافر الدواب
(10)

أ نَّه ا   وقيل عنها أنّها أرٌض ك 

ب ل من ِجصّ  ج 
(11)

هُو   ةُ مدينةٌ معروفةٌ سميت بذلك بكسرها وفتحها وضمها و  والب ْصر 

اء ْمر  ان  به ا ِعْند اختطاطها،وقيل هي األرض الطيبة الح  الكدان ك 
(12)

والبصرة أول  

هـ( عن البصرة والكوفة )وال 351مدينة علمية عند العرب،قال أبو الطيب اللغوي)ت

( فال نعلم بها إماما  في علم للعرب إال في هاتين المدينتين فأما مدينة الرسول )

العربية( 
(13)

. 
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ومن األماكن التي عرفت بهذا االسم،بلد في المغرب قرب السوى      

سبة لمن نزل بها واختطها من أهل البصرة،عند فتوح البلدان،وقد سمي)بالبصرة( ن

خربت بعد األربعمائة للهجرة،وال تكاد تعرف 
(1)

. 

 

وقد اختلف العلماء في داللة الب ْصرة ،فذهب بعض العلماء أنّها األرض الغليظة       

الصلبة، وذهب غيرهم حجارة رخوة فيها بياض 
(2)

فقد وكذلك التضاد بلون الحجارة، 

قيل أنّها األرض الطيبة الحمراء
(3)

لُِك   وهذا مضاد لما سبق،وقد قيل أنها الطين الم 

صى  يُِّد الذي فيه ح  الج 
(4)

 وهذا المعنى أيضا  مغاير لما سبقه. 

 

ٌب من )بس  هـ( 1094)ت يرى أبو البقاء الكفوي      رَّ ة اسم ُمع  أّن الب ْصر 

اه(،ويعني كثر الطرق  ر 
(5)

ب والدخيل إاّل كلمة ولم يرد  ذ  لك في كتب المعرَّ

ى(،ولعله يقصدها وهو موضع في الشام  غير البصرة  )بُْصر 
(6)

. 

 

ويظهر أّن أصل التسمية من بياض الحجارة،وقد سميت البصرة بالحجارة التي      

فيها 
(7)

ةُ(في أمثال الميداني  ،وهي المدينة المعروفة )مرتين فقط(وقد وردت)الب ْصر 

))أَْرَعُن ِمْن َهواِء البَْصَرِة((،أحدهما
(8)

فالرعن االسترخاء واالضطراب،ووصفوا  

الهواء فيها بذلك؛الضطرابه وذلك لكثرة مد البحر الذي عليه البصرة
(9)

ولهذا  

 وصفت البصرة بالرعناء؛وذلك لوقوعها على البحر ومجاورتها له . 

 

 تَبَالَة )تَبَل(
)َما َحلَْلَت بَْطنَ )     

(10)
تَبَالَةَ لِتُْحِرَم األَْضيَاف(( 

(11)
هُو  بلٌد ُمْخِصٌب ُمربِعٌ  ت بالةُ و 
(12)

 

للعلمية والتأنيث  ، ممنوعة من الصرف
(13)

 وتحذف التاء عند النسب إليها،وال يجوز  

 
                                                 

 .210، 203/  10القاموس،)بصر(تاج العروس من جواهر  -1

 .107 – 106/  2ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس)والبصرة(  -2

ة( -3  .116/  1مشارق األنوارعلى صحاح االثار)اْلب ْصر 

 . 210/  10تاج العروس من جواهر القاموس)بصر(  -4

ة(   -5  . 245الكليات )اْلب ْصر 

،واأللفاظ الفارسية  1/75في ترتيب المعرب،والمغرب 176ينظر: المعرب للجواليقي -6

 24ــ 22المعربة

 .3/60ينظر: المخصص)باب نعوتها من قبل رخاوتها....(  -7

 )المولدون(2/427،وينظر317/  1مجمع األمثال  -8

 .317/  1نفسه  ينظر: -9

ف    -10 اِن ِخال  ي و  ْوفُه،وِمن  اإِلنسان وسائِر اْلح  ْيء  ج  الظَّْهر،وِمن  األ رض  الب ْطُن ِمْن ُكلِّ ش 

تأْنيثه لغةٌ ،ويجمع على أ بطُن  وبُطُون  وبُْطنان   أ ْبِطنةٌ ،  اْلق لِيلِ في و،الغامُض الداخُل ،مذكَّر، و 

 .55ــ 13/52( بطن،ينظر لسان العرب)ويصغر على بُط ْين  

 .260/  2مجمع األمثال  -11

 .207/ 14تهذيب اللغة)تبل(  -12

 .358/  3، و المقتضب 167/  1ينظر: شرح المفصل  -13
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غير ذلك،فيكون النسب إليها تبالِيٌّ 
(1)

وتجمع على ت ب ائِل
(2)

. 

  

( التاء والباء والالم،أصٌل يدلُّ على عدة معان        وتبالة من الجذر الثالثي )ت ب ل 

أحدها خالف الصالح والسالمة أي العداوة،واآلخر التَّْبُل وهو الحب وغلبته على 

القلب
(3)

. 

 

استحقرها الحجاج لما واله عبد الملك عليها،فلم يدخلها      
(4)

ة ِغير  ة ص   وقيل إنّها ب ْلد 

من بلدان اليمن 
(5)

وقيل بالطائف  
(6)

. 

 

ل ى الق ْلِب، أحبها أهلها       ل ب ةُ اْلُحبِّ ع  ويظهرأّن أصل التسمية إّما من التَّْبل،وهو غ 

كونها بلدة صِغيرة مخصبة 
(7)

قال الشاعر 
(8)

 

 َمْكُبولُ  يُ ْفدَ باَنْت ُسعاُد َفقْلِبي اليَ ْوَم َمْتُبوُل ... ُمتَ يٌَّم ِإثْ َرها لم ــ 

وإّما نسبة إلى تبالة بن جناب بن مكنف من بني عمليق،وقيل نسبة إلى تبالة بنت مدين 

(بن إبراهيم )
(9)

. 

 

،وهي البلد المخصب في وقد وردت)ت ب ال ةُ( في أمثال الميداني مرتين  فقط     

))َما َحلَْلَت بَْطَن تَبَالَةَ لِتُْحِرَم األَْضيَاف((اليمن،وفي المثل
(10)

ويضرب لمن عود الناس 

إحسانه ثم يريد قطعه عنهم
(11)

؛ألّن البلد المخصب يعرف بكرم أهله ويستبعد منهم  

  .البخل،فهم يكرمون كل ضيف يحل عليهم

 

 َهَجر )َهَجَر(

))َكُمْستَْبِضِع التَّْمِر إِلَى َهَجَر((     
 (12) 

راسم لبلد  ه ج 
(13)

يؤنث  و يذكر 
(11)

 أي جواز  

                                                 

 .441/  3 شرح المفصلينظر:  -1

 . 282/  3ينظر: شرح المفصل  -2

 .363/ 1ينظر: مقاييس اللغة)تبل(  -3

اج( 373/  2و جمهرة األمثال 1644/  4ينظر: الصحاح)تبل(  -4 )أ ْهون من تب ال ة على اْلحجَّ

 .77 – 76/  11ولسان العرب)تبل( 

 .970، وينظر: القاموس المحيط)تبالة(   65/  6المحاضرات)من الحكمة( نثر الدر في  -5

وينظر: شرح النووي على مسلم   126/  1مشارق األنوار على صحاح االثار)تبالة(  -6

 .33/  18)المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج( 

 .91/  1، وأساس البالغة)تبل(   363/  1ينظر: مقاييس اللغة)ت ْبٌل(  -7

 . 6لبيت لكعب بن زهير ومن الطويل،ينظر: ديوان كعب بن زهيرا -8

 .301/  1معجم ما استعجم)تبالة(  -9

 .2/408،وينظر: 260/  2مجمع األمثال  -10

 .260/  2نفسه  -11

 .152/  2مجمع األمثال،  -12

 .388/  3العين)هجر(  -13

 .243/  3الكتاب  -14
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صرفه وعدم صرفه،فيصرف إذا كان مذكرا ،ويمنع من الصرف إذا كان مؤنثا  
(1)

 

للعلمية والتأنيث 
(2)

ويرى السيوطي أن التَّْذِكير قد غلب عليه  
(3)

. 
 

ر مذكر،فهو بمنزلة البلد والمكان،فال يمنع من       وذهب ابن السراج إلى أن ه ج 

الصرف 
(4)

ووافقه من علماء اللغة الجوهري
(5)

ِريٌّ على القياس، وا لنسب إليه ه ج 

وهاِجِريُّ على غير قياس
 (3)

. 

 

( الهاء والجيم والراء يدل على أصلين أ حدهما     ر  واللفظ من األصل الثالثي )ه ج 

ْبِطهِ  ر  ْيء  و  دِّ ش  اآلخر ش  الق ِطيعة و 
(7)

. 

 

ر ب ل دٌ       أّما داللة اللفظ اللغوية فه ج 
(8)

مصروف ال يدخلـه األلف والـالم،وإن دخـلت  

عليه األلف والالم فهو موضع آخر
(9)

فتح في أيام النبي )صلى هللا عليه وآله(،في  

سنة ثمان وقيل سنة عشر للهجرة،على يد العالء بن الحضرمي
(10)

وقيل بلد باليمن  

ثَّر   بينه وبين ع 
(11)

يوم وليلة  
(12)

ران قريتان متقابلتان في   صين  واله ج  ب ل  ح  رأِس ج 

ون مُّ ى د  ْيُدون واألُْخر  ، إِْحداهُما خ  ْوت  م  ْضر  قُْرب  ح 
(13)

. 

 

ر اسم لجميع أرض البحرين،وقيل بلد معروف بالبحرين،وقال آخر هو       ه ج  و 

ْين ب ةُ بالد البحر  ق ص 
(14)

ة ِحْمي ر القْري ة ر بلغ  واله ج 
(15)

وقول عمر بن الخطاب  

واء َجَر وراكِب البَْحرَعِجْبُت لتاِجِر هَ )) بائه أ و لُركوب الب حر... س  اد  لكثرِة و  أ نَّهُ أ ر  ((،ك 

فِي الخطر
(16)

ومن المجاز في الداللة،اله ْجُر ضد الوصل، واإلفحاش في المنطق،  

ونصف النهار عند اشتداد الحر
(17)

ر البلد الِخْصب  واله ج 
(18)

. 
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وهجر تمثل قرى وبلدان كثيرة،فقد تكون من الهجر وهو الفراق،وقد تكون غير      

ر بفتح أوله وثانيه في اشتقاقه  ذلك،وهذا ما أشار إليه ياقوت الحموي حيث قال ه ج 

وجوه،فقد يكون من هجر إذا هذى،وقد يكون منقول من الفعل الماضي،وقد يكون من 

كأنهم هجروا ديارهم  الهجرة،ويجوز أن يكون أصله الهجران
(1)

. 

 

ر( في أمثال الميداني )مرتين فقط(،أحدهما دالّة على المكان       وقد وردت )ه ج 

))َكُمْستَْبِضِع التَّْمِر إِلَى َهَجَر((الب ل د المعروف ،وفي المثلوهو
(2)

ر  معدن  ؛ألن ه ج 

التمر والمستبضع إليه مخطئ
(3)

يه؛وألن فهو مكان ال يباع إليه التمر؛لوفرته ف

 البضاعة تباع إلى األماكن التي تفتقر إليها. 

   

ر تذّكر وتؤنّث       ضين( كون ه ج  والمثل أحد شواهد سيبويه في باب )أسماء األر 

ر( مؤنثة وقد منعت من  والشاهد في المثل جاء ممنوع من الصرف أي أن )ه ج 

ر   يا فتى(( الصرف قول سيبويه ))وسمعنا من يقول  كجالِب التَّْمر إلى ه   ج 
(4)

ولم  

يشر سيبويه إلى عبارة )يا فتى( وما المراد منها، ولكن ابن سيده وضح ذلك في قوله 

))قال سيبويه سمعنا من العرب من يقول.... فقوله )يا فتى( من كالم العربي؛لِئاّل يقف 

م يكن على التنوين ؛ألنه لو لم يقل )يا فتى( لزمه القول )إلى هجْر( وفي هذه الحالة ل

سيبويه يعرف هذا أهو مصروف أم غير مصروف((
(5)

وقد روى ابن  

هـ(  هذا المثل عن سيبويه بتنوين الكسر،وهذا يعني أّن هجر مذكر 711منظور)ت

ِمْعنا من العرب  ٌر اسم بلد مذكر مصروف.... ق ال  سيبويه: س  وقد صرفت قوله ))وه ج 

ر  ي ا ف   ْن ي قُوُل كجالب التَّمر إِلى ه ج  تى(( م 
(6)

. 

 

 ِحْمص )َحَمَص(

)أََذل  ِمْن قَْيِسيٍّ بِِحْمَص(()     
(7)

ِحْمص مدينة من مدن الشام،أهلها 
(8)

ي مانُون
(9)

 

 على ثالثةإن كان االسم الذي  قال سيبويه )) ، ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة

 

 

 

 

                                                 

ر(  -1  .393/  5معجم البلدان)ه ج 

 .230/  2، وينظر: 152/  2مجمع األمثال،  -2
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أحرف أعجميَّا ، لم ينصرف.... فمن األعجميَّة حمص وجور...(( 
(1)

ووافقه 

هـ( 338النحاس)ت
(2)

ورأي سيبويه في عدم صرفه قطعّي فهو يرى أنّه ))لم 

ينصرف وإن كان خفيف ا؛ألن المؤنث في ثالثة األحرف الخفيفة إذا كان أعجمي ا، 

ا مؤنث ا(( بمنزلة المذكَّر في األربعة فما فوق إذا كان اسم 
(3)

ولكن ابن السراج  يرى  

قوله ))وأّما ما يذكر ويؤنث نحو مصر... وحمص ل اصرفه،إذا كان معرفة  مؤنث  

وجور... ال ينصرف ؛ألن المؤنث من الثالثة أحرف الخفيفة إن كان أعجميا  لم 

ينصرف.... ومن صرفه فلنه معرفة مؤنث فقط لخفته في الوزن((
(4)

فهو يذكر 

ويؤنث 
(5)

. 

 

(،ويرى ابن فارس أّن ال      م ص  حاء والميم وأصل اللفظ من الجذر الثالثي )ح 

ل ْيِه، وما فيه من قياس يجوز أن يكون من جفاف  والصاد ليس أصال  يُق اُس ع 

الشَّيءِ 
(6)

. 

 

ف اف الّشيء      وحمص أصلها ج 
(7)

وقيل سميت برجل من العماليق يسمى  

ِحْمص،ويقال رجل من عامله وهو أول من نزلها 
(8)

وهي بين دمشق وحلب،في 

نصف الطريق
(9)

قبائل اليمنوغالب أهلها من 
(10)

م ص  ومن المجاز في الداللة ح 

ْمص ترجح الغالم على األرجوحة،والِحمِّص نبتٌ  الورم سكن وجف،والح 
(11)

 

ْمص الفرس الذي تلقى عليه اآلجلة حتى يعرق ليجري والح 
(12)

. 

 

ْحضا ((      بِيّا  م  ر  ال  أ ْحسبهُ ع  يرى ابن دريد أنه أعجمي؛لقوله ))و 
(13)

أّما 

هـ(  فيرى أنّه لفظٌ ليس بعربي540الجواليقي)ت
(14)

. 

،وهي مدينة في  )مرة واحدة فقط(وقد وردت)ِحْمُص( في أمثال الميداني      

))أََذل  ِمْن قَْيِسيٍّ بِِحْمَص((الشام،وفي المثل
(15 )

 وليس بها  وذلك أن ِحْمص كلها لليمن،

 
                                                 

 .243 – 242/  3الكتاب  -1

 .267ينظر :عمدة الكتاب،  -2

 .242/  3الكتاب  -3

 .100/  2األصول في النحو  -4

 .1034/  3الصحاح)حمص(  -5

6-   ) م ص   . 105/  2مقاييس اللغة)ح 

(نفسه -7 م ص   . 105/  2 )ح 

 .468/  2معجم ما استعجم)حمص(  -8

 .302/  2معجم البلدان)ِحْمُص(  -9

 . 532/  17تاج العروس)حمص(  -10

 . 251/  1مجمل اللغة)حمص(  -11

 .170/  3والمحيط األعظم)حمص( المحكم  -12

 .543/  1جمهرة اللغة)حمص(  -13

 . 265المعرب من الكالم األعجمي،  -14

 .283/  1مجمع األمثال  -15
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من قيس إال بيت واحد
(1)

أهلها من اليمن ال أرضها؛ألنها مدينة في بالد  أنّ  يعنيهذا و

        الشام.

 

 َسابَاط )َسبَطَ(

اِم َسابَاٍط((      ))أْفَرُغ ِمْن َحجَّ
(2)

اب اط بلدة كانت بقرب مدائن كسرى،أصلها  س 

)بالشاباد( ويعني عمارة بالش،وهو من ملوك الفرس
(3)

ويرى سيبويه أن ساباط  

يرد في الصفات على وزن )فاعال( اسم، وهو في األسماء قليل،وال 
(4)

واأللف فيه  

زائدة؛كونه من األسماء الثالثية 
(5)

هـ( أّن سابط ويريد به  392ويرى ابن جني)ت 

ساباط ،وأن األلف فيه زائدة 
(6)

ني أن الجذر الثالثي وزيادة األلف في سابط يع 

ب ط (السين والباءوالطاء،وال)لساباط  وهو مكان لللف بينها وتعني امتداد الشيء س 
(7)

. 

 

أّما جمعه فقد ذهب ابن جني إلى أن األلف في فاعال تقلب إلى واو عند التحقير      

ابِيط و  ْيبِيط،وعند التكسير س  اب اط عند التحقير ُسو  أو التكسير،فنقول في س 
(8)

وقد علل  

ال ))فأما علة قلبها في التحقير )واو( فظاهره وذلك؛النضمام ابن يعيش هذا القلب فق

ما قبل األلف،وأما قلبها في التكسير فبالحمل على التحقير((
(9)

ويجمع أيضا  على  

اب اط ات س 
(10)

 . 

 

وساباط في اللغة  كل سقيفة بين دارين من تحتها طريق نافٌِذ      
(11)

أو بين حائِط ْين  
(12)

بالمدائن،وبالعجمية بالس آبادوساباط كسرى 
(13)

بُ  رَّ ُمع 
(14)

اي ه بُوش وقيل  من س 

من شاه آباد،وتعني محل السلطان أوالسلطانة 
(15)

. 

 

 

 

 
                                                 

 .283/  1نفسه -1

 .86/  2مجمع األمثال   -2

 .385آثار البالد واخبار العباد)ساباط( ،  -3

 .249/  4ينظر: الكتاب  -4

 .191 – 190/  3ينظر: األصول في النحو  -5

 .326/  2ينظر: سر صناعة اإلعراب،  -6

ب ط(  -7  .128/  3ينظر: مقاييس اللغة)س 

 .230/  2ينظر: سر صناعة اإلعراب  -8

 .381/  5شرح المفصل  -9

 . 133،و المطلع على الفاظ المقنع، 1129/  3ينظر: الصحاح)سبط(  -10

 .240/  12وينظر: تهذيب اللغة)سبط(   218/  7العين)سبط(  -11

 .370/  1ديوان األدب)فاعال(  -12

 .311/  7وينظر: لسان العرب)سبط(   1129/  3الصحاح)سبط(  -13

 .669القاموس المحيط)السَّْبطُ( ،  -14

 .216، وينظر: المفصل في األلفاظ الفارسية المعربة،  84األلفاظ الفارسية المعربة،  -15
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ويظهر أّن سبب تسميته قائم على األصل،فساباط يدل على االمتداد      

واالنبساط،فساباط السقيفة الممتدة والمنبسطة بين حائطين 
(1)

 

اب اط      ( في أمثال الميداني )مرة واحدة فقط(،وتعني البلدة التي بقرب وقد ورد)س 

اِم َسابَاٍط((المدائن ،كما في المثل  ))أْفَرُغ ِمْن َحجَّ
(2)

؛ألنه إذا مّر عليه أسبوع أو 

أسبوعان ولم يحجم أحد يحجم أّمه؛لكي يراه الناس أنه غير فارغ
(3)

والمثل فيه معنى 

المبالغة 
(4)

. 

 

 َسُدوم )َسُدَم(

))أَْجَوُر ِمْن قَاِضي َسُدوَم((     
(5)

ُدوم مدينة من مدائن لوط ) (س 
(6)

وقيل هي 

ُذوم بالذال، والدال خطأ  س 
(7)

ُذوم بالصاد والذال،وال يقال سدوم وقيل ص 
(8)

وقيل 

ُذوم   ةٌ في س  ُذوم لُغ  ص 
(9)

ُدوم ام وهي تصحيح س  د  وقيل س 
(10)

. 

 

ُدوم على وزن ف ُعول،الواو فيها زائدة ؛ألن واو ف ُعول زائدة      وس 
(11)

وهي ممنوعة  

من الصرف ؛للعلمية والعجمة 
(12)

. 

 

( السين والدال والميم،أصل في       ُدم  وأصل اللفظ من الجذر الثالثي )س 

ْجِههِ  يُْهت د ى لِو  شيءال 
(13)

ال(  ام بوزن )أْفع  وتجمع على أ ْسد 
(14)

على وزن وُسُدم  

)فُُعل(
(15)

. 

 

ُهْم ُرُسُلُهْم لقوله تعالىظالمون؛وسدوم مدينة أهلها        َوَأْصَحاِب َمْدَيَن َواْلُمْؤتَِفكاِت َأتَ ت ْ
 
 

                                                 

ب ط (  -1  .128/  3ينظر: مقاييس اللغة)س 

 .86/  2مجمع األمثال   -2

 .86/  2نفسه   -3

 . 2/89ينظر: جمهرة األمثال -4

 .190/  1مجمع االمثال  -5

 .234/  7العين)سدم(  -6

 . 260/ 12تهذيب اللغة)سدم(  -7

 . 334/  12، و لسان العرب)صذم(  12/112 )صذم(نفسهينظر:  -8

 .497/  32(، ، وينظر: تاج العروس)صذم 1129القاموس المحيط،)صذوم(  -9

 .52/  6ينظر: تكملة المعاجم العربية،)سدم(  -10

 .277/  3ينظر: شرح المفصل  -11

 .167/  1نفسه ينظر:  -12

 .149/  3مقاييس اللغة)سدم(  -13

ِم(،  -14  .113ينظر: التلخيص في معرفة أسماء األشياء)ذكُر التَّن دُّ

 .462/  8ينظر: المحكم والمحيط األعظم)سدم(  -15
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المؤتفكات[و73]التوبةبِاْلبَ يِّناِت َفما كاَن اللَُّه لَِيْظِلَمُهْم َولِكْن كانُوا َأنْ ُفَسُهْم َيْظِلُمونَ 
 

(1)
دوم( قاضي  اسمه س دوم،وقد تكون القرية سميت باسمهوفي)س 

(9)
 وقيل سدوم كان 

من األول،جائرا  وله قاض  أجور منهُ،يضرب به المثل  ))أَْجَوُر ِمْن قَاِضي ملكا  في الزَّ

 َسُدوَم((
(3)

ُدوم سواء ُسّميت باسم قاضيها أو ملكها فهي عّدة قرى تسمى   فس 

ام وال حجاز،بناحية زغر، وكان أهلُها يعبدون األوثان اْلُمْؤت فِك ات،وبالدهم ما بين الشَّ

ويأتون الفواحش.... 
(4)

وقيل بِِحْمص   
(5)

ُدوم ت غيُّر الرائحة،كماء سدوم  ومن المجاز س 

وهو الماء الذي تغيرت رائحته وطعمه من طول المكث 
(6)

فِق   اء الُمْند  وكذلك الم 

ُدوم،وهذا من التضاد س 
(7)

وسدوم جنس من النبات  
(8)

. 

 

ُدوم( في أمثال الميداني       )مرة واحدة فقط(،وتعني مدينة من مدائن وقد وردت )س 

))أَْجَوُر ِمْن قَاِضي َسُدوَم((لوط )عليه السالم(،كما في المثل
(9)

فالمدينة قد أخذت  

ا،والمثل فيه معنى المبالغة في  ْن كان يحكمها، سواء كان قاضي ا أم ملك  اسمها ِممَّ

الجور
(10)

 

 )ظَفَِر(ظَفَار 
رَ ــمَّ ــاِر حَ ــفَ ــَل ظَ ــْن َدخَ ــَ ))م      

(11)
))
 (12) 

 ن،ــمــيــي الــة فــنــديــار مــف  ــظ  

 

 

 

 

                                                 

خمسة قرى،)صنعة وصحوة وعثرة ودوما وسدوم( وسدوم كانت هي العظمى ِمْنهُّن،حيث  -1

( ومن معه من أهله،إاّل امرأته كانت من الهالكين ينظر: نجى هللا ــ سبحانه وتعالى ــ  لوط ا )

 .443/  15جامع البيان )تفسير الطبري( 

 .1949/  5ينظر: الصحاح)سدم(  -2

 .84 – 83ف والمنسوب، ثمار القلوب في المضا -3

 .267/  15ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري،  -4

 .359/  32ينظر: تاج العروس)سدم(  -5

 .113ينظر: التخليص في معرفة أسماء األشياء)ذكر التندم(،  -6

 .361/  32ينظر: تاج العروس)سدم(  -7

 .1051/  2ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة)سدم(  -8

 .190/  1ع االمثال مجم -9

 .298/ 1ينظر: جمهرة األمثال  -10

ِحْمي ر :بالكسر ثم السكون وياء مفتوحة وراء،هو حمير بن الغوث، ويعرف بحمير األدنى،   -11

باليمن  وهو من ذرية حمير بن سبأ األصغر، المنحدر من ذرية حمير بن سبأ األكبر، ومنازلهم

حمير بن الغوث،  المنسوب إلىحميرّي يريدون به  صنعاء، وقولهم بموضع يقال له حمير غربي

ال حمير األكبر، وال حمير بن سبأ األصغر، فيهم الفصاحة والشعر، وإلى حمير بن الغوث هذا 

ينسب أكثر هذه اللغة الحميرية،وتعد ظ ف اِر وهي مدينة باليمن قرب صنعاء، مسكن ملوك حمير، 

رَ ))وفيها قيل  معجم  :، وقال بعضهم إن ظفار هي صنعاء نفسها،ينظر ((َمْن َدَخَل ظَفَاِر َحمَّ

  .4/60،و)ظ ف اِر(  307ــ2/306البلدان)ِحْمي ُر(

 .306/  2مجمع األمثال  -12



91 

 

لغتها 
(1)

الحميرية
 (2)

مبنية على الكسر عند أهل الحجاز ؛ألن لغتهم اإلمالة  
(3)

وعلى  

)) ر  مَّ ل  ظ ف اِر ح  خ  ْن د   هذه اللغة جاء المثل ))م 
(4)

بة عند  وهي  ،  تميم بني   ُمْعر 

 للعلمية  فيمنعوها من الصرف؛

ْدل عن فاعلة أي)ظافرة(،وهو مذهب سيبويه، أّما المبرد فيرى أّن المانع العلميّة  والع 

والتأنيث 
(5)

والنسبة إلى ظ ف ارظ ف اِريٌّ  
(6)

. 

 

( الظاء والفاء والراء،يدالن على       أصلين وأصل اللفظ من الجذر الثالثي )ظ فِر 

ة  فِي الشَّْيِء،وظفار  ل ى قُوَّ اآلخُر ع  الغلبِة و  الفوِز و  ل ى القهِر و  ا ع  ُدهُم  صحيحين، أ ح 

تكون من ب ْعِض ما ُذِكر  
(7)

. 

 

وِضع يُْنسب إِل ْيِه الجزع       وظفارم 
(8)

الظفاِريّ 
(9)

وهي مدينة كانت لِِحْمي ر  والمدينة 

اآلن خراب قد تهدم بناؤها وقل مساكنها، وبها اآلن بقايا من أهلها 
(10)

وخبر خرابها 

 ال يؤخذ به اليوم؛لقدمه.

 

ومن األماكن التي دّل عليها اللفظ،ِظف ارجبل في اليمن     
(11)

ات  وقيل ُكلُّ أ رض ذ 

ّرة غ  م 
(12)

ظ فارِ  
(13)

. 

 

أّما أصل تسمية المدينة بهذا االسم فهي إّما مشتقة من أْظف ار وهو جنس من      

الطِّيِب،وقد عرفت المدينة به 
(14)

ن    وإما أنّها مدينة ترتبط بها حكومة اليمن،فكل م 

 

 

                                                 

الحميرية احد لغات اليمنية القديمة او العربية الجنوبية القديمة او القحطانية، ال يعرف علماء  -1

تشير انها نشأت في عصور سحيقة قبل الميالد،  اللغة متى نشأت اليمنية القديمة ولكن الشواهد

 .60،  58ينظر: فقه اللغة، د. علي عبد الواحد وافي 

 .294/  1ينظر: غريب الحديث )البن قتيبة الدينوري(  -2

 .167/  3ينظر: شرح االشموني اللفية ابن مالك  -3

 .306/  2مجمع االمثال  -4

، 279، 277/  3،وينظر: الكتاب  107/  1همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  -5

 .49/  3،والمقتضب 280

6-  )  . 441/  3و شرح المفصل   466/  3ينظر: مقاييس اللغة)ظ فِر 

( مقاييس اللغة -7  . 466 – 465/  3)ظ فِر 

 3/1196الجزع الظفاري:خرز يماني فيه بياض وسواد تشبه األعين،ينظر: الصحاح)جزع(  -8

 .763 – 762/  2ت( ينظر: جمهرة اللغة)رظ -9

، وينظر: نزهة المشتاق في  367/  1المسالك والممالك )البكري( )ذكر مدينة ظفار(  -10

 .152/  1اختراق االفاق )الشريف االدريسي( )ظفار( 

 .1079/  3غريب الحديث، إبراهيم الحربي)ب اُب جزع(،  -11

  . 782/  2المغرة: طين أحمر، ينظر: جمهرة اللغة)رغم(  -12

 .519/  4لسان العرب)ظفر(  -13

 .1128/  3ينظر: غريب الحديث، إبراهيم الحربي)ب اُب ظفر(  -14
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ظفر بها حكم اليمن، فقد حكم اليمن عدة ملوك من العرب والحبشة والفرس،وكان 

أكثُر مكان حكمهم في ظفار
(1)

. 

 

،وتعني البلد الذي في )مرة واحدة فقط(وقد وردت كلمة )ظ ف ار( في أمثال الميداني     

َر((كما في المثلاليمن، ))َمْن َدَخَل ظَفَاِر َحمَّ
(2)

أي من دخلها تكلم بالحميرية،وقيل  

يصبغ ثوبه بالحمرة ؛ألن بها تعمل المغرة
(3)

ويرجح الرأي األول وهو تعلم اللغة  

الحميرية؛لكي يستطيع الزائر الذي يدخل المدينة التكلم والتفاهم مع أهلها ؛ألن اللغة 

  .وسيلة التواصل بين الناس

 

 الُكوفَة )َكَوَف(

))أََذل  ِمْن أََمِويٍّ بالُكوفَِة يَْوَم َعاُشوَراَء((     
(4)

ُكوف ان اسم أرض،وبها سميت الكوفة 
(5)

من الصرف؛للعلمية والتأنيث  تمنعالتاء فيها للتأنيث،ولهذا  
(6)

وتحذف التاء عند  

النسب إليها؛ألن االسم الذي آخره تاء تأنيث ال يجوز النسب اليه إاّل بعد حذف التاء 

فيه تاء التأنيث فيكون خوفا  من اجتماع تاءين،فإذا نسبنا امرأة فيها تاء التأنيث إلى ما 

( للرجل و)كوفِيّة( للمرأة بحذف التاء في )الكوفة(  النسب )كوفتية(، والصحيح )ُكوفِيٌّ
(7)

قال الشاعر 
(5)

. 

      ُكوِفيٌَّة نَازٌِح َمَحلَّتُ َها ... اَل َأَمٌم َدارَُها َواَل َسَقبُ 

 

لنسب والتاء في ولكن الرضي األستراباذي له رأي آخر في منع اجتماع ياء ا     

جل كوفِيٌّ  )الكوفة(،ال لسبب التأنيث قوله ))ثمَّ طُِرد حذفها في المنسوب المذكر نحو ر 

قيل إِنما حذفت؛ألن الياء قد تكون مثل التاء على ما ذكرنا في إفادة الوحدة والمبالغة 

هذا  وفي كونها ال لمعنى فلو لم تحذف لكان كأ نه اجتمع ياءان أ و تاءان ويلزمهم على

التعليل أ ن ال يقولوا نحو كوفية وبصرية، إذ هذا أيضا جمع بينهما((
(9.)

 

 

( الكاف والواو والفاء،أُصل ي قُولُون إِنَّه ي ُدلُّ       ف  و  وأصل اللفظ من الجذر الثالثي )ك 

ْيء   ل ى استدارة  فِي ش  ع 
(10)

. 
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ُل من       ي ت الُكوف ة... وقيل الشَّرُّ الشديد والدَّغ  وكوفان اسم أرض كما تقدم،وبه ا ُسمِّ

القصب والخشب 
(1)

والكوفةُ المدينةُ المشهورة أُنِشئت بعد البصرة بسنتين  
(2)

أرضها  

مترا (... مما يجعلها في مأمن من  22سهلة عالية ترتفع عن سطح البحر بـ )

وحديثا   الفيضانات قديما  
(3)

. 

 

يَن َمد  األَِديِم العَُكاِظيِّ فيها قال اإلمام علي)عليه السالم      ())َكأَن ي بِِك يَا ُكوفَةُ تَُمدِّ

اَلِزلِي ،َوإِنِّي أَلْعلَُم أنَّهُ َما أَراَد بِِك َجبَّاٌر ُسوًء إاِل   ،تُْعِرِكيَن بِالنََّواِزِل َوتُْرَكبِيَن بِالزَّ

بَِشاِغٍل َوَرَماهُ بِقَاتِِل((اْبتاََلهُ َّللاُ 
 (4)

. 

ويظهرأّن سبب تسمية الكوفة بهذا االسم الستدارتها،والعرب تسمي الرملة      

المستديرة كوفان، وقال آخرون إنّما سميت الكوفة الجتماع الناس بها 
(5)

وقد يكون 

اءُ  ْمر  ةُ أو اْلح  مل ةُ الُمْجت ِمع  اسمها من الرَّ
(6)

. 

 

))أََذل  ِمْن ،وفي المثل)مرة واحدة فقط(وقد وردت )الُكوف ةُ( في أمثال الميداني      

أََمِويٍّ بالُكوفَِة يَْوَم َعاُشوَراَء((
(7)

فالمثل يروي ما آلت إليه المدينة بعد استشهاد  

اإلمام الحسين)عليه السالم(،وذل األموي في ذلك اليوم وفي الكوفة خاصة،وفيه 

 غة .معنى المبال

 

 َواِسط )َوَسطَ(

     )) ))تََغافَْل َكأَنََّك َواِسِطي 
(8)

اِسطٌ بلد أو مدينة بناها الحجاج بين بغداد والبصرة  و 
(9)

ويرى سيبويه أن واسط مكان سمي بذلك؛ألنه يتوسط البصرة والكوفة،فالتذكير  

سم والصرف أكثر مما لو أرادوا التأنيث وعدم الصرف ،ومن العرب من يجعلها ا

أرض فال يصرف 
(10)

ووافقه ابن السراج في التذكير والصرف والتأنيث وعدم 

الصرف 
(11)

ولكن سيبويه صرف واسط عند التأنيث قوله ))فلو أرادوا التأنيث 

قالوا:واِسطةٌ(( بالتنوين
(12)

. 
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هـ( إلى أّن األصل في أسماء البلدان التأنيث؛ لغلبته  381وذهب ابن الوراق)ت     

عليها في كالمهم.. وإنّما ساغ تذكير بعضها ؛ألّن تأنيثها غير حقيقي ؛وألنها كثيرة 

في كالمهم حيث كانت قريبة  من العرب وأنّهم ذهبوا مذهب المكان والبلد وعلى هذا 

ْت واسط وصر ر  فت السبب ُذكِّ
(1)

وذهب الجوهري  إلى أّن واسط مذكر معروف 

نى  والّشام والِعراق ؛ألن أسماء البلدان الغالب عليها التأنيث وترك الصرف،إاّل مِ 

فإنها تذكر وتصرفوواِسطا ..
(2)

في اللفظويرى ابن سيده أّن معنى الصفة ظاهرٌ 
(3.)

 

 

ط ( الواو والسين والطاء      س  ،بناء صحيح ي ُدلُّ على وواسط من الجذر الثالثي )و 

النِّْصِف  ْدِل و  ُل الشَّْيِء أ ْوس طُهُ الع  أ ْعد  و 
(4)

ويجمع على أواسط 
(5.)

 

 

ة       وروى ابن سيده أّن سيبويه  لم يذكر واسطا  آخر غير الَِّذي ب ين الب ْصر 

والكوفة
(6)

ب  وكانت واسط قبل بنائها قصبة،فشيدت عليها،ولذلك سميت واِسطُ الق ص 
(7)

والذي يظهر أّن واسط ليست المدينة بين البصرة والكوفة فقط كما ذهب سيبويه  
(8)

هـ(487وال بين بغداد والبصرة كما جاء عن البكري )ت 
 (9)

فهناك الكثير من  

المدن والقرى بهذا االسم،فواسط قرية بحلب وقرية بالخابور وبالموصل وفي الدجيل 

لى ذلك الكثير من األنهار والجبال تعرف والحلة وفي اليمن وفي األندلس، يضاف إ

بهذا االسم غير واسط العراق 
(10.)

   

    

وسميت واسط بذلك؛ألنّها توسطت بين المدن العراقية فمنها إلى البصرة خمسين      

فرسخا  ومنها إلى الكوفة خمسين فرسخا  وإلى األهواز خمسين فرسخا  وإلى بغداد 

خمسين فرسخا  
(11)

. 

 

اِسطُ( في أمثال الميداني وقد ور      وفي ،وتعني المدينة،)مرة واحدة فقط(دت )و 

((المثل ))تََغافَْل َكأَنََّك َواِسِطي 
(12 )

 أي الواسطي المنسوب لتلك المدينة يدعي النوم بين 
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الغرباء ويتغافل حتى اليسخر للعمل؛ألن الحجاج كان يسّخر أهل واسط للعمل
(1)

   . 

 

 َوْجَرى )َوَجَر(

))أْرَواُح َوْجَرى ُكل َها َدبُوُر((     
(2)

ى مدينة قريبة من أرمينية،شديدة البرد  ْجر  و 
(3)

 

ن  على وزن ف ْعل ى مؤنث ف ْعال 
(4)

فهي ممنوعة من الصرف،ألّن ألف التأنيث  

ى( مانعة من الصرف بانفرادها،قال ابن يعيش ))فأما ألف  ْجر  المقصورة في)و 

التأنيث المقصورة والممدودة نحو حبلى ... فإن كل واحدة منهما مانعةٌ من الصرف 

بانفرادها من غير احتياج إلى سبب آخر((
(5)

 . 

 

ج      ( الواو والجيم والراء،كلمة تدلُّ على جنس من ووجرى من الجذر الثالثي)و  ر 

السقي،ويصاغ منه الوجار،وهو السرب الذي تغيب فيه الحيوانات 
(6)

أّما جمعها فيرى 

سيبويه أّن )ف ْعل ى( مذكرها ف ْعال ن ال تجمع باأللف والتاء كما مذكرها ال يجمع بالواو 

ات(؛ألننا ال نقول لمذك او  ْجر  رها )وجراون( والنون،فال نقول )و 
(7)

وعلى مذهب  

ى على  ْكر  ْكران س  ى،فكما تجمع س  ْجر  ى تجمع و  ْكر  ْكران س  سيبويه وقياسا  على س 

ى لقول سيبويه))فكذلك أمر فعالن وفعلى  ار  ج  ى على و  ى تجمع وجران وْجر  س كار 

وأفعل وفعالء إال أن يضطرَّ شاعٌر(( 
(8)

ووافقه ابن السراج
(9)

وابن جني 
(10)

. 

 

وسبب تسميتها؛ألنها في مكان شديد البرد،فيأوي إليها أهلها للتخلص من شدة      

ار الذي يأوي إليه الذئب عند شدة البرد وغيره  البرد،فهي كالِوج 
(11)

وقد وردت 

ى( في أمثال الميداني  ْجر  وتعني مدينة قريبة من أرمينية،وفي ،)مرة واحدة فقط()و 

بُوُر(())أْرَواُح َوْجَرى ُكل َها دَ المثل
(12)

فأرواح جمع ريح،والّدبور ريح تأتي من جانب 

القبلة،وهي ريح التلقح شجر وال تنشئ سحابا ،فيضرب لمن كله شر
(13)

والمثل فيه  

 معنى الشؤم وقلة الخير.
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 الثاني:البلدان وهي: المطلب

  البَلَد ،البَْلَدة )بَلٌَد، بَْلٌد(

لِّ في بَلَد اْلغُْربَِة((       ))أْحَمُض مْن َصْفِع الذ 
(1)

الب ل ُد كل موضع مستحيزمن 

األرض،عامر  أو غير عامر  خال  أو مسكون  
(2)

والبلد غير محدد التذكير والتأنيث،  

فتذكيره وتأنيثه يتعلق باسمه، فقد أقول بلد وهي بلدة 
(3)

َوَأْحيَ ْينا ِبِه بَ ْلَدةا قال تعالى  
 فلم يقل ميتة؛ألنه حمله على المكان،وإنَّ من ِسنّة العرب ترك حكم ظاهر [11]قَمْيتاا 

اللفظ وحمله على معناه 
(4)

يِّت  يستوي فيه المذكر 311ويرى الزجاج )ت  هـ( أّن الم 

والمؤنث،ولذلك لم يقل ميتة في النص الكريم مع أّن البلدة مؤنثة 
(5.)

 

 

والنسب إلى البلد كما يرى ابن السّراج يكون بلفظ المذكر،بيائين زائدتين في      

مة في األخرى  آخره،األولى ساكنة ُمْدغ 
(6)

نحو مررت برجل  بصِريٍّ وكوفِيٍّ وشاِميٍّ 
(7)

وذهب إلى ذلك ابن الوراق
(8)

والحريري 
(9)

. 

 

من أّن البلد غير محدد التاء التي تلحقه في غالب األمر للتأنيث،على الرغم      

الجنس نحو بلدة 
(10)

أّما صرفه فهو ال يمنع من الصرف ما يمنع الرجل،ولكن يمنع  

ة  من الصرف ما يمنع المرأة في ب ْلد 
(11)

. 

 

واللفظ من الجذر الثالثي )ب ل ٌد( الباء والالم والدال ، أصٌل واحٌد يتقارب فُُروُعه      

دْ  ى عند النظر في قياسه،واألصل الصَّ ُر والبلد صدر القُر 
(12)

ويجمع على باِلد  
(13)

 

وأبالد 
(14)

ان  وبُْلد 
(15)

ة   وب ْلدات في ب ْلد 
(16.)
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الب ل ُد عند الخليل كل موضع مستحيز من األرض،عامر  أو غير عامر  خال  أو      

مسكون
(1)

نفسهل الكور والمقبرة،ويقال هوالقبروقي
(2)

ة الذي يقام به ن المكاوالب ْلد 
(3)

 

ا ـيهـن فـحـي نـتـواألرض ال
(4) 

ى ـْدُر القُ ـ  وص ر 
(5)

أْوى ـان مـا كـن األرض مـو م 

الحيوان وإن لم يكن فيه بناء 
(6)

وجنس المكان كالعراق والشام،والبلدة الجزء  

المخصص منه كالبصرة ودمشق 
(7)

ّكة المكرمة  والب ل ُد م 
(8)

وقيل هوما لم يحفر من  

األرض ولم يوقد فيه 
(9)

ِت البلد(  وهو الدار بلغة اليمن،قال سيبويه )هذه الدار ن ِعم 

ارُ  فانث حيث كانت الدَّ
(10)

وهو المكان المحدود الذي تستوطنه جماعات من الناس،  

]إبراهيم َربِّ اْجَعْل َهَذا اْلبَ َلَد آِمناا  يُستعمل للقطر ككل أو لُِمدنه وقُراه قال تعالى

08]
(11.)

 

 

لتراب ومن المجازالبلد ا     
(12)

واألثر في البدن  
(13)

ومنزل من منازل القمر الستة،  

والصدر من الرجل، ونقاوة ما بين الحاجبين 
(14)

ْقُرون ْيِن،  ْير  م  اِجب اِن غ  وقيل اْلح 

وراحة الكف 
(15)

وجاءت سورة من سور القرآن الكريم باسم البلد 
(16)

. 

 

ويظهر أّن أصل تسمية البلد هو من البلدة والبالدة،وهو التأثير حيث أّن البلد      

موضع تأثير الناس
(17)

. 

 

))بَْلَدة يَتَنَاَدى أَْصَرَماَها(( مرة(أحدها11وقد ورد)الب ل ُد( في أمثال الميداني)     
(18)

 

 عـا،ويـضـرب واألصرمان الذئب والغـراب ؛ ألنّهـما انصـرما مـن النـاس أي انـقط
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،  1/229، 1/141، 1/124)مولودون( ، 120/  1،  97:/1وينظر 99/  1مجمع األمثال  -18

1  /285 ،1  /427 ،2  /84 ،2  /209 ،2  /243. 
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لـمـن أخـالقـه تـنـادي عليه بالشر
(1)

وعن الزمخشري أنّه يضرب للمكان القفر
(2)

؛ألن 

الصرماء كما يرى الميداني المفازة التي ال ماء فيها
(3)

وقد يعني أّن البلدة خالية من 

 السكان،وذلك لوجود األصرمين فيها يتناديان،فكالهما ال يجتمع مع اإلنسان.

 

(اليََماَمة  َم يَمَّ  )يََمم يَمَّ

(())أَْحَكُم ِمْن لُْقَماَن، َوِمْن َزْرقَاِء اليََماَمةِ      
(4)

ةُ موضع اسمه الجّو،وسمي  ام  الي م 

ة ام  باليمامة نسبة إلى امرأة كانت تسكنه اسُمها ي م 
(5)

وهي مؤنثة بداللة تأنيث الفعل 

ةُ(( ام  عند قولهم ))اجتمعت الي م 
(6)

الفاعل مؤنث)اليمامة(فأنثوا الفعل؛ألن 
(7)

وهو  

تأنيث قائم على اللّفظ ال على المعنى؛ألن المعنى أهل اليمامة وكان ينبغي التذكير 

للفعل؛ألن الفاعل مذكر وهو األهل
(8)

وبسبب حذفهم للفاعل )أهل( وإبقاء المضاف 

ذا إليه )اليمامة( فاعال  استساغ العرب هذه الصيغة،بإثبات تاء التأنيث في الفعل،وله

ةُ( لم يحذفوا التاء من الفعل  ام  عند عودة الفعل )أهل( إلى الجملة )اجتمعت أهل الي م 

لكون الفاعل مذكر،بل أبقوها ثابتة إّما )لتأثير اليمامة على الجملة وإّما لما اعتادت 

عليه ألسنتهم؛لكثرة االستعمال( فالتأنيث هنا ليس قائم على اللفظ وال على المعنى 

ذكر في اللفظ والمعنى ؛ألن األهل م
(9)

وذهب إلى ذلك ابن يعيش في قوله ))ولم 

م((  يعتّدوا بـ )األهل( وجعلوه من قبيِل الُمْقح 
(10)

. 

 

ة ممنوعة من الصرف؛للتعريف والتأنيث      ام  والي م 
(11)

هذا إذا ُعّدت من المكان،أّما 

ة اليمام وهو الحمام الوحشي  اِحد  لو كانت و 
(12)

بين الواحد  فالتأنيث هنا فارق

والجمع،وهو تأنيث ال يعتد به في منع الصرف
(13)

. 

 

(الياء والميم المضّعفة،للداللة على قصد الشيء       وأصل اللفظ من الجذر )ي مَّ
(14)

أّما 

الة فشأنهم في الجمع شأن واحد كون ليس  الة وفُع  الة و فِع  الجمع فيرى سيبويه أّن ف ع 

الة رساالت فتجمع  الة بالتاء نحو ِرس   بينهما إاّل الفتح والكسر والضم فكما تجمع فِع 

                                                 

 .1/99مجمع األمثال  -1

 .367ـ 2/366المستقصى في أمثال العرب، -2

 .1/99مع االمثال مج -3

 .1/222مجمع األمثال -4

 .431/  8العين)يم(  -5

 .53/  1ينظر: الكتاب  -6

 .97/  1شرح أبيات سيبويه، -7

 .97/  1ينظر:نفسه  -8

 . 97/  1ينظر: شرح أبيات سيبويه  -9

 . 352/  1شرح المفصل  -10

 .1/168ينظر: نفسه  -11

 .5/2065الصحاح)يمم(  -12

 .1/168 ينظر: شرح المفصل -13

14-  )  .153 – 152/  6مقاييس اللغة)ي مَّ
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ائِل كذل س  ائِل( نحو ر  الة على )ف ع  ات وكما تجمع فِع  ام  امة ي م  الة بالتاء نحو ي م  الة ف ع  ك ف ع 

ائم نحو ي م 
(1)

امِ 350وقد ذهب الفارابي)ت   هـ(  بجمعه على الي م 
(2)

ووافقه 

هـ(393 ت)الجوهري
 (3)

. 

 

اليمامة بالد      
(4)

كان اسمها الجـو،فيها جارية اسمها يمامة،حادة البصر تبصر  

الراكب مسيرة ثالثة أيام،فسميت البالد باسمها
(5)

ون ها ُصلِب ْت على بابِها  ك 
(6)

وهذه 

ه ا  ا وأ ْكث ر  ن  باِلد هللاِ أْرض  ان ت أْحس  ك  ا، و  ّو  ى ج  ِديس وتُْدع  ج  ن اِزُل ط ْسم و  البالد هي م 

ان ت فِيِه الّزْرق اُء  ل ْيِه الِحْصُن الِذي ك  وِّ اْمت ن ع  ع  ا ف ت ح  )تُبٌَّع( ُحُصون  الج  ا...ول مَّ ْير  خ 

هُ وق ب   تَّى فت ح  ابره تُبٌَّع ح  ل ى ،ف ص  ْلبِها ع  ر  بِص  ْين اه ا،وأ م  ِة فق ل ع  ع  ام  ْرق اِء الي م  ل ى ز  ض  ع 

،وقال فيها تُبَّعٌ  وِّ ب اِب الج 
(7)

   . 

اَل ــ  ا بِاليََماَمِة بَْعَدَما ... تََرْكُت ُعيُونًا باليََماَمِة هُمَّ ْيُت َجو ً َسمَّ
(8)

 

 

 12وما قيل عنها إنّها المكان الذي قتل فيه مسيلمة الكذاب أيام أبي بكر سنة )     

للهجرة( 
(9)

وقيل هي مدينة تبعد عن مكة )المكرمة( مسيرة أربعة أيام،قاعدتها 

)أرضها( حجر
(10)

ْجرٌ  بتُها ح  ةُق ْري ةُ قص  ام  وقيل الي م 
(11)

وهي بالد بني حنيفة من  

الحجازعروض اليمن،وقيل من بادية 
(12)

وكانت أكثر  نخيال  من سائر الحجاز 
(13)

. 

 

ةُ( في أمثال الميداني )      ام  ))أْبَصُر ِمْن َزْرقَاِء مرات فقط( أحدها3وقد وردت)الي م 

اليََماَمِة((
(14)

وقد صرفت؛ألنها معرفة بأل
(15)

واليمامة اسم الزرقاء وقيل اسمها 

)عنز( ولون بشرتها أزرق  وبها سمي البلد
(16)

بلد استعار اسمه من اليمامة المرأة فال 

  .التي تسكن فيه

                                                 

 .611/  3ينظر: الكتاب  -1

  234/  3ينظر:ديوان األدب )فعالة(  -2

 .2065/  5ينظر: الصحاح)يمم(  -3

 .234/  3ينظر: ديوان االدب)فعالة(  -4

 .7334/  11، وينظر شمس العلوم )فعالة(  2065/  5ينظر:الصحاح)يمم(  -5

  579/  10كم والمحيط األعظم)يمم(  ينظر: المح -6

،ينظر: المعجم المفصل في 141/ 34البيت من الطويل وهو لتبع في تاج العروس)يمم(  -7

 ..6/84شواهد اللغة العربية

 .141/  34تاج العروس)يمم(  -8

 . 442/  5معجم البلدان)اليمامة(  -9

 .268ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع )احكام الذمة(  -10

11-  ) م   .648/  12ينظر: لسان العرب)ي مَّ

 .681/  2المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،)يمم(  -12

 . 1172القاموس المحيط )الي مامةُ(  -13

 .343/  2، 222/  1، وينظر: 114/  1مجمع االمثال  -14

 .3/313ينظر: المقتضب  -15

 .1/114مجمع االمثال -16
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ْند )َسنَد(  السِّ

ْنِد((      ))أَْكَذُب ِمْن أَِسيِر السِّ
(1)

د أهِل الِهْند،  نُد جيٌل من النَّاس تُتاخم بالُدهم باِل  السِّ

النِّْسب ة إِل يِهم ِسْنِديٌّ  و 
(2)

الواحد فيها ِسْنِديٌّ والجماعة ِسْنٌد  ، وقيل هي البالُد نفسها 
(3)

 

ْند من ولد السند بن قوط بن حام بن نوح )      ( وقيل الذين يسكنون بالد السِّ
(4)

 

ْنِدّي المنسوب لهذا  فهو اسم بين البالد والناس، والظاهر أنّه بلد ينسب إليه الناس،فالسِّ

ْند  بكسر أّوله وسكون ثانيه بالد بين  الهند  البلد، فقد جاء عن ياقوت الحموي أّن السِّ

وكرمان وسجستان،ويقال للواحد من أهلها ِسنِدّي والجمع ِسْند
(5)

وال تقتصر داللة  

ند ناحية في األندلس،ومدينة، وقرية في اللفظ ال مكسور السين على هذا البلد فقط،فالسِّ

بالد خراسان
(6)

ْند، وهو أيضا  بلد  ْنُد ن ْهٌر كبيٌر في بالد الهند،وهو غير بالد السِّ والسِّ

ْغرب في الم 
(7)

. 

 

ب ل       ن د ما ارتفع من األرض في قُبُل ج  ن د( فالسَّ أّما ما كان مفتوح  السين والنون )س 

أو واد  
(8)

ْند ما ارتفع من أْصِل الجبل،أو المكان المرتفع قليال ،ومن الرمل  وقيل السَّ

أيضا  
(9.)

 

 

ْند مفتوح السين والنون الساكنة،ضرب من       ومن المجاز في الداللة السَّ

ُر منه الثِّ  ياب،قميص ثم يُْلب س فوقه ق ميٌص أْقص 
(10)

وهذا المعنى  هو سبب تسمية البلد  

ْند ،فاسمه مشتق مما اعتاد  عليه أهله من اللباس،وإن كان البلُد بكسر السين  بالسِّ

والثياب بفتحها،ولكن هذا من تعاقب الكسرة والفتحة في الكالم 
(11)

ن د النَّاقة   والسَّ

الطويلة القوائم الشديدة الخلق 
(12)

ُد اإِلْنسانِ   وُمْعت م 
(13)

وضرب من البُُروِد 

الي مانِية
(14)

واألْذُن وكذلك وثيقة تتضمَّن التزاما  ما 
(15)

. 

 

                                                 

 .167/  2مجمع األمثال  -1

ن د(  -2  .255/  12تهذيب اللغة)س 

 .223/  3، ولسان العرب)سند(  490/  2ينظر: الصحاح)سند(  -3

 .3218/  5ينظر: شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم)فِْعل(  -4

 .267/  3معجم البلدان)السند(  -5

 . 267/  3)السند( نفسهينظر:  -6

 . 222/  8تاج العروس)سند(  -7

 .228/  7العين)سند(  -8

 . 3218/  5شمس العلوم)فعل(  -9

 .229/  7العين)سند(  -10

 .454/  8ينظر: المحكم والمحيط األعظم)سند(  -11

 .316/  2اكمال األعالم بتثليث الكالم)السند(  -12

 .290القاموس المحيط،)السند(  -13

ن د(  -14  .215/  8تاج العروس)س 

 .1118/  2معجم اللغة العربية المعاصرة)سند(  -15
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( السين والنون والدال،أصٌل واحٌد ي ُدلُّ على       ن د  وأصل اللفظ من الجذر الثالثي )س 

انضمام الشَّْيِء إِل ى الشَّْيءِ 
(1)

نْ  د( على ُسنُود  وأسناد وتجمع )السِّ
(2)

كما وان اللفظ نفسه  

جمع فالواحد ِسنِديٌّ والجمع ِسنٌد 
(3)

. 

 

ْنُد( في أمثال الميداني       كما في ،ويعني به البلد،)مرة واحدة فقط(وقد ورد)السِّ

ْنِد((المثل ))أَْكَذُب ِمْن أَِسيِر السِّ
(4)

فاألسير يعني الخسيس الذي يعرف بالكذب،حيث  

يزعم أنه ابن الملك
(5)

والمثل فيه معنى المبالغة أيضا  
(6.)

 

 

 الِعَراق )َعَرَق(

))إِلَى أَْن يَِجيَء التِّْرياُق ِمَن الِعراِق ماَت الَمْلُسوُع((     
(7)

اُق  الِعر 

بلد
(8)

الصرف؛لكونه يراد به الب ل د مذكر،وتأنيثة ليس حقيقيا ،فهوال يمنع من 

والمكان
(9)

ويرى الجوهري أنه يذكر ويؤنث 
(10)

والتذكير والتأنيث لالسم الواحد  

يعني احتمال الوجهين فهو يمنع من الصرف إذا كان مؤنثا ،ويصرف إذا كان مذكرا  

؛ألنه أراد البقعة للمؤنث والمكان للمذكر 
(11)

ف  العراق  فأطلق عليه الُعرام  وقد ُحرِّ

بالميم ويراد به الشرس 
(12)

. 

 

ق( العين والراء والقاف،أربعة أصول أحدها       ر  والعراق من األصل الثالثي )ع 

اصطفاف وتتابع في أشياء،ومنها العراق كونه امتداد على دجلة والفرات 
(13)

ويجمع  

العراق على أعراق 
(14)

وُعراق جمع عروق العظام،وهو جمع نادر  
(15)

والعراق  

ر   ق ة وهي ضرب من الطير جمع ع 
(16)

ويجمع على ُعُرق  
(17)

وقيل الُعراُق جمع  

ُعراق ة وهو المطر الغزير 
(18)

. 

                                                 

1-  ) ن د   .105/  3مقاييس اللغة)س 

 .455/  8المحكم والمحيط األعظم )سند( -2

 .290القاموس المحيط،)السَّن د(  -3

 .167/  2مجمع األمثال  -4

 .167/  2ينظر:نفسه  -5

 .137/ 2ينظر:جمهرة األمثال -6

 )المولدون(.89/  1مجمع األمثال  -7

 .153/  1ينظر: العين)عرق(  -8

 .100 – 99/  2ينظر: األصول في النحو  -9

 .1523/  4ينظر: الصحاح)عرق(  -10

 .244/  3ينظر: الكتاب - 11

 . 1983/  5ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية)عرم(  -12

 .289 – 288، 283/  4ينظر: مقاييس اللغة)عرق(  -13

 )عرق(. 153/  1ينظر: العين  -14

 .151، وليس في كالم العرب، 264/  1 ينظر: غريب الحديث، ابن قتيبة -15

16-  )  .105/  2ينظر: الزاهر في معاني الكلمات الناس)قولهم: فالن من أهل ِمْصر 

 .1523/  4ينظر: الصحاح)عرق(  -17

 .137/  26ينظر: تاج العروس)عرق(  -18
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ي  الِعراق ؛ألنه ممتد       وأصل داللة )العراق(هو شاطئ البحر على طوله،ولهذا ُسمِّ

على شاِطئ ِدْجل ة والفُراِت 
(1)

سكانه من  العرب والعجم  
(2)

م مقر حكم   وهو في القِد 

األكاسرة 
(3)

 ، وهاجر إليه  وسبقهم في القدم البابليون واآلشوريون والكلدانيون 

الكثير من القبائل العربية منها قبيلتا ربيعة ومضر،وهو أسبق البالد إلى تدوين النحو 

والصرف؛لحاجة العراق إليه بوجود العجم 
(4)

 ومن المجاز في الداللة الُعراق العظم

الذي أُِخذ  عنه اللحم 
(5)

واللحاء الذي يِجيء مع الريش 
(6)

وهو الطبابة التي تجعل على 

ملتقى طرفي الجلد 
(7)

وجمع لعروق العظام  
(8)

والخشبتان اللتان تعرضان كالصليب  

على رأس الدَّلو
(9)

وبالكسر الخرز الذي في وسط القِْرب ة  
(10)

وما أحاط بالظُّفُر من  

ريف  اللحم، وكل موضع  
(11)

وهو أيضا قطر الجبل 
(12)

. 

 

وأصل تسمية العراق مختلف به ؛ألختالف المعاني التي يدل عليها فزعم أنّه      

رز  ف ل عن نجد ودنا من البحر،وقيل من عراق القربة وهو الخ  ي العراق ؛ألنه س  ُسمِّ

ق ة.... ر  الذي في أسفلها،وقيل العراق من الطير ؛ألنه جمع ع 
(13)

وقيل سمي بذلك  

لتواشج عروق النخل 
(14.)

 

 

ب من الفارسية،وهو رأي غير محل اتفاق       رَّ ومن أهم ما قيل عن العراق أنّه ُمع 

ا سميت  ق ال  قوٌم إِنَّم  بين علماء اللغة،فمن الذين ذهبوا إلى تعريبه  ابن دريد قوله ))و 

ْهر فُعّربت ف قيل ِعراق(( الِعراق؛أِل ن الفُرس سّمتها إران ش 
(15)

ونقل الزبيدي  

بّادان إلى الموصل ومن القادسية إلى ُحْلوان  ها ع  ))الِعراق بالد معروفة من فارس حدُّ

عرضا ....((
(16.)

 

 

 

                                                 

 .153 – 152/  1ينظر: العين)عرق(  -1

 .253/  4ينظر: نفسه)فرخ(  -2

 .15والممالك، )ملوك االرض فى اّول الزمان ومملكتهم( ينظر: المسالك  -3
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 .264/  2ينظر: الجيم)باب العين(  -6

 . 423/  1الجراثيم)من نعوت األسقية والقرب(  -7

 .264/  1ينظر: غريب الحديث،) ابن قتيبة(  -8

 .1012/  3ينظر: غريب الحديث،) إبراهيم الحربي(  -9

 .769/  2ينظر: جمهرة اللغة)رعق(  -10

 )عرق(. 289/  4ينظر:مقاييس اللغة  -11

 .142/  26)عرق( تاج العروس -12

13-  ) ، ومجمل 105/  2ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس)وقولهم: فالن من أهل ِمْصر 

 .662/  1اللغة)عرق( 
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: أّن األولى والذي يظهر أّن العراق ليس معربا  من الفارسية،وذلك لعدة أسباب     

ي العراق ؛ألنه على الِعراق كما جاء في معاجم اللغة شاطئ البحر على طوله وب ه ُسمِّ

رات ـشاطئ دجلة والف
(1)

راقا  ـعـاز يسمـون ما كـان قريبا  من البحـرل الحجـوأه 
(2)

 

: شرط التعريب قال سيبويه ))اعلم أنّهم مما يغيرون من الحروف األعجمية ما الثانية

ليس من حروفهم البتة فربما ألحقوه ببناء كالمهم وربما لم يلحقوه(( 
(3)

ما نقل  الثالثة:

هـ(قوله ))ليس في كالم العرب شيء جمع على فعال إال  370عن ابن خالوية )ت

نحو عشرة أحرف عراق جمع عرق(( 
(4)

بُعد لفظ العراق عن األصل الذي  الرابعة:

ينسب إليه وهو )ايران شهر( ؛ألن االسم المعرب قريب الشبه من األصل بتغيير 

األصمعي وكانت العراق تسمى إيران شهر  بعض حروفه جاء في المعرب ))قال

فعربتها العرب فقالوا العراق وهذا اللفظ بعيد عن لفظ العراق(( 
(5)

. 

 

اُق( في أمثال الميداني       ويعني البلد وفي ،)مرة واحدة فقط(وقد ورد)الِعر 

))إِلَى أَْن يَِجيَء التِّْرياُق ِمَن الِعراِق ماَت الَمْلُسوُع((المثل
(6)

والمثل فيه إشارة إلى  

التقدم الحضاري في العراق في ذلك الزمن،والنظر إلى الضرورة الملّحة عند اتخاذ 

 أي قرار.  

 

 الَوطَن )َوطََن(

))ِغنَى الَمْرِء في الُغْربَِة َوطٌَن وفَْقُرهُ في الوطَِن ُغْربَةٌ((     
(7)

ط ُن محل اإلنسان  الو 

الذي يقيم فيه 
(8)

اإلنسان،فكل مرابض ومباِرك ووجار الحيوانات وال يقتصر على  

وطٌن لها 
(9)

ْوِطُن الوطن نفسه،والمكان الذي يقيم فيه اإلنسان ألمر والم 
(10)

وقيل 

ط ن  وِضع الو  ْوِطن م  الم 
(11)

ل  ْفع  ْفِعل(؛ألن كل اسم فاؤه واو ال يأتي منه م  على وزن )م 

ْفِعل بكسر العين  بفتح العين بل م 
(12)

. 

 

 

 

 

                                                 

 .153/  1العين)عرق(  -1

 .149/  1تهذيب اللغة)عرق(  -2

 .303/  4الكتاب  -3

 .151ليس في كالم العرب،  -4

 .455 – 454المعرب للجواليقي ،  -5

 )المولدون(.89/  1األمثال مجمع  -6

 )المولدون(.67/  2مجمع األمثال  -7

 .2214/  6و الصحاح)وطن(   454/  7ينظر: العين)وطن(  -8

 .454/  7)وطن( نفسهينظر:  -9

 .455/  7)وطن( : نفسهينظر -10

 .928/  2جمهرة اللغة)طنو( ،  -11

 .107/  1ينظر: شرح المفصل  -12
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ط ُن المنزل الذي نقيم أو يقام فيه       والو 
(1)

ا أ ي  ذ  ك  ا و  ذ  ويُق اُل أ ْوط ن  فاُلٌن أ رض ك 

نا  يُقِيُم فِيه ا ْسك    وم 
اّل  ح  ه ا م  ذ  اتَّخ 

(2)
وتتعّدد تسمياته بطول مدة المكوث فيه،فهناك الوطن 

لمسافر فيه أهل األصلي الذي يولد فيه اإلنسان وتأهل فيه ،ووطن اإلقامة الذي ليس ل

ْكن ى الذي ينوي المسافر أن  ونوى اإلقامة فيه خمسة عشر يوما  فصاعدا ،ووطن السُّ

يقيم فيه أقل من خمسة عشر يوما  
(3)

. 

 

جالُِس       واِطـُن الم  والم 
(4)

ط ٌن   وكـل مكـان ألـفه الشخص وأقام به كان له و 
(5)

 

لد غريب واتخذه وطنا  واستوطن فالُن المكان وتوطن بالمكان أقام في ب
(6)

والُمْست ْوط ن ة أرٌض ينزل فيها أجنبّي ويتخذها موطن ا له غْصب ا عن أهلها ومالكيها 

األصليّين
(7)

. 

 

لُّ       ح  ةٌ وهو م  ِحيح  ةٌ ص  لِم  النُّوُن،ك  الطَّاُء و  اُو و  (اْلو  ط ن  واللفظ من الجذر الثالثي )و 

ان اإِلْنس 
(8)

اِطن  و  ويجمع على أُْوطان وم 
(9)

. 

 

طَّن هُ واْست ْوط ن هُ       و  ويظهر أن أصل التسمية للوطن هو أّن الفرد أقام في المكان و 

ط نا   هُ و  ذ  واتَّخ 
(10)

ط ُن( في أمثال الميداني  وداللته مطابقة ،)مرة واحدة فقط(وقد ورد)الو 

ي الغُْربَِة َوطٌَن وفَْقُرهُ في الوطَِن ))ِغنَى الَمْرِء فللداللة المعجميّة ،وفي المثل

ُغْربَةٌ((
(11)

ويعني كل مكان وطن إذا كان المرُء غنيا  فيه سهل العيش،والمثل يدعو 

 إلى العمل وإن ب ُعد المكان. 

 

 الثالث:الحصون والقالع وهي: المطلب

 أَْبلَق)بَلََق(
))أََعز  ِمْن األْبلََق الَعقُوِق((      

(19)
بتيماء،كان للسموأل بن  األْبل ق حصن

عادياء
(10)

 الي هُوِديِّ قِيل  بناهُ أ بُوه عاِديا،وقيل بناه سليمان بن داُود )عليهما السالم( 

                                                 

 .239/  9ن( المحكم والمحيط األعظم)وط -1

 .451/  13لسان العرب)وطن(  -2

 .940الكليات،)وطن(  -3

 .262/  36تاج العروس)وطن(  -4

 .2461/  3ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة)وطن(  -5

 .2462 – 2461/  3 )وطن(معجم اللغة العربية المعاصرة :ينظر -6

 .2462/  3 )وطن(نفسهينظر: -7

ط ن(  -8  .120/  6مقاييس اللغة)و 

وينظر   239/  9والمحكم والمحيط األعظم)وطن(   928/  2ينظر: جمهرة اللغة)طنو(  -9

 .1238القاموس المحيط ، 

 .1238ينظر: القاموس المحيط)وطن(  -10

 )المولدون(.67/  2مجمع األمثال  -11

 .2/43مجمع األمثال -12

 .371/  1وينظرجمهرة اللغة)بلق( 1/75( األ ْبل قُ معجم البلدان) -13
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ة؛و؛أل نه بني من  بأرض تيماء، و قد قِيل  له األ ْبل ُق ؛أل نَّهُ كان  فِي بنائِه بياٌض وُحْمر 

ة ُمْخت لفِة األلوان حجار 
(1)

قال الشاعر
(2)

.  

 َواَل َعاِدياا َلْم َيْمَنع الَمْوَت َمالُُه ... َوِحْصٌن بِتَ ْيَماَء اليَ ُهوِديِّ َأبْ َلقُ      

 

واألبلق صفة على وزن أفعل قال ابن جني))؛ألن باب أفعل وفعالء إنما هو      

للصفات وجميعها تجيء على هذا الوضع نكرات نحو.... أبلق وبلقاء((
(3)

فابـدل أبلق 

))وحصن بتيماء اليهودي أبلق((من حصـن في قوله
(4)

ولكثرة استعماله من غير 

الموصوف حل محل االسم في التسمية 
(5.)

 

 

( الباء والالم والقاف،أصٌل واحٌد منقاس مطرد       واللفظ من الجذر الثالثي )ب ل ق 

الِحْصُن ُمْنث لٌِم)ُمْنب لِق( أي مفتوح وهو الفتح، يقال و 
(6)

ويجمع على بُْلق  
(7)

ومؤنثه  

ب ْلقاء،وجمعها ب ْلقاوات
(8)

. 

 

وأْبل ق من البُْلقِة والبُْلقِة  كلُّ لون خال ط هُ ب ياضٌ      
(9)

وفرس أْبل ُق أي فيه سواد  

وبياض 
(10)

 569وقيل إّن هذا الوصف ال يكون إاّل في الخيل؛لقول ابن قرقول)ت  

اُب األْبق ُع فيه بياض وسواد وال يقال أبلق إاّل في الخيل(( هـ( ))والُغر 
(11)

وهذا يعني  

أّن كل ما وصف به لغير ذلك فهو مستعار، وهذا فيه نظر ؛ألن ابن فارس يرى أن 

الِحْصن الُمْنث لِم فإذا وصف به الحصن ليس بالضرورة  أْبل ق في الباب الفتح وفي و 

اللون
(12)

ولكن داللة اللون قد غلبت في أْبل ق على داللة الثَّْلم،قال ابن سيده ))وفي كلَّ  

اِن يكون الب ل ُق فكلُّ لون خال ط هُ بياٌض ف هُو  أ ْبل ُق((  األلو 
(13)

وقيل األْبلق مشرف على 

تيماء بين الحجاز والشام،على رابية من تراب،فيه آثار أبنية من لِبن،ال تدل على ما 

نها من العظمة والحصانة،وهو خراب،وقيل له أبلق؛ألنه كان في بنائِِه بياٌض يحكى ع

وحمرة 
(14)

.  

                                                 

 .96 – 95/  25تاج العروس)بلق(  -1

 .217البيت للعشى ومن الطويل،ينظر:ديوان األعشى الكبير -2

 .322/  1الخصائص  -3

 .437/ 6ينظر:المحكم والمحيط األعظم)بلق(  -4

 .544،والكليات، 3/368،والمقتضب399 – 398/  3ينظر: الكتاب  -5

6-  )  .302/  1ينظر:مقاييس اللغة)ب ل ق 

 .327/  4ينظر: شرح شافيه ابن الحاجب ،الرضي األستراباذي  -7

 .243/  1ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة)بلق(  -8

9-   )  .474/  2ديوان االدب)اْبل قَّ

 .1451/  4ينظر: الصحاح)بلق(  -10

 .536/  1مطالع األنوار على صحاح االثار، )الياء مع القاف(   -11

( ينظر: مقاييس اللغة) -12  .302/  1ب ل ق 

من الشيات(  -13  . 92/  2المخصص)و 
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ن       ة في اليم  خاُم،والباُب فِي بعِض اللّغات،وِحجار  ومن المجاز في الداللة فالب ل ُق الرُّ

ها كالّزجاج ا وراء  تُضيء م 
(1)

. 

َد (بمعنى الحصن،أحدهامرات3وقد ورد اللفظ)أْبل ق( في أمثال الميداني )      ))تََمرَّ

 َماِرٌد َوَعزَّ اأْلْبلُُق((
(2)

 مختلفة األلوان ألنه بني من حجارة  وقد سمي باألبلق؛ 
(3)

  

 

ويضرب في العزة والمنعة 
(4)

فهو حصن اكتسب اسمه مما يتصف به من لون  

ا،وقد عّز ؛ألمتناعه عن السقوط بيد من أراد احتالله  حجارته،المغاير بعضها بعض 

 والسيطرة عليه.

 

 َعبَّاَدان )َعبََد(

))لَْيَس َوَراَءَعبَّاَداَن قَْريَةٌ((     
(5)

ان بلد،وقيل حصن ينسب إلى عباد بن  بَّاد  ع 

ي  باسمه الحصين أحد فرسان تم يم في اإلسالم،وكان مرابطا  في هذا المكان الذي ُسمِّ

بعد ذلك 
(6.)

 

 

األلف والنون في عبّادان للنسب كما نقله ياقوت الحموي،إذ يرى هو اصطالح      

قديم عند أهل البصرة،إذا نسبوا نهرا  أو قرية  إلى رجل  زادوا في آخر االسم ألفا  

ن أكثر أهل تلك القرى فرس ونونا ،وكأنه من نسب الفرس ؛أل
(7)

 . 

 

وف ّعال صيغة للمبالغة      
(8)

وهي مبالغة في الصفة  
(9)

لكثرة العبادة التي يتصف بها  

الفرد 
(10)

وعلى ذلك فهي ال تكاد تكسر بل تجمع جمع السالمة،فنقول عبَّادون  

ّرابات ّرابون وش  بّادات كما في ش  وع 
(11)

. 

 

بّادان حصن صغير عامر على شط البحر ومجمع ماء دجلة       وع 
(12)

وهي مدينة  

تابعة للبصرة، جاء في كتاب صورة األرض ))وللبصرة من استفاضة الذكر ... ولها 

من المدن عبّادان واألبلّة ... وهى مدن صغار متقاربة في الكبر(( 
(13)

 وقال أبو عبد  

                                                 

 .95/  25تاج العروس)بلق(  -1

 .43/  2، 431/  1، وينظر 126/  1مجمع االمثال  -2

 .126/  1نفسه  -3

 .2/32المستقصى في أمثال العرب  -4

 )المولدون(.257/  2مجمع األمثال  -5

 .36/ 13ل من أنساب األشراف، )ولد مالك بن العنبر( ينظر :جم -6

ان(  -7  .189/  1معجم البلدان)اْسلُم 

 .316/  3شرح المفصل  -8

 .367/  3ينظر:نفسه  -9

 .367/  3 نفسهينظر: -10

 .316/  3 نفسهينظر: -11

 .34 – 33المسالك والممالك، )بحر فارس(  -12

 .238/  1 صورة األرض، أبو القاسم الموصلي)العراق( -13
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س من جعل عبّادان من هذه الكورة )إقليم هـ( ))من النا 380هللا البشاري )ت

خوزستان( وإنّما  هي من العراق....((
(1)

وكان يسكنها جماعة من العلماء والزهاد 

 للعبادة والخلوة 
(2)

وكانت قديما  من ثغور المسلمين   
(3)

وعبادان مثلثة الشكل وهي  

جزيرة قرب البحر،فال يوجد ورائها غيرالبحر
(4)

احل ثالثة وبين عبادان وبين الس

أميال
(5)

. 

 

اُن( في أمثال الميداني       بَّاد  ،وتعني البلد الذي على )مرة واحدة فقط(وقد وردت)ع 

))لَْيَس َوَراَءَعبَّاَداَن قَْريَةٌ((في المثلالبحر،و
(6)

والمثل فيه معنى العظمة والعلو 

والشموخ، وقد يكون من قول الشاعر
(7)

. 

 فَلَْيَس َوَراَءَعب اَداَن قَْريَةفإن جاوزت كسوته إليه     ــ 

 

 َماِرد )َمَرَد( 

َد ماِرٌد َوَعزَّ اأْلْبلَُق((      ))تََمرَّ
(8)

ب،غزاه بعض  ر  اِرد حصن من حصون الع  م 

الملوك فامتنع عليه
(9)

د مارٌد(  )تمرَّ ولم يسقط بيده ف ق ال 
(10)

اِرد صفة لموصوف  وم 

 [7 ]الصافات َشْيطاٍن ماِردٍ َوِحْفظاا ِمْن ُكلِّ لقوله تعالى محذوف تقديره )حصن( قياسا  

ْيطان(  فـ )مارد( في النص الكريم نعت لـ)ش 
(11)

ولكثرة استعماله من غير الموصوف 

اله ا من غير  حّل محل الموصوف،قال أبو البقاء الكفوي ))وكل صفة كثر اْستِْعم 

ش يخ(( عبد و  ْوُصوف قوي تكثيرها اللتحاقها باألسماء ك  م 
(12)

. 

 

( الميم والراء والدال،أصٌل صحيٌح يدلُّ على      د  ر   وأصل اللفظ من الجذر الثالثي )م 

 

 

 

 

 

                                                 

 .413 – 412أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم، )أقليم خوزستان( ،  -1

 .172/  9األنساب،)العباداني(  -2

 .653األماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من األمكنة،)باب عبادان(  -3

 .419ينظر :اثار البالد واخبار العباد،)عبادان(  -4

 .17/  2في غرائب االمصار وعجائب االسفار( رحلة ابن بطوطة )تحفة النظار  -5

 )المولدون(.257/  2مجمع األمثال  -6

البيت ينسب للخوارزمي في كتاب محاضرات االدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء،للراغب  -7

  380/  2االصفهاني 
 .126/  1مجمع األمثال  -8

 .640/  2جمهرة اللغة)درم(  -9

 .640/  2)درم(نفسه ينظر: -10

 .278/  3ينظر: إعراب القرآن، للنحاس -11

 ،.3/368،والمقتضب399 – 398/  3،وينظر: الكتاب 544الكليات،  -12
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د  ِمن  الخيرِ   اتِي وكذا المِريُد كأ نَّهُ تجرَّ اِرُد الع  الم  تجدِد الشَّيء من قشره.... و 
(1)

ويجمع 

ة  د  ر  على م 
(2)

د  وُمرَّ
(3)

داء   وُمر 
(4)

اد   وُمرَّ
(5)

. 

 

حـصن دومـة الجنـدل ومارد      
(6)

فـي الشـام  
(7)

د مـارٌد، وجـبٌل مـت مّرد،    وتـمرَّ

له وملّسه فيصعب صعوده  ومـّرد البناء،وشجرة مرداء أي ط وَّ
(8)

فيبلغ الغاية التي  

وضع من أجلها 
(9)

َوِحْفظاا ِمْن  قوله تعالىل في الداللة مارد بمعنى التمرد ومن المجاز 
شديد يقال: مرد يمرد إذا ،كل شيطان متمردأي من  [7 ]الصافات َماِردٍ َشْيطَاٍن ُكلِّ 

اشتد
 (10)

وهو أيضا  ما زاد على الخباثة وهي درجة من درجات الشيطان  
(11)

وماِرد 

ي اشيِم الجبِل،وهوأرض باليمامةِ  ةٌ ُمْشِرف ةٌ ِمن أ طرف خ  قُوير 
(12)

. 

 

ويظهرأّن أصل التسمية لما يتصف به البناء من ارتفاع والعتي )التمرد(،ولهذا    

حلت الصفة مكان الموصوف 
(13)

اِرد( في أمثال الميداني  )مرة وقد ورد اللفظ)م 

َد ماِرٌد َوَعزَّ اأْلْبلَُق((وفي المثل،واحدة فقط( ))تََمرَّ
(14)

فهو حصن دومة الجندل،غزته  

الزباء فتمرد عليها ولم تقدر عليه فقالت هذا المثل
(15)

. 

 

 الرابع:األسواق وهي: المطلب

 الس وق )َسَوَق / َسقَو(

وَق(())      إذا اْشتََرْيَت فاْذُكِر الس 
 (13)

وُق مكان تباع فيه البضاعة وتشترى  السُّ
(17)

  

 

 

                                                 

1-  ) د  ر   .317/  5مقاييس اللغة)م 

 .331/  9، والمحكم والمحيط األعظم)مرد(  640/  2ينظر:جمهرة اللغة)درم(  -2

 475/  4شرح شافيه ابن الحاجب، )الرضي األستراباذي(  -3

4-  ) د  ر   .319القاموس المحيط)م 

ِرْيد(  -5 ، وينظر: معجم اللغة العربية  385/  6إعراب القرآن وبيانه،أحمد مصطفى درويش)م 

 .2085/  3المعاصرة)مرد( 

 .538/  2الصحاح)مرد(  -6

 .332/  9ينظر:المحكم والمحيط األعظم)مرد(  -7

 .204 – 203/  2ينظر: أساس البالغة)مرد(  -8

( ين -9 د  ر   .319ظر:القاموس المحيط)م 

 .136 /3تفسير السمرقندي  -10

 .107ينظر: فقه اللغة وسر العربية)في ترتيب الجن(  -11

 .167/  9تاج العروس)مرد(  -12

 .167/  9)مرد( نفسهينظر: -13

 .126/  1مجمع األمثال  -14

 .126/  1ينظر:نفسه  -15

 .1/74مجمع األمثال -16

 .191/  5ينظر: العين)سوق(  -17
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وتزاد في آخره )ياءان(عند النسب إليه،األولى ساكنة مدغمة في األخرى 
(1)

فالنسب  

إليه سوقِيٌّ 
(2)

  

 

وقد يراد بالسوقِي الرجل الذي ال ُخلق عنده فقد روي عن بالل بن رباح أنّه قال      

يِن(())أَنَا بِالُل ْبُن َربَاٍح َوَهَذا أَِخي، َوهَُو َرُجٌل ُسوقِي  اْلُخلُِق   َوالدِّ
(3)

وقد يراد باللفظ  

)سوقي( واحد والجمع )سوقيون( قوله )ف أ ما أهل السُّوق فهم السوقيون واحدهم 

سوقّي( 
(4.)

 

 

ويروى أن العرب قد عدلت في بعض األسماء عن ألفاظها في النسب وغيرتها      

وأخذت سماعا  منهم،فتلك تقال كما قالوا وال يقاس عليها
(5)

النسب الى  فقد سمع في 

.... سوق وردان سقردنِيٌّ
(6)

والسوق في كالم العرب يذكر ويؤنث
(7)

 . 

 

ْدو       ( السين والواو والقاف،أصٌل واحٌد وهو ح  وهومن الجذر الثالثي )س وق 

ا وُق ُمْشت قَّةٌ ِمن ه ذ  ،والسُّ ابِّ يِّق ةُ ما اْستِيق  من الدَّو  الشَّيء،والسَّ
(8)

ويجمع السُّوق على  

ق  ُسو 
(9)

اق  وأ ْسو 
(10.)

 

 

السوق موضع البياعات      
(11)

وأصل اشتقاقه كون الناس تسوق إليه بضائعهم  
(12)

 

وتساق منها
(13)

ْومة القِتال  وسوق الحرب ح 
(14)

ق القوم إذا باعوا واشتروا  وَّ وت س 
(15)

. 

 

م السالم(أنهم من والسوق في القرآن الكريم توكيد وبيان لجنس الرسل)عليه     

 ِفي  َوَيْمُشوَن  الطََّعاَم   لََيْأُكُلونَ  ِإن َُّهْم   ِإالَّ   تعالى  قال  كةـالئـمـال ن ـم يس ـول س ـاإلن

                                                 

 .63/  3ينظر: األصول في النحو  -1

 .258ينظر: عمدة الكتاب،  -2

 .190/  1أنساب األشراف للبالذري،  -3

، وينظر: تصحيح التصحيف وتحرير 244درة الغواص في أوهام الخواص،الحريري،  -4

 .324التحريف، 

 .63/  3األصول في النحو  -5

 .258عمدة الكتاب، النحاس،  -6

، وينظر: المصباح المنير في غريب الشرح 324تصحيح التصحيف وتحرير التحريف،  -7

  296/  1الكبير )سوق( 

8-  )  . 117/  3مقاييس اللغة)س وق 

 .191/  5ينظر: العين)سوق(  -9

 .117/  3مقاييس اللغة)سوق(  -10

  191/  5العين)سوق(  -11

 .853/  2ينظر:جمهرة اللغة)سقو(  -12

 .448/  1معاني كلمات الناس،)قولهم: هو في سوق الرقيق(  الزاهر في -13

  184/  9تهذيب اللغة)سوق(  -14

 .499/  4الصحاح )سوق( -15
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يعني جل جالله كانت الرسُل من اآلدميين ولم يكونوا من [93]الفرقان اأْلَْسواقِ 

المالئكة عليهم السالم أجمعين 
(1.)

 

 

وللعرب أسواق كثيرة عرفت لمناسبة ارتبطت بها،كسوق ثمانين وهي دار      

بالجزيرة معروفة، وقيل إن أصل تسميتها نزول أهل السفينة فيها 
(2)

وسوق أسد  

بالكوفة،وسوق بربر في مصر، وسوق الثالثاء ببغداد،وسوق الذنائب في 

اد   اليمن،وسوق السالح محلة كانت بِب ْغد 
(3)

. 

 

لسوق عند إضافته قد يؤدي إلى معنى التضاد،فسوق البياعات وسوق الحرب وا     

فمعناهما الضد فاألول بمعنى السلم والسالم والثاني بمعنى الحرب والقتال 
(4)

. 

 

وُق جمع ساق الفرس      وِق قال تعالى ومن المجازفي الداللة السُّ َفطَِفَق َمْسحاا بِالسُّ
[00]ص َواأْلَْعَناقِ 

(5)
وكذلك ساق اإلنسان  

(6)
. 

 

وُق( في أمثال الميداني )      مرات فقط(،ويعني موضع البيع 10وقد ورد)السُّ

اَلِح((والشراء ،وفي المثل ))بَْينِي َوبَْينَهُ ُسوُق السِّ
(7)

ةُ وقوله)  )ِمْن فَُرِص اللِّصِّ َضجَّ

وِق(( الس 
(8)

ئع والمشتري يسنح فكثرة البيع والشراء وما يعتريهما من تعامل بين البا

ن يكسب الفرص لصالحه.   للص السرقة والنصب واالحتيال،وفيه داللة على م 

 

 ُدكَّان )َدَكَن(

اُن البَقَّاِل((      نَّْوُر َخِرَب ُدكَّ ))إذا اْصطَلََح الفَأَْرةُ والسِّ
(9)

انُوت والدَّكَّة الَّتِي  اُن الح  الُدكَّ

ل ْيه ا ُد ع  يُْقع 
(10)

على وزن فُْعالن 
(11)

مذكر
(12)

. 

 

                                                 

 .533/  2بحر العلوم،تفسير السمرقندي،  -1

 .344/  1معجم ما استعجم )سوق ثمانين(  -2

 .756/  2مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع )سوق(  -3

 .191/  5عين)سوق( ينظر: ال -4

 .184/  9هـ( )سوق( 370ينظر: تهذيب اللغة)األزهري ت -5

6-  )  .117/  3ينظر: مقاييس اللغة)س وق 

 )المولدون(.120/  1مجمع األمثال  -7

 2/196، 2/90، 1/356، 1/228، 87/  1، 1/74)المولدون(، وينظر329/  2نفسه  -8

،2/416  

 )المولدون(.88/  1مجمع األمثال  -9

 .198/  1المصباح المنير في غريب الشرح الكبير)دكك(  -10

 .89الممتع الكبير في التصريف، ابن عصفور،  -11

 .326ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه )النووي( )دكان( -12
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ٌف في       قال ابن جني ))فقد دل هذا من مذاهب العرب على أنه إذا جاءك مضاع 

ان  وِعّدان  وإبّان  فسبيلك أن تحكم فيه بزيادة النون((  آخره ألٌِف ونوٌن نحوُرمَّ
(1)

 

وعلى ذلك فإن ُدّكان النون فيه زائدة وأصله من )الّدك(، وروى أيضا  عن ابن دريد 

ْدُت بعضه فوق  بعض  أنه مشتق  من دكنت الشَّيء  أدُكنُه دكنا  إذا ن ض 
(2)

وعن األخفش  

اٌء( إذا كانت ُمْنب س ط ة   كَّ ةُ د  أن الّدّكان مشتق من قولهم )أكم 
(3)

. 

 

والعلماء في ُدّكان على فريقين فمنهم من ذهب أنه عربي صحيح،ومنهم من ذهب      

 د  قوله ))هو عربيـن دريـهم ابـدمتـفي مقـاألول فريق ـ، أما الف ربـي معتارسـه فـأن

صحيح(( 
(4)

وتبعه ابن فارس  
(5)

ْن ذهب إلى فارسيته الجوهري قوله   أّما م 

اُن واحد الدكاكين وهي الحوانيت فارسي معرب(( ))والُدكَّ
(6)

ووافقه 

هـ( 676النووي)ت
(7)

هـ( 855والعيني)ت
 (8)

ولم يُْضب ط )دكان( في كتب المعرب  

خيل والد
(9)

. 

 

اُل والكاُف والنوُن،أ صٌل ي ُدلُّ       (الدَّ ن  ك  ويشتق عند ابن فارس  من الجذر الثالثي )د 

ل ى تنضيِد ش يء  إِل ى ش يء   ع 
(10)

اِكين   ك  ويجمع على د 
(11)

. 

 

الدكان الحانوت الذي تباع فيه البضاعة      
(12)

أو الّدّكة التي تكون في فناء كل  

دار،يوضع عليها المأكل والمشرب 
(13)

وُدّكان ة دكة عريضة مبنية بالمرمر في وسط 

انِجيّ  الحمام فوق النار التي تحمي قاعدة الحمام،والنسب إليه ُدّكانِّي وُدكَّ
(14)

. 

 

ّكان المكان الذي اجتمع فيه م    لوك األرض ومن األماكن التي عرفت بهذا اللفظ الدُّ

في قرميسين وهم فغفور ملك الصين وخاقان ملك الترك وداهر ملك الهند وقيصر 

ملك الروم عند كسرى أبرويز
(15)

. 
                                                 

 .134/  1المنصف، )شرح كتاب التصريف(  -1

 .680 – 679/  2، وينظر:جمهرة اللغة، ابن دريد)دكن( 135/  1نفسه،  -2

 .680/  2، وينظر: جمهرة اللغة)دكن( 135/  1نفسه،  -3

 .680/  2جمهرة اللغة)دكن(  -4

 .291/  2و مقاييس اللغة)دكن(   331/  1ينظر:مجمل اللغة)دكن(  -5

 .2114/  5الصحاح)دكن(  -6

 .326تحرير ألفاظ التنبيه، )كتاب الحدود(  -7

 .103/  3شرح سنن أبي داود ،  -8

واليقي، واأللفاظ الفارسية المعربة، أّدي شير، والمفصل في األلفاظ ينظر:المعرب للج -9

 الفارسية المعربة د. صالح الدين المنجد.

 .291/  2مقاييس اللغة)دكن(  -10

 .331/  5ينظر: العين)دكن(  -11

 .2114/  5ينظر: الصحاح)دكن(  -12

 .407 – 406/  11لسان العرب)طلل(  -13

 .387/  4( تكملة المعاجم العربية)دكن -14

 .429البلدان، ابن الفقيه)قرميسين(  -15
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ْكنا ، إِذا نّضدت بعضه       ْنُت المتاع  أدُكنه د  ك  ويظهرأّن أصل تسمية اللفظ إما من د 

على بعض
(1)

وإما من الدكاء وهي األرض المنبسطة  
(2)

. 

 

اُن( في أمثال الميداني  وقد      )إذا اْصطَلََح وفي المثل)،)مرة واحدة فقط(ورد )الُدكَّ

اُن البَقَّاِل(( نَّْوُر َخِرَب ُدكَّ الفَأَْرةُ والسِّ
(3)

ومن المعلوم أّن دكان البقال محلّه الذي يبيع  

نَّْورفيه ويشتري ،وصالح  ة والسِّ يوحي أّن الباطل قد يجمع بين الظالمين  الف أْر 

 المتخاصمين،بداللة خراب دكان الب قّال.

 

صور اإلمام علي )عليه السالم(مشهد اجتماع الظالمين على الباطل،في وقد      

عن المسير (هل الكوفه)أاصحابهتثاقل لما رأى  ،لى شيعته من اهل الكوفهرسالة إ

 يتُ مِ يُ  [مرٍ أن مِ وَّللاِ] َعَجباً  اً بَ جَ ا عَ يَ ))...فَ سالم()عليه القال هل الشامألى قتال إمعه 

، همْ لِ اطِ ى بَ لَ عَ  مِ وْ القَ هُؤالِء  اعِ مَ تِ ن اجْ مِ  [،ويسعر األحزان] ،مَّ الهَ  بُ لِ جْ يَ ، وَ بَ لْ القَ 

َوتََرحاً(( مْ كُ لَ  [فبعداً فَقُْبحاً]، مْ كُ قِّ حَ  نْ عَ  مْ كُ قِ ر  فَ تَ وَ 
 (4)

 

 

وجاء المعنى أيضا  في خطبة له)عليه السالم( يحث بها أهل الكوفة ؛لمساندة      

د بن أبي بكر ))محمد بن أبي بكر في مصرقال ا بَْعُد، فإن َهَذا صريخ ُمَحمَّ أَمَّ

 ، وإخوانكم من أهل مصر، قَْد سار إِلَْيِهم ابن النَّابَِغةَ عدو َّللا، وولى من عادى َّللاَّ

ضالل إِلَى باطلهم والركون إِلَى سبيل الطاغوت أشد اجتماعا ِمْنُكْم فال يكونن أهل ال

وكم وإخوانكم بالغزو، فاعجلوا إِلَْيِهم بالمؤاساة أَعلَى حقكم َهَذا، فإنهم قَْد بد

((والنصر
 (5)

 

 

 المطلب الخامس:ألفاظ دال ة على أماكن العبور وهي:

 ِجْسر )َجَسَر(

وِق(())فَالُوَذُج الِجْسِر،       وفَالُوَذُج الس 
(6)

الِجْسُر بفتح الجيم وكسرها كل ما يعبُر 

عليه،كالقنطرة وغيرها 
(7)

َل َمْن وفي الحديث   ))َويُْضَرُب ِجْسٌر َعلَى َجَهنََّم، فَأُكوُن أَوَّ

يُِجيُز((
(8)

ة ،  الحديث  في   الجسر  أنّ   العكبري فعن   ِة ؛أِلنَّهُ بُْقع  ْحُموال  على البُْقع   م 

 

 

                                                 

 .680/  2ينظر:جمهرة اللغة)دكن(  -1

 .757/  6ينظر: المحكم والمحيط األعظم)دكن(  -2

 )المولدون(.88/  1مجمع األمثال  -3

األخبار )فضل الجهاد واستنهاض الناس(،وينظر:70نهج البالغة،الشريف الرضي، -4

 .212 (قتال الخوارج)الدينوريأبو حنيفة ،الطوال

ْيف ة  )أبو جعفر الطبري،تاريخ الطبري -5 د بن أبي ُحذ  مَّ  .5/107(قتل ُمح 

 )المولدون(. 90/  2مجمع األمثال -6

 .112/  1و إكمال األعالم بتثليث الكالم)الجسر( ،   50/  6ينظر: العين)جسر(  -7

 .144/  13مسند اإلمام أحمد بن حنبل  -8
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نث،أو على معنى الطَِّريق  راط يذكر ويُؤ  راط،والصِّ ل  على معنى الصِّ والجيد أن يُْحم 

وهي تذكر وتؤنث أيضا  
(1)

. 

 

فيصرف إذا كان مذكرا ؛ألنّه يحمل على المكان      
(2)

أّما إذا أُنِّث وهو ساكن الوسط  

فمن العرب من يصرفه؛لخفته ومنهم من ال يصرفه؛للتعريف والتأنيث
(3)

. 

 

ة        ( الجيُم والسيُن والراُء،ي ُدلُّ على قُوَّ ر  س  والجسر من الجذر الثالثي )ج 

ة وهي النَّاق ةُ الق ِويَّةُ والِجْسرُ  ْسر  وُجْرأة ،كالج 
(4)

والجمع ُجُسورٌ  
(5)

وأ ْجُسرٌ  
(6)

. 

 

الجْسُر كل ما ُعبِر  عليه من قنطرة وغيرها      
(7)

وهو مأخوذ من الناقة الكبيرة يقال  

ْسرُ  لها الج 
(8)

ظيُم من اإلبِل وغيرها  ؛ألّن الِجْسر في اللغة بكسر الجيم وبفتحها الع 
(9)

 

ومنهم من فرق بين الجسر والقنطرة،فالقنطرة ما يبنى على الماء؛للعبور 

عليه،والجسر أعم منه؛ألنه يكون بناء وغير بناء 
(10)

يوضع  وقيل الجسُر اسٌم لما 

ويرفع مما كان متخذا  من الخشب واأللواح،والقنطرة من الحجر واآلجر 
(11)

ومنهم  

من يرى أّن هاتين الكلمتين تعتبران في العادة مترادفتين 
(12)

والجسُر في العصر 

الحديث أنواع،كالجسر الثابت والمتحّرك والعائم والمعلَّق... 
(13)

. 

 

ْسـُر الطـويُل وا      لضخُم من الرجـال ومن المجـاز الج 
(14)

والصـراط المستقيم  
(15)

 

دُّ بعضها ببعض  وتربط إلى أوتاد  وتكون على األنهار  فُن التي يُش  والسُّ
(16)

 والعالقات  

 

 

                                                 

 .134ا يشكل من ألفاظ الحديث، إعراب م -1

 .244/  3ينظر: الكتاب  -2

 .193/  1، وينظر: شرح المفصل 3735/  6شمس العلوم)االنصراف(  -3

4-  ) ر  س   .458 – 457/  1مقاييس اللغة)ج 

 .613/  2الصحاح)جسر(  -5

6-  ) ر  س   .136/  4لسان العرب)ج 

 .303/  10وينظر: تهذيب اللغة)جسر(   13/  1غريب الحديث )إبراهيم الحربي()جسر(  -7

 .129/  2الكامل في اللغة واألدب)الشَّْيب(  -8

/  2وينظر: الصحاح)جسر(   106/  1ديوان األدب)باب فعل بفتح الفاء وتسكين العين(  -9

613. 

، وينظر: المصباح المنير في   163معجم الفروق اللغوية )الفرق بين الجسر والقنطرة(،  -10

 .101/  1الشرح الكبير)جسر( غريب 

 .355الكليات)الجسر( ،  -11

 . 213 – 212/  2تكملة المعاجم العربية)جسر(  -12

 .374/  1معجم اللغة العربية المعاصرة)جسر( ،  -13

 .303/  10ينظر: تهذيب اللغة)جسر(  -14

 .160/  1ينظر: مشارق األنوار على صحاح اآلثار)جسر(  -15

 .425/  10تاج العروس)جسر(  -16
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ِم والشعوب، وتسمى جسور الود والتعاون  بين األُم 
(1)

ي اتِّصال جوي  ِجْسرُ ال و  الجوِّ

فوق منطقة تكون فيها المواصالت البّرية والبحرية 
(2)

. 

 

ويظهر أّن أصل تسمية الموضع بالجسر؛لطوله الذي يربط بين ضفتي النهرأو      

ْسرٌ  ْخم  ج  جانبي الطريق ؛وضخامته وقوته،فكلُّ عْضو  ض 
(3)

 . 

 

ل الميداني )مرتين فقط( ،وفي وقد ورد )الِجْسُر( بكسر الجيم وفتحها في أمثا     

 ))أْغلَظُ ِمْن َحْمِل الَجْسِر((المثلين
(4)

))فَالُوَذُج الِجْسِر، وفَالُوَذُج وقوله  

وِق(( الس 
(5)

هـ( أن )فالوذج الجسر( ذلك أن أهل  383عن أبي بكر الخوارزمي)ت 

 االسم بغداد يبيعون على جسر باب الطّاق فالوذجا  مزعفرا ،ليس فيه من الحالوة إاّل 
(6)

والفالوذج
(7)

. 

 

 قَْنطََرة )قَْنطََر(

 

ْنيَا قَْنطََرةٌ((      ))الد 
(8)

ةُ ط ِريٌق وجد للعبور عليه ف وق  الماء  الق ْنط ر 
(9)

وهي الجسر  
(10)

ةِ   ار  تبنى باآلُجر أو بالِحج 
(11)

وتطلق على كل أنواع الجسورالتي يعبر  

عليها،سواء كانت مبنية  من حجرأوأقواس من خشب
(12)

. 

 

ولكن ابن فارس يرى أنها مرادفة للجسر     
(13)

وتجمع على قنط رات  وقناِطر   
(14)

ومن المجازالقنطرةُ ما اْرت ف ع  من البُْني اِن 
(15)

وأخمص القدم وهو باطنه ، وظهر  

تجليد الكتاب ، ونتوء أو حدبة في وسط عنق الفرس 
(16)

. 

                                                 

 .374/  1ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة)جسر(  -1

 .374/  1  )جسر(نفسه -2

ْسُر(،   136/  4ينظر: لسان العرب)جسر(  -3  .365و القاموس المحيط )الج 

 .67/  2مجمع األمثال  -4

 )المولدون(. 90/  2 نفسه  -5

 .201األمثال المولدة )الخوارزمي(   -6

القمح بلباب النَّْحل،واللُّباب الخالص من كل شيء ينظر: تهذيب اللغة)لّب(  الفالوذج لُبابُ  -7

15/243. 

 )المولدون(. 274/  1مجمع األمثال  -8

 .88/  2ينظر: النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب )القناطر(  -9

والقاموس   118/  5وينظر: لسان العرب)قنطر(  260المطلع على ألفاظ المقنع)القناطر(،  -10

ة(  .466المحيط )الق ْنط ر 

 .483/  13وينظر: تاج العروس)قنطر(   118/  5لسان العرب)قنطر(  -11

 .397/  8تكملة المعاجم العربية)قنطر(  -12

13-  ) س ر   .458/  1ينظر: مقاييس اللغة)ج 

 .1863/  3معجم اللغة العربية المعاصرة)قنطر(  -14
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ويرى الدكتور علي عبد الواحد وافي أّن القنطرة  من األلفاظ التي أخذتها العربية      

من اليونانية 
(1)

ولـم يـرد ذلـك في كتـب المعـرب والدخيـل  
(2)

والذي يبدو أنّه اعتمد 

ة ألنهما من جذر واحد على قِْنطار ْطـر  وقِم 
(3)

ْأُي ياقوت الحموي  ح ر  جَّ ويُر 

بعربيتها؛ألنها وردت في الشعر القديم قال الشاعر
(4)

. 

(8)كَقْنَطَرِة الرُّوِميِّ َأْقَسَم رَبُّها ... لَُتْكتَ نَ َفْن، َحتَّى ُتشاَد ِبَقْرَمدِ ــ 
 

 

ةُ بهذا االسم؛لتكاثف بنائها بعضه على بعض       ي ت الق ْنط ر  وُسمِّ
(6)

وقد وردت  في  

ْنيَا قَْنطََرةٌ((أمثال الميداني  )مرة واحدة فقط(،وفي المثل ))الد 
(7)

وظاهر المثل أّن  

 الدنيا دار ممر وهو تعبير مجازي. 

 

األلفاظ الّدالة على الحضارة مما تقدم أن هنالك عالقات داللية تجمع بين يلحظ و     

 وهي:

ُدوم، 1 اب اط، س  ر، س  ة، ت ب ال ة، ه ج  ـ عالقة الترادف جمعت بين ألفاظ المدن)الب ْصر 

ى،ِحْمص( فجميعها مدن وإن أطلق على بعضها  ْجر  اِسط،و  ِظف ار، الُكوف ة، و 

ط ن( ند،الِعراق،الو  ة،السِّ ام  وألفاظ الحصون  )بلد(وكذلك ألفاظ البلدان)الب ل د ،الي م 

اِرد(وألفاظ العبورنحو)ِجْسر و ق ْنط رة( فكالهما موضع  ان، م  بَّاد  والقالع )أ ْبل ق،ع 

 للعبور سواء أكان لعبور األنهار أم الطرق.

اق( فالبلد2 ْند والِعر  ة والسِّ ام   ـ عالقة المطلق والمقيد قد جمعت بين األلفاظ )الب ل د والي م 

حيز عامر بأهله أّما اليمامة والسند والعراق فداللتهم مقيدة داللة مطلقة لكل موضع مت

 بمكان معين يسكنه شعب معين.

 

ـ عالقة التضمين التي تجمع بين )السُّوق( الذي هو مكان تباع فيه البضاعة 3

ى( فالسوق من ضمن مرافق  ْجر  ُدوم وظ ف ار وو  وتشترى ، والمدن )ِحْمص، وس 

 المدن.

ر والُكوف ة ـ عالقة الجزء بالكل ا4 اب اط وه ج  ة وس  لتي جمعت األلفاظ)ت ب ال ة والب ْصر 

ط ن  ى( وجميعها مدن وهي جزء من )الو  ْجر  ُدوم وظ ف ار وو  اِسط وِحْمص وس  وو 

والب ل د( وكذلك )السُّوق والدكان( ؛ألّن الدكان جزء من السوق،وقد تكون العالقة بين 

 الجميع عالقة تضمين.

 

                                                 

 .255ينظر: علم اللغة، د علي عبد الواحد وافي)الهامش( ،  -1

ينظر: المعرب للجواليقي )حرف القاف( والمغرب في ترتيب المعرب، المطرزي )القاف مع  -2

 النون(.

ة( -3 ْطر   .516،و)قِْنط ار(509ينظر: المعرب للجواليقي)قِم 

 .22ة بن العبد ومن الطويل،ينظر:ديوان طرفة بن العبدالبيت لطرف -4

ة أْربُق(  -5  .405/  4ينظر:معجم البلدان)ق ْنط ر 

 .186/  2مشارق األنوار على صحاح اآلثار)قنط(،  -6

 )المولدون(. 274/  1مجمع األمثال  -7
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 لفاظ الدالة على الديار وما يلحق بها[وهو على ثالثة مطالب]المبحث الثاني:األ

 وهي: األول/الديار المطلب

 البَْيت )بَيَت، بَْيت(

(()اْرقُِب البَْيَت ِمْن راقِبِهِ )     
(1)

مسكن اإلنسان الّذي يبيُت فيهالب ْيُت:
(2)

قال الشاعر
(3)

 

َحابَِة، اَل رَْيٌث َواَل َعَجلُ      كَأّن ِمْشَيتَ َها ِمْن بَ ْيِت جارَِتها ...َمرُّ   السَّ

فالبيت من المبيت؛ألنه يبات فيه 
(4)

 

 

والبيت يقع على الصغير والكبير،وكل ما زاد على طريقة في بنائه،فيقال للمبني      

من األخبية بيٌت 
(5)

وهو الدار والقصر الذي يسكنه الرجل  
(6)

ب   ر  والبُيُوت عند الع 

ر  ج  ةٌ من ش  ْيم  ب ر وخ  اٌد من و  ر وِخباٌء من صوف وبِج  ع  ِمظ لَّةٌ من ش  م  و  ستّة،قُبَّةٌ ِمن أ د 

هُو  أ صغُرها ر وسوط من شعر و  ج  وأُْقن ةٌ من ح 
(7)

ْعب ةالمشرفة والبيت الك 
(8)

قال 

 .[198]البقرة ْمناا َوِإْذَجَعْلَنا اْلبَ ْيَت َمثَابَةا لِّلنَّاِس َوأَ تعالى

 

ْرأ ةُ ؛ألن العرب تكني المرأة  بالبيت      ومن المجاز في الداللة البيُت الم 
 (9)

وقيل 

عيال الرجل
(13)

والخانات،وحوانيت التجار،والمواضع المباحة الّتي تباع فيها األشياء  
(11)

رِ   َأْوَهَن اْلبُ ُيوِت َوِإنَّ قال تعالى وبيت العنكبوت، والضب وغيره من ذوات الِجح 
[11]العنكبوت لَبَ ْيُت اْلَعْنَكُبوتِ 

(12)
ْعرِ  وب ْيُت الشِّ
(13)

ُف وكذلك  والبيُت الشَّر 

الشريُف)فالن بيُت قومه أي شريفهم(
(14)

وهنالك بيوت كثيرة 
(15)

. 

 

 

 

 

                                                 

 .1/313مجمع األمثال -1

 .238/ 14ينظر: تهذيب اللغة)ب يت(  -2

 .55من البسيط،ينظر:ديوان األعشى الكبير،البيت للعشى و-3

 .238/ 14ينظر: تهذيب اللغة)بيت(  -4

 .14/  2ينظر: لسان العرب)بيت(  -5

 .14/  2)بيت( نفسه ينظر: -6

 .457/  4تاج العروس)بيت(  -7

 .459/  4)بيت( نفسهينظر: -8

 .86/  1، و أساس البالغة)بيت(  238/  14ينظر: تهذيب اللغة)ب ْيت(  -9

 .244/  1الصحاح )بيت(  -10

 (.29)سورة النور آية  88/  4وينظر: تفسير الماوردي  14/  2لسان العرب)بيت(   -11

 .14/  2 )بيت(نفسه -12

 .460/  4تاج العروس)بيت(  -13

 .458 – 457/  4 )بيت(نفسهينظر: -14

 .267/  1معجم اللغة العربية المعاصرة)ب ْيت(  -15
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هُو        اِحٌد و  التَّاُء،أ ْصٌل و  الي اُء و  ( الب اُء و  وأصل اللفظ من الجذر الثالثي )ب ي ت 

ى، أْو  ُع الشَّْملِ  الم  ْجم  م   و 
(1)

ما كان من بنات إلى ب سيبويه ـت فقد ذهـا جمع البيـأمَّ  

،مثل بيٌت وأْبياٌت وعلى فُعُ  ول  نحو الياء وكان ف عال  فهو في أدنى العدد على أفعال 

بُيُوت
(2)

ووافقه المبرد 
(3)

والرضي األستراباذي 
(4)

وروى ابن منظـور أ ْبياواٌت وهو  

ن اِدٌر 
(5)

ونـقل الزبيدي أن جمع الجمع أ بايِيت وهو جمع تكسير،وبُيُوتاٌت وهو جمع  

سالمة لجمع التكسير السابق 
(6)

. 

 

ويصغر على )بِي ْيت ( كراهية الياء بعد الضّمة     
(7)

قل الزبيدي )بُي ْيٌت(،أّما ون 

ة  ْيت( فنسبه الجوهري للعامَّ )بُو 
(8)

. 

   

ْن ال مرة(،أحدها14وقد ورد )الب ْيُت( في أمثال الميداني )      ))اْحفَْظ بَْيتََك ِممَّ

تَْنُشُدهُ((
(9)

أي ممن يساكنك فيه؛ألنّه اليمكن ان يُطلب منه المفقود
(10)

فهو يدعو إلى  

 الحذر. 

 

 )َدَوَر، َدار(َدار 

اِر ِمَن الِجَداِر((       ))أَْثبَُت فِي الدَّ
(11)

ِة والبناء  ْرص  لَّ به قوٌم،كالع  اُر كل موضع ح  الدَّ

والمحلةُ 
(12)

ر(،وإنما انقلبت الواو  و  األلف فيها  منقلبة عن أصل وهو الواو نحو )د 

ا الواو والياء ألفا ؛لكونها متحركة وقبلها فتحة فصارت بمنزلة قال وباع إذ أصلهم

ل وب ي ع(  نحو)ق و 
(13)

هـ( ))إذا وقعت الواو والياء متحركة بعد 769قال ابن عقيل)ت 

فتحة قلبت ألف ا(( 
(14)

وهي مؤنثة عند سيبويه
(15)

ثالثية ساكنة الوسط،فمن العرب من 

يصرفها لخفة االسم،ومنهم من يلزم القياس فال يصرف 
(16)

. 
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 .199/  2ينظر: المقتضب  -3

 .91/  2ينظر: شرح شافيه ابن الحاجب، الرضي االستراباذي  -4
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و        اِق والدار من الجذر الثالثي )د  ل ى إْحد  اِحٌد ي ُدلُّ ع  اُء،أ ْصٌل و  الرَّ اُو و  الو  اُل و  ( الدَّ ر 

ال ْيهِ  و  الشَّْيِء بِالشَّْيِء ِمْن ح 
(1)

ع الداُر جمع  تكسير  في القِلِّة على أْفُعل  نحو أْدُور   وتُْجم 

، وقد تجمع عند البعض ِديراٌن وِدياٌر  ،وفي الكثرة ُدوٌر على فُْعل 
(2)

ي دوز وذكر  

في معجمه أّن الدار تجمع على ديور هـ( 1300)ت
(3)

. 

 

وقد تهمز الواو في أْدُور فتكون )أدؤر( نحو ثالُث أدؤٌر،وِعلّة ذلك كما يرى      

ك فأُلقِي   الخليل أّن األلف في الدار عندما صارت في أْفُعل )واو( في موضع تحرُّ

تْ  ز  ْرف ولم ترد إلى أصلها فانه م  عليها الصَّ
(4)

وتصغر الدار على )دويرة(؛ألنها على 

ثالثة أحرف خالية من التاء فعند التصغير لحقته هاء التأنيث الّتي في الوصل تاء 
(5)

. 

 

والداراسٌم جامٌع للعرصة والبناء والمحلة      
(6)

( وقد سميت مدينة الرسول ) 

يَماَن قال تعالىبالدَّار، اَر َواْْلِ [2]الحشرِمْن قَ ْبِلِهمْ َوالَِّذيَن تَ بَ وَُّؤا الدَّ
(7)

والدار إذا لم تسكْن  

حوال  كامال  ف تُس مى ُمِحيل ة  
(8)

صُّ من الدار   والدارةُ أخ 
(9)

ْسُكون ةُ   وُر المنازُل الم  والدُّ

لَّةُ دارا   ح  ي ت الم  لَّة،فُسمِّ ح  ت كلُّ ق بِيل ة  فِي م  ،حيث اجتمع  حالُّ والم 
(10)

قال الشاعر
(11)

. 

َلَة َواْسَلِمي     يَا َداَر  َلَة باْلِجَواِء َتَكلَِّمي ... َوِعِمي َصَباحاا َداَر َعب ْ  َعب ْ

 

ْنيَا َداٌر اَل ( ومن دالالتها األُخرى الداُر الدنيا،قال اإلمام علي )      ))أاََل َوإِنَّ الد 

أي ال يسلم منها اال بالزهد فيهايُْسلَُم ِمْنَها إاِلَّ فِيَها((
(12)

م؛ألنه مقيم  بُّ النَّع  والداريُّ ر 

في داره 
(13)

وما بعد الموت داُر جزاء  ال دار عمل   
(14)

نَّة   ودار السالم الج 
(15)

وداُر  

الُخْلِد اآلخرة 
(16)

وموضع القبور دار،تشبيها  بدار االحياء الجتماع الموتى فيها  
(17)
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والدار البلد 
(1)

مى تحت رعاية الدولة، ودار ودار األيتام دار مخصصة لُسكنى اليتا 

الحضانة دار يُربَّى فيها األطفال، وكذلك دار الضرب ودار الغناء ودار القرار ودار 

البقاء ودور السينما...
(2)

. 

 

انا  فهي تحيط بهم وهم يدورون       ر  و  ار  ي ُدوُر د  ويظهرأن أصل تسمية الدار من د 

فيها 
(3)

اُر(في أمثال  اِر َكبُْعِد مّرة( أحدها)12الميداني )وقد وردت  )الدَّ )بُْعُد الدَّ

النََّسِب((
(4)

أي إذا غاب عنك قريبك فلم ينفعك كمن النسب بينك وبينه
(5)

أي غياب  

القريب يكون ببعد الدار بينهما،فال يرجى من القريب الفائدة عند الحاجة إليه،وقد 

يكون بعد الدار للقرب والمحبة؛لقول الشاعر
(6)

 . 

موَع لِتَْجُمداــ َسأَ   ْطلُُب بُْعَد الداِر عنُكْم لِتَْقُربوا     وتَْسُكُب عيناَي الد 

 

 الَمْنِزل )نََزَل(

اِرِق اْسِرْق، َولَِصاِحِب الَمْنِزِل احفظ َمتَاَعَك((      ))يقوُل للسَّ
(7 )

ْنـِزُل اْسـم لـمـا  الـم 

الهيْشت مـل عـلى بيُوت وصحن مسقف ومطبخ،يسكنهُ الرجل بعي
(8)

مذكر
(9)

والمذكر  

عند علماء النحو يصرف على تقدير المكان 
(10)

. 

 

ل ى هُبُوِط       ةٌ ت ُدلُّ ع  ِحيح  ةٌ ص  لِم  ُم،ك  الالَّ اُء و  الزَّ ( النُّوُن و  ل  وهو من الجذر الثالثي )ن ز 

ُوقُوِعهِ  ْيء  و  ش 
(11)

ن اِزل   ويجمع على م 
(12)

. 

 

ْنِزل الّداُر       الم 
(13)

والمنزل والربع ألفاظ مختلفة والمعنى فيها واحد ؛ألن الدار
(14)

 

ل بفتح الميم والزاي ْنز  ال  مباركا  والم  ُل اإلنزاُل تقول أنزلني ُمنز   النزول وهو والُمْنز 
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الحلول  
(1)

ُر اْلُمْنزِلِينَ قال تعالى َزالا ُمبارَكاا َوَأْنَت َخي ْ قرأ [92]المؤمنون َوُقْل َربِّ َأْنزِْلِني ُمن ْ

الجمهور بضم الميم وفتح الزاي وقرأ عاصم برواية بكر بفتح الميم وكسر الزاي 

ل  بالضم فعل النزول وبالفتح موضع النزول والفرق بينهما أن الُمنز 
(2)

والنُُّزل هو 

ْنِزل، ةُ الم  ج  ْنِزل ةُ الدَّر  ْوِضع النُّزوِل والم  ْنِزل ةُ م  ْنِزُل والم  والم 
(3)

لَّ بالمكان نزل به  وح 
(4)

. 

 

ومن األمكنة التي عرفت بهذا اللفظ المنازل جمع منزل اسم لِمن ى      
(5)

وقيل جبل  

قرب مكة يحرم منه حاج نجد 
(6)

ومنازل القمر المدارات التي يدور فيها حول  

األرض 
(7)

ْنِزلة مكانة وُرتبة للفرد بين أصحابه  ومن اِزل جمع م 
(8)

. 

 

ْنزل بهذا االسم من النزول وهو الحلول والمكوث فيه       ويظهرأّن سبب تسمية الم 
(9)

ْنِزُل( في أمثال الميداني ) ّرات فقط(،منها3وقد ورد )الم  ))أْمَحُل ِمْن بَُكاٍء َعلَى م 

َرْسِم َمْنِزٍل((
(10)

أي ما تبقى من المنزل، ورسومه آثاره المتبقية،وقيل الرسم المنزل 

نفسه
(11)

المثل فيه معنى المبالغة و
(12)

. 

 

 َخِربَة )َخَرَب، َخِرَب(

))َرْأُسهُ في القِْبلَِة، َواْستُهُ في اْلَخِربَِة((     
 (13)

ابة،وموضع  ر  ِرب ةُ وهي الخ  الخ 

الخراب الغير عامر والخالي والخاوي
(14)

. 

 

ِرب       وهي إّما مفرد الخ 
(15)

وإّما مؤنثه 
(16)

والتأنيث في كال الحالتين فارٌق بين  

الواحد والجمع أو بين المذكر والمؤنث،وهكذا تأنيث ال يعتد به في منع الصرف 
(17)

. 
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( الخاُء والراُء والباُء،أصٌل يدلُّ على التَّث لُِّم       ِرب  ِرب ة من الجذر الثالثي )خ  والخ 

اُب وهو ِضدُّ ا ر  ةِ والتَّث قُِّب،ومن هذا األصل الخ  ار  لِعم 
(1)

وتجمع على أْخِرب ة   

ِرب ،وِخْرب  عند بني تميم  وخ 
(2)

ِربات   وخ 
(3)

ب   ائب وِخر  ر  وخ 
(4)

. 

 

ان       اِب وهو نقيض العمر  ر  ِرب ةُ من الخ  الخ 
(5)

ةِ   ار  وضد الِعم 
(6)

ُيْخرِبُوَن قال تعالى
فتخريبهم بأيديهم حتى ال تبقى عامرة؛لئاّل  [9]الحشر بُ ُيوتَ ُهْم بِأَْيِديِهْم َوَأْيِدي اْلُمْؤِمِنينَ 

( تبقى للنبي )
(7)

طّ   ـْر قـ  ةُ التـي لـم تُْعم  يِّتـ  والخـِرب ةُ األرض الم 
(8)

ب ةُ أْصلُه ا   ـر  والخ 

ِربا ،والتَّْخِريُب الهْدمُ  ْوِضُع خ  ك الم  اُب أْن يُْتـر  ْيُب،واإلْخـر  الع 
(9)

ومن أسماء األماكن 

ِرب ةُ قرى بِ  ْرقِيَِّة وهّن القطف واألتل ونما الخ  ْمٌس بالشَّ ِمْصر  كثيرة ِمنها خ 

وزافيروالنكارية
(10)

بةُ سعة ُخْرِت األُُذن، والُخْربةُ شرمة أي شق  ومن المجاز الُخر 

في ناحية
(11)

ى   ُب الّذكُر من الُحب ار  ر  والخ 
(12)

بة الجنايةُ والب لِيَّةُ   ر  والخ 
(13)

. 

 

ِربة؛لتركه خرابا  مهّدما        ويظهر أّن أصل تسمية الموضع بالخ 
(14)

وقد 

ِرب ةُ( في أمثال الميداني  ))َرْأُسهُ في القِْبلَِة، ،وفي المثل)مرة واحدة فقط(وردت)الخ 

ويضرب لمن يدعي الخير وهو عنه بمعزلَواْستُهُ في اْلَخِربَِة((
(15)

ُجُز  واالست الع 

الدبروقد يراد به حلقة 
(16)

. 

 

 طَلَل )طَلَّ، طَلَل(

))أَْمَحُل ِمْن تَْسلِيٍم َعلَى طَلَل((     
(17)

ياِر،أو الجزء الشاخص منها  الطَّل ُل آث اُر الدِّ
(18)
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قّه اإلعالل بإدغام المتماثلين       وهو اسٌم على وزن الفعل ، ف ح 
(1)

ويكون بتسكين  

األول منهما 
(2)

؛لسببين   فُّ من الفعل  األول:غير أّن ذلك ممتنع في ط ل ل  أّن االسم أخ 

مع ِخفّة الفتحة عليه فظهر التضعيف في ط ل ل ولم يظهر في الفعل نحو ق صَّ ون صَّ 
(3)

 

أّن اإلدغام في ط ل ل  يُؤّدي إلى ل ْبس مثال  بمثال   الث اني
(4)

فلو أدغمنا الالمين)طّل(يؤدي 

(،وفيها ما ورد في قوله تعالىإلى االلتباس بلف فَإِْن  ظ آخر ذي داللة أخرى وهي)ط لٌّ

:[938 ]البقرةلَْم يُِصْبها وابٌِل فَطَل   ُخ  والطَّلُّ عيُف الق ْطِر الّدائُم، وهو أ ْرس  ط ُر الضَّ الم 

ط ِر ندى   الم 
(5)

. 

 

ةُ الشَّْيِء       اض  ض  ( الطّاُء والاّلُم المضّعفة،أصول ثالثة غ  والطَّل ُل من الجذر)ط لَّ

اُف،وإْبط اُل الشَّْيِء، فاإلشراف كالطَّل لِ  تُهُ، واإلْشر  ار  وغ ض 
(6)

ويُجمع على أطالل   

وطُلول 
(7)

. 

 

ْحنِه ا يُه يَّأُ لمجلس أهل      ْوِضٌع في ص  ها الطَّل ُل من الّدار م 
(8)

ْسُم ما كان  الِصقا    والرَّ

باألرض 
(9)

وما بقي من آثار المنزل بعد رحيل أصحابه  
(10)

والبكاء على األطالل  

ظاهرة شائعة في الشعر العربي القديم قال الشاعر أمرؤ القيس 
(11)

. 

(12)الُعُصِر الَخاِليَأال ِعْم َصَباحاا َأيُّها الطََّلُل الَباِلي، ... َوَهْل يَِعَمْن َمْن َكاَن ِفي ــ 
 

      

ومن المجاز الطَّل ُل جاللُ      
(13)

السفينة  
(14)

والرجل شخصه  
(15)

. 

:المطر الضعيف       ب ب  تسميِة اآلثاِر )ط ل ٌل( هو من ط لِّ المطر،فالطَّلُّ ويظهر أّن س 

عف أو الخفيف أو النّد ى،والطَّل ُل الّشاِخُص من آثاِر الديار، فكالهما يتصفان بالض

والقِلّة 
(16)

 . 
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))أَْمَحُل ِمْن ،وفي المثل )مرة واحدة فقط(وقد ورد)الطَّل ُل( في أمثال الميداني      

تَْسلِيٍم َعلَى طَلَل((
(1)

فأطالُل الديار عماد خيامها،وحجارة نؤيها،وقيام أثافيها،وتراكم 

ِكْرِسها،ورسوم الديار..،أو رماد أو بعر أو وتد.. 
(2)

المبالغة   والمثل يضرب في 
(3)

. 

 

 القَْصر )قََصَر، قَْصر(

))َصاَرِت اْلبِْئُر الُمَعطَّلَةُ قَْصراً َمِشيداً((     
(4)

الق ْصُر غير المنزل الذي يسكن فيه،له 

دالالت للمكان وغير المكان،أّما المكان فهو الحبس، فكل شيء حبسته في شيء فقد 

أي محبوسات  [79]الرحمن اْلِخَيامِ ُحوٌر َمْقُصورَاٌت ِفي قال تعالىقصرته فيه،
(5)

فِي 

دَّراٌت على أزواجهّن فِي الجنةِ  رِّ مخ  خيام  من  الدُّ
(6)

يّد عال  ومشرف   وهوكل بناء  ُمش 
(7)

 

ر ج  من ح 
(8)

. 

 

ْملة       ْسق الن والرَّ ومن األماكن التي عرفت بهذا اللفظ موضع  في فلسطين بين ع 

يقال له القصر
(9)

ل ٌم  ْوِضعا  ما ب ْين  مدينة  وقرية  وِحْصن  ودار  وع  ْمسين  م  ة  وخ  ْبع  لس 

ذان   كقصر ب ْهرام قُْرب  ه م 
(10)

ومن المجاز في الداللة الق ْصر الغايةُ واألجل أو 

الموت،وك فُّ النَّْفِس عن شيء،ووقت معلوم من النهار قبل اصفرار الشمس
(11)

وداٌء  

يصيُب الدوابَّ فيقتلها 
(12)

ُمْست ْغل ظُه اوالق ص   ِة و  ر  أ ْصُل الشَّج  ُرأ ْصُل الُعنُِق، و 
(13)

قال  

قيل الق ْصُر أصول الشجر العظام [ 09]المرسالت ِإن ََّها تَ ْرِمي ِبَشَرٍر َكاْلَقْصرِ تعالى

وقيل الجبل 
(14 )

وضم الشيء إلى أصله األول ، وتضييق قيد البعير، وقصر الصالة، 

والثوب 
(15)

ْيء  خالُف الطُّولِ   وُكلُّ ش 
(16)

ْزل ط ُب الج  والق ْصُرالح 
(17)

والق ْهر 

ل ب ة والغ 
(18)

. 
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ن ُمتقاربان        اُء،أ ْصال  اُد والرَّ (القاُف والصَّ ر  وأصل اللفظ من الجذر الثالثي )ق ص 

ْبِس  نِه اي ت هُ،واآلخر الح  اهُ و  د  ا أ الَّ ي ْبلُغ  الشَّيُء م  ُدهُم  أ ح 
(1)

على قُُصور   ويجمع 
(2)

.  

 

وداللته البناء العالي ،)مرة واحدة فقط(وقد ورد)الق ْصُر( في أمثال الميداني       

)َصاَرِت اْلبِْئُر الُمَعطَّلَةُ قَْصراً َمِشيداً((المشرف، وفي المثل)
(3)

ويضرب لمن تتغير  

َوبِْئٍر تعالىقوله أحواله من حال  إلى حال  أرفع وأسمى،والمثل ألفاظه مقتبسة  من 
 .[18]الحج ُمَعطََّلٍة َوَقْصٍر َمِشيدٍ 

 

 َمَغانِي )َغنَِي(

))تََرْكُت َعْوفاً فِي َمَغانِي اأْلَْصَرِم((     
(4)

انِي وهي المنازل التي كان بِه ا  غ  الم 

أْهلُه ا
(5)

ف اِعل ممنوعةمن الصرف؛ألنها جمٌع على وزن م 
(6)

وأصلها من الجذر الثالثي 

ل ى  ان،األول ي ُدلُّ ع  ِحيح  ن ص  ،أ ْصال  يُن والنوُن والحرُف المعتلُّ (الغ  نِي  )غ 

ْوت   الِكف اي ِة،والثاني على ص 
(7)

نّى وهي جمع مغ 
(8)

ْغن ى من غير تشديد  وقيل جمع م 
(9)

. 

 

نِي  القوُم في المحلة أي طال مقاُمهم فيها       غ 
(10)

والمغاني المواضع التي كان بِه ا 

ا أْهلُه  
(11)

وقيل المنازل 
(12)

وقيل المنازل الّتي كان بِه ا أْهلُه ا ثم ظعنوا  
(13)

قال 

أي لم تعمر ولم تعش ولم تقم ولم تنعم  [91]يونس َكَأْن َلْم تَ ْغَن بِاأْلَْمسِ تعالى

باألمس
(14)

. 
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ويظهر أن سبب تسمية المغاني بهذا االسم ؛ألن أهلها استغنوا بها عن غيرها،      

فأطالوا المكوث فيها 
(1)

انِي( في أمثال الميداني  غ  )مرة واحدة وقد وردت)الم 

))تََرْكُت َعْوفاً فِي َمَغانِي اأْلَْصَرِم((وفي المثل،فقط(
(2)

واألصرم الذئب وقيل الغراب 

فا  في منازل ال أنيس بها إال الذئب أو الغراب،ويضرب لمن أيضا ،ويعني تركت عو

يخذل صاحبه في حادث  ألمَّ بهِ 
(3)

والميداني في المثل مطابق لداللة المغاني المعجمية 

 وهي المنازل ولكنه أراد التعبير عن الروابط االجتماعية الضعيفة بين افراد المجتمع. 

 

 َوْأٌم )َوأَم(

أْهلُهُ ِجيَاٌع(())َوْأٌم بِِشقٍّ      
(4)

ب ة الُمق ار  اف ق ةُ و  ْأُم في اللغة الُمو  الو 
(5)

وهو البيُت 

الدَّفيءُ 
(6)

الواو فيه صحيحة،لوقوع األلف الساكنة بعدها 
(7)

. 

 

(الواو والهمزة والميم،كلمة ت ُدلُّ على موافقة        أ م  وأصل اللفظ من الجذر الثالثي )و 

ب ة   وُمق ار 
(8)

ال  وفي أما جمع اللفظ  فهو على وزن ف ْعل وقياسه في القلة على أْفُعل  وأْفع 

( ساكن  العين مفتوح  الفاء لخفّته  الكثرة على فِعال  وفُُعول  وقد اختّص أْفُعُل بـ)ف ْعل 

وكثرة استعماله فاختاروا له أخفَّ اللفظ ْين وأقلّهما حروف ا
(9)

وعلى هذا القياس فيكون 

 لة،و)ِوئام( في الكثرة.جمعه )أْوؤم وأوام( في الق

 

ويظهر أن أصل تسمية البيت بالوأم؛لما يمنحه البيت بين افراد األسرة من الوئام      

والموافقة والمحبة فهو صفة للبيت ال تسمية له
(10)

ْأُم(  في أمثال الميداني  وقد ورد )الو 

))َوْأٌم بِِشقٍّ أْهلُهُ ِجيَاٌع(()مرة واحدة فقط(،وفي المثل
(11)

فالوأم البيت الثخين من  

شعر أو وبر،وشق موضع،ويضرب لكثير المال وال ينتفع به 
(12)

فالوأم في المثل ذو  

 داللة مجازية وهي كثرة الخير والمال.
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 وهي:المطلب الثاني/متعلقات الديار 

 الَعْرش )َعَرَش(

ْفِش إلَى الَعْرِش((      ف ة يُ ))ِمَن الرَّ ْفِش:ِمْجر  ْفِش والرُّ ْرف ُش بها البُرُّ الرَّ
(1)

ْرُش  والع 

ه ودوام ِعّزه  سرير الملك )ِكْرِسيّهُ(،به قوام أْمر 
(2)

ش من بناء يستظّل  وهو كل ما ُعرِّ

به 
(3)

فهومكان؛كونه مقعد  اإلنساِن الذي يجلس فيه،فهو يحويه، قال أبو البقاء  

ْوِضع  م  ان من األ ْرض و  ْنس  اِوي للشَّْيء المستقر كمقعد اإْلِ ة:اْلح  ان، لُغ  ك  اْلم  الكفوي))و 

قِي امه وإضجاعه..((
 (4)

. 

 

ل ْيه ا       ْرش؛ألنها عيدان تنصب ويظلل ع  ّكة ع  ويقال لبيوت م 
(5)

ي حديث عمر وف 

فالعرش هُن ا له معنيان  ))ثَلَّ َعْرِشي لَْواَل أَنِّي صادفت َرب اً رِحيماً((أنّه قال 

الّسرير،واآلخر الب ْيت الذي ينصب من العيدان ويظلل،فإِذا كسر عرش الرجل 

ذل
(6)

يشترط فيه الخشب 
(7)

؛ألن العرش في كالم العرب سرير الملك 
(8)

والعرش من 

ْقف هُ  ]البقرة َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى قَ ْريٍَة َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَهاال تعالىقالبيت س 

982]
(9)

وهو الخيمة التي تنصب 
(10)

يَّْمنا   وتعرشنا ببالدنا ت خ 
(11)

. 

 

الكفوي ال يعلم عرش هللا على  عن [7]هود وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماءِ قال تعالى      

الحقيقة إاّل باالسم 
(12)

ُر  68وعـن  ابـن  عباس )ت  هـ())عـرش هللا  تعالى ال  يُْقد 

ق ْدُره((
(13)

ةُ(    ن از  يِِّت )الج  ـِريـُرالم  والعرش  س 
(14)

وبناٌء مؤلَّف من عوارض  حديديَّة   

أو خشبيَّة ،محمولة  على عواميد
(15)

. 
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الّشيُن،أ صٌل صحيٌح واحٌد يدلُّ       الّراُء و  ( العيُن و  ش  ر  وهو من الجذر الثالثي )ع 

لِكِ  ْيِر ذلك إلى العرش وهو سريُر الم  على ارتفاع  في شيء  مبنّي،ثمَّ يستعاُر في غ 
(1)

 

ة وأعراش وُعُرش  ش  ويجمع العرش على عروش  وِعر 
(2)

. 

 

ْرُش( في أمثال ا      )ثُلَّ َعْرُشه((مرات(،أحدها)4لميداني )وقد ورد )الع 
(3)

أي ذهب 

عّزه وساءت حاله لذهاب سلطانه والعرش كرسي الملك فذهاب العرش كناية عن 

ذهاب سلطانه وعزه
(4)

 واللفظ يخرج إلى داللة مجازية  وهي العز والسلطان. 

 

 الَخَصاص )َخصَّ ، َخَصَص(

اُص الثقب الموجود في الحائط؛لقول الخليل هي))شبه كّوة في قُبَّة،إذا كان       ص  الخ 

واسعا  قدر الوجه((
(5)

))إنَّ الَخَصاَص يَُرى فِي َجْوفِها مؤنثة بداللة السياق في المثل

قَُم(( الرَّ
(6)

هـ( ))إّن السياق 1380إذ قال جوفها باأللف ولم يقل جوفه،قال فندريس)ت

كل كلمة(( يوضح معنى
(7)

هـ( ))ويظل 1407وقول الدكتور صبحي الصالح)ت 

السياق هو يعين الغرض من اللفظ ويشعر بنوع العالقة فيه سلبية كانت أم 

إيجابية((
(8)

فعلى ماتقدم فإّن الخصاص اسم مؤنث بداللة السياق،ويمنع من الصرف  

للعلمية والتأنيث
(9)

. 

 

اءُ       ( الخ  صَّ ِة  والخصاص من الجذر )خ  ل ى الفُْرج  اُد المضّعفة،ي ُدلُّ ع  الصَّ و 

ةِ  الثُّْلم  و 
(10)

ث ِة أْحُرف  وكان    اص فذهب سيبويه إلى ))ما كان على ث ال  ص  أّما جمع خ 

( وقد يجاوزون به بناء أدنى العدد )أي  فُْعال  فيكّسرمن أبنية أدنى العدد على )أْفعال 

( نحو  اٌص وِخصاٌص(( الكثير(فيكسرونه على )فُعول  وفِعال  .... أْخص 
(11)

ووافقه ابن 

السراج 
(12)

جمع لُِخصٍّ   خصاص هو اسم وهذا يعني أن  
(13)

صاصُ  وقد    يكون الخ 
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صاصة  جمع خ 
(1)

ات  ومنه قول الشاعر  اص  ص  ويجمع على خ 
(2)

.      

َخَصاَصاِت ُمْنُخلِ ــ 
(3)

 

 

غيرُ       اُص الُجْحر الصَّ ص  الخ 
(4)

ولذلك سمي البيت الذي سقفه من الخشب ُخّصا ؛لما  

فيه من الخصاص التفاريج الضيقة 
(5)

وقيل الُخصُّ البيت من القصب؛لما ينفذ من  

فتاحاته الضوء 
(6)

ةُ الثقب الصغير   صاص  والخ 
(7)

َويُ ْؤثُِروَن َعَلى َأنْ ُفِسِهْم َوَلْو  قال تعالى
ْرق   [2]الحشر َكاَن ِبِهْم َخَصاَصةٌ  ُكلُّ خ  ُج،و  ِهي  الفُر  اِص و  ص  أ ْصلُه ا ِمن  اْلخ  أي الف ْقُر،و 

اصة ص  اِحدةُ خ  اب ،واْلو  ح  فِي ُمْنُخل  أ ْو ب اب  أ ْو س 
(8)

ومن المجازالخصاُص ما بقي في 

ْرم الك 
(9)

بعد قطافه،العنيقيد الصغير 
(10)

والف ْقرُ  
(11)

وثقوب المنخل،والفرج بين  

صاصةاألصابع،وبين قذذ ال ْيم ن فسه خصاص أو خ  سَّْهم،وقد يسمى الغ 
(12)

وبلد في  

ديار زيد وبني الحارث بن كعب بين الحجاز وتهامة 
(13)

. 

 

اُص( في أمثال الميداني       ص  ))إنَّ وفي المثل )مرة واحدة فقط(وقد وردت)الخ 

قَُم(( الَخَصاَص يَُرى فِي َجْوفِها الرَّ
(14)

فالخصاص الفرجة الصغيرة بين 

الشيئين،والرقم الداهية العظيمة،ويعني أن الشيء الحقير يكون فيه الشيء 

العظيم
(15)

 أي يمكن من الثقب الصغير رؤية الشيء الكبير. 
 

 

 

 

 

                                                 

صاص(   65/  3ينظر:ديوان األدب)ف عال(،  -1  .1672/  3و شمس العلوم)الخ 
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ْكن)َرَكَن(  الر 

))أَوي إلَى ُرْكٍن بِال قََواِعَد((     
(1)

الّرْكُن هو الناحية القوية التي يستند عليها؛للقّوة 

أو الدار.. وقد يدل داللة مجازية ألفادة المعنى نفسه كركن والمنعة،كركن الجبل 

الرجل الذي هو قومه الذين يستند عليهم للعزة والمنعة
(2)

. 

 

ن  ي ْرُكُن( بالفتح في الماضي والضم في المضارع  األولىوالّركُن أربع لغات،      ك  )ر 

ُن( بكسر الماضي وف والثانيةوهي اللغة المشهورة،  ِكن  ي ْرك  تح المضارع ومن )ر 

ب ت ُن( بفتحهما  الثالثة هاتين اللغتين ُركِّ ن  ي ْرك  ك  )ر 
(3)

هـ( اللغة 309وحكى كراع )ت 

ِكن  ي ْرُكُن( بكسر الماضي وضم المضارع، وقيل إّن اللغتين الثالثة  الرابعة وهي )ر 

والرابعة شاذتان والرابعة أشذ من الثالثة 
(4)

  . 

   

ن  ي ْرُكُن(األولى لغة سفلى مضر       ك  ولكن ابن فارس عن الخليل أّن لغة)ر 

وهي
(5)

لغة شاذة 
(6)

. 

 

( الّراُء والكاُف والنّوُن،أصٌل واحٌد يدلُّ على       ن  ك  ْكُن من الجذر الثالثي )ر  والرُّ

انِبُهُ  ة ،فركن الشيء ج  قُوَّ
(7)

والجمع أركاٌن  
(8)

وأركٌن  
(9)

. 

 

ة جوانـبها       ْعبـ  ،وأركان  الك  ْيء  ْكُن  جانب ُكلُّ ش  الرُّ
(10)

وهو الجانـب األقـوى  
(11)

 

ا تقّوى بِِه من ملك وجند وغير م  ذلكو 
(12)

وهو الزاوية الناتجة من ملتقى حائطين 
(13)

. 

 

ُكُن موضٌع باليمامة       ومن األماكن الرُّ
(14)

تُهُ ومن المجاز اإلنسان قُ   تُهُ وِشدَّ وهي  وَّ

وكذلك الشرف نحو فالٌن ُرْكٌن من أركان قوِمِه أي شريٌف من أشرافِهم عشيرته،
(15)
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 .354/  5و العين)ركن(  125/  1شافيه ابن الحاجب، الرضي األستراباذي ينظر: شرح  -3
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وهو األمر العظيم
(1)

. 

ْكُن( في أمثال الميداني )مرة واحدة فقط( ،وفي المثل      ))أَوي إلَى وقد ورد )الرُّ

ُرْكٍن باِل قََواِعَد((
(2)

أي يأوي إلى من له بقبقة 
(3)

وال حقيقة عنده  
(4)

وظاهر المثل  

أي إلى عشيرة قوية،أو  [53]هود َأْو آِوي ِإَلى رُْكٍن َشِديدٍ قوله تعالىمقتبس من 

رهط منيع يمنعهم مما يريدون 
(5)

وقد خرج الركن من داللته المكانية إلى الداللة 

المجازية،ويريد بها العزة والمنعة، ولم يبتعد عن أصل داللة اللفظ المعجمية وهي 

 وية،التي يستند عليها أو الجانب القوي.الناحية الق

 
 الَعْيبَة )َعيََب(

))إن  بَْينَهُْم َعْيبَةً َمْكفُوفَةً((     
(6)

ْيب ةُ مكان وقيل الوعاء الذي يجعل فيه الرجل  الع 

أفضل ثيابه أو متاعه وأنفس ما عنده 
(7)

ْيب ةُ واحدة الِعياب  قال الميداني))الع 

والِعي ِب((
(8)

وهذا يعني أّن التاء فيها للوحدة،فارقة بين الواحد والجمع،وهكذا تأنيث ال  

يعتد به في منع الصرف
(9)

. 

 

الياُء والباُء،أ صٌل صحيٌح فيه كلمتان       يُن و  ( الع  ي ب  وهي من الجذر الثالثي )ع 

ْعُروٌف.. والعيبةُ عي ْيب ةُ وهما متباعدتان،فالعيب في الشيء م  ْيُب والع  بةُ الثياِب الع 

وغيِره ا
(10)

ْيب ات   وتجمع على ِعي ب  وِعي اب  وع 
(11)

وِعي ب ات   
(12)

. 

 

ل ْيِه وآله(       لّى هللاُ ع   ))األَْنَصاُر َكِرِشي َوَعْيبَتِي((قال رسول هللا )ص 
(13)

ْيب ةُ   والع 

ة  ْيم   الِمْبن اة أو الخ 
(14)

فيه الثياب  وما يجعل 
(15)

ِهي    بِيَّةٌ  و  ر  ةٌ  ع  ِحيح   ص 
(16)

 وقوله إّن  
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بيننا وبينكم عيبة مكفوفة أي مشرجة،وإنما تشرج العيبة على ما فيها من المدخر،وهو 

ضرب لبقاء الوفاء قال الشاعر
(1)

. 

(2)     وكاَدْت ِعَياُب الُودِّ ِمنَّا وِمنُكُم ... وِإْن ِقيَل َأبْ َناُء الُعُموَمِة، َتْصَفر
 

 

ْيب ةُ الصدور؛ألنها تشتمل على الود والبغض كما       ومن المجاز في الداللة الع 

تشتمل العياب على الثياب 
(3)

ومنازل لبني سعد 
(4)

بِيل ِمْن أ د م)خوص( يُْنق ُل فِيِه   وز 

ِة ه ْمدان رين فِي لُغ  الزرُع المحصوُد إِلى الج 
(5)

ُجل   ْيب ةُ موضع ِسّر الرَّ والع 
(6)

. 

 

ْيب ِة(؛ألنه        ويظهرأن سبب تسمية المكان الذي يحفظ فيه الرجل متاعه )بالع 

يسترها من العيوب، أو يحفظها من العيوب التي قد تصيبها 
(7)

ْيب ةُ( في  وقد وردت )الع 

))إن  بَْينَهُْم َعْيبَةٌ َمْكفُوفَةً((وفي المثل،)مرة واحدة فقط(أمثال الميداني 
(8 )

فالعيبة ما 

فيه الثياب،ومكفوفة مشدودة،ويريد به أّن أسباب المودة بينهم ال سبيل لقطعهايجعل 
 

(9)
 .والمثل يدعو إلى تقوية العالقة االجتماعية التي تربط بين الناس واألصدقاء 

 

ة )َكَوى،َكُوو، َكِوَي(  الَكوَّ

ة((      ))وهو الضوء الذي يَْدُخُل البيَت من الَكوَّ
(10)

ّوةُ فتحة أو نافذة للتهوية  الك 

واإلضاءة،في حائط الغرفة 
(11)

ةُ(  وَّ ( للتكبير فهو مذكر،و)الك  وُّ ويرى الخليل أن )الك 

للتصغير فهي مؤنثة 
(12)

ووافقه ابن سيده 
(13)

ة  واحد  وذهب ابن دريد أّن الكوَّ

الكوّ 
(14)

لى وهذا يعني أن التأنيث على رأي الخليل فارق بين المذّكر والمؤنث،وع

رأي ابن دريد فارق بين الواحد والجمع،وكالهما ال يعتد به في منع الصرف
(15)

. 
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ْوٌي(،فأدغمت الياء        ة من )الكاف والواو والياء( فهي )ك  وروى الخليل أيضا  أن ُكوَّ

ّددة  وُّ بواو ُمش  في الواو فأصبحت ُكّوة أو ك 
(1)

وروى ابن يعيش عن أبي إسحاق 

ة )ُكّوى( بالقصر وهو شاذ، وقال بعضهم  الزيادي أن أبا الحسن كان يقول في ُكوَّ

)ِكواُء( بالمد؛ألن الواو الثانية إذا وقعت بعد ألف المد قلبت إلى همزة نحو )كواو 

تكون كواء( 
(2)

. 

 

ومما تقدم من كالم الخليل نعرف أن الواو المشّددة والتي أصلها من واوين الثانية      

منقلبة عن أصل وهو الياء،ومن المعلوم أنَّ الحرف المشدد هو حصيلة اجتماع 

ساكنين،والعرب ال تسوغ ذلك االجتماع،فأدغموا الحرفين بحرف واحد مشدد؛ألن 

ُدوا؛أِل ن الحرف المشدد يوحي بالحركة عند الو   دَّ ا ش  إِنَّم  ْصل، قال ابن الوراق ))و 

قد علُموا أ ن الجمع ب ين ساكنين ال  يجوز فِي درج  اِكنا  و  ْرف المدغم ال  يكون إاِلَّ س  اْلح 

ْصل لسكون  ك فِي اْلو  رَّ ْرف اآلخر ال  بُد أ ن ي ت ح  ُدوا علم بِالتَّْشِديِد أ ن الح  دَّ م ف إِذا ش  الك ال 

ا قبله(( م 
(3)

ووافقه ابن يعيش 
(4)

هـ( 669وابن عصفور)ت 
 (5)

. 

 

يٌّ       وِّ ّوة ك  والنسب إلى ك 
(6)

بحذف التاء وجوبا  خوفا  من اجتماع تاءين للتأنيث  

فتكون)كوتِيّة(، عندما ننسب امرأة إليها 
(7)

وّ   ّوة على الك  وتجمع الك 
(8)

وكوى   
(9)

 

وِكواء 
(10)

اء وقد استغرب ابن سيده من قول اللحي  ة بالفتح تجمع على ِكو  وَّ اني أن ك 

ة بالضم تجمع على ِكوى  مكسور مقصور في قوله))وال أدري كيف هذا(( وُكوَّ
(11)

 

ات   وتجمع أيضا على ُكوَّ
(12)

. 

 

ةُ ن ْقب البيت      وَّ الك 
(13)

ائِط  والخرق فِي الح 
(14)

وقيل الثَّْقب 
(15)

مِّ  ة بِالضَّ والُكوَّ

ة لُغ 
(16)

الجدار أو الخندق أو الفرنوتعني السقف أو 
(17)

. 
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ويظهر أّن سبب تسمية الثقب في الحائط )ُكّوة(هو أّن هنالك تقارب في اللفظ بين      

ُكّوة وكوفة، فالكوفة سميت بذلك؛الستدارتها، والُكّوة التي في الحائط كان العرُب 

ا سميت يعملونها بشكل دائري أو ما يقرب إلى ذلك؛لدخول الضوء والهواء منها،ولهذ

الكّوة والكوفة؛الستدارتهما 
(1)

. 

 

))وهو الضوء وفي المثل،)مرة واحدة فقط(وقد وردت )الُكّوةُ( في أمثال الميداني    

ة(( الذي يَْدُخُل البيَت من الَكوَّ
(2)

فالكوة الفتحة المستديرة في الحائط،يدخل منها ضوء 

الشمس والغبار الذي يمكن رؤيته في الضوء الداخل
(3)

. 

  

 لَمْخبَأ )َخبَأَ(ا

))ال َمْخبَأَ لِِعْطٍر بَْعَد َعُروٍس((     
(4)

ْخب أُ مكان ِسّري تُخبّأ فيه األشياء  الم 
(5)

وهوكما  

ْرُف الُمْعت لُّ  الح  الب اُء و  اُء و  ب أ (الخ  يرى أحمد بن فارس رباعي األصل،فهو من )خ 

ْتِر الشَّْيءِ  ل ى س  ةُ،ي ُدلُّ ع  واله ْمز 
(6)

فالهمزة كما ذهب ابن فارس ركٌن أساسيٌّ في الكلمة  

 ولكن العلماء فيها على خالف.

 

روى ابن يعيش أن المبرد يعد حروف المعجم ثمانية  وعشرين حرفا ،أولُها الباء      

وآخرها الياء ويدع الهمزة من أولها ويقول ))الهمزة ال صورة لها وإنما تكتب 

ألفا ...((تارة واوا  وتارة ياء  وتارة 
(7)

وكالم ابن يعيش فيه نظر فلو بدأنا بالباء إلى  

ة وعشرين( حرفا  ال ثمانية وعشرين ولهذا يجب البدء  ْبع  ُد الُحُروِف )س  د  الياء لكان ع 

باأللف، ولو كان أبو العباس المبرد ال يعدُّ الهمزة من حروف المعجم لما قال في 

لهاء والعين والغين والحاء والخاء... حروف الحلق ))وحروف الحلق ستة الهمزة وا

 ))
(8)

فالظاهر أّن المبرد إذا لم يعد الهمزة من الحروف فمن حيث الصورة ال من 

 حيث الصوت.

 

ثم ينقل ابن يعيش عن سيبويه ويبدي رأيه فيقول))والصواب ما ذكره سيبويه      

واصحابه من أنَّ حروف المعجم تسعةٌ وعشرون حرفا  أولُها الهمزة وهي األلف الّتي 

في اول حروف المعجم وهذه األلف  هي  صورتها  عـلى  الحقيقـة  وإنـما  كتبـت  

ف(( ـفيـخـي التـاز فـحجــل الـأهــذهــب يــاء   أخــرى  عــلى  مواوا   و
(9)

 قول ابنـف 

 

                                                 

 .107/  2ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس)الكوفة(  -1

 )المولدون(.330/  2مجمع األمثال  -2

 . 1/273ينظر:نفسه  -3

 .211/  2مجمع األمثال  -4

 .604/  1معجم اللغة العربية المعاصرة)خبأ(  -5

ب أ ( ينظر:  -6  .244/  2مقاييس اللغة)خ 

 .518/  5شرح المفصل  -7

 .159/  2، وينظر: 74/  1الكامل في اللغة واألدب  -8

 .519/  5شرح المفصل  -9
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يعيش))أولها الهمزة وهي األلف التي في أول حروف المعجم((فيه نظر فلو كانت  

ُدها تسعة وعشرين وإنما ثمانية وعشرين حرفا  فإذا كان  د  الهمزةُ هي األلف لما كان ع 

ف نعم تكتب على األلف على كالم سيبويه تسعة وعشرين لكانت الهمزةُ غير  األل

 .وليست ألف ا

 

يظهر أن الجذر اللغوي السم المكان )مخبأ( هو )خبأ(،فإذا كان  وعلى ما تقدم     

على رأي المبرد فهو ثالثي الجذر،أّماعلى رأي سيبويه وهو المختار عند ابن فارس 

والزمخشري، الذي يرى أن الهمزة أصل في اللفظ
(1)

فالجذر رباعي من الخاء والباء 

خابِئ  ع على م  واأللف والهمزة، ويُْجم 
(2)

. 

 

ْبُء الشَّْيُء المخبوء في المخبأ       الخ 
(3)

ْزَق فِي ( قال الرسول محمد ) ))اْطلُبُوا الرِّ

َخبَايَا اأْلَْرِض((
(4)

بأ األشياء فيها والخابيةالتي تُخ 
(5)

وجارية مخبَّأ ة أي مستترة 
(6)

التَّْشِديُد للتكثير والمبالغة  فِْظتُهُ،و  بَّأْتُهُ ح  خ  و 
(7)

والمخبأُ المكان الّسري الذي تخبأ فيه  

األشياء 
(8)

والمكان الذي يالذ به؛للوقاية  
(9)

. 

 

ويظهر أّن سبب تسمية المكان بالمخبأ من الخبء وهو المخبوء في المكان      
(10)

 

ْخب أ ( في أمثال الميداني  ))ال َمْخبَأَ لِِعْطٍر بَْعَد في المثلو،)مرة واحدة فقط(وقد ورد )الم 

ُروٍس(( عَ 
(11)

وعروس اسم لرجل تزوج ابنت عمه ثم مات،فقالت زوجته هذا 

ر عنه نفيس المثل،والمثل يضرب لمن اليُدَّخ 
(12)

 . 

 

 الَمنَام)نََوَم( 
))أْقلِْل طََعاَمَك تَْحَمْد َمنَاَمَك((     

(13)
ن اُم الموضع الذي ينام فيه اإلنسان  الم 
(14)

الميم  

 فيه زائدة لداللة المكان
(15)

 وهو   أصل مبدلة عن  أّن األلف فيه  يظهر  وبزيادة الميم 

 
                                                 

 .228/  1ينظر: أساس البالغة)خبأ(  -1

 .604/  1ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة)خبأ(  -2

اء فِي  -3  .1096/  2اْله ْمز(ينظر: جمهرة اللغة )ب اب اْلخ 

 .313/ 1فضائل الصحابة، )أحمد بن حنبل(  -4

 .115/  2الزاهر في معاني كلمات الناس)الخابية(  -5

 .46/  1الصحاح)خبأ(  -6

 .163/  1المصباح المنير في غريب الشرح الكبير)خبأ(،  -7

 .11/  4تكملة العاجم العربية)خبأ(  -8

 .213/  1المعجم الوسيط)خبأه(  -9

اء فِي اْله ْمز(  -10  .1096/  2ينظر: جمهرة اللغة)ب اب اْلخ 

 .211/  2مجمع األمثال  -11

 . 211/  2مجمع األمثال  -12

 .107/  2نفسه  -13

 .525/  10ينظر: المحكم والمحيط األعظم)نوم(  -14

 .76،وشرحان على مراح األرواح )الفالح شرح المراح(1/108ينظر: المقتضب  -15
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الواو ؛ألن )منام ومقام( على قياس واحد  قال الرضي األستراباذي ))..كالحرف 

ُمْست ق ام(( ق ام وُمق ام و  الزائد الذي ال يزاد في الفعل كميم م 
(1)

. 

 

( فأبدلت       م  فمقام بزيادة الميم أصلها )ق ام( وقام عند علماء اللغة من )ق و 

ألفا ؛لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت ق ام  
(2)

(،وعن ابن  م  ن ام  وكذلك منام من )ن و 

ة   ك  ر  ُسُكوِن ح  ل ى ُجُمود  و  فارس النون والواو والميم أصل صحيح، ي ُدلُّ ع 
(3)

ويجمع  

ن ام   ات على م 
(4)

ن ايم وم 
(5)

ومناِوُم  
(6)

. 

 

ن اُم كما تقدم موضع النوم       الم 
(7)

وقد يراد بموضع النوم العين؛ألنها هي التي تنام  
(8)

وقيل المنام النوم وموضعه  
(9)

فهو اسم مكان  
(10)

نام  ومن المجاز في الداللة الم 

الدكَّان
(11)

؛ألنه ينام عليه 
(12)

ةُ  ن ام  الق ِطيف ةُ؛أِلنهُ يُن اُم فِيه اوالم 
(13)

ْيُن؛ألنها  والمنام الع 

موضع النوم 
(14)

فقيل المنام حقيقة  [10األنفال ]ِإْذ يُرِيَكُهُم اللَُّه ِفي َمَناِمكَ قال تعالى

النوم وقيل العين؛ألنها موِضع النّوم 
(15)

وقيل هو الخيال ؛ألن الناس عندما يموتون  

ألن الموت يحدث فيه االنتباه الكلي تظهر عليهم حقائق الدنيا؛
(16)

وقيل الحلم  
(17)

 

ولباس النوم والقبر 
(18)

. 

 

ن اُم( في أمثال الميداني       )أْقلِْل طََعاَمَك في المثل)و،)مرة واحدة فقط(وقد ورد )الم 

تَْحَمْد َمنَاَمَك((
(19)

م المسهرةأي كثرة الطعام تولد اآلال 
(20)

ويظهر ان الميداني في 

 خرج عن معنى المكان وأراد بالمنام ماهية النوم المكان النوم. المثل قد
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 وهي: المطلب الثالث/السجون والمعتقالت

 الَحْبس )َحبََس(

اَج في َحْبِس األََسِد((      رَّ ))يَْطلُُب الد 
(1)

ْبُس السجن،وهو موضع يودُع فيه  الح 

المسجون 
(2)

ا بستهُ واحتبستهُ اتخذتُهُ حبيس  وح 
(3)

يعيش كل ما كان المضارُع قال ابن 

ْحبِس  ْفِعل بالكسر نحو م  على ي ْفِعل بكسر العين )عين الفعل( فالمكان والزمان على م 

ْجلِس وم 
(4)

ْبس   ْحبِس موضع الح  والم 
(5)

ا  ْبس  ب س  يْحبُِس ح  ا نحو ح  ْبس  والمصدر ح 
(6)

 

وز إضافة وال يجوز إضافة الحبس إلى المنع أو السجن؛ألن داللتهم واحدة،فال يج

ْنع ...  ْبُس م  االسم إلى مرادف له أو كنيته،فال نقول ح 
(7)

. 

 

ا ُوقِف        ْبُس وهو م  يُن،الح  السِّ الب اُء و  اُء و  (الح  ب س  ْبُس من الجذر الثالثي )ح  والح 
(8)

 

ويجمع على أْحب اس  
(9)

بيسة،ألنثى الفرس التي تحبس في سبيل هللا  وحبائس جمع ح 
(10)

ابِس جمع ِمْحب س  ح  ْبس وم  وُحبُوس جمع ح 
(11)

. 

 

ْحبِس موضعان للمحبوس      ْبس والم  الح 
(12)

ِة   ك  ر  ومنعه من الح 
(13)

فالمحبُس  

ابَّة  الموضُع الذي تحبس فيه الدَّ
(14)

ْبُس ضد التخلية   والح 
(15)

ٌب أو  وبالكسر خش 

ى الماء؛ لِت ْحبِس الماء،فيشرُب منه  ْجر  القوم ويسقوا أموالهمحجارةٌ تبنى في م 
(13)

وهُو  

عي  نعهم عن االنفساح فِي الرَّ ع  التَّْضيِيق،يُق ال حصرهم فِي الب ل د أي م  الحْصر م 

ّرف  األُُمور  فِي  والتَّص 
(17)

جهه  عن أْمسكهُ  وحبّسه  واْحت ب سه    و 
(18)

ة  وإِبل    ُمْحب س 
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ِن الرَّعي ْت ع  داِجن ة،كأ نها ق ْد ُحبِس 
(1)

وهو المكان الذي يحبس فيه الشخص بمفرده،إذا 

كان الحبُس انفرادي 
(2)

. 

 

ومن المجاز في الداللة الحبس علف الدابّة؛ألنه يحبسها وال يجعلها تغادر مكانها      
(3)

ومنع النَّْفس عن هواها واللسان عن الكالم  
(4)

ومصنعة الماء )المكبسة(  
(5)

 

والوقوف كحبس الفرس في سبيل هللا 
(6)

والِمْحب س المقرمة وي ْعنِي الّسْتر 
(7)

وموضع 

في ديار غطفان
(5)

والحبس أن تختص بشيء  لنفسك، وكذلك الثقل في اللسان يمنع من 

البيان 
(9)

وجبل لبني قُّرة  
(10)

ُهُم اْلَعَذاَب ِإَلى أُمٍَّة قوله تعالى والتأخير ْرنا َعن ْ َولَِئْن َأخَّ
[5]هود َيْحِبُسهُ َمْعُدوَدٍة لَيَ ُقوُلنَّ َما 

(11)
والماء المستنقع، وجبل لبني أسد  

(12)
ب س   وح 

ه منعها وقطعها من دهشة أو خوف، وحبس المال استثمارها بطريقة ال يمكن  أنفاس 

تحويلها بسهولة الى ن قد،وِمْحب س الروائح جهاز لسّد فراغ أو مجرى لمنع مرور 

الغازات 
(13)

. 

 

بهذا االسم هو المنع؛ألن الحبس المنع ويظهر أن سبب تسمية )الحبس(     
(14)

وقد 

ْبُس( في أمثال الميداني )مرة واحدة فقط( ،وفي المثل ) اَج في ورد )الح  رَّ )يَْطلُُب الد 

َحْبِس األََسِد((
(15)

فالحبس الخيس وهو سجن األسد أو مكانه الذي يقيم فيه،ويضرب 

لمن يطلب ما يتعذر وجوده
(16)

 طائر الدراج في مكان األسد.؛ألنه من المحال ان يجد 
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ْجن )َسَجَن(  السِّ

))َما َعلَى األْرِض َشْيٌء أََحق  بِطُوِل ِسْجن ِمْن لَساٍن((     
(1)

ْحب ُس الذي  ْجُن الم  السِّ

يُحبس فيه السَّجينُ 
(2)

ا َيْدُعونَِني ِإلَْيهِ قال تعالى ْجُن َأَحبُّ ِإَليَّ ِممَّ ]يوسف ...قاَل َربِّ السِّ

رِ [00 ْصد  ل ى اْلم  ْجُن والسَّْجُن بِاْلف ْتِح ع  قُِرئ  السِّ و 
(3)

. 

 

وهواسم مكان داللته المنع والحجر والحجز وغيرها      
(4)

واسم المكان كما يرى  

الرضي األستراباذي ال يطلق عليه ظرفا  إاّل أن يكون فيه معنى االستقرار قوله ))فإّن 

لفظ المكان ال ينتصب إاّل بما فيه معنى االستقرار(( وقوله ))فال جرم لم ينصبه على 

الظرفية إاّل ما فيه معنى االستقرار((
(5)

ا َصاِحَبِي يَ قوله تعالى ولهذا كان السِّجُن في 
ْجنِ  مضاف إليه ظرف مكان؛ألن فيه معنى االستقرار (11)يوسف  السِّ

(6)
. 

 

النوُن،أ صٌل واحٌد وهو       الجيُم و  يُن و  ن( السِّ ج  ْجُن من الجذر الثالثي )س  والسِّ

ْبسُ  الح 
(7)

ويجمع على ُسُجون   
(8)

. 

 

الّسجُن المخيس؛ألن السجين فيه يذل     
(9)

ن فيه اإلنسان  وهوالمكان الذي يُْسج 
(10)

 

احُب السْجن،والسَِّجيُن  الرجل  المسجون والّسّجان ص 
(11)

وسجن لسانه حبسه  

ومنعه
(12)

ا ل ْم ي بُثَّه ن  اله مَّ إِذ  ج  وس 
(10)

ق ال  الشاعر 
(11)

 

ْلُه الَمهارى   النَّواِجيا     َواَل َتْسُجَننَّ الَهمَّ، إنَّ لَسْجِنِه ... َعناءا، وَحمِّ

ِ ِمْنه(  )ن ُعوُذ بِاَّللَّ ه نَّم  اد  فِي ج  ْجُن و  يُن السِّ والسِّجِّ
(15)

. 
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ين وهو الشديد       والذي يظهرأّن أصل التسمية من ِسجِّ
(1)

فالسجن حكم شديد على  

 (. اإلنسان لما يقترفه من ذنب، أو بال ذنب يذكر كسجن النبي يوسف )

 

ْجُن( في أمثال الميداني       )َما َعلَى وفي المثل)،)مرة واحدة فقط(وقد ورد )السِّ

األْرِض َشْيٌء أََحق  بِطُوِل ِسْجن ِمْن لَساٍن((
(2)

والمثل حديث شريف،يروى عن عبد  

هللا بن مسعود
(3)

ويضرب في الحّث على حفظ اللسان عما يجر إلى صاحبِِه شرا   
(4)

 . اد به منع اللسان من الزللوهو تعبير مجازي،أر

 

مما تقدم أن هنالك عالقات داللية جمعت بين ألفاظ حقل الديار وما يلحق ويلحظ      

 بها وهي.

ْنِزل، عالقة الترادف جمعت بين ألفاظ البيوتــ 1 ار،الم  انِي، الق ْصر، )ب ْيت،د  غ   م 

ِرب ة وط ل ل(،فكالهما  ْأم(فجميعها تعني منزل اإلنسان الذي يسكنه،وبين اللفظين)خ  و 

ّوة( فكالهما الفتحة  اص وك  ص  الجزء الشاخص من الديار بعد خرابها.واللفظين )الخ 

ُد فيه  ْبس و السِّْجن(فكالهما مكان يُْست ْبع  في الحائط التي يدخل منها الضوء،وبين)الح 

 .تمع اإلنسان عن المج

 

انِي( فالثالثة 2 غ  ْنِزل( مع )الم  ــ عالقة التقابل التي جمعت األلفاظ )الب ْيت والدَّار والم 

األولى تعني المكان الذي يسكن فيه اإلنسان أّما المغاني فهي المنازل التي ال أنيس بها 

ْخب أ( ف ْيب ة والم  كالهما موضع إال الذئب أو الغراب، ومن التقابل أيضا  بين اللفظين )الع 

يوضع فيهما الرجل أفضل ما عنده ولكن األول ظاهر ومعروف والثاني خفي غير 

 .معروف 

 

ْرش(بـ )البيت( فالعرش ضمن ما يحتويه البيت3   .ــ عالقة التضمين التي جمعت )الع 

 

ــ عالقة االشتمال التي جمعت )الق ْصر( و )الب ْيت( فالبيت لفظ عام وشامل لكل بناء 4

لسكن والقصر جزء من هذا المعنى ومن الممكن ان تكون بينهما عالقة يشيّد ل

 )المطلق والمقيد(.

 

اص، 5 ص  ْرش،الخ  ــ عالقة الجزء من الكل التي جمعت بين ألفاظ متعلقات البيوت)الع 

ْنِزل  ار،الم  ن ام( التي هي جزء من البيوت )ب ْيت،د  ْخب أ،والم  ة،الم  وَّ ْيب ة،الك  ْكن،الع  الرُّ

ْأم( ،الق   انِي،و  غ   .ْصر، م 
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 ]المبحث الثالث: األلفاظ الدالة على أماكن العبادة[وهو على ثالثة مطالب

 وهي: األول:مدن دينية المطلب

، َمَكك(  َمكَّة )َمك 

))آَمُن ِمْن َحَماِم َمكَّةَ((     
(1)

كَّة مدينة إسالميَّة مقّدسة،وهي مسقط رأس الرسول  م 

فة، يحّج إليها المسلمون كلَّ (،فيها المسجد محمد ) الحرام والكعبة المشرَّ

عام  
(2)

،بحذف تاءالتأنيث؛لئاّل يجمعوا بين عالمتي تأنيث  يٌّ كِّ والنسب إليها م 
(3)

؛ألن 

بقاءها يوقع في إثبات تاء التأنيث في نسبة المذكر، واجتماع تأنيثين في نسبة مؤنث 

إلى مؤنث نحو امرأة مكيّة 
(4)

ة تذهب   ّكاِويٌّ والعامَّ بالنسب إلى م 
(5)

. 

 

ة والكوفة       اْلب ْصر  ِدين ة و  تمنع من الصرف للعلمية والتأنيث،قال المبرد))ف أ ما الم 

كَّة  فحرف التَّأْنِيث يْمن عه ا((  م  و 
(6)

( الميم والكاف المضّعفة،أصل  كَّ وهي من الجذر )م 

ْظمِ  صحيح يدل على انتقاء الع 
(7)

. 

 

ةُ أم القرى        كَّ وم 
(8)

وهو البلد الحرام، وقيل الحرم كله، وأّما بّكة فهو ما بين  

ْعنى،وأ ّن الب د ل والمبدل ِمْنهُ  ة  فِي الم  كَّة وب كَّ الجبلين،ويرى ابن سيده أنهم ف ّرقُوا ب ْين  م 

اء و  في المعنى س 
(9)

هُ بالهاء أهلكه  كَّ ومن المجاز في الداللة قولهم م 
(10)

ومكي قماش 

يّة نوع من أنواع السفن  كِّ يدعى خيش يصنع في طبرستان،ويروج في مكة ، وم 

كَّة   مخصصة لنقل الحجاج إلى م 
(11)

. 

 

ة        كَّ كَّة( بهذا االسم محط خالف بين العلماء،فمنهم من ذهب أن م  وسبب تسمية )م 

ّصهُ،واشتقاقها منه،وذلك أّن أهله بِي ثدي أمه إذا م  ا كانوا يمتكون الماء من مك الصَّ

أي يستخرجوه؛لقلّته 
(12)

د  فِيه ا وقيل إنّها تمك من ألح 
 (10)

وقيل إنّها من مك العظم 

واستخراج المخ منه ؛ألنها استخرجت بين األرض واختيرت 
(14)

 من وقيل إّن رجال   
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كَّة فلما طردوه قال لهم خذوا مكيكتكم  بالد نجد استولى على م 
(1)

وقيل إنّها تنقص  

نُوب  أ و تُْفنِيهاا لذُّ
(2)

. 

 

ّكةُ( في أمثال الميداني       ))آَمُن ِمْن َحَماِم َمكَّةَ((وهما )مرتين فقط(وقد وردت)م 
(3)

 

))آلَُف ِمْن َحماِم َمكَّةَ((وقوله 
(4)

فاأللفةُ من األمن ؛ألّن الحمام اليثار وال  

يهاج
(5)

مكان أكثُر أمنا  منه ، وهو  ويعني أن هذا البلد آمٌن؛أللفة الحمام فيه،وال يوجد

األمن ويضرب للمبالغة في [3]التينَوهَذا اْلبَ َلِد اأْلَِمينِ معنى مقتبس من قوله تعالى
(6)

. 

 

 الَحَرم )َحَرَم(

)آَمُن ِمْن ظَْبي الَحَرِم، َوِمن الظَّْبِي بالَحَرِم(()     
(7)

ّكة  وما أحاط  ُم م  ر  ُم ح  ر  الح 

بها،والتي يحرمون منها 
(8)

ْن َلُهْم َحَرماا آِمناا قال تعالى أي  [87]القصص َأَوَلْم نَُمكِّ

انِِه وكانوا  أعطيناكم مسكنا  ال خوف  لكم فيه ؛ألن العرب كانوا ال يتعرضون الب تَّة لُِسكَّ

ِة خارج الحرم  ار   مشتغلين بالنَّهِب و الغ 
(9)

. 

 

اء واألصُل       ُسُكون الرَّ اء و  ْسر الح  ذَّ في ِحْرِمّي بِك  ِمي،وقد ش  ر  والنسب إليه ح 

م مكَّة  ر  فتحهما؛ألنَّه منسوب إِل ى ح 
(10)

م( اسم للمكان الذي   ر  وذهب ابن يعيش أّن)ح 

يوصف بشيء معين،أو يكثر فيه الشيء الموصوف أكثر مما يحويه ذلك المكان 
(11)

ر   ة  ح  كَّ م على الرجال ما كان حالال  من ؛ألن م  ُم هللا ــ سبحانه وتعالى ــ، فيها يُْحر 

اءِ  ْيد والنِّس  قبل،كالصَّ
(12)

. 

 

(  الحاء والراء والميم،أصل واحد وهو       م  ر  وأصل اللفظ من الجذر الثالثي )ح 

ْنُع  الم 
(13)

ويجمع على ُحُرم 
(14)

وأْحرام  
(15)

. 
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َحَرُم إبراهيم والمدينةُ َحَرمي(()َمكَّةُ  ( )قال النبي )     
(1)

م هو  رَّ والُمح 

م ر  م،ورجٌل ِحْرميٌّ منسوٌب إلى الح  ر  الح 
 (9)

والُحْرمةُ ما ال ي ِحلُّ لك  انتِهاُكه
(3)

قال  

الشاعر
(1)

 

 َجَعْلَن الَقناَن عن َيِميٍن وَحْزنَُه     وكم بالَقناِن ِمن ُمِحلٍّ وُمْحرِمِ ــ 

قتالُه، وِممَّن ال ي ِحلُّ ذلك منهأي ممَّن ي ِحلُّ 
(5)

ة اْلمحرم الَِّذي ل هُ ُحْرم  و 
(6)

وكذلك 

ةُ  ْحُرم  ةُ والم  م  ْحر  الم 
(7)

ل وال يحل انتهاكه كالحرم المكي  ُم كل ما يحميه الّرج  ر  والح 

والنبوي والقدسي والجامعي وبيت الرجل أوأسرته وغير ذلك 
(8)

. 

 

ومن أسماء المكان الحرُم واد  باليمامة فيه نخل وزرع ، وبالكسر ثم السكون      

واديان في أول أرض اليمن ينبتان الّسدر
(9)

. 

 

ا       ْبِد أن يُحد ث  فيهم  م على الع  ويظهر أن سبب تسمية المكان بهذا االسم كونه يُْحر 

ى ُمْحِدثٌ  أ ْو يُْؤو 
(10)

ُم( في أمثال ر  الميداني )مرة واحدة فقط(،وفي  وقد ورد )الح 

))آَمُن ِمْن ظَْبي الَحَرِم، َوِمن الظَّْبِي بالَحَرِم((المثل
(11)

من بأهله أي أّن هذا البلد آ 

و يضرب للمبالغة في األمن أمنا  منه،بداللة أمان الظبي فيه،وال يوجد مكان أكثر
(12)

. 

 

 ِمنَى )منا، َمنَِي(

ْبِل       ومن التراب ومن التَّْمر بالبصرة ومن قاضي ِمنَى(())أَْرَخُص ِمَن الزِّ
(13)

ِمنى 

اُج أيّام التشريق،وتُنحر فيه الّذبائحُ  بلد قرب مّكة،ينزله الُحجَّ
(14)

وقيل 

بلدة)بالتأنيث(
(15)

قال سيبويه ))وكذلك ِمنى  الصرف والتذكير أجود وإن شئت أنّْثت  

ولم تصرْفه(( 
(16)

ووافقه ابن الصائغ 
(17)

 راج إلى تذكيره وصرفه فيوذهب ابن الس 

                                                 

 ،ولم يقف الباحث على الحديث في كتب متون الحديث وشروحه.3/221العين)حرم( -1

(  221/  3نفسه  -2   202/  1)حرم(، وينظر: ديوان األدب)الِحْرِميُّ

 .222 / 3العين)حرم(  -3

 103البيت لزهير بن أبي سلمى ومن الطويل،ينظر: ديوان زهير بن أبي سلمى، -4

5-   ) م   .328 – 327/  2ديوان األدب)باب االفعال/ أْحر 

 .281/  3تهذيب اللغة)حل(  -6

 .1895/  5الصحاح)حرم(  -7

 .482/  1ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة)حرم(  -8

 .393/  1على أسماء األمكنة والبقاع)حرم(  ينظر: مراصد االطالع -9

10-   ) م  ر   . 45/  2مقاييس اللغة)ح 

 .87/  1مجمع األمثال  -11

 .1/12ينظر: جمهرة األمثال -12

 .317/  1مجمع األمثال  -13

 .2130/  3معجم اللغة العربية المعاصرة)مني(  -14

 .2131/  3 )مني(نفسه -15

 .243/  3الكتاب  -16

 .773/  2في شرح الملحة ينظر: اللمحة  -17
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ر ذكر وِمنى ذكر والشام ذكر والعراق ذكر... ((   قوله ))وه ج 
(1)

وجاء في ملحة  

اِع قوله ))وليس  مصروف ا ِمن  البِق اِع إاِلَّ بِق اٌع جئن   اإلعراب أن ِمنى مصروفة في السَّم 

 ))... اِع مثُل ُحن ْين  وِمنى  وب ْدِر وواسط  فِي السَّم 
(2)

يظهر أن العلماء في صرفهم  والذي

لِمنى وعدم صرفهم لم يعتمدوا على أقيستهم، فالقياس كما ذهب ابن يعيش وغيره أّن 

ألف التأنيث المقصورة مانعة من الصرف بانفرادها من غير احتياج إلى سبب آخر
(3)

 

بل كان اعتمادهم على السَّماع 
(4)

. 

 

( الميم و      نِي  النون والحرف المعتل،أصٌل واحٌد ي ُدلُّ وِمنى من الجذر الثالثي )م 

ر  أ ْن يُْذب ح  فِيهِ  ا قُدِّ ي ت لِم  ة  ُسمِّ كَّ ْيء  ونفاذ القضاء به ، كِمن ى م  على تقدير ش 
(5)

وروى 

ن ْيُت  ابن سيده عن ابن جني قال))كان أبو علي يقول أن الم ِمنى  ي اء يْشت قَّه من م 

ان  يجمع ك  ْرت ه و  هما((الشيء  إِذا ق دَّ
(6)

وُمن ى بالضم جمع ُمْني ة كما ُمد ى جمع ُمْدي ة 
(7)

. 

 

وِضٌع معروف بمكة       ِمنى م 
(8)

جبل بمّكة، وموضع في بالد بني عامر،و ليس ِمنى 

مّكة قال الشاعر
(9)

 

يَاُر َمَحلَُّها َفُمَقاُمَها ... ِبِمنىا تَأَبََّد َغْوُلَها َفرَِجاُمَهاــ   (10)َعَفِت الدِّ
 

اي اوهي  ح  الضَّ اي ا و  ق ْري ةٌ يُْذب ُح بِه ا اْله د 
(11)

وحدودها من العقب ة إلى محسر  
(12)

وبينها  

ث ةُ أ ْمي ال   ة  ث ال  كَّ وبين م 
(13)

وقيل ميالن  
(14)

ن  ن ة إاِّل ممَّ تعمُر أيام الموسم وتخلو بقية السَّ

ي ْحف ظُها 
(15)

وهي بين جبلين مطلين عليها  
(16)

نِي  وِمن ى هضبة قرب قري  ة في ديار غ 

ِريَّة بِن أْعصر، وماء قُْرب ض 
(17)

. 

 

                                                 

 .100 – 99/  2األصول في النحو  -1

 .72ملحة اإلعراب للحريري،  -2

 .168/  1ينظر: شرح المفصل  -3

 .72ينظر: ملحة اإلعراب ،  -4

5-  ) نِي   .277 – 276/  5مقاييس اللغة)م 
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 .1263 – 1262/  4معجم ما استعجم)ِمنى(  -10
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وأصل تسمية المكان بـ )ِمنى( له روايات ذكرها العلماء،فمنهم من ذهب أن سبب      

ماِء أي يراق،وعن ثعلب )ت هـ( هو من قولهم 291تسميتها بذلك لما يمنى بها من الدِّ

ْيل)ت هُ،وعن ابِن ُشم  ْوت  أ ي ق دَّر  ل ْيِه الم  ُ ع  ن ى هللاَّ بِح  هـ( أنَّ الكْبش  ُمنِي  بِِه أ ي ذُ 203م 

ع فِيِه 198،وعن ابن ُعي ْين ة)ت ي كلَّ محل يُْجت م  مِّ ب  تُس  ر  ن ايا  ؛ألنَّ الع  هـ( ِمن الم 

ي ْت بذلك  ؛ألنَّ ِجْبريل  ) ،وعن ابِن عبَّاس  )رض( ُسمِّ م  ِمنى  ا أ راد  أ ْن يُفاِرق  آد  ( لمَّ

( ِي ْت م نَّة  فُسمِّ نَّى الج  نَّ فقال  أ ت م  م  )( ق ال  ل هُ ت م  ؛ألُْمنِيَِّة آد  (نى 
(1)

. 

 

))أَْرَخُص ِمَن وقد وردت )ِمن ى( في أمثال الميداني )مرة واحدة فقط(،وفي المثل     

ْبِل ومن التراب ومن التَّْمر بالبصرة ومن قاضي ِمنَى(( الزِّ
(2)

؛ألنه يصلي بهم 

ويقضي لهم ويغرم زيت مسجدهم من عنده 
(3)

انة،عند فظاهر المثل دعوة للزهد واألم

 تولي أي منصب أو مسؤولية.

 

 وهي: الثاني:األمكنة المقدسة المطلب

 الَكْعبَة )َكَعَب، َكْعَب(

))َكْعبَةُ َّللاِ الَ تُْكَسى إلْعَواٍز((     
(4)

ْعب ةُ البيت الحرام خاصة، وكل بيت مربع  الك 

الشكل يسمى كعبة عند أهل العراق 
(5)

ْعب ةُ التي هي البيت الحرام من األماكن  والك 

ْمُر هللا المقسم   ، كأنه قال ل ع  التي يقسم بها كما يرى سيبويه،فيقولون أْيُمُن الكعبة ألْفعلنَّ

به
(6)

ويرى ابن يعيش أّن أْيُمُن ال تدخل إال على اسم هللا والكعبة  
(7)

وال يصح  

ظَّم شرعا   ة على ُمع  اقِع  تصغيرها ؛ألنها من األسماء الو 
(8)

. 

 

والكعبة ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث     
(9)

))َكالَكْعبَِة وقد صرفت في المثل 

 تَُزاُر َوالَ تَزوُر((
(10)

( ))هَُو َوَربِّ الَكْعبَِة آخر ما في الُجْعبَِة(وقوله  
(11)

وعلة ذلك  

أو  الثاني ؛ألّن االسم إذا دخلت عليه األلف والالمـ )أل( في المثل األول وأنها معرفة ب

كان مضافا  ب ُعد  عن األفعال وغلبت عليه االسمية فانصرف
(12)

. 

 

                                                 

 .  560/  39)مني(نفسه -1

 .317/  1مجمع األمثال  -2

 .317/  1نفسه  -3

 )المولدون(.172/  2مجمع األمثال  -4

 .207/  1: العين)كعب( ينظر -5

 .502/  3ينظر: الكتاب  -6

 .254/  5شرح المفصل  -7

، و المنهاج المختصر في علمي النحو 391/  3ينظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  -8
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 .358/  3ينظر:المقتضب  -9

 .172/  2مجمع األمثال  -10

 .410/  2نفسه  -11
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ْعبة ويريدون الكعبة، وهي من       ومن العرب من يجعل الكاف جيما  فيقولون الج 

اللغات الرديئة والمذمومة 
(1)

. 

 

ل ى       ( الكاف والعين والباء،أصل صحيح ي ُدلُّ ع  ب  ع  ْعب ةُ من الجذر الثالثي )ك  والك 

اْرتفاع  فِي الشَّْيءِ  نُتُوٍّ و 
(2)

بات  ع  ْعب  وك  ْعب ة على ك  وتجمع الك 
(3)

وِكعاب 
(4)

ْعبات وك 
(5)

. 

 

ْعب ة في اللغة البيت الحرام،سمي بذلك؛الرتفاعه وتربُّعه       الك 
(6)

وكـل بيـت مربـع  

عـند العـرب فهو كعبة 
(7)

بات بيت كان لربيعة وكانوا يطوفون حوله   ع  وذو الك 
(8)

 

(أن أول خلق هذا البيت ويروى عن اإلمام جعفر الصادق )
(9)

وضع للنَّاس من 

قال ( بمّكة،وجدَّدْته قريش أْجِل العبادِة،ُمكعَّب الّشكل رفع بناءه النَّبّي إبراهيم )

[27]المائدة َجَعَل اللَُّه اْلَكْعَبَة اْلبَ ْيَت اْلَحراَم ِقَياماا لِلنَّاسِ تعالى
(10)

. 

 

ْعب ة الُغرفة       ومن المجاز في الداللة الك 
(11)

اِري ة   وبضم الكاف ُعذره الج 
(12)

والدكة  

والدكة المربعة التي تجعل منزال  
(13)

ُب بِِها ولعبة يُْلع 
(14)

وما بين  األُْنبُوب ْين من  

ق ْدُر ُصبَّة  من اللَّب ِن،واْصِطالح  ْمِن و  القصب والُكْتلة ِمن  السَّ

ْجُد، وبالضم الثَّْديُ لِلُحسَّاِب،والشَّ  ُف،والم  ر 
(15)

. 

 

ويظهر أّن أصل تسمية الكعبة؛لِنُتُوئها وقيل لتربيعها وارتفاعها      
(16)

أو؛ألنّها 

ّعبة الشكل  ُمك 
(17)

ْعب ةُ( في أمثال الميداني ) مرات فقط(،وهي بيت  3وقد وردت )الك 

)َكاْلَكْعبَِة تَُزاُر َواَل وقوله ) إلْعَواٍز(())َكْعبَةُ َّللاِ الَ تُْكَسى هللا الحرام ،وفي المثل

تَزوُر((
(18)

 وظاهر المثل يضرب لعّزة النفس.  
                                                 

 .176/  1المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،  -1

 .186/  5معجم مقاييس اللغة)كعب(  -2

 . 285/  1ينظر: المحكم والمحيط األعظم)كعب(  -3

 .131والقاموس المحيط)الكعب( 1/718ينظر: لسان العرب)كعب(  -4

 .3/1941ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة)كعب(  -5

 .787/  1وينظر: مجمل اللغة)كعب(   211/  1اللغة)كعب( تهذيب  -6

 .211/  1تهذيب اللغة)كعب(  -7

 .186/  5، وينظر: مقاييس اللغة)كعب(  213/  1الصحاح)كعب(  -8

 .463/  4معجم البلدان)الكعبة(  -9

 .1941/  3معجم اللغة العربية المعاصرة)كعب(  -10

 .207/  1العين)كعب(  -11

  211/  1اللغة)كعب(  ينظر: تهذيب -12

 .177ينظر: اتفاق المباني وافتراق المعاني، )الكعبة(  -13

 .718/  1لسان العرب)كعب(  -14

 .131القاموس المحيط)الكعب(،  -15

 .534/  2المصباح المنير في غريب الشرح الكبير)كعب(  -16

 .1941/  3معجم اللغة العربية المعاصرة)كعب(  -17

 )المولدون(.410/  2)المولدون(وينظر: 172/  2مجمع األمثال  -18



146 

 

ْير )َديَر، َدَوَر، َدِري(  الدَّ

))أْطَوُل ِمْن فََراِسخِ      
(1)

َدْيِر َكْعٍب(( 
(2)

اهبات هبان والرَّ د لسكن الرُّ ْيُر مبنى ُمع  الدَّ
(3)

 

ويرى علماء اللغة أن بعض األلفاظ لها أصول مفترضة غير ما هي عليه،فهم 

يفترضون أن البنية تتغير بصورة مطردة ومستمّرة 
(4)

. 

 

ْير( منقلبة عن واو       ولهذا نراهم يرجعون كثير من األلفاظ إلى أصولها،فقالو أن )د 

اِر والدَّورِ  من الدَّ
(5)

يّد   يٌِّر( كما في س  ْيِوُد فإّن وأصلها )د  ؛وألن أصل سيّد عندهم س 

ْيِور،وطلبا  للخفة  وهروبا  من الثقل قلبت الواو إلى )ياء(؛ألن الياء أخف  يِّرأصلها د  د 

ْييِر ثّم أدغمت الياء في الياء فأصبحت )ديِّر( ثم حذفوا أحد  من الواو فأصبحت د 

ْير(  اليائين لثقل اإلدغام هنا فأصبح )د 
(6)

))اجتماع  هـ( 855)تقال ديكنقوز 

المتماثلين ثقيل والتخفيف مطلوب والتخفيف باإلدغام متعذر فحذفوا إحداهما؛ألن 

الحذف أيضا سبب للتخفيف(( 
(7)

. 

 

ويجمع الديرعلى أ ْدي ار     
(8)

وذهب دوزي إلى ُدْيور
(9)

ة وجمع الجمع  وِديارة وأْديِر 

ديارات 
(10)

   . 

  

هُو        ى،و  ار  ْير النَّص  ِحيحالدير د  بِّي ص  ر  ع 
(11)

ال    وقد يسمى ه ْيك 
(12)

احبه الَِّذي  ص  و 

يَّار د  انِيٌّ و  ْير  ي ْسُكنه ويعمره د 
(13)

ذ  فيه الراهب رأس االمام   والديرالمكان الذي أخ 

( الحسين )
(14)

. 

 

 

 

                                                 

ُخ: -1 ُكونُ  بمعناه العام الف ْرس  ي  وهو ،السُّ ث ةُ أ ميال أ و ِستَّةٌ، ُسمِّ ِة فِي األ رض ث ال  ْعلُوم  اف ِة اْلم  س  ِمن  اْلم 

لِك   ن   ؛بِذ  ك  لِك  كأ نه س  اح  ِمْن ذ  اْست ر  د  و  ش ى ق ع  اِحب هُ إِذا م  ائِم   ُكلِّ ل ، ويقالأل ن ص  ثِير   شيء  د  ال  ي ْنق ِطُع  ك 
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 .3/44(فرسخ،ينظر:لسان العرب )اْلب ْردِ 

 .438/  1مجمع األمثال  -2

 .794/  1المعاصرة)دير( معجم اللغة العربية  -3

 ،.379ينظر:اللغة، لجوزيف فندريس)القراية اللغوية والمنهج المقارن(  -4

5-  ) ي ر   .2/318ينظر: مقاييس اللغة)د 

 .473 – 471/  5ينظر: شرح المفصل  -6

 .86شرحان على مراح األرواح في علم الصرف،  -7

 .661/  2الصحاح)دور( ، و   642/  2ينظر: جمهرة اللغة)دري(  -8

 .794/  1وأظن الجمع )ُديُورة( بضم الياء كما جاء في معجم اللغة العربية المعاصرة)دير(  -9

 .437/  4ينظر: تكملة المعاجم العربية)دير(  -10

 .642/  2جمهرة اللغة)دري(  -11

 .983/  2 )ُكله(نفسه -12

( وينظر: لسا  109 – 108/  14تهذيب اللغة)دور، دير(  -13 ي ر   .301 – 300/  4ن العرب)د 

 .135/  4ينظر: جامع العلوم في اصطالحات الفنون)يِزيد(،  -14



147 

 

ْير( في أمثال الميداني )مرة واحدة فقط(، وفي المثل      ))أْطَوُل ِمْن وقد ورد)د 

َدْيِر َكْعٍب((فََراِسِخ 
(1)

والمثل يضرب في المبالغة في الطول
(2)

وهو عند الميداني من  

قول الشاعر
(0)

. 

 َذَهْبَت َتَماِدياا وَذَهْبت ُطوالا ... َكأَنََّك ِمْن فَ َراِسِخ َدْيِر َكْعبِ ــ 

 

 القِْبلَة )قَبََل(

))َرْأُسهُ في القِْبلَِة، َواْستُهُ في اْلَخِربَِة((     
(4)

ة ال  القِْبل ةُ قْبل ة الصَّ
(5)

قال 

َلةا تَ ْرَضاَها فَ َولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ تعالى ويعني ــ  [111]البقرة  فَ َلنُ َولِّيَ نََّك ِقب ْ

( يرضاها ويختارها،وال يعني أّن سبحانه وتعالى ــ الكعبة ؛ألن الرسول محمد )

( غير راض  عن بيت المقدس بل )ترضاها( يعني تحبها وتهواها النبي )
(6)

. 

 

والقِْبل ةُ اسم مؤنث بتاء التأنيث،فيجوز فيه الصرف إذا كان نكرة ،وعدم الصرف      

اذا كان معرفة 
(7)

ْأُسهُ في القِْبل ِة. وقد صرفت في  ..((المثل))ر 
(8)

؛ألنها معرفة بأل 
(9)

 . 

 

ه ِة وأصل اللفظ من الجذ      اج  ( القاف والباء والالم،أصل يدل على ُمو  ر الثالثي )ق ب ل 

الشَّْيِء لِلشَّْيءِ 
(10)

والجمع قِْبالت 
(11)

. 

 

ة      ال  والقِْبل ةُ قِْبل ة الصَّ
(12)

لَّى نحوها   التي يُص 
(13)

وسميت بذلك؛ألن الناس  يقبلون  

عليها في صالتهم 
(14)

ْسِجد وجهة الم 
(15)

والجهة عامة  
(16)

 وما بين المشرق والمغرب 

 

 

                                                 

 )أيام االسالم(.  447/  2، وينظر: 438/  1مجمع األمثال  -1

 .2/13ينظر جمهرة األمثال  -2

،و المستقصى في أمثال 438/  1البيت من الوافر ومجهول القائل ينظر :مجمع االمثال  -3

 1/229ربالع

 )المولدون(.317/  1مجمع األمثال  -4

 .373/  1جمهرة اللغة  -5

 .202/  1ينظر: تفسر الماوردي  -6

 .168 – 167/  1)االنصراف(، و شرح المفصل 3735/  6ينظر: شمس العلوم  -7

 .317/  1مجمع األمثال  -8

 .313/  3ينظر: المقتضب  -9

  51/  5ينظر: مقاييس اللغة)قبل(  -10

 .1771/  3معجم اللغة العربية المعاصرة)قبل(  -11

 .373/  1جمهرة اللغة )قبل(  -12

 .1795/  5الصحاح)قبل(  -13

(  741/  1مجمل اللغة)قبل(   -14  .52/  5وينظر: مقاييس اللغة)ق ب ل 

 .433/  6المحكم والمحيط األعظم)قبل(  -15

 .5345/  8ينظر:شمس العلوم)فِْعل ة(  -16
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عند السفر 
(1)

ْعب ة؛ ألنّنا نستقبلها عند الصالة   وهي الك 
(2)

ومن المجاز في الداللة  

الق ب ل ةُ ِشْبه الفُْلكة تُعلَُّق في ُعنُق الّدابَّةِ 
(3)

وهي الحجر األبيض الذي يجعل في ُعنُق  

الفرس 
(4)

والقِْبل ة واإلمامة في المسجد  
(8)

أبي حنفية  والخباز عند
(6)

ةُ وما  والقُْبل ةُ اللَّْثم 

ْسٌم بأُُذِن الشاِة، والكف ال ةُ  ت تَِّخُذهُ الساِحرةُ لتُْقبِل به وْجه  اإِلنساِن على صاِحبِه،وو 
(7)

 

والتَّْقبِيل 
(8)

ة  ِة والقِعد  ل ْيه ا الُمقابِل نحو الِجلس  والقِْبل ةُ الحالةُ الَّتِي ع 
(9)

. 

 

))َرْأُسهُ في وقد وردت )القِْبل ةُ( في أمثال الميداني )مرة واحدة فقط(،وفي المثل     

القِْبلَِة، َواْستُهُ في اْلَخِربَِة((
(10)

والمثل من أمثال المولدين،والقبلة الكعبة بداللة 

السياق،فهي مقابلة للخربة التي هي الدار المخربة
(11)

واالست حلقة الدبر
(12)

 

 ب للقناعة. وظاهرالمثل يضر

 

 الثالث:األلفاظ الدال ة على أجزاء بيوت العبادة وهي: المطلب

 الِمْحَراب )َحَرَب( 

))َضَرَب بالِحَراِب َوْجهَ الِمْحَراِب((     
(13)

قاُم اإلمام في المسجد الِمْحراُب م 
(14)

قال  

أي في المسجد أو [02]ال عمران فَ َناَدْتُه اْلَمًلِئَكُة َوُهَو قَائٌِم ُيَصلِّي ِفي اْلِمْحَرابِ تعالى

قبلة المسجد
(15)

. 

     

األلف في الِمْحراب تُْقل ُب إلى ياء عند التصغير والتكسير؛وذلك لكسر ما قبلها كما      

حاِريُب(  ْيِريٌب وم  في )ُمح 
(16)

 ه جمع ـرف؛ألنـع من الصـمنـر يـتكسيـه للـمعـد جـوعن 

 

 

 

                                                 

( ينظر: النهاية  -1  .10/  4في غريب الحديث واألثر، ابن األثير)ق ب ل 

 207/  30ينظر: تاج العروس)قبل(  -2

ل ة(   -3  .242/  1ديوان االدب)ف ع 

 .141/  9ينظر: تهذيب اللغة)قبل(  -4

 .258/  1ينظر: شرح أبيات سيبويه )السيرافي(  -5

 .434/  6المحكم والمحيط األعظم)قبل(  -6

 .1045ق ْبُل(، القاموس المحيط) -7

 .729ينظر: الكليات)القِْبلة( ،  -8

 .208 – 207/  30تاج العروس)قبل(  -9

 )المولدون(.317/  1مجمع األمثال  -10

 .1/119ينظر: الصحاح)خرب( -11

 .6/2233نفسه)سته(  -12

 )المولدون(.130/  2مجمع األمثال  -13

  214/  3العين)حرب(  -14

 .278/  1سير )ابن الجوزي(، ينظر: زاد المسير في علم التف -15

 .473/  3، و همع الهوامع 311ينظر: شرح التصريف، للثمانيني،  -16
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حرفانليس على زنته واحٌد،ثالثه ألف بعدها 
(1)

ف اِعيل فهوعلى وزن م 
(2)

قال 

 .[10]سبأ يَ ْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء ِمْن َمَحارِيَب َوَتَماثِيلَ تعالى

 

ْيبةٌ       (الحاء والراء والباء،أصول ثالثة الّسْلُب وُدو  ب  ر  وهو من الجذر الثالثي )ح 

ابِ  ْجلِس كالِمْحر  وم 
(3)

اِرب    ح  ويجمع على م 
(4)

حاِريب    وم 
(5)

. 

 

قاُم اإلمام في المسجد،وعند أهل اللغة الغرفة قال       المحراُب عند العامة م 

امرؤالقيس 
(6)

 

 (7)َوَماذا َعَلْيِه أن ذََكْرُت أَواِنساا ... َكِغْزالِن َرْمٍل في َمحارِيِب أقْ َيالِ ــ 

مها وأشرفها،وقيل للقبلة في المسجد محراب ؛ألنها وهوعند العرب سيِّد المجالس وُمق دُّ

أشرف موضع فيه
(8)

وهو مجلس الملك ؛البتعاد الناس عنه وابتعاده عنهم 
(9)

ْجلُِس  وم 

ُعهُم الناِس وُمْجت م 
(10)

ْجلِسِ   ْدُر الم  وقيل ص 
(11)

. 

 

انُوا ي ْجلُِسون  فِيه ا      اِجدهْم الّتي ك  س  ائِيل م  حاِرب بني إِْسر  وم 
(12)

وعن المبرد ال يكون 

اُب إاّل أن  ( محرابا  في ( لمريم )يرتقى إليه بدرج،ولهذا ب ن ى زكريا )اْلِمْحر 

لَِّم ِمْثل  باب الكعبة المسجد،ال  يُْرق ى إِل ْيه ا إاِلَّ بِالسُّ
(13)

وهو كل مكان رفيع وشريف  
(14)

 

الي الُمْشِرف  والموضع الع 
(15)

ومكان للراحة لمن يراه غرفة صغيرة مسقفة مفتوحة  
(16)

يشغل الجزء المركزي الرئيس للطرف العلوي المفصول وفي الكنيسة المذبح،و 

عن بقية الكنيسة بحاجز خشبي وصفائح مؤطرة مع باب في الوسط ينفذ إلى الهيكل 
(17)

َها زََكرِيَّا ال تعالىـق دـد أو المسجـبـدر المعـي صـرة فـو حجـوقيل ه   ُكلََّما َدَخَل َعَلي ْ

                                                 

 .178،  167/  1ينظر: شرح المفصل  -1

 .218ينظر: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، -2

3-  ) ب  ر   .48/  2ينظر: مقاييس اللغة)ح 

 .358/  6ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن )تفسير الطبري(  -4

5-  ) ب  ر   .48/  2ينظر: مقاييس اللغة)ح 

 .138البيت من الطويل ينظر:ديوان امريء القيس  -6

 .214/  3العين)حرب(  -7

 .433/  1الزاهر في معاني كلمات الناس)قولهم: فالٌن قائٌم في المحراب(  -8

 . 17/  5، و تهذيب اللغة)حرب(  434/  1نفسه  ينظر: -9

 .17/  5رب( تهذيب اللغة)ح -10

 .18/  5 )حرب(نفسه -11

اِضع التّنسك(  -12 و   .66/  4المخصص)م 

 .434/  1ينظر: تفسير البغوي،  -13

 .273/  1ينظر: الفائق في غريب الحديث واألثر، الزمخشري)حر(،  -14

15-  ) ب  ر   .359/  1النهاية في غريب الحديث واألثر، ابن األثير)ح 

 .112/  3العربية)حرب(، ينظر: تكملة المعاجم  -16

 . 33/  11 )هيكل(تكملة المعاجم العربية -17
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َفَخَرَج َعلى قَ ْوِمِه ِمَن قال تعالى وقيل الغرفة [07]ال عمران اْلِمْحَرابَ 
]سبأ يَ ْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء ِمْن َمَحارِيَب َوَتَماثِيلَ قال تعالىوالقصر  [11]مريم اْلِمْحَرابِ 

10]
(1)

والمحراب األعظم عند اليهود هو قُْدس األقداس، وهو مكان من الهيكل يدخله 

كبير األحبار مرة في السنة 
(2)

ومن المجاز الِمْحراُب من الحرب كرجل  محراب 
(3)

 

ابَّة  وعنق الدَّ
(4)

ومأوى األسد  
(5)

. 

 

أّما سبب التسمية بهذا االسم هو أن اإلمام أو كل من قام في هذا المقام محاربا       

للشيطان والهوى 
(6)

اُب( في أمثال الميداني )مرة واحدة فقط(،وفي   وقدر ورد)الِمْحر 

َب بالِحَراِب َوْجهَ الِمْحَراِب(())َضرَ المثل
(7)

والمثل من أمثال المولدين،وداللة المحراب 

فيه داللة مجازية ،وهو الرجل الكثير الحرب
(8)

. 

 

 َمْقُصوَرة الَجاِمع )قََصَر، َجَمَع(

))جاهُهُ جاهُ َكْلٍب َمْمطُوٍر في َمْقُصوَرِة الَجاِمِع((     
(9)

اِمِع حجرة اإلما ة الج  ْقُصور  م م 

في المسجد 
(10)

لِّي فيه المسلمون  اِمُع مسجد يُص  والج 
(11)

ة اسم مؤنث  ْقُصور  والم 

بالتاء،جاز فيها منع الصرف إذا كانت معرفة ،وإذا نُّكرت انصرفت؛ألنه لم يبق  فيها 

إاّل التأنيث 
(12)

والجاِمُع صفة حذف موصوفها وقامت مقامه  
(13)

تقدير الوقت الو 

الجامع أو اليوم الجامع أو المكان الجامع 
(14)

 . 

 

( القاف والصاد والراء،يدالن على أصلين       ر  والمقصورة من الجذر الثالثي )ق ص 

ْبسِ  ُر على اْلح  اآْلخ  اهُ ،و  د  ا أ الَّ ي ْبلُغ  الشَّْيُء م  ُدهُم  متقاربين أ ح 
(15)

اِمُع فهو من  أّما الج 

امِّ الجذر الثالثي ) ل ى ت ض  اِحٌد ي ُدلُّ ع  ْيُن،أ ْصٌل و  الع  اْلِميُم و  ( اْلِجيُم و  ع  م  الشَّْيءِ ج 
(16)

. 

 

                                                 

 . 465/  1معجم اللغة العربية المعاصرة)حرب(  -1

 .1783/  3 )قدس(نفسهينظر: -2

اُب(  -3 د في اللغة)فصل الميم/ الِمْحر   .326ينظر: الُمن جَّ

 .17/  5تهذيب اللغة)حرب(  -4

 .229/  1مجمل اللغة)حر( ، وينظر:  18/  5 )حرب(نفسه -5

 .197ينظر: التعريفات الفقهية ،  -6

 )المولدون(.130/  2مجمع األمثال  -7

اُب(  -8 د في اللغة)فصل الميم/ الِمْحر   .326ينظر: الُمن جَّ

 )المولدون(.190/  1مجمع األمثال  -9

 .1822/  3ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة)قصر(  -10

 .394/  1 )جمع(نفسه -11

 .168/  1ينظر: شرح المفصل  -12

م(  -13 ج   .2/168وشرح المفصل 343/  1ينظر: المحكم والمحيط األعظم)الع 

 .168/  2ينظر: شرح المفصل  -14

15-   ) ر   .96/  5مقاييس اللغة)ق ص 

16-   ) ع  م   .479/  1نفسه)ج 
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ع      ق اِصير   وتُْجم  ةُ على م  ْقُصور  الم 
(1)

ق اِصر    وم 
(2)

ْقُصورات   وم 
(3)

والجاِمُع يجمع  

امُع وجمع المؤنث جامعات  و  امعين وج  على ج 
(4)

. 

 

المقصورة في الداللة اللغويّة المكان الذي يقوم فيه اإلمام في المسجد      
(5)

وقيل هي 

أصغُر من الدار يحبس فيها 
(6)

؛ألن القصر في األصل الحبس وقصرته حبسته 

[79]الرحمن ُحوٌر َمْقُصورَاٌت ِفي اْلِخَيامِ قال تعالى  ومقصور محبوس
(7)

والمقصورة  

صَّ  رُ الدار الواسعة الُمح  نة بالِحيط اِن،أ و ِهي  أ ْصغ 
(8)

ْمع فكل مكان  أّما الجاِمُع فمن الج 

اِع النَّاِس بِِه  كَّة اِلْجتِم  ْمِع م  يجتمع فيه الناس جاِمٌع،كج 
(9)

ْسِجد الذي هو   فهو غير الم 

د فِيهِ  اْلموضع الَِّذي يُْسج 
(10)

قال الشاعر 
(11)

 

َنا يا َجريُر الجوامعُ       أولَِئَك آبَائي َفِجْئني بِمْثِلِهمْ ــ   إذا َجَمَعت ْ

فالجوامع األمور التي يجتمع الناس لها في مكان معين 
(12)

. 

 

ْقُصورة سميت إويظهر أّن أصل التسمية لكل من المقصورة والجامع       ن الم 

ل ى اإِلمام ُدون  النَّاسِ  ت ع  بذلك؛ألنها قُِصر 
(13)

ع وهو المكان الذي ْجم   والجاِمُع من الم 

يجتمع الناُس فيه
(14)

. 

 

اِمِع( في أمثال الميداني )مرة واحدة فقط( ،وفي       ْقُصورِة والج  وقد ورد كل من )الم 

))جاُههُ جاهُ َكْلٍب َمْمطُوٍر في َمْقُصوَرِة الَجاِمِع((المثل
(15)

د  الجامع بمثل واحد  وقد اْنف ر 

))نَاَم تَْحَت ُحُصِر الجامع((وهو
(16)

والمثالن من أمثال المولدين،ويراد بهما قداسة  

 المكان وعظمته.

 

                                                 

 .57/  5ينظر: العين)قصر(  -1

2-  ) ر   .97/  5ينظر: مقاييس اللغة)ق ص 

 .1822/  3ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة)قصر(  -3

 .394/  1 )جمع(نفسهينظر: -4

 .57/  5ينظر: العين)قصر(  -5

 .196/  6و ينظر: المحكم والمحيط األعظم)اْلقصر(  743/  2جمهرة اللغة)رصق(  -6

7-  ) ر   .97 – 96/  5مقاييس اللغة)ق ص 

 .426/  13تاج العروس)قصر(  -8

ع ( ينظر:  -9 م   .480/  1مقاييس اللغة)ج 

 .261/  7ينظر: المحكم والمحيط األعظم)سجد(  -10

ونهاية  2/72البيت للفرزدق ومن الطويل،ينظر:شرح ديوان الفرزدق  -11

اِمُع(وليس)الجوامع( ج   البيت)الم 

 .148/  1ينظر: أساس البالغة)جمع(  -12

 .100/  5لسان العرب)قصر(  -13

 .53/  8العرب)جمع( ينظر: لسان  -14

 )المولدون(.190/  1مجمع األمثال  -15

 )المولدون(.130/  2نفسه  -16
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 مما تقدم أن هنالك عالقات داللية تجمع بين ألفاظ أماكن العبادة.يلحظ  و

ْعب ة( فالحرم يشمل مكة وما 1 كَّة والك  م وم  ر  ــ عالقة االشتمال تجمع بين األلفاظ )الح 

 قة التضمين.حولها، ومكة تشمل الكعبة،وقد تجمع بينها عال

 

ّكة ينزله 2 ّكة وِمنى( فمنى بلد قرب م  ــ عالقة التقابل قدجمعت بين اللفظين )م 

اج أيام التشريق ومكة البلد الذي يحج إليه،ومن الممكن أن تكون بينهما عالقة  الُحجَّ

ترادف فكالهما بلد يرتبط بالحج والحجيج، ومن عالقة التقابل األخرى العالقة التي 

ة( فكالهما دار سكن األولى للرهبان والثانية جمعت بين  ْقُصور  ْير، وم  اللفظين )د 

 لإلمام في المسجد.

 

ْقُصورة( فكالهما مكان 3 ــ عالقة الترادف التي جمعت بين اللفظين )الِمْحراب والم 

ْعب ة( فهما بيت هللا الحرام.  اإلمام في المسجد، وكذلك )القِْبل ة والك 

 

ل التي جمعت )المقصورة بالجامع( فالمقصورة أحد أجزاء ــ عالقة الجزء بالك4

 الجامع،ومن ضمنه.
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 وهي: ]المبحث الرابع: األلفاظ الدالة على البوادي واألرياف[

 نََوى )نََوى، نَوي(

))َشقَّ َعَصاهُم نَوًى َشُجوٌر((     
(1)

ى البُعد أو الدار البعيدة النّو 
(2)

ى  والنسب إلى ن و 

ِوّي باجتماع واوين أصليَّين،أحدهما من أصل فلم يكره اجتماعهما؛ألنه ليست  ن و 

إحداهما زائدة 
(3)

ى( إلى ألف لتحركها وانفتاح ما قبلها،كما  ولم تقلب الواو في )ن و 

ل  قلبت الواو في قال والياء في باع إلى ألف لتحركهما وانفتاح ما قبلهما إذ أصلهما ق و 

ى أبدلوا الياء فيها إلى ألف )لتحركها وانفتاح ما قبلها( إذ أصلها و ب ي ع؛ والسبب أن ن و 

(،ولهذا لم يبدلوا من الواو الفا  وان كانت قد تحركت وانفتح ما قبلها؛خوفا  من أن  ي  )ن و 

يجمعوا بين إعاللين والجمع بين إعاللين ال يجوز 
(4)

ويرى ابن عصفور أن توالي 

ا أو في ضرورة إعاللين على  الكلمة من جهة واحدة ال يوجد في كالم العرب إاِلَّ نادر 

الشعر
(5)

هـ( إلى منع قلب الواو والياء ألف ا لتحركهما  672وذهب ابن مالك )ت 

وانفتاح ما قبلهما ؛خوف توالي إعاللين ؛ألنَّه إجحاف
(6)

. 

 

( بكسر الواو قبل       ى )ن ِوي  الياء،وألْجِل التخفيف في الكالم وقد يكون أصل ن و 

فُّ من قُلِبت الكسرة فتحة ثم ت قلب الياء ألف ا لتحركها وانفتاح ما قبلها؛ألن األلف أخ 

( كما في ى( بدال  من )ن ِوي   [83]الزمر يَا َحْسَرتَا قوله تعالى الياء فتكون )ن و 

واألصل يا حسرتِي بكسر التاء وفتح الياء
(7)

. 

 

( في المثل السابق مصروفا  بتنوين الفتح وهو غير مضاف نَوىوقد ورد اللفظ)     

وال معرف بـ )ال(، وأنه مختوم باأللف المقصورة،وسبب هذا الصرف يرجح أّن 

ة   كَّر  اللفظ مذكرفي المثل بداللة )ش ُجور(،وقد صرف؛ألن األماكن إذا كانت ُمذ 

تصرف كما يرى سيبويه 
(8)

ائدةٌ، فهو ينصرف في النكرة،وتنوينه دليل واأللٌف فيه ز

على تذكيره وصرفه
(9)

وكذلك عالمة الخفِّة والنكرِة؛ألّن النكرة  أخفُّ من المعرفِة 

فألحقوا التنوين  دليال  على الخفّةِ 
(10)

. 

 

                                                 

 .367/  1مجمع األمثال  -1

 .249/  1ينظر: جمهرة اللغة)نوي(  -2

 .215 – 214/  1ينظر: المنصف البن جني، شرح كتاب التصريف للمازني،  -3

)ِعلَّة حذف الواو من يعد 112قم]مسألة ر648/  2ينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف  -4

 .363 – 362/  5ونحوه([، و شرح المفصل 

 .327الممتع الكبير في التصريف،  -5

 .170إيجاز التعريف في علم التصريف،  -6

 .233/  2ينظر: شرح التصريح على التوضيح  -7

 .244/  3الكتاب  -8

 .169/  1ينظر: شرح المفصل  -9

 .1/165ينظر:نفسه  -10
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ى( النون والواو والحرف       ى عند ابن فارس من الجذر الثالثي )ن و  والنّو 

على معنيين أحدهما النوى وهو التحول من دار  إلى المعتل،أصٌل صحيٌح يدلُّ 

دار  
(1)

ويجمع 
(2)

ى  على النَّو 
(3)

وأْنواٌء  
(4)

ونُِويٌّ و نِِويٌّ  
(5)

. 

 

ى التحول من دار  إلى دار  أخرى       النَّو 
(6)

ْخفُِض الجارية   وهو م 
(7)

والبُعد  
(8)

و  

الوجه الذي ينويه المسافر من قرب أو بعد
(9)

انثىوكل ذلك 
(10)

. 

 

( ومن األماكن التي عرفت بهذا اللفظ ن وى مدينة أيوب )     
(11)

وقرية بها قبر 

( سام بن نوح )
(12)

ى التَّْمر و النِّيّة  ى ن و  ومن المجازالنَّو 
(13)

والب ين أيضا   
(11)

. 

 

ويظهر أّن نوى من النِّيّة التي ينويها المسافر للذهاب الى مكان بعيد،فالمكان      

ى  البعيد اْشتُّق اسمه من ذلك فأصبح كل مكان بعيد ن و 
(15)

ى( في أمثال  وقد ورد )ن و 

))َشقَّ َعَصاهُم نَوًى َشُجوٌر((مرات(،ال يسلم لجميعها المكان أحدها5الميداني )
(16)

 

عيد يصرُف القاصد  له من غور بعدهونوى شجوربعٌد ب
(17)

فظاهر المثل أّن الناس 

 يختلفون في طموحاتهم وآمالهم ويفترقون. 

 

يَن )َعفََر(  ِعفِرِّ

يَن، وِمْن َضْيَوٍن(()      )أَْصيَُد ِمْن لَْيِث ِعفِرِّ
(18)

ين قرية بالشام بالغور  ِعفِرِّ
(19)

وهو  

 اسم في إعرابه نظر،فيرى ابن جني أن ِعفِّرين لم يسمع بها في الرفع بالياء وكذلك لم

                                                 

ى( مقاي -1  .366/ 5يس اللغة)ن و 

 كل هذه الجموع جاءت للنوى التي هي  نواة التمر. -2
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 .2517/  6ينظر: الصحاح)نوى(  -4
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 . 366/  5وينظر: مقاييس اللغة)نوى(   393/  8العين)نوي(  -6

 .395/  8العين)نوي(  -7

 .249/  1جمهرة اللغة)نوي(  -8

 )نوى( 2516/  6الصحاح  -9

ى(،   347/ 15لسان العرب)نوي(  -10 ، و معجم اللغة 1341وينظر: القاموس المحيط)ن و 

 2310/  3العربية المعاصرة)نوي(  

 .315الجبال واألمكنة والمياه،)ن وى(  -11

 .24اإلشارات إلى معرفة الزيارات،  -12
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 .2/403، 2/273، 2/194، 2/22،وينظر: 367/  1مجمع األمثال  -16
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يسمع بها بالواو، وإنما سمع في موضع الجر،وهو قولهم )ليث عفرين( فيجب ان  

ون،لكن لو سمع في موضع الرفع بالياء لكان أشب ه بأن  يقال فيه في الرفع هذا ِعفِرُّ

وهو في موضع الجر فال يستنكر فيه الياء يكون فيه النظر،فأّما 
(1)

فالمالحظ أنَّ ابن  

 جني لم يذكر أنّه جمع بالياء والنون.

 

يٌن((      وقد جاء في مقاييس اللغة قوله ))ل ْيٌث ِعفِرِّ
(2)

بتنوين عفرين ورفعه وهذا  

يٌن( قد لزمت الياء في الرفع،وأنّها تلزم صورة واحدة في الرفع والنصب  يدلُّ أّن)ِعفِرِّ

 )) ون  هُُم اْلِعفِرُّ والجر،أما قوله ))و 
(3)

)بالواو( فلم أجد ما يؤيد ذلك من بيت شعر أو  

ين( وهذا ما  نص نثري إال ما أتى من حديث العلماء اثناء تفصيلهم عن ) ليث ِعفِرِّ

ين  ذكره ابن جني سابقا ، وذكر الحميري في شمس العلوم أن الياء  والنون  في ِعفِرِّ

انزائدت
(4)

. 

 

ولكن ابن عصفور أشار إلى أنه ))جمع للمفرد ِعفِّر على وزن ِطِمّر وقد جعل      

اإلعراب في النون وهـو أولـى مـن أن يكـون اسما  مفـردا  فـي األصل على وزن 

فِِعلِّين؛ألنـه بناء لـم يستقرَّ في المفردات((
(5)

فالمالحظ من النصوص السابقة أّن  

ين قد أبعدت عن جمع السالمة.   ِعفِرِّ

  

ين  وصف لما قبلها،فهو يرى إنما جاءت بالجمع        وابن عصفور يرى أّن ِعفِرِّ

( لغرض التعظيم  ين  لوصف المفرد كـ )ل ْيِث ِعفِرِّ
(6)

وهو وارد، ولكن ماجاء في  

ُع ِمْن ل ْيِث  (( أّن عفرين اسم بلد أُضيف إليه الليثمجمع االمثال ))أْشج  ين  ِعفِرِّ
(7)

 

وهومجرور بالفتحة ؛ألنه ممنوع من الصرف كونه اسما  أعجميا زائدا  على ثالثة 

أحرف 
(8)

وقد جعل اإلعراب في النون كما يراه ابن عصفور 
(9)

. 

 

ين دويبة مأواها التراب السهل في أصول الحيطان       ل ْيُث ِعفِرِّ
(10)

سوب وهو من 

إلى ِعفِّرين اسم بلد 
(11)

يُن   ةٌ  وقيل ِعفِرِّ د  مأس 
(12)

 ))واشجع من ليث عفّرين(( قيل أسد 
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وقيل دابّة كالحرباء،تتعرض للراكب 
(1)

وعفرين بلدة صغيرة محفوفة بالرمان في 

الغرب والشمال عن حلب،ويجري نهر عفرين من الشمال الى الجنوب
(2)

. 

 

ُد إليها أو       ين هي الشجاعة،ولهذا أُِضيف األس  ويظهرأن أصل التسمية لبلدة ِعفِرِّ

ف ْرناة إذا كانا جريئين  ف ْرنى ول ْبوة ع  وصف بها، وقولهم أسد ع 
(3)

. 

 

ين( في أمثال الميداني )مرتين فقط(،      وهي بلدة معروفة في وقد وردت)ِعفِرِّ

يَن(())أْشَجُع ِمْن الشام،وفي المثل لَْيِث ِعفِرِّ
(4)

والليث في المثل قيل دابة مثل الحرباء 

تتعرض للراكب وتضرب بذنبها،وقيل دويبة مأواها التراب السهل في أصول 

الحيطان،وقيل ضرب من العناكب يصيد الذباب صيد الفهود،وكل ذلك منسوب إلى 

عفرين وهو اسم بلد معين
(5)

ويضرب المثل في المبالغة في الشجاعة  
(6)

. 

 

 القَْريَة )قََرا، قَُرو، قَِري(

))إَِذا َدَخْلَت قَْريَةً فَاْحلِْف بِإلِهَها((     
(7)

كني في منطقة ريفيَّة أصغر  الق ْري ة ت جّمع س 

من المدينة، فهي بلدة صغيرة
(8)

. 

 

ِحيٌح       ،أ صٌل ص  اُء والحرُف المعتلُّ ( القاُف والرَّ وأصلها من الجذر الثالثي )ق ِري 

لِك  الق ري ةُ اِلجتماِع النَّاِس فِيه ا ل ى جمع  واجتماع ،ِمْن ذ  ي ُدلُّ ع 
(9)

. 

 

ى على غير قياس ؛ألن القياس ما كان       ويرى علماء اللغة أن جمع ق ْري ة على قُر 

اء،إال ق ْري ة  ة قِش  اء وق ْشو  ة ِرك  ْكو  ال،مثل ر  على ف ْعلة معتل بالواو أو الياء يجمع على فِع 

ى  فقد جاءت على قُر 
(10)

ولهذا قال العلماء ليس في كالم العرب نظير لِق رية  
(11)

 

أيضا  على ق ْريات وتجمع 
(12)

. 
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وهي اسم مؤنث بتاء التأنيث فيجوز فيه الصرف في النكرة وعدم الصرف في      

المعرفة 
(1)

))إَِذا َدَخْلَت قَْريَةً فَاْحلِْف بِإلِهَها((ولهذا صرفت في المثل   
(2)

والنسب 

ِوّي على قول يونس إليها إّما على ق ْرئِّي على قول أبي عمرو وإما على ق ر 
(3)

. 

 

القِْريةُ لغة يمانِية     
(4)

وهي إلى الحاضرة خالف الباِدي ة  
(5)

اِع  ي ْت ق ْري ة اِلْجتِم  وُسمِّ

ْعتُهُ  م  اِة ج  اء  فِي الِمْقر  يُت الم  ي قُولُون ق ر  النَّاِس فِيه ا، و 
(6)

ولهذا ُسّميت الرقيم التي خرج 

منها أصحاب الكهف ق ْري ة  
(7)

ِدين ة ق ْري ة سميت بذلك؛الجتماع الناس فيها   وكل م 
(8)

 

فقيل على المقيم في المدن والقرى الحاضر والمقيم في البادية البادي 
(9)

 

والق ْري ةوالقِْري ة لغتان وهما المهر الجامع،فيرى العلماء أّن األصل ق ْري ة بفتح القاف 

والكسر خطأ 
(10)

ع وهي من المساكن واألبنية والضيا 
(11)

ةُ  كَّ وأُمُّ القُرى م 

ونها أ ي ي ْقِصُدون ه ا )المكرمة(؛ألن أ هل القُرى ي ُؤمُّ
(12)

رَُجٍل قوله تعالى والق ْري ت ْيِن في 
ّكة  والطائف [01]الزخرف ِمَن اْلَقْريَ تَ ْيِن َعِظيمٍ  م 

(13)
ة ؛أل نَّ   وتسمى القرية بالحاِضر 

ارٌ  ي ار الّتي يُكون ل هُم بِها ق ر  اكن الدِّ س  ار وم  روا األ ْمص  ض  أ هلها ح 
(14)

 . 

 

))إَِذا َدَخْلَت قَْريَةً ،أحدهما)مرتين فقط(وقد وردت )الق ْري ةُ( في أمثال الميداني      

فَاْحلِْف بِإلِهَها((
(15)

ضياع والقرية المساكن واألبنية وال
(16)

فظاهر المثل دعوة لمن  

أراد العيش في بلد آخر غير بلده،أّن يتعلم ثقافتهم وطبائعهم التي جبلوا عليها،وعدم 

 مخالفتها؛وذلك للتعايش مع أهلها.

 مما تقدم أن هنالك عالقات داللية تجمع بين ألفاظ البوادي واألريافيلحظ و     

ين وق ْري ة( فالقرية داللة مطلقة ــ عالقة المطلق والمقيّد جمعت بين 1 اللفظين )ِعفِرِّ

لكل تجمع سكاني ريفي أما عفرين فهي قرية بالشام قرب الغور، ومن الممكن أن 

 تكون العالقة بين اللفظين عالقة اشتمال فالقرية أعم وأشمل.
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 توطئة

األرض مكانها في المجموعة الشمسية كغيرها من الكواكب، ولكنها تقع من تحتل      

ا وسط ا، فهى ليست شديدة القرب من الشمس مثل عطارد والزهرة،  الشمس موقع 

فتتعرض للحرارة الشديدة، وليست بعيدة عن الشمس مثل المشترى وزحل فتتعرض 

، ومن ثم فإن موقع للبرودة القارصة بسبب نقصان الحرارة المقتبسة من الشمس

األرض المتوسط بالنسبة للشمس يسمح بوصول قدر من اإلشعاع الشمسي يكفي لنمو 

وازدهار الحياة على سطحها
(1)

. 

وتدل ألفاظ الفصل على األرض بصورة عامة كاألرض أو على أماكن منها    

ة ،وكذلك األماكن التي عرفت بصفاتها إذ غلبت الصفة على اسمها الحقي قي كتِه ام 

ابِس،وهو على ثالثة مباحث ب اِسب أوالب س   فحلت محله كالس 

 

 المبحث األول:األلفاظ الدالة على األرض وهي:

 األَْرض )أََرَض(

(())تِْلَك أَْرٌض الَ تقُض  بِْضَعتُها      
(2)

األرُض عند الخليل فراش األنام 
(3)

قال 

اتعالى [99]البقرة الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض ِفَراشا
(4)

 

ةٌ،ولكنهم لم يقولوا       وهي اسم مؤنث،حق الواحدة أن يقال أ ْرض 
(5)

ومن الجذر   

( الهمزة والراء والضاد،ثالثة أصول أحدها لكلِّ شيء  ي ْسف ُل ويُقابُل  ض  الثالثي )أ ر 

السماء 
(6)

ساكنة الوسط،فمن العرب من يصرفها؛لخفتها ومنهم من ال يصرفها 
(7)

. 

 

اٌت       ض  ات  كما يرى سيبويه عن الخليل،وأنّها جمعت أر  ض  وتجمع األرض على أر 

ُضون(؛لشبهها بالسنين ونحوها  بالتاء لما كانت مؤنثة ، ثم جمعت بالواو والنون )أر 

من بنات الحرفين؛ألنها مؤنثة كما أّن سنة مؤنثة،وأّن الجمع بالتاء أقل وبالواو والنون 

أعم 
(8)

ُضون( هو 316سراج)ت وذهب ابن ال  هـ( إلى أّن سبب جمع األرض )أر 

اختالف جنسها،فمنها الجبل والبحر 
(9)

كما ذهب ابن فارس إلى أّن األرض التي نحن  

ِضين( لم تأت في كتاب هللا مجموعة عليها و تجمع )أ ر 
(10)

ويرى ابن سيده إنّما فتحوا  

ضون( ليشعروا بالتغيير واإلخراج له عن بابه،  وهي إزاء الكسرة في قولهم راء )أر 

 ذهابا  إلى يعقل؛  جمع من  من خواص  وإن كان ذلك وجمعوها بالواو والنُّون  ثِبون،

 
                                                 

 .31،ريةقواعد الجغرافيا العامة الطبيعية والبش -1

 .136/  1مجمع األمثال  -2

 .55/  7)فرش( )أرض(،  255/  6العين  -3

 .1/34تفسير السمرقندي -4

 .1063/  3الصحاح)أرض(،  -5

 .80 – 79/  1مقاييس اللغة)أرض(  -6

 1/193)االنصراف(،وشرح المفصل 3735/  6ينظر: شمس العلوم ،  -7

 . 599/ 3ينظر: الكتاب  -8

 .414/  2في النحو، ينظر: األصول  -9

 .80/ 1مقاييس اللغة)أرض(  -10
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تفخيمها،وتكسيرها عزيز ولكنّه قد كّسر قالوا )أُروٌض وآراٌض وأراٌض(  
(1)

وقد 

هـ( من زعم جمع األرض أراضي على غير قياس  597أنكر ابن الجوزي)ت 
(2)

 

هـ( أّن جمع األرض جمع مذكر سالم جبرا ؛لما  616بقاء العكبري)ت  ويرى أبو ال

دخلها من حذف تاء التأنيث الراجعة في التصغير 
(3)

. 

 

واألرض اسم يطلق على كل ما سفل      
(4)

وقولهم تأرض فالن أي لزم األرض ولم  

يبرح 
(5)

وهي أحد كواكب المجموعة الشمسية،والكوكب الذي نسكنه
(6)

. 

 

))فَُسْبَحاَن َمْن أَْمَسَكَها بَْعَد َمَوَجاِن ِميَاِهَها وفيها قال اإلمام علي )عليه السالم(     

يٍّ   َوأَْجَمَدَها بَْعَد ُرطُوبَِة أَْكنَافَِها فََجَعلََها لَِخْلقِِه ِمَهاداً َوبََسطََها لَهُْم فَِراَشاً فَْوَق بَْحٍر لُجِّ

اَل يَْسِري...(( َراِكٍد اَل يَْجِري َوقَائٍِم 
(7)

. 

 

)َجلِيُف أَْرٍض َماُؤهُ مرة(،منها ) 40وقد وردت )األْرُض( في أمثال الميداني )     

َمُسوُس((
(8)

ل ف ْته الّسن ةُ،أي أخذت ما عليها من   فالجليف من األرض الذي ج 

ُسن ت  النبات،والمسوس الماء العذب المذاق المريء في الدواب،ويضرب لمن ح 

لّت ذات يده أخالقه وق
(9)

. 

 

، بَقَق(  بَقَّة )بَقَّ

))بِبَقَّةَ ُصِرَم األْمُر((     
(10)

ْوِضع الب قَّةُ م 
(11)

ّددة الغرض منها أعالم أّن  والقاف الُمش 

الحرفين الساكنين قد اجتمعا في درج الكالم،وهذا ال يجوز، فشّددوا للعالم أّن 

قبله الحرف اآلخر البُّد أْن يتحرك في الوصل؛لسكون ما
(12)

وأيد ذلك ابن يعيش 

 بجواز الجمع بين الساكنين إذا كانا مدغمين؛ألن الساكن إذا كان مدغما  يجري مجرى 
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المتحرك؛ألن اللسان يرتفع بهما دفعة واحدة
(1)

ولكنه في موضع آخر يرى أنَّ  

الحرف المشّدد يعد بحرفين األول منهما ساكن والثاني متحرك
(2)

. 

 

ها فهي للتأنيث،ولذلك تُْمن ع من الصرف؛للعلمية والتأنيثأّما التاء في     
(3)

وإذا عددنا 

أّن ب قَّة اسم جنس ويعني البعوض،فهي مفرد للجمع ب قٌّ 
(4)

فالتاء فيها كما في ب طّة 

ة؛لفصل اآلحاد من أْجن اِسها  ون ْمل ة وت ْمر 
(5)

وهكذا تأنيث فارق بين الواحد والجمع ال  

يعتد به في منع الصرف
(6)

،وقد يفك اإلدغال فيقال ب ق قِيٌّ  أّما النسبة إلى ب قَّة ب قِّيٌّ
(7)

. 

 

( الباء والقاف المضّعفة،يدلُّ على الب قِّ وهو البعوض       وأصل اللفظ من الجذر)ب قَّ

الواحدة ب قَّةٌ 
(8)

أّما جمع اللفظ فمن الممكن جمعه على حذف التاء؛كونه الجمع الذي  

ب قُّ  –ليس بينه وبين واحده إاّل الهاء نحو ب قَّة 
(9)

ويجمع أيضا على بقات قياسا  على 

بطات
(10)

؛ألن المفرد إذا كان مختوما  بتاء زائدة.. حذفت منه في الجمع فيقال )فاطمة 

وعدات(وفاطمات وخديجة وخديجات وِعدة 
(11)

. 

 

ْوِضٌع في العراق       ب قَّةُ م 
(12)

وحصن كان على فرسخين من ِهيت   
(13)

وقيل موضع 

قريب من الحيرِة،أوعلى شاِطيء الفرات قال الشاعر
(11)

 

(18)َدَعا بِالبَ قَِّة األُمراَء يَ ْوماا ... َجِذيَمُة، َيْسَتِشير النَّاِصِحيناــ 
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وبقَّة اْسُم ِحْصن في اليمن 
(1)

ةُ اْلب قِّ  ثِير  وأ رٌض ُمبِقَّةٌ ك 
(2)

ومن المجازالب قَّةُ مفرد الب ّق 

وهو عظام البعوض 
(3)

وقيل الب عوضُ  
(4)

وقيل المْرأةُ الكثيرةُ األوالد  
(5)

. 

 

أّما سبب التسمية فيظهرأّن األرض أو المكان الذي سمي بذلك االسم )ب قَّةُ(؛لكثرة      

تسمي األرض بما يكثر فيها من حيوان أو نبات أو  البق )البعوض( فيها؛ألّن العرب

غيرذلك 
(6)

. 

 

))بِبَقَّةَ ُصِرَم ،وفي المثل)مرتين فقط(وقد وردت)ب قَّةُ( في أمثال الميداني      

األْمُر((
(7)

فب قّةُ موضع بالشام ،وصرم أي قُِطع ويعني أّن األمر قطع وتم االتفاق عليه 

في ذلك الموضع
(8)

. 

 

 تَْربَاء )تََرب(تُْربَة، 

))فُْق بِلَْحِم ِحْرباَء الَ بِلَْحِم تَْرباَء((     
(9)

التُّْرب ةُ اسم مؤنث يطلق على األرض 
(10)

 

اب  ٌب وتُراٌب وتُْرٌب وت ْرباء وتُْرب ة واألصل تُر  ٌب وت وارب وت ْور  وهي على لغات، ت ْير 
(11)

اٌب وتِْري ٌب وت ْريبٌ  وت ْير 
(12)

، وقيل ت ْوراب بمعنى التُّراب فالواو واأللف 

زائدتان،واألصل تُْرب،وقد فصل بين الزائدين بالراء عين الكلمة 
(13)

. 

 

يرى ابن دريد أّن تُربة موضع ال تدخله األلف والاّلم،ولم يذكر سبب ذلك      
(14)

 

ل،وقعت ويبدو أّن السبب هو ما ذهب إليه ابن عصفور،أّن تُربة وت رباء أسماء أُو  

على مسمياتها،غير مشتقة من شيء،فهي معرفة؛الرتباطها بالشيء وال حاجة لـ )أل( 

التعريف 
(15)

. 
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وتُْرب ة وت ْرب اء ممنوعتان من الصرف،أّما األولى فتمنع في المعرفة دون النكرة      

 انية تمنع والث ألنه لم يبق  إاّل التأنيث، )للتعريف والتأنيث(،أّما إذا كانت نكرة  صرفت؛

من الصرف في التعريف والتنكير؛ألنّها مختومة بألف التأنيث الممدودة المانعة من 

الصرف بمفردها من غير الحاجة إلى سبب آخر
(1)

. 

 

( التاء والراء والباء،أصالن أحدهما التُّراب       وتصاغ من الجذر الثالثي )ت ِرب 
(2)

 

وتجمع على تُْرب  
(3)

وأْتِرب ة  وتِْرب ان  
(4)

ب  وتُُرب ات وتُْرب ات وتُر 
(5)

. 

 

التُّْرب ةُ عند الخليل األرض      
(6)

ت المسكين بها؛اللتصاق التراب به  وقد يُْنع 
(7)

وهي  

ظاهر األرض
(8)

وقد تغلب على األرض كلها 
(9)

وهي اسم جامع لمكونات 

األرض
(10)

. 

 

))َعَرَف ثال الميداني )مرتين فقط( ، وفي المثلوقد وردت )تُْرب ة وت ْرب اء( في أم     

بَْطنِي بَْطَن تُْربَةَ((
(11)

فتربة أرض معروفة،وب ْطن: بطن رجل كان غائبا ،وعند  

عودته ولشوقه للرض ألصق بطنه على األرض،ويضرب لمن وصل إلى شيء  بعد 

الحنين إليه
(12)

. 

 

، َحلََل(  الَمَحل )َحلَّ

(بَلََّغَك الَمَحلَّ())َشْرُعَك َما      
(13)

ل قال  لُّ منزل القوم وهو نقيض الُمْرت ح  ح  الم 

الشاعر
(14)

 

ْفِر ما َمَضى َمَهًلا ــ  (18)إنَّ َمَحًّلا وإنَّ ُمْرَتحًَل ... وإنَّ ِفي السَّ
 

( في بيت األعشى داللة على اختالف اللفظين،فقد روى ابن يعيش أن  وتكرار )إنَّ

ةُ(، أعرابيا  قيل له )الّزبابةُ   ومعناه إن هذه مخالفةٌ  قال ))إّن الزبابة  وإّن الفأرة ((، الف أْر 
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لهذه
(1)

وابن يعيش يؤيد أن المحّل خالف المرتحل وعلى خالف بعض النحاة، قوله  

عن مثل األعرابي ))والفائدة من المحّل خالف المرتحل وهو قول غيُر مرضي عند 

أصحابنا((
(2)

في المعنى من حيث االنطالق من وإلى والذي يظهر أن الخالف جاء 

المكان،فالمحل يعني االستقرار في المكان،والمرتحل يعني ترك المكان، أما من حيث 

ْلُت عنه، ولهذا أشار  ح  المكان فهو واحد،فالمكان الذي نزلُت فيه وحللُت نفسه الذي ر 

د الذي ابن يعيش في قوله ))وهو قول غيُر مرضي عند أصحابنا فإن ورد في الواح

ال مخالف معه((
(3)

 . 

 

لُّ أي       ( الحاء والالم المضّعفة،أصول كثيرة أحدها الح  لَّ واللفظ من الجذر )ح 

لَّةُ المكان الذي ينزل فيه القوم  ح  النزول،والم 
(4)

اّلت ح  اّل وم  ح  ويجمع المحل على م 
(5)

. 

 

ْنِزل الق وم،وأرٌض ِمحالل إذا أ ْكث ر  الق        لُّ م  ح  وُم الُحلول بهاوالم 
(6)

وقوله تعالى 

 ُُلَغ اْلَهْدُي َمِحلَّه أي الموضع الذي ي ِحلَّ فيه نحُره  [123]البقرة َحتَّى يَ ب ْ
(7)

وقيل  

المحصر،إذا بعث بالهدي،إذ ال يجوز له أن يحل من إحرامه ما لم يذبح هديه 
(8)

وهو  

المكان الذي ت ِحلُّ فيه 
(9)

ِحلُّ بكسر الحاء يكون للمصدر وللزمان وللمكان   والم 
(10)

 

ر العمل،كمحالت المالبس وغيرها  ْتج  لُّ م  ح  والم 
(11)

ْنِزل الق وم، وقسم من  لّةُ م  ح  والم 

أقسام المدينة )حارة( 
(12)

. 

 

ومن المجاز في الداللة المحالت األشياء التي البّد للنازل منها،من رحى وفأس      

. وقدر ودلو.
(13)

ورجل ُمِحلُّ ال عهد له  
(14)

لُّ   ح  وال محّل له العالقة له باألمر، وم 

نيا واآلخرة،  اّلن الدُّ با ، والمح  اإلعراب ما يستحقه اللفظ من اإلعراب لو كان ُمْعر 

ِحّل الدَّْين حلول أجله  وم 
(15)

. 
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لِّ والُحلول،وهو النزول بالمكان       ويظهر أّن أصل التسمية من الح 
(1)

وقد ورد 

( في أمثال الميداني  لُّ ح  ً بِت  في ،وفي المثل)مرتين فقط()الم  ))بِْئَس َمَحال 

َصِريٍم((
(2)

فالصريم الليل والصبح،وهذا من األضداد،ويضرب المثل لمن سكن إلى 

من ال يوثق بمثله
(3)

 . 

 

، بَنَن(  بَنَان )بَنَّ
))اَل تَْرَكبَنَّ ِمْن بَنَاٍن نَْيَسباً((     

(4)
لب ن اُن اإلقامة في مكان معين؛كونه من أب نَّ بالمكان ا

(5)
والبُنان بضم الباء اسم قليل عند العرب  

(6)
والنون في آخره أصلية؛ألن شرط  

الزائدة أن يكون ما قبل األلف أكثر من حرفين أصليين،إذ ال بُدَّ من الفاء والعين 

والالم،فإذا كان قبلها حرفان فهي أصلية ال محالة 
(7)

وقد تبدل النون ميما  ساكنة 

ب نام في بنان قال الشاعر ومتحركة دون باء،وهذا من الشذوذ،ك 
(8)

. 

ِك الُمَخضَِّب البَ َنامِ ــ  (2)يَا َهاَل ذاُت الَمْنِطِق التَّْمَتاِم     وََكفِّ
 

 

( الباء والنون المضّعفة،أصل واحد وهو اللزوم واإلقامة       وبنان من الجذر)ب نَّ
(10)

وهوجمع واحده ب ن ان ة
(11)

. 

 

والبنان اإلقامة في المكان؛ألنه من أب نَّ في المكان ، وبضم الباء الروضة الُمْعِشب ة      
(12)

ومن الـمواضع الـبنانة ماء لـبني جـذيمة،بطـرف بـنان الجبـل 
(13)

وماء لـبني أسد  

 وأرض في بالد غطفان بن خزيـمة،
(14)

 ب ن ان من نواحيوناحية  وبالضم قرية بمرو، 
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مرو 
(1)

ومحلة بالبصرة  
(2)

أّما الداللة المجازية  فالبنانةُ أطراف األصابع  
(3)

وبِن ان 

جمع ب نّة الريح الطيبة والمكروهة أيضا  
(4)

. 

 

)اَل تَْرَكبَنَّ وفي المثل)،وقد ورد اللفظ )ب ن ان( في أمثال الميدان )مرة واحدة فقط(      

باً((ِمْن بَنَاٍن نَْيسَ 
(5)

ال  ناهية جازمة،وب ن ان اسم أرض ،والنيسب الطريق،ويضرب في  

النهي عن ارتكاب الباطل،وإن كان به منفعةٌ 
(6)

. 

 

 تَِهاَمة)تَِهَم(

ا تََرى تَِهاَمةَ((      ))هَذا َولمَّ
(7)

ة اسم مكان وموضع محدود جغرافيا ،وأرض  تِه ام 

تهامة من أرض اليمن  وقيل إنّ ممتّدة من مكة المكرمة إلى اليمن، 
(8)

وأصلها ت ه ِمىٌّ  

،فلما كان شأنُهُُم حذف  أحد اليائين عند النسب رّدوا األلف، فأصل وجود  أو ت ْهِمىٌّ

األلف عوض من ذهاب إحدى الياءين 
(9)

ة من أصل  ونقل األزهري أّن تِه ام 

ة،وتعني شدة الحر،فزادوا ألفا  فقالوا ت ه امة  ت ه م 
(10)

الحارة،كثر  فهي صفة للرض

استعمالها من غير موصوفها،فقوي التحاقها باألسماء
(11)

. 

 

وذهب ابن السراج  أّن التشديد يتزامن مع كسر التاء )تِهاِمّي(،أّما الفتح فال يشدد      

مثل )ت ه اٌم( 
(12)

وذهب أبو جعفر النحاس  إلى أّن فتح التاء عوضا  من حذف أحد  

م  الياءين في النسب في قولنا ت ه ا
(13)

أّن تشديد الياء في النسب  ويرى ابن درستويه 

ليس عام مطلق،ويرى أّن العامة تشدد الياء من جميع هذا وهو خطأ في الكالم،ولكنه 

في الشعرجائز للضرورة،وإنّما يجوز التشديد في الياء من مثل هذه األسماء؛إذا كانت 

ه ا األسماُء في أنفسها على أصولها غير مغيرة على أ ْبنِي تُ 
(14)

. 
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،فتقديره أنّهم أرادوا إرجاع االسم       وذهب ابن الوراق إلى أّن النسب إلى تهامة تهام 

ن( إلى أصله )ت ه م(،وحذفوا الزيادة فصار على لفظ )ي م 
(1)

أّما أبو سهل الهروي يرى  

أّن أصل تهامة مكسورة التاء،فعند النسب إليها يكون تِهامّي بكسر التاء وتشديد 

ألجل التخفيف والعرب يميلون إلى التخفيف في كالمهم حذفوا إحدى الياءين الياء،و

ي النسب(،وكان البد من التعويض،فلو عّوضوا ألفا  الجتمع ألفان ساكنان،فعدلوا  )ياء 

عن التعويض باأللف إلى فتح التاء،فصارت ت هاِمي بياء خفيفة،ثم لما أدخلوا التنوين 

نين فصارت تهام  حذفوا الياء؛اِلْلتِق اِء الساك
(2)

وتهامة ممنوعة من الصرف للعلمية  

والتأنيث 
(3)

. 

 

( التاء والهاء والميم،أصٌل واحٌد وهو فساد       وتصاغ تهامة من الجذرالثالثي )ت ِهم 

عن حر  
(4)

والجمع ت ه ائِم 
(5)

. 

 

ة اسم مكة،والنازل فيها ُمْته ٌم       وتِه ام 
(6)

،والتهم وقيل إّن أصل تهامة الحر الشديد

شدة الحر وركود الريح، 
(7)

وذهب األزهري أن التهمة كأنها مصـدر مـن تهامـة  

وهـي األرض المتصـوبـة إلـى البحر، والمتهم الوادي الذي ينصب ماؤه إلى تهامة 
(8)

وهي بالد حارة راكدة الريح 
(9)

ومنهم من ذهب إلى أّن تهامة ليس اسم بلد،بل هي  

األرض التي تضم البلدان من مكة إلى اليمن وفيه خالف 
(10)

وقيل هي األرض   

المنخفضة بين ساحل البحر وبين الجبال في الحجاز واليمن
(11)

. 

 

ة؛لشدة حرها وركود ريحها ألنها من التَّْهم وهو شدة الحر وركود       وسميت تِه ام 

ح الري
(12)

ة( في أمثال الميداني  ))هَذا ،وفي المثل )مرة واحدة فقط(وقد وردت )تِه ام 

ا تََرى تَِهاَمةَ(( َولمَّ
(13)

ة،فحسرت ناقته  والمثل لرجل ي ْنِجد بناقته،وهو يريد تِه ام 

ِزع  من األمر قبل وقت الجزع ت،ويضرب لمن ج  ِجر  وض 
(14)

. 
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 َراَمة )َرَوَم(

ْيِن َسْلَجَما(())تَْسألُني بَِراَمتَ      
(1)

ة منزل بينه وبين الرمادة  ام  ر 
(2)

ليلة،في طريق  

البصرة إلى مكة
(3)

التاء فيها إّما فارقة بين الجمع ومفرده،وهذا ما ظهر من كالم ابن  

جني قوله ))وإنّما رامة أرض واحدة معروفة(( 
(4)

وقول الدكتور أحمد مختار عمر  

في الجمع ))رام جمع مفردها رامة(( 
(5)

وهي على ما تقدم ال تمنع من الصرف؛ألن  

التأنيث إذا كان فارقا  بين الواحد والجمع ال يعتد به لمنع الصرف
(6)

. 

 

وقد تكون التاء للتأنيث )الالزم المانع من الصرف(،فتكون ممنوعة من الصرف      

للتعريف والتأنيث 
(7)

كقول الشاعر  
(5)

. 

 يَرِيُم ... َعَفا، وِخًللُُه ُحُقٌب َقِديمُ ِلَمْن طََلٌل براَمَة اَل ــ 

(أصٌل يدلُّ على طلب الشيء      م  و  ورامة من الجذر الثالثي )ر 
(9)

. 

 

وهي اسم موضع بالبادية،والنسبة إليه راِمّي على غير قياس      
(10)

وقيل 

بالعقيق،وقيل في طرف البصرة إلى مكة،وقيل من ديار عامر قال أوس بن حجر
(11)

. 

(19)ْو َشِهَد الَفَواِرُس من نَُمْيٍر ...ِبَرامَة َأو بنَ ْعِف ِلَوى الَقِصيمِ َولَ ــ 
 

ومن المواضع رامة هضبة،وقيل جبل لبني دارم     
(13)

. 

 

ويظهرأّن الموضع ُسّمي  بذلك؛ألنّه من المرام وهو المطلب      
(14)

وقد وردت  

ة( في أمثال الميداني  ام  ))تَْسألُني بَِراَمتَْيِن ،و في المثل)مرة واحدة فقط()ر 

َسْلَجَما((
(15)

والسلجم الطويل،وقيل نبت يشبه الفِجلِ 
(16)

ورامة موضع بقرب البصرة 

،ويضرب لمن يطلب شيئا  في غير موضعه
(17)

. 
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 َمأَمن )أَمن(

))ِمْن مأَمنِِه يُؤتَى الَحِذُر((     
(1)

ْوضُع األ من  ُن م  أْم  الم 
(2)

وهو من أِمن فالن ي أْمن،اذ  

أمينا  في الموضع الذي هو فيه  كان
(3)

أي [0]التين َوَهَذا اْلبَ َلِد اأْلَِمينِ قال تعالى

اآلِمن،وهو من األ ْمِن،واأل ْمُن ضدُّ الخوف
 (4)

ّكة يأمن فيها كلُّ خائف  ويعني م 
(5)

واآلِمُن المستجير؛ليأمن على نفسه  قال الشاعر
(6 )

 

(7)َأنَِّني ... َحَلْفُت َيِميناا اَل َأُخوُن َأِميِنيَأَلْم تَ ْعَلِمي يَا َأْسَم َوْيَحِك ــ 
  

أُمون العبَّاِسيّ  ُن ب ل داِن بالِعراِق،األُولى نِْسب ة إِل ى الم  أم  أُمونِيَّةُ والم  والم 
(8)

ومن المجاز 

في الداللة فرس أمين القوى وناقة أمون،أي قوية مأمون فتورها، جعل األمن لها وهو 

لصاحبها 
(9)

ُن المؤتمن واأل مي 
(10)

. 

 

فالمأمن كما تقدم كل مكان يشعر به اإلنسان أو الحيوان باألمان،عند اللجوء      

إليه،كالحصون والبيوت والمزارات والوطن،وكذلك أماكن الحيوانات من حفر 

قال الشاعرومغارات وغابات وبحاروغير ذلك... فالوطن 
 (11)

 

 أوطاري ومأمُن خيفتي مواطُن أفراحي وَمْرَبى مآربي ...وأطوارُ ــ 

الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قُ ُلوبُ ُهْم ِبذِْكِر قال تعالى والمأمن الحقيقي هو هللا ــ سبحانه وتعالى ــ
 .[95]الرعد اللَِّه َأاَل ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ 

 

ةُ و      (الهمز  ن  ُن من الجذر الثالثي )أ م  أم  النُّوُن،أ ْصٌل يدلُّ على ويُْشت قُّ الم  الِميُم و 

ان ِة والتَّْصِديقِ  األ م 
(12)

. 

 

وسبب تسمية الموضع بهذا االسم يعود إلى األمان الذي يشعر به الفرد في المكان      

دون غيره 
(13)

ُن(في أمثال الميداني   أم   ))ِمنْ وفي المثل )مرة واحدة فقط(وقد ورد)الم 

 

                                                 

 .310/  2مجمع األمثال  -1

  388/  8العين)أمن(،  -2

 .366/  15ينظر: تهذيب اللغة)أمن(  -3

 .2072/ 5،و الصحاح)أمن( 751/ 4ينظر:تفسير مقاتل -4

 .751/  4تفسير مقاتل بن سليمان  -5

،وينظر: المعجم المفصل في 1/134البيت من الطويل وبال نسبة في مقاييس اللغة)أمن( -6

 .8/267العربية  اللغةشواهد 

 .493ــ  492/ 10المحكم والمحيط األعظم)أمن(  -7

 .191/  34تاج العروس)أ من(  -8

 .35/  1أساس البالغة)أمن(  -9

 .21/  13لسان العرب)أمن(  -10

 80رض،ينظر:ديوان ابن الفارض،البيت البن الفا -11

12-  ) ن   .133/  1ينظر: مقاييس اللغة)أ م 

 .194/  34ينظر: تاج العروس)أمن(  -13



170 

 

مأَمنِِه يُؤتَى الَحِذُر(( 
(1)

ِذُر الرجُل،والمأمن المكان الذي يأمن منه الرجل دون  الح 

غيره ،ويريد أن المكان اآلمن يمكن أن يأتي منه الخطر
(2)

 . 

 

 َمْصَرع )َصَرَع(

)لُِكلِّ َجْنٍب َمْصَرُع(()     
(3)

ُع اسم لمكان مقتل الرجل،أو سقوطه عند الموت   ْصر  الم 
(4)

لِي َمْصَرٌع أَنَا اَلقِيِه، َكأَنِّي بِأَْوَصالِي تَقَطَّعَُها ))َوُخيَِّر ( قال اإلمام الحسين ) 

ُعْساَلُن اْلفَلََواِت،بَْيَن النََّواِويِس وَكْرباََلَء((
(5)

. 

 

الميم فيه زائدة،واقعة موقع الحرف المضارع؛للفصل بين االسم والفعل،فهو من      

ع  ْصر  ُع م  ع  ي ْصر  ر  ص 
(6)

أو؛ألنّها ال تكون أصال  مع بنات الثالثة،قال ابن يعيش  

ْقت ل وِمْنب ر  ))وقد وقعت الميم زائدة أوال  في بنات الثالثة نحو م 

ْجلِس(( وم 
(7)

أو؛اإلشارة إلى بناء اسم المكان من الفعل
(8)

. 

 

(،أصٌل واحٌد يدلُّ على سقوط شيء إلى       ع  ر  والمصرع من الجذر الثالثي )ص 

،والجمع ُصُرٌع األرض
(9)

اِرع  وم ص 
(10)

. 

 

وقد ُخّص المصرع بالسقوط عند الموت      
(11)

؛ألنه من الممكن أن يخرج المصرع 

إلى معنى السقوط من غير الموت،كالمصارعة التي تحدث في السباق
(12)

والمصرع 

ساحة القتال،نحو مصارع الشهداء 
(13)

. 

 

ان من اليمن،وهو الموضوع ومن أسماء األماكن المصرع موضع بديار همد     

الذي صرع فيه أو ضرب فيه أعناق سبعين عنقا  من األبناء 
(14)

 الموالون لإلمام علي 

                                                 

 .310/  2مجمع األمثال  -1

 .310/  2نفسه  -2

 .202/  2مجمع األمثال  -3

 .299/  1ينظر: العين)صرع(  -4

 .228/  1نثر الدر في المحاضرات، )في كالم األئمة عليهم السالم(  -5

 .140/  3ينظر: األصول في النحو  -6

 .162ـ161/  4ينظر:شرح المفصل  -7

 .76ينظر:شرحان على مراح األرواح و)الفالح شرح المراح( -8

ع (  -9 ر   .434/  1،والمحكم والمحيط األعظم )صرع(  342/  3ينظر: مقاييس اللغة)ص 

 .2/1290ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة)صرع(  -10

ْفع ل(  -11  .3715/  6ينظر: شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم)م 

 .1/191ينظر:المعجم الوسيط)الحلبة(  -12

 .1290/  2ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة)صرع(  -13

قوم من العجم خرجوا في أول االسالم فتفرقوا في بالد العرب، فمن أقام منهم بالبصرة فهم  -14

حامرة، ومن أقام منهم بالشام فهم الخضارمة، ومن أقام م منهم بالكوفة فهم األساورة ومن أقااأل

، ومن أقام منهم بالموصل فهم بناءباليمن فهم األ مومن أقام منهمنهم بالجزيرة فهم الجراجمة، 

 .5/1914الجرامقة، ينظر:الصحاح)خضرم(
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 ( )
(1)

ومن المجاز المصرع الموت 
(9)

ُكر أو النوم أو االنحناء أو القطع  والسُّ

وغير ذلك،عند إضافة مصرع إلى لفظ آخر كقولنا بات صريع الكأس، وغصن 

ساقط إلى األرض،وصرع الشجر إذا قطعه،وتصرع فالن لفالن صريع أي متهدل 

تواضع له
(3)

ومكان القتل من الجسد مثل))ضربه في مصرع  فمات((
(4)

. 

 

ّرة واحدة فقط( وفي المثل      ُع( في أمثال الميداني )م  ْصر  ))لُِكلِّ َجْنٍب وقد ورد )الم 

َمْصَرُع((
(5)

والمثل مقتبس من قول الشاعر  
(3)

   

 َسبَ ُقوا َهَويَّ وَأْعنَ ُقوا ِلَهَواُهُم ... فَ ُتُخرُِّموا، وِلُكلِّ َجْنٍب َمْصَرعُ       

وداللته على المكان داللة مجازية،فهو موضع مقتل الرجل من الجسد موضع 

ْرِع،ويراد به الموت الصَّ
 (7)

. 

 

 ُموِضع)َوَضَع(

))أنَا أْشَغُل َعْنَك ِمْن ُموِضِع بَْهٍم َسْبِعين((     
(8)

الُموِضع بضم الميم وفتحها اسم 

مكان عام وشامل يطلق على كل حاو  على شيء، ويدخل في تعريف كل مكان،بقولنا 

وِعد  ْفِعل( وذلك قولك للمكان الم  )هوموضع(قال سيبويه))والمكان يبنى على )م 

وِرد((  وِضع والم  والم 
(9)

فظاهر كالم سيبويه أّن الموضع يطلق للمكان عامة، ولو 

افِن وغيرها من األلفاظ الّدالة على المكان؛لبدأنا  عرفنا د  ف اِرخ والم  ف اِرث والم  الم 

تعريفها بكلمة )موضع( فالمفارث المواضع التي تفرث فيها الغنم، والمفارخ 

المواضع التي يفرخ فيها الطير،والمدافن المواضع التي تدفن فيها الكنوز وغيرها 
(10)

 ميزه أو تميز المكان الذي يدل عليه. فهو اسم مكان غير محدد بصفة ت 

 

وِضع بكسر العين مكان ومصدر أيضا ،قولك وضعت الشيء من يدي وضعا        والم 

ع بفتح  عة بفتح الضاد لغة في الموضع، وأّن الموض  وِضعا ، والموض  ْوُضوعا  وم  وم 

ٌل( مما فاؤه واٌو اسما  ال مصدرا   ْفع  إاّل هذا  الضاد نادر؛ألنه ليس في الكالم )م 
(11)

 

ويرى الزبيدي أّن الموضع بالكسر في معنى اسم المكان 
(12)

. 

 

                                                 

 .1234 / 4ينظر: معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع)المصرع(  -1

 .190شرح ديوان الحماسة)التبريزي(  -2

 .545/  1ينظر: أساس البالغة)صرع( ، -3

 .1290/  2معجم اللغة العربية المعاصرة)صرع(  -4

 .202/  2مجمع األمثال  -5

 1/7البيت ألبي ذؤيب الهذلي ومن الكامل،ينظر:شرح أشعار الهذليين  -6

 .202/  2ينظر: مجمع األمثال  -7

 .55/  1ألمثال مجمع ا -8

 .92/  4الكتاب  -9

 .673/  2،و)دفن(  590/  1،و)فرخ( 422/  1ينظر: جمهرة اللغة )فرث(،  -10

 .396/  8ينظر: لسان العرب)وضع(  -11

 .335/  22تاج العروس)وضع(  -12



172 

 

( الواو والضاد والعين،أصل واحد يدل على       ع  ض  والموضع من الجذر الثالثي )و 

الخفض للشيء وحطه 
(1)

واِضع   ويجمع على م 
(2)

. 

 

 الموضع محل ومكان الشيء،كموضع النطق وموضع القدم،والموضع اللفظ     

أي عن ألفاظه ومعانيه  [13]النساء ُيَحرُِّفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعهِ قال تعالىوالمعنى،
(3)

 

والتموضع تمركز الشيء في موضع معين،والموضع مركز الشيء 
(4)

. 

 

ْضع،أي وضع الشيء في مكان       ويظهر مما تقدم أّن أصل تسمية الموضع من الو 

))أنَا أْشَغُل ،وفي المثل )مرة واحدة فقط(معين،وقد ورد )الُموِضُع( في أمثال الميداني 

َعْنَك ِمْن ُموِضِع بَْهٍم َسْبِعين((
(5)

البهم صغارالغنم،والموضع المرعى،ويريد أّن 

شغال  من غيره  صاحب البهم أْكث رُ 
(6)

. 

 

 مما تقدم أن هنالك عالقات داللية جمعت بين ألفاظ األرض.يُلحظ و     

ــ عالقة االشتمال جمعت بين اللفظين )األْرض والتُّْرب ة( فاالرض أعم وأشمل من 1

ل وب قّة( فالموضع اسم لكل مكان حاوي  ح  التربة،وكذلك بين اللفظين )ُموِضع و الم 

داللة عاّمة شاملة ومنه المحل الذي هو الموضع الذي يحل فيه أي  على شيء فداللته

 ينزل فيه القوم، وبقة موضع في الشام..

 

عالقة المطلق والمقيد قد جمعت األلفاظ )األرض وب ن ان( فاألرض داللة مطلقة ــ 2

 لكل ما سفل فإذا أقام فيها اإلنسان فهي )بنان(.

 

ة( فكالهما بلد ولكن األول ممتد من ــ عالقة التقابل قد جمعت اللفظين 3 ام  ة ور  )تِه ام 

 مكة الى اليمن والثاني من البصرة الى مكة.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .117/  6مقاييس اللغة)وضع(  -1

 .2457/  3معجم اللغة العربية المعاصرة)وضع(  -2

 .2457 / 3 )وضع(نفسه -3

 . 2139/  3 )موضع(نفسهينظر: -4

 .55/  1مجمع األمثال  -5

 .55/  1المصدرنفسه  -6
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 ]المبحث الثاني:المواضع الدالة على أماكن القيام والجلوس[ وهوعلى مطلبين:

 

 ]المطلب األول: أماكن القيام والجلوس[

 َمقَام)قََوم(

ْيِخ       أَْمِرْس أْمِرْس(())بِْئَس َمقَاُم الشَّ
(1)

ق اُم اسم لموضع القدمين، وقد يخرج عن  الم 

ام،فقد يسمى موضع  هذا المعنى وال يراد به شرط الوقوف بالموضع على األ ْقد 

الخطبة مقاما  وإن كان الخطيُب على قعود )جلوس(،وقد يخرج المعنى إلى أبعد من 

ذلك فيسمى كل محفل فيه خطبة أو ِذكر أو ُدعاء مقام
(2)

. 

 

قاُم والُمقاُم بمعنى اإلقامة،والهاء هنا عوض من عين الفعل؛ألن أصله       والم 

قام بمعنى موضع القِيام؛ألنه من ق ام ي قُوم اما ،والفتح في م  اَل ُمَقاَم قال تعالى إْقو 
 وإن ضممت فهو من أق ام ي قِيم،وهو المكوث والجلوس في المكان[10]األحزاب َلُكمْ 

[73]الفرقان ُسَنْت ُمْستَ َقرًّا َوُمَقامااحَ قال تعالى
(3)

 . 

 

ُم،الواو )حرف العلة( متحرك وقبله صحيح ساكن فنقلت الفتحة       وأصل ُمقام ُمْقو 

من حرف العلة إلى الساكن الصحيح الذي قبله،ثم قلبت الواو ألفا ؛لتحركها في األصل 

وانفتاح ما قبلها
(4)

. 

 

وقد شاع في كتب الفقه والصالة القول ))وابعثه المقام المحمود الذي وعدته((      

بحذف األلف باأللف والالم، وهو صحيح في المعنى واإلعراب،ولكن الصواب 

ا ذلك ال قاعدة نحوية بل تأدبا  مع القرآن  ((، وعلةامحمود   والالم،فيكون ))مقام 

َعَسى َأْن قوله تعالىالقرآن الكريم في  والمحافظة على حكاية لفظه؛ألنه ورد في
َعَثَك رَبَُّك َمَقاماا َمْحُموداا [72]اإلسراء يَ ب ْ

(5)
.  

 

(القاف والواو والميم،أصالن صحيحان أحدهما       م  ويصاغ من الجذر الثالثي )ق و 

يدل على جماعة من الناس،واآلخر على انتصاب أو عزم 
(6)

ويجمع على مقامات  

قال الشاعر
(7)

. 

 

                                                 

 .97/  1مجمع األمثال  -1

 .359 – 358ينظر: تصحيح الفصيح وشرحه ، -2
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(1)وفيِهْم َمَقاَماٌت ِحساٌن وُجوُهُهْم، ... وَأْنِديٌة يَ ْنتابُها الَقْوُل والِفْعلُ ــ 
 

 

المقام عند الخليل موضع القدمين،والموضع الذي تقيم فيه)تسكن فيه(     
(2)

وهو 

المكان والمجلس 
(3)

قامـة  مِّ المجلس الـذي يؤكـل فيـه ويـشرب،والم  والُمقـامة بالضَّ

ق ام بالفتح مصدر قام يقوم بالفتـح  المجلـس الذي يتحدث فيه، والجماعة، والم 

مقاما ،وهو أيضا  موضع القيام 
(4)

َكْم تَ رَُكوا ِمْن قال تعالىوهوالمنبر والمنزلة الحسنة، 
]الدخان[  (51(َوُزُروٍع َوَمَقاٍم َكرِيٍم)52َجنَّاٍت َوُعُيوٍن)

(5)
وقوله ))بين الركن والمقام(( 

قام مقام إبراهيم )فالركن  ( األصل والم 
(6)

وهو موضع إقامته،وهو لفظ منقول  

من االستعمال الخاص إلى العام؛ألّن موضع قيام الشيء أعم من أْن يكون قيامه فيه 

بنفسه أو بإقامة غيره
(7)

ِريُح والمكاُن المقدس،  َناٌت قال تعالىوالمقام الضَّ ِفيِه آيَاٌت بَ ي ِّ
والمنزلة والمركز االجتماعي الذي يصل إليه  [27]آل عمران مََّقاُم ِإبْ َراِهيمَ 

الفرد،بفضل التقدير االجتماعي،الذي يصاحبه االحترام واإلعجاب كقولنا )إنّه في 

مقام والدي(،وكذلك بمعنى المناسبة )لكل مقام  مقال( 
(8)

. 

 

ويظهرمما تقدم أّن سبب تسمية المكان بالمقام؛ألنّه المكان الذي تم القيام عليه      

ق اُم( في أمثال الميداني  ))بِْئَس َمقَاُم ،أحدهما)مرتين فقط(دون سواه،وقد ورد )الم 

ْيِخ أَْمِرْس أْمِرْس(( الشَّ
(9)

وأْمرْس فعل أمر ويعني تراجع ،ويراد بالمثل بئس المقام 

أمرس مقاٌم يقال فيه
(10)

 فالّشيـُخ كمـن المقـام  لـه.

      

 َمْجلِس )َجلََس(

ْمِس يُْلِجُئ إِلَى َمْجلِِس ُسوٍء((      ))َحر  الشَّ
(11)

ْجلِس موضع الجلوس  الم 
(12)

وهو  

ْجلِسا (  ل ْسُت م  ٌث منه نحو )ج  د  المكان الذي ال ينفك ح 
(13)

  ) ل   والمجلس من الوزن )ف ع 

                                                 

 . 115/  3ينظر: الجيم)المقامات(  -1

 .267/  9، وتهذيب اللغة)قوم(  232/  5ينظر: العين)قوم(  -2

  348/  3وديوان األدب)باب مفعل(   214/  4ينظر: غريب الحديث)ابن سالم( )المقام(  -3

 .311 – 310/  33وتاج العروس)قوم( 

وينظر:لسان العرب   307 – 306الفروق اللغوية )الفرق بين الندي والمجلس والمقامة(  -4

  498/  12)قوم(

 .589/  6محيط األعظم)قوم(، المحكم وال -5

 .504المطلع على ألفاظ المقنع )باب اليمين في الدعاوى( -6

 .827الكليات)اْلمق ام(،  -7

 . 1879/ 3ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة)قوم(،  -8

 .198/  2، وينظر97/  1مجمع األمثال  -9

 .97/  1ينظر:نفسه  -10

 .209/  1مجمع األمثال  -11

 .914/  3الصحاح)جلس(  -12

 .336/  4المقتضب  -13
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ل س   ْفِعل،وذلك نحو ج  مضارعه )ي ْفِعل( بكسر العين،فيكون موضع الفعل على وزن م 

ْجلِس، فتدخل الميم موقع الحرف المضارع؛للفصل بين االسم والفعل  ي ْجلُِس م 
(1)

 

فالميم فيه زائدة 
(2)

؛لداللة المكان واشتقاقه من لفظ الفعل؛ألّن األصل فيه الظرف وهو 

مفعول فيه
(3)

. 

 

شرط النصب فيه أن يكون عامله من لفظه،نحو )جلست مجلس عمرو( و     
(4)

وفيه  

نظر حين يأتي عامله من غير لفظة،فيتعين جره في محل نصب،نحو:قعدُت في 

مجلِس ِصْدق  
(5)

. 

 

( الجيم والالم والسين،أصل واحد وهو       ل س  والمجلس من الجذر الثالثي )ج 

ْلُس كل مرتفع من األرض  االرتفاع في الشيء، والج 
(6)

الس  ج  والجمع م 
(7)

. 

 

ال ْيه،ف ي ْجت ِمُعون للمشاورة       و  ْجلُِس عند الخليل النادي الذي يندو إليه من ح  الم 
(8)

قال  

))َكفَّاَرةُ اْلَمْجلِِس ُسْبَحانََك اللَّهُمَّ َوبِْحَمِدَك، أَْشَهُد أاَلَّ إِلَهَ إاِلَّ أَْنَت، ( الرسول محمد )

أَْستَْغفُِرَك َوأَتُوُب إِلَْيَك...((
(9)

والمجلس كالموضع،فهو المكان الذي يذكر في كثير من 

كان اإلمام األماكن،أو يبتدأ التعريف به، من ذلك المحراب الذي هو مجلس الملك،أو م

في المسجد للصالة 
(10)

والحابور مجلس الفساق  
(11)

وهو مكان الجلوس 
(12)

ومن 

المجلس تشتق الِجْلس ة،وهي اله ْيئ ة التي يُْجل ُس عليها 
(13)

. 

 

))َمْجلُِس حلٍم ( قوله ( مجلس الرسول محمد )وقد وصف اإلمام علي)     

ات،وال تؤبن فِيِه الحرم،وال تثنى فلتاته،إذا وحياٍء وصبٍر وأََمانٍَة ال ترفُع فِيِه األَْصوَ 

 وال يقبل الثَّنَاء إال  فإذا سكت تََكلَُّموا، ،كأن على ُرُؤِسهُْم الطير، ُجلََساُؤهُ  أطرق  تكلم 

 

 

                                                 

 .145 – 144/  4، و شرح المفصل 141 – 140/  3ينظر: األصول في النحو  -1

 .162/  4ينظر: شرح المفصل  -2

 76ينظر: شرحان على مراح األرواح و)الفالح شرح المراح( -3

 .195/  2شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  -4

 .195/  2نفسه ينظر: -5

6-  ) ل س  ، وينظر:النهاية في غريب الحديث واألثر)ابن األثير(  474ـ  473/  1مقاييس اللغة)ج 

) ل س   .1/286)ج 

 .384/  1معجم اللغة العربية المعاصرة)جلس(  -7

 .76/  8ينظر: العين)ندو(  -8

 .9/164،وينظر:السنن الكبرى)النسائي(277/  1الدالئل في غريب الحديث)السرقسطي( -9

 .434/  1ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس )المحراب(  -10

 .371/  1ديوان األدب)فاعول(  -11

 . 39/  6، و لسان العرب)جلس(  45/  10ينظر: تهذيب اللغة)نسك(  -12

 .332/  3ينظر: المخصص )الجلوس وحاالته(،  -13
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عن مكافيء((
(1)

وشر المجالس مجلس قُْلعة،وهو الذي يقلع عنه الجالس إذا جاء من 

هو أعز منه 
(2)

ة ويعني  فتعطي معنى محدد،وقد تضاف كلمة المجلس    كمجلس األُمَّ

البرلمان،ومجلس األمن وهو هيئة دولية تابعة للمم المتحدة، ومجلس األمناء المجلس 

ارة جامعة أو مؤسسة علمية  الذي يشرف على إِد 
(3)

. 

 

ْلُس وهو كل مرتفع من       ويظهرأّن سبب تسمية الموضع بالمجلس؛ألنّه من الج 

األرض
(4)

ْجلُِس( في أمثال الميداني وقد ورد ) ))َحر  ،وفي المثل )مرة واحدة فقط(الم 

الشَّْمِس يُْلِجُئ إِلَى َمْجلِِس ُسوٍء((
(5)

أي موضع الجلوس لتعاطي السوء،ويضرب عند 

الرضا بالشيء الحقير والنزول في مكان ال يليق
(6)

. 

 

 َمَشام)....(

اُم موضٌع ينظر فيه إلى البرق ))َمَشاُم ُمْربٍِع َرَعاهُ ُمِصيٌف((      ش  الم 
(7)

ولم يرد هذا  

ى،غير  المعنى إاّل في مجمع األ ْمث ال،إذ لم يرد في معاجم اللغة وكتب األمثال األُْخر 

أن سيبويه استشهد بقول الشاعر
(8)

. 

(9)َمشائِيُم لَْيُسوا ُمْصِلِحيَن َعشيرةا ... َواَل ناِعباا ِإالَّ ببَ ْيٍن ُغرابُهاــ 
  

 

هـ( أّن مشائيم في هذا البيت جمع مشام  6ويرى أبو علي القيسي)ت ق      
(10)

وهو  

جمع فيه نظر ؛ألّن مشائيم في هذا البيت وردت في كتب المعاجم أنها جمع مشئوم ، 

ففي الصحاح مشائيم جمع مشئوم،وهم قوٌم ليسوا مصلحين 
(11)

وذهب ابن سيده إلى  

أّن جمع مشائيم نادر،وحكمه السالمة 
(12)

( بتشديد الميم تعني  وذهب دوزي  أن )مشامَّ

زهورا  عطرية أو باقات زهور
(13)

. 
                                                 

 .13/  1الفائق في غريب الحديث واألثر)الزمخشري(  -1

 .98/  2البالغة)قلع(، أساس  -2

 .124ــ   123/  1،و)أمن(  121/  1معجم اللغة العربية المعاصرة)أمم(  -3

4-  ) ل س   وينظر:النهاية في غريب الحديث واألثر )ابن األثير(474 – 473/  1مقاييس اللغة)ج 

 ) ل س   .286/  1)ج 

 .209/  1مجمع األمثال  -5

 .209/  1نفسه  -6

 .316 / 2مجمع االمثال  -7

البيت للخوص أو األحوص اليربوعي و من الطويل،ينظر:خزانة األدب ولب لباب لسان  -8

  159ــ  4/158العرب)البغدادي( 

 165/  1استشهد سيبويه في كتابه بهذا البيت في مواضع ثالث األول في باب اسم الفاعل  -9

سبه إلى األخوص أيضا  وقد ن 306/  1خوص والثاني في باب معنى الواو وقد نسبه إلى األ

 .3/29والثالث في باب الفاء وقد نسبه إلى الفرزدق 

 .865/  2ينظر: إيضاح شواهد اإليضاح،  -10

وشمس 8/95والمحكم والمحيط األعظم)شأم(  1957/  5ينظر: الصحاح)شأم(  -11

 2/1154ومعجم اللغة العربية المعاصرة)شأم(12/314ولسان العرب)شأم(6/3617العلوم)شأم(

 .314/  12، ولسان العرب)شأم(  95/  8ينظر: المحكم والمحيط األعظم)شأم(  -12

 .351/  6ينظر: تكملة المعاجم العربية)شم(  -13
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ام( في امثال الميداني        ش  ،وتعني المكان الذي ينظر )مرة واحدة فقط(وقد وردت)م 

اهُ ُمِصيٌف(())َمَشاُم ُمْربٍِع َرعَ منه إلى البرق،جاء في المثل
(1)

المربع الذي نتجت إبله 

في الربيع،والُمِصيف الذي نتجت إبله في آخر زمان النتاج،ويضرب لمن انتفع بشيء 

نّى فيه غيره  ت ع 
(2)

. 

 

، نَاِدْي )نََدا، نَُدو، نَِدي(  نَِدي 

))َعْوَراُء َجاَءْت َوالنَِّدى  ُمْقفِر((     
(3)

النِّديُّ أوالناِدْي المجلس الذي يجتمع فيه 

الناس،وال يسمى ناديا  من غير أهله 
(4)

وسمي بذلك؛ألنهم يندون إليه ن ْدوا   
(5)

إذا  

ار النَّدوة اجت مُعوا فِي النَِّدي وهو المجلس، وعليه اشتُقَّ د 
(6)

والنَّدى القوم  

ُجل  إذا جال سته المجتمعون،ومثله النَّادي، وناديُت الرَّ
(7)

والنداُء الصوت،وناداه صاح 

ق القوم فليس  ْوا تجالسوا في النادي،واذا تفرَّ به،وتنادوا أي نادى بعضهم بعضا ،وت ناد 

بن ِديٍّ 
(8)

ون د وت القوم دعوتهم للمجلس  
(9)

والنَّاِدي يقع على المجلس وأهله  
(10)

اعة أو فالنادي مكان مهيَّأ لجلوس القوم فيه،والغالب أن يتّفقوا في صن

طبقة،يقضون فيه أوقات فراغهم،يتبادلون الحديث أو يتلهَّون باأللعاب 
(11)

ودار النَّدوة 

كل مكان يجتمع فيه الناس؛للبحث والمشاورة 
(12)

.
 

 

أي ناصره  [17]العلق فَ ْلَيْدُع نَاِديَهُ قال تعالىومن المجاز النادي جماعة القوم      
(13)

ةون واِدى اإلبِل  خ  ى ما ت طاي ر  منها تحت  الِمْرض  ُدها،ون واِدى النَّو  ش وار 
(14)

والنَِّدي 

قرية في اليمن 
(15)

ة بالضم موضع شرب الخيل   والنُّْدو 
(16)

. 

 

 

 

                                                 

 .316/  2مجمع األمثال  -1

 .316/  2نفسه  -2

 .40/  2مجمع األمثال  -3

 .7/  2، ومشارق األنوار)ندى(  76/  8ينظر: العين)ندو(  -4

 .76/  8العين)ندو(  -5

 .6543/  10، وينظر: شمس العلوم)ندا(  686/  2جمهرة اللغة)دنو(  -6

7-  ،) لَّم  س  ل ْيِه و  ُ ع  لَّى هللاَّ ِديِث النَّبِيِّ ص   .137/  1غريب الحديث، الخطابي)فِي ح 

 .412/  5وينظر: مقاييس اللغة)ندي(   2505/  6الصحاح)ندا(  -8

 . 277 – 276/  3األفعال البن القطاع )ندا(  -9

 .315/  15لسان العرب)ندي(  -10

 .2189/  3معجم اللغة العربية المعاصرة)ندو(  -11

 .2189/ 3)ندو( نفسه -12

 . 763/  4تفسير مقاتل  -13

 .402/  9المحكم والمحيط األعظم)ندي(  -14

 .279/  5معجم البلدان)النَِّدّي(  -15

ا(،  -16  .1338القاموس المحيط)ن د 
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،ي دلُّ على       رُف الُمعتلُّ اُل والح  ( النُّوُن والدَّ وأصل اللفظ من الجذر الثالثي )ن ِدي 

ع  أو ب ل ل   مُّ ت ج 
(1)

ويجمع على أ ْنِدية   
(2)

هـ(  370وهو جمع شاذ عند ابن خالويه)ت 
(3)

 

وابن يعيش 
(4)

والرضي االستراباذي  
(5)

إذا كان جمعا  لـ )ن د ى(،أّما إذا كان جمعا  لـ  

)ن ِدي( أو )نادي( فال خالف 
(6)

وهذا الجمع كما يرى ابن يعيش أنه جمع الجمع،فيرى 

أن )ن د ى( تجمع على )نِداء( على وزن فِعال ثم تجمع فِعال على أفِعل ة فيكون )أْنِدي ة( 
(7)

ويجمع أيضا  على أ ْنِديات  قال الشاعر 
(5)

 

(2)لُهم أْندياٌت بالَعِشيِّ وبالضَُّحى     بَهاليُل يَ ْرُجو الرَّاغبوَن نواَلهاــ 
 

اء  وأند 
(10)

ومنتديات جمع منتدى  
(11)

ونواد   
(12)

. 

 

( في أمثال الميداني       ))َعْوَراُء َجاَءْت في المثلو،)مرة واحدة فقط(وقد ورد)النَِّديُّ

َوالنَِّدى  ُمْقفِر((
(13)

فالعوراء الكلمة الفاحشة،والندي أو النادي المجلس المقفر 

الخالي،ويضرب لمن يؤذي جليسه بكالمه 
(14)

ويعني أّن ِمن المجالس مجالس سوء  

 وتقاذف باأللفاظ الفاحشة. 

 

ويلحظ مما تقدم أن هنالك عالقات داللية جمعت بين األلفاظ الدالة على القيام      

 والجلوس.

 

 ــ عالقة الترادف جمعت بين اللفظين)مجلس،وندي(فكالهما مكان لجلوس القوم.1

 

ام( فكالهما موضع القدمين ولكن ــ عالقة التقابل قد جمعت بين اللف2 ش  ق ام وم  ظين )م 

 األول في المسجد والثاني لمراقبة البرق.

 

 

 

                                                 

( مقاييس  -1  .411/  5اللغة)ن ِدي 

 .76/  8ينظر :العين)ندو(  -2

 .134ينظر: ليس في كالم العرب ،  -3

 .41/  4ينظر: شرح المفصل  -4

 .277/  4ينظر: شرح شافيه ابن الحاجب )الرضي األستراباذي(  -5

 .278/  4، وشرح شافيه ابن الحاجب)الرضي األستراباذي(  48/  5ينظر: شرح المفصل  -6

 .41/  4ظر: شرح المفصل ين -7

 .79البيت لكثير عزة ومن الطويل ،ينظر ديوان كثيرعزة، -8

 .260/  2أساس البالغة)ندي(  -9

 .315/  15ينظر: لسان العرب)ندي(  -10

 .2189/  3ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة)ندو(  -11

 .2189/  3ينظر:نفسه)ندو(  -12

 .40/  2مجمع األمثال  -13

 .40/  2نفسه  -14
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 وهي: الثاني:مواطئ األقدام[ ]المطلب

 أَثَر )أَثََر(

))ُكْنَت تَْبِكي ِمَن األثَِر الَعافِي، فقد القَْيَت أُْخُدوداً((     
(1)

األث ُر بقية شيء  كان موجودا  
(2)

وال يُْشت قُّ من األث ر واإلْثِر فعل في هذا المعنى 
(3)

ويجمعان كالهما على آثار  
(4)

 

والعامة تقول في كليهما أ ث ر بفتحتين 
(5)

. 

 

ْسُم       ( الهمزةُ والثاُء والراُء،له ثالث ةُ أصول  أحدهما ر  واألث ُر من الجذر الثالثي )أ ث ر 

الّشيِء الب اقِي 
(6)

وأُثُور   ويجمع على آثار   
(7)

. 

 

األثُر أ ث راألقداِم إنسانا  كان أم حيوانا       
(8)

ُسوِل قال تعالى فَقَبَْضُت قَْبَضةً ِمْن أَثَِر الرَّ

ُسوِل ِجْبِريلُ ف [23]طه فَنَبَْذتَُها اُد بِالرَّ هُ ِمْن ()اْلُمر  ذ  اب  الَِّذي أ خ  اد  بِأ ث ِرِه التُّر  أ ر  و 

افِِر  ْوِضِع ح  ابَّتِهِ م  د 
(9)

وقد يكون األثر ما لصق في األرض ومما تُِرك في  

الخلف،كالرماد واألطالل التي هي ما شخص من آثار الدار 
(10)

واإلْثُر لغة في األث ر 
(11)

. 

 

ومن المجاز في الّداللة األث ر الخدوش والعض... الخ      
(12)

وفي الصحاح األُْثُر 

بضم الهمزة أث ُر الجراِح يبقى بعد البرء،واأل ث ُر بالتحريك ما بقي من رْسم الشيء 

وضربة السيف 
(13)

ى ألْقدامه   ْن مات ال ي ْبقى ل هُ أث ٌر وال يُر  وكناية عن الحياة ؛ألن م 

في األرض أثرٌ 
(14)

( وُسنُن رسول هللا )
(15)

. 

 

 

 

 

 
                                                 

 .134/  2مجمع األمثال  -1

 .13/  10وتاج العروس)أثر(   236/  8ينظر: العين)أثر(  -2

 .237/  8، والعين)أثر( 470ينظر: تصحيح الفصيح وشرحه)قوله: جئت على إثره(،  -3

 . 470تصحيح الفصيح وشرحه)قوله: جئت على إثره(،  -4

 .470،  ينظر:نفسه )قوله: جئت على إثره( -5

6-  )  .53/  1مقاييس اللغة)أ ث ر 

  13/  10تاج العروس)أثر(  -7

 .1035/  2وجمهرة اللغة)ثرواي(   237/  8ينظر: العين)أثر(  -8
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 .670/  1ينظر: شرح التصريح على التوضيح  -10

 .5/  2وأنواعها)فِِعل/ إثِر( ، المزهر في علوم اللغة  -11

 .190/  1ينظر: غريب الحديث، ابن سالم)كدح(  -12

 .575/  2الصحاح)أثر(  -13

14-  )  .23/  1ينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر)أث ر 

 .63/  1شرح المفصل  -15
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))تَْطلُُب أَثَراً بَْعَد مرات فقط(،وفي المثل10في أمثال الميداني ) وقد ورد )األث ُر(     

َعْيٍن((
(1)

فالعين المعاينة،ويضرب لمن ترك شيئا  يراه ثّم تبع أثره بعد فوت عينه
(2)

. 

 

 َمْوِطيء )َوطَأَ(

فَا((      ))أَْغلَظُ الَمَواِطيِء اْلَحَصا َعلَى الصَّ
(3)

الموِطئ كلُّ موضع  تحت األقدام 

والقوائم 
(4)

طء  واألصل الو 
(5)

الميم فيه زائدة للداللة على الموضع المداس عليه  
(6)

. 

 

ط أ ( الواو والطاُء والهمزةُ،كلمةٌ تدلُّ على تمهيِد       والموِطئ من الجذر الثالثي )و 

الّشيء وتسهيله، ووطئتُهُ برجلي أطُؤه
(7)

اطئُ   و  والجمع م 
(8)

. 

 

ِطْئن ا العُدوَّ       والوطُء يكون بالقدم والقوائم نحو وطَّأْتُهُ بقدمي، وبالخيل أيضا  نحو و 

ة   ِديد  وطأة  ش 
(9)

ُدوٍّ ن ْيال  إاِلَّ قال تعالى ال  ي ن الُون  ِمْن ع  ْوِطئ ا ي ِغيظُ اْلُكفَّار  و  ال  ي ط ئُون  م  و 

الِحٌ  ٌل ص  م  [أي ال يطئون أرضا  وموضعا  من سهل أو 120]التوبة  ُكتِب  ل هُْم بِِه ع 

ٌل صالٌِح  م  جبل يحزن الكفار إاّل كتب لهم به ع 
(10)

وال يضعون قدما   
(11)

فالموِطيُء 

ِم  موضع الق د 
(12)

من األرض  
(13)

. 

 

ِم)الوطء(      ويظهر أّن أصل تسمية الموضع بالموِطئ ؛ألن أصله الدَّوس بالق د 
(14)

 

وِطي ))أَْغلَظُ ُء( في أمثال الميداني )مرة واحدة فقط( ،وفي المثلوقد ورد)الم 

فَا(( الَمَواِطيِء اْلَحَصا َعلَى الصَّ
(15)

أي موطيء الحصا،ويضرب للمر يتعذر الدخول 

فيه والخروج منه
(16)

. 

 

 

                                                 

/  2، 145/  2، 134/  2،  105/  1، 95/  1، 42/  1، وينظر: 127/  1مجمع األمثال  -1

215 ،2  /226 ،2  /242 ،2  /427. 

 .127/  1نفسه  -2

 .63/  2مجمع األمثال  -3

 .242/  1وجمهرة اللغة)وطأ(   467/  7ينظر: العين)وطأ(  -4

 .493/  1ينظر: تاج العروس)وطأ(  -5

 .76، وشرحان على مراح األرواح )الفالح شرح المراح(،  108/  1ينظر: المقتضب  -6

 .120/  6اللغة)وطأ( مقاييس  -7

 .2460/  3معجم اللغة العربية المعاصرة)وطأ(  -8

 .196/  1وينظر: لسان العرب)وطأ(   36/  14تهذيب اللغة)وطأ(  -9

 .97/  2تفسير السمرقندي )بحر العلوم(  -10

 .358/  2تفسير السمعاني  -11

 .493/  1ينظر: تاج العروس )وطأ( -12

 .2460/  3رة)وطأ( معجم اللغة العربية المعاص -13

 .493/  1ينظر: تاج العروس)وطأ(  -14

 .63/  2مجمع األمثال  -15

 .63/  2نفسه  -16
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 عالقة االشتمال قد جمعت بين اللفظين )األثَر والَمْوطيء(ويلحظ مما تقدم إن 
الشيء على األرض،سواء كان األثُر مما تُِرك في الخلف فاألول ما بقي من رسم 

كالرماد أواألطالِل التي هي ما شخص من آثار الدار،أو أقداِم إنسان  أو حيوان  أو 

ماتبقى من رسم دار ،فهي داللة شاملة،أّما الموطيء فهو الموضع الذي يكون تحت 

 القدم الغير.

 

 

 متعلقات األرض وصفاتها[ وهو على مطلبين:]المبحث الثالث: األلفاظ الدال ة على 

 ]المطلب األول:أماكن ذات أرض ُصْلبَة قَْفَرة[وهي: 

، َسبَب، َسْبَسب، بسس، بسبس(  َسبَاِسب وبََسابِس )َسبَّ

 

السَّباِسُب األرض القفرةُ المستويةُ      
(1)

اِجد  س  فهي جمع ليس على زنته أحد كم 
(2)

 

ف اِعل فتمنع من الصرف؛ألنّها على وزن م 
(3)

ْلب  نابح    وقد صرفت في المثل )بِِه ال بِك 

ب اِسِب( بالسَّ
(4)

؛ألنها معرفة بأل
(5)

مَّ السين )ُسب اِسب( وهو األكثر؛أل نّه   ومنهم من ض 

بط د كُعال  ِصف ةُ ُمْفر 
 (6)

. 

 

(الّسْيُن والباُء المضّعفة،وأصله الق ْطع،ثّم اشتُقَّ       والسَّباِسُب من الجذر الثالثي )س بَّ

ُب وهي المفازة الواسعة  ْبس  ْتُم ثم السِّ من ذلك الشَّ
(7)

ْبس بٌ  ْمٌع واحدها س  ج 
(8)

. 

 

ة،مستوية وغير مستوية،غليظة وغير غليظة      ُب األرُض الق ْفُر الب ِعيد  ،ال ماء السَّْبس 

فيها وال أ نِيس 
(9)

با ؛التِّساعها   ْبس  وقد تسمى كل بقعة منها س 
(10)

ويرى دوزي أّن 

سبسب التجعد،وهو من اصطالح الحالقين وصانعي الشعر المستعار 
(11)

وقد يكون   

 هذا سبب التسمية.

 

                                                 

1-  ،)  .99/  3ينظر:ديوان األدب)ف ْعل ل 

 . 167/  1ينظر: شرح المفصل  -2

 .218ينظر:تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، -3

 .90/  1مجمع األمثال  -4

 .167 – 166/  1المفصل  وشرح 313/  3ينظر: المقتضب  -5

ب ب(  -6  .41 – 40/  3ينظر: تاج العروس)س 

7-  )  .64 – 63/  3مقاييس اللغة)س بَّ

 .460/  1لسان العرب)سبسب(  -8

  وينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر، ابن األثير  220/  12تهذيب اللغة)سب(  -9

ْبس ْب(  .334/  2)س 

 والقاموس المحيط162ب تصف الجميع بصفة الواحد(، العرالصاحبي في فقه اللغة )باب  -10

بَّهُ(،  ب ب(   96)س   .40/  3وتاج العروس)س 

 .21/  6ينظر: تكملة المعاجم العربية)سبسب(  -11
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ُذ ِمْنهُا السهام،وِعيٌد لل      ب اِسب شجرةٌ يُتَّخ  نصارى يسمى ومن المجاز في الداللة السَّ

بيوم السَّباِسبِ 
(1)

. 

 

ِب،وأّن يعقوب يرى أنّه       ابُِس فقد ذهب ابن سيده أّن الب ْسب س  لغةٌ في السَّْبس  أّما الب س 

ْقلُوبِ  من الم 
(2)

ها بسبس وسبسب   والبسابس والسباسب القفار المستوية،واِحد 
(3)

وقيل  

اِسعُ  الب ْسب ُس الب رُّ الُمْقفُِر الو 
(4)

. 

 

ابِس  شيٌء واحٌد في الداللة،حدث فيهما تقديم وتأخير في       ويظهرأن السَّباِسب  والب س 

الحروف وهذا من القلب المكاني،الذي لم يتفق عليه علماء اللغة؛ألنه متعلق باختالف 

ا أْكث ُر تصرفا   اهُم  ى فرعا ؛أي كانت إْحد  اللهجات،أو كون أحد الكلمتين أصال  واألُْخر 

،أو يكون كل من اللفظين أصال  لم يشتق أحدهما من اآلخرمن األخرى
(5)

. 

 

ابِس(في أمثال الميداني )      ب اِسب والب س  مرات فقط(،وفي 3وقد وردت كل من )الس 

بَاِسِب((المثل ))بِِه ال  بَِكْلٍب  نابٍح  بالسَّ
(6)

َهاِت البََسابِِس((وقوله   ))أَْهلَُك   ِمْن   تُرَّ
(7)

 

ه اِت الط ابِِس جمع بسبس وهو تُرَّ رق الصغار المتشعبة من الطريق األعظم،والب س 

الصحراء الواسعة التي ال شيء فيها،فيقال لها بسبس وسبسب بمعنى واحد،ويضرب 

لمن جاء بكالم محال أي )ترهات(
(8)

 . 

 

 قَاع َسْملَق )قََوَع، َسلََق(

))أُْرِويَّةٌ تَْرَعى بِقاٍع َسْملٍَق((     
(9)

المكان المستوي الذي ليس فيه ارتفاع وال القاُع 

انخفاض
(10)

وفيه يكون السراب نصف النَّهار 
(11)

والسملق القاع األْملس 
(12)

فهو  

موصوفهاصفة للقاع،والصفة قدتلحق األسماءوتحل محلها إذاكثرذكرها من غير
 (13)

. 

 

                                                 

 .460 – 459/  1لسان العرب )سبسب(،  -1

وينظر:صفة جزيرة العرب)صفات بقاء أرض   427/  8المحكم والمحيط األعظم)بسس(  -2

 .157/  1نجد( 

 .152كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ في اللغة العربية )باب نعوت القفار واألرضين(،  -3

4-  ) وينظر: لسان العرب)بسس(   126/  1النهاية في غريب الحديث واألثر، ابن األثير)ب ْسب س 

6  /29. 

 .43ينظر: الراموز على الصحاح)اْلقلب( ،  -5

 .90/  1مجمع األمثال  -6

 .409/  2وينظر:  408/  2 ه نفس -7

 .408/  2 نفسه  -8

 .311/  1مجمع األمثال  -9

 .239 – 238/  2غريب الحديث ، ابن سالم)قوع(  -10

 .23/  3تهذيب اللغة)قوع(  -11

 .254/  5العين)سملق(  -12

 .544،والكليات، 3/368،والمقتضب399 – 398/  3ينظر: الكتاب  -13
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علة وقد تقلب السين في )سملق( صادا ؛إذا وقعت السين قبل الحرف المستعلي؛و     

القلب هو االقتراب من الحرف المستعلي فتكون )صملق(
(1)

أّما الق اُع فقد أصابه  

) ع  اإلعالل،فأصل األلف فيه واو)ق و 
(2)

وقد تحركت وانفتح ما قبلها وتحرك ما بعدها  

فقلبت ألفا  
(3)

. 

 

( القاُف والواو والعيُن،أصٌل ي ُدلُّ       ع  ويصاغ القاُع كما تقدم من الجذر الثالثي )ق و 

ط  في مكان،من ذلك القاع  على ت ب سُّ
(4)

ْمل ق فالميم فيه زائدة   أّما السَّ
(5)

؛ألنّه من الجذر 

( حيث السين والالم والقاف،فيه كلمات متباينة ال تكاد تُجمع كلمت ل ق  ان في الثالثي )س 

قياس واحد،والسلق المطمئن من األرض 
(6)

. 

 

ال  فإنّه يكسَّر على أفعال  في أْدن ى       أّما جمع قاع فقد ذهب سيبويه إلى أّن ما كان ف ع 

العدد فيجمع على أْقواع  أّما عند البناء على أْكثر العدد كسرته على فِعالن  فيجمع على 

قِيعان  
(7)

ة    وقد يجمع على قِيع 
(8)

مالِقو  أّما السملق فيجمع على س 
(9)

. 

 

ة الطين،التي ال يخالطها       روى األزهري عن أبي الهيثم أّن القاع األرض الُحرَّ

رمل،فيشرب ماءها، وهي مستوية ليس فيها تطامن وال ارتفاع،وإذا خالطها الرمل لم 

تكن قاعا  ؛ألنّها تشرب الماء فال تمسكه 
(10)

 وعن الليث القاع أرض واسعة 

مطمئنة،قد انفرجت عنها الجبال واآلكام 
(11)

وذهب ابن فارس أّن أصل القاع األرض 

ْيع   الملساء،ويصغر على قُو 
(12)

والمكان السهل الذي ال ينبت  
(13)

والقاع قعر كلُّ  

ق موضع فيه، يقال قاع النهر وقاع البحر وقاع المركب وقاع الزجاج  شيء  وأْعم 

س... وقاع الوادي وقاع الكوب أو الكأ
(14)

أّما السملق فهو القاع األ ْملس أو المستوي 

األملس،وقيل األرض التي ال تنبت قال الشاعر
(15)

. 

                                                 

 .145 – 144/  2ينظر: الخصائص  -1

2-  ) ع   .42/  5ينظر:مقاييس اللغة)ق و 

 .116 – 115/  4ينظر: شرح األشموني  -3

ع (  -4  .42/  5مقاييس اللغة)ق و 

 .160/  3  )باب ما جاء من كالم العرب على أكثر من ثالثة أحرف(نفسه -5

( نفسه  -6 ل ق   .96/  3)س 

 590/  3ينظر:الكتاب  -7

 .740/  1وينظر: مجمل اللغة)قاع(   329/  3ديوان األدب)فِْعله(  -8

 .1497/  4الصحاح)سلق(  -9

 .1274/  3وينظر: الصحاح)قوع(   23/  3تهذيب اللغة)قوع(  -10

والقاموس المحيط   304/  8وينظر: لسان العرب)قوع(   23/  3تهذيب اللغة)قوع(  -11

 .103/  22، وتاج العروس)قوع(  757)قاع(، 

 .738/  1مجمل اللغة)قوع(  -12

 .740/  1  )قاع(نفسه -13

 .  411 – 410/  8تكملة المعاجم العربية)قوع(  -14

 .وصدر البيت هو:33البيت لجميل بثينة ومن الطويل، ينظرديوان جميل بثينة  -15

بع الخالء فينطق ......................البيت  ــ ألم تسأل الر 
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ْمل قُ ــ  ، ب ْيداُء س  ، الي ْوم  ْنك  ْبع  الق ِديم  ف ي ْنِطُق؛ ... وه ْل تُْخبِر  ِل الرَّ أ لم ت س 
(1)

 

 

ْمل ق( في أمثال الميداني )مّرة واحدة       ))أُْرِويَّةٌ فقط(، وفي المثلوقد ورد)ق اع س 

تَْرَعى بِقاٍع َسْملٍَق((
(2)

))أََذل  ِمْن َوتٍِد أّما )القاع(فقد ورد )مرتين فقط(،وفي المثل  

بِقَاٍع((
(3)

فاألُْرِويَّةٌ األنثى من األوعال،التي ترعى في الجبال،والقاع األرض  

ى منه ما لم يُر  قبل من  المستوية،والسَّْملق المطمئن من األرض،ويضرب لمن يُر 

صالح أو فساد
(4)

. 

 

 إِْصِمت )َصَمَت( 

))لَقِيتُهُ بَِوْحِش إْصِمَت((     
(5)

ال ْت حولين،وكانت  ذا صبرة إِْصِمت األرض إذا أح 

وهي البول واأل خثاء في األرض إذا غلظ
(6)

وقيل هي المكان القفر ال أنيس به  
(7)

فهي 

وصف للرض الخالية المقفرة التي ال صوت فيها وال أنيس وال حياة،بل هي األرض 

القفر الموحشة التي لم يقطنها أحد،ولكثرة استعمالها من غير موصوفها التحقت 

باألسماء
(8)

. 
 

ويرى الزمخشري أّن إِْصِمت اسم علم منقول عن فعل األمر،كقول الشاعر     
(9)

.
 

(10)ِبَها ... بَوْحِش ِإْصِمَت ِفي َأْصًلِبَها َأَودُ َأْشَلى َسُلوِقيَّةا بَاَتْت وبَاَت ــ 
 

 

ويعتقد أّن )بوحش إصمت( اسم موضع بكماله،وهذا ال يجوز عند ابن      

هـ( ؛ألنه لو كان كذلك فهو إّما من باب تأبط شرا  أو من باب  646الحاجب)ت 

بعلبك،وهو ليس من األول؛ألنه ليس بجمله باتفاق،وال جائز أن يكون من الثاني؛ألن 

ورأيُت بعلب كَّ ومررُت ببعلب كَّ بفتح آخر  الثاني اللغة الفصيحة أن يقول هذا ب ْعل ب كُّ 

األول، فكان يجب فتح الشين،واالتفاق على كسرها؛دّل على أنه مضاف ومضاف 

إليه،وهو المقصود 
(11)

. 
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وقيل إنّه لم يرد عن العرب علم منقول من مبتدأ أو خبر وال من فعل أمر دون      

إسناد إال )إِْصِمت( اسما  للفالة الخالية 
(1)

يرى المرادي أنّه غير منقول من األمر و 

: لو كان من )أصمت( فاألمر مفتوح الهمزة،ولو كان من األولبالصمت؛لوجهين: 

( فاألمر منه مضموم الميم، و)إْصِمت( خالف ذلك،  ت  م  : أنّه قد قيل فيه والثاني)ص 

نه منقوال  )أصمتة( بتاء التأنيث ولو كان فعل أمر لم تلحقه تاء التأنيث، وإذا انتفى كو

من فعل أمر،ولم يثبت له استعمال في غير العلمية،تعين كونه مرتجال  
(2)

. 

 

والمراد من الحاق التّاء بـ )إْصمت( فيكون )إْصِمت ة(؛ليعلموا بذلك كونه فارق      

موضعه من الفعلية 
(3)

وإِْصِمت مكسور الهمزة كون ثالثه في المضارع مكسور وهو 

ضارع نادٌر في اللغة ي ْصِمُت،وكسر ثالث الم
(4)

. 

 

وإْصِمت ممنوع من الصرف؛للتعريف والتأنيث أو وزن الفعل      
(5)

وذهب إلى  

هـ(  643ذلك ابن يعيش )ت
(6)

. 

 

(الصاد والميم والتاء،أصل واحد يدل على إْبه ام       ت  م  واللفظ من الجذر الثالثي )ص 

ق   وإْغال 
(7)

. 

 

أّما داللة اللفظ اللغوية ففيه تعدد في المعاني،فـ )أصمت( بفتح الهمزة األرض إذا      

أحالت آخر حولين،وقد تكدس فيها البول واأل خثاء وغير ذلك 
(8)

وبكسر الهمزة  

)إْصم ت( فهي األرض الق ْفُر 
(9)

ةٌ ق ْفٌر ال أحد بها  أوب ْلد 
(10)

؛كأنها صامتة ليس بها 

ناِطقٌ 
(11)

أّن المرء يسكت فيها صاحبه، فيقول له إْصمتومعناها 
(12)

أي يقول الرجل 

لصاحبه )أصمت أصمت(؛ لشدة الخوف فيها فسميت بذلك 
(13)

 وبكسر الهمزة والميم  
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وتاء مثناة)إْصِمت( اسم علم لبرية بعينها
(1)

ْكتُه  ، وت ر  ِة إِْصِمت  وقوله ل قِيتُهُ بِب ْلد 

، فاألولى الق ْفر الَّتِي ال  أ حد  بِه ا ،والثانية حيث ال يدرى أين هو  بصحراء  إِْصِمت 
(2)

. 

ْمت،ويراد به إطالة السكوت؛كون المكان       ويظهر أّن أصل تسمية اللفظ هو الصَّ

الذي يمر فيه المسافر غير أمين 
(3)

. 

 

إطالة السكوت ويعني وقد ورد اللفظ)إْصِمت( في أمثال الميداني )مرتين فقط(،     

بهمزة فوق األلف ))لَقِيتُهُ بَِوْحِش إْصِمَت((في أرض قفر ،كما ورد في المثل

وتحتها
(4)

ب  أي بمكان ال أنيس به إاّل الوحش، والوحش ال أنيس معه وال رفيق،ويُْضر 

 المثل للوحيد الذي ال ناصر له
(5)

. 

 

، بََرَر( يَّة )بَرَّ  بَرِّ

يِِّة ُخَساٍف((      اِف و ِمْن بَرِّ هي برية بين السواجير ويانس، و))أْقفَر  ِمْن أْبَراَق الَغرَّ

بأرض الشام، بستة فراسخ، وقد سلكها ُخس اف
(6)

. 

 

والب ّريَّةُ الصحراء      
(7)

وهي األرض المنسوبة إلى البر، والبر خالف البحر 
(8)

التاء 

فيها للتأنيث)تأنيث النسبة(،وهي تاء تزاد آخر االسم المنسوب كما في امرأة هاشمية 

ومكية
(9)

. 

 

تمنع من الصرف إذا كانت معرفة ؛الجتماع التأنيث والتعريف،أّما إذا كانت نكرة       

انصرفت ؛ألنه لم يبق إاّل التأنيث 
(10)

. 

 

     ) يَّة من الجذر الثالثي )ب رَّ الباُء والراُء المضّعفة،أربعة أصول أحدهما  والب رِّ

ِخالُف الب ْحرِ 
(11)

وتجمع على ب رار  وبرارّي وبّريّات  
(12)

. 
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اءُ       ْحر  يَّةُ الصَّ الب رِّ
(1)

يفِيَّة   وهي ِخالف الرِّ
(2)

والبحريَّة  
(3)

يَّة الطّرق   والخطوط الب رِّ

التي تسلكها القطارات أو السَّيّارات 
(4)

. 

 

يَّةُ( في أمثال الميداني )مرتين( فقط،وفي المثل      يٍَّة ما وقد وردت )الب رِّ ))أَلِيَّة في بَرِّ

ِهَي إال لِبَلِيَّة((
(5)

وقد صرفت؛لكونها نكرة  فلم يبق إاّل التأنيث
(6)

والمثل من أمثال 

المولدين، واأل لِيَّة اليمين
(7)

ين ألمر والمراد كما يظهر إعطاء األمر مايستحقه فال يم

 حقير.  

 

 َجَدْد )َجدَّ، َجَدد(

))َمْن َسلََك الَجَدَد أِمَن الِعثَار((     
(8)

الجدُد من األرض وجهها
(9)

ى   وقيل هي ما اْست و 

ر   من األرض وأ ْصح 
(10)

ة،وتكون واسعة  وقليلة   م  ب ل وال أك  ال وْعث  فيهما وال ج 

السعة
(11)

ُد بضم الجيم الطُُّرُق التي تكون في الجبال،وهي خطوطٌ بيٌض وسوٌد  والُجد 

وحمٌر 
(12)

 [97]فاطر  َوِمَن اْلِجبَاِل ُجَدٌد بِيٌض َوُحْمٌر ُمْختَلٌِف أَْلَوانَُهاقال تعالى

الجدد وجهان: أحدهما: أن الجدد القطع مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعته  ففي

واحدتها ُجدة مثل ُمدة ومدد،والثاني: أنها الخطط 
(13)

. 

 

وهي األرض الصلبة      
(14)

وقيل الغليظة 
(15)

ومن الرمل ما اْسترق ِمْنهُ  

ر   د  واْنح 
(16 )

وموضع في بالد بني هذيل 
(17)

ُد الحصاد أو القطاف،فعن  د  ومن المجازالج 

( أنّه نهى عن جداد الليل أي قص النّْخل  ليال  النبي )
(18)

ِة بُعنُِق   ْلع  ُد ِشْبهُ السِّ د  والج 

الب ِعير
(19)

. 
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دَّ( الجيُم والّداُل المضّعفة،أصوٌل ثالث أحدها       والجدد من الجذر الثالثي )ج 

ُد وهي األرض الُمْست ِوي ة  ْدج  القطُع،ومنه الج 
(1)

اد    وتجمع على أْجد 
(2)

. 

 

ُد إذن صفة للرض التي تمتاز بالصالبة واإل      ستواء، وقد لحقت فالجد 

باألسماء؛لكثرة استعمالها من غير موصوف 
(3)

. 

 

د من تجدد الشيء،أي صار جديدا ،فال جبل       د  ويظهر أّن أصل تسمية الموضع بالج 

وال أكمة فيه فهو جديد كجدة الثوب
(4)

ُد( في أمثال الميداني )مرتين  د  وقد وردت )الج 

الَجَدَد(())ُرَوْيداً يَْعلُوَن فقط(،وفي المثل
(5)

والجدد األرض الصلبة،ويضرب للرجل 

تكون به علّة،فيقال دعه حتى تذهب علته
(6)

. 

 

 َرْمَضاء )َرَمَض(

 

ْمَضاِء بِالنَّار((      ))كالُمْستَِغيِث ِمَن الرَّ
(7)

اُء األرض التي ُحِميت من حرارة  ْمض  الرَّ

الشمس
(8)

ممنوعة من الصرف؛ألنّها اسم مؤنث بألف التأنيث الممدودة 
(9)

. 

 

ة       (الّراُء والميُم والّضاُد،أصٌل مطرٌد يدلُّ على ِحدَّ م ض  وهي من الجذر الثالثي )ر 

رٍّ وغيره  في شيء  من ح 
(10)

. 

 

رِّ الشمس      ِة ح  رُّ الحجارِة ِمن ِشدَّ ُض ح  م  الرَّ
(11)

ى ا  ص  اُء الح  ْمض  لمحماة والرَّ

بالشمس 
(12)

وهي اسٌم للرض الشديدة الحرارة  
(13)

ْيٌن   ومن المجاز في الداللة ع 

اُء أي مصابة،يخرج منها قذى أبيض  ْمض  ر 
(14)

. 
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،فاألرض       رِّ ة الح  م ض وهو ِشدَّ ويظهر أّن سبب تسمية الرمضاء بهذا االسم من الرَّ

التي تحمى من حرارة الشمس تسمى رمضاء
(1)

. 

 

اُء(في أمثال الميداني )مّرة واحدة فقط( ،وفي       ْمض  وقد وردت )الر 

ْمَضاِء بِالنَّار((المثل ويضرب في الخلتين من اإلساءة تجمعان ))كالُمْستَِغيِث ِمَن الرَّ

على الرجل
(2)

وقد ُجّرت رمضاء بالكسر؛وذلك لدخول األلف والالم عليها
(3)

وقد 

))َهْيَهاَت َمْحفًى ُدونَهُ وفي المثلوردت بلفظ)مرمض( )مرة واحدة فقط(،

فالمحفى موضع يحفى منه ؛لخشونته،والمرمض موضع يرمض السائر َوَمرَمٌض((

ب  فيه أي يحترق لحرارة رمله،ويضرب لما ال يوصل إليه إال بشّدة وت ع 
(4)

. 

 

 َصْحَراء )َصَحَر(

 

ا))لَقِيتُهُ َصْحَرةَ بَْحَرةَ((       ْحر  ة من الصَّ ْحر  ة أصل ص  اء، وأصل ب ْحر  ء وهو الف ض 

من البحر وهو الشَّقُّ والسَّعة
(5)

. 

 

ْحراءُ       فضاء من األرض واِسٌع ال يُواري فيه شيءٌ  عند الخليل الصَّ
(6)

ممنوعة من  

الصرف؛ألنها مؤنثة بألف التأنيث الممدودة،وهو تأنيث الزم لها ولهذا ال نقول 

)صحراءة( فيدخل تأنيث على تأنيث 
(7)

وألف التأنيث الممدودة مانعة من الصرف  

بانفرادها،من غير الحاجة إلى سبب آخر
(8)

. 

 

ْحراِوي قال الناظم      وقد تقلب الهمزة إلى واو عند النسب فنقول ص 
(9)

. 

ِث  ثِ  ــ والهمُز بعـَد اْلَمـدِّ للُمـَؤنّـَ  يُقلـُب للـواِو لََدى التَّحد 

حَراِء َصْحرَ   َونِْسبَة اْلَحْمَراِء حمراِوي   اِوي  ــ فَنِسبَةُ الصَّ

 

ويرى ابن جني أّن الهمزة في صحراء إذا ثبت انقالبها فهي منقلبة عن ألف      

التأنيث )مثل حبلى(،فلو كانت غير منقلبة لم يلزم انقالبها في الجمع، فقولهم صحاري 

ما قالوا قراريء بال همز داللة على انقالبها،وإاّل لوجب أن نقول صحاريء بالهمزة ك

يء صفة  فيجب أن تكون   انقالبها هذا ثبت   فإذا  لكوكب،  في قُّراء ودراريء في ُدرِّ
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منقلبة عن األلف التي في مثل )حبلى(،وال يجوز أن تكون منقلبة عن ياء أو واو؛ألنه 

ال يُْعلم أن الياء والواو جاءتا عالمتي تأنيث في األسماء
(1)

. 

 

ى      ار  ح  وتجمع صحراءعلى ص 
(2)

وال تجمع على ُصْحر؛ألنها ليست بنعت  
(3)

 

ار   ات  وِصح  او  ْحر  وتجمع أيضا  على ص 
(4)

وصحاِري بكسر الراء  
(5)

ها   ْمع  وإنَّ ج 

على صحاري وصحارى جاء من إِدخال األلف بين الحاء والّراء في)صحراء(،ثم 

افِر،فتنقلب األلف األولى  ع  ساِجد وج  ُكسرت الراُء كما يكسر ما بعد ألف الجمع نحو م 

بعد الراء ياء للكسرة التي قبلها،ثم تنقلب األلف الثانية التي للتأنيث ياء فتدغم،ثم 

فُوا ا ذ  ى؛ليسلم ح  ار  ح  لياء األولى فأصبحت صحاري،ثم أبدلوا من الثانية ألفا  فقالوا ص 

األلف من الحذف عند التنوين
(6)

. 

 

( الّصاُد والحاُء والّراُء،أصالن أحدهما       ر  ح  والصحراء من الجذر الثالثي )ص 

اء م ن البراُز من األرِض واآلخر ل ْوٌن من األلوان،فاألول الصحراء وهي الف ض 

األْرضِ 
(7)

. 

 

ُر وهو لون ُغْبرة  في حمرة  خفيفة  إلى بياض قليل،ولهذا سميت       ح  الصَّ

الصحراء لذلك اللون 
(8)

وعن أبي زيد أّن الصحراء من األرض المستوية،في لين  

وغلظ ما دون القف 
(9)

وهي أرٌض فضاٌء واسعةٌ نادرةُ الماِء،مرتفعةٌ فيها درجات 

يعيش فيها البدو عيشة  صعبة  الحرارة،وال حياة فيها،
(10)

. 

 

اُء( في أمثال الميداني )مرتين فقط( ،وفي المثل      ْحر  ))إيَّاَك وقد وردت )الص 

َوَصْحَراَء اإِلهالَِة((
(11) 

 بدل من الفعل)األمر( دالّة وإياك اسم المكنى عنه في النصب،
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عليه
(1)

اإلهالةتفيد التحذير،والتقديرإيّاك فاتّقِي نَّ وصحراء  
(2)

وأصل المثل أّن كسرى 

ه بهم لقيط في صحراء  أرسل جيشا  إلى قبيلة إياد، وجعل الدليل لقيطا  اإليادي،ف ت وَّ

اإلهالة،فهلكوا جميعا ،فقيل المثل في التحذير
(3)

. 

 

 فاََلة )فَلََو(

(())أََصح  ِمْن ظَْبٍي، وِمْن ظَلِيٍم، وِمْن ِذْئٍب، و ِمْن َعْيِر اْلفاَلَةِ      
(4)

ةُ أرٌض  الف ال 

واسعةٌ ُمْقفِرةٌ ال ماء فيها 
(5)

ة(، ولهذا   واأللف في الفالة منقلبة عن واو واألصل )ف ل و 

وة،  ك  ل وة، والزَّ نجد نظائرها التي وردت في القرآن الكريم قد كتبت بالواو،نحو )الصَّ

ات األعراب؛إذ والحي وة(،وفي ذلك آراء فمنهم من قال إنّما كتبوا ذلك بالواو على لغ

كانوا يميلون في اللفظ بها إلى الواو، والفالة غير مستثناة من ذلك،ومنهم من ذهب 

انفتحت وانفتح ما قبلهاعلى األصل،وأصل األلف فيها واوفقلبت ألفا  لما  أنّها كتبت
(6)

. 

 

وعلى ما تقدم فإّن فالة قد تركت أصلها واحتفظت بصورتها الناتجة من القلب،      

ْت كما يرى البعض من العلماء،قال أبو البقاء العكبري ))واْعلم  ففي اللغة أصول تُِرك 

ل ْيِه أْصٌل آخر  ح  ع  ج  أّن معظم ما يجوز في ضرورة الشعر يْرجع إلى أصل  قد ر 

المتروك عند الضرورة(( فالشاعر يحاول ذلك األصل
(7)

. 

 

هـ( 512والتاء في فالة فارقة بين الواحد والجمع،قال الخطيب التبريزي)ت     

ه هاء التأنيث  اِحد  ))الف ال جمع فالة وهي القفر من األرض،وإذا كان الجمُع ب ْين ه وب ْين و 

جاز فيه التذكير والتأنيث((
(8)

التأنيث  فمن النص جواز تذكير و تأنيث فالة،وعند 

التمنع من الصرف؛ألنّه التأنيث الفارق بين الواحد والجمع الالتأنيث الالزم 
(9)

. 

 

( الفاُء والالُم والحرف المعتل، كلمةٌ صحيحةٌ فيها       والفالة من الجذر الثالثي )ف ل و 

أحدها األرض الخالِيةثالث كلِمات 
(10)

وتجمع الفالة على ف ل وات 
(11)

وف ال   
(12)

 وذهب  
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جمع فالة  لدكتور أحمد مختار عمر إلى أّن أفالءا
(1)

وهذا غير ما ذهب إليه ابن 

ال )جني،الذي يرى أّن)أفالء( جمع الجمع أي هي جمع )ف ال ( والذي هو جمع فالة

جمعا  لفالة (
(2)

. 

 

الفالة عند الخليل المفازة     
(3)

وسميت بالمفازة على طريق التفاؤل لها بالسالمة  

والفوز لمن نجا منها؛ألن الفالة مهلكة 
(4)

وليس للفالة  طريق ب يِّن فهي تضلِّل أهلها 
(5)

 

الل والتِّيه فيها  كما وأنّها جامعة للناس ؛خوفا  من الضَّ
(6)

فهي أرض ال أنيس به ا وال  

ة  ار  عم 
(7)

. 

 

ةُ(      ))أَْنَشطُ ِمْن ِذْئٍب في أمثال الميداني )مرتين فقط(،وفي المثل وقد وردت )الف ال 

َوِمْن َعْيِر الفاََلِة((
(8)

ْيُر الحمار األهلي والوحشي الع 
(9)

ويضرب في المبالغة في  

النشاط
(10)

. 

 

 َكلََدة )َكلََد(

 

ْلب من األ رض،وإنما  ))َما هَُو إالَ َضب  ُكْديٍَة ويروى "ضب كلدة"((      وهما الصُّ

ال بة؛خوفا  من انهيار الجحر عليه نسب الضبُّ إليها؛ألنه ال  يحفره إال  في ص 
(11)

. 

 

ْلب ةُ       ةُ األرض الصُّ ل د  الك 
(12)

ة( وصف بمعنى 900ويرى األشموني)ت هـ( أّن )ل د 

ترب 
(13)

ة( دخلت عليها الكاف؛  للتشبيه فإذا أردنا وصف األرض بهذه الصفة )ل د 

ة( كما نقول )زيد كاألسد( ل د  فنقول )ك 
(14)

 . 

 

ولكثرة استعمال هذا الوصف أستسيغ حتى أصبح كاألصل؛ألن كثرة االستعمال      

  ))وإن شذ الشيء في االستعمال وقوي في القياستسوغ للفظ وجوده ، قال ابن جني
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 كان استعماُل ما كثر استعماله أولى....((
(1)

عمال يخفف اللفظ على ؛وألن كثرة االست

األلسنة 
(2)

ويجيز في اللفظ ما لم يجز في نظائره  
(3)

واتّساع التصرف فيه  
(4)

. 

 

فقويت كلدة؛لكثرة االستعمال،فحلت محل االسم؛ألّن كل صفة كثر استعمالها من      

غير موصوفها ق ِوي  تكثيرها أن تلتحق باألسماء
(5)

. 

 

ل ٌد       التاء فيها للوحدة؛ألنها مفرد للجمع ك 
(6)

ولهذا ال تمنع من الصرف؛ألّن التأنيث   

فيها فارٌق بين الواحد والجمع فال يعتد به لمنع الصرف 
(7)

. 

 

( الكاف والالم والدال،كلمة تدل       ل د  ة من الجذر الثالثي )ك  ل د  وذهب ابن فارس أن ك 

على الصالبة في الشيء 
(8)

. 

 

ةُ األرض الغليظة       ل د  الك 
(9)

ْلب ةُ  الصُّ
(10)

ة ؛ألنها ال تحفر   ل د  والعرب تقول ضبُّ ك 

ْلب ةِ  ُجْحرها إاّل في األرِض الصُّ
(11)

وقيل المكان الصلب من غير حصى  
(12)

. 

 

ة والكلندى والمكلندد الصلب أو       ل د  وقد سميت كلدة بهذا االسم؛لصالبتها ألن الك 

لشيءالصالبة في ا
(13)

ة( في أمثال الميداني )مرتين  ل د  وقد وردت )ك 

))إِن هُ لََضب  َكلََدٍة ال يُْدَرُك َحْفرا واَل يًْؤَخُذ ُمذنبا((فقط(،أحدهما
(14)

فالكلدة المكان 

الصلب الذي ال يعمل فيه المحفار،وال يؤخذ مذنبا  أي ال يؤخذ من قبل ذنبه،ويضرب 

لمن ال يدرك ما عنده
(15)

. 
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 باََلقِع )بَْلقَع(

اَر باََلقَِع((      ))اليَِميُن الَغُموُس تََدُع الدَّ
(1)

الب القُِع جمع ب ْلق ُع،وهي األرض المقفرة 
(2)

 

ولذا يمنع من الصرف؛كونه جمعا  ليس على زنته أحد كمساجد 
(3)

ثالثه الف بعدها  

حرفان
(4)

. 

 

(الباُء       والقاُف والعيُن،الالم فيه زائدة،يدل على والب ْلق ُع من الجذر الثالثي )ب ق ع 

الاّلشيء في المكان 
(5)

. 

 

الب ْلق ُع الق ْفر الذي ال ش يء  فيه      
(6)

والبالقع الخالية،سواء كانت أرضا  أو دارا  
(7)

 

وقولهم أْرض ب القِع جمعوا؛ألنهم جعلُوا ُكلَّ ُجْزء ِمْنهُ بلقعا  
(8)

وعن ابن األثير أنها 

باِسبٌ وصفت بالجميع  مبالغة كقولهم أرٌض س 
(9)

. 

 

ويظهر أّن سبب التسمية من البقعة؛كونها مغايرة لما يجاورها، وأنَّ ابن فارس      

عدَّ الالم فيها زائدة فهي من ب ق ع  
(10)

قِع( في أمثال الميداني )مرة واحدة  وقد وردت)ب ال 

اَر بَاَلقِ فقط(،وفي المثل َع(())اليَِميُن الَغُموُس تََدُع الدَّ
(11)

والمثل حديث شريف،روي 

يَاَر باََلَقَِع((( قال عن النبي ) ))اليَِميُن الَغُموُس تََدُع الدِّ
(12)

))اليمين وروي كثيرا   

الفاجرة((
(13)

واليمين الغموس التي تغمس صاحبها في اإلثم،والبلقع المكان 

الخالي
(14)

. 

 

َد(  َجَراد )َجَرَد، َجرَّ

))تََرْكُت َجَراداً َكأَنَّهُ نَعاَمةٌ َجاثَِمةٌ((     
(15)

د فضاء ال  ر  اُد موضع مأخوذ من الج  ر  الج 

نبات فيه 
(16)

اد بمعنى الحشرة  ر  وِضع والج  اد  بمعنى الم  ر  ويرى ابن دريد أّن الج 

ة تجرد المكان وال تبقي فيه شي ، وهي الخلو والفراغ ، يتقاربان في الداللة راد   ءفالج 
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ادا ؛ألنّه يجرد األرض فيأكل ما عليها... وكل شيء قشرته   ر  اُد ج  ر  قال))وسمي الج 

عن شيء فقد جردته((
(1)

اد موضع  ر  ولكن الميداني جاء بما يغايرهذا المعنى قال))ج 

أراد كثرة ُعْشبه واْعتِمام نبته((
(2)

. 

 

عن داللته  والمعنى الذي ذكره الميداني فرضه السياق ال من خروج اللفظ     

 ))تََرْكُت َجَراداً َكأَنَّهُ نَعاَمةٌ َجاثَِمةٌ((األصلية التي هي )الخلو والتجرد( فالمثل 
(3)

 

فقوله ))كأنه نعامة جاثمة(( هي التي أفضت داللتها على الجراد ال الجراد نفسه، قال 

هـ( في قراءة القرآن الكريم؛))ألن ما في القرآن 1407الدكتور صبحي الصالح)ت

من األلفاظ الصالحة ألن تقرأ رسما  بأكثر من وجه كان السياُق فيه غالبا  يعين قراءته 

ل((المثلى ويفرض وجهه األفض
(4)

وقوله في المشترك اللفظي ))والسياق هو الذي  

يعين أحد المعاني المشتركة للفظ الواحد... فيخلع على اللفظ المعنى المناسب(( 
(5)

 

فيظهر مما تقدم أّن السياق هو الذي يؤثر ويفرض على اللفظ اإلعراب 

 المناسب،والداللة المناسبة التي تنسجم مع السياق. 

 

التي دّل عليها اللفظ،الجراُد موضع ذو كثبان  ومن المواضع     
(6)

وماء في ديار  

بني تميم،كانت به وقعةُ الكالب الثانية
(7)

. 

 

(الجيُم والراُء المضّعفة والداُل،أصٌل واحٌد وهو       د  رَّ ويصاغ الجراد من الجذر )ج 

ْعن اه  بُُدوُّ ظ اِهر الشَّْيِء حيث ال ي ْستُُرهُ  ساتٌِر، ثم يحمل عليه غيره اِرُكهُ  في م  ا يُش  ِممَّ
(8)

ويجمع على أجارد 
(9)

وأ جِردة
(10)

اد   ر  وج 
(11)

. 

 

ويظهر أن سبب تسمية الموضع جراد؛لبروزه وظهوره؛ألنه ال يستره شيء      
(12)

اد( في أمثال الميداني ) ر  )مرة مرة( بداللة الحشرات، و19وقد ورد اللفظ)ج 

ة ))تََرْكُت َجَراداً َكأَنَّهُ نَعاَمةٌ َجاثَِمةٌ(( بداللة المكان، وهي واحدة( ثُر   فالجراد موضع ك 

 

 

                                                 

 .446/  1جمهرة اللغة)جرد(  -1

 .141/  1مجمع األمثال  -2

 . 1/141 نفسه  -3
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ام نبته،وهو بهذا المعنى حمل الّضد من الداللة المعجميّة عشبه واْعتِم 
(1)

وظاهرالمثل 

  يدّل على الخير والوفرة في اإلنتاج.

 

، َحَرر( ة)َحر   الَحرَّ
ٍة ُرَجْيلٍَة((      ))َوقَعُوا في َحرَّ

(2)
ةُ اسم يطلق على كل أرض ذات حجارة  رَّ الح 

منخورة خشنة أو مستوية،ذات حجارة كثيرة 
(3)

وروى سيبويه عن يونس 
(4)

ّرة   أّن ح 

ون  رُّ ةٌ وح  رَّ اسم مؤنث؛ألن العرب يشبهونها بـ )أرض وأرضون( فيقولون )ح 

ّرة(،ولكن ال يتكلم بها  ار( جمع )إح  ر  ون( ويعنون بذلك )الح  رُّ وإح 
(5)

ويرى ابن جني 

ّرة لم يحذف شيء من أصولهما ، غير أنّهم كرهوا اجتماع  أّن حّرة بتشديد الراء وإح 

نُوا األول منهما،ونقلوا حركته إلى ما قبله،  حرفين متحركين من جنس واحد؛فأْسك 

وأدغموه في الذي بعده،فلما دخل الكلمة هذا اإلعالل والتوهين عوضوها منه،أن 

ّرة جمعوها بالواو والن ّرة أجروا عليها ح  ّرون،ولما فعلوا ذلك في إح  ون فقالوا إح 

ّرة من لفظها ومعناها ون(؛ألنها أْخُت إح  رُّ فقالوا)ح 
(6)

. 

 

وحرة تمنع من الصرف إذا سمي بها شيء؛وذلك الجتماع سببين التعريف      

والتأنيث،فإن نُّكرت انصرفت؛ألنه لم يبق فيها إاّل التأنيث 
(7)

. 

 

( الحاء والراء المضّعفة،أصالن الُحرُّ وهو خالف       رَّ وتصاغ من الجذر )ح 

العبودية،والطين الُحرُّ الخالي من الرمل،والثاني خالف البرد 
(8)

ار   وتجمع على ِحر 

ات  رَّ ين وح  رِّ وإح 
(9)

ون(  رُّ ون وإح  وجمعها ابن دريد على )ِحرُّ
(10)

وذهب الوقاد أّن  

ون( بكسر الهمز رُّ ون( جمع سالمة بال تكسير،وهو جمع قائم )إح  رُّ ة وبفتحها )أح 

ّرة(،وهو أصل قد ترك وصار نسيا  منسيا   باعتبار األصل )أح 
(11)

. 
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ّرةُ أرٌض ذات حجارة سود ن ِخرة،كأنها أُحِرق ْت بالنار       والح 
(1)

الحرة  وقيل إنّ 

أرض غليظة تركبها حجارة سود 
(2)

رُّ  وذهب ابن فارس إلى أّن حّرة  من باب الح 

وهو خالف البرد كأنها محترقة 
(3)

ْلب ة الغليظة،وكذلك ذات   وهي من األرض الصُّ

الطين الطيب أو الرمل
(1)

وقيل هي األرض التي ال سبخة فيها،طيبة النبات 
(5)

. 

 

ومن المجازالُحّرةُ بضم الحاء خالف األمة الكريمة      
(6)

ةُ  رار  ةُوالح  والِحرَّ

ةُ الحرارة في الحلق  رَّ العطش،وقيل شدته،والح 
(7)

و البشرة الصغيرة،والعذاب 

الموجع،والظلمة الكثيرة 
(8)

. 

   

ّرةُ من األضداد فهي األرض الغليظة ذات الحجارة السود،وهي األرض       والح 

الطيبة الرملية 
(9)

. 

 

اق حجارتها من شدة الحرارة فيهاويظهر أّن سبب تسمية الحرة بذلك؛الحتر  
(10)

وقد  

ّرةُ( في أمثال الميداني )مّرة واحدة فقط(،وفي المثل ٍة وردت)الح  ))َوقَُعوا في َحرَّ

ُرَجْيلٍَة((
(11)

فالحرة الرجيلة األرض الخشنة التي يترجل فيها أو يشتد المشي فيها 

،وقيل مستوية كثيرة الحجارة
(12)

. 

 

 َخِطيطَة )َخطَّ، خطط(

 

))َخِطيطَةٌ فِيَها ِكالٌَب ُشغَُّر((     
(13)

ِطيط ةُ األرض التي لم تُْمط ْر بين أرضين  الخ 

ممطورتين 
(14)

ب ْت   ط ٌر ثم أْجد  وقيل إذا أصابها م 
(15)

ه ا   وقيل هي الّتِي مطر ب ْعض 
(16)
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؛ألن أصل الخطيطة األرض التي لم تُْمط ر،فاستعيرت       لُّ ومن المجاز الخطيطة الذُّ

للذل وكأنَّ األرض  التي لم تمطر ذليلة 
(1)

والخطيطه بالهاء صوت نفس النَّائِم ِعْند 

استثقاله من منخره 
(2)

. 

 

طَّ(الخاُء والطاُء المشددة،أصٌل واحٌد وهو أثٌر ي مْ       ت دُّ امتدادا  والخطيطة من الجذر)خ 
(3)

ط ائِط  وتجمع على خ 
(4)

ويرى ابن فارس أّن الطاء الثانية زائدةٌ؛ألنها من أخطأ  كأنَّ 

المطر  أخطأها 
(5)

والتاء فيها للتأنيث،فيلزمها منع الصرف إذا كانت معرفة ؛الجتماع  

التأنيث والتعريف
(6)

. 

 

طها الرجل على األرض ويظهر أّن أصل التسمية من الخط أو الخطّة التي يخت     

لنفسه،أي يضع عليها عالمة ليُْعل م  أنّه قد اختارها 
(7)

في  )الَخِطيطَةُ(وقد وردت   

))َخِطيطَةٌ فِيَها ِكالٌَب ُشغَُّر((أمثال الميداني )مّرة واحدة فقط(،وفي المثل
(8)

وقد  

صرفت في المثل؛ألنها نكرة فلم يبق إاّل التأنيث
(9)

م يصبها والخطيطة األرض التي ل

مطر بين أرضين ممطورتين،وُشغَّر الكالب أو الكلب الذي يرفع إحدى رجليه من 

األرض ليبول،ويضرب لقوم  وقعوا في بؤس وهم مع ذلك يستطيلون على الناس 
(10)

. 

اء )َصمَّ، صمم(  َصمَّ

 

اَء((      ))أَْسأَُل ِمْن َصمَّ
(11)

ت ِة ،التي  ْلب ِة الُمْصم  ّماُء من الصخِر والحجارِة الصُّ الصَّ

ْرٌق  ْدٌع وال خ  ل ْيس فيها ص 
(12)

ْم  وهي مؤنث أص 
(13)

فتمنع من الصرف؛للتأنيث  

باأللف الممدودة المانعة من الصرف بانفرادها 
(14)

. 
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وصّماء كما يظهر صفة لمحذوف عند البعض من النحاة      
(1)

من  كثر استعمالها 

غير موصوفها؛فقوي تكثيرها اللتحاقها باألسماء 
(2)

. 

 

(الّصاُد والميُم  المضّعفة،أصل ي ُدلُّ على تضام الشيء       مَّ وهي  من الجذر)ص 

ْرقِ  ال الخ  و  ز  و 
(3 )

ان   وتجمع على صّماوات وُصمٌّ وُصمَّ
(4)

. 

 

هاُب الّسمِع       ُم ذ  م  الصَّ
(5)

الب تُهُ،وفي األمر   فِي القناة اكتناز جوفها،وفي الحجر ص  و 

ِشدَّته 
(6)

ٌت   والحجُر األصمُّ ُصْلٌب ُمْصم 
(7)

اُء من األرض الغليظة   مَّ والصَّ
(8)

 

ْمِل ، وقيل أرٌض غليظةٌ دون  ْنِب ر  ان ةُ أرٌض ذاُت ِحجارة  إلى ج  مَّ اُن والصَّ مَّ والصَّ

ب ِل  الج 
(9)

مّ  اُء الّداهية الشديدةومن المجازالصَّ
(10)

والناقةُ السَّمين ةُ،والالقُِح،وطرف 

ة فِج  الع 
(11)

الرقيقة
(12)

. 

 

ّماُء( في أمثال الميداني  )مرة واحدة فقط( ،وفي المثل وقد وردت )      ))أَْسأَُل ِمْن ص 

اَء(( َصمَّ
(13)

والصماء األرض؛ألنّها التسمع صليل الماء وال تمل انصبابه فيها  
(14)

. 

 

 ة )ظَلََف(ظَلِفَ 

الظلفةُ األرض التي ال يظهر عليها أثٌر؛لصالبتها      
(15)

وقيل ال يستبين المشُي  

عليها من لِينِها 
(16)

لُظ  من   لها ابن األعرابي ما غ  ع  فهي ما الن من األرض،وج 

األرض 
(17)

 وهذا من التضاد. 
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وقد صرفت في المثل فنونت نحو)أ ْوق د  في ظ لِف ة  ال  تُْسل ُك(     
(1)

وصرفها إّما أن  

التاء فيها فارقة بين الواحد والجمع،وهكذا تأنيث ال يعتد به في منع الصرف 
(2)

وفيه  

ْنب ي البعير ال  نظر؛ألّن ظ لِف ة التي مفردها ظ لٌِف يراد بها الخشبات التي على ج 

بة األرض الصل
(3)

ّم   وإّما أّن التأنيث فيها الزٌم ويعتد به سببا  مانعا  للصرف،إذا انض 

إليه سبٌب آخر وهوالتعريف،فإذا نُكِّرت انصرفت؛ألنه لم يبق  إال التأنيث 
(4)

وظلفة  

 نكرة كما وردت في المثل.

 

(الظاُء والالُم والفاُء،أصٌل صحيٌح يدلُّ       على وتصاغ من الجذر الثالثي )ظ ل ف 

أدنى قُّوة  وِشّدة  
(5)

وتجمع على أظاليف   
(6)

وظ لٌِف وظ لِفاتٌ  
(7)

. 

 

ْي أث را        الظَّلُِف الموضع الغليظ الذي ال يؤدِّ
(8)

والظِّْلُف والظَّلِيُف كل مكان   

ِشن   خ 
(9)

ْدو  فيه  ومما تستحب الخيُل الع 
(10)

ةُ الحجارِة   ِديد  واألُظلوف ة أرض ُصْلبة ح 

ب ِل  على ِخلقة الج 
(11)

ومن المجاز امرأةٌ ظ لِف ةُ النفِس أي عزيزةٌ عند نفسها، والظ لِف ةُ 

الخشبات األربع اللواتي يُكنَّ على جنبي البعير 
(12)

. 

 

البقر من ويظهر أّن الظَّلِفة سميت بذلك؛للمناسبة التي تجمع بينهما وبين ِظْلف      

حيث الصالبة واألثر الذي تحدثه بأظفارها فيها
(13)

وقد وردت)الظ لِف ةُ( في أمثال  

))أَْوقََد في ظَلِفٍَة اَل تُْسلَُك((الميداني )مّرة واحدة فقط( ،وفي المثل
(14)

الظ لِف ةُ من 

األرض التي ال تؤدى أثرا ؛لصالبتها،ويضرب المثل للبخيل
(15)

. 
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 َعِري( َعَراء )َعَرا، َعُرو،

 

     )) ابِد  اِء األو  ر  ))ث ن ْيت  ن ْحِوى بِاْلع 
(1)

اُء األرض الفضاء التي ال يُْست ت ُر فيها  ر  الع 

بشيء
(2)

ْيت هُ من ُسْترته   وكل شيء أْعر 
(3)

والعرب تُذّكر العراء؛ولهذا يقولون انتهينا  

راء  من األرِض واسع  بارد   إلى ع 
(4)

ولهذا ال يمنع من الصرف ؛ألن المكان إذا ُذّكر  

لم يمنع من الصرف،قال سيبويه عن العرب))فمنهم من يذكر ويصرف... ومنهم من 

أنَّث ولم يصرف(( 
(5)

. 

 

ويرى ابن واّلد أّن العراء  على وجهين )العرا( مقصور يكتب باأللف وهو ما      

ف ن ب ْذن اهُ ان الخالي قال تعالىحول الدار والعسكر،)والعراء( ممدود وهو المك

اءِ  ر  [145]الصافات بِاْلع 
(6)

وروى ابن سيده  أّن الم العراء ياء؛ألنه الموضع الذي 

يعرى من العمارة،فهو من الُعري 
(7)

. 

 

ى( العيُن والراُء والحرف المعتل،أصالن       ر  ،ع  و  ر  والعراء من الجذر الثالثي )ع 

صحيحان أحدهما الداللة على الُخلُو والمفارقة 
(8)

ويجمع على أْعراء وأْعِري ة 
(9)

. 

 

فالعراء البراري من األرض التي [ 118]الصافات فَنَبَْذنَاهُ بِاْلَعَراءِ قال تعالى     

ليس فيها نبت 
(10)

أّن العراء في النص الكريم أربعة  هـ( 450،)توذهب الماوردي 

أوجه،الساحل وقيل أرض يقال لها بلد وموضع بأرض اليمن والفضاء الذي ال يواريه 

نبت وال شجر
(11)

وهي المكان الخالي 
(12)

ةُ   ْجهُ األرِض الخالي،واألرُض الواِسع  أو و 
(13)

والمستوية،والُمْصِحرة،وليس بها شجٌر وال جباٌل وال آكاٌم وال رماٌل  
(14)

. 
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ويظهر مما تقدم أّن العراء سميت بذلك؛ألنها عارية مما يغطيها أو يسترها، وقد      

اُء( في أمثال الميداني )مّرة واحدة فقط( ،وفي المثل ر   ))ثَنَْيَت نَْحِوىوردت )الع 

األَوابَِد(( بِاْلَعَراءِ 
(1)

ابِد الوحوش،ويضرب   اء الصحراء،واألو  ر  ْفُت،واْلع  ر  ث ن ْيت أي ص 

لمن يعد ما ال يملكه وال يقدر عليه 
(2)

. 

 

، َعَزْز(  َعَزاز )َعزَّ

اِز ف قُْم((      ز  ))إنَّك  ب ْعُد في الع 
(3)

ٍة قال تعالىالِعزاُز بكسر العين جمع عزيز  أَِعزَّ

أي يمتازون بالغلظة والشدة على الكافرين [81]المائدة َعلَى اْلَكافِِرينَ 
(4)

اُز  ز  والع 

بفتح العين كل أرض  ُصْلب ة  ليست بذات حجارة،ال يعلوها الماء
(5)

ْيء  صلب   وكل ش 

ارة  ،وهو الطين الصلب الِّذي ال يبلغ أن يكون ِحج  فقد استعزَّ
(6)

واألرض المعزوزة  

الشديدة 
(7)

ت ال تكاد تُْنبِت وإِْن   ُمِطر 
(8)

ْيِل قال الشاعر  ة السَّ ِريع  س 
(9)

   

َعَزاَزةُ كلِّ سائِِل نَْقِع َسْوٍء ... لُِكلِّ َعَزاَزٍة سالْت قََرارُ ــ 
(10)

 

اِصح وإسناِد الجباِل واآلكاِم وظهوِر القِف اِف  ح  ويكون من القيعاِن والصَّ
(11)

ومن 

اُز ب ْلدة شمال حلب بينهما يوم، ال يو ز  جد فيها عقرب البلدان الع 
(12)

وموضع في  

اليمن 
(13)

. 

 

ة  وقُّوة        ( العيُن والزاُء المضّعفة،أ صٌل واحٌد يدلُّ على ِشدَّ زَّ ازمن الجذر)ع  ز  والع 

ل بة  وق ْهر   ا من غ  اه اهُم  ا ض  م  و 
(14)

. 

 

ة       ،ويعني القُوَّ والذي يظهر أّن أصل تسمية األرض الصلبة بالعزاز من الِعزِّ

ل ب ة دَّة والغ  والشِّ
 (15)

از( في أمثال الميداني )مرة واحدة فقط( ،  ز   وفي وقد ورد اللفظ )ع 
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))إنََّك بَْعُد في الَعَزاِز فَقُْم((المثل
(1)

فالعزاز األرض الصلبة التي تكون في 

ف من العلم لم تتوّسطه بعد،ويضرب لمن لم يتقّص األرض،ويعن ي أنت في الطَّر 

األمر ويظن أنّه تقّصاه
(2)

. 

 

 ُغبَْيَراء )َغبََر(

))جاَء َعلَى ُغبَْيَراِء الظَّْهِر((     
(3)

اء   ْبر  اُء تصغير الغ  الُغب ْير 
(4)

وهي من األرض  

الحمـراء
(5)

 . 

 

قال الشاعر     
(6)

  

 يَْحِمي دونُها ما وَراَءَها        وال يَْختَِطْيها الدَّْهَر إال  ُمَخاِطرُ ــ َوَغْبَراَء 

وفي البيت أمران األول: داللة غبراء وهي األرض المـجدبـة ال يـرى فـيهـا 

 خـضـراء، والثانـي: 

إعرابها فغبراء مجرورة بتقدير )ُرّب( كأنه قال ُرّب أرض  غبراء  
(7)

وقد جـرت  

كسرة،فهي ممنوعة من الصرف؛ألنّها مؤنثة بألف التأنيث الممدودة بالفتحـة بدل ال
(8)

. 

 

وغبراء صفة األرض جعلت كاالسم لها      
(9)

؛ألن من األماكن لم يقع فيها 

الفعل،وإنما لما تكثر بها الصفة لشيء معين
(10)

وكل صفة كثر استعمالها من غير  

م ْوصوف،قوي تكثيرها اللتحاقها باألسماء
(11)

. 

 

(الغيُن والباُء والراُء،أصالن       ب ر  والغبراء والغبيراء من الجذر الثالثي )غ 

صحيحان أحدهما البقاء،واآلخر لون من األلوان 
(12)

اء  مؤنث أْغب ر،وتجمع   ْبر  والغ 

اوات وُغْبر  ْبر  على غ 
(13)

. 
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األْغب ُر لوٌن ِشْبهُ الُغبار      
(1)

اُء األرض،ومنه قول النبي  ْبر  ))َما أَظلت ( ) والغ 

الخضراء َواَل أَقلَِّت الَغْبراُء ِمْن ِذي لهجٍة أصَدق من أَبي َذر((
 (2)

وقرية من قرى 

اليمامة،بها بنو الحارث بن مسلمة 
(3)

وأرض كثيرة الشجر 
(4)

. 

 

ومن المجاز الغبراء والغبيراء نبت تأُكله الغنم      
(5)

وضرب من الشراب،تتخذه  

تُْسِكُر الحبشة من الذرة وهي 
(6)

واسم لفرس  
(7)

والغبيراء المحاويج والفقراء؛وذلك  

ةٌ ألوانهم وهم أهل المتربة أنَّهُم ُمْغب رَّ
(8)

وقيل اللصوص والصعاليك المهتدون في 

مجاهل األرض والعاملون بطرقها
(9)

جل    ْبراء أُْنث ى الح  والغ 
(10)

والسنة القليلة المطر  
(11)

. 

 

وسميت األرض غبراء؛لُغبرة ل ْون ه ا أو لما فيها من الُغبار      
(12)

وقد وردت  

اُء( في أمثال الميداني )مرة واحدة فقط(،وفي المثل ))جاَء َعلَى ُغبَْيَراِء )الُغب ير 

الظَّْهِر((
(13)

وغبيراء مجرورة بالكسر؛ألنها مضافة
(14)

وهي تصغير غبراء وتعني 

ي ذهابه وإيابه، ويضرب المثل في الخيبة األرض، التي تصاحب الرجل ف
(15)

. 

 

 قَْفر )قَفََر(

))َسَواُء هَُو والقَْفُر((     
(16)

ٌ قليلٌ  ل  الق ْفُر المكان الخالي،وقد يكون به ك 
(17)

وهو اسم  

 )) ْيت  أرضا  بهذا االْسم أنَّْثت  مَّ مؤنث؛لقول الخليل ))فإذا س 
(18)

 واالسم المؤنث إذا كان 
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على ثالثة أحرف وساكن الوسط ومعرفة فمن العرب من يصرفه؛لخفته ومنهم من ال 

يصرفه؛الجتماع التعريف والتأنيث 
(1)

. 

 

( القاُف والفاُء والراُء،أصٌل يدلُّ على ُخلُوٍّ من خير        والقفر من الجذر الثالثي )ق ف ر 
(2)

وتجمع الق ْفر على قِفار 
(3)

وقُفُور 
(4)

. 

 

ِمن األرض الخلو من األهل و الناس الق ْفرُ      
(5)

أو األنيس
(6)

قال الشاعر 
(7)

 

 َوقَْبُر َحْرٍب بَِمَكاٍن قَْفٍر ... َولَْيَس قُْرَب قَْبِر َحْرٍب قَْبرُ ــ 

ِت الّداُر أي خلت  وأْقف ر 
(8)

والق ْفُر مفازةٌ ال ماء فيها وال نبات  
(9)

والقُف يُر بالضم ثم  

الفتح تصغير القفر،وهو المكان الخالي من الناس،وقد يكون فيه كل،والق فِيُر بالفتح ثم 

الكسر من القفر وهو الخالء
(10)

ومن المجاز الق فاُرالخبز بال أُْدم   
(11)

والق ْفُر الثَّْوُر إذا  

ث  به  ه لِيُْحر  ُعِزل  عن أُمِّ
(12)

. 

 

))َسَواُء ُهَو في أمثال الميداني )مرة واحدة فقط( ،وفي المثل وقد وردت)الق ْفُر(     

والقَْفُر((
(13)

وهي األرض الُمْمِحل ة ،ويضرب للبخيل من الناس 
(14)

. 

 

 ؟(---َمْحفَى )

ْحف ى الموضع الذي يُْحف ى منه لخشونته       الم 
(15)

ولم يرد هذا اللفظ بمعناه في  

))َهْيَهاَت َمْحفًى ُدونَهُ َوَمْرَمٌض((معاجم اللغة إال في أمثال الميداني وفي قوله 
(16)

. 
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واأللف في )محفى( ليست ألف التأنيث المقصورة؛ألنها لو كانت ألُف التأنيث      

م معرفة  المقصورة؛لمنع االسم من الصرف،ولم يدخله التنوين سواء كان نكرة  أ
(1)

 

وإنما هي زائدة؛لإللحاق فهي تلحق آخر األسماء المذكرة،فال تمنع االسم من الصرف 

بل يصرف في النكرة، والتنوين دليٌل على تذكيره وصرفه 
(2)

وِخفّة االسم،ولهذا  

يحذف التنوين عند منع الصرف؛كونه علة الِخفّة وثقل ما ال ينصرف 
(3)

. 

 

ْحف ى( في أمثال الميداني )مرة واحدة فقط(،وفي المثل      ))َهْيَهاَت وقد ورد )الم 

َمْحفًى ُدونَهُ َوَمْرَمٌض((
(4)

ُض السائُر فيه أي يحترق؛لحرارة  ُض موضع ي ْرم  ْرم  والم 

ْملِِه،ويضرب لمن ال يوصُل إليه إاّل بشدة وتعب ومقاساة عناء ونصب ر 
(5)

. 

 

أن هنالك عالقات داللية جمعت بين ألفاظ األماكن ذات الطبيعة  ويُلحظ مما تقدم     

لبة.  الص 

اء( فجميعها تعني األرض 1 مَّ ل دة وص  د وك  د  ــ عالقة الترادف جمعت بين األلفاظ )ج 

ب اِسب  قِع وس  اء والب ّرية( فكالهما األرض الواسعة الخالية، و)ب ال  الصلبة، و)الّصْحر 

ة( فالجميع األرض ال  مقفرة .وفاِل 

 

راد و الق ْفر( فالقفرالفضاء الخالي أو فيه 2 ــ عالقة االشتمال جمعت بين اللفظين )ج 

ُل من الجراد الذي هو الفضاء الخالي ال نبات فيه. مُّ وأْشم   نبات قليل فهو أع 

 

ّماء( مع )ظ لِف ة 3 ة وص  ل د  د وك  د  ــ عالقة المطلق والمقيد قد جمعت بين األلفاظ)ج 

از(  ز  فاألُولى األرض الصلبة مطلقا ،أّما الثانية فداللتها مقيدة،فالظ لِف ة األرض التي وع 

اُز فهي األرُض الصلبةُ الخاليةُ من الحجارِة. ز   ال يظهر عليها أثر ؛لصالبتها،أّما الع 

 

ْحف ى( فاألول الموضع 4 ْمل ق، الم  ــ عالقة التضاد التي جمعت بين اللفظين)ق اع س 

 الموضع الخشن. األملس والثاني
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 :يوه ]المطلب الثاني: أماكن ذات أرض لي نة أوال تصلها الشمس[

 الظِّل  )ظَلَّ، ظَلََل(

ْمِح،وِمَن َخْرِت األْبَرِة،وِمْن َسم  الِْخيَاِط((      ))أَْضيَُق ِمْن ِظلِّ الر 
(1)

الظِّلُّ المكان الذي 

ُب عنه ضوء الشمس،والمكان الظليل دائم  الظِّلِّ يُْحج 
(2)

ثُمَّ تََولَّى إِلَى قال تعالى

رة  وقيل ظلُّ حائِط  [91]القصص الظِّلِّ  ج  فالظلُّ في النص الكريم قيل ظلُّ ش 
(3)

فهو 

ما يستظل به من شجر أو غيره 
(4)

وقيل إّن الظلَّ أول النهار،فإذا نسخته الشَّْمس ثم  

ع  فهو ف ْيء  ج  ر 
(5)

دون الشعاع،فإذا لم يكن  وهو في الحقيقة ضوء شعاع الشمس 

ة وليس بِِظلٍّ  ضوء فهو ظُْلم 
(6)

وهذا المعنى ال يكون إاّل في مكان دون مكان 

آخر؛وذلك لوجود مانع يمنع شعاع الشمس من الوصول، وهذا ما جاء في المثل 

أي موضع ظله  ))ترك الظبي ِظل ه((
(7)

وما جاء عن الزمخشري  أظلني الغمام 

وتظللت أنا واستظللُت وظلُّ ظليل  والشجر وظللني من الشمس
(8)

كلها عبارات تدلُّ  

 على مكان ال يصلها شعاع الشمس؛لسبب أو مانع.

 

ْنهُ فهو ِظلٌّ وف ْيء ، وقيل الظلُّ ما       ْوِضع  تُكوُن فيه الشمُس فتزوُل ع  وقيل كلُّ م 

نّة وال كان قبل  الشمس والفيء بعد؛ألن الشمس ال تعاقب ِظلَّها؛ولهذا قالوا ظِ  لُّ الج 

يُق ال ف ْيؤها بل هي ظٌل دائٌم 
(9)

وعن الّزبيدي الظّلُّ ُكلُّ ما لم ت طَّلِْع عليه  

ى فيئا  إاّل ب ْعد  [08]الرعد أُُكلَُها َدائٌِم َوِظل َهاقال تعالى الشَّْمس،والفيئ ال يُْدع

 ، ْربِيِّ ت الّشْمُس أي رجعت إلى الجانب الغ  واِل إذا فاء  فالفيء شرقي والظِّلُّ الزَّ

ربِيٌّ  غ 
(10)

والظّلُّ أِشّعة ضوئيَّة تقع على جسم ُمعتم يمنع نفوذها 
(11)

. 

 

والذي يظهر مما تقدم أّن الظلَّ الموضع الذي لم تنفذ إليه الّشْمُس وال ت ِصُل      

إليه؛لوجود مانع معتم ويكون في الجهة المقابلة للجهة التي سقطت عليها 

ذُ  ثُمَّ تََولَّى إِلَى قال تعالىلالستراحة من عناء العمل أو السفر  الشمس،ويُتّخ 

 .[91]القصص الظِّلِّ 
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(الظّاُء والاّلُم المضّعفة،يدل على ستر شيء لشيء       والظِّلُّ من الجذر)ظ لَّ
(1)

 

ويجمع على أظالل  وِظالل  وظُلُول  
(2)

. 

 

( في أمثال الميداني )      ))تََرَك الظَّْبُي مرات فقط(،وفي المثل8وقد ورد)الظِّلُّ

ِظلَّهُ((
(3)

أي موضع ظلّه وهو الِكن اس الذي يُْست ظ لُّ به في شدة الحر،فيأتيه الصائد 

فيثيره فال يعود إليه،ويضرب لمن ن ف ر من شيء فتركه تركا  ال يعود إليه،ولهجر 

الرجل صاحبه 
(4)

. 

 

 ثَُريَّا )ثرى، ثرا، ثرو(

))َصاَرْت ثَُريَّا َوْهَي ُعوٌد أَْقَشُر((     
(5)

يَّا األرض النِّديَّة  الثُّر 
(6)

ى   وهي تصغير الثَّر 
(7)

وذهب ابن سيده أّن ثريا تصغير على جهة التَّكبير 
(8)

ويرى الوقّاد أّن أصلها قبل 

ى( فقلبت الواو ياء التصغير )ثروى( من الثروة أي الكثرة،فصغرت فصارت  ْيو  )ثُر 

يّا  وأُْدِغم ت الياء في الياء فصارت ثُر 
(9)

. 

 

يَّا أصلية؛ألن اللفظ عند التصغير ترجع       فمن المالحظ مما تقدم أّن الياء في الثُّر 

حروفه األصلية،قال أبو البركات األنباري في وزن إنسان عن الكوفيين ))والذي يدل 

النسيان أنّهم قالوا في تصغيره أُن ْيِسي ان فردوا الياء في حال  على أّن إنسان مأخوذ من

التصغير؛ألن االسم ال يكثر استعماله مصغرا  كثرة استعماله مكبرا  والتصغير يرد 

األشياء إلى أصولها فدل على ما قلناه(( 
(10)

. 

 

ّكر       وذهب عياض بن موسى السبتي أن ثريا ُمْفرد ُمذ 
(11)

والتذكير ال يمنع من  

الصرف 
(12)

يَّا مفرد لواحدة من مجموعة   وذهب الدكتور أْحمد مختار عمر أّن ثُر 

المصابيح وجمع لمجموعة من النجوم 
(13)

. 
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وقد ُرسمت األلف في ثريّا ألفا  مطلقة؛ألنها مسبوقة بالياء ويستثنى من ذلك اللفظ      

)ي ْحي ى(
(1)

. 

 

يّا من الجذر       ى( الثّاُء والّراُء والحرف المعتل،أصٌل واحٌد والثّر  ،ث ر  و  الثالثي )ث ر 

ُف اليُْبسِ  وهو الكثرة وِخال 
(2)

. 

 

الثَّرى التراب وُكلُّ ِطين  ال يكوُن الزبا  إذا بُلَّ      
(3)

وأرض ثريا إذا كانت ذات  ثرى  
(4)

ْيُت التُّْرب ة  أي ب ل ْلتها، وأرض ث ْريا أي ذات ن دى،   ث رَّ وأرض ُمْثِرية إذا لم ي ِجّف و 

اها  ث ر 
(5)

ويقال التقى الثريان وهما المطر وندى األرض 
(6)

ويرى الثعالبي أنّه ال يُقال  

ث رى  إاّل إذا كان ن ِديّا  وإاّل فهو تُراب 
(7)

ِديُّ   اُب النَـّ ى التُّـر  ر  فالثَـّ
(8)

 . 

 

ومـن المجاز الثّريا اإلبل،والثري الكثير المال      
(9)

رأة   يّا الم  والثُّر 
(10)

والنَّْجُم  
(11)

 

ي ْت بذلك لغزارة نُوئِها  أو الكواِكُب؛ُسمِّ
(12)

يَّا بئر بمكة لبني تميـم، ومـاء لبنـي   والثُّر 

الضبـاب ولمحـارب،والثـريّا أ ْبنِي ة بنـاها المعتضد قرب التاج،بينهما مقدار ميلين، 

وعمل بينهما سردابا  وهي االن خراب 
(13)

ْرِج ونو  ع من السُّ
(14)

. 

 

اب       ى، الذي هو التُّر  ويظهرأن سبب تسمية الموضع من األرض ثريا من الثَّر 

الذي يصيُر ِطينا  الزبا  إذا بُلَّ 
(15)

يّا( في أمثال الميداني ) مرات 3وقد وردت)الثُر 

))َصاَرْت ثَُريَّا َوْهَي ُعوٌد أَْقَشُر((فقط(،وفي المثل
(16)

ة،تصغير الثريّا األرض الندي

ى،وامرأة ثروى إذا كثر مالها،واألقشر األحمر الذي كأنه نزع قشره ، ويضرب  ث ْرو 

لمن حسنت حاله بعد فقر وكثر مادحوه بعد ذم 
(17)

. 
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 َدْهنَاء )َدَهَن(

ْهنَاِء((       ))أَْعَرُض ِمَن الدَّ
(1)

ْهن اُء الموضع الذي فيه الرمل،والنسبة إليه  الدَّ

دهناوي
(2)

وهي اسم ممدود،ويمكن قصره ومعناه واحد 
(3)

وأصلها صفة كثراستعمالها 

من غيرموصوفها،فقوي تكثيرها التحاقها باألسماء 
(4)

. 

 

يرى ابن جني أّن الهمزة في دهناء على قياس صحراء،فهي بدل من ألف المفردة      

في دهنا فيمن قصر،وقد قلبت همزة؛لوقوعها بعد األلف التي زيدت للمد
(5)

وذهب ابن  

يعيش إلى أن الهمزة في دهناء ليست للتأنيث كما يرى البعض،بل هي بدل من ألف 

التأنيث الواقعة بعد األلف الزائدة للمد،فالتقت ألفان زائدتان األولى زائدة للمد والثانية 

زائدة للتأنيث،فكان البد من التخلص من اجتماع ساكنين،وهو بحذف أحدهما أو 

ف فلم يجز لكليهما؛ألن األولى لو حذفت لفقدنا )المد(،وبُْنية الكلمة تحريكه ،أّما الحذ

المّد،وأّما الثانية لو حذفت لزال علم التأنيث ، فلما امتنع حذف أحدهما تعين تحريك 

أحدهما،أّما األول فال يجوز تحريكه؛ألنه عند تحريكه نفقد المد،فوجب تحريك 

اء كصحراء وحمراء الثانية،فلما حركت انقلبت همزة،فصارت دهن
(6)

تمنع من 

الصرف؛ألنها مختومة بألف التأنيث الممدودة 
(7)

. 

 

( الدال والهاء والنون،أصٌل واحٌد يدلُّ على لين        ه ن  ودهناء من الجذر الثالثي )د 

وسهولة ، فالدهناء موضع وهو رمل ل يِّن 
(8)

. 

 

الدهناءرمال في طريق اليمامة إلى مكة،ال يعرف طولها،أّما عرضها فثالث      

ر ،وهي على أربعة أميال من ه ج  ليال 
(9)

والدهناء الفالة أي الصحراء  
(10)

ومن المدن 

والبلدان الدهناء بلد معروف 
(11)

وأحد ديار بني تميم،وهي أكثر بالد هللا ــ سبحانه  

ت العرب جمعاء  وتعالى ــ كل  مع قلة أعداد ب ت ربَّع  المياه،وإذا أْخص 
(12)

واسم لدار 

اإلمارة في البصرة 
(13)

. 
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 .356/  3ينظر: شرح المفصل  -6

 .168/  1نفسه  -7

 .301/  1أساس البالغة)دهن( ، وينظر:  308/  2مقاييس اللغة)دهن(  -8

 .559/  2معجم ما استعجم)الدهناء(،  -9

 .779/  1وينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة)دهن(  1197القاموس المحيط)دهن(  -10

وينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر )ابن االثير( )دهن(   687/  2جمهرة اللغة)دنه(  -11

2  /146. 

 .2116/  5والصحاح)دهن(   117/  6دهن( ينظر: تهذيب اللغة) -12

 .42/  35تاج العروس)دهن(  -13
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ْهن؛لما يتصف به من اللين والسهولة،فاستعير       ويظهر أّن االسم مشتق من الدُّ

اللفظ للموضع الذي يقترب من هذه الصفات
(1)

ْهن اء( في أمثال الميداني   وقد وردت )د 

(( مرات(، أحدها3) ْهنَاء تَِدل  َك الدَّ ))لَْيَس على أمِّ
(2)

ويضرب لمن يدل في غير 

 موضع دالل  
(3)

و المثل رجز أنشده ابن األعرابي قوله 
(1)

. 

ْهَنا َتِدلــ  (8)لْسَت َعَلى أُمك بالدَّ
 

 

 ِجْلَذان )َجلََذ(

))أَْسَهُل ِمْن ِجْلَذاََن((     
(6)

ِجلذان حمى قريب من الطائف،لين مستو كالراحة 
(7)

فيها 

من التصحيف والتحريف فهي كما وردت بالذال فقد وردت أيضا  بالدال نحو جلدان 

وجّدان، وبالهمزة نحو جّداء وجلداء وجد 
(8)

. 

 

ممنوعة من الصرف؛لللف والنون الزائدتين المضارعتين أللفي التأنيث في      

األلف مانعة من الصرف فكذلك ما أشبهها أي األلف  صحراء وحمراء،فكما

والنون
(9)

 وهذا ما جاء في المثل السابق.

 

ة        ( الجيُم والالُم والّذاُل،أصٌل صحيٌح ي ُدلُّ على قُوَّ ل ذ  وجلذان من الجذر الثالثي )ج 

ْلب ةُ  لِيظ ةُ الصُّ ةُ األرُض الغ  اء  فالِجْلذ 
(10)

. 

 

ن  عقب ة بالطَّائِف قال ابن سيده إّن جلذا     
(11)

وجلدان )بالدال( بلد شرقي الطائف  
(12)

وقيل جلذان )بالذال( 
(13)

قريب  من  الطائف،يسكنه بنو نصر بن معاوية من  

هوزان، ليّن مستوي كالراحة 
(14)

وقيل صحراء  
(15)

. 

                                                 

 .301/  1، وينظر: أساس البالغة)دهن(  308/  2مقاييس اللغة)دهن(  -1

 .382/  2،  54/  2، وينظر:  179/  2مجمع األمثال  -2

 .179/  2نفسه  -3

وهو  42/  35روس)دهن(وتاج الع163/ 13الرجز البن األعرابي،في لسان العرب )دنن(  -4

 (..11/293بال نسبة في المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية )

 .42/  35تاج العروس)دهن(  -5

 .354/  1مجمع األمثال  -6

 .562/  2الصحاح)جلذ(  -7

 .405/  1ينظر: مجمع األمثال  -8

 .186/  1ينظر: شرح المفصل  -9

10-  ) ل ذ   .472/  1مقاييس اللغة)ج 

 .362/  7المحكم والمحيط األعظم)جلذ(  -11

 .83 – 82الجبال واألمكنة والمياه )ِجْلدان( -12

 .88،نفسه  -13

ان(  -14 ل ذ ( 151/  2معجم البلدان)ِجْلذ  ، والقاموس  481/  3، وينظر: لسان العرب)ج 

 .387/  9و)جلذ(  481/  7، وتاج العروس)جدد(  332المحيط)ِجلَّْوُذ(، 

 .481/  7العروس)جدد( ينظر: تاج  -15
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وقد ذكر ياقوت الحموي أّن جلذان ُسّمي بجلذان بن أزال بن عبيل بن عوص بن      

( إرم بن سام بن نوح )
(1)

ان( في أمثال الميداني )مرتين(  وقد وردت)ِجْلذ 

))أَْسَهُل ِمْن ِجْلَذاََن((فقط،وفي المثل
(2)

َحْت بِِجْلَذاَن(وقوله    )َصرَّ
(3)

وجلذان ِحمى 

ستو  كالراحة،ويضرب للمر الواضح الذي ال يخفى ؛ألن قريٌب من الطائف،لين م

ر  فيه يتوارى به م  جلذان ال خ 
(4)

. 

 

 القَِصيم )قََصَم(

))َعلَى َما َخيَلَْت َوْعُث القَِصْيم((     
(5)

ى ،وهو غير  الق ِصيُم من الرمل ما نبت الغ ض 

الفصم،فالقصم بالقاف هو أن ينكسر الشيء فيبين،أّما الفصم بالفاء هو أْن ينصدع 

الشيء من غير أن يبين 
(6)

وََكْم َقَصْمَنا ِمْن قَ ْريٍَة  قال تعالىفهواسم معناه العام االنكسار،
[11]االنبياء  َكاَنْت ظَاِلَمةا 

(7)
ن سيده عن أبي حنيفة أّن القصيم بغير الهاء وقد روى اب

ائم،والقصيمة الغيضة، وهي ما سهل من األرض وكثر  ة الغضى،وجمعها ق ص  م  أج 

شجره 
(8)

. 

 

ومن المواضع القصيم موضع بين النِّباج والب ْحرين      
(9)

وموضع بين اليمامة 

والبصرة 
(10)

أّما المجازية فالقصيم البلية؛ألنها تقصم الظهر وتكسره  
(11)

وعتيق  

القطن أو عتيق شجرة،وأصل المراتع 
(12)

. 

 

( القاف والصاد والميم،يدل على الكسر،الياء فيه       م  ويصاغ من الجذر الثالثي )ق ص 

زائدة 
(13)

ة   والق ِصيُم جمع ق ِصيم 
(14)

وجمع الجمع قُُصٌم وق صائمُ  
(15)

امٌ وأْقص  
(16)

. 

                                                 

ان(،  -1  .151/  2معجم البلدان )ِجْلذ 

 .354/  1مجمع األمثال  -2

 .405/  1 نفسه  -3

 .354/  1نفسه  -4

 .16/  2مجمع األمثال -5

هُ   2013/  5وينظر:الصحاح)قصم(   297/  8تهذيب اللغة)قصم(  -6 م  والقاموس المحيط )ق ص 

 .1150ي ْقِصُمهُ( 

 .2/421السمرقندي)بحر العلوم(ينظر:تفسير  -7

والمخصص)باب ذكر ما يعم الشجر   220/  6ينظر: المحكم والمحيط األعظم)القصم(  -8

 .175/  3ويخصها من المنابت( 

ْرد ب(  -9  .1114/  2ينظر: جمهرة اللغة)ح 

 .282/  33، وينظر: تاج العروس)قصم(   1150القاموس المحيط)قصمة يقصمه(   -10

 .5514/  8وشمس العلوم)فعيلة(   84/  2س البالغة)قصم( ينظر: أسا -11

 .282/  33، وينظر: تاج العروس)قصم(   1150القاموس المحيط)قصمة يقصمه(   -12

13-  ) م   .93/  5ينظر:مقاييس اللغة) ق ص 

 .2013/  5ينظر: الصحاح)قصم(  -14

 .1150القاموس المحيط)قصمة يقصمه( ،  -15

 .282/  33تاج العروس)قصم(  -16
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))ِسْرَحاُن القَصيِِم((وقد ورد)الق ِصيُم( في أمثال الميداني  )مرتين فقط(،أحدهما     
(1)

 

القَصيِِم((
(1)

ى   والقصيم رملة تنبت الغ ض 
(2)

ى من نباِت الرمِل،والعرب تقول   والغ ض 

ى؛ألنه ال يُب اشرالناس  إاّل إذا أراد أن يُغير   ئاب ذئب الغ ض  أخبُث الذِّ
(3)

وظاهره إشارة 

 عض الناس؛لما يقومون به من مكر وخداع. إلى ب

 

 أَْبَدح )بََدَح(

))أَخَذهُ بِأْبَدَح َوُدبَْيَدَح((     
(4)

اِسع  البِْدُح الفضاء الو 
(5)

يمنع من الصرف؛ألنه اسٌم 

ل نعٌت لغيره  على وزن أْفع 
(6)

أي ال ينصرف للصفة ووزن الفعل  
(7)

. 

 

دُّ إليه فُُروٌع       ( الباُء والّداُل والحاُء،أصٌل واحٌد تُر  ح  وأْبد ح من الجذر الثالثي )ب د 

هُول ةُ  ةُ والسُّ او  خ  ابِه ةٌ، فأّما األْصُل فاللِّيُن والرَّ ُمت ش 
(8)

ويجمع على بُُدوح  وبِداح  وبُُدح   
(9)

. 

 

ع       ْبدوح ما اتَّس  ُح والم  اُح واألْبد  اُح األرض اللِّين ة الواسعة،وعن األصمعي الب د  الب د 

من األرض 
(10)

تُها   اح  ةُ الداِر س  وبِْدح 
(11)

اء   ْسر الف ض  وعن ابن منظور البِْدح بالك 

ْسر األرض اللَّ  اُح بِالف ْتح المتسع ِمن  األرض،والبِداُح بالك  ةُ الواِسُع،والب د  اِسع  يِّنة الو 
(12)

. 

 

في أمثال الميداني )مرة واحدة فقط(،وهي األرض الرخوة  )أْبَدح(وقد ورد اللفظ     

))أَخَذهُ بِأْبَدَح َوُدبَْيَدَح((اللينة الواسعة،وفي المثل
(10)

ودبيدح لفظ يدل على الرخاوة 

والسهولة والسعة مثل البداح للمتسع من األرض،ويضرب ألخذ الشيء بالباطل
(14)

. 

 

 

 

 
                                                 

 .16/  2.وينظر333/  1مجمع األمثال  -1

 .333/  1نفسه  -2

 .129ــ 15/128ينظر: لسان العرب)غضا(، -3

 .63/  1مجمع األمثال  -4

 .273/  1جمهرة اللغة )بدح(،  -5

 .3736/  6شمس العلوم)االنصراف(  -6

 .174 – 173/  1شرح المفصل  -7

8-  )  .214/  1مقاييس اللغة)ب د ح 

 .408/  2العرب)بدح( لسان  -9

 .250/  4تهذيب اللغة)بدح(  -10

 .354/  1الصحاح)بدح(  -11

وينظر: المجموع المغيث في غريب القرآن والحديث   408/  2لسان العرب)بدح(  -12

 .136/  1)األصبهاني( )بدح( 

 .63/  1مجمع األمثال  -13

 .63/  1نفسه  -14
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 بَْطَحاء )بََطَح(
))ُخْذ ِمْنَها َما قَطََع البَْطَحاَء((     

(1)
اُء مسيل في األرض فيه حصى، وهي  الب ْطح 

ثُر استعمالها فوقعت موقع االسم صفة ك 
(2)

واستعملت استعمال األسماء،ولذلك قالوا 

في الجمع بطحاوات
(3)

واألصل مكان أبطح، ولكن ال يجوز ذكر الموصوف؛وذلك 

لغلبة الصفة على الموصوف
(4)

وتؤنث على بطحاء،فيغلب عليها نعتها،حتى يصير 

كاالسم بمنزلة مذكرها،وال يقول أحد للمؤنث أبطحة
(5)

ولذلك تمنع من الصرف؛ألنها 

مؤنثة بألف التأنيث الممدودة
(6)

. 

 

وذهب ابن جني أّن أصل الهمزة في بطحاء بدل من ألف التأنيث،وعند الجمع في      

ء تقلب األلف ياء؛النكسار الحاء قبلها في )بطاِحي( فيكون تقديرها بطحا

)بطاِحيا(،فتقع الياء الساكنة قبل األلف اآلخرة الراجعة عن الهمزة؛لزوال األلف من 

قبلها،فتقلب األلف ياء؛لوقوع الياء ساكنة قبلها، وتدغم األولى المنقلبة عن األلف 

ألف التأنيث فتصير بطاِحيّ الزائدة في الياء اآلخرة المنقلبة عن 
(7)

. 

 

وقد تستبدل الهمزة المنقلبة عن ألف التأنيث إلى نون في بطحاء،فتكون      

؛وِعلّة هذا االستبدال لشيء آخر وهو داللة النون في  ،كما في صنعاء صنعانِيٌّ بطحانِيٌّ

لُّ  وا سكران وعطشان،فهي منقلبة عن همزة التأنيث كما في بطحاء؛ألن العرب إذا أع 

شيئا تركوا بعضه خارجا  على األصل؛ليكون شبهة على األصل الذي اْنت ق لُوا عنه إلى 

غيره
(8)

. 

 

والبطحاء من الجذر الثالثي )بطح( الباء والطاء والحاء،وهو تبسط الشيء      

وامتداده 
(9)

اوات  وأباِطح وبِط اح   وتجمع على ب ْطح 
(10)

قال 
(11)

 

َفُه ... ِمن اْبِن َأِبي َشْيِخ اأَلبَاِطِح طَاِلبِ َنَجْوُت َوَقْد َبلَّ ــ   الُمَراِديُّ َسي ْ

اء،  ( كان شيخ  مكة ) ألن ابا طالب والمراد بها مكة المكرمة؛ فاألباطح جمع ب ْطح 

 

 

                                                 

 .231/  1مجمع األمثال ،  -1

 .202 – 201/  3ينظر: الكتاب  -2

 .647/  3نفسه ينظر: -3

 .166، ونتائج الفكر في النحو، 497 – 496ينظر: تصحيح الفصيح وشرحه،  -4

 .497 – 496ينظر: تصحيح الفصيح وشرحه،  -5

 .168/  1ينظر:شرح المفصل  -6

 .101 – 100/  1ينظر: سرصناعة اإلعراب)صفات الهمزة(  -7

 .341 – 340نون( ينظر: شرح التصريف )إبدال ال -8

 .260/  1مقاييس اللغة)بطح(  -9

 .647/  3ينظر: الكتاب  -10

،والمعجم 1/737البيت ينسب لمعاوية بن أبي سفيان ومن الطويل،ينظر:شرح التصريح -11

 ...1/456العربية  اللغةالمفصل في شواهد 
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ام علي ) (،والمرادي ابن ومن أْعي ان أهلها وأشرافها،وابن أبي شيخ األباطح اإلم 

ملجم )لعنه هللا( 
(1)

 . 

 

ع   سمي أبطح      اء مسيل فيه  دقائق الحصى ،فإن عرض  واتَّس  ب ْطح 
(2)

وهي مجرى 

السيل
(3)

وأصل البطحاء هو البطح،ومعناها االنبساط،فهي الرمل المنبسط على وجه  

األرض
(4)

وذهب األزهري أنّها المكان السهل الذي ال حصى فيه وال حجارة 
(5)

وهي  

كل مكان متسع 
(6)

وبطن الوادي،إذا كان فيه رمٌل وحصى  
(7)

وقيل البطحاء الحصى  

فقط 
(8)

اء،يسيل فيها الماء تاركا  فيها   والبطحاء سهل أو أرض منبسطة فسيحة األْرج 

الرمل وصغار الحصى 
(9)

. 

 

ّرة واحدة فقط(،وفي المثل      اء( في أمثال الميداني )م  ))ُخْذ ِمْنَها وقد وردت )ب ْطح 

البَْطَحاَء(( َما قَطَعَ 
(10)

فقوله ِمْنه ا أي من اإلبل،والبطحاء تأنيث أبطح وهو مسيل فيه 

ُدق اق الحصى،ويراد بالمثل خذ من اإلبل ما كان قويا ،ويضرب في االستعانة بأولِي 

القوة 
(11)

 وهو نوع من التكاتف االجتماعي بين الناس.

 

 َخبَار )َخبَر(

َب اْلَخبَار       أَِمَن الِعثَاَر(())َمـْن تََجنّـَ
(12)

الخباُر األرض الرخوة التي ت ت ْعت ُع فيها 

الدواب 
(13)

وهي صفة،ولكثرة استعمالها استعملت استعمال االسم  
(14)

وخبار جمع 

خبراء)جمع تكسير(؛ألنها صفة صارت اسما  
(15)

قال ابن سيده نقال  عن سيبويه قوله  

))قال سيبويه وخبار كسروها تكسير األسماء،وسلموها على ذلك وإن كانت في 

األصل صفة؛ألنها قد جرت مجرى األسماء(( 
(16)

. 

 

                                                 

 .738 – 737/  1ينظر: شرح التصريح على التوضيح)الوقاد(  -1

 .356/  1، وينظر: الصحاح)بطح(  174/  3العين)بطح(  -2

 .169/  1الجيم )باب الحاء(  -3

 .280/  1ينظر: جمهرة اللغة)بطح(،  -4

 .34الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي)البطحاء(،   -5

 .128/  1مجمل اللغة)بطح(،  -6

 .87/  1مشارق األنوار على صحاح اآلثار )بطح(  -7

 .413/  2وينظر لسان العرب)بطح(  75/  1لجوزي( )الباء مع الطاء( غريب الحديث)ابن ا -8

 .216/  1معجم اللغة العربية المعاصرة)بطح(  -9

 .231/  1مجمع األمثال ،  -10

 .231/  1نفسه ،  -11

 .306/  2مجمع األمثال  -12

 .258/  4العين)خبر(  -13

 .544،والكليات، 3/368،والمقتضب399 – 398/  3ينظر: الكتاب  -14

 .399 – 398/  3الكتاب  -15

 .180 – 179/  5المحكم والمحيط األعظم)خبر(  -16
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( الخاء والباء والراء،أصالن أحدهما       بِر  ويصاغ الخبار من الجذر الثالثي )خ 

اللين والرخاوة والُغْزر
(1)

. 

 

الخباُراألرض المترخية،فيها جحرة تعثر الخيل فيها      
(2)

تسوخ فيها القوائم 
(3)

وقيل 

ْيب ر إنّ  بار من خ  أصل خ 
(4)

؛ألنها أ ق ّرت في يد أهلها على النصف،فقيل خابرهم أي 

عاملهم في خيبر
(5)

. 

 

( ومن المواضع الخبار موضع قريب من المدينة،كان على طريق رسول هللا )     

عندما خرج من المدينة يريد قريشا  
(6)

بار الجراثيم جمع جرثوم،وهو   ومن المجازالخ 

التراب المجتمع بأصول الشجر 
(7)

ونوع من السمك  
(8)

. 

 

ب ار( في أمثـال المـيدانـي )مـرة واحـدة فقـط(،وفـي المثـل      ))َمـْن وقد وردت )خ 

َب اْلَخبَار أَِمَن الِعثَاَر(( تََجنّـَ
(9)

افِيق،وهي   ب ار األرض المهملة فيها حجارة ول خ  والخ 

الشقوق 
(10)

 ويضرب للرجل الحذر في التعامل مع األمور. 

 

 ُدبَي  )َدبَا، َدبَي(

 

ُدب ىٌّ موضٌع واسٌع      
(11)

((وقوله    ))َجاء بَِدبَى ُدوبًَي 
(12)

بى   د  ن ا بمال  كثير  ك  اء  أي ج 

اِسع  ذلك الموضع الو 
(13)

راُد ف ت بِيُض فيِه   وِضٌع ل يٌِّن بالدَّهناِء،ت أل فُه الج  وُدب يٌّ م 
(14)

. 

 

ةٌ واحدةٌ ثم يحمل عليها       لِم  الّداُل والباُء والياُء في ُدب ّي ليس أصال ،وإنّما هو ك 

با إذا جاء بمال  كا ب ا د  ، وقولهم جاء  فالٌن ب د  ك  رَّ اُد إذا ت ح  ر  ب ا الج  لدَّبا تشبيها  فالدُّ
(15)

. 

                                                 

 .239/  2مقاييس اللغة)خبر(  -1

( 20/  1المعاني الكبير في أبيات المعاني -2  .976/  2، وينظر: جمهرة اللغة)قُْلن 

  157/  7ينظر: تهذيب اللغة)خبر(  -3

ْيب ر:بلسان اليهود الحصن،وقيل ُسمّ  -4 ْيب ُر بن قانِي ة،ينظر تاج خ  ي باسم رجل من العماليق وهوخ 

 . 11/131العروس)خبر( 

 .5/  2مجمع بحار األنوار في غرائب التنزيل ولطائف األخبار)خبر(  -5

والمعالم األثيرة في السنة  393ينظر: ما اتفق لفظه وافترق مسماه من األمكنة )باب خبار(  -6

 .107والسيرة)ابن شراب( )الخبار( 

 .127/  11تاج العروس)خبر(  -7

 .14/  4تكملة المعاجم العربية )خبار(  -8

 .306/  2مجمع األمثال  -9

 .306/  2نفسه  -10

 .31/  38، وينظر: تاج العروس)دبي(  142/  14تهذيب اللغة)دبا(  -11

 .172/  1مجمع األمثال  -12

 .543/  2ب ّي( وينظر: معجم ما استعجم)دُ   142/  14تهذيب اللغة)دبا(  -13

 .406/  9المحكم والمحيط األعظم)دبي(  -14

ب ي(  -15  .328 – 327/  2مقاييس اللغة)د 
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( في أمثال الميداني )مرة واحدة فقط( ،وفي المثل      ))َجاء بَدبَى وقد ورد اللفظ)ُدب ىٌّ

، وَدبَى ُدبَبَّْيِن(( ُدبَىٍّ
(1)

ب ى الجراد ،وُدب ّي الموضع الواسع،أي جاء بالمال الكثير  فالدَّ

ب ى ذلك الموضع كد 
(2)

. 

 

 َغْضَراء )َغَضَر(

))لَْو َكاَن فِي َغْضَراَء لَْم يَْنَشْف((     
(3)

ْذب ةُ فيها خضرة  اُء األرُض الطيبة الع  ْضر  الغ 

ولين
(4)

ممنوعة من الصرف؛للتأنيث باأللف الممدودة
(5)

. 

 

( الغيـُن والضـاُد والـراُء،أصـٌل صحيـٌح يدلُّ على       ر  وهي من الجذر الثالثي )غ ض 

ة  ون ْضر   ة  ُحْسن  ون ْعم 
(6)

ْضراوات وُغْضر   وتجمع على غ 
(7)

. 

 

ْضراُء أرٌض ال ينبت فيها النخل حتى تحفر،وأعالها كذان      الغ 
(8)

أبيُض  
(9)

وهي  

ة األرض التي طينتها ُحرَّ
(10)

ط يّب ةٌ 
(11)

وعن ياقوت الحموي الغضراءاألرض السهلة 

الطيبة التربة
(12)

والمال
(13)

. 

 

ويظهر أن الغضراء اشتقت من الخضراء أي البلل والرطوبة،فعن األصمعي إن      

لِكة  أصل الغضراء طينة خضراء ع 
(14)

ة ذات   ِضر  وعن ابن دريد قوله))وأ ْرض غ 

ر(( طين أْخض 
(15)

ف   ز  وقد تكون من الغ ضارة،وهي الطيُن الُحرُّ الذي يتخذ منه للخ 

فيسمى الغ ضار  
(16)

 ادي بين الرأيين قوله ))الغضارةُ الطّين الالزب الفيروزآب وجمع  

 

                                                 

 .172/  1مجمع األمثال  -1

 .172/  1نفسه  -2

 .199/  2مجمع األمثال  -3

 .439/ 1المنتخب من غريب كالم العرب)باُب األْرِضين( -4

 .168/  1ينظر: شرح المفصل  -5

( مقاييس  -6 ر   .427/  4اللغة)غ ض 

 .1624/  2ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة)غضر(  -7

ذَّانة، ينظر حلية الفقهاء ، أحمد بن  -8 ة واحدتها ك  ّذاُن  حجارة رخوة يحسبها الناظُر ن ِخر  الك 

ذَّاُن( ،  ّج /الك   . 120فارس )باب أعمال الح 

 .30/  5والمخصص)فعالء(   51/  8ضر( وينظر: تهذيب اللغة)غ  365/  4العين)غضر(  -9

 .401/  5، وينظر: المحكم والمحيط األعظم)غضر(  9/  2ديوان األدب)ف ْعالء(  -10

 .599/  3اإلبانة في اللغة العربية)الغضراء(  -11

 هكذا ورد اللفظ في المصدر وقد يراد به)والماء ال المال(. -12

 .205/  4معجم البلدان)غضار(  -13

ْضراءهم( ، أدب الكا -14 ،وينظر:الزاهر في معاني كلمات 414تب، ابن قتيبة)أباد هللا خ 

هُم  ْضراء  ومجمل   770/  2(، وينظر الصحاح)غضر( 191/  1الناس)وقولهم: أباد هللاُ خ 

(  697/  1اللغة)غضر(  ر   .427/  4ومعجم مقاييس اللغة)غ ض 

 .748/  2ينظر: جمهرة اللغة)رضغ(  -15

 .23/  5( لسان العرب)غضر -16
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ْضراُء، وأرٌض فيها طيٌن  ةُ الخ  لِك  ْضراُء: األرُض الطَّيِّب ةُ الع  ... والغ  األخضر الُحرُّ

 )) ُحرٌّ
(1)

. 

 

اء( في أمثال الميداني )مرة واحدة فقط( ،وفي المثل      ْضر  ))لَْو َكاَن وقد وردت )غ 

َشْف((فِي َغْضَراَء لَْم يَنْ 
(2)

فالغضراء أرٌض طينتها حرة،أي لو كان معروفك عند 

كريم لم يِضْع ويشكر
(3)

. 

 

 َمْقنَأة)قَنَأ، قَنَا،قِنَا، قََمأ، قَنَو(

َمائُِم((      ))َمْقنأةٌ ِريَاُحَها السَّ
(4)

ْقن أةُ األرض التي ال تكاد الشمس تصيبها  الم 
(5)

 

والتاء فيها زائدة للتأنيث 
(6)

فحقها منع الصرف؛للعلمية والتأنيث على أنها علم لبقعة  

معينة 
(7)

. 

 

ْقن اةُ من الجذر الثالثي )ق ن ا(القاُف والنوُن والحرف المعتل،أصالن أحدهما       والم 

ْقن اةُ  المالزمة والمخالطة  من ذلك الم 
(8)

. 

 

ْقن أ ةُ المكان الذي ال ت ْطلُُع عليه الشَّْمُس       الم 
(9)

الذي ال تصيبه الشمُس في الشتاء  أو 
(10)

ة( نقيض المضحاة  ْقنُو  ْقناةوم  وقد ال تهمز نحو )م 
(11)

وإنما سمي الموضع  

ْهف   بذلك؛ألن الظلَّ ُمالِزُمهُ ال يكاد يُف اِرقُهُ ولهذا يقول أهل العلم بالقرآن الكريم أّن ك 

بل   ْقن اة  من ج  اُب الكهِف في م  أ ْصح 
(12)

ل ْيِه الفْيء  واإلقناءةُ جانب الحائط الذي يفيء ع 
(13)

. 

 

ْقنأةُ( في أمثال الميداني )مرة واحدة فقط( ، وفي المثل      ))َمْقنأةٌ وقد وردت )الم 

َمائُِم(( ِريَاُحَها السَّ
(14)

ُموُم الريح   ْقنأة المكان الذي ال تطلع عليه الشمس ،والسَّ فالم 

ى عنده الخير فإذا أوى إليه ال  ، ويضرب للعريض الجاه العزيز الجانب ، الحارة  يُرج 
                                                 

 .240/  13)الغ ضارةُ( وينظر: تاج العروس)غضر(  450القاموس المحيط،  -1

 .199/  2مجمع األمثال  -2

 .199/  2نفسه  -3

 .315/  2مجمع األمثال  -4

 .1050/  2جمهرة اللغة)حضواي(  -5

 .326/  3ينظر: النحو الوافي  -6

 . 4/257 نفسه ينظر: -7

 .30 – 29 / 5مقاييس اللغة)ق ن ا(  -8

ل ةٌ(  -9 ْفع   .98/  3وينظر: المخصص)باب األرض(   169/  4ديوان األدب)م 

 .238/  9تهذيب اللغة)قِن ا(  -10

 .103/  2وينظر:أساس البالغة)قنأ(   66/ 1الصحاح)قنأ(  -11

ل ة( 30/  5مقاييس اللغة)ق ن ا(  -12 ْفع  أ، ق ن أ(  8/5639وينظر:شمس العلوم)م   1،وتاج العروس)ق م 

 .380ــ 378/ 

 .764/  2المعجم الوسيط)قِن ا( -13

 .315/  2مجمع األمثال  -14
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ُعونة ونظر يكون عنده حسن م 
(1)

وقد صرفت في المثل؛ألنها نكرة ولم يبق إاّل التأنيث 
(2)

. 

 

 َوْعث )َوَعَث(

))َعلَى َما َخيَّلَْت َوْعُث القَِصيم((     
(3)

ْعُث الرمل الذي تغيب فيه القوائم  الو 
(4)

والواو  

في أّول اللفظ تجري مجرى الحرف الصحيح ؛ولذلك ال يجوز حذفه وبعده حرف 

ساكن 
(5)

. 

 

( الواو والعين والثاء،أصل يدل على سهولة  في       ث  ع  ويصاغ من الجذر الثالثي )و 

الشيء ورخاوة  
(6)

اث    ويجمع على ُوُعوث  وأْوع 
(7)

وُوْعث   
(8)

. 

 

الوعُث ما سهل والن      
(9)

( أنّه كان إذا سافر سفرا  قال يروى عن النبي )و 

))الل هُمَّ إن ي أَُعوُذ بَِك ِمْن َوْعثَاِء السَّفَِر((
 (10)

وال يريد بوعثاء السفر وعوثه  

األرض،وإنما ال يصيب شر المسافر 
(11)

وذهب ابن سيده إلى أّن الوعث من الرمل  

ما ليس بكثير  ماغابت به األرجل وأخفاف اإلبل،وقيل الوعث من الرمل
(12)

)وهذا 

من التضاد في المعنى(ومن المجاز الوعث العظم المكسور،وكذلك الرجل والمرأة 

كثيرو اللحم 
(13)

. 

 

ْعُث( في أمثال الميداني       ))َعلَى َما ،وفي المثل)مرة واحدة فقط(وقد وردت)و 

َخيَّلَْت َوْعُث القَِصيم((
(14)

والقصيم ،فيه األقدامالوعث المكان السهل كثير الرمل تغيب 

األمر على مافيه من األهوال الرمل،ويراد به ألركب نَّ 
(15)

. 

 

 

 
                                                 

 .315/  2نفسه  -1

 .168/  1ينظر: شرح المفصل  -2

 .16/  2مجمع األمثال  -3

 .124/  6ومقاييس اللغة)وعث(   231/  2ينظر العين)وعث(  -4

 .339ينظر الممتع الكبير في التصريف،  -5

 .124/  6( مقاييس اللغة)وعث -6

 .427/  1جمهرة اللغة)وعث(  -7

 .337/  2المحكم والمحيط األعظم)وعث(  -8

 .1157/  2ديوان ذي الرمة، شرح أبي النصر الباهلي رواية ثعلب،  -9

 .11/ 2مصادر نهج البالغة وأسانيده  -10

  97/  3وتهذيب اللغة)وعث(   730/  2ينظر غريب الحديث )إبراهيم الحربي( )عث(  -11

 .202 – 201/  2وينظر لسان العرب)وعث(   337/  2المحكم والمحيط األعظم)وعث(  -12

 .931/  1وينظر مجمل اللغة)وعث(   296/  1ينظر الصحاح)وعث(  -13

 .16/  2مجمع األمثال  -14

 .16/  2نفسه  -15
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ويُلحظ مما تقدم أن هنالك عالقات داللية جمعت بين ألفاظ االماكن ذات الطبيعة      

 اللينة.

ان وأْبد ح وُدبّي (فجميعها األرض 1 يّا وِجلذ  ــ عالقة الترادف تجمع بين األلفاظ )ثُر 

ْعث(فهي مواضع حاوية على الرمل.اللينة   واأللفاظ)دهناء والقصيم والبطحاء وو 

 

اء( التي هي األرض اللينة 2 ْضر  ــ عالقة االشتمال التي جمعت بين األلفاظ )غ 

ان وأْبد ح وُدبيٌّ (التي هي األرض  يّا وِجلذ  العذبة،فيها خضرة،فهي أعم وأشمل من)ثُر 

 ا عالقة مطلق ومقيّد. اللينة فقط، وقد تكون العالقة بينهم

 

ــ عالقة المطلق والمقيد قد جمعت بين اللفظين )الظِّّل والُمقنأة( فالظل داللته مطلقة 3

لكل مكان يحجب عنه ضوء الشمس أما المقنأة فداللته مقيدة بالمكان الذي لم تصله 

 الشمس في الشتاء.
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 رابعالفصل ال

الة   األلفاظ الد 

 على المرتفعات
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 توطئة

وألفاظ هذا الحقل تدل على كل ما ارتفع عن األرض كالجبال واآلكام والهضاب      

سواء أكانت بأسمائها الحقيقية،أم صفات عرفت بها وقد تكون المرتفعات)أبعاض 

الجبال( التي هي أجزاء من جبال عرفت بأسماء خاّصة بها عن الجبل ولكنها ليست 

تفع كالدمن والعقد والحضيض التي لم تبلغ بمعزل عنه،وقد يكون المكان في حكم المر

في ارتفاعها مبلغ الجبال فهي دون ذلك في االرتفاع ،ويقوم الحقل على مبحثين 

 رئيسين.

 

 ]المبحث األول: الجبال وما يتعلق بها/وهي على مطلبين[ 

 وهي: المطلب األول: الجبال

فات عرف بها الجبل الجبال سواء أكانت بأسمائها الحقيقية،أم ص المطلبويشمل هذا 

 ثم حلت محل االسم وهي: 

 َجبَل )َجبَل(

ى اْبنَةَ اْلَجبَِل، َمْهَما يُقَْل تَقُْل(())      َصمِّ
(1)

ب ُل اسم لكلِّ وتد  من أوتاد األرض إذا  الج 

عظم وطال 
(2)

ب ُل من األسماء التي جاءت على وزن األفعال،فهو على قياس  والج 

ج(،وعلى ذلك الزم تنوين األسماء؛فرقا  بينهما وبين األفعال  ر  )خ 
(3)

. 

      

ب ل( الجيُم والباُء والالُم،أصٌل يُطَّرُد ويقاُس وهو       ب ُل من الجذر الثالثي )ج  والج 

ُع الشيء في ارتفاع  مُّ ت ج 
(4)

ع عند سيبويه أْجبُل والجم 
(5)

وهوجمع فيه نظر عند 

ب ٌل وأْجبٌُل  ال  على )أْفُعل(... وبلغنا أنَّ بعضهم يقول ج  سيبويه؛لقوله ))وربما ُكّسروا ف ع 

 ))
(6)

ويرى السيوطي أّن جمع جبل على أْجبُل  شاذٌّ؛ألنه جمع ال يطرد فيه المذكر 
(7)

ي جبل؛ألن هذا الجمع مخصوص وال يجوز جمعه مذكر سالم فال نقول )جبلون( ف

به من يعقل
(8)

ويجمع أيضا  على أُْجب ال وِجب ال
(9)

ويصغرعلى ُجب ْيل  
(10)

وُجب يالت  
(11)

. 

 

 

                                                 

 .1/393مجمع األمثال -1

  45/  3والمخصص)الجبال( ،   66/  11وينظر: تهذيب اللغة)جبل(   137/  6العين)جبل(  -2

 .96/  11ولسان العرب)جبل( 

 .50ينظر: الالمات ، -3
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الجبل كما تقدم كل وتد من أوتاد األرض إذا عظم وطال      
(1)

د    أّما ما صغر واْنف ر 

فهو من القنان والقور واألكم 
(2)

ب الن تثنية الجبل،ويراد ب  هما جبال طيّء )أجأ والج 

وسلمى(
(3)

فهوكل ما ارتفع من األرض،وجاوز في ارتفاعه التّل،وينشأ عادة بعمليتي 

ع لقشرة األرض ، وقد يكون الجبل من الجليد،فيسمى الجبل  الطي والتصدُّ

الجليدي،الذي هو كتلة كبيرة من الجليد تطفو على سطح المحيط،وتكون منفصلة عن 

جليد القطبين 
(4)

. 

 

ومن المواضع أجبال جمع جبل موضع في ديار بني أسد      
(5)

و)ُجبَّل( بضم الجيم 

فُجبَّل مدينة  ))أَْجَهُل ِمْن قَاِضي ُجبََّل((وتشديد الباء وفتحها مدينة،كما جاء في المثل 

من 
(6)

طسوج
(7)

وُجب ْيل تصغير جبل،بلد في سواحل دمشق
(8)

ومن المجازالجبل 

ه ام الجاف البري  ةُ،ومن السِّ المجد،والّساح 
(9)

. 

 

ب ُل( في أمثال الميداني )      ))الَحَصاةُ مَن مرات فقط(،أحدها5وقد ورد )الج 

اْلَجبَِل((
(10)

ويضرب للذي يميل إلى شكله
(11)

. 

 

 َحَضن )َحَضَن(

))ال لْيُل يَُواِرى َحَضناً((     
(19)

ْن  د  م  ن اسم جبل عظيم بنجد،ولهذا قيل بحقة أْنج  ض  ح 

ن ا   ض  أى ح  ر 
(13)

أي بلغ نجدا  ودخل فيها عند رؤية هذا الجبل  
(14)

ل ن جد    فهو أوَّ
(15)
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وقيل أعلى نجد 
(1)

وعن البكري هو جبل في ديار بني عامر،فمن أقبل منه فقد  

أنجد،ومن خلّفه فقد أْته م  
(2)

ٌن مد  ض  ن،وهو الجبل وقد تكون ح  ض  ينة  نسبت إلى ح 
(3)

ُن العاُج  ض  ومن المجاز الح 
(4)

وقيل ناب الفِيل  
(5)

ووجار الضبع  
(6)

والِحْضُن  

بكسر الحاء وضمها وسكون الضاد مأوى الطير والحيوان 
(7)

. 

 

( الحاُء والضاُد والنوُن،أصٌل واحٌد يقاس عليه       ن  ض  ن من الجذر الثالثي )ح  ض  وح 

ٌن(  ض  ْنُت الشيء  جعلته في ِحْضنِي ، وِمْنه )ح  وهو حفظ الشيء وِصي ان تُه،واْحت ض 

الجبل في أول نجد  
(8)

 وهو سبب التسمية،وكأّن الجبل  قد وضع نجد في ُحْضنِه. 

 

ض        ))أَْنَجَد َمْن َرأَى ُن( في أمثال الميداني )مرتين فقط(،أحدهماوقد ورد )الح 

َحَضناً((
(9)

د  أي بلغ نجدا  من رأى هذا الجبل،ويضرب للدليل على الشيء فأْنج 
(10)

. 

 

)  َشَمام )َشمَّ

))أَْثقَُل من َشَماِم((     
(11)

ام اسم جبل له رأسان،ويسميان ابني شمام  م  ش 
(12)

والجبُل 

ْأس  األشم الطويل الرَّ
(13)

ب ٌل بالعالِي ة   ام ج  م  وقيل ش 
(14)

. 

 

قال الميداني  فيه ))هو مبني على الكسر عند الحجازيين((     
(15)

وهذا كالم كثير  

ب عند  الورود في كتب النحو والصرف،ومعناه ما كان مبنيا  عند الحجازيين فهو ُمْعر 

ق اش( التميميين،يصرف أو يمنع من الصرف ، ونظير ذلك ما قاله ابن مالك في )ر 

ب،ممنوع  ق اش... فهذا النوع في لغة بني تميم ُمْعر  ))ومن الممنوع للعدل والتعريف ر 

من الصرف،وفي لغةالحجازيين مبني على الكسر((
(16)

   . 
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ام قد أنكره ابن سيده من قبل،حيث قال       م  وما ذهب إليه الميداني وغيره في ش 

ل و كان مبنيا  كما قال لم يقل جرير(())قال  ْبنِّي كحذاِم وقطاِم و  ام م  م  أبو زياد ش 
(1)

. 

(2)     فإْن َأْصَبْحَت َتْطُلُب َذاَك، فانْ ُقْل ... َشماماا والِمَقرَّ ِإَلى ِوَعالِ 
 

 

وكالم الميداني الذي سبق))هو مبني على الكسر عند الحجازيين(( فعلى لغة      

اِم(( الحجاز،وعلى ال م  مثل القائل ))أ ْثق ُل من ش 
(3)

ولم يظهر أنّه ينكر لغة التميميِّين  

التي تقول في اإلعراب،وقد قال ياقوت الحموي في شمام ))يروى شمام مثل 

قطام،مبني على الكسر،ويروى بصيغة ما ال ينصرف من أسماء األعالم،وهو مشتق 

من الشمم وهو العلّو((
(4)

. 

 

بني تميم تُْمن ع من الصرف،قال ابن يعيش ))والعلميّة تجامع ستة وشمام على لغة      

ام   ذ  ر  وُزف ر  وح  أسباب من موانع الصرف أحدهما العجمة ... والثالث العدُل مثل ُعم 

ة (( ة  وقاِطم  وق ط ام  ُعدل من عاِمر  وزافِر  وحاِذم 
(5)

ام  تمنع من   م  وهذا يعني أّن ش 

الصرف كما منعت حذام وقطام؛للعلمية والعدل،وقد يكون ذلك المنع للعلميّة 

والتأنيث،فقد جاء عن البكري في شمام قوله ))وقال أبو حاتم شمام مؤنثة((
(6)

ومن  

المعلوم أّن الجبل مذكر
(7)

وهذا يعني أن شمام اسم مؤنث معرفة وقد سمي به 

المنع من الصرف؛للتعريف والتأنيثمذكر،فحكمه 
(8)

. 

 

(  الّشيُن والميُم المضّعفة،أصل يدل على المقاربة       مَّ وشمام من الجذر)ش 

ُم الّذي هو ارتفاع في األنف،والنعت  م  هُ،أّما الشَّ والمداناة،نحو شممُت الشيء فأنا أُشمَّ

،في الظاهر أنَّهُ ب ِعيٌد من األْصِل السابق،وهو  مُّ في المعنى قريب؛وذلك أنّه إذا منه أش 

هُ  مَّ كان ُمْرت فِع  قصبِة األنِف كان أْدن ى إلى ما يُِريُد ش 
(9)

. 

 

ويظهر أّن سبب تسمية الجبل بشمام؛الرتفاع رأسه ألن األشم الطويل الرأس      
(10)

 

ام(  كلمة   وردت وقد  م   من  ))أَْثقَُل  أحدهما ، )مرتين فقط( الميداني  أمثال  في  )ش 
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َشَماِم((
(1)

وشمام جبل له رأسان 
(2)

والثقل نقيض الخف،وهو الِحْمل الثَّقِيل 
(3)

فزيادة  

الرأس في الجبل توحي بزيادة ثقله،ويضرب للمبالغة في الثقل
(4)

. 

 

 َصفَا )َصفَا ، َصفََو(

))بِْنُت َصفاً تَقُوُل َعْن َسَماٍع((     
(5)

ر  يتصف بالصالبة  ج  فا هو كلُّ ح  الصَّ

والمالسة،وال يُنبُِت عليه شيء
(6)

فهو اسم جنس،فإذا حوى شيء فهو موضع،كما في  

قول الشاعر
(7)

. 

نَ ْيِه ِمَن النَِّفيِّ ... َمواِقع الطَّْيِر َعَلى الصُِّفيِّ ــ  (5) كَأنَّ َمت ْ
 

 

ْقُصور      وهواسم م 
(9)

ْفواء، والتذكير  األولمذكر بدليلين،  فاة وص  قول الخليل )ص 

ْفواٌن( صفا  وص 
(10)

قولهم ))الصفا مقصور(( ولم يقولوا مقصورة  الثانيو 
(11)

فهو  

مصروف؛ألن الموضع إذا ُذكِّر ُصِرف  وإذا أُنِّث  منع من الصرف 
(12)

. 

 

ف ا في أصل وضعه صفة لكل شيء زال عنه كدره وخلص منه       والصَّ
(13)

وقد كثر  

عمالها من غير موصوفها،مما قوي التحاقها باألسماء است
(14)

. 

 

األلف فيه منقلب عن واو     
(15)

( الواو   ف و  فأصل اللفظ من الجذر الثالثي )ص 

فقلبت ألفا   مفتوح،  متحركة وقبلها
(16)

ف اء  أي الخالص  فهو  ف ا الشيُء ي ْصفُو ص   من ص 
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من الشوائب
(1)

. 

ف اة      لجمع أْصف اٌء وُصفِىٌّ وِصفِيٌّ ،وجمع اوهو جمع ص 
(2)

ْفوان   ويثنى ص 
(3)

وقد  

فالصفوان: جمع [931]البقرة َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه تُ َرابٌ ؛لقوله تعالىيكون جمعا  

صفوانة
(4)

ولكن نشوان الحميري في شمس العلوم قد روى عن الكسائي أنه 

مفرٌد؛بداللة السياق حيث قال))قال بعضهم: هو واحد مثل: حجر وقال الكسائي: 

ف وان: يجوز أن يكون جمعا  وأن يكون واحدا ، إاِل أن األ ْولى أن يكون  ْفوان وص  ص 

ل ْيِه تُرابٌ واحدا  لقوله تعالى  ((ع 
(5)

. 

 

اُن والصف ا ال      ْفو  اء والصَّ ْفو  ةُ كلِّ شيء  خالُصه ، والصَّ ْفو  د ر،وص  ْفُو ن قِيُض الك  صَّ

مقصوٌر كلّهُ واحدٌ 
(6)

ْسِجد   كَّة والم  اء م  ة ،وهما جبالن بين ب ْطح  ْرو  ِمْنه الّصفا والم  و 
(7)

فالصفا الحجارة الصافية  [185]البقرة ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اللَّهِ قال تعالى 

عن الطين،والمروة ما كان صلبا  شديدا  
(8)

. 

 

والصفا حجر أزرق عظيم،قد بُنِي عليه درج،ومن عليه يصعد إلى أبي      

ة(  30قبيس،وعدد درجاته ) ْرج  د 
(9)

وقيل هو العريض من الحجارة الملس،وهو  

الذي هو  يلحرام عرض الوادالمكان المرتفع من جبل أبي قبيس،بينه وبين المسجد ا

طريق وسوق 
(10)

وقيل بِلِْحِف أبي قُب ْيس   
(11)

ولكنه أحد جبلّي المسعى،واآلخر المروة  

من مشاعر الحج والعمرة بمكة 
(12)

ويكون البدُء منه واالنتهاء بالمروة في السعي  
(13)

قبيس   وكانت الصفا متصلة بجبل أبي 
(14)

 في عهد  للسيل،  بينهما مجرى فشق   
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 .1307/  2معجم اللغة العربية المعاصرة)صفو(  -12

ف ا(،  -13  .159ينظر: المعالم األثيرة في السنة والسيرة )الصَّ

غير ما تم اثباته عن الخليل أنّه مذكر صفاة )العين)صفو( لقد أنّث صاحب النص الصفا وهو  -14

( وهذا ما يسمى تأنيث اللفظ وإن كان مذكر في المعنى،فحقه التذكير؛ألن الصفا صفة 163/  7

،و 202/  5الزمت المسمى وغلبت عليه وليس باسم موضوع له في األصل،ينظر: المخصص 

 .1583/  4الجبل مذكر،ينظر:الصحاح)جبل( 
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الدولة السعودية،عند توسعة الحرم الجديدة 
(1)

. 

ويظهر أّن الصفا سمي بذلك لصفاءه من الطين     
(2)

ف ا( في أمثال  وقد ورد )الصَّ

))بِْنُت َصفاً تَقُوُل َعْن َسَماٍع((الميداني  )مرتين فقط(،أحدهما
(3)

فبنت الصفا مثل 

قولهم بنت الجبل،ويعنون الّصدى وهو صوت يسمع من الجبل وغيره،ويضرب لمن 

ى إلى خير أو شر إال أجاب  ال يُْدع 
(4)

. 

 

 َعلَم )َعلََم( 

ل م ))أَْعالَُم أَْرٍض ُجِعلَْت بَطَاَئِحاً((       األعالم الجبال، واحدها ع 
(5 )

ل ُم عند الخليل  والع 

الجبل الطّويل 
(6)

ب ل أعلى موضع فيه،أو أعلى ما يلحقهُ بصُرك   ل م من الج  وقيل الع 

ِمْنهُ،ومنه قول الخنساء 
(7)

. 

  (5)وِإنَّ َصْخراا لَتْأَتمُّ الُهَداُة بِه     كأَنَُّه َعَلٌم ِفي رَْأِسِه نارُ ــ 
 

وذهب الجوهري  أنّه الجبل عاّمة      
(9)

ْعل ما    وأضاف ابن فارس وكل شيء يكون م 

ْجه لِ  خالف الم 
(10)

أي  [09]الشورى َوِمْن آيَاتِِه اْلَجَواِر ِفي اْلَبْحِر َكاأْلَْعًَلمِ قال تعالى

السفن التي تجري في البحر كالجبال
(11)

والعلم جبل فرد شرقي الحاجر،يقال له 

أبان
(12)

لُّ بِه ا على الطَِّريِق ويقال لكل ما يبنى في الطريق من المنازل  يُْست د 

ل مٌ  ع 
(13)

ومن المجازالعلُم الّراية،وعلم الثوب ورقمه 
(14)

والشق في الشفة العليا  
(15)

 

يِّد الق ْومِ  ْمِح ، وس  وما يُْعق ُد على الرُّ
(16)

. 

                                                 

 .159معالم األثيرة في السنة والسيرة)الصفا(، ال -1

 .355/  1ينظر: تفسير الراغب األصفهاني  -2

 .63/  2وينظر:  1/108مجمع األمثال -3

 .108/  1نفسه  -4

 .41/  2مجمع األمثال  -5

ل ُم( ،   152/  2العين)علم(  -6  .1140وينظر: القاموس المحيط)الع 

 بيتين هما: البيت من البسيط، وهو مركب من -7

 ــ وإن  صخراً لمقدام إذا ركبوا     وإن  صخراً إذا جاعوا لعق ار

ه علـم فـي رأسـه نـار  ــ أغـر أبـلـج تأتـم الهـداة بـه      كـأنـ 
 .305ينظر: ديوان الخنساء

 .948/  2جمهرة اللغة)علم(  -8

( والنهاية في غريب الحديث واألثر،  1990/  5ينظر: الصحاح)علم(  -9 لِم  /  3ابن األثير)ع 

292. 

10-  ) ل م   .109/  4ينظر: مقاييس اللغة)ع 

 .205/  5ينظر:تفسيرالماوردي  -11

ل م(  -12  .147/  4معجم البلدان)الع 

 .131/  33وينظر: تاج العروس)علم(   419/  12لسان العرب)علم(  -13

 .153/  2العين)علم(  -14

 .948/  2جمهرة اللغة)علم(  -15

 .132/  33روس)علم( تاج الع -16
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( العين والالم والميم،أصٌل صحيٌح واحٌد يدلُّ على       ل م  والعلم من الجذر الثالثي )ع 

ل ُم الجبُل،وكل شيء  يكون معلما  خالف أثر  با لشيء،يتميز به عن غيره،والع 

المجهل
(1)

. 

 

ا  يهتدى به       ْعل م  ي  بذلك؛لكونه م  ويظهر أن العلم ُسمِّ
(2)

ل ُم( في أمثال   وقد ورد )الع 

))إَِذا قَطَْعنَا َعلََماً بََدا َعلٌَم((الميداني )مرتين فقط(،أحدهما
(3)

ويـراد والـعلـم الجبـل ،

بالـمثـل إذا فـرغنا من أمـر حدث أمر آخر 
(4)

. 

 

 أُُحد )أََحَد، َوَحَد(

))أَْثقَُل ِمْن أُُحٍد((     
(5)

أُُحد جبل بالمدينة المنورة 
(6)

وأصل الهمزة في أُحد واو،سواء  

د(، ويعني واحد ، ولضعف  ح  كانت الواو مضمومة  نحو )ُولِد( أو مفتوحة نحو )و 

الواو وضعوا  مكانها حرفا  أجلد  منها،وهو الهمزة،فأصبح أُُحد 
(7)

ويرى ابن جني أّن  

دال  قلب هذه الواو المفتوحة شاذ، وقد روى عن أبي علي الفارسي أّن الهمزة ليست ب

من الواو،بل هي أصل في موضعها 
(8)

. 

 

( الهمزةُ والحاُء والداُل،فرٌع واألصل الواو       د  وأُُحد من الجذر الثالثي )أ ح 

(ويعني االنفراد في األمر د  ح  )و 
(9)

. 

 

))إنَّ أُُحداًَهَذا َجبٌَل يُِحب نَا َونُِحب هُ(( ( في جبل أحد قال الرسول محمد )     
(10)

وأُُحٌد  

جبل شمال المدنية،وهو أقرب الجبال إليها،به وقعة بدر،وقبر حمزة عم رسول هللا 

( وسبعين شهيد الذين استشهدوا في ذلك اليوم )
(11)

. 

 

من الوحدة واالنفراد بذلك   إنّما سميأُُحدو      
(12)

 وقد ورد )أُُحد( في أمثال الميداني 

 

 

 

                                                 

1-  ) ل م   4/109مقاييس اللغة)ع 

2-  ) ل م   .109/  4ينظر: مقاييس اللغة)ع 

 .41/  2، وينظر:  29/  1مجمع األمثال  -3

 .29/  1نفسه  -4

 .156/  1مجمع األمثال  -5

 .379/  7وتاج العروس)أحد(   70/  3وينظر: لسان العرب)أحد(   440/  2الصحاح)أحد(  -6

 .331/  4ر:الكتاب ينظ -7

 .265/  3الخصائص  -8

9-  ) د   .67/  1مقاييس اللغة)أح 

 .401،وينظر: الروض المعطار في خبر االقطار)طيبة(،  164/  14مسند أحمد بن حنبل  -10

 .81اإلشارات إلى معرفة الزيارات)جبل أحد( ،  -11

 .379،  376/  7ينظر:تاج العروس)أحد(  -12
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))أَْثقَُل ِمْن أُُحٍد((،وفي المثل)مرة واحدة فقط(
(1)

وهو جبل في المدينة المنورة
(2)

 وهو

مرادف لشمام،ويضرب للمبالغة في الثقل
(3)

. 

 

، َصَمم(  أََصم  )َصمَّ

     )) ))أْثبَُت َرْأساً ِمْن أََصمَّ
(4)

مُّ وهو الذي ال سمع ل هُ  األص 
(5)

الب ة   وفي الحجارة الصَّ

ْرق ْدع وال خ  دَّة،وقيل التي ليس فيها ص  والشِّ
(6)

. 

 

وأصّم من األلفاظ المضّعفة،التي أدغم أحد الحرفين منه في اآلخر،وعند تصغيره      

ام عن حاله  ( ال يتغير اإلْدغ  ْيمٍّ على )أُص 
(7)

فقد ُجِمع  بين ساكنين  
(8)

وإنما ساغ وقوع  

اِكنة؛ألن المدغم ترفع به لسانك رفعة المدغم بعد ياء  التصغير ِعْلما  أنّها ال تكون إاّل س 

ان الّساِكُن كالمختلط بالمتحرك،وصار المدغم وما قبله كالحركة،فلذلك جاز  ة،ف ك  واِحد 

الجمع بينهما،وإن كان ال يجوز؛لخروجه عن حكم علته 
(9)

ُم،فلما  مُّ أْصم  وأْصُل أص 

ْمُم،ثم أُْدِغم ت الميم بالميم فصار أُِريد اإلدغام نقلوا حر كة العين إلى الفاء فصار أص 

مُّ  أص 
(10)

. 

 

وهو ممنوع من الصرف عند سيبويه قوله ))وأّما عيسى فكان يقول أحيٌّ      

فُّ من أحمر(( ويصرف وهو خطأ، لو جاز ذا لصرفت أصمَّ ؛ألنه أ خ 
(11)

فالمالحظ   

ّم بأحمر(،وهذا يعني أنّه كان ينظر إليه كصفة،وقد منع من  أن  سيبويه  قد قارن )أص 

الصرف )للصفة ووزن الفعل(،كما منع أحمر للصفة ووزن الفعل 
(12)

وقد وضح ابن  

يعيش كالم سيبويه،فيرى أّن سيبويه ال يعتد بالنقص؛ألن ما ُحذف للتخفيف كان في 

( وإن كان نقص عن بنية حكم المنطوق به،ولهاذ ا سيبويه لم يصرف )أصمَّ

( وتقدم ذكرها،ومع ذلك فهو لم يصرفها للصفة  م  )أْفع ل(؛ألن أصمَّ أصلها )أصم 

ُل(  ووزن )أْفع 
(13)

. 

 

                                                 

 .156/  1مجمع األمثال  -1

 .156/  1نفسه  -2

 . 1/292ينظر:جمهرة األمثال -3
4
 .158/  1مجمع األمثال  -

 .369/  2إكمال األعالم بتثليث الكالم)الصم( ،  -5

 .514/  32ينظر: تاج العروس)صمم(  -6

 . 418/  3ينظر: الكتاب  -7

 . 40/  3ينظر: األصول في النحو  -8

 .488 – 487علل النحو،  -9

 .415/  3المفصل  ينظر: شرح -10

 . 472/  3الكتاب  -11

 .174/  1ينظر: شرح المفصل  -12

 .415/  3 نفسه ينظر:  -13
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ّم تذكير صّماء      وذهب ابن جني أّن أص 
(1)

وعند ابن فارس من الجذر الثالثي 

( الّصاُد والميُم المضّعفة، أصٌل يدلُّ  مَّ ْرق )ص  وال الخ  ز  على تضام الشيِء و 
(2)

. 

 

اّم،وإذا كان       واألصم لفظ يصير اسما  ويصير صفة ،فإذا كان اسما  فيجمع على أص 

،كما تقول ُحْمٌر وُصْفٌر  صفة  فجمعه ُصمُّ
(3)

ان    ويجمع ايضا  على ُصمَّ
(4)

ولكن  

الصفة غالبةٌ عليه 
(5)

. 

 

ْلُب الُمْصم      م الصُّ تُ الحجر األص 
(6)

ُم في األذن ذهاب   م  وعن األزهري الصَّ

ب تُه،وفي األمر ِشدَّتُه  ال  ر ص  ج  ْوفها،وفي الح  ْمِعها،وفي القناة اكتناُز ج  س 
(7)

مُّ   واألص 

ْدع   ْرق  فيه وال ص  ْخُر الذي ال خ  الصَّ
(8)

ب؛ألنَّهم ال  ج  م شهر ر  ومن المجاز الشَّْهُر األص 

يتصايحون فيه لحرب  
(9)

. 

 

ّم( في أمثال الميداني وق      )أْثبَُت ،وفي المثل)مرة واحدة فقط(د وردت كلمة )أص 

) َرْأساً ِمْن أََصمَّ
(10)

أي الجبل  
(11)

 والمثل فيه معنى الشموخ والكبرياء والمبالغة.

 

 أَُضاخ )أَضَخ(

))إنَّ أَُضاحاً َمْنَهٌل َمْوُروٌد((     
(12)

اح عند الميداني اسم لموضع يذكر  اخ أوأُض  أُض 

ويؤنث 
(13)

وهو لفظ قد وقع فيه التصحيف، إّما من خطأ الناسخ وإّما من المحقق،فقد  

ْوُروٌد((  ْنه ٌل م  احا  م  ورد اللفظ في المثل بالحاء دون الخاء قوله ))إنَّ أُض 
(14)

وقد جاء  

)أضاخ(عند شرح الميداني للمثل
(15)

. 

 

 

 

 
                                                 

 .231/  1الخصائص  -1

مَّ(  -2  .277/  3مقاييس اللغة)ص 

 .48ينظر: األزمنة وتلبية الجاهلية )أسماُء الشهوِر(  -3

 .89/  12ينظر: تهذيب اللغة)صم(  -4

 .279/  8األعظم)صمم( ينظر: المحكم والمحيط  -5

ل(  -6  .1967/ 5والصحاح)صمم(   151/  3ينظر: ديوان األدب)أْفع 

 .88/  12تهذيب اللغة)صم(  -7

 .38طلبة الطلبة)نكح( ،  -8

 .1320/  2معجم اللغة العربية المعاصرة)صمم(  -9

 .158/  1مجمع األمثال  -10

 .158/ 1نفسه ينظر:  -11

 .54/  1مجمع األمثال  -12

 .54/  1 نفسه نظر: ي -13

 .54/  1 :نفسه ينظر -14

 .54/  1 :نفسه ينظر -15
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وأضاخ مغايرة في الداللة عن أضاح،فقد ورد المثل في جمهرة األمثال ألبي      

))إنَّ أَُضاخاً َمْنَهٌل َمْوُروٌد((هالل العسكري  بالخاء دون الحاء،قوله 
(1)

وقيد داللته  

بالموضع دون الجبل
(2)

وعن البكري أن أُضاخ بالخاء المعجمة جبل، وبالحاء  

المهملة فموضع
(3)

وعند الميداني أضاخ بالخاء اسم لموضع 
(4)

. 

 

فالمالحظ أن ابا هالل العسكري والميدان قد عّرفا أضاخ بالموضع ال بالجبل،      

والموضع اسم لكل مكان يوضع فيه الشيء 
(5)

كالمسجد الذي يسجد فيه 
(6)

 

والبيت
(7)

والُمْرت ف ع من األرض 
(8)

. 

 

لمرتفعات دون المواضع األخرى؛كون وقد اختير أضاخ دون أضاح ، ومن ا     

المثل قد ورد في كتب األمثال )كجمهرة األمثال( بالخاء دون الحاء،وأّن أُضاح بالحاء 

قد ُغلِب  عليها داللة األضحية أو األضاحي،أما أضاخ بالخاء فقد غلب عليها داللة 

الموضع أو الجبل،فأضاخ موضع بالبادية 
(9)

ْعروف   وجبٌل م 
(10)

امرؤ وقد ذكره  

القيس في شعره قال
(11)

. 

ا َأن َعًَل َكنَ َفْي ُأَضاٍخ، ... َوَهْت َأْعَجاُز  (19)َفَحارَا رَيِِّقهِ      فَ َلمَّ
 

 

ومن األماكن أضاخ قرية من قرى اليمامة،لبني النمير ، وسوق فيه بناء،وجماعة      

من الناس،وجبلٌ 
(13)

. 

 

وأضاخ يذكر ويؤنث      
(14)

ولذلك فهو يصرف وال يصرف فمن ذّكره من العرب  

فقد صرف، ومنهم من أنث ولم يصرف 
(15)

وقال ابن السراج))وأّما ما يذكر ويؤنث  

 األحرف من الثالثة  ألن المؤنث  ؛ وِحراء ... ال ينصرف وأضاخ وقباء فنحو مصر

                                                 

 1/10،وينظر)الفهرسة(150/  1جمهرة األمثال  -1

 .150/  1 نفسه  -2

 .164/  1معجم ما استعجم)أضاخ(  -3

 .54/  1ينظر: مجمع األمثال  -4

 .1299/  3ينظر: الصحاح)وضع(  -5

 .261/  7المحكم والمحيط األعظم)سجد(  -6

ْولها(  -7 ا ح  م  ا فِيه ا و  م   .507/  1ينظر: المخصص)البُيُوت و 

 .121/  1مشارق األنوار)تله(  -8

 .283/  4العين)ضوخ(  -9

 .198/  7وينظر: تهذيب اللغة)اضخ(   1054/  2جمهرة اللغة)خضواي(  -10

 والبيت في الديوان هو: 104البيت من الوافر،ينظر: ديوان امريء القيس -11

  َفَحارَا    فَ َلّما أْن َدنَا ِلَقَفا ُأَضاٍخ       وهَت أْعَجاُز رَيِِّقهِ   
 .198/  7ينظر: تهذيب اللغة)أضخ(  -12

اخ(  -13  .227/  7وينظر: تاج العروس)أ ضخ(   213/  1معجم البلدان)أُض 

 .54/  1ينظر: مجمع األمثال  -14

 .163 – 162/  5ده ، والمخصص ، ابن سي 245 – 244/  3ينظر: الكتاب  -15
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صرفه؛فلنه الخفيفة إن كان أعجميا  لم ينصرف؛ألن العجمة قد زادته ثقال  ... ومن 

معرفة مؤنث فقط لخفته في الوزن((
(1)

فالمالحظ مما تقدم أن أضاخ يمنع من  

ل ِميّة والعجمة إذا كان مؤنثا   الصرف؛للع 
(2)

. 

 

))إنَّ أَُضاحاً َمْنَهٌل َمْوُروٌد((وقد صرف في المثل      
(3)

وسبب صرفه كما يظهر في  

بعده،فألفاظه دالّة على التذكيرالمثل؛أنه مذكر ال مؤنث،بداللة السياق الذي جاء 
(4)

 

قال سيبويه ))وأّما قولهم قباء وحراء فقد اختلفت العرب فيهما فمنهم من يذكر 

فهذا أنَّث وقال غيره  أضاخ ويصرف ... ومنهم من أنث ولم يصرف... وكذلك

فذكر(( 
(5)

. 

 

اح(في أمثال الميداني       اخ أو أض  وفي  )مرة واحدة فقط(وقد وردت كلمة )أض 

))إنَّ أَُضاحاً َمْنَهٌل َمْوُروٌد((المثل 
(6)

اخ موضع معروف،ويضرب للرجل كثير أُ  و ض 

الغاشية التي هي )الخالن والزوار والخدم(،والغزير المعروف
(7)

. 

 

 ثَْهاَلن )ثََهَل(

))أَْثقَُل ِمْن ثَْهاَلَن((     
(8)

ثهالن اسُم جبل  بالبادية 
(9)

قال الشاعر 
(10)

. 

َك ِإن أَرْدَت بَِناَءنا ... ثَ ْهًَلَن ذا الَهَضباِت هل يَ َتَحْلَحلُ        فاْدَفْع بَكفِّ

 

األلف والنون فيه زائدتان؛ألنَّهما واقعتان بعد ثالثة أصول،التي تمثل الفاء والعين      

) والالم )ث ه ل 
(11)

فهو ممنوع من الصرف؛ألنه مختوم باأللف والنون  

ن مؤنثه ف ْعل ىالزائدتين،المضارعتين أل لفي التأنيث،على وزن ف ْعال 
(12)

. 

 

ب ٌل يُق اُل       ( الثّاُء والهاُء والالُم،كلمةٌ واحدةٌ،وهو ج  ويصاغ من الجذر الثالثي )ث ه ل 

ن له ث ْهال 
(13)

. 

 

                                                 

 .100/  2األصول في النحو  -1

 .191/  1، و شرح المفصل 100/  2 :نفسه ينظر -2

 .54/  1مجمع األمثال  -3

 .312ينظر: دراسات في فقه اللغة ،  -4

 .245 – 244/  3الكتاب  -5

 .54/  1مجمع األمثال  -6

 .54/  1نفسه  -7

 .155/  1مجمع األمثال  -8

 .1650/  4والصحاح )ثهل(،   146/  6وينظر:تهذيب اللغة)ثهل(   42/  4العين)ثهل(  -9

 .2/321البيت للفرزدق ومن الكامل، ينظرديوان الفرزدق -10

 .172 – 171ينظر: الممتع الكبير في التصريف -11

 .186/  1ينظر: شرح المفصل  -12

13-  )  .392/  1مقاييس اللغة)ث ه ل 



234 

 

وثهالن فيه من التضاد،فقد روي أنّه موضع بالبادية وهو من )الثَّْهل( ويعني      

االنبساط على األرض، وأنّه جبل معروف
(1)

ولكن ابن فارس أنكر ذلك من قبل،حيث  

ْجِه األرِض(( اطُ على و  بُهُ صحيحا  إنَّ الثَّه ل  االنبس  قال))وقد قالوا وما أْحس 
(2)

وث ْهالن 

جبل باليمن،وقيل جبل بالعالية على بناءفعالن
(3)

ير،بناحية الشُّريف،فيِه  لبني نُم 

ماٌءون ْخلٌ 
(4)

. 

 

ويظهر أّن سبب تسمية الجبل بثهالن؛لضخامته فكأنه منبسط؛ألن الثهل االنبساط      

على األرض
(5)

ن( في أمثال الميداني  )أَْثقَُل ؛وفي المثل)مرة واحدة فقط(وقد ورد)ث ْهال 

(ِمْن ثَْهاَلنَ 
(6)

وهو جبل بالعالية
(7)

والمثل يضرب للمبالغة في الثقل
(8)

. 

 

 ِدَماخ )َدَمَخ(

 

َماِخ((      ))أْثقَُل ِمْن َدْمِخ الدِّ
(9)

ب ل   الدَّْمُخ اسُم ج 
(10)

والدماُخ جبال بنجد  
(11)

وروى ابن  

ْمٌخ، فجمعه بما حوله  سيده  عن أبي رياش أّن ِدماخ هو د 
(12)

اخ جبل من  م  ْمخ الدِّ ود 

ْمخ اخ اسم لتلك الجبال التي أعظمها د  م  جبال ضخام في حمى ضريّة،والدِّ
(13)

وقيل  

طوله ن ْحُو ميل  في السماء
(14)

. 

 

( الّداُل والميُم والخاُء،ليس أصال  ، إنما       خ  م  اُخ والّدْمُخ من الجذر الثالثي )د  م  والدِّ

ب ٌل  ْمٌخ ج  هو د 
(15)

 جمع د ْمخوهو 
(16)

. 

 

ويظهر أّن سبب تسمية الموضع دماخ؛الرتفاعه فالدمخ االرتفاع      
(17)

 وقد ورد 

 خِ ـْن َدمْ ـُل مِ ـقَ ـ))أثْ لـثـمـي الـ،وف ط(ـقـدة فـرة واحـ)مي ـدانـيـمـال الـثـي أمـاخ( فـ)ِدم  

                                                 

 .95 – 94/  11ولسان العرب)ثهل(   298/  4األعظم)ثهل( ينظر: المحكم والمحيط  -1

2-  )  .392/  1مقاييس اللغة)ث ه ل 
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 .155/  1مجمع األمثال  -6
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 .156/  1مجمع األمثال  -9

 .421/  1والصحاح)دمخ(   581/  1وينظر: جمهرة اللغة)دمخ(   236/  4العين)دمخ(  -10

 .335/  1مجمل اللغة)دمخ(  -11

 .15/  3وينظر: لسان العرب)دمخ(   148/  5المحكم والمحيط األعظم)دمخ(  -12

 .462 – 461/  2ان)الدِّماخ( معجم البلد -13

 .250/  7تاج العروس)دمخ(  -14

15-  ) خ  م   .299/  2مقاييس اللغة)د 
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ْمٌخ( ،  -17  .251/  7وتاج العروس)دمخ(   250ينظر: القاموس المحيط)د 
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َماِخ(( الدِّ
(1)

وهو جبل من جبال ضخام في حمى ضريّة،ودماخ اسم لتلك 

الجبال
(2)

للمبالغة في الثقلوالمثل يضرب 
(3)

. 

 

 َشْعفَان )َشَعَف(

))لَِكْن بَِشْعفَْيِن أْنِت جُدوٌد((     
(4)

الشَّْعُف رأس الجبل والبناء، قال الشاعر 
(5) 

 

َناُهم َفَحلُّوا ... َمَحلَّ الُعْصِم من َشَعِف اْلِجَبالِ ــ  (3)وَكْعباا قد َحَمي ْ
 

وقيل أعاليها 
(7)

فَّ واختلط   فالشعف أعلى كل شيء،فشعفة الرأس الشعر إذا خ 
(8)

ْعف ان جبالن بالغور وش 
(9)

ُف الذُّعر  ومن المجاز الشَّع 
(10)

ل ب ة الُحّب على   وغ 

أس  القلب،وخصلة شعر في وسط الرَّ
(11)

وشعفة القلب رأسه عند معلق النياط  
(12)

. 

 

هـ( يرى أّن 207ع ف(،فالفراء )توعلماء اللغة على خالف في أصل داللة )الشَّ      

الشعف عند العرب رؤوس الجبال،أي االرتفاع،وذهب غيره إلى أّن الشَّع ف هو 

ُر،ثمَّ نقل مجازا  من الدواب إلى  ْعُر،أي الخوف،فشعف الدابة ُذْعرها حين تُْذع  الذُّ

الناس،قال امرؤ القيس
(13)

. 

(11) َكَما َشَعَف الَمْهُنوءَة الرجُل الطَّاليلَِتقتُ َلني، َوَقْد َشَعْفُت ُفؤاَدها، ...  ــ 
 

 

( الشيُن والعيُن والفاُء،أصٌل يدلُّ على أعالي       ع ف  والّشعُف من الجذر الثالثي )ش 

ْأِسهِ  ر  الشيء و 
(15)

فاتٌ   ع  ٌف وُشعوٌف وِشعاٌف وش  ع  والجمع ش 
(16)

. 

                                                 

 .156/  1مجمع األمثال  -1

 .156/  1نفسه  -2

 . 1/292األمثال ينظر: جمهرة  -3

 .176/  2مجمع األمثال  -4

/ 23وتاج العروس)شعف( 260/ 1البيت من الوافر وغير منسوب لقائله في العين)شعف(  -5
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( ، الزاهر في معاني كلمات الناس)فال -14 ْشُعوٌف بفالن   .508/  1ٌن م 

15-  ) ع ف   .189/  3معجم مقاييس اللغة)ش 

 .1381/  4الصحاح)شعف(  -16
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حب في القلب ويظهر أّن أصل تسمية الموضع بالشعف من االرتفاع والعلو،كال     

الذي يرتفع إلى أعلى المواضع من القلب
(1)

ْعف ان( في أمثال الميداني  وقد ورد اللفظ )ش 

))لَِكْن بَِشْعفَْيِن أْنِت جُدوٌد((،وفي المثل )مرة واحدة فقط(
(2)

فالشعفان جبالن،والجدود  

ناقة قليلة اللبن ،يضرب لمن نشأ في ضر ثم يرتفع عنه فيبطر
(3)

وعن أبي هالل 

 العسكري المثل يضرب للرجل يكون ذا مهانة  ثم ينتقل إلى عزٍّ 
(4)

.  

 

 طَْود )طََوَد(

))أْثقَُل...وِمْن طَْوِد((     
(5)

ب ُل العظيمُ  الطَّْوُد الج 
(6)

َنا ِإَلى ُموَسى َأِن قـال تعالى  فََأْوَحي ْ
أي كالجبل [30]الشعراءَكالطَّْوِد اْلَعِظيمِ اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَبْحَر فَانْ َفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق  

العظيم
(7)

وقيل اله ْضب ةُ 
(8)

ب ل الشاهق  أوالج 
(9)

المشرف على عرفة، وينقاد إلى 

صنعاء،ويقال له السراة لعلوه 
(10)

ْمِل،وابن الطّْوِد الُجْلُمود   والطَّْود كل مشرف من الرَّ

ْهد ى وي ق ع من أْعل ى الطَّ  طُّ وي ت د  ْودِ الذي ي ْنح 
(11)

ومن المجازالطَّْود سنام البعير قال 

الشاعر
 (12) 

 يَا َمْن رَأى هاَمةا تَ ْزُقو َعَلى َجَدٍث، ... ُتِجيُبها َخِلفاٌت ذاُت َأْطوادِ ــ 

فاألطواد األسمنة التي في اإلبل 
(13)

والطود بلدة بالصعيد  
(14)

. 
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( الطاُء والواو والداُل،أصٌل صحيٌح فيه كلمةٌ       د  والطود من الجذر الثالثي )ط و 

واحدةٌ وهي الطّود الجبل العظيم 
(1)

ويجمع على أْطواد   
(2)

. 

 

))أْثقَُل...وِمْن ،وفي المثل)مرة واحدة فقط(وقد ورد )الطَّْوُد( في أمثال الميداني      

طَْوِد((
(3)

والمثل يضرب للمبالغة في الثقل 
(4)

. 

 

 َعَمايَة )َعَمى، َعِمَي(

))أَْثقَُل ِمْن َعَمايَةَ((     
(5)

اي ة اسم لجبل م  ع 
(3)

التاُء فيها للتأنيث الاّلزم المانع من 

الصرف؛ولهذا جّرت بالفتحة بدل الكسرة في المثل؛الجتماع العلميّة والتأنيث
(7)

  . 

      

ومن المعلوم أّن الجبل مذكر     
(8)

وقد سمي بمؤنث،ولهذا يُمنع من الصرف  

أيضا ؛ألن كل  مذكر ُسّمي  بمؤنث على أكثر من ثالثة أحرف وكان معرفة  يمنع من 

الصرف
(9)

. 

 

ويرى السيوطي أّن عماية ال تدخل عليها األلف والالم،ولم تضف عند التثنية      

ل ِميَّة ؛وألن والجمع نحو عمايتان وعمايت ين؛ألن التثنية والجمع لم تسلب هذا االسم الع 

العلم في األصل إذا ثني أو جمع فاألجود أن يحلى باأللف والاّلم؛عوضا  عما سلب 

ل ِميَِّة  من تعريف الع 
(10)

. 

 

(العيُن والميُم والحرف المعتل،أصٌل واحٌد يدلُّ       ِمي  اي ةُ من الجذر الثالثي )ع  م  وع 

ْتر  وت ْغِطية  من ذلك العمىعلى س  
(11)

. 

 

ويظهر من نص ابن فارس أّن سبب تسمية الجبل بهذا االسم؛ألنه يغطي      

مايجاوره من القرى،  ولكن ياقوت الحموي قال وإنما سمي عماية؛ألنه ال يدخل فيه 

شيء إاّل عمي ذكره وأثره 
(12)

. 

 

                                                 

1-  ) د    430/  3مقاييس اللغة)ط و 
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اي ةُ جبل من جبال هذيل       م  وع 
(1)

حرين ضخموقيل جبل بالب 
(2 )

وهو جبل عظيم فيه  

كثيرة،فإذا دخل فيها الرجل لم يعلم له موضع فتحصن فيه  كهوف
(3)

ومن 

ة ، وكذلك السَّحاُب الكثيف المطبِقُ  اج  اي ةُ الغواية وهي اللَّج  م  المجازالع 
(4)

اية   م  والع 

اي ة الجاِهلية  م  الجهالة؛ولهذا قيل ع 
(5)

. 

 

اي ة( في أمثال الميداني       م  ))أَْثقَُل ِمْن ،وفي المثل)مرة واحدة فقط(وقد وردت )ع 

َعَمايَةَ((
(6)

يل وهي جبل بالبحرين من جبال هُذ 
(7)

والمثل يضرب للمبالغة في الثقل
(8)

. 

 

 قَُعْيقَِعان )قَعَّ، قََعع، قَْعقَع(

))َهْيَهاَت ِمْنَك قَُعْيقَِعاُن((     
(9)

اُن اسم جبل بالحجاز،في حجارته رخاوة  يقِع  قُع 
(10)

ان  يقِع  وباألهواز أيضا  جبل يقال له قُع 
(11)

وسمي بذلك؛لقعقعت السالح التي  

اء حدثت بين قبيلتي ُجْرهُم وق طُور 
(12)

. 

 

فاالسم من أسماء األصوات،قال ابن فارس في أصل اللفظ ))القاُف والعيُن أصٌل      

ةُ((صحيٌح يدلُّ على حك ايات صوت  من ذلك الق ْعق ع 
(13)

. 

 

وحكم أسماء األصوات البناء،كما يرى علماء اللغة ؛ألنها غير عاملة وال      

معمولة،فأشبهت الحروف المهملة؛وألن فائدة اإلعراب إبانه مقتضيات العوام، وذلك 

غير موجود فيها،فلم يكن لها نصيٌب في اإلعراب 
(14)

على ولكن قعيقان هنا قد دلَّ  

موضع معين،وهو بذلك قد خرج من اإلبهام إلى اإلبانة،فيمكن إعرابه،قال عباس 

 معانيها األصلية التي هي   خرجت عن  إذا  األصوات أسماء  يجب إعراب  حسن ))

 

                                                 

ولسان   628/  1وينظر: مجمل اللغة البن فارس)عمى(،   2439/  6الصحاح)عمى(  -1

 .113/  39وتاج العروس)عمي(   101/  15العرب)عمي( 

 .966/  3معجم ما استعجم)عماية(  -2

 .549/  2، وينظر: لسان العرب)فلح(  550/  1إيضاح شواهد اإليضاح  -3

 .266/  2العين)عمي(  -4

 .98/  15لسان العرب)عمي(  -5

 .156/  1مجمع األمثال  -6

 .156/  1نفسه  -7

 . 1/292ينظر: جمهرة األمثال  -8

 .395/  2مجمع األمثال  -9

 .65/  1العين)قع(  -10

ْيقِعاُن(،   1269/  3قعع( ينظر: الصحاح) -11  .753والقاموس المحيط)قُع 

 1/156ينظر: جمهرة اللغة)قعع(  -12

 .14/  5مقاييس اللغة)ق عَّ(  -13

،وينظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن 1397/  3شرح الكافية الشافية  -14

شرح جمع  ،وهمع الهوامع في3/307،و شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك3/1169مالك

 .3/111الجوامع
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الصوت المحض وصارت اسما  متمكنا ،يراد به إما صاحب الصوت الذي يصدر عنه 

هو الصاحب األصيل للصوت((الصوت والصياح مباشرة،وإما شيء آخر ليس 
(1)

. 

 

أّما النون في آخره فهي زائدة؛ألنه قد جاء قبل األلف الزائدة أكثر من حرفين      

أصليّين،فتكّون لدينا الفاء والعين والالم 
(2)

. 

 

ِة وغيرها       س  ات التِّر  اية  أْصو  ةُ ِحك  الق ْعق ع 
(3)

ـد  رعـدة لها  يقـال ق ْعق ع  الرجـل إذا أْرع 

صـوت في شّدة 
(4)

وقُعيقعان جبل مشهور بمكة 
(5)

وباألهواز 
(6)

ان(   ْيقِع  وقد ورد)قُع 

))َهْيَهاَت ِمْنَك قَُعْيقَِعاُن((في أمثال الميداني مرة واحدة فقط وفي المثل
(7)

وهو جبل 

بمكة ،وباألهواز أيضا ،وال يعلم الميداني أي الجبلين المثل،ويضرب لليأس من نيل ما 

تريد 
(8)

. 

 

 ُكَدى وَكَداء )َكَدا، َكُدو، َكِدَي(

))أَنا اْبُن ُكَديَِّها وَكَدائَِها((     
(9)

ديةُ هي الصالبة  الك 
(10)

ومن ذلك الُكد يُّ  

داء،وهما جبالن يُْهب ط منهما إلى مّكة  والك 
(11)

. 

 

داء اسم ممدود،والعاّمة تقصره       وك 
(12)

( تنبيها  على   يٌّ ويجوز فيه الياء )ُكد 

ْت  ّرك  ُمهُ ياء  ف ت ح  األصل،ويجوز األلف )ُكد ى( باعتبار اللّفظ؛ألن المقصورإذا كانت ال 

وانفتح ما قبلها قُلِب ْت ألفا  
(13)

. 

 

ة  )المكان(، الموضع  يجوز فيهما الصرف على إرادة      وتركه على إرادة البْقع 
(14)

 

                                                 

 .164/  4النحو الوافي  -1

 .172 – 171الممتع الكبير في التصريف  -2

 .14/  5مقاييس اللغة)ق عَّ(  -3

 .133/  2كتاب األفعال، )ابن الحداد( )قعقع(  -4

والمجموع   199/  2ينظر: مشارق األنوار على صحاح اآلثار)تقييد أسماء المواضع(  -5

و النهاية في غريب الحديث واألثر، ابن   733/  2غريبي القرآن والحديث)قعيقعان( المغيث في 

 )  .88/  4األثير)ق ْعق ع 

 .51/  22تاج العروس)قعع(  -6

 .395/  2مجمع األمثال  -7

 .395/  2ينظر:نفسه  -8

 .78/  1مجمع األمثال  -9

 .396/  5ينظر: العين)كدي(  -10

( 5/396  )كدي(نفسهينظر: -11 ِدي   .167/  5، ومقاييس اللغة)ك 

داء(،  -12 ، وينظر: المقصور والممدود)كداء(، 437تصحيح التصحيف وتحرير التحريف)ك 

108. 

 .527/  2ينظر: المصباح المنير)كدي(  -13

ج(،3/244ينظر:الكتاب  -14 ، و المطلع على ألفاظ  149،وتحرير ألفاظ التنبيه )ب اب صفة اْلح 

 .223ول مكة(، المقنع)باب دخ
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داء(،   وإذا ُمنِعت من الصرف؛فلنها اسٌم مؤنث بألف التأنيث الممدودة في)ك 

والمقصورة في )ُكد ى(؛فإنهما مانعان من الصرف بانفرادهما 
(1)

. 

 

،أصٌل صحيٌح يدلُّ       ( الكاُف والداُل والحرُف المعتلُّ ِدي  داء من الجذر الثالثي )ك  وك 

ْيء   على صالبة  في ش 
(2)

د يٍّ وتصغر على كُ  
(3)

وُكد ى جمع ُكْدي ة  
(4)

. 

 

داء      ب ُل عرفه بعينه،وُكدى جبل قريب من ك  داء ج  ك 
(5)

كَّة،وُكدى  اء بِأْعلى م  د  وقيل ك 

بأ ْسف لها 
(6)

وكدا  غير كداء،وكالهما جبٌل معروف 
(7)

ومن المجاز في الداللة الُكد ى 

السالم( في تعزية أحد هـ()عليها  11المقابر،ففي حديث السيدة فاطمة الزهراء)ت

))لََعلَِّك بَلَْغِت َمَعهم الُكَدى((( جيرانها قال لها الرسول )
 (8)

أي المقابر 
(9)

والِكداء 

يعني القطُع وهو المنع 
(10)

اء  ْحر  وقيل الصَّ
(11)

. 

 

اء( في أمثال الميداني       د  ))أَنا ،وفي المثل )مرة واحدة فقط(وقد وردت )ُكد ى وك 

ا وَكَدائَِها((اْبُن ُكَديِّهَ 
(12)

كدى وكداء في المثل جبالن بمكة،ويضرب لمن أراد 

االفتخار على غيره
(13)

وإنما كسرتا في المثل؛إلضافتهما إلى الضمير العائد إلى مكة  

فصرفتا 
(14)

. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .168/  1ينظر: شرح المفصل  -1

2-  ) ِدي   .166/  5مقاييس اللغة)ك 

اء(   283/  2ينظر: غريب الحديث، ابن الجوزي)الكاف مع الدال(  -3 د  /  4ومعجم البلدان)ك 

439. 

ا(  -4 د   15و لسان العرب)كدا(   156/  4ينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر، ابن األثير)ك 

 .383/  39وتاج العروس)كدو(   527/  2والمصباح المنير)كدي(   217/

 .1117/  4معجم ما استعجم)كداء(  -5

 – 536ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم )الميروقي( )كداء وكدى(  -6

 .350/  1ومشارق األنوار)كداء وكدى(   537

 .217/  15ينظر: لسان العرب)كدا(  -7

 . 11/137مسند اإلمام أحمد بن حنبلينظر:  -8

ا(  -9 د   .156/  4ينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر، ابن األثير)ك 

 .383/  39ينظر: تاج العروس)كدو(  -10

 .780/  2ينظر: المعجم الوسيط)كدى(  -11

 .78/  1مجمع األمثال  -12

 .78/  1نفسه  -13

 .167 – 166/  1ينظر: شرح المفصل  -14
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 نََضاد )نََضَد(

))أَْثقَُل ِمْن نََضاِد((     
(1)

اُد جبلٌ  النّض 
(2)

بالعالِيةِ 
 (3)

كَّر  نَّثُ يُذ  ويُؤ 
(4)

 أي يذكر فيصرف  

ويؤنث فيمنع من الصرف 
(5)

. 

 

ْسر      ونضاُد كق ط اِم؛يُبنى عند أهل الِحجاز على الك 
(6)

))أَْثقَُل وهذا ما جاء في المثل  

ِمْن نََضاِد((
(7)

وبني ت ِميم تُْجريه مجرى ماال ينصرف،قال الشاعر 
(8)

  

أْو ِمْن نََضادَ   ــ لَْو َكاَن ِمْن َحَضٍن تََضاَءَل ُرْكنُهُ 
(2)

بَكَى َعلَْيِه نََضادُ  
(13)

 

ْدلِ  ل ِميّة والع  فهو ممنوع من الصرف؛للع 
(11)

. 

 

( النّوُن والّضاُد والّداُل،أصٌل صحيٌح يدلُّ على       د  ونضاد من الجذر الثالثي )ن ض 

ْمع   ج  ْيء  في اتّساق  و  ْيء  إلى ش  ضمِّ ش 
(12)

اد    ويجمع على أْنض 
(13)

. 

 

ه ف وق  ب ْعض        ْدُت الشيء  ب ْعض  اُد من ن ض  والنَّض 
(14)

وأ ْنضاُد الجباِل جنادلُ  
(15)

 

بعضها فوق  بعض  
(16)

ف  من ِحجارتها ب ْعُضها ف وق  بعض     ، ونضاد جبل أو ما تراص 

 
                                                 

 .155/  1االمثال مجمع  -1

العالية ما فوق نجد إلى أرض تهامة أي الى ما وراء مكة وهي الحجاز ، ينظر:  -2

 .2436/  6الصحاح)عال( 

3-  ) د  ومعجم   177/  8وينظر: المحكم والمحيط األعظم)نضد(   227/  9تاج العروس)ن ض 

 .290/  5البلدان)نضاد( 

4-  ) د   .227/  9تاج العروس)ن ض 

 .244/  3الكتاب ينظر:  -5

6-  ) د   .227/  9تاج العروس)ن ض 

 .155/  1مجمع األمثال  -7

البيت مجهول القائل،والذي يبدو أن الزبيدي قد نقل النص والبيت من كتاب معجم البلدان  -8

اد(  مع التغيير؛فهو كثير النقل واالستشهاد منه،والبيت في تاج 5/290لياقوت الحموي)ن ض 

   هو 227/ 9العروس)نضد(
ُنه .... َأْو ِمْن َنَضاِد َبَكى عَلْيِه َنَضادُ        َلْو َكاَن ِمْن حَضٍن َتَضاَءَل َمت ْ
البيت في تاج العروس بكسر)نضاِد( وهذا مغاير للقاعدة،فهو إّما من أخطاء النساخ أو  -9

/  1األمثال األخطاء التي يقع فيها المحقق،فالبيت الذي يوافق القاعدة بالفتح كما ورد في مجمع 

 . 290/  5ومعجم البلدان  155

10-  ) د   .227/  9تاج العروس)ن ض 

 .191/  1ينظر: شرح المفصل  -11

12-  ) د   .439/  5مقاييس اللغة)ن ض 

(   544/  2والصحاح)نضد(   659/  2ينظر: جمهرة اللغة)دضن(  -13 د   5ومقاييس اللغة)ن ض 

 /439. 

 .23/  7ينظر: العين)نضد(  -14

ن ِدل المكان الغليظ فيه حجارة، ينظر المحكم والمحيط األعظم)جند ل( جناد -15 /  7ل جمع ج 

591. 

 .544/  2الصحاح)نضد(  -16
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از  بالِحج 
(1)

اُد الرجل أعماُمهُ وأخوالُهُ المتقدمون في الشرف  ومن المجاز أْنض 
(2)

وقد  

اد( في أمثال الميداني  ة واحدة فقط)ورد )ن ض  ))أَْثقَُل ِمْن ،وفي المثل  (مرَّ

نََضاِد((
(3)

ونضاد جبل بالعالية
(4)

والمثل يضرب للمبالغة في الثقل
(5)

. 

 

 يَُسوم )يََسم، َسَوم(

))َّللاُ أَْعلَُم َما َحطََّها ِمْن َرْأِس يَُسوَم((     
(6)

ي ُسوم جبل في هذيل،لفظه مضارع 

سام
(7)

ممنوع من الصرف؛ألنه اسم معرفة أوله زيادة كزيادة الفعل المستقبل كـ  

)يزيد(
(8)

ع من الصرف للتعريف ووزن الفعل أي يمن 
(9)

. 

 

( الواو والسيُن والميُم،أصٌل واحٌد يدلُّ       م  س  وهوعند ابن فارس من الجذر الثالثي )و 

ْعل م   على أث ر  وم 
(10)

. 

 

ب ٌل منيٌف في أرض  نخلة من الشأم      ي ُسوُم ج 
(11)

،يعرف بذي الضباب؛وذلك أّن 

الضباب اليكاد يفارقه 
(12)

وهو جبل لهذيل 
(13)

قرب مكة،يتصل به جبل يقال له 

قرقد،ال ينبت فيهما غير النبع والشوط،وال يكاد أحد يرتقيهما إاّل بعد جهد 
(14)

 

ويسومان جبالن أْسودان متقابالن على جانبي نخلة اليمانية،يسمى الشمالي منهما 

ْمر،واليماني يسمى يسوم هالل،وهو األشهر واألكبر  ي ُسوم س 
(15)

. 

 

ومن المجاز في الداللة يسوم الزيادة في السعر،ففي حديث مروي عن ُعْقب ة بن      

 ))... َخْيٌر لَهُ ِمْن أْن يَْفَعل إْحَدى ثَاَلٍث يَْخطُُب على ِخْطبَِة أِخيِه أْو يَُسوُم عامر أنّه قال 

 

 

 
                                                 

د(  -1  .424/  3لسان العرب)ن ض 

 .544/  2الصحاح)نضد(  -2

 .155/  1مجمع االمثال  -3

 .155/  1نفسه  -4

 . 1/292ينظر: جمهرة األمثال  -5

 .184/  2مجمع االمثال  -6

 .437/  5ينظر: معجم البلدان)ي ُسوُم(  -7

 . 3735/  6شمس العلوم)االنصراف(  -8

 .191/  1ينظر: شرح المفصل  -9

10-  ) م  س   .110/  6مقاييس اللغة)و 

يت به ألنها من مشأمة القبلة،ينظر: العين)شأم(  -11  .6/295الشأم:أرض ُسمِّ

 . 80التنبيه على أوهام ابي علي في أماليه،  -12

 .333الجبال واألمكنة والمياه)يسوم(،  -13

/  34و)يسم(  437/  32، وينظر: تاج العروس)سوم(    437/  5معجم البلدان)ي ُسوُم(  -14

139. 

  326معالم مّكة التأريخية واألثرية )ي ُسوم( -15
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على َسْوِم أِخيِه((
(1)

]البقرة اْلَعَذابِ  َيُسوُموَنُكْم ُسوءَ قال تعالى ويأتي بمعنى يذيق 

12]
(2)

. 

 

))َّللاُ أَْعلَُم َما ،وفي المثل )مرة واحدة فقط(وقد ورد )ي ُسوم( في أمثال الميداني      

َحطََّها ِمْن َرْأِس يَُسوَم((
(3)

المثل في قّصة يطول سردها،ويضرب في النية 

والضمير
(4)

. 

 

 المطلب الثاني: ما يتعلق بالجبال)أبعاض الجبال(

ونعني بـ )أبعاض الجبال( أجزائها التي انفردت بأسماء خاّصة بها عن الجبل      

 ولكنها ليست بمعزل عنه وهي:

  

 َرْيَدان )َريََد( 

)تَهِوْيٌد َعلَى ُريُوٍد(()     
(5)

ْيُد الّصْخُر الناتئ في عرض الجبل،ال في أعاليه  الرَّ
(6)

رئدان تثنية رئدوالياء فيه مبدلة عن الهمزة؛للتخفيف واألصل 
(7)

. 

 

ب ل       ( الراء والياء والدال،أصالن أحدهما أْنُف الج  ي د  ْيُد من الجذر الثالثي )ر  والرَّ
(8)

 

ويجمع على ُريُود 
(9)

وأرياد  
(10)

. 

 

ْيُد الحرف الناتُئ من الجبل       الرَّ
(11)

وقيل ن اِحي تُهُ الُمْشرفةُ على الهواءِ  
(12)

بٌل ذو  وج 

إذا كانت له حروف ناتئة في أعراضهحيود وذو ريود 
(13)

ْيدان  ومن المواضع الرَّ

وقيل قصر المملكة بظفار  ، باليمن  بلد  ألف ونون  بزيادة
(14)

 المدينة وأُطُم من آطام 

 

 

                                                 

اِمر (  -1 ِديِث ُعْقب ة  ْبِن ع   .995/  3الدالئل في غريب الحديث، السرقسطي)ح 

 .75/  13تهذيب اللغة)سوم( ينظر:  -2

 .184/  2مجمع االمثال  -3

 .184/  2ينظر:نفسه  -4

 .146/  1مجمع األمثال  -5

 .63/  8ينظر: العين)ريد(  -6

، وشرح شافيه ابن الحاجب، الرضي األستراباذي 160 – 159ينظر: ليس في كالم العرب  -7

4  /339 – 342. 

8-  ) ي د   .465/  2مقاييس اللغة)ر 

 .114/  14وينظر: تهذيب اللغة)رود، ريد ، رأد(   28إصالح المنطق)باب ف ْعل(،  -9

 .191/  3لسان العرب)ريد(  -10

 .479/  2الصحاح)ريد(  -11

 .197فقه اللغة وسر العربية)في أبعاض الجبل(،  -12

 .402/  1أساس البالغة)ريد(  -13

 .688 – 687/  2معجم ما استعجم)ريدان(  -14
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ْهل   ،آلل حارثة بن س 
(1)

وِحْصٌن باليمن  
(2)

يُد حرف من حروف  ومن المجاز الرَّ

الحبل 
(3)

انةُ الريُح الطَّيِّ  ْيد  ب ةُ والرَّ
(4)

. 

 

ويظهر أّن أصل تسمية الصخر الناتيء من الجبل ريدان من اإلرادة وهي      

المشيئة 
(5)

وكأّن الصخر أراد أّن يخرج من الجبل؛لمشيئته وشجاعته، وقد ورد  

ان( في أمثال الميداني )مرتين فقط( ،أحدهما ْيد  ))اْلَهْيَداُن اللفظ)ر 

ْيَداُن(( َوالرَّ
(6)

الزجر،وينعت به الجبان والريدان الصخر الناتيء من فالهيدان 

الجبل،وينعت به الشجاع،ويضرب المثل للمقبل والمدبر والشجاع والجبان
(7)

. 

 

، َحَضض(  َحِضيض )َحضَّ

))أْسَرُع ِمْن َوَرِل اْلَحِضيِض((     
(8)

ب ل،وقيل منقطع الجبل إلى  ِضيُض أْسفُل الج  الح 

األرض، أو األرض نفسها 
(9)

ب ل سفحه وح  ضيض الج 
(10)

وهو الموضع األخفض 

واألقرب إلى األرض
(11)

. 

 

والذي يظهر أّن الحضيض هو الموضع الذي يلتقي فيه الجبل باألرض،فهو من    

الجبل أسفله أو أرضه،ومن األرض أعالها إلى الجبل
(12)

وفي المحكم هو قرار  

األْرض عند سفح الجبل،أو هوأسفله،والسفح من وراءه،فهو مّما يلي الجبل 
(13)

 

يفضى منه إلى األْرض 
(14)

ب ل،بين أعاله   س ط الج  ِضيض  و  ومنهم من ذهب إلى أنَّ الح 

وأْسف لِه 
(15)

ِضيض   وقيل  الجبل  هو أصل  والذي   ، نفسه هو السفح  الح 
(16)

 وعن 

 

 

 

                                                 

(  النهاية في -1 ي د   .288/  2غريب الحديث واألثر، ابن األثير)ر 

اُن(  -2 ْيد   .111/  3معجم البلدان)ر 

 . 28إصالح المنطق)باب ف ْعل وفِْعل( ،  -3

 .113/  14تهذيب اللغة)رود، ريد ، رأد(  -4

 .478/  2الصحاح)رود(  -5

 .146/  1، وينظر:  403/  2مجمع األمثال  -6

 .403/  2ينظر:نفسه  -7

 .349/  1مجمع األمثال  -8

 .186/  3ينظر: غريب الحديث ، ابن سالم)حرش،حضض(  -9

 .1050/  2جمهرة اللغة)حضواي(  -10

 .244ينظر: مفاتيح العلوم،)األوج(  -11

 .82،و)في األصول(   196ينظر: فقه اللغة وسر العربية)األرض والرمال والجبال...(،  -12

ِضيُض( ينظر: المحكم والمحيط  -13 و النهاية في غريب الحديث واألثر،   490/  2األعظم)الح 

 .400/  1ابن األثير )حضض( 

 .1273/  3شمس العلوم)الحضيض(  -14

 462/  1المجموع المغيث في غريب القرآن والحديث)حضض(  -15

ْفُح( ،   485/  2ينظر: لسان العرب)سفح(  -16  .224والقاموس المحيط)السَّ
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اوني هو من التضاد فهو األرض المنخفضة،وهو حضن الجبل الته 
(1)

ومن 

المجازالحضيض البياض الذي يخرج من البهيمة إذا اشتهت الفحل 
(2)

. 

 

( الحاُء والضاُد المضّعفة،أصالن أحدهما القراُر       ضَّ والحضيض من الجذر )ح 
(3)

الُمْست فِل
 (4)

ةٌ وُحُضضٌ   والجمع أِحضَّ
(5)

. 

 

ويظهر أن أصل تسمية الموضع بالحضيض؛ألنّه أسفل الشيء؛ألّن العرب تسمي      

األرض الحضيض،ولهذا فأسفل الجبل عند األْرض حضيض،وهو كناية عن دنو 

مستوى ومقام الشيء بالمقارنة مع غيره 
(6)

. 

 

ِضيُض( في أمثال الميداني        ))أْسَرعُ ،وفي المثل )مرة واحدة فقط(وقد ورد )الح 

ِمْن َوَرِل اْلَحِضيِض((
(7)

ولم يشر الميداني إلى داللة الحضيض،وكذلك كتب األمثال  

األخرى،ويرجح سفح الجبل؛وذلك إلسناد سرعة الورل
(8)

إلى الحضيض؛ألّن الجسم  

ر ذلك المشهد في شعر  يكون أسرع عندما يقبل من أعلى المكان إلى أسفله،وقد ُصوِّ

امريء القيس قوله 
(9)

. 

يُل ِمْن َعلِ ــ   ِمَكرٍّ ِمَفرٍّ ُمْقِبٍل ُمْدِبٍر َمعاا، ... كجلموِد َصْخٍر َحطَّه السَّ

 

، َعَرر، َعْرَعر(  ُعْرُعر )َعرَّ

))َرِكَب ُعْرُعَرهُ((     
(10)

الُعْرُعُر من ُكلِّ شيء  أعاله 
(11)

وقد تلحقه التاء  

منع الصرف  للتأنيث،وهو تأنيث فارق بين المذكر والمؤنث، فال يعتد به في
(12)

. 

 

ل ى ل ْطِخ       ُل ي ُدلُّ ع  اُء المضّعفة،أربعة أصول،اأْل وَّ يُن والرَّ ( الع  رَّ وهو من الجذر)ع 

ْيِر ط يِّب   ْيء  بِغ  لِك   ش  ا أ ْشب ه  ذ  م  الثَّانِي ، و  ْوت    ، و  ل ى ص  ل ى ُسُموٍّ  ي ُدلُّ ع  الثَّالُِث ي ُدلُّ ع   ، و 

 

 

                                                 

 .681/  1هـ( )الحضيض( ، 1158طالحات  الفنون والعلوم، التهاوني )تينظر: كشاف اص -1

 .142/  1الجيم)الحضيض(  -2

،ينظر: تاج العروس)حطط(  -3  .199/  19المستفل الموضع الذي ليس بمرتفع وال ُمْست قِلٍّ

4-  ) ضَّ  .13/  2مقاييس اللغة)ح 

ِضيض(  -5  .490/  2المحكم والمحيط األعظم)الح 

 .515/  1عجم اللغة العربية المعاصرة)حضض( ينظر: م -6

 .349/  1مجمع األمثال  -7

مُعه  -8 حاري، وج  مال والصَّ ّب، أعظم منه، يكوُن في الرِّ ُل: على ِخْلقِة الضَّ ر  الو 

 .8/273الِوْرالُن،ينظر:العين)ورل( 

 .54البيت من الطويل،ينظرديوان امرئ القيس  -9

 .308/  1مجمع األمثال  -10

 .595/  2وينظر المعجم الوسيط)عرعرة(   197/  1ظر: جمهرة اللغة)عرعر( ين -11

 .168/  1ينظر: شرح المفصل  -12
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  ... ْيء  ِة ش  ال ج  ل ى ُمع  ابُِع ي ُدلُّ ع  الرَّ اْرتِف اع ، و  اْرتِف اع . و  ل ى ُسُموٍّ و  الُّ ع  الُِث الدَّ
اأْل ْصُل الثَّ و 

لِيلُ  ق ال  اْلخ 
(1)

هُ  ْيء  أ ْعال  ةُ ُكلِّ ش  (())ُعْرُعر 
(2)

اِعر  ر  ويجمع على ع 
(3)

. 

  

الُعْرُعُر من الجبل أْعالهُ      
(4)

ومعظمه وقيل غلظه 
(5)

أسه   وذهب ثعلب إلى ر 
(6)

 

هُ  وقيل رأُسه وأْعال 
(7)

وذهب ابن منظور إلى ِغل ظُهُ وُمْعظ ُمهُ وأ عاله  
(8)

ومن المجاز 

في الّداللة الُعْرُعرةُ رأُس السَّنام 
(9)

ُر ضرب من الشجر   ْرع  والع 
(10)

والعرعرة لعبة  

للصبيان
(11)

وسوء ُخلُق الرجل 
(12)

ةُ تصغير عرعرة ماء لبني ربيعة  يِعر  وُعر 
(13)

 

رة اإلبل صياحها  ْرع  وع 
(14)

ومن القارورة صمامها  
(15)

. 

 

اء،وهو أن        ر  والذي يظهر أن سبب تسمية الموضع بالعرعرة؛لقرب اللفظ من الع 

يعرى الشيء من سترته 
(16)

ورأس الجبل يكون عاريا  من النبات الذي يكسوه  

ا كان ارتفاع الجبال كثيرا غطى الثلج قمم هذه الجبال، وبالتالي إذويستره؛ألّن))

((يختفي الغطاء النباتي
(17)

.  

 

))َرِكَب ،وفي المثل)مرة واحدة فقط(وقد ورد اللفظ)ُعْرُعْر( في أمثال الميداني      

ُعْرُعَرهُ((
(18)

وعرعرة الجبل والسنام أعاله ورأسه
(19)

 أي ركب رأسه،وهو كناية عن

 
                                                 

،أّما ما نسبه ابن فارس 1/86لم يقل الخليل غير))والُعْرُعرةُ: رأُس السَّنام((ينظر: العين)عر( -1

هُ((فهي عبارة وردت في ثالثة  ْيء  أ ْعال  ةُ ُكلِّ ش  مواضع مختلفة في كتاب العين للخليل))ُعْرُعر 

هُ((من  ْيء  أ ْعال  وهي)الُعْلُو، الُصْبُر، الرأُس(فكل لفظ منها تلحقه العبارة))ُكلِّ ش 

ة(ينظر:العين)علو(  .294/ 7،و)رأس( 116/ 7،و)صبر( 2/246غير)ُعْرُعر 

2-  ) رَّ  .36،  32/  4مقاييس اللغة)ع 

ة(  -3 ر  ْرع   .595/  2المعجم الوسيط)ع 

 .595/  2و المعجم الوسيط)عرعرة(   197/  1ر: جمهرة اللغة)عرعر( ينظ -4

  613/  1ومجمل اللغة)عر(   743/  2والصحاح)عرر(   77/  1ينظر:تهذيب اللغة)عر(  -5

 .197وفقه اللغة وسر العربية)أبعاض الجبل( ، 

 .90/  1ينظر: المحكم والمحيط األعظم)عر(  -6

( النهاية في غريب الحديث واأل -7 ر  ْرع   .216/  3ثر، ابن األثير)ع 

 .13/  13وينظر: تاج العروس)عرر(   559/  4لسان العرب)عرر(  -8

 .86/  1العين)عر(  -9

 .77/  1تهذيب اللغة)عر(  -10

 .743/  2الصحاح)عرر(  -11

 .4302/  7ينظر: شمس العلوم)فُْعلُل(  -12

ة(  -13 ْيِعر   .114/  4معجم البلدان)ُعر 

 .181/  7المعاجم العربية)عرعر( تكملة  -14

 .595/  2المعجم الوسيط )عرعرة( -15

 .232/  2المحكم والمحيط األعظم)عري(  -16

 .306،المدخل إلى علم الجغرافيا والبيئة -17

 .308/  1مجمع األمثال  -18

 .308/  1نفسه  -19
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الِعناِد الذي يغلب على الفرد أحيانا ،وهو أن يعرف الرجل الشيء  فيأباه ويميل  

عنه
(1)

. 

 

مما تقدم أن هنالك عالقات داللية تجمع بين ألفاظ المرتفعات الشاهقة يلحظ  و     

 وما يلحق بها.

ف ا( فكالهما الحجر الصلب.1 ّم، ص   ــ عالقة الترادف قد جمعت بين اللفظين )أص 

 

ب ل( الذي هو كل ما ارتفع عن األرض وهي داللة ــ ع2 القة االشتمال قد جمعت )الج 

ن  نا  وث ْهال  ض  اخ وح  اية وُكد ى وأُض  م  ان وع  يقِع  اد وي ُسوم وقُع  عامة شاملة مع )ن ض 

اخ وأُُحد( فهي أسماء جبال تتضمن معنى الجبل ولكن الجبل أعم وأشمل،ومن  وُدم 

 ترادف. الممكن أن تكون بينها عالقة

 

ب ل( الذي هو داللة مطلقة لكل ما ارتفع 3 ــ عالقة المطلق والمقيد تجمع بين )الج 

ام( وهو الجبل له رأسان  م  ل م( الذي هو الجبل الطويل )وش  وعال عن األرض، و)ع 

ط ْود( وهو الجبل العظيم. فهي دالالت مقيّدة إزاء الجبل.  )و 

 

ِضيض و ُعْرُعْر( ــ عالقة الجزء من الكل التي جمعت 4 ان والح  ْيد  ب ل ور  األلفاظ )الج 

فالثاني الصخر الناتيء في عرض الجبل وهو جزء من)الجبل( والحضيض أسفل 

ِضيض و  الجبل والعرعر أْعاله،ومن الممكن أن تكون عالقة تقابل بين اللفظين )الح 

 ُعْرُعْر(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .2/19ينظر: المحكم والمحيط األعظم)عند( -1
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 ي االرتفاع[]المبحث الثاني: مرتفعات مادون الجبال ف

وهي المرتفعات التي لم تبلغ في ارتفاعها مبلغ الجبال فهي دون ذلك في      

 االرتفاع،وهي على مطلبين.

 

 وهي: المطلب األول:مرتفعات طبيعية

 أَكَمة )أََكَم(

))َرَماهُ َّللا ِمْن ُكلِّ أَكَمٍة بَِحَجٍر((     
(1)

ا  ةُ الموضع الذي هو أشد ارتفاعا  ِممَّ م  األك 

حوله 
(2)

لحقته هاء التأنيث؛ليتبين الواحد من الجمع  
(3)

ولهذا فاألكمةُ واحد اإلكام  

مُ  واأل ك 
(4)

والتأنيث إذا كان فارقا  بين الواحد والجمع ال يعتد به في منع الصرف 
(5)

. 

 

ُع       مُّ ةُ والكاُف والميُم،أصٌل واحٌد وهو ت ج  ( اله ْمز  م  ةُ من الجذر الثالثي )أ ك  م  واألك 

الشَّيِء وارتفاُعهُ ق لِيال  
(6)

امٌ   ٌم وأُُكٌم وآك  والجمع أك 
(7)

امٌ   وإِك 
(8)

وأُْكمٌ  
(9)

 . 

 

ةُ تل قف وهو من حجر واحد       م  األك 
(10)

،ُمل    ٌد وقيل ما ارتفع على القُفِّ عَّ ْمل ٌم ُمص 

في الّسماء،كثير الحجارة 
(11)

وقيل دون الجبل  
(12)

وفي حديث الرسول محمد  

()))اللَّهُمَّ ظُهُوَر اْلِجبَاِل واآْلكاِم((
 (13)

ار،وقيل شيٌء ُمْجت ِمٌع   غ  فاآلكام الجبال الصِّ

يَّةِ  اب  أكبُر من الُكد  من تُر 
(14)

ةٌ  م  الواحدة أك 
(15)

وهي المكان المرتفع من األرض  

كالتَّلِّ 
(16)

وقيل هضبة 
(17)

. 

 

 

 

                                                 

 .310/  1مجمع األمثال  -1

 .98/  7لمحكم والمحيط األعظم)أكم( ا -2

 .582/  3ينظر: الكتاب  -3

 .583/  3 نفسه ينظر: -4

 .168/  1شرح المفصل  -5

6-  ) م   .125/  1مقاييس اللغة)أ ك 

 .420/  5ينظر: العين)أكم(  -7

 .583/  3ينظر: الكتاب  -8

 .222/ 10تهذيب اللغة)أكم(  -9

 .420/  5العين)أكم(  -10

 .100/  1ومجمل اللغة)أكم( 1862/  5وينظر:الصحاح)أكم( 222/  10اللغة)أكم( تهذيب  -11

 .98/  7ينظر: المحكم والمحيط األعظم)أكم(  -12

 .333/  1المنتقى شرح الموطإ ،  -13

يَّةُ:األرض الصلبة الشديدة وبسكون الّدال المرتفعة، ينظر:العين)كدي(  -14 وتهذيب 5/396الُكد 

 .10/178اللغة)كدا( 

 .333/  1المنتقى شرح الموطإ ،  -15

 .194تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم ،  -16

 .169/  1تكملة المعاجم العربية)أكم(  -17
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واألكمة في المصطلح الجغرافي الهضاب المخضوضرة المجاورة للحفر،فرق      

متر(،وتوجد غالبا  في المستنقعات والحقول  2 – 0.5االرتفاع ما بين )

صال المتوفّر الساحلية،ووجود الصوديوم والمغنزيوم الناجمين عن مياه البحر والصل

في التربات يساعد على ظهورها،وكذلك عملية الرعي لقطعان الماشية الكبرى 
(1)

. 

 

ةُ( في أمثال الميداني )      م  مرات فقط(،وهي الجبل الصغير،وفي 5وقد وردت )األك 

))َحبَْستُمونِي وإنَّ َوَراَء األَكمِة َما َوَراَءَها((المثل
(2)

ة،واعدت صديقها والمثل ألم   

األكمة،فغلب عليها شغل المنزل فقالت ذلك ألهلها،ويضرب لمن يُْفِشي سّره اءور
(3)

. 

 

 َعقِد )َعقََد(

))أَْحَمُق ِمْن تُْرِب الَعقِِد((     
(4)

قُِد هو الرمل الذي يجتمع في موضع معين،ثم  الع 

يتراكم بعضه فوق بعض 
(5)

ْعقِد اإلزار، والمكان الذي تْقِعد فيه،   ِمِل ، وم  ْقِد الرَّ فع 

ه مني  كلها أماكن ومعناها المكان الذي أ ْقُعُد فيه أو بُْعد 
(6)

فهي أماكن مختّصة  
(7)

وهذا 

االختصاص جاء من أخذ كلمة من أخرى،مع تناسبهما في المعنى واتفاقهما في 

ْعقِد ا ْقِعد الرجل الحروف األصلية دون ترتيبها،فم  لرمل كم 
(8)

وهو ما يسمى  

بِير عند علماء اللغة،وعند جمهور الصرفيين يعرف بالقلب المكاني  باالشتقاق الك 
(9)

. 

 

دٍّ       ( العيُن والقاُف والداُل،أصٌل واحٌد يدلُّ على ش  ق د  قِد من الجذر الثالثي )ع  والع 

ْمُل ما تراكم و ق د  الرَّ ع  وِشّدِة ُوثُوق ، ومنه ع  اْجت م 
(10)

ق ادٌ   ْمُعهُ أع  وج 
(11)

وفي التهذيب 

قِدة  ق ُد جمع الع  قُِد والع  الع 
(12)

ْقدِ   اقُِد التي هي مواضع الع  ع  وم 
(13)

قِداتٌ  وع 
(14)

. 

 

ة مـقِ ـع  ـال      ضـلى بعـُضه عـعـقد بـمتعـدة الـق  ـع  ـل والـرمـن الـد 
(15)

قال األعشى 
(16)

 

 
                                                 

 .76معجم المصطلحات الجغرافية ، بيار جورج )أكمة(،  -1

 .289/  2، 215/  2، 310/  1، 202/  1، وينظر:  13/  1مجمع األمثال  -2

 .13/  1 ألمثالمجمع ا ينظر: -3

 .226/  1مجمع األمثال  -4

 .1209/  2وجمهرة اللغة)فعالِل(   141 – 140/  1ينظر: العين)عقد(  -5

 .414/  1ينظر: الكتاب  -6

 . 414/  1 نفسه ينظر: -7

 . 316ينظر: من ذخائر ابن مالك في اللغة ، ابن مالك الطائي ،  -8

 .316،  نفسه  -9

10- ) ق د   .87 – 86/  4 مقاييس اللغة)ع 

 .141/  1العين)عقد(  -11

 .135/  1ينظر: تهذيب اللغة)عقد(  -12

 .510/  2ينظر: الصحاح)عقد(  -13

14-  ) ق د   .87/  4مقاييس اللغة)ع 

 .135/  1تهذيب اللغة)عقد(  -15

 .73البيت من المتقارب ،ينظر: ديوان األعشى الكبير -16
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 َصْفَصٍف      ودَكَداِك َرْمٍل وأْعقاِدَهاوََكْم ُدوَن بَ ْيِتَك ِمْن ــ 

قِد،وهو ما تعقد من الرمل وتراكم بعضه على بعض  فاألعقاد في البيت جمع ع 
(1)

 

ْقِد،وهو ما ُعقِد  عليه كالضيعة،والمكان الكثير الشجر أو  ةُ بالضم موضع الع  والُعْقد 

النخل 
(2)

ق    ق ِد(( ويعنون ع  ُق من تُْرِب الع  ْمِل،وُحْمقُهُ أنَّهُ ال ي ْثبُِت فيِه ويقال ))أْحم  د  الرَّ

اُب إنما ينهاُر  التُّر 
(3)

قِدِ  ةٌ في الع  ق ُد لُغ  والع 
(4)

.
 

 

      
ةُ الكثيرةُ الشجر،وكذلك بقية المرعى،  ةُ، وقيل هي البْقع  ْيع  ومن المجاز الُعْقدةُ الضَّ

ق دان ضرب من التَّْمر  ق د والع  والع 
(5)

البصرة وضريّة وُعق د موضٌع بين 
(6)

ْقد   والع 

عشر سنوات
(7)

. 

 

دَّ بعضه ببعض حتى تراكم       قِد؛كأّن الرمل ش  ويظهر أّن أصل تسمية الموضع بالع 

بعضه فوق بعض 
(8)

قُِد( في أمثال الميداني )مرتين  وقد ورد )الع 

))أَْحَمُق ِمْن تُْرِب الَعقِِد((فقط(،أحدهما
(9)

الُحْمُق قِلَّة العقل
(10)

عقد الرمل،وإنما  ويعني

يحمقونه؛ألنه اليثبت فيه التراب بل ينهار
(11)

. 

 

 َمْتن )َمتََن(

))تَرْكتُهُ باْسِت الَمْتِن((      
(19)

كَّر  ،يُذ  لُب  ْتُن من األرض ما ارتف ع  وص  الم 

نَّث ويُؤ 
(13)

ولكن أبا البركات األنباري جعله من المؤنث الغير حقيقي والغير مقيس 
(14)

والمؤنث إذا كان ساكن  الوسط ومن الثالثي ومعرفة يمنع من الصرف؛الجتماع 

التعريف والتأنيث ، وقد يصرف عند البعض؛لخفته ألنه ساكن الوسط 
(15)

ويصرف 

عند الجميع إذا كان نكرة  أو دخلته األلف والالم أو كان مضافا  
(16)

. 

 

                                                 

 .323 – 322/  1شرح أبيات سيبويه  -1

 . 510/  2اح)عقد( الصح -2

3-  ) ق د   .87/  4مقاييس اللغة)ع 

 .299/  3لسان العرب)عقد(  -4

 .168/  1المحكم والمحيط األعظم)عقد(  -5

 .949/  2مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع)عقد(  -6

 .540/  1معجم الصواب اللغوي ، )عقد(  -7

8-  ) ق د   .87 – 86/  4ينظر: مقاييس اللغة)ع 

 .391/  1وينظر  226/  1مجمع األمثال  -9

 .4/1464الصحاح)حمق(  -10

 .226/  1مجمع األمثال  -11

 .124/  1مجمع األمثال  -12

 .1/124وينظر: مجمع األمثال 131/  8العين)متن(  -13

 .73البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث،  -14

 .193/  1ينظر: شرح المفصل  -15

 .168 – 166/  1 نفسه ينظر: -16
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( الميُم والتاُء والنوُن،أصٌل صحيٌح واحٌد يدلُّ على       ت ن  ْتُن من الجذر الثالثي )م  والم 

ب ة  في الشيِء،مع امتداد  وطول  ال  ص 
(1)

ويجمع على ِمتان   
(2)

وُمتُون   
(3)

وُمتُن   
(4)

. 

 

ْتُن الجزء الظاهر من كلِّ شيء        الم 
(5)

لٌِب ُمْرت فِعٌ  ص 
(6)

ق ِويٌّ  
(7)

من األرض  مْست ويٌ 
(8)

لّبه   ويُقال متّن الشيء ص 
(9)

ْتُن وتر القوس ومن المجازالم 
(13)

والمتنان جنبتا الظَّْهِر 

من اإلنساِن 
(11)

ة وجهها البارز   اد  ومتن المز 
(12)

ومتن شعب بمكة،يعرف بمتن ابن  

ُعْليا 
(13)

ْلُب القِويُّ   وهو الرجل الصُّ
(14)

ومتن الباخرة،والطائرة،ومتن الكتاب أصله  

وهو خالف الشرح والحواشي نّصه األصلي
(15)

. 

 

ويظهر أّن سبب تسمية المتن بهذا االسم؛لمتانته وصالبته      
(16)

ْتُن(   وقد ورد )الم 

ِريُح بِجانِِب المْتِن((في أمثال الميداني )مرتين فقط(،أحدهما ))بََرَز الصَّ
(17)

والمتن في 

لِيَِّة األمر إذا ظهرتالمثل م ا استوى من األرض،ويضرب في ج 
(18)

. 

 

 َماَلع )َملََع(

))أَْوَدْت بِِهم ُعقَاُب َمالٍَع((     
(19)

ُع هضبةٌ  ال  الم 
(20)

وقيل اسم موضع،واسم  

والمالعة الماءة التي عنده، قال: وفيها مثل من أمثال العرب صحراء،وقيل جبٌل 

ُر ِمْن ُعق اب ((يقولون الِع((أْبص  م 
(21)

ة  ع  ال  ع وم  ال  ّكر ويُؤنث،فيقال م  يُذ 
(22)

. 
                                                 

1-  ) ت ن   .294/  5مقاييس اللغة)م 

 .131/  8ينظر: العين)متن(  -2

 .326/  2شرح أبيات سيبويه   -3

 .507/  9ينظر: المحكم والمحيط األعظم)متن(  -4

 .398/  13ولسان العرب)متن(   131/  8ينظر: العين)متن(  -5

/  1ومجمل اللغة)متن(   2200/  6الصحاح)متن( ، و   133/  1ينظر:ديوان األدب)ف ْعل(  -6

 .6209/  9، وشمس العلوم)ف ْعل(  822

 .218/  14ينظر: تهذيب اللغة)متن(  -7

 .507/  9ينظر:المحكم والمحيط األعظم)متن(  -8

 .193/  2أساس البالغة)متن(  -9

د في اللغة )باب اعضاء البدن(،  -10  .43الُمن جَّ

 .43،  نفسه  -11

 .218/  14ب اللغة)متن( تهذي -12

ْتٌن(  -13  .53/  5ينظر: معجم البلدان)م 

 .144/  36تاج العروس)متن(  -14

 .2065/  3معجم اللغة العربية المعاصرة)متن(  -15

 .2200/  6ينظر: الصحاح)متن(  -16

 .124/  1، وينظر  104/  1مجمع األمثال  -17

 .104/  1نفسه  -18

 .365/  2مجمع األمثال  -19

 .296ر: الجبال واألمكنة والمياه)ما أوله ميم( ، ينظ -20

 .189/  5ينظر: معجم البلدان)م الِع(  -21

 .189/  5نفسه)مالع(  -22
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ـالع  أومـالٌع ،الجـر علـى اإلضـافة والرفع على النعت       وقيـل ُعقـاُب م 
(1)

فابن 

منظور قد روى أّن الُعقاب  أُِضيف  إلى نعتِهِ 
(2)

؛ألن العرب تُِضيُف ااِلْسم  إلى 

ن ْعتِهِ 
(3)

ما أّن المالع  المفازةُ التي النبات بها ،فهي ولكنه والفيروزآبادي يرى كل منه

الع (( ْت بِِهم ُعقاُب م  أرٌض أُِضيف  إليها الُعق اُب في قولهم))أْود 
 (4)

وعلى هذا الرأي 

 فال يكون العقاب مضاف إلى نعته. 

 

ب الينصرف((       الُع ُمْعر  الِع بوزن ق ط اِم ويروى م  قال ياقوت الحموي))م 
(5 )

)مالع( على لغتين البناء على الكسر،وهي لغة أهل الحجاز  وهذا يعني أنّ 
(6)

وهذا ما  

))أَْبَصُر ِمْن ُعقَاِب َمالِع((جاء في المثل 
(7)

واإلعراب ومنع الصرف،على لغة بني  

تميم
(8)

. 

 

وإنما ُمنِع ت من الصرف؛ألنها معدولة عن مليع     
(9)

كما قطام معدولة عن  

ل ِميّة والعدل ة،فكالهما ممنوع من الصرف؛للع  قاِطم 
(10)

. 

 

ة        ( الميُم والاّلُم والعيُن،أصٌل يدلُّ على ُسْرع  ل ع  ع من الجذر الثالثي )م  ال  وم 

وِخفَّة  
(11)

وتقال للواحد والجمع  
(12)

لِيع   وقيل جمع م 
(13)

. 

 

ْلُع الّسرعة قال اْمُرؤ الق        ْيسالم 
(14)

 

 كَأنَّ ِدثاراا َحلََّقْت بَِلُبونِِه ... ُعقاُب َمًلٍع، اَل ُعَقاُب الَقَواِعلِ ــ 

 

 

                                                 

ع(،  343/  8ينظر: لسان العرب)ملع(  -1 ال   .764، والقاموس المحيط ) م 

ة  تقدم في) -2 ار  رَّ ْين خ  والبصريين من ( أّن إضافة االسم إلى نعته مسئلة خالفية بين الكوفيين ع 

:هل تجوز إضافة االسم 16]مسألةرقم ،2/356قبل الجواز وعدمه،ينظر: اإلنصاف في مسائل الخف
 إلى اسم يوافقه في المعنى؟[

 10/229من الظاهر أّن هذا الرأي لمن تبع مذهب الكوفيين ،ينظر: لسان العرب)طرق( -3

 .41ــ 3/40والنحو الوافي256/ 1وتهذيب اللغة)جمع(

ع(،8/343لسان العرب)ملع( ينظر: -4 ال   .764والقاموس المحيط ) م 

ع(،   189/  5ينظر: معجم البلدان)م الِع(  -5 ال   .764والقاموس المحيط )م 

 .201ينظر: المفصل في صنعة اإلعراب ،  -6

 . 115/  1مجمع األمثال  -7

 .201ينظر: المفصل في صنعة اإلعراب،  -8

 .60/  3ينظر: العقد الفريد ،  -9

 . 191/  1ينظر: شرح المفصل  -10

11-  ) ل ع   .351/  5مقاييس اللغة)م 

 .60/  3ينظر:العقد الفريد،  -12

 .677/  2إكمال األعالم بتثليث الكالم)المالع( -13

 . 140في الديوان)ُعق اب  ت نوفى(والبيت من الطويل،ينظر ديوان امريء القيس  -14
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ب ل كانت أسرع لالنقضاض ، وليست بُعقاب  ل ْت الُعقاب في الج  أي كلّما ع 

القواعل،وهي الجباُل القصار
(1)

ويقال للعقاب مالع؛لسرعتها
(2)

الُع  ومن المجازالم 

المفازةُ الق ْفرُ 
(3)

وقيل أرضٌ  
(4)

ابقة   والفضاء الواِسع وقيل الُمس 
(5)

. 

 

ويظهرمما تقدم أّن سبب تسمية الهضبة بمالِع؛لسرعة العقاب الذي يسكنها ،وقد      

ُع( في أمثال الميداني )مرتين فقط( ال  ))أَْبَصُر ِمْن ُعقَاِب  أحدهما،وردت)م 

َمالِع((
(6)

الصحراء أبصر وأسرع  فمالع اسم هضبة وقيل اسم صحراء؛ألّن عقاب

من عقاب الجبال
(7)

. 

 

 تَْلَعة )تَلََع(

))إِنََّما أْخَشى َسْيَل تَْلَعتِي((   
(8)

ةُ أرٌض مرتفعة غليظة عريضة،يترّدد فيها  التّْلع 

ْيُل،ثم يدفع منها إلى تلعة  أسفل منها  السَّ
(9)

فالتلعة على ما تقدم من األضداد،إذ يُقال  

ى الماُء فيه؛النخفاضه ت ْلعة  ر  فَّل وج  ة،ولما ت س  لما ارتفع من الوادي وغيره ت ْلع 
(10)

. 

 

وتجمع على ت ل عات وتِالع      
(11)

ات وت ْلع  وت ْلع 
(12)

فمما تقدم من الجمع يظهر أن  

ة،وهذا التأنيث  ة هوتأنيث فارق بين الواحد والجمع كما في ق ْمح وق ْمح  التأنيث في ت ْلع 

اليعتد به في منع الصرف
(13)

. 

 

( التاُء والالُم والعيُن،أصٌل واحٌد وهو االمتداد       وهي من الجذر الثالثي )ت ل ع 

والطّوُل ُصُعدا  
(14)

م مبدل ة  من الراء نحو التَِّرع وقد تكون الاّل  
(15)

. 

 

ة ، التِّالع مجاري أعل ى األرض إلى بطُون األودية      ة  ، واحدتها ت ْلع   وعن أبي ُعب ْيد 

 

 
                                                 

 .184/  2م والمحيط األعظم)ملع( وينظر:المحك  949/  2جمهرة اللغة)علم(  -1

ال(  -2  .6371/  9شمس العلوم)ف ع 

 .1287/  3وينظر: الصحاح)ملع(   380/  1ديوان األدب)ف عال(  -3

 .259/  2تهذيب اللغة)ملع(  -4

 .677/  2إكمال األعالم بتثليث الكالم)المالع(  -5

 .365/  2وينظر:  115/  1مجمع األمثال  -6

 .115/  1نفسه  -7

 .33/  1مجمع األمثال   -8

 .36/  8، وينظر: لسان العرب)تلع(  71/  2العين)تلع(  -9

 .219 – 218األضداد )التَّْلعة(  -10

 .219ينظر:نفسه، -11

 .297/  1ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة)تلع(  -12

 .168/  1ينظر: شرح المفصل  -13

 .36/  8العرب)تلع(  وينظر: لسان  352/  1مقاييس اللغة)ت ل ع (  -14

 .353/  1مقاييس اللغة)ت ل ع (  -15
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التَّلعة قد تكون ما ارتفع من األ ْرض وتكون ما انحدر 
(1)

ويرى ابن دريد أّن أصل  

التلعة ما اتسع من فوهته من الوادي،أّما األْرض المرتفعة فهي دون ذلك 
(2)

ة   والتِّْلع 

ِسيل الماء من فوق إلى أْسف ل  م 
(3)

ِسيل   ة  م  وهذا ما ذهب إليه الميداني في قوله التَّْلع 

الماء من السن د إلى بطن الوادي 
(4)

. 

 

ة أحد شعاب الوادي من الجبل،فمبتدأ الوادي من الجبال ويرى ابن سيده أّن ال      تَّْلع 

الشعاب ثم الشحاح ثم النواشخ ثم التالع، وكل واحد من هذه تصب في األخرى 
(5)

 

ِمر  أّن التِّالع  مسيُل الماِء الذي يسيُل من األ ْسناد والنِّجاف وعن ش 
(6)

والِجب ال،حتى  

اِدي،وقال ال تكون التِّال د من ينصب في الو  ةُ من أْبع  ى،وقد تأتي التِّْلع  ار  ح  ع إاّل في الصَّ

خمسِة فراسخ  إلى الوادي 
(7)

. 

 

ة؛الرتفاعه عن األرض،سواء كان ذلك       ويظهرأّن سبب تسمية الموضع بالتِّْلع 

نهرا  أو أرضا  أخرى،فِهو من التَّلِِع وهو الطويل
(8)

ةُ( في أمثال  وقد وردت )الت ْلع 

))إِنََّما أْخَشى َسْيَل تَْلَعتِي((،وفي المثلواحدة فقط( )مرةالميداني 
(9)

فالتَّْلعة مسيل الماء 

من السند إلى بطن الوادي،ويعني إني أخاف شرَّ أقاربي وبني عمي،ويضرب في 

شكوى األقارب 
(10)

اِدي  ب ِل والو  ن د ما ارتفع من األرض في قُبُل الج  والسَّ
(11)

. 

 

 ِحَداب )َحَدَب( 

))َرْأيُهُ ُدوَن اْلِحَداِب يَْحَصُر((     
(12)

ُب كل مكان في األرض  د  َحتَّى ِإَذا قال تعالىالح 
أي من كل مكان  [23]االنبياء فُِتَحْت يَْأُجوُج َوَمْأُجوُج َوُهْم ِمْن ُكلِّ َحَدٍب يَ ْنِسُلونَ 

ل أوأرض أو واد ـبـل جـن كـم ، ونـرجـخـي
(13)

ةـشْ ـون  ة ـمـل أكـن كـل مـيـوق   ز 
(14)

  

 

                                                 

وام/تلع(  -1 اِديث الزبير بن اْلع  ، وينظر: غريب الحديث ،  2/  4غريب الحديث ، ابن سالم)أ ح 

ان/التلعة(  ْيف ة بن اْلي م  ِديث ُحذ   .252 – 251/  2ابن قتيبة)ح 

 .403/  1ينظر: جمهرة اللغة)تلع(  -2

 .344/  1الخطابي)التالع(  غريب الحديث ، -3

 .33/  1مجمع األمثال  -4

ادي..(  -5 اء فِي اْلو   .68/  3ينظر: المخصص)ب اب مجاري الم 

النِّجاف شبيه بالجدار في بطن الوادي عريض طوله من بين معوج ومستقيم ال يعلوه  -6

 .7/455الماء،ينظر:المحكم والمحيط األعظم)نجف( 

 .36/  8لسان العرب)تلع(  -7

 .36/  8  )تلع(نفسهينظر: -8

 .33/  1مجمع األمثال   -9

 .33/  1نفسه   -10

 .3/220لسان العرب)سند( -11

 .314/  1مجمع األمثال  -12

 .441/ 2تفسير السمرقندي -13

 .232/  6النشز اسم لمتن من األرض مرتفع، ينظر: العين)نشز(  -14
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من األرض
(1)

وقيل فجاجها وأطرافها،وقيل حولها،وقيل 
(2)

تالعها
(3)

ُز  ُب النَّش  د  اْلح  و 

ب ةُ اأْل ْرضِ  د  ِمْنهُ ح  ِمن  اأْل ْرِض، و 
(4)

. 

 

ُب       د  ب ب نحو ح  ُدر في ص  ُب ح  د  اُب في اللغة ما اْرت ف ع  من األرض، والح  والِحد 

د ب من ظْهر األْحد ب ب ةُ موضع الح  د  ْمِل،والح  الرَّ
(5)

ب ةُ ما أشرف من  د  وفي التهذيب الح 

لُظ ،وال تكون إاّل في قُف أو ِغل ِظ أرض األرِض وغ 
(6)

وِحداب جبال من الّسراة 
(7)

 

اب بني شبابة ينزله ا  بنو شبابة  من فهم بن مالك من األزد؛فسميت ِحد 
(8)

وهي  

األكمة أيضا  
(9)

. 

 

(الحاُء والداُل والباُء،أصٌل واحٌد وهو       د ب  وأصل حداب من الجذر الثالثي )ح 

ارتفاع الشيء 
(10)

ِدب ة   ب ة  وح  ب ة  وِحد  د  د ب  وح  جمع لح 
(11)

. 

 

اُب( في أمثال الميداني       ))َرْأيُهُ ُدوَن ،وفي المثل)مرة واحدة فقط(وقد ورد)الِحد 

اْلِحَداِب يَْحَصُر((
(12)

فالحداب ما ارتفع من األرض، ويحصر:ما ضاق 

وعجز،ويضرب لمن استبهم عليه رأيه في صغار األمور فكيف عند عظامها إذا 

هجمت عليه
(13)

. 

 

 َشَرف )َشَرَف(

َرِف األَْقَصى فاْبَعْد((       ))َعلَى الشَّ
(14)

 والمشرف األرض ،  من الشَّرُف ما أشرف  

 

 

                                                 

 .441/  2بحر العلوم )تفسير السمرقندي(  -1

/  2التالع  كل ما انهبط من األرض ومجاري الماء وأعالي الوادي ،ينظر: تهذيب اللغة)تلع(  -2

161. 

 .3/471تفسيرالماوردي -3

 .22/186تفسير فخر الرازي)مفاتيح الغيب( -4

ومجمع بحار األنوار)حدب(   301/  1ولسان العرب)حدب(   186/  3ينظر: العين)حدب(  -5

1  /462. 

(   249/  4حدب( تهذيب اللغة) -6 د ب   1وينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر، ابن األثير)ح 

 /349. 

السراة موضع يفصل بينه وبين نجد،الحجاز؛ولذلك سميت الحجاز،ينظر: مقاييس  -7

) ز  ج   .2/139اللغة)ح 

 .428/  2معجم ما استعجم)ِحداب(  -8

 .226/  2ينظر: معجم البلدان)ِحد اب(  -9

( مقاييس  -10 د ب   .36/  2اللغة)ح 

 .186/  3ينظر: العين)حدب(  -11

 .314/  1مجمع األمثال  -12

 .314/  1نفسه  -13

 . 23/  2مجمع األمثال  -14
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رفة التي تشرف بها القصور المكان تشرف عليه وتعلوه،والشُّ
(1)

فهو المكان العالي 
(2)

 

وجبل ُمْشِرٌف عال  
(3)

ف الشَّْيُء عال وارتفع  وأ ْشر 
(4)

ُف ُكلُّ ن ْشز  من األرض   والشَّر 

ِة أْذُرع  أو  ر  ش  ب ال ،ويطول ارتفاعا  ِمْن ع  ْمال  أو ج  اٌء كان ر  و  ْول هُ،س  قد أشرف على ما ح 

اِم  شاِرُف الشَّ ،فمشاِرُف األرض أ عاليها؛ولذلك قيل م  ثُر  ُض ظهره أو ك  خمس ،ق لَّ ِعر 
(5)

. 

 

ُب با      س  ُف الح  آلباء ومن المجازالشَّر 
(6)

ْجُد ال يكونان إاّل باآلباء،فالرجل   والم 

ِف  الشريف له آباٌء متقدمون في الشَّر 
(7)

وماء لبني كالب،وقيل لباهلة  
(8)

وقيل  

الشرف الحمى 
(9)

ن اُمهُ   ومن البعير س 
(10)

. 

 

ُف فيه من األضداد،فقد روي عن قُْطرب )ت      ف حرف من 206والشَّر  هـ(أّن الش ر 

ف ولالنحدار شرف، أنشد ابن السكيت في معنى  األ ضداد يقال لالرتفاع ش ر 

االرتفاع
(11)

 

َرِف الرَّفيِع ِحماريــ   َهزَِئْت قُ َريْ َبُة َأْن َكِبْرُت َورابَها ... قَ ْوِدي ِإلى الشَّ

به إذ كنت ال أستطيع الركوب أي رابها أ نِّي أقود حماري إلى الموضع المرتفع؛ألْرك 

من الموضع المنخفض
(12)

. 

 

( الّشيُن والراُء والفاُء،أصٌل يدلُّ على ُعلُوٍّ       ف  ُف من الجذر الثالثي )ش ر  والشَّر 

وارتفاع  
(13)

ف    اِرف  وُشر  ش  ويجمع على م 
(14)

. 

                                                 

(   252/  6العين)شرف(  -1 ف  /  6وشمس العلوم)فعلة(   263/  3وينظر: مقاييس اللغة)ش ر 

3415. 

فٌ   1379/  4الصحاح)شرف(  -2 والقاموس   336/  3( وينظر: معجم البلدان)ش ر 

 .823المحيط)الشرف( 

 .1380/  4الصحاح)شرف(  -3

 .44/  8المحكم والمحيط األعظم)شرف(  -4

 .492/  23وينظر: تاج العروس)شرف(   170/  9لسان العرب)شرف(  -5

 .44/  8المحكم والمحيط األعظم)شرف(  -6

 .169/  9لسان العرب)شرف(  -7

 .792/  3معجم ما استعجم )الشرف( -8

ف(  -9  .336/  3معجم البلدان)ش ر 

 .493/  23تاج العروس)شرف(  -10

  (ولم يقف الباحث على نسبته وقد يكون البيت هو203هكذا ورد البيت في األضداد) -11
َرِف الرَِّفيِع ِحَماِري       آِتي النَِّديَّ َفًَل يُ َقرَُّب َمْجِلسي، ... وَأُقوُد للشَّ

/ 23وتاج العروس)شرف(  9/170نسبة لقائله،في لسان العرب)شرف( وهذا من الكامل و بال

 .3/425والمعجم المفصل في شواهد اللغة العربية  492

 .204 – 203األضداد ،  -12

13-  ) ف   .263/  3مقاييس اللغة)ش ر 

 .252/  6ينظر: العين)شرف(  -14
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ف العلو واالرتفاع عن ويظهر مما تقدم أّن سبب تسمي      ة المكان بالشرف؛ألّن الّشر 

ُف( في أمثال الميداني بمعنى المكان  ر  ،وفي )مرة واحدة فقط(األْرض،وقد ورد)الش 

َرِف األَْقَصى فاْبَعْد((المثل ))َعلَى الشَّ
(1)

والشرف عند الميداني المكانة العالية،وأحسبه 

ئنا  أو مطال  على المكان المرتفع يريد يريد المكان العالي؛لقوله))كانّه قال:أهلك كا

سقوطه منه((
 (2)

. 

 

 طََمار )طََمَر(

))َذَهَب الُمَحلُِّق فِي بَنَاِت َطَماِر((     
(3)

ار كل مكان مرتفع أو عال  قال الشاعر ط م 
(4)

  

وق وابِن عقيلِ        فِإن ُكْنِت اَل َتْدرِيَن َما الموُت فاْنظُِري ... ِإلى هانٍئ ِفي السُّ
(8)     ِإل   ى بَ   طَ  ٍل قَ   ْد َع   قَّ    ر الس   ي ُف وْج َه  ه، ...وآَخ  َر، يَ  ْه  ِوي ِم  ْن طَ َم اِر، قَ ِتيلِ 

 

( من سطحه فطمار في البيت القصر الذي أمر ابن زياد برمي مسلم بن عقيل )
(6)

. 

 

ار  بفت189وقد روي عن الكسائي )ت      وط م  ار  ح الراء وكسرها هـ( ِمن ط م 
(7)

وكذلك ابن يعيش يروي عن الكسائي أنّه من كسر نحو )من طماِر( فقد بناه على 

( أعربه ولم يصرفه،كما فعلوا في حذام وقطام  الكسر،ومن فتح نحو )من ط مار 
(8)

؛ألن حذام وقطام على لغتين،البناء على الكسر 
(9)

واالعراب ومنع  

الصرف؛للعلِميّة والعدل 
(10)

بة ممنوعة من الصرف ؛للعلمية وكذلك   ار فهي ُمْعر  ط م 

 والعدل،ومبنية على الكسر قياسا  على حذام وقطام. 

 

ال المعدولة عن الصفة       ار  على وزن ف ع  وذهب الزمحشري إلى أّن ط م 
(11)

. 

 

(الطاُء والميُم والراُء،أصٌل صحيٌح يدلُّ على       ر  ار من الجذر الثالثي )ط م  وط م 

ْثُب واله ِوي من عال  إلى أْسف ل معنيين متقاربين، الو 
(12)

. 

 
                                                 

 . 23/  2مجمع األمثال  -1

 . 23/  2ينظر: نفسه  -2

 .281/  1 مجمع األمثال -3

البيتان لسليم بن سالم الحنفي ومن الطويل،ينظر المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية  -4

6/578. 

 .726/  2وينظر: الصحاح)طمر(   233/  13تهذيب اللغة)طمر( ،  -5

 .726/  2ينظر: الصحاح)طمر(  -6

 .726/  2  )طمر(نفسه -7

 . 63/  3ينظر: شرح المفصل  -8

 .71/  3 نفسه ينظر: -9

 .191/  1 نفسه ينظر: -10

 .199هـ( ، 538ينظر: المفصل في صنعة اإلعراب، الزمخشري)ت  -11

12-  ) ر   .423/  3مقاييس اللغة)ط م 



258 

 

ار المكان المرتفع،جبٌل أم غير ذلك من صومعة  عالية  أو بناء  مرتفع        وط م 
(1)

وأبنا 

ارط ماِر جبالن معروفان،وابنتا طم
(2)

ثنيّتان
 (3)

ار   وفي القاموس المحيط اْبن ت ا ط م 

هضبتان عاليتان 
(4)

وخص ابن فارس طمار باإلنسان قوله ))طمار مكان يرفه إليه  

اإلنسان ثّم يرمى به(( 
(5)

ةُ تحت األرضِ   فِير  ةُ الح  ْطُمور  والم 
(6)

. 

 

وثوب ويظهر أن سبب تسمية الموضع المرتفع بطمار؛كونه موضع يمكن ال     

ث ب   ر  أي و  منه،أي القفز من األعلى إلى األسفل،فهو من ط م 
(7)

ار(  وقد ورد اللفظ)ط م 

))َذَهَب الُمَحلُِّق فِي بَنَاِت ،وفي المثل)مرة واحدة فقط(في أمثال الميداني 

طََماِر((
(8)

التحليق االرتفاع في الهواء ،وطمار المكان المرتفع
(9)

وعن الزمخشري أّن 

الشدائد والدواهي،ويضرب للمتمني ولم يجاوز قدرهبنات طمار 
(10)

. 

 

 قَاَرة )قَر، قَار، قََوَر(

))قَْد أَْنَصَف القَاَرةَ َمْن َراَماَها((     
(11)

ةُ وهي األكمةُ  الق ار 
(12)

لفها منقلبةٌ عن أصل  أ 

رة فقلبت الواوألفا   فأصلوهو الواو، ؛لتحركها وفتح ما قبلها فصارة ق ارة اللفظ ق و 
(13)

. 

 

( القاُف والواو والراُء،أصٌل صحيٌح يدلُّ على       ر  وتصاغ من الجذر الثالثي )ق و 

ة  ي ْت بذلك؛ألنَّها ُمْست ِدير  ة ،وهي األكمة ُسمِّ ْمُع ق ار  ،من ذلك القُوُر ج  استدارة  في شيء 
(14)

ان  وتجمع على قُور  وقِير 
(15)

وقارات   
(16)

وق ار   
(17)

. 

 

                                                 

  233/  13وتهذيب اللغة)طمر(   660/  3ينظر: غريب الحديث)ابن قتيبة( )طمار(  -1

وأساس   164 – 163/  9، والمحكم والمحيط األعظم)طمر(  726/  2والصحاح)طمر( 

ال(   613/  1البالغة)طمر(  ار(   4156 – 4155/  7وشمس العلوم)ف ع  /  4و معجم البلدان)ط م 

 .432/  12، تاج العروس)طمر(  502/  4ولسان العرب)طمر(   40

ف،ينظر:العين)ثني(  -2 ى من بعد فيُْعر  ب ل يُر  ْيل  في رأس ج   . 243/  8الثَّنِيّة:أْعل ى م 

 .894/  3وينظر: معجم ما استعجم)أبنا طمّر(   759/  2مهرة اللغة)رطم( ج -3

 .431القاموس المحيط )الطَّْمُر(،  -4

(   587/  1مجمل اللغة)طمر(  -5 ر   .424/  3وينظر: مقاييس اللغة)ط م 

 .431القاموس المحيط )الطَّْمُر(،  -6

7-  ) ر   .424 – 423/  3ينظر: مقاييس اللغة)ط م 

 .281/  1األمثال  مجمع -8

 .281/  1نفسه  -9

 .87/ 2المستقصى في أمثال العرب  -10

 .100/  2مجمع األمثال  -11

 .205/  5ينظر:العين)قور(  -12

 .343/  1ينظر:المنصف البن جني  -13

14-  ) ر   .39/  5مقاييس اللغة)ق و 

 .205/  5العين)قور(  -15

 .594/  3الكتاب  -16

 .800/  2الصحاح)قور(  -17
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ةُ  أصاغِ       ِة القار  ار  ةُ  الِحج  ثِير  ِشن ةٌ ك  ُر الجب اِل ُمت فّرق ةٌ  خ 
(1)

ةُ   ْخر  وقيل هي الصَّ

اء  ْود  السَّ
(2)

ارة   لِب ةٌ ذات ِحج  ةٌ ص  م  أو أك 
(3)

ب ِل   أصغر من الج 
(4)

وقيل هي أصاغر  

الجبال،وأعاظم اآلكام 
(5)

أو ُجب يٌل مستدّق ملموم في السماء،ال يقود في األرض،كأنه  

هو عظيم مستدير جثوةٌ،و
(6)

منقطع عن الجبال  
(7)

يٌّ من العرب  ةُ ح  ومن المجاز القار 

ُرماة 
(8)

و بذلك )قارة(؛الجتماعهم  ْيمة، ُسمُّ ٌل والدَّيُش أبناء الهُوِن بن ُخز  وهم ع ض 

والتفافهم 
(9)

ابَّة   ةُ أيضا  الدَّ والق ار 
(10)

وأُْنث ى الذئب  
(11)

ب ب ة   أو أنثى الدِّ
(12)

والق اّرة  

بتشديد الراء وحدة جغرافية ال تحتاج إلى تحديد مصطنع 
(13)

. 

 

اِسع المطمئن من األرض، والجبل الصغير المنفرد       ة من التضاد،فهي الو  والق ار 

األسود الملموم طويل في السماء 
(14)

. 

 

ةُ( في أمثال الميداني )مرة واحدة فقط(،وفي المثل       ْد أَْنَصَف ))قَ وقد وردت )الق ار 

فالقارة قبيلة عضل والديش،سموا قارة؛الجتماعهم والتفافهم لما  القَاَرةَ َمْن َراَماَها((

دَّاخ أن يفرقهم في بني كنانة  أراد الشَّ
(15)

وقد خرجت عن داللتها التي هي الجبل أو 

 األكمة إلى معنى القبيلة،غير أنّها لم تبتعد عن داللتها األصلية وهي االستدارة؛لما

اِكُن العرِب من ِخي ِمِهم وقُب ابِِهم التي تتجمع وتدور بعضها على بعض  س  كانت عليه م 
(16)

. 

 

 

 

 

 

                                                 

ةُ(  -1  .164/  1الدالئل في غريب الحديث، السرقسطي)اْلق ار 

ة(،  -2 د في اللغة )القار   .301الُمن جَّ

 .800/  2وينظر: الصحاح)قور(   795/  2جمهرة اللغة)رقو(  -3

وينظر: المخصص)باب ما دون الجبال من األرض   547/  6المحكم والمحيط األعظم)قور(  -4

 .270/  2الحديث، ابن الجوزي)القارة( وغريب   52/  3المرتفعة( 

ات(  -5  .293/  4معجم البلدان)قار 

 .488/  13وينظر: تاج العروس)قور(   295/  4  )قارة(نفسه -6

(،   121/  5لسان العرب)قور(  -7  .467وينظر:القاموس المحيط )قار 

د في اللغة)القارة(،  -8  .302الُمن جَّ

ل ة(  -9  .340/  3معجم ديوان األدب)ف ع 

 .548/  6المحكم والمحيط األعظم)قور(  -10

 .187/  9ينظر:المحكم والمحيط األعظم)فطن(  -11

 .256/  1المخصص)الذكاء والفطنة(  -12

 .3جغرافية المناخ والنبات)التمهيد( ،  -13

 .766،  725/  2المعجم الوسيط )قر، قار( -14

 .100/  2مجمع األمثال  -15

( ينظر: مقاييس اللغة)ق و   -16  .39/  5ر 
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، قَفََف(  قُف  )قَفَّ

))ِذيبَةُ قُفٍّ َما لَها َغِميُس((     
(1)

القُفُّ ما ارتفع من متون األرض وصلبت حجارته 
(2)

ال يبلغ أن يكون جبال   
(0)

ْيل القُفُّ ِحجارةٌ غاص ب ْعضه ا ببعض ،حمٌر  وعن ابن ُشم 

ْيٌء،وهو جبل غير أنّه ليس بِطويل  في السماء،فيه  ال يخالطها من اللين والسهولة ش 

ة أيضا   ار  ْول هُ،وما أشرف ِمْنهُ على األرض حجارةٌ تحت تلك  الِحج  إشراٌف على ما ح 

حجارةٌ 
(4)

فيه رياٌض وقيعانٌ  
(5)

ةُ   كَّ ُل حول البئر والقُفُّ الدَّ التي تُْجع 
(6)

ومن 

ُجُل القصير القليل اللحم، وكذلك األرنب  المجازالقُفُّ أو القُفَّة الرَّ
(7)

و النبت إذا  

يبس،وكل ما يبس فقد قف، والقفة وعاء تتخذه المرأة تجعل فيه غزلها 
(8)

والقُفُّ واد   

من أودية المدينة 
(9)

عظيم،والثقب في الفأس يثبت فيه نصابه،ومن والسحاب األسود ال 

الناس األوغاد 
(10)

 . 

 

ع        مُّ ْمع  وت ج  (القاُف والفاُء المضّعفة،أصٌل صحيٌح يدلُّ على ج  والقُفُّ من الجذر)ق فَّ

وت ق بُّض  
(11)

ويجمع على قِف اف   
(12)

؛ألن )فِعال( في الثالثي المضاعف أكثر
(13)

. 

 

مية من الصالبة واليباس؛ألن القف في الشيء ما اشتّد والذي يظهرأّن أصل التس     

يباسه وارتفع 
(14)

( في أمثال الميداني  ،وفي )مرة واحدة فقط(وقد ورد )القُفُّ

))ِذيبَةُ قُفٍّ َما لَها َغِميُس((المثل
(15)

فالقُفُّ ما غلظ من األرض،والغميس الوادي فيه  

ة شجر ملتف،ويضرب لمن جاهرة بالعداوة وأظهر المناوأ
(16)

  . 

 

 

 

                                                 

 .282/  1مجمع األمثال  -1

 6والمحكم والمحيط األعظم)قفف(   1418/  4، وينظر: الصحاح)قفف(  5/28العين)قف(  -2

 .1845/  3، ومعجم اللغة العربية المعاصرة)قفف(  288/  9ولسان العرب)قفف(   138

(   161/  1جمهرة اللغة)قفف(  -3 وتاج العروس)قفف(   383 / 4وينظر: معجم البلدان)القُفُّ

24  /276. 

( ،   237/  8تهذيب اللغة)قف(  -4  .846وينظر: القاموس المحيط)القُفُّ

 .237/  8تهذيب اللغة)قف(  -5

6- )  .91/  4النهاية في غريب الحديث واألثر، ابن األثير)ق ف ف 

 .313المنجد في اللغة)القُفَّة(،  -7

 .161/  1جمهرة اللغة)قفف(  -8

 .1087/  3جم ما استعجم)القف( مع -9

 .752/  2المعجم الوسيط)قف(  -10

11-  )  .15/  5مقاييس اللغة)ق فَّ

 .28/  5العين)قف(  -12

 .241/  3ينظر: شرح المفصل  -13

 .1418/  4ينظر: الصحاح)قفف(  -14

 .282/  1مجمع األمثال  -15

 .282/  1نفسه  -16
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 نََجاة )نََجا، نََجَو(
))لَْسُت بَخالٍَة بِنََجاٍة((     

(1)
اةُ ُكلُّ ما ارتفع عن األرض وال يعلوه الماء،فيكون  النَّج 

سببا  للنجاة 
(2)

والتاء فيها للتأنيث  
(3)

ل ِميَّة والتأنيث   فهي ممنوعة من الصرف؛للع 
(4)

 

أّما إذا نُّكرت انصرفت؛ألنه لم يبق  إاّل التأنيثُ 
(5)

 كما جاء في المثل السابق. 

 

ْشف  ، وما       ْشط  وك  (،أصالن أحدهما يدلُّ على ك  و  والنجاة من الجذر الثالثي )ن ج 

ْيلٌ  ُحِمل  عليه النَّجاةُ التي هي األرض ال ي ْعلُوه ا س 
(6)

ومن الجذر الثالثي يظهر أّن  

األلف في نجاة منقلبة عن أْصل  وهو الواو،وقد قلبت الفا ؛لتحركها وانفتاح ما قبلها
(7)

 

والجمع)نجا (
(8)

اء   ونِج 
(9)

. 

 

ةُ  من األرِض التي ال يعلوها  السَّْيلُ       النجاة  هي النَّْجو 
(13)

وقيل  المكان المرتفع  

ونُهُ ال يعلوه سيلٌ الّذي يُظ نُّ به النجاةُ؛ك
(11)

وال تكون النجاة إال من أذى،وال يقال لغير  

ذلك 
(12)

ن د  ُمشرف  ال يعلوه سيٌل وينجو من فيه من األذى فهو نجاة،ومن   ولهذا كلُّ س 

ن د الوادي  ذلك س 
(13)

ومن المجاز النجاةُ الناقةُ الّسريعةُ التي ت ْنُجو بمن ركبها،وكذلك 

ُغْصُن الشجرِة 
(14)

))النَّاُس ثَاَلثَةٌ فََعالٌِم ( اة الخالص،قال اإلمام علي )والنج 

َربَّانِي  َوُمتََعلٌِّم َعلَى َسبِيِل نََجاٍة َوَهَمٌج َرَعاٌع ....((
(15)

. 

 

والنّجاةُ من األضداد،إذ يقال للوادي نجاة وللجبل نجاة      
(16)

اة(  في   وقد وردت)ن ج 

 ))لَْسُت بَخالٍَة بِنََجاٍة((وفي المثل  ، قط(ـدة فـرة واحـ)مي ـدانـيـمـال الـثـأم
(17)

 الخالة 

                                                 

 .185/  2مجمع األمثال  -1

 .186/  6العين)نجو( ينظر:  -2

 .423 – 422/  3ينظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  -3

 .192،  168/  1ينظر: شرح المفصل  -4

 .168/  1 نفسه ينظر: -5

6-  ) و   .397/  5مقاييس اللغة)ن ج 

 .72، والمفتاح في الصرف، 104/  1ينظر: المقتضب  -7

 .2502/  6ينظر: الصحاح)نجا(  -8

 .557/  7والمحيط األعظم)نجو( المحكم  -9

 .136/  11تهذيب اللغة)نجا(  -10

 .305/  15ولسان العرب)نجا(   2502/  6ينظر: الصحاح)نجا(  -11

 .120ينظر معجم الفروق اللغوية )الفرق بين التخلص والنجاة(،  -12

 .305/  15ينظر: لسان العرب)نجا(  -13

 .2502 – 2501/  6الصحاح)نجا(  -14

 495غة،اإلمام علي )عليه السالم( )من كالمه عليه السالم لكميل بن زياد النخعي( نهج البال -15

،وجامع بيان العلم 79/  1 (َوِصيَُّتُه ِلُكَمْيِل ْبِن زِيَادٍ )وينظر:  حلية األولياء وطبقات األصفياء496ــ 

الكبرى)الدميري( (وحياة الحيوان  1878)رقم الحديث2/984(،149)رقم الحديث1/145وفضله

 .2/530)الهمج(

 .26/  40ينظر: تاج العروس)نجو(  -16

 .185/  2مجمع األمثال  -17
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اة األكمة من األرض الُعْشب،والنَّج 
(1)

أي لست بمرعى يختليني من أرادني،ويضرب 

للرجل المنيع 
(2)

  . 

 

  المطلب الثاني:مرتفعات غير طبيعية
 وهي مرتفعات ناتجة من تدخل اإلنسان أو مخلفاته وهي:     

 ِدَمن )َدَمَن(

ْمِن((      ْيِل تَْحَت الدَّ ))كالسَّ
(3)

ُن جمع ِدْمن ة،الموضع الَِّذي تجتمع فِيِه الغنم،فتتلبّد  م  الدِّ

أبوالُها وأبعاُرها فيه 
(4)

ْمُن اْسم للِجْنس  والدِّ
(5)

ن  جمع ِدْمنة،فالتأنيث في   م  وبما أّن الدِّ

المفرد فارق بين الواحد والجمع،فال يعتد به في منع الصرف
(6)

هذا إذا كان الجمُع  

هـ( ))الجمع ِصيغة  384يتبُع المفرد  ويتأثر بما يتأثر به من عوامل،قال الرماني)ت 

مبنيَّة من الواحدللداللة على العدد الّزائد على االثنين((
(7)

. 

 

( الداُل والميُم والنوُن،أصٌل واحٌد يدلُّ على ثبات        ن  م  ُن من الجذر الثالثي )د  م  والدِّ

ُزوم  ولُ 
(8)

. 

 

ْرقيـن      وهو ما ت ل بَّد  من السِّ
(9)

ـُن موضُع   ْدم  ْجِه األرض ، والم  وصـار ِكْرسا  عـلى و 

الدِّمنةِ 
(10)

ة الغنمِ   باء  منِة م  ويقال لدِّ
(11)

))إيَّاُكْم وَخْضَراُء ( قال الرسول محمد ) 

َمِن قيل َوَما َذاك قال المرأةُ الحسناُء في َمْنبِِت السوء ((الدِّ
(12)

قال أبو عبيدة إنما 

جعلها )خضراء الدمن(؛تشبيها  بالبقلة الناضرة تنبُت في ِدْمن ِة الب ْعرِ 
(13)

ودمنة الدار  

البقعة التي سّودها أهلها وبالت فيها وبعرت مواشيهم 
(14)

. 

 

                                                 

 .185/  2نفسه  -1

 .281/ 2المستقصى في أمثال العرب -2

 .161/  2مجمع األمثال  -3

 .683/  2جمهرة اللغة)دمن(  -4

 .103/  14تهذيب اللغة)دمن(  -5

 .168/  1ينظر: شرح المفصل  -6

 .68رسالة الحدود،  -7

8-  ) ن  م   .298/  2مقاييس اللغة)د 

ْرِكين   -9 با س  رَّ :وهُما )ُمع  ُل بِِه األ ْرُض،قال  الجْوهِريُّ ْبُل تُْدم  ْرقِيُن، بكْسِرهما: الزِّ ْرِجيُن والسِّ السِّ

/ 35بالفْتِح( ألنَّه ليس  فِي الك الِم ف ْعلِيٌل بالفْتح،ينظر:تاج العروس)سرجن(

ب، أ صله ِسْرجين،ينظر: 5/2135والصحاح)سرجن(182 ،ويرى األزهري أّن السِّرقِين معرَّ

 . 9/293تهذيب اللغة)سرقن(

(  54/  8العين)دمن(  -10 ن  م  و المحكم والمحيط األعظم)دمن(   298/  2وينظر:مقاييس اللغة)د 

 .23/  35وتاج العروس)دمن(  200/  1والمصباح المنير)دمن(  358 – 356/  9

 .433/  4ينظر:غريب الحديث ، )ابن سالم( )دمن(  -11

 .96/  2مسند الشهاب، )القضاعي(  -12

 .  49/  7تهذيب اللغة)خصر(  -13

 .299/  1أساس البالغة)دمن(  -14
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ن  بالمكان أقام به وهو و      د  ( وتعني اإلقامة،فم  ن  د  يظهر أّن الدِّمن اسم مقلوب من )م 

سبب التسمية 
(1)

ِن( في أمثال الميداني )  م  ))إِيَّاُكْم مرات(،أحدها3وقد ورد )الدِّ

َمِن(( َوَخْضَراَء الدِّ
(2)

اء  النبات الحسن المنظر،ويضرب لفساد   ْضر  الخ  و 

النَّس ب
(3)

 شريف وتقدم ذكره. والمثل حديث

 

 

مما تقدم أن هنالك عالقات داللية تجمع بين ألفاظ المرتفعات الغير يلحظ و     

 .شاهقة

ْتن، قُْف( فهي ما ارتفع من األرض 1 ة، م  ــ عالقة الترادف قد جمعت بين األلفاظ )ت ْلع 

 وصلب.

 

ع( فاألول الم2 ال  ة وم  م  وضع األشد ارتفاعا  ــ عالقة التقابل قد جمعت بين اللفظين )أك 

 مما حوله،والثاني ويراد به الهضبة. 

 

اة( فاألول والثاني 3 اب ون ج  ار وِحد  ــ عالقة المطلق والمقيد تجمع بين األلفاظ )ط م 

كل ما ارتفع من األرض،وهي داللة مطلقة، أّما )نجاة( فتعني ما ارتفع من األرض 

ف( فاألول وال يعلوه الماء فهي داللة مقيدة،وكذلك بين األ ر  ة وش  لفاظ )قُف وت ْلع 

والثاني ما ارتفع من األرض وصلب،وهي داللة مطلقة أّما )شرف( الذي هو 

 الموضع المرتفع الذي تشرف منه على غيره فداللته داللة مقيدة.

 

قِد( فكالهما موضع تكدس فيه، 4 ن وع  ــ عالقة التضاد قد جمعت بين اللفظين )ِدم 

 بل والثاني الرمل،ومن الممكن أن تكون بينهما عالقة تقابل.األول أبعار الغنم واإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .683/  2ينظر:جمهرة اللغة)دمن(  -1

 .161/  2،  346/  1، وينظر:  32/  1مجمع األمثال  -2
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  خامسالفصل ال

 ة الاأللفاظ الد  

 على المراعي 

 والحظائر واألسيجة
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 توطئة

هو الكل المطلق المباح الذي أنبته هللا تعالى لرعي دواب بني )) ىالمرع     

((آدم
(1)

ْرع ىف) [1األعلى]َوالَِّذي أَْخَرَج اْلَمْرعىقال تعالى  ( في النص الكريماْلم 

بَّاس : )) ِشيِش، ق ال  اْبُن ع  اْلح  ُروِع و  الزُّ اِر و  ِمن  الثِّم  ا تُْخِرُجهُ اأْل ْرُض ِمن  النَّب اِت و  م 

رُ  ُ اأْل ْخض  ل  ى اْلك  ْرع  ((اْلم 
 (2)

 

 

يح ))فهي )الحظيرة(أّما     الرِّ اِشي ة ي قِيه ا اْلبرد و  ل ْيِه لتأوي إِل ْيِه اْلم  ((اْلموضع يحاط ع 
 

(3)
فهي تستخدم لتبييت الماشية أو لتخزين المركبات والمعدات الزراعية،وتوجد في 

 الغالب في المزارع.

  

على مكان الرعي والعزل أو المنع وكل ما له عالقة  فصل دالةألفاظ هذا الو     

كاإلبل والبقر ،سواء أكانت تلك الحيوانات أليفة لحيوان غير الُحف ر والجحوربتواجد ا

 على مبحثين.والغنم أم غير أليفة كاألسود والذئاب وغيرها والحقل 

 

مبحث األول:األلفاظ الدالة على المراعي وأماكن وجود الحيوان/ويقسم على ثالثة ال

 .مطالب

 

الة على أماكن وجود المطلب  الحيوانات األليفة والغيرمفترسة األول:األلفاظ الد 

 وهي:

 

 َمبَاِرك )بََرَك(

(())يَا إبِلِي ُعوِدي إلَى َمْبَرِككِ      
(4)

ب اِرُك المواضع التي تبرك فيها اإلبل،واشتقاقه  الم 

ك اإلبل  ْبر  من م 
(5)

ف اِعل(،ثالثه  ألف بعدها جمٌع ليس على زنته واحٌد،على وزن)م 

حرفان،فهي ممنوعة من الصرف معرفة  كانت أم نكرة  
(6)

. 

 

( الباء والراء والكاف،أصٌل واحٌد وهو ثبات       ك  واللفظ من الجذر الثالثي )ب ر 

الشيء
(7)

 

 

ةُ ما ولي األرض  يروك  الب ْرُك كلكل البعير وصدره الذي       به الشيء تحته،والبِْرك 

 

 
                                                 

 .1/201المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار -1

 .31/129تفسير الرازي، -2

 .1/183)حظر( المعجم الوسيط -3

 .414/ 2مجمع األمثال -4

 .228/  1مقاييس اللغة)برك(  -5

 .218و تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد 178، 167/ 1ينظر: شرح المفصل  -6

 .227/  1مقاييس اللغة)برك(  -7
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ه من الصدر من كل دابة من جلد البطن،وما يلي
(1)

فهواالستناخة وإْلق اُء الصدر على 

األرض 
(2)

ك الجمل الموضع الذي تبرك فيه،وكل شيء ثبت وقام فقد   ْبر  وم 

ك   ب ر 
(3)

وكذلك النعامة إذا جثمت على صدرها 
(4)

. 

 

ُك موضع بتهامة بقرب مكة،برك فيه الفيل لما قصد مكة      ْبر  ومن األماكن الم 
(5)

 

ل ْيِه وآلهوالمكان الذي بركت فيه ناقة الرسول محمد ) لّى هللاُ ع  (،وقد أُسِّس ت عليه ص 

اليوم المدرسة الشهابية،التي بنيت في موضع دار أبي أيوب األنصاري )رحمة هللا( 
(6)

. 

 

ويظهرأّن سبب تسمية المبرك بهذا االسم هو من بروك البعير إذا استناخ ؛ألنّه      

ِكه على األرض يقع على ب رْ 
(7)

ب اِرك( في أمثال الميداني   )مرتين وقد وردت )الم 

))ُعوِدي إِلَى َمبَاِرِكِك((أحدهما،فقط(
(8)

فالمبارك مواضع اإلبل عند البروك،ويضرب 

لمن نفر من شيء
(9)

وقد صرفت وُجّرت بالكسر؛ألنها مضافة إلى الضمير
(10)

. 

 

 قَائِبَة )قََوَب(

قَائِبَةٌ ِمْن قُوٍب(())بَِرئَْت      
 (11)

والقوُب الفرُخ  ، الق ائِب ةُ البيضةُ  
(12)

ينقبها فرخ  

الطائر فيخرج منها
(13)

فهي المكان الحاوي لذلك الفرخ، وقيل قشرة البيضة إذا خرج  

منها الفرخ 
(14)

والقائبة وصف للبيضة التي نقبها الطائر،فكثر استعمالها من  

غيرالموصوف فالتحقت باألسماء 
(15)

. 

 

 

                                                 

/  27وتاج العروس)برك(   129/  10وينظر: تهذيب اللغة)برك(  367/  5رك( العين)ب -1

60. 

 .396/  10ينظر: لسان العرب)برك(  -2

 .70/  27، وينظر: تاج العروس)برك(  397/  10لسان العرب)برك(  -3

 .397/  10لسان العرب)برك(  -4

ك( ،  -5 ْبر   .51/  5معجم البلدان)م 

  140/  4وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى)مبرك(  -6

 .499/  1ينظر: شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم)برك(،  -7

 .414/ 2. وينظر27/  2مجمع األمثال  -8

 .27/  2ينظر:نفسه  -9

 .313/  3ينظر: المقتضب -10

 .98/  1مجمع األمثال  -11

ولسان   586/  6والمحكم والمحيط األعظم)قبو(   364/  3ينظر:ديوان األدب)فاِعلة(  -12

 .85/  4. وتاج العروس)قوب( 694/  1العرب)قوب( 

 .263/  9ينظر: تهذيب اللغة)قوب(  -13

 .5671/  8شمس العلوم)القائبة(  -14

 .544،والكليات، 3/368،والمقتضب399 – 398/  3ينظر: الكتاب  -15
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وأصل القوب الحفر أو الشق،سواء كان ذلك حفر األرض أو قشر البيضة أو غير      

ذلك 
(1)

قال الميداني وأصل القوب الشق والحفر 
(2)

أي عملية الشق والحفر ال  

المكان؛ألنه لو أراد المكان لقال )الشق والحفرة( بالتاء للداللة على الحفرة،وهي 

 كون في جسم ما. المكان المحفور أو الشق الذي ي

 

ويرى الميدان أّن القائبة  مقلوبة الداللة،فهي فاعلة بمعنى مفعولة؛ألن الطائر      

قُوب ة يقُوُب البيضة  فهي م 
(3)

ة فإن التأنيث فيهما فارق بين   وعند قياس ق ائِب ة على ق ائِم 

المذكر والمؤنث،وهو تأنيث ال يعتد به لمنع الصرف 
(4)

. 

 

ْفر  وهي من الجذ      ( القاُف والواو والباُء،أصٌل صحيٌح وهو ِشْبهُ ح  ب  ر الثالثي )ق و 

ة   ر  ة  ُمق وَّ ف رُت فِيه ا ُحْفر  ر  في الشيِء،فقبُت األرض أو البيضة  إذا ح  ُمق وَّ
(5)

وهذا سبب  

 التسمية. 

 

))بَِرئَْت قَائِبَةٌ ،وفي المثل)مرة واحدة فقط(وقد وردت )الق ائِب ةُ( في أمثال الميداني      

ِمْن قُوٍب((
(6)

فالقائبة البيضة والقوب الفرخ،ويراد به ال عهدة عليّ 
(7)

. 

 

، َكَصص(  َكِصيَصة )َكصَّ

))تَرْكتُهُْم فِي َكِصيَصِة الظ ْبي((     
(8)

ةُ الموضع أو المكان الذي يكون فيه  الك ِصيص 

الظبي
(9)

قليل ما ذكرها العلماء ،ويرجح أّن التاء فيها إّما للفرق بين المذكر والمؤنث   

نحو قاعد وقاعدة،وإما للفرق بين الواحد والجمع نحو قمح وقمحة، وفي كال الحالتين 

ال تمنع من الصرف؛ألن هكذا تأنيث ال يعتد به في منع الصرف
(10)

. 

 

( الكاف       ةُ من الجذر )ك صَّ والصاد المضّعفة،كلمة تدل على التواء من و الك ِصيص 

الجهد كحبالة الصائد 
(11)

 . 

 

 

 

                                                 

 .127وس المحيط)القوب( ، و القام  737/  1ينظر: مجمل اللغة)قوب(  -1

 .98/  1مجمع األمثال  -2

 .85/  4، و تاج العروس)قوب(  423/  2نفسه ينظر: -3

 .168/  1ينظر: شرح المفصل  -4

5-  ) ب   .37/  5ينظر: مقاييس اللغة)ق و 

 .98/  1مجمع األمثال  -6

 .98/  1نفسه  -7

 .127/  1مجمع األمثال  -8

 .317/  9ينظر: تهذيب اللغة)كص(  -9

 .168/  1ينظر: شرح المفصل  -10

11-  )  .128/  5معجم مقاييس اللغة)ك صَّ
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وهي الحبالة التي يصاد بها الظبي      
(1)

وموضعه الذي يكون فيه  
(2)

. 

ويظهرأّن سبب تسمية المكان بهذا االسم؛لضيقه على الظبي ولكثرة اجتماع      

الظباء فيه،فلكل منهم مكان خاص به أو لمجموعته 
(3)

ةُ( في  وقد وردت )الك ِصيص 

))تَرْكتُهُْم فِي َكِصيَصِة الظ ْبي((، وفي المثل )مرة واحدة فقط(أمثال الميداني 
(4)

 

فكصيصة الظبي موضعه الذي يكون فيه، وقيل كفته التي يصاد بها ويضرب لمن 

يضيق عليه األمر
(5)

. 

 

 َمأَْوى )أََوى، أِوي(

َمَداُء(())نِْعَم َمأَْوى الِمْعَزى ثَرْ      
(6)

موضع اإلقامة والسكنىالمأوى 
(7)

مذكر،ودليل  

داء( ى الِمْعز  ث ْرم  أْو  ذلك ما جاء في المثل )نِْعم  م 
(8)

( فعل ماض  لم تلحقه  )فنِْعم 

التاء؛لكون المخصوص بالمدح)الفاعل( مذكر،وهو )المأوى(،ولو كان الفاعُل 

( التاء نحو ))نعمت الجارية  هند((مؤنثا ؛للحقت )نِْعم 
(9)

وكذلك ما رواه ابن منظورعن 

األزهري قوله))سمعت الفصيح من بني كالب يقول لمأوى اإلبل مأواة بالهاء((
(10)

. 

 

فلو كانت األلُف للتأنيث لما دخلت عليها تاء التأنيث؛ألن العرب ال يجمعون بين      

أنيث في عالمتي تأنيث،قال ابن األنباري))أال ترى أنّهم ال يجمعون بين عالمتي ت

كلمة واحدة نحو مسلمات وصالحات وان كان األصُل فيه مسلمتات وصالحتات(( 
(11)

فاأللف فيها زائدة لإللحاق، في األسماء المذكرة
(12)

والمكان إذا كان مذكرا  

ُصِرف
(13)

. 

 

(  ومأوى من الجذر الثالثي      ي   أصالن أحدهما التجمع  ، والياء  والواو  الهمزة )أ و 

 

 
                                                 

. والمحكم والمحيط 1055/  3وينظر: الصحاح)كصص(   82/  3ديوان األدب)فعيلة(   -1

، والقاموس 26/  2، والمستقصى في أمثال العرب)الزمخشري(  640/  6األعظم)كصص( 

 .629المحيط)الكص(، 

/ ولسان العرب)كصص(  62/  6، والبصائر والذخائر  317/  9اللغة)كص( ينظر تهذيب  -2

 .138/  18، وتاج العروس)كصص(  85/  7

 .62/  6ينظر: البصائر والذخائر،  -3

 .127/  1مجمع األمثال  -4

 .127/  1ينظر:نفسه  -5

 .340/  2مجمع األمثال  -6

 .266وقي(، تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم )المير -7

 .340/  2مجمع األمثال  -8

 389/  4ينظر: شرح المفصل  -9

 .467/  15وينظر: تهذيب اللغة)أوى(   52/  14لسان العرب)أوا(  -10

 .19/  1هـ( ، 577اإلنصاف في مسائل الخالف، ابن األنباري )ت -11

 .169/  1شرح المفصل  -12

 .244/ 3الكتاب  -13
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اإلشفاقوالثاني 
(1)

ويجمع على مآو  
(2)

. 

 

مأوى اإلنسان منزله الذي يأوي إليه،وهو مكان كل شيء      
(3)

يأوي إليه ليال  أو  

نهارا  
(4)

والتأوي التجمع  
(5)

أي [11]النازعات فَِإنَّ اْلَجنََّة ِهَي اْلَمْأَوىقال تعالى

المنزل
(6)

لإلبل فقط،ونقل بعضهم ومن العلماء من ذهب إلى أّن )مأِوي( بكسر الواو 

ى غير اإلبل فبالفتح على القياس الفتح على القياس، وأّما مأو 
(7)

وهو المكان الذي يلجأ  

إليه من ال مسكن له 
(8)

ومن المجاز المأوى الرجل الرحيم والعطوف 
(9)

ومأوى  

المحتاجين هللا سبحانه وتعالى 
(10)

. 

 

أوي،وهو التجمع ويظهر أّن سبب التسمية هو من اإليواء و الت     
(11)

وقد ُذِكر 

ى( في أمثال الميداني  أو  ))نِْعَم َمأَْوى الِمْعَزى ،وفي المثل )مرة واحدة فقط()الم 

ثَْرَمَداُء((
(12)

فالثرمداء المكان الخصيب،وهو خير مكان للمعزى؛تأوي إليه،ويضرب  

للرجل كثير المعروف 
(13)

. 

 

 َمرابِض )َربََض(
الِكالََب َعْن َمَرابِِضَها(())هَُو يَْبَعُث      

(14)
رابُِض اسم مكان تطوي فيه الدابة  الم 

قوائمها وتلصق باألرض،كما يبرك الجمل والناقة، كمرابض األغنام 
(15)

ومرابض  

ممنوعة من الصرف؛ألنّها جمع ليس على زنته واحدٌ 
(16)

فكل جمع  على وزن  

ف اِعل ثالثه ألف بعدها حرفان أو ثالثة أحرف أوسطها ساكن ال ينصرف نكرة وال  م 

معرفة 
(17)

. 

 
                                                 

ى(  -1  .151/  1ينظر:مقاييس اللغة)أ و 

 .143/  1ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة)اوي(  -2

 .106 – 105/  1ينظر: مجمل اللغة)أوى(  -3

 .151/  1مقاييس اللغة)أوى(  -4

 .600/  10وينظر: المحكم والمحيط األعظم)اوي(   151)اوى( نفسه -5

 6/200تفسير الماوردي -6

، وكتاب األفعال)ابن 471/  2ية ابن مالك، ينظر:حاشية الصبان على شرح االشموني أللف -7

ى( 16/  1القطاع(   .52/  1، ومشارق األنوار)أ و 

 .143/  1معجم اللغة العربية المعاصرة)أوي(  -8

 .52/  1ينظر: مشارق األنوار على صحاح اآلثار)اوي(  -9

 .143/  1ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة)اوي(  -10

 .437/  8ينظر: العين)اوي(  -11

 .340/  2مجمع األمثال  -12

 .340/  2ينظر:نفسه  -13

 .393/  2مجمع األمثال  -14

 . 845/  2معجم اللغة العربية المعاصرة)ربض(  -15

 .167/  1ينظر:شرح المفصل  -16

 .218وينظر: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد 178/  1نفسه  -17
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(  الراء والباء والضاد،أصٌل يدلُّ على سكون       ب ض  وتصاغ من الجذر الثالثي )ر 

واستقرار 
(1)

ْرب ض    والمرابض جمع مفردها م 
(2)

قال الشاعر 
(0)

. 

ئاُب َعَلى َمْن اَل ِكًلَب َلُه، تَ ْعُدو اــ  (5)الحاِمي (1)وتَ تَِّقي َمْرِبَض الُمْسَتْثِفرِ ...لذِّ
 

 

مرابض الغنم مواضع ربوضها      
(6)

والربوض للغنم والبقر والفرس،مثل البروك  

لإلبل والجثوم للطير
(7)

فكل ما تأوي إليه الغنم من بيت أو غيره فهو مربض 
(8)

وفي  

الحديث ))صلوا في مرابض الغنم وال تصلوا في أعطان اإلبل(( 
(9)

وقيل أصل 

الربض للغنم،ثم استعمل في البقر والناس
(10)

ومن األماكن الربض ما حول مدينة أو 

قصر من مساكن جند أو غيرهم 
(11)

وموضع في ديار تميم بين كاظمة والنقيرة
(12)

. 

 

وأصل تسمية المكان بالمربض؛ألنّه من الربض وهو ما ولي األرض من      

البطن
(13)

؛وألن المربض تحت السرة وفوق العانة 
(14)

ابُِض( في  ر  وقد وردت)الم 

))هَُو يَْبَعُث ، وقد استعيرت للكالب،جاء في المثل)مرة واحدة فقط(مجمع األمثال 

الِكالََب َعْن َمَرابِِضَها((
(15)

جل يخرج بالليل،يسأل الناس من ويضرب للر 

حرصه،فتنجه الكالب ،فقد بعثها من مرابضها
(16)

. 

 

 ِمْشَوار )َشور، شير(

))الُخطَُب ِمْشَواٌر َكثِيُر الِعثَاِر((     
(17)

اُر المكان الذي تعرض فيه الدواب تباع  الِمْشو 

وتشترى 
(18)

أن  معتلة العين بالواو،والواو متحركة وقبلها صحيح ساكن،فكان يجب

 تنقل حركة الواو إلى الصحيح الساكن الذي قبلها،ولكن لم تعل ألسباب منها سكون ما

                                                 

 .477/  2مقاييس اللغة)ربض(  -1

 )ربض(. 1076/  3الصحاح  -2

  125البيت للنابغة ومن البسيط،ينظر:ديوان النابغة الذبياني، -3

و في  221/  8االستثفار: إدخال الكلب ذنبه بين فخذيه حتى يلزق ببطنه، ينظر: العين)ثفر(  -4

 .125ديوان النابغة )المستنفر(

 .605/ 2الصحاح)ثفر(  -5

 .314/  1جمهرة اللغة)ربض(  -6

 .1076/  3)ربض( ينظر: الصحاح -7

 .178/  4شرح ديوان المتنبي)ابو البقاء العكبري(  -8

 4/181عمدة القاري شرح صحيح البخاري)باب الصالة في مواضع اإلبل(  -9

 .333/  18تاج العروس)ربض(  -10

 .36/  7العين)ربض(  -11

 .1252/  3مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع)المرابض(  -12

 .477/  2يس اللغة)ربض( معجم مقاي -13

 .151/  7لسان العرب)ربض(  -14

 .393/  2مجمع األمثال  -15

 .393/  2نفسه  -16

 .244/  1مجمع األمثال  -17

 .355/  3ينظر:ديوان األدب)ِمفعال(  -18
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قبلها وما بعدها فلو نقلت الحركة إلى الصحيح الساكن الذي قبلها تقلب الواو إلى  

األلف؛لتحركها في األصل وانفتاح ما قبلها مما يؤدي إلى التقاء ساكنين،وهما األلف 

لف التي هي الم الكلمة،مما يوجب أحد األمرين إّما الحذف أو المنقلبة عن واو واأل

الحركة والقلب،وهذا يؤدي إلى زوال البناء،فمنع اإلعالل بنقل الحركة؛لوجود هذا 

المانع،والسبب الثاني هو أّن ما يعل من األسماء ماكان على زنة الفعل،فصحت 

مشوار لعدم شبهها باألفعال 
(1)

. 

 

( الشين والواو والراء،أصالن مطردان األول       ُور  والمشوار من الجذر الثالثي )ش 

إبداء شيء وإظهاره وعرضه،واآلخر أْخُذ شيء 
(2)

. 

 

ْدُو،وهو الموضع الذي تشار فيه الدواب       المشوار الع 
(3)

يقبل بها ويدبر للبيع  
(4)

 

ار(  في مكان العرض )الِمْشو 
(5)

ليعرف جريها  
(6)

من المجاز في الداللة مشوار ما و

أبقت الدابة من علفها 
(7)

والموضع الذي يعسل فيه النحل،وهو المنظر أيضا   
(8)

. 

 

ّن مشوار معرب )نشخوار(،المكان الذي تعرض فيه الدواب إوقيل      
(9)

وروى  

الزبيدي عن الخليل قوله ))سألت ابا الدقيش
(10)

 عنه نِْشوار أو ِمْشوار فقال نِْشوار 

وزعم أنّه فارسي((
(11)

ولم يقف الباحث على تعريبها في كتب المعرب والدخيل 

ح عربيتها جَّ فيُر 
(12)

. 

 

وأصل تسمية الموضع بهذا االسم كونه المكان الذي تعدو فيه الّدابّة؛ليعرف      

ْدوُ  جريها؛ألن المشوار الع 
(13)

اُر( في أمثال الميداني   )مرة واحدة وقد ورد)الِمْشو 

 ))الُخطَُب ِمْشَواٌر َكثِيُر الِعثَاِر(( ، وفي المثل فقط(
(14)

 المكان الذي تعرض فالمشوار 

                                                 

 .744/ 2، وشرح التصريح على التوضيح ، 464/  5ينظر: شرح المفصل  -1

2-  ) ُور   .226/  3مقاييس اللغة)ش 

اُر(، -3  . 550/  2الدالئل في غريب الحديث)السرقسطي( )اْلِمْشو 

 .146وينظر: طلبة الطلبة)سوم(،   355/  3ديوان األدب)ِمفعال(  -4

 .525/  1ينظر: أساس البالغة)شور(  -5

. وينظر: لسان العرب)شور( 3579/  6شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم)مفعال(  -6

4  /436. 

 .278/  11اللغة)شير، شور(  تهذيب -7

 .117/  8ينظر:المحكم والمحيط األعظم)شور(  -8

 .420القاموس المحيط)المشوار( ،  -9

 لم يقف الباحث على نص الخليل في كتاب العين. -10

  253/ 12تاج العروس)شور(  -11

 ينظر: المعرب للجواليقي، والمغرب في ترتيب المعرب للمطرزي، واأللفاظ الفارسية -12

 المعربة ألدي شير .

اُر(  -13 ،وشمس العلوم)مفعال( 550/ 2ينظر: الدالئل في غريب الحديث )السرقسطي( )اْلِمْشو 

6  /3579. 

 .244/  1مجمع األمثال  -14
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فيه الدَّوابُّ  
(1)

)إِيَّاُكْم َواْلُخطََب فَإِنََّها ِمْشَواٌر والمثل مقتبس من الحديث الشريف ) 

َكثِيُر اْلِعثَاِر((
(2)

. 

 

 َماَلِحس )لََحَس(

المالِحُس المكان الذي تلحس فيه البقر أوالدها      
(3)

))تََرْكتُهُ والمالحس في المثل 

بَِمالَِحِس البَقَِر أَْوالََدَها((
(4)

وجهة نظر عند علماء اللغة،فابن جني ذهب إلى أّن  

س وهي إّما مكان أو مصدر،فال يجوز أن يكون هنا مكانا ؛ألنه قد  ْلح  المالحس جمع م 

والد فنصبها،والمكان ال يعمل في المفعول به كما أّن الزمان ال يعمل عمل في األ

فيه،وهذا يعني أّن المضاف هنا محذوف تقديره ))تركته بمكان مالحِس الب ق ِر 

أوالد ها((،فمالحس البقر هنا مصدر مجموع معمل في المفعول به 
(5)

ووافقه ابن سيده 
(6)

لمكان يجب أن تكون ))بمالحس البقر ولكن ابن سيده يرى أّن المالحس بمعنى ا 

فقط((،من غير وجود أوالدها في الكالم 
(7)

ويرى ابن مالك أّن تقدير الكالم ))تركته 

بمالحس البقر أوالدها(( فُحِذف  المضاف في المثل وأقام المضاف إليه مقامه الذي 

هو المصدر 
(8)

. 

 

والمالحس بمعنى المكان ال المصدر جمع )ملحس( وهو جمع تكسير على قياس      

مساجد،ثالثه ألف وبعد األلف حرفان،فهو علة مانعة للصرِف،سواء كان االسُم نكرة  

أو معرفة  
(9)

وقد ُجر بالكسر؛ألن كل ما الينصرف إذا دخلت عليه األلف والالم أو  

أضفته انخفض في موضع الخفض
(10)

. 

 

( الالم والحاء والسين،كلمة تدلُّ على       س  وتصاغ المالحس من الجذر الثالثي )ل ح 

أ ْخُذ شيء باللِّسان
(11)

. 

 

ْكُت فالنا  بمالحس البقر((أي بالمكان القفر،الذي ال يدرى أ ْين  هو،و       قولهم ))ت ر 

ش ــوحــر الــقــبـو الــا هـنـرهـبقـال
(12)

 ن ـالة مـفـا أي بـأوالدهر ـقـبـس الــالحــمــوب

 

                                                 

 .244/  1نفسه  -1

اُر(  -2  .550/  2الدالئل في غريب الحديث )اْلِمْشو 

 .818/  2ينظر: المعجم الوسيط)لحس(  -3

 .135/  1ال مجمع األمث -4

 .210 – 209/  2ينظر: الخصائص  -5

 .194 – 193/  3ينظر: المحكم والمحيط األعظم)لحس(  -6

 .193/  3 )لحس(نفسهينظر: -7

 .107/  3ينظر: شرح تسهيل الفوائد  -8

 .178/  1ينظر: شرح المفصل  -9

 .167ـ 1/166وشرح المفصل  313/  3ينظر: المقتضب  -10

 .237/  5 مقاييس اللغة)لحس( -11

 )لحس(. 974/  3الصحاح  -12
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األرض،ويُروى بمالحس البقر فقط 
(1)

واللحس مسح الشيء باللسان،كلحس الكلب  

أ ْنف ه
(2)

ومالحس البقر المكان الذي تلحس فيه البقر أوالدها 
(3)

. 

 

فيظهر مما تقدم أّن سبب تسمية المكان بالمالحس؛ألنه تتم فيه عملية اللحس،وهو      

لعق الحيوان ابنه بعد الوالدة،ومن المعلوم أّن بقرالوحش ال يوجد له مكان يلحس به 

أوالده دون مكان آخر،فهو أينما يولد يلحس ولده ويمسح عنه الدماء وغيرها،ولكن 

القفر الذي ال يدرى أين هوالكالم يحتمل معنى المكان 
(4)

. 

 

ِحُس( في أمثال الميداني       ال  ))تََرْكتُهُ ، وفي المثل  )مرة واحدة فقط(وقد وردت)الم 

بَِمالَِحِس البَقَِر أَْواَلَدَها((
(5)

أي المكان الق ْفر الذي تلحس فيه البقر أوالدها،وال يُدرى 

المكان أين هو
(6)

. 

 

 نُْخُروب )نَْخَرب(

))أَْضيَُق ِمَن الن ْخُروِب((     
(7)

النُّْخُروُب مفرد النخاريب،وهي خروق تكون في 

موضع،كنخاريب الزنابير،وقيل النخروب الثقب الذي فيه الزنابير
(8)

ويرى أبو سهل  

الهروي أّن كل اسم على )فُْعلُول( فهو مضموم األول؛ألنه ليس في كالم العرب 

إاّل كلمة واحدة وهي  )ف ْعلول( بفتح الفاء وسكون العين
(9)

)صعقوق(
(10)

وذهب  

السيوطي إلى أّن نُْخُروب على وزن )نُْفُعول(،بضم النون ال فتحها 
(11)

وروى  

الزبيدي الرأيين قوله ))النُْخُروب بالضم... اعتمادا  على أنه ليس لنا ف ْعلُوٌل بالفتح 

ورجح آخرون الفتح بناء على زيادة النون فوزنه ن ْفُعول(( 
(12)

وروى عن ابن  

األعرابي أن نون النخاريب زائدة؛ألنه من الخراب 
(13)

. 

 

(ن الجـروب مـنخـوال      ِرب   الخاء والراء والباء،أصٌل يُدلُّ على التثلُِّم ـذر الثالثي )خ 

 

                                                 

 193/  3المحكم والمحيط األعظم)لحس(  -1

 .161/  2ينظر: أساس البالغة)لحس(  -2

 .572والقاموس المحيط)اللَّْحُس باللسان( ،   6015/  9ينظر: شمس العلوم)مفعل(  -3

 .205/  6ينظر:لسان العرب)لحس(  -4

 .135/  1مجمع األمثال  -5

 .135 / 1نفسه  -6

 .427/  1مجمع األمثال  -7

 .337/  4ينظر: العين)نخرب(  -8

لم يقف الباحث على داللة صعقوق اللغوية في معاجم اللغة غير أنه لفظ يوحي على التصغير  -9

 والتحقير.

 .715 – 714/  2إسفار الفصيح ،  -10

 .26/  2ينظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها  -11

 .250/  4تاج العروس)نخرب(  -12

 .250/  4 )نخرب(نفسه -13



274 

 

والتَّث قُّبِ 
(1)

ويجمع على نخاريب 
(2)

. 

النخروب الشق في الحجر     
(3)

ر،واحدها وقيل النخاريب خروق كبيوت الزنابي 

نخروب 
(4)

وفي مجمع األمثال هو بيت الزنابير 
(5)

والثقب الذي فيه الزنبور 
(6)

وقيل  

ِع والتي ت ُمجُّ النَّْحُل العسل  فيها  الثُّق ُب الُمه يَّأ ةُ من الشَّم 
(7)

وكل ثقب ضيق نخروب  
(8)

. 

 

وأصل تسمية اللفظ بهذا االسم من الخراب فكل شيء خرب بال  تكثر فيه      

النخاريب 
(9)

،وفي المثل )مرة واحدة فقط(وقد ورد )النّْخُروُب( في أمثال الميداني  

))أَْضيَُق ِمَن الن ْخُروِب((
(10)

بيت الزنابير وهو 
(11)

وفيه معنى المبالغة في الضيق
(12)

 . 

 

 

الة على  المطلب  تواجد الحيوانات الغير أليفة)المفترسة(أماكن الثاني:األلفاظ الد 

 وهي:

 َخَمر )َخَمَر، َخِمَر(

َراَء َويَْمِشي لَهُ الَخمَر((       ))يَِدب  لَهُ الضَّ
(13)

ُر وهدة يختفي فيها الذئب  م  الخ 
(14)

 

وما واراك من الشجر،أي غطاك فأخفاك، وأخمر القوم أي تواروا وتخفوا في 

الشجر
(15)

ر قال   م  ولهذا كل ما يستتر به اإلنسان في طريقه من الشجر وغيره فهو خ 

الشاعر
(16)

. 

اُك سيرا ... فَ َقْد جاَوْزُتما َخَمَر الطَّرِيقِ  (17)     أال يَازَْيُد والضحَّ
 

 

 

                                                 

1-  ) ِرب   .174/ 2مقاييس اللغة)خ 

 .337/  4ينظر: العين)نخرب(  -2

 .223/  1والصحاح)نخرب(   63/ 2ينظر: ديوان األدب)فعلول(  -3

 .346/  5وينظر)خر(   177/  5المحكم والمحيط األعظم)خرب(  -4

 .427/  1مجمع األمثال  -5

 .753/  1العرب)نخرب( ينظر: لسان  -6

 .753/  1 )نخرب(نفسه -7

ومعجم اللغة العربية   136والقاموس المحيط)النخروب(،   753/  1 )نخرب(نفسهينظر: -8

 .909/  2والمعجم الوسيط)نخرب(   2183/  3المعاصرة )نخرب(  

 .251/  4ينظر: تاج العروس)نخرب(  -9

 .427/  1مجمع األمثال  -10

 .427/  1نفسه  -11

 .2/3ينظر: جمهرة األمثال -12

 .417/  2مجمع األمثال -13

 .263/  4العين)خمر(  -14

 .302/  1و مجمل اللغة)خمر(   592/  1ينظر: جمهرة اللغة)خمر(  -15

والمعجم المفصل في 257/ 4البيت من الوافر وبال نسبة لقائله في لسان العرب)خمر( -16

 2/163لشعرية في أّمات الكتب النحوية،وشرح الشواهد ا245/ 5شواهد اللغة العربية 

ل  فالٌن في ُغمار الناِس(  -17  . 408/  1الزاهر في معاني كلمات الناس)قولهم: قد د خ 
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ُر ما وار      م  ى من جرف،أو حبل من حبال الرمل،أو شجر أو شيء منه يساعد والخ 

على االختفاء
(1)

)لَْواَل ( أنّه أُتِي  بإن اء من لبن فقال )وفي حديث الرسول محمد )

َخَمْرتَه َولَو بِعُود تعرضه َعلَْيِه((
(2)

ِمر بفتح أوله وكسر ثانيه  ومن أسماء األماكن الخ 

بلد باليمن في ديار همدان 
(3)

وشعب من أعراض المدينة  
(4)

أّما الداللة المجازية  

ة الطِّيِب ريحهُ،والخمر كتمان الشهادة،نحو خمر فالن  ر  م  فالخمر زحمة الناس،وخ 

شهادته أي كتمها 
(5)

ْمُر الشراب المسكر  والخ 
(6)

. 

 

( الخاء والميم والراء،أصٌل واحٌد يدلُّ على       ر  م  ر من الجذر الثالثي )خ  م  وخ 

التغطية والمخالطة في ستر
(7)

ْمٌر وُخُمورٌ  والجمع خ 
(8)

ةٌ  اٌر وُخُمٌر وأ ْخِمر  وِخم 
(9)

. 

 

ويظهرأّن سبب تسمية الموضع بالخمر من التخمير،وهو التغطية،ومنه قيل لمن      

ر تواروا في الشجر خ   م 
(10)

ُر( في أمثال الميداني ) م  مرات 4وقد ورد)الخ 

))أَْخبَُث ِمْن ِذْئِب اْلَخَمِر((فقط(،أحدها
(11)

فالخمر شجر أو وهدة يختفي فيها 

الذئب،وإنما يفعل ذلك خبثا  واغتياال  
(12)

. 

 

 َضَراء )َضَرا، َضَرى، َضِرَي(

َراء((      ))َمَشى إلَْيِه اْلَخَمر َوَدبَّ لَهُ الضَّ
(13)

اُء أرض مستوية تكون فيها  ر  الضَّ

السباع 
(14)

ونبذ من شجر،يستخفى فيه  
(15)

. 

 

قال ابن يعيش ))فأّما ألف التأنيث المقصورة والممدودة... حمراء وصفراء فإن      

كل واحد منهما مانعة من الصرف بانفرادها.. ((
(16)

فضراء تمنع من الصرف؛ألنها  

 ،فسيبويه يرى أّن من  ولكن منع ليس على إطالقه الممدودة ، التأنيث   بألف  مختومة

 
                                                 

 .287، و إصالح المنطق)باب من االلفاظ( ،   650/  2ينظر:الصحاح)خمر(  -1
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 .215/  2مقاييس اللغة)خمر(  -7

 .649/  2ينظر: الصحاح)خمر(  -8
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 .168/  1شرح المفصل  -16



276 

 

األسماء الممدودة تصرف بعضها وال تصرف األخرى قوله))وأّما الممدود مصروفا  

كان أو غير مصروف....(( 
(1)

؛وِعلّة ذلك التذكير والتأنيث،فإذا كان الممدوُد مذكرا  

يصرف،واذا كان مؤنثا  يمنع من الصرف 
(2)

. 

 

قوله اب من الصرف،وأّن الهمزة فيها للتأنيث؛لما جاء في إعر ويرجح منعها     

ْتُه لَيَ ُقوَلنَّ هذا ِليتعالى فـ [83]فصلت َولَِئْن َأَذْقناُه َرْحَمةا ِمنَّا ِمْن بَ ْعِد َضرَّاَء َمسَّ

)ضّراء(مضاف إليه،وجر بالفتحة؛ألنه ممنوع من الصرف؛أللف التأنيث 

الممدودة
(3)

. 

 

ى( الضاد والراء والحرف المعتل،أصالن       ر  وأصل ضراء من الجذر الثالثي )ض 

ا اإلغراء،والثاني المشي فيما يوارى من شجر أو غيره  ُدهُم  أح 
(4)

. 

 

اُء أرٌض مستويةٌ فيها شجٌر،فإذا كانت في هبطة فهي غيضة       ر  الضَّ
(5)

ويقال ما 

ر وراك من أرض فهو الضراء،وما واراك من شجر  م  فهو الخ 
(6)

وقيل هو الشجر  

الملتف في الوادي 
(7)

وفالن يمشي الضراء أي يمشي مستخفيا ،فيما يوارى من  

الشجر 
(8)

اُء االستخفاء   ر  فالضَّ
(9)

في الشجر الملتف خوفا  من السباع التي تأوي تلك  

األرض 
(10)

. 

 

ومن المدن بهذا اللفظ ضرية قرية لبني كالب،على طريق البصرة إلى مكة،وهي      

إلى مكة أقرب 
(11)

ويرى ياقوت الحموي أّن ضرية مأخوذة من الضراء،وهو ما  

واراك من شجر  
(12)

ومن المجاز في الداللة الضراء البراز والفضاء 
(13)

. 

 

ر ؛ألّن الرجل يمشي م      ستخفيا  بالشجر خوفا  من ويظهر أّن ضراء من الضُّ

الضرر
(14)

اء( في أمثال الميداني    ر   ،وفي مثلين متقابلين)مرتين فقط(وقد وردت )ض 

                                                 

 .355/  3الكتاب  -1

 .244/  3ينظر: الكتاب   -2

 .9/6ينظر: إعراب القرآن وبيانه،  -3

 .397/  3مقاييس اللغة)ضرى(  -4

 .41/  12تهذيب اللغة)ضرا(  -5

 .41/  12 )ضرا(نفسه -6

 .2409/  6الصحاح)ضرا(  -7

 .2409/  6)ضرا( نفسه -8

 .1305القاموس المحيط)ضري(،  -9

 .467/  38العروس)ضري( وتاج   1305،  )ضري(نفسهينظر: -10

 .2409/  6الصحاح)ضرا(  -11

 .457/  3معجم البلدان)ضرية(  -12

 .41/  12تهذيب اللغة)ضرا(  -13

 .2409/  6ينظر: الصحاح)ضرا(  -14
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َراء((هما ))َمَشى إلَْيِه اْلَخَمر َوَدبَّ لَهُ الضَّ
(1)

َراء َويَْمِشي لَهُ وقوله   ))يَِدب  لَهُ الضَّ

الَخْمر((
(2)

راء الشجر الملتفُّ في الوادي،وهو   ْبل رمل، والضَّ الخمر كل جرف أو ح 

أيضا  أرض مستوية تأويها السباع،وبها نبذ من الشجر، وقيل ما انخفض من 

األرض،ويضرب للرجل ي ْختُِل صاحبه 
(3)

. 

 

 تَْرج )تََرج(

)أَْجَرأُ ِمَن اْلَماِشي)     
 

بِتَْرَج((
 (4)

الترج موضع األسد
(8)

د   أو موضع ينسب إليه األ س 
(6)

ةٌ بِن اِحية الغورِ وقيل   د  أْس  م 
(7)

وعن البكري ترج بفتح أوله وإسكان ثانيه 

مأسدة،وموضع من بالد خشعم،وموضع من ديار مذحج، وقيل هو جبل في 

الشام
(8)

وترج وادي إلى جنب تباله على طريق اليمن 
(9)

فهومن األضداد؛ألنّه جبل 

،ومن المجاز في الداللة ت ْرج الثوب الذي يصبغ بالحمرة صبغا  مشبعا  كما هو واد 
(10)

. 

 

وِضعٌ       (التاء والراء والجيم،م  ج  ويصاغ من الجذر الثالثي )ت ر 
(11)

وقد ورد)الت ْرُج(  

))أَْجَرأُ ِمَن اْلَماِشي،وفي المثل)مرة واحدة فقط(في أمثال الميداني 
(12)

بِتَْرَج((
 

(13)
مأسدةوترج 

(14)
ويضرب للمبالغة في الشجاعة 

(15)
. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .314/  2مجمع األمثال  -1

 .417/  2نفسه  -2

 .417/  2نفسه  -3

 .182/  1مجمع األمثال  -4

 .248/  1لمعاني)ابيات المعاني في االسد( ينظر: المعاني الكبير في أبيات ا -5

 .385/  1جمهرة اللغة)ترج(  -6

 .5/  11تهذيب اللغة)ترج(  -7

 .309/  1معجم ما استعجم)ترج(  -8

 .21/  2معجم البلدان)ترج(  -9

 . 83/  1المعجم الوسيط)ترج(  -10

 .347/  1مقاييس اللغة)ترج(  -11
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بتنوين الكسر قوله )هو أجرأ من   218/  2المحقق ألن المثل قد ورد  في لسان العرب)ترج( 

يضاف إلى ذلك الشواهد الشعرية التي نصت   437/ 5الماشي بترج ( وتاج العروس)ترج( 

 . 355/  7والمحيط االعظم)ترج( كم حوالم 301/  1بكسر الجيم وتنوينه ينظر:الصحاح)ترج( 

 .182/  1مجمع األمثال  -13

 .182/  1ينظر:نفسه  -14

 . 1/298ينظر: جمهرة األمثال  -15
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، َخفَن(  َخفَّان )َخف 

))أَْجَرأُ ِمْن لَْيٍث بَِخفَّاَن((     
(1)

فّان اسم أرض خ 
(2)

تكثر فيها األسود  
(3)

 وهي اسم  

بلفظ المثنى لقول الشاعر
(4)

 

 بَخّفاَن خاِدرِ فَتى َكاَن َأْحَيا من فتاة َحِييٍَّة  ... َوَأْشَجع من لَْيٍث ـــ 
فلو كان مثنى لجر بالياء، فاأللف والنون فيها زائدتان؛لغرض زيادة المعنى
(5)

وقال  

جاء في  التثنية والجمع وذلك إنما   ابن يعيش ))وقد جاءت أعالم معارف بلفظ

والبقـاع التي ال يفارق بعضها بعضا((  األماكن من الجبال
(6)

فهو ممنوع من 

الصرف؛للعلمية وزيادةاأللف والنون 
(7)

. 

 

( الخاء والفاء المشّددة،أصٌل واحٌد وهوشيٌء يخالف الثقل       فَّ وخفان من الجذر)خ 

والّرزانة
(8)

. 

 

خفان موضع،وهو مأسدة بين الثِّنِي     
(9)

ْيب   وُعذ 
(10)

وموضع أِشُب الغياض كثير 

األُسد 
(11)

وهوموضع قبل اليمامة
(19)

وقيل أجمة في سواد الكوفة 
(13)

يسلكها الحاج  

أْحيانا  
(14)

ومأسدة فوق القادسية 
(15)

. 

 

ومن المدن خفان مدينتان صغيرتان قريبتان من حد المغرب،أهلها كثيرو الذهب      
(16)

ف الحجازـن طـواد مـرى السـن قـان متتـريـوق 
(17)

 ومن المجاز خفان رأل النعام  

                                                 

 .189/  1مجمع األمثال  -1

 .276/  4العين)خفن(  -2

 .144/  4)خف( نفسه -3

 ديوانها مطلعه:،والبيت في 55البيت لليلى األخيلية ومن الطويل، ينظر:ديوان ليلى األخيلية، -4

يِيَّة  ـ   وت ْوب ةُ أْحيا ِمْن ف تاة  ح 

 .3/271ينظر: الخصائص  -5

 .141 – 140/  1شرح المفصل  -6

 .187/  1نفسه ينظر: -7

ّف(  -8  2/154مقاييس اللغة)خ 

الثني وعذيب موضعا ماء األول قريب من ذي قار والثاني قريب من القادسية قرب  -9

 .4/92، 2/86ان)الثني ،العذيب( الكوفة،ينظر: معجم البلد

 .1353/  4. وينظر: الصحاح)خفف( 185/  7تهذيب اللغة)خفن(  -10

وينظر: كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ في اللغة   523/  4المحكم والمحيط األعظم)خف(  -11

 .127العربية)مسكن األسد(، 

 .505/  2معجم ما استعجم)خفان(  -12

والقاموس  259/  1،وينظر: أساس البالغة)خفف(  125)خفان(  الجبال واألمكنة والمياه -13

 .806المحيط)الخف(، 

 .406األماكن أوما اتفق لفظه وافترق مسماه من األمكنة )خفان(،  -14

 .379/  2معجم البلدان)خفان(  -15

 .205حدود العالم من المشرق إلى المغرب)خفان(،  -16
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وأفراخها،وقيل هذا من التصحيف؛ألن األصل حفان بالحاء 
(1)

. 

 

ويظهر أن أصل اللفظ )خّف( وأّن األلف والنون زائدتان،فهو يدل على الخفة في      

السير؛لكون الموضع تكثر فيه األسود وهذا أصل التسمية 
(2)

. 

 

فّان( في أمثال الميداني        ))أَْجَرأُ ِمْن المثل،وفي )مرة واحدة فقط(وقد وردت )خ 

لَْيٍث بَِخفَّاَن((
(3)

وخفان في المثل مأسدة معروفة ،والمثل مقتبس من قول الشاعر  
(4)

 

(5)فَتى َكاَن َأْحَيا من فتاة َحِييٍَّة  ... َوَأْشَجع من لَْيٍث بَخّفاَن خاِدرِ 
 

ويضرب للمبالغة في الشجاعة
(6)

. 

 

 َعِرينة )َعَرن( 

ْيِد ِفي َعِرينَة األَسد(())كُمْبتَِغى       الص 
(7)

ِرين ةُ مأوى األسد  ِريُن والع  الع 
(8)

مفرد 

ائُِن وُعُرن ر  جمعه ع 
(9)

تأنيث فارق بين المذكر  وهذا يدل أّن التأنيث في )عرينة( 

والمؤنث،وهو تأنيث ال يعتد به لمنع الصرف
(10)

. 

 

( العين والراء والنون،أصٌل صحيٌح واحٌد يدلُّ على       ن  ر  وهو من الجذر الثالثي )ع 

،منه العرين مأوى األسد؛ألنه مكانه الذي يثبت فيه  ثبات  وإثباِت شيء 
(11)

. 

 

والعرين في أصل وضعه ما اجتمع من شجر وحلفاء     
(12)

فيكون مأوى للسد  
(13)

 

 ويألفها
(14)

 أو للضبع والذئب والحية 
(18)

وقيل بيت األسد من الشجر الملتف  
(16)

 أو  

 

 

                                                 

 .185/  7تهذيب اللغة)خفن( ينظر:  -1

 .154/  2ينظر: مقاييس اللغة)خف(  -2

 .189/  1مجمع األمثال  -3
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جماعة الشجر والشوك والعضاة 
(1)

كان فيه أسٌد أو لم يكن  
(2)

ومن المجاز العرين  

بقية اللحم 
(3)

ومقتل القوم  
(4)

والفناء  
(5)

والفاختة
(6)

وقيل صياح الفاختة 
(7)

. 

 

ِريُن( في أمثال الميداني       )كُمْبتَِغى ،وفي المثل))مرة واحدة فقط(وقد ورد )الع 

ْيِد ِفي َعِرينَة األَسد(( الص 
(8)

فعرين األسد مكانه ومأواه،وهو غير آمن لمن يرغب  

اال   الصيد فيه،والمثل يضرب لمن طلب ُمح 
(9)

. 

 

                   وهي: الثالث:األلفاظ الدالة على المراعي المطلب

 الَمْرَعى )َرَعى، َرِعي، َرُعو(

))َشْهٌر ثََرى َوَشْهٌر تََرى َوَشْهٌر َمْرَعى((     
(10)

ى اسم دال على المكان الذي  ْرع  الم 

ترعى فيه الماشية،وهو مكان العشب الذي تقتات فيه الحيوانات 
(11)

وهو الكل  

)النبات( 
(12)

واألرض  
(13)

. 

 

ى(الراء والعين والحرف المعتل،أصالن أحدهما       ع  ويصاغ من الجذر الثالثي )ر 

المراقبة والحفظ 
(14)

اِعي  ر  ويجمع على م 
(15)

. 
 

فالمرعى )النبات(،وما تخرجه [1]األعلى َوالَِّذي َأْخَرَج اْلَمْرَعىقال تعالى     

األرض من النبات والثمار والزروع والحشيش
(16)

في قول  ويرى ابن سيده

الشاعر
(17)

 

َلٍف ... جاَوْزُت، اَل َمْرعىا َواَل َمْسُكونِ ــ   َأُفطَْيُم، َهْل َتْدرِيَن َكْم ِمْن َمت ْ

                                                 

 .99/  1العضاة: من شجر الشوك كالطلع والعوسج حتى الينبوت والسدر، ينظر:العين)عقد(  -1
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ْرِعّى؛لمقابلته إيّاه بقوله وال مسكون  قال عندي أّن المرعى هنا  موضع الم 
(1)

وأرعاه  

ى  ْرع  ل  ل هُ م  ع  المكان أي ج 
(2)

فهو اسم مكان العشب والكل يباح لكل احد   
(3)

. 

 

وهو النبات األول: يحتمل معنيين اثنين َوالَِّذي َأْخَرَج اْلَمْرَعىوفي قوله تعالى      

( فاَّلل سبحانه وتعالى هو الذي أخرج النبات من األرض وذلك؛ ج  لوجود الفعل )أْخر 

( بتقدير و:الثاني،أّما ا المعنى نّص عليه العلماء سابق اوهذ ج  هو أّن الفعل )أْخر 

(؛ألن هللا ــ سبحانه وتعالى ــ أوجد كل شيء وهنا يحتمل أن يكون المرعى هو  د  )أْوج 

األرض الحاوية للعشب،ترعى فيها الحيوانات،وهذا التقدير والتأويل كثير في 

امبرد ))وقد يكون لفظ الفعاللغة،وقد ورد في القرآن الكريم والشعر،قال ال وله  ل واحد 

كقوله معنيان أو ثالثة... وكذلك رأيت تكون من رؤية العين وتكون من العلم 

وقال الشاعر (18)الفرقان  َأَلْم تَ َر ِإَلى رَبَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ تعالى
(4)

  

 رََأْيُت اهلل َأْكبَ َر ُكلِّ َشيٍء ... ُمحاَولةا وَأْكثَ ُرُهْم ُجُنوداا ــ 

ال أكثر من أْن يحصى((  ف في األ ْفع  رُّ وهذا التَّص 
(5)

. 

 

وأصل تسمية المرعى من الرعي والرعاية؛ألنه المكان الذي ترعى فيه الماشية      

ويرعاها الراعي فيه 
(6)

ى(في أمثال الميداني ) ْرع  مرات فقط(،أحدها 4وقد ورد )الم 

)كاْلَمْربُوِط َوالَمْرَعى َخِصيٌب(()
(7)

مكان الرعي،ويضرب لصاحب نعمة فالمرعى 

وهو ممنوع من تناولها
(8)

. 

 

 الَمْرتَع )َرتََع(

))أْرَعْي فََزاَرةُ اَل َهنَاِك الَمْرتَُع((     
(9)

ْرت ُع الموضع أو المكان الذي ترتع فيه  الم 

الدابة عند األ ْكِل 
(10)

وقد زيدت الميم في أّوله للمكان؛ألن الميم آية األسماء المصاغة 

األفعالمن 
(11)

ْرتُع بفتح الميم اسم مكان من رتعت الماشية أي أكلت ما شاءت   والم 
(12)

. 

 

                                                 

 .240/  2ينظر: المحكم والمحيط األعظم)رعي(  -1

 .326/  14لسان العرب)رعي(  -2

 . 910/  2معجم اللغة العربية المعاصرة)رعي(  -3

 350البيت لخداش بن زهير ومن الوافر،ينظر:خداش بن زهير العامري حياته وشعره، -4

 .97 – 96/  4المقتضب  -5

 .325/  14عرب)رعي(ينظر: لسان ال -6

 .277/  2، 275/  2، 370/  1، وينظر: 163/  2مجمع األمثال  -7

 2/210ينظر: المستقصى في أمثال العرب  -8

 .289/  1مجمع األمثال  -9

 .392/  1ينظر: جمهرة اللغة)ترع(  -10

 .76،و شرحان على مراح األرواح)الفالح شرح المراح(1/108ينظر: المقتضب  -11

 .100على مراح األرواح في علم الصرف، شرحان  -12
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( الراء والتاء والعين،كلمة واحدة تدلُّ على       ت ع  ويصاغ من الجذر الثالثي )ر 

أْك ل  االتِّساع في الم 
(1)

اتِع   ر  ويجمع على م 
(2)

. 

 

ْتُع األكل والشرب في الربيع رغدا         وال يكون إاّل في الخصب ، الرَّ
(3)

ْرت ع   والم 

الموضع الذي ترتع فيه أي تأكل 
(4)

ورتعت الماشية أي جاءت وذهبت في المرعى  
(5)

الذي يُْنبُِت ما ت ْرت ُع فيه اإلبلفهو
(6)

وتأكل ما تشاء
(7)

وِضع ُمْخِصب ُمْرتِع  وكل م 
(8)

. 

 

ْتع      وهو األكل ؛ألن األنعام  ويظهر أّن سبب تسمية المكان بالمرتع هو من الرَّ

ترتع فيه،تأكل وتشرب رغدا  
(9)

ْرت ُع( في أمثال الميداني   )مرتين وقـد ورد )الم 

)أْرَعْي فََزاَرةُ اَل َهنَاِك الَمْرتَُع((،أحدهما )فقط(
(10)

ويضرب لمن يصيب شيئا  يُْنف س به 

عليه
(11)

والمثل عجز بيت شعروهو 
(12)

. 

 الِبَغاُل َعِشيَّةا ... فاْرَعْى فَ َزارُة ال َهَناِك الَمْرَتعُ      راَحْت بَمْسَلَمة 

 

 أََجلَى )أََجَل(

))أَِرها أََجلَى أَنَّى ِشْئَت((     
(13)

ل ى مرعى  أج 
(11)

ويرى سيبويه أّن األلف في أجلى 

ل ى( فاالسم ق ل ه ى وهي  للتأنيث؛لقوله ))وتلحق األلف رابعة للتأنيث... ويكون على )ف ع 

ى... (( ز  م  ل ى... والصفة ج  أرض،وأ ج 
(15)

ل ى فاالسم  ووافقه ابن سيده  قوله ))وعلى ف ع 

ل ى.. وال تكون ألف هذه إاّل للتأنيث((  قلهى وأ ج 
(16)

 وابن يعيش 
(17)

 ما تقدم إنّ  وعلى  

 

 

                                                 

1-  ) ت ع    486/  2مقاييس اللغة)ر 

(   392/  1ينظر: جمهرة اللغة)ترع(  -2 ت ع   .486/  2ومقاييس اللغة)ر 
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 .384ــ383/  3ينظر: شرح المفصل  -17
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أجلى ممنوعة من الصرف؛ألنّها مختومة بألف التأنيث المقصورة المانعة من  

الصرف بانفرادها من غير الحاجة إلى سبب  آخر 
(1)

. 

 

( الهمزة والجيم والالم،يدل على خمس كلمات       ل  وهي من الجذر الثالثي )أ ج 

أصل في  متباينة ال يكاد يمكن حمل واحدة على واحدة من جهة القياس،فكل واحدة

ل ى( مكان،واألماكن أكثرها موضوعة األسماء غير  ل ى( على )ف ع  نفسها،منها )أ ج 

مقيسة
(2)

. 

 

وأجلى بفتح أّوله وثانيه،موضع ببالد بني فزارة،وهو على الوادي المعروف      

بالجريب
(3)

ومرعى لبني ُسل يم 
(1)

وروي عن األصمعي أّن أجلى بالد طيبة مريئة
(5)

 

ْبدأة  من  وقيل هضبات ثالث على م 
(6)

الثُّْعلِ 
 (7)

. 

 

ل ى( في أمثال الميداني       ))أَِرها أََجلَى ،وفي المثل )مرة واحدة فقط(وقد وردت )أج 

أَنَّى ِشْئَت((
(8)

معروف بجودته،والمثل من كالم حنيف وأجلى في المثل مرعى  

ة الحناتم؛لما سئل عن أفضل المراعي،ويضرب للشيء الذي ْود  بلغ الغاية من الج 
(9)

. 

 

 ثَْرَمَداء )ثَرَمَد(

))نِْعَم َمأَْوى الِمْعَزى ثَْرَمَداُء((     
(10)

ْصب كثيرالعشب،يضرب به  اُء مكان خ  د  الثْرم 

المثل؛لخصبه 
(11)

. 

 

قال الميداني عن  ث ْرمداء أنه  ))بناء  غريب  ال أْعل ُم له نظير((     
(12)

ويظهر أنّه  

الكلمة)وزنها الصرفي(ف ْعل الء،فهي اسم ممدوديريد  ببناء 
(13)

. 

 

 

                                                 

 .168/  1 نفسهينظر:  -1

2-  ) ل   .65 – 64/  1مقاييس اللغة)أ ج 

 .2/803واد معروف في نجد، ينظر: جمهرة اللغة)رمه( -3

 .102/  1ينظر: معجم البلدان)أجلى(  -4
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وحكم المواضع عند سيبويه وأثبته قد اختلفت العرب في بعض ألفاظه من حيث      

ا قُباء وِحراء فقد اختلفت العرب فيهما فمنهم من يذّكر  التذكيروالتأنيث،قوله ))أمَّ

نَّث ولم يصرف وجعلهما ويصرف وذلك أنَّهم جعلوهما اسمين لمكانين... ومنهم من أ

اسمين لبقعتين من األرض((
(1)

وقول ابن يعيش في حكم الممنوع من الصرف قوله 

ْمراء   ى وح  ْكر  ى وس  ))فأّما ألف التأنيث المقصورة والممدودة نحوُحْبل ى وبُْشر 

ْفراء  فإّن كّل واحدة منهما مانعةٌ من الصرف بانفرادها من غيِر احتياج إلى سبب  وص 

آخر((
(2)

. 

 

وبما أن ثرمداء لم يثبت تأنيثها، وعلى قول سيبويه المتقدم فإن ثرمداء يمكن      

تذكيرها وصرفها بوصفها المكان،وتأنيثها وعدم صرفها بوصفها البقعة
(3)

أّما على 

القياس فـ )ثرمداء( اسم مؤنث بألف التأنيث الممدودة فهي ممنوعة من الصرف 
(4)

. 

 

وعند النسب إلى ثرمداء فال تحذف الهمزة،بل تقلب إلى واو؛لقول سيبويه ))وأّما      

الممدود مصروفا  كان أو غير مصروف كثر عدده أو قلَّ فإنه ال يحذف وذلك قولك 

 )) في ُخْنف ساء ُخْنف ساِويٌّ
(5)

وعلى ما تقدم من كالم سيبويه فإّن النسب إلى ثرمداء  

(،أما جمع ثرمداء إذا سميت بها مؤنثا  أو كانت اسما  لمؤنث فيكون جمعها  )ثُْرمداويٌّ

ثرمداءات وثرمداوات 
(6)

. 

 

اء قرية بالوشم       د  وث ْرم 
(7)

اء ماء لبني سعد،في وادي الستارين   د  وقيل ث ْرم 
(8)

و  

قرية ونخل لبني سحيم ،وثرمداء من أرض اليمامة لبني امرئ القيس بن تميم 
(9)

. 

 

داء وصف للمكان الذي يمتاز بالخصب ووفرة       ويظهر مما تقدم أن ث ْرم 

اء( في أمثال الميداني  د  )مرة واحدة المياه،وهو سبب التسمية، وقد وردت )ث ْرم 

))نِْعَم َمأَْوى الِمْعَزى ثَْرَمَداُء((،وفي المثلفقط(
(10)

وثرمداء مكان خصيب،ويضرب 

لرجل كثير المعروف
(11)

. 

 

 

                                                 

 .244/  3الكتاب  -1

 . 168/  1شرح المفصل  -2
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 .25/  2ينظر: جامع الدروس العربية،  -6
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 )َرَمَث(ِرْمث 

))َذانِيُن اَل ِرْمَث لََها((     
(1)

ْمُث في أصل التسمية نبت،وعند العامة شجرة تشبه  الرِّ

ى الغ ض 
(2)

مبسوطة الورق
(3)

رمثة،واإلبل التي تأكل منه رمثى   واألرض التي تنبته م 

اث ى،فهي تأكل منه فتشتكي فيما بعد بطونها  م  ور 
(4)

فهومرعى من مراعي  

ات اإلبل،حامض النب
(5)

وذو الرمث وادي كثير الرمث 
(3)

هـ( 150قال أبو حنيفة)ت 

له هُْدٌب طوال دقاق،وهو مع ذلك كل تعيش فيه اإلبل والغنم، وقال بعض البصريين 

يِح، وأْخب ر  بعض بني أسد أّن الرمث  ْمُث مع قعدة الرجل ينبت نبات الشِّ يكون الرِّ

ثة تنبث الرمث  ْرم  يرتفع دون القامة واحدته ِرْمث ةٌ، وأرض م 
(7)

. 

 

ْمُث خشب يشد كهيئة الطَّوف،يركب في البحرومن الم      جاز في الداللة الرِّ
(8)

وما  

يبقيه الحالب في ضرع الناقة أو الشاة من اللبن إذا حلبها 
(9)

وهو الحبل المنتكث  

وكذلك السرقة 
(10)

وواد  لبني أسد،والرمثة ماء ونخل لبني ربيعة  
(11)

وهو حطب  

ووقود دخانه ينفع من الزكام 
(12)

مْ   ْتنوالرِّ ث الرجل الخلق الثِياب،والضعيف الم 
(13)

. 

 

( الراء والميم والثاء،أصٌل واحٌد يدلُّ على       ث  م  ويصاغ من الجذر الثالثي )ر 

إصالح شيء، وضم بعض إلى بعض،والرمث مرعى من مراعي اإلبل؛وذلك 

النضمام بعضه إلى بعض
(14)

وهوجمع عند الخليل الواحدة منه ِرْمثة 
(15)

ويجمع على 

اثأرْ  م 
(16)

. 
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ويظهر أن سبب تسمية المرعى )رمث(بهذا االسم؛ألنّه ينبت نبات الرمث      
(1)

وقد  

ْمُث(  َذانِيُن اَل ِرْمَث  )المثل )  وفي  فقط واحدة  مّرة  الميداني  أمثال  في  ورد )الرِّ

 (( لََها
(2)

ْمض، ويضرب للقوم ال قديم   ْمث مرعى اإلبل من الح  فذانين نبت،والرِّ

لهم
(3)

. 

 

ويُلحظ مما تقدم أن هنالك عالقات داللية جمعت بين ألفاظ المراعي وأماكن      

 .وجود الحيوان

ل ى( فكالهما مرعى للحيوان ــ 1 ْرعى وأج  عالقة الترادف تجمع بين اللفظين )الم 

فَّان وعرين( فجميعها مأسدة أو أرض تكثر فيها  اء وت ْرج وخ  ر  وكذلك واأللفاظ )ض 

 األسود.

 

ى( الذي هو داللة عامة لكل ــ 2 ْرع  عالقة المطلق والمقيد التي تجمع األلفاظ )الم 

موضع فيه عشب مع اللفظ )ِرْمث( الذي هو مرعى حامض النبات خاص باإلبل. 

ِرْين ون ْخُروب( فاألول داللة عاّمة لكل مكان يأوى إليه أّما  أوى وع  وكذلك األلفاظ )م 

 ا  والنخروب بيت الزنبور.العرين فهو مأوى األسد حصر

 

ابض( فالمرابض داللة شاملة ــ 3 ر  ب ارك وم  عالقة االشتمال التي جمعت اللفظين)م 

 لكل موضع تطوي فيه الدابة قوائمها ومنها المبارك الخاصة باإلبل.

 

ِرين( فكالهما مأوى ولكن األولى ــ 4 ة وع  ِصيص  عالقة التقابل التي تجمع اللفظين )ك 

ِحس( فكالهما موضع تجتمع فيه للظبي والثا ال  ني للسد. واللفظين )ِمْشوار وم 

الحيوانات ولكن األول للحيوانات األليفة تعرض فيه للبيع والشراء والثاني لبقر 

ر( الذي هو مكان يأوي إليه الذئب مع  م  الوحش التي تلحس فيه أوالدها،واللفظ )خ 

فَّان وعرين( فهي مأ اء وت ْرج وخ  ر   .سدةاأللفاظ)ض 
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 مطلبينم على وويق[المبحث الثاني:األلفاظ الدالة على الحظائر واألسيجة]

 

 وهي: األول:األلفاظ الدالة على الحظائر المطلب

، َعنَن(  العُنَّة )َعن 

ِر في العُنَِّة((      ))َكاْلُمَهدِّ
(1)

الُعنَّة الحظيرة من الخشب أو الشجر،تعمل لإلبل أو الغنم 

أو الخيل
(2)

وقد يطلق عليها العالة والكنيف 
(0)

يحبس فيها البعير عند هيجانه؛خوفا  من  

أْن يضرب  اإلبل،فيبقى يهدر وال يقدر الخروج 
(4)

وكذلك تقيها برد الشمال  
(5)

وقد  

تبنى من الحجارة 
(6)

وتكون على باب الرجل،توضع فيها إبله وغنمه 
(7)

ومن 

المجازالُعنّة الخيمة من أغصان الشجر 
(8)

واالعتراض بالفضول
(9)

والكل الكثير  

والخصب،وقيل الُعنة  قرية باليمن 
(10)

والعنن حبال تشد ويلقى عليها القديد  

)اللحم(؛لغرض التجفيف
(11)

والُعنَّة عجز يصيب الرجل،فال يقدر على الجماع 
(12)

 

هـ( قوله )ويقولون 516وهذا المعنى أنكره كثير من العلماء،منهم الحريري )ت

نّة وال وجه لذلك ؛ألن الُعنّة الحظيرة من الخشب( بالرجل عُ 
(13)

وكذلك النووي  
(14)

. 

 

( العين والنون المشددة،أصالن أحدهما الظهور       نَّ وأصل اللفظ من الجذر)ع 

واآلخر الحبس 
(15)

وتجمع على ُعن ن
(16)

وأِعنَّة
(17)

وِعن ان 
(18)

. 

 

 

 

                                                 

 .141/  2مجمع األمثال  -1

ر والم  2166/  6وينظر: الصحاح)عنن(،   90/  1العين)عن(  -2 ذ من الُحج  ا يتخ  خصص)م 

ظ ائِر(   .512/  1والح 

 .295/  2الجيم)العالة(  -3

 .290/  10وخزانة األدب)البغدادي(   642/  2ينظر: جمهرة اللغة)دره(  -4

 .31/  1تهذيب اللغة)العنة(  -5

 .21/  4مقاييس اللغة)عن(  -6

 .293/  13العرب)عنن( وينظر: لسان   100/  1المحكم والمحيط األعظم)عن(  -7

 .955/  2جمهرة اللغة)عنه(  -8

ينظر: تهذيب االعتراض بالفضول:نوع من المشاركة باألموال بين رجلين لغرض التجارة،  -9

 .81/  1اللغة)عن( 

 .163 – 162/  4معجم البلدان)عنة(  -10

 .293/  13لسان العرب)عنن(  -11

 .633/  2المعجم الوسيط)العنة(  -12

 .182الغواص في أوهام الخواص، درة  -13

 .256ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه)اْلِعنّين( ،  -14

ّن(  -15  .19/  4ينظر: مقاييس اللغة)ع 

 .90/  1ينظر: العين)عن(  -16

 .279/  3شرح المفصل  -17

 .293/  13ينظر: لسان العرب)عنن(  -18
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ويظهر أّن أصل التسمية بالُعنّة؛العتنانها كونها معترضة  في مهب الشمال      
(1)

وقد 

،اليسلم ألحدهما داللة )مرتين فقط(وردت)الُعنّةُ( في أمثال الميداني 

ِر في العُنَِّة((المكان،قال ))َكاْلُمَهدِّ
(2 )

فالمهدر الجمل الذي له هدير،والعنة مثل الحظيرة 

راب ،ويضرب للرجل الذي تجعل من الشجر لإلب ل،وربما يحبس فيها الفحل عن الضِّ

ال ينفذ قوله وال فعله
(3)

. 

 

 الَكنِيف )َكنََف(

))َوقََع نَْقبُهُ على َكنِيٍف((     
(4)

نِيف الحظيرة التي تعمل لإلبل الك 
(5)

وللغنم 

أيضا ،تصنع من الشجر
(6)

أو الحجارة أو غيرها،تسترها من الحر والبرد،وتحفظها  

من السبع والذئب وغيرها 
(7)

وكل ساتر كنيف،ولهذا قيل للخالء كنيف ؛ألنّه يستر 

اإلنسان 
(8)

ومن المجازالكنيُف كل ما يستر اإلنسان وغيره،ولهذا قيل للترس كنيف 

؛ألنه يستر ويحفظ اإلنسان
(2)

والكنيف المذهب 
(10)

كسر الكاف وعاء تكون والِكْنُف ب

فيه أداة الراعي 
(11)

وأكناف الجبل والوادي نواحيه التي تنضم إليه 
(12)

والكنوف الناقة 

التي تستتر باإلبل من البرد إذا أصابها 
(13)

. 

 

( الكاف والنون والفاء،أصٌل واحٌد يدلُّ على       ن ف  والكنيف من الجذر الثالثي )ك 

ستر  
(14)

ويجمع على أْكن اف  
(15)

وُكنُف  
(16)

وُكْنف 
(17)

. 

 

 

 

                                                 

 . 31/  1ينظر: تهذيب اللغة)العنن(  -1

 .320/  2، وينظر: 141/  2مجمع األمثال  -2

 .141/  2نفسه  -3

 )المولدون(. 382/  2مجمع األمثال  -4

، وينظر: المحكم والمحيط األعظم)الكنف  409/  1الزاهر في معاني كلمات الناس)الكنيف(  -5

 .59/  7والكنفة( 

 .152/  10ينظر: تهذيب اللغة)كنف(  -6

ْلُت(  -7 ْلُت وأْفع   .459/  1إسفار الفصيح)ف ع 

 .5909/  9شمس العلوم)الكنيف(  -8

ِديث أبي بكر(  -9 /  5،و مقاييس اللغة)كنف( 572/  1ينظر: غريب الحديث )ابن قتيبة( )ح 

142. 

 .274مختار الصحاح)كنف(  -10

 .274،  )كنف(نفسه -11

 .308/  9لسان العرب)كنف(  -12

 .801/  2المعجم الوسيط)كنف(  -13

 .142/  5مقاييس اللغة)كنف(  -14

 .969/  2وجمهرة اللغة)فكن(   382/  5ينظر: العين)كنف(  -15

 .59/  7ينظر: المحكم والمحيط األعظم)كنف(  -16

17-  ) ن ف   .336/  24ينظر: تاج العروس)ك 
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ويظهر أّن الكنيف مشتق من الكنف وهو الستر،أي يستر كل من دخله      
(1)

وقد 

نِيُف( في أمثال الميداني  )َوقََع نَْقبُهُ على المثل)أحدهما ،)مرتين فقط(ورد )الك 

َكنِيٍف((
(2)

والنَّْقب الثقب في أيِّ شيء  كان   
(3)

. 

 

 آري )أَرا، أُرو، أَرَي(

     )) ))أَْرَدى الدََّوابِّ يَْبقَى َعلَى اآْلِرىِّ
(4)

اآلِريُّ محبس الّدابّة
(5)

وهو عند الخليل على 

تقدير )ف اُعول(
(6)

هـ(244)تووافقه ابن السكيت
(7)

وفاعول وزن تكثر فيه األلفاظ 

األعجمية،قال أبو علي الفارس ))قابوس أعجمي، وإن كان لفظهُ في حروفه وبنائه 

عرب؛ألّن وزنه فاعول((موافقا  لل
(8)

والعجمة سبب لمنع الصرف،ولكن )آري( من  

األلفاظ التي حسن دخول األلف والالم عليها؛ولهذا يصرف في الكالم؛ألن االسم 

األعجمي إذا حُسن  دخول األلف والاّلم عليه انصرف
(9)

وعلى ذلك صرف في المثل 

) ل ى اآلِرىِّ ابِّ ي ْبق ى ع  )أ ْرد ى الدَّو 
(10)

 . 

 

( الهمزة والراء والياء،أصٌل يدلُّ على التَّث بُِّت       ي  واللفظ من الجذر الثالثي )أ ر 

ةِ  م  ز  والُمال 
(11)

اري  ويجمع على أ و 
(12)

. 

 

اآلِريُّ محبس الّدابّة،أو ُكلُّ شيء تحبُس عليه     
(13)

وهوموضع الدابة وحبلها الذي 

تحبس به 
(14)

وعن أبي بكر األنباري أّن العامة تخطيء في اآلري فتظنه الِمْعل ف 
(15)

 

وليس هو كذلك عند العرب،إنما  هواآلِخيَّةُ التي تُحبس بها الدابة،وتُلزم بها موضعا  

ى الرجل المكان قد   قولهم  وهو مأخوذ من واحدا ، إذا أقام به  تأرَّ
 (16)

 وُرِوي عن ابن 

                                                 

 )فكن(. 969/  2ينظر: جمهرة اللغة  -1

 )المولدون(.442/  1)المولدون(، وينظر:  382/  2مجمع األمثال  -2

 .450/ 6األعظم)نقب(المحكم والمحيط  -3

 )المولدون(.318/  1مجمع األمثال  -4

 .1070/  2ينظر: جمهرة اللغة)ريواي(  -5

 .303/  8)أري( العين -6

 .223ينظر:إصالح المنطق ،  -7

 .72/  3هـ(، 377التعليقة على كتاب سيبويه، أبو علي الفارس )ت -8

االنصراف(،وينظر: شرح )3735/  6شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم،  -9

 .186ــ1/185المفصل

 .318/  1مجمع األمثال  -10

11-  ) ي   .87/  1مقاييس اللغة)أ ر 

 .223، 133ينظر: إصالح المنطق ،  -12

والفائق في غريب الحديث )الزمخشري( )أرى(   1070/  2ينظر: جمهرة اللغة)ريواي(  -13

1  /34. 

 .354/  2الناس)فالن من أهل الِمْرب د( ينظر: الزاهر في معاني كلمات  -14

لم ينسب الخليل اآلري إلى العامة إذ قال)والدابة تأري إلى الدابة إذا انضمت إليها وألفت  -15

 .8/303معها معلفا  واحدا وبذلك ُسّمي المعلف آريّا (،ينظر:العين)أري( 

 .69/ 2ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس،)قولهم الدابة في اآلري(،  -16
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ري هو مما يضعه الناس في غير موضعه(( السكيت ))قولهم للمعلف آ
(1)

؛ألّن اآلري 

محبس الدابة 
(2)

فآري الدابة المكان الذي تمكث فيه 
(3)

ومن المجازاأل ِري عمل النحل 
(4)

وقيل العسل  
(5)

سل ما   رق،وأْرِي الع  وأْري القِدر ما التصق بجوانبها من الح 

ّسالة  التصق بجوانب الع 
(6)

ه الدابة في محبسهاواآلري الحبل الذي تشد ب
(7)

وكذلك ما 

ْزن كان بين السهل والح 
(5)

واآلري جنس بشري،تجمعه بعض الخصائص اللغوية 

نّها أصل إوالجنسية،بعضه في الهند وإيران وبعضه في أوروبا،واآلرية لغتهم،وقيل 

اللغات الهندوأوربية
(9)

. 

 

ويظهر أّن أصل تسمية المكان سواء كان معلف  الدابِة أو محبسها باآلري؛ألنّه      

مأخوذ من األري وهو اإلقامة في مكان معين 
(10)

( في أمثال   وقد ورد )اآلِريُّ

((،وفي المثل)مرة واحدة فقط(الميداني  ))أَْرَدى الدََّوابِّ يَْبقَى َعلَى اآْلِرىِّ
(11)

والمثل  

دين،وهو مقتبس من قول الشاعرمن أمثال المول
(12)

. 

َوابْ ــ   والدهر ِقْدماا يا أبا َمْعَمٍر ... يُ ْبقى على اآلرىِّ َشّر الدَّ

 

 َحِظيَرة )َحظََر(

))إِنَّهُ لَنَِكُد اْلَحِظيَرِة((     
(13)

ةُ وهي الموضع الذي يحاط بأغصان الشجر أو  ِظير  الح 

غيرها؛لغرض حبس ومنع الدواب فيها كاألغنام
(14)

وقيل تعمل لإلبل خاّصة فتكنها 

من البرد
(15)

. 

 

 للتأنيث ؛فهي ممنوعة من الصرف يجز سقوط التاء، فلم   فارقٌ  ال  الزٌم   تأنيثها     

 

 

                                                 

وينظر: إصالح المنطق)باب مما يصح قوله وما ال يصح(   223/  15تهذيب اللغة)أور(  -1

223. 

 .2267/  6وينظر: الصحاح)أرا(   223/  15تهذيب اللغة)أور(  -2

 .93/  1ينظر: مجمل اللغة)أرو(  -3

 .754/  2غريب الحديث)إبراهيم الحربي( )وري(،  -4

 .1070/  2جمهرة اللغة)ريواي(  -5

 .222/  15تهذيب اللغة)أور(  -6

 .2267/  6الصحاح)أرا(  -7

 . 348/  10المحكم والمحيط األعظم)أري(  -8

 .50/  1معجم اللغة العربية المعاصرة)آري(  -9

 .69/  2ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس)قولهم الدابة في اآلري(  -10

 )المولدون(.318/  1مجمع األمثال  -11

 .318/  1يقف الباحث على البيت إاّل في مجمع االمثال لم  -12

 .47/  1مجمع األمثال  -13

 .517/  1ينظر: جمهرة اللغة)حظر(  -14

 .409/  1الزاهر في معاني كلمات الناس)انتن من العذرة(  -15
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والتعريف 
(1)

))إِنَّهُ لَنَِكُد اْلَحِظيَرِة((جّرت بالكسر في المثلوقد 
(2)

؛ألنها معرفة بأل
(3)

. 

 

ْنعِ       (الحاُءوالظاُء والراُء،أصٌل يدلُّ على الم  ظ ر  وهي من الجذرالثالثي)ح 
(4)

وجمعها 

ظ ائِر ح 
(5)

. 

 

ةُ التي       ِظير  ُم،والِحظ اُر الح  رَّ ْجُر وهو ِخالف اإلباحة، والمحظُوُر الُمح  ْظُر الح  الح 

تعمل لإلبل من شجر؛لتقيها الريح والبرد،والُمْحت ِظُر الذي يعمل الحظيرة
(6)

وقيل 

الحظار حائط الحظيرة المتخذ من الخشب 
(7)

ْكُروه إلى من فِيِه أو  ؛لمنع وصول م 

حْ  بُوس انتشار م 
(8)

ْيئ ْين فهو حظار   وكل شيء مانع بين ش 
(9)

والحظيرةُ المحيطةُ  

بالشيء 
(10)

. 

 

ْحظُور       ظ ْرُت الّشْيء  أحظره حظرا  فهو م  والذي يظهر أّن الحظيرةُ من ح 
(11)

 

ْظر أي المنع  فاسمها مشتق من الحدث،وهو الح 
(12)

ةُ( في أمثال  ِظير  وقد وردت )الح 

))إِنَّهُ لَنَِكُد اْلَحِظيَرِة((، وفي المثل فقط( )مرة واحدةالميداني 
(13)

النكد قلة الخير،وعن  

أبي عبيد قال أراه سمى أمواله حظيرة؛ألنه حظرها عنده ومنعها 
(14)

وهو تعبير 

 مجازي،استفاد الناظم من معناها المعجمي الحبس للداللة على البخل وقلة الخير. 

 

 الَحْير )َحيَر، َحِوَر(

اْعتََمَد َعلَى َحْيِر جاِرِه أَْصبََح َعْيُرهُ فِي النََّدى(( ))َمنِ      
(15)

ائِر،كل  ْيُر تخفيف ح  الح 

مكان يتحير به ال يمكن الخروج منه 
(16)

ْير  والصواب حائر،والعامة تذهب إلى ح 

وهو خطأ 
(17)

. 

 

                                                 

 .168/  1ينظر: شرح المفصل  -1

 .47/  1مجمع األمثال  -2

 167ـ 1/166،وشرح المفصل 313/  3ينظر:المقتضب  -3

4-  ) ظ ر   .80/  2مقاييس اللغة)ح 

 . 56/  11تاج العروس)حظر(  -5

(   634/  2الصحاح)حظر(  -6 ظ ر   .81 – 80/  2وينظر: مقاييس اللغة)ح 

 .80الفرق بين الضاد والظاء في كتاب هللا ــ عز وجل ــ وفي المشهور من الكالم ،)الحظر(  -7

ْظُر( تفسير غريب ما في الصحيحين  -8  .283البخاري ومسلم ، )الميورقي( )الح 

 .193/  1مشارق األنوار على صحاح اآلثار)حظر(  -9

 .56/  11تاج العروس)حظر(  -10

 .517/  1جمهرة اللغة)حظر(  -11

ِة(  -12 ِذر   .409/  1ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس)وقولهم: أ ْنت ُن من الع 

 .47/  1مجمع األمثال  -13

 .47/  1 نفسه  -14

  321/  2مجمع األمثال  -15

 .289/  3ينظر: العين)حير(  -16

 .526/  1، وجمهرة اللغة)حري( 173ينظر: المنجد)الحائر( ،  -17
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الياء فيه منقلبة عن واو؛ألن أصل اللفظ )ُحور(،فقلبوا الواو ياء وال يلحقوها      

الضمة فرارا  من الضمة والواو فقالوا )ِحير(
(1)

ويرى ابن عصفور أن قلب الواو ياء 

من الشاذ 
(2)

. 

 

( الحاء والواو والراء  من  وأصل اللفظ      ِور  ثالثة أصول تدل  ، الجذر الثالثي )ح 

على دوران الشيء 
(3)

ان   ويجمع على ُحور 
(4)

وهو جمع فيه نظر؛ ألّن ابن جني  

ذهب إلى عدم قلب الياء الى واو في الجمع،وعليهم التصحيح قال))فإذا كانوا قد 

هربوا مما أصله الواو إلى الياء فأاّل تقلب الياء واوا  في الجمع وأن يصححوها ياء 

أجدر(( 
(5)

ان بضم الفاء على )فُعالن(،وأصله يا ء وذهب أبو سهل الهروي إلى ُحور 

)ُحْيران( بياء ساكنه قبلها ضمة،فانقلبت الياء واوا ؛النضمام ما قبلها 
(6)

أّما ابن يعيش   

فيرى))أن جمع حائر ُحوران وِحيران على فِعالن بكسر الفاء، ولكن فُعالن بالضم 

أكثر من فِعالن بالكسر؛ألنه محمول على ف ِعيل والباب في ف ِعل فُعالن(( 
(7)

وذهب  

ان الرضي االسترابا ن مضموم الفاء على لغتين فقط،ُحور  ذي إلى أّن الجمع على فُْعال 

وزقان والباقي مكسورها
(8)

. 

 

يَُّب إليـه مسيل الماء       ْير أو الحائِر حوض يُس  الح 
(9)

وهـو الـمكان المطـمئـن  

الوسـط المرتـفـع الحروف،يجتمع فيه الماء،فيتحير وال يخرج منه
(13)

وهو مجتمع 

الماء 
(11)

ير بالفتح شبه الحظيرة أو الحمى  والح 
(12)

. 

 

يُر من الحائر وهو اسم قصر كان بسامّرا      ومن األمكنة الح 
(13)

والِحْيرة بلد بجنب  

الكوفة 
(14)

(؛كونه مطمئن الوسط مرتفع والحاير موضع قبر اإلمام الحسين )

الحروف 
(15)

 ومن المجاز في الداللة الحائر الراجع من حال  كان عليها إلى حال  كان  

 

 
                                                 

 .348/  4هكذا ورد اللفظ عن سيبويه بكسر الحاء، ينظر الكتاب  -1

 .297ينظر: الممتع الكبير في التصريف،  -2

 .115/  2مقاييس اللغة)حور(  -3

 . 173ينظر: المنجد في اللغة)الحائر(،  -4

 .300/  1المنصف  -5

 .906/  2إسفار الفصيح  -6

 .296/  3شرح المفصل  -7

 .129/  2شرح شافيه ابن الحاجب)الرضي األستراباذي(  -8

 .289/  3العين)حير(  -9

 .211/  1وينظر: المعجم الوسيط)الحائر(   173المنجد في اللغة)الحائر(،  -10

 . 436 – 435/  3، وينظر: المحكم والمحيط األعظم)حير(،   640/  2الصحاح)حير(  -11

 .4/226لسان العرب)حير( -12

 .328/  2معجم البلدان)الحير(  -13

 .225 – 223/  4لسان العرب)حير(  -14

 .373/  1مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع)الحاير(  -15
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دونها 
(1)

ان ِجْلد الفيل   ْور  ْيُر الغيم الذي ينشأ مع المطر فيتحير في السماء ،وح  والح 
(2)

 

والِحي ُر الكثير من األهل والمال 
(3)

. 

 

ويظهرأّن أصل تسمية الموضع بالحائر؛كونه المكان الذي يتحير فيه الماء أي      

يدور ويرجع إلى أقصاه 
(4)

ْيُر( في أمثال الميداني  )مرة واحدة وقد ورد )الح 

))َمِن اْعتََمَد َعلَى َحْيِر جاِرِه أَْصبََح َعْيُرهُ فِي النََّدى((،وفي المثلفقط(
(5)

والحير 

يرة اإلبل،والندى المطراإلصطبل،وأصله حظ
(6)

عتماد على عدم اال وظاهر المثل 

 .اأْلُُمورِ الغير في غالب 

  

 َزِريبَة )َزِرَب(

ِريبَةُ الَخاليِةُ َخْيٌر ِمْن ِملئَِها ِذئاباً((      ))الزَّ
(7)

ِريب ةُ موضع الغنم  الزَّ
(8)

وحظيرتها  

من الخشب
(9)

تمنع من الصرف؛للعلمية والتأنيث
(10)

. 

 

(الزاء والراء والباء،أصل يدل على بعض       ِرب  والزريبة من الجذر الثالثي )ز 

المأوى
(11)

ْرُب على ُزُروب    ِريب ة والزَّ وتجمع الزَّ
(12)

ائب  ر  ِريب ات وز  وز 
(13)

. 

 

ْرُب الغنم       ْرُب المدخل ومنه ز  الزَّ
(14)

فهوحظيرتها،ويقال له الزريبة والزبية 
(15)

النخل والزريبة كوخ من سعف 
(16)

أو بيت من قصب،يصنع للماشية لحمايتها من  

الحر والبرد 
(17)

. 

 

ِريب ةُ   األخرى األمكنة  ومن       فيه  الذي يكتن  موضعه  السبِع  ز 
(18)

 والبئر التي 

                                                 

 .147/  5حير(  –تهذيب اللغة)حور  -1

 .110/  11تاج العروس)حور(  -2

 .211/  1المعجم الوسيط)الحائر(  -3

 .289/  3ينظر: العين)حير(  -4

  321/  2مجمع األمثال  -5

  321/  2نفسه  -6

 )المولدون(327/  1مجمع األمثال  -7

 .362/  7العين)زرب(  -8

 .142/  1،وينظر: الصحاح)زرب(   137/  13تهذيب اللغة)زرب(  -9

  168ــ 1/167ينظر :شرح المفصل  -10

11-  ) ِرب    51/  3مقاييس اللغة)ز 

 .308/  1ينظر: جمهرة اللغة)زرب(  -12

 .979/  2ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة)زرب(  -13

 .270/  2الجراثيم)كتاب الغنم(   -14

 .51/  3مقاييس اللغة)زرب(  -15

 .29/  5تكملة المعاجم العربية)زرب(  -16

 .979/  2ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة)زرب(  -17

 .142/  1وينظر: الصحاح)زرب(   137/  13تهذيب اللغة)زرب(  -18
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يحتفرها الصائد ويكمن فيها للصيد  
(1)

والزربيّة بتقديم الباء على الياء مع تشديد الياء  

اء فإذا قالوا شرا  أو ... قالوا صدقا ... شبههم بالغنم المنسوبة  ر  الذين يدخلون على األُم 

رب وهو الحظيرة،أي أنّهم ينقادون للمراء كانقياد الغنم لراعيها  رب والزِّ إلى الزَّ
(2)

. 

 

يبة هي تسمية مجازية )تسميه الكل بالجزء(؛ألّن ويظهرأّن تسمية الحظيرة بالزر     

الزريبة من الزرب وهو مدخل الحظيرة 
(3)

ِريب ةُ( في أمثال الميداني  وقد وردت )الزَّ

ِريبَةُ الَخاليِةُ َخْيٌر ِمْن ِملئَِها ِذئاباً((،وفي المثل)مرة واحدة فقط( ))الزَّ
(4)

وظاهره يعني 

 وقلة األصدقاء خير من كثرة األعداء. أّن الخير  القليل أفضُل من شرٍّ كثير

 

 َوِشيَعة )َوَشَع، َوِشَع(

))َوِشيَعةٌ فِيَها ِذئَاٌب َونَقٌَد((     
(5)

الوشيعةُ الحظيرة التي توضع فيها الماشية 
(6)

 

وسميت بذلك؛ألنها تُصنع من الوشيع وهو شريجة من السعف أو السعفة كلها 
(7)

وعن 

ابن منظور)وشيع( جمع وشيعة
(8)

فهي مؤنثة،و تأنيثها فارق بين المذكر  

والمؤنث،فال تمنع من الصرف
(9)

. 

 

وهي من األلفاظ المهجورة والمماتة التي انقرضت في لغة المحادثة،ولكن بعض      

الدارسين الذين قاموا بأحياء الممات وإرجاعه إلى لغة الشعر واألدب...أحيوا من 

ة(،فهي لفظ تم أحياءه مرة أخرى  ِشيع  األلفاظ )الو 
(10)

. 

 

( الواو والشين وا      ع  ش  لعين،أصل واحد يدل على وتصاغ من الجذر الثالثي )و 

نسيِج شيء  أو ت ْزينِهِ 
(11)

ائِع   ش  وتجمع على و 
(12)

ِشْيع    وو 
(13)

. 

 

والشوك؛ليمنع من يدخل إليهاالوشيع والوشيعةماجعل حول الحديقة من الشجر     
(14)

 

 
                                                 

 .447/  1لسان العرب)زرب(  -1

 .448/  1 )زرب(نفسه -2

 .11/  3ينظر: تاج العروس)زرب(  -3

 )المولدون(327/  1مجمع األمثال  -4

 .373/  2مجمع األمثال  -5

 .290/  2المحكم والمحيط األعظم)وشع(  ينظر: -6

 .188/  5ينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر)ابن األثير( )وشع(  -7

 .394/  8ينظر: لسان العرب)وشع(  -8

 . 168/  1ينظر: شرح المفصل  -9

 .463 – 462ينظر موت األلفاظ في العربية )إحياء الممات(  -10

 .112/  6مقاييس اللغة)وشع(  -11

 . 43/  3ينظر: تهذيب اللغة)وشع(،  -12

 .394/  8ينظر: لسان العرب)وشع(  -13

/  22، وينظر: تاج العروس)وشع(  581/  2غريب الحديث )إبراهيم الحربي( )شّع(  -14

329. 
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وعن الميداني الوشيعة مثل الحظيرة،تبنى من فروع الشجر للشاة  
(1)

أو من قضبان  

أوتاد،يحّوط بها البستان أو الحظيرة أو الفناء  حديد متشابكة على
(2)

ومن 

المجازالوشيعةُ  الخشبةُ التي يلف عليها الغزل 
(3)

والوشيع ما يبس من الشجر  

اث   ْثج  فسقط،وكذلك الحصير من ثُمام  أو ج 
(4)

وسقف البيت،والعريش الذي يبنى  

للرئيس في المعسكر 
(5)

والخشبة الغليظة التي توضع على رْأس البئر،يقوم عليها  

الساقي 
(6)

والسعف الذي يوضع على الّسقف  
(7)

والوشيعة أزهار ذات خطوط متلونة  
(8)

والقرزجة التي تقحم في المهبل لمنع الحمل أو لتصحيح وضع الّرحم 
(9)

. 

 

وأكثر أهل البصرة ومن المجاز أيضا  ما جاء في كتاب )أحسن التقاسم( قوله ))     

ة((  ِشيع  قدرية و 
(10)

فقوله)وشيعة( في النص المذكور مذهب إسالمي والواو حرف  

  عطف.

 

ةُ( في أمثال الميداني       ِشيع  ))َوِشيَعةٌ ،وفي المثل)مرة واحدة فقط(وقد وردت )الو 

فِيَها ِذئَاٌب َونَقٌَد((
(11)

النَّق د فالوشيعة مثل الحظيرة تبنى من فروع الشجر للشتاء،و

فة وال مجير وال مغيث ع  صغار الغنم،ويضرب المثل لمكان فيه الظَّل مة والضَّ
(12)

. 

 

 وهي: الثاني:األلفاظ الدالة على األقفاص المطلب

 القَفَص )قَفََص(

))َسبٌُع في قَفٍَص((     
(10) 

الق ف ُص قفص الطائر 
(14)

بالصاد،وال يجوز السين فيه  
(15)

 

وكل شيء اشتبك فقد تقافص 
(16)

فال يستطيع الطير وغيره الخروج منه أو الدخول 

 إليه 
(17)

األقفاص  عامل  والق فّاص   
(18)

 الطيور فيه   تودع  حبس  أو سجن   فهو  

                                                 

 .373/  2مجمع األمثال  -1

 .1034/  2المعجم الوسيط)وشعت(  -2

 .192/  2العين)وشع(  -3
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 .43/  3تهذيب اللغة)وشع(  -5

 .43/  3 )وشع(نفسه -6
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 .68/  11تكملة المعاجم العربية)وشع(  -8

 .68/  11 )وشع(نفسهينظر: -9

 .126أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم )أقليم العراق(   -10

 .373/  2مجمع األمثال  -11

 .373/  2نفسه  -12

 .356/  1مجمع األمثال -13

 .67/  5ينظر: العين)قفص(  -14

 .67/  5)قفص( نفسهينظر: -15

 .204التلخيص في معرفة أسماء األشياء)في ذكر االنية...(،  -16

 .628ينظر: القاموس المحيط)قفص( ،  -17
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والحيوانات، وتمتنع في هذا المكان عن التغريد،وعن أي نشاط يدل على فرحها أو  

سرورها ، كما يمتنع اإلنسان في السجن أو في قفص االتهام،الذي هو مكان يقف فيه 

المتهم أمام هيئة القضاء
 (1)

. 

 

ويصنع القفص من القصب والخشب إذا كان للطيِر      
(2)

أو من أسالك معدنية  

ة، كأقفاص األسود أو قفص االتهام متشابك
(3)

. 

 

ومن األماكن التي عرفت بهذا اللفظ القفص جبل من بالد     
(4)

كرمان  
(5)

و قرية في 

بغداد مشهورة 
(6)

ومن المجاز في الداللة القفص الحرارة في الحلق،والحموضة في 

المعدة إذا أكل الرجل التمر وشرب عليه على ريقه 
(7)

وقفص وهو النشاط والوثب،

الفرس لم يخرج كل ما عنده من العدو،وكذلك المتقبض والمتشنج من البرد،والجمع 

كجمع قوائم الظبي وشدها،وخشبتان بينهما شبكة ينقل بها البُرُّ إلى الكدس،والقلَّة التي 

يلعب بها الصغار 
(8)

والقفص الذهبي بيت الزوجية، والقفص أيضا  سلة الخضار، 

ي القلب والرئتين والقفص الصدري تجويف يحو
(9)

. 

 

وقد اختلف العلماء في عربية القفص،فمنهم من ذهب إلى أنّه معرب،ومنهم من      

إلى أنّه عربي  هـ( 395)ت ذهب إلى أنّه عربي صحيح،فقد ذهب أبو هالل العسكري

صحيح،وهو من قولهم قفصت الشيء إذا جمعته
(10)

وروى أبو هالل العسكري أّن  

بعضهم قال إنّه فارسي معرب أصله كبست 
(11)

ويرى الجواليقي أّن القفص عربي 

صحيح،وهو من قولهم قفصت الشيء إذا جمعته،وروى عن البعض أنه فارسي 

ب ْستْ  معرب وأصله ك 
(12)

وذهب أبو منصور الثعالبي إلى أنّه فارسي،فهو يرى أّن 

 مستعملة محكية  وعربيتها   منسية  فارسيتها  أسماء  هنالك
(13)

 وروى أّدي شير أّن  

                                                 

 .1845/  3ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة)قفص(  -1

 .79/  7،ولسان العرب)قفص(   293/  8ينظر: تهذيب اللغة)قفص(  -2
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القفص معرب،وقيل عربي واشتقاقه من القفص بمعنى الجمع، أّما المعرب فهو من 

)قفس( الذي بمعناه، ويرى أّن الكلمة آرامية األصل وهي مشتقة من )         ( أي 

ب س  وق ب ض  واختبأ  ن  وح  ز  خ 
(1)

. 

 

( القاف والفاء والصاد،تدل على جمع  وأصل اللفظ من      الجذر الثالثي )ق ف ص 

واجتماع 
(2)

ويجمع على )أْقف اص( 
(3)

ة وأْقفِص 
(4)

. 

 

ويظهرأّن القفص ُسّمي  بذلك من قفصت الشيء إذا جمعته      
(5)

وقد ورد )الق ف ُص( 

))ِريٌح في القَفَِص((في أمثال الميداني )ثالث مرات(،أحدها
(6)

ويعني أّن بعض  

األشياء ال يمكن حصرها أو اإلمساك بها،حتى لو كانت في قفص ، وهو مقتبس من 

قول الشاعر
(7)

. 

 إن ابن آوى لشديد المقتنص ... وهو إذا ما صيد ريٌح في قفصــ 

 

 

 .مما تقدم أن هنالك عالقات داللية جمعت بين ألفاظ الحظائر واألسيجةيُلحظ و      

ِشيعة والّزِريبة واآلري 1 نِيف وو  ـ عالقة الترادف تجمع بين األلفاظ)الُعنّة والك 

ة( فجميعها تعني الحظيرة التي توضع فيها الماشية.  ِظير   والح 

 

ْير والق ف ص( فالحير اإلسطبل وهو محبس 2 ـ عالقة التقابل التي تجمع اللفظين )الح 

ير والّزِريب ة( فكالهما الدابة ويقابله القفص الذي هو محبس الطائ ر وكذلك )الح 

 موضع يحبس فيه ولكن الحير للخيل والزريبة للغنم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .126م( )الق ف ص(  1915األلفاظ الفارسية المعربة، أّدي شير)ت -1

 .115/  5مقاييس اللغة)قفص(  -2

 .116/  18وتاج العروس)قفص(   258ينظر: مختار الصحاح)قفص(،  -3

 .1845/  3عربية المعاصرة)قفص( ينظر: معجم اللغة ال -4

 .511/  2ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير)قفص(  -5

 .172/  2، 356/  1)المولدون(، وينظر: 318/  1مجمع األمثال  -6

 .156/  1البيت مجهول القائل وقد ورد في كتاب:حياة الحيوان الكبرى للدميري )ابن آوى(  -7
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 توطئة

أم  وتدل ألفاظ الفصل على كل ما هو طريق للمارة،سواء كان ذلك الطريق عام     

أّما النواحي  ،فرعي،كالتشعبات الموجودة في الجبال،وكذلك أوائل الطرق )ُرُؤوسها(

واالتجاهات فألفاظها تدّل على المكان وموقعه قياسا  بمكان آخر،وقد تدل على المكان 

الذي تبدأ منه الرياح هبوبها ،وإنما عدت االتجاهات من المكان؛لقول ابن يعيش 

رف عليه واستقر فيه من أسماء األرضين،وهي على ))وأما المكان فكل ما تص

ضربين مبهم ومختص،فالمبهم ما لم يكن له نهاية وال أقطار تحصره نحو الجهات 

الست،كخلف وقدام وفوق وتحت ويمنة ويسرة ووراء.. ونحو ذلك، والمختص ما 

كان له حدٌّ ونهاية نحو الداروالمسجد والجامع....(( 
(1)

 مبحثين:وهو على  

 

 [المبحث األول:الطرق]

 الطَِّريق )طََرَق(
فِيَق قَْبَل الطَِّريق((      ))الرَّ

(2)
الطّريُق مكان لما يقع فيه الشيء،أي حاوي عليه قال 

الشاعر
(3)

 

ُنُه ... ِفيِه، َكَما َعَسَل الطَّرِيَق الث َّْعَلبُ ــ   َلذٌّ ِبَهزِّ الَكفِّ يَ ْعِسُل َمت ْ

فنصب الطريق على الظرف؛ألن عسالن الثعلب وهو مشيته وقع في الطريق 
(4)

 

وهو المكان الذي يدل على سير؛ألن السير البد من أن يكون في طريق 
(5)

والطريق 

على )ف ِعيل( بمعنى مفعول،أي مطروق مشت عليه أُناٌس من قبلنا 
(6)

. 

 

ومن حيث التذكير والتأنيث فقد ذهب الخليل إلى أّن الطريق مؤنث      
(7)

وذهب ابن  

سيده إلى أّن الطريق يذكر ويؤنث 
(8)

ووافقه األثيوبي في قوله )ألن الطريق يذكر 

ويؤنث( 
(9)

. 

 

( الطاء والراء والقاف،أربعة أصول أحدها       ق  والطريق من الجذر الثالثي )ط ر 

، ،ومنه الطريق،كأنّه قد طورق به  اإلتيان مساء  ْصُف شيء  على شيء  واآلخر خ 

وُخِصفْ 
(10)

ويجمع على أْطِرق ة  وطُرق   
(11)

وأْطِرق اء وطُُرق ات جمع الجمع 
(12)

 وعند  

                                                 

 .426/  1شرح المفصل  -1

 . 1/303مجمع األمثال  -2

 1/1120البيت لساعدة بن جؤية الهُذلِي،ينظر:شرح أشعار الهذليِّين  -3
4
 .71الجمل في النحو )الخليل الفراهيدي( -

 .80 – 1/79ينظر: األصول في النحو -5

 .237ينظر: نتائج الفكر في النحو،  -6

 .97/  5ينظر: العين)طرق(  -7

 .306/  3، والمخصص)أسماء الطريق(  273/  6عظم)طرق( ينظر: المحكم والمحيط األ -8

 .188/  26ذخيرة العقبى في شرح المجتبى )شرح سنن النسائي(  -9

 .452، 449/  3مقاييس اللغة)طرق(  -10

 .1513/  4ينظر: الصحاح)طرق(  -11

 .273/  6ينظر: المحكم والمحيط األعظم)طرق(  -12
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العامة طُُروق،وهو تصحيف طُُرق 
(1)

وأْطُرق 
(2)

. 

 

الطريق عند الخليل كل أُْخُدود  من أرض،أو صنفة من ثوب،أو شيء ملزق      

بعضه ببعض
(3)

وهو السبيل  
(4)

والشيء الذي يعلو األرض 
(5)

وقولهم تطارقت 

اإلبل،إذا جاءت يتبع بعضها بعضا  
(6)

وهو الشارع والجادة  
(7)

فالشارع الطريق  

العظيم،والجادة معظم الطريق 
(8)

َفِإَذا َأبَ ْيُتْم ِإاَل اْلَمَجاِلَس، فََأْعطُوا الطَّرِيَق ))( قال ) 
ًَلِم، َوَأْمٌر ))( قالوا وما حق الطريق؟قال ) ((َحقََّها َغضُّ اْلَبَصِر، وََكفُّ اأَلَذى، َوَردُّ السَّ

((بِاْلَمْعُروِف، َونَ ْهٌى َعِن اْلُمْنَكرِ 
(9)

وهوالممر الممتد 
(10)

. 

 

ر الكروان     ك  ومن المجاز في الداللة الطريق ذ 
(11)

ونخلةٌ حجازيةٌ تبكر بالحمل 
(12)

 

يضا  وقيل الطويلة أ
(13)

. 

 

ويظهرأّن اسم الطريق جاء من )اإلتباع(،أي إْتباع شيء بعد شيء،فيقولون      

تطارقت اإلبل إذا جاءت يتبع بعضها بعضا  
(14)

وقد ورد )الطَِّريُق( في أمثال الميداني 

))أَخُذوا طَِريَق اْلعُْنُصلَْيِن((مرات(،ويعني طريق الماّرة ،وفي المثل10)
(15)

وطريق  

؛ألّن العاّمة تقول  لَّ العنصلين طريق من اليمامة إلى البصرة، ويضرب للرجل إذا ض 

ذلك إذا أخطأ اإلنسان الطريق
(13)

. 

 

 

 

 

                                                 

 .45/  7تكملة المعاجم العربية)طرق(  -1

 .188/  26شرح سنن النسائي )ذخيرة العقبى في شرح المجتبى(  -2

 .97/  5العين)طرق(  -3

 .1513/  4الصحاح)طرق(  -4
5
 .452/  3مقاييس اللغة)طرق(  -

 .452/  3 )طرق(نفسه -6

ِظيم(،  -7  .41ينظر: فقه اللغة وسر العربية)ت ْفِسيِر لفظة الع 

ِظيم(نفسه -8  .41 ، )ت ْفِسيِر لفظة الع 

 . 589/  6شرح صحيح البخاري)ابن بطال(  -9

 .1398/  2معجم اللغة العربية المعاصرة)طرق(  -10

 .271/  6المحكم والمحيط األعظم)طرق(  -11

 .276/  6 )طرق(نفسه -12

 .389/  2إكمال األعالم بتثليث الكالم)الطرق(  -13

 .452/  3مقاييس اللغة)طرق(  -14

  2/148، 2/160، 1/442، 1/436، 1/303، 269/  1ظر: ، وين58/  1مجمع األمثال  -15

،2/235 ،2/243 ،2/328 . 

 1/58ينظر:نفسه -16
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 َدْرٌج )َدَرَج(

     )) بِّ ))َخلِِّه َدْرَج الضَّ
(1)

ُج فيه،أي يسير،سواءكان السائُر  ُج الطّريُق الذي يُْدر  الدَّر 

إنسانا  أوغير إنسان
(2)

قال الشاعر
(3)

 

يولِ ــ   َأُنْصٌب للَمِنيَِّة تَ ْعَتريِهْم ... رِجالي َأْم ُهُمو َدرََج السُّ

فنصب )درج( على الظرف 
(4)

على أنّه خبٌر لقوله )هم( 
(5)

. 

 

( الدال والراء والجيم،أصٌل واحٌد يدلُّ على       ج  ر  وأصل اللفظ من الجذر الثالثي )د 

ُمِضيِّ الشيِء والمضي في الشيءِ 
(6)

ة   ج  ر  ُج مفرد وجمع واحده د  أّما الجمع فالدَّر 
(7)

 

اج   ويجمع أيضا  على أْدر 
(8)

ارج    د  وم 
(9)

وُدُروج   
(10)

. 

 

ج  السَّ       ر  ْيِل(( أي مكان درج السيل، ورجع أدراجه أي رجع في قولهم ))هو ِمنّي د 

الطريق الذي جاء فيه 
(11)

ةُ   ج  ْدر  ُج  مسلك الطريق ممر األشياء على  والم  ، والدَّر 

الطريق الذي يدرج فيه الغالم والريح 
(12)

بِّ طريقه   ْرج الضَّ ود 
(13)

والمدارج الثنايا   

الغالظ من الجبال 
(14)

ِة الطر  م  ق المعترضة فيها ومدارج األ ك 
(15)

ودرج البناء  

مراتب بعضها فوق بعض 
(16)

وما يتخطى عليه من األ ْدن ى إلى األ ْعل ى،في الصعود 

أو في النزول
(17)

ة،المنزلة والرفعة  ج  ر  ُج جمع د  ومن المجازالدَّر 
(18)

ْرُج بسكون    والدُّ

 

 

 

                                                 

 .242/  1مجمع األمثال  -1

 .339/  10ينظر: تهذيب اللغة)درج(  -2

 .1/424البيت البن هرمة ومن الوافر، ينظر: خزانة األدب)البغدادي( -3

 .189/  1شرح أبيات سيبويه)السيرافي(  -4

 .1/424ينظر: خزانة األدب)البغدادي(  -5

 .275/  2مقاييس اللغة)درج(  -6

 .446/  1ينظر: جمهرة اللغة)درج(  -7

 2، ولسان العرب)درج(  314/  1والصحاح)درج(   339/  10ينظر: تهذيب اللغة )درج(،  -8

 /267. 

 .316/  4ينظر: تكملة المعاجم العربية)درج(  -9

 .734/  1العربية المعاصرة)درج( ينظر: معجم اللغة  -10

وتهذيب اللغة)درج( 1/206،وينظر: ديوان األدب)فعل( 415 – 414/  1الكتاب  -11

10/340. 

 .320/  7، وينظر: المحكم والمحيط األعظم)درج(  339/  10تهذيب اللغة)درج(  -12

 .340/  10ينظر: تهذيب اللغة)درج(  -13

 .266/  2العرب)درج( وينظر: لسان   341/  10 )درج(نفسه -14

 .275/  2مقاييس اللغة)درج(  -15

 .318/  7المحكم والمحيط األعظم)درج(  -16

 .734/  1معجم اللغة العربية المعاصرة)درج(  -17

 .446/  1ينظر: جمهرة اللغة)درج(  -18
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الراء ُدْرُج المرأة تضع فيه طيبها وأداتها 
(1)

والدَّْرُج الذي يكتب فيه وهو الكتاب 
(2)

 

ُج المشي الضعيف  والدَّر 
(3)

ٌج ماء من مياه عبس  رَّ وُمد 
(4)

. 

 

ِج؛ألنه  من الدَّْرج وهو سير الغالم      ويظهر أّن أصل تسمية المكان بالدَّر 
(5)

أو؛ألنّه 

على درجات ومراتب بعضها فوق بعض 
(6)

ل وقد ورد )الدَّْرُج( في مجمع األمثا 

((مرات(،ويعني طريق الضب،وفي المثل5) بِّ ))َخلِِّه َدْرَج الضَّ
(7)

خلّه أي دعه،ودرج 

ه ويذهب ذهابه، فالضب يبني جحره درجا  بعضه تحت بعض،ويعني  الضب ُدُروج 

التبحث عنه فإنك ال تجده،ويضرب للرجل الذي ال سبيل لوداده؛كونه شوهد فيه 

ْرم أمارات الصَّ
(8)

. 

 

َهات)تََرهَ   (تُرَّ

 

َهاِت((       ))أْمَحُل ِمْن الت رَّ
(9)

هات الطرق الصغار التُّرَّ
(10)

التاء فيها مبدلة من 

واو،وأصلها )ورهة(
(11)

ويرى الجوهري أّن الترهات أصلها الطرق الصغار،ثم 

استعيرت في الباطل
(12)

يرى أنّها ليست بأصل متفرع منهفأّما ابن فارس 
(13)

. 

 

ه ( التاء والراء والهاء،ليست بأصل ،وتعني       وتصاغ من الجذر الثالثي )ت ر 

األب اِطيل من األُُمورِ 
(14)

ه ةٌ   هاُت جمع واحدها تُرَّ والتُّرَّ
(15)

ل ى  ه ا أُن اٌس ع  ع  م  ج  و 

اِريهِ  التَّر 
(16)

. 

 

 

 

                                                 

 .341/  10تهذيب اللغة)درج(  -1

 .314/  1الصحاح)درج(  -2

 .546/  1ينظر: إيضاح شواهد اإليضاح  -3

 .76/  5معجم البلدان)مدرج(  -4

 .320/  7، وينظر: المحكم والمحيط األعظم)درج(  339/  10تهذيب اللغة)درج(  -5

 .511/  1ينظر: المخصص)الدرج(  -6

 .388/  2، 314/  2، 110/  2، 279/  1، وينظر: 242/  1مجمع األمثال  -7

 .242/  1ينظر:نفسه  -8

 .326/  2مجمع األمثال  -9

هاِت الب سابِس(  290الفاخر،المفضل بن سلمة )ت  -10 ْذن ا في تُرَّ  .103هـ( )قولهم أ خ 

 .205تصحيح الفصيح وشرحه،  -11

/  36وتاج العروس)تره(   480/  13وينظر:لسان العرب)تره(  2229/  6الصحاح)تره(  -12

354. 

ه (  -13  .346/  1مقاييس اللغة)ت ر 

ه (نفسه -14  .346/  1 )ت ر 

 .33/  4ينظر: العين)تره(  -15

ه (  -16  .346/  1مقاييس اللغة)ت ر 
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الترهات الطرق الصغار المتشعبة من الطريق األْعظ م      
(1)

ثم تعود إليه  
(2)

فارسي  

معرب 
(3)

مأُخوٌذ من )راه أي(
(4)

وقيل الترهات الفالة  
(5)

ومن المجاز في الترهات 

حُ  ْحص  الّداهية،والريح، والسحاب،والصَّ
(6)

ودويبة في الرمل ، والباطل 
(7)

 

واألُمور،واألقوال التي تلم عن خفة وطيش 
(8)

. 

 

ويظهر مما تقدم أّن الترهات هي الطرق التي تنشأ عن حاجة الفرد،ال لقانون يسن    

ه ات( في أمثال الميداني )لشقها أو إنشائها، وقد وردت )الت   مرات( ،وفي  4رَّ

َهاِت البََسابِِس((المثل ))أَْهلَُك ِمْن تُرَّ
(9)

الترهات الطرق الصغار المتشعبة من الطريق  

جمع بسبس وتعني الصحراء الواسعة،التي ال شيء فيها، ويضرب  األْعظ م،والبسابس

ْن سلك في طريق ال ينتفع منه ال،أو م  لمن جاء بكالم ُمح 
(10)

. 

 

، َخلََل، َخَدَب(  َخل وَخْيَدب )َخلَّ

))هَُو َعلَى َخلِّ َخْيَد بِِه((     
(11)

لُّ الطريق النافذ بين الرمال المتراكمة  الخ 
(12)

وقيل 

بين رملتين،وقيل في الرمل أيّا  كان 
(13)

لُّ عربي صحيح  والخ 
(14)

يذكر ويؤنث  
(15)

. 

 

ُب فعند الخليل موضع من رمال بني سعد       ْيد  أّما الخ 
(16)

وعند الجوهري الطريق  

الواضح
(17)

. 

 

                                                 

هاِت الب سابِس(،  -1 ْذن ا في تُرَّ  . 103الفاخر)قولهم أ خ 

 .306/  3، وينظر: المخصص)أسماء الطريق(   175/  1جمهرة اللغة)بسبس(  -2

ه ة( ،   2229/  6الصحاح)تره(  -3  .35وينظر: األلفاظ الفارسية المعربة)التُرَّ

 .  35األلفاظ الفارسية المعربة)الترهة(،  -4

 .292/  1معجم اللغة العربية المعاصرة)تره(  -5

 .15/  3الصحصح ما استوى وجرد من األرض، ينظر: العين)صح(  -6

 . 1244القاموس المحيط)الترهة(،  -7

 . 159/ 10تكملة المعاجم العربية)نبذه(  -8

 .409/  2، 326/  2، 168/  1،وينظر:  408/  2مجمع األمثال  -9

 .408/  2نفسه  -10

 .405/  2مجمع األمثال  -11

/  2ومعجم البلدان)خيدب(   107/  1وجمهرة اللغة)خلل(   140/  4ينظر:العين)خل(  -12

 .214/  11ولسان العرب )خلل(   411

 .420/ 28وينظر: تاج العروس)خلل(   214/  11لسان العرب)خلل(  -13

 .107/  1خلل( جمهرة اللغة) -14

 .1686/  4الصحاح)خلل(  -15

ل(   234/  4العين)خدب(  -16  2، ومعجم البلدان)خيدب(  1736/  3وينظر: شمس العلوم)ف ْيع 

 .338/  2وتاج العروس)خدب(   346/  1ولسان العرب)خدب(   411/ 

 ولسان العرب)خدب(  411/  2وينظر: معجم البلدان)خيدب(   118/  1الصحاح)خدب(  -17

ْيد ُب(،   346/  1 والمعجم   337/  2وتاج العروس)خدب(   78والقاموس المحيط)الخ 

 .219/  1الوسيط)الخيدب( 
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لُّ عرف متصل بالرأس      ومن المجاز في الداللة الخ 
(1)

والثوب البالي،وكذلك خلول 

أي تغيره وهزاله الجسم
(2)

والخمر التي لم تمنع 
(3)

ةٌ في   والفقر؛ألنه فُْرج 

الِهِ  ح 
(4)

والخيدبة الطريقة )صالحة أم غير صالحة( 
(5)

. 

 

(الخاء والالم المضّعفة،أصل واحد يدل على دقة أو       لَّ اغ الخلُّ من الجذر)خ  ويُص 

فرجة 
(6)

ٌل   والجمع أُخلٌّ وِخال 
(7)

(  الخاء والدال   د ب  والخيدب  من الجذر الثالثي )خ 

والباء،أصالن أحدهما الشق في الشيء 
(8)

ي اِدب ويجمع على خ 
(9)

. 

 

ويظهرأّن سبب التسمية لكل من الطريقين هو التخلل والنفوذ في الرمل،حتى ي ْبُدو       

للناظر من بين كل شيء،ويكون ظاهرللعيان
(10)

ل وخ   ْيد ب( في وقد ورد اللفظان)خ 

))هَُو َعلَى َخلِّ َخْيَد بِِه((، وفي المثل )مرة واحدة فقط(أمثال الميداني 
(11)

فالخيدب  

الطريق الواضح،والخلُّ الطريق في الرمل، ويضرب لمن ركب أمرا  فلزمه وال 

ينتهي عنه 
(12)

 على الرغم من صعوبته،وهو دليل على اإلصرار والعزم.    

   

 ُشُجون )َشَجن(

))الَحِديُث ُذو ُشُجون((     
(13)

ٌن  ُجوُن طرق الوادي وتفرعاته،واحدها ش ج  الشُّ
(14)

 

وشجون جمع تكسير،على وزن فُُعول أحد جموع الكثرة 
(15)

وهو جمع غير قائم على  

ل بفتح الفاء والعين ال يجمع على فُُعول ؛ألنه ليس من أوزانها،باستثناء  القياس؛ألن ف ع 

ن وُشُجون ج  ألفاظ منها ش 
(16)

. 

 

 

 

 
                                                 

 .140/  4العين)خل(  -1

 .4/140)خل( نفسه -2

 .1686/  4الصحاح)خلل(  -3

 .156/  2مقاييس اللغة)خل(  -4

 .338/  2ينظر: تاج العروس)خدب(  -5

 .155/  2مقاييس اللغة)خل(  -6

 .214/  11ينظر: لسان العرب)خلل(  -7

 .163/  2مقاييس اللغة)خدب(  -8

 .219/  1ينظر: المعجم الوسيط)الخيدب(  -9

 .140/  4ينظر: العين)خل(  -10

 .405/  2مجمع األمثال  -11

 .405/  2نفسه  -12

 .197/  1مجمع األمثال  -13

ذ ل( ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس)قولهم سبق  -14  .189/  2السيف الع 

 .1396 – 1395/  3ينظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك  -15

 .42/  2جامع الدروس العربية  -16
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(،أصٌل واحٌد يدلُّ على اتِّصال الشَّْيِء والتفافِِه       ن  وشجون من الجذر الثالثي )ش ج 
(1)

وتجمع على ش واِجن،وهوجمع الجمع
(2)

. 

 

ادي،والشَّواِجُن الوادي نفسه       شُجون أعالي الو 
(3)

ُجون طرق   وقيل الشُّ

؛ألنه يدخُل بعضه في بعض  األودية،ولهذا قيل الحديث ذو ُشُجون 
(4)

وقيل كل من  

الشَّواجن والشُّجون أعالي الوادي 
(5)

والشجون شعبة من كلِّ شْيء   
(6)

. 

 

)الَحِديُث ،وفي المثل ))مرة واحدة فقط(وقد وردت )ُشُجون( في أمثال الميداني      

ُذو ُشُجون((
(7)

ْجٌن،والشواجن أودية كثيرة الشجر،ويضرب   أي ذو طُُرق،والواحد ش 

المثل في الحديث يُت ذ كر به غيره
(8)

وهذا من المجاز؛ألنّه يضرب للحديث الذي يكون 

 على طرق متشعبة متداخلة كشجون الوادي.

 

 لََغانِين )لََغَن(

)َجِهَل ِمْن لََغانِيَن ُسباَُلٍت(()     
(9)

اللغانيُن جمع لغنون،وهو مدخل األودية 
(10)

ولم  

يرد هذا المعنى إاّل في مجمع األمثال،أّما في معاجم اللغة فال يخرج من كونه اللهاة،أو 

انِين من نواحي  قطعة من اللحم في باطن األذن،وقد جاء عن الخليل أّن اللْغنُون واللغ 

اللهاة،مشرف على الحلق 
(11)

من الحلق  أو هو ما اكتنف اللهاة 
(12)

وقيل اللّْغُن ما  

تعلق من لحم اللحيين،وجمعه لغانين
(13)

والوترة عند باطن األذن  
(14)

. 

 

ومن العلماء من اقترب من معنى المكان،فعن أبي عبيدة قوله:))يقال للرجل إذا      

ضل الطريق، وأْخط أ في مسألة،سلكت لغانين ُسبُلَّة،وسبلة زعموا موضع من جبال 

،ال يُ  ْسلك وال يُْهت دى فيه((طيء 
(15)

 . 

 
                                                 

1-  ) ن   .248/  3مقاييس اللغة)ش ج 

ن(  -2  .263/  35تاج العروس)ش ج 

 .286/  10ينظر: تهذيب اللغة)شجن(  -3

ُن(، وينظر:   2143/  5الصحاح)شجن(  -4  .1208القاموس المحيط )الشَّج 

 .233/  13وينظر: لسان العرب)شجن(  246/  7المحكم والمحيط األعظم)شجن(   -5

 .1168/  2معجم اللغة العربية المعاصرة)شجن(  -6

 .197/  1مجمع األمثال  -7

 .197/  1نفسه  -8

 .178/  1مجمع األمثال  -9

 .178/  1مجمع األمثال ينظر:  -10

 .131/  8وينظر: تهذيب اللغة)لغن(   419/  4العين)لغن(  -11

 .17/  3الجيم)اللغانين(  -12

 .257/  4النهاية في غريب الحديث واألثر)ابن األثير( )لغن(  -13

 .830/  2، وينظر: المعجم الوسيط)الغان(  390 – 389/  13لسان العرب)لغن(  -14

، وينظر:   573األمكنة)باب شبكة وُسبُلَّة(، األماكن أو ما اتفق لفظه وأفترق مسماه من  -15

 .186/  3معجم البلدان)ُسبُلّة( 
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فيظهر مما تقدم أّن لغانين اسم مكان لمدخل الوادي،وهو الطريق الذي يسلك      

لدخول الوادي
(1)

وإّن معناها جاء بتأثير السياق عليها؛ألجل استقامة المعنى وداللة 

الجملة 
(2)

. 

 

ولغانين ممنوعة من الصرف؛كونها جمعا  ليس على زنته واحد      
(3)

على وزن  

ف اِعيل م 
(4)

  . 

 

انِين(في أمثال الميداني       ))َجِهَل ِمْن ،وفي المثل)مرة واحدة فقط(وقد وردت)ل غ 

لََغانِيَن ُسباَُلٍت((
(5)

ايق  اللُّْغنُون مدخل األودية،وسبالت جمع سبيل المض 

منها،ويضرب مثال لمن يُْقدم على أمر وقد جهل مافيه من مشقة وشدة
(6)

. 

 

 ِجيل )َعَجَل(َمَعا

))َدِع الَمَعاِجيَل لِِطْمٍل أَْرَجَل((     
(7)

اِجيُل مختصرات الطرق،أو الطرق القصار  ع  الم 

التي تختصر المسافة والزمن 
(8)

ومعاجيل جمع عجول،ممنوعة من الصرف،كونها  

جمع ليس على زنته واحد
(9)

ف اِعيل على وزن م 
(10)

. 

 

( العين والجيم والالم،أصالن صحيحان أحدهما       ل  ج  وتصاغ من الجذر الثالثي )ع 

اإلسراع، واآلخر بعض الحيوان 
(11)

. 

 

ْرت هُ أْن يعجل في       المعاجيل من العجل واالستعجال، واستعجلته أي حثثته وأم 

األمر
(12)

 المكاني،وتعني السرعة بمعناها العام،سواء كانت تلك السرعة في الوصول 

  غيرها أو   والزمن المسافة  تقتصر   التي المختصرة   كالطرق
(13)

ُب  وهي     أْقر 

 

 

                                                 

 .178/  1ينظر: مجمع األمثال  -1

،و)الزمن  50،و)األصوات(  17ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها)تمام حسان( )المقدمة(  -2

 .242والجهة( 

 .167/  1ينظر: شرح المفصل  -3

 . 218وتكميل المقاصد،ينظر: تسهيل الفوائد  -4

 .178/  1مجمع األمثال  -5

 .178/  1نفسه  -6

 .270/  1مجمع األمثال  -7

 .238/  1ينظر: تهذيب اللغة)عجل(  -8

 .167/  1ينظر: شرح المفصل  -9

 . 218ينظر: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، -10

 .237/  4مقاييس اللغة)عجل(  -11

 .227/  1العين)عجل(  -12

 .70: الكنز اللغوي في اللسن العربي)كتاب اإلبل(، ينظر -13
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إلى المكان المراد الوصول إليه 
(1)

ومن المجاز  المعاجيل اإلبل إذا أ لق ْت جنينها قبل 

حين تمامة
(2)

وقيل التي تفقد أوالدها بموت  أو نحر  
(3)

. 

 

الة أو االستعجال،وهو إدراك ويظهر أن سبب تسمية الطرق       بهذا االسم من الُعج 

ان الشيء بسرعة قبل فوات األ و 
(4)

اِجيُل( في أمثال الميداني  ع  )مرة وقد وردت )الم 

))َدِع الَمَعاِجيَل لِِطْمٍل أَْرَجَل((،وفي المثل  واحدة فقط(
(5)

والمعاجيل في المثل جمع 

ل،وهوالطريق المختصر إلى المنازل  ْعج  ل  م  والمياه ،والطمل اللص الخبيث، واأل ْرج 

ْجل الذي ال يكاد ي ْحف ى،ويضرب للتباعد في مواضع التُّه ِم ودعها  الصلب الرِّ

ألصحابها
(6)

. 

 

 َمْوِرد )َوَرَد(   

))َوَمْوِرُد اْلَجْهِل َوبِي  الَمْنَهِل((     
(7)

ْوِرُد هو الطريق الموصل إلى الماء  الم 
(8)

 

ْفِعل(  ل( بفتح العين،وإنما )م  ْفع  مكسور العين؛ألن ما فاؤه واو)ورد( ال يأتي منه )م 

بكسرها 
(9)

إاّل ما شذَّ من ألفاظ  
(10)

لداللة المكان فهو ثالثي، الميم فيه زائدة؛ 
(11)

. 

 

افاة إلى       ( الواو والّراُء والّداُل،أصالن أحدهما الُمو  د  ر  يصاغ من الجذر الثالثي )و 

ى ا ة والقُر  ْوُرود  اِرُد وهي الطُُّرُق أو الِمي اهُ الم  و  لشيء ، من ذلك الم 
(12)

اِرد   و  والجمع م 
(13)

. 

 

أي بئس المدخل المدخول [25]هود َوبِْئَس اْلِوْرُد اْلَمْوُرودُ قال تعالى     
(14)

وِرُد  فالم 

الطّريق
(15 )

د  والِورُد الماُء الّذي يُور 
(16)

وهو الوارد أيضا  الذي يرد الماء  
(17)

 ويرى

                                                 

 .238/  1ينظر: تهذيب اللغة)عجل(  -1

 .70ينظر: الكنز اللغوي في اللسن العربي)كتاب اإلبل(،  -2

 .143/  2المخصص)نعوت اإلبل(  -3

 . 237/  4ينظر: مقاييس اللغة)عجل(  -4

 .270/  1مجمع األمثال  -5

 .270/  1نفسه  -6

 .373/  2األمثال مجمع  -7

 .118/  14ينظر:تهذيب اللغة)ورد(  -8

 .107/  1ينظر: شرح المفصل  -9

 .241 – 240/  2، و شرح األشموني على ألفية ابن مالك  107/  1 نفسه ينظر: -10

 .76ينظر: شرحان على مراح األرواح )والفالح شرح المراح(  -11

12-  ) د  ر   .105/  6مقاييس اللغة)و 

 .118/  14اللغة)ورد( تهذيب  -13

 .297/  2ينظر: تفسير مقاتل  -14

ْفِعل(  -15 ْفِعل(   225/  3ديوان األدب)م   .7128/  11وينظر: شمس العلوم)م 

  116/  14تهذيب اللغة)ورد(  -16

 .549/  2ينظر: الصحاح)ورد(  -17
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نه ل  ْوِرد والم  الميداني أّن الم 
(1)

واحد  
(2)

ْوِضُع الُوُروِد  ْوِرُد ِمْثل  المسجِد،م  وقيل الم 
(3)

والمجرى أو الطريق إلى الماء 
(4)

وهو المكان الذي تجد فيه الحيوانات ماء  

للشُّرب
(5)

. 

 

ْوِرُد( في أمثال الميداني       ))َوَمْوِرُد ،وفي المثل )مرة واحدة فقط(وقد ورد )الم 

اْلَجْهِل َوبِي  الَمْنَهِل((
(6)

والمورد عند الميداني هو المنهل،والوبي الذي ال 

يستمرئ،ويضرب في النهي من استعمال الجهل
(7)

وقد خرج المورد من داللته  

جازية،فقد أسند المورد إلى الجهل أي الذي يسلك طريق الحقيقية للمكان إلى داللة م

 الجهل،وليس للجهل طريق بالمعنى المعروف. 

        

 النَّْقب )نَقََب(

     )) ))النَّْقُب ِمَعاُدهُ َمَزاِحيُف اْلَمِطيِّ
(8)

النَّْقُب والنِّْقُب الطريق الظاهر على رؤوس 

الجبال واألكام والروابي،ال يزوغ عن األبصار 
(9)

وقيل الطريق في الجبل عامة  
(10)

 

والطريق الضيق بين الجبلين 
(11)

و النقب مداخل الناس إلى المدينة  
(12)

ْنق ب ةُ   والم 

الطريق في الجبل أيضا  
(13)

وقيل الطريق الضيق بين دارين  
(14)

. 

 

ومن المدن النَّْقُب قرية باليمامة لبني عدي بن حنفية، ونقب عازب موضع بينه      

المقدس مسيرة يوم للفارس،ونقب المنقى بين مكة والطائف  وبين
(15)

ومن المجاز  

يعلو السيف والنصال   الذي الصدأ   النَّْقبُ 
(16)

البعير )تشقق(   خف والنَّق ُب نقب  
(17)

  

 

 

                                                 

ُب أو الموضع الِّذي فيه المشرب-1 ْشر  ْنه ُل الم   .319/  4األعظم)نهل( ، المحكم والمحيط الم 

 .373/  2مجمع األمثال  -2

 .655/  2المصباح المنير)ورد(  -3

 .40/  5ينظر: مجمع بحار األنوار)ورد(  -4

 .2423/  3معجم اللغة العربية المعاصرة)ورد(  -5

 .373/  2مجمع األمثال  -6

 .373/  2نفسه  -7

 .339/  2مجمع األمثال -8

 .179/  5العين)نقب(  -9

ل(،  -10 وتهذيب   97/  1،  ومعجم ديوان األدب)ف ْعل(  37ينظر: إصالح المنطق)ف ْعل وف ع 

 .161/  9اللغة)نقب( 

 .162/  1الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي)باب الشفعة(  -11

 .219/  1تصحيفات المحدثين  -12

 .466/  5مقاييس اللغة)نقب(  -13

 .452/  6المحكم والمحيط األعظم)نقب(  -14

 .298/  5معجم البلدان)نقب(  -15

 .179/  5العين)نقب(  -16

ل(،  -17  .37إصالح المنطق)ف ْعل، ف ع 
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والنُّْقب أول ما يبدو من الجرب 
(1)

والنّْقب ةُ اللون والوجه،وكذلك ثوب كاإلزار 
(2)

 

والنُّْقب بالضم حديدة ينقب بها البيطار سرة الدابة 
(3)

وبالفتح أن يجمع الفرس قوائمه  

في حفره وال يبسط يديه 
(4)

. 

 

( النون والقاف والباء،أصٌل صحيٌح يدلُّ على فتح       والنّْقُب من الجذر الثالثي )ن ق ب 

في شيء 
(5)

ويجمع على نِق اب  ونِق ب ة    
(6)

وأْنق اب   
(7)

ن اقِب    وم 
(8)

. 

 

))النَّْقُب ِمَعاُدهُ ،وفي المثل)مرة واحدة فقط(وقد ورد )النَّْقُب( في أمثال الميداني      

)) َمَزاِحيُف اْلَمِطيِّ
(9)

اُدهُ من الموعد وهو   فالنَّْقُب الطريق في الجبل، وِمع 

ِطيِّ الحمار،ويعني أّن هذا  اِحيُف من الزحف السير على البطن،واْلم  ز  المستقبل،وم 

الطريق تزلق وتزحف فيه المطايا،ويراد به أّن األمور بعواقبها تتبين 
(10)

               . 

 

 .داللية تجمع بين ألفاظ الطرقمما تقدم أن  هنالك عالقات يُلحظ و    

ْرج( فالطريق داللة شاملة لكل ما ــ 1 عالقة االشتمال تجمع بين اللفظين )الطَِّريق ود 

يسير عليه ومن ذلك )الدَّْرج( فهو طريق الضب الذي يدرج فيه أو السلم الذي يكون 

 الصعود والنزول من خالله.

ه  ــ 2 اِجيل( فاألولى الطرق عالقة التقابل جمعت كل من اللفظين )تُرَّ ع  ات وم 

المتشعبة من الطريق األعظم والثانية مختصرات الطرق التي تختصر المسافة 

ْل(فاألول الطريق الظاهر على رؤوس الجبال والثاني  ،وكذلك اللفظين )النَّْقُب   وخ 

انِين( فالترهات الطرق الصغار  ه ات ول غ  التي الطريق النافذ بين الرمال،واللفظين )تُرَّ

 تؤدي إلى الطريق األعظم أو تتشعب منه أّما لغانين فهي الطرق أو مداخل األودية.

 

ْوِرد( ــ 3 ْل وُشُجون وم  عالقة المطلق والمقيد تجمع بين )الطَِّريق و النَّْقب وخ 

فالطريق الشارع أو الجاّدة لكل من يسير عليه فهي داللة عامة مطلقة، أّما إذا كان 

لخل وإذا كان في فهو النقب وإذا كان نافذا  بين الرمال فهو ابين رؤوس الجبال 

 وإذا كان يوصُل إلى الماء فهو مورد.الوادي فهو شجون 

ْيد ب( فكالهما الطريق الواضح.ــ 4  عالقة الترادف بين )الطِّريق وخ 

 

                                                 

 .150/  1ديوان األدب)فُْعل(  -1

 .227/  1الصحاح)نقب(  -2

 .139القاموس المحيط)النقب(،  -3

 .293/  4تاج العروس)نقب(  -4

 .465/  5مقاييس اللغة)نقب(  -5

 .161 – 160/  9ينظر: تهذيب اللغة)نقب(  -6

 .452/  6ينظر: المحكم والمحيط األعظم)نقب(  -7

 .296/  2ينظر: أساس البالغة)نقب(  -8

 .339/  2مجمع األمثال -9

 .339/  2ينظر:نفسه  -10
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 :مطلبينعلى  هوو[المبحث الثاني/األلفاظ الدالة على النَّواِحي واالتَِّجاَهات]

 

 وهي:األول:ألفاظ دال ة على النواحي  المطلب

 أْرَجاء)َرَجا،َرَجى،َرجو(

ٍة تَتََراَمي بِِهْم أْرَجاُؤَها((      ))َوقَعُوا في هُوَّ
(1)

اُء جمع )رجا( ناحية كل  األْرج 

ان  و  ج  شيء،واالثنان ر 
(2)

اء من )أرجيت( بالياء،وهي   ْن يرى أّن أْرج  ومن العلماء م 

لغة وعليها العاّمة،فهي إّما مخففة من الهمزة،وإّما مشتقّة من رجا البئر ناحيته 
(3)

ى( الراء والجيم والحرف  ج  وهي عند أحمد بن فارس من الجذر الثالثي  )ر 

، ا على أمل  واآلخر على ن اِحي ِة الشيء الُمْعت ل، أصالن متباينان،ي ُدلُّ أحُدهُم 
(4)

ومنهم  

وان ج  من ذهب إلى أّن األلف فيها منقلبة عن واو؛ألنّنا  نقول في تثنية )رجا( ر 
(5)

قال  

الشاعر 
(3)

 

َجواِن   ــ َمطَوُت بِه في األرِض حتَّى كأنَّهُ       أخو َسبٍَب يُرَمى بِه الرَّ
ومن المعاصرين من ذهب إلى ذلك،أّن أرجاء من )رجو( 
(7)

. 

 

افة في كثيرمن المواضع      َواْلَمَلُك َعَلى قال تعالىوأرجاءمالزمة لِإِلض 
 .[17]الحاقة َأْرَجائَِها

 

أرجاء البئر أو القبر نواحيه      
(8)

جوان حافتا البئر  جا  ،والرَّ وُكلُّ ناحية  ر 
(9)

وقد 

صَّ بعضهم  جا بناحية البئر من أعالها إلى أْسف له اخ  الرَّ
(10)

لقوله وفيه نظر؛

جوه في الداللة،فهي نواحي وفي)أرجائها( و[17]الحاقة َواْلَمَلُك َعَلى َأْرَجائَِهاتعالى

اِضع شقوقها،ينظرون منهاوأطرافها،وعن الكسائي حافتها،والسماء و  إلى الّدنيا قيل م 
(11)

. 

جا مو      ضع قريب من وجرة والصرائم، وقرية من قرى سرخس ومن المواضع ر 
(12)

وان أي المهالك  ج  وان المهالك؛لقولهم ُرِمي به الرَّ ج  ومن المجازالرَّ
(13)

. 

                                                 

 .372/  2مجمع األمثال  -1

 .176/  6العين)رجو(  -2

 .185تصحيح الفصيح وشرحه،  -3

ى(  -4 ج   .494/  2مقاييس اللغة)ر 

 . 34/  4، 3/197ينظر: شرح المفصل -5

 .136البيت لزهير بن أبي سلمى ومن الطويل،ينظر: ديوان زهير بن أبي سلمى -6

 .329ينظر: البحث اللغوي عند العرب)قائمة بكلمات يصعب معرفة أصلها( ،  -7

 .2353/  6، والصحاح)رجا(  1039/  2ينظر: جمهرة اللغة)جرواي(  -8

 .423/  1وينظر: مجمل اللغة)رجو(   2353/  6الصحاح)رجا(  -9

 .546/  7المحكم والمحيط األعظم)رجو(  -10

 .37/  6( 17ينظر: تفسير السمعاني)سورة الحاقة اية  -11

 .27/  3معجم البلدان)رجا(  -12

 .2353/  6ينظر: الصحاح)رجا(  -13
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اء( فـي أمثـال الـميـدانـي       ٍة ،أحـدهما)مرتين فقط(وقد وردت )أْرج  ))َوقَُعوا في هُوَّ

تَتََراَمي بِِهْم أْرَجاُؤَها((
(1)

ة    وهدة عميقةفالهُوَّ
(2)

اُؤه ا نواحيها،ويعني كأنّه في  وأْرج 

اها،مما به من النعاس و  ج  بئر يضرب به ر 
(3)

. 

 

 ُجول )َجَوَل(

))مالَهُ ُجوٌل َوالَ َمْعقُوٌل((      
(4)

الُجوُل الناحيةُ والجانب لكل شيء،فجول الوادي 

ناحيته وجانبه،وجول البحر ش طُّهُ 
(5)

ويرى سيبويه أّن الجول  جاءوا به على  

األصل،فالواو فيه أصلية غير منقلبة عن أصل آخر كالياء
(6)

ووافقه ابن جني 
(7)

. 

 

(الجيُم والواو والالُم ،أصٌل  واحٌد،وهو       ل  و  ويصاغ من الجذر الثالثي )ج 

،وهو ناِحي ةُ البِْئرِ  الدوران،ثم  يشتّق  ِمْنهُ الُجول 
(8)

واٌل وِجيالنٌ والجمع أ جْ  
(9)

اٌل   وُجو 

الةٌ بضم الجيم وكسرها لكليهما وُجو 
(10)

. 

 

الُجوُل ن احي ة البِْئر والقبر      
(11)

ال والِجيل   وكذلك الج 
(12)

وقيل جول الق ْبر ما حوله  
(13)

واألصل جانب البئر 
(14)

وجداره،وكل ناحية من البئر أعالها وأسفلها جول 
(18)

. 

 

يُل،وكذلك الغبار       وُل الخ  ومن المجاز الج 
(16)

والُجول بضم الجيم العزيمة،وكذلك  

لب القلب 
(17)

ك جسما   وهو وحدة قياس الطاقة التي تبذلها قّوة قدُرها واحد نيوتن لتحرِّ

مسافته مترواحد
(18)

. 

 

                                                 

 1/213،وينظر:372/  2مجمع األمثال  -1

 4/105ينظر: العين)هوى( -2

 .372/  2مجمع األمثال  -3

 .291/  2مجمع األمثال  -4

 .182/  6ينظر: العين)جول(  -5

 .15/  4ينظر: الكتاب  -6

 .265/  1ينظر: المنصف )شرح كتاب التصريف(  -7

8-  ) ل  و   .495/  1مقاييس اللغة)ج 

 .182/  6العين)جول(  -9

 .132/ 11العرب)جول( وينظر: لسان   551/  7المحكم والمحيط األعظم)جول(  -10

 .1044/  2جمهرة اللغة)جلواي(  -11

 .551/  7المحكم والمحيط األعظم)جول(  -12

 .551/ 7  )جول(نفسه -13

 .157/  1ينظر: أساس البالغة)جول(  -14

، وتاج  132/  11وينظر لسان العرب)جول(   390/  1معجم البلدان)بُرق ةُ األجاِوِل(  -15

 .250/  28العروس)جول( ، 

 .1044/  2جمهرة اللغة)جلواي(  -16

 .551/  7المحكم والمحيط األعظم)جول(  -17

 .424/  1معجم اللغة العربية المعاصرة)جول(  -18
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ويظهر أّن سبب تسمية ناحية البئر بالجول من الّدوران؛ألن له جوانب يُداُر فيها      
(1)

))َرمانِي ِمْن ُجوِل ،أحدهما)مرتين فقط(وقد ورد )الُجوُل( في أمثال الميداني  

)) الطَِّوىِّ
(2)

،ويضرب للشيء الذي يعود على صاحبهفالجول ناحية البئر من الداخل
 

(3)
. 

 

 الَحْجَرة)َحَجَر(

أي يأكل من الروضة ويربُِض ناحية  (يَْربُِض َحْجَرةً َويَْرتَِعي َوَسطاً())     
(4)

ةُ  الُحْجر 

ِإنَّ الَِّذيَن يُ َناُدوَنَك ِمْن َورَاِء قال تعالى بضم الحاء وفتحها غرفة وجزء من البيت
[1]الحجرات اْلُحُجَراِت َأْكثَ ُرُهْم ال يَ ْعِقُلونَ 

(5)
. 

 

التاء فيها فارقة بين الواحد والجمع؛ألن كثير من علماء اللغة جمعوا حجرة  على      

ر(  )ُحج 
(6)

وهذا التأنيُث ال يعتدُّ به في منع الصرف؛ألن المانع من الصرف التأنيث  

الالزم 
(7)

. 

 

وقد ذهب ابن السراج إلى أّن ما كان على وزن )فُْعل( يكّسر على )فِْعل ة( نحو      

ة(  )ُحْجر وِحْجر 
(8)

وليس في هذا التكسير داللة للجمع، وأّن من العلماء من ينظر إلى  

)فِْعل ة وفُْعل ة( أنهما مفرد وقد جمعوهما، ومن هؤالء األعالم ابن جني قال ))فإن كان 

لِك  االسُم على فُ  ذ  ُكوِن و  مِّ وفُع الت بِاْلف ْتح وفُْعالت بِالسُّ ت فِيِه فُُعالت بِالضَّ از  ْعل ة ج 

رات وُحْجرات((  ن ْحو.... ُحْجرة وُحُجرات وُحج 
(9)

وركن الدين االستراباذي قوله  

))إذاُجِمع فُْعل ة بضم الفاء وسكون العين جمع التصحيح،وكان صحيح  العين،ُجِمع 

رات بفتح الجيم على فُع الت  ج  بفتح العين على األصل وضم العين تباعا  نحو ح 

وضمها في جمع ُحْجرة،ولكن بني تميم يسكنون العين فيقولون ُحْجرات في جمع فِْعلة 

بكسر الفاء وسكون العين أو فُْعل ة بضم الفاء وسكون العين((
(10)

 . 

 

( الحاُء والجي      ر  ج  ُم والراُء،أ صٌل واحٌد وهو والُحْجرةُ من الجذر الثالثي )ح 

اهُمْ  اِرِهْم وهي  ِحم  ةُ الق ْوِم: ن اِحي ةُ د  ْجر  األحاطةُ على الشَّْيِء،وح 
(11)

. 
                                                 

1-  ) ل  و   .495/  1ينظر: مقاييس اللغة)ج 

 .291/  2، وينظر:  305/  1مجمع األمثال  -2

 .305/  1ينظر:نفسه  -3

 .415/  2مجمع األمثال  -4

 .447/  1العربية المعاصرة)حجر(  معجم اللغة -5

ولسان   624 – 623/  2والصحاح)حجر(   436/  1ينظر: جمهرة اللغة)حجر( ،  -6

 .447/  1ومعجم اللغة العربية المعاصرة)حجر(   168/  4العرب)حجر( 

 .168/  1ينظر: شرح المفصل  -7

 .432/  2ينظر: األصول في النحو)فِْعل ة(  -8

 ، 181ة، ابن جني )جمع فُْعل ة(، اللمع في العربي -9

 .125 – 124/  1شرح شافيه ابن الحاجب )ركن الدين األستراباذي( ، -10

11-  ) ر  ج   .138/  2مقاييس اللغة)ح 
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ْجرة ناحيةُ كلِّ موضع قريبا  منه،وحجاُرها حائطها المحيطُ بها       الح 
(1)

ويرى ابن 

ِظير كل ذ نِيف والُعنَّة والِحظ ار والح  ِظيرة والك  لك من أسماء السكيت أّن الح 

الُحْجرة
(2)

ل ْيهِ  ْحُجور ع  وهي موضع اْلم 
(3)

تُها  فحظيرة اإلبل ُحْجر 
(4)

ر   تعمل من ش ج 

يح  لإلبل؛لتقيها من البرد والرِّ
(5)

قال الشاعر 
(6)

 

تَاُء ودوِخلَْت ُحَجُرهْ  ـ إن ي مَن القَْوِم الذيَن، إذا    أِزَم الش 
فدوخلت الحجرات وضعت الغرف ضمن بعضها اتقاء البرد 
(7)

والُحْجرة دار  

صغيرة،تتألف من بيت وسقف وقاعة وبئر وغرفتين،وهي أيضا  الثكنة ودار 

ر مكان واسع يسكن فيه الغلمان الذين يخدمون الخلفاء ويطلق عليهم  العساكر، والُحج 

ِرية أو الُغلمان الحجرية(، و كان بالقرب من قصر الوزير أو اسم )الصبيان الُحج 

الخليفة في بغداد ومصر خاّصة 
(8)

. 

 

ة بلد في اليمن       ْجر  ومن أسماء األماكن الح 
(9)

ة موضع بدار الخالفة   وباُب الُحْجر 

ببغداد،وهي دار عظيمة الشأن عظيمة البنيان،يحضر إليها الوزراءفي أيام الموسم 

 هـ(529للهناء،أنشأها المسترشد باَّلل)ت
(10)

ومن المجاز الِحْجرة بالكسر فالسكون 

للُنثى من الخيل 
(11)

وُحْجرة الطرف المرتفع من األسطرالب  
(12)

. 

 

ة الُحْجر،وهو المنع من أن يوصل إليه،وكل ما منعت منه       ويظهر أّن أصل الُحْجر 

ة التي ينزلها النَّاُس  يت الُحْجر  فقد حجرت عليه،ومن ذلك ُسمِّ
(13)

. 

 

ةُ( في أمثال الميداني وقد       ْجر  ))الَ َحْجَرةً أَْمِشى ،أحدهما)مرتين فقط(وردت)الح 

والَ َحْوطَ القََصا((
 (14)

ْجرة وال  ا البعد،ويعني ال أمشي في ح  ة الناحية والق ص  ْجر  فالح 

أُحوط حوط القصا،أي ال أتباعد عنك،ويضرب لمن يتهددك،فتقول له ها أنا ال أتباعد 

عنك،فهلم إلى مبارزتي ومقارعتيوال أتنّحى 
(15)

. 
                                                 

و جمهرة   148/  4، وينظر:غريب الحديث ، ابن سالم)حجر(  75/  3العين)حجر(  -1

ة(   436/  1اللغة)حجر(  ْجر   .1134/  2،و)الح 

 . 301إصالح المنطق)باب من االلفاظ( ،  -2

ة(  -3 ْجر   .1134/  2جمهرة اللغة)الح 

 . 168/  4، و لسان العرب)حجر(   624 – 623/  2ينظر:الصحاح)حجر(  -4

ظائِر(  -5 ر والح   .513 – 512/  1المخصص)ما يتخذه من الُحج 

 . 35البيت من السريع،ينظر ديوان طرفة بن العبد،  -6

 . 35فسه، ينظر:ن -7

 .82/  3ينظر: تكملة المعاجم العربية)حجر(  -8

ة(  -9 ْجر   . 224/  2معجم البلدان)ح 

ة(نفسه -10  .307/  1 )باُب الُحْجر 

 .26سهم األلحاظ في وهم األلفاظ)مما وهموا فيه وغلطوا( ،  -11

 .82/  3تكملة المعاجم العربية)حجر(  -12

 . 167/  4ينظر: لسان العرب)حجر(  -13

 2/415.وينظر:245/  2مجمع األمثال  -14

 .245/  2المصدرنفسة  -15
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 قََصا )قََصا، قَُصو(

))ُحْطتُُمونَا اْلقََصا((     
(1)

ا اسم مقصور،يراد به فِن اُء الدار  الق ص 
(2)

وهو األصل،وقد  

يراد به الناحية 
(3)

وقد يمد على قصاء  
(4)

وهو لفظ يجمع بين االسم والفعل، فاالسم 

ى،على وزن  فُْعلى،أنثى األفعلكونه جمع قُْصو 
(5)

ى أي األخيرة وتعني أبعد   والقُْصو 

ما تكون 
(6)

ا ي ْقُصو   أّما الفعل فهو ماض  نحو ق ص 
(7)

 وللعلماء في ذلك نظر.

 

فجمهور العلماء يرى أّن البناء الذي تشترك فيه األسماء واألفعال،فإنّه منصرف      

في األفعال من غير غلبة،ولكن معرفة  كان أو نكرة ؛ألنه يكثر في األسماء كثرته 

هـ( ذهب إلى منع صرف ما ُسّمي بشيء من ذلك،محتجا  149عيسى بن عمر )ت

بقول الشاعر
(8)

 

ُع الث ََّنايَا    َمَتى َأَضِع الِعَماَمَة تَ ْعرُِفوِنيــ   أنا ابُن َجًل َوَطًلَّ
فالشاهد )جال( من غير تنوين،وهو فعل سمي به أبوه ، وليس ذلك حجة عند 

يبويه؛الحتمال أن يكون سمي بالفعل وفيه ضمير فاعل،فيكون جملة والجمل تحكى س

إذا سمي بها 
(9)

. 

 

ى( القاف والصاد والحرف المعتل،أصٌل       ()ق ص  و  وتصاغ من الجذر الثالثي )ق ص 

ى والناحية  صحيٌح يدلُّ على بعد وإبعاد،من ذلك القصا البعد،وهو بالمكان األْقص 

ى  القُْصو 
(10)

والقصاجمع القصوى أنثى األقصى 
(11)

. 

 

 [99]مريم َفَحَمَلْتُه فَانْ َتَبَذْت ِبِه َمَكاناا َقِصيًّاقال تعالى أّما في الداللة فالقصا البعد     

أي انفردت بوالدتها مكانا  بعيدا ، وقيل الق ِصيُّ أشد بعدا  من الق اِصي 
(12)

وقد يكون  

 َوَجاَء ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة رَُجٌل َيْسَعى قَاَل يَا قَ ْوِم اتَِّبُعوا  تعالى  لقوله المكان الوسط؛  صاـالق
 

                                                 

 .213/  1مجمع األمثال  -1

 .187/  5ينظر: العين)قصو(  -2

ل(  -3  . 21/  4ينظر:ديوان األدب)ف ع 

 . 518/  6ينظر: المحكم والمحيط األعظم)قصا(  -4

 .609/  4، والنحو الوافي 1761/  4ينظر: شرح الكافية الشافية  -5

 .1826/  3ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة)قصو(  -6

 .262/  1ينظر: تداخل األصول اللغوية وأثرها في بناء المعجم  -7

والمعجم  5/64البيت لسحيم بن وثيل الرياحي ومن الوافر،ينظر: خزانة األدب )البغدادي( -8

ات الكتب ،وشرح الشواهد الشعرية في أم8/243المفصل في شواهد اللغة العربية 

 3/223النحوية

 .207/  3، وينظر: الكتاب 173 – 172/  1شرح المفصل  -9

ى(  -10 و   .94/  5مقاييس اللغة)ق ص 

 .519/  2إكمال األعالم بتثليث الكالم)القصا(  -11

 .372/  2تفسير السمرقندي)سورة مريم(  -12
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أي جاء من وسط المدينة  [93]يس اْلُمْرَسِلينَ 
(1)

فالقصا البعد والناحية  
(2)

وأقصيته  

أبعدته 
(3)

ومن المجاز القصا النسب البعيد 
(4)

ْذٌف في طرف أذن الناقة والشاة   وح 
(5)

. 

 

ويظهر مما تقدم أّن أصل تسمية المكان البعيد أو الناحية البعيدة بالقصا من      

أقصيته،إذا أبعدته إلى مكان بعيد عن المكان الذي أنا فيه 
(6)

. 

 

ا( في أمثال الميداني       ،وداللتها مطابقة للداللة )مرتين فقط(وقد وردت )الق ص 

))ُحْطتُُمونَا اْلقََصا((مثلالمعجميّة التي هي الناحية والبعد ،وفي ال
(7)

ُحْطتُُمون ا من  

ا البعد والناحية، ويعني تباعدوا عنا وهم حولنا،ويضرب للمتخاذل  األحاطة،و اْلق ص 

عن النصرة
(8)

. 

 

 أْصبَار )َصبََر(

))لَقِْيتَُها بأْصبَاِرها((     
(9)

األْصب اُر نواحي كل شيء،فأصبار القبر نواحيه،وصبر 

اإلناء نواحيه 
(10)

ويرى عباس حسن أن صيغة )أفعال( شائعة في جموع 

التكسير،نادرة في المفرد غاية الندارة
(11)

. 

 

( الصاد والباء والراء،أصوٌل       ب ر  وأصبار من الجذر الثالثي )ص 

ثالثة،الحبس،وأعالي الشيء )نواحيه(،وجنس من الحجارة 
(12)

وهي جمع واحدها 

ِصْبٌر وُصْبٌر 
(13)

. 

 

قال الشاعريصُف روضة       
(14)

 

ميُّ ِبِديَمٍة ... َوْطفاَء، َتْمََلها ِإَلى َأْصبارِهاــ   َعَزَبْت وباَكَرها السَّ

ا ـيهـواحـا نـارهـبـأصـف
(15)

ْبُر جانب الشيء،وناحيتة،وأعاله أي أعلى  ْبُر والصُّ  والصِّ

                                                 

 .120/  3 )سورة يس(نفسه -1

 .1325القاموس المحيط )قصا(، وينظر:   2462/  6الصحاح)قصا(  -2

 .94/  5مقاييس اللغة)قصوى(  -3

 .518/  6المحكم والمحيط األعظم)قصا(  -4

 .518/  6 )قصا(نفسه -5

 .1076/  2ينظر:جمهرة اللغة)صقواي(  -6

 .245/  2وينظر:  213/  1مجمع األمثال  -7

 .213/  1نفسه  -8

 .199/  2مجمع األمثال  -9

 .116/  7العين)صبر( ينظر:  -10

 .679/  4النحو الوافي  -11

 .329/  3ينظر: مقاييس اللغة)صبر(  -12

 .34ينظر: إصالح المنطق)فِْعٌل وفُْعٌل(،  -13

 .69البيت للنمر بن تولب ومن الكامل،ينظر:ديوان النمر بن تولب العكلي -14

 .314/  8ينظر: المحكم والمحيط األعظم)صبر(  -15
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نواحيه 
(1)

ْبر بالفتح   وكذلك الصَّ
(2)

. 

بِر( بفتح أوله وكسر ثانيه جبل شامخ عظيم مطل على       ومن أسماء األماكن )ص 

قلعة )تعر(، فيه عدة حصون وقرى باليمن 
(3)

ومن المجازأصبار السحائب البيض 
(4)

 

وبطن من غسان 
(5)

. 

 

ويظهرأن سبب تسمية الجوانب والنواحي باألصبار؛لكون األصبار رأس كل      

شيء و نهايته 
(6)

،وفي  )مرة واحدة فقط(وردت)أْصب ار( في أمثال الميداني وقد 

)لَقِْيتَُها بأْصبَاِرها(المثل
(7)

ل قِْيتُه ا من اللقاء،والهاء فيها راجعة إلى الخصلة  

المكروهة،أي لقى ما كره وساء، وأْصب اِرها نواحيها ،ويعني أخذ الشيء كله بجوانبه 

المكروه منه وغير المكروه
(8)

. 

 

َرَجَوان
(2)

 )َرَجا، َرَجى، َرُجو(

َجَواِن(()      )حتَّى َمتَى يُْرَمى بِي الرَّ
(10)

اُن مثنى )رجا(،ويعني الناحية لكل  و  ج  الرَّ

شيء 
(11)

وعند ابن والد  مثنى )رجاء( مقصور يكتب باأللف 
(12)

فابن واّلد لم  

يحترز بحد المقصور كما احترز غيره، فبعضهم يرى المقصور  ما وقعت في آخره 

لفظا ؛احترازا  مما آخره ألف في الخط وفي اللفظ همزة،نحو رجاء ورشاء  ألفٌ 

وخطاء 
(13)

 . 

 

واأللف في رجا ورجاء في آخر االسم فال تكون أصال  بل منقلبة أو زائدة      
(14)

 

ان  و  ج  وهي منقلبة عن واو؛لقولِهم في التثنية ر 
(15)

وإنما قلبت األلف واوا  عند دخول  

 اء الساكنين،فوجب حذف أحدهما أو التحريك،ولم يمكن حذف أحدهماألف التثنية؛اللتق

ّدة  ألنها  ؛ األلف تحرك فلم  التحريك  ، وكذلك  بسـالل ن ـم  وفا  ـ؛خ  إال  تكون  ال م 

 
                                                 

 .276/  12. وتاج العروس)صبر( 440/  4ب)صبر( ينظر: لسان العر -1

 .506/  1ينظر: المعجم الوسيط)صبر(  -2

 .832/  2مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع)صبر(  -3

 .707/  2الصحاح)صبر(  -4

 .707/  2)صبر( نفسه -5

 .707/ 2ينظر: الصحاح)صبر(  -6

 .199/  2مجمع األمثال  -7

 .199/  2نفسه  -8

تقدم دراسة أرجاء في أول المبحث،وهي جمع )رجا(وتعني ناحية كل شيء،وإنما فصل  -9

 بين)أرجاء ورجوان(؛رغبة  في التفصيل.

 .213/  1مجمع األمثال  -10

 .176/  6ينظر: العين)رجو(  -11

 .52ينظر: المقصور والممدود،  -12

 .33/  4ينظر: شرح المفصل  -13

 .34/  4ينظر:نفسه  -14

 .34/  4،  3/197 نفسه  -15
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ساكنة ، وقد علم أّن االسم إذا كان على ثالثة أحرف والثالُث ألٌف ، فإّن األلف منقلبة  

عن ياء أو واو،فردت في التثنية إلى ما هو منقلبة عنه
(1)

. 

 

ى( الّراء والجيم والحرف المعتل،أصالن       ج  وان من الجذر الثالثي )ر  والّرج 

أحدهما ناحية الشيء 
(2)

والجمع أرجاء  
(3)

. 

 

رجاء البئر أو القبر ناحيته      
(4)

أي  [17]الحاقة َواْلَملَُك َعلَى أَْرَجائَِهاقال تعالى

نواحيها وأطرافها 
(5)

وخص بعضهم ناحية البِْئر من أعالها إلى أسفلها  
(6)

أو جانبها  
(7)

اف ت اه ا  وح 
(8)

وكلُّ ناحية  رجا   
(9)

جوان قريةٌ بِمْصر  في الص  عيد ومن المواضع الرَّ

ْوِضٌع بأصبهان  األدنى،وأرجاء م 
(10)

. 

 

ان( في أمثال الميداني       و  ج  ))حتَّى َمتَى ،وفي المثل )مرة واحدة فقط(وقد وردت )ر 

َجَواِن(( يُْرَمى بِي الرَّ
(11)

فالرجوان جانبا البئر ؛ألن من يرمى به في البئر يتأذى من  

ى بي  ب،حتى ال يُرم  ى وال أق رَّ جانبيه،ويراد به المنع،أي متى أ ْجف ى وأ ْقص 

الرجوان
(12)

. 

 

 َساَحة )َسَوَح، َسيََح(

))ُربَّ َضْنٍك أْفَضى إِلَى َساَحٍة َوتََعٍب إلى َراَحٍة((     
(13)

ةُ الناحيةُ وا لفضاُء بين السَّاح 

[177]الصافات  فَِإَذا نَ َزَل ِبَساَحِتِهْم َفَساَء َصَباُح اْلُمْنَذرِينَ قال تعالىدور الحي،
(14)

 . 

 

الّساُح جمُع ساحة   هـ(350)تالتاء فيها فارقة بين الواحد والجمع ، فعن الفارابي     
(1)

ري ـوهـجـال  هـقـوواف 
(2)

 ألن المانع نع الصرف؛ـمـه لـد بـعتـيث ال يـأنـذا التـوه 

 المانع

                                                 

 . 198/  3 نفسه ينظر: -1

ى(  -2 ج   .494/  2مقاييس اللغة)ر 

 .176/  6العين)رجو(  -3

 .1039/  2جمهرة اللغة)جرواي(  -4

/  4، وتفسير مقاتل)سورة الحاقة( 332/  2ينظر:غريب الحديث، الخطابي)أرجاء الشيء(  -5

423. 

 . 128/  38وينظر: تاج العروس)رجو(   546/  7المحكم والمحيط األعظم)رجو(  -6

جا(  -7  .440/  4ينظر: المخصص)الرَّ

 .119مختار الصحاح)رجا(  -8

 .310/ 14لسان العرب)رجا(  -9

 .133/  38تاج العروس)رجو(  -10

 .213/  1مجمع األمثال  -11

 .213/  1ينظر:نفسه  -12

 )المولدون(.318/  1مجمع األمثال  -13

 .353/  2مخطوطة الجمل)معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن( )سوح( ،  -14
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التأنيث الالزم  من الصرف
(3)

. 

ةُ و      اح  (السيُن والواو والحاُء،كلمةٌ واحدةٌ يقال س  ح  و  الّساحةُ من الجذر الثالثي )س 

ارِ  الدَّ
(4)

والجمع ُسوٌح  
(5)

وساٌح وساحاٌت  
(6)

ةٌ   ْيح  وتصغيرها ُسو 
(7)

. 

 

تُها ـةُ الـساح        دار باح 
(8)

دَّار ـام الـُع أم  ـالُمتَّسِ ْوِضُع ـوالم   
(9)

دد الساحات ـوتتع 

ساحة االنتظار مكان مخصص إليها،فساحة الحرب أو القتال،و الحاجة وع حسبـوتتن

وساحة ألعاب ط مكان واسع معد لهبوط الطائرات،السيارات،وساحة الهبوالنتظار
(10)

. 

 

ة الواسعة بالساحة؛ألن النا      س يسيحون فيها ذهابا  ويظهر أّن سبب تسمية الفُْسح 

وإيابا ،فهي من السياحة 
(11)

ةُ( في أمثال الميداني   )مرة واحدة وقد وردت )السَّاح 

))ُربَّ َضْنٍك أْفَضى إِلَى َساَحٍة َوتََعٍب إلى َراَحٍة((،وفي المثل فقط(
(12)

يُق  ْنُك الضِّ الضَّ

من كلِّ شيء  
(13)

وراء كل شدة فرج ورخاء قال الشاعر وظاهرالمثل
(14)

. 

 ــ يُِحب  اْلَمْرُء أَن يَْلقَى ُمنَاهُ ... ويأبَى َّللاُ إاِلَّ َما يََشاء

 ــ وُكل  َشِديَدٍة نََزلَْت بَِحيٍّ ... َسيَأْتِي بَْعَد ِشدَّتها َرَخاء

 

 فِنَاء )فَنَى، فَنََي،فَنَِي(

))َما أْصَغْيُت لََك إنَاًء وال أصفَْرُت لََك فِنَاًء((     
(15)

ة أمام الدار  ع  الفِناُء س 
(16)

وما  

امتد من جوانبها 
(17)

لة عن أصل،فالفاء بدل من الثاء،فنقول   الفاء فيها والهمزة ُمْبد 

فِناء الدار ث ن اؤها 
(18)

،فأبدلت همزة؛إّما   والهمزة مبدلة عن ياء؛ألن أصل اللفظ ف ناي 

                                                                                                                                            

ل(،   -1  .333/  3ينظر: ديوان األدب )باب ف ع 

 .377/  1ينظر: الصحاح)سوح(  -2

 .168/  1ينظر: شرح المفصل  -3

4-  ) ح  و    113/  3مقاييس اللغة)س 

 . 594/  3الكتاب  -5

(   377/  1 ينظر: الصحاح)سوح( -6 ح  و   2، ولسان العرب )سوح( 113/  3ومقاييس اللغة)س 

 /492. 

 .490/  6تاج العروس)سوح(  -7

 .377/  1الصحاح)سوح(  -8

 .189والتوقيف على مهمات التعاريف)الساحة( ،  294/  1ينظر: المصباح المنير)سوح( -9

 .1129/  2معجم اللغة العربية المعاصرة)سوح(  -10

 .273 – 272/  3العين)سوح( ينظر:  -11

 )المولدون(.318/  1مجمع األمثال  -12

 . 10/462لسان العرب)ضنك(  -13

 .  156ـ 155ديوان قيس بن الخطيم،البيتان لقيس بن الخطيم ومن الوافر،ينظر: -14

 .282/  2مجمع األمثال  -15

 .376/  8العين)فني(  -16

 .2457/  6الصحاح)فني(  -17

 .260/  1، وينظر سر صناعة اإلعراب، ابن جني 485ابن قتيبة  ينظر: أدب الكاتب، -18
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بعد فتح )فتحة النون(،ولم لكونها متطرفة أثر ألف زائدة،أي أنّها أبدلت ألفا ؛لتحركها 

 )ساكن معتل(،فقلبت ضعيف   فاصل  ، واأللف إاّل األلف  وبين الفتحة  بينها  يفصل

ألفا ،مما أّدى إلى اجتماع ساكنين )ألفين(،فوجب إّما حذف أحدهما وإّما التحريك،فإذا  

وقلب حذف األول فقدنا المد وإن حذفنا الثاني فقدنا الم الكلمة،مما تعين التحريك 

الثانية همزة 
(1)

. 

 

ومن المحدثين من جعل أصلها )واوا (،فيرى أّن ف ن اء بفتح الفاء ف ن اِوّي في      

النسب،وهمزتها منقلبة عن أصل،فيجوز حذفها أوقلبها واوا  
(2)

ما غير وهذا التقدير  

ذهب إليه ابن جني  ورواه عنه ابن سيده في قوله ))قال ابن جني الم الف ناء 

مشكلة،وكذلك الم الفِناء فِناء الدار ون ْحوه ا، ال نقطع بيقين من أي الحرفين 

هما،وأقرب ما ينسبان إليه الياء؛ألمرين أحدهما أّن الياء أغلب على الالم من 

الواو،واآلخر أنّهم قد قالوا في فِناء الدار ثناؤها..والثناء من الياء ال محالة((
(3)

. 

 

محدثين بالقول أّن أصل الهمزة )واو(،وقد قلبوها إلى واو في ويظهر أّن ما دفع ال     

ف ن اِوّي)أي عادت إلى أصلها(؛لكثرة استعمال الواو وإهمال األصل)الياء(،كما حدث 

ان  ل فظه ا  إِن ك  او و  ة فِي الو  لِم  ا أثبتُّ ه ِذه اْلك  إِنَّم  مع اللفظ )ذكّي(قال ابن سيده))و 

قد الي اء؛أل نا قد وجدن ا ) ذ  أّما ) ذ ك ي ( ف عدم و  ا الب اب و  ا انتظمه ه ذ  ك و( على م 

ْكي ة ن اِدر((  ذكرُت أ ّن الذُّ
(4)

. 

 

وفِناء اسم مؤنث بألف التأنيث الممدودة،فهي ممنوعة من الصرف؛ألن الف      

التأنيث الممدودة مانعة من الصرف بانفرادها 
(5)

...وال  )وقد صرفت في المثل ) 

( (فِن اء   أصف ْرُت ل ك  
(6)

؛ألن  فناء نكرة،وقد لحقها التنوين للفرق بين معرفتها ونكرتها 
(7)

. 

 

( الفاُء والنوُن والحرُف،المعتل ب اٌب ال  ت ْنق اُس       وأصل الفِن اء من الجذر الثالثي )ف ن ي 

ْعلُوم   لُِمهُ،ولم يُْبن  على قِي اس  م  ك 
(8)

ويجمع على أ ْفنِي ة 
(9)

وفُنِيّ  
(10)

. 

 

                                                 

 39/257.وتاج العروس)فني(693/  2ينظر: شرح التصريح على التوضيح  -1

 .257/  39، و تاج العروس)فني(  412/  2ينظر: النحو الواضح في قواعد اللغة العربية،  -2

ر ف يكون ل هُ معنى ف إِذا  -3 ا يُْقص  ان  ل هُ معنى آخر( المخصص)ب اب م   . 442/  4ُمدَّ ك 

 .133/  7المحكم والمحيط األعظم)ذكو(  -4

 .168/  1ينظر: شرح المفصل  -5

 .282/  2مجمع األمثال  -6

 .17/  1ينظر:شرح ابن عقيل  -7

8-  )  .453/  4مقاييس اللغة)ف ني 

،  2457/  6والصحاح)فني(   343/  15وتهذيب اللغة)ف نَّا(  376/  8ينظر: العين)فني(  -9

 )  . 497/  10والمحلكم والمحيط األعظم)فني(   453/  4ومقاييس اللغة)ف ني 

10-  ، )  .1322القاموس المحيط)ف نِي 
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الفِناء فِناء الدَّار      
(1)

والساحة المتصلة بدور القوم  
(2)

 ))ال ُشْفَعةَ فِي فناٍء ( قال ) 

أي إذا باع احدهم داره بحقوقها دخل حقه  َواَل طَِريٍق َواَل منقبٍة َواَل ركٍح وال رهوٍة((

في الفِناء في البيع،ولم يكن للشركاء في الفِناء شفعة؛ألنه غير منقسم
(3)

وهي الجوار  

والقرب 
(4)

ة ِذر  ويقال لفِناء الدارالع 
 (5)

ِة(أصل   ْذر  وجاء ذلك في المثل )أْنت ُن من  الع 

ِذرة فِن اء الدار؛ألنّهم كانوا يطرحون ذلك بأفنيتهم،ثم كثر حتى سمي الخرء بعينه  الع 

ِذرة ع 
(6)

. 

 

ومن المجاز في الداللة الف ناُء بفتح الفاء النفاذ أو النفاد،وهو الذهاب      
(7)

وهذا  

المعنى هو أصل تسمية المكان بالفِناء،فيرى ابن منظور أّن فِناؤها ِمْن ف نِي  ي ْفن ى؛أل نك 

إِذا تناهيت  إِلى أ قصى ُحُدوِده ا فنِي تْ 
(8)

. 

 

))َما أْصَغْيُت لََك ، وفي المثل )مرة واحدة فقط(وقد ورد)الفِن اُء( في أمثال الميداني      

إنَاًء وال أصفَْرُت لََك فِنَاًء((
أصف ْرُت أخليت،والفناء مكان البروك،وهذا في المعذرة  (9)

ناؤك خاليا  يقول لم آُخْذ إبِل ك  ومال ك فيبق إناؤك مكبوبا ،التجد لبنا  تحلبه فيه،ويبقى ف

مسلوبا ،ال تجد بعيرا  يبرك فيه وال شاة  تربُض هناك 
(10)

   . 
 

 :وهي دال ة على االتجاهاتاللفاظ األالثاني: المطلب

 ِجْربِيَاء )َجَرَب(

))أَْبَرُد ِمْن ِجْربِياَء((     
(11)

الِجْربِي اُء لفظ لم يثبت له داللة المكان؛ألن علماء اللغة 

على خالف في داللته، فقد ذهب الخليل أّن الجربياء شمال بارد 
(12)

ولم يحدد أهو  

                                                 

 .973/  2جمهرة اللغة)فني(  -1

 .162ة(، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي)باب الشفع -2

وينظر:ذخيرة العقبى في شرح  162الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي)باب الشفعة( ،  -3

اِمه ا(  ِة وأْحك  ْفع  ،والحاوي الكبير في فقه مذهب 35/343المجتبى)شرح سنن النسائي( )ِذْكُر الشُّ

 .7/233اإلمام الشافعي 

 .476/  1ينظر: شرح التصريح على التوضيح  -4

 .289/  1لوم اللغة وأنواعها)معرفة الحقيقة والمجاز( المزهر في ع -5

 .354/  2مجمع األمثال  -6

ان  ل هُ معنى آخر(  -7 ر ف يكون ل هُ معنى ف إِذا ُمدَّ ك  ا يُْقص   .442/  4ينظر: المخصص)ب اب م 

 .124/  14لسان العرب)ثني(  -8

 .282/  2مجمع األمثال  -9

 .282/  2ومجمع األمثال 8/306األعظم)صفر( ينظر:المحكم والمحيط  -10

 .117/  1ينظر: مجمع األمثال  -11

 .263 – 262/  1وينظر لسان العرب)جرب(   12/  6العين)جرب(  -12
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الريح المتجه من الشمال أم االتجاه الذي هو مكان الشمال، وذهب ابن دريد إلى أن 

الشمال   هي قالوا   ريح الجربياء 
(1)

 التي تهب بين  الريح  أنّها  زهرياأل  وكذلك  

 

الجنوب والصبا، وعن الليث الجربياء شماٌل باردةٌ  
(2)

وعن الجوهري أنّها ريٌح تقشع  

السحاب،وتجري بين الشمال والدبور
(3)

فالظاهر من علماء اللغة أنّها الريح المنبعثة 

 من الشمال. 

 

للشمال(( أّما الميداني فقد عرف الِجْربِي اء أنّها ))اسم     
(4)

وهو لم يحدد الشمال في 

المثل،أهُو  الريح أم المكان،ولكنه قد أوضح الشمال في قول الشاعر
(5)

 

 َما رَأيْنا ِلُغراٍب َمَثًَل، ... ِإذ بَ َعْثناُه، َيجي بالِمْشَمَلةــ 

فالمشملة))في رواية بفتح الميم وهي مهب الشمال،يعني الجانب الذي بعث نوح 

())الغراب )
(6)

   . 

 

فيظهر من هذا أّن الشمال عند الميداني هو االتجاه أو الجانب ال الريح،ولهذا نجده      

قد عرفه باالسم حيث قال ))الجربياء: اسم للشمال((
(7)

فهو لم يعّدها صفة،كما ذهب  

سيبويه أنها صفة ال اسم 
(8)

بل اسم يدل على االتجاه والمكان الذي تهب منه 

ك على اسميتها،فهي اسم عنده ال صفةالريح،ووافقه ابن مال
(9)

وهي ممنوعة من 

الصرف؛ألنها مختومة بألف التأنيث الممدودة
(10)

. 

 

(الجيم والراء والباء،أصلين أحدهما الشيء       ب  ر  وتصاغ من الفعل الثالثي )ج 

نَّب اِت من ِجْنِسِه،واآلخر شيء يحوي شيئا  آخر البسيط يعلوه ك 
(11)

. 

 

ِب؛ألنه المكان الفارغ من شدة       ر  ويظهرمما تقدم أن سبب التسمية جاء من الج 

البرد 
(12)

،وتعني المكان )مرة واحدة فقط(وقد وردت )الِجْربِياُء( في أمثال الميداني 

))أَْبَرُد ِمْن ِجْربِياَء((المثل الذي ينبعث منه الريح كما في
(1)

وجربياء اسم للشمال
(2)

. 

                                                 

 .266/  1ينظر: جمهرة اللغة)جرب(  -1

 . 186/  1وينظر: مجمل اللغة)جرب(   37/  11تهذيب اللغة)جرب(  -2

 .98/  1ينظر: الصحاح)جرب(  -3

 .117/  1ينظر: مجمع األمثال  -4

/ 5وتاج العروس)غوث(174/ 2البيت من الرمل وهو بال نسبة لقائله في لسان العرب)غوث( -5

 . 6/117والمعجم المفصل في شواهد اللغة العربية314

 .139/  1مجمع األمثال  -6

 .117/  1نفسه  -7

 .263/  4ينظر: الكتاب  -8

 .1436 – 1435/  3الشافية)ابن مالك( ينظر: شرح الكافية  -9

 .168/  1ينظر: شرح المفصل  -10

 .449/  1مقاييس اللغة)جرب(  -11

 .112/  6ينظر: العين)جرب(  -12
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، َهبََب(َمَهب    )َهبَّ

))أَْضيَُع ِمْن لَْحٍم َعلَى َوَضٍم...ومْن تَراٍب فِي َمَهبِّ ِريٍح((     
(3)

ه بُّ موضع هبوب  الم 

الريح
(4)

وهوتعريف لم يرد في المعاجم المتقدمة،ويعزى السبب؛أنّه معروف 

لكن لديهم؛ألن اللفظ إذا كان معروفا  )شائعا (لم يعّرفوه بل يكتفوا بلفظ )معروف(، و

المعنى قد ورد عندهم في مواضع أخرى،فالهيف الريح الباردة التي تهب من قبل 

مهب الجنوب 
(5)

أي مكان الهبوب،وفي تعريفهم للصابئة أنّهم قوم يشبه دينهم دين 

النصارى،إاّل أن قبلتهم نحو مهب الجنوب 
(6)

فالمهب المكان الذي تبدأ منه حركة  

يتحرك في هيئة رياح تهب من مناطق الضغط الرياح أو تمر من خالله، فالهواء 

المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض 
(7)

. 

 

(  الهاء والباء المضّعفة،ويعني االهتزاز       ويصاغ المهب من الجذر )ه بَّ

والحركة،كالريح إذا هبت تهب هبوبا  أي تحركت 
(8)

ه اّب   ويجمع المهب على م 
(9)

. 

 

( في أمثال الميداني       ه بُّ ))أَْضيَُع ِمْن ،وفي المثل )مرة واحدة فقط(وقد ورد )الم 

لَْحٍم َعلَى َوَضٍم .... ومْن تَراٍب فِي َمَهبِّ ِريٍح((
(10)

أي المكان الذي تهب منه الريح،أو 

 تمر من خالله،فهو مكان ال يحفظ فيه شيء،وفيه معنى األمانة والحفاظ عليها.

 

 .مما تقدم أن هنالك عالقات داللية تجمع بين ألفاظ النواحي واالتجاهاتلحظ يُ و     

وان وأْصب ار( فالجميع ــ 1 ج  اء وُجول ور  عالقة الترادف تجمع بين األلفاظ )أْرج 

ة  اح  ناحية الشيءوجانبه،كناحية القبر والبئر والوادي،وكذلك بين اللفظين )س 

 بجانب الدار أو امامها.وفِن اء(فكالهما الناحية أو الفسحة 

 

ه ّب(،فالمهب موضع هبوب ــ 2 عالقة المطلق والمقيد تجمع بين اللفظين )ِجْربي اء وم 

الريح من أي اتجاه كان فهي داللة مطلقة،أّما إذا كان الريُح من الشماِل وبارد فهو 

 جربياء،وهذه داللة مقيدة.

                                                                                                                                            

 .117/  1ينظر: مجمع األمثال  -1

 .117/  1نفسه  -2

 .427/  1مجمع األمثال  -3

 .968/  2الوسيط)المهب(  وينظر المعجم  2318/  3معجم اللغة العربية المعاصرة)هـبب (  -4

 .96/  4ينظر العين)هيف(  -5

 .180/  12تهذيب اللغة)صبا(  -6

  257ينظر قواعد الجغرافيا العامة الطبيعة والبشرية )العوامل المؤثرة في حركة الرياح(،  -7

 .52ــ 51وجغرافية المناخ والنبات )الرياح( 

8-  )  .4/  6ينظر مقاييس اللغة)ه بَّ

 .2318/  3معجم اللغة العربية المعاصرة)هبب( ينظر  -9

 .427/  1مجمع األمثال  -10
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اء وق  ــ 3 ا(،فاألرجاء النواحي أو نواحي عالقة االشتمال تجمع بين اللفظين )أْرج  ص 

المكان، أّما القصا فالناحية البعيدة،ومن الممكن ان تكون العالقة بينهما علقة المطلق 

 والمقيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعالساالفصل 

 الةاأللفاظ الد  

 على

 البساتين والحدائق والحقول
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 توطئة

ق ة وأشجار، كل أ رض وهو)) بُْست انالبساتين جمع       ائِط وفيه ا نخيل ُمت ف رِّ يحوطها ح 

ار ف ِهي  بُْست ان ة فِي وسط اأْل ْشج  اع  ر  ((يُمكن الزِّ
 (1)

ِديق ةُ أّما  اْلبُْست اُن ي ُكوُن فهي ))اْلح 

اط  ثُمَّ  ق  بِه ا أ ْي أ ح  ائِط  أ ْحد  ْفُعول ة  أِل نَّ اْلح  ْعن ى م  ائِطٌ ف ِعيل ةٌ بِم  ل ْيِه ح  تَّى أ ْطل قُوا ع  ُعوا ح  سَّ ت و 

ائِقُ  د  ْمُع اْلح  اْلج  ائِط  و  ْيِر ح  ان  بِغ  إِْن ك  ل ى اْلبُْست اِن و  ِديق ة  ع  ((اْلح 
 (2)

أّما الحقل  

اُح فهو)) ْقُل اْلق ر  اْلح  قُهُ و  ر  عَّب  و  ا ت ش  اق  إذ  ْمُع س  ِهي  ج  ْرُع ق ْبل  أ ْن ي ْغلُظ  ُسوقُهُ و  الزَّ

احُ  اْلق ر  ْيءٌ  و  ةُ الَّتِي ل ْم ي ْخت لِْط بِه ا ش  ((اأْل ْرُض اْلب اِرز 
 (3)

 

تدل على كل مكان حاوي لنّبات،غيرالمراعي والحظائر واألماكن وألفاظ الفصل      

م على وويقوكل قطعة من األرض قابلة للحرث والزرع  التي هي مجمع للحيوان،

 مبحثين رئيسين.

 

 وهي: [البساتين والحدائقاأللفاظ الدال ة المبحث األول:]

 َرْوَضة )َرَوَض، َرَضو(

())تََجنََّب َرْوَضةً وأحاَل يَعُدو(     
(4)

ةُ ماء ونبات في موضع مطمئن  ْوض  الرَّ

فِّل ُمت س 
(5)

ة(  ْوض  ْوض جمع ر  وعن ابن دريد )الرَّ
(6)

فالتاء إذن للوحدة،فارقة بين  

الجمع وواحده،فال يعتد بهذا التأنيث في منع الصرف
(7)

. 

 

( الراء والواو والضاد،أصالن متقاربان       ض  و  وتصاغ من الجذر الثالثي )ر 

أحدهما يدل على اتساع ،واآلخر ت ْليِين وت ْسِهيل،فمن األول الروضة،فيقال أراض 

ء الوادي إذا استنقع فيه الما
(8)

ْوض  وتجمع الروضة على الرَّ
(9)

وِري اض 
(10)

 

ان   ات  وِرْيض  ْوض  ور 
(11)

ات   وجمع الجمع ِري اض 
(12)

ات   ض  و  ور 
(13)

. 

 

وقد قلبت الواو ياء في الجمع )رياض(،وعّزه ابن جني لخمسة أسباب وهي      

لواو في :االثانية:إّن الجمع أثقُل من الواحد ولهذا تقلب الواو إلى ياء؛لخفتها،األولى

اض مسبوقة بالكسر الثالثةالواحد ضعيفة ساكنة  ْوضة ِرو   :إّن بعدالرابعة:إّن أصل ر 

                                                 

 .227(،بُْست انالكليات)ال -1

 .1/125)حدق(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -2

 .150)حقل( ،طلبة الطلبة -3

 .1/122مجمع األمثال -4

 .156/  2الزاهر في معاني كلمات الناس)قولهم: هذا كالم ُمْست أْن ٌف(  -5

 .753/  2جمهرة اللغة)رضو(  -6

 .168/  1ينظر: شرح المفصل  -7

 .459/  2مقاييس اللغة)روض(  -8

 .753/  2ينظر: جمهرة اللغة)رضو(  -9

 .156/  2ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس)قولهم: هذا كالم ُمْست أْن ٌف(  -10

 .245/  8ينظر: المحكم والمحيط األعظم)روض(  -11

 .249/  5ينظر: تكملة المعاجم العربية)روض(  -12

 .960/  2ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة)روض(  -13
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:صحة الالم في روضة أمكنها إعالل الخامسةالواو ألفا  واأللف قريبة الشبة بالياء، 

العين،ويشترط ابن جني بتوفر األسباب الخمسة،فمتى أخلت ببعضها انكسرالقول،ولم 

ال فلم تقلب الواو؛لتحركها في الواحد)ط ِويل( تجد هناك علة للقل ب،كِطو 
(1)

. 

 

الروضة المكان المطمئن الذي يجتمع فيه الماء،فيكثر نبته و     
(2)

وال يقال في  

الشجر روضة وإنّما الروضة في النبت والحديقة في الشجر 
(3)

وروى ابن  

أّن أحسن ما تكون عليه الروضة في المكان الذي فيه غلظ  هـ(224)تسالم

وارتفاع،قال الشاعر 
(4)

 

َها ُمْسِبٌل َهِطلُ ــ   َما َرْوَضٌة ِمْن رِياِض الَحْزِن ُمْعِشَبٌة ... َخْضراء، جاَد َعَلي ْ

فالحزن ما بين زبالة فما فوق 
(5)

. 

 

أي [18]الروم الصَّاِلَحاِت فَ ُهْم ِفي َرْوَضٍة ُيْحبَ ُرونَ فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا قال تعالى     

ون   رُّ في الرياحين والنباتات الملتفة،وبين أنواع الزهر في الجنان يُس 
(6)

والروضة  

األرض ذات الخضرة ،والبستان الحسن ،وال تكون الروضة إاّل بماء معها أو إلى 

جنبها 
(7)

وقيل الروض مستنقع الماء  
(8)

المجاز في الداللة الّروضة ما بقي في ومن 

الحوض من الماء
(9)

وهي الجزء من مسجد المدينة المنورة،الكائن بين قبر الرسول  

( والمنبر )الروضة النبوية( محمد )
(10)

))بَْيَن قَْبِري (قال الرسول محمد )

وِمْنبَِري َرْوَضةٌ ِمْن ِريَاِض الَجنَِّة((
(11)

 وهي الضريح والمزار والتربة
(12)

ومن  

السماء الكواكب التي تكون  من الصغر ال ترى بالعين المجردة 
(13)

والروضة مرحلة 

تعليمية للطفال دون سن المدرسة )روضة األطفال( 
(14)

. 

 

 

                                                 

 .364/  2ينظر: سر صناعة اإلعراب  -1

/  2وينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس،   225شرح المعلقات التسع)معلقة عنترة(،  -2

156. 

 . 225شرح المعلقات التسع)معلقة عنترة(،  -3

 .57البيت للعشى ومن البسيط،ينظر:ديوان األعشى الكبير -4

 .5/  1غريب الحديث )ابن سالم( )ترع(  -5

 .81/  20جامع البيان في تأويل القرآن )تفسير الطبري(  -6

 .245/  8المحكم والمحيط األعظم)روض( -7

 .212مفردات ألفاظ القرآن )روض(  -8

 .156/  2م: هذا كالم ُمْست أْن ٌف( الزاهر في معاني كلمات الناس)قوله -9

 2وينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة)روض(   249/  5تكملة المعاجم العربية)روض(  -10

 /960. 

 .6/305مصنف ابن أبي شيبة  -11

 .249/  5تكملة المعاجم العربية)روض(  -12

 .249/  5 )روض(نفسه -13

 .960/  2معجم اللغة العربية المعاصرة)روض(  -14
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ويظهرأّن سبب تسمية الموضع بالّروضة هو من )أراضهم(،إذا أرواهم بعض      

الري
(1)

ةُ( في أمثال الميداني  ))أْحَسُن ِمْن مرات فقط(،أحدها7)وقد وردت)الّرْوض 

بَْيَضٍة في َرْوضة((
(2)

أحسن من االستحسان والرغبة في الشيء،أن يكون على صفة  

ارة ُخْضرة الروضة  معينة،فالعرب تستحسن نقاء البيضة في ن ض 
(3)

وظاهر المثل 

 كناية لما يجب أن تكون عليه الروضة من جمال وصفاء.

 

، َجنَن، َجنْ   َجن(الَجنَّة )ِجن 

(())هَُو مْن أْهِل الَجنَّةِ      
(4)

نَّةُ الحديقة،وهي بستان ذات شجر ونزهة  الج 
(5)

واألرض 

ذات الشجر والنخل،وال تسمى جنة حتى يجنها الشجر أي يسترها 
(6)

فأصل الجنة  

نَّة،أو ما يقربه في اشتقاق اللفظ،ولذلك  الستر،ولهذا كل شيء يستر شيئا  آخر فهو ج 

ُسّمي الترس مجنا ؛ألنه يستر صاحبه ،والقبر جننا  والطفل ما دام في بطن أمه فهو 

نِيٌن؛ألنه مستور ومحفوظ  ج 
(7)

والعرب تسمي النخيل جنة قال الشاعر
(8)

. 

َنيَّ  َواِضِح، َتْسِقي َجّنةا ُسُحقا     كأنَّ َعي ْ (9)ِفي َغْرَبْي ُمَقتَّلٍة، ... ِمَن الن َّ
  

 

مستور عنهم اليوم  وهو ثواب  المسلمون في اآلخرة، ما يصير إليه  والجنة      
(10)

 

ٌر ُمْستَ َقرًّا َوَأْحَسُن َمِقيًلا تعالى قال أي مكانا  يستقر  [91]الفرقان َأْصَحاُب اْلَجنَِّة يَ ْوَمِئٍذ َخي ْ

فيه أكثر األوقات للتجالس والتحادث 
(11)

ومن المجاز في الداللة الُجنّة بضم الجيم 

فَّن  نُّ فيه الميت أي يُك  ن ُن القبر وقيل الكفن؛ألنه يُج  الدرع،والج 
(12)

والِجنَّة 

المالئكة
(13)

َنُه َوبَ ْيَن اْلِجنَِّة َنَسبااقال تعالى والجنان القلب [185]الصافات َوَجَعُلوا بَ ي ْ

وقيل الليل إذا أسود أي سواده،وقيل دماء الناس 
(14)

والُجنَّةُ الصيام؛ألنّه ستر من  

النار 
(15)

والِجن ان باب من أبواب مدينة الرقة وحلب  
(16)

. 

 
                                                 

 .55/  7ينظر: العين)روض(  -1

 . 2/366، 2/357، 2/123، 1/439، 1/126، 1/122وينظر: 229/  1مجمع األمثال  -2

 1/229نفسه ينظر: -3

 )المولدون(.2/409مجمع األمثال -4

 .22/  6العين)جن(  -5

 .93/  1جمهرة اللغة)جنن(  -6

 .93/  1 )جنن(نفسهينظر: -7

 .73ومن البسيط،ينظرديوان زهير بن أبي سلمىالبيت لزهير بن أبي سلمى  -8

 .2094/  5الصحاح)جنن( -9

10-  )  .421/  1مقاييس اللغة)ِجنٌّ

 .122/  4تفسير البيضاوي،  -11

 .22/  6العين)جن(  -12

 622/  3،وينظر:تفسير مقاتل بن سليمان 267/  10تهذيب اللغة)جن(  -13

 .2094/  5ينظر: الصحاح)جنن(  -14

 .8 4يح البخاري)ابن بطال( )فضل الصوم( ينظر: شرح صح -15

 .307/  1معجم البلدان)الجنان(  -16
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وتصاغ الجنة من الجذر)ِجّن( الجيم والنون المضّعفة،أصٌل يدل على الستر      
(1)

 

نّات   وتجمع على ج 
(2)

وِجن ان   
(3)

. 

 

ويظهرأّن أصل تسمية الجنة من الستر،وعن ابن فارس أّن الجيم والنون يدالن      

أبدا  على الستر
(4)

نّةُ( في أمثال الميداني ) ))َجنَّةٌ مرات فقط( أحدها6وقد وردت )الج 

تَْرعاها َخنَاِزيُر((
(5)

ناس لم المثل من أمثال المولدين، ويراد به أّن األمور قد تدار من أُ 

 لم يكونوا أهال  لها. 

 

 بُْستَان )بَْست، بُْست(

())ما هَُو إالَ بُْستَاٌن للظَِّريِف(     
(6)

البُْست اُن هو كل موضع فيه شجر أو نخل أو عنب 
(7)

اتِين  ويجمع على ب س 
(8)

؛ألّن كل اسم على فِْعال ن،مثلث الفاء ساكن العين أو 

الين متحركة،يجمع على ف ع 
(9)

. 

 

وعلماء اللغة يرون أّن بُْست ان اسم معّرب     
(10)

وذهب الجواليقي إلى أنّه فارسي 

معّرب 
(11)

والفيروزآبادي يرى أنّه معرب من بوستان
(12)

والزبيدي أنّه مركب من 

)بو()ستان(بمعنى أخذ الرائحة،فسقطت الواو عند االستعمال،ثم توسعوا فيه حتى 

أطلقوه على األشجار
(13)

أنّه فارسي محض،وهو مركب من وأّدي شير يرى 

)بوي(الرائحة و)ستان(محل
(14)

. 

 

 

 

 

 
                                                 

 .421/  1مقاييس اللغة)ِجّن(  -1

 .476/  1وإيضاح شواهد اإليضاح   22/  6ينظر: العين )جن( -2

 .218/  7والمحكم والمحيط األعظم)جن(   269/  10ينظر: تهذيب اللغة)جنجن(  -3

 .35العربية، الصاحبي في فقه اللغة  -4

 2، 258/  2،  391/  1،  356/  1،  76/  1)المولدون(، وينظر: 190/  1مجمع األمثال  -5

 /410. 

 )المولدون(.2/327مجمع األمثال -6

 .683/  2إسفار الفصيح)الجنة(  -7

 .684/  2 )الجنة(نفسهينظر: -8

 .172/  2ينظر:شرح شافيه ابن الحاجب)الرضي األستراباذي(  -9

لّم ت به العرب من كالم العجم..( ي -10 وإسفار  1324/  3نظر: جمهرة اللغة)باب ت ك 

 . 2/684الفصيح)ابو سهل الهروي( )الجنة(

11- ،)  .165المعرب من الكالم األعجمي)بُْست ان 

 .1180ينظر: القاموس المحيط)بست( ،  -12

 .443/  4تاج العروس)بست(  -13

( ،األلفاظ الفارسية  -14  .22المعربة)بُْست ان 
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البستان الحديقة     
(1)

والجنة  
(2)

وقيل الشجر المجتمع  
(3)

وقد خص البستان بحديقة  

النخل 
(4)

وهو األرض التي يزرع فيها النخيل وغيره من األشجار المثمرة  

والخضراوات 
(5)

ان  ومن األمكنة البستان قرية أسفل من واسط،وأخرى بين أْرج 

والّزطّ،كلتاهما تسمى بستان 
(6)

وقرية بالقرب من دمياط، وموضع مخصوص  

بالقراف ِة الكبرى من مصر،وبها مدفن السادة العلماء 
(7)

. 

 

ويظهر مما تقدم أّن أصل التسمية جاء من تعريب )بوستان( بمعنى مكان      

(الرائحة،ث م حدث في تعريب الكلمة إسقاط الواوفصار)بُْست ان 
(8)

وقد ورد )البُْست اُن( 

))َصالَبَةُ اْلَوْجِه َخْيٌر ِمْن َغلَِّة بُْستَاٍن(( مرات فقط(، أحدهما3في أمثال الميداني )
(9)

 

ْجِه قلة الحياء ال ب ةُ اْلو  فص 
(10)

ْرع  والثَّمروغلة البستان الدَّْخل الذي ي ْحُصل ِمن  الزَّ
(11)

 

والذي جاري الذي يجب ان يكون بين الناس،وظاهر المثل يضرب لطبيعة السلوك الت

 يتطلب الجّدة والصالبة.

 

 َخْبَراء )َخبَِر(
 

))خْبَراُء َواٍد لَْيَس فِيَها َمْهلَك((     
(12)

اُء اسم لمكان يكثر فيه شجر السدر  ْبر  الخ 

والماء،وهي في أصل اللفظ صفة كثر استعمالها فصارت اسما ، وقد كّسرت العرب 

اللفظ حين صار اسما  
(13)

. 

 

ويرى ابن خالوية أنّه ليس في كالم العرب اسم ممدود جمع مقصورا  إاّل ثمانية      

أسماء منها خبراء وخبارى؛ألن الممدود يجمع على أْفِعل ة  كرداء وأردية 
(14)

. 

 

  التأنيث ألف   عن منقلبة  فيها  والهمزة       
(15)

 ولهذا ال تدخل على الكلمة عالمة   
                                                 

 .147وينظر: القاموس المحيط)بست(،   471/  8المحكم والمحيط األعظم)بست(  -1

 .62مختار الصحاح)جنن(،  -2

 .853ينظر: القاموس المحيط)ل فّة(،  -3

 .443/  4ينظر: تاج العروس)بست(  -4

 .202/  1معجم اللغة العربية المعاصرة)بستن(  -5

( معجم ما استعجم -6  .249/  1)بُْست ان 

 .257/  34تاج العروس)بستن(  -7

( ،   443/  4)بست( :نفسهينظر -8  .22و األلفاظ الفارسية المعربة)بُْست ان 

 .330/  2،  121/  1)المولدون(، وينظر: 417/  1مجمع األمثال  -9

 .460/ 6تكملة المعاجم العربية)صلب(، -10

لَّة(النهاية في غريب الحديث واألثر)اب -11  .3/381ن األثير( )الغ 

 .246/  1مجمع األمثال ، -12

 .399 – 398/  3ينظر: الكتاب  -13

،و المزهر في علوم اللغة وأنواعها السيوطي  132 – 131ينظر: ليس في كالم العرب،  -14

 .199/  2هـ(  911)ت

 .274/  1ينظر: الخصائص)باب في عكس التقدير(  -15
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مة التأنيث ال تدخل على عالمة التأنيث((،وهو غير تأنيث؛لقول النحاة ))إن عال

مرضي عند ابن جني،ويعده من باب عكس التقدير وغريب في العربية
(1)

فهو يرى  

أّن الهمزة في فعالء عالمة تأنيث كما أّن النّون في فعالن عالمة تأنيث،وقد يكونا 

أصلين،وأّن كل واحد منهما قائم بنفسه غيرمبدل من اآلخر،وقد يكون أحدهما منقلب 

عن اآلخر 
(2)

. 

 

( الخاء والباء والراء،أصالن أحدهما اللين       بِر  وخبراء من الجذر الثالثي )خ 

لرخاوة وا
(3)

ب ار    وتجمع على خ 
(4)

ب ارى   وخ 
(5)

ب اِري   وخ 
(6)

اوات بالتاء جمع   ْبر  وخ 

سالمة بعد إبدال الهمزة واوا  ... 
(7)

وُخبُور  
(8)

. 

 

ْبر وهو شجر السدر،وحولها       ْبراُء الروض التي يبقى فيها الماء،وينبت فيها الخ  الخ 

بِرة  عشب كثير وتسمى الخ 
(9)

هلة المنخفضة،تنبت السدر وتسمى وهي األرض الس

ْعقُل ة(؛ألنها تعقل الماء أي تحبسه  )م 
(10)

وقيل األرض السهلة  
(11)

الدمثة
 (12)

. 

 

اُء( في أمثال الميداني       ْبر  ))خْبَراُء ،وفي المثل )مرة واحدة فقط(وقد وردت)الخ 

َواٍد لَْيَس فِيَها َمْهلَك((
(13)

ْدر،وهي  مناقع للماء يبقى فيها فالخبراء مكان فيه شجر السِّ

،ويضرب للكريم يأمن جيرانه سوء الحال وضفف العيش ْيف  إلى الصَّ
(14)

والمثل فيه  

 معنى التكافل االجتماعي.

 

 

 

 

                                                 

 .273/  1 :نفسهينظر -1
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 .246/  1مجمع األمثال ، -13

 .246/  1نفسه ، -14



330 

 

 الِغْين )َغيََن(

ى الِغيِن((      ))آنَُس ِمْن ُحمَّ
(1)

الِغينةُ األرض ذات الشجر الملتف
(9)

ة  م  وقيل األ ج 
(3)

 

وكل ما غشي شيئا  حتى لمسه فقد غين عليه 
(4)

وقيل األشجار الملتفة في الجبال وفي 

السهول بال ماء،فإذا كانت بماء فهي غيضة 
(5)

ْين ةُ الروضة  والغ 
(6)

وبالفتح اسم 

أرض
(7)

. 

 

ومن المواضع الِغيُن اسم موضع كثير الحمى، والِغين ةُ بالكسر موضع      

لشام باليمامة،وبالفتح موضع با
(8)

يُن بالفتح حرف من حروف الحلق   ومن المجاز الغ 
(9)

فيبدلون الميم نونا   والغيم أو السحاب، وقيل الغين لغة في الغيم، 
(10)

بكسر   والِغين 

شجرة غيناء، وهي الكثيرة الورق الملتفة األغصان   الياء جمع وسكون   الغين
(11)

 

والِغين ة ُما سال من الجيفة 
(12)

يُن العطش   والغ 
(13)

. 

 

( الغين والياء والنون،ذو أصول متعددة فهو الغيم       ي ن  والِغْيُن من الجذر الثالثي )غ 

والعطش والشجر والروضة 
(14)

. 

 

ويظهر مما تقدم أّن سبب تسمية المكان بهذا االسم هو إّما من تغطية المكان      

عليه  بالنبات؛ألن كل ما غشي شيئا  حتى لمسه فقد غين
(15)

وإما ِمن أْغي ن  المكان إذا  

أخضر إلى السواد؛لكثرة الشجر فيه وكثرة ورقه 
(16)

وقد ورد )الِغيُن( في أمثال 

))آنَُس ِمْن ُحمَّى الِغيِن((، وفي المثل )مرة واحدة فقط(الميداني 
(17)

والغين موضع 

ون  كثيرا مُّ أهله يُح 
(18)

يتصف أهل هذا والمثل فيه معنى المبالغة، وحّمى أهله صفة 
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 ُمْجتَنى َعِويص )َجنََي، َعَوَص(

ِويص ((      ن ْيتُها ِمْن ُمْجت نى  ع  ))ج 
(1)

ام  طريـا    اد  نِـيُّ الثَّمـر م  تَُساقِْط قال تعالىالج 

[98]مريم َعلَْيِك ُرطَبًا َجنِي ًا
(2)

ْوِضُع االْجتِناء والُمْجت ن ى م 
(3)

وهو في أصل وضع  

اللغة مكان حاوي على الثمار التي تم جنيها أو اقتطافها
(4)

. 

 

ى       ْجر  ِويُص ف ِصف ةٌ غالبةٌ تجري م  ا الع  والعويص صفة المجتنى قال ابن سيده))فأمَّ

االْسِم((
(5)

و ص ضد اإلمكان واليسر والع 
(6)

ُعب    صا  ص  و  ِوص  الشَّيُء ع  وع 
(7)

. 

 

     ) والتنوين في)ُمْجت نى 
(8)

عالمة الخفة  لالسم  قال ابن يعيش))وقال قوم ينتمون إلى 

رَّ في األسماء نظير الجزم في األفعال فال يُْمن ع الذي ال ينصرف ما في  التحقيق إّن الج 

ل ُم الِخفّة وهو التنوين((  الفعل نظيره وإنما المحذوف منه ع 
(9)

ويرى أن التنوين في 

ء المذكرة التي في آخرها ألٌف زائدةٌ دليٌل على تذكيره وصرفهاألسما
(10)

. 

 

(الجيُم والنوُن والياُء،أصٌل واحٌد يدلُّ على أْخِذ       ن ي  والمجتنى من الجذر الثالثي )ج 

الثمرِة من ش جِره ا 
(11)

وهو سبب التسمية؛ألّن المكان سمي بالفعل الذي يقام به عملية  

(العيُن والواو والصاُد،أصٌل  ص  و  جني الثمر، أّما العويص فهو من الجذر الثالثي )ع 

يدلُّ على قِلة اإلمكان في الشيء
(12)

. 

 

ِويص( في أمثال الميداني       ،وفي )مرة واحدة فقط(وقد ورد اللفظ)ُمْجت نى ع 

ِويص ((المثل)) ن ْيتُها ِمْن ُمْجت نى  ع  ج 
(13)

ْعب أو بعيد أي مكان ص 
(14)

والمثل من قول  

الراجز
(15)

 . 

َجنَْيتُها ِمْن ُمْجتَنًى َعويِص، ... ِمْن ُمْجتَنى اإِلْجِردِّ والكريصِ ــ 
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  .مما تقدم أن  هنالك عالقات داللية تجمع بين ألفاظ البساتين والحدائقيُلحظ  و     

نَّة والبُْست ان والِغْين( فالجنة داللة عامة لكل ــ 1 عالقة االشتمال جمعت األلفاظ )الج 

أرض ذات شجر ونخل غطّى الشجر أرضها أي سترها،ومن ذلك )البستان(فقد ال 

يكون جنة إذا لم يغط الشجر أرضه، أّما)الغين( فهو األرض ذات الشجر الملتف 

 مغطيا  األرض التي عليها.

 

اء( فالروضة موضع عالقة ــ 2 ْبر  نَّة وبُْست ان وخ  ة وج  ْوض  التقابل جمعت األلفاظ )ر 

 فيه ماء ونبات )عشب( أّما الجنة والبستان وخبراء فموضع فيه ماء وشجر. 

 

 

الة على المبحث الثاني: ]  وهي:[الحقولاأللفاظ الد 

 

 َمْنبِت )نَبََت(

)أَْعلَُم بَِمْنبِِت القَِصيِص(()     
(1)

ْنبُِت الموضع الذي ينبت فيه الشيء الم 
(2)

وهو عند 

الشيخ عبد القاهر الجرجاني من الشاذ؛ألّن اسم زمان الحدث ومكانه يبنى على 

ْفِعل( بكسر العين إذا كان من  ل( بفتح الميم والعين إذا كان من )ي ْفُعل(،وعلى )م  ْفع  )م 

ْنبِت بالكسر،وقياسه الفتح ؛أل ّذ الم  نه من ي ْفُعل بالضم والقياس الفتح)ي ْفِعل(،وقد ش 
(3)

 

ولكن الرضي األستراباذي ونقال  عن ابن الحاجب لم يؤكد على شذوذها،في قوله 

ْنبِت((  اْلم  ْوِعد  ... و  م  ْضِرب  و  ْفِعل  ن ْحو  م  ل ى م  ْكُسوِره ا ع  ِمْن م  ))و 
(4)

ووافقه ركن الدين 

هـ( 715)تاألستراباذي
(5)

. 

 

ْنبِت وغيرها من األلفاظ قد وردت مفتوحة في       ْن يرى أّن م  ومن المحدثين م 

))ما تنص عليه  هـ(1398)تالسماع كما وردت بالسماع الكسر،قال عباس حسن

المراجع اللغوية من ورود السماع الصحيح بالكسر وبالفتح في أغلب تلك الكلمات 

،منبت..ال معنى إلبرازها دون االقتصار على أحد الضبطين مثل مسجد،موضع

ووصفها بأنّها وردت مكسورة وكان قياسها الفتح،فقد ثبت أنّها وردت بالفتح أيضا .. 

كما ورد السماع بالكسر((
(6)

. 

 

والمنبت نكرة؛ولهذا نجده مالزم في كثير من النصوص لإلضافة،كما في الحديث      

وءِ  الشريف  (())الَمْرأةُ الَحْسنَاُء في َمْنبِِت الس 
(7)

 ))أَْعلَُم بَِمْنبِِت المثل  في   جاء وما  
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القَِصيِص((
(1)

. 

( النون والباء والتاء،أصٌل واحٌد يدل       ْنبِت( من الجذر الثالثي )ن ب ت  وأصل )الم 

على نماء في مزروع ثم يستعار 
(2)

ن ابِت( كما جاء في المثل ) )إنََّك ويجمع على )م 

القَِصيِص((لََعالٌِم بَِمنَابِِت 
(3)

فحقه المنع من الصرف؛كونه جمعا  ليس على زنته  

واحدٌ 
(4)

ف اِعل  على وزن م 
(5)

ولكنه صرف وجر بالكسر؛ألنه مضاف  
(6)

. 

 

ْنبُِت األصُل والموضع الذي ينبت فيه الشيء       الم 
(7)

أو موضع النَّباتِ  
(8)

والعرب  

ْنبِت  ة الطيبة التربة الم  تسمي البُْقع 
(9)

. 

 

ْنبِت جاء من النبات؛ألنه موضع النبتة وأصلها الذي     ويظهرأن تسمية الموضع بالم 

تنمو فيه 
(10)

ْنبُِت( في أمثال الميداني ) ))أَْعلَُم بَِمْنبِِت مرات فقط(،أحدها3وقد ورد )الم 

القَِصيِص((
(11)

))إنََّك لََعالٌِم بَِمنَابِِت القَِصيِص((وقوله  
(12 )

فالقصيص جمع 

ْمأة،فيستدل على الكمأة بها،ويضرب للرجل العالم قصيصة،وهي شُ  ة تنبت عند الك  ير  ج 

بما يحتاج إليه 
(13)

. 

 

 الَحْقل )َحقََل(

))اَل يُْنبُِت البَْقلَةَ إالَّ الَحْقلَةُ((     
(14 )

ْقُل كل قطعة من األرض قابلة للحرث  الح 

والزرع 
(15)

. 

ْقل ة تتعاقب مع حركة العين،فالعين  هـ(392)تيرى ابن جنيو      أّن التاء في الح 

ْقلة  قِل ح  متحركة عند عدم وجود التاء،فإذا ألحقوا التاء أسكنوا العين نحو ح 
(16)

ووافقه 

ابن سيده
(17)

ويرى ابن منظور أنّهم قد أنّثوا الحقل في المثل ؛لتأنيث البقلة
(18)

. 
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التسكين يتعلق بعدد الحروف بين  المالحظ ِمّما تقدم ومن كالم ابن جني أنّ و     

ْقلة(،فاللفظ إذا كان من ثالثة حروف كان باإلمكان  قِل ح  اللفظين الثالثي والرباعي)ح 

( فعندما نلحق بناء الكلمة بحرف آخر،سواء  قِل  ،ح  ت ب  تحريك الحروف جميعا  نحو )ك 

ن كان ضميرا  أو غير ضمير،أصبح من الصعب لفظها جميعا  بحركات دون تسكي

ت ْبن ا. ت ْبُت وك  ت ب ْت وك   أحدها،حتى لو كان ذلك الملحق بها نحو ك 

 

ْقلة(،وهو       قِل( والمؤنث )ح  ْقلة( هو تأنيث فارق بين المذكر )ح  والتأنيث في )ح 

تأنيث ال يعتد به في منع الصرف 
(1)

. 

(الحاء والقاف والالم،أصٌل واحٌد وهو      ق ل  األرض  والحقل من الجذر الثالثي )ح 

وما قاربه 
(2)

ويجمع على ُحقُول  
(3)

وأْحق ال
(4)

. 

 

الحقل عند الخليل الزرع إذا تشعب ورقه قبل أْن يغلظ      
(5)

وهوالقراح
(6)

عند أهل 

العراق
(7)

ةُ التي يزرع فيها البُرُّ  ْزرع  وهو الم 
(8)

وقد يجمع الحقل بين المعنيين الزرع 

الطيب ويقال في الزرع اذا تشعب واألرض، كقول ابن فارس))الحقل القراح 

ورقه((
(9)

واألصل األرض 
(10)

وهو األرض الطيبة التربة،الخالصة من شائب 

السبخ،الصالحة للزرع 
(11)

وفي اللسان الموضع البكر الذي لم يزرع فيه قطٌّ 
(12)

. 

 

ْقل من بالد خوالن       ْقُل قريةٌ بجنب أيلة على البحر،والح  ومن أسماء األماكن الح 

حي صعدة من نوا
(13)

وواد  كثير العشب من منازل بني سليم  
(14)

وهوحقل 

األلغام،وحقل االختبار،وحقل الرماية مكان مهيأ للتدريب،وحقل البترول ... 
(15)

ومن 

المجازالحقل دواء يستطب للبعير به
(16)

. 
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ويظهر أّن الحقل هو اسم يجمع بين األرض والزرع،أو أي شيء آخر،فال يطلق      

الحقل على األرض فقط،وال على الزرع دون األرض،وكذلك النفط واأللغام دون 

األرض 
(1)

ْقُل( في أمثال الميداني   ))اَل ،وفي المثل (مّرة واحدة فقط)وقد ورد )الح 

الَحْقلَةُ((يُْنبُِت البَْقلَةَ إالَّ 
(2)

أي ال يلد الوالد إاّل مثله،ويضرب للكلمة الخسيسة تخرج 

من الرجل الخسيس
(3)

. 

 

 َحْلفَاء وقَْصبَاء )َحلََف، قََصَب(

))أَْسَرُع... ِمْن شَراَرٍة في قَْصبَاَء وِمَن النَّار تُْدنَي ِمَن اْلَحْلفَاء((     
(4)

ْلف اُء  الح 

ل ف،وهي على قياس ق ْصب اء  ل ف ة والجمع الح  نبات،الواحدةُ ح 
(5)

والقصباء موضع  

القصب،كما يقال لموضع الشجر الغيضة ولموضع النخل الحديقة 
(6)

. 

 

وصرفهما محلُّ نظر بين علماء اللغة،فقد ذهب ابن جني أّن الهمزة في قصباء      

للتأنيث؛لما جاز دخول الهاء عليها نحو حلفاءة وحلفاء ليست للتأنيث،إذ لو كانت 

وقصباءة،فيلزمه صرف الكلمة عند حذف الهاء؛ألن الهمزة عندنا ليست للتأنيث،وهذا 

هو األشهر من أمر قصباءة وحلفاءة
(7)

أّما من ذهب بنزع الهاء،واعتقد أّن الهمزة  

للتأنيث،لزمه أاّل يصرف قصباء وحلفاء 
(8)

رفهما؛ألجل وذهب العكبري إلى منع ص

همزة التأنيث
(9)

وكذلك ابن يعيش يرى أّن ألف التأنيث المقصورة والممدودة مانعتان 

للصرف  بانفرادهما 
(10)

. 

 

(الحاء والالم والفاء،أصٌل واحٌد وهو المالزمة       ل ف  ْلف اُء من الجذر الثالثي )ح  والح 

ةٌ،وهي من الشاذ على األصل  ْلف اء  ... وهي نبت الواحدة ح 
(11)

ويظهر من نص ابن  

فارس أّن الحلفاء من المالزمة؛فهي مجموعة من النبات الزمت موضعا  معينا  

 فأصبح الموضع يعرف بهذا االسم.

 

  

 

                                                 

/  3والمخصص)باب أعيان النبات والشجر صفة الزرع(   32/  4ينظر: تهذيب اللغة)حقل(  -1

 .534/  1ومعجم اللغة العربية المعاصرة)حقل(   180

 .230/  2مجمع األمثال  -2

 .230/  2نفسه  -3

 .355/  1مجمع األمثال  -4

 .232/  3ينظر:العين)حلف(  -5

 .305ينظر: التلخيص في معرفة أسماء األشياء)أسماء الشجر(، -6

 .170/  1ينظر: المنصف)شرح كتاب التصريف(  -7

 .170/  1:نفسه ينظر -8

 .463/  1ينظر: التبيان في إعراب القرآن)أشياء(،  -9

 .168/  1ينظر:شرح المفصل  -10

ل ف(  -11  .98 – 97/  2ينظر: مقاييس اللغة)ح 
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( القاف والصاد والباء،أصالن فهي  الق ْصب اءُ أّما      ب  من الجذر الثالثي )ق ص 

صحيحان أحدهما امتداد في أشياء مجوفة ،والقصباء جمع قصبة 
(1)

ويظهر أن هذا 

األصل فيه معنى المالزمة أيضا  ؛ألن القصباء كما قال جمع قصبة فهي،مجموعة من 

 القصب الزمت مكانا  معينا ،فعرف المكان باسمها. 

 

ل ف   تُجمع الحلفاءف أّما جمعهما       على ح 
(2)

وذهب سيبويه إلى أّن حلفاء للواحدة  

والجمع 
(3)

ووافقه ابن السراج 
(4)

الفِي وتجمع   أيضا  على ح 
(5)

أما ق ْصب اء فهي واحٌد  

وجمع 
(6)

ق اصب  وتُجمع أيضا  على م 
(7)

. 

 

القصباء والحلفاء نباتان األول نبات ساقه ذو أنابيب      
(8)

والثاني نبات عشبي  

معمر من الفصيلـة النجيليـة،أوراقـه مستطيلـة خيطية أو أسلية النصل،يلتف بعضها 

على بعض،وتصنع منها أنواع من الحصِر والِحب اِل 
(9)

. 

 

ومن علماء اللغة من ذهب إلى الداللة المكانية،فأبو هالل العسكري يرى أّن      

القصباء موضع القصب 
(10)

لى أن القصباء منبت القصب وابن سيده إ 
(11)

والفيروزآبادي إلى أّن القصباء جماعتها ومنبتها 
(12)

. 

 

ْلف اُء على قياس قصباء      والح 
(13)

فها علماء اللغة أنّها موضع الحلفاء ومنبته،  لم يعرِّ

  النبات وهو  واحدا   تعريفا   لزموا   وإنّما ، قصباء في   كما قالوا
(14) 

 أنّهما  ويظهر

 

 

 

 
                                                 

 .94/  5 )قصب(مقاييس اللغة -1

 . 232/  3ينظر: العين)حلف(  -2

 .596/  3ينظر: الكتاب  -3

 .445/  2ينظر: األصول في النحو  -4

 .217/  2ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري)العيني(  -5

 .202/  1ينظر: الصحاح)قصب(  -6

 .288/  8ينظر: تكملة المعاجم العربية)قصب(  -7

 .67/  5العين)قصب(  -8

 .545/  1معجم اللغة العربية المعاصرة)حلف(  -9

 .305التلخيص في معرفة أسماء األشياء)أسماء الشجر(،  -10

ولسان   44/  5وينظر: المخصص)فعالء(   214/  6المحكم والمحيط األعظم)القصب( ،  -11

 .674/  1العرب)قصب( 

 .38/  4ج العروس)قصب( وينظر: تا  125القاموس المحيط )القصب(،  -12

 .232/  3ينظر:العين)حلف(  -13

 4/1347 والصحاح)حلف( 1/554وجمهرة اللغة)حلف( 232/  3)حلف( نفسهينظر:  -14

 9/56ولسان العرب)حلف(3/346والمحكم والمحيط األعظم)حلف(  1/249ومجمل اللغة)حلف(
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تجمع ألحد النوعين أو كليهما في مكان معين،فيشغالنه،فيسمى المكان باسمهما 

قصباء أو حلفاء،ويكون كل منهما مأوى للحيوان قال الشاعر
 (1)

 

َرى ... َخَرَجْت ِمن البَ ْرِديِّ والَحْلَفاءِ        يَ ْعُدو ِبِمْثِل ُأُسوِد َرقََّة والشَّ

قال الشاعروهما المكانان اللذان تسرع بهما النار 
(9)

. 

(0)     ِإنَّا لَتَ ْعَمُل بالصُّفوِف ُسُيوفُ َنا ... َعَمَل الَحرِيِق بَِياِبِس الَحْلفاءِ 
 

 

ْلف اءُ وقد ورد اللفظان)      ،وفي  )مرة واحدة فقط(والق ْصب اُء( في أمثال الميداني الح 

تُْدنَي ِمَن اْلَحْلفَاء(())أَْسَرُع... ِمْن شَراَرٍة في قَْصبَاَء وِمَن النَّار المثل  
(4)

 

 .وظاهرالنار في المثل كناية عن الفتنة وسرعة انتشارها في المجتمع

 

 َهْوبَر )َهبََر(

))إنَّ ُدوَن الط ْلَمِة َخْرطَ قَتَاِد َهْوبٍَر((     
(5)

اله ْوب ُر مكان يكثر فيه 
(6)

القتاد
(7 )

الواو فيه 

على خالف في زيادتها وأصالتها، فيمكن الذهاب على أصالتها؛لقول سيبويه))سألت 

الخليل فقلت ُسلٌّم أيتهما الزائدة فقال األولى هي الزائدة؛ألن الواو والياء واأللف يقعن 

ل((  ل وف اِعل وف ْيع  ثواني في ف ْوع 
(8)

ف)ه ْوب ر(على رأي الخليل و سيبويه على  

(. وزن)ف ْوع   ب ر   ل(،الواو فيه أصلية،فأصل اللفظ )و 

 

وقد تكون الواو في هوبر زائدة )وهو المختار(؛ألن )هوبر( ثالثية      

) الجذر)ه ب ر 
(9)

زيدت فيها الواو؛لتلحقها بالرباعي و؛ألنها ال تكون أصال  مع ثالثة 

حروف أصول
(10)

. 

 

(الهاء      والباء والراء،أصالن أحدهما  وهوبرعند ابن فارس من الجذر الثالثي)ه ب ر 

صفةٌ لمكان  
(11)

وجمعه هُْبر
(12)

وهُبُوٌر  
(13)

. 

                                                 

والمعجم المفصل في 23/163العروس)حلف(البيت من الكامل وبال نسبة لقائله في تاج  -1

 .1/69شواهد اللغة العربية 

 .54البيت ألبي النجم ومن الكامل،ينظر:ديوان أبي النجم العجلي  -2

 23/163ينظر: تاج العروس)حلف(  -3

 .355/  1مجمع األمثال  -4

 .78/  1مجمع األمثال  -5

 .112/  5القتاد : شجر له شوك،ينظر العين)قتد(  -6

 .78/  1مجمع األمثال  -7

 .329/  4الكتاب  -8

9-  )  .6/28ينظر: مقاييس اللغة)ه ب ر 

 .319/  3ينظر شرح المفصل  -10

11-  )  .6/28ينظر: مقاييس اللغة)ه ب ر 

/  6ومقاييس اللغة)هبر(   850/  2، والصحاح)هبر(  153/  6ينظر: تهذيب اللغة )هبر( -12

28 – 29. 

 .309/  4األعظم)هبر( المحكم والمحيط  -13
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هوبر مكان      
(1)

لما اطمأن من األرض وارتفع ما حوله عنه 
(2)

وموضع كثير القتاد 
(3)

ومن المجازاله ْوب ُر هو ما كثر وبره من اإلبل،وشعره من القرود 
(4)

والسوسن
(5)

،
(6)

وهو الذي تقطع شعره على قطع مجتمعة 
(7)

)وهذا المعنى على 

الضد مما تقدم( والهوبرالفهد وقيل اسم رجل
(8)

. 

 

))إنَّ وقد وردت كلمة )ه ْوب ر( في أمثال الميداني )مرة واحدة فقط(،وفي المثل     

ُدوَن الط ْلَمِة َخْرطَ قَتَاِد َهْوبٍَر((
(9)

ة الخبزة التي تجعل في ا لَّة،وهي الرماد الطّْلم  لم 

الحار،وه ْوب ر مكان كثير القتاد،ويضرب للشيء الممتنع
(10)

. 

  

 .ويُلحظ مما تقدم أن  هنالك عالقات داللية تجمع بين ألفاظ الحقول     

ْلف اء( فالحقل داللة  العام بالخاص التي جمعتــ عالقة 1 ْقل،وق ْصب اء وح  األلفاظ)ح 

مطلقة لكل أرض قابلة للحرث والزرع أو هو الزرع نفسه )وقصباء وحلفاء( فهما 

 المكان الذي ينبت الزرع ويسميان حقول القصب أو الحلفاء.

 

موضع ــ عالقة االشتمال قد جمعت بين اللفظين )منبت وهوبر(فالمنبت لفظ لكل 2

 .من ذلك شجر الشوك الشيءينبت فيه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .369/  12ينظر: لسان العرب)طلم(  -1

 .248/  5 )هبر(نفسه -2

 .969/  2وينظر: المعجم الوسيط)هبر(   389/  14تاج العروس)هبر(  -3

 .850/  2والصحاح)هبر(   153/  6ينظر: تهذيب اللغة)هبر(  -4

ة كالرياحين، ينظر المصباح السوسن نبات يشبه الرياحين عريض الورق ليس له رائحة فائح -5

  295/  1المنير)سوس( 

 .897/  1مجمل اللغة)هبر(  -6

 .29/  6ينظر:مقاييس اللغة)هبر(  -7

 . 309/  4المحكم والمحيط األعظم)هبر(  -8

 .78/  1مجمع األمثال  -9

 .78/  1نفسه  -10
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 توطئة

وألفاظ هذا الفصل تدل على المكان الحاوي على النار،وهي إّما في السماء كنار      

َوَمأَْواُكُم قال تعالىالتي هي المنزل الذي ينزله أعداء هللا ــ سبحانه وتعالى ــ  جهنم

الذي يخبز  ،وإّما في األرض كالتنور[01]الجاثية النَّاُر َوَما لَُكْم ِمْن نَاِصِرينَ 

 على مبحثين: الفصل،وبه

 

 المبحث األول: أماكن النار في السماء

 النَّار )نََور، نَيَر(

))ما بِي ُدُخوُل النَّاِر وما بِي طْنُز َمالٍِك((     
(1)

نار جهنم ال النَّاُر ويراد بها 

ابُه ا  ذ  ع  ِديٌد و  ه ا ش  رُّ ح  غيرها،وهي كما يصفها اإلمام علي)عليه السالم())ق ْعُره ا ب ِعيٌد و 

ُج فِيه ا ُكْرب ةٌ(( ال  تُف رَّ ةٌ و  ْعو  ُع فِيه ا د  ال  تُْسم  ةٌ و  ْحم  اٌر ل يس  فِيها ر  ِديٌد د  ج 
(9)

، ويعرفها 

ل ال مفر منه البتة(( فخر الرازي))نار في موضع عميق مظلم هائ
(3)

واأللف في  

ة(؛ألن  ْير  النار منقلبة عن أصل،وهي الواو،ودليل ذلك أنّه لو صغرنا )النار( لقلنا )نُو 

التصغير يعيد للفظ حروفه األصلية، وإنّما قلبت الواو ألفا ،لتحركها وانفتاح ما قبلها 
(4)

مؤنثة 
(5)

وقد تذكر عن أبي حنيفة  
(3)

. 

 

( النون والواو والراء،أصٌل صحيٌح يدلُّ على والنّار م      ر  ن الجذر الثالثي )ن و 

إضاءة واضطراب وقلة ثبات،منه النّور والنّار 
(7)

ان   وتجمع على نِير 
(8)

ونُور   
(9)

 

وأْني ار  
(10)

وأْنُور   
(11)

وأْنؤر بتهميز الواو؛لوقوعها في وسط الكلمة ومضمومة  

))والضمة الزمة وال يمكن تخفيفها باإلسكان((
(12)

ة  ، ونِي ار   ونِْير 
(13)

. 

 

َوَمْأَواُكُم قال تعالىونار جهنم المنزل الذي ينزله أعداء هللا ــ سبحانه وتعالى ــ      
إليه   منزلكم الذي تأوون أي  [01 ]الجاثيةالنَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن نَاِصرِينَ 

(14)
 وتسمى النار 

                                                 

 .2/330مجمع األمثال -1

 .384نهج البالغة -2

 .247/  32( 6الغيب( )تفسير سورة البينة آية رقم التفسير الكبير )مفاتيح  -3

 .280/  2ينظر: المقتضب ،  -4

 .839/  2ينظر: الصحاح)نور(  -5

 .320/  10وينظر: المحكم والمحيط األعظم)نور(   242/  5لسان العرب)نور(  -6

 )نور(. 368/  5مقاييس اللغة  -7

/  2والصحاح)نور(  167/  15ر(  ، وتهذيب اللغة)نيرو( )نو205/  2ينظر: المقتضب  -8

 .123وإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي )أبو البقاء العكبري(،   839

 .242/  5، ولسان العرب)نور(  839/  2ينظر: الصحاح)نور(  -9

 .123ينظر: إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي)نار االنيار( ،  -10

 .265/  3شرح المفصل  -11

 .223ممتع الكبير في التصريف، ينظر:ال -12

 .242/  5ينظر: لسان العرب)نور(  -13

 .6801/  10الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه ،  -14
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جهنم من قول العرب بئر جهنام،إذا كانت بعيدة  القعر،فسميت نار اآلخرة جهنم؛لبعد 

ا ِفيَهاقال تعالىقعرها  [30]التوبة فََأنَّ َلُه نَاَر َجَهنََّم َخاِلدا
(1)

ومن المجاز النّاُر 

تَْستَِضيئوا بِنَار الُمْشركين(())اَل ( الرأي،فعن الرسول محمد )
(2)

أي  

الرأي،والمراد ال تشاوروهم 
(3)

. 

 

وقد وردت )النَّاُر( في أمثال الميداني كثيرا ،ولكن داللة المكان في مثلين      

((فقط،أحدهما ))َعلَْيَك باْلَجنَِّة فإِنَّ النَّاَر في الَكفِّ
(4)

فظاهرالمثل دعوى إلى عمل 

 صاحبه إلى الجنة.الخير ؛ألنه يوصل 

 

 َسقَر )َسقََر(

)لَْيتَهُ فِي َسقََر َحْيُث اَل َماَء َواَل َشَجَر(()     
(5)

ق ُر اسم لجهنم  السَّ
(6)

وقد تقلب السين   

زاي عند كلب،فيقولون في السين مع القاف )زقر(،وفي )مس سقر( مس زقر 
(7)

 

هـ( أّن السين والصاد يتعاقبان في الحرف؛إذا كان 449وعن أبي العالء المعري)ت

بعدهما قاف أو خاء أو غين أو طاء،قال الشاعر
(8)

. 

ْمُس ات ََّقى َصَقَراتَِها    بَِأفْ َناِن َمْربُوِع الصَّرِيَمِة ُمْعِبلِ     (9)     ِإَذا َذاَبِت الشَّ
 

تبدال هو أّن القاف والطاء والخاء والغين ويرى ابن عصفور أّن سبب االس     

حروف استعالء، والسين حرف منسفل،فكرهوا الخروج من تسفل إلى تصعد،فأبدلوا 

من السين صادا ؛ليتجانس الحرفان
(10)

أّما في الدرس الحديث فيرى الدكتور رمضان  

هـ( أّن السين والصاد من األصوات األسنانية اللثوية 1422عبد التواب)ت

سة،وهي التي ال تتذبذب معها األوتار الصوتية،وأّن السين مرقق الصاد المهمو

والصاد مفخم السين ، ويروى أّن قبيلة طيء كانت تجهر الصوتين،بتذبذب األوتار 

الصوتية معهما،وذلك بقلبها زايا ،فقالوا في )سقر، زقر(؛ألن الزاي المقابل المجهور 

للسين
(11)

. 

 

 

                                                 

 .378/  2ينظر: تفسير الماوردي)سورة التوبة(  -1
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أبو بكر األنباري  يرى أّن منع الصرف يعود ألحد وسقر ممنوعة من الصرف،ف     

ْن جعلها اسما  عربيا  منع من  سببين:فإْن كان أعجميا  منع؛للتعريف والعجمة ، وم 

الصرف؛للتعريف والتأنيث 
(1)

؛ألّن سقر ثالثية محركة الوسط،وحركة الوسط 

)العين( تقوم مقام الحرف الرابع 
(2)

. 

 

ِمّي،فكانوا يرون األمرين،       بِيٌّ هو أم أْعج  ر  ق ر أع  والعلماء لم يقفوا على أصل س 

فأبو بكر األنباري يرى أنّه أعجمي ال يعرف له اشتقاق ،ويرى أنّه عربي لمن جعله 

اسما عربيا  
(3)

وذهب الجواليقي إلى أّن سقر اسم لنار اآلخرة أعجمي،ويقال بل هو  

ه الشمس إذا أذابته عربي من قولهم سقرت
(4)

ويرى ابن األثير  أنّه اسم أعجمي علم 

لنار اآلخرة،وقيل عربي؛كونه من سقرته الشمس إذا أذابته
(5)

وقد نقل ذلك ياقوت  

الحموي  في بلدانه 
(6)

وابن منظور 
(7)

والزبيدي  
(8)

. 

 

( السين والقاف والراء،أصل يدل على إحر      ق ر  اق وتصاغ  من الجذر الثالثي )س 

أو تلويح بنار  
(9)

وتجمع على سواقير وسقور
(10)

. 

 

أي ما جعلكم  [19]المدثر َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقرَ ،قال تعالىوسقر اسم لنار اآلخرة     

في سقر، ويعني ما حبسكم في النار 
(11)

وهي من سقرته الشمس،إذا حميت على  

دماغه فآلمته 
(12)

ومن المواضع سقر جبل بمكة،مشرف على الموضع الذي بنى فيه 

المنصور القصر 
(13)

ومن المجاز سقر من الطيور الجوارح،ومن المسافات البعد  
(14)

. 

 

 

 

 

                                                 

ق ر(،  -1  .147/  2ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس)وقولهم: نعوذ باَّلل من س 

 .1491/  3، وشرح الكافية الشافية،  192/  1ينظر: شرح المفصل  -2

ق ر( ينظر: الزاهر في معاني كلمات  -3  .147/  2الناس)وقولهم: نعوذ باَّلل من س 

ق ر(،  -4  .395المعرب من الكالم األعجمي)س 

 .377/  2ينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر)ابن األثير( )سقر(  -5

 .226/  3ينظر: معجم البلدان)سقر(  -6

 .372/  4ينظر: لسان العرب)سقر(  -7

 .51/  12ينظر: تاج العروس)سقر(  -8

 .86/  3مقاييس اللغة)سقر(  -9

 .435/  1ينظر: المعجم الوسيط)سقر(  -10

 .311/  5، وينظر: العين)سلك( 499/  4تفسير مقاتل بن سليمان  -11

 .718/  2جمهرة اللغة)رسق(  -12

 .226/  3معجم البلدان)سقر(  -13

 .372/  4ينظر:لسان العرب)سقر(  -14



343 

 

ويظهرأّن سبب تسمية سقر بهذا االسم هو إّما من سقرته الشمس أي أذابت جسمه      
(1)

ر وإّما من السقار،الذي هو الكافر،أو الساقور ا  لذي هو الح 
(2)

. 

 

ق ر( في أمثال الميداني       ))لَْيتَهُ فِي ، وفي المثل )مرة واحدة فقط(وقد وردت )س 

َسقََر َحْيُث اَل َماَء َواَل َشَجَر((
(3)

 والمثل فيه معنى الدعاء بالشر.

 

 المبحث الثاني:أماكن النار في األرض وهي:

 التَّن ور )تَنََر(

ِغيِف     َوَجاِحِم التَّن وِر(())بَْيَن الرَّ
(4)

نُّوُر وهوالذي يخبز فيه  التَـّ
(5)

أو هو الفرن الذي  

يخبز فيه 
(6)

وقد روى العلماء عن أبي العباس ثعلب  أن التنور على وزن )تفعول(  

من النار،وهو غير مرضي عندهم ،فابن جني يرى أّن تنورا  لو كان تفعوال  من النار 

لوجب أن يقال فيه )تنوور(
(7)

ول(،من لفظ )ت ن ر(   فيرى أن تنور على )ف عُّ
(8)

 

ومن الممكن أن يكون على فعنول 
(9)

وقد ذهب ابن عصفور إلى أّن ما ذهب إليه  

ول( ثعلب )باطل(،إذ لو كان كذلك؛لكان على تنوور والصواب )ف عُّ
(10)

و يرى  

السيوطي أّن ما ذهب إليه ثعلب )غلط(،وإنما هو )ف ّعول( من لفظ )ت ن ر(
(11)

. 

 

قال غير ذلك في الفصيح قوله  هـ( 291أبا العباس ثعلب )ت والواقع أنّ      

ول( فهو مفتوح األول،إال الُسبُّوح والقُدُّوس فإن  ))وشبُّوط وت نُّور وكل اسم على )ف عُّ

الضم فيهما أكثر((
(12)

. 

 

 والتنورعند الخليل عربي صحيح؛لقوله ))وليس في كالم العرب دعشوقة ... وال     

كلمة صدرها )نر(...وال من لسان إاّل التنور(( 
(13)

وأيّد ذلك ابن جني في قوله ))ولو  

ا عربي  ا والحق ا بالعربي،فكيف وهو أيض  كان أعجمي ا ال غير لجاز تمثيله؛لكونه جنس 

في لغة العرب غير منقول إليها..(( 
(14)

. 
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 .288/  3 نفسه -9
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ه ليس بعربي وقد ذهب بعض العلماء إلى أعجميته،فقد ذهب ابن دريد أنّ      

صحيح،ولم تعرف له العرب اسما  غير التنور
(1)

وكذلك األزهري،يرى أّن األصل  

ول  في االسم أعجمي،فعربته العرب فصار عربيا  على بناء ف عُّ
(2)

وأبو هالل العسكري  

ٌب،وهو بالعربية الوطيس،والوطيس التنور من حديد ذهب إلى أّن التَّنُّور  معرَّ
(3)

 

والكثير من العلماء 
(4)

أّما الجواليقي فقد روى عن غيره 
(5)

أنّه فارسي معرب،وال  

تعرف له العرب اسما  غير هذا،وقيل إنّه بكل لسان عربي وأعجمي
(6)

،فهو بالعبرية 

وبالفهلوية)تنور( و باآلرامية )تنورا( وبالسريانية )تنورا( 
(7 )

(tanura )
(8)

. 

 

التنور بالعربية مأخوذ من اآلرامية،ولكنه باآلرامية  يقول جفري عن فرنكل  أنّ      

دخيل من اإليرانية،ويراه فقهاء اللغة اإليرانية من األصل السامي،والحقيقة أّن هذه 

اللفظة من لغة الشعب الذي عاش في تلك المنطقة قبل ظهور الساميين واآلراميين 
(9)

الفارسية ألفاظا  منها التنوروكذلك أّدي شير،يرى أّن اآلرامية استعارت من 
(10)

. 

 

ف       أّما أصل اشتقاقه  فيرى أحد المحدثين أنّه تداخل متنوع،فهو تداخل بين األ ْجو 

والصحيح، بين )ن و ر(و)ت ن ر( في التنور
(11)

ويجمع على ت ن انِير 
(12)

. 

 

والتنور في اللغة الذي يخبز فيه      
(13)

بيت النار ومكانها 
(14)

لتنور ومن المواضع ا

)ذات التنانير(بين الكوفة وبالد  غطفان،وتسمى أرض
(18)

وجبل قرب المصيصة 
(16)
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يجري سيحان تحته
(1)

ومن المجازالتنورالحجارة المدورة،إذا حميت لم يقدر أحد أن 

يطأُ عليها 
(2)

نُّورُ في قوله تعالى(وقد روي عن اإلمام علي )  ]هود َوفَاَر الت َّ

أّن التنور وجه األرض [13
(3)

ر ماء تنور  ْفج  وكل م 
(4)

. 

 

ِغيِف ،وفي المثل)مرة واحدة فقط(وقد ورد )التَّنُّوُر( في أمثال الميداني       ))بَْيَن الرَّ

َوَجاِحِم التَّن وِر((
(5)

الجاحم المكان الشديد الحر،وهو التنور،ويضرب لإلنسان يُدعى 

عليه
(6)

. 

 

 َجاِحم )َجَحَم(

ِغيِف       َوَجاِحِم التَّن وِر(())بَْيَن الرَّ
(7)

اِحُم لفظ يدل على الّشدة والضيق في مكان  الج 

معين ، فجاحم الحرب شدة القتل في معركتها 
(8)

وجمر جاحم إذا اشتد اشتعاله  
(9)

قُّد والتهاب، وجحمة النار توقدها ويقال للنار جاحم أي ت و 
(10)

والجاحم المكان الشديد 

الحر 
(11)

وأكثر وقودها 
(12)

جاز الجاحم من العين توقدها ومن الم
(13)

ورجل يتجاحم  

أي يتحرق حرصا  وبخال  
(14)

وجاحم الحرب معظمها،وقيل ضيقها،وقيل شدة القتل  

في معركتها،وقيل في معتركها 
(15)

. 

 

( الجيم والحاء والميم،أصل يدل على الحرارة       م  ح  والجاحم من الجذر الثالثي )ج 

وشدتها 
(16)

. 
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ويظهرأّن أصل تسمية الموضع جاحم؛لشدة تأجج النار فيه،ومنه اشتقاق الجحيم      
(1)

اِحم( في أمثال الميداني  ))بَْيَن ،وفي المثل )مرة واحدة فقط(وقد ورد اللفظ )ج 

ِغيِف َوَجاِحِم التَّن وِر(( الرَّ
(2)

 وتقدم بيان المثل في التنور.

 

 .داللية تجمع بين ألفاظ النارمما تقدم أن هنالك عالقات يُلحظ و

ق ر( فكالهما نار جهنم أعاذنا هللا 1 ــ عالقة الترادف تجمع بين اللفظين )النّار وس 

 سبحانه وتعالى منها.

اِحم(فجاحم بطن التنور الشديد الحر.2  ــ عالقة التضمين قد جمعت اللفظين )ت نّور وج 

 

 

 

 

 

  

                                                 

  441/  1لغة)جحم( جمهرة ال -1

 .92/  1مجمع األمثال  -2
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 الخاتمة

،توصل إلى عدة متعلقاتهالفاظ األماكن ولدراسة التي قام بها الباحث ألبعد ا     

 :فيما يأتي نتائج يمكن أجمالها

 

ّن من أمثال الميداني ما هو مقتبس من القران الكريم أو الحديث الشريف أو أـ 1

 الشعر العربي.

 

ُذوم فََسُدومـ من ألفاظ األماكن تقوم على لغات متعددة،)2 بالذال بدل الدال ( قيل هي س 

ُدوم. ام وهي تصحيح س  د  ُذوم بالصاد والذال وقيل س   وقيل ص 

 

ـ ال يوجد سبٌب واحٌد تشترك فيه األلفاظ في تسميتها،فلكل لفظ مناسبة خاصة به في 3

ْندالتسمية، فكلمة ) ( بكسر العين وفتحها ضرب من الثياب أو اللباس اعتاد عليه السِّ

ٌص فوقه قميص أقصر منه،فسمي المكان الذي يسكن فيه قوٌم معيّنون،والذي هو قمي

( الذي هو حصن ُسّمي أَْبلَقذلك القوم بما اعتاد عليه القوم من اللباس،وكلمة )

بذلك؛ألنّه بُنِي من حجارة بيض وحمر، وأّن األبلق في أصل اللغة اختالف اللون في 

(؛ألّن الَحَرمرسان تميم،و)( نسبة إلى عبّاد بن الحصين أحد فَعبَّاَدانالجسم ،وكذلك )

 الرجال يحرم عليها في هذا الموضع ما كان حالال  أو مباحا  سابقا .

 

ّن أصل بعض األلفاظ صفات كثر استعمالها من غير موصوفها،فحلت محل أـ 4

 (.َماِرد،أبلق،الجامع،أْنقَع،فَُرات،بَْطَحاءاالسم في داللة المكان،كما في)

   

األماكن عربية األصل،فمنها معّربة من الفارسية أو اليونانية، ـ لم تكن جميع ألفاظ 5

 (.العراق،ساباط،دكان،القفصوتعريبها موضع خالف بين علماء اللغة مثل كلمة)

 

ّن ألفاظ األماكن كغيرها من األلفاظ لم تحافظ على داللتها المكانية،فقد أصابها أـ 6

المكان،وهذا إّما لتعدد اللهجات  التطور الداللي،وخروج اللفظ إلى دالالت أخرى غير

 في الجزيرة العربية أو لطول المّدة الزمنية التي مّر بها اللفظ من حيث االستعمال.

 

ـ من ألفاظ األماكن ليس لها نظير في اللغة،فهي تتميز عن غيرها بميزة تجعلها 7

ينِعفِ منفردة بذاتها،فمنها ما يلزم حالة واحدة في الرفع والنصب والجر نحو ) ( فهي رِّ

تلزم الياء والنون في كل الحاالت اإلعرابية ولم يسمع علماء اللغة  بها مرفوعة بالياء 

فهي تخرج عن القاعدة المنصوص عليها واو، ومنها ما يجمع على غير قياس،وال بال

(ذات جذر ثنائي عند المحدثين وأن الجيم َرَجمَ (إذ تجمع على)قرى(،وأن )قَْريَةنحو )

وهذا مالم يذهب إليه المتقدمون،ومنها ماجاء بلفظ العاّمة واشتهر به  أدخلت حشوا  

 (.َحائِر(والصواب )َحْيرويعد من األخطاء عند علماء اللغة نحو )
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ك ت هذه األصول؛لثقلها أـ 8 ّن الكثير من ألفاظ األماكن لها أصول مفترضة،وقد ت ر 

( َدْيوروأصله)( َدْيروحلت محلها الفروع؛لخفتها فأصبحت كاألصل نحو)

( وأصله َحْير(و))نََومَ  ( وأصلهَمنَام(و)ثَنَاي( وأصلها)فِنَاء( و)َدَورَ (وأصلها)دارو)

(،وقد يصيبها اإلعالل؛للتخلص قََوَرة( وأصلها)قَاَرة( و)نََور( وأصلها )نَار( و )ُحور)

من الثقل الناتج من التقاء الساكنين فيقلب أحدهما للتخلص من ذلك نحو 

 (وذلك بتحريك الثانية وقلبها همزة.دهناا(وأصلها)َدْهنَاء)

 

ّن تصغير اللفظ يعيد له حروفه األصلية التي حذفت أو قلبت من قبل كما في أـ 9

 (.ثََرى( فتصغيرها عاد إليها الحروف المحذوفة من )ثَُريَّا)

  

و ّن من ألفاظ المكان مصاغة من الفعل الماضي الثالثي بزيادة ميم في أوله نحأـ 10

  (.َرتََع َمْرتَع،وَجلََس َمْجلِس،وَصَرَع َمْصَرع،وقَاَم َمقَام)

  

ـ قد تُوظِّف بعض األلفاظ الّداللة المكانية؛للتعبير عن معنى مجازي مستفيدة من 11

ْجن ،ُرْكن ،َحِظيَرة ،َوْرطَةداللتها المكانية التي عرفت بها نحو ) ُشُجون،  ،السِّ

 (. َمْوِردَمْصَرع، ، قَاَرة، قَْنطََرة ،َعاقُول

   

في الداللة العامة؛ِمّما أّدى إلى توزيعها  ومتعلقاتهاتقارب بين ألفاظ األمكان  ث مّ ـ 12

 على شكل حقول داللية.
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 افلواردة في افلبحث فلاظ األفهرست 

 ص افلكلمة ت ص افلكلمة   ت ص افلكلمة    ت

َهظت 99  حرف األفلف   999 َحْقل 56 903 ُترَّ

 996 َحْلَاظء 55 369 َتْلَعة 94 383 آري 1

 85 ِحْمص 56 949 َتنُّور 96 319 أْبَدح 3

 36 ُحّمة 58 155 تَِهظَمة 95 104 أْبلَق 9

 96 َحْوض 53  افلثظءحرف   163 أَثر 4

 331 َحْير 60 389 َثْرَمَداء 96 383 أَجلَى 6

  حرف افلخظء  308 ُثَرّيظ 98 333 أُحد 5

 316 َخَبظر 61 399 َثْهََلن 93 36 أَحص 6

 938 َخْبَراء 63  حرف افلجيم  66 أْخُدود 8

 130 َخِرَبة 69 946 َجظِحم 40 910 أْرَجظء 3

 16 َخِريص 64 160 َجظِمع 41 163 أْرض 10

 136 َخَصظص 66 333 َجَبل 43 916 أْصَبظر 11

 136 َخِطيَطة 65 45 ُجْحر 49 184 إْصِمت 13

 368 َخّاظن 66 186 َجَدد 44 390 أَصمْ  19

 909 َخل وَخْيَدب 68 134 َجَراد 46 391 أَضظخ 14

 364 َخَمر 63 930 ِجربَِيظء 45 348 أَكَمة 16

  حرف افلدال  61 ُجُرف 46 95 أْنَقع 15

 18 َدْأَمظء 80 58 َجِريب 48  حرف افلبظء 

 116 َدار 81 113 ِجْسر 43 33 بِْئر 16

 315 ُدَبيّ  83 311 ِجْلذان 60 11 َبْحر 18

يِّة 13  901 َدْرج 89 935 َجّنة 61 185 َبرِّ

 110 ُدّكظن 84 43 َجَوابِي 63 56 بِْرك 30

 394 ِدَمظخ 86 56 َجْوف 69 936 ُبْسَتظن 31

 353 ِدَمن 85 911 ُجول 64 81 َبْصَرة 33

 310 َدْهَنظء 86  حرف افلحظء  314 َبْطَحظء 39

 145 َدْير 88 195 َحْبس 55 150 َبّقة 34

  حرف افلراء  913 ِحْجَرة 55 134 َبََلقِع 36

 158 َراَمة 83 364 ِحَداب 55 35 َبلَد 35

 50 َرَجم 30 135 َحّرة 55 58 َبْلَدح 36

 915 َرَجَوان 31 141 َحَرم 55 156 َبَنظن 38

 49 َرْدَهة 33 35 ِحسى   56 115 َبْيت 33

 133 ُرْكن 39 339 َحَضن 56  حرف افلتظء 

 386 ِرْمث 34 344 َحِضيض 56 89 َتَبظفلَة 90

 188 َرْمَضظء 36 330 َحِ يَرة 56 153 ُتْرَبة 91

 934 َرْوَضة 35 64 ُحْاَرة 56 366 َتْرج 93
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 996 َقْصَبظء 155 301 َعَراء 133 349 َرْيَدان 36

 139 َقْصر 156 101 ِعَراق 190  حرف افلزاي 

 313 َقِصيم 158 135 َعْرش 191 65 ُزَبى 38

 64 َقْعر 153 346 ُعْرُعر 193 339 َزِريَبة 33

 398 قَُعْيقَِعظن 160 363 َعِرين 199  حرف افلسين 

 350 قُفْ  161 303 َعَزاز 194 88 َسظَبظط 100

ين 196 916 َسظَحة 101  304 َقْار 163 164 ِعاِرِّ

 336 َقَاص 169 343 َعقِد 195 181 َسَبظِسب 103

 93 َقلِيب 164 90 ُعْقر 196 198 ِسْجن 109

 114 َقْنَطَرة 166 338 َعلَم 198 83 َسُدوم 104

  حرف افلكظف  396 َعَمظَية 193 941 َسَقر 106

 393 ُكَدى وَكَداء 165 386 ُعّنة 140 100 ِسْند 105

 356 َكِصيَصة 166 190 َعْيَبة 141 108 ُسوق 106

 144 َكْعَبة 168 30 َعْين 143  حرف افلشين 

 133 َكلََدة 163  حرف افلغين  33 ُشَبْيث 108

 388 َكنِيف 180 309 ُغَبْيَراء 149 904 ُشُجون 103

 33 ُكوَفة 181 46 َغَدر 144 63 َشْرج 110

 191 ُكّوة 183 41 َغِدير 146 366 َشَرف 111

  حرف افلَلم  316 َغْضَراء 145 396 َشْعَاظن 113

 906 فلََغظنِين 189 60 َغِمْيس 146 68 َشقْ  119

  حرف افلميم  48 ُغَوْير 148 334 َشَمظم 114

 153 َمأَمن 184 53 َغَيظب 143  حرف افلصظد 

 358 َمأَوى 186 990 ِغْين 160 183 َصْحَراء 116

 106 َمظِرد 185  حرف افلاظء  335 َصَاظ 115

 356 َمَبظِرك 186 14 فَُرات 161 138 َصّمظء 116

 360 َمْتن 188 131 َفََلة 163  حرف افلضظد 

 991 ُمْجَتَنى 183 918 فَِنظء 169 366 َضَراء 118

 164 َمْجلِس 130  حرف افلقظف   حرف افلطظء 

 148 ِمْحَراب 131 355 َقظئَِبة 164 333 َطِريق 113

 306 َمْحَاى 133 368 َقظَرة 166 131 َطلَل 130

 159 َمَحل 139 60 َقظِصَعظء 165 19 َطمْ  131

 199 َمْخَبأ 134 183 َقظع 166 366 َطَمظر 133

 353 َمرابِض 136 63 َقْبر 168 395 َطْود 139

 381 َمْرَتع 135 146 قِْبلَة 163  حرف افل ظء 

 380 َمْرَعى 136 98 َقَرار 150 30 َ َاظر 134

 165 َمَشظم 138 40 َقْرو 151 306 ِ ل 136

 360 ِمْشَوار 133 13 َقِري 153 133 َ لَِاة 135

 160 َمْصَرع 300 165 َقْرَية 159  حرف افلعين 

 905 َمَعظِجيل 301 91 َقِريَحة 154 69 َعظقُول 136

 134 َمَغظنِي 303 914 َقَصظ 156 105 َعّبظَدان 138
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اة 309     109 َوَطن 340 66 ُمَغوَّ

    313 َوْعث 341 66 َمَاظِصل 304

     حرف افليظء  169 َمَقظم 306

    343 َيُسوم 343 160 َمْقُصوَرة 305

    38 َيَمظَمة 349 318 َمْقَنأة 306

       140 َمّكة 308

       363 َمََلِحس 303

       361 َمََلع 310

       143 ِمَنى 311

       194 َمَنظم 313

       993 َمْنبِت 319

       113 َمْنِزل 314

       39 َمْنَهل 316

       933 َمَهب 315

       906 َمْوِرد 316

       161 َمْوِضع 318

       180 َمْوِطئ 313

        حرف افلنون 

       940 َنظر 330

       351 َنَجظة 331

       369 ُنْخُروب 333

       166 َنِدي 339

       341 َنَضظد 334

       61 َنَاق 336

       908 َنْقب 335

       66 ُنْقر 336

       15 َنْهر 338

       169 َنَوى 333

        حرف افلهظء 

       84 َهَجر 390

       996 َهْوَبر 391

ة 393        94 ُهوَّ

        حرف افلواو 

       136 َوأم 399

       54 َواِدي 394

       39 َواِسط 396

       69 ِوَجظر 395

       36 َوْجَرى 396

       34 َوْرَطة 398

       334 َوِشيَعة 393
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 فهرست األفلاظ  األعجمية افلواردة في افلبحث

 ت

 
     ص  افلمَلح ظت افلكلمة   

 ُبْسَتان 1
 

ٌب من الفارسيِة باتفاق  936 أهِل اللغِة ومن اللفظ )بوستان(. ُمَعرَّ

 َبْصَرة 3
 

ب  بٌة من )بس َراه(وفيها نظر؛ألن تعريبها لم يرد في كتب المعرَّ ُمَعرَّ
 والدخيل.

81 

َهات 9  ُترَّ
 

بٌة من الفارسيِة باتفاق أهِل اللغِة ومن اللفظ   903 )راه أي(.ُمَعرَّ

 َتنُّور 4
 

 949   ُمَعّرٌب في كلِّ اللغاِت ،وفيه خالف بين أعجميتِه وعربيتِه عند أهِل اللغِة.

 َجِريب 6
 

 58 فاق.بات ُمَعّرب

 ِحْمص 5
 

 85 فاق. بات ُمَعّرب

ان 6  ُدكَّ
 

ٌب من الفارسيِة ، وفيه خالف بين أعجميتِه وعربيتِه عند أهِل  ُمَعرَّ
 اللغِة،علماًأّن تعريبه لم يرد في كتب المعرب والدخيل.

110 

 َساَباط 8
 

ٌب من الفارسيِة باتفاق أهِل اللغِة،ومن اللفظ )َساَيه ُبوش( وقيل من) شاه  ُمَعرَّ
 آباد( وقيل أصلها )بالشاباد( ويعني عمارة بالش.

88 

 َسَقر 3
 

 941 وفيه خالف بين أعجميتِه وعربيتِه عند أهِل اللغِة. ،ُمَعّربٌ 

 َشْرج 10
 

ْنج(وفيه نظر؛ ألن الشرج لم يرد في كتب المعرب  ب من )الصَّ فارسيٌّ معرَّ
 والدخيل.

63 

 الِعَراق 11
 

ٌب من الفارسيِة ومن اللفظ )إران َشْهر(أو)إيران َشْهر( مع خالٍف بين  ُمَعرَّ
 علماِء اللغِة.

101 

 فَُرات 13
 

ٌب من الفارسيِة ومن اللفظ )فاالذروذ(وفيه نظر؛ ألّن تعريبه لم يرد في  ُمَعرَّ
 كتب المعرب والدخيل.

14 

 َقَفص 19
 

ٌب من الفارسيِة ومن اللفظ )َكَبْست( مع خالٍف بين علماِء اللغِة.  336 ُمَعرَّ

 َقْنَطَرة 14
 

ها لم ترد في كتب المعرب معربة أخذتها العربية من اليونانية،وفيها نظر؛ ألنّ 
 والدخيل.

114 

 ِمْشَوار 16
 

ٌب من الفارسيِة ومن اللفظ )نشخوار( مع خالٍف بين علماِء اللغِة.  360 ُمَعرَّ
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 علمصادر والمراجا                                               

 حرف األلف                               .مــريــكـــرآن الـــقــال 
 –دار صادر ،هـ(286زكريا بن محمد بن محمود القزويني )ت ،آثار البالد وأخبار العباد ــــــ

 .بيروت
الُعَماني سلم بن إبراهيم الصحاري العوتبي أبو المنذر سلمة بن م، العربيةإلبانة في اللغة ا ــــــ

: د. عبد الكريم خليفة، د. نصرت عبد الرحمن، د. صالح جرار، د. ،تحهـ( 155 تاإلباضي )
 ،سلطنة عمان -مسقط  -وزارة التراث القومي والثقافة ،محمد حسن عواد، د. جاسر أبو صفية

 .م 5111 -هـ  5261: األولى، ط
كمال ،تح:هـ(155 تكر، جالل الدين السيوطي )عبد الرحمن بن أبي ب،اإلتباع ــــــ

 .القاهر / مصر -مكتبة الخانجي ،مصطفى
كمال :ح،تهـ(511 )تياء القزويني الرازيأحمد بن فارس بن زكر ،اإلتباع والمزاوجة ــــــ

 .القاهر / مصر ،مكتبة الخانجي ،مصطفى
الدين، الدقيقي  سليمان بن بنين بن خلف بن عوض، تقي  ،وافتراق المعاني تفاق المبانيإــــــ 

هـ 5211: األولى، ط،األردن –دار عمار ،: يحيى عبد الرؤوف جبرح،تهـ(255 تالمصري )
 .م5181

مكتبة ،أبو عبد اهلل محمد بن أحمد المقدسي البشاري،أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم ــــــ
 .5255/5115الثالثة،  مدبولي القاهرة، ط

تح: عبد المنعم ،هـ(686 تأبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري )،األخبار الطوال ــــــ 
عيسى البابي الحلبي وشركاه /  -دار إحياء الكتب العربي ،جمال الدين الشيال د.مراجعة: ،عامر

 م 5121: األولى، ،طالقاهرة
 المعروف باألخفش األصغر )تعلي بن سليمان بن الفضل، أبو المحاسن، ،االختيارينكتاب  ــــــ

 –لبنان، دار الفكر، دمشق  -دار الفكر المعاصر، بيروت ، : فخر الدين قباوةح،تهـ(551
 .م 5111 -هـ  5261: األولى، ط،سورية

محمد : ح،تهـ(672 مسلم بن قتيبة الدينوري )تأبو محمد عبد اهلل بن ،أدب الكاتب  ــــــ
 .مؤسسة الرسالة،الدالي

المطبعة ،ة األثريج: محمد بهتعهـ(551 بكر محمد بن يحى الصولي )تأبو ،أدب الكتاب ــــــ
 .5525،ببغداد –بمصر، المكتبة العربية  -السلفية 
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: د حاتم حتهـ(612 الشهير بُقْطُرب )ت د بن المستنير بن أحمدمحم،األزمنة وتلبية الجاهلية ــــــ
 .م 5181 -هـ  5211: الثانية، ط،مؤسسة الرسالة،الضامنصالح 

: أحمد، الزمخشري جار اهلل )تأبو القاسم محمود بن عمرو بن ،أساس البالغة ــــــ
 -هـ 5251األولى،  ط،لبنان دار الكتب العلمية، بيروت،:محمد باسل عيون السودتح،هـ(158

 .م5118
دار الشؤون الثقافية، ،هـ(2ق  كاتب مراكشي )ت،تأليف:االستبصار في عجائب األمصار ــــــ

 .م 5182،بغداد
:سالم تح،هـ(225 النمري القرطبي )ت اهلل بن محمدأبو عمر يوسف بن عبد ،ستذكاراإل ــــــ

 .6111 – 5265:األولى، ط،بيروت –دار الكتب العلمية ،محمد عطا، محمد علي معوض
:أحمد بن سعيد ح،تهـ(255 أبو سهل الهروي )تن محمد، محمد بن علي ب،إسفار الفصيح ــــــ

عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية ،بن محمد قشاش
 .هـ5261: األولى، ط،السعودية

مكتبة الثقافة ،هـ(255 )ت بي بكر بن علي الهرويعلي بن أ،اإلشارات إلى معرفة الزيارات ــــــ
 .هـ 5265: األولى، ط،القاهرةالدينية، 

:محمد ح،تهـ(622 )ت ابن السكيت،، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق إصالح المنطق ــــــ
 .م 6116هـ ،  5265:األولى ط،دار إحياء التراث العربي،مرعب

 وي المعروف بابن السراج )تأبو بكر محمد بن السري بن سهل النح،صول في النحواألــــــ 
 .بيروت –مؤسسة الرسالة، لبنان ،الحسين الفتلي:عبد ح،تهـ(552

: محمد أبو الفضل ح،تهـ(568 تقاسم بن دعامة األنباري )أبو بكر، محمد بن ال،األضدادــــــ 
 .م 5187 -هـ  5217،لبنان –المكتبة العصرية، بيروت ،إبراهيم

: عبد المنعم ع،تهـ(558 ت) أبو جعفر النَّحَّاس،أحمد بن محمد بن إسماعيل ،إعراب القرآن ــــــ
 .هـ 5265: األولى، ط،منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت،خليل إبراهيم

دار اإلرشاد ،هـ(5215 تن بن أحمد مصطفى درويش )محيي الدي،إعراب القرآن وبيانه ــ
 -دمشق ،كثير ) دار ابن  بيروت( -دمشق  -)دار اليمامة  سورية ، -حمص  -للشئون الجامعية 

 .هـ5251:الرابعة ،ط،بيروت(
: ح،تهـ(252 ت)اهلل العكبري  أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين بن عبد،إعراب المية الشنفريــــــ 

 .م5182هـ 5212: األولى، ط،بيروت –المكتب اإلسالمي ،محمد أديب عبد الواحد جمران
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أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل العكبري ،إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي ــــــ
مصر/  -مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ،:د. عبد الحميد هنداويح،تهـ(252 ت)البغدادي 

 .م5111 -هـ 5261:األولى، ط،القاهرة
األعالم،خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ت ــــــ 

 .م 6116أيار / مايو  -دار العلم للماليين،ط: الخامسة عشر هـ(،الناشر: 5512
ف بابن الحداد و عر لماقرطبي ثم السرقسطي، أبو عثمان، سعيد بن محمد المعافري ال،ألفعالــــــ ا

مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة ،حسين محمد محمد شرف :ح،تهـ( 211بعد  ت)
 .م5171 - هـ 5511،جمهورية مصر العربية -والنشر، القاهرة 

 تبابن الَقطَّاع الصقلي ) علي بن جعفر بن علي السعدي، أبو القاسم، المعروف،األفعالــــــ 
 .م5185-هـ 5215: األولى ط،عالم الكتب،هـ(151

اهلل، ابن مالك الطائي  محمد بن عبد ،أبو عبد اهلل، جمال الدين ،إكمال األعالم بتثليث الكالم ــــــ
المملكة  -مكة المكرمة  -جامعة أم القرى ،:سعد بن حمدان الغامديح، تهـ(276 ت)الجياني

 .م5182هـ 5212:األولى، ط،السعودية
:د. فخر الدين ح،تهـ(622 تبو يوسف يعقوب بن إسحاق )ابن السكيت، أ،األلفاظــــــ 

 .م5118: األولى، ط،مكتبة لبنان ناشرون،قباوة
د الكلداني(،دار )رئيس أساقفة سعر (5151 )تلسيد أد ي شيرالمعربة،اــــــ األلفاظ الفارسية 

 .م5188ــــ 5187:الثانية ،طلقاهرةالعرب للبستاني/الفجالة ـــ ا
أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان ،األماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من األمكنةــــــ 

دار اليمامة للبحث ،محمد الجاسر:حمد بن حتهـ(182 تمي الهمداني، زين الدين )الحاز 
 .والترجمة والنشر

الحاجب الكردي  جمال الدين ابنمر بن أبي بكر بن يونس، عثمان بن ع،أمالي ابن الحاجبــــــ 
 –األردن، دار الجيل  -دار عمار ،:د. فخر صالح سليمان قدارةتح،هـ(222 تالمالكي )

 .م 5181 -هـ  5211،بيروت
عني ،هـ(512 ت)أبو علي القالي ، إسماعيل بن القاسم  (النوادر،األماليشذور )األماليــــــ 

 -هـ  5522: الثانية، ط،دار الكتب المصرية،ترتيب: محمد عبد الجواد األصمعيالوضع و الب
 .م5162

عبد  .د،تح :هـ(662تأبو ُعبيد القاسم بن سال م بن عبد اهلل الهروي البغدادي )،األمثالــــــ 
 .م 5181 -هـ  5211ط:األولى، ،دار المأمون للتراث، المجيد قطامش
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أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حيان األنصاري ،األمثال في الحديث النبويــــــ 
الدار السلفية ،عبد العلي عبد الحميد حامد د:ح،تهـ(521 تبأِبي الشيخ األصبهاني ) المعروف

 .م5187 - 5218: الثانية، ط،الهند –بومباي  ،
نشرعمادة ،األمثال القرآنية القياسية المضروبة لإليمان باهلل،عبد اهلل بن عبد الرحمن الجربوعــــــ 

البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية،ط: األولى، 
 .م6115ـــــــ ه5262

أبو الحسن علي بن يوسف القفطي  جمال الدين،إنباه الرواة على أنباه النحاةــــــ 
القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية   دار الفكر العربي،ح:محمد أبو الفضل إبراهيم،تهـ(222ت)

 م.5186 -هـ  5212ط: األولى، ،بيروت
 تبر بن داود الَباَلُذري )أحمد بن يحيى بن جا(جمل من أنساب األشرافأنساب األشراف)ــــــ 

 .م 5112 -هـ  5257األولى، :ط،بيروت ،دار الفكر ،ورياض الزركلي:سهيل زكار تح،هـ(671
عبد الرحمن بن محمد بن ،البصريين والكوفيين الخالف بين النحوييناإلنصاف في مسائل ــــــ 

: األولى ط،المكتبة العصرية،هـ(177 تت، كمال الدين األنباري )عبيد اهلل األنصاري، أبو البركا
 .م6115 -هـ5262

شركة ،هـ(551 تحيى بن عبد اهلل الصولي )أبو بكر محمد بن ي،األوراق قسم أخبار الشعراءــــــ 
 .هـ 5261،أمل، القاهرة

محمد بن عبد اهلل، ابن مالك أبو عبد اهلل، جمال الدين  ،إيجاز التعريف في علم التصريف ــــــ
عمادة البحث العلمي ،: محمد المهدي عبد الحي عمار سالمح،ت هـ(276 ت)جياني الطائي ال

 .م6116هـ/ 5266: األولى، ط،بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
محمد بن  دتح: ،هـ(2ق  تحسن بن عبد اهلل القيسي )أبو علي ال،إيضاح شواهد اإليضاح ــــــ

 .م 5187 -هـ  5218: األولى، ط،لبنان –دار الغرب اإلسالمي، بيروت ،حمود الدعجاني
 حرف الباء

مكتبة ،:هشام الطعانح،ت هـ(512 ت) أبو علي القالي،، إسماعيل بن القاسم البارع في اللغةــــــ 
 .م5171: األولى، ط،دار الحضارة العربية بيروت -النهضة بغداد 

 .م6115: الثامنة ط،عالم الكتب،د أحمد مختار عبد الحميد عمر،البحث اللغوي عند العربــــــ 
: ط،مكتبة الخانجي بالقاهرة،هـ(5266 ترمضان عبد التواب )د ،بحوث ومقاالت في اللغةــــــ 

 .م5111-هـ5251الثالثة 



353 

 

الكناني الكلبي  أبو المظفر مؤيد الدولة مجد الدين أسامة بن مرشد،البديع في نقد الشعر ــــــ
الجمهورية العربية ،حامد عبد المجيد دأحمد أحمد بدوي،  دتح: ،هـ(182 تالشيزري )

  .وزارة الثقافة واإلرشاد القومي -المتحدة 
وداد  ح:د،تهـ(211 ت) أبو حيان التوحيدي،، علي بن محمد بن العباس البصائر والذخائرــــــ 

 .م 5188 -هـ  5218: األولى، ط،بيروت –دار صادر ،القاضي
الهمداني المعروف بابن الفقيه )ت أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن إسحاق ،البلدان ــــــ

 .م 5112 -هـ  5252: األولى، ط،عالم الكتب، بيروت،: يوسف الهاديح،ت(521
عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهلل األنصاري، أبو ،البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنثــــــ 

الخانجي  القاهرة مكتبة ،رمضان عبد التواب دح: ،تهـ(177 تت، كمال الدين األنباري )البركا
 حرف التاء                                        .م 5112هـ _  5257: الثانية، ط،مصر

الملق ب بمرتضى  ن عبد الرز اق الحسينيمحم د بن محم د ب،تاج العروس من جواهر القاموســــــ 
 .دار الهداية،:مجموعة من المحققينحت ،هـ(5611 تالزَّبيدي )

ــــــ تاريخ أبن خلدون المسمى)ديوان المبتدأ والخبر في تأريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من 
ه(ضبط المتن ووضع الحواشي 818ذوي الشأن األكبر(،عبد الرحمن بن خلدون)ت 

والفهارس:األستاذ خليل شحادة ،مراجعة:سهيل زكار،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع/بيروت 
 م. 6115ـــ ه ــ5255لبنان،

 تأحمد شوقي عبد السالم ضيف الشهير بشوقي ضيف )،ريخ األدب العربي العصر الجاهلياتــــــ 
 .دار المعارف،هـ(5262

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو (تاريخ الرسل والملوك)تاريخ الطبريــــــ 
دار ،هـ(521عد القرطبي، المتوفى: هـ()صلة تاريخ الطبري لعريب بن س551 تجعفر الطبري )

 .هـ 5587 -: الثانية ،طبيروت –التراث 
:عبد الغني ح،تهـ(272 تدين يحيى بن شرف النووي )أبو زكريا محيي ال،تحرير ألفاظ التنبيهــــــ 

 .5218: األولى، ط،دمشق –دار القلم ،الدقر
عمادة البحث ،الرزاق بن فراج الصاعديعبد ،في بناء المعجم اتداخل األصول اللغوية وأثره ــــــ

: األولى، ط،ة العربية السعوديةكالعلمي، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، الممل
 .م6116هـ/5266
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ن مالك محمد بن عبد اهلل، ابأبو عبد اهلل، جمال الدين  ،تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدــــــ 
دار الكتاب العربي للطباعة ،كامل بركات:محمد  حت ،هـ(276 تالطائي الجياني، )

 .م5127 -هـ 5587،والنشر
: حتهـ(722 تين خليل بن أيبك الصفدي )صالح الد،تصحيح التصحيف وتحرير التحريفــــــ 

 .م 5187 -هـ  5217: األولى، ط،القاهرة –مكتبة الخانجي ،السيد الشرقاوي
 ت)َأبُو محمد، عبد اهلل بن جعفر بن محمد بن ُدُرْستَـَوْيه ،تصحيح الفصيح وشرحهــــــ 

 -هـ 5251المجلس األعلى للشئون اإلسالمية ]القاهرة[،:د. محمد بدوي المختونح،تهـ(527
 .م5118

 تعيد بن إسماعيل العسكري )أبو أحمد الحسن بن عبد اهلل بن س،تصحيفات المحدثينــــــ 
 .5216: األولى، ط،القاهرة –المطبعة العربية الحديثة ،:محمود أحمد ميرةح،تهـ(586

دار الكتب العلمية )إعادة صف ،محمد عميم اإلحسان المجددي البركتي،التعريفات الفقهيةــــــ 
 .م6115 -هـ 5262: األولى، ط،م(5182 -هـ 5217للطبعة القديمة في باكستان 

 تلفارسي  األصل، أبو علي )عبد الغفار االحسن بن أحمد بن ،التعليقة على كتاب سيبويهــــــ 
 .م5111 -هـ 5251: األولى، ط،ي : د. عوض بن حمد القوز ح،تهـ(577

أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن (،معالم التنزيل في تفسير القرآن)تفسير البغوي ــــــ
–العربي دار إحياء التراث ،: عبد الرزاق المهديح،تهـ(151 تالفراء البغوي الشافعي )

 .هـ 5261: األولى ، ط،بيروت
محمد ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن (،أنوار التنزيل وأسرار التأويلتفسير البيضاوي)ــــــ 

 –دار إحياء التراث العربي ،: محمد عبد الرحمن المرعشليح،تهـ(281 تالشيرازي البيضاوي )
 .هـ 5258 -: األولى ط،بيروت

 تعروف بالراغب األصفهانى )أبو القاسم الحسين بن محمد الم،تفسير الراغب األصفهاني ــــــ
 -هـ  5261األولى:  :ط،جامعة طنطا ،كلية اآلداب ،:د. محمد عبد العزيز بسيونيتح،هـ(116

 .م 5111
د بن إبراهيم السمرقندي أبو الليث نصر بن محمد بن أحم(،بحر العلوم)السمرقندي تفسير ــــــ
  .هـ(575 ت)

الميورقي عبد اهلل بن فتوح محمد بن فتوح بن ،تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلمــــــ 
: ط،مصر –القاهرة  -مكتبة السنة ،زبيدة محمد سعيد عبد العزيز د:ح،تهـ(288 ت)َحِميديال

 .5111 – 5251األولى، 
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 ت) سمعاني المروزى البن محمد بن عبد الجبار  أبو المظفر، منصور،تفسير القرآنــــــ 
: ط،السعودية –دار الوطن، الرياض ،:ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيمح،تهـ(281

 .م5117 -هـ5258األولى، 
ن أبي َزَمِنين المالكي اإللبيري المعروف باب،أبو عبد اهلل محمد بن عبد ،تفسير القرآن العزيزــــــ 

 -الفاروق الحديثة ،محمد بن مصطفى الكنز -أبو عبد اهلل حسين بن عكاشة  :ح،تهـ(511 ت)
 .م6116 -هـ 5265: األولى، ط،مصر/ القاهرة

أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي (،مفاتيح الغيب)التفسير الكبير  ــــــ
 –إحياء التراث العربي دار ،هـ(212 تالدين الرازي خطيب الري )الرازي الملقب بفخر 

 .هـ 5261 -: الثالثة ط،بيروت
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري ،تفسير الماوردي = النكت والعيونــــــ 
دار ،: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيمح،تهـ(211 تدادي، الشهير بالماوردي )البغ

 .بيروت / لبنان -الكتب العلمية 
 تالتابعي المكي القرشي المخزومي )أبو الحجاج مجاهد بن جبر ،تفسير مجاهدــــــ 

: األولى، ط،دار الفكر اإلسالمي الحديثة، مصر،محمد عبد السالم أبو النيل دح:،تهـ(512
 .م 5181 -هـ  5251

 تبن بشير األزدي البلخى ) أبو الحسن مقاتل بن سليمان،تفسير مقاتل بن سليمانــــــ 
 .هـ 5265 -األولى  :ط،بيروت –دار إحياء التراث ،عبد اهلل محمود شحاته:حت،هـ(511

 117 تبن علي بن محمد الجوزي ) جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن،تقويم اللسانــــــ 
: ط،دار المعارف،د. عبد العزيز مطر )أستاذ علم اللغة بجامعتي عين شمس وقطر( ح: ،تهـ(

 .م 6112الثانية، 
 5جـ نقله إلى العربية وعلق عليه:هـ(5511 تُدوِزي )رينهارت بيتر آن ،تكملة المعاجم العربية ــــــ
وزارة الثقافة واإلعالم، الجمهورية ،: جمال الخياط51، 1جـ ،: محمَّد َسليم النَعيمي8 -

 .م 6111 - 5171: األولى، من ط،العراقية
ن مهران العسكري ب هالل الحسن بن عبد اهلل بن سهل أبو،التَّلِخيص في َمعرَفِة أسَماِء األشياءــــــ 
: الثانية، ط،دار طالس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق،عزة حسند :تح،هـ(511 ت)

 .م 5112
التنبيه على األلفاظ التي وقع في نقلها وضبطها تصحيف وخطأ في تفسيرها ومعانيها وتحريف ــــــ 

محمد بن ناصر بن محمد بن ،أحمد بن محمد المؤدب الهرويفي كتاب الغريبين عن أبي عبيد 
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كنوز إشبيليا ،: حسين بن عبد العزيز بن عمر باناجهتح،هـ(111 تعلي، أبو الفضل السالمي )
 .م 6118 -هـ  5261: األولى، ط،المملكة العربية السعودية -للنشر والتوزيع، الرياض 

ن محمد البكري أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز ب،التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه ــــــ
مطبعة دار ،مركز تحقيق التراث -: دار الكتب والوثائق القومية ح،تهـ( 287 تاألندلسي )

 .6111: الثانية ط،الكتب المصرية بالقاهرة
:محمد عوض حتهـ(571 ت) أبو منصور محمد بن أحمد األزهري الهروي ،تهذيب اللغة ــــــ

 .م6115: األولى، ط،بيروت –إحياء التراث العربي دار ،مرعب
 أبو محمد بدر الدين حسن بن علي  ،توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ــــــ

دار الفكر ،: عبد الرحمن علي سليمانتح،هـ(721 تالمرادي المصري المالكي )
 .م6118 -هـ 5268:األولى ط،العربي

ادي ثم المناوي زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف الحد،التوقيف على مهمات التعاريف ــــــ
-هـ5251: األولى، ط،عالم الكتب القاهرة،عبد الخالق ثروت:تح هـ(5155 تالقاهري )

 .م5111
زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف الحدادي ثم المناوي ،التيسير بشرح الجامع الصغير ــــــ

 .م5188 -هـ 5218: الثالثة، ط،الرياض مكتبة اإلمام الشافعي، هـ(5155 ت)القاهري 
 حرف الثاء

عيل أبو منصور الثعالبي عبد الملك بن محمد بن إسما،ثمار القلوب في المضاف والمنسوبــــــ 
 .القاهرة –دار المعارف ،هـ(261 ت)

 حرف الجيم
 هـ(225 تلنمري القرطبي )أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عاصم ا،جامع بيان العلم وفضلهــــــ 

 -هـ  5252: األولى، ط،دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية،األشبال الزهيري وتح: أب،
 .م 5112

أحمد : ح،تهـ(551 تالطبري )أبو جعفر ،محمد بن جرير ،جامع البيان في تأويل القرآنــــــ 
 .م 6111 -هـ  5261:األولى، ط،مؤسسة الرسالة،محمد شاكر

المكتبة العصرية، ،هـ(5522 تبن محمد سليم الغاليينى )مصطفى ،جامع الدروس العربيةــــــ 
 .م 5115 -هـ  5252:الثامنة والعشرون، ط،بيروت –صيدا 
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ي بن عبد الرسول األحمد القاضي عبد النب(،العلماء دستور)جامع العلوم في اصطالحات الفنون ــــــ
لبنان /  -دار الكتب العلمية ،عرب عباراته الفارسية:حسن هاني فحص ، هـ(56ق  تنكري )
 .م6111 -هـ 5265: األولى، ط،بيروت

 158 تحمد، الزمخشري جار اهلل )أبو القاسم محمود بن عمرو بن أ،الجبال واألمكنة والمياهــــــ 
 –دار الفضيلة للنشر والتوزيع ،المدرس بجامعة عين شمس،أحمد عبد التواب عوض :دح،تهـ(

 .م 5111 -هـ  5551،القاهرة
محمد جاسم : ،تحهـ(672 تمسلم بن قتيبة الدينوري )محمد عبد اهلل بن  وأب،الجراثيمــــــ 

 .وزارة الثقافة، دمشق،الحميدي
 .دار النهضة العربية،المجيد فايدد يوسف عبد ،جغرافية المناخ والنباتــــــ 
:د. ح،تهـ(571 تالفراهيدي البصري )ن الخليل بن أحمدأبو عبد الرحم،ل في النحومَ الجُ  ــــــ

 .م5111هـ 5252:الخامسة، ط،فخر الدين قباوة
دار ،هـ(511 تبن مهران العسكري )عبد اهلل بن سهل أبو هالل الحسن بن ،جمهرة األمثالــــــ 

 .بيروت –الفكر 
:رمزي منير ح،تهـ(565 تن الحسن بن دريد األزدي )أبو بكر محمد ب،جمهرة اللغةــــــ 

 .م5187: األولى، ط،بيروت –دار العلم للماليين ،بعلبكي
 تراهيم بن مصطفى الهاشمي )أحمد بن إب،جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديعــــــ 

 .المكتبة العصرية، بيروت،هـ(ضبط: د. يوسف الصميلي5526
راجعه: ،:إبراهيم األبياريح،تهـ(612 تمر ار الشيباني بالوالء )أبو عمرو إسحاق بن ،الجيم ــــــ

 .م 5172 -هـ  5512،الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية، القاهرة،محمد خلف أحمد
أبو العرفان محمد بن علي الصبان ،حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالكــــــ 

 .م5117-هـ  5257: األولى ط،لبنان-دار الكتب العلمية بيروت،هـ(5612 ت)الشافعي 
 حرف الحاء

الكتاب محقق ،هـ(576بعد  المؤلف:مجهول )ت،حدود العالم من المشرق إلى المغرب ــــــ
 5265: ط،الثقافية للنشر، القاهرةالناشر: الدار ،ومترجم )عن الفارسية( : السيد يوسف الهادي

 .هـ
 تبن مهران األصبهاني )د اهلل أبو نعيم أحمد بن عب،حلية األولياء وطبقات األصفياءــــــ 

 .م5172 -هـ 5512بجوار محافظة مصر،  -السعادة ،هـ(251
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بن عبد : د. عبد اهلل حتهـ(511 ت) ياء القزويني الرازيأحمد بن فارس بن زكر ،حلية الفقهاءــــــ 
 .م(5185 -هـ 5215: األولى )ط،بيروت –الشركة المتحدة للتوزيع ،المحسن التركي

دار ،هـ(818 ت)محمد بن موسى الدميريكمال الدين أبو البقاء   ،حياة الحيوان الكبرىــــــ 
 .هـ 5262: الثانية، ط،الكتب العلمية، بيروت

لكتب العلمية دار ا،هـ(611 تبالجاحظ ) الشهيراني عمرو بن بحر بن محبوب الكن،الحيوان ــــــ
 .هـ 5262: الثانية، ط،بيروت،

 حرف الخاء
 ت)لمظفر بن الوردي،المعريسراج الدين أبو حفص عمر بن ا،خريدة العجائب وفريدة الغرائبــــــ 

مكتبة الثقافة اإلسالمية ، ،كلية التربية ، جامعة عين شمس  -: أنور محمود زناتي ح،تهـ(816
 .م 6118 -هـ  5268: األولى ، ط،القاهرة

 هـ(857 ت) تقي الدين أبو بكر بن علي ابن حجة الحموي ،خزانة األدب وغاية األربــــــ 
 .م6112:األخيرة ط،بيروت-بيروت، دار البحار-دار ومكتبة الهالل،:عصام شقيوح،ت

: عبد تح،هـ(5115 تالقادر بن عمر البغدادي )عبد ،خزانة األدب ولب لباب لسان العربــــــ 
 .م 5117 -هـ  5258: الرابعة، ط،مكتبة الخانجي، القاهرة،السالم محمد هارون

: ط،الهيئة المصرية العامة للكتاب،هـ(516 تالموصلي ) أبو الفتح عثمان بن جني،الخصائص ــــــ
 .الرابعة

 حرف الدال
، القارئ المدنياهد عبد العزيز بن عبد الفتاح أبو مج،دراسات في أصول اللغات العربيةــــــ 

 -هـ 5512رجب  -العدد الثالث  -: السنة السادسة ط،الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة
 .م5172فبراير 

 :ط ،دار العلم للماليين،هـ(5217 تد. صبحي إبراهيم الصالح )،دراسات في فقه اللغة ــــــ
 .م5121 -هـ 5571األولى 

: ح،تهـ(152 تلحريري البصري )االقاسم بن علي بن محمد ،درة الغواص في أوهام الخواص ــــــ
 .هـ5258/5118: األولى، ط،بيروت –مؤسسة الكتب الثقافية ،عرفات مطرجي

:د. تح،هـ(516 ت)ن حزم العوفي السرقسطيقاسم بن ثابت ب،الدالئل في غريب الحديث ــــــ
 .م 6115 -هـ  5266: األولى، ط،العبيكان، الرياضمكتبة ،محمد بن عبد اهلل القناص

 ت) ن أبي الطيب الباخرزيعلي بن الحسن بن علي ب،دمية القصر وعصرة أهل العصر ــــــ
 .هـ 5252:األولى، ط ،دار الجيل، بيروت،هـ(227
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بشرح الخطيب التبريزي،تح: محمد عبدة عزام،دار المعارف  هـ(655)تديوان أبي تمامــــــ 
للمجلد الثاني والثالث، ط: الثالثة للمجلد  الرابعة ط:ط: الخامسة للمجلد األول، القاهرة،
 الرابع. 

:محمد أديب عبد الواحد ه(تح551امة )ت لفضل بن قدــــــ ديوان أبي النجم الِعْجلي،ا
 .م6112ه ــــ5267 حجران،مجمع اللغة العربية بدمشق

أحمد  تح:د،هـ(511 تيم بن الحسين الفارابي، )أبو إبراهيم إسحاق بن إبراه،ديوان األدبــــــ 
 .:مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرةط،إبراهيم أنيس د مراجعة:،مختار عمر

 .بيروت /، دار صادرهـ(256)تديوان أبن الفارضــــــ 
 محمد حسين. ،تح:م(171هـ ــــ 7)تاألعشى الكبير )ميمون بن قيس(ديوان ــــــ 
عبد الرحمن شرح ،م( 121 ت)لحارث الكندياْمُرُؤ الَقْيس بن حجر بن ا،ديوان امِرئ القيســــــ 

 .م 6112 -هـ  5261:الثانية، ط،لبنان بيروت –دار المعرفة ، المصطاوي
الثالثة  يوسف نجم،دار صادر بيروت،طد محم،تح: د م(261)تديوان أوس بن حجرــــــ 

 .م5171ه ــــ 5511
الكتاب ،تقديم وشرح مجيد طراد،دار ق هـ(56)تديوان بشر بن أبي خازم األسديــــــ 

   .م5112ه ــــ5251األولى  ط:العربي،بيروت لبنان،
ه ــــ 5216،دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت لبنان،م(715هـ ــــ 86)تديوان جميل بثينةــــــ 

  م.5186
األولى  عوضين،مطبعة السعادة بمصر ،ط:إبراهيم  تح،د م(221هـ ــــ62)تديوان الخنساءــــــ 

 .م5181ه ـــــ 5211
 655 ت)ه(شرح اإلمام أبي نصر الباهلي 557ُعَقبة العدوي )ت،غيالن بن ةم  ي الر  وان ذِ دي ــــــ

 ط:،بيروت لبنانمؤسسة اإليمان ،القدوس أبو صالحعبد د :ح،ترواية اإلمام أبي العباس ثعلب،هـ(
  .م 5186ـــــهـ  5216ثانية: الطم ،5176هـ ــــ 5516األولى 

ه ــــ 5215:راينهرت فايبرت،بيروت لبنان،،تحم(781هـ ــــ11)تديوان الراعي النميريــــــ 
 .م5181

وليم بن الورد  صح:م(ت726هـ ــــ 521)تديوان رؤبة بن العجاج)مجموع أشعار العرب(ــــــ 
 .لكويتقتيبة للطباعة والنشر والتوزيع /االبروسي ،دار 

كتب العلمية األستاذ علي حسن فاعور ،دار ال ،ش: (م211)تديوان زهير بن أبي سلمىــــــ 
 .م5188ه ــــ 5218األولى  بيروت لبنان ،ط:
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 122 تبو عمرو الشاعر الجاهلي )أبن سفيان  َطَرَفة بن الَعْبد،ديوان طرفة بن العبد ــــــ
 6116 -هـ  5265: الثالثة، ط،الناشر: دار الكتب العلمية،:مهدي محمد ناصر الدينح،تم(
 .م

،القاهرة ،مطبعة دار الكتب ،ش تح :عاتكة الخزرجي هـ(516)تــــــ ديوان العباس بن األحنف
 م.5112هــ ــــ 5575المصرية،

لجامعة األميركية بيروت ،تح:د محمد يوسف نجم ،اهـ(81)تالرقي اتديوان عبيد اهلل بن قيس ــــــ 
 ،دار صادر بيروت. 

:محمد جبار المعيبد،دار الجمهورية للنشر ،تحق هـ( 51)تديوان عدي بن زيد العباديــــــ 
 م.5121والطبع بغداد،

 ــــــ ديوان قيس بن الخطيم،تح:د.ناصر الدين األسد،دار صادر بيروت.
 .م5175ه ــــ5515ان عباس،دارالثقافة بيروت لبنانإحس،ج وش:دم(765)تَعز ةديوان ُكثـَي ر ــــــ 
 نبيل طريفي،دار صادر بيروت،ط:محمد  .،تح:دهـ(562)تديوان الكميت بن زيد األسدي ــــــ 

 .م6111األولى 
اعتنى به: ،هـ( 25 ت)، أبو عقيل العامري لَِبيد بن ربيعة بن مالك،ديوان لبيد بن ربيعة العامريــــــ 

 .م 6112 -هـ  5261: األولى، ط،دار المعرفة،حمدو طم اس
 .واضح الص مد، دار صادر/ بيروت لبنان .،تح:دم(712هـ ـــ 81)تديوان ليلى األخيليةــــــ 
األولى  ،ط:واضح الص مد،دار صادر بيروت  ،تح: د م(282هـ ـــ 21)تديوان النابغة الجعديــــــ 

 م.5118
،مطبعة الهالل م(211ق هـ ــــ 58)تديوان النابغة الذبياني)نقاًل عن ديوان الشعراء الخمسة(ــــــ 

 م.5155بالفجالة مصر سنة 
األولى  يل طريفي ،دار صادر بيروت ،ط:محمد نب وان النمر بن تولب الُعْكلي،تح:دديــــــ 

   .م6111
 حرف الراء

:د محمد علي عبد ح،تهـ(822 تبن السيد حسن ) لسيد محمدا،الراموز على الصحاحــــــ 
 .5182: الثانية، ط،دمشق –دار أسامة ،الكريم الرديني

محمد بن أبو عبد اهلل،  ،رحلة ابن بطوطة )تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار(ــــــ 
 .هـ 5257،الرباطأكاديمية المملكة المغربية، ،هـ(771 تواتي الطنجي، ابن بطوطة )عبد اهلل الل
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دار ،هـ(611 تالشهير بالجاحظ )اني عمرو بن بحر بن محبوب الكن،الرسائل السياسيةــــــ 
 .ومكتبة الهالل، بيروت

دار ،:إبراهيم السامرائيح،تهـ(582 تالرماني المعتزلي )لي بن عيسى بن علي ع،رسالة الحدودــــــ 
 .عمان –الفكر 

 تتنوخي )أبو العالء المعري، ال، بن سليمان عبد اهللأحمد بن ،رسالة المالئكةــــــ 
 -هـ 5262 ،: األولىط،بيروت / لبنان -دار الكتب العلمية ،:عبد العزيز الميمنيتح،هـ(221

 .م 6115
 .بيروت –دار الفكر ،هـ(5567 ت)عيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي إسما،روح البيانــــــ 
: ح،تهـ(111 تميرى )د بن عبد اهلل الحأبو عبد اهلل محم،األقطارالروض المعطار في خبر ــــــ 

 5181: الثانية، ط،طبع على مطابع دار السراج -بيروت  -مؤسسة ناصر للثقافة ،إحسان عباس
 .م

 حرف الزاي
 تبن علي بن محمد الجوزي ) عبد الرحمنجمال الدين ،زاد المسير في علم التفسيرــــــ 

 .هـ 5266 -: األولى ط،بيروت –دار الكتاب العربي ،المهدي : عبد الرزاقح،تهـ(117
 تاألزهري الهروي، )أبو منصور محمد بن أحمد  ،الزاهر في غريب ألفاظ الشافعيــــــ 

 .دار الطالئع،مسعد عبد الحميد السعدني،هـ(571
 :د. حاتم صالححت،هـ(568 تأبو بكر األنباري ) ،الزاهر في معاني كلمات الناســــــ 

 .5116-هـ  5256: األولى، ط،بيروت –مؤسسة الرسالة ،الضامن
 تمحمد، نور الدين اليوسي )الحسن بن مسعود بن ،زهر األكم في األمثال والحكم ــــــ

دار الثقافة، الدار البيضاء  -الشركة الجديدة ،د محمد حجي، د محمد األخضر :تحهـ( 5516
                                    .م 5185 -هـ  5215األولى،  :ط،المغرب –

 حرف السين
دار الكتب العلمية ،هـ(516 تح عثمان بن جني الموصلي )أبو الفت،سر صناعة اإلعرابــــــ 

 .م6111 -هـ5265 ى: األولط،لبنان-بيروت
: محمد ح،ت هـ(671 تاألزدي السِِّجْستاني ) أبو داود سليمان بن األشعث،سنن أبي داودــــــ 

 .بيروت –المكتبة العصرية، صيدا ،محيي الدين عبد الحميد
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 تالخراساني، النسائي )و عبد الرحمن أحمد أب(،المجتبى من السنن)السنن الصغرى للنسائي  ــــــ
 – هـ5212: الثانية، ط،حلب –مكتب المطبوعات اإلسالمية ،:عبد الفتاح أبو غدةتح،هـ(515

 م.5182
:عبد المعطي أمين حتهـ(218 تالبيهقي )حمد بن الحسين بن علي أ،للبيهقيالسنن الصغير ــــــ 

 .م5181 -هـ 5251: األولى، ط،جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتشي ـ باكستان،قلعجي
: حسن عبد المنعم ،تحهـ(515 تالخراساني، النسائي )عبد الرحمن أحمد  أبو،السنن الكبرىــــــ 

 .م 6115 -هـ  5265: األولى، ط،بيروت –مؤسسة الرسالة ،شلبي
 تالمعروف بـ ابن الحنبلي )الحنفي محمد بن إبراهيم ،سهم األلحاظ في وهم األلفاظــــــ 

هـ / 5217: األولى، ط،بيروت –الناشر: عالم الكتب ،حاتم صالح الضامن دح: ،تهـ(175
 .م5187

 حرف الشين
(عثمان بن عمر بن هــ56 ت ق)الشافية للنيساريالشافية في علم التصريف ومعها الوافية نظم ــــــ 

:حسن ح،تهـ(222 تالحاجب الكردي المالكي ) أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن
 .م5111هـ 5251: األولى، ط،مكة –المكتبة المكية ،أحمد العثمان

عبد :نصر اهلل ح،تهـ(5515 تأحمد بن محمد الحمالوي )،شذا العرف في فن الصرفــــــ 
 .مكتبة الرشد الرياض،الرحمن نصر اهلل

عقيلي الهمداني ابن عقيل ، عبد اهلل بن عبد الرحمن ال،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكــــــ 
القاهرة، دار مصر  -دار التراث ،:محمد محيي الدين عبد الحميدح، تهـ(721 تالمصري )

 .م 5181 -هـ  5211:العشرون ط،للطباعة ، سعيد جودة السحار وشركاه
 دح:،تهـ(581 تالمرزبان السيرافي )ن أبي سعيد يوسف بأبو محمد  ،شرح أبيات سيبويهــــــ 

 –مكتبة الكليات األزهرية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ،محمد علي الريح هاشم
 .م 5172 -هـ  5512،مصر

ر أحمد عبد الستا حسن بن الحسين الس كَّريِّ،تح:لد اشرح أشعار الُهذليِّين،صنعة أبي سعيــــــ 
 .لقاهرةفراج ،مكتبة دار العروبة/ا

 تين اأُلْشُموني الشافعي )نور الدعلي بن محمد ،شرح األشموني على ألفية ابن مالك ــــــ
 .مـ5118 -هـ5251: األولى ط،لبنان -دار الكتب العلمية بيروت، هـ(111

عروف بديكنقوز أو دنقوز شمس الدين أحمد الم،األرواح في علم الصرفشرحان على مراح ــــــ 
البن كمال باشا « المراحالفالح في شرح »هـ(بأعلى الصفحة، وبهامشه:811 ت)
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 -هـ  5571: الثالثة، ط،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر،هـ(121ت)
 .م 5111

 ت) ك الطائي الجيانيبن مال محمد بن عبد اهللجمال الدين  ،شرح تسهيل الفوائدــــــ 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع ،: د. عبد الرحمن السيد، د. محمد بدوي المختونح،تهـ(276

 .م(5111 -هـ 5251: األولى )ط،واإلعالن
بن خالد بن عبد اهلل ،شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو ــــــ

-بيروت-دار الكتب العلمية ،هـ(111 تف بالوقاد )و عر لما أبي بكر الجرجاوي  األزهري،
 .م6111 -هـ5265 : األولىط،لبنان

:د. إبراهيم بن سليمان ح،تهـ(226 تعمر بن ثابت الثمانيني ) أبو القاسم،شرح التصريف ــــــ
 .م5111-هـ5251: األولى، ط،مكتبة الرشد،البعيمي

  الص اوي ،مطبعة الصاوي بمصر ،ط:،محمد اسماعيل عبد اهللهـ(551)تديوان جريرشرح ــــــ 
  .األولى

 ت) علي بن محمد الشيباني  التبريزي يحيى بنأبو زكريا  ،شرح ديوان الحماسةــــــ 
 .بيروت –هـ(الناشر: دار القلم 116

التبريزي،قدم له ووضع هوامشه لخطيب ،ام(251م و218م وقيل 211)تشرح ديوان عنترةــــــ 
     .م5116ه ـــــ 5256األولى  اد،دار الكتب العربي/بيروت،ط:وفهارسه مجيد طر 

لمدرسة طباعة ونشر ،إيليا الحاوي،دار الكتاب اللبناني،مكتبة اهـ(551ت)شرح ديوان الفرزدقــــــ 
  .م5185األولى  وتوزيع ،ط:

،صنعة اإلمام أبي سعيد بن الحسن بن الحسين هـ(62)ت شرح ديوان كعب بن زهيرــــــ 
   .م6116ه ـــــ 5265الثالثة  ري،دار الكتب والوثائق القومية/ القاهرة،ط:السك

 :ح،تهـ(252 ت)العكبري البغداديأبو البقاء عبد اهلل بن الحسين ،شرح ديوان المتنبيــــــ 
 .بيروت –دار المعرفة ،عبد الحفيظ شلبيو  إبراهيم األبياريو  مصطفى السقا

:يوسف ه(،تص وتع282لحسن الر ضي األستراباذي)تشرح الرضي على الكافية،محمد بن اــــــ 
   .الثانية سة الصادق للطباعة والنشر،ط:حسن عمر، مؤس  

:أبو حتهـ(811 تالغيتابى الحنفى العينى )بن أحمد أبو محمد محمود ،شرح سنن أبي داود ــــــ
 .م 5111-هـ  5261: األولى، ط،الرياض –مكتبة الرشد ،إبراهيم المصريالمنذر خالد بن 

آدم بن موسى  محمد بن علي بن(ذخيرة العقبى في شرح المجتبى)شرح سنن النسائي المسمىــــــ 
 .(21 – 2جـ )دار آل بروم للنشر والتوزيع (،1 – 5جـ )دار المعراج الدولية للنشر ،اإلثيوبي
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 ،تح:هـ(282 ) حمد بن الحسن الرضي اإلستراباذيمنجم الدين  ،الحاجبشرح شافية ابن ــــــ 
دار الكتب العلمية ،ن عبد الحميدمحمد محيى الدي،فمحمد الزفزا،محمد نور الحسن األساتذة:

 .م 5171 -هـ  5511،لبنان –بيروت 
 تهشام ) ، جمال الدين، ابنعبد اهلل  أبو محمد ،شرح شذور الذهب في معرفة كالم العربــــــ 

 .سوريا –الشركة المتحدة للتوزيع ،عبد الغني الدقر :حت ،هـ(725
س سة شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية،محمد بن محمد حسن ُشرَّاب،مؤ ــــــ 

 .م6117ه ــــ 5267األولى  الرسالة ،بيروت لبنان،ط:
:أبو تح،هـ(221 ت)بن خلفو الحسن علي ابن بطال أب،شرح صحيح البخارى البن بطال ــــــ

 .م6115 -هـ 5265: الثانية، ط،السعودية، الرياض -مكتبة الرشد ، تميم ياسر بن إبراهيم
 :تص وتعو  ضبط،هـ(116 ت)د الشيباني  التبريزييحيى بن علي بن محم،شرح القصائِد العشر ــــــ

 .هـ 5516،إدارة الطباعة المنيرية
 ت) الجيانيمحمد بن عبد اهلل، ابن مالك الطائي جمال الدين  ،شرح الكافية الشافيةــــــ 

جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث ،:عبد المنعم أحمد هريديح،تهـ(276
 .: األولىط،اإلسالمي كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية مكة المكرمة

: عبد المجيد ش و تحهـ( 612ب ألبي عمرو الشيباني )ت منسو ،شرح المعلقات التسع ــــــ
 .م 6115 -هـ  5266: األولى، ط،لبنان –، بيروت  مؤسسة األعلمي للمطبوعات،همو
دار ،هـ(282 ت) ين بن أحمد بن حسين الزَّْوزَنيحسأبو عبد اهلل  ،شرح المعلقات السبعــــــ 

 .م 6116 -هـ 5265: األولى ط،احياء التراث العربي
بابن يعيش وبابن يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا المعروف ،للزمخشريشرح المفصل ــــــ 

: األولى، ط لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت ،إميل بديع يعقوبد هـ(قدم له:225 تالصانع )
 .م 6115 -هـ  5266

حمد شعر األخطل ،رواية أبي عبد اهلل محمد بن العباس اليزيدي عن أبي سعيد السكري عن مــــــ 
لمطبعة األعرابي، عني بالطبع والتعليق األب انطوان صالحاني اليسوعي،ا بن الحبيب عن أبن

   .م5815الكاثوليكية لآلباء اليسوعيين بيروت 
دار ،هـ(672 تمسلم بن قتيبة الدينوري )محمد عبد اهلل بن أبو ،والشعراءالشعر  ــــــ

 .هـ 5265،القاهرةالحديث،
 تبن سعيد الحميرى اليمني )نشوان ،كالم العرب من الكلوم  شمس العلوم ودواءــــــ 

د يوسف محمد عبد  -مطهر بن علي اإلرياني  -:د حسين بن عبد اهلل العمري ح،تهـ(175
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 -هـ  5261: األولىط،سورية( -لبنان(، دار الفكر )دمشق  -دار الفكر المعاصر )بيروت ،اهلل
 .م 5111

 حرف الصاد
 تحماد الجوهري الفارابي ) أبو نصر إسماعيل بن،وصحاح العربية الصحاح تاج اللغةــــــ 

 .م 5187 -  هـ 5217الرابعة :ط،بيروت ،دار العلم للماليين،أحمد عبد الغفور عطار،هـ(515
ح:محمد زهير ،ت(هـ612)تمحمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي،صحيح البخاريــــــ 

 .هـ5266ط: األولى، ،دار طوق النجاة،بن ناصر الناصر
المختصربنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه  المسند الصحيح) صحيح مسلم ــــــ

ح:محمد فؤاد عبد ،تهـ(625تمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )(وآله وسلم
 .بيروت –دار إحياء التراث العربي ،الباقي

 تالشهير بالهمداني )، بن أحمد ابن الحائكأبو محمد الحسن  ،صفة جزيرة العرب ــــــ
غدادي محمد بن حوقل الب،صورة األرض . ــــــ م5882ليدن،  -مطبعة بريل ،هـ(552

                           .م5158،بيروتدار صادر، أفست ليدن،،هـ(527بعد :تالموصلي،أبو القاسم)
 حرف الضاد

ط:األولى ،مؤسسة الرسالة،محمد عبد العزيز النجار،أوضح المسالكضياء السالك إلى  ــــــ
                         .م6115 -هـ 5266

 حرف الطاء                                               
بدون ،المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد،هـ(157نجم الدين النسفي )ت ،طلبة الطلبة ــــــ

 .هـ5555،طبعة
 حرف العين

ح:عبد اهلل بن تهـ(218تأبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )،العدد في اللغة ــــــ
 .م5115هـ 5255: األولى،  ط ،عدنان بن محمد الظاهر،الحسين الناصر

 تبابن عبد ربه األندلسي ) المعروفر، شهاب الدين أحمد بن محمد أبو عم،العقد الفريد ــــــ
 .هـ 5212ط: األولى، ،بيروت –الكتب العلمية دار ،هـ(568

 –دار الفكر ،:مازن المباركح،تهـ(516 تعثمان بن جني الموصلي )أبو الفتح ،عقود الهمز ــــــ
 .م5188هـ 5211: األولى، ط،دمشق

:محمود جاسم محمد حت،هـ(585 تابن الوراق ) ن عبد اهلل بن العباس،محمد ب،علل النحو ــــــ
 .م5111 -هـ  5261: األولى، ط،الرياض / السعودية -مكتبة الرشد ، الدرويش
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 ــــــ علُم الدِّاللة،د.أحمد مختار عمر،أستاذ علم اللغة،كلية دار العلوم،جامعة القاهرة.    
 م.5181،بالمر،ترجمة:مجيد الماشطة،كلية اآلداب،الجامعة المستنصرية،ــــــ علُم الدِّاللة

أصوله ومباحثه في التراث العربي،منقور عبد الجليل،اتحاد كتاب  ــــــ علُم الدِّاللة
 م. 6115العرب،دمشق،

ــــــ علم الداللة التطبيقي في التراث العربي،د.هادي نهر،تقديم د.علي الحمد،دار األمل للنشر 
  م.  6117هـ ـــــ 5،5267والتوزيع،إربد األردن،ط

 .ط: األولى،نهضة مصر للطباعة والنشر،لي عبد الواحد وافي ع،علم اللغة ــــــ
المؤسسة ،محيي الدين ديب د، محمد أحمد قاسم د(،البديع والبيان والمعاني)علوم البالغة ــــــ 

 .م 6115: األولى، ط،لبنان –الحديثة للكتاب، طرابلس 
العينى بدر الدين ،الغيتابى أبو محمد محمود بن أحمد ،عمدة القاري شرح صحيح البخاريــــــ 

 .بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي ،هـ(811 ت)
:بسام ح،تهـ(558 تالمرادي النحوي ) أبو جعفر النَّحَّاسأحمد بن محمد  ،عمدة الكتابــــــ 

 -هـ  5261: األولى ط،الجفان والجابي للطباعة والنشر،دار ابن حزم ،عبد الوهاب الجابي
 .م 6112

:د مهدي حتهـ(571 تالفراهيدي البصري )الخليل بن أحمد  الرحمنأبو عبد ،العينــــــ 
 .دار ومكتبة الهالل،المخزومي، د إبراهيم السامرائي

 حرف الغين
:د. سليمان إبراهيم (،تحهـ681 – 518تغريب الحديث،إبراهيم بن إسحاق الحربي )ــــــ 

 . 5211: األولى، مكة المكرمة،ط -عة أم القرى محمد العايد،جام
 588 تلبستي المعروف بالخطابي )غريب الحديث،أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم اــــــ 

 –:عبد الكريم إبراهيم الغرباوي،أخرج أحاديثه:عبد القيوم عبد رب النبي،دار الفكر هـ(،تح
 .م 5186 -هـ  5216دمشق،

هـ(،تح:د. 662 تالبغدادي )غريب الحديث،أبو ُعبيد القاسم بن سال م بن عبد اهلل الهروي ـــــــ 
 5582الدكن،ط: األولى،  -محمد عبد المعيد خان،مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد

 .م 5122 -هـ 
هـ(،تح:د. عبد اهلل 672 تغريب الحديث،أبو محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري ) ــــــ

 هـ.5517بغداد،ط: األولى،  –الجبوري،مطبعة العاني 
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عبد المعطي  د.:هـ(،تح117 تلفرج عبد الرحمن الجوزي )غريب الحديث،جمال الدين أبو ا ــــــ
 . م5181 – هـ5211: األولى، لبنان،ط –بيروت  -ب العلمية أمين القلعجي،دار الكت

 حرف الفاء
 تالزمخشري جار اهلل )و القاسم محمود بن عمرو أب،الفائق في غريب الحديث واألثرــــــ 

 .: الثانيةط،لبنان –دار المعرفة ،محمد أبو الفضل إبراهيم-:علي محمد البجاوي ح،تهـ(158
مراجعة:محمد علي ،:عبد العليم الطحاويتح،هـ(611 ت)لمفضل بن سلمة بن عاصما،الفاخرــــــ 

 .هـ 5581: األولى، ط،دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي،النجار
ن سعيد بن عثمان ب،الفرق بين الضاد والظاء فى كتاب اهلل عز وجل وفى المشهور من الكالم ــــــ

 5268: األولى، ط،دمشق –دار البشائر ،:حاتم صالح الض امنح،تهـ(222 تالداني )عثمان 
 .م 6117 -هـ 
إبراهيم : محمد ح،تهـ(511 تن عبد اهلل العسكري )أبو هالل الحسن ب،الفروق اللغويةــــــ 

 .مصر –دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة ،سليم
 تالعزيز البكري األندلسي )أبو عبيد عبد اهلل بن عبد ،فصل المقال في شرح كتاب األمثالــــــ 

 .لبنان–مؤسسة الرسالة، بيروت ،:إحسان عباسح،تهـ(287
د اهلل سعيد خليل بن كيكلدي بن عبصالح الدين أبو ،الفصول المفيدة في الواو المزيدةــــــ 

: األولى، ط،عمان –دار البشير ،:حسن موسى الشاعرحت ،هـ(725 تالدمشقي العالئي )
 .م5111هـ 5251

 تح: د،هـ(615 تلوالء، ، المعروف بثعلب )أحمد بن يحيى الشيباني باأبو العباس  ،الفصيح ــــــ
 .دار المعارف،عاطف مدكور

:د. وصي اهلل محمد ح،تهـ(625 ت)بن حنبل  أبو عبد اهلل أحمد بن محمد،فضائل الصحابة ــــــ
 .5185 – 5215: األولى، ط،بيروت –مؤسسة الرسالة ،عباس

 بريل،أ ط:الثالثة ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،،د علي عبد الواحد وافي،نهفقه اللغةــــــ 
 .م6112

 تعيل أبو منصور الثعالبي )محمد بن إسماعبد الملك بن ،فقه اللغة وسر العربية ــــــ
  .م6116 -هـ 5266األولى  ط:،إحياء التراث العربي، :عبد الرزاق المهديح،تهـ(261

 حرف القاف
: الثانية ط،سورية –دار الفكر. دمشق ،سعدي أبو حبيب د،القاموس الفقهي لغة واصطالحاــــــ 

 .م 5188هـ =  5218
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مكتب :تحهـ(857 تبن يعقوب الفيروزآبادى ) الدين أبو طاهر محمدمجد ،القاموس المحيط ــــــ
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ،محمد نعيم العرقُسوسي،تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة

 .م 6111 -هـ  5262الثامنة،  :ط،لبنان –والتوزيع، بيروت 
د تر: ،محيي الد ين َصابر ــــ دتق: ،م( 5185ويليام جيمس ديورَانت )المتوفى: ،قصة الحضارةــــــ 
لبنان، المنظمة العربية للتربية والثقافة  -دار الجيل، بيروت ،زكي نجيب محُمود وآخرينـــــ 

 م 5188 -هـ  5218،والعلوم، تونس
–مكتبة األنجلو المصرية ،هـ(5218 تعبد السالم محمد هارون )،قواعد اإلمالءــــــ 

 م.5115،القاهرة
دار ،فتحي محمد أبو عيانة و  جودة حسنين جودة ،الجغرافيا العامة الطبيعية والبشريةقواعد ــــــ 

 حرف الكاف                                           .المعرفة الجامعية
 222 )ت المالكي ابن الحاجبالمصري الدين بن عثمان جمال  ،الكافية في علم النحوــــــ 
 .م 6151: األولى، ط،القاهرة –مكتبة اآلداب ،صالح عبد العظيم الشاعر د.:ح،تهـ(
:محمد أبو ح،تهـ(681 ت) أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ،الكامل في اللغة واألدبــــــ 

 .م 5117 -هـ  5257الثالثة  :ط،القاهرة –دار الفكر العربي ،الفضل إبراهيم
:عبد حتهـ(581 تالملقب سيبويه )عثمان بن قنبر الحارثي ، عمرو بنأبو بشر  ،الكتاب ــــــ

 .م 5188 -هـ  5218: الثالثة، ط،مكتبة الخانجي، القاهرة،السالم محمد هارون
:د. فخر الدين ح،تهـ(622 ت) أبو يوسف يعقوب بن إسحاق ابن السكيت ،كتاب األلفاظــــــ  

 .م5118: األولى، ط،مكتبة لبنان ناشرون،قباوة
بعد  تلي ابن القاضي التهانوي )محمد بن ع،كشاف اصطالحات الفنون والعلومــــــ  

  م.5112 -: األولى ط،بيروت –مكتبة لبنان ناشرون ،:د. علي دحروجتح،هـ(5518
حمد، الزمخشري جار أبو القاسم محمود بن عمرو بن أ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلــــــ 

 .هـ 5217 -: الثالثة ط،بيروت –العربي دار الكتاب ،هـ(158 تاهلل )
 اعيل بن أحمدإبراهيم بن إسمأبو إسحاق  ،كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ في اللغة العربيةــــــ  

 -دار اقرأ للطباعة والنشر والترجمة ،:السائح علي حسينح،تهـ(271 ت)اأَلْجَدابي، الطرابلسي
 .الجماهيرية الليبية -طرابلس 

 أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني ،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةــــــ 
 .بيروت –مؤسسة الرسالة ،محمد المصري -:عدنان درويش ح،تهـ(5112 ت)الكفوي، 
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 تبو يوسف يعقوب بن إسحاق )ابن السكيت، أ،الكنز اللغوي في الَلَسن العربيــــــ 
 .القاهرة –مكتبة المتنبي ،:أوغست هفنرح،تهـ(622

 حرف الالم
 تادي النهاوندي الزجاجي، )عبد الرحمن بن إسحاق البغدأبو القاسم  ،الالماتــــــ 

 .م5181هـ 5211: الثانية، ط،دمشق –دار الفكر ،:مازن المباركح،تهـ(557
 تالبغدادي )العكبري عبد اهلل بن الحسين  أبو البقاء،اللباب في علل البناء واإلعراب ــــــ

 .م5111هـ 5252: األولى، ط،دمشق –دار الفكر ،:د. عبد اإلله النبهانح،تهـ(252
 تاإلفريقى ) األنصاريبن منظور جمال الدين ي محمد بن مكرم بن عل،لسان العربــــــ 

 .هـ 5252 -: الثالثة ط ،بيروت،دار صادر ،هـ(755
مكتبة ،الحميد الدواخلى، محمد القصاصتعريب:عبد ،هـ(5581 تريس)جوزيف فند،اللغةــــــ 

 .م 5111األنجلو المصرية، 
 .م6112-هـ5267:الخامسة ط،عالم الكتب،تمام حسان عمر،اللغة العربية معناها ومبناها ــــــ

 محمد بن حسن بن ِسباع ، شمس الدين، المعروف بابنأبو عبد اهلل  ،اللمحة في شرح الملحةــــــ 
عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، ،:إبراهيم بن سالم الصاعديح،ت هـ(761 تالصائغ )

 .م6112هـ/5262: األولى، ط،المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
دار الكتب ،:فائز فارسح،تهـ(516 تح عثمان بن جني الموصلي )أبو الفت،اللمع في العربية ــــــ

 .الكويت –الثقافية 
وضعه ،هـ(5515 تن محمد البكري الصد يقي )محمد توفيق بن علي ب،األدباللؤلؤ في ـــــ 

 .م 5167 -هـ  5521: األولى، ط،ورتبه وزاد في شرحه: عثمان شاكر
:أحمد عبد ح،تهـ(571 ت)أبو عبد اهلل الحسين بن أحمد بن خالويه، ،ليس في كالم العربــــــ 

 .م5171 -هـ 5511: الثانية،مكة المكرمة، ط،الغفور عطار
 حرف الميم

 تد المسيح بن يعقوب شيخو )رزق اهلل بن يوسف بن عب،مجاني األدب في حدائق العربــــــ 
 .م 5155،مطبعة اآلباء اليسوعيين، بيروت،هـ(5522

: ح،تهـ(158 تن إبراهيم الميداني النيسابوري )أبو الفضل أحمد بن محمد ب،مجمع األمثالــــــ 
  .مطبعة الس نة المحمدية،الحميدمحمد محيى الدين عبد 
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ن علي جمال الدين، محمد طاهر ب،مجمع بحار األنوار في غرائب التنزيل ولطائف األخبارــــــ 
: الثالثة، ط،مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية،هـ(182 تالكجراتي )الصديقي الهندي 

 .م5127 -هـ  5587
: زهير تح،هـ(511 ت)فارس بن زكرياء القزويني الرازيأحمد بن ،أبو الحسين  ،مجمل اللغةــــــ 

 .م 5182 -هـ  5212 -الثانية  ط،بيروت –مؤسسة الرسالة ،عبد المحسن سلطان
محمد بن عمر بن أحمد األصبهاني أبو موسى  ،المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديثــــــ 

القرى مركز البحث العلمي وإحياء جامعة أم ،:عبد الكريم العزباويح،ت هـ(185 تي، )المدين
دار المدني للطباعة ،و مكة المكرمة -التراث اإلسالمي، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 .: األولىط،المملكة العربية السعودية -والنشر والتوزيع، جدة 
 عروفأبو القاسم الحسين بن محمد الم،محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاءــــــ 

 .هـ 5261: األولى، ط،بيروت ،شركة دار األرقم بن أبي األرقم،هـ(116 ت)بالراغب األصفهانى
 )تالمرسي  هأبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيد،المحكم والمحيط األعظمــــــ 

 -هـ  5265: األولى، ط،بيروت –دار الكتب العلمية ،:عبد الحميد هنداويح،ت(هـ218
 .م 6111

 ت، المعروف بابن الشجري )السعاداتضياء الدين أبو ،شعراء العربمختارات ــــــ 
 -هـ  5522: األولى، ط،مطبعة االعتماد، مصر،ضبط وشرح: محمود حسن زناتي،هـ(126

 .م 5161
:يوسف ح،تهـ(222 تمحمد بن أبي بكر الرازي )زين الدين أبو عبد اهلل ،مختار الصحاحــــــ 

هـ / 5261: الخامسة، ط،صيدا –الدار النموذجية، بيروت  -المكتبة العصرية ،الشيخ محمد
 .م5111

:خليل إبراهم ح،تهـ(218 تالمرسي ) هأبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيد،المخصص ــــــ
 .م5112هـ 5257: األولى، ط،بيروت –دار إحياء التراث العربي ،جفال

عز الدين بن حسين بن عبد حسن (،معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن)مخطوطة الجمل ــــــ
 .م 6118 - 6115: األولى، ط،الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،الفتاح أحمد الجمل

 :ط،دار المريخ،طه عثمان الفراء ،محمد محمود محمدين،المدخل إلى علم الجغرافيا والبيئة ــــــ
  .الرابعة

 المؤمن بن عبد الحق، ابن شمائل القطيعيعبد ،مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاعــــــ 
 .هـ 5256: األولى، ط،دار الجيل، بيروت،  هـ(751 ت)البغدادي،الحنبلي،



335 

 

 تالدين السيوطي ) عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل،المزهر في علوم اللغة وأنواعهاــــــ 
 .م5118هـ 5258: األولى، ط،بيروت –دار الكتب العلمية ،:فؤاد علي منصورح،تهـ(155

صطخري، المعروف بالكرخي أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي اال،المسالك والممالك ــــــ
 .م 6112،دار صادر، بيروت،هـ(522 ت)
دار ،هـ(681 تمعروف بابن خرداذبة )أبو القاسم عبيد اهلل بن عبد اهلل ال،المسالك والممالك ــــــ

 .م 5881عام النشر: ،صادر أفست ليدن، بيروت
 تن محمد البكري األندلسي )أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز ب،المسالك والممالكــــــ 

 .م 5116عام النشر: ،دار الغرب اإلسالمي،هـ(287
 تحمد، الزمخشري جار اهلل )أبو القاسم محمود بن عمرو بن أ،المستقصى في أمثال العرب ــــــ

 .م5187الثانية، : ط،بيروت –دار الكتب العلمية ،هـ(158
 ت)بن أبي شيبة ،بن إبراهيم العبسيعبد اهلل بن محمد أبو بكر،،مسند ابن أبي شيبة ـــــ

: ط،الرياض –دار الوطن ،:عادل بن يوسف العزازي و أحمد بن فريد المزيديح،تهـ(651
 .م5117األولى، 

 تالطيالسي البصرى )لجارود أبو داود سليمان بن داود بن ا،مسند أبي داود الطيالسيــــــ 
 -هـ  5251: األولى، ط،مصر –دار هجر ،محمد بن عبد المحسن التركي د.: ح،تهـ(612

 .م 5111
: شعيب ح،تهـ(625 ت أحمد بن محمد بن حنبل )أبو عبد اهلل،مسند اإلمام أحمد بن حنبلــــــ 

 .م 6115 -هـ  5265: األولى، ط،مؤسسة الرسالة،عادل مرشد، وآخرون -األرنؤوط 
 تالقضاعي المصري ) بن سالمة بن جعفر بن عليأبو عبد اهلل محمد ،مسند الشهابــــــ 

 - هــ5217:الثانية، ط،بيروت –مؤسسة الرسالة ،:حمدي بن عبد المجيد السلفيح،ت هـ(212
 م.5182

عمرون اليحصبي  عياض بن موسى بن عياض بنأبو الفضل  ،مشارق األنوار على صحاح اآلثارــــــ 
 .المكتبة العتيقة ودار التراث، هـ(122 تالسبتي، )

ــــــ مصادر نهج البالغة وأسانيده،السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب،دار األضواء بيروت لبنان 
 .م5181ه ــــ5211لطبعة الثالثة ،ا

الفيومي ثم أحمد بن محمد بن علي أبو العباس  ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرــــــ 
 .بيروت –المكتبة العلمية ،هـ(771 تالحموي، )



333 

 

عبد اهلل بن محمد بن أبو بكر ،(الكتاب المصنف في األحاديث واآلثارمصنف ابن ابي شيبة)ــــــ 
: األولى، ط،الرياض –مكتبة الرشد ،: كمال يوسف الحوتح،تهـ(651 تبن أبي شيبة )إبراهيم 
 هـ.5211

راني الحمزي، إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهأبو إسحاق  ،مطالع األنوار على صحاح اآلثارــــــ 
وزارة األوقاف والشؤون ،:دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراثتح، هـ(121 تابن قرقول )

 .م 6156 -هـ  5255:األولى، ط،دولة قطر -اإلسالمية 
نصر يونس الوفائي  بنأبو الوفاء نصر ،المصرية في األصول الخطيةالمطالع النصرية للمطاِبع ــــــ 

 -هـ  5262: األولى، ط،مكتبة السنة، القاهرة،طه عبد المقصود تح: د،هـ(5615 ت)األزهري 
 .م 6111

ن أبي الفتح بن أبي الفضل محمد بشمس الدين أبو عبد اهلل،  ،المطلع على ألفاظ المقنعــــــ 
 ط:،مكتبة السوادي للتوزيع،محمود األرناؤوط وياسين محمود الخطيب :ح،تهـ(711 ت) البعلي

 .م 6115 -هـ 5265األولى 
 -دار القلم، الدار الشامية ،محمد بن محمد حسن ُشرَّاب،المعالم األثيرة في السنة والسيرةــــــ 

 .هـ 5255 -: األولى ط،بيروت -دمشق
بن صالح عاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن حمود بن عطية ،معالم مكة التأريخية واألثريةــــــ 

 .م 5181 -هـ  5211: األولى، ط،دار مكة للنشر والتوزيع،هـ(5255 تالبالدي الحربي )
:عبد ح،تهـ(555 تق الزجاج )إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحا،معاني القرآن وإعرابه ــــــ

 .م 5188 -هـ  5218األولى : ط،بيروت –عالم الكتب ،الجليل عبده شلبي
 تمسلم بن قتيبة الدينوري )أبو محمد عبد اهلل بن ،المعاني الكبير في أبيات المعانيــــــ 

هـ(، عبد الرحمن بن يحيى بن علي  5575: المستشرق د سالم الكرنكوي )ت ح،تهـ(672
 :ط،بالهند ،الدكن آباد حيدر ـــــمطبعة دائرة المعارف العثمانية ،هـ( 5582 - 5555اليماني )

 .م5121هـ، 5528األولى 
،شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل (إرشاد األريب إلى معرفة األديب)معجم األدباءــــــ 

: ،طالناشر: دار الغرب اإلسالمي، بيروت،: إحسان عباستحهـ(،262تالرومي الحموي )
 .م 5115 -هـ  5252األولى، 

دار ،هـ(262 تعبد اهلل الرومي الحموي )شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن ،معجم البلدانــــــ 
 .م5111ط: الثانية، ،صادر، بيروت
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 تأبو هالل الحسن بن عبد اهلل بن سهل بن مهران العسكري ) ،معجم الفروق اللغويةــــــ 
مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة ،ح:الشيخ بيت اهلل بيات، ومؤسسة النشر اإلسالمي،ت هـ(511

 .هـ5256، ط: األولى(قم)لجماعة المدرسين 
النادي األدبي ،هـ(5265 تحمد بن محمد الجاسر )،معجم قبائل المملكة العربية السعوديةــــــ 

 .م5185 -هـ  5215ط: األولى، ،المملكة العربية السعودية -في الرياض، الرياض 
دار ،: حمدي بن عبد المجيد السلفيح،تهـ(521 تالقاسم الطبراني )أبو ،المعجم الكبيرــــــ 

 .الثانية ط،القاهرة –النشر: مكتبة ابن تيمية 
هـ( بمساعدة فريق 5262 تد مختار عبد الحميد عمر )د أحم،معجم اللغة العربية المعاصرةــــــ 

 .م 6118 -هـ  5261: األولى، طب،عالم الكت،عمل
دار النفائس للطباعة والنشر ،حامد صادق قنيبي ومحمد رواس قلعجي ،معجم لغة الفقهاء ــــــ

 .م5188 -هـ  5218ط: الثانية، ،والتوزيع
ن محمد أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز ب،معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضعــــــ 

 .هـ 5215الثالثة، : ط،عالم الكتب، بيروت، هـ(287 تالبكري األندلسي )
د حمد الطفيلي،مراجعة :هيثم معجم المصطلحات الجغرافية،بيار جورج،ترجمة:ــــــ 

 .م6116هـ ـــــ 5266الثانية  سات والنشر والتوزيع/بيروت،ط:اللمع،ألمؤسسة الجامعية للدرا
الحربي  بن حمود عاتق بن غيث بن زوير بن زاير،معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوي ةــــــ 

 .م5186 -هـ  5216ط: األولى، ،دار مكة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة،هـ(5255 ت)
بيروت  دار الكتب العلمية،د. إميل بديع يعقوب،العربية اللغة المعجم المفصل في شواهدــــــ 

 .م5112 -هـ 5257: األولى، ط،لبنان
حامد عبد  وأحمد الزيات  و)إبراهيم مصطفى ،بالقاهرةمجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيطــــــ 

 .دار الدعوة،محمد النجار( والقادر 
أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد  لمعرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم،ــــــ ا

 .م5111ه ـــــ 5251ألولى ط:ا.عبد الرحيم،دار القلم دمشق،تح:د ه(،121 تالجواليقي)
دار ،هـ(251 تلخوارزمي الُمَطرِِّزى  )أبو الفتح، برهان الدين افي ترتيب المعرب، المغرب ـــــ

 .بدون طبعة وبدون تاريخ،الكتاب العربي
هــ(تح:محمود فاخوري وعبد الحميد 251)تالُمَطرِِّزى  في ترتيب المعِرب،أبو الفتح  ــــــ الُمْغِرب

 م.5171ــــ هــ 5511، 5،حلب سورية،طمختار،مكتبة أسامة بن زيد
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، ابن بن عبد اهلل عبد اهلل بن يوسف بن أحمد جمال الدين  ،مغني اللبيب عن كتب األعاريبــــــ 
: ط،دمشق –دار الفكر ،محمد علي حمد اهلل وح: د. مازن المبارك ،تهـ(725 تهشام )

 م.5181السادسة، 
: ح،تهـ(587 تالخوارزمي )البلخي أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن يوسف، ،مفاتيح العلومــــــ 

 .دار الكتاب العربي،إبراهيم األبياري
علي د :ح،تهـ(275 ت)د الرحمن الجرجاني أبو بكر عبد القاهر بن عب،المفتاح في الصرفــــــ 

: ط،بيروت –مؤسسة الرسالة ،عمان –إربد  -جامعة اليرموك  -توفيق الَحَمد، كلية اآلداب 
 .م(5187 -هـ  5217األولى )

 .:نديم مرعشلي،دار الكاتب العربيـ(تحه115 القران،،الراغب االصفهاني)تمفردات ألفاظ ــــــ 
لمفصل في األلفاظ الفارسية المعربة)في الشعر الجاهلي،والقران الكريم،والحديث النبوي ــــــ ا

 ط:بيروت،الشريف،والشعر األموي(وضعه وأيده بشواهد العربية:د صالح الدين المنجد،
 .م5178هـ ــــ5518لى:األو 
 ت )أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهلل،المفصل في صنعة اإلعرابــــــ 

 م.5115: األولى، ط،بيروت –مكتبة الهالل ،: د. علي بو ملحمح،تهـ(158
السالم :عبد ح،تهـ(511 ت)فارس بن زكرياء القزوينيأحمد بن أبو الحسين  ،مقاييس اللغةــــــ 

 م.5171 -هـ 5511 ، دار الفكر،محمد هارون
 تألزدي، المعروف بالمبرد )محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالى اأبو العباس،  ،المقتضبــــــ 

 .عالم الكتب بيروت،:محمد عبد الخالق عظيمةح،تهـ(681
 .األسكندرية للكتابمركز ،عبد العزيز طريح شرف،د .المقدمات في الجغرافيا الطبيعيةــــــ 
: بولس تح،هـ(556 تالمصري )ابن والد أبو العباس أحمد بن محمد  ،المقصور والممدودــــــ 

 .م 5111مطبعة ليدن، ،برونله
 تعثمان، الحريري البصري ) القاسم بن علي بن محمد بنأبو محمد  ،ملحة اإلعراب ــــــ

 .م6111-هـ 5262: األولى، ط،القاهرة/ مصر -دار السالم تحقيق،ال يوجد،هـ(152
لي، علي بن مؤمن بن محمد، الَحْضَرمي اإلشبيأبو الحسن  ،الممتع الكبير في التصريفــــــ 

 م.5112: األولى ط،مكتبة لبنان،هـ(221 تالمعروف بابن عصفور )
الملقب بـ علي بن الحسن الُهنائي األزدي، أبو الحسن  ،المنتخب من غريب كالم العربــــــ 
جامعة أم القرى )معهد البحوث ،:د محمد بن أحمد العمريح،تهـ(511بعد  ت« )كراع النمل»

 .م5181 -هـ 5211:األولى، ط،العلمية وإحياء التراث اإلسالمي(
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 تلقرطبي الباجي األندلسي )ان بن خلف بن سعد أبو الوليد سليما،المنتقى شرح الموطإــــــ 
 .هـ 5556:األولى، ط،محافظة مصربجوار  -مطبعة السعادة ،هـ(272

 ت« )كراع النمل»الملقب بـ علي بن الحسن الُهنائي األزدي، أبو الحسن ،الُمَنجَّد في اللغة ــــــ
: الثانية، ط،عالم الكتب، القاهرة،ضاحي عبد الباقي .أحمد مختار عمر، د .تح: د،هـ(511بعد 

 .م 5188
قرشي الشامي الحيدرة أبو الحسن خيثمة بن سليمان بن ،يثمة بن سليمانمن حديث خ ــــــ

 5211،لبنان –دار الكتاب العربي ،: د. عمر عبد السالم تدمريتح،هـ(525 تاألطرابلسي )
 .م 5181 -هـ 
 محمد بن عبد اهلل،من ذخائر ابن مالك في اللغة مسألة من كالم اإلمام ابن مالك في االشتقاق ــــــ

:محمد المهدي عبد الحي ح،تهـ(276 تو عبد اهلل، جمال الدين )الجياني، أببن مالك الطائي 
: السنة التاسعة والعشرون. العدد السابع بعد المائة. ط،اإلسالمية بالمدينة المنورةالجامعة ،عمار

 .م(5111 - 5118هـ( / )5251 - 5258)
ح عثمان بن جني أبو الفت،المنصف البن جني، شرح كتاب التصريف ألبي عثمان المازني ــــــ

 -هـ 5575: األولى في ذي الحجة سنة ط،دار إحياء التراث القديم،هـ(516 تالموصلي )
 .م5112أغسطس سنة 

دين يحيى أبو زكريا محيي ال)شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجــــــ 
 هـ.5516:الثانية، ط،بيروت –دار إحياء التراث العربي ،هـ(272 تبن شرف النووي )

 بن يوسف بن عيسى بن يعقوبعبد اهلل ،المنهاج المختصر في علمي النحو والصرفــــــ 
 .م 6117 -هـ  5268:الثالثة، ط،لبنان–للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت مؤسسة الريان،العنزي

دار الكتب العلمية، ،هـ(821 تتقي الدين المقريزي )،المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثارــــــ 
 .هـ 5258األولى،  ط،بيروت

الجامعة اإلسالمية بالمدينة ،عبد الرزاق بن فراج الصاعدي،موت األلفاظ في العربيةــــــ 
 .هـ(5258/5251:السنة التاسعة والعشرون. العدد السابع بعد المائة. )ط،المنورة

 حرف النون
 تد اهلل بن أحمد السهيلي )أبو القاسم عبد الرحمن بن عب،نتائج الفكر في النحو للسهيليــــــ 

 .م 5116 - هـ5256األولى:  ط:،بيروت –دار الكتب العلمية ،هـ(185
:خالد حتهـ(265 تور بن الحسين الرازي، اآلبى )منصأبو سعد  ،نثر الدر في المحاضرات ــــــ

 .م6112 -هـ 5262األولى، : ط،بيروت /لبنان -دار الكتب العلمية ،عبد الغني محفوط
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الدار المصرية السعودية ،على الجارم ومصطفى أمين،النحو الواضح في قواعد اللغة العربية ــــــ
 .للطباعة والنشر والتوزيع

 .:الخامسة عشرةط،دار المعارف،هـ(5518 تعباس حسن )،النحو الوافيــــــ 
بن عبد اهلل بن إدريس الحسني الطالبي، محمد بن محمد ،نزهة المشتاق في اختراق اآلفاقــــــ 
 .هـ 5211: األولى، ط،عالم الكتب، بيروت،هـ(121 تمعروف بالشريف االدريسي )ال

بن محمد بن محمد بن أحمد أبو عبد اهلل  ،النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذبــــــ 
المكتبة ،الحفيظ َساِلم:د. مصطفى عبد تح،هـ(255 تالمعروف ببطال )سليمان بن بطال،

 .(6م )جزء  5115(، 5م )جزء  5188،التجارية، مكة المكرمة
مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني ،النهاية في غريب الحديث واألثر ــــــ

المكتبة ،محمود محمد الطناحي -: طاهر أحمد الزاوى تح ،هـ(212 ت)ابن األثير ،الجزري 
 .م5171 -هـ 5511بيروت،  -العلمية 

ختاره الشرف أبو الحسن محمد الرضي علي )عليه السالم(وهو مجموع ما ا نهج البالغة لألمامــــــ 
والفهارس  من كالم أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب)عليه السالم(،ضبط النص

الرابعة  اللبناني بيروت،ط:دار الكتاب لقاهرة،و العلمية د.صبحي الصالح،دار الكتاب المصري ا
  .م6112هـ ،5261

أبو ،الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومهــــــ 
:مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا ح،تهـ(257 ت)محمد مكي بن أبي طالب 

كلية الشريعة   -بحوث الكتاب والسنة مجموعة نشر:جامعة الشارقة،  -والبحث العلمي 
 .م 6118 -هـ  5261: األولى، ط،جامعة الشارقة -والدراسات اإلسالمية 

 ت) عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي،همع الهوامع في شرح جمع الجوامعــــــ 
 .مصر –المكتبة التوفيقية ،:عبد الحميد هنداويح،تهـ(155

بد اهلل بن أحمد الحسني علي بن عنور الدين أبو الحسن  ،وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ــــــ
 هـ.5251 –: األولى ط،بيروت –دار الكتب العلمية ،هـ(155 تالسمهودي )الشافعي،

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي ـــــ 
 .بيروت –ح: إحسان عباس،الناشر: دار صادر تهـ(،285خلكان البرمكي اإلربلي )ت  بكر ابن

مد بن إسماعيل الثعالبي عبد الملك بن محأبو منصور  ،مة الدهر في محاسن أهل العصرييت ــــــ
: األولى، ط،بيروت/لبنان -دار الكتب العلمية ،: د. مفيد محمد قمحيةح،تهـ(261 ت)

 .م5185هـ5215
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 الرسائل الجامعية

 تأحمد بن يوسف بن مالك ، أبو جعفر األندلسي )،اقتطاف األزاهر والتقاط الجواهرــــــ 
بكلية الشريعة جامعة أم القرى  - (رسالة ماجستير)،هـ(تح: عبد اهلل حامد النمري771

 م( .5186هـ/5216)
 تالحسيني البخاري الِقنَّوجي )أبو الطيب محمد صديق خان لطف اهلل ،البلغة إلى أصول اللغةــــــ 

جامعة  -ة التربية للبنات من كلي (رسالة ماجستير)،: سهاد حمدان أحمد السامرائيح،تهـ(5517
 .تكريت

حسن بن محمد بن شرف شاه الحسيني ركن الدين األستراباذي، ،شرح شافية ابن الحاجبــــــ 
مكتبة الثقافة ،(دكتوراةرسالة )،. عبد المقصود محمد عبد المقصودح:د،تهـ(751 ت)

 .م6112 -هـ 5261 ى: األول،طالدينية
ــــــ المعرب الصوتي في القران الكريم،إدريس سليمان مصطفى)رسالة ماجستير(كلية التربية جامعة 

 م.6112ه ــــ 5267الموصل،إشراف:األستاذ المساعد الدكتور:هاني صبري علي،

 المجالت

مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة ،عبد الرزاق بن فراج الصاعدي،أصول علم العربية في المدينة ــــــ
-5187هـ /5258 -هـ 5257، 512- 511ط:السنة الثامنة والعشرون، العددان ،المنورة

 م.5188
جلة ــــــ خداش بن زهير العامري حياته وشعره،د رضوان النجار،مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق )م

 م.5187ه ـــــ 5217المجمع العلمي العربي سابقاً(شعبان

،د.جاسم محمد عبد العبود،مجلة  قية وفقًا للعامل النحوينظرية الحقل الداللي دراسة تطبيــــــ 
 .17كلية اآلداب جامعة المستنصرية،العدد 



A 

 

In the name of God, the most gracious, the most merciful 

 

Introduction 

     Praise be to God, who taught by the pen, taught man what he 

did not know, and prayers and peace be upon our Prophet 

Muhammad, his good and pure family, and his chosen 

companions. 

And yet: 

     The Almighty said: “And mention in the Book Mary, when 

she withdrew from her people to an eastern place” [Maryam 16]. 

 

     Whatever the place, it is one of the subjects close to the soul 

and heart of man, as it is the focus of his travels and travels. The 

Almighty said: “Go down, some of you, to an enemy, and you 

will have on earth a stable place for man.” suitable for them. 

Sibawayh believes that places are closer to people, as they 

allocate them by names such as Zaid, Amr, Mecca and Amman, 

and that every event has a place even if it is not mentioned. 

     And because of the moral importance of the place for man, in 

addition to that it is one of the pillars of the Arabic study, as the 

action occurs in it, as Sibawayh said previously. 

 

     After examining the subject (the words of places and places 

in the book of Majma’ al-Amthal by al-Maidani) and its sources 

and their abundance, the idea of studying the topic grew, but not 

on its launch (in the book of Majma’ al-Amthal by al-Maidani), 

as it is a broad topic, which necessitated the scientific committee 

to determine the study of place words in the proverbs of al-

Maidani only. The subject [Pronouns of places and places in the 

proverbs of the field (518 AH) study in the light of the theory of 

semantic fields]. 

The book (Majma' al-Amthal) was approved for counting the 

possible words, with the investigation of Dr. Muhammad Muhyi 

al-Din Abd al-Hamid. 

 

     After counting the words of places and areas in the proverbs 

of Al-Midani, they were distributed to fields, according to the 

theory of (semantic fields), which is based on collecting words 



B 

 

belonging to one subject or one signification and then studying 

them while finding the semantic relations that combine them 

among them. 

The curriculum in studying the pronunciations of places and 

places collected what it could gather from the sayings of 

linguists from the former and the latter, and the study proceeded 

on a fixed approach that does not change except as required by 

the study of the pronunciation. Complex of Proverbs) is the 

basis for the study, then a brief definition of the word place from 

the language dictionaries; to know the general significance of 

the word in the language, then study it phonetically, 

morphologically and grammatically, with knowledge of the 

original letters of the word from the extra or reversed from 

another origin, with finding the triple root of the word, and ways 

Collecting it, then studying it as a lexical semantic study, and 

what the word comes out from the metaphorical significance, 

And an indication of its authenticity or not in terms of (the 

Arabized and the intruder), with mentioning the opinions of 

scholars in its Arabization, in terms of agreement and 

disagreement, if any, then the reason for naming the word with 

the name with which it was known is attached to that approach, 

and sealing the word with its connotation at the field; to know 

the extent of its conformity with the lexical significance of the 

language , or its exit for an indication other than what was 

approved by the language dictionaries, which is mostly a 

metaphorical indication, then the number of times the word 

appears in the proverbs, and the occasion for which the proverb 

was given. 

The presentation of semantic fields or chapters over each other 

was based on the principle of the number of words for the field 

or chapter, so the chapter or field is presented with the most 

worded, and the order of words within the semantic field is 

based on the number of times the word is repeated in proverbs, 

so the word that is more frequent comes in the first words and 

then the least Repeatedly, but in case the number of repetitions 

between the words of the field is equal, their order is on the 

letters of the dictionary. 

 



C 

 

The study was based on (243 words) of the words of places and 

places in the proverbs of the field, divided into eight chapters 

(semantic fields), which are 

The first chapter is the words denoting the places of civilization. 

The second chapter is the expressions denoting the depressions. 

The third chapter is the expressions indicating the pastures, 

barns and fences. 

Chapter IV: Words indicative of the Earth. 

Chapter Five: Expressions of roads, directions, and directions. 

Chapter Six Expressions of orchards, gardens and fields. 

Chapter VII Expressions indicative of places of fire. 

Chapter Eight Expressions of heights. 

 

 Each of these chapters is divided into research and 

research into demands, and each chapter of the research and 

each topic of one chapter has been sealed with semantic 

relationships that collected the words to each other. As for the 

conclusion at the end of the research, it included the results 

reached by the researcher in the study. 
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