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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي

 روني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:اإللكت

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع  -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16ف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحر /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق صفحة ل
َ
لبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في ألول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر ا

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحا
ً

و الرفض، فضال
َ
لة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الب
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 احث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز م
َ
ا في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البح
َ
ث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 هدافه التي يسعى ِإلى
َ
همية بحثه وأ

َ
د  يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه وم
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 ع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

بيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات وال

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
سيكون على وفق استمارة تحكيم  يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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غ
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ل
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ِ ِفي ِكتاِبِه ) َتْهذيِب ال

َد األْزَهِري 
ْ
ِويُّ ِعن

َ
غ

ُّ
ل
ْ
ْوِثُق ال

 
ت
ْ
ًجا  - ال

َ
نموذ

َ
 أ

ُ
اَهَدة

َ
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ُ
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 اجُلذور الثُّالثيَّة اليت زادت على ثالثِة معاٍن 

 َألفاظ الّذهاب ُأمُنوذًجا  -يف مقاييس اللُّغِة

 م.م.وضَّاح علي اجلحيشي 

10/10/2020 تأريخ القبول:       26/7/2020 تأريخ التقديم:     
 

 المستخلص:
ة على الذَّهاِب( التي َأْرَجَع ابُن فاِرٍس َتناَوَلنا في هذِه الدِّراَسِة اْلُجُذوَر الثُّالِثيََّة )الّدالَّ 

َمعاِنيها اأُلُصوَل ِإلى َأْكَثِر ِمْن ثالَثِة َمعاٍن ُأُصوٍل، َوَقْد حاَولنا َأْن ُنْرِجَع هِذِه المعانَي اأُلصوَل 
م م(،  ِإلى َمْعنى واِحٍد َأْصٍل، َوُعدَُّتها َأرَبعُة َموادٍّ ُلَغِويٍَّة، هي )ب ل ل(، و)ح ج ج(، و )ر

و)ص ف ر(. ثُمَّ َقسَّْمنا المادََّة اللَُّغِويََّة الواِحَدَة على معاني اأُلُصوِل )األْربعة، َأو الَخْمسِة، َأو 
السِّتَِّة( التي َذَكرها ابُن فاِرٍس في َمقاييِسِه، َوَأْوَرْدنا َعَدًدا ِمَن االسِتعماالِت التي َذَكَرها ابُن 

على َحْسِب الحاَجِة؛  -اِل اللَُّغِويِّ الواِحِد ِإلى َأْرَبَعِة اْسِتْعماالٍت ُلَغِويٍَّة ما بيَن االْسِتعم -فاِرٍس 
َوَخْشَيَة اإِلطالِة. َوُرتَِّبِت االستعماالُت للمعاني الِحسّيِة فيما اسُتعِمَل لإِلنساِن، ثُمَّ ما اسُتعِمَل 

ت للمعاني الُمَجّردة. َوفي نهايِة ُكلِّ َمْعنى ُقْمنا للَحَيواِن، ثُمَّ ما اسُتعِمَل للجماِد، ثُمَّ االستعماال
ِبَبياِن عالَقِة االْسِتعماالِت اللَُّغِويَِّة ِبالَمعنى اأَلْصِل الذي اْستُْنِتَج؛ تْأصياًل ِلَنَظِريَِّة االْشِتقاِق، 

 واحٍد. َوتْأكيًدا على ِإمكانيَِّة َرْبِط االسِتعماالِت اللَُّغويَِّة ِبَمعنًى ُلَغِويٍّ 
 .( رزاديش ,نيوديالبر  ,يتوزون الترک)الكلمات المفتاحية: 

 الُمَقدَِّمة     
الحمُد هلِل َربِّ العاَلِميَن، الُمتَِّصِف ِبمعاني الَجماِل، الُمّنزَِّه َعْن ُكلِّ َلْغٍو َوَنْقٍص،         

الُة َوالسَّالُم على َسيِِّدنا ُمَحمٍَّد، الَمْبعوِث ُهًدى  َوَرْحَمًة ِلْلَعاَلِميَن، َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوالصَّ
 َأْجَمعيَن، َوَبْعُد..

إْتماًما ِلِسْلِسَلِة ُبُحوٍث ِدراِسيٍَّة في ُمعَجم َمقايِيس اللَُّغِة البِن فاِرٍس، ُقْمنا ِبِدراَسِة 
َثِر ِمْن ثالَثِة َمعاٍن ُأُصوٍل، اْلُجُذوِر الثُّالِثيَِّة التي َأْرَجَع ابُن فاِرٍس َمعاِنيها اأُلُصوَل ِإلى َأكْ 

 َوَقْد حاَولنا َأْن ُنْرِجَع هِذِه المعانَي اأُلصوَل ِإلى َمْعنى واِحٍد َأْصٍل. 
                                                 

 عراق /وزارة التربية/جمهورية الالمديريَّة العامة للتربية في نينوى . 
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َنْت هذِه الدِّراسُة الَحْقَل اللَُّغِويَّ )األَلفاظ الّداّلة على الذَّهاِب(  َوكاَن َقْد -َوَتَضمَّ
َنْت َحْقَليِن لُ  َغِويَّْيِن ُهما: )األَلفاُظ الّدالَُّة على التََّأنِّي والتَُّؤَدِة(، و)األَلفاُظ ُسِبَق ِبِدراَسٍة َتضمَّ

 الدَّالَُّة على التَّضامِّ(. 
َوُوِسَم هذا الَبْحُث ب)الُجذور الثُّالثّية التي زادت على ثالثِة معاٍن في مقاِييِس 

 َألفاظ الّذهاب ُأنُموذًجا(. -اللُّغةِ 
َأرَبعِة َموادٍّ ُلَغِويٍَّة، هي )ب ل ل(، و)ح ج ج(، و )ر م م(،  َوجاَء هذا الَبْحُث في

و)ص ف ر(. ثُمَّ َقسَّْمنا المادََّة اللَُّغِويََّة الواِحَدَة على معاني اأُلُصوِل )األْربعة، َأو الَخْمسِة، 
سِتعماالِت التي َذَكَرها َأو السِّتَِّة( التي َذَكرها ابُن فاِرٍس في َمقاييِسِه، َوَأْوَرْدنا َعَدًدا ِمَن اال

على َحْسِب  -ما بيَن االْسِتعماِل اللَُّغِويِّ الواِحِد ِإلى َأْرَبَعِة اْسِتْعماالٍت ُلَغِويٍَّة  -ابُن فاِرٍس 
الحاَجِة؛ َوَخْشَيَة اإِلطالِة. َوفي نهايِة ُكلِّ َمْعنى ُقْمنا ِبَبياِن عالَقَة االْسِتعماالِت اللَُّغِويَِّة ِبذاَك 
الَمعنى اأَلْصِل الذي اْستُْنِتَج؛ تْأصياًل ِلَنَظِريَِّة االْشِتقاِق، َوتْأكيًدا على ِإمكانيَِّة َرْبِط 

 االسِتعماالِت اللَُّغويَِّة ِبَمعنًى ُلَغِويٍّ واحٍد. 
َومَن َأْبَرِز الَمعاِجِم التي اْعَتَمْدنا َعلْيها في ِدراَسِتنا هِذِه )كتاب الَعيِن للَخليِل،  

، وكتاب مقاييِس اللَُّغِة البِن فاِرسٍ  حاِح للَجوهِريِّ ، َوكتاب الصِّ  -وكتاب التَّهذيِب لألزهِريِّ
(. َأّما دواوين وكتب الشِّعِر َفَتَجلَّْت في )ديوان العّجاج، ديوان  -وُهو الَمْقُصوُد بالدِّراَسةِ 

مَِّة، شعر زياد اأَلعَجِم(. َومن ُكُتِب تخريِج الحديث النََّبويِّ الشَّريِف ) سنن ابن  ذي الرِّ
 ماجه، ُمسَند الّشاميّين(.

عوبات َفُرّبما ُيْمِكُن اْخِتزاُلها في َنوِعَيِة الدِّراَسِة؛ ِإْذ ُكلُّ مادٍَّة   أّما ما َيُخصُّ الصُّ
ٍة، َفِلُكلِّ مادٍَّة ُلَغويٍَّة ُلَغويٍَّة َتبَدُا بدايًة جديَدًة غير ُمْرتَِبَطٍة بما َقْبَلها، َمعًنى واْسِتعماالٍت ُلَغِويَّ 

ُة ِبِه؛ َبْيَد َأنَّ ِتْلَك المعاني ُمْشَتِرَكٌة في  ِة ِبها، َوِلُكلِّ معًنى استعماالُتُه الخاصَّ معانيها الخاصَّ
 َمْعًنى واِحٍد جاِمٍع بينها.

 الدِّراَسة  
ًعا  َوَيُضمُّ هذا الَحْقُل الماّدات اللَُّغوّية التي أْوَرَدها ابنُ       ه , ُمْرج  فار ٍس في مقاييس 

راَسة   تَّة ( معاٍن ُأُصوٍل. َوُقْمنا ب د  استعماالت ها اللَُّغوّية إ لى )َأرَبَعة , َأو َخْمَسة , َأو س 
ٍد َأْصٍل. وَيُدلُّ هذا الَحْقُل اللَُّغو يُّ على  إ مكانّية إ ْرجاع  هذه  االستعماالت  إ لى معنى واح 

 ماّداُتُه هي:َمعنى )الذَّهاب(, وَ 
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 لفظ: )ب ل ل( - أ
ُأُصوٍل َخْمَسٍة ه َي »َأْوَرَد ابُن فارٍس َأنَّ لفظ )ب ل ل( جاء في اللغة العربيِة على      

... َواْْلَْصُل الثَّال ُث:  َن اْلَمَرض  ْبََلُل م  ُل النََّدى... َواْْلَْصُل الثَّان ي: اْلْ  . َفاْْلَوَّ ُمْعَظُم اْلَباب 
, َوُهَو َأْخُذ الشَّيْ  َن الرَِّجال  ء  َوالذََّهاُب ب ه ... َواْْلَْصُل الرَّاب ُع: اْلَبَلُل, َوُهَو َمْصَدُر اْْلََبلِّ م 

َكاَيُة َأْصَواتٍ  ي اَل َيْسَتْحي ي َواَل ُيَبال ي...ح  ُم الَّذ  وُيمِكُن أن ُنرِجعها إلى ( 1«.)اْلَجر يُء اْلُمْقد 
ير  ذهاب الشَّيْ معنى واحٍد أصٍل هو: ) (. َوَسَنتَناَوُل ُكلَّ معنى مع استعماالِتِه ء  َوَبقاُء الَيس 

 ِبَشْيٍء من التفصيل.
ِطِب، َيُقوُل ابُن ُدَرْيٍد:  َأوَّاًل: النَّدى: ُطوَبة ِفي  »َومّما اْسُتْعِمَل َلُه للشَّْيِء الرَّ الَبَلل: الرُّ

على َسالَسِة الكالِم َوَعَدِم اْنِقطاِعِه؛ ِلُسُهوَلِة  ( َوكما ُأْطِلقَ 2«.)الشَّْيء ُيَقال: وجد ِبّلًة وَبلالً 
َما أْحَسَن ِبلََّة »تََنقُِّلِه على َمواِضِع الُحُروِف؛ ِلَبَلٍل َيكوُن في َمخاِرِج الُحُروِف، َفَتُقوُل:  
ْسماَحُه وَسالَسُتُه َوُوُقَوَعُه على َمْوِضِع الُحروفِ  واْسِتمراَرُه على  لساِنِه َأْي َطْوَعُه بالعباَرِة واِ 

يُح الباِرَدُة التي فيها َيكوُن فيها َندى َأْو ُرُطوَبًة، 3«.)الَمْنِطقِ  ( َوِمَن االْسِتعماالِت َأْيًضا الرِّ
الَبِليل والَبِليَلة: ِريٌح َباِرَدٌة َمَع َنًدى، َواَل ُتْجَمع. َقاَل َأبو »َفَقْد َنَقَل ابُن َمْنُظوٍر هذا، قاِئاًل: 

يُح َمَع َبْرد وُيْبس وَنًدى َفِهَي َبِليل، َوَقْد َبلَّْت َتِبلُّ ُبلواًل؛ فَأما َقْوُل ِزَياٍد َحِنيَفةَ  : ِإذا َجاَءِت الرِّ
(:ِإنِّي رَأيُت ِعَداِتكم***كالَغْيث، َلْيَس َلُه َبِليل. َفَمْعَناُه َأنه َلْيَس َلَها َمْطل 4اأَلعجم)

                                                 

هـ(، تحقيق: عبد السالم محمد 395(مقاييس اللغة: أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني )ت 1)
 .190- 1/187م: 1979 -هـ 1399هارون، دار الفكر، 

 –هـ(، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للماليين 321جمهرة اللغة: أبو بكر، بن دريد األزدي )ت (2) 
 .1/187، وُيْنَظر: مقاييس اللغة 1001/ 2م: 1987، 1بيروت، ط

هـ(، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب 458المحكم والمحيط األعظم: ابن سيدة، المرسي )ت (3) 
، َوُيْنَظر: العين: الخليل بن أحمد، الفراهيدي )ت 372/ 10م: 2000 -هـ  1421، 1بيروت، ط –العلمية 
، 319/ 8المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل، د. ط، د. ت: هـ(، تحقيق: د. مهدي 170

 .1/188َومقاييس اللغة 
 -ه1403، 1شعر زياد األعجم، جمع وتحقيق ودراسة: د. يوسف حسين بّصار، دار المسيرة، ط(4) 

 . 88م: 1983
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( َكما َنَقَل َرْأًيا آَخَر ُيِعدُّ ِفيِه 1«.)ذا َكاَنْت َمَعُه ِريٌح َبِليل كدََّرْتهَفُيَكدَِّرها، َكَما َأن الَغْيث إِ 
يُح التي كاَنْت َمْصُحوَبًة ِبَمَطَرٍة َضعيَفٍة، فقاَل:  يُح الُمْمِغرة، َوِهَي »الَبليلَة هي الرِّ الَبِليَلة الرِّ

ِعيفَ  ياح. َوِريٌح َبلَّة َأي ِفيَها الَِّتي َتْمُزجها الَمْغرة، والَمْغرة الَمَطرة الضَّ ُة، والَجُنوب َأَبلُّ الرِّ
 (2«.)َبَلل

ْن َوْجٍه آَخَر فالرُّطوَبُة والنَّداَوُة َقْد       ْنُه, َوم  َفالماُء َقْد َذَهَب َوَبق َيت  الرُُّطوَبُة والنَّداوُة م 
َّل. َوكَ  ع  َأْذَهَبتا الُيْبَس الذي كاَن َمْوُجوًدا َقْبَل َأْن َيح  ذل َك الحاُل َمَع الَكَلم  َومواض 

, َوَأْيًضا  ع  الُحُروف  ما ُهَو إ ال َأَثٌر َوَبقايا ل لُّعاب  في اْلَفم  , فاْلَبَلُل الذي في َمواض  الُحُروف 
يُح البار دَ  . َوَأّما الرِّ ع  ُة َفم ْن َوْجٍه آَخَر َفُهَو َقْد َأْذَهَب الُيْبَس الذي كاَن في ت ْلَك الَمواض 

يُرُه. ُل النَّدى, َوُهَو َبقايا ماٍء َقْد َذَهَب َوَبق َي َيس   فالق ياُس فيها َأنَّها َتْحم 
 : َن اْلَمَرض  ْبََلُل م  َبلَّ » َوُيْقَصُد ِبِه اْلُبْرُء ِمَن الَمَرِض، َوالعاِفَيُة، قاَل اْبُن َمْنُظوٍر:ثان ًيا: اْلْ 

؛ َقاَل الشَّاِعُر)ِمْن َمَرِضِه َيِبلُّ َبالا وَبَلاًل و  : َبَرَأ َوَصحَّ (:                          3ُبُلواًل واْستََبلَّ وَأَبلَّ
ِإذا َبلَّ ِمْن َداٍء ِبِه، َخاَل َأنه***َنجا، َوِبِه الدَّاُء الَِّذي ُهَو قاِتله. َيْعِني الَهَرم...اْلِكَساِئيُّ 

ِم، َمْن َبَلْلت. والِبلَّة: اْلَعاِفَيُة. واْبَتلَّ وتََبلََّل: واأَلصمعي: َبَلْلت وَأْبَلْلت ِمَن اْلَمَرِض، بِ  َفْتِح الالَّ
، َفِبلٌّ ِشَفاٌء ِمْن َقْوِلِهْم َبلَّ  : الُمباُح، َوَقاُلوا: ُهَو َلَك ِحلٌّ وِبلٌّ َحُسنت َحاُلُه َبْعَد الُهزال. والِبلُّ

ْنُه إ اّل اْلَقليُل, فاْلبُ  (4«.)ُفاَلٌن ِمْن َمَرِضِه وَأَبلَّ ِإذا َبَرأَ  ْرُء َقْد َأزاَل َوَأْذَهَب اْلَمَرَض َوما َبق َي م 
. َن العاف َية  َكُكلٍّ  َوم ْن َوْجٍه آَخَر َفإ نَّ هذا اْلُبْرَء َوالعافَيَة ما ُهَو إ اّل ُجْزٌء م 

زْ ثال ثًا: َأْخُذ الشَّْيء  َوالذََّهاُب ب ه   ِق، َوُكلُّ ما َيَودُُّه اإِلنساُن، َذَكَر : ِمَن الَخيِر واْلَبَرَكِة  َوالرِّ
ِة: َبلَّْت ِبِه َغْيَر َطيَّاٍش »ابُن فاِرٍس َأنَُّه:  مَّ ُيَقاُل: َبلَّ ُفاَلٌن ِبَكَذا: ِإَذا َوَقَع ِفي َيِدِه. َقاَل ُذو الرُّ

                                                 

بيروت،  –هـ(، دار صادر 711اإلفريقى )ت محمد بن مكرم، جمال الدين لسان العرب: ابن منظور، (1) 
 .1/188، َومقاييس اللغة 319/ 8، َوُيْنَظر: العين 64/ 11هـ: 1414، 3ط

 المصدر نفُسُه.(2) 
أبو نصر إسماعيل بن  :تاج اللغة وصحاح العربية ، وكذلك ذكرُه صاحب319/ 8َذكَرُه صاحب العين (3) 

 -  هـ 1407 ،4، طبيروت –العلم للماليين دار  ،أحمد عبد الغفور عطار ، تحقيق:هـ(393حماد الجوهري )
، وذكرُه أيًضا صاحب تاج العروس من جواهر القاموس: محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق، 1640/ 4 م:1987

هـ(، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، د. ط، د. ت: 1205الملّقب بمرتضى، الزَّبيدي )ت 
 سَبٍة. ، ُكلُّهم ذكروُه من غيِر نُ 28/108

 .1/189، َوُيْنَظر: مقاييس اللغة 65/ 11لسان العرب (4) 
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ْزُق َقْد َأْذَهَب ( 1)«.َواَل َرِعٍش... َوَيُقوُلوَن: ِإنَُّه َلَيَبلُّ ِبِه اْلَخْيُر، َأْي: ُيَواِفُقهُ  َفهذا الَخْيُر َوالرِّ
ْنُهما إ اّل اْلَيسيَر.  اْلَفْقَر الحاَجَة, َوَلْم َيْبَق م 

 : َن الرَِّجال  الشَّديِد الِمْقداِم الذي ال َيخاُف وال يهاُب َشْيًئا، راب ًعا: اْلَبَلُل, َوُهَو َمْصَدُر اْْلََبلِّ م 
الشَّديد الُخُصوَمِة َوالَجَدِل، اللَُّؤوِم، َوفيِه َأْوَرَد ابُن َمْنُظوٍر، قاِئاًل: َوِقيَل ُهَو الذي ال َيْسَتِحي، 

: الشَِّديُد اْلُخُصوَمِة الَجِدُل، َوِقيَل: ُهَو الَِّذي اَل َيْسَتِحي، »  : َأعيا َفساًدا وُخْبثًا. واألََبلُّ وَأَبلَّ
َرك َما ِعْنَدُه، َوِقيَل: ُهَو الَمُطوُل الَِّذي َيْمَنع بالَحِلف ِمْن َوِقيَل: ُهَو الشَِّديُد اللُّْؤِم الَِّذي اَل ُيدْ 

دَّت ه  َوُجْرَأت ه   (2«.)ُحُقوِق النَّاِس َما ِعْنَدهُ  ت ه  َوش  ( فالشَّديُد 3«.)َذَهَب في اَْلرض  »َفُهَو ل ُقوَّ
ْن َقْلب ه , َواللَّؤُ  ْقداُم َقْد َأْذَهَبْت َشجاَعُتُه الَخْوَف م  َت على الّناس  ُحُقوَقُهْم؛ الم  وُم َقْد َفوَّ

ْم. ْن ُحُقوق ه  ْنَدُه م  ْم ما ع  ْم إ ّياها َوَعَدم  إ ْعطائ ه  ه   ب َمْنع 
َكاَيُة َأْصَواٍت:  ًسا: ح  َوَقْد َعدَّ ابُن فاِرٍس هذا الِقْسَم مّما ال َيْنقاُس َبْعُضُه على َبْعٍض، خام 

( َولِكْن ِعْنَد التََّأمُِّل في 4«.)َأْشَياُء َلْيَسْت ُأُصواًل َتْنَقاُس ِهَي ِحَكاَيُة َأْصَواٍت وَ »فقاَل: 
 االْسِتْعماالِت اللَُّغِويَِّة، َوتََأمُّل الَعالقاِت َبْيَنها َسَيَتَبيَُّن َكيَف َأنَّها َتْرِجُع ِإلى ُمْشَتَرٍك كما فيَمنْ 

 َسَبَقها.
، َوَصوُت َهديِر الماِء، واْخِتالُط األَْلُسِن في َوِمن ِتْلَك االْسِتْعماالِت َصْوُت الَحمامِ 

اْلَبِليُل: َصْوٌت َكاأْلَِنيِن. »الَكالِم، َوُهَو َصوٌت َخفيٌف َأْشَبُه باألنيِن، َنَقَل ابُن فاِرٍس، قاِئاًل: 
***ِإَذا َحنَّْت َسِمْعَت َلَها َبِلياًل 5َقاَل اْلَمرَّاُر) : َبِليُل (: َصَواِدَي ُكلُُّهنَّ َكُأمِّ َبوٍّ . َقاَل اللِّْحَياِنيُّ

(:  ُيَنفِّْرَن ِباْلَحْيَحاِء َشاَء 6اْلَماِء: َصْوُتُه. َواْلَحَماُم اْلُمَبلُِّل ُهَو الدَّاِئُم اْلَهِديِر. َقاَل)

                                                 

، و لسان 372/ 10، والمحكم والمحيط األعظم 1641/ 4، َويْنَظر: الصحاح 1/189مقاييس اللغة (1) 
 .65/ 11العرب 

 ، والمحكم والمحيط األعظم1/190، مقاييس اللغة 1638/ 4، َويْنَظر: الصحاح 67/ 11لسان العرب (2) 
10 /373. 

 .373/ 10المحكم والمحيط األعظم (3) 
 .1/190مقاييس اللغة (4) 
 َلْم َأِجْد َأَحًدا َذَكَرُه ِإاّل ابُن فاِرٍس. (5)
، 116/ 28وذكرُه أيًضا صاحب التّاج  (،ُيَنفِّْرَن ِباْلَحْيَجاءِ برواية ) 65/ 11كذلك ذكرُه صاحب الّلسان  (6)

 .ُكلُّهم ذكروُه من غيِر ُنسَبةٍ 
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َسُن الُبْلُبُل: َطاِئٌر حَ »( َوِمْن ذِلَك 1«.)ُصَعاِئٍد***َوِمْن َجاِنِب اْلَواِدي اْلَحَماَم اْلُمَبلِّاَل 
ْوِت وَيْدُعوُه َأْهُل الحجاِز النَُّغرَ  ( َوَتْشبيًها بالطَّاِئِر ُسمَِّي ِبِه الَخفيُف ِمَن 2«.)الصَّ

َرُجٌل ُبْلُبٌل وُبالِبل: َخِفيٌف ِفي السََّفر ِمْعواٌن. »(، َأْوَرَد ابُن َمْنُظوٍر فيِه َأنََّك َتُقوُل: 3الرِّجاِل)
ي َأبو َلْيَلى اأَلعرابي َأنت ُقْلُقل ُبْلُبل َأي َظريف َخفيف. َوَرُجٌل ُبالِبل: َقاَل َأبو اْلَهْيَثِم: َقاَل لِ 

َفَنْحُن َنَرى (    4«.)َخِفيُف اْلَيَدْيِن َوُهَو اَل َيْخفى َعَلْيِه َشْيٌء. والُبْلُبل ِمَن الرَِّجاِل: الَخِفيفُ 
ه  االْست ْعماالت  اللَُّغو يَّة  )صوت الَحم , َوَصوُت اْخت َلط  اَْلْلُسن  ُهنا َأنَّ هذ  , َوَصوُت الماء  ام 

(. وت  ُع ق ياُسها إ لى الصَّ , واْلُبْلُبُل: الطَّائ ُر, َوالرَُّجُل الَخفيُف( ُكلُّها َيْرج  ( َأّما 5في الَكَلم 
ْنُه َصوٌت َخفيٌف. وُت َوَبق َي م  , َفَنُقوُل: إ نَُّه َقْد َذَهَب الصَّ وت   ق ياُس الصَّ

 )ح ج ج(لفظ:  -ب
َأوَرَد ابُن فارٍس أنَّ لفظ )ح ج ج( جاء في اللغِة العربّية على أربعِة ُأصوٍل، فهو      
ُة َوه َي السََّنُة. »يقوُل:  جَّ ُل اْلَقْصُد... َواْْلَْصُل اْْلَخُر: اْلح  يُم ُأُصوٌل َأْرَبَعٌة. َفاْْلَوَّ اْلَحاُء َواْلج 

َجاُج, َوُهَو اْلَعْظُم َوَقْد ُيْمك ُن َأْن ُيْجَمَع َهَذا  ... َواْْلَْصُل الثَّال ُث: اْلح  ل  إ َلى اْْلَْصل  اْْلَوَّ
...َواْْلَْصُل الرَّاب ُع: اْلَحْجَحَجُة النُُّكوُص  يُر َحْوَل اْلَعْين  ( وُيمِكُن أن ُنرجعها إلى 6«.)اْلُمْسَتد 

ُد َأْمًرا معنى واحٍد أصٍل هو:  ْهَت إ َلْيه  َحقيَقًة َأْو )الَقْصد(؛ فَأنَت حينما َتْقص  فقْد َتَوجَّ
 َوَسَنَتناوُل ُكلَّ معنى مع استعماالِتِه ِبَشْيٍء من التَّفِصيِل. َمجازًا.

َحجَّ علينا ُفالٌن أي »(، يقوُل الخليُل: 7«)َوُكلُّ َقْصٍد َحج   »َفُكلُّ قدوٍم َحجٌّ َأوَّاًل: الَقْصُد: 
: كثرة الَقْصد إلى   (: 8من ُيَعظَّم، قال)َقِدَم. والَحجُّ

                                                 

 .1/190مقاييس اللغة (1) 
 .1/190، َومقاييس اللغة 320/ 8، َوُيْنَظر: العين 374/ 10المحكم والمحيط األعظم (2) 
 .1/190ُيْنَظر: مقاييس اللغة (3) 
 .1/190، َوُيْنَظر: مقاييس اللغة 69/ 11لسان العرب (4) 
 .1/190ُيْنَظر: مقاييس اللغة (5) 
 .31-29/ 2مقاييس اللغة (6) 
 .29/ 2المصدر نفُسُه  (7)

 َلْم َأِجْد َأَحًدا َذَكَرُه ِإاّل الخليُل.(8) 
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( ثُمَّ اْخُتصَّ ِبَمْن َيقدُم 1«.)كانت تُحجُّ بُنو َسْعٍد ِعمامَته*** إذا َأَهلُّوا على أنصاِبهم َرَجبا
اْخُتصَّ ِبَهَذا ااِلْسِم اْلَقْصُد ِإَلى اْلَبْيِت اْلَحَراِم » ِلزياَرِة بيِت اهلِل الحراِم، قاَل ابُن فاِرٍس: 

 (2«.)ِللنُُّسكِ 
ُة: »ِمَن االستْعماالِت أيًضا الدَّليُل والُبرهاُن، فقد َنَقَل ابُن َمنُظوٍر، قاِئاًل: وَ  والُحجَّ

( َوِمْنُهم َمْن 3«.)الدَِّليُل َواْلُبْرَهاُن. ُيَقاُل: حاَجْجُته فَأنا ُمحاجٌّ وَحِجيٌج، َفِعيل ِبَمْعَنى َفاِعلٍ 
ُة: َوْجُه الظََّفر عند الُخصومة. والِفعل »، ِإْذ قاَل: َقيََّدها بالُخُصوَمِة، وَأَبَرُزُهُم الَخليلُ  الُحجَّ

ة: ُحَجٌج. والِحجاج المصدر  ( 4«.)حاَجْجُته َفَحَجْجُته. واحَتَجْجُت عليه بكذا. وجمع الُحجَّ
كما ُأْطِلَق االستعماُل على الطَّريِق الواِضِح، وذلَك ما َصرََّح ِبِه الَخليُل، ِإذ يقوُل:      

ُة: قارعة الطريق الواضحوالمَ » ( فالُقدوُم ُمْطَلًقا، وِلزيارِة بيِت اهلِل الَحراِم ُهَو َقْصٌد 5«.)َحجَّ
ُة ُمْشَتقًَّة ِمْن َهَذا ؛ أِلَنََّها تُْقَصُد، َأْو ِبَها »َلُه. َوَكذِلَك الدَّليُل الُبرهاُن  َفُمْمِكٌن َأْن َيُكوَن اْلُحجَّ

ِة، َوَذِلَك الظََّفُر َيُكوُن ُيْقَصُد اْلَحقُّ اْلَمْطُلوبُ  . ُيَقاُل َحاَجْجُت ُفاَلًنا َفَحَجْجُتُه َأْي َغَلْبُتُه ِباْلُحجَّ
نََّما سميت ُحجة أِلَنََّها ُتَحجُّ َأي تُقصد؛ أِلَن  »والطَّريُق الواِضُح  (،6«.)ِعْنَد اْلُخُصوَمةِ  َواِ 

ة الطَِّري ليها. َوَكَذِلَك َمَحجَّ ( َومعنى الّذهاِب فيِه 7«.)ق ِهَي اْلَمْقصد والمسلكاْلَقْصد َلَها وا 
.  َجِليٌّ

ُة َوِهَي السََّنُة. َوَقْد ُيْمِكُن َأْن »ثانًيا: السََّنُة: وفي ذلَك َوتْأويل ه  يُقوُل ابُن فار ٍس:  اْلِحجَّ
ِل ؛ أِلَنَّ اْلَحجَّ ِفي السََّنِة اَل َيُكونُ  ِإالَّ َمرًَّة َواِحَدًة، َفَكَأنَّ اْلَعاَم  ُيْجَمَع َهَذا ِإَلى اأْلَْصِل اأْلَوَّ

ةً  ( وُهَو تصريٌح َجِليٌّ ِبَأنَّ قياَس هذا المعنى ُهَو مْن 8«.)ُسمَِّي ِبَما ِفيِه ِمَن اْلَحجِّ ِحجَّ
 الَقْصِد. َوَهْل  َقْصُد الَحجِّ ِإاّل ذهاٌب إلى بيِت اهلِل الحراِم؟!

                                                 

 .9/ 3الَعين  (1)
 .29/ 2مقاييس اللغة (2) 
 .304/ 1، الصحاح 10/ 3، َوُيْنَظر: الَعين 228/ 2لسان العرب (3) 
 .228/ 2، لسان العرب 30/ 2، مقاييس اللغة 304/ 1، َوُيْنَظر: الصحاح 10/ 3الَعين (4) 
 المصدُر نفُسُه. (5)
هـ(، تحقيق: 370تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن األزهري، أبو منصور )تَوُينَظر: ، 30/ 2مقاييس اللغة  (6)

 .304/ 1، الصحاح 251/ 3م.2001، 1بيروت، ط –محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي 
  .251/ 3 تهذيب اللغة(7) 
 .230 -229/ 2، لسان العرب 304/ 1ْنَظر: الصحاح ، َويُ 31/ 2مقاييس اللغة (8) 
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ة: خرزة َأو لؤلؤة تعلق ِفي اأْلذن. َوَقاَل قوم: شحمة اْلحِ »َومّما ُأْطِلَق استعمااًل       جَّ
ة (. َوُهَو من باِب َتسمية الشَّْيِء باسِم 1«)اأْلذن الَِّتي يعلق ِفيَها القرط ُيَقال َلَها: اْلِحجَّ

 ( 2مكاِنِه)
:ثالثًا:  يُر َحْوَل اْلَعْين  َجاُج, َوُهَو اْلَعْظُم اْلُمْسَتد  ث )الِحجاج( فاْخُتِلَف أّما المعنى الثّال اْلح 

فيِه. هل هو الَعْظُم الُمسَتديُر حوَل الَعيِن، أو الَعْظُم الذي َتحَت الحاِجِب، فقد َنَقَل اأَلزهِريُّ 
الِحَجاج: اْلعظم المستدير حول اْلعين، َوُيَقال بل ُهَو اأْلَْعَلى الَِّذي َتحت »ذِلَك ِبَقوِلِه: 

جا. َوَقاَل اْبن الّسكيت: ُهَو (3اْلَحاِجب، َوأْنشد َقول العجاج) :  ِإذا ِحجاجا ُمْقَلَتْيها َهجَّ
الِحَجاج َواْلحجاج: الُعظيم المطِبق على َوْقبة اْلعين، َوَعِليِه يْنبت شعر اْلَحاِجب، وِحجاج 

ي َوَأيًّا كاَن الَعْظُم سواٌء َأكاَن الذي َتحَت الَعين  َأم  الذ (4«.)الشَّْمس حاجبها َوُهَو َقْرنها
َفوَقها َفُهَو الذي َيحَفُظ الَعيَن م َن َذهاب ها, َوُهَو كذلَك قريٌب منها, والتي هي الَمعنيَُّة 

ْن َعَدم ه  ب ذهاب  النََّظر  إليها.  ب ُبُلوغ  الَقْصد  م 
ُكوُص، الَحْجَحَجُة: النُّ » َوُهَو الرُّجوُع، َأوَرَد الَخليُل، قاِئاًل: راب ًعا: اْلَحْجَحَجُة النُُّكوُص: 

 ( والرُّجوُع فيِه معنى الّذهاِب ِضْمًنا.5«.)تقول: َحَملوا ثم َحْجَحجوا أي َنَكُصوا
( َأِو 6«.)اْلُمَحْجِحُج: اْلَعاِجزُ »َوِمْنُه ُأْطِلَق على العاِجِز، وفي ذِلَك يُقوُل ابُن فاِرٍس:     

رادُة الَقوِل َذهاٌب َلُه ِمَن َوا   (7«.)إذا أراد أن يقول ما في نفسه ثم أمسك» الرَُّجِل الذي 
 الُمَتَكلِِّم ِبِه.

                                                 

 .230/ 2، لسان العرب 31/ 2، مقاييس اللغة 10/ 3، َوُينَظر: الَعين 87/ 1جمهرة اللغة (1) 
 .87/ 1ُيْنَظر: جمهرة اللغة  (2)

لمشهورة في ديوان العجاج، تحقيق: وليم بن الورد البروسي، ُطِبَع بآالِت دروغولين ا -مجموع أشعار العرب(3) 
 . وتمام البيت كما في الدِّيوان: َواْجتاَف ُأْجماُن الَفالِة التَّْوَلجا. 9 م:1903مدينة ليبسيغ، د. ط، 

، 228/ 2، لسان العرب 31/ 2، مقاييس اللغة 10/ 3، َوُيْنَظر: َوُينَظر: الَعين 251/ 3 تهذيب اللغة (4)
هـ(، المكتبة العلمية 770محمد بن علي الفيومي )ت المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن 

 .121/ 1بيروت:  –
 .230/ 2، لسان العرب 31/ 2، مقاييس اللغة 304/ 1، َوُيْنَظر: الصحاح 10/ 3الَعين (5) 
 .31/ 2مقاييس اللغة (6) 
 .230/ 2، َوُيْنَظر: لسان العرب 304/ 1الصحاح (7) 
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الَحْجَحَجة: التََّوقُُّف » وُاْطِلَقْت َأيًضا على التَّوقُِّف واالرتداِع، َذَكَر ابُن َمْنُظوٍر َأنَّ 
 فالرُّجوُع, والَعْجُز, واالرت داُع,( 1«.)َعِن الشيِء واالرتداُع. وَحْجَحَج َعِن الشَّْيِء: كفَّ َعْنهُ 

والَكفُّ َعن  الشَّْيء  ُهَو على اعتبار  َأنَّ ذل َك كاَن َعْن َقْصٍد. َأو على اعتبار  ما كاَن َقْبَل 
َع َأو َيُكفَّ َعْنُه )َتسمية الشَّْيء  باْعت بار  ما كاَن(؛ ل ُقوَّة  الَقْصد   َز َأو َيرَتد  َع َأو َيْعج  َأْن َيرج 

  الرُّجوع  والّكفِّ َمعلوٌم.الُمراد  َقْبُل, َومعنى الّذهاب  في 
 لفظ: )ر م م( -ج

َذَكَر ابُن فارٍس أنَّ لفظ )ر م م( جاء في اللغِة العربّية على أربعِة ُأصوٍل، فهو 
: َأَحُدُهَما: َلمُّ الشَّْيء  َوا  ْصََلُحُه, »يقوُل:  يُم َأْرَبَعُة ُأُصوٍل, َأْصََلن  ُمَتَضادَّان  الرَّاُء َواْلم 

ََلُفُه.َواْْلَخُر: بَ  : َأَحُدُهَما: السُُّكوُت, َواْْلَخُر: خ  وُيمِكُن أن  (2«.)ََلُؤُه. َوَأْصََلن  ُمَتَضادَّان 
َوَسَنَتناوُل  ما دلَّ على ذهاب  َشْيٍء َحقيقًة أو مجاًزا(.ُنرجعها إلى معنى أصٍل واحٍد هو: )

 ُكلَّ معنى مع استعماالِتِه ِبَشْيٍء من التَّفِصيِل.
ه : َأّواًل: ب اسُتعِمَل للَعْظِم البالي الُمتََفتِِّت، فقد قاَل الخليُل، قاِئاًل: َلُء الشَّْيء  وفساُد َبعض 

ّمة: الِعظام البالية» ومنُه قوُل اهلِل تعالى:  (3«.)رمَّ الَعْظُم: صار رميمًا، أي: ُمتََفتِّتًا... والرِّ
(َعِن ااِلْسِتْنَجاِء [ ومنُه أيًضا َنْهُي النَّبيِّ )78}َقاَل َمْن ُيْحِيي اْلِعَظاَم َوِهَي َرِميٌم{. ]يس: 

مَّة. ْوِث َوالرِّ : ( 4)ِبالرَّ ّمة »كما ُأطِلَق على القطعِة مَن الحبِل الباليِة، َذَكَر األزهِريُّ َأنَّ الرُّ
َغْيالن العدوّي من الَحبل، ِبَضم الرَّاء: َما َبِقي ِمْنُه بعد تََقّطعه؛ وَجْمعها: ِرَمم، َوِبَهَذا ُسمِّي 

                                                 

 .230/ 2لسان العرب (1) 
 .378/ 2لغة مقاييس ال (2)
 .260/ 8العين  (3)
هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد 273سنن ابن ماجه: ابن ماجة، أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني )ت  (4)

، َوِبَلْفِظ: 313برقم:  114/ 1فيصل عيسى البابي الحلبي، د. ط، د. ت:  -الباقي، دار إحياء الكتب العربية 
ْلغاِئَط َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإنَّما أنا ِمْثُل الوالِد ِلَوَلِدِه ُأَعلُِّمُكْم. ِإذا َأَتْيُتُم ا َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل:»

َمِة. وَ  ْوِث، َوالرِّ َنهى َأْن َيْسَتِطْيَب الرَُّجُل َفال َتْسَتْقِبُلوا اْلِقْبَلَة َوال َتْسَتْدِبُروها. َوَأَمَر ِبَثالَثِة َأْحجاٍر، َوَنهى َعِن الرَّ
 «.ِبَيِمْيِنهِ 
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ّمة؛ أِلَنَُّه َقاَل ِفي ُأرجوزة َلُه) َأْشعث َمْضروب الَقَفا َمْوتود***ِفيِه     (:1الشَّاِعر: ُذو الرُّ
ِة التَّْقِليِد. َيعني َما َبقي ِفي َرأس الَوتد من ُرّمة الطُّنب الَمْعُقود ِفيِه. َومن َهَذا ُيقال:  بقايا ُرمَّ

ٌح أنَّ َرمَّ الَعْظم  والَحْبل  ذهاُبهما.( 2«.)، َأي بجماعتهأعطيُته الشيَء ِبُرّمته  وواض 
َوُيَطَلُق على الَبعيِر إذا َسِمَن بعَد ُهزاٍل، يقوُل ابُن فاِرٍس:  ثانًيا: َلمُّ الشَّْيء  َوا  َصَلُحُه:

ُه. َوِمَن اْلَباِب: َأرَ » مُّ: ِإْصاَلُح الشَّْيِء. تَُقوُل: َرَمْمُتُه َأُرمُّ مَّ اْلَبِعيُر َوَغْيُرُه، ِإَذا َسِمَن، ُيِرمُّ الرَّ
َهَجاُهنَّ ِلَما َأْن َأَرمَّْت ِعَظاُمُه ... َوَلْو َعاَش ِفي اأْلَْعَراِب َماَت   (:3ِإْرَماًما. َوُهَو َقْوُلُه)

 (4«.)ُهَزاالَ 
      ، َأَرّم الَعْظُم َفُهَو » فقال: َوَذَكَر األزهريُّ بَأنَُّه ُيْطَلُق على الَعْظِم إذا صاَر فيِه الُمخُّ

، َوُهَو الُمخّ  ، وهَو 5«.)ُمِرّم، وَأْنقى َفُهَو ُمْنٍق، ِإذا َصار ِفيِه ِرمٌّ ( كما ُسمَِّي ِبِه التُّراب النَِّديِّ
مُّ، َوُهَو الثََّرى؛ َوَذِلَك َأنَّ َبْعَضُه َيْنضَ » َذَكَرُه ابُن فاِرٍس أيًضا، فقاَل:  مُّ ِإَلى َوِمَن اْلَباِب الرِّ

مُّ: الثََّرى مُّ ". َفالطِّمُّ اْلَبْحُر، َوالرِّ ومن الواضح  َأنَّ ( 6«.)َبْعٍض، َيُقوُلوَن: " َلُه الطِّمُّ َوالرِّ
, والُمخُّ في الَعْظم  ُيصل ُح أّوُلهما ثانيه ما. والّثرى  َبْعُضُه َيْنَضمُّ إ َلى » السَّمَن بعَد الُهزال 

 صل ُح َوُيَقوِّي َبعُضُه َبعًضا بعد َوَهٍن َوَضْعٍف.( كَأّنما يُ 7«.)َبْعضٍ 
)بَلُء الشَّْيء  َوفساُدُه(. ولكن لو تَأّملنا       دَّ اَْلّول  وقد َعدَّ ابُن فار ٍس هذا المعنى ض 

َة َتضاد  بينهما, فاْلّول )بَلُء الشَّْيء  وفساُدُه( ُأطل َق  استعماالت هما لبدا لنا أْن ليَس َثمَّ

                                                 

م 1982، 1بيروت، ط -ديوان ذي الرُّمَّة، تحقيق: الدكتور عبد القّدوس أبو صالح، مؤسسة اإليمان(1) 
ِة التَّْقليِد***َنَعم َفَأْنَت اليوَم  330/ 1ه: 1402 - . َواليُت كاِماًل كما في الدِّيواِن: َأْشَعَث باِقي ُرمَّ
 لَمْعُموِد. كا

 .1937/ 5، الصحاح 126/ 1، جمهرة اللغة 260/ 8، وُينظر: العين 139/ 15تهذيب اللغة (2) 
. ُكلُُّهم َذَكُروُه بدوِن  284/ 32، َوكذِلَك َذَكَرُه صاِحُب الّتاج 1937/ 5كذِلَك َذَكَرُه صاِحُب الصِّحاِح (3) 

 َأْن َيْنِسُبوُه ِإلى أَحٍد.
 .379/ 2مقاييس اللغة (4) 
 .1937/ 5، وُينَظر: الصحاح 139/ 15تهذيب اللغة  (5)
 .379/ 2مقاييس اللغة  (6)

 المصدر نفُسُه.(7) 
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, والثّاني )َلمُّ الشَّْيء  وا  صَلُحُه( ُأطل َق مجاًزا )على اعتبار  ما كاَن(, وهَو على ال حقيقة 
ٌع في العربيَّة .  باٌب واس 

َأَرمَّ َسَكَت عامًَّة، وِقيَل: َسَكَت من َفَرٍق. »وفي تفصيِلِه يقوُل ابُن سيدَة: ثالثًا: السُّكوُت: 
 ( 1«.)َجواًباوَكلََّمه فما َتَرْمَرَم؛ َأي ما َردَّ 

وكذلَك  َوُمْسَتْعِجٍب ِممَّا َيَرى ِمْن َأَناِتَنا***َوَلْو َزَبَنْتُه اْلَحْرُب َلْم َيَتَرْمَرمِ (:2)ومنُه قوُل الّشاعر
.  ُيَعدُّ السُّكوُت من ذهاب  الَكَلم 

َأنَُّه أراَد ( َوكَ 3«.)ترمرم، إذا حرك فاه للكالم» : قال ابُن فارٍس في ُمْجَمِلِه: راب ًعا: الكَلم
ُكوا للَكالِم وَلم َيَتكلَُّموا » الكالَم ولكنَُّه لم َينُطْق ِبِه، وفيِه يقوُل ابُن سيدَة:  وَترْمَرَم الَقوُم َتَحرَّ

وكما أسَلفنا قبَل قليٍل َأْن ليَس َثمََّة َتضاد  بينهما, ف)السُّكوُت( أّواًل ُأطل َق على ( 4«.)
رادُة الكَلم   ٌع في الحقيقة , و)َوا  ( ثانًيا ُأطل َق مجازًا )على اعتبار  ما كاَن(, وهَو باٌب واس 

 العربيَّة . هذا من َوجٍه. ومن َوْجٍه آَخَر فإ رادُة الكَلم  وعدُم النُّْطق  َأْشَبَه السُّكوَت.
 لفظ: )ص ف ر( -د

تَّة  أَ »َذَكَر ابُن فارٍس َأنَّ لفظ )ص ف ر( جاء في اللغة العربيِة على       ْوُجٍه: س 
ْن َجَواه ر   . َوالثَّان ي: الشَّْيُء اْلَخال ي. َوالثَّال ُث: َجْوَهٌر م  َن اْْلَْلَوان  ُل: َلْوٌن م  َفاْْلَْصُل اْْلَوَّ

ُس: َنْبتٌ  . َوالرَّاب ُع: َصْوٌت. َواْلَخام ُس: َزَماٌن. َوالسَّاد  ( وُيمِكُن أن ُنرِجعها إلى 5«.)اْْلَْرض 
(.: معنى واحٍد أصٍل هو وسنتناول ُكلَّ معنى مع  )َذهاُب َوُخُلوُّ َشْيٍء ُيْلَحُظ ب الَحواسِّ

 استعماالِتِه ِبَشْيٍء من التفصيل.

                                                 

، مقاييس 139/ 15، تهذيب اللغة 260/ 8، وُينظر: العين 246/ 10المحكم والمحيط األعظم (1) 
 .379/ 2اللغة 

، 3بيروت، ط -نجم، دار صادرديوان َأوِس بِن َحَجر: تحقيق وشرح الدكتور محمد يوسف  (2)
 .  121م: 1979 -ه1399
هـ(، دراسة وتحقيق: زهير 395مجمل اللغة: ابو الُحسيِن، أحمد بن فارس بن زكرياء، القزويني )ت (3) 

 .369م: 1986 -هـ  1406، 2بيروت، ط –عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة 
 .379/ 2س اللغة مقايي، وُينَظر: 246/ 10المحكم والمحيط األعظم (4) 
 .294/ 3مقاييس اللغة  (5)
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 : َن اْْلَْلَوان  ْفَرُة من األلواِن معروفة تكوُن في الحيواِن »قاَل ابُن ِسيَدَة: َأوَّاًل: َلْوٌن م  الصُّ
وِم؛ ِلُصْفَرٍة »ْنُه َأْيًضا: َومِ  (1«.)والّنباِت وغير ذلك مّما َيْقَبُلها َبُنو اأْلَْصَفِر: ُمُلوُك الرُّ

األصفر: اأْلسود، َواْلعرب تسّمي الواد ُصفرة. َقاَل »( َوَكذِلَك 2«.)اْعَتَرْت َأَباُهمْ 
ِبْيبِ 3الشَّاِعراأْلَْعَشى) ( 4)«.(: ِتْلَك َخْيِلي ِمْنُه َوِتْلَك ِرَكاِبي***ُهنَّ ُصْفَر َأْواَلِدَها كالزَّ

َن َأيِّ َلْوٍن ُيَرى. َأّما  َفالّلوُن اَْلْصَفُر, َوَتْشبيًها ب ه  اللَّوُن اَْلْسوُد َكَأنَُّه َقْد َخل َي )َفرغ( م 
 . ْن َوْجٍه آَخَر ُخُلوُّ ُوُجوه ه م م َن الدَّم  َبُنو اَْلْصَفر  َفل لَّون  اَْلْصَفر  الذي اْعَتلى ُوُجوَهُهْم. َوم 

.َوهذا الُخُلوُّ  ّما ُيْلَحُظ ب اْلَحواسِّ  ُكلُُّه م 
َوُأْطِلَق على ُكلِّ َشْيٍء خاٍل ِمْن ماٍل َأْو متاٍع َأْو ِتالَوِة ِكتاِب اهلِل، ثانًيا: الشَّْيُء اْلَخال ي: 

 : ...والِصْفُر أيضًا: الخالي. يقال: بيٌت ِصْفٌر من المتاع، ورجٌل ِصْفُر »َيُقوُل الَجوهِريُّ
. وقد }إنَّ َأْصَفَر البيوت من الخير البيُت الِصْفُر من كتاِب اهللِ {(: 5ث)اليدين وفي الحدي

صِفر بالكسر. وَأْصَفَر الرجل فهو ُمْصِفٌر، أي افتقر. والَصفاريُت: الُفَقراُء، الواحد 
ِمَن » َومّما اْسُتْعِمَل فيِه للذي يذَهُب َعْقُلُه في َأّياٍم، َفَقْد َذَكَر ابُن فاِرٍس: (6«.)ِصْفريتٌ 

مِّ َواْلَكْسِر، ِإَذا َكاَن ِفي َأيَّامٍ   َيُزوُل اْلَباِب َقْوُلُهْم ِللَِّذي ِبِه ُجُنوٌن: ِإنَُّه َلِفي ُصْفَرٍة َوِصْفَرٍة، ِبالضَّ
الِك ( َوُيْطَلُق ِكناَيًة َعْن هَ 7«.)ِفيَها َعْقُلُه. َواْلِقَياُس َصِحيٌح ؛ أِلَنَُّه َكَأنَُّه َخاٍل َبْيَن َعْقِلهِ 

ٌح َأنَّ ( 8«.)َيُقوُلوَن ِفي الشَّْتِم: َما َلُه َصِفَر ِإَناُؤُه، َأْي َهَلَكْت َماِشَيُتهُ »الماِشَيِة، َفُهْم  َوواض 
, َوالَمْجُنوَن  َن اْلمال  ْن ت َلَوة  ك تاب  اهلل  َتعالى, َواْلَيَد اْلخال يَة م  َن الَمتاع  َوم  اْلَبْيَت اْلخالي م 
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َن الْ  ؛ الخالي م  ناء  الُمْمَتل ئ  ب الطَّعام  َعْقل  )َكما َبيََّنُه ابُن فار ٍس آن ًفا(, َوَذهاُب َوَزواُل اْل 
    . َية , ذل َك ُكلُُّه ما ُسمَِّي ب  )صفر( إ اّل ل ُخُلوِّه . َوَأنَّ ذل َك الُخُلوَّ ُمْدَرٌك ب الَحواسِّ  ل َزوال  الماش 

ْن َجَواه ر   ْفُر م  : ثال ثًا: الصُّ ْفَر: »َوُيَسّمى النُّحاس، َأْوَرَد ابُن َمْنُظوٍر، ناِقاًل: َأنَّ اْْلَْرض  الصُّ
ْفر ضْرب ِمَن النُّحاس، َوِقيَل: ُهَو َما َصَفَر ِمْنُه، َواِحَدُتُه ُصْفرة،  النُّحاس اْلَجيُِّد، َوِقيَل: الصُّ

ْفر َعْن َأبي ُعَبْيَدَة َوْحَدهُ  ْفر: ُلَغٌة ِفي الصُّ َن  (1.)«والصِّ َنَُّه ُنحاٌس َجيٌِّد َفَقْد َخَل م  َوْل 
ْن َوْجٍه آَخَر َف  ْن َوْجٍه, َوم  , هذا م  ( َأْي ُهَو 2«.)النَُّحاُس: الطَّب يَعُة َواْْلَْصلُ »الشَّوائ ب 

َن. ّما ُيخال ُطُه مْن َمعاد   خاٍل م 
: ف يُر ل لطَّائ ر  ُر صفيرًا، أي َمكا. ومنه قولهم: "أجبن َصَفِر الطائر َيْصفِ »َفَقوُلُهم:  راب ًعا: الصَّ

يُد من الطَّْير  »َفإ َذن   (3«.)من صافر" اف ُر كلُّ ما ال َيص  َن الشَّجاَعة  4«.)الصَّ ( َفُهَو خاٍل م 
. ّما ُيْدَرُك ب اْلحواسِّ , َوذل َك م  ْقدام   واْل 

ًسا: الزََّماُن:  َصَفٌر »َع لنا َوْصَفُه، َوِقياَسه، فقاَل: َوَقْد َأْحَسَن َوَأجاَد ابُن سيدَة حينما َجمَ خام 
ِم. قال بعُضهم: إّنما ُسمَِّي َصفرًا؛ ألنهم كانوا َيْمتاُروَن الطَّعاَم فيه  الشَّهُر الذي بعد الَمَحرَّ
من المواِضع. وقال بعُضهم: ُسمِّي بذلك؛ إلْصفاِر مّكَة من أْهِلها إذا ساَفُروا. وُرِوي عن 

ُوا الشََّهر َصَفًرا؛ ألنهم كانوا َيْغُزوَن فيه الَقباِئَل، فَيْتُركوَن من َلُقوا ِصْفًرا ُرْؤَبَة أنَُّه قال:  َسمَّ
ِم، فقالوا: َصِفَر الناُس ِمنَّا َصَفًرا َوما َذَكَرُه ابُن  (5«.)من المتاِع. وذلك أن َصَفًرا بعد الُمَحرَّ

ٍد ُهَو ُخُلوُّ مُ  ُع إ لى َمعنى واح  , سيدَة ُكلَُّه َيْرج  ُل: ل َذهاب  َوَنفاد  الطَّعام  . فاَْلوَّ ْدَرٌك ب الحواسِّ
. َوالثّالُث: ل ُخُلوِّ  م  اْلَحجِّ ْنُهْم َبْعَد اْنت هاء  َمْوس  ْنُه. والثّاني: ل َذهاب هم َوُخُلوِّ َمكََّة م   َوُخُلوِّهم م 

ْنُهم.  , َوَذهاب ه  م  َن اْلَمتاع   َمْن َلُقوا م 
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ًسا: َنْبٌت:  َفاُر، َوُهَو َنْبٌت، ُيَقاُل: ِإنَُّه َيِبيُس اْلُبْهَمى، »وُل ابُن فاِرٍس: َيقُ ساد  َأمَّا النََّباُت َفالصَّ
َفاَرا1َقاَل) َوذل َك ل َذهاب  َوُخُلوِّ  (2«.)(: َفِبْتَنا ُعَراًة َلَدى ُمْهِرَنا***ُنَنزُِّع ِمْن َشَفتَْيِه الصَّ

, . الُخْضَرَة التي َتُكوُن في النَّبات   َوُهَو الذي فيه  الفائ َدُة, َوهذا اْلُخُلوُّ ُمْدَرٌك ب اْلَحواسِّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 بي ُدَواٍد َأيًضاوَذكَرُه صاحب الّلسان َمنسوًبا ألَ ، 740/ 2بي ُدَواٍد َذكَرُه صاحب الجمهرة َمنُسوًبا ألَ  (1)
13/507. 

 .461/ 4سان العرب ، َو ل740/ 2جمهرة اللغة ، َوُيْنَظر: 295/ 3مقاييس اللغة (2) 



 
 م2021/هـ1442                                (                      84) العدد  –

 

 
311 

 َنتائ ُج اْلَبْحث  
 ُيْمِكُن َتْلِخيُص النَّتائِج التي َوَصْلنا ِإَلْيها في َبْحِثنا ِفيما َيْأِتي: 

التَّْأويَل الذي َجَعَل االْسِتْعماَل اللَُّغِويَّ َبيََّن ابُن فاِرٍس في َكثيٍر ِمَن اأَلْحياِن الَعالَقَة وَ  َأّواًل:
 (1في ذاَك الَمْعنى اأَلْصِل الذي َذَكَرُه.)

النََّدى, َأّما لفظ )ب ل ل( اللَُّغِوّي فقْد ُاْرِجَع َمعانيِه اأُلُصوُل التي َذَكَرها ابُن فاِرٍس ) ثانًيا:
, َوَأْخُذ الشَّْيء  وَ  َن اْلَمَرض  ْبََلُل م  , َواْلْ  َن الرَِّجال  الذََّهاُب ب ه , َواْلَبَلُل, َوُهَو َمْصَدُر اْْلََبلِّ م 

َكاَيُة َأْصَواتٍ  ي اَل َيْسَتْحي ي َواَل ُيَبال ي, َوح  ُم الَّذ  ِإلى َأْصٍل واِحٍد َوُهَو  (َوُهَو اْلَجر يُء اْلُمْقد 
ير  )  (.ذهاب الشَّْيء  َوَبقاُء الَيس 

َنْجَمَع المعاني اأُلُصوَل اأَلْرَبَعَة التي َذَكَرها ابُن فاِرٍس َأْيًضا ِلَلْفِظ )ح كما َأْمَكَن َأْن ثالثًا: 
, ج ج( اللَُّغِوّي ) يُر َحْوَل اْلَعْين  َجاُج, َوُهَو اْلَعْظُم اْلُمْسَتد  َي السََّنُة, َواْلح  ُة َوه  جَّ اْلَقْصُد, َواْلح 

 (.ْلَقْصدَأْصٍل َوُهَو )ا( على َمْعنى واِحٍد َواْلَحْجَحَجُة النُُّكوُص 
 –ُيْمِكُن َجْمِع اأُلُصوِل اأَلرَبعِة التي َذَكَرها ابُن فاِرٍس ِلَلْفِظ )ر م م( اللَُّغِوّي َوكذِلَك  رابًعا:

َأَحُدُهَما: َلمُّ الشَّْيء  َوا  ْصََلُحُه, َواْْلَخُر: ِإْذ ) -والذي َعدَّ فيهم َأنَّ ُكلَّ َأْصَلْيِن ُمَتضاّدانِ 
ََلُفهُ َبََل  )ما دلَّ على ذهاب  َشْيٍء  ( ِإلى َأْصٍل واِحٍد ُهوَ ُؤُه, َوكذلَك: السُُّكوُت, َواْْلَخُر: خ 

 َحقيقًة أو مجاًزا(. 
َوَأْيًضا ُيْمِكُن ِإْرجاُع اأُلُصوِل السِّتَِّة التي َذَكَرها ابُن فاِرٍس ِلَلْفِظ )ص ف ر(  خامًسا:
َن اْْلَْلوَ اللَُّغِوّي ) , َوَصْوٌت. َوَزَماٌن. َلْوٌن م  ْن َجَواه ر  اْْلَْرض  , َوالشَّْيُء اْلَخال ي, َوَجْوَهٌر م  ان 

 (.َذهاٌب َوُخُلوُّ َشْيٍء ُيْلَحُظ ب الَحواسِّ )( ِإلى َأْصٍل واِحٍد ُهَو َوَنْبتٌ 
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The triple roots that have more than three meanings in the 

language standards - the terms go  

Asst.Lect.Waddah Ali Al-Juhaishi  

Abstract 
  

This study discusses the triple roots (vocabularies of ‘going’) 

that Ibn Faris deals with their meanings as of three original 

meaning. The study attempts to tackle these meaning as of one 

original meaning with four linguistic courses: (ba lam lam), (ha 

jeem jeem), (ra meem meem) and (sad fa ra). Each of the linguistic 

course is distributed to the original (four, five or six) meaning which 

are mentioned by Ibn Faris in his standards. Some of his uses are 

also discussed – from one linguistic use to four ones – as needed. 

The uses of sensual meaning are organized according to human, 

animal, inanimate and the uses of abstract meaning. 

In the end of each meaning, the relation of linguistic uses 

with the original meaning concluded to originate the derivation 

theory and to confirm the ability to link the linguistic uses with one 

linguistic meaning.   

Keywords: ( Tuzon Turkish ، Postalers ، Sherzad). 

 


