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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المقذمت

كعمى  ،السبلـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا محمدكالصبلة ك  ،الحمد هلل رب العالميف
 صحبو أجمعيف.ك  ،آلو

يتحدث بيا؛ كىي ترتبط بالييكيَّة عند اإلنساف الذم  ،الرمكزك  ،المغة نسؽ مف اإلشارات
 تتعمؽ فالمغة ،اإلنساف في مجتمع مف المجتمعات بالنمط الحضارم الذم يعيشوكتنكط 

يحيط باإلنساف مف  ألفاظيا تككف مستمدة مماك  ،كمفرداتيا ،لبيئة التي يعيش فييا اإلنسافبا
كؿ متحدث بمغة مف المغات يأخذ مف مخزكنو ك  ،أك حيكانات ،أك بحار ،ك غاباتأ ،صحراء

ىذا المخزكف عبارة عف ك  ،كقدراتو فييا ،م يتجمى في معرفتو بتمؾ المغةالمغكم البلكاعي الذ
 معجـ ذىني يمثؿ ثركة مف المفردات المخزَّنة.

فعندما درس عمماء المغة العبلقة بيف  ،تعد المغة العربية مف أغنى المغات بالمفرداتك 
كداللة  ،حدتعدد األلفاظ حكؿ المعنى الكاك  ،كا تعدد الدالالت لمفظ الكاحدالمعنى كجدك  ،المفظ

التي تمثمت ك  ،ظاىر الثراء في المغة العربيةىذه المظاىر ىي مك  ،كضده ،ى المعنىالمفظ عم
كىنا  ،المشترؾ المفظيك  ،كالتضاد ،كالتقابؿ ،نحك: الترادؼ ،اللية المتعددةفي العبلقات الد
، كمف ىذا المنطمؽ تبرز أىمية البحث في ذم يعدُّ أساسنا في تحديد المعنىيبرز السياؽ ال

 لغكينا متنكع المناحي. ء، كالضٌراء بعٌدىا نماءن األفاظ السرٌ 



 -- 

 :االختيار أسباب

لربما ىذا ك  ،كتنكيع المفردات ،ثراء المغكملعؿ مف األسباب الداعية ليذا البحث ذلؾ ال       
، ذا البحثمف دكاعي ىك  ،كما مرَّ بو مف أزمات، ككرب ،تنكع كاف مرتبطا بنفسية المؤلؼال

ا  ،ع المادة المغكية المعجمية لتككف مجاالن خصبنا، كمنيبلن لمشعراءتكسيأنو يسيـ في  أيضن
 كالكٌتاب.

بناء  ذلؾ ىك ،ىذا البحث أيضا لبنة في بناء ضخـ سبقني إلى كضع لىًبنىاتو الكثيركفك      
 .كاإلسبلمية ،العربيةالعممي لؤلمة ك  ،إحياء التراث األدبي

 إشكالية البحث:

 ،رفع المبس عنيا ستيا غمكض معجمي، كداللي، فأردتايكتنؼ األلفاظ التي نعتـز در 
 .كبياف أبعادىا السياقية، كالمقامية، كتحديد مكاقؼ العمماء منيا

 الدراسات السابقة:

 ،كالضراء ،حثو مستقؿو جمع ألفاظى السراءمف الجدير بالذكر أنني لـ أطَّمع عمى بك   
مف البحكث الميمة التي  العمؿىذا لذا آمؿ أف يككف ك  ،كتناكؿ تعدد معانييا في المعجمات

 تحصي ألفاظ السٌراء، كالضٌراء، كتدرسيا دراسة معجمية داللية.

 المنيج:

 ،كالتفسير ،كجنحتي إلى التحميؿ ،عمى المنيج الكصفياعتمدت في ىذا العمؿ          
 ،مفردات السراء في دراسة كبما يقتضيو المقاـ ،اإلحصاء في حدكد اإلمكافك  ،كالتعميؿ

 كسياقينا. ،معجميناالضراء في كتاب )الفرج بعد الشِّدة( ك 

 الصعاب:



 -- 

المعجمات  استقراءفيي  ،أثناء كتابة البحث في أما عف الصعاب التي كاجيتني          
قد ك  ،السراء، كالضراء، كالفركؽ المغكية بينيا ممفرداتلالدالالت السياقية المختمفة الستخراج 

المفردات، كسياقاتيا، منيا: )مقاييس  تمؾ معاني تبيافت مف مكنتني قراءة بعض المعجما
 .كغيرىا ،ك)المجمؿ( البف فارس، ك)القامكس المحيط( لمفيركزآبادم ،المغة(

كمف الصعاب أيضا تشتت آراء المغكييف الغربييف في نظريتي الحقكؿ الداللية،      
 كالمشكرة.  كالسياقية، كتغمبت عمى بعض ىذه الصعاب بالجيد، كاالجتياد،

  المراجع:و  ،أىم المصادر

ؽ المغكية( ألبي كتاب )الفرك  كذلؾ مثؿ: ،قد كاف لبعض المصادر حضكر مكثؼك         
الظاىرة الداللية عند كذلؾ كتاب ك  ،ميـه لكًؿ دارسو لمغة العربيةىك كتاب ك  ،ىبلؿ العسكرم

كأما عف عمماء  ،الديف زراؿعمماء العربية القدامى حتى نياية القرف الرابع اليجرم لصبلح 
ما كتبكه في نظرية ك  ،(3)ليكنز ،(2)كماير (1)مثؿ: فرديناف دم سك سير ،المغة الغربييف

 ،مثؿ: أحمد مختار عمر ،ف العربعنيـ المغكيك استفدت مف مقكالتيـ مما نقمو فقد  ،الحقكؿ
 ،)العيف( لمفراىيدممنيا:  ،كما أفاد البحث كثيرا مف المعجمات العربية ،(4)كامؿ الخكيسكيك 
 )معجـ الصحاح( لمجكىرم.ك ،( ك)مقاييس المغة( البف فارس)المجمؿك

                                                           

 فبراٌر 22إلى  1857 نوفمبر 26)من  de Saussure Ferdinandفردٌنان دي سوسٌر  - 1 

 فً القرن العشرٌن. اللسانٌاتفً  البنٌوٌةٌعتبر األب والمؤسس لمدرسة  سوٌسري عالم لغوٌات( 1913

الظاهرة نقًلا عن : Guiraud،Ia semantique،que sais.je،paris،1979،p.75نظر: ٌ - 2

 .د. صًلح الدٌن زرال ،رابع الهجريالداللٌة عند علماء العربٌة القدامى حتى نهاٌة القرن ال

 79: علم الداللة: أحمد مختار عمر, صـ ٌنظر3

 م.1977لسانٌات من اللسانٌات: كامل الخوٌسكً، دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة،  ـ ٌنظر:4
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لداللية كتاب )الفرج بعد مف الكتب التي ضمت ألفاظا متعددة لبعض الحقكؿ اك 
ٍقمىي السراء ك أ درس فيو الباحث ،( لعز الديف التنكخيالشدَّة الضراء؛ ألفَّ لفاظا كثيرة مف حى

الضراء كلذا تعددت ألفاظ السراء، ك  ؛محكرىا عمى الفرج بعد الشدَّةيدكر الكتاب حكل قىصصا 
 في الكتاب.

أسماؤىـ في ىذا إلى أني تجنبت التعريؼ باألعبلـ الذيف كردت  القارئلفت نظر أ      
 .تعدد التعريؼ بيـ مف لدف الباحثيفك  ،البحث لشيرتيـ

 تي أشار  .خاتمةك  ،كفصميف ،يدتميك  ،اشتممت عمى مقدمة فقد ،أما عف خطة البحث
 ،مبلمح نبكغوك  ،بعض المشاىد مف حياتوك  ،الشيخ عز الديف التنكخي إلى ،تمييدفي ال
سياقية الرتباطيما الكثيؽ كال ،المعالـ الرئيسة لنظريتي الحقكؿ الدالليةالنظر إلى  كلفتي 

بينا الفركؽ ك  ،المعنكيةك  ،حقكؿ ألفاظ السراء: الماديةبالبحث، كتناكلنا في الفصؿ األكؿ 
الفركؽ  ككشفنا عف ،المعنكيةك  ،ألفاظ الضراء: الماديةبينا الفصؿ الثاني في ك  ،الداللية
 الداللية.

ليكـ الخطة ال ،نتائج البحث فييا أبرزنافقد  ،الخاتمةأما ك          :فصيميةتكا 

 المقدمة 

التنوخي، ونظريتا الحقول الداللية، والسياقية. :التمييد  

حثين:اشتمل عمى مبو   

وفاتو.  –آثاره  –شيوخو  –حياتو  –األول: التنوخي المبحث   

 .يةالسياقو  ،الحقول الداللية تاالثاني: نظريالمبحث 

 الفصل األول: 
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  ، والفروق المغوية بينيا:ألفاظ السراءحقول 

 المبحث األول: حقول ألفاظ السراء المادية.

المعنوية. سراءالمبحث الثاني: حقول ألفاظ ال  

بين ألفاظ السراء.الفروق المغوية بحث الثالث:الم  



 -- 

 الفصل الثاني:

 ، والفروق المغوية بينيا:ألفاظ الضراءحقول 

 المبحث األول: حقول ألفاظ الضراء المادية. 

 المبحث الثاني: حقول ألفاظ الضراء المعنوية.

بين ألفاظ الضراء. الفروق المغوية المبحث الثالث:   

توصل إليو الباحث من نتائج. تحوي أىم ماالخاتمة: و   

ػػا        أخػػص بالشػػكر األسػػتاذ ك  ،معػػيف لػػيك  ،كعرفػػاف لكػػؿ مسػػاند ،ث رسػػائؿ شػػكرأبػػ كختامن
األخ الفاضػػؿ: ناصػػر بػػف ك  ،كاألسػػتاذ الػػدكتكر سػػعيد جاسػػـ الزبيػػدم ،الػػدكتكر: محمػػد كراكبػػي

ا العمػؿ، ـ فػي ىػذأسػيكؿ مػف ك  ،ك األخ أحمد بف سالـ بف مبارؾ الشامسي ،عيسى المحاربي
 كهلل الحمد، كالشكر، إنو سميع مجيب.
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 التمهيذ

 حياة القاضي التنىخي 

ونظريتا الحقىل 

 يتوالسياق ،الذالليت

 

 التنىخي. ث األول: حياة القاضيـحـالمب

المبحث الثاني: نظريتا الحقىل الذالليت، 

 والسياقيت.
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 حياة القاضي التنوخي: المبحث األول:
بػػػػف القاضػػػػي أبػػػػي عمػػػػي بػػػػف محمػػػػد ا، أبــــو عمــــي المحســــن بــــن عمــــي التنــــوخيالقاضــــي  

ػػػػف(5)التنػػػػكخي. سِّ بضػػػػـ المػػػػيـ، كفػػػػتح الحػػػػاء الميممػػػػة، ككسػػػػر السػػػػيف  كقػػػػاؿ ابػػػػف خٌمكػػػػاف  كالميحى
المحسَّػػف بضػػـ المػػيـ  ىػػك : ، فقػػاؿمصػػطفى عطيػػة أمػػا ،(6)الميممػػة، المشػػددة، كبعػػدىا نػػكف  

د بػف إبػراىيـ بػف تمػيـ التنػكخي، حسَّف بف عمػي بػف داك فتح السيف، ىك المكفتح الحاء كتشديد ك 
 .(7) كنيتو أبك عميك 

 نشأتو العممية:
فقػو، فنشػأ منػذ طفكلتػو محبػا لمػدرس، حيػث سػمع مػف أبػي كلػد المحسػف فػي بيػت عمػـ ك 

، ك بكر الصكلي، ك  الحسف بف محمد الفسكم كما ذكر ذلؾ القاضي المحسػف أبي العباس األثـر
 .(8)في كتابو النشكار

 ،كتػأثر بالمعتزلػة ،العمـك الشرعية عمى مذىب اإلمػاـ أبػي حنيفػةك  ،درس المحسف الفقو
 .(9)أخبار التصكؼك  ،درس التصكؼكبأفكارىـ، ك 

بمػػده مػػع كػػكف كالػػده كلػػد فػػي أنطاكيػػة، فالقاضػػي  يعػػٌدىاىػػك نشػػأ المحسػػف فػػي البصػػرة، ك 
ؿ المحسػف التنػكخي يقػك ك  ، كلي الجينػي عنػدنا فػي البصػرة : أبك عمي يقكؿ في إحدل قصصو

ؿه كػػاف عنػدنا فػػي البصػػرة ك  فػي قصػػة أخػػرل:  كعنػدما تحػػدث عػػف أبػػي عبػػد اهلل .  مػػف أىميػػا دالَّ
 .(10) ككاف أقاـ بمسجدنا بالبصرة بف ىاركف المؤٌذف، قاؿ: 

                                                           

تحقٌق  ،بٌروت ،دار صادر ،بً علً المحسن بن علً التنوخًألالقاضً : ـ ٌنظر: الفرج بعد الشدة1

2ص ،عبُّود الشالجً  

  4/162، 1972عٌان: أحمد بن محمد بن أبً بكر بن خلكان، دار صادر، بٌروت،وفٌات األـ ٌنظر: 6

32ص المصدرالسابق،ـ ٌنظر:  7 

نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة: القاضً أبو علً المحسن بن علً التنوخً، تحقٌق: عبود ـ ٌنظر:  4

 .20، ص1الشالجً، توزٌع شركة الفجر العربً، لبنان، ج

كتاب )الفرج بعد الشدة(  ،رد فً القرن الرابع الهجري: د.مصطفى عطٌة جمعةأشكال السٌنظر:  -5

 16ص  ،الطبعة األولى ،2006القاهرة ،مركز الحضارة العربٌة ،للتنوخً نموذجا

 34ص-33ص ،بً علً المحسن بن علً التنوخًألالقاضً : الفرج بعد الشدة ـ ٌنظر:6
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ه الػػػكزير الميمبػػي القضػػػاء سػػػنة قمػػد، ك فييػػػا تفقػػوك  شػػبَّ أبػػػك عمػػي المحسػػػف فػػي البصػػػرة
صػػػار بعػػػد ذلػػػؾ قاضػػػيا عمػػػى أمػػػاكف كسػػػكار، ك  ،كبابػػػؿ ،اضػػػيا عمػػػى القصػػػرفكػػػاف ق ىػػػػ،349
شػػعراء، مػػنيـ أبػػك كأدبػػاء ك  ،المحسػػف إلػػى بغػػداد التقػػى بعممػػاءكعنػػدما ذىػػب القاضػػي   ،أخػػرل

 . (11)الفرج األصبياني، كما اتصؿ بعمر الزاىد المعركؼ بغبلـ ثعمب
قاصػدا التقػى القاضػي التنػكخي بػالمتنبي عنػدما كػاف المتنبػي ىػ 354 في األىكاز سنةك 

خػبط القبائػؿ، أأنػا رجػؿ  قػاؿ لػو: المتنبي عف نسبو، فمـ يخبػره، ك  عضد الدكلة، فسأؿ المحسفي 
سػألو عػف ك  ، لى أحد، فأنػا أسػمـ عمػى جمػيعيـأطكم البكادم كحدم، فما دمت غير منتسب إك 

ىػذا اعتػراؼ مػف ، ك  كػاف فػي الحداثػة، كأكجبتػو الصػبكةبأف ذلؾ شيءه   :المتنبي  فأجابوة  كمم
 . (12)لمتنبي بأنو ادعى النبكة في الحداثةا

كابف عمػو عػز الدكلػة  ،ىػ بالصراع القائـ بيف عضد الدكلة364تأثر أبك عمي في عاـ 
ى بػابف بقيػة بعد تغمب عز الدكلػة عمػى عضػد الدكلػة، عػاث كزيػر عػز الدكلػة المسػمَّ بختيار، ك 

 حسف التنكخي.كاف مف ضحاياه المشرد، ك ك  ،ىكصادر، كنف ،رض فسادا فقتؿفي األ
كعػػػاد إلػػػى  ،عػػػزُّ الدكلػػػة بختيػػػار عمػػػى ابػػػف بقيػػػة فػػػرَّج اهلل عػػػف المحسػػػف قػػػبضعنػػػدما ك 
تيػار، فرمػى عضػد الدكلػة ابػفى بعدىا تغمب عضد الدكلة عمى عػز الدكلػة بخ أمبلكو.ك  ،أعمالو
فعػزؿ أبػك عمػي التنػكخي  ،جاءت أزمة أبي عمي مع عضػد الدكلػةك  ،(13)تحت أرجؿ الفيمة بقية

 ره ال يغادرىا.الـز دمناصبو، كأي  مف جميع
ىػػػػػػ عػػػػػف عمػػػػػر ينػػػػػاىز السػػػػػابعة 387اـ كانػػػػػت كفػػػػػاة القاضػػػػػي أبػػػػػك عمػػػػػي التنػػػػػكخي عػػػػػ

 الخمسيف.ك 

                                                                                                                                                                                     

 

ي: د. مصطفى عطٌة جمعة، كتاب )الفرج بعد الشدة(، أشكال السرد فً القرن الرابع الهجر ٌنظر: ـ1

ا،  35صللتنوخً نموذجا   

37ص ،المرجع نفسهٌنظر:  ـ 12  

20ص ،المرجع نفسهٌنظر:  ـ 13  



 -- 

 مؤلفاتو:
ي تأليفػو، بػدأه فػي ذكر أنو قضى عشريف عاما فػأخبار المذاكرة  ك   نشكار المحاضرة ك 

يػػػر مػػػف كػػػبلـ معنػػػى كممػػػة نشػػػكار ىػػػك مػػػا يظك  ،ىػػػػ، كحقػػػؽ الكتػػػاب عبػػػكد الشػػػالجي360سػػػنة 
 حسف، يقاؿ: إف لفبلف نشكارنا حسنا.

قػػد حققػػو الشػػيخ يكسػػؼ كػػذلؾ لمشػػيخ التنػػكخي كتػػاب  المسػػتجاد مػػف فعػػبلت األجػػكاد ، ك 
 البستاني.

عنػػكاف ) اسػػموك  ،كنػػو مػػف جممػػة الػػدكاكيف الضػػائعةلك  ،فممشػػيخ ديػػكاف ،أمػػا عػػف الشػػعر
حيػػث  ،ىػػك كتػػاب غيػػر محقػػؽة، ك ىػػك عبػػارة عػػف مجمكعػػة أقػػكاؿ فػػي الحكمػػك  ،(البيػػافالحكمػػة ك 

(14)ذكر ذلؾ مرجميكث
 .فً مقدمة الترجمة اإلنكلٌزٌة للجزء األول من النشوار

كاف مكضكعو ما تعرض لػو ك  ،(الفرج بعد الشدة)مف مؤلفات القاضي التنكخي كتاب ك 
نشػكار ) منػو مػف كتػاب اكبيػرن  اقػد اقتطػع جػزءن ثػـ فػرَّج اهلل عنػو، ك  ،محػفعمي مػف ابػتبلءات ك أبك 

 .(ضرةالمحا
 :ىما ،دافعينكان سبب التأليف و 

 : ما صادفو التنكخي مف تقمبات الزماف، كىذا يعد سببا خارجيا.ماـأولي
ىذا ىػك دكر المثقػؼ مؿ قضية يريد إيصاليا لؤلقراف، ك : ككف الشيخ التنكخي عالما يحثانييما

 .داخميالداعية الناصح، كىذا سبب 
اء ذا المكضكع عدد مف المػؤلفيف، كمػع بنػقد سبؽ القاضي التنكخي في التأليؼ في ىك 

حقػكقيـ، حيػث عػزل مػا نقمػو إلػى  ينكػرنو كاف أمينا فمـ أإال  الشيخ التنكخي عمى جيد سابقيو
 مصادره.
مسمـ، فيك كسػيمة عمى العمـك مكضكع الفرج بعد الشدة مرتبط باإليماف العميؽ لدل الك 

 محك السيئات.لجمب الحسنات، ك 

                                                           

 . 32، ص1ٌنظر: نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، القاضً أبو الحسن عز الدٌن التنوخً، جـ 1



 -- 

 :يةسياقوال ،لدالليةثانيا: نظرية الحقول ا

لمػا ليػا مػف دكر كبيػر فػي  الحقكؿ الدالليػة؛تناكؿ العديد مف الباحثيف المحدثيف نظرية 
فػي الدراسػات  حيث جاءت ىذه النظريػة لتكشػؼ عػف جكانػب ميمػة ،الدراسات المغكية الحديثة

 ،ما كتبػو حقكؿ الداللية مف خبلؿنظرية ال سوف أتناولو  ،تثرم عمـ الداللةك  ،المغكية الحديثة
 ترجمو الباحثكف العرب.ك 

 –مػف: )دؿَّ  –كالفػتح أفصػح ،ضػمياككسػرىا ك  ،مح الداللػة بفػتح الػداؿأبدأ ىنا بمصػطك 
) : أم عالـ بالداللةك  ،كمنو دليؿ ،إذا ىدل ،يدؿُّ فػالمعنى  ،كيقاؿ دلَّو عمى الطريؽ يديليو ،دليميٌّ

 ،(15) أك التكجيػو نحػك الشػيء ،التسػديدك  ،اليدايػةك  ،القػدامى باإلرشػاد المغكم لمداللة يكحي عنػد
مػػا يتكصػػؿ بػػو إلػػى معرفػػة الشػػيء كداللػػة األلفػػاظ عمػػى مػػا الداللػػة فػػي االصػػطبلح فتعنػػي: )أ

 . (16) المعنى(

لمػػا كانػػت الداللػػة مقصػػكدة بمعنػػى المفػػظ دكف غيػػره تحػػدد عمػػـ الداللػػة االصػػطبلحي ك 
 . (17)ا بدراسة المعنى في المقاـ األكؿبككنو: عمما خاص

ـــةا عػػػف أمػػػ تصػػػنيؼ لؤللفػػػاظ   :ًرفػػػت عنػػػد عممػػػاء المغػػػة أنيػػػافقػػػد عي  ،المجـــاالت الداللي
يمػػػػا بينيػػػػا بربػػػػاط داللػػػػي أك لغػػػػة مػػػػف المغػػػػات تػػػػرتبط ف ،المسػػػػتعممة فػػػػي نػػػػص مػػػػف النصػػػػكص

                                                           

عالم الكتب ،ألستاذ الدكتور هادي نهرا،علم الداللة التطبٌقً فً التراث العربًٌنظر: -1

 11م  ص 2011هـ ـ 1432الطبعة الثانٌة ،األردن،الحدٌث

. 13ص ،ٌنظر: المرجع نفسه -  16  

14ص المرجع نفسه،ٌنظر:  -   17  



 -- 

مفػػردة ك  ،كىػػك اخػػتبلؼ بػػيف مفػػردة ،ي كرد فيػػو أيضػػا المػػدل الػػدالليالمجػػاؿ الػػدالل. ك (18)عػػيف م
 .مف خبلؿ االستيعاب لممعنى

مػف الكممػات  ىػك مجمكعػة متكاممػة أو المعجمـي ،الحقـل الـداللي أك ،لمجاؿ الداللياك 
أف معرفػة تبػيف عبلقة ىػذه النظريػة بػالمعنى ك  ،مجمكعيا عنو معيفو يعبرترتبط داللتيا بمجاؿ 

 الحقؿ الذم تنتمي إليو الكممة يساعد في تعريؼ معناىا.

المعجميػػػػة المشػػػػتركة فػػػػي مككناتيػػػػا ى نظريػػػػة الحقػػػػكؿ الدالليػػػػة بتدمػػػػاج الكحػػػػدات نىػػػػعٍ تي ك 
فيػػا . ك (19)الدالليػػة فػػي حقػػؿ داللػػي كاحػػد مجمكعػػة جزئيػػة لمفػػردات  بأنيػػا:  Lyons(20)قػػد عرَّ

الحقؿ الداللي لكممػة مػا تمثمػو كػؿ الكممػات التػي ليػا بتمػؾ الكممػة عبلقػة مػا  سػكاء ك . (21)المغة
 . مف الجزء الكؿ ـتقابؿ الجزء مف الكؿ أ ـأ ،تضاد ـأ ،ترادؼعبلقة كانت أ

 مػػػف منطمػػػؽأصػػػبحت ىػػػذه النظريػػػة مػػػف أىػػػـ النظريػػػات فػػػي تحميػػػؿ المفػػػردات  مػػػف ىنػػػا
 .(22)أك المجاالت المتصمة بالمعنى ،الحقكؿ

 

 

 
                                                           

ٌة اإلسكندر ،دار المعرفة الجامعٌة ،األستاذ الدكتور كامل الخوٌسكً،ٌنظر: لسانٌات من اللسانٌات -1

 115ـ  114ص ، 1977

 .           191-190ص،د. صًلح الدٌن زرال: لداللٌةالظاهرة اٌنظر:  - 2

الدار العربٌة للكتاب ـ ،عبد السًلم المسدي،األسلوبٌة و األسلوب نحو بدٌل ألسنً فً نقد األدبٌنظر:  -3

 150 - 148ص 1977ـ   1397لٌبٌا ـ تونس 

 .116ص ، ٌنظر: المرجع نفسه -4 

 191ص ،صًلح الدٌن زرال د.: الظاهرة الداللٌة -5

 



 -- 

 :(23)منيا ،قامت النظرية عمى جممة مبادئ

 كحدة معجمية عضك في أكثر مف حقؿ. ال-1

 كحدة معجمية ال تنتمي إلى حقؿ معيف.تكجد  ال-2

 ؿ السياؽ الذم كردت فيو الكممة.يصح إغفا ال-3

 دراسة المفردات مستقمة عف تركيبيا. استحالة-4

أف بعػػػػض المغػػػػكييف كسَّػػػػع مػػػػف مفيػػػػـك الحقػػػػؿ  (24) عمػػػػرأحمػػػػد مختػػػػار  كيػػػػرل الباحػػػػث
 الداللي ليشمؿ األنكاع اآلتية:

 الكممات المتضادة...ك  ،المترادفة الكممات-1

 ؿ الداللية الصرفية.أطمؽ عمييا الحقك ك  ،األكزاف االشتقاقية – 2

 تصنيفاتيا النحكية.ك  ،الكبلـ أجزاء-3

كدكر  ،لكحػػػدات المعجميػػػة إلػػػى حقػػػؿ معػػػيفلػػػذا فػػػتف مفيػػػـك الحقػػػؿ ينبثػػػؽ مػػػف انتمػػػاء ا
كػػؿ لغػػة تنػػتظـ فػػي  : إفككػػذا الكظػػائؼ النحكيػػة. كيقػػكؿ عبػػد القػػادر الفاسػػي الفيػػرم ،السػػياؽ

 .(25)حقؿ معجميك  ،ؿ داللي لو جانباف: حقؿ تصكرمكؿ حقك  ،حقكؿ داللية

 

 
                                                           

 . 80، ص1988، 2ٌنظر: علم الداللة: أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط -1

 .80، صٌنظر: المرجع نفسه  - 2

اللسانٌات واللغة العربٌة: عبد القادر الفاسً الفهري، منشورات عوٌدات، بٌروت بارٌس،  ٌنظر:  -3

 370،ص1986، 1ط



 -- 

ــربيين جيــود ــويين الغ بلثػػة ثR.Meyer ( (26فقػػد درس مػػاير  ،فػػي ىػػذه النظريػػة ولمغ
 ىي:ك  ،أنماط مف الحقكؿ الداللية

 الحيكانات.ك  ،مثؿ: أسماء األشجار ،الطبيعية الحقكؿ-1

 اآلالت.ك  ،مثؿ: أسماء الجيش ،االصطناعية الحقكؿ-2

 .(27)الصياديف مثؿ: مصطمحات ،شبو االصطناعية الحقكؿ-3

أف المغػػػة مجمكعػػػة مػػػف سػػػير دركس فردينػػػاف دم سػػػك جممػػػة األمػػػر فيمػػػا أشػػػارت إليػػػو ك 
كيدركػػػو  ،العبلمػػػة األلسػػػنية مركبػػػة مػػػف مظيػػػر حسػػػي فيزيػػػائي تدركػػػو العػػػيف كتابػػػةك  ،العبلمػػات

 ،لػذىف الػذم يػدلنا عميػو الػدَّاؿمظير مجرد ىك المتصكر فػي اك  ،السماع ممفكظا كيسمى الدَّاؿ
 ذا المظير المدلكؿ.يسمى ىك 

فيػػػي تسػػػمى الداللػػػة؛ فػػػتذا  ،أمػػػا العمميػػػة التػػػي يقتػػػرف فييػػػا الػػػداؿ بالمػػػدلكؿ فػػػي أذىاننػػػا
...  ،سػػػمعي -البلـ)فيػػػؿ( انتبيػػػت عمػػػى قػػػرع حسػػػيكالكسػػػرة الطكيمػػػة ك  ،سػػػمعت صػػػكت الفػػػاء

بحصكؿ السماع يرتسـ فػي الػذىف متصػكر ىػك عبػارة عػف صػكرة ذلػؾ الحيػكاف ذم الخرطػـك ك 
 .(28)ي أف رأيتوالذم سبؽ ل

إلػى األفكػار المتقاربػة التػي تعبػر عنيػا جممػة مػف الكممػات مػف  (29)بعد إشارة سكسير ك 
بنظريػػة ىػػي  ىػػاب( نػػادل الغربيػػكف فػػي أكائػػؿ ىػػذا القػػرف بشػػكؿ كاضػػح ،خػػاؼ ،نظيػػر )خشػػي

                                                           

و هو عالم لغة غربً.،كل منظم فً مقالته المسماة ) نظم المعنى(أول من عرض أفكارا بش -  26  

االسكندرٌة  ،دار المعرفة الجامعٌة ،األستاذ الدكتور كامل الخوٌسكً،لسانٌات من اللسانٌاتٌنظر:  - 2

 118.ص 1977

 150-148ص،عبد السًلم المسدي، األسلوبٌة و األسلوب نحو بدٌل ألسنً فً نقد األدبٌنظر:  -3

، 1ٌنظرررر: صررربٌي التمٌمرررً، دراسرررات لغوٌرررة فرررً تراثنرررا القررردٌم، دار مجررردالوي، عّمررران، األردن، ط -4

 . 227م، ص2003



 -- 

المػػراد بالحقػػؿ الػػداللي كجػػكد عػػدد مػػف الكممػػات يمكػػف أف تنضػػكم تحػػت الحقػػكؿ الدالليػػة ...ك 
 .(30)ي كاحد ... عنكاف دالل

تعكد بداية ىػذه النظريػة إلػى  ، Teagner (31) :حقؿ في مقالة ظير مصطمحؿ ما أك ك 
كتجػػػدر ... (تقػػػديـ أفكػػػار الحقػػػؿ المغػػػكم) فػػػي كتابػػػو Teagner وفقػػػد اسػػػتعمم ،1977عػػػاـ 

 .عمـ المغة مجاؿعمؿ المعجمي إلى أف نظرية الحقكؿ الداللية ردت ال إلى اإلشارة

غالو الػذم كػاف اشػت Trier (32)عػف ىػذه النظريػة اسػـ جكسػت تريػريبرز عنػد الحػديث ك 
 .(33)تتبعو لمتغيرات التي تحدث ليا بمركر الزمفك  ،مفظية لمغة األلمانيةبالثركة ال

ذلػػؾ ك  ،Meyerكمػف األكائػؿ الػذيف كانػت ليػـ إسػػيامات فػي تطػكير النظريػة ىػك مػاير 
معنػاه مػف مكضػعو ضػمف مجمكعػة عندما الحظ أف كؿ لفظ في قائمة الرتب العسكرية يستمد 

 .(34)مصطمحات التي تؤلؼ تضامنا داللياال

قػد جػاء فػػي ك  ،(35) ركجيػػوت عمػى أسػػاس مكضػكعي معجػـ مػف المعجمػات التػػي أسسػك 
 رئيسة متمثمة في:  أقساـمجاالت مقسمة إلى 

قػػػػػد حػػػػػاكؿ ك  ،العكاطػػػػػؼ -6 المػػػػػادة-5 إدارة-4 المكػػػػػاف-3 الفكػػػػػر-2المجػػػػػردة  العبلقػػػػػات-1
الطريقػة  :ؽائػقػد قسػمت إلػى ثػبلث طر ك  ،داخؿ الحقػؿ منيج في تصنيؼ المفاىيـ العمماء رسـ

 طريقة المجاالت الداللية.ك  ،السياقية الطريقةك  ،الشكمية
                                                           

  195ص ٌنظر: الظاهرة الداللٌة: د. صًلح الدٌن زرال، -1

 .198، صالمرجع نفسهٌنظر:  - 2

و هو ممن بدأت على أٌدٌهم فكرة المجاالت الداللٌة. ،عالم لغة سوٌسري -  32  

 199ص  الظاهرة الداللٌة: د. صًلح الدٌن زرال، ر:ٌنظ -4

 200ص  المرجع نفسه،ٌنظر:  - 5

 .84ٌنظر: علم الداللة: أحمد مختار عمر، ص -6



 -- 

 :أوال: الطريقة الشكمية

 جػػػامع ىػػػي ،تجميػػع ،تجمػػػع ،: جمػػعمثػػػؿ ،كأسػػرتيا االشػػػتقاقية ،ذلػػؾ مثػػػؿ جمػػع كممػػػةك 
 يف.العك  كالميـ، الجيـ،تشترؾ في جذر كاحد ىك 

 ثانيا: الطريقة السياقية:

: (37)لمػػافأك يقػػكؿ . ك  ممػػة تحمػػؿ معنػػى غامضػػا لدرجػػة مػػاالك : (36)برترانػػد راسػػؿيقػػكؿ 
 .(38) المعجمي يجب أكال أف يبلحظ كؿ كممة في سياقيا 

 ثالثا: طريقة المجاالت الداللية:

 أك عبلقػػػػات دالليػػػػة ،ىػػػػك تصػػػػنيؼ عمػػػػى أسػػػػاس مػػػػا يكجػػػػد بػػػػيف الكممػػػػات مػػػػف قرابػػػػةك 
بيػر بػػيف ىنػاؾ تشػػابو كك  ،التضػاد أك المشػػترؾ المفظػي، أك عبلقػػة الصػغير بػػالكبيرك  ،ادؼكػالتر 

 .(39)التصنيؼ المكضكعي عند العربنظرية الحقكؿ الداللية ك 

 غيػػر أف أصػػحاب ىػػذه النظريػػة مػػف المغػػكييف المحػػدثيف أعربػػكا عػػف عػػدـ رضػػاىـ عػػف
كرأكا أف  ،ئيػػةطريقػػة األلفباالب كممػػات فػػي المعجمػػاتالتبكيػػب  تمػػؾ الطريقػػة اآلليػػة المتبعػػة فػػي

 .(40)ىك ما تتضمنو فكرة المجاؿ الدالليك  ،ككف التصنيؼ عمى أساس المعانيي
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لفكػرة فػي غير أنيـ لـ يضػعكا ىػذه ا العالقات الداللية مما تداولو عمماء العربيةفكرة ك 
لدراسػػػات بيا فػػػي ميػػػداف الػػػذا تعػػػد النظريػػػة مػػػف النظريػػػات الحديثػػػة نسػػػك  ،اإلطػػػار النظػػػرم العػػػاـ

 .(41)المعجميةك  ،المغكية

 ،(43) (الجمػػؿ) ذكػػر بعػػض دالالت األلفػػاظ فػػي كتابػػو (42)فالخميػػؿ بػػف أحمػػد الفراىيػػدم
مػػػػػا ذكػػػػػره الخميػػػػػؿ يعػػػػػد أحػػػػػد ركػػػػػائز المعجمػػػػػات ك  ،مػػػػػف اسػػػػػتخدمكا التعريػػػػػؼ بػػػػػالمرادؼىػػػػػك مك 

 المكضكعية المتمثمة في التفسير بالسياؽ.

 ىػػػذا األمػػػر مػػػفك  ،ك أكالن يخصػػػص البػػػابفيػػػ ،الخميػػػؿأثػػػر أسػػػتاذه  (44)ســـيبويويقتفػػػي ك 
سػػػيبكيو ك  ،لخميػػػؿىمػػػا أم اك  ،لػػػذيف يصػػػنفكف مفػػػرداتيـ مكضػػػكعياصػػػمب اىتمػػػاـ المعجميػػػيف ا
 .(45)انطبلقا مف تفسير التراكيب ،ينطمقاف في تفسير المعنى

 ،في تبيف قضػايا عمػـ الداللػة العالـ المغكم، النحكم الذم أدل دكرنا كبيرنا (46)الفراءأمَّا 
فكػاف معػاني القػرآف( كذلػؾ مػف خػبلؿ مؤلفػو ) ،خاصػة الػنص القرآنػي تعاممو المباشر مػعكفي 

 .   ييعد مف المنظريف لفكرة الحقكؿ الداللية
                                                           

  194ص الظاهرة الداللٌة، د. صًلح الدٌن زرال، ظر:ٌن -1

لٌل بن أحمد بن عمرو بن تمٌم الخ ،(م786ـ  م718 - هـ 517ــ ه 100) ،الَخلٌِل بن احمد - 2

أخذه من  ،علم العروضوواضع  ،واألدبأبو عبد الرحمن: من أئمة اللغة  ،الفراهٌدي األزدي الٌحمدي

 سٌبوٌهالحضرمً وهو أٌضا أستاذ  عبد هللا بن أبً إسحاقوكان عارفا بها. ودرس لدى  الموسٌقى

 .البصرةومات فً  ُعمانالنحوّي. ولد فً 

 ف الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي، مكتبة الرسالة.الجمل فً النحو، تصنٌ -3

ٌُكنى أبو  ،( عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثً بالوالءم796 - 765/  هـ 180 - هـ 148) سيبويه -4

 الخلٌل بن أحمدوأول من بّسط علم النحو. أخذ النحو واألدب عن  ،الملقب سٌبوٌه: إمام النحاة ،بشر

وتعصبوا  ،الكسائًوناظر بها  ،بغدادوورد  ،وعٌسى بن عمر وأبً الخطاب األخفش وٌونس بن حبٌب

 فً النحو.  كتاب سٌبوٌه. من آثاره: علٌه

الكتاب: أبً بشر عمرو بن عثمان بن قنبر)سٌبوٌه(، تحقٌقك عبد السًلم هارون، مكتبة  ٌنظر:  -5

 .93م، ص1988، 3لقاهرة، طالخانجً، ا
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ـ يغفػؿ مف المفيد أف أذكر أفَّ الفراء لك  ،نا يمجأ إلى التفسير باألضدادلذلؾ نجده أحياك 
 .(47)الصرفية في المعنىك  ،عف أثر الداللة الصكتية

ىػي  ،لمعجمػات قػديماجدير بالذكر أف النكاة األكلى التػي قامػت عمييػا صػناعة امف الك 
مَّػػص فػػي كتػػب الصػػغيرة التػػي جمعيػػا الػػركاة ك التمػػؾ الرسػػائؿ ك  عممػػاء المغػػة مػػف أفػػكاه العػػرب الخي

 الجزيرة العربية منذ نياية القرف األكؿ اليجرم حتى نياية القرف الثالث اليجرم.

 ،إلػى اإلقػرار بػأفَّ المغػكييف كػانكا سػابقيف لمعمػؿ المعجمػيىذا ما دعا بعػض البػاحثيف ك 
 .(48)بؿ لنظرية الحقكؿ الداللية أصبل

 ،ات كثيرة مػف معجمػات المكضػكعاتالثاني كالرابع اليجرم مؤلف يفقد ألفت بيف القرنك 
ـالغريػػب المصػػنؼكلعػػؿ أىميػػا ) )األلفػػاظ(  كتػػابك  ىػػػ(،224)ت ( ألبػػي عبيػػد القاسػػـ بػػف سػػبلَّ

)متخيػػػر األلفػػػاظ( البػػػف ك ،ىػػػػ(244) األلفػػػاظ( البػػػف السػػػكيتككتػػػاب ) ،ىػػػػ(327)ت لميمػػػداني
 التمخيص في أسماء األشياء(.) ككتاب ،ىػ(395)ت فارس

فقػو المغػة ) أىميػا ،في المفردات المغكيػةمعجمات اليجرم القرف الرابع  كما صٌنفت في
لنأخػػذ مثػػاال ك  ،ف بابػػاكىػػك كتػػاب فػػي ثبلثػػي ،ىػػػ(429تالعربيػػة( ألبػػي منصػػكر الثعػػالبي ) كسػػر

الشػػديد مػػف األشػػياء. الفصػػؿ األكؿ: فػػي تفصػػيؿ ك  ،الشػػدة الثػػامف فػػي البػػابى  مػػف ىػػذا الكتػػابً 
ًديقػػػة: شػػػدة الحػػػر ،شػػػدة حػػػر الشػػػمس األكد: أفعػػػاؿ مختمفػػػة.الشػػػديد مػػػف األشػػػياء ك الشػػػدة ك   ،الكى

:شدة البرد  .(49)الصرُّ
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ف حػػػاكلكا تصػػػنيؼ كممػػػات يعػػد أبػػػك منصػػػكر الثعػػػالبي مػػف أبػػػرز المغػػػكييف العػػػرب الػػذيك 
 المغة العربية عمى كفؽ حقكؿ داللية محددة.

بكػر محمػد بػف  ياألضػداد( ألبػ)ك ،)مبادئ المغة( لئلسكافي معجمات المغة أيضا كمف
الحسػف  ي، أبػالمخصػص( البػف سػيدةك) ،(50)(ق327)القاسػـ بػف بشػار األنبػارم المتػكفى سػنة

 .(51)ىػ(458عمي بف سميماف، )ت

مػػػف أكسػػػع معجمػػػات المعػػػاني فػػػي التػػػراث العربػػػي فػػػي المغػػػرب  كتابػػػو )المخصػػػص(ك 
بخمػػؽ اإلنسػػاف ؛ فبػػدأ تصػػنيفنا متميػػزنا ابػػف سػػيدة ، صػػٌنفيامرتػػب فػػي سػػبعة عشػػر جػػزءا ،العربػػي

 ،طباعػػػػػوك  ،كأخبلقػػػػػو ،كصػػػػػفة أعضػػػػػائو ثػػػػػـ نعكتػػػػػو ،كرضػػػػػاعو ،ككالدتػػػػػو ،كمػػػػػا يتعمػػػػػؽ بحممػػػػػو
 .(52)كحركاتو

الثالػث مػف ك  ،لػـ تتبمػكر إال فػي العقػديف الثػاني أف فكرة الحقكؿ الداللية فيما سبؽ بينتي 
يؤكػػد ذلػػؾ مػػا ك  ،ئػػةىػػي فكػػرة خاط فياألكركبيػػالقػػرف الماضػػي عمػػى يػػد مجمكعػػة مػػف البػػاحثيف 

 ،انطػكل عميػو تراثنػا العربػي مػػف جيػكد عمميػة راقيػة مرمكقػة تصػػب فػي صػمب الحقػكؿ الدالليػػة
 أك المجاالت الداللية.

قػػػد تمثمػػػت جيػػػكدىـ فيمػػػا يعػػػرؼ ك  ،ىػػػذا المجػػػاؿيف العػػػرب السػػػبؽ فػػػي لقػػػد كػػػاف لمغػػػكي
 األلفاظ.ك  ،كالغريب ،ككتب الصفات ،مغكيةبالرسائؿ ال

لعبلقػػة نظريػػة الحقػػكؿ الدالليػػة بنظريػػة ك  ،البحػػث أيضػػا بنظريػػة السػػياؽنظػػرا الرتبػػاط ك 
   .بعض معالميا سنبرزي السياؽ 
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ىػػي حقيقػػة ك  كلكػػؿ كممػػة مػػع صػػاحبيا مقػػاـ. ،: لكػػؿ مقػػاـ مقػػاؿ(53)قػػاؿ عممػػاء الببلغػػة
د مػف كممػة مػا  عمينػا أف ا. فحتى نعػرؼ المػر ميع المغات ال عمى العربية كحدىاتنطبؽ عمى ج

 .ننظر إلى  السياؽ الذم كردت فيو

رفيـ، أك ك ، أك المػة المحيطة بالفكنيـىك البيئة المغكي : فقاؿ ،السياؽ بعضيـقد عٌرؼ ك 
مكقعيػػا مػػف ، ك الػػنظـ المفظػػي لمكممػػة ريػػؼ آخػػر ىػػك: السػػياؽ فػػي تعك  .(54) الكممػػة، أك الجممػػة

 :التالية. فمك نظرنا مثبل إلى األكصاؼ (55) ذلؾ النظـ

 كلد ... -امرأة -رجؿ :) أ ( أشخاص

 رحمة ... -حفمة -يـك -كقت: ) ب( أشياء مؤقتة

 ماء ... -ىكاء -دقيؽ -) ج( مقادير: ممح

 كممػػػػةة، ك زيػػػػاإلنجمي (56) (goodىػػػػذه الكممػػػػات مثػػػػؿ ليػػػػا أحمػػػػد مختػػػػار عمػػػػر بكممػػػػة )

كانػػت  ،)رجػػؿ(. فػػتذا كردت فػػي سػػياؽ لغػػكم مػػع كممػػة ( العربيػػة، ككممػػة )زيػػف( العاميػػة)حسػػف

ذا كردت كصفا لطبيبتعني الناحية الخمقية، ك  كانت تعني التفكؽ في األداء. فػالمعنى الػذم  ،ا 

مػػف  بعػػدىامػػا ، ك بلقػػة التػػي تػػربط الكممػػة بمػػا قبميػػاىػػك: تمػػؾ الع إذنا يػػدؿ عميػػو السػػياؽ المغػػكم

                                                           

للفظ المناسبة فً القرآن الكرٌم  دراسة لغوٌة أسلوبٌة للعًلقات بٌن ا المناسبة فً القرآن الكرٌم، ٌنظر: -1

 .15ص م,2007 المكتب الجامعً الحدٌث, اإلسكندرٌة,  ,د. مصطفى شعبان ,و السٌاق اللغوي

المناسبة فً القرآن الكرٌم  .نقًلا عن: 57معجم علم اللغة النظري، د. محمد علً الخولً، ص: ٌنظر - 2

 .17حمٌد ، ص،د. مصطفى شعبان عبد الدراسة لغوٌة أسلوبٌة للعًلقات بٌن اللفظ و السٌاق اللغوي

 .62ٌنظر: ستٌفن أولمان: دور الكلمة فً اللغة، ترجمة: د. كمال محمد بشر، ص -3

 .70-69ٌنظر: علم الداللة: أحمد مختار عمر، ص - 4



 -- 

، قسػػػػميا  تمػػػػاـ ، أك كسػػػػائؿ لػػػػربط السػػػػياؽ، أك الػػػػربط فػػػػي السػػػػياؽىنػػػػاؾ ظػػػػكاىر. ك الكممػػػػات

 :ىي ،أقساـ ةإلى ثبلث (57)حساف

يا ىػػك الترتيػػب الػػذم يجعػػؿ الكممػػات مبنيػػة بعضػػك  transitivityكسػػائؿ التماسػػؾ السػػياقي ( 1)
المكصػػكؼ،  اعػػؿ بعػػد الفعػػؿ ثػػـ المفعػػكؿ بعػػدىما، أك الصػػفة بعػػد، مثػػؿ كقػػكع الفعمػػى بعػػض

 البدؿ بعد المبدؿ منو .ك 
فػي ىي تعني المكافقة بيف أجزاء معينة في   السػياؽ ك  concordسائؿ التكافؽ السياقي ك ( 2)

 :بعض النكاحي التالية أك كميا

 الغيبة.ك )ا( الشخص: التكمـ كالحضكر 
 

 الجمع.ك  ،كالتثنية ،)ب( العدد: اإلفراد
 

   .(58)التأنيث)ج( النكع: التذكير ك 

ت المقصػكد ىنػا االخػتبلؼ فػي حركػاك REGIMEN  أك   REGIMENي( التػأثير السػياق3)

كظيفػة ثػاؿ االخػتبلؼ بػيف كظيفػة الفاعػؿ ك ، عمػى سػبيؿ الماإلعراب نتيجػة الخػتبلؼ الكظػائؼ

 نصب الثاني .ك  ،ؿ في الجممة أدل إلى رفع األكؿالمفعك 
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د.  ،ٌة أسلوبٌة للعًلقات بٌن اللفظ و السٌاق اللغويالمناسبة فً القرآن الكرٌم  دراسة لغوٌنظر:  -2

 19 - 14ص  ،مصطفى شعبان عبد الحمٌد 



 -- 

عمػػػػى مجمػػػػكع  ال ينطبػػػػؽ عمػػػػى الكممػػػػات فػػػػرادل فحسػػػػب، بػػػػؿ كػػػػذلؾمفيػػػػـك السػػػػياؽ ك 
 .(59)كالتنكع ،ركبة ميما بمغت مف الطكؿالكحدات المك  ،الكممات

بػػػالمتكمـ  تحػػػيط، ك تحػػػيط بػػػوالثقافيػػػة التػػػي ، ك ثر فيػػػو الظػػػركؼ االجتماعيػػػةتػػػؤ السػػػياؽ ك 
 .(60)كالسامع، كلذلؾ ىي تنعت بعكامؿ، كظركؼ )مكاقفية(، ككما يقاؿ سياؽ مكاقفي

، ف مػػػػف منطمػػػػؽ البحػػػػث عػػػػف المعنػػػػىمحػػػػدثيفقػػػػد ظيػػػػرت عنػػػػد ال ،أمػػػػا نظريػػػػة السػػػػياؽ
كالنظرية السياقية  ،(61)الكممة ال تؤدم معناىا منعزلة عف السياؽ الذم كردت فيو؛ فمشكبلتوك 

 Contextual Theoryفيػي ضػايا المغكيػة بػالعكدة إلػى السػياؽىػي النظريػة التػي تفسػر الق ،
عػػف نظػػـ الكممػػة فػػي ة كالسػػياؽ المغػػكم فػػي النظريػػة السػػياقية ىػػك عبػػار  .نظريػػة محكرىػػا السػػياؽ

 .(62)البلحقة ليا، ك ، كعبلقتيا بالكممات السابقةنظـمكقعيا مف ذلؾ الالجممة، ك 

تعتمػد عمػى السػياؽ الػذم كردت  يتبيف ممػا سػبؽ أف ىنػاؾ اتفاقػا عمػى أف داللػة الكممػة
قتصػػػر عمػػػى مػػػا سػػػبؽ الكممػػػة مػػػف كممػػػات ، عمػػػى أف السػػػياؽ مفيكمػػػو كاسػػػع جػػػدا فيػػػك ال يفيػػػو

نك  ،فحسػػػب ة فسػػػياؽ الحػػػاؿ مػػػثبل فػػػي النظريػػػ. سػػػيأتي ذكرىػػػاك  ،كثيػػػرةجكانػػػب امتػػػد ليشػػػمؿ مػػػا ا 
األشػػػياء المحيطػػػة فػػػي ، كالمكضػػػكعات، ك المبلبسػػػاتلسػػػياؽ يعنػػػي أف نأخػػػذ كػػػؿ الظػػػركؼ، ك ا

، رتبػػػاط النظريػػػة السػػػياقية بػػػالمجتمعكىنػػػا نبلحػػػظ ا ،(63)االعتبػػػار عنػػػد دراسػػػة الحػػػدث المغػػػكم
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لػػػػذلؾ ظيػػػػر عمػػػػـ  ؛ ك لبيئػػػػة المحيطػػػػة بالحػػػػدث المغػػػػكممػػػػف ا أفاألحػػػػداث المغكيػػػػة جػػػػزء ال يتجػػػػز 
 االجتماع .

األطػػػر التػػػي يجػػػرم فييػػػا ، ك بنظريػػػة السػػػياؽ (64)البػػػاحثيف الغػػػربييفكقػػػد اىػػػتـ كثيػػػر مػػػف 
الكػػػبلـ  ـ، أالمفػػػاىيـ المشػػػتركة ـسػػػكاء كػػػاف اإلطػػػار الزمنػػػي، أفػػػأكثر،  التفػػػاىـ بػػػيف شخصػػػيف

 .  السابؽ لممحادثة

و النظريػػة السػػياقية فػػي المعنػػى، الػػذم تعػػكد إليػػ Firth (65)كمػػف ىػػؤالء البػػاحثيف فيػػرث
مػف كجيػة نظػػر  -. كىػػذه النظريػة(66)يالػذم خػدميا مػع صػػديقو العػالـ االجتمػاعي مالينكفسػكك 

فيػػػي ذات كظيفػػػة  ،المغكيػػػةلػػػيس فقػػػط فػػػي الداللػػػة ، ك نظريػػػة كظيفيػػػة شػػػاممة فػػػي المغػػػة -فيػػػرث
 نماذج الكجكد المعاشة . لحفظمكؾ المغكم عند فيرث ىك جيد الس، كداللية. ك اجتماعية

كىنػػا  .(67) لسػػياقيةيجػػب اعتبػػار المعنػػى مجمكعػػا معقػػدا مػػف العبلقػػات ا : يقػػكؿ فيػػرث
، إف عمػـ الصػكت، كالنحػك : ثيػرة، يقػكؿ فيػرثىػي كالسياؽ ك يشير فيرث إلى العمـك المرتبطة ب

ياؽ الخػػػاص ( المتعمقػػػة بيػػػا فػػػي السػػػكالمعجميػػػة، كالداللػػػة تعػػػالج فػػػي ىػػػذا المجمػػػكع )المككنػػػات
 .(68) بيا
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س ، فيػػػػك يػػػػرل كجػػػػكب تحديػػػػد بيئػػػػة الكػػػػبلـ المػػػػدرك كذىػػػػب فيػػػػرث إلػػػػى أبعػػػػد مػػػػف ذلػػػػؾ
 ،ليجػػػػة، ك أخػػػػرلك  ،ه يضػػػػمف عػػػػدـ الخمػػػػط بػػػػيف لغػػػػةجيػػػػة نظػػػػر ؛ فتحديػػػػد البيئػػػػة مػػػػف ك صػػػػيغتوك 
   .(69)أخرلك 

لػدالالت تنشػأ لديػو بطريقػة ، كارث نظرية داللية في المقػاـ األكؿنظرية السياؽ عند فيك 
لمتعمقػػة تػػتحكـ فييػػا القػػرائف الحاليػػة التػػي تصػػاحب عمميػػة الكػػبلـ إلػػى جانػػب القػػرائف ا ،سػػياقية

يسػتنتج مػف ذلػؾ أف المغػة مجمكعػة ضػخمة مػف العبلقػات السػياقية . ك نطقابنظاـ المغة سمعا ك 
 .(70)، كالداللةالمعاجـالمتشابكة التي تشمؿ الصكتيات، كالنحك، ك دة المعق

فدراسػػة المغػػة عنػػد  (71)، ىػػؿ ىػػك ذكػػر أـ أنثػػى  تكمـدعػػا فيػػرث إلػػى مراعػػاة جػػنس المػػك 
، دراسػة قائمػػة المعػػانيعامػػة مػف حيػػث األصػكات، كاأللفػػاظ، كالتراكيػب، ك  بصػكرة Firthفيػرث 

، فيػػك يتنػػاكؿ Social Context كالسػياؽ االجتمػػاعي ،مغكيػػةعمػى العبلقػػات بػػيف العناصػػر ال
  .(72)مكاف أـ بالزمافأكانت متصمة بال ، سكاءكما يحيط بيا مف ظركؼ ،النصكص

 (73)أمريكػػػا مػػػنيـ ىاليػػػػدم ـأ انجمتػػػر إأتباعػػػو سػػػكاء فػػػي بلميػػػذه ك تبػػػع فيػػػرث عػػػدد مػػػف ت
Halliday  ، ىايمز ك Hymes (74) . 
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كثيػػرة، كاسػػعة جػػدا شػػممت عناصػػر  فيػػرثأف نظريػػة السػػياؽ عنػػد إذنا ًمػػفى الكاضػػح جػػدا 
ـ ىك العنصػر الفػردم كبلف الإ : الذم قاؿ Saussureسكسير  فييا خالؼ، ك متعددة كجكانب

. فسكسػػػير فػػػي كتابػػػو )دركس فػػػي األلسػػػنية  أف ال صػػػمة لػػػو بػػػالقيكد االجتماعيػػػة، ك فػػػي المغػػػة
عنػػػدما يتغيػػػر ، ك ا مػػػف تقابميػػػا مػػػع العبػػػارات األخػػػرلالعامػػػة( يؤكػػػد أف كػػػؿ عبػػػارة تسػػػتمد قيمتيػػػ

 .(75)ير يصيب بأثره سائر النص، فتف ىذا التغيالمفظ، أك العبارة

قيمػػة الكممػػة الكظيفيػػة ىػػك  فقػػد ذىػػب إلػػى أٌف الػػذم يعػػيف Vendryes(76)فنػػدريس أمػػا 
نكعػة . فالسػياؽ ىػك الػذم يفػرض قيمػة كاحػدة عمػى الكممػة عمػى الػرغـ مػف المعػاني المتالسياؽ

ىػػك الػػذم يخمػػص الكممػػة مػػف الػػدالالت القديمػػة التػػي تػػدعيا . ك التػػي فػػي كسػػعيا أف تػػدؿ عمييػػا
 .ليا قيمة حضكريةىك الذم يييئ ، ك ياالذاكرة تتراكـ في

ف السياؽ ىك الحكػـ الفصػؿ إمع فندريس مف حيث  (77) (ر في )المساف كالمجتمعلكفيك   
أك  مػػػػػا يسػػػػػمى بالمشػػػػػترؾ  ،الكبلميػػػػػة ذات الػػػػػدالالت المتعػػػػػددةفػػػػػي تمييػػػػػز معػػػػػاني الكحػػػػػدات 

 .(78)المفظي

عػػف إف دراسػػة األصػػكات الكبلميػػة بعيػػدا  : عنػػدما قػػاؿ (79)نفسػػو مػػا أكػػده بمكمفيمػػدكىػػذا   
الػػػذم يرشػػػدنا إلػػػى . فبمكمفيمػػػد يػػػرل أف السػػػياؽ الحػػػي ىػػػك المعنػػػى إف ىػػػي إال دراسػػػة تجريديػػػة
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ىك الػذم يرشػدنا إلػى  السياؽ كحده، ك اإلنجميزية ليا معاف كثيرة Car. فكممة المقصكد بالكممة
   .(80) ىذه المعاني

مػػػا عنػػػد اآلخػػػريف مػػػف حيػػػث يختمػػػؼ ع -ىػػػك ناقػػػد أدبػػػيك - (81)كالسػػػياؽ لػػػدل بػػػاختيف
جميػػػػع ت :أكليػػػػا ،ثػػػػة أركػػػػاف تقػػػػـك عمييػػػػا دراسػػػػة الػػػػنص؛ فالسػػػػياؽ لديػػػػو ىػػػػك أحػػػػد ثبلتفصػػػػيؿال

عػػادة تركيػػب السػػياؽ التػػاريخي ، ك المعطيػػات الماديػػة حػػكؿ العمػػؿ  ثػػـ Historical Contextا 
، ثػػػـ نفسػػػيةالك  ،: التفسػػػير بكاسػػػطة القػػػكانيف االجتماعيػػػةيػػػأتي بعػػػد ذلػػػؾ الركنػػػاف اآلخػػػراف كىمػػػا

 عي.تأكيؿ العمؿ اإلبدا

. كمػػف الكاضػػح جػػدا يخي يقصػػد بػػو تغيػػر المعنػػى تاريخيػػاكمػػف المعمػػـك أف السػػياؽ التػػار 
الناقػد  Northrop Frye قد كافؽ نكرث فرامك  .(82)مؿ المحددة لممعنى لدل باختيفتعدد العكا

، كقػد عبػر عػف ذلػؾ بكصػيتو التػي يكصػي ي مسػألة أثػر التػاريخ عمػى المعنػىاألدبي باختيف ف
ألدبػي، كذلػؾ مػف خػبلؿ سػياؽ الغيػر ا سػياؽ الكػبلـلعمؿ األدبػي ك بلقة ما بيف افييا بتقامة الع

سػياؽ  كضػعو فػي مكضػعو مػف السػياؽ ،: ال يعػدك الػنص األدبػينجد ذلػؾ فػي قكلػوالعصر، ك 
 .(83)عصره

عػػف ذلػػؾ ـ مسػػتمر ك ، فيػػي فػػي تغيػػر دائػػتختمػػؼ مػػف عصػػر إلػػى عصػػرإذنا اقات السػػي
فيػػتـ  ،ياقات، أمػػا السػػلمسػػياقات التػػي تظيػػر فييػػا مككنػػات : تعتبػػر النصػػكصيقػػكؿ جػػكف الينػػز
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تحػػػػدثكف تعػػػػديميا بشػػػػكؿ دائػػػػـ بكاسػػػػطة النصػػػػكص التػػػػي يسػػػػتخدميا الم، ك تحكيميػػػػاتككينيػػػػا، ك 
 .(84)الكٌتاب في مكاقؼ معينوك 

السػػػػياقية مػػػػف خػػػػبلؿ  الدراسػػػػة  النظريػػػػة فقػػػػد ظيػػػػرت عنػػػػدىـ ،أمػػػػا أتبػػػػاع مدرسػػػػة بػػػػراغ
فػػػػػي  ف//(؛ فػػػػػالفكنيـ1983 -1890تركبتسػػػػػككل ) العممػػػػػاء كىػػػػػك نيكػػػػػكاللالفكنكلكجيػػػػػة ألحػػػػػد 

 .(85)األلفاظ ناـ، قاـ، حاـ، صكت مفيد، متغٌير بتغٌير المعنى

فػػي نظريػػة السػػياؽ  أنتقػػؿ إلػػى  العممــاء الغــربيينبعػػد النظػػر السػػريع فػػي جيػػكد بعػػض 
قاؿ: الذم  (86)ـ(1111 -ػى505، كمف أكلئؾ الغزالي )في ىذه النظرية جيود العمماء العرب

، استبشػػاره، حيػػث يكػػكف دلػػيبلفعمػػو، كسػػككتو، ك مػػـ أف كػػؿ كػػبلـ مفيػػد مػػف كػػبلـ الشػػارع، ك  كاع
العمػـ بكجػكب  يػدنػو يفإىػك مػف حيػث . ك ، كػؿ ذلػؾ بيػافبلـ عمػى عمػة الحكػـتنبييا بفحػكل الكػك 

اف فػي ىػذا الػنص يعبػرعف كممػة السػياؽ بمفػظ بيػ)أم الغزالي(  ، كىك بيافالعمؿ دليؿ قاطع، ك 
فادة حينا آخرك  قرائف حالية خارجػة اعتمد األصكليكف عمى تمييز األكامر مف النكاىي بك  ،(87) ا 

 .(88)(ك)ال تفعؿ ،عف صيغة )افعؿ(

                                                           

دار  ،العراق  ،ترجمة : الدكتور عباس صادق الوهاب  ،المعنى و السٌاق: جون الٌنز ـ ٌنظر : اللغة و 4

 215ص  ،  1987 ، 1ط ،الشؤون الثقافٌة العامة )) آفاق عربٌة (( 

 27منعم خلٌل، صـ ٌنظر: نظرٌة السٌاق بٌن القدماء و المحدثٌن دراسة لغوٌة نحوٌة داللٌة: د. عبد ال1

أحد أعًلم عصره وأحد  ،األشعري الشافعً الصوفًأبو حامد محمد الغّزالً الطوسً النٌسابوري  -2

(. كان م1111 - م1058/  هـ 505 - هـ 450) [5]،القرن الخامس الهجريأشهر علماء المسلمٌن فً 

 .وفٌلسوفاا  وأصولٌاا  فقٌهاا 

 339هـ، ص1322المستصفى فً علم األصول: الغزالً، المطبعة األمٌرٌة.  ٌنظر :  -3

 61ص  السٌاق وأثره فً الدرس اللغوي: إبراهٌم محمود خلٌل،ـ ٌنظر: 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A#cite_note-.D9.85.D8.AC.D8.AF.D8.AF.D9.88.D9.86-5
https://ar.wikipedia.org/wiki/450_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/505_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1058
https://ar.wikipedia.org/wiki/1111
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9


 -- 

، كىػػذا مػػا أكػػده الغزالػػي فػػي مسػػألة حركػػات المػػتكمـ، تسػػيـ فػػي اإلبانػػةكتعػػابير الكجػػو، ك 
و نظريتػػػو حػػػكؿ عمػػػؿ الكجػػػك  (89)آرفػػػنج جكفمػػػاف ىنػػػا سػػػبؽ الغزالػػػيُّ كظيفػػػة السػػػياؽ الحػػػالي. ك 

Face work  (90)دكره المؤثر في عممية التكاصؿ المغكمك. 

؛ حيػػث ذىػػب إلػػى مػػا ىػػك أبعػػد اؽممػػا مػػر يتبػػيف  تكسػػع الغزالػػي فػػي معنػػى مفيػػـك السػػي
قالػو الغزالػي مػا أثػر عػف قريػب جػدا ممػا مؿ حتى السككت في بعض األحيػاف. ك مف المفظ ليش

ال  فجعميػػػا خمسػػػا ،اللػػػةنػػػو أكؿ مػػػف حػػػاكؿ تصػػػنيؼ صػػػكر الدأ( ـ868 –ىػػػػ  255الجػػػاحظ )
لحػػػاؿ التػػػي سػػػماىا الخػػػط ثػػػـ ا، ك ()الحسػػػاب العقػػػد، ك اإلشػػػارةتزيػػػد، كال تػػػنقص، كىػػػي المفػػػظ، ك 

يػر ذلػؾ غ، كالمنكب، ك الحاجبباإلشارة عمؿ اليد، كالرأس، كالعيف، ك يعني الجاحظ ك  ،)نصبة(
 قػػكؿ فػػي الشػػعر العربػػي، مػػف ذلػػؾ كليػػذه العناصػػر حضػػكر. ممػػا يصػػحب الكػػبلـ مػػف حركػػات

 :مف الطكيؿ بف أبي ربيعة عمر الشاعر

 اةى أٍىًميػػػػػٍشػػػػػيى ًبطىػػػػػٍرًؼ العػػػػػيًف خً  أشػػػػػارتٍ 
 

كفو ارىةى مإشػػػػػػػػػػػػػػػ  ـٍ تىػػػػػػػػػػػػػػػتىكىمَّ ٍحػػػػػػػػػػػػػػػزي  ـً ، كلػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 : مرحبػػػػػارؼى قػػػػػد قػػػػػاؿفأيقنػػػػػتي أفَّ الطَّػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػٍيبلن بالحبيػػػػػػػػػػػًب الميتىػػػػػػػػػػػيـً كأىػػػػػػػػػػػبلن ك    سى
 

ف أف أكمػػـ  أحسػػأنػػا ال: )قػػاؿ بعػػض شػػيكخ العمػػـك  ،: رب إشػػارة أبمػػ  مػػف عبػػارة(91)الكاقػػ
 .(92)(إنسانا في الظممة
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ف الػػذمتتعػػػددف  ،معػػاني المفػػظكأمػػا  ػػػ، ىػػك السػػياؽيحػػدد المعنػػى المقصػػػكد  ، كا   ربكضي

لؾ اليدل يأتي عمى سبعة عشػر مف ذ : (93). يقكؿ السيكطيعمى ذلؾ أمثمة مف القرآف الكريـ

ـى )قػػاؿ تعػػالى: : بمعنػػى الثبػػات كجيػػا ػػرىاطى اٍلميٍسػػتىًقي أيكلىَٰئًػػؾى )قػػاؿ تعػػالى:  ،البيػػافك  ،(94)(اٍىػػًدنىا الصِّ

مىىَٰ     .(95)(رَّبِِّيمْ  مِّف ُىًدى عى

َوَيِزيـُد المَّـُو الَّـِذيَن ) :قػاؿ تعػالىاإليمػاف ك  ،(96)(ِإنَّ ُىَدى المَِّو ُىَو اْلُيـَدى  ) قاؿ تعػالى:ك 

 . (98)(ىيدنلفىًتمَّا يىٍأًتيىنَّكيـ مِّنِّي ) :قاؿ تعالىالكتب كبمعنى الرسؿ ك  ،(97)(اْىَتَدْوا ُىًدى

فػػػي غيرىػػػا مػػػف المغػػػات نجػػػد كممػػػات يختمػػػؼ معناىػػػا بػػػاختبلؼ ك  ،فػػػي المغػػػة العربيػػػةك 
 :كمف ذلؾ كممة: )ضرب( فيي تعني، أك عبارة ،ات التي تككف معيا جممةالكمم

 أطمقو.مدفعا بمعنى  ضرب-1

 أشعميا.النار بمعنى  ضرب-2

 فكر.بعقمو بمعنى  ضرب-3

  العيف بمعنى الحسد. ضربت-5
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 )الرسػالة( ع الػنص الػذم كرد فػيالرأم الذم ذىب إليو السيكطي يتفؽ مػاألمثمة ك  كىذه

يؤكػػد  ىػػذا الػػنص ك  ،ـ 819-767ىػػػ/ 240-150( لئلمػػاـ الشػػافعي )محمػػد بػػف إدريػػس (99)
. يػنـ عنػو إلػى غيػرهلذم يدؿ عميػو ك فيعدؿ بو مف الظاىر ا ،أٌف السياؽ يؤثر عمى داللة القكؿ

اًضػػرىةى ) :الشػػافعي قكلػػو تعػػالى اإلمػػاـمثػػاؿ عمػػى مػػا ذكػػره ك  ػػًف اٍلقىٍريىػػًة الَّتًػػي كىانىػػٍت حى كىاٍسػػأىٍلييـٍ عى
، تنج ذلػؾ مػف خػبلؿ القػرائف المفظيػةيسػك  .كليسػت القريػة ،فالمراد ىنػا أىػؿ القريػة ،(100)(اٍلبىٍحرً 

 القرائف الحالية .ك 

ة الظركؼ المحيطػشػركط المفسػر ضػركرة إلمامػو بػ عمػىيراعي المفسركف عند الكبلـ ك 
. ككػذلؾ زػؤدم إلػى فيػـ معػاني الكتػاب العزيػالنػزكؿ يػمناسػبة ، فمػثبل بيػاف بالنص عند تفسيره

ال أكتػػى برجػػؿ  ـ(: 795 -ىػػػ 179عػػف ذلػػؾ يقػػكؿ مالػػؾ بػػف أنػػس )أيضػػا فيػػـ المغػػة العربيػػة ك 
 ىػػػذا ممػػػا جػػػاء عػػػف بعػػػض .(101) جعمتػػػو نكػػػاال اهلل غيػػػر عػػػالـ بمغػػػة العػػػرب إاليفسػػػر كتػػػاب 

يسػمكنو مطابقػة الكػبلـ لممقػاـ، ف ،حػاؿببلغيػكف عنػدما يتطرقػكف إلػى سػياؽ الأمػا الك ، المفسػريف
مػا ك عرضػكا لمعبػارة ت. ك قػالكا: لكػؿ مقػاـ مقػاؿكمـ، أك المخاطب، أك المناسبة، ك أك مراعاتو لممت

، أك التككيػد اإلىمػاؿ مػفك  ،، أك التككيػدخيرالتقػديـ أك التػأ ، أكالػذكرك  ،يعرض ليا مف الحذؼ
 ز.المجاالحقيقة ك 

 :السياؽ منيا عمىظات ك حفقد أكرد مم،  (102)إبراىيـ محمكد خميؿ أما
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أف لو فضبل في تمييز الػدالالت المختمفػة لمفظػة الكاحػدة ، ك لمسياؽ أثر في البحث الداللي -1
 المكقع .ك  ،بحسب االستعماؿ

كالنفسػػي المحػػيط  ،األلفػػاظ بػػؿ يشػػمؿ الجػػك البيئػػيك  ،السػػياؽ لػػيس مجػػرد تتػػابع األصػػكات -2
 السامع .كؿ مف المتكمـ ك ب

البيئػػػػة كالكسػػػػط ، كمػػػػف ذلػػػػؾ الثقافػػػػة ك الجػػػػك العػػػػاـ المحػػػػيط بػػػػالنص المغػػػكم السػػػياؽ يشػػػػمؿ -3
 االجتماعي .... إلخ .

، تبعػػػػا يةأك العبػػػػارة مػػػػف حيػػػػث كظيفتيػػػػا التكصػػػػيم ،السػػػػياؽ ىػػػػك الػػػػذم يقػػػػرر قيمػػػػة المفظػػػػة -4
 .(103)أك يتمكىا ،عبلقتيا بما يتقدـ عمييا مف ألفاظل

نظريػػػة  إبػػرازكالعممػػاء العػػرب كػػػاف ليػػـ دكر فػػي  ،دـ تبػػيف أف العممػػػاء الغػػربييفممػػا تقػػ
؛ حيػػث نظػػرت إلػػى الحػػدث المغػػكم عمػػى ليػػا أىميػػة خاصػػة فػػي الػػدرس المغػػكم فكانػػت ،السػػياؽ

 كتعطينػػا. المعجميػػةك  ،النحكيػػةك  ،كالدالليػػة ،الصػػرفيةك  ،أنػػو شػػبكة كبيػػرة مػػف العبلقػػات الصػػكتية
ا سياؽالنظرية  . كالسػياؽ كتػاريخي ،اجتمػاعي لا كامبل لما يحيط بالنص مف محتك تصكر  أيضن

الػػػذم  ىػػػك. ك المعنػػػى المعجمػػػي لممفػػػردة المغكيػػػة كالمػػػبس عػػػف ،كحػػػده ىػػػك الػػػذم يرفػػػع الغمػػػكض
 . ىا مف الكمماتكما تبل ،ما سبقيايظير العبلقة بيف الكممة ك 

 

 

 
                                                           

، للغرة الحردٌث: إبرراهٌم محمرود خلٌرلأثره فً الدرس اللغوي  دراسرة فرً ضروء علرم االسٌاق وـ ٌنظر: 3

  44ص 



 -- 

 

 

 

 

 الفصل األول

الحقىل الذالليت أللفاظ 

 السراء

 

 لفاظ السراء الماديتأحقل  المبحث األول:

لفاظ السراء أالمبحث الثاني: حقل 

 المعنىيت

المبحث الثالث: الفروق اللغىيت بين 

 ألفاظ السراء

 

 

 



 -- 

 ،كالعػػرب فييػػا ،كمػػا كػػاف لمغػػكييف الغػػربييف ،سػػبؽ الحػػديث عػػف نظريػػة الحقػػكؿ الدالليػػة
 شريف لفظنا.كع قد بمغت مئة ظ كثيرةىي ألفاك  ،ف أتحدث عف حقؿ ألفاظ السراءاآلك 

ذىػػػاب ك  ،السػػػراء مػػػف انكشػػػاؼ اليمػػػـكك  ،فَّ السػػػراء مػػػف السػػػركر كالفػػػرحمػػػف المعمػػػـك أ
طمأنينػة ك  ،ضا ألفاظ دالػة عمػى راحػة نفسػيةىي أيك  ،كانشراح الصدكر ،كقدـك السعادة ،الغمـك

 داخمية.

كأيضػا  ،ال يخفى عمى لبيب أف مف ألفاظ السراء ما يأتي داللة عمػى انكشػاؼ الضػراءك 
كرغػػػد  ،كػػػؿ مػػػا يقػػػكد إلػػػى الرفعػػػةك  ،كاأللفػػػة بػػػيف النػػػاس ،الرحمػػػةك  ،فيػػػو داللػػػة عمػػػى المػػػكدةمػػػا 

 ثكاب. ك  ،جزاءو ك  ،أيضا ما يدؿُّ عمى مكافأةك  ،العيش

اكتشػػػاؼ العديػػػد مػػػف األلفػػػاظ األخػػػرل الدالػػػة عمػػػى النظػػػر البعيػػػد فػػػي لمقػػػارئ الكػػػريـ ك 
  .(104)أحشائيا الدرُّ كامفه  أنيا لغة فيك  ،عربيةليزداد يقينا بسعة المغة ال ،السراء

   ثبلثة مباحث :إلى الحقكؿ الداللية أللفاظ السراء  فصؿ قسٍَّمت  كقد

 حقؿ ألفاظ السراء المادية. المبحث األكؿ:

 حقؿ ألفاظ السراء المعنكية.المبحث الثاني:

 الفركؽ المغكية بيف ألفاظ السراء المبحث الثالث:

                                                           

 مقتبس من البٌت: -1

 فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتً أنا البحر فً أحشائه الدر كامن

 لحافظ إبراهٌم.



 -- 

ىػذه المفظػة تنتمػي إلػى الحقػؿ اللتبػاس أحياننػا بػيف كػكف ا اداخميلكفَّ أىٍمرى األلفػاظً قػد يػك 
ـي غالبػػا  المعنػػكم أك ،المػػادم ػػ كى كلعػػؿ األمػػر يػػزداد  سػػياؽ الػػذم كردت فيػػو المفػػردة.الكيكػػكف الحى

ا ب  ترتيبنا ألفبائينا بحسب جذكرىا األصمية.لحقكؿ الداللية، مرتبنا إياىا اض عر كضكحن

 ويحسن تقديميا عمى النحو اآلتي: ة:ل ألفاظ السراء الماديحقالمبحث األول: 

ػذا( ك : التىناكؿاألىٍخذي  :قيوده خذ-1 تيو، ألزمػت تىًخػٍذتي مػاال أم كىسىػبٍ . االتخاذ مف )تىًخػذى يتخػذي تىخى
مىٍيػػػًو أىٍجػػػرنا(كفػػي القػػػرآف ،ؿ مػػف األخػػػذػاألصػػػ. ك ةػا أصميػػػالتػػاء كأنيػػػ ػػٍذتى عى تَّخى  (105): )لىػػٍك ًشػػػٍئتى الى

، كفىعىمىػوي ي: أٍعمىمىنػيآذننػ، ك أم عممتي  ،أىًذنتي بيذا الشيءبالحج: ك  فأذف لو المنصكر .(106)....
 كغيػػػرهيػػػأذىفي بالػػػدخكؿ عمػػػى الػػػكالي كػػػذلؾ الػػػذم ، ك بػػػتذني، أم بًعٍمًمػػػي، كىػػػك فػػػي معنػػػى بػػػأمرم

 .(108)كقد كردت ىذه المفظة في السياؽ:  فخذ قيكده  .(107)

كقػكَّاه.  ،فػبلفه فبلنػان إذا أعانػو: أدَّ نػو قيػؿ، كمبمغة تمػيـ اآلدي : القكَّة، ك مف األٍيد :بجنود أيده-2
يتػػػػػػػو. ك التَّأيك  نَّػػػػػػػا قكلػػػػػػػو تعػػػػػػػالىيػػػػػػػد: مصػػػػػػػدر أيَّدتػػػػػػػو أم قىكَّ اءى بىنىٍينىاىىػػػػػػػا ًبأىٍيػػػػػػػدو كىاً  : )كىالسَّػػػػػػػمى

) لىميكًسػػعيكفى
يػػادي كيػػًؿ شػػيءو مػػا ييقىػػكَّل بػػو مػػف. ك أم بقػػكة .(109) يػػاد ك ، إيػػاداهىمػػا ، ك جانبيػػو ا  ا 

كالسػياؽ ليػذه  .(110)شػيءو كػاف كاقيػا لشػيءو فيػك إيػاده كػؿك  الميسػرة،ك  ،العسكر الميمنة

                                                           

 77الكهف: -1

ٌدي، تحقٌق د. مهدي المخزومً، ود. إبراهٌم السامرائً، : الخلٌل بن أحمد الفراهكتاب العٌن ٌنظر:ـ 2

 198ص ،  4ج، مادة )أخذ( ،2010سلسلة المعاجم والفهارس، دار الهًلل، 

  200ـ  199ص ، 8ج  ، مادة) أٌد( : الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي،نفسه المصدر ٌنظر:ـ  3

361الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص  ٌنظر: -  108  

 47الذارٌات: -5

  97ص ،  8ج ، مادة) أٌد( : الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي،كتاب العٌنـ ٌنظر :  6



 -- 

ررَدهُ )المفظػػة كرد فػػي اآليػػة الكريمػػة مػػف قػػكؿ اهلل عػػز كجػػؿ:   ٌ ررِه َوأَ ٌْ ُ َسررِكٌَنَتُه َعلَ َفررأَْنَزَل هللا 

 .(112( )111) (ِبُجُنود  
كده بىػكبػارده ك  ،مػاء بػرده برد الشيء يبرد بركدة ك  ،الحرارةالبركدة: نقيض ك  ،ضد الحر :بردا -3 ري
 :(113)]الخفيؼ[ ... قاؿ ابف سيدة ،برَّده: جعمو باردناكقد برَّده يبرده بردا ك  ،ًبراده ك 

فػػػػػػػػػػًت المػػػػػػػػػػاءى فػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػتاءً   فقمنػػػػػػػػػػا ،عى
 

ديػػػػػػػػػػػػػػػػػو تصػػػػػػػػػػػػػػػػػادفيو سػػػػػػػػػػػػػػػػػخينا   (114)بىرِّ
 

 .(115)كالسياؽ الذم كردت فيو ىك:  فجعؿ اهلل تعالى عميو النار بردا, كسبلما 

كالثَّػكابي جػزاء  ثكبانا: رجع بعد ذىابو...لرىجيؿي يثكب ثكبا ك ثابى ا (116)المثكبة الثكاب :ثواب-4
ٍيػره )كذلؾ المثيكبة. قاؿ تعالى: الطاعة. ك   ،كمثيكبتػو ،أعطػاه ثكابػوك  (117)(لىمىثيكبىةه ًمٍف ًعٍنػًد المَّػًو خى

بىػػوك  ،أىٍثكابىػػوك  ،أثابػػو اهلل ثىكابىػػوك  ،أم جػػزاء عممػػو ،مٍثكبتػػوك  كاالسػػـ  مثيكبىتػػو: أعطػػاه إياىػػا...ك  ،ثكَّ

                                                           

40التوبة :  -  111  

82الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص  ٌنظر: -  112  

ًّ أبو الحسن علً بن إسماعٌل والمعروف بابن ِسٌَده  -9  ربٌع اآلخر 26 - م1007/هـ398) الُمرس

وهو من « المحكم والمحٌط األعظم»وهو صاحب كتاب  ،( لغوي أندلسًم1066 مارس 25/هـ458

 .اللغة العربٌةالمعاجم الجامعة فً 

)ب  مادة لبنان، -نظور، منشورات مؤسسة األعلمً للمطبوعات، بٌروت: ابن مٌنظر : لسان العرب -1

 260ص  ،1ج،ر د(

67الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص  ٌنظر: -  115  

 246ص  8) و ا ي ء( ج ،و الباء ،باب " الثاء  ،: الخلٌل بن أحمد الفراهٌديكتاب العٌنـ ٌنظر : 3

 103البقرة:  -4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/398_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1007
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/458_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1066
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9


 -- 

كالسياؽ الذم كردت فيو لفظة  ثكاب  ىك:  كأثابو ثػكاب  .(118)الشركيككف في الخير ك  ،الثكاب
 .(119)الشاكريف 

كتجػػػدد  ،(120)اسػػػتجدَّهكفػػػبلف أجػػػدَّ ثكبػػػا ك  ،الًجػػػدَّةي مصػػػدر الجديػػػدك  :... عميـــو الـــنعم تجديـــد-5
دىهك  الشيء: صار جديدا.  :   ]الكافر121) [)لبيدقاؿ  ،جديداأم صيره  ،استجدَّ ك  ،جدىدىهك  ،أىجى

 .(122)كردت ىذه المفظة في السياؽ  كأيقف بتجديد عميو النعـ 

ػػػػزىم يجػػػػزم جػػػػزاءن، أم: كافػػػػأ باإلحسػػػػاف :جــــازى-6  كجػػػػزاء ،فػػػػبلفه ذك غنػػػػاءو . ك باإلسػػػػاءة، ك جى
 :  ]البسيط[ (124)قاؿ الحطيئةك  ،(123)ممدكد

ػػػف يػػػرى ال مى كاًزيىػػػوي  يىفعىػػػًؿ الخى  يىعػػػدىـ جى
 

 ]بىػػيفى المىػػًو كىالنػػاسً  ال يىػػذىىبي العيػػرؼي [ 
 

كسػمـ فيمػا يركيػو عػف رب  تجازل دينو: تقاضاه. ... كقػاؿ رسػكؿ اهلل صػمى اهلل عميػوك 
 ،فأنػػا ...أجػػزم بػػو ،أم الصػػـك ال يشػػاركني فيػػو أحػػد ،(125) أنػػا أجػػزم بػػوك  ،الصػػـك لػػيالعػػزة:  

                                                           

 507ص ،ثوب(مادة )  المصدر السابق،ٌنظر:  - 5

69الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص  ٌنظر: -  119  

  8ـ  7ص  ،  6ج  ،باب " الجٌم و الدال "  ،: الخلٌل بن أحمد الفراهٌديكتاب العٌنـ ٌنظر : 7

 هـ 41 -م 661ت ،من هوزان قٌس ،لبٌد بن ربٌعة بن مالك العامري  ،هو أبو عقٌل  -8

 65الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -9

  164ص، 6ج ،مادة ) جزي( الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي،،كتاب العٌنـ ٌنظر : 10

كة جرول بن أوس بن مالك العبسً المشهور بـ الحطٌئة. شاعر مخضرم.ت  -11 ٌْ  م665هـ /  59أبو ُملَ

،و الشعر ٌنظر: دٌوان الحطٌئة، تحقٌق: د.نعمان محمد أمٌن (3/327البٌهقً )ٌنظر: السنن الصغٌر:  -1

  51م، ص 1987هـ ـ 1407، 1ه، مكتبة الخانجً، القاهرة،طط



 -- 

األبى كالسػػػياؽ الػػذم كردت فيػػػو لفظػػػة  جػػازل  ىػػػك:  كجػػػازل .(126)بنفسػػػي عميػػو أتػػكلى الجػػػزاءك 
 .(127)بابف آخر عمى صبره 

فػػي القػػرآف  ىػػاقػػد كرد ذكر ك  ،(128)جمعػػو جنػػاتك  ،كنزىػة ،ت أشػػجارىػػي بسػػتاف ذاك  : الجنــة-7
مػػػف  ،فػػػي الػػػدار اآلخػػػرةالجنػػػة ىػػػي دار النعػػػيـ  الحػػػديث الكػػػريـ فػػػي غيػػػر مكضػػػع. ك ك  ،العزيػػػز

 .االجتناف

 :]الطكيؿ[ (129)ابف األعرابي قاؿ الشاعر ،ىك الستر لتكاثؼ أشجارىاك  

 دىرىل باليىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىل جنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه عبقريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه 
 

ػػػطَّعة األعنػػػاًؽ  بيمػػػؽي القػػػكادـً    ميسى
(130) 

 

 .(131) فتفَّ اهلل خمقو في الجنةكالسياؽ الذم كردت فيو ىك:  

 

ػػػ. ك : أحرقػػػت النػػػاري الشػػػيء فػػػاحترؽال تحـــرقيم -8 ػػػٌراؽٌركؽي ك الحى ػػػرؽ ... ك مػػػا ييػػػكرىل بػػػو :الحي حي
ذي  .(132)الرجػػؿي فيػػك محػػركؽ ًريػػًؽ(قػػاؿ تعػػالى: )كى ػػذىابى اٍلحى ػػابىيىا قػػاؿ تعػػالى: )ك  ،(133)كقيػػكا عى فىأىصى
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قىػػػتٍ  ػػػاره ًفيػػػًو نىػػػاره فىاٍحتىرى كلفظػػػة  .(135)اإلحػػػراؽ إيقػػػاع نػػػار ذات لييػػػب فػػػي الشػػػيءك  ،(134)(ًإٍعصى
 .(136) حرؽ  كردت في السياؽ:  فشكىدكا فييا قعكدنا, كىي تضطـر عمييـ, كال تحرقيـ 

ػػا الخــالص -9 مكصن مىػػصى الشػػػيءي خي خميصػػتي إليػػػو: ك سػػمـ. ك  ،ثػػـ نجػػػا ،إذا كػػاف قػػػد نشػػبى  ،: خى
التخمػػػيص التنجيػػػة مػػػف كػػػؿ ك  .(137)الخػػػبلصي يكػػػكف مصػػػدرا لمخمػػػكص لمنػػػاجي. ك كصػػػمت إليػػػو

كقػػػاؿ الزمخشػػػرم:  .(138)تقػػػكؿ: خمَّصػػػتو مػػػف كػػػذا تخميصػػػا أم نجيتػػػو تنجيػػػة فػػػتخٌمص ،مينشػػػبو 
ػػا مىػػصى الشػػيءي خمكصن مَّصػػتو: صػػفَّيتوك  ،فيػػك خػػالص ،خى لشػػيءى لنفسػػو. كيػػاقكت . كاسػػتخمص اخى

مَّص: مينتقػػى كسػػياؽ كممػػة   الخػػبلص   .(139)أم مػػا خمػػص منػػو ،ىػػذه خيبلصػػةي السػػمفك  ،ميػػتىخى
 .(140)ىك:  كأعقبو اهلل الخبلص 

ــي األرض ليســتخمفنيم-10 الجػػف ك  ،يقػػـك مقامػػومػػف اسػػتيٍخًمؼى مىكىػػاف مػػف قبمػػو، ك فػػة الخميك  :ف
ػػار الػػدنيا فج  -عػػزَّ اسػػموي  -ذلػػؾ قكلػػو، يعمركنيػػا، ك ةن مػػنيـذريتػػو خميفػػك  ،عػػؿ اهلل آدـكانػػت عيمَّ

ًميفىػػػػةن( اًعػػػػؿه ًفػػػػي اأٍلىٍرًض خى (ك  .(141))ًإنِّػػػػي جى ئًػػػػؼى بلى ـٍ خى عىمىكيػػػػ قػػػػاؿ تعػػػػالى:)ىيكى الَّػػػػًذم جى
أم:  ،(142)
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اًلفىػػػػػةي مسػػػػػتخمفيف فػػػػػي األرض. ك  يىٍمقىػػػػػاهي القيػػػػػركفي  كػػػػػذلؾى  ، قػػػػػاؿ:: األمػػػػػة الباقيػػػػػة بعػػػػػدى السػػػػػالفةالخى
َيُُرتَضف) ه المفظػة فػي سػياؽ قكلػو تعػالى:كردت ىػذ .(143)السَّكاًلؼي  َِ َْضِ ف َْ ِِتافأ ف ْْ ُُ ََ ِِ ْْ ََ َوَيْست

ْعَمُِونَف ََ ْيَفف َُ) (144( )145). 

مىؼي : ... ك يخمفوما أنفقتـ مف شيء فيك ك  :يخمف-11 ؿو يىٍذىىبي فيخمػؼ : الخميفة بمنزلة ماالخى
مىفان  مىفػان لػوال، ك اهللي خى كسػياقيا فػي الكتػاب  .(146)مقامػة أم خميفػة فيقػكـي  ؛كالد يمكت فيككف ابنػو خى

َُِِهُفكرد في قكؿ اهلل عزَّ كجؿ: ) ْْ َُِهَوفُي نفَشْاٍءف َُْفمِّ ْق ََ  .(148( )147) (َوَمافأَُ

. ك  :سبيموُ  خمو-12 ػبلءي مػف األرضً خػبل يخمػك خػبلءن فيػك خػاؿو يءى فيػو. : قػراره خػاؿو ال شػالخى
ٍمػػكةن  ككالرجػػؿي يخمػػ ػػبل م. ك خى ًمػػؾى فػػأخبلني أم خى بلَّنػػي، أىٍخمػػى لػػي مىجًمسػػوي، ك ك  ،عػػياسػػتخميتي المى خى

بلىلػػيك  ةك  .(149)خى خػػبل لػػؾ  ،خػػبل بنفسػػو: انفػػردك  ،عػػف أىمػػوك  ،كخػػبل مػػف أىمػػو ،خػػبل المكػػاف خػػبلى
كىػي  ،ىك ًخمكه مف ىذا األمػرك  ،األىرًض الفضاءً ك  ،كبات في البمد الخبلءً  ،الجك. كمكافه خىبلء

ءىػػـ أٍخػػك  ،ًخٍمػػكةه  ّـِ  ،بلى مػػيه مػػف اليػػ ميػػاته ك  ،كىػػـ خميُّػػكف ،ميػػةه منػػوي كىػػي خى  ،كىػػك خى كقػػد  .(150)ىػػفَّ خى
 .(151)كردت في السياؽ:  خمكا سبيمو, فؤلراجعفَّ أمير المؤمنيف فيو 
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، قػاؿ دىرىأتي عنػوي الحػدَّ أم أتيو . ك ، أم دىفىعدىرىأتيوي عنِّي  :عني فدرأه-13 ٍسػقىطتيو مػف كجػوو عػدؿو
ٍنيىػػا اٍلعىػػذى -جػػؿَّ عػػػزَّ ك  -اهللي  يىػػٍدرىأي عى (: )كى أسػػاس فػػي ك  .(153)...(152)ابى أىٍف تىٍشػػيىدى أىٍربىػػعى شىػػيىادىاتو

تىػدارؤكا: ك ، ٍدرىا و: قػكم عمػى دفػع أعدائػوفػبلفه ذك تيػك  ،كدرأ العدك: دفعو ،الببلغة: درأ عنو الببلء
 .(155)كىذه المفظة كردت في السياؽ:  ادرأ عني شرَّه, فدرأ عني شرَّه  .(154)تدافعكا

ػرى القػكـي يػدمركف دمػارا: يقػاؿأىمـوو  ما كان يصنع فرعـون دمرنا-14 دمَّػر . ك أم: ىمكػكا ،: دىمى
، يعنػػػػي (156)(فىػػػػدىمٍَّرنىاىىا تىػػػػٍدًميرنا): ]جػػػػؿَّ عػػػػزَّ ك  -قػػػػاؿ اهللك [. دمػػػػرىـ اهلل تػػػػدميراك  ،: مقػػػػتيــعمػػػػيي

كقػػد كردت ىػػذه المفظػػة فػػي سػػياؽ قػػكؿ اهلل   .(157)خنػػازيركمػػو الػػذيف مسػػخكا قػػردة ك قك  ،فرعػػكف
 : ِِْضَعْوُنفَوَقْوُمهُفَوَدم ف)عزَّ كجؿَّ ُعف َُ اَنفَيْص َُ افَماف َُ  .(159( )158) (ْض

: حيػػػثي يقػػػع البصػػػري رأيتػػػوي رأمى العىػػػٍيف، أمك  ،رؤيػػػةن رأيػػػتي بعينػػػي : ك كـــَل مـــا أحـــب رأيـــتُ  -15
 .(161)كالسياؽ الذم جاءت فيو:  فخرجت, فرأيت كؿَّ ما أيحبي  .(160)عميو
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 ،جكابػػا أم رجػػع... كاسػػترد الشػػيءردَّ عميػػو ك  ،(162)]ردَّ مصػػدر رددت الشػػيءى  [:بصــير -16
 :]الطكيؿ[ (163)قاؿ كثير عزة ،ارتده: طمب رده إليوك 

         

ػػػػػحبتي عبػػػػػدى العزيػػػػػز ك ك   ًمػػػػػٍدحتيمػػػػػا صي
 

ػػػػػػػػػػػػػػٍف ييًعيريىىػػػػػػػػػػػػػػا ،ًبعىاريػػػػػػػػػػػػػػةو    يرتػػػػػػػػػػػػػػدُّىا مى
 

 :]الرجز[قاؿ آخرك 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾ إلينػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػردا  يػػػػػػػػػػػػػػػػػا ربي أىٍدعي
 

(164) فىكيػػػػػػػػػػػػٍف لػػػػػػػػػػػػو ًمػػػػػػػػػػػػفى البىبليػػػػػػػػػػػػا ردا 
 

 

 .(165)ظة في السياؽ:  فردَّه اهلل بصيرا كقد كردت ىذه المف

ٍسػػؿي الســماء عمــيكم مــدرارا يرســل-17 ٍسػػمةي : الػػذم فيػػو استرسػػاؿ كًلػػيف. ك : الرَّ أم القػػكائـ  ناقػػة رى
: القطيػع مػف كػؿ شػيء ًمسىةه لىيِّنىة المفاصؿ، كالرَّسىؿي رىسىػبلن  كاردة بعػد ؿ: ك قػا ،جمعػو أرسػاؿك  ،سى

ػؿٍ  سػالة. ك رىسى  فىقيٍمػػتي كالسػياؽ الػػذم كردت فيػو المفظػة فػي الكتػاب ىػك: ) .(166)الرسػكؿ بمعنػى الرِّ
ـٍ ًإنَّوي كىافى غىفَّارنا ييٍرًسًؿ السَّمىاء بَّكي كا رى بىًنيف ى  اٍستىٍغًفري ـٍ ًبأىٍمكىاؿو كى ييٍمًدٍدكي مىٍيكيـ مٍِّدرىارنا كى  عى

يىٍجعىؿ لَّكيـٍ  ـٍ أىٍنيىارنا كى يىٍجعىؿ لَّكي نَّاتو كى  .(168( )167) (جى
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ثػػـ يحمػػؿي عميػػو غيػػر  ،ؿه كاحػػده يػػدؿي عمػػى عىطػاءو لكقػػتأيٍصػػالقػاؼ الػػراء كالػػزام ك  :قســيرز-18
زىؽى اهللي يىػػرزيؽي  ،(169)المكقػػكت ػػدكا عميػػو رى ـي أخػػًرجى عمػػى المصػػدر، ك الًعبػػادى ًرزقػػان اعتىمى  ،ىػػك االسػػ
ذا أخػػذ الجنػػػدي أرزاقيػػـ، قيػػؿٍزًؽ. ك كقيػػؿ: رى  ٍزقػػةن كاحػػدة أم مػػػرة: ا  قيػػػكا رى ارتىزى

اؽ الػػػذم كالسػػي .(170)
 .(171) فرزؽ اهلل منو خيراكردت فيو لفظة  رزؽ  ىك:  

نمػا قػالكا: قػد ارتىػكل، ك قيػؿ أك عضكو امػتبلٍ  ،شجرة كؿِّ  :لبنيامن  ترويو-19 ًكمى إذا أرادكا ا  : رى
لػيس معنػى ، ك ال ترتكم العركؽ ألنيػا ال تغمػظك ، العركؽ مف الدـك  ،األعضاءك  ،الرم مف الماء

ٌيػػاإذا حممػػكا ًريَّيػػـ مػػف المػػاءقػػـك ارتكائيػػا كػػارتكاء ال ًكمى يىػػٍركىل رى ، كػػٌؿ ىػػذا مػػف رى
كالسػػياؽ  .(172)

 .(173)الذم كردت ىذه  لفظة ىك:  فتفشجى لو؛ فتسقيو مف لبنيا 

 قاؿ الشاعر:       ،: نساء سجد: فاترات األعيفلو أسجد-20

دً   كأىكل إلى حيكًر المدامًع سيجَّ

كػؿ مػا ذؿَّ فقػد سػجد. قػاؿ ك  ،اؿ سػجد إذا تطػامىفى كيق .(174)اإلسجاد: إدامة النظر مع السككفك 
 :]المتقارب[ (175)بف ثكر  قاؿ حميد ،انحنىإذا طأطأ رأسو ك  ،: أسجد الرَّجؿأبك عمرك
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  311ص ،  8ج ،ر و ي(،مادة ): الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي،كتاب العٌنـ ٌنظر :   3

92الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص  ٌنظر: -  173  

  49ص ،  6ج ،مادة ) س ج د( : الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي،كتاب العٌنـ ٌنظر :  5

سًلم الجمحً فً الطبقة   و وضعه ابن،شاعر مخضرم ، بن عامر الهًللًعبد هللا حمٌد بن ثور بن -6

 الرابعة من الشعراء اإلسًلمٌٌن.



 -- 

دىتٍ   فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿى أًزمتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجكدى النَّصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارل ألربىاًبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 :]الطكيؿ[قاؿ كثيرك 

لَّػػػػػػػػػػػػػػػًؾ عنػػػػػػػػػػػػػػػدنا ًمنَّػػػػػػػػػػػػػػػا أغػػػػػػػػػػػػػػػرَّؾً   أفَّ دى
 

سػػػػػػػجادى عينيػػػػػػػؾً   ػػػػػػػيكدي كا  ًف الصَّ
 (176)!رابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحي 

 

 .(177)كالسياؽ الذم كردت فيو ىك:  كأسجد لو المبلئكة 

ػػػمكانـــو فصـــيروني-21 ػػػيركرةي مصػػػدر صػػػارى يصػػػيري ك  ،ر كػػػؿ شػػػيءو مصػػػيرةيَّ : كصى  ،(178)الصَّ
تعػػالى: قػػاؿ  ،صػػيركرة مصػػدر صػػار يصػػيرك  ،مصػػيراك  ،صػػار األمػػر إلػػى كػػذا يصػػير صػػيراك 

) ًصػػػيري لىػػػى المَّػػػًو اٍلمى )كىاً 
كالسػػػياؽ الػػػذم كردت فيػػػو, ىػػػك:  فصػػػػيركني  ثيػػػػرا.تكػػػررت ك قػػػدك  ،(179)
 .(180)مكانو, كفرَّج اهلل عني 

ــتُ -22 ، قػػاؿ : سػػمحه بالعطػػاءرجػػؿ طمػػؽ اليػػديفك طىًميػػؽي: األسػػير يطمػػؽ عنػػو إسػػاره. ال :وُأطِمْق
 : ]الكامؿ[ في ربيعة بف ميكىدَّـ بف ثابت حساف

ٍت قىميكًصػػػيى  ػػػرَّةو  ًمػػػفٍ  نىفىػػػرى ػػػارىًة حى  ًحجى
 

مىػػػػ   طىٍمػػػػًؽ اليىػػػػدىٍيًف كىىيػػػػكبً  ىبيًنيىػػػػٍت عى
 

                                                           

 414ص،مادة ) س ج د( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -7

65الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص  ٌنظر: -  177  

  149ص ،  7ج ،مادة ) ط ل ق(،كتاب العٌن: الفراهٌديـ ٌنظر :  2

 28عمران : آل - 3

 185الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص  ٌنظر: -4



 -- 

كردت ىػػذه المفظػػة فػػي  .(181)ال تىٍسػػتىًمرمػػا تىطًَّمػػؽي نفسػػي ليػػذا الشػػيًء، أم مػػا تنشىػػًرح ك ك  
 .(182)السياؽ:  ففرَّج اهلل عني, كأطمقت في اليـك التاسع 

 ،ظىًفػرتي بفػبلفو ظىفػرا فأنػا ظػافر، ك الفىمىػج عمػى  مىػف خاصػمتالفػكز بمػا طالبػت، ك  :الظفر-23
، ك فَّػػر اهلل فبلنػػا عظى ك  ف ك  ،أم ال يػػؤكبي إأل مظفػػران  ،فػػبلفه ميظىفَّػػرك  ،أظفػػره إظفػػاران مثمػػومػػى فػػبلفو ا 

ػػػٍكتي لػػػو بػػػالظَّفىر، فيػػػر ظىفَّػػػرتي فبلنػػػا تظرا جػػػاز، ك قيػػػؿ: ظفَّػػػرى اهلل فبلنػػػا أم جعمػػػو مظفَّػػػ ان، أم دىعى
مٍَّبتيو عميو، كذلؾ إذا سيًئؿظىفَّرتيو عمى فيبلفك  مىػبى اآلخػر فقػد  : أيُّيما ظىًفرى : غى فأىٍخبىرى عف كاحػدو غى

 .(184) ظفردت فيو ىك:   ثمرة الصبر الكالسياؽ الذم كر  .(183)ظىفىره

 يقػاؿ ،مػف بػاب عمػارة األرض.. (185)العمػارة  ك  ،  ... كال فرجى أفرجي مف الحيػاة :العمارة-24

مصػدر العمػراف. كال ،االسػـك  معمػكرة... مػف عمِّػرتك  ،عػامرة ىػيك  ،عىمىرى الناسي األرض ًعمارةن 
قاؿ الزمخشرم: استعمر اهلل تعالى عباده فػي ك  .(186)استعمر اهلل الناس في األرض ليعمركىاك 

 ،ال خمػكد إال فػي األخػػرلك  ،كتقػكؿ: مػا الػدنيا إال عيٍمػرىل ،أم طمػب مػنيـ العمػارة فييػا ،األرض
 :]الطكيؿ[ مف أعمىرىه الدارى إذا قاؿ: ىي لؾ عيٍمرىؾ ثـ ىي لي. قاؿ لبيدي 

     مػػػػػػا البًػػػػػػري إال ميٍضػػػػػػمراته مػػػػػػف التيقػػػػػػىك 

ػػػػػػػػػػػرىاته كدائػػػػػػػػػػػعي    كمػػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػػاؿي إال ميٍعمى
 

                                                           

  102، ص 5مادة ) ط ل ق(،ج : الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي،كتاب العٌنـ ٌنظر :  5

74الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص  ٌنظر: -6  

  158ص ، 8ج،مادة ) ظ ف ر(، : الخلٌل بن أحمد الفراهٌديكتاب العٌنـ ٌنظر : 1

157د الشدة: التنوخً, ص الفرج بع ٌنظر: -  184  

  137ص،  2ج ،مادة ) ع م ر ( ،السابقالمصدر ـ ٌنظر : 3

  585ص ،مادة ) ع م ر ( : ابن فارس،ٌنظر:مقاٌٌس اللغة -4



 -- 

  كال فرج أفرج مف الحياةكسياؽ ىذه المفظة ىك: .(187)ء بالتَّعميرعىٍمرىؾ اهلل: دعا
  .(188)كالعمارة 

ضــو-25 ، السػػـ: الًعػػكىضي ا، ك عىٍكضػػان ك  ،: الًعػػكضي معػػركؼ، يقػػاؿ: ًعٍضػػتيو ًعياضػػان مــا فاتــو عوَّ
: سألني الًعكىضى استعاضني ،التعكيضي عٌكضتيو مف ًىبىتو خيرامستعمؿ الك 

(189).   

 :  ]رجزال[ (190)قاؿ رؤبةك 

 َكالبــــــــدِر َيْجمــــــــو الَمْيــــــــَل ِبالَبَيــــــــاِض    
 

 (191)اِض ـُب الُمْعتــِنْعــَم الَفتَــى وُمْرِ ــ 
 

كقػػد كردت لفظػػة  عػػكىضَّ   .(192)عػػاض يعػػكض إذا أعطػػى كعػػائض مػػف، كالًعػػكض: البػػدؿ    
 .(193)السياؽ:  كعكَّضو عف االبف المفقكد  في 

                                                           

، و الشعر ٌنظر: دٌوان لبٌد بن ربٌعة: 519ص ، مادة ) ع م ر( : الزمخشري،ٌنظر: أساس البًلغة -5

 89ص

61وخً, ص الفرج بعد الشدة: التن ٌنظر: -  188  

  193ص،  2ج ،مادة ) ع و ض( : الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي،كتاب العٌنـ ٌنظر : 7

 ،والعجاج لقبه واسمه عبد هللا بن رؤبة البصري التمٌمً السعدي ،هو أبو محمد رؤبة بن العجاج -8

موحدة وهً بضم الراء وسكون الهمزة وفتي الباء ال ،سمً باسم قطعة من الخشب ٌشعب بها اإلناء

كلٌّ منهما له دٌوان رجز لٌس فٌه شعر سوى  ،وهو وأبوه راجزان مشهوران ،وبعدها هاء ساكنة

 األراجٌز) الموسوعة الشاملة(.

، و الشعر ٌنظر: مجموع  أشعار العرب 602 ،صمادة ) ع و ض( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -1

لٌم بن الورد البرسً، دار ابن قتٌبة، الكوٌت، المشتمل على دٌوان رؤبة بن العجاج: تصحٌي، وترتٌب، و

 82ص 

 2821ص، 3ج،مادة ) ع و ض(  : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب -2

 65الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -3



 -- 

اؿ صػػاحب معجػػـ العػػيف: كػػؿ شػػيء اسػػتعنت بػػو، أك أعانػػؾ فيػػك قػػ ،مػػف العػػكف :نعاونــو-26
: أعػػػػاف بعضػػػػيـ أم ،تعػػػػاكنكاك  ،. كتقػػػػكؿ ىػػػػؤالء عىكنيػػػػؾالصػػػػـك عػػػػكف عمػػػػى العبػػػػادةك  ،عٍكنيػػػػؾ
 .(195)كالسياؽ الذم كردت فيو ىك:  كمعكنة حٌؿ بيا الخناؽ  .(194)بعضا

: رىسىػبى فػي المػاء: غرؽ: رجػؿه غػًرؽه كغىريػؽه فرعون إ راقو-27
كقػد كردت ىػذه المفظػة  .(196)

ػػػػػا  غراقػػػػػو فرعػػػػػكف لمَّ فػػػػػي سػػػػػياؽ قصػػػػػة مكسػػػػػى)عميو السػػػػػبلـ( مػػػػػع فرعػػػػػكف, كالسػػػػػياؽ ىػػػػػك:  كا 
 .(197)تبعيـ 

أك الغيػث فأغػاثني مػف  ،كاسػتغثتو أم طمبػت الغػكث ،ىي مف غػكث أم النصػرةك  :أ يث-28
ػػػػديكِّهً )قػػػػاؿ تعػػػػالى:  ،الغػػػػكث مىػػػػى الَّػػػػًذم ًمػػػػٍف عى  كقػػػػاؿ ذك  ،(198)(فىاٍسػػػػتىغىاثىوي الَّػػػػًذم ًمػػػػٍف ًشػػػػيعىًتًو عى
 : ]البحر الكافر[الرمة

ٍيثنػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػًمٍعتي النَّػػػػػػػػػػػػاسى يىٍنتىًجعيػػػػػػػػػػػػكفى غى  سى
 

ػػػػػػػٍيدىحى انت   (199)ي بًػػػػػػػبلالجعػػػػػػػفىقيٍمػػػػػػػتي لصى
 

 :ؿ الفػػراء: يقػػاؿقػػا ،الغىػػكىاثي ك  ،كالغيػػكىاثي  ،االسػػـ الغىػػٍكثي ك  ،غكثػػاهي كا :قػػاؿ ،غػػكَّث الرجػػؿي ك 
ٍثتيػوي  غىكىاثىػوي ك  .أجػاب اهللي دعػاءه يا الػذم تسػياق كمػف  .(200)االسػـ الًغيىػاثي ك  ،كاسػتغاثني فػبلفه فىأىغى

                                                           

  253ص ، 2مادة ) ع  و ن (،ج : الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي،كتاب العٌن: ـ ٌنظر 4

52 الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص ٌنظر: -  195  

  354ص ،  4ج،مادة ) غ ر ق ( ،السابق المصدر: ـ ٌنظر 6

78الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص ٌنظر: -  197  

 15القصص:   - 8

والشعر ٌنظر:دٌوان  ، 483-482ص ، الراغب األصفهانً،ـ ٌنظر: المفردات فً  غرٌب القرآن 1

 376، ص2009، 3زهٌر فتي هللا، دار صادر، بٌروت، ط شعر ذي الرمة، راجعه

: إسماعٌل بن حّماد الجوهري، رّتبه وصّححه: إبراهٌم شمس الدٌن، شركة ٌنظر: معجم الصحاح - 2

 836ص ،غ و ث(مادة )م، 2012-هـ1433، 1لبنان، ط -األعلمً للمطبوعات، بٌروت



 -- 

صػبلح كػؿَّ فاسػد  غاثتػو, كا  كردت فيو فيك:  ليعرؼ كنو تفصؿ اهلل عزَّ كجؿَّ بكشػؼ شػدائده, كا 
   .(201)لمف تمسَّؾ بطاعتو, كأخمص في خشيتو, كأصمح في نيتو 

ػػر لغتػػافك  ،الضػػرَّ  :ضــارة لــو  يــر-29 ػػرِّ ، فػػتذا جمعػػت بػػالضُّ ػػاد ،يف الضى ، كالنفػػع فتحػػت الضَّ
ذا أفردت الضُّ  ػران، ىكػذا يسػتعممو إذا لػـ تجعمػو مصػدرا، كقكلػؾ كى اك الػر ضػممت كا  رتي ضي ػرى : ضى

ٍنبًػػػًو(. كقػػػاؿ اهلل تعػػػالىالعىػػػرىبي  انىػػػا ًلجى ػػػرُّ دىعى ػػػافى الضُّ ٍنسى ػػػسَّ اإٍلً ذىا مى : )كىاً 
ػػػرري . ك (202) : النقصػػػاف الضى

دنػا ك  ،: ضػاؽى بيػـالطريػؽي بػالقكـً  رَّ أضػ. ك : دخؿ عميو ضػرره فػي مالػو، تقكؿيدخؿي في الشيءً 
كسػػياؽ لفظػػة  ضػػرر  ىك: أمسػػؾ أفػػكاه األسػػد؛ حتػػى قػػاـ عمػػى رؤسػػيا برجميػػو, كىػػي .(203)مػػنيـ

  .(204)مذلمة, غير ضارةو لو 

 ،فىدٍَّيتيػو تىفًديػو، ك االفتػداءالفعػؿي ، ك فػادمتي ا تفػدم بػو ك الًفػداءي مػك  ،الًفػدل جمػع فديػة :الفدى -30
: يقكلػكف ،نفسػؾ أك بشػيءو يعػكضي عنػوكأنَّؾ تحميػو ب ،فديتيو أفديو ،قكلؾ. (205)قيمتى لو: أفديؾ

ذا قصػػػػػرت: يقػػػػػاؿ ىػػػػػك فىػػػػػدىاؾك  ،ىػػػػػك ًفػػػػػداؤؾ: إذا كسػػػػػرتى مػػػػػددت الحػػػػػارث بػػػػػف كعمػػػػػة  قػػػػػاؿ ،ا 
 :]طكيؿالبحر ال[ (206)الجرمي

 ي كخػػػػػػػػػالتيًفػػػػػػػػػدلن لكمػػػػػػػػػا ًرجمىػػػػػػػػػيَّ أٌمػػػػػػػػػ

 

ػػػػػػػػػػػزُّ    الػػػػػػػػػػػدكابر غػػػػػػػػػػػداةى الكيػػػػػػػػػػػبلًب إذ تيحى
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شمام( وكاد ٌقتله ٌوم )الكًلب( الثانً )بٌن جبلة ومن فرسان قضاعة. شهد  ،كأبٌه ،شاعر جاهلً - 1

 ولكنه نجا. ،قٌس ابن عاصم المنقري



 -- 

 .(207)كالسياؽ الذم كردت فيو لفظة  فدل  ىك:  فدل اإلبف بذبح عظيـ 

ًت الناقػةي : يقػاؿلـو فتفشج-31 التفشػج ك  .(208)لتبػكؿى أك لتيحمػب ،تفرشػحتك  ،تفشػجتك  ،: فىشىػجى
ػػج. ك مثػػؿ الػػػتىفىحج.  :قػػػاؿ تىفشَّػػػج الرجػػػؿ: تىفىحَّ كالسػػػياؽ  .(209)الػػتىفحَّجي عمػػػى النػػػار الميػػػث: التَّفىشيػػػجي

 .(210)الذم كردت ىذه  لفظة ىك:  فتفشجى لو؛ فتسقيو مف لبنيا 

كقػد فػادت لػو  ،كيسػتحدثكنو ،مػا أفػاد اهلل بػو العبػاد مػف خيػر يسػتفيدكنىو ،مػف فيػد :الفائدة-32
تفادىهي كتىفيَّػػدىهي: كأفػػادىهي كاسػػ .(211)اسػػتفادى كجمعيػػا فكائػػد. كيقػػاؿ: أفػػادى فػػبلفه خيػػرا ك  ،مػػف عنػػدنا فائػػدة

. تقكؿي منو: فىادىٍت لو ك  ،(212)أفدتيوي أنا: أعطيتيوي إياهي اقتنىاهي. ك   الفائدة: ما استفدتَّ مف عمـو كماؿو

كالسػػػػياؽ الػػػػذم كردت فيػػػػو لفظػػػػة  الفائػػػػدة  ىػػػػك:  إلبػػػػراىيـ فييػػػػا الصػػػػنع, كالفائػػػػدة,  .(213)فىائػػػػدةه 
 .(214)كالنفع 

ـــــل-33 ـــــك الكفـــــرة َ ُقِت ػػػػػٍرحو  ،: قىتىمىػػػػػوي إذا أماتػػػػػو بضػػػػػربو ؼ، يقػػػػػاؿالقتػػػػػؿ معػػػػػرك : ك أولئ أك  ،أك جى
ظيػاره عمػى كػؿ ديػف,  قتػؿ ك السياؽ الػذم كردت فيػو لفظػة  .(215)ًعمَّةو  عػزاز الػديف, كا  ىػك :  كا 

 .(216)كقمع الجاحديف المشركيف,  كقتؿ أكلئؾ الكفرة المارقيف 
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  127ص،  5ج،مادة ) ق ت ل( : الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي،العٌنكتاب ـ ٌنظر :  1



 -- 

ـى ى يىقضػػػي قضػػػاءن ك : قىضػػػنقضـــييا-34 ػػػ كى أم فىنًػػػيى  ،ىتىقىضػػػ. كانقضػػػى الشػػػيء ك قضػػػيةن أم حى
 :]البحر الطكيؿ[ ، قاؿكذىىىب

ػػػػػػ  كالنػػػػػػاسي ىػػػػػػادـه  ى ليػػػػػػالي الػػػػػػدَّىرتىقىضَّ
 

 كبػػػػػػػػافو كمىٍقضػػػػػػػػػيٌّ كقػػػػػػػػاضو كميقػػػػػػػػػرضي  
 

 يػػػػػػػػػران لنفسػػػػػػػػػوفتٌبػػػػػػػػػان لمػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػبًف خ
 

 (217)ثػػػػـ قٌكضػػػػكا كاكتبػػػػان ألقػػػػكاـو بىنػػػػ 
 

 ؿ األمر.صً في  :قضي الديفك 

قػػػان ك  ،لَّمتػػػو فػػػذىؿ: أم ذقمعػػػتي فبلنػػػا فػػػانقمع :المشـــركينو الجاحـــدين  قمـــع-35 اختبػػػأ  فىرى
(218)، 

ٍعتيو: أذلىٍمتيػو ٍعتيػو إذا ضػربتيوك  ،كقكليـ قىمى ( ،منػو قىمى ًديػدو قىػاًمعي ًمػٍف حى ـٍ مى لىييػ قػاؿ اهلل تعػالى: )كى
(219)، 

دىه ،ىػػك مػػف ىػػذاك  ،يإذا رددتىػػو عنػػ ،الرجػػؿى عٌنػػي يقػػاؿ: قمعػػتي ك  كأنػػو طػػرى
ك السػػياؽ الػػذم .(220)

عز  قمع كردت فيو لفظة   ظياره عمى كؿ ديف, كقمع الجاحديف المشركيف,  ىك :  كا  از الديف, كا 
 .(221)كقتؿ أكلئؾ الكفرة المارقيف 

ـه ك  ،. رجؿه كريـه : شىرىؼي الرجؿ: الكـرإكرام-36 كيػرَّاـك  ،ًكراـه ك  ،قكـه كىرى كػريـ ك  .ريـكىػ : ، أمرجؿ ه
مػػػػػػان  حػػػػػػكه مػػػػػػف نلطاعػػػػػػة لئلطاعػػػػػػة ك ، مثػػػػػػؿ االكىرامػػػػػػةي: اسػػػػػػـ لئلكػػػػػػراـار كريمػػػػػػا. ك صػػػػػػ :، أمكىرى

 .(222)المصادر
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: الػػذم يٍكفيػػؿي إنسػػانا الكافػػؿي . ك الكفيػػؿ: الضػػامف لمشػػيء. كفػػؿ بػػو يىٍكفيػػؿي بػػو كىفالػػة :يكفمونــو-37
كىًريَّػػا(قكلػػو عػػز اسػػموي . كىػػك زكج أـ اليتػػيـ. ك ينفػػؽي عميػػوك  ،ويىعيكلػػ كىفَّمىيىػػا زى : )كى

أم: ىػػك كفػػؿ  (223)
كالسػػياؽ  .(224)كىػػا فبقيػػت بػػبل كافػػؿيػػا حػػيف مػػات أبمػػريـ لينفػػؽ عمييػػا حيػػث سػػاىمكا عمػػى نفقت

 .(225)الذم كردت فيو لفظة  الكفؿ  ىك:  قد كفمت بما عميؾ 

غيرىػػػا مػػػف الحػػػرب ك  ىػػػك مػػػا أمػػػددت بػػػو قكمػػػا فػػػيك  ،: مػػػف المػػػددبنـــينبـــأموال و  يمـــددكم-38
 ،اتِّصػػاؿ شػػيءو بشػػيءو فػػي اسػػتطالةك  ،أيضػػا جػػري شػػيءو فػػي طػػكؿىػػك  .(226)األعػػكافك  ،الطعػػاـ
 ،أم زاد فيػو ككىاصػمو فأطػاؿ مدَّتػو ،كمىدَّهي نيػره آخػر ،كمىدَّ النيري  ،أمدُّه مىدَّا مدىٍدت الشيءى  تقكؿ:

كا  فىقيٍمػتي كالسػياؽ الػذم كردت فيػو المفظػة فػي الكتػاب ىػك: ) .(227)أٍمدىٍدتي الجػيشى بمػدىدو ك  اٍسػتىٍغًفري
اء فَّػػارنا ييٍرًسػػًؿ السَّػػمى ـٍ ًإنَّػػوي كىػػافى غى بَّكيػػ ػػٍدرىارنا كى  رى مىػػٍيكيـ مِّ يىٍجعىػػؿ لَّكيػػـٍ عى بىنًػػيف ى كى ـٍ بًػػأىٍمكىاؿو كى نَّػػاتو  ييٍمػػًدٍدكي جى

ـٍ أىٍنيىارنا يىٍجعىؿ لَّكي  .(229( )228) (كى

:  ،سػػػكب مػػػف السػػػحابنٍ ىػػػك المػػػاء المي ك  ،االسػػػـ :َأْمَطـــرَ -39 ، ككاد مطيػػػره كيػػػـك مطيػػػر: مػػػاطره
. ك  إف لػػػػـ  ،المىطىػػػػر: قػػػػد احتػػػػاج إلػػػػى مكػػػػافه مسػػػػتمطره طػػػػرا أك عػػػػذابا. ك أمطػػػػرىـ اهلل مممطػػػػكره

: الغيػػػثي النػػػازؿ مػػػف السػػػماءالمك  .(230)ييٍمطىػػػر ػػػؿي: ك  ،ميًطرنػػػا مىطػػػرناك  ،كالمطىػػػر ،طػػػري تىمىطَّػػػر الرجي
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  425ص  ، 7ج ،مادة ) م ط ر(،: الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي،كتاب العٌنـ ٌنظر :  1



 -- 

ػػػػػػا شػػػػػػديدنا, كسػػػػػػياؽ ىػػػػػػذه المفظػػػػػػة ىػػػػػػك:    .(231)تعػػػػػػرَّض لممطػػػػػػر حتَّػػػػػػى تغيمػػػػػػت السػػػػػػماء غيمن
 .(232) كأمطركا

مىكٍَّنػتي لػو ك  كيقػاؿ: مىكَّنتػوي  ،مكف المكاف عنػد أىػؿ المغػة المكضػع الحػاكم لمشػيء :نمكن -40
ـٍ ًفػػي اأٍلىٍرًض( ،فىػػتىمىكَّف لىقىػػٍد مىكَّنَّػػاكي قػػاؿ تعػػالى: )كى

أم قىػػدر : (234)أٍمكنػػتي فبلنػػا مػػف فػػبلفك  ،(233)
 .(235)كسياقيا في الكتاب ىك:  التمكف مف األرض  أظفر بو.ك  ،عميو

ػػةي: منفعتيػػؾ أخػػاؾ بمػػا تمنحػػو َمــَنَ::-41 ػػدي بػػو قىٍصػػدي شػػيءو ف، ك الًمٍنحى قػػد منحتػػو كػػؿي شػػيءو يقصى
بحػػػر [ (236)سػػػكيد بػػػف أبػػػي كاىػػػؿ اليشػػػكرم الشػػػاعر ، قػػػاؿه كمػػػا تمػػػنح المػػػرأةي كجييػػػا لممػػػرآةإيػػػا

 :]الرمؿ

 تمػػػػػػػػػػػػػػػنىحي المػػػػػػػػػػػػػػػرآةى كىٍجيػػػػػػػػػػػػػػػان كاًضػػػػػػػػػػػػػػػحان 
 

 (237) مثؿى قىٍرًف الٌشمًس في الٌصحًك ارتىفىعٍ  
 

 .(238)كالسياؽ الذم كردت فيو ىك انجمت بمنحو جميمة 
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: الحشػػيش: النٍَّبػػفأنبــت-42 اهلل الٌنبػػاتى  : أنبػػتتقػػكؿ .اسػػًمو ييٍجػػرل ميجػػرىلك  ،نبػػات ًفعميػػوال، ك تي
النبػػات مػا يخػػرج مػػف األرض مػف الناميػػات سػػكاء كػػاف ك  ،النبػػتك  .(239)نحػػك ذلػؾ. ك نباتػػان إنباتػان ك 

ب ػػػا )) قػػػاؿ تعػػػالى: ،أك لػػػـ يكػػػف لػػػو سػػػاؽ كػػػالنجـ ،رػلػػػو سػػػاؽ كالشجػػػ ( كىًعنىبنػػػا 27فىأىٍنبىٍتنىػػػا ًفييىػػػا حى
قىٍضػػبنا ) نىٍخػػبلن )( كى 28كى ٍيتيكننػػا كى ٍمبنػػا )29زى ػػدىاًئؽى غي فىاًكيىػػةن كىأىب ػػا30( كىحى كسػػياؽ ىػػذه  .(241) (240)(( كى

 .(242) اهلل عميو اليقطينة فأنبتالمفظة ىك:  

 ،نبػع المػاء ينبػع نبكعػا :يقػاؿ ،: النبػع خػركج المػاء مػف العػيفاهلل تعالى ليمـا المـاء أنبع-43
ـٍ تىػرى أىفَّ المَّػوى أىٍنػزىؿى قػاؿ تعػالى: ) ،جمعػو ينػابيعك  ،المػاءالينبكع العيف الذم يخرج منو ك  ،نبعاك  أىلىػ

مىكىوي يىنىاًبيعى ًفي اأٍلىٍرضً  اًء مىاءن فىسى كقػد نىبػع  ،يره كمىنىابعي منو لمماء منبعه غز ك  .(244) (243)(ًمفى السَّمى
يػو ىػك:  حتػى أنبػع كالسػياؽ الػذم كردت ف .(245)منو نقػؿ اسػـ يىٍنبيػع لكثػرة يىنابيعيػاك  ،يىٍنبيعيىٍنبىع ك 

 .(246)اهلل تعالى ليما الماء 

ـــا-44 نجايػػػة: ك  ،نجػػػاةن ك  ،نجػػػاءن ك  ،نجػػػا نجػػػكاك  ،(247)نجػػػا فػػػبلف مػػػف الشػػػر ينجػػػك نجػػػاة :أنجيتن
مىصى  ػٍكتي مػف كػذا.  ،نجاةن ك  ،نىجا يٍنجيك نىٍجكنا ،النجاة: الخبلص مف الشيءً  مف نجا:ك  (248)خى كنىجى

                                                           

 8ج 129ص ،مادة )ن ب ت( ،كتاب العٌن: الفراهٌديـ ٌنظر :  239

 31 - 27عبس:  -1

 629صالراغب األصفهانً،  ـ ٌنظر: المفردات فً غرٌب القرآن: -2

73ص  الفرج بعد الشدة: التنوخً, ٌنظر: -  242  

 21الزمر :  -4

 630ص : الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي، كتاب العٌنـ ٌنظر: 5

 731ص ،مادة ) ن ب ع( : الزمخشري،ٌنظر: أساس البًلغة - 6

67الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص  ٌنظر: -  246  

   ،(و ا ي د،باب " الجٌم والنون و )مادة ) ن ج و ( ،: الخلٌل بن أحمد الفراهٌديـ ٌنظر كتاب العٌن  8

  186ص ،  6ج 



 -- 

ٍيتػػوكأنجيػػتي غيػػرم ك  ،الصػػدؽي منجػػاةه ك  كالسػػياؽ الػػذم كردت فيػػو ىػػذه المفظػػة ىػػك قكلػػو  .(249)نىجَّ
ِضينَفتعالى: ) ُِ ا فِمَنفألش  ن  َُ ُُو َُ ِذِهفلَ افِمْنفَهَٰ َُ ََ (لَِئْنفأََُجْي

 (250()251). 

 ،(252)انصػػر أخػػػاؾ ظالمػػا أك مظمكمػػػا(كفػػػي الحػػديث ) ،النصػػػر عػػكف المظمػػـك :انصــرنا-45
ػاه  ،أعانػو صر المظمـك نصرا كنيصػكرا:نك  .(253)ـانتصر الرجؿ: انتقـ مف ظالك  كنصػره منػو نجَّ
ػره  ،خمَّصوي ك  ػارو كأنصػارو كنىصػرو  ،كىك ناصره كنيصى أنصػار النبػي كالنصػير: الناصػر. ك  ،مػف نيصَّ

سػػػفي  ،قػػػكـه نىصػػػره ك  ،غمبػػػت عمػػػييـ الصػػػفة. كرجػػػؿه نىصػػػره  ،عميػػػو كسػػػمـ صػػػمى اهلل أك النُّصػػػرة: حي
إاِل  َتْنُصرُروهُ َفَقرْد )كجػؿ:  كقد كرت ىذه المفظة في الكتاب في سياؽ قكؿ اهلل عػزَّ  .(254)المعكنةً 

 ُ (َنَصَرهُ هللا 
 (255( )256). 

ـي نىٍعمةن  :عميكاهلل  أنعم-46 ـى يىٍنعى ٍنعىـ ،نىًع  :           ]مف الرجز[ قاؿ ،فيك نىًعـه ناعـه بىيِّف المى

 أكاًنكينَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا أكانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ك   
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس الٌنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ دائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لكنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ  
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ـي: الخفػػػضي ك كالنَّ  .كالنَّعمػػػاءي اسػػػـ النَّعمػػػة أنعػػػـ اهلل ، ك كالنٍِّعمػػػةي: اليػػػد الٌصػػػالحة .الدَّعػػػةًعػػػي
 .  (257)عميو

ذا أنعػػػـ اهلل عميػػػؾ؛ فػػػأكثر مػػػف الحمػػػػد  كالسػػػياؽ الػػػذم كردت فيػػػو ىػػػذه المفظػػػة ىػػػػك:  كا 
 .(258)هلل 

، أم: يبقػػي ميراثػػا، ك  ،: اإلبقػػاءي لمشػػيءيػػراثاإل :يورثيــا-47 ػػاييػػكًرثي ، تقػػكؿ: أكرثىػػو الًعشػػؽي ىىمَّ
 ،كحيٍزتي اإلرثى كالميػراث ،كًرثتو منو كعنو ،كًرثتىو الماؿى  .(259)و الحمى ضعفا فكرىثى يىًرثي أكرثتك 

ثنيػػػو ثىًنيػػػو ككرَّ ثػػػة ك  ،كأكرى رى الػػػكيرَّاثكىػػػـ الكى
كالسػػػياؽ الػػػذم ذكػػػرت فيػػػو ىػػػذه المفظػػػة قػػػكؿ اهلل  .(260)

 .(262( )261) َواْلعاِقَبُة لِْلُمتَِّقيَن( )ِإنَّ اأْلْرَض لِلَِّه يُورِثُها َمْن َيشاُء ِمْن ِعباِدهِ سبحانو كتعالى: 

أكسػػع الرجػػؿي أم ك  ،أم طاقتػػؾ ،كؿ أنفػػؽ عمػػى قػػدر كسػػعؾتقػػ :عمــيَّ فــي الــرزق وسَّــع-48
نو لذك سعةو في عيًشوً فيك ميكًسعه. ك  ،ذا سعة في الماؿصار  كسع كممة تدؿ عمى خػبلؼ الك  .ا 

ػػيؽ ك  سيػػعى الشَّػػيءي ك  العيٍسػػر. يقػػاؿالضَّ ٍسػػ ،اتَّسىػػعى كى ؛ ك  ،ع: الًغنىػػىكىالكى ٍسػػع: الكي كاهللي الكاسػػعي أم الغنػػيُّ
 .(263)الطاقةالًجدىةي ك 

                                                           

  161ص ،  2ج،مادة ) ن ع م (،محٌط، الفٌروز آباديالقاموس الـ ٌنظر :  6

124الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص  ٌنظر: -  258  

  234ص ،  8ج ،مادة ) و ر ث( ،القاموس المحٌط: الفٌروز آباديـ ٌنظر : 8

 815ص ،مادة ) و ر ث( : الزمخشري،ٌنظر: أساس البًلغة - 1

128األعراف:  -  261  

77التنوخً, ص الفرج بعد الشدة:  ٌنظر: -  262  

 914ص ،مادة ) و س ع( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -4



 -- 

كصػمت  :يقاؿ ،يضاد االنفصاؿ .(264)كؿ شيءو اتَّصؿى بشيءو فما بينيما كصمة ه  :وصمو-49
( ،فبلنان  ػؿى ػرى المَّػوي بًػًو أىٍف ييكصى ا أىمى يىٍقطىعيكفى مى قاؿ تعالى: )كى

فػي كالتكاصػؿ ضػد التصػادـ. ك  ،(265)
ٍصػبلن مػف ذىػبو  .(266)(مف أراد أف يطكؿ عمرهي فميصؿ رحمو)ث: الحدي أم ًصػمةن  ،كأعطػاني كى

   .(267)ىبةن ك 

 .(268) ثّـَ كصمو كأمَّنوكالسياؽ الذم قد كردت فيو ىك:   

ػٍكلى. كاسػتكلى الي، ك الكالية مصػدر الػك ، ك : مصدري الميكاالة: الكاليةواله-50 الػكالء: مصػدر المى
كػػؿُّ مػػف كلػػيى أىمػػرى آخػػر فيػػك كليُّػػوك  .(269)يػػدهفػػبلفه عمػػى شػػيء، إذا صػػار فػػي 

كسػػياقيا  .(270)
ه أمير المؤمنيف مصر, كزكَّجو ابنتو الغالية   .(271)الذم كردت فيو ىك:  كالَّ

، ك تىكاىىبى ، ك : كىىىبى اهللي لؾ الشيءى، يىيىبي ًىبىةن وىب -51 : الكلػدي وي الناسي بيػنييـٍ جػكز ي، ك المكىيػكبي
  لقػػد ىممػػتي أاٌل سػػمـ كعمػػى آلػػو كسػػمـ:اهلل عميػػو ك  بػػي صػػمىعػػف الن. ك أف يكػػكف مػػا يكىػػب لػػؾ
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كقػد كردت  .(272)أم ال أقبػؿي ًىبػةن إال مػف ىػؤالء أتًَّيبى إال مف قرشي، أك أنصارم، أك ثقفػي  ،
 .(273) ليا خمسمائة دينار فكىبالمفظة في السياؽ:  

فعنػػدما  ،متعػػددة. منيػػا عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ: البعػػد االجتمػػاعيك  ،بعػػاد مختمفػػةلمسػػراء أك 
ال شػػػؾ أف ىػػػذا يػػػؤدم إلػػػى بنػػػاء عبلقػػػات  ،يعػػػيش اإلنسػػػاف حػػػرا طميقػػػا غنيػػػا ممكنػػػا منصػػػكرا

مػػع عػػدـ كجػػكد الحػػكاجز  ،فاإلنسػػاف الػػذم يبنػػي عبلقاتػػو عمػػى أسػػس سػػميمة ،اجتماعيػػة سػػميمة
 ستتحقؽ لو الكثير مف المصالح. ،التي تحد مف انفتاحو عمى اآلخريف

لميسػػكر ماديػا يسػتطيع أف يػػنيض بمجتمعػو  بتقامػػة لمسػراء بعػد اقتصػػادم؛ فاإلنسػاف اك 
يػػػث يسػػػتطيع لبلقتصػػػاد تػػػأثير عمػػػى البعػػػد االجتمػػػاعي؛ حمسػػػاعدة المحتػػػاجيف. ك ك  ،المشػػػاريع

 تأليفيـ بما أينعـ عميو مف ماؿ.ك  ،الغني جمع أسرة حكلو

ء لقػػد جػػا. ك األعػػداءبالظفػػر ك  ،التمكػػيف فػػي األرض فممسػػراء أثػػري  ،أمػػا عػػف البعػػد الػػديني
 ،أف اإلنسػػاف اآلمػػف المطمػػئف الػػذم يرنػػك إلػػى الجنػػةفػػي شػػؾَّ الك  ،ف يحمػػؿ السػػعادة لمبشػػريةالػػدي

اآلمػػػاف  حػػػامبلن ك  ،أك خػػػكؼ ،مػػػف غيػػػر قمػػػؽو  طمأنينػػػةفػػػي عا متكجيػػػا إلػػػى اهلل سػػػيعبد اهلل خاشػػػ
 لآلخريف. 
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 وبيانيا كاآلتي:: ةالسراء المعنوي ألفاظ حقل المبحث الثاني: 

 ،األمػػػف كاآلمػػػف ضػػػد الخػػػكؼك  .(274)أمػػػيفالمفعػػػكؿ: مػػػأمكف ك ك نقػػػيض الخيانػػػة،  :فـــأمنني-52
ٍنػتي غيػرمك  ،كقد أىًمٍنتي فأنا آمفه  ،كاألمانةي بمعنى ،األمافي ك  .(275)أماناأمنا ك  ،حأًمف كفرً  مػف  ،آمى
ػػػػػافً األى ك  ،األىمػػػػػفً  :كمنػػػػػو قكلػػػػػو عػػػػػزَّ ك  ،مى ػػػػػا()جػػػػػؿَّ نىػػػػػةن نيعىاسن أىمى

)كىىىػػػػػذىا اٍلبىمىػػػػػًد  قكلػػػػػو تعػػػػػالى:ك  ،(276)
ٍأميكفي يقاؿ: ىك مف األىٍمًف؛ ك  ،يريد اآلًمفى : (278)قاؿ األخفش (277)اأٍلىًميًف( : المى كمػا قػاؿ  ،األًميفي
 :]البحر الطكيؿ[ المحياني الشاعر

ػػػػؾً  ـى كيحى  أىننػػػػي أىلػػػػـ تٍعمًمػػػػي يػػػػا أىٍسػػػػ
 

 يىمينػػػػػػي حمىٍفػػػػػػتي يمينػػػػػػان ال أىخػػػػػػكفي  
 

ٍأميكني أم مى
 .(280)كالسياؽ الذم كردت فيو ىك:  فأمنني, كأحسف إليَّ  .(279)

كءان بيػ: بىرىأى يىٍبرىأ كيىٍبرؤ بىػرءان ك : السَّبلمةي مف الٌسقـ، تقكؿىي مف البيٍرءي  :فبرئت-53 بىػًرلء يىٍبػرىأي ك  ،ري
 .(282)كالسياؽ الذم كردت فيو ىك:   تستمسؾ بو المحجمة, فاحتجمت, فبرئت  .(281)بمعناه
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ــو-54 ــو فرحــا أبدل مىػػؼه مػػف الشػػيء، ك مكــان حزن كاسػػتبدلت ثكبػػا  : التغييػػر.التبػػديؿ: البىػػدىؿي: خى
كالسياؽ الذم كردت فيو ىذه المفظػة  .(283)المبادلة مف نحك ذلؾ، ك أخا مكاف أخو مكاف ثكب، ك 

 .(284): كأبدلو مكاف حزنو فرحا 

 ىالبيشػػارة: حػػؽ مػػا يعطػػى عمػػك  ،أك شػػر ،البىًشػير: الميبًشػػر بخيػػرمػػا بشِّػػرتى بػػو. ك  :الِبشــارة-55
: تباشػركا استبشػر. كاستبشػرك  ،تىبىشَّػرك  ،شػرفأببشَّرتو: كالبيشرل: االسـ. ك  ،ذلؾ قػاؿ  .(285)القػـك

ـه : )تعػػالى ـٍ ًبعىػػذىابو أىًلػػيـو قػػاؿ تعػػالى: )ك  ،(286)(يىػػا بيٍشػػرىل ىىػػذىا غيػػبلى كالسػػياؽ الػػذم  .(287)(فىبىشِّػػٍرىي
 .(288)كردت فيو لفظة  االبشارة  ىك:  كال يجكز لمنبي أف يشؾَّ في بشارة اهلل 

. قابػػؿ ك  ،بػػة كمتابػػاتبػػت إلػػى اهلل تك  :تــاب-56 أم قابػػؿ  ،التػػكبأنػػا أتػػكب إلػػى اهلل ليتػػكب عمػػيَّ
 ،يتػػػكب إلػػػى اهلل تكبػػػةك  أم رجػػػع عنػػػو. ،يقػػػاؿ تػػػاب مػػػف ذنبػػػو ،دؿ عمػػػى الرجػػػكعتػػػ .(289)التكبػػػة
قىابًػًؿ التَّػٍكًب( ،كالتكب التكبة ،فيك تائب ،كمتابا قاؿ تعػالى: )كى

أمػا عػف السػياؽ  .(291)...  (290)

                                                           

  45ص،  8ج ،مادة ) ب د ل(،كتاب العٌن: الفراهٌديـ ٌنظر :  1

68الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص ٌنظر: -  284  

، 6ج شٌن والراء والباء "الب ش ر(،"(مادة  : الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي، كتاب العٌن: ـ ٌنظر 3

 259ص

 19ٌوسف:  -4

 21آل عمران:  -5

68, صالفرج بعد الشدة: التنوخً ٌنظر: -  288  

 ،باب " التاء و الباء و )  و ء ي ( ،مادة ) ت و ب(: الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي، كتاب العٌنـ ٌنظر :  7

 .138ص ،  8ج

 3غافر:  - 8

 131ص،مادة ) ت و ب(: ابن فارس، ٌنظر: مقاٌٌس اللغة - 9



 -- 

ف )ف  فيك قكلو تعالى:الذم كردت فيو كممة  تاب َٰٰ ََِغتَو ُهف ُْفَضب  فآَد َبتاهُفَضُبتُهف (121َوَعَصىَٰ ََ فأْج  ْ ُثت

َٰٰف اَبفَعَِْيِهفَوَهَد ََ َِ)(292()293). 

ػػػبلءي أف يجميػػػك ك  :تنجمـــي-57 مىػػػ : أىٍجمىينػػػاىـييقػػػاؿي  ،قػػػكـه عػػػف ببلدىػػػـ اى الجى  :، أمكاعػػػف ببلدًىػػػـ فجى
ػػػكا أىجمػػػى القػػػـك عػػػف الشػػػيء، أمكترككىػػػا. ك  ،تحكلػػػكا نكا ميقًبمػػػيف عميػػػو، عنػػػو بعػػػدى مػػػا كػػػا: أٍفرىجي

 االنجبلء: االنكشاؼ ك . : فرَّجتيوي عنوأجميت عنو اليّـَ، أمعنو، ك  امحدقيف بو. كتقكؿ: أجمك 

   .(294)عف اليمـك

مىكتي ك  ،أنا كأجميتييـ ،كيقاؿ جبل القكـي   :]البحر الطكيؿ[ (295)يـ. قاؿ أبك ذؤيبجى

يَّػػػػػػػػػػػػػػػزىت بلىػػػػػػػػػػػػػػػا باألييػػػػػػػػػػػػػػػاـً تىحى  فمىٌمػػػػػػػػػػػػػػػا جى
 

 (296)ثيبػػػػػػػػػاتو عمييػػػػػػػػػا ذيلُّيػػػػػػػػػا كاٍكًتئابييػػػػػػػػػا 
 

، ، كعػف الشػيءكجمَّيػت عػف الزمػاف: كشػفو. أم ،تقػكؿ: جػبل اهلل عنػؾ الىمىػرىض: ينجمين -58
، ألنػػػو ًجػػػبلى، مقصػػػكر: اإلثًمػػػدي ال: ييظيرىػػػا. ك ، أمي السػػػاعةى اهلل ييجمِّػػػك  ،إذا كػػػاف مػػػدفكنا فأظيرتػػػو

   .(298) الغمرات ثـ ينجميناقاؿ: لفظة  جبل  في السياؽ: كردت  .(297)يجمك البصر

                                                           

122ـ  121طه: -  292  

56الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص  ٌنظر: -  293  

  181ص ،  6ج ،مادة )ج ل و( : الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي،اب العٌنكتـ ٌنظر :  1

هللا علٌه وسلم  أسلم على عهد النبً محمد صلى ،هو شاعر مخضرم جاهلً إسًلمً أبو ذؤٌب الهذلً -2

 إال أنه لم ٌره.
 ، والشعر ٌنظر: دٌوان الهذلٌٌن، دار169ص  ،مادة ) ج ل و( : ابن فارس،ٌنظر : مقاٌٌس اللغة -3

 .79م، ص1965 -هـ 1385الكتاب، القاهرة، 

  180ص ،  6ج ،مادة ) ج ل و( : الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي،كتاب العٌنـ ٌنظر :  4

150الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص  ٌنظر: - 298  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura20-aya122.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura20-aya122.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura20-aya122.html


 -- 

ار مصػػػػدر مػػػػف المجػػػػاكرة . الجػػػػك . ك تمنعػػػػوك  ،اسػػػػتجارؾ فػػػػي الذمػػػػة تجيػػػػره الػػػػذم :أجارىــــا-59
: االسـ. ك     .(299)رسـ دار دارس األجكارك : : األىٍجكار، قاؿالجمعكالجكاري

 

ػاره لىكيػـ(ك  ،تو  فأجػارنييقاؿ اسػتجر ك  نِّػي جى عمػى ىػذا قكلػو تعػالى: )كىاً 
كالسػياؽ الػذم  .(301) (300)

 .(302)كردت فيو ىك:  فممَّا أجارىا, كانصرؼ الذم يريد قتميا 

: أاٌل تأخػػذىهي بالػػٌذنب، أمك  :عنــو يتجــاوز-60 فىيىػػوي: .(303): تتركػػوالتجػػاكيزي فاىػػةن  فىرى فيػػوى عيشيػػوي رى  ،رى
فيػػػوك  فىاًىيَّػػػةن فيػػػك رى كالسػػػياؽ الػػػذم كردت فيػػػو, ىػػػك:   قػػػاؿ  .(304)، كىػػػك أرغػػػد الًخصػػػبً العنػػػيشً  رى

 .(305) الكاثؽ: ىك حقيؽ أف ييب لو أمير المؤمنيف ذنبو, كيتجاكز عنو 

: الميككػؿ لحفػيظا. ك قمَّػة الغفمػةك  ،عاىدي ىك التَّ ، ك : الًحٍفظ: نقيض النسيافاهلل يحفظك احفظ-61
حفظػػت  :لمداللػػة عمػػى تمػػؾ القػػكة قػػكة الحفػػظ فيقػػاؿ كيسػػتعمؿ لفػػظ الحفػػظ .(306)بالشػػيًء يحفىظيػػو

() قػاؿ اهلل تعػالى: ،رعايػةك  ،تعيػدك  ،ثـ يستعمؿ في كؿ تفقػد .كذا حفظا ػاًفظيكفى نَّػا لىػوي لىحى كىاً 
(307) 

                                                           

  176ص ، 6ج ،مادة ) ج و ر( ،السابق المصدرـ ٌنظر :  6

 48األنفال:   - 1

 140ص الراغب األصفهانً،،لقرآنـ ٌنظر: المفردات فً  غرٌب ا -2

198الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص  ٌنظر: -  302  

  165ص،  6ج ،مادة ) ج و ز( : الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي،كتاب العٌنـ ٌنظر :  4

  46ص ،  4ج  ،مادة ) ج و ز(،نفسه المصدرـ ٌنظر : 5

331الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص  ٌنظر: -  305  

  198ص،  3ج،مادة ) ح ف ظ( ،العٌن: الفراهٌديكتاب ـ ٌنظر :   7

 9و الحجر:  63و  12ٌوسف: -8



 -- 

:احفػظ اهلل يحفظػؾ,  ]رسػكؿ اهلل صػمى اهلل عميػو كسػمـ [كالسياؽ ليذه المفظة ىػك :  قػاؿ .(308)
 .(309)اهلل في الرخاء, يعرفؾ في الشدة  احفظ اهلل تجده تجاىؾ, تعرَّؼ عمى

قػػيفدمــك حقــن-62 ػػو: إذا أنقذتػػو مػػف قتػػؿو أحػػؿَّ : المَّػػبىف ال: الحى قىٍنػػتي دىمى . كحى محقػػكف فػػي ًمٍحقىػػفو
 .(311)كردت لفظة  حقف  في السياؽ:  كحقف دمؾ, كصاف حرمؾ  .(310)بو

رجػػػا خػػػرج مخ :يقػػػاؿ ،مخرجػػػاك  ،خػػػرج يخػػػرج خركجػػػاالخػػػركج نقػػػيض الػػػدخكؿ. : مخرجـــا-63
وي ك  ،حسننا ىذا مىٍخرىجي

(312). 

ْجَعرررل ل رررُه   كلػػػو تعػػػالى: )ق أمػػػا عػػػف سػػػياؽ الػػػذم كردت فيػػػو كممػػػة  مخػػػرج  فيػػػك ٌَ  َ رررِق هللا  ت  ٌَ َوَمرررن 

ا (َمْخَرجا
 (313) (314). 

أخػؼَّ فػبلفه إذا ك  ،خؼَّ يخػؼُّ ًخفػةن فيػك خفيػؼه  ،خفة الحاؿك  ،الخفة: خفة الكزف :تخفيف-64
ػػؼَّ  : أم رقَّػػت.خفَّػػت حالػػو : قػػؿ ثقمػػو فػػي سػػفر أك حضػػرو  أىخى ػػؼَّ القػػكـي ك  ،الرجػػؿي إذا ارتحمػػكا  ،خى

  :      ]البحر الطكيؿ[ قاؿ امرؤ القيس ،مسرعيف

 يطيػػػػػػري الغػػػػػػبلـي الًخػػػػػػؼُّ عػػػػػػف صػػػػػػيكاتو
 

 (315)يمػػػػػػكم بػػػػػػأثكاًب العنيػػػػػػًؼ المثقَّػػػػػػؿك  
 

                                                           

 168ص : الراغب األصفهانً،ٌنظر: المفردات فً  غرٌب القرآن ـ 308

116الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص  ٌنظر: -  309  

  50ص ،  3ج  ،مادة )ح ق ن( : الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي،كتاب العٌنٌنظر :  -11

351الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص  ٌنظر: -  311  

 1053ص، 1ج،مادة ) خ  ر ج( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب - 1

الطًلق: -  313  

60الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص  ٌنظر: -  314  



 -- 

, كتخفيؼ   .(316)كالسياؽ الذم كردت فيو لفظة  تخفيؼ  ىك:  كأعقبيا بفرجو

مىػعى ًرداءىهي  :عميو خمع-65 ٍمػعي: اسػـ، خى فَّػك  الخى فيػوي كقيػدىهي ك خي األخػنس بػف شػياب  قػاؿ ،امرأىتػوي وي كخي
 :   ]البحر الطكيؿ[ التغمبي

بكا قىٍيػػػػػػػػػػدى فحًمًيػػػػػػػػػػـ  ككيػػػػػػػػػػؿي أينػػػػػػػػػػاسو قػػػػػػػػػػارى
 

 كنحػػػػػػػػػف خمعنػػػػػػػػػا قيػػػػػػػػػدهي فيػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػاربي  
 

 

ػػٍذتي ًخٍمعىػػيقػػاؿرجػػؿ، يقػػاؿ: أخػػذتي ًخمعػػة ماًلػػو، ك الًخٍمعىػػةي: أجػػكد مػػاًؿ الك  يًػػرتي  ،ةى ماًلػػو: أخى أم خي
 .(318)أما عف سياقيا فيك:  كجاءني بخمعة حسنة  .(317)فاألجكد منيافييا فأخذتي األىجكدى 

ــداركيم-66 نحػػك قكلػػو تعػػالى: )لىػػٍكالى أىٍف  ،التىػػداريؾي اإلغاثػػةك  .(319): الػػدَّرؾي المحػػاؽي مػػف التًَّبعػػةت
بًِّو( كىوي ًنٍعمىةه ًمٍف رى تىدىارى
(320)....(321).   

، ذؿَّ يػػًذؿُّ  ،لػػذَّليكؿ: ذؿ مصػػدر امــةمذلَّ -67 . دابػػة ذليػػكؿ: بىيِّنػػة الػػذؿ، ك أم المنقػػاد مػػف الػػدكابِّ
 .(322)كػذلؾ الًذلَّػةمصدر الػذليؿ، ذؿَّ يىػذؿي ك  الذيؿي ت عناقيده قد ذيًلؿى تٍذليبلن. ك دلييقاؿ لمكىٍرـ إذا ك 

                                                                                                                                                                                     

ص ، 4ج ، ف ف(،)باب "الخاء والفاء " مادة ) خ: اللخٌل بن أحمد الفراهٌدي، كتاب العٌنـ ٌنظر :  4

فً دٌوان امرئ القٌس، تحقٌق محمد أبو الفضل إبراهٌم، الناشر دار المعارف، ، وٌنظر الشعر 144

  20م، ، ص1984،4ط

214الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص  ٌنظر: -  316  

  118ص ، 1ج ،مادة ) خ ل ع( ،كتاب العٌن: الفراهٌديـ ٌنظر :  1

 226ص الراغب األصفهانً، ٌنظر: المفردات فً غرٌب القرآن: - 2

ص  ،5ج ، باب " الكاف و الدال و الراء "  ،مادة ) د ر ك( ،المصدر السابق: الفراهٌديظر : ـ ٌن  3

327  

 49القلم :  - 4

 226ص الراغب األصفهانً، ٌنظر: المفردات فً غرٌب القرآن: - 5



 -- 

, غيػػر مذلمػػة كسػػياؽ لفظػػة  ذؿ  ىك: أمسػػؾ أفػػكاه األسػػد؛ حتػػى قػػاـ عمػػى رؤسػػيا برجميػػو, كىػػي
 .(323) ضارةو لو

، لغتػػاف: الػػذَّىابي ك فأذىبــو-68 ػػٍذىىبي ، مصػػدر ذىبػػت. ك الػػذُّىكبي يكػػكف مصػػدرا كالػػذَّىاب، المى
مػػافيكػػكف كقتػػان مػػ، ك يكػػكف اسػػمان لممىكًضػػعك  كردت   .(325)المػػركركالػػذىاب: السػػير ك  .(324)ف الزَّ

 .(326) اهلل تعالى عنو فأذىبوىذه المفظة في السياؽ:  قاؿ : فدعا بو, 

ػػـ عميػػو ترحيمػػا ،الػػرُّحـك  ،كالمرحمػػة ،التعطػػؼكالمغفػػرة. ك  ،لرقػػةا :رِحــم-69 ـك  ،كرحَّ  ،(327)تػػرحَّ
ػػػػًة(ك  مى ػػػػٍكا ًباٍلمىٍرحى تىكىاصى ػػػػٍبًر كى ػػػػٍكا ًبالصَّ تىكىاصى قػػػػاؿ اهلل تعػػػػالى: )كى

أم أكصػػػػى بعضػػػػيـ بعضػػػػا  ،(328)
 :]البحر البسيط [أنشد الميثيك  ،التعطؼ عميوك  ،برحمة الضعيؼ

ـي أىٍحنىػػػػى كأىرٍ  ػػػػ  أيّـٍ بكاًحػػػػًدىا مػػػػف حى
 

عي  ريٍحمان،   (329)ذم ًلٍبدىةو ضػاًرم مف كأىٍشجى
 

 .(330)كردت لفظة  رحـ  في السياؽ: كأنَّو تعالى إذا استرحـ رحـ 

                                                                                                                                                                                     

  176ص  ،  8ج،مادة)ذ ل ل( : الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي،كتاب العٌنـ ٌنظر :  6

 79الشدة: التنوخً, صالفرج بعد ٌنظر:  -7

  41ـ  40ص ،  4ج ،مادة ) ذ هـ ب( ،كتاب العٌن: الفراهٌديـ ٌنظر :  8

 1399ص ، 2ج،مادة )ذ هـ ب(  : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب - 9

 130الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -10

 626مادة ) ر ح م ( ص  : الفٌروزآبادي،ٌنظر: القاموس المحٌط  - 1

 16د: البل - 2

 1479 -1477،ص 2ج،مادة ) رح م( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب - 3

 65الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -4



 -- 

ػػيشو الرَّخػػاء: سىػػعىة العػػ: الرٍَّخػػكي كالرٍِّخػػكي لغتػػاف، كفيػػو رخػػاكة. ك الرخــاء-70 يش. يقػػاؿ: ىػػك فػػي عى
. ك  ٍعمىةو : في نً ىك رىًخي الباؿ أمرىخي ن

  الرخاء  في السػياؽ:   أفػبل تػرحـ مػا كردت لفظة  .(10) 
 .(331) كاف يصنع في الرخاء, فتنجيو في الببلء

: الميـ إنػي أعػكذ برضػاؾ مػف في حديث الدعاءك  ،صكر: ضد السخطمق ،الرضا :َرضي-71
 :]البحر الكافر[الشاعرقاؿ  ،ؾسخط

ًضػػػيىتٍ  مػػػيَّ  إذا رى ػػػ بىنػػػك عى  ٍيرو قيشى
 

بىنػػػػػاهللً  لىعىٍمػػػػػري    اًرضػػػػػاى ي أىٍعجى
 

ػػػػػػٍيرو  تىٍنبػػػػػك كال  سيػػػػػيكؼي بىنػػػػػي قيػشى
 

ػػفاىا فػػي كال تىٍمضػػي األىًسػػػػنَّةي    (332)صى
 

 .(333) كالسياؽ الذم كردت فيو لفظة  الرضا  ىك:  فرضي عني, كأمر بتحضارم.

شىػدناكىػك نقػيضي الغػي. ك  ،رشػادنا، ك رىشىدى يرشيدي رشػدان  :يرشدون-72  ًشػدى يرشىػد رى  يضنقػىػك ، ك رى
ًشػػػػػػػػػػػدى فػػػػػػػػػػػبلفه إذا أصػػػػػػػػػػػاب كجػػػػػػػػػػػو األمػػػػػػػػػػػرالضػػػػػػػػػػػبلؿ. ك   ،الطريػػػػػػػػػػػؽ. كاإلرشػػػػػػػػػػػاد الٌداللػػػػػػػػػػػةك  ،رى

ِجيُبوأفلِافكالسياؽ الذم كردت فيو لفظة  يرشدكف  ىكقكلو تعػالى: )الضبلؿ. (334)الًيدايةك  ََ َِْيْس َِ

فَيْضُشُدونَف ْْ ُُوأفِبافلََعِ ُه (َوْلُيْؤِم
 (335()336). 

                                                           

 91, صالمصدر نفسه: التنوخًٌنظر:  -5

 1523 -1522ص  ،2ج مادة ) ر ض ي( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب -6 

 332, صالفرج بعد الشدة: التنوخًٌنظر:  -7

  242ص ،  6ج ، " الراء والشٌن والدالباب "  ،لسان العرب: ابن منظور ـ ٌنظر:  1

186البقرة:  -  335  

62الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص  ٌنظر: -  336  



 -- 

ٍفعػػان فػػارتفعأقوامــا يرفــع-73 البحػػر [ ،نابغػػة الػػذبيانيال قػػاؿ ،: سػػاطع، أم. بػػرؽه رافػػعه : رفىٍعتػػو رى
 :]الطكيؿ

ػٍغًف عىنِّػي مكػذَّبه  الذيك  فتف كنػتي   الضِّ
 

ًمًفػػػػػػػيك   البػػػػػػػراءىًة نػػػػػػػاًفعي  عمػػػػػػػى  ال حى
(337)  

 

 : ]البحر الكامؿ[ . قاؿكالرفع: نقيض الخفض

 ال تنكػػػػػػػػػػػػػر لربػػػػػػػػػػػػػؾ قػػػػػػػػػػػػػدرةفاخضػػػػػػػػػػػػػع ك 
 

 

 (338)يرفػػػػػعفػػػػاهلل يخفػػػػػض مػػػػػف يشػػػػػاء ك  
 

ا, كيضع آخريف كردت ىذه ال مفظة في السياؽ:  كيرفع أقكامن
(339). 

 ،ًزيػػػداك  ،الزيػػػادة خػػػبلؼ النقصػػػاف. زاد الشػػػيء يزيػػػد زيػػػدان ك  ،الزيػػػادة النمػػػك: إيمانـــا زادىـــم-74
ػػزاداك  ،مىزيػػداك  ،زيػػادةك  ،يػادةزً ك  يػػدأم ازداد. ك  ،مى يػػد: الزيػػادةك  ،الزَّ يػػده ك  ،ىػػـ ًزيػػده عمػػى مائػػةك  ،الزِّ  ،زى

 :]البحر البسيط[ يقاؿ ذك اإلصبع العدكان

يػػػػػػػػػػػده عمػػػػػػػػػػػى مائػػػػػػػػػػػةك  ـي معشػػػػػػػػػػػر زى  أنػػػػػػػػػػػت
 

 (340)فكيػػػػػػدكني كيػػػػػػبل  فػػػػػػأجمعكا أمػػػػػػركـ  
 

فَقتْدفكالسياؽ الذم كردت فيو لفظة  كضعنا  ىػك قكلػو تعػالى: ) َِ تا  ُ فأل ف ِن  ُِ تا  ُ ُْفأل أل تِذيَنفَقتاَ فلَُهت

اف َُ افَوَقالُوأفَحْسُب ًُ ف ِيَما ْْ ََِزأَدُه ف ْْ َشْوُه ْْ ا َِ ف ْْ ُُ ي ُفَجَمُعوأفلَ ُِ فأْلَو َْ ُِْع ُفَو  .(342( )341) (َّللا 
                                                           

 37،ص2ٌنظر: دٌوان النابغة الذبٌانً: تحقٌق محمد أبو الفضل إبراهٌم، دار المعارف، القاهرة،ط - 4

  125ص ، 2ج ،مادة ) ر ف ع( الفراهٌدي،: الخلٌل بن أحمد كتاب العٌنـ ٌنظر :   5

89الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص  ٌنظر: -  339  

، والشعر ٌنظر: المفضلٌات: 1720ص ، 2ج،مادة ) ز ي د( : ابن منظور،ٌنظر : لسان العرب - 1

ل بن محمد الضبً، شرح: أبً محمد القاسم بن بشار األنباري، طبعه:  اختٌار: أبو العباس المفض 

 323،ص 1920س ٌعقوب الٌل، مطبعة اآلباء الٌسوعٌٌن،بٌروت، كارلو

173آل عمران: -  341  



 -- 

ـــو-75 ـــنقم إزالت ـــو ال  البحػػػر[ قػػػاؿ ذك الرمػػػة ،االضػػػمحبلؿالػػػذىاب كاالسػػػتحالة ك  : الػػػزكاؿ:عن
 :]الطكيؿ

 يػػػػػػػػػػػامُّ أي ا ك نَّػػػػػػػػػػػمً  ال تنحػػػػػػػػػػػاشي  كبيضػػػػػػػػػػػاءي 
 

 (343)يػػػػػػايمي كً منػػػػػػا زى  يػػػػػػؿى ا زً نىػػػػػػتٍ أى إذا مػػػػػػا رى  
 

كزالػػػػت الخيػػػػؿ  ،ال كزالػػػػت الشػػػػمس زكا ،كزكاؿ الشػػػػمس كػػػػذلؾ ،لممػػػػؾاب االػػػػزكاؿ ذىػػػػ
 :]البحر الكامؿ[ قاؿ األعشى ،زكيمةك  ،زاؿ زكاؿ فبلفك  ،بركبانيا زكاال

 ىػػػػػػػػذا النيػػػػػػػػار بػػػػػػػػدا ليػػػػػػػػا مػػػػػػػػف ىميػػػػػػػػا
 

 (344)مػػػػػػػػػا باليػػػػػػػػػا بالميػػػػػػػػػؿ زاؿ زكاليػػػػػػػػػا 
 

زالتو عنو النقـ   .(345)كفي الكتاب كردت ىذه المفظة في السياؽ:  كا 

كسىػترتيوي أسػتيريهي  أسػتار فػي أدنػى العػدد،ك  ،ستًر ستكر: جمع الاآلخرةستره اهلل في الدنيا و  -76
كسػياؽ لفظػة  السػتر  ىػك :  مػف  .(346): ما استىتىٍرتى بوالسٍُّترةي سىٍتران، كامرأةه ستيرةه: ذات ًستارةن، ك 

 .(347)ستر مسمما ستره اهلل في الدنيا, كاآلخرة 

                                                                                                                                                                                     

63الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص  ٌنظر: -  342  

، و الشعر ٌنظر: دٌوان ذي  1715،ص، 2ج،مادة ) ز و ل(  ،لسان العرب: ابن منظورٌنظر:  -4

ه: مجٌد طراد، دار الكتاب العربً، الرمة، شرح الخطٌب التبرٌزي، كتب مقدمَته، وهوامَشه، وفهاِرسَ 

 322م، ص1996هـ ،  1416بٌروت، 

،  38ص ،  7ج ًلم و)و ا ي ء(، الزاي و الباب ": الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي، كتاب العٌنـ ٌنظر :   5

  27والشعر ٌنظر فً دٌوانه، ص

 65الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -6

  236ص،  7ج ،مادة  س ت ر( ن أحمد الفراهٌدي، ): الخلٌل بكتاب العٌنـ ٌنظر :   1

119الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص  ٌنظر: -  347  



 -- 

ـي السٍَّقي. كالسِّقاء: الًقربة لمماء ك : ليما فسقى-77 كاالسًتقاءي األخذ مػف  .المبفسقى: السُّقيا اٍس
سىػقىى يىٍسػقي بطنىػة ك  .أٍسػقنى لغتػافا، كسػقى ك أم جعمناه لو سيقي ،فبلنان نيران أسقىٍينا النَّير كالًبٍئر. ك 

ػػٍقيان  فىػػذه المفظػػة  سػػقى  كردت فػػي الكتػػاب فػػي سػػياؽ قػػكؿ اهلل سػػبحانو كتعػػالى: ).(348)سى ََِستتَقىَٰ

ف ِلَىفألرِّ ِّف َول ىَٰ ََ ف  ْ  .(350( )349)(لَُهَمافُث

 ،السػػػبلمة التعػػػرم مػػػف اآلفػػػات الظػػػاىرةك  .(351)السػػػبلـ يكػػػكف بمعنػػػى السػػػبلمة :ســـالما-78
ًميـو قاؿ: ) ،الباطنةك   .(352)(ًبقىٍمبو سى

ـي سبلمةن ك  ـى يسم ػمَّـى ) قػاؿ تعػالى: ،سػبلمان كسػمَّمو اهللكقد سًم لىًكػفَّ المَّػوى سى ميكىىػا قػاؿ: )ك  ،(353)(كى اٍدخي
ـو آىًمنًػػيفى  كالسػػياؽ الػػذم كردت فيػػو ىػػك:  فجعػػؿ اهلل تعػػالى عميػػو النػػار بػػردا,  .(355) (354)(ًبسىػػبلى

 .(356)كسبلما 

 

                                                           

  190ـ 189ص ،  5ج ،( س ق يمادة ) ،  السابقالمصدرـ ٌنظر :  3

24القصص:  -  349  

77الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص  ٌنظر: -  350  

  265ص ،  7ج  ،" السٌن و الًلم و المٌم "  باب،مادة ) س ل م( ،كتاب العٌن: الفراهٌديـ ٌنظر :   6

 89الشعراء:  - 7

 43األنفال:  -  8

 46الحجر:  -9

 318ص  الراغب األصفهانً، ٌنظر المفردات فً غرٌب القرآن: - 10

67الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص  ٌنظر: -  356  



 -- 

: جمػدة فييػا الكلػد مػف الشػاة السػمىك  .(357)نحػكهؿي إخراجؾ الشعرة مف العجيف ك السَّ : سمَّى-79
مياء ،سمَّى: انقطع سبلىاك  ،المكاشيك   ،اليػـ: الحػزف الػذم يػذيب اإلنسػافك  .(358)فيي سى

   .(359)فانيّـَ يقاؿي: ىممتي الشحـى 

 .(360)كردت ىذه المفظة في السياؽ:  سٌمى ىمكمو 

ــُيلَ -80 أرضه ؿي شػػيءو إلػػى المػػيف، كذىػػاب الخشػػكنة، كقػػد سىػػيىؿى سيػػييمنةن. ك : السَّػػيؿ كيػػأمــري َس
ٍزنة. ك سىًيمىةه، فت أمػا .(361): نزلػكا عػف الجبػؿ إلػى السَّػيؿأىٍسيىؿى القكـي ذا قمت: سيمة فيي نقيض حى

  .(362)ت فيو فيك:  كأزاؿ ىٌمي ككىربي, كسيَّؿ أمرم  عف السياؽ الذم كرد

، تقػػكؿ: شػػٌد عميػػو فػػي القتػػاؿشــدَّ -81 ٍمػػؿي ، ددنا عمػػييـ شػػدةن كاحػػدة فػػي الحممػػةشػػ. ك : الشػػدُّ: الحى
 : ]البحر الكافر[ قاؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػػدىدنا شػػػػػػػػػػػػػػػػدةن ال عيػػػػػػػػػػػػػػػػب فييػػػػػػػػػػػػػػػػا  شى
 

ػػػػػػػػػػػػػحى فيحػػػػػػػػػػػػػي فىيػػػػػػػػػػػػػاحً    كقمنػػػػػػػػػػػػػا بالضُّ
 

، كالفعػػؿ: اشػػتدَّ. ك  أمػػا عػػف السػػياؽ الػػذم .(363): النجػػدة. كالشػػدةدَّةي: الصػػبلبةالشِّػػكالشػػدُّ: العىػػٍدكي
 .(364) اهللي تعالى عضده شدَّ كردت فيو فيك:  

                                                           

  192ص ،  7، ج"لسٌن والًلممادة )س ل( باب "ا : الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي،ـ ٌنظر : كتاب العٌن  1

 799ص  ،مادة ) ي ل ي( : الفٌروزآبادي،ظر: القاموس المحٌطٌن - 2

  678: الراغب األصفهانً، ٌنظر: المفردات فً غرٌب القرآن - 3

 65الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -4

   7ص ،  4ج  مادة ) س هـ ل(: الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي، كتاب العٌن ٌنظر:ـ   5

 108الفرج بعد الشدة : التنوخً:  ٌنظر: - 6

  213ص ،  6ج ،مادة ) ش د (، : الخلٌل بن أحمد الفراهٌديكتاب العٌنـ ٌنظر :  7

77الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص  ٌنظر: -  364  



 -- 

 

فحي عنو فصف:-82 فحتي عنو: أم عفكتي عنوك  ،: الجنبي مف كؿ شيء: الصَّ    .(365)صى

كىػػذه المفظػػة سػػياقييا  .(366)طمػػب أف يصػػفح لػػو عنػػوك  ،استصػػفحو ذنبػػو: اسػػتغفره إيػػاهك 
 .(367)كأمر بترؾ التعرض لو ىك:  فصفح عنو, 

ميٍصػمحه ك  ،فسػورجؿ صالح فػي ن. ك الصىبلحي نقيضي الطبلحمف صمح ك  :كل فاسد إصالح-83
ػػمحي: تصػػاليحي القػػكـً بيػػنيـ. ك اكأمػػكره. ك  ،فػػي أعمالػػو  .(368): أحسػػنت إلييػػاأصػػمحت إلػػى الدابَّػػةلصي

غاثتػو, كمف  سياقتيا الذم كردت فيو فيك:  ليعرؼ كنو تفصؿ اهلل عزَّ كجؿَّ بك شؼ شدائده, كا 
 .(369)فاسد لمف تمسَّؾ بطاعتو, كأخمص في خشيتو, كأصمح في نيتو  صبلح كؿِّ كا  

 ،صػػػمكات اهلل عمػػػى أنبيائػػػوكذكػػػرىـ. ك  ،ة الرسػػػكؿ لممػػػؤمنيف دعػػػاؤه ليػػػـصػػػبل :صـــموات -84
صػػػػبلة مغفرتػػػو ليػػػـ. ك  :قيػػػؿف ثنائػػػو عمػػػييـ كحسػػػػف ذكػػػره ليػػػـ. ك الصػػػالحيف مػػػف خمقػػػو: حسػػػك 

البحػػػر  [(371)السػػػفاح بػػػف بكيػػػر بػػػف معػػػداف اليربػػػكعي قػػػاؿ الشػػػاعرك  .(370)رالمبلئكػػػة اسػػػتغفا
 :]السريع
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مىػػػػػػػػػػػػػػى يىٍحيػػػػػػػػػػػػػػى كأىٍشػػػػػػػػػػػػػػياًعوً  ػػػػػػػػػػػػػػمَّى عى  صى
 

فيػػػكره  رىبٌ   ػػػًفيعه  غى ميطػػػاعٍ  كشى
 (372) 

 

 

فكالسػػياؽ الػػذم كردت فيػػو لفظػػة  كضػػعنا  ىػػك قكلػػو تعػػالى: ) ْْ ِهتت بِّ تتنفض  فمِّ فَصتتََِوأ ر ْْ ِئتتَ فَعَِتتْيِه
أُولََٰ

فۖفَوأُف ُدونَفَوَضْحَمةر ََ ُْفأْلُمْه ِئَ فُه
 .(374( )373) (ولََٰ

ػػكف: ىػػك أف تىًقػػيى شػػيئان ممػػا ييفًسػػديهحرمــك صــان-85 ػػانو صػػكننا ك  .(375): الصَّ  ًصػػيانةن فيػػككصى

ػكفه  : حفظػوك  ،مصي ميػؾ بضػػـ الحػاًء: نسػػاؤؾك  .(376)كاصػػطانىوي  ،مىٍصػػكيكفه ىػػي ك  ،كمػا تحًمػػي ،حيرى

ػػػةه  ،المحػػػارـي  ـه مه. ك كيفػػػتح راؤ  ،كمكريمػػػة ،الكاحػػػدة: مىٍحريمى يػػػارًحػػػ كُّجي ـه تىزى ـه: ميحػػػرَّ ـى منػػػو ك  ،حػػػرَّ ػػػرُّ تىحى

ًبحيرمىةو: تمنع
 .(378)كردت المفظتاف في السياؽ:  كحقف دمؾ, كصاف حرمؾ .(377)

ػػمافي كاحػػده. ك مــا عميــك َضــِمنَ -86 ػػاًمف: الًضػػمفي كالضَّ ػػميف: الضَّ ءو أيحػػًرزى فيػػو كػػؿ شػػي. ك الضى

 .(380)ىك: كضمف ما عميؾ, كأخرجؾ كالسياؽ الذم كردت فيو  .(379)شيءه فقد ضيمِّنو
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ًميتي : قاؿ ،، أم شريؼكرجؿ عالي الكعب :منزلتك سأعمي-87  .لمَّا عىبلى كىٍعبىؾى لي عى

مكاك  ًمػي يىٍعمىػى عػبلءن.  :الشػرؼكتقكؿ في الرفعة ك  ،تقكؿ: لكؿ شيءو عىبل: عبل يىٍعميك عي عى
كالسػياؽ الػػذم كردت  .(381)القػـك ةً ًميَّػىػؤالًء عً : مػف أىػؿ الشػرؼ. ك النػاس، أم ًميَّػةً فػبلف مػف عً ك 

   .(382) فيو ىك:  كسأعمي منزلتؾ, كأبم  بؾ أعمى مراتب نظرائؾ 

ـــك-88 ـــي الشـــدة َيْعرف . ًعٍرفانػػػا. ك عرفػػػتي الشػػػيءى معرفػػػةن ك  :ف ًريػػػؼه ، عى ، معػػػركؼه أمػػػره عػػػارؼه
: المعركؼك   :]البحر الطكيؿ[ . قاؿ النَّابغةالعيٍرؼي

ٍدلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ك   ءىهكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اهلل إال عى
 

 (383)ال العيٍرؼي ضائعبل النٍُّكري مىٍعركؼه ك ف 

 
 

ًدفاعي اهلل عػف العبػد المىكػاًره ىيك  ،: عافى مف العافيةعافى-89
عافػاهي اهلل تعػالى تقػكؿ:  .(384)

كالسػياؽ الػذم كردت فيػو ىػذه  .(385)أعفػاه اهلل بمعنػى عافػاهك  ،كىك يعافيو معافػاةن  ،مف مكركىةو 
   .(386) ميو السبلـاهلل عز كجؿ أيكب ع عافىالمفظة ىك:  

أم:   ،اعتصػػمتي بػػاهللً ةي أف يٍعًصػػمىؾى اهللي مػػف الشػػر، أم: يػػدفعي عنػػؾ. ك : الًعٍصػػمى عصــم -90
. أعصػػمتي فبلنػػا: ىيَّػػأتي لػػو مػػا يعتصػػـ  بػػوعػػف الشػػر. كاستعصػػمت، أم: أبيػػت. ك امتنعػػت بػػو 

 :]مف البسيط[. قاؿغريؽي يىٍعتىًصـي بما تنالو يديه، أم يمجأ إليوالك 
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 (387)حو بالخكؼ ميعتصمابلَّ يظؿي م

ػػمتي ك  ،عصػػمة اهلل لػػوك  كالسػػياؽ الػػذم  .(388)لجػػأت إلػػى شػػيء اعتصػػمت بػػو :، أمأىٍعصى
 .(389)ىك:  كعصمة اهلل لو منيا   كردت فيو لفظة  العصمة

ف يشػػاء. مػػف يػذؿ مػػ، ك اهلل العزيػػز يعػز مػػف يشػػاءك  تعػػالى،: العػػزة هلل تبػارؾ ك الــدين إعــزاز-91
 :  ]بحر الطكيؿال[ ي معنى اإلعزاز قاؿ طرفةفك  .(390)اعتز باهلل أعزه اهلل

ػػػػػػػػػرٍتوي تىٍغًمػػػػػػػػػبي اٍبنىػػػػػػػػػةي كائػػػػػػػػػؿو    كلػػػػػػػػػك حىضى
 

 لىكػػػػػػػػػػانيكا لػػػػػػػػػػو ًعػػػػػػػػػػٌزان عىزيػػػػػػػػػػزان كناًصػػػػػػػػػػرا 
 

قكلو تعػالى: )فىسىػٍكؼى يىػٍأًتي المَّػوي ًبقىػٍكـو ييًحػبُّييـٍ ك  ،كالغمبة ،الشدةك  ،العز في األصؿ: القكةك 
مىػػى اٍلميػػؤٍ  ييًحبُّكنىػػوي أىًذلَّػػةو عى (كى ػػاًفًريفى مىػػى اٍلكى أم جػػانبيـ غمػػيظ عمػػى الكػػافريف لػػيف  .(391)ًمًنيفى أىًعػػزَّةو عى

 : ]بحر الكامؿ [ابف األعرابي قاؿ الشاعر ،عمى المؤمنيف

ػػػػػػػػػػػػابيييـٍ  ػػػػػػػػػػػػةن أىٍحسى ػػػػػػػػػػػػكًه كىًريمى  بًػػػػػػػػػػػػيضي اٍلكيجي
 

 (392)نىاًئبىػػػةو ًعػػػزىازي اآلنيػػػؼً  كيػػػؿِّ  فػػػي 
 

عػػز  ظيػػاره عمػػى كػػؿ ديػػف, كقمػػع ك السػػياؽ الػػذم كردت فيػػو لفظػػة  إعػػزاز ىػػك :  كا  از الػػديف, كا 
 .(393)الجاحديف المشركيف,  كقتؿ أكلئؾ الكفرة المارقيف 
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 .(394)الغفػػػكراهلل العىفيػػػكُّ ، ك عنػػػو تعفيػػػك العفػػػك تركيػػػؾى إنسػػػانا اسػػػتكجب عقكبػػػة فعفػػػكتى  :عفـــا-92
: لىقاؿ في كصفو تعػاك  ،كالسبلمة ،أم ترؾ العقكبة ،كالعافية ،قكليـ في الدعاء أسألؾ العٍفكك 

فيػكرنا( فيػك ا غى )ًإفَّ المَّوى كىافى عى
كقػد كردت ىػذه المفظػة فػي السػياؽ:  فبمػ  كسػرل كبلمػو  .(396) (395)

 .(397)فعفا عنو 

ٍيػػره عيٍقبنػػػامنػػو قكلػػػو تعػػالى: )ك  ،: عقػػب كػػؿ شػػيء آخػػرهفأعقــب-93 ٍيػػره ثىكىابنػػا كىخى  ،(398)(ىيػػكى خى
أك شػػرا  ،اعتقػػب الرجػػؿ خيػػراك  ،قبػػةأم العا ،قػػالكا العقبػػى لػػؾ فػػي الخيػػركالعقبػػى جػػزاء األمػػر. ك 

كالسياؽ الذم كردت فيو لفظة  أعقب   .(399): جازاهأعقبو عمى ما صنعع: كافأه بو. ك بما صن
 .(400) بصنع خفي فأعقب ىك:  

ػػاعى  :عمََّمــو-94 ـي عممن ـى يعمػػ ًيػػؿ. ك  ،ًمػػ مػػنقػػيض جى ـ ،ةرجػػؿ عبلَّ فػػتف أنكػػركا العمػػيـ  ،عمػػيـك  ،كعػػبلى
ًمػػػيـه ًإنِّػػفػػتف اهلل يحكػػػي عػػػف يكسػػػؼ ) ًفػػػيظه عى أمػػػا عػػف السػػػياؽ الػػػذم كردت فيػػػو  .(402) (401)(ي حى

 .(403)فيك:  فصاح أييا الياتؼ: أنا أعطيؾ عشرة آالؼ دينار, كعممني 
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 ،عػػػاذ اهلل: معنػػػاه: أعػػػكذ بػػػاهللمكعيػػػاذا. ك  ،، أم: ألجػػػأ إلػػػى اهلل، عػػػكذاأعػػػكذ بػػػاهلل :يعيـــذك-95
 (405)اهلل عزَّ كجؿَّ أف يعيذؾ  كقد كردت في السياؽ:  فسأؿ(404)التعكيذكمنو: العكذة، ك 

  .(406)غفراك  ،غفراناك  ،اهلل الغفكر الغفار يغفر الذنكب مغفرةك : ا فر-96
 :  ]كامؿالبحر ال[ قاؿ الشاعر

ػػػػػػػػكه لىػػػػػػػػوي  نىػػػػػػػػًت الكجي ػػػػػػػػٍف عى  ًفػػػػػػػػي ًظػػػػػػػػؿِّ مى
 

ًمؾي الميميكًؾ ك    ًلؾي الغفرً امى مى

 
 

ففتعػالى: ) كالسياؽ الذم كردت فيو ىذه المفظة ىػك قكلػو.(407)الغفر: الستر ف ِ   ْْ تاَنفَقتْولَُه َُ َوَمتاف

ا َُ ُُوَب افُذ َُ َِْضفلَ افأْغ َُ أَنفَقالُوأفَضب 
 )(408()409). 

: النيصػرةي، قػاؿ تعػالىك  ،: الفتح نقػيض اإلغػبلؽبإذن اهلل الفت: كان-97 حيكا : )ًإٍف تىٍسػتىٍفتً الفػتحي
ـي اٍلفىٍتحي  اءىكي  .(411)نحػك ذلػؾك  ،ألتيو النَّصػرى عميػوسػ أٍم: ،استفتحتي اهللى عمػى فيػبلفو ك . (410)(فىقىٍد جى

 .(412)كقد كردت لفظة الفتح في السياؽ:  ككاف الفتح بتذف اهلل 
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ّـِ : الفرج _98  :]البحر البسيط[ الشاعر قاؿ ،فرَّجو اهلل تفريجا فاٍنفىرىجى ك  ،ذىاب الغى

 يػػػػػػػػا فىػػػػػػػػارجى الكػػػػػػػػرًب مسػػػػػػػػدكالن عسػػػػػػػػاكريهي 
 

ّـَ الظيممػػػػػػًة الفمػػػػػػؽي    (413)كمػػػػػػا يفػػػػػػًرجُّ غػػػػػػ
 

ّـِ  الفػػرجي ك  يقػػاؿي فػػرَّج اهللي عنػػؾى  ،انكشػػاؼي الغىػػ
كسػػياؽ ىػػذه المفظػػة ىػػك:  كال فػػرج أفػػرج .(414)

 .(415)مف الحياة كالعمارة 
ػةه  امػرأةه كفىًرحه مف الفىػرىًح ، ك  ،: رجؿه فىٍرحافه قمُبك ليفرح-99 : تقيػكؿي كفىٍرحػى مثػؿ عىٍطشىػى، ك  ،فىًرحى

ٍفػػػػػ كح، فػػػػػاك  ،ًرحه مػػػػػا يىسيػػػػػرُّني بػػػػػو مي ٍفػػػػػري : المى : الشػػػػػيءي الػػػػػذم الميفػػػػػًرحشػػػػػيء أنػػػػػا أفػػػػػرحي بػػػػػو، ك لمىفركحي
ا .(416)يييٍفرحن  .(417)أما عف السياؽ الذم كردت فيو فيك:  فكادكا يمكتكف فرحن
ػػػةفـــك-100 تفيػػػؾي الحنكػػػيف تىٍفًصػػػؿ مػػػا ك. ك : فككػػػتي الشػػػيء فانفػػػٌؾ. ككتػػػابو مختػػػكـو تىفيػػػؾي خاتمى

، كمػا قػاؿ ًفكاكػاك  ،ٍكػت األسػير فكَّػان فىكى ك  ،أك أسػيران  ،: الشػيء الػذم تفيػؾي بػو رىىنػان الًفكىػاؾي بينيما. ك 
 : ]البحر البسيط418) [)بف أبي سممى زىير

قىتٍػػػػػػػػػػػػػػػؾى بػػػػػػػػػػػػػػػرىٍىفو ال  فىكػػػػػػػػػػػػػػػاؾى لىػػػػػػػػػػػػػػػوي  كفارى
 

ػػػػػى الػػػػػٌرىفي قػػػػػد  يػػػػػٍكـى الػػػػػكداعً   فأمسى
ًمقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  (419)غى
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كمػػف فػػؾَّ عػػف مكػػركب, فػػؾَّ اهلل عنػػو كربػػةن مػػف كػػرب يػػكمش كردت ىػػذه المفظػػة فػػي السػػياؽ:  
 .(420) القيامة
: البىػٍردي عينيا قرت-101 دي ك  ،طعػاـه قػاره ك  ،يػكـه قىػره ك  ،رَّةه ليمػةه قىػ، ك : القيػرُّ  ىػك أقػري مػف القيػرِّ أم أىٍبػرى

 :]البحر الطكيؿ[ ، قاؿ امرؤ القيسيككف باردان ك  ،مف الكافكر

ٍينًػػػػي ػػػػا تىرى الىػػػػًة جػػػػاًبرو  فػػػػي فىًتمَّ  ًرحى
 

ػػػػرىجو كػػػػالقىرِّ تىٍخًفػػػػؽي أىٍكفىػػػػاًني عمػػػػى   حى
 

نىٍت. ك في قىرًَّت العػي، ك شيءو قرَّت بو عىينيؾ رَّةي كؿُّ القي ك  : الميسػتىقىرُّ تىقىػري قيػرَّةن نقػيض سىػخي القىػراري
، ك  .مف األرض يىقىػرُّ أم مػا ك  ،مػا يتقػارُّ فػي مكانًػو. ك فبلفه قػاره أم سػاًكفه كأقررتيو في مىقىرِّه ليىقىرَّ

ًْ ) كقػػد كردت ىػذه المفظػػة فػي سػػياؽ قػكؿ المػػكلى عػػزَّ كجػؿ: .(421)يسػتىًقر ررِه َكرر َفَرَدْدَنرراهُ إِلَررىم أُمك

ُنَها َواَل َتْحَزنَ  ٌْ (َتَقر  َع
 (422( )423). 

ّـَ يػٍذىىبي فقػد انقىشػعى  : كؿ شػيءو يغشػى كىٍجينػاتنقشع-102 كانقشػعى اليػـ عػف القمػب. كاٍنقىشػع  ،ثػ
حابي سَّػػ: الالًقشىػػعي قشػػع: أذىبتػػوي فػػذىىب. ك انك  ،شَّػػعى قى قشػػعًت السَّػػحاب فىتى ، ك البىػػٍردي: أم ذىػػبالػػببلءي ك 

قيػػكاأقشىػػع القػػكـي عنػػوالػػذَّاًىبي عػػف السَّػػماًء. ك  كقػػد كردت ىػػذه المفظػػة فػػي السػػياؽ:  .(424): أم تىفىرَّ
ـى تنقشع   يقكؿ: سحابة ث
(425). 
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: كفػاؾ ىػذا األمػر أم حسػبيؾك  مف كيًفػيى كىفىػى يٍكًفػي ًكفايػةن إذا قػاـ بػاألمر. :كاف  -103  ،يقػاؿي
كعب بػػػػف مالػػػػؾ قػػػػاؿ الشػػػػاعر  ،اكتفيػػػػت بػػػػوك  ،لشػػػػيءي يكفيػػػػؾكىفػػػػاؾ اك  ،كفػػػػاه مػػػػا أىمػػػػو ًكفايػػػػةن ك 

 :]البحر الكامؿ[ األنصارم

ٍيًرنىػػػػػػافى  ػػػػػػٍف غى مىػػػػػػى مى  كىفىػػػػػػى ًبنىػػػػػػا فىٍضػػػػػػبلن عى
 

 (426)محمػػػػػػػػػػػػػدو إيَّانػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػيِّ حػػػػػػػػػػػػػبُّ النَّ  
 

اهي   .(427)كالسياؽ الذم كردت فيو ىذه المفظة ىك:  فكفاه اهلل ذلؾ بمطفو, كنجَّ
مػػػف األرض: مػػػا  المىسػػػاؾي ك  و، كاستمسػػػكت بػػػو.تمسػػػكت بػػػ، ك : مسػػػكت بالشػػػيءأمســـك-104

ٍمعيػػػػو: ميسيػػػػؾييمًسػػػػؾي المػػػػاء، ك  جى
أفػػػػكاه األيٍسػػػػًد  أمسػػػػؾ  كردت ىػػػػذه المفظػػػػة فػػػػي السػػػػياؽ:  .(428)

 .(429) عنو
ـــزل-105 نػػػزؿ كممػػػة  .(430)، أك مػػػف عمػػػك إلػػػى أسػػػفؿنػػػزؿ فػػػبلفه عػػػف الدابػػػة: اهلل ســـكينتو أن

 .(431)كقكعوك  ،صحيحة تدؿ عمى ىبكط الشيء
 

ررِه )ه المفظػػة كرد فػػي اآليػػة الكريمػػة مػػف قػػكؿ اهلل عػػز كجػػؿ: كالسػػياؽ ليػػذ ٌْ ُ َسررِكٌَنَتُه َعلَ َفررأَْنَزَل هللا 

َدهُ ِبُجُنود    ٌ  .(433( )432) (َوأَ
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نػػو لنىًسػػيك  ،نسػػي فػػبلف شػػيئا كػػاف يػػذكره: ُ مومــو َنِســيَ -106 الشػػيء ك  ،أم: كثيػػر النسػػياف ،ا 
 ،لغماـ لككنو ساتر الضكء الشػمسكمنو ا ،الغـ: ستر الشيءك  .(434)الذم ال يذكر ىك المنسي

ػػةن(ك  ـٍ غيمَّ مىػػٍيكي ـٍ عى ّـَ الى يىكيػػٍف أىٍمػػريكي ػػو األمػػر قػػاؿ تعػػالى: )ثيػػ غمَّ
ّـَ ك   ،(435) ػػ ػػةه أم كربػػة يقػػاؿ غي أم  غيمَّ

 .(437)كردت ىذه المفظة في السياؽ:  نسي غمكمو  .(436)كيربةه كربه ك 

ـه نػػػ اهلل عميـــك أنعـــم-107 ـي نىٍعمػػػةن فيػػػك نىًعػػػ ـى يىػػػٍنعى ػػػٍنعىـ: نىًعػػػ البحػػػر   [الشػػػاعر قػػػاؿ ،اعـه بىػػػيِّف المى
 :    ]رجزال

 أكاًنكينَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ ك  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا أكانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس الٌنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ دائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لكنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ  
 

ـي: الخفػػػضي ك  .كالنَّعمػػػاءي اسػػػـ النَّعمػػػة أنعػػػـ اهلل ك  كالنٍِّعمػػػةي: اليػػػد الٌصػػػالحة، .الدَّعػػػةكالنًَّعػػػي
 .(438)عميو

ػػػبللة.ىيًدم فاىـــداه-108 ػػػذَّاؽك  .(439)لىتػػػد: اليػػػدل نقػػػيض الضَّ  أنشػػػد ابػػػف بػػػرم ليزيػػػد بػػػف خى
 :]البحر الكامؿ[

ػػػتٍ  كلقػػػد أىضػػػاءى لػػػؾ الطَّريػػػؽي،  كأىٍنيىجى
 

 ،  (440)يعػػدم كالييػػدىل سيػػبيؿي المكػػاًرـً
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 .(441)كردت ىذه المفظة في السياؽ:  فتاب عميو, كىداه 

دى  يىًردي يكـى الًكٍرًد. سالمين وردوىا-109    .(442)أكرادان  ،توكرد، ك كردت الطيري الماءك : مف كىرى

كسػػػػػػياؽ ىػػػػػػذه المفظػػػػػػة  كرد  ىك: فسػػػػػػارا إلػػػػػػى المدينػػػػػػة, فكردكىػػػػػػا  بمعنػػػػػػى السػػػػػػبلمة. سػػػػػػالميفك 
 .(443)سالميف 

(قاؿ تعالى :وضع-110 ٍنػؾى ًكٍزرىؾى ٍعنىا عى : )كىكىضى
كضػعا  ،يضػعو بفػتح ضػادىما . كضػعو(444)

ػػػا لػػػوي كضػػػعو ك  ،عنػػػو: حػػػطَّ مػػػف قػػػدًرهكضػػػعو ك  ،حطػػػو مكضػػػعاك  عميػػػو  عػػػف غريمػػػو: نقػػػص ممَّ
ػػػعيوكالػػػدـى ك  ،كضػػػع عنػػػو الػػػديفى كالكضػػػع: ضػػػد الرفػػػع. ك  .(445)شػػػيئنا  ،جميػػػعى أنػػػكاع الجنايػػػًة يىضى

ًضيعه أم مكضكعه  ٍضعنا: أسقطو عنو. كدىيفه كى  :]البحر الطكيؿ [أنشد لجميؿك  ،كى

كدىه مىبىتٍػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ الػػػػػػػػػػػػػػػػنٍَّفسي ًإالَّ كيري  فػػػػػػػػػػػػػػػػًتٍف غى
 

ٍنػػًؾ كًضػػيعي  فىػػدىٍيني ًإذان يػػا بيػػٍثفي    (446)عى
 

ٍعنىا عىٍنؾى ًكٍزرىؾى ياؽ الذم كردت فيو لفظة  كضعنا  ىك قكلو تعالى: )كالس  .(447) (كىكىضى

مػف  ىػك، كمىكعػكدةن، ك مكعػكدا، ك مكًعػدىةن ، ك مىٍكًعدنا، ك كىٍعدان ، ك بو ًعدىةن كعىدىهي األمر ك  :وعده- 111
 ،كالمكذكبػػة ،المصػدكقةك  ،المرجػكعك  ،مفعكلػة كػالمحمكؼك  ،المصػادر التػي جػاءت عمػى مفعػكؿ
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(قػػػاؿ تعػػػالى ػػػاًدًقيفى تىػػػى ىىػػػذىا اٍلكىٍعػػػدي ًإٍف كيٍنػػػتيـٍ صى يىقيكليػػػكفى مى : )كى
أم إنجػػػاز ىػػػذا الكعػػػد أركنػػػا  ،(448)

 :]البحر الكافر[ قاؿ جرير .(449)ذلؾ

 بالًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداتً  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أيمامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي تيعٌممي 
 

 (450)الٌصػػػػػػػػػػػادياتً  كمػػػػػػػػػػػا تىشػػػػػػػػػػػفي القميػػػػػػػػػػػكبى  
 

اآليػػات فػػي الشػػدائد كشػػفيا اهلل كالسػػياؽ الػػذم كردت فيػػو لفظػػة  كعػػد  ىػػك:  مػػف لػػـز قػػراءة ىػػذه 
عنو, ألنَّو قد كيعد 
(451). 

فؽي: كؿي شيءو متسؽ متوفق-112  ٍفػؽ، قػاؿ: فى اتِّ فؽ عمى : الكى  ،ييػكيف شػتَّى اؽو كاحدو فيك: كى
فبلنا فػي مكضػع كػذا، االتفاؽ. تقكؿ: كافقت ك  ،الميصادفة منو المكافىقىة في معنىكيقعف كفقا. ك 
كنػػا مػػف أمرنػػا عمػػى ك  ،هلل، فيػػك مكفػػؽه رشػػيده ؽ عبػػد حتػػى يكفقػػو ا: ال يتكفَّػػتقػػكؿأم صػػادفتو. ك 

 .(453)كردت ىذه المفظة في السياؽ:  فكفؽ اهلل شعيبا  .(452)ًكفاؽ

قػػاؿ أبػػك معقػػؿ  ،كاًقيػػةن: صػػانوي ك  ،ًكقايػػةن  ،: كقػػاه اهلل كقينػػااهلل ســيئات مــا مكــروا فوقــاىم-113
 : ]البحر الكافر[ الييذلي

 قنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ ًإفَّ لكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفَّ ح
 

 كاقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه ككاًقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة الًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلبً ك  
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اهي وقاه مى (ك  ،: حى ـي المَّوي شىرَّ ذىًلؾى اٍليىٍكـً قىاىي في التنزيؿ: )فىكى
(454) (455).  

( ،: اليسر ضدَّ العيسرً يسرا-114 ـي اٍلعيٍسرى ـي اٍلييٍسرى كىالى ييًريدي ًبكي قاؿ تعالى:)ييًريدي المَّوي ًبكي
(456). 

ػػػيىٍجعىؿي المَّػػػوي بىٍعػػػدى عي  ( ػػػذاك  ،(457)(ٍسػػػرو ييٍسػػػرناسى ػػػرى أم تىسػػػيَّؿك  ،تيسَّػػػر كى  ... قػػػاؿ تعػػػالى: ،استيسى
ػػػا تىيىسَّػػػرى ًمٍنػػػوي ) كالسػػػياؽ الػػػذم كردت فيػػػو  .(459)الميسػػػكر: السػػػيؿك  ،اليسػػػير... ك (458)(فىػػػاٍقرىءيكا مى

 .(460)لفظة   يسر  ىك  ال يغمب العسر الكاحد يسريف 

ـــُيمن-115 ػػػفه ك  ،د اليسػػػارلميمنػػػة.... كاليمػػػيف ضػػػ: البركػػػة كابالضـــم ال  ،أيػػػاًمفي ك  ،كأىيمػػػافه  ،أٍيمي
مػػا أتػػى بػػو النبػػي صػػمى لك  ،الخضػػكع لمشػػريعةك  ،اإليمػػاف إظيػػار القبػػكؿك  .(461)البركػػة ،أىيػػاميفي ك 

(قػػػػػاؿ اهلل تعػػػػػالى ،تصػػػػػديقو بالقمػػػػػبك  ،اعتقػػػػػادهك  ،سػػػػػمـاهلل عميػػػػػو ك  ػػػػػٍؤًمًنيفى ؿي اٍلمي : )كىأىنىػػػػػا أىكَّ
(462)، 

     :                     ]البحر الطكيؿ[ بف مرداس العباس قاؿ الشاعرك  ،كاإليماف: التصديؽ
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ػػػػػػػػافى قىٍكمنىػػػػػػػػا مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿي كى  قىػػػػػػػػٍد كى نَّػػػػػػػػا كى  آمى
 

ػػػػػػػػمُّكفى ًلؤٍلىٍكثىػػػػػػػػاًف قىٍبػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػد ييصى مَّ  (463)ميحى
 

متعػػددة يصػػعب اإلحاطػػة  ابعػػادن المعنكيػػة أ ،لفػػاظ السػػراء الماديػػةيتبػػٌيف ممػػا سػػبؽ أف أل
األبعػاد  مػف المعمػـك أفَّ ك  ،يؿ المثاؿ ال الحصرعمى سب كسأذكر منيا بما يسمح بو المقاـ ،بيا

كىػػك  ،بعػػد نفسػػيليػػا  ،مثػػؿ: خػػذ قيػكده ،فاأللفػاظ المتعمقػػة بػػالعفك ،تتكامػػؿك  ،تتػداخؿ فيمػػا بينيػػا
ػا؛  ،حريتو االمتناف لمف يعتبره المىٍعفك عنو سببنا فيك  ،الشعكر بالمحبة كليا بعػد اجتمػاعيه أيضن

 يحمػػػبلف لفظػػػاف ،تجديػػػد الػػػنعـك  ،الثػػػكاب ا، كلفظػػػمػػػعقكيػػػة الػػػركابط بػػػيف عناصػػػر المجتىػػػك تك 
فػاهلل  ،سػبحانو كتعػالى داللة دينيػة عنػدما تتعمػؽ بػاهلل يتضمنافقد ك  ،دالالت الترابط بيف الناس

 الصالحات.عامبلن  ،الى يجزؿ العطاء لمف كاف مؤمنن سبحانو كتعا

دنا سياسػية؛ بعػايجػد أ ،كمػا شػابييما كالتمكػيف، ،االسػتخبلؼ تػيظلف فػي ا،كالناظر أيضن 
.  ،مػػػػف ارتػػػػبط بػػػػاهلل سػػػػبحانو كتعػػػػالىالقيػػػػادة لك  ،فػػػػالتمكيف فػػػػي األرض كنصػػػػر اهلل عػػػػزَّ كجػػػػؿَّ

 عمارة ىذه األرض.ك  ،ستقرارفيك يفيد اال ،لمتمكيف بعده حضارم أيضاك 

أمثاليػا تحمػؿ أبعػادنا منيػا: ك  ،كؿ ىذه األلفاظ ،اإلمداد باألكالدك  ،كالمطر ،كألفاظ الرزؽ
 ي؛ فاستغفار اإلنساف سببه لنزكؿ النعـ عمى المستغفر المنيب إلى اهلل.البعد الدين

كمنيػػػا البعػػػد  ،نجػػػدىا تحمػػػؿ أبعػػػادنا ،ىػػػي: فسػػػقى ليمػػػاك  ،لػػػك نظرنػػػا إلػػػى لفظػػػة أخػػػرلك 
 ،اف مػػا أعطػػاه اإلنسػػاف مػػف طاقػػاتاسػػتغبلؿ اإلنسػػك  ،كالػػذم ىػػك مسػػاعدة الضػػعيؼ ،التربػػكم

ا يعىدُّ نكعنا مف التكافؿ االجتماعي. مساعدتيـ. كىذا أيك  ،كقدرات لعكف اآلخريف  ضن
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ػػػػوي فسػػػػكؼ نجػػػػد فػػػػي طياتيػػػػاعنػػػػد كقكفنػػػػا قمػػػػيبلن عمػػػػى كمك   ،البعػػػػد الحضػػػػارم مػػػػة: عمَّمى
كىػػػػك  ،لبعػػػػد االجتمػػػػاعيفالحضػػػػارات مػػػػف أىػػػػـ مرتكزاتيػػػػا العمػػػػـ. كلفظػػػػة عمَّمػػػػو أيضػػػػا تحمػػػػؿ ا

متعػػددة  أيضػػا ألفػػاظ ممػػا يحمػػؿ بعػػدا اجتماعيػػا راقيػػاكالتعػػاكف بػػيف أفػػراد المجتمػػع. ك  ،التكػػاتؼ
و ،منيا: عاكنو  كىفىمىو. ،فىدىاهك  ،كأغاثو ،كعكضَّ

ذا تأممنػا  جػػد مػػف أبعػاد ىػػذه المفظػػة بعػػدا ن ،أعنػي ىنػػا بػػالمكىكب مػاالن ك  ،(كىػػب)لفظػػة كا 
 إلى حالة الكفاؼ. ،كالفاقة ،الفقرك  ،د يخرج شخصا مف دائرة الضائقةاقتصاديا؛ فالعطاء ق

بعػد حضػارم؛ فاألمػة اآلمنػة المطمئنػة ىػي  ،ىي ضد الخػكؼكالتي  ،كفي لفظة أىمَّنىًني
 ،: الجكانػب االقتصػاديةمثؿ ،اإلنتاج في جكانب الحياة المختمفةك  ،أمة ميتيسره ليا سيبؿ اإلبداع

 غيرىا.ك  ،كالفكرية

اجتماعيػػػا؛  فيػػػي تحمػػػؿ بعػػػدا ،كالمنعػػػة ،كالتػػػي ىػػػي بمعنػػػى الحمايػػػة ،أمػػا لفظػػػة اإلجػػػارة
ػار مػف سيػبيؿ العػيشكذا ما يحك  ،الرعاية مجير يكفِّر جانبا مففال كػذا أيضػا تحمػؿ ك  ،تاجو الميجى

 تمؾ المفظة بعدنا أمنينا؛ فالميجيري يتكفَّؿ بحماية الميجار مف أم عدكافو قد يقع عميو.

يحمػؿ فػي معنػاه الرشػد مػف جانبػو الػديني ك  ،نقػيض الغىػي ،(يرشـدون)لفظػة  في كالريشدي 
بػػو االجتمػػاعي ىػػك فاتحػػة جكانػػب الخيػػر فػػي المجتمعػػات؛ مػػف جانك  ،رضػػا اهلل سػػبحانو كتعػػالى

 االتفاؽ.ك  ،كف لمناس أبكاب الكفاؽيفتحك  ،الكئاـ ائؽقبلء يحممكف لمناس طر فالراشدكف الع

منيػػا:  ،كمػػف األلفػػاظ التػػي أحببػػت التعػػريج عمييػػا لفظػػة الصػػفح؛ لمػػا تحممػػو مػػف أبعػػاد
 ،ضػياءو مػف  تو حاسػطَّر لمنػاس صػف سػمـ(فالرسػكؿ محمػد )صػمى اهلل عميػو ك  ،البعد االجتمػاعي

ميا ىػػػذه ال ،(464) فػػأنتـ الطمقػػػاء اذىبػػػكا'قكلتػػػو المشػػػيكرة: ،حاتمػػف تمػػػؾ الصػػػفك  مقكلػػػة التػػػي سػػػجَّ
؛ فالصفح ينتج مجتمعنا متماسكنا.ك  ،التاريخي   رددىا الزمافي
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أمػا عػف بعػده  ،الشػحناء مػف النفػكسك  ،البغضػاءك  ،يستؿُّ الحقػد فيك كلمصفح بعده نفسي
 فيك دربي التعاكف لمنيكض بالمجتمع.الحضارم؛ 

 ،لربمػػا كجػػد القػػارلء الكػػريـ أفَّ األلفػػاظ األخػػرل ال تنفصػػؿ عػػف ىػػذه األلفػػاظ المػػذككرةك 
         مف حيث األبعاد التي تنتمي إلييا.

 :الفروق المغوية في ألفاظ السرَّاء: ثالثالمبحث ال

 مػػف منظػػار التػػرادؼ كغيػػره، بػػيف األلفػػاظ نػػاقش عممػػاء المغػػة العػػرب العبلقػػات الدالليػػة
إلػى ذلػؾ، فقػاؿ  يرشػدمػا  ر الػديف الػرازمإلمػاـ فخػا كفػي حػديث كذىبكا في ذلؾ مذاىب شػتى،

قاؿ: كمف الناس مػف  ،شيء كاحد باعتبار كاحد  ىك األلفاظ المفردة الدالة عمىلترادؼ:  عف ا
ـي الػذاتإمػا  زعـ أف كؿَّ ما ييظف مف المترادفات فيػك مػف الميتباينػات؛ك  ،أنكره  ،ألفَّ أحػدىما اسػ

اآلخر اسـي الصفة أك صفةي الصفةك 
(465). 

األسػػػػماء يكجػػػػب ك  ،لشػػػػاىد عمػػػػى أف اخػػػػتبلؼ العبػػػػاراتا قػػػػاؿ أبػػػػك ىػػػػبلؿ العسػػػػكرم: ك 
ذا أشػير إلػى الشػيء مػرة كاحػدة ك  ،سػـ كممػة تػدؿ عمػى معنػى اإلشػارةاخػتبلؼ المعػاني: أف اال ا 

كاضػػع المغػػة حكػػيـ ال يػػأتي فييػػا بمػػا ال يفيػػد؛ ك كثالثػػة غيػػر مفيػػدة.  ،إلشػػارة إليػػو ثانيػػةفعػػرؼ فا
عػػيف مػػف األعيػػاف فػػي لغػػة ك  ،ف يجريػػاف عمػػى معنػػى مػػف المعػػانيفيػػذا يػػدؿ عمػػى أف كػػؿ اسػػمي

ال كاف فضبل ال يحتػاج إليػو.  ،ا يقتضي خبلؼ ما يقتضيو اآلخرفتف كؿ كاحد منيم ،كاحدة كا 
لػػى ىػػذا ذىػػب ك  ليػػو أشػػار المبػػرد فػػي ك  ،المحققػػكف مػػف العممػػاءا  عىٍمنىػػا ا  تفسػػير قكلػػو تعالى:)ًلكيػػؿٍّ جى

                                                           

1-
عنون ، شرحه و ضبطه وٌنظر: المزهر فً علوم اللغة و أنواعها: عبد الرحمن جًلل الدٌن السٌوطً 

د الب جاوي  ،موضوعاته و علق حواشٌه محمد أحمد جاد مولى بك و محمد أبو الفضل إبراهٌم و علً محم 

  صٌدا بٌروت. ،منشورات المكتبة العصرٌة



 -- 

ـٍ ًشػػٍرعىةن كى ً  ػػا( قػػاؿ عطػػؼ منياجػػا عمػػمًمػػٍنكي كالمنيػػاج  ،ى شػػرعة؛ ألف الشػػرعة أكؿ الشػػيءٍنيىاجى
 .(466) لمعظمو كمتسعو

بصرت بو عمػى اجتماعيمػا فػي ك  ،قاؿ المبرد: الفرؽ بيف أبصرتوليذا المعنى ك 
أم انتقمػت إلػى ىػذا  ،عمػتفك  ،ضعوالفائدة أف بصرت بو معناه: أنؾ صرت بصيرا بمك 

 .(467)يككف ألكثر مف ذلؾك  ،أبصرتو فقد يجكز أف يككف مرة أماك  ،الحاؿ

ار التػرادؼ فػػي  فػي شػػرح المنيػاج: ذىػب بعػضي النػػاس إلػى إنكػ (468)قػاؿ التػاج السػبكي
 ،زعـ أف كؿ ما يظف مف المترادفات فيك مف المتباينات التػي تتبػايف بالصػفاتك  ،المغة العربية

بف فارس فػي اقد اختار ىذا المذىب أبك الحسيف أحمد قاؿ التاج: ك   ،نساف كالبشرفي اإل كما
كنقمػو عػف شػيخو أبػي العبػاس  ،كبلميػاك  ،كسػنف العػرب ،ذم ألفو في فقو المغػة العربيػةكتابو ال
 .(469)ثعمب

ؼ أبػادم الػذم ألَّػ أنَّػو كاقػع فػي المغػة العربيػة الفيػركزك  ،الترادؼبػ قاؿكمف الفريؽ الذم 
 .(470)الركض المسمكؼ فيما لو اسماف إلى ألكؼ كتابا أسماه  

فػػي  رأم أبػي ىػػبلؿ العسػكرمقػد اعتمػػدت ىػذه ىػي بعػػض اآلراء فػي قضػػية التػرادؼ. ك 
صػغر حجػـ ىػذا المبحػث تبييف الفركؽ الداللية بيف ألفػاظ السػراء، كالضػراء.كنمفت النظػر إلػى 

 نظرا لقمة المادة المغكية المعالجة.
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ٌنظر: الفروق اللغوٌة: أبو هًلل العسكري، حققه وعلّق علٌه: محمد إبراهٌم سلٌم، القاهرة، دار العلم  

  ..25ة للنشر والتوزٌع، صوالثقاف

 .25، صالفروق اللغوٌة: أبو هًلل العسكريٌنظر:  -1

 .403ٌنظر: المزهر: السٌوطً، ص -2

 .403ٌنظر: المصدر نفسه، ص -3

دار الفرقد للطباعة و النشر  ،ٌنظر: اللغات فً كتاب الجمهرة: أحمد بن عبد الرحمن بن سالم   - 4

 بتصرف. 411ص   ،هـ 1434 – 2013ولى الطبعة األ ،دمشق ،سورٌة ،لتوزٌعاو



 -- 

 لتي عالجناىا في ىذا المبحث ىي كاآلتي:واأللفاظ ا

 ،ىػػك الممتنػػع الػػذم ال ينػػاؿ بػػأذلاإلعػػزاز مػػف العزيػػز الػػذم  الرفــع:الفــرق بــين ازعــزاز و -1
(( المثػػؿك  ،ا إذا قيػػر باقتػػدار عمػػى المنػػععػػزَّ يىًعػػزُّ عػػزن ك   ]فتقػػكؿي [أمػػا الرفػػعي  .(471))) مػػف عػػزَّ بىػػزَّ

 :   ]البحر الطكيؿ[ النابغة الذبياني اطع، قاؿ: سٍفعان فارتفع. برؽه رافعه، أمرفىٍعتو رى 

ػػػٍغفً  الذيك فػػػتف كنػػػت  عنِّػػػي مكػػػذَّبه  الضِّ
 

ًمًفػػػػػػي عمػػػػػػػى البػػػػػػػر ك   عي نػػػػػػػافً   ءىةً اال حى
(472) 

 

 :]بحر الكامؿ[الرفع: نقيض الخفض. قاؿ ك 

 ال تنكػػػػػػػػػػػػػر لربػػػػػػػػػػػػػؾ قػػػػػػػػػػػػػدرةفاخضػػػػػػػػػػػػػع ك 
 

 يرفػػػػػػػػػعفػػػػػػػػػاهلل يخفػػػػػػػػػض مػػػػػػػػػف يشػػػػػػػػػاء ك  
 

كمنػػو نىجػػا فػػبلفه مػػف  ،: الخػػبلصي مػػف الشػػيءً النجػػاءً  أصػػؿي  عصــمتنا:الفــرق بــين أنجيتنــا و -2
يتيػػػوي ك  ،كأنجيتػػػو ،فػػػبلفو   ،ى إمسػػػاؾو عصػػػـ يػػػدؿي عمػػػك  ،(474)النجػػػاة الخػػػبلص مػػػف مكػػػركهك  ،(473)نىجَّ
ـى اهلل تعػػالى عبػػده مػػف سػػكءو يقػػع فيػػوك  ،كمنػػعو  البحػػر [ قػػاؿ النابغػػة ،مبلزمػػة. مػػف ذلػػؾ أف يعصػػ

 :  ]البسيط

ا حي ميعتًصػػػػػػػمن ػػػػػػبلَّ  يىظىػػػػػػؿُّ ًمػػػػػػف خكًفػػػػػػػو المى
 

رانًػػػػة    ػػػػدً   بعػػػػدى اأٍلىٍيػػػػفً بالخيزي  (475)كالنَّجى
 

                                                           

، والمثل ٌنظر: مجمع األمثال:المٌدانً، 111 ، أبو هًلل العسكري، صٌنظر: الفروق اللغوٌة -1

  (333/1مصدرالكتاب: الوراق،)

، و الشعر ٌنظر: دٌوان النابغة 125ص ،  2ج : الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي،  كتاب العٌنـ ٌنظر :   2

   37الذبٌانً، ص

سمٌي عاطف زٌن، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار  ٌنظر: معجم تفسٌر مفردات القرآن الكرٌم:  - 3

 1002ص م، 2007هـ/ 1428الكتاب اللبنانً، بٌروت، 

210ص  أبو هًلل العسكري، ٌنظر: الفروق اللغوٌة: -  474  

27ة الذبٌانً: ص ، وٌنظر الشعر فً دٌوان النابغ653ص ابن فارس، ٌنظر: مقاٌٌس اللغة:  -  475  



 -- 

يرو  النصري  الظفر:الفرق بين النصر و -3 ك ك  ،إتيافي خى يتائو. ي رى اهللي المسمميف: آتاىـ الظَّفػاً  رى نىصى
ػػرا ،عمػػى عػػدكىـ ػػرىـ نىصن : انػػتقـ ،ينصي ػػرى  ،أمػػا الظفػػري فيػػدؿ عمػػى القىيػػرً  .(476)ىػػك منػػوك  ،كانتصى

(عالى: )قاؿ ت ،كالغىمبىةً  ،كالفىكزً  ـٍ مىٍيًي ـٍ عى كي ًمٍف بىٍعًد أىٍف أىٍظفىرى
رىجيؿه ميظىفَّرك  ،(477)

(478). 

ــم و -4 ــين أنع قػػاؿ بعضػػيـ شػػيء ك  ،السػػتعماؿصػػار كػػؿ عطيػػة منحػػة لكثػػرة ا :مــن:الفــرق ب
ـي نىٍعمػةن أنعػـ ك  .(479)فقػد منحتػو إيػاه تقصد بو قصد شيء ـى يىػٍنعى ػٍنعىـ .  ،نىًعػ ـه نػاعـه بىػيِّف المى فيػك نىًعػ

                        :]رالرجزبح [ ؿقا

 أكاًنكينَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا أكانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ك 
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس الٌنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ دائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لكنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ  
 

ـي: الخفػػػضي كالدَّعػػػةالنَّعمػػػاءي اسػػػك  أنعػػػـ اهلل ك كالنٍِّعمػػػةي: اليػػػد الٌصػػػالحة،  .ـ النَّعمػػػة. كالنًَّعػػػي
   .(480)وعمي

عافػاه اهلل ك  ،رضو ينالوكال عكفي إال بعد م ،عكفيت مف العافية عوفيُت:الفرق بين برئُت و -5
يظيػر ىنػا البيػٍرءي ىػك السػبلمة مػف السػقـ. ك أمػا  .(481)مف المرض تركو منو بضػده مػف الصػحة

 تشابو المعنييف.

ّـَ يصػػرؼي الكػػبلـ لحاًمػػًؿ مػػا  ،ركم مػػا كػػاف خػػبلؼ العطػػش تســقيو:الفــرق بــين ترويــو و -6 ثيػػ
ًكيتي مف المػاًء ًرينػاييركىل منو. فاأل كى قػاؿ األصػمعيُّ ك  ،صؿي رى يَّػا: رى كىػك  ،ٍيػت عمػى أىمػي أىٍرًكم رى
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  161ص ،  2ج: الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي، كتاب العٌنـ ٌنظر : 5
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 -- 

كاةو  مػػػا ك  ،كالسػػػقي ىػػػك إشػػػراب الشػػػيًء المػػػاءى  .(482)ىػػػـ الػػػذيف يػػػأتكنيـ بالمػػػاءً ك  ،راكو مػػػف قػػػكـو ري
 .(483)أسًقيًو إذا جعمتي لو ًسقيناك  ،م أسقيو سقيناأشبيو. تقكؿي: سقىيتيو بيد

أىقشىػػعى فانقشػػعى كتىقىشَّػػعى؛ ك  ،أم كشػػفتو ،حي السػػحابى قشػػعت الػػري تنقشــع:الفــرق بــين تنجمــي و -7
مىػػػٍكتيييـ أنػػػا ،عػػػف أكطػػػانيـ اكقػػػد جمػػػك  ،مػػػف البمػػػدالجػػػبلء الخػػػركج ك  .(484)أيضػػػا مىػػػٍكتي  ،كجى أم  ،كجى

ػػػا: جمَّػػػىأكضػػػحتي ككشػػػفتي ك  ُـّ  ،الشػػػيءى  ييقػػػاؿ أيضن أم انكشػػػػؼ.  ،أم كشػػػفو كانجمػػػى عنػػػو اليػػػ
 .(485)أم تكشَّؼ ،تجمَّى الشيءي ك 

ػكه ك رخػا الشػي :يسـرالفرق بين رخـاء و -8 ػكه ءى رىخي ػىأم  ،ًرخي . كرىًخػيى الشػيء يىٍرخى ػكى ك  ،ىىػشَّ رىخي
 .(486)أم سيمةه مسترًسمةه  ،فرسه ًرٍخكىةه ك  ،إذا صارى ًرٍخٌكا ،ا يىٍرخيكأيضن 

. ك  ،راليسري نقيض العسك  : ضد المعسيكرككذلؾ الييسيري المىيسكري
(487). 

. ك كالغيٍفػػراف كالغىٍفػػري ب ،الغىٍفػػر: السػػتر عفــى:الفــرق بــين  فــر و -9 فىػػر اهلل ذنػػبيـ يقػػمعنػػىن اؿي: غى
ٍفػػػػػرنا كمىغًفػػػػػرةن ك  يعفػػػػػك عنػػػػػو مػػػػػف أف يمسَّػػػػػو كالمغفػػػػػرة مػػػػػف اهلل أف يصػػػػػكف العبػػػػػد ك  ،(488)غيفراننػػػػػاغى

فػالعفك ىػك التجػافي  .(490)لػـ أعاقبػوإذا تركتػو ك  ،فكت عف ذنبوأما عفى فمنو عك  .(489)العىذابي 
 الف المكاقع في السياقات المغكية.ىنا يتبيف أف الكممتيف يتبادك  .(491)ترؾ العقكبةعف الذنب ك 
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 -- 

مىػػؼ مػػا جػػاء بىٍعػػدي  يــورث:الفــرق بــين يســتخمف و -10 ٍمػػؼي سػػكءو مػػف أبيػػوي ،الخى : ىػػك خى  ،قػػاؿي
مىؼي ًصدؽو مف أبيػو ًميفىتىػوي. ك  ،كاسػتخمفو ،كخى عىمػو خى مسػتي خمػؼى فيػبلفو جى تقػكؿ: ك  .(492)أم بعػده ،جى

ثىػػوي الشػػي . ك  ،ءى أبػػكهأىٍكرى ثىػػةي فيػػبلفو رى ثتًػػًو. ك أم أد ،ثىػػوي تكريثػػاكىرَّ كىػػـ كى رى مىػػوي فػػي مالػػو عمػػى كى تكارثيػػكه خى
كاًبرنا عف كاًبرو 
(493). 

اليػػدل بيػػاف طريػػؽ الرشػػد ليسػػمؾ دكف طريػػؽ الغػػي ىػػذا إذا  الرشــد:الفــرق بــين اليــدى و -11
الرشػػدي يػػدؿي عمػػى طريػػؽ اسػػتقامة ك  .(495)اليدايػػة الػػتمكف مػػف الكصػػكؿ إلػػى الرشػػدك  .(494)أطمػػؽ

كأصػػاب فػػبلف مػػف أمػػره  ،كالرَّشىػػد: ًخػػبلؼ الغىػػي ،الرُّشػػدك  ،: مقاصػػد الطُّػػرؽفالمرىاًشػػد ،الطريػػؽ
 .(497)الرَّشد االستقامة عمى الديفك  .(496)خبلؼ: ًلغىيَّةو  ،ىك ًلًرٍشدىةو ك  ،كًرٍشدة ،كرىشىدنا ،ريٍشدا
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 الفصل الثاني 

 الحقول الداللية أللفاظ الضراء

 
 المبحث األول: حقل ألفاظ الضراء المادية

 المبحث الثاني: حقل ألفاظ الضراء المعنوية

 المبحث الثالث: الفروق المغوية بين ألفاظ الضراء    
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 المبحث األول: حقل ألفاظ الضراء المادية:     

أنتقػػػؿ إلػػػى الحػػػديث عػػػف الحقػػػكؿ  ،بعػػػد الحػػػديث عػػػف الحقػػػكؿ الدالليػػػة أللفػػػاظ السػػػراء 
ًضػػدَّ  الضػػراء كمػػف المعمػػـك أفَّ  ،كثمػػانيف لفظػػة إذ بمغػػت مائػػة كخمسػػا الدالليػػة أللفػػاظ الضػػراء

يىقيكليػػػػػكفى ىيػػػػػكى )قػػػػاؿ تعػػػػػالى:  ،فيػػػػػي تحمػػػػؿ معنػػػػػى األذل ،النفػػػػع ًمػػػػػٍنييـي الَّػػػػًذيفى ييػػػػػٍؤذيكفى النَّبًػػػػيَّ كى كى
يػػػذاءك  ،كأيًذيػػػوً  ،. يقػػػاؿ: آذٍيتيػػػوي (498)(أيذيفه  حقػػػؿ الضػػػراء يحمػػػؿ فػػػي طياتػػػو ك  .(499)أذلك  ،أىًذيَّػػػةك  ،ا 

سػػًف إلػػى القبػػيحألفاظػػا تحػػكم تقمبػػات  مػػف سػػعادة إلػػى ك  ،كمػػف صػػحة إلػػى سػػقـ ،الػػدىر مػػف الحى
 ،ألفػػػاظ الضػػػراء تحمػػػؿ األلػػػـد الزمػػػاف. ك تجاعيػػػك  ،نضػػػارة إلػػػى شػػػيخكخةكمػػػف شػػػباب ك  ،شػػػقاء

ف مػػف ذلػػؾ قػػد تبػػدك األلفػػاظ كمػػا تحممػػو مػػ عمػػى الػػرغـ ،كالتشػػريد ،تحمػػؿ السػػجفك  ،الغضػػبك 
مػف جانػبو ك   ،شَّري في جكفو الخيػرى الكثيػرمؿ الفقد يح ،الحقيقة غير ذلؾك  ،شرنا مطمقا دالالت

لربمػا مػا ظنَّػو خيػرنا مػا ىػك إال اسػتدراج ك  ،ر المطمػؽآخر حيف يينىعَّـ اإلنسػافي قػد يظػف أنػو الخيػ
 مف حيث ال يشعر.

 

 

 

 

 

   ، فيي كما يمي:الحقل اأما األلفاظ التي اىتممنا بيا في ىذ
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ألفَّ ذا اإًلثػػـً بطػػيءه عػػف الخيػػر متػػأخر عنػػو.  ؛كالػػػتأخر ،ىػػك البطػػأك  ،كمشػػتؽ مػػف أثػػـ :إثــم-1
ـى فبلفه كقع في اإلثـ قاؿ الخميؿ: أًث
(500).   

ـي  ـه ك  ،كاإلثػػ لتضػػمنو لمعنػػى الػػبيٍطء. قػػاؿ ك  ،كجمعيػػو آثػػاـه  ،لؤلفعػػاؿ الميبًطئىػػة عػػف الثػػكاباآلثػػاـ اسػػ
 : ]بحر المتقارب[ األعشى الشاعري 

كىاًدبٍ  اًليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه تغتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالرَّ مى  جي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىبى اآل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي اليىًجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاإذا كى  ًثمى
 

ػػقػػاؿ تعػػالى: )ك  ػػا أىٍكبىػػري ًمػػٍف نىٍفًعًيمى ٍثميييمى نىػػاًفعي ًلمنَّػػاًس كىاً  مى ـه كىًبيػػره كى ػػا ًإثٍػػ  أم فػػي ،(501)(اًفيًيمى
ٍثـً قكلػػو تعػػالى: )تناكليمػػا إبطػػاءه عػػف الخيػػراًت. ك  ذىتٍػػوي اٍلًعػػزَّةي بًػػاإٍلً أم حممتػػو عزتػػو عمػػى  ،(502)(أىخى

 فػػي التنزيػػؿ العزيػػز:قيػػؿ ىػػك أف يعمػػؿ مػػا ال يحػػؿ لػػو. ك ك  ،بـ الػػذناإلثػػك  .(503)فعػػؿ مػػا يؤًثمػػوي 
ػػؽِّ ) ـى كىاٍلبىٍغػػيى ًبغىٍيػػًر اٍلحى ثٍػػ ػػا) جػػؿ:كقكلػػو عػػزَّ ك  .(504)(كىاإٍلً قَّا ًإٍثمن ػػا اٍسػػتىحى مىػػى أىنَّييمى . (505)(فىػػًتٍف عيثًػػرى عى

 .(506)أم ما أيًثـ فيو

 .(507)كسياؽ ىذه المفظة في الكتاب، ىك ككضع كزره عنو، أم اإلثـ 
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, كامػػػرأةه دًكيىػػػةه. يقػػػاؿ:  :أدواء-2 جمػػػع داء, كالػػػداء مػػػف المػػػرض, يقػػػاؿ: دىًكمى يىػػػٍدكىل, كرجػػػؿه دىكو
, كىأد  تركػػتي فبلننػػا دكهل مػػا أرل بػػو حيػػاةن. كيقػػاؿ: ت دىكهل, مػػف الػػداء.ػػػػػػػاءىٍت, كدًكيى داءت األرضي

(508)  

ر, كبػػػاطف, كالػػػداء: مػػػرض, كالػػػداء: اسػػػـ جػػػامع لكػػػؿ مػػػرض, كعيػػػب فػػػي الرجػػػاؿ ظػػػاى              
حتػػى يقػػاؿ: داء الشػػح أشػػدُّ األدكاء, كمنػػو قػػكؿ المػػرأة: داءو لػػو داء, كأردات: كػػؿَّ كالجمػػع أدكاء, 

كقد داء يداء داءن,عمى مثاؿ: شاء يشاء إذا صار في جكفػو الػداء, كأدأتػو إذا عبو في الرجاًؿ. 
(509) أصبتو بداء.

  

إال أنػػػػػػػي ال أداكم أدكاء ىػػػػػػػذه األمػػػػػػػة إال  الكتػػػػػػػاب ىػػػػػػػك:  كسػػػػػػػياؽ ىػػػػػػػذه المفظػػػػػػػة فػػػػػػػي       
 .(510) بالسيؼ

 :]البحر البسيط[قاؿ الشاعر ،األذل كؿ ما تأذيت بو. آذاه يؤذيو أذل :أذاه-3 

دكا لػػػػػػػػػػػػػك تيفػػػػػػػػػػػػػارقيـ  لقػػػػػػػػػػػػػد أيذيكا بػػػػػػػػػػػػػؾ كى
 

ػػػػػػػػػػًة بػػػػػػػػػػ  ـً يف النَّعػػػػػػػػػػًؿ ك أذل اليىرىاسى  القىػػػػػػػػػػدى
 

 ،الحجػرك  ،شػكؾً ىػك مػا يػؤذم فييػا كالك  ،(511)في الحػديث: إماطػة األذل عػف الطريػؽك 
سػػمـ لمػػذم تخطػػى رقػػاب النػػاس يػػـك الجمعػػة: نػػو قكلػػو صػػمى اهلل عميػػو ك مك  ،نحكىػػاك  ،النجاسػػةك 

ػا فػي نفسػوً ك  .(513()512) رأيتؾ آذيت  أك تىبىعاتػو  ،أك ًجسػموً  ،األذل إلػى الحيػكاف مػف الضػرر إمَّ
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ـٍ بًػاٍلمىفِّ قاؿ تعالى: ) ،أك أخركيىا ،دنيكيا كاف ػدىقىاًتكي نحػك ذلػؾ قكلػو ك  .(514)(كىاأٍلىذىل الى تيٍبًطميكا صى
يىقيكليػػػكفى ىيػػػكى أيذيفه تعػػػالى: ) ًمػػػٍنييـي الَّػػػًذيفى ييػػػٍؤذيكفى النَّبًػػػيَّ كى يػػػذاء كأىًذيَّػػػة (515)(كى . يقػػػاؿ: آذٍيتيػػػوي كأيًذيػػػًو كا 

 .(517), كسياؽ المفظة ىك:  كالتاريخ عامر بأخبار قـك آيذكا, كظيممكا (516)أذلك 

مػػػة: ال –األىٍزمػػػةي  :أزمـــة-4 ػػػيؽ.األىزى : أزمػػػة ماليػػػة –ك ضِّ كأزمػػػةه  ،كأزمػػػةه سياسػػػيةه  ،الشػػػدَّة. يقػػػاؿي
ػػٍت عمػػييـ السػػنةي: اشػػتدَّ قحطييػػاك  تػػأزَّـ: أصػػابتوي أزمػػةه.مرضػػيَّة. ك  مى أىزى

ابػػف سػػيدة: األزمػػة: . (518)
ـه. قاؿ أبك ًخراشالشدَّةي ك   :]البحر الطكيؿ [القىحطي كجمعييا: ًإزى

 جػػػػػػػزل اهللي خيػػػػػػػرنا خالػػػػػػػدنا مػػػػػػػف مكػػػػػػػاًفئً 
 

مػػػػػػػف مػػػػػػػى كػػػػػػػؿ حػػػػػػػاؿو مػػػػػػػف رخػػػػػػػاءو ك ع 
 (519)أىٍزـ

 

ـى الػػدىري عمينػػاكقػػاؿ الزمخشػػرم: كمػػف  تينػػا أزمػػةه أى ك  ،المجػػاز: أىزى كًسػػنيكفى  ،سػػنةه أزمػػةه ك  ،زمى
, فيك: اشتدم أزمةي أما عف سياؽ المفظة .(520)تتابعت عمييـ األزماتك  ،كأصابىتيـ أزمةه  ،أكىاًزـي 

   .(521)تنفرجي 
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الشيءي الطريحي لىقىن ك  ،إلقاءن  ،ٍذتيوي ألقٍيتيوي: نب :في الجب ألقي-5
قػاؿ  ،اإللقاء طىٍرحي الشيءً ك  .(522)

ػٍف أىٍلقىػى() اهلل تعالى: ؿى مى ػا أىٍف نىكيػكفى أىكَّ مَّ قىاليكا يىا ميكسىى ًإمَّا أىٍف تيٍمًقػيى كىاً 
يقػاؿي ألقٍيػتي إليػؾ ك  ،(523)

   .(524) سبلماك  ،قكال

 

ػػوي تقػػكؿي أٍلًقػػًو مػػف يػػدؾ ك تعنػػي ألقػػاهي ك  كقػػد كردت ىػػذه المفظػػة  فػػي  .(525)لػػًؽ بػػو مػػف يػػدؾأى طىرىحى
أيًخذ أسيرنا, كأيلقي في الجبِّ  الكتاب, في قكؿ المؤلؼ:  

(526). 

ككػانكا يشػدُّكنو بالًقػػدِّ   ،كىػك الحػبسي  ،كًقيػاسه مطَّػرده  ،اليمػزة كالسػيف كالػراء أصػؿه كاحػده  :أْسـر-6
ٍف لـ يؤسر. قاؿ الك  ،سيمِّي كؿُّ أخيذو ك  ،كىك اإلسار  :]البحر البسيط[ ةحطيئا 

 مسػػػػتيمؾ الػػػػػًكٍرًد كاأليٍسػػػػًدٌم قػػػػػد جعىمىػػػػػت
 

اًديَّػػػػػػػػػػةن ريغيبػػػػػػػػػػا  ًطػػػػػػػػػػيِّ بػػػػػػػػػػو عى  أٍيػػػػػػػػػػًدم المى
 

األسػري الشىػدُّ ك  .(527)أٍسػرل فػي الجمػعكى  ،تقػكؿ أسػيره ك  ،أم شػدَّه ،كالعربي تقكؿي أسىرى قىتىبىػوي 
ف لػـ يكػف  ،ميقىيَّػدو ك  ،مػأخكذو  سيػمِّي األسػير بػذلؾ ثػـ ًقيػؿ لكػؿِّ ك  ،أسىػرتي القىتىػبى  بالقٍيًد مف قكليـ: كا 

 .(528)(َوَيِتيًمـا َوَأِسـيًراقػاؿ اهلل تعػالى: ) ،أىٍسػرى ك  ،أيسػارلكى  ،جمعػو أىسػرل قيؿ فيك  ،مشدكدا بذلؾى 

                                                           

804ص  ،مادة ) ل ق ى( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -  522  

  523 65طه  - 

597ص  الراغب األصفهانً، :فً غرٌب القرآن ٌنظر: المفردات -  524  

دار النفرائس، الرٌراض، مؤسسررة : محمرد برن أبرً بكررر برن عبردالقادر الررازي، ٌنظرر: مخترار الصرحاح -1

  350ص  ،مادة ) ل ق ي( م،2002هـ/1922، 2التارٌخ العربً، ط

 263الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -2

، والشعر ٌنظر: دٌوان الحطٌئة:شرح ابً 44ص  ،مادة ) أ س ر( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -527

ِري، دار صادر، بٌروت،ط   12م، ص2008 هـ ـ1429، 2سعٌد السك 

8اإلنسان:  -  528  



 -- 

يتجكَّز بو فيقاؿي أىسيري ًنٍعمىتؾك 
سياؽ كممة  أسػر  فػي الكتػاب, ىػك:  كأنػا فػي حالة,األسػر  .(529)

 .(530)عندم أحسف منيا, كأطيب 
ػػػا. ك  ألـــم: :(تؤلمـــو)-7 ـي أىلىمن ـى يىػػػٍألى ػػػع. كقػػد أىًلػػػ ًشػػػٍدتى  ،قػػكليـ: أىًلٍمػػػتى بىطنىػػػؾاأللػػػـ: الكجى كقػػػكليـ: رى

... ػػػػػػاعي. ك  أىٍمػػػػػػرىؾى ـي: اإًليجى ـي: الميكجػػػػػػعي كالتػػػػػػألـ: التكجػػػػػػع. كاإليػػػػػػبلى مثػػػػػػؿ السػػػػػػميع بمعنػػػػػػػى  ،األًلػػػػػػي
الميٍسًمع
ٍؤلىـه أم مكجعه مي ك  ،كرجؿه أىليـه  ،أم مؤلـه  ،قاؿ ابف األعرابي: عذابه أليـه  .(531)

(532).  
 .(533)كقد كردت المفظة في السياؽ: كبقيت في أذنو دىرنا تؤلميوي  

البػػؤسي الشػػدَّةي فػػي ك  ،ضػػارىعىيا مػػاالسػػيف أصػػؿه كاحػػده: الشِّػػدَّةي ك اليمػػزة ك بػػأس البػػاء ك  :بــؤس-8
ػػٍزفك  ،المبتػػئس المفتعػػؿ مػػف الكىراىػػةك  ،العػػيش كقػػاؿ الراغػػب األصػػفياني: البيػػٍؤس فػػي  .(534)الحي

 الحٍرًب.ك  ،لفقرا
فػػي الخبػػر أنػػو صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ كػػاف ك  ،كال تٍحػػزف ،فػػبل تبتػػئس أم ال تمتػػـز البيػػؤسى 

يتكمػؼ ذلػؾ ك  ،أك أف يجعؿ نفسوي ذىلػيبل ،التَّبىؤٌُّس: أم الضراعىةى لمفقراءك  .التَّباؤيسى ك  ،يكره البيؤسى 
 .(536)البؤًس  كردت لفظة   بؤس  في الكتاب في:  ما أقرب النعيـى مف .(535)جميعا

ٍزنًػي ًإلىػى المَّػوً جػؿ: )كقكلو عزَّ ك  ،(537)(ميٍنبىث ا ىىبىاءن  فىكىانىتٍ ) :البث-9 ػا أىٍشػكيك بىثِّػي كىحي  ،(538)(ًإنَّمى
ػػي الػػذم يىبثثُّػػوي عػػف كتمػػافو فيػػك مصػػدر فػػي تقػػدير مفعػػكؿ ػػي الػػذم بىػػثَّ  ،أم ٌغمِّ أٍك بمعنػػى غىمِّ

                                                           

32: ص فً غرٌب القرآن، الراغب األصفهانً، ٌنظر: المفردات -  529  

249الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص ٌنظر:  -  530  

44ص   ،مادة ) أ ل م( : الجوهري،ٌنظر: معجم الصحاح -  531  

50ص   ،مادة ) أ ل م( : ابن فارس، ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -  532  

89ج بعد الشدة: التنوخً, ص الفرٌنظر:  -  533  

121ص  ،: مادة ) ب أ س(مقاٌٌس اللغة: ابن فارس ٌنظر: -  534  

56ص  فً غرٌب القرآن، الراغب األصفهانً، ٌنظر: المفردات -  535  

147الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص ٌنظر:  -  536  

58: ص السابقالمصدر ٌنظر:  -  537  

86ٌوسف:  -  538  



 -- 

: تىػػكىزىعىًني الٍفٍكػػري  كسػػياقييا فػػي الكتػػاًب:  قػػاؿ: إنمػػا  .(539)معنػػى الفاًعػػؿً  فيكػػكفي فػػي ،فكػػرم نحػػكي
 .(540)أشككا بىثِّي, كحزني إلى اهلل, ثّـَ قاؿ: يا رب 

فػي حػديث حميمػة السػعدية: أنيػا كأذىبػت لحمػو. ك  ،بريتي البعيرى إذا حسػرتىو: برم :أبرين-10
ًت الماؿ  ،ف البرم القطػعم ،خذت مف لحمياأك  ،أم ىىزلىًت اإلبؿى  ،خرجت في سنة حمراء قد بىرى

قػكليـ بػرل  ،تسػكية الشَّػيء نحتػا :البـريُ و  .(541)الماؿ في كبلميـ أكثر ما يطمقكنو عمى اإلبؿك 
: يقاؿ بريتي القكس بريػا ،كذلؾ القمـك  ،العكد يبريو بريا كاسػـ مػا يسػقط  ،بيرىايػةك  ،قاؿ األصمعيى
 .(542)يقشػػرىاك  ،األرض أم يبػرم ،يتكسػعكف فػػي ىػذا حتػى يقكلػكا مطػػره ذك بيرايػةمنػو البيرايػة. ك 

 .(543) لحمؾ عف عظمؾ أبريفأما عف سياقيا في الكتاب, فيك: 

 ،ىػػػذا مػػػا يعنينػػػاك  ،اليمػػػزة أصػػػبلف: أحػػػدىما البكػػػاءي ( البػػػاء كالكػػػاؼ كالػػػكاك ك بكػػػك)ء :بكـــاء-11
 أم كنػتي  ،تقكؿ: باكىٍيتي فيبلننػا فبىكىٍيتيػوكممدكد. ك  ،قاؿ الخميؿي: ىك مقصكره  ،بكاءن  ىكبىكىى يىٍبًكيك 

 أٍبكي منو.

البحػر [ قاؿ الشاعر عبد اهلل بف ركاحة في رثاء حمزة بف عبػد المطمػب رضػي اهلل عنػو
 : ]الكافر

ٍينػػػػػػػػػػػي ك  ػػػػػػػػػػػٍت عى ػػػػػػػػػػػؽَّ ليػػػػػػػػػػػا بيكاىػػػػػػػػػػػابىكى  حي
 

 ال العىكيػػػػػػػػػػػػػؿي كمػػػػػػػػػػػػػا ييغنًػػػػػػػػػػػػػي البيكػػػػػػػػػػػػػاءي ك  
 

                                                           

58ب القرآن، الراغب األصفهانً، فً غرٌ ٌنظر: المفردات -  539  

ة: التنوخً, ص ٌنظر:  -  257الفرج بعد الشد  540  

283ص، 1ج ،مادة ) ب ر ي( : ابن منظور،ـ ٌنظر : لسان العرب 541  

88ص   ،مادة) ب ر و)ي( ( : ابن فارسـ ٌنظر: مقاٌٌس اللغة  542  

376الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص ـ ٌنظر:   543  



 -- 

و مػا كىأبكىٍيتيػوي صػنعت بػ ،كبلىمػا إذا بكٍيػتي عميػوً  ،بىكٍَّيتيػوي كى  ،قاؿ األصػمعي: بىكىٍيػتي الرجػؿى 
        .(545) استبكيتيوي  فبىكىك .(544)ييبًكًيوً 

 :]طكيؿالبحر ال[ الفرزدؽقاؿ 

ػػػػػاًفرنا  ػػػػػافى كى  أىتىٍبكػػػػػي امػػػػػرىأن مػػػػػف أىىػػػػػًؿ مىٍيسى
 

ػػرا كىًكٍسػػرىل    (546)عمػػى ًعدَّانًػػًو أىك كىقىيصى
 

 .(547)"كالسياؽ الذم كردت فيو كممة  البكاء  ىك:  كأقبمت عؿ البكاء في سجكدم

 فقكليـ: بيميى  ،الذم يعنينا نكعه مف االختبار، ك الياء أصبلفكالبلـ كالكاك ك الباء  :بالء-12

 : ]البحر الطكيؿ[ حساف بف ثابت قاؿك  ،كىك االختبار ،ىذا مف االمتحافك  ،كىابتيًميى  ،اإلنسافي  

ًبٍيػػػػػػػػػػػػػػػػًب بىًميَّػػػػػػػػػػػػػػػػةه  بػػػػػػػػػػػػػػػػبلءه   كفيٍقػػػػػػػػػػػػػػػػدىافي الحى
 

ّـَ يىصػػػػػػػبري    ككػػػػػػػـ ًمػػػػػػػف كػػػػػػػريـو ييٍبتىمػػػػػػػى ثػػػػػػػ
 

قػاؿ ك  ،بػبلءن سػيئاك  ،اهلل تعالى يبتمي العبدى ببلءن حسنناك  ،كالشرِّ  ،الخيريككف الببلء في ك 
 :]البحر المتقارب[ نَّو االختبارإء الجعدم في الببل

ؤه الػػػػػػػػػػػػبىبلءي ك  أىبػػػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػػػي  أنِّػػػػػػػػػػػػي امػػػػػػػػػػػػري
 

 (548)بً إذا مػػػػػػػػػػػػػا تىبىيىٍنػػػػػػػػػػػػػتي لػػػػػػػػػػػػػـ ٌأٍرتىػػػػػػػػػػػػػ 
 

 .(549)لشديد في األمرالجيد اك  ،الحزفك  ،الغُـّ محنة تنزؿي بالمرء ليختبر بيا. ك الببلءي الك 
                                                           

، الشعر ٌنظر: دٌوان عبدهللا بن رواحة، 106ص  ،مادة ) ب ك و( ،غة: ابن فارسمقاٌٌس اللٌنظر:  -1

  100م، ص 1981هـ ـ 1401، 1الدكتورولٌد قصاب، الناشر دار العلوم، الرٌاض، ط

53ص  ،مادة ) ب ك ى( : الزمخشري،ٌنظر: أساس البًلغة -  545  

180العلمٌة، بٌروت، ص دٌوان الفرزدق: شرح، وتعلٌق علً فاعور، دار الكتب  ٌنظر: -  546  

178الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص  ٌنظر: -  547  

و الشعر)بًلٌء....(  ،109 – 108ص  ،مادة ) ب ل و )ي( ( ،مقاٌٌس اللغة: ابن فارسٌنظر:  -  548 

، و الشعر )أبى 98، ص1974، 1ٌنظر: دٌوان حسان بن ثابت: تحقٌق: د.ولٌد عرفات، دار صادر، ج

، 1النابغة الجعدي:جمعه، وحققه،وشرحه د.واضي الّصمد،دار صادر،بٌروت،ط لً...( ٌنظر:دٌوان

40،ص1989   



 -- 

 .(550)كسياؽ المفظة ىك:  كعند تضايًؽ الببلءي, يككفي الرخاءي 
كقػد كردت   .(551): لػـ يمضػغوأم ،أم شػرب. كابتمػع الطعػاـ ،بمع الماء يبمػع بمعػا :ابتمع-13

  .(552)ىذه المفظة في الكتاب في السياؽ:  كلمَّا ابتمع الحكتي  يكنسى  عميو السبلـ 
 ،أخػػذي الميػػثمَّفك  ،الشِّػػراءي إعطػػاءي الػػثَّمفك  ،خػػذي الػػثَّمفً أٍيػػعي إعطػػاءي الميػػثمًَّف ك ع: البى بيػػ :بــاعوني-14

: )كعمى ذلؾ قكليوي عزَّ ك  ٍكهي ًبثىمىفو بىٍخسو جؿَّ شىرى مىػى  فَّ ال يىبػيعقاؿ عميو السبلـ: ) (553)(كى ػديكـ عى أىحى
 عر:نحك قكؿ الشا ،أبىٍعتي الشٍَّيءى عىرٍَّضتيوي لمبيعً ك  ،(554)بيًع أخيًو(

كىاديهي ًبميباعً  فىرىسنا فىمىٍيسى جى
(555). 

 .(556)أما ًكدِّم فباعكني, كأما عدكم فحبسكني  كسياؽ المفظة, ىك
ًبيفً قاؿ تعالى: ) :لمجبين تمو -15 تىمَّوي ًلٍمجى بىػو أسػقطو عمػى  (557)(كى أسقطو عمى التػؿ كقكلػؾ ترَّ

ِ تُهف) , فيػك قكلػو تعػالى: أمػا عػف سػياقيا  .(558)التػراب. كقيػؿ أسػقطو عمػى تىميمػو أم عينيًقػو ََ َو

َِْجِبينِف  .(560()559) (لِ
                                                                                                                                                                                     

71ص ،مادة ) ب ل ا( ،دار الدعوة  ،استانبول ،المعجم الوسٌط ،مجمع اللغة العربٌة ٌنظر: -  549  

177الفرج بعد الشدة: التنوخً, ٌنظر: -  550  

.151ص،  2ج ) ب ل ع(مادة : الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي، كتاب العٌن ـ ٌنظر: 551  

.93الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص  ـ ٌنظر: 552  

20ٌوسف:  -  553  

 .174ص ، 2ج ،117رقم الحدٌث ،الجمع بٌن الصحٌحٌن البخاري ومسلم ،أخرجه: البخاري -5

98ص  الراغب األصفهانً، :فً غرٌب القرآن ٌنظر: المفردات -  555  

259الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص ٌنظر:  -  556  

101الصافات:  -  557  

176ص  سمٌي عاطف زٌن، سٌر مفردات ألفاظ القرآن الكرٌم:ٌنظر: معجم تف -  558  

102الصافات:  -  559  

ة: التنوخً ص ٌنظر -  68: الفرج بعد الشد  560  



 -- 

 احى الشيءىك االستئصاؿ: يقاؿي جى الجيـ كالكاك كالحاء أصؿه كاحده، ك  :جائحة-16
ػػوي: استأصػػمىوي يى ك   كحػػا .(561)منػػو اشػػتقاؽ الجائحػػةك  ،جيكحي  ،أجػػاحتيـك  ،جياحػػةك  ،جػػاحتيـ السػػنة جى
حػػػة أم سػػػنة شػػػديدة اجتاحػػػت ابتيـ جائً قػػػاؿ ابػػػف شػػػميؿ: أصػػػ ،اجتػػػاحتيـ: استأصػػػمت أمػػػكاليـك 

ػػكائح كػػؿي مػػا أذىىػػبى الثمػػرى  ،كركل األزىػػرم عػػف الشػػافعي أمػػكاليـ. ػػيا أ ،قػػاؿ: ًجمػػاعي الجى ك بعضى
كسػػياؽ المفظػػة:   أنػػو إذا نزلػػت بػػو جائحػػة, اسػػتعمؿ  .(562)بغيػػر جنايػػة بشػػرمػػف أمػػرو سػػماكم 

 .(563)الصبر عمييا 
عمػػػػػى قمػػػػػة الشػػػػػيء. فالجػػػػػدب خػػػػػبلؼ  البػػػػػاء أصػػػػػؿ كاحػػػػػد يػػػػػدؿالػػػػػداؿ ك الجػػػػػيـ ك  :جـــــدب-17

ٍدبىػػػػةن ك  ،كأجػػػػدب القػػػػكـي: أصػػػػابيـ الجػػػػدبي  .(564)الًخٍصػػػػب  .(565)أجػػػػدبت أرضي كػػػػذا: كجػػػػدتييا جى
مىػػػػت األسػػػػعاري ك  ،أم قىًحطىػػػػت ،أٍجػػػػدبت الػػػػببلدي ك  .(566)الجػػػػدب: المحػػػػؿ أمػػػػا عػػػػف سػػػػياؽ  .(567)غى

 المفظة, فيك قكؿ  الشاعر:
 .(568)ؾ مف ماء الندل يكفاف   أتتركني جدب المعيشة مقترا       ككفَّا      
فمػف  ،سػتعير ذلػؾ لكػؿ اكتسػاب مكػركهاقد ك  ،الجـر قطع الثمرًة عف الشجرةً أصؿ  :إجرام-18
كيكفى ) قكلػػو تعػػالى:مػػا نجػػده فػػي جػػراـ اإل نيػػكا يىٍضػػحى ػػانيكا ًمػػفى الَّػػًذيفى آىمى ميػػكا كى  .(569)(ًإفَّ الَّػػًذيفى أىٍجرى

                                                           

177ص  ،مادة ) ج و ح( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -  561  

692ص  ،1ج ،مادة ) ج و ح( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب -  562  

ة: التنوخً ص ٌنظر -  164: الفرج بعد الشد  563  

157ص  ،مادة ) ج د ب( ،السابق المصدرٌنظر:  -  564  

156ص  ،مادة ) ج د ب(: الجوهري، ٌنظر: معجم الصحاح -  565  

245ص ،مادة ) ج د ب( : الفٌروزآبادي،ٌنظر: القاموس المحٌط -  566  

541ص   ،1ج ،ج د ب( مادة ) : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب -  567  

381: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص ٌنظر -  568  

29ـ المطففٌن :   569  



 -- 

تىمىتَّعيػػػكا قىًمػػػيبلن قػػػاؿ تعػػػالى: )ك  ػػػكفى كيميػػػكا كى ـٍ ميٍجًرمي ـى  صػػػار ذا جػػػرـو ك  ،(570)( ًإنَّكيػػػ ػػػرى أىجى
: ك  .(571) الجػػػـر

 :]البحر الطكيؿ[ عى ذنبا لـ أفعمو؛ قاؿ الشاعرأم ادَّ  ،تجرَّـ عميَّ فبلفه ك  بي نٍ الذى 

     عمػػػػػػػػػيَّ الػػػػػػػػػذٍَّنبى إف ظىًفػػػػػػػػػٍرتى بػػػػػػػػػوتعيػػػػػػػػدُّ 

ـي   ػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ ال تجػػػػػػػػػػػػػػػػٍد ذنبػػػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ تىجى  كاً 
 

ـى إذا عظػـ ك  ،أجـر جنػى جنايػةك  ػري جرميػو أم أذنػبجى
كسػياؽ ىػذه المفظػة ىػك قػكؿ  .(572)

 :]البحر الطكيؿ[الشاعر

 .(573)فكحه عف اإلجراـً حتَّى كأنَّو   مف العفك لـ يعرٍؼ مفى النَّاًس مجرما ػػػػػ  ص

ٍكعناك  ،لًشبعنقيض ا :جوع-19 اعةن ك  ،قد جاع يجكع جى اعػةو كجػكَّع. ك  ،قكـه جيػاعه ك  ،مىجى ـي مىجى  ،عػا
ػوي مىٍجكىعىةو بتسكيف ك  ػوي. ك  ،الجيـ. كأىجاعى كَّعى كالمفظػة كردت  .(574)فػي المثػؿ: أىجػع كمبػؾ يتبىٍعػؾكجى

ء  ِمررَن اْلَخررْوِف َواْلُجرروِع ) فػػي الكتػػاب, فػػي سػػياؽ قػػكؿ اهلل سػػبحانو, كتعػػالى:  ًْ ُكْم ِبَشرر َولََنْبلُررَون 

اِبِرٌنَ  َمَراِت َوَبشكِر الص  (َوَنْقص  ِمَن اأْلَْمَواِل َواأْلَْنفُِس َوالث 
 (575()576). 

                                                           

46ـ المرسًلت :   570  

125ص  الراغب األصفهانً، ـ ٌنظر : المفردات فً غرٌب القرآن: 571  

  572    576- 585ص  ،1ج ،مادة ) ج ر م( : ابن منظور،ـ ٌنظر: لسان العرب 

  573    387التنوخً, ص  الفرج بعد الشدة: ـ ٌنظر: 

201ص  ،مادة ) ج و ع( : الجوهري،ٌنظر: معجم الصحاح -  574  

155البقرة:  -  575  

63الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص ٌنظر:  -  576  



 -- 

ػػا السػػيف.كالبػػاء ك الحػػاء  :حــبس-20 ٍبسن بىسىػػوي يىحًبسيػػوي حى بًػػٍيسه ك  ،فيػػك محبػػكسه  ،حى . الحػػبسي (577)حى
ٍحػػػًبسي يكػػػكفي سػػػجنا: ضػػػدَّ التخميػػػة. كمػػػف أقػػػكاؿ الميػػػث المى

كالسػػػياؽ الػػػذم كردة فيػػػو كممػػػة  .(578)
ًبستي بعد ىذا بسنيف   .(579) حبس , ىك:  فحي

 ،لمفػػظلكنػػي تيمننػػا بمػػا سػػبؽ سػػأتابع اك  ،لػػة عمػػى الضػػراءب ىنػػا فيػػو الدالالتركيػػ :انحــدرت-21
دى المفػػظ ىنػػا انحػػدرت: ح د ر: ك  فَّ دمكعػػو ك  ،نظػػرت إليػػوك  ،ٍرتيػػوي مػػف عمػػك إلػػى سػػفؿ فانحػػدرحى ا 

لتىتىحادري عمى لحيتوً 
ٍلتىوي ك  .(580) دىٍرتي الشيءى:  إذا أنزى : (581)حى دىرى مف معانيو ىبط. انحػدىرى . إذنا حى

اٍنيىبىطى 
 .(583)ظة  انحدرت  في السياؽ: فانحدرت عمييـ صخرة مف الجبًؿ كجاءت لف .(582)

ليػو يرجػعي فػركعه ك  ،كالتيػاب ،حػؾُّ الشَّػيء بالشػيء مػع حػرارة: القػاؼالحاء كالراء ك  :حرق-22 ا 
ػػرىؽ: النػػارةه.ك كثير  الحى

قىػػوي ك  ،أحرقىػػوي بالنَّػػارك  .(584) رَّ كسػػياؽ ىػػذه المفظػػة ىػػك:  .(585)شػػٌدد لمكثػػرة ،حى
 .(586)مف محاكلة إحراقو   كما لحقو مف قكمو,

 ،كاحتاطػت بفػبلف ،احتاطػت: أىٍحػدىقىتي ك  ،حاطػتك  ،أحاطػت الخيػؿ: حػكط مػف :بيـم أحيط-23
أحػاط ك  ،فقػد أحػاط بػو ،بمػ  ًعمميػوي أقصػاهك  ،كػؿ مػف أحػرز شػيئا كمَّػوك  ،كأحاطت إذا أحدقت بػو

                                                           

721ص   ،مادة ) ح ب س( ،لسان العرب: ابن منظورٌنظر:  -  577  

208ص  ،مادة ) ح ب س( : الجوهري، ٌنظر: معجم الصحاح - 578  

ة: التنوخً, ص الفٌنظر:  - 95رج بعد الشد  579  

132ص  ،مادة ) ح د ر( : الزمخشري،ٌنظر: أساس البًلغة -  580  

196 ،مادة ) ح د ر( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة - 581  

337ص  ،مادة ) ح د ر( : الفٌروزآبادي،ٌنظر: القاموس المحٌط -  582  

128الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص ٌنظر:  -  583  

200ص   ،مادة ) ح ر ق( ،اٌٌس اللغة, ابن فارسمقٌنظر: -  584  

230ص  ،مادة ) ح ر ق( : الجوهري،ٌنظر: معجم الصحاح -  585  

67: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص ٌنظر -  586  



 -- 

ـٍ ميًحػيطه كىالمَّػوي ًمػٍف كىرىائً قكلػو تعػالى: )كانبو كمِّػو. ك باألمر إذا أحدؽ بو مف ج أحطػت بػو  .(587)(ًيػ
فىوي.ك  ،أم أىحدؽى عممي بو مف جميع جياتو ،عمما فيػك محػاط  ،كػوكأحػيط بفػبلف إذا دنػا ىبل عىرى
ػا أىٍنفىػؽى ًفييىػا: )قاؿ اهلل تعالى ،بو مىػى مى ػًرًه فىأىٍصػبىحى ييقىمِّػبي كىفٍَّيػًو عى أم أصػابو مػا  ،(588)(كىأيًحيطى ًبثىمى

فأُِحتتتتيَ ف"ؽ ىػػػػذه المفظػػػة, فيػػػػك قكلػػػػو تعػػػػالى: أمػػػػا عػػػف سػػػػيا .(589)أفسػػػػدهك  ،أىمكػػػو ْْ ُهتتتت  ُ تتتتوأفأَ ُُ َوَر

ْْف "ِبِه
(590). 

ػػٍبطي الضػػربي عمػػى غيػػر اسػػتكاء كخػػبط البعيػػر األرضى بيػػدهً  : خبطــو-24 ػػًؿ الشػػجرةى ك  ،الخى الرَّجي
: ضربيا ضربا شديدنا تىخبَّطىيا.ك  .(591)بعصاهي   خبط البعيري بيًدًه األرضى

كتخبطػػػت  ،تخبَّطىػػػوي: مسَّػػو فخبَّمػػػوك  ،. خبَّطىػػػوي الشػػيطافي كمػػف المجػػػاز: خػػبطى القػػػكـى بسػػيًفو
كسػػػػػػياؽ ىػػػػػػذه المفظة: فأخبطيػػػػػػو  .(592)الغػػػػػػاراتك  ،ٍاختبطػػػػػػت إذا كقعػػػػػػت فييػػػػػػا الفػػػػػػتفك  ،الػػػػػػببلد

 .(593)بالسيؼ 

 قاؿ تعالى:  ،غيؤكرك  ،الفاء أصؿه كاحده يدؿ عمى غمكضالخاء كالسيف ك  :خسف-25

بًػػدىاًرًه اأٍلىٍرضى ) ػػٍفنىا بًػػًو كى سى ٍسػػؼً  ،(594)(فىخى سىػػؼى القمػػر. كخسػػفًت (595)أم الدًنيَّػػة ،كرضػػي بالخى . خى
ـى فبلننػػػػػا . (596)خسػػػػػؼ اهلل بيػػػػػـ األرضك  ،نخسػػػػػفت: سػػػػػاخت بمػػػػػا عمييػػػػػااٍ األرضي ك  : سػػػػػا يقػػػػػاؿي

                                                           

20ـ البروج: 587  

42ـ الكهف: 588  

990ص  ،1ج ،مادة ) ح و ط( : ابن منظور،ـ ٌنظر: لسان العرب 589  

61وخً, ص : الفرج بعد الشدة: التنـ ٌنظر 590  

192ص  الراغب األصفهانً، :فً غرٌب القرآن ٌنظر: المفردات -  591  

175 - 174ص  ،مادة ) خ ب ط(: الزمخشري، ٌنظر: أساس البًلغة -  592  

358الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص ٌنظر -  593  

81القصص: -  594  

251ص  ،مادة ) خ س ف( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -  595  



 -- 

ٍسػػػػػػػػؼي  ٍسػػػػػػػػفنا: أكالهي ذيالن ك  ،الخى ػػػػػػػػامىوي خى سى
ي كرد سػػػػػػػػياؽي لفظػػػػػػػػة  خسػػػػػػػػؼ  فػػػػػػػػي الكتػػػػػػػػاب, فػػػػػػػػ .(597)

 .(598)السياؽ: فخسؼ اهلل بيـ أجمعيف 

شػػػػػيوي  :وىماخشـــــ-26  ،مىخشػػػػػيةن ك  ،مىخشػػػػػاةن ك  ،خشػػػػػاةن ك  ،كخشػػػػػيةن  ،كيكسػػػػػري  ،خشػػػػػينا ،كرًضػػػػػيىو ،خى
ػػػػػيىاننا شى شَّػػػػػاهي: خافىػػػػػوي. ك  ،كخى ػػػػػشو تىخى ٍشػػػػػيىاءك  ،كىػػػػػك خػػػػػاشو كخى ىػػػػػذا المكػػػػػاف أخشػػػػػى: أم ك  ،ىػػػػػي خى
ًشػػي الرجػػؿي يىخشػػى خشػػيةن ك . (599)أخػػكؼ ٍشػػيىةي: الخػػكؼ. خى . قػػاؿ ابػػف بػػرم: يقػػاؿ  ،الخى أم خػػاؼى

شيًة الخى   :]البحر الكافر[ شىاةي؛ قاؿ الشاعرفي الخى

ٍردو   كأىٍغمىػػػػػػػػػػػػػػبى مػػػػػػػػػػػػػػف أيسيػػػػػػػػػػػػػػكًد ًكػػػػػػػػػػػػػػراءى كى
 

ػػػػػػػػػا  شى ػػػػػػػػػًؿ الظميػػػػػػػػػكـً  فىةى يىػػػػػػػػػًردي خى  (600)الرَّجي
 

كتخشػػاه كبلىمػػا  ،كخشػػيانا ،كمخشػػية ،كمخشػػاة ،كخشػػاة ،كخشػػية ،خشػػيو يخشػػاه خشػػيا
، أجػػػركه مجػػػرل خشػػػياف، كاألنثػػػى خشػػػيا، كجمعيمػػػا معػػػا خشػػػاياك  ،خػػػشك  ،، كىػػػك خػػػاشخافػػػو
 ،: ىذا المكاف أخشى مف ذلػؾية كالداء. كيقاؿ؛ ألف الخشكنحكىما ،حباجىدكاء كحباطى ك األ

 :قاؿ العجاج ؛أم : أشد خكفا

ٍمؿو أىٍثبىجا       قىطػػػػػػػػػػىٍعتي أىٍخػػػػػػػػػػػشىاه إذا ػػػػػػكاًصػػػػػػػػػػػبلن قيفػػػػػػػػػػػَّا بًػػػػػػػػػػػػػػرى ا مي ػػػػػػا أحبىجى مى
(601) 

كىذه المػػػفظة كردت في سياؽ قكلو تعالى  .العرب لساف عنى حبج: سميف فيكم

                                                                                                                                                                                     

188ص  ،مادة ) خ س ف( : الزمخشري،اس البًلغةٌنظر: أس -  596  

234ص  ،) خ س ف( : مجمع اللغة العربٌة،ٌنظر: المعجم الوسٌط -  597  

234ص  ،) خ س ف( : مجمع اللغة العربٌة،ٌنظر: المعجم الوسٌط -  598  

69الفرج بعد الشدة: التنوخً, صـ ٌنظر:  599  

والشعر ٌنظر: دٌوان طفٌل  ،1091ص  ،1ج ،مادة ) خ ش ي( : ابن منظور،ـ ٌنظر: لسان العرب2

ان فًَلح أوغلً، دار صادر، بٌروت، ط  141م، ص 1997، 1الغنوي، تحقٌق: َحس 

  ، والشعر ٌنظر: دٌوان العجاج: تحقٌق: د.1091ص ، 1ج ، مادة )خ ش ي( ،المصدر نفسهٌنظر:  -3

  33، ص2عبد الحفٌظ السلطً، مكتبة أطلس، حلب، ج



 -- 

ْْفف:) َشْوُه ْْ َِا ف ْْ ُُ فَقْدفَجَمُعوأفلَ َِ ا  ُ فأل ف ِن  ُِ ا  ُ ُْفأل .(603) (602) (أل ِذيَنفَقاَ فلَُه  
 

ػػػػػٍعؼ ك  ،ىػػػػػك صػػػػػغر العينػػػػػيفك  ،بػػػػػو خفػػػػػشه ك  ،رجػػػػػؿ أخفػػػػػش :خفـــــش عينيـــــو أخفـــــش-27 ضى
 ،ال يبصػػػريهي بالنيػػػارك  ،ىػػػك الػػػذم يبصػػػر الشػػػيء بالميػػػؿك  ،قػػػد يكػػػكف عمػػػةن  كالخفػػػش .(604)البصػػػر

ىػك أيضػا فسػاد فػي العػيف يضػعؼ منػو ك  .(605)ال يبصر فػي يػـك صػاحك  ،يبصر في يـك غيـك 
الخفػاش طػائره يطيػر بالميػؿ مشػتؽ مػف ذلػؾ ألنَّػو يشػؽُّ كتيٍغًمضي دائمػا مػف غيػر كجػع. ك  ،نكرىا

نشػػػػأ أخفػػػػشى  اب فػػػػي ىػػػػذا السػػػػياؽ: , كردت لفظػػػػة  أخفػػػػش  فػػػػي الكتػػػػ(606)عميػػػػو ضػػػػكء النيػػػػار
 .(607)العينيف 

 ،يسػػػتعمؿ ذلػػػؾ فػػػي األعيػػػافك  ،أذىبىػػػوك  ،الػػػذَّىاب الميًضػػػيُّ يقػػػاؿ ذىىىػػػبى بالشػػػيءً  : أذىـــب-28
بِّػي سىػيىٍيًديًف  قاؿ اهلل تعالى:  ،المعانيك  قىاؿى ًإنِّي ذىاًىبه ًإلىى رى ﴿ كى

ًإٍف ): اهلل تعػالى قػاؿك  ،(608)
يىػػأٍ  ـٍ كى ػػٍأ ييػػٍذًىٍبكي ًديػػدو )يىشى ٍمػػؽو جى مىػػى المَّػػًو ًبعىًزيػػزو 19ًت ًبخى ًلػػؾى عى ػػا ذى مى ا المعنػػى ىنػػا إذن  ،(610) (609)(( كى

كمػذىبنا. كذىػب  ،ذىػب مػف داره إلػى المسػجد ذىىابنػاالبصػر. ك  المضي بالبصر أم إزالة حاسػة

                                                           

173آل عمران:  -  602  

63الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -  603  

197ص  ،مادة ) خ ف ش( : الزمخشري،ٌنظر: أساس البًلغة -  604  

118ص  ،مادة ) خ ف ش( : الرازي،ٌنظر: مختار الصحاح -  605  

.1127ص ، 1ج ،مادة ) خ ف ش(: ابن منظور، ٌنظر: لسان العرب -  606  

191ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  607  

99الصافات:  -  608  

16فاطر:  ، 19إبراهٌم: -  609  

  610 242ص  الراغب األصفهانً، :فً غرٌب القرآن المفردات ٌنظر:- 



 -- 

ىػػذه المفظػػة أذىبي  كردت فػػي السػػياؽ: ما الػػذم أذىػػب  .(611)أذىبىػػوي جعمػػو ذاىبػػامػػذىبا بعيػػدا. ك 
 .(612)  بصرؾ

ثػػػـ يحمػػػؿ عميػػػو  ،ىػػػك نىٍبػػػذ  الشَّػػػيءك  ،الػػػراء كالمػػػيـ كالحػػػرؼ المعتػػػؿ أصػػػؿه كاحػػػده  :بـــو ارم-29
سػٌمي بػذلؾ ألنػوي ك  ،دكَّري الًمٍرماةي نىصؿي السػيـً الميػك  ،. تقكؿي رمٍيتي الشيءى أرميوً استعارةن ك  ،اشتقاقا

كالرٍمػيي يقػاؿي فػي األعيػاًف  .(613)ًرمػاءن ك  ،رٍمينػاك  ،رمايػةن ك  ،يرمػيك  ،كقػاؿ الخميػؿ: رمػى ،ييرمىى بو
ًر نحػك قكلػو تعػالى: )ك  :كىالسيـً  جى ٍيػتى الحى مى ٍيػتى ًإٍذ رى مى ػا رى مى كأمػا عػف السػياؽ الػذم كردت  .(614)(كى

ّـَ قميبنا, فاـر بو   .(615)فيو ىذه المفظة, فيك:  فتفَّ ٌث

ره. غيػػمػػف حػػرو ك الضػػاد أصػػؿه مطَّػػرده يػػدؿي عمػػى حػػدةو فػػي شػػيءو الػػراء كالمػػيـ ك  :أرمضــني-30
ػػرِّ الشػػمسً فػػالرَّمض: حػػرُّ الح ػػةه: حػػارَّةي الًحجػػارةك  ،جػػارة مػػف ًشػػدًَّة حى ػػا ك  ،أرضه رىًمضى ًمػػضى أيضن رى
ػٍتوي  ،شير رمضػاف ىػك مػف الػرٍَّمضً  .(616)أحرقتو الرمضاء أم ًشػدًَّة كٍقػًع الشىػمًس. يقػاؿ: أٍرمىضى

مفظػة ىك: أرمضػتني حتػى كالسػياؽ الػذم كردت فيػو ىػذه ال .(617)أم أحرقٍتوي الرٍَّمضاءي  ،فىرىًمضى 
, كسددت عني الكجكه, كلـ يكف لي مدفع   .(618) انقطعتي

                                                           

245ص  ،مادة ) ذ هـ ب( : الزمخشري،أساس البًلغة ٌنظر: -  611  

257ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  612  

342- 341ص  ،مادة ) ر م ى( : ابن فارس،ٌنظر:مقاٌٌس اللغة -  613  

17األنفال:  -  614  

270ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  615  

343  ،مادة ) ر م ض( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -  616  

273ص  الراغب األصفهانً، :فً غرٌب القرآن ٌنظر: المفردات -  617  

360ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  618  



 -- 

ٍبسك  ،كالنكف أصؿ كاحد الجيـالسيف ك  :سجن-31 بىسىػو .(619)ىك الحى نىو: حى  ،السِّػجفي ك  ... ،سىجى
. كالجمع: سيجناءي ك بالكس : المىٍسجكفي اف. كالسَّجيفي . كصاحبو: سجَّ قػاؿ  .(620)سىٍجنىىر: المىحًبسي

ػػا يىػػٍدعيكنىًني ًإلىٍيػػوً )تعػػالى:  ػػبُّ ًإلىػػيَّ ًممَّ كسػػياقيا المػػذم كردت فيػػو, ىػػك:  .(621)(قىػػاؿى رىبِّ السِّػػٍجفي أىحى
اج, يقرَّنكف بالسبلسؿ   .(622) في سجف الحجَّ

ػػػرىؽى  مـــالي: ســـرقت-32 قىا الشػػػيءى  يىٍسػػػًرقيوي  سى ػػػرى ػػػًرقناك  ،سى قىوي ك  كسى السَّػػػرىؽ: مصػػػدر فعػػػؿ ك  ،اسػػػتىرى
فػاءو  ،لو أخذيه أخذ ما ليسى  .(623)السارؽ قىػاليكا ًإٍف يىٍسػًرٍؽ فىقىػٍد سىػرىؽى أىخه قػاؿ تعػالى: ) .(624)في خى

قنا بالتحريػػؾسىػػرىؽى منػػو مػػاالن  .(625)(لىػػوي ًمػػٍف قىٍبػػؿي  ػػًرقى ك  ،االسػػـ السىػػًرؽي ك  ، يىٍسػػًرؽي سىػػرى ةي؛ بكػػر الػػراًء السى
قىوي مػػػاالن فييمػػػا جميعنػػػا؛ ك  ػػػرى ربمػػػا قػػػالكا: سى

فخنتني, كسػػػرقت أمػػػا عػػػف سػػػياؽ المفظػػػة, فيػػػك:  .(626)
 .(627)مالي 

ػػقىـك  ،سيػػٍقـس ؽ ـ:  :ســقيمو  ســقم-33 ػػقىاـك  ،سى ػػًقـ ىػػكك  ،سى كامػػرأة ًمسػػقاـه.  ،رجػػؿه ك  ،سػػقيـ كسى
ـي: المػػػػػػرضي  .(628)ترادفػػػػػػت عميػػػػػػو األسػػػػػػقاـك  ،كسػػػػػػقَّمو ،أسػػػػػػقمو اهللك  ػػػػػػقا ـي: الكثيػػػػػػر ك  ،السى الًمسػػػػػػقىا

                                                           

415ص  ،ن( مادة ) س ج السابق,المصدر ٌنظر:  -  619  

749 ،مادة ) س ج ن ( : الفٌروزآبادي،ٌنظر: القاموس المحٌط -  620  

33ٌوسف:  -  621  

192ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  622  

1807ص  ،2ج،مادة ) س ر ق( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب -  623  

489ص سمٌي عاطف زٌن، ٌنظر: معجم تفسٌر مفردات ألفاظ القرآن الكرٌم:  -  624  

77ٌوسف:  -  625  

516ص   ،مادة ) س ر ق( : الجوهري،ٌنظر: معجم الصحاح -  626  

368ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  627  

358ص  ،مادة ) س ق م(  : الزمخشري،ٌنظر: أساس البًلغة -  628  



 -- 

ػوي. فيػك سػقيـه. :أسقامك .(629)السىقىـً  ـى سىػقىمنا: طػاؿى مرضي : تىرادفىػت عميػًو األىٍسػقىاـأى  سىًق ـى فػبلفه  ،ٍسػقى
ػػوي ك  ـى اهللي فيبلننػػا: أمرضى أىٍسػػقى

ػػوي اهلل فػػي كتابػػو ،قػػاؿ إبػػراىيـ عميػػو السػػبلـ .(630) فىقىػػاؿى ًإنِّػػي ) فيمػػا قىصَّ
ػػًقيـه  ـي: كالسػػقيـً  ،(631)(سى  الشػػاعرقػػاؿ  ،األنثػػى ًمٍسػػقاـه أيضػػاك  ،السَّػػقـقيػػؿ: ىػػك الكثيػػر ك  ،كالًمٍسػػقىا

 :]حر البسيطالب[ أبك خراش

ـي خى   سى بوػػػػػػػػػػػػػػػػػبلءن ال أنيػػػػػػػػػػػػػػػػػأٍمسى سىقا
ػػػػإال السػػػػباع ك    (632)بػػػػالغرؼً  الػػػػريحً  رُّ مى

 

 .(633):  كما امتحف بو مف األسقاـ كسياؽ لفظة أسقاـ  في الكتاب, ىك        

 :]البحر الكامؿ[ قاؿ أبك ذؤيبكسىمىمتي عينو: فقأتيا ، ك  :سمل-34

 بعػػػػػػػػػػػػػػػدىـي كػػػػػػػػػػػػػػػأف ًحػػػػػػػػػػػػػػػداقىيا فػػػػػػػػػػػػػػػالعيفي 
 

ػػػكره تػػػدمعي    (634)سيػػػًممىت بشػػػكؾ فيػػػي عي
 

ػػٍمؿي العػػ        كلىطىػػـ  رجػػؿه  إذا فقئػػت بحديػػدة محمػػاةو. يقػػاؿي: سيػػًممت عينػػو تيسػػمؿ ،يف: فىٍقؤىػػاكسى
 .(635)مف العرًب رجبلن فقأ عينىو فسمِّي سىمَّاال

 .(636) كسياؽ ىذه المفظة في الكتاب, ىك:  مف قتؿ, كسمؿ, كتشريد    
                                                           

527ص  ،مادة ) س ق م( ،معجم الصحاح: الجوهريٌنظر:  -  629  

454ص  ،مادة ) س ق م(للغة العربٌة، : مجمع اٌنظر: المعجم الوسٌط -  630  

88الصافات:  -  631  

، و الشعر ٌنظر: دٌوان  1845 -1844ص ،2ج ،مادة ) س ق م( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب -8

 156حمود أبو الوفا، ص الهذلٌٌن: المحقق أحمد الزٌن، و

71ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  633  

3،والشعر ٌنظر: دٌوان الهذلٌٌن،ص367ص  ،) س م ل ( مادةزمخشري،: الأساس البًلغةٌنظر: -  634  

1896ص  ،مادة ) س م ل( المصدر نفسه،ٌنظر:  -  635  

219ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  636  



 -- 

السػيؼ جمعػو  ،(637)تسايفكاكسايفو ك  ،كتىسىيَّفو: ضربو بالسيؼ ،س م ؼ سافىو :مسايفة-35
ػػػػٍيفىافه  كسػػػػيكؼ. قػػػػاؿ الكسػػػػائي: ،أسػػػػياؼ كامػػػػرأةه  ،مري الػػػػبطفأم طكيػػػػؿه ممشػػػػكؽ ضػػػػا ،رجػػػػؿه سى

سػيؼ... أم ذك  ،. كرجػؿه سػاًئؼه يقاؿ ًسٍفتيوي فأنػا سػاًئؼه  ،بالسَّيؼ وسىافىوي يىًسيفيوي: ضربسىٍيفانةه. ك 
كردت لفظػة مسػايفة فػي السػياؽ:  قػاؿ:  .(638)تىسىايىفيكا: تضاربكا بالسَّػيؼك  ،كالميسىايىفىةي: المجالىدةي 

 .(639)يا إعرابي, اختر, إف شئت مسايفة 

دى البعيػػػػري يٍشػػػػريدي شيػػػػريدا ك  :تشــــريد-36 ػػػػرى ده  ،فيػػػػك شػػػػارده  ،ًشػػػػرادنا: نىفىػػػػرى شى ػػػػرى ده. كالجمػػػػعي شى ػػػػركي  ،كشى
ٍمفىييػػـٍ ) منػػو قكلػػو تعػػالى:ك  ،كالتشػػريدي: الطىًريػػد ػػٍف خى ـٍ مى ٍد ًبًيػػ ػػًريدي: الطريػػدي . ك (640)(فىشىػػرِّ .]ك (641)الشى

د بيـ[ أم اجعميـ نىكاال لمف يعًرضي لؾ بعدىـ لعمَّيـ يتَّعظكف بيـ    .(642)شرِّ

 :]البحر البسيط[ أنٍشد أبك عبيدة  لعبد مناؼ بف ربع اليذليك 

 حتػػػػػػػػػػػػػى إذا أىٍسػػػػػػػػػػػػػمىكيكىيـ فػػػػػػػػػػػػػي قيتائًػػػػػػػػػػػػػدىةو 
 

الػػةي الشُّػػػريدىا ،شىػػبٌل   كمػػا تىٍطػػريدي الجمَّ
(643) 

 

كسػػياؽ ىػػذه المفظػػة الػػكارد فػػي الكتػػاب, ىػػك:  ككػػاف فاتحػػةن لمػػا أصػػيب بػػو الخمفػػاءي مػػف بعػػده, 
 .(644)كالكزراء, كسائر رجاؿ الدكلة, مف قتؿ, كسمؿ, تشريد, كامتياف 

                                                           

377ص  ،مادة ) س ي ف( ،أساس البًلغة: الزمخشري :ٌنظر -  637  

556ص   ،مادة ) س ي ف( : الجوهري،ٌنظر: معجم الصحاح -  638  

266الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص ٌنظر: -  639  

57ـ األنفال:   640  

570ص   ،مادة ) ش ر د( معجم الصحاح، الجواهري،ـ ٌنظر:   641  

  542ص ٌي عاطف زٌن، القاهرة،ـ ٌنظر: معجم تفسٌر مفردات ألفاظ القرآن الكرٌم: سم9

و الشعر ٌنظر: دٌوان الهذلٌٌن، ، 2006ص ،2ج ،مادة ) ش ر د( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب -1

  42م،ص1956، هـ،  1385 القاهرة المحقق أحمد الزٌن، و محمود أبو الوفا، دار الكتب المصرٌة،

 219الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص ـ ٌنظر:  2



 -- 

 قيؿ ىك فساد، كذىابيا، ك الشمؿ: يبس اليد .(645)مف الباب الشمؿ: فساد اليدك  :مشموال-37

مٍَّت يىديه تىشىؿُّ بالفتح شىبلَّ  ،في اليد مىبلى ك  ،شى  :]البحر الطكيؿ[ أنشدك  ،يا اهللأشمَّ ك  ،شى

ػػػػمَّت يىًمينػػػػي ٍعفىػػػػرو  ،فىشى  يىػػػػٍكـى أىٍعميػػػػك ابػػػػف جى
 

ػػػػػػػػػػؿَّ بىناناىػػػػػػػػػػا  شى نىاًصػػػػػػػػػػر ،كى ػػػػػػػػػػػؿَّ الخى  كشى
 

ػػػػؿٌّ ك  ػػػػؿَّ اهلل يىػػػػدىهك  ،رجػػػػؿه أشى ػػػػؿُّ  ،قػػػػد أىشى ػػػػمىبلى  تىشَّ ػػػػؿَّ  أم ًصػػػػٍرتى  ،شى ءك  ،أىشى ػػػػبلَّ , (646)المػػػػرأة شى
, طريح الفراش كمكضع ىذه المفظة في الكتاب, ىك:   .(647)ألنَّوي كاف مشمكالن

 ،ىػذه مصػارع القػـكك  ،كصرىعيـ ريػبي المنػكف ،كتركتيـ صىرعىى ،تركتو صريعنا :مصارعة-38
ػػػراعلكػػؿ جنػػبو مصػػرعي(. ك ك  ػػرعةه كالمصػػارعة. ك  ،ديًعػػيى إلػػى الصِّ يعه صي . يىصػػػرع (648)رجػػؿه ًصػػرِّ

ف  النَّاس كثيرنا. كردت لفظػة مسػايفة فػي السػياؽ:  قػاؿ: يػا إعرابػي, اختػر, إف شػئت مسػايفة, كا 
ف شئت مصارعة   .(649)شئت مطاعنة, كا 

ػػكبةي:  ،كػػذلؾ الميصػػابةك  ،مػػا أصػػابؾ مػػف الػػدىرصػػكب: المصػػيبة:  مػػف :مصــائب-39 كالميصي
اًئبي ك  ،الجمع مىصاًكبي ك  ،كالتاء لمداىية كالمبالغة ،بضـ الصاد في الحديث: مف يػرد اهلل ك  ،مىصى

ىػػػػػػك األمػػػػػػر المكػػػػػػركه ينػػػػػػزؿ ك  ،ه بالمصػػػػػػائب ليثيبػػػػػػو عمييػػػػػػاأم ابػػػػػػتبل ،بػػػػػػو خيػػػػػػرا ييًصػػػػػػٍب منػػػػػػو
 .(651)جاءت ىذه المفظة في ىذا السياؽ:  كأنيضتنا بأعباء المصائب  .(650)باإلنساف
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. الطػػاء كالككػػذلؾ ىنػػا حمػػؿ  عمــييم الصــخرة: انطبقــت-40 بػػاء كالقػػاؼ التركيػػبي داللػػةى الضػػرِّ
ىػػك ك  ،(652)ىػػك يػػدؿُّ عمػػى كضػػع شػػيء مبسػػكط عمػػى مثمػػو حتػػى ييغىطيىػػوي أصػػؿه صػػحيح كاحػػده. ك 

 :]البحر الطكيؿ[ قاؿ الشاعر ،منو طابقتي النَّعؿك  ،هً أيضا أف تجعؿ الشيءى فكؽى آخر ًبقىدىرً 

فِّػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  ذى الظِّػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ القصػػػػػػػػػػػػػػػػػيرى ًبخي  إذا الىكى
 

ػػػػػػػؼِّ أك قىػػػػػػػؿَّ زائًػػػػػػػداك    كػػػػػػػاف طبػػػػػػػاؽى الخي
 

طابقػػتي بػيف الشػػيئيف إذا جعمتيمػػا ك  .(653): أٍطبىقػػتي عميػو البػػابى مػف اٍنغىمىػػؽى عميػو البػػابي لك 
ذك كاحػد السػماكات الطِّبػاؽ: سػميت بػذلؾ . ك ةكافػؽ شػفه طبقػمنػو قػكليـ: ك  ،تيماأىلصػقك  ،عمى حى

ػػػػا أمػػػا عػػػػف سػػػياؽ ىػػػػذه المفظػػػة, فيػػػػك:  .(654)أم بعضػػػيا فػػػػكؽ بعػػػض ،لميطابقػػػة بعضػػػيا بعضن
 .(655)رة  فانطبقت عمييـ صخ

ده  ،عمػػػى إبعػػػاد. يقػػػاؿ طردتػػػو طػػػردنا الػػػداؿ أصػػػؿه كاحػػػده يػػػدؿي الطػػػاء كالػػػراء ك  :طـــرد-41 كأىطػػػرى
دىه إذا أخرجػػػو مػػػف بمػػػدهالسػػػمطاف ك  ٍدتيػػػوقػػػاؿ ابػػػف السػػػكيت: أ .(656)طػػػرَّ  ،إذا صػػػيَّرتو طريػػػدا ،طىرى

دتيػػو دىه طىػػٍردناك  .(657)قمػػتى لػػو: اذىػػٍب عنَّػػاإذا نفيتػػو عنػػؾ ك  ،كطىرى دناك  ،طىػػرى أطػػرده: ك  ،طػػرَّدهك  ،طىػػرى
ميشػػرَّد مطػػرَّدك  ،كطريػػد ،ىػػك شػػريده ك  ،كنحػػاه ،أبعػػده

أمػػا عػػف السػػياؽ الػػذم كردت فيػػو ىػػذه .(658)
 .(659)المفظة, فيك:  فتذا عيًرؼ طيًرد 
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 ،ء حتػى ييٍنًفػذيهىك النَّخس في الشيك  ،الطاء كالعيف كالنكف أصؿه صحيح مطَّرد :مطاعنة-42
كىػـ مطػاعيفي  ،كيقػاؿ تطػاعف القػـك كاطَّعىنػكا ،الرمحار. مف ذلؾ الطعف بػيستعثـ يحمؿ عميو ك 

ػػػا ،طعػػػف بػػػالقكًؿ يطعىػػػفك  ،ـ: طعػػػف بػػػالرُّمح يطعيػػػف بالضػػػـٌ قػػػاؿ بعضػػػيك  ،فػػػي الحػػػرب  .(660)فتحن
 .(661)ًطعاننػػػػاك  ،كطىعىناننػػػػا ،تطػػػػاعنكا فػػػػي الحػػػػرب تطاعيننػػػػاك  ،كالمٍطعػػػػاف: الكثيػػػػر الطعػػػػف لمعػػػػدك

ف شػػئت مطاعنػػة, كسػػياقيا الػػذم كردت فيػػو ىػػك:  قػػاؿ: يػػا إعرابػػي, ا ختػػر, إف شػػئت مسػػايفة, كا 
ف شئت مصارعة   .(662)كا 

ـي الطُّكفىػافي قػاؿ تعػالى: ) ،المػاءي الغالػبي يغشػى كػؿَّ شػيءو ك  ،: المطري الغالػبي طوفان-43 ػذىىي فىأىخى
ـٍ ظىاًلميكفى   .(663)(كىىي

اجي ظبلـ الميؿ بذلؾقاؿ الخميؿ بف أحمد: ك   :]رجزالبحر ال[ قد شبَّو العجَّ

ػػػػػػػػػػػػبى حتَّػػػػػػػػػػػػى إذا مػػػػػػػػػػػػ ٍبصى  ا يىكمييػػػػػػػػػػػػا تىصى
 

ّـَ طيكفىػػػػػػػػافي الظػػػػػػػػبلـً األىثأبػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػ  (664)كعى
 

ـي الطُّكفىػافى عمى ذلػؾ قكلػو )ك  ،الطكفاف: كؿ حادثة تحيط باإلنسافك  مىػٍيًي ػٍمنىا عى ػارى ك  ،(665)(فىأىٍرسى صى
اًدثىػػةى التػػي نالػػت قػػـك نػػكحفػػي  متعارفنػػا عميػػو  عميػػو  - المػػاًء الميتىنػػاىي فػػي الكثػػرة ألجػػًؿ أىفَّ الحى
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, كقػػد كردت لفظػة  طكفػػاف  فػي الكتػػاب, فػي ىػػذا السػياؽ:  كعصػػياف (666)كانػػت مػاءن  - سػبلـال
 .(667)ابنو لو, كالطكفاف العاـ 

ػػٍربي إيقػػاعي الشػػيًء عمػػى الشػػيءً  :ضــرب-44 ػػٍرًب الشػػيًء باليػػدً  ،الضَّ  ،السَّػػٍيؼً ك  ،العىصػػاك  ،كىضى
ػػ .(669()668)(فىاٍضػػًربيكا فىػػٍكؽى اأٍلىٍعنىػػاؽً نحكىػػا. قػػاؿ تعػػالى: )ك   ،تىضػػاربكاك  ،كغيػػره ،ربو بالسػػيؼضى
 ،اضػػػطراب تحػػػرَّؾ عمػػػى غيػػػًر انتظػػػاـ فػػػي المعيشػػػة: مػػػف ضػػػرب: اضػػػطراب .(670)اضػػػطربكاك 
رىبى بعضيو بعضػا. ك  . كاضػطرب نحـُوُه:و  ،واضـطرب البحـرُ ضى ػكَّجى . كاضػطرب  تىمى : اٍختػؿَّ األمػري
. ك ال تىبايىنىػػػٍت ك  ،كممػػػتييـييقػػػاؿي: اضػػػطرب الحبػػػؿي بيػػػنيـ: اختمفػػػت شػػػيءي: طػػػاؿى مػػػع رخػػػاكةو فػػػاىتزَّ

 .(672) , كسياؽ لفظة  ضرب  , ىك:  فأقاما عمى اإلنكار,فضربتيييما (671)آراؤيىيـ

كالتيابو مف ذلػؾ الٌضػرىاىـ مػف  ،الميـ أصؿه صحيحه يدؿُّ عمى حرارةو الضاد كالراء ك  :أضرم-45
 :]البحر الطكيؿ[ حاتـ الطائي قاؿ ،الحطب: الذم يمتيبي ًبسرعةو 

 دمًقػػػػػػػػػػػػػػاليىفىػػػػػػػػػػػػػػاًع فأكٍ بيػػػػػػػػػػػػػػذىاًؾ  فٍ كلًكػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ٍدًت ال ًبًضراـً ػػػػػػػػػػػػػػػػػى قإذا أكٍ  ؿو زٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً بج 
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ػػًرـى الشَّػػيءي: اشػػتدَّ حػػر       ييقػػاؿي ضى ػػًريـ هُّ كى ػػراـ: اشػػتعاؿ النػػارك  ،ىػػك الضَّ ـي كيػػؿُّ . (673)الضَّ ػػري الضَّ

ـي: ك  ،شيءو أيضرمت بو النار ػرا ػٍزالن تيثقػبي بػو النػاري ك  ،طػبً مػف الح مػا دىؽَّ الضِّ الكاحػد  ،لػـ يكػف جى

ـى  رى مىوي. ك ك  ،ضى رى  :]البحر الكافر[  نصر بف سيار الكناني ،منو قكؿ الشاعرضى

ٍمػػػػػػػػػػػرو  مػػػػػػػػػػػيىضى جى مػػػػػػػػػػػاًد كى مىػػػػػػػػػػػؿى الرَّ  أىرىل خى
 

ـي   ػػػػػػػػاًذري أىف يىًشػػػػػػػػبَّ لػػػػػػػػو ى ًضػػػػػػػػرا أيحى
(674) 

 

ـي ٍاشػػتعاؿي النػػاًر فػػي الحٍمفػػاءً  الجػػكىرم: ػػرا كقػػد ظيػػرت كممػػة  أضػػـر  فػػي ىػػذا .)675)غيًرىػػاك  ،الضي
 .(676)السياؽ:  أضـر ليـ النار 

ًطػػػؿ الرجػػػؿي مػػػف المػػػاؿً  :تعطمـــت-46 دًب. األ، ك قػػػد يسػػػتعمؿي فػػػي الخمػػػك مػػػف الشػػػيًء. يقػػػاؿي عى
 ، كالشُّػػػػغؿ.العىطىػػػؿي فيقػػػػداف الزينػػػةً ك  .(677)االسػػػـ العيٍطمػػػػةؿ الرجػػػؿي إذا بقػػػػي ال عمػػػؿ لػػػػو، ك تعطَّػػػك 
ًبٍئػػرو ميعىطَّمىػػةو ] قػػاؿ اهلل تعػػالى[: ) فىتىعىطَّػػؿ. ،عىطَّػػؿى فيبلننػػا عػػف العمػػؿً ك  كسػػياقيا فػػي  .(679( )678)(كى

ف بعت منذلؾ شيئنا تعطمتيعف الحركة, كطمب التصرؼ    .(680)الكتاب, ىك:   كا 

ـي  :نخمكم أعقر-47  كقكؿ امرلء القيس:، العيٍقر: العيٍق
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 -- 

مَّؿً فيا عجبنا مف ككًرىا الميتى       يكـى عىقىٍرتي لمعىذارىل مطيتيك   حى

أنػو قػػاؿ  منػو الحػػديثكاليػػبلؾ؛ ك  ،اتسػع معنػػى العىٍقػر حتػػى اسػتعمؿ فػػي القىٍتػؿك  معنػاه نحرتيػػا. 
ف أدبرت ليعقرنؾ اهلللميسىٍيًممىة الكذاب: ك  ٍقًر النخؿى  ،ا  ىػك أف ك  ،أم لييمكنؾ. كقيؿ: أصمو مف عى

أم أصػبتي  ،قىٍرتيػوي أم أيٍىًمػؾ نخمكػـ. كعى  ،. إذا المقصػكد بػأعقر نخمكػـ(681)تقطع رؤكسيا فتيػبسى 
ٍقػػرىهي أم أٍصػػمىوي  ػػؿ قىطىٍعتيػػوي مػػف أصػػموك  ،عي قىػػٍرتي النخى أمػػا عػػف السػػياؽ الػػذم كدت فيػػو  .(682)منػػو عى

 .(683)ىذه المفظة , فيك:  أردتي أف أىدـ ربعكـ, كأغكر قمبكـ, كأعقر نخمكـ 

ػػػعكبةالسػػػيف ك العػػػيف ك  :عســـر-48 سػػػري كشػػػدَّة. فالع ،الػػػراء أصػػػؿه صػػػحيحه كاحػػػده يػػػدؿُّ عمػػػى صي
ٍف كىػػافى ذيك ) اإلقػػبلؿ أيضػػا عيسػرة ألفَّ األمػػر ضػػيؽ عميػػو شػديد. قػػاؿ تعػػالى:ك  ،لييسػػرنقػيض ا كىاً 

 .(684)(عيٍسرىةو فىنىًظرىةه ًإلىى مىٍيسىرىةو 

عىسىػػرنا أيضػػاك  ،يقكلػػكف: عىسيػػرى األمػػري عيٍسػػرناك 
كآتػػي اآلف لػػذكر السػػياؽ الػػذم كردت فيػػو  .(685)

 .(686)سر بعد العسر لفظة العسر, كالذم ىك:   مف ضماف الي

ال يمكػػػف ك  ،كلكػػػف كمماتػػػو ال تكػػػاد تنقػػػاس ،العػػػيف كالػػػذاؿ كالبػػػاء أصػػػؿه صػػػحيحه  :عـــذَّبني-49
يقكلػػػكف: أصػػػؿي العىػػػذاب كنػػػاسه  ،يقػػػاؿ منػػػو: عػػػذَّب تعػػػذيبنا ،العىػػػذاب، ك جمعييػػػا إلػػػى شػػػيء كاحػػػدو 

 :]البحر البسيط[ احتجكا بقكؿ زيىيرك  ،الضَّرب

                                                           

،1701 – 1700ص ،2ج ،مادة ) ع ق ر( ،لسان العرب، ابن منظور،ٌنظر: -  - 681 
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 -- 

ٍمفىيػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػاًئؽه يحػػػػػػػػػػديك  شػػػػػػػػػػيتإذا خى  كىخى
 

ػػػػػػمبى كالعينيقػػػػػػا مَّحػػػػػػاؽى منػػػػػػو ال   تمػػػػػػدُّ  الصَّ
 

كلفظة عػػػػػذَّبني  جػػػػػاءت فػػػػػي السػػػػػياًؽ فػػػػػي قػػػػػكؿ  .(687)قػػػػػاؿ: ثػػػػػـ اسػػػػػتيًعير ذلػػػػػؾ فػػػػػي كػػػػػٌؿ ًشػػػػػدىة
 .(688)المؤلؼ: فعذبني عذابنا شديدا 

ا يػدؿ عمػى لىٍطػخ شػػيء مػ كمػا يتعمَّػػؽ بالسػياؽ معنػا ،الػراء أصػكؿ صػحيحةالعػيف ك  :معـرَّة-50
ػػرىب ،قػػاؿ الخميػػؿ: ىمػػا لغتػػاف ،العيػػرٌ كالعىػػرُّ ك  ،و ذلػػؾمػػا أشػػببغيػػر طٌيػػب ك  ككػػذلؾ  ،يقػػاؿ ىػػك الجى

نما سيمِّي بذلؾك  ،العيرَّة عػف لكفػي الحػديث:   ،ألنَّو كأنَّو لٍطخه بالجسىػد؛ كيقػاؿ العيػرَّة القىػذر بعينػو ا 
ػػرًَّت اإلبػػؿ تىًعػػرُّ  ،(689) مشػػتريىيااهلل بػػائع العيػػٌرة ك  ػػرىبي يقػػاؿي: ك  ،فيػػي عػػارَّة ،كمنػػو: عى ـي الجى  ،اٍسػػتىعىرَّىي

 .(690)أم فشا فييـ

ككممػػػػػػة معػػػػػػرة كردت فػػػػػػي الكتػػػػػػاب, فػػػػػػي السػػػػػػياؽ:  كاصػػػػػػرؼ عنػػػػػػي أذاهي, كشػػػػػػرَّه, كمكركىىػػػػػػو,  
تىوي   .(691)كمعرَّ

مػؼ يىخمػؼ ،قاؿ الخميؿ: كؿَّ شيءو يعقبي شيئنا فيك عىقيبوي  :عقاب-51 مػف البػاب: ك ، كقكلػؾ خى
نَّمػا كيقكلكف: إنَّيا لغةي بنػي أسػد ك  ،العىٍقبقكبةى ك احذر العك  ،ة كعيقكبةن كًعقابناعاقب الرجؿ ميعاقب ا 

ثانيى الذَّنبيت عقكبة ألنَّيا تككفي آخرنا ك سمٌ 
تجزم الرجػؿى بمػا فىعىػؿ الميعاقبة أف كالعقابي ك  .(692)

                                                           

، والشعر)وخلفاها سائق...( ٌنظر:شعر 628ص  ،مادة ) ع ذ ب(ابن فارس، مقاٌٌس اللغة، ٌنظر:  -1

ٌن قباوة،  زهٌر بن ، 3منشورات دار اآلفاق الجدٌدة،بٌروت، ط  أبً سلمى، تحقٌق الدكتور فخر الدك

  .68م، ص 1980
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563ص  ،مادة ) ع ق ب( ، : معجم الصحاح: الجوهريٌنظر - 692  



 -- 

ػذىهي بػو. ك ك  االسـي العيقيكبة.سيكءنا؛ ك  ب و بػذنٍ تىعقٍَّبػتي الرجػؿى إذا أخذتيػعاقبىو بذنبػو ميعاقبػةن كًعقابنػا: أخى
 .(693)كاف منو

 ،مػف ىػذا البػاب:غيركبي الشػمسً ك  ،يقػاؿ: غربػت الػدَّاري  ،الػكطفً  الغيربةي البعدي عف :ا تراب-52
 :]البحر الطكيؿ[ الكميت الشاعر قاؿ ،أم بعيده  ،ًربه ٍعديىا عف كجو األرًض. كشأكه ميغكأننو بي 

ٍيػػػػػػػدىؾى ًمػػػػػػػف أىكلىػػػػػػػى الشَّػػػػػػػًبيبًة تطميػػػػػػػ  بي أىعى
 

ػػػػػػػػأكه مغػػػػػػػػرَّبي عمػػػػػػػػى ديبيػػػػػػػػرو ىييػػػػػػػػا   تى شى
 

بىػػػرً ك  : ك  ،الغيٍربىػػػةي ك  .(694)يريػػػدكف خبػػػرا أتػػػى مػػػف بيعػػػد ،يقكلػػػكف: ىػػػؿ مػػػف ميغٌربىػػػًة خى الغيػػػٍربي
 :  ]البحر الطكيؿ[ االٍغًتراب؛ قاؿ الميتىمىٍمسي ك  ،النُّزكح عف الكطفً 

 ف مالػػػػػػػػػػؾً عًد بػػػػػػػػػػأال أبًمغػػػػػػػػػػا أىفنػػػػػػػػػػاءى سػػػػػػػػػػ
 

 فػي الغيػٍرًب جاًنبيػو ،مىف قػد صػارى  ًرسالةى  
 

. ك  ،كاغتػػػػرب ،تقػػػػكؿ منػػػػو: تىغىػػػػرَّبى  ،ب كػػػػذلؾالتىغػػػػرُّ ابي ك االغتػػػػر ك  بىػػػػوي الػػػػدىري رجػػػػؿه كقػػػػد غرَّ
 .(695)كأنو مف الغىٍرًب البيعدك  ،كاستىٍغرىبى  غيريب..

 
 , ىك السياؽ الذم كردت فيو المفردة.(696)ك لحقتوي باالغتراًب  

يػػثي ال ييًحػػسُّ بػػو الغىػػٍكؿي ًإىػػبلؾي الشػػيءً  : ــول  ــالتيم-53 ػػكالن . ييقػػاؿي مػػف حى ػػاؿ يغيػػكؿي غى  ،: غى
اًئمتىػػو ،كقىتىمػو ًغيمػػةن  ،فيػػبلفه يغتػاؿي مػػف يمػر بػػوك  .(697)اغتالػوي اٍغًتيىػاالن ك  ة شػػرِّه. أم عاقبػ ،كأخػاؼي غى

                                                           

2695ص  ،مادة ) ع ق ب( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب - 693  

، و الشعر ٌنظر: دٌوان الكمٌت بن زٌد 683ص  ،مادة ) غ ر ب( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -1
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 -- 

كقػػد كردت لفظػػة الغكائػػؿ فػػي سػػياؽ الكتػػاب فػػي  .(698)أرصػػد لػػو غكائًػػؿك  ،كتقػػكؿ: طمبػػو الغكئًػػؿ
 .(699)قكؿ المؤلؼ:  كتبغيني الغكائؿ 

كالشػػػيء  ،ثبػػػاًت شػػػيءو ك  ،ؿه صػػػحيحه يػػػدؿُّ عمػػػى تخمػػػؿ شػػػيءو الػػػبلـ أصػػػالغػػػيف ك  :مغمـــول-54 
مىٍمتي الشَّيء في الشَّيء . مف ذلؾ قكؿ العرب: غى زي  .كأنَّو غىرٍزتىو ،ثبتَّو فيوأإذا  ،ييٍغرى

 :]البحر المتقارب[ قاؿ

 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرةه بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرة
 

ػػػػػػؿ فيػػػػػػو الشيػػػػػػ   (700)فيرإلػػػػػػى حاجػػػػػػب غي
 

ٍغميػكؿه  قد غيؿَّ ك  ،غممتي يدىه إلى عينيًقوك  فيك مى
, كسػياؽ لفظػة  مغمػكؿ  ىػك:  مطػػػػػػػػػػػػػػمؽو (701)

 .(702)مٌران, كمغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكؿ 

ٍيػتي البيػتى تغًشػيةو. كمػف ذلػؾ: غى ك  ،مف غمى يدؿُّ عمى تغطيةو  :عمي أ مي-55  ،إذا سػقَّفتىو ،مى
إذا غيًشػػيى عميػػو ،فيػػك ميغمػػى عميػػو ،المػػريضيَّ عمػػ كمنػػو أيغًمػػيى  ،السَّػػقؼي ًغمػػاءك 

غيمػػيى  .(703)
ّـَ أفػػاؽأيغمػػي مضػػمك  ،عمػػى المػػريض  .(704)رجػػؿه غيمَّػػى: مغمػػيٌّ عميػػوك  ،كمتيف: غيًشػػيى عميػػو ثػػ

 :  ]البحر الطكيؿ[ أنشدك  ،ثّـَ يرجعي حيان  ،أنو ماتى  في التيذيب: ايٍغمي عمى فيبلف إذا ظفَّ ك 

ـي فراحػػػػػػػػػػػػػك       ا بىيىٍحبيػػػػػػػػػػػػػكرو تىًشػػػػػػػػػػػػػؼُّ ًلحػػػػػػػػػػػػػاىي

 عميػػػػػػػو كىػػػػػػػاًئع بىػػػػػػػٍيفى مىقضػػػػػػػيٍّ  ،غىمػػػػػػػىن  
 

                                                           

548ص  ،مادة ) غ و ل( : الزمخشري،ٌنظر: أساس البًلغة -  698  
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 -- 

ػػرَّؾك  ،قػػاؿ: يحبػػكر رجػػؿ نػػاعـه  أمػػا عػػف سػػياؽ ىػػذه المفظػػة الػػذم كردت  .(705)تشػػؼ: تىحى
, فأفقت , فرأيت الركمي قتيبلن في جانبي   .(706)فيو, فيك:   كأغمي عميَّ

ىػػي ك  ،مػػف اإلغاثػػة ،ىػػي الغػػكثك  ،مػػف غػػكث الغػػيف كالػػكاك كالثػػاء كممػػة كاحػػدةه  :اســتغاث-56
فىاٍسػػتىغىاثىوي الَّػػًذم ) قػػاؿ اهلل تعػػالى: ،اسػػتغثتيوي طىمٍبػػتي الغىػػٍكثى ك  .(707)ف الشِّػػدةً النُّصػػرة عػػك  ،اإلعانػػة

كىزىهي ميكسىػػى ػػديكًِّه فىػػكى مىػػى الَّػػًذم ًمػػٍف عى : قػػاؿ: ك  .(709)مػػف الغىػػٍكثً  ،(708)(ًمػػٍف ًشػػيعىًتًو عى ػػكَّث الرجػػؿي غى
ػػػػؿي:  كاغكثػػػاه. يقػػػػاؿي: ضػػػربتي فبلننػػػػا فغػػػػكَّث.  ،بػػػػًو: استنصػػػػرهك  ،فبلننػػػا –غػػػػكىث. كاسػػػتغاث الرجي

. كسػػػياؽ المفظػػػة الػػػذم كردت فيػػػو فيػػػك:  ليعػػػرؼ كنػػػو تفصػػػؿ اهلل عػػػزَّ كجػػػؿَّ (710)اسػػػتعاف بػػػوك 
صبلح كؿَّ فاسػد لمػف تمسَّػؾ بطاعتػو, كأخمػص فػي خشػيتو, كأصػمح  غاثتو, كا  بكشؼ شدائده, كا 

  .(711)في نيتو 

مػػا يػػدؿ  سػػياقيناكمػػا يتكافػػؽ معنػػا  ،الحػػرؼ المعتػػٌؿ بعػػدىما أصػػبلفالغػػيف كالػػكاك ك  : ــوى-57
ػػػكل يىٍغػػػكم  ،االنيمػػػاؾ فػػػي الباطػػػؿك  ،كالجيػػػؿ بػػػاألمر ،الغىػػػيٌ  كىػػػك ،عمػػػى ًخػػػبلًؼ الرُّشػػػد يقػػػاؿ غى

ي ػػا ػػكاهي غيػػريهك  ،كىػػك مػػف غػػكل يىٍغػػًكم غيَّػػا .(712)غى ػػكَّاهك  ،كأغػػكاهي  ،غى  مػػف تبعنػػي: اسػػتغكيت .(713)غى
ػػػػكىل ينػػػػا غى ػػػػا  ) فػػػػي التنزيػػػػؿ العزيػػػػز:كًغكايػػػػة: أمعػػػػف فػػػػي الضػػػػبلؿ. ك  ،غى ػػػػا مى مى ـٍ كى ػػػػاًحبيكي ػػػػؿَّ صى ضى

                                                           

2939ص  ،3ج،مادة ) غ م ا( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب -  705  
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  709   483 - 482ص  الراغب األصفهانً، :فً غرٌب القرآن ٌنظر: المفردات - 

688ص   ،مادة ) غ و ث ( : مجمع اللغة العربٌة،ٌنظر: المعجم الوسٌط -  710  
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676ص  ،غ و ى(مادة ) : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -  712  

1210ص  ،) غ و ى( : الفٌروزآبادي،ر: القاموس المحٌطٌنظ -  713  



 -- 

.)ج( غيكاةه ك  ،كغىكم ،فيك غاكو  .(714)(غىكىل ٌيافي  :أغػكاهك  ،ىي غاكيػةه.)ج( غاكيػاته كغاككف. ك  ،غى
ٍينىػػػا)فػػػي التنزيػػػؿ العزيػػػز: أضػػػمَّو كأغػػػراه. ك  ػػػا غىكى ـٍ كىمى ٍينىػػػاىي ٍينىػػػا أىٍغكى ًء الَّػػػًذيفى أىٍغكى بَّنىػػػا ىىػػػؤيالى . (715)(رى

كالسياؽ الػذم كردت فيػو كممػة  غػكل , ىػك  .(716)أضمَّوك  ،مىبى غيَّوي طى  باألماني الكاذبة: استغكاهي 
ُه َفَغَوىم  آَدمُ  َوَعَصىم قكلو سبحانو كتعالى: ) (َرب 

(717( )718). 

مػػى العػػدك إغػػارةن ك  ،ىػػي مػػف غػػكر :أ ــاروا-58 ػػارةن كأغػػار عى ا) قػػاؿ: ،غى ػػٍبحن  (719)(فىػػاٍلميًغيرىاًت صي
بحان. ك كأتتيـ  ،صبَّحتيـ الغارة .(720)عبارة عف الخيؿ  كالتناحر. ،ربينيـ التغاك المغيراتي صي

: دفػػػع ك  ،عمػػػى القػػػـك غػػػارةه ك  ،(721)أنجػػػدك  ،تقػػػكؿ فػػػبلفه أغػػػارك  ،غػػػاكره مك  ،فػػػبلفه مغػػػامره ك    غػػػاره ا 
ٍيؿ.كاٍسػػتىغارى عمػػ : اشػػتدَّ عػػدكيهي فػػي الغػػارًة كغيًرىػػاك  ،ييـ الخى بىػػيِّفي الًغػػكاًر،  ،رجػػؿه مغػػكاره ك  ،الفىػػرىسي

بكسرىا: كثيري الغاراتً 
 .(723) , فذىبكا بتبميكسياؽ ىذه المفظة ىك:  أغاركا عميَّ  .(722)

 ،(724)الظُّمػـً كالٍشػرؾ ك  ،اسػتعمؿ فػي القػرآف فػي الكىػذبً ك  ،ىك اإلفسػادي ك  ،مف اإًلٍفراء :افتراء-59
ػانحك: ) ػا عىًظيمن مىٍف ييٍشًرٍؾ ًبالمًَّو فىقىػًد اٍفتىػرىل ًإٍثمن كفى اٍنظيػٍر كىٍيػؼى يىٍفتىػري ) فػي الكػذب نحػك:ك  ،(725)(كى
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 65الفرج بعد الشدة: التنوخً, صـ ٌنظر:  3
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483ص  فً غرٌب القرآن: الراغب األصفهانً، ٌنظر: المفردات -  720  

547ص  ،مادة )غ و ر( : الزمخشري،ٌنظر: أساس البًلغة -  721  

1209ص   ،مادة )غ و ر( : الفٌروزآبادي،ٌنظر: القاموس المحٌط -  722  

 87الفرج بعد الشدة: التنوخً, صـ ٌنظر: 8

499ص الراغب األصفهانً، :فً غرٌب القرآن ٌنظر: المفردات -  724  



 -- 

ػػػا ميًبيننػػػا كىفىػػػى بًػػػًو ًإٍثمن ػػػًذبى كى مىػػػى المَّػػػًو اٍلكى مىقىػػػوي  ،يقػػػاؿي فػػػرل فػػػبلفه كػػػًذباك  ،(726)(عى الًفريػػػةي  .(727)إذا خى
كقصػديىـ إيػاه غيػر دفعػة بػأنكاع   كسياؽ كممػة  افتػراء  فػي الكتػاب, ىػك:  .(728)بالكسر: الكذب

 .(729)األذل, كالعضيية, كاالفتراء 

ػػو مػػف األفعػػاؿك  ،شػػاءالفىحٍ ك  ،الفيٍحػػشي  :فاحشــة-60 قيػػٍؿ كقاؿ:) ،األقػػكاؿك  ،الفاًحشىػػةي مػػا عظيػػـ قبحي
ػػاءً  ػػشى فيػػبلفه صػػار فىاًحشنػػاك  .(730)(ًإفَّ المَّػػوى الى يىػػٍأميري ًباٍلفىٍحشى شػػيءو جػػاكىزى  يقكلػػكف: كػػؿُّ  ،(731)فىحي

قكمػو كسياؽ لفظة  فاحشة  ىك:  لمَّا نيػى  .(732)ال يككف ذلؾ إال فيما ييتىكىرَّهك  ،قىدرىه فيك فاحش
 .(733)عف الفاحشة 

ػػدى الشىػػيءي يىٍفسيػػد فسػػادناالفػػاء كالسػػيف ك  :فســد-61 ، ىػػك فاسػػده ك  ،كفيسػػكدنا ،الػػداؿ كممػػةه كاحػػدةه: فىسى
ػػػػدىةي: خػػػػبلؼ المصػػػػمحةك  كاالٍسًتٍفسػػػػاد: خػػػػبلؼ االستصػػػػبلح. .(734)فىًسػػػػيدك  ٍفسى المى

الفسػػػػادي ك  ،(735)
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863ص  ،مادة )ف س د( : الجوهري،ٌنظر: معجم الصحاح -  735  



 -- 

يىٍسعىٍكفى ًفي اأٍلىٍرًض فى قكليو تعالى: )ك  ،نقيض الصبلح نصب فسػادان ألنَّػو مفعػكؿ لػو  (736)(سىادناكى
قة  .(737)أراد يسعكف في األرض لمفساد كسياؽ ىذه المفظة ىك:   قد فسد عمينا أمري الرِّ

(738). 

ػػنً  :فظيــع-62 أٍفظىػػعى الشػػيءى كػػذا  أٍفظىػػعى األمػػري فيػػك ميٍفًظػػعه. ك ك  يعه جػػاكز الًمقػػدار.فظػػع شػػديد شى
دىهي فظيعنػا كاستفظىعوي كىجى
مػا أفظػع  :تقػكؿك  .فظيػعكىػك ميفًظػعه ك  ،كفىظيػع: اشػتدَّ  ،ري أٍفظىػع األمػ (739)

 :]رمؿمجزكء ال[ قاؿ األحكص ،قد فىظيع فظىاعةك  ،ىذا الخطبى 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ ًبنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ   لمَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم حى
 

 (740) ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى األىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر الفىًظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً ـى  
 

 :]البحر البسيط[ أصموي: مف فىًظعى فىظىعا إذا امتؤل امتبلءن شديدنا. قاؿ أبك كجزةك 

 عبلفػػػػػػػػيَّ منيػػػػػػػػا مكفػػػػػػػػدنا فىًظعنػػػػػػػػاتػػػػػػػػرل ال
 

إذا احػػػػزأؿَّ بػػػػػو مػػػػػف ظيرىػػػػػا ًفقىػػػػػري  
(741) 

 

 .(742)كقد كردت لفظة  فظيع  في الكتاب, في: إذا نزؿ بؾ أمر فظيعه 

 ي شيء، مف ذلؾ الفىقىارالراء أصؿه صحيح يدؿُّ عمى انفراج فالفاء كالقاؼ ك  :فقير-63
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11440ص   

 253الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -2



 -- 

ـي الفقيػر: ك  ،لمظير  كمسػكنتو. كمػف ذلػؾ  ،مػف ذلتػو ،ر الظيػركأنَّػو مكسػكر فقػاكمنػو اشػتؽ اسػ
ابػف سػػيدة:  ،ضػدَّ الغنػػى :كالفقػر .(743)كأنيػا كاسػػرة لفقػار الظيػػر ،كىػػي الداىيػة ،فقػرتيـ الفػاقرة

كقػدري ذلػػؾ مػا يكفػػي عيالػػوي 
أتػػى رجػبلن خائفػػا, ىاربنػػا,   فػي الكتػػاب, في: فقيػػركردت لفظػة   .(744)

 .(745) فقيرنا

كقىتىػػرى عمػػى عيالػػو  ،تضػػييؽيح يػػدؿُّ عمػػى تجميػػع ك راء أصػػؿه صػػحالػػالقػػاؼ كالتػػاء ك  :مقتــر-64
 .(746)ثػبلث لغػات ،اإلقتػاري ك  ،كػذلؾ التقتيػري أم ضيؽ عمػييـ النفقػة؛ ك  ،تيكرناقي ك  ،يىٍقًتري قىٍترناك  ،يىٍقتيري 

 ،كأٍقتػػر ،قتػػكرك  ،فيػػك قػػاتر ،قيتيػػكرناكى  ،يىٍقتيػػري قىتٍػػرناك  ،التقتيػػر: الرُّمقػػة مػػف العػػيًش. قىتىػػرى يىٍقتيػػري القتػػر ك 
مىٍييـ :ك  ،كقىتَّرى عى  , أما عف لفظػة مقتر  مػف حيػث السػياؽ, فسػياقيا ىػك(747)ضيَّؽ في النَّفقةً  أٍقتىرى
 :]البحر الطكيؿ[قكؿ العىتَّابي
   .(748)  أتتركني جدب المعيشة مقترا     ككفَّاؾ مف ماء النَّدل يكفاف            

 ،االلتبػػاس بػػوك  ،مخالطػػة الشػػيءالفػػاء أىصػػؿه صػػحيح يػػدؿُّ عمػػى القػػاؼ كالػػراء ك  :اقتــراف-65
يقاؿ لمػذم ييػتىيـ كادَّرعو. ك  ،كأنَّو البىسىوك  ،تسبتيو: اك: اقترفت الشيءمف باب ىي ىناكادِّراعو. ك 

طيئةى: خالطياك  باألمًر: الًقٍرفةي. عىػف  االقتراؼ قىٍشري المِّحػاءً كأصؿي القىٍرًؼ ك  .(749)قىارؼ فبلفه الخى
ػػانيكا يىٍقتىًرفيػػكفى )تعػػالى: قػػاؿ  ،الجمػػدة عػػف الجػػرحك  ،الشَّػػجر ػػا كى ٍكفى ًبمى ػػييٍجزى  قػػاؿ تعػػػالى:ك  ،(750)(سى
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 -- 

ـٍ ميٍقتىًرفيػكفى ) ا ىيػ ًليىٍقتىًرفيكا مى ٍفػتي فبلنػا بكػذا إذا ؼ فػي اإلسػاءة أٍكثػري اسػتعماال. ك االقتػراك  ،(751)(كى قىرى
قىػارؼى فػبلفه أمػرنا إذا تعػاطى مػا ييعػابي بػوك  ،عبتيوي بو أك اتيمتيػو

لقػامكًس: قػاؿ صػاحبي اك  .(752)
بىوي ك  ،فً ًقشري الرماك  ،أك قشري الميٍقؿً  ،ر الًقٍشري بالكس ،الًقٍرؼي  قىارفىوي قارى

كسػياؽ  ىػذه المفظػة,  .(753)
 .(754)ىك:  كاالعتراؼ يزيؿ االقتراؼ 

أك  ،أك حجػػرو  ،التيػػذيب: قىتىمػػو إذا أماتػػو بضػػربو  ،كتقتػػاالن  ،قىتىمػػو يىٍقتيميػػوي قىػػٍتبلن  ،معػػركؼه  :قتــل-66
ّـٍ   :] كامؿبحر ال[قكؿ الفرزدؽمنو ك  ،كالمنية قاتمة ،ةو أك عمٌ  ،سي

ػػػػػػػػػػػػػػةن، ًنيَّػػػػػػػػػػػػػػًة ال تىػػػػػػػػػػػػػػزىاؿي ميًمحَّ ػػػػػػػػػػػػػػا لممى  مى
 

 ، مىػػػػػػػػػػػػيَّ ػػػػػػػػػػػػا أيطً  تىٍعػػػػػػػػػػػػديك عى يؽي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمى
 (755)لىيااًقتى 

 
 

 

, كمساءن  , صباحن    .(756)كسياؽ كممة قتؿ, ىك:  كنتي أتخكَّؼي القتؿى

بت كػذَّ ك كىػذىب كىػًذبنا  ،يػدؿُّ عمػى ًخػبلؼ الصػدؽ الكاؼ كالذاؿ كالباء أصؿه صػحيحه  :كذبوه-67
دَّتيو كك  ،فبلننا: نسبتو إلى الكذب  .(757)كيذىبىةه كرجيؿه كىذَّابه ك  ،اذبناأكذىٍبتيوي: كجى

                                                           

113األنعام:  -  751  

527 الراغب األصفقهانً، ص :فً غرٌب القرآن المفرداتٌنظر:  -  752  

1312 - 1311ص  ،مادة )ق ر ف(: الراغب األصفهانً، ٌنظر: القاموس المحٌط -  753  

  323الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -8

، والشعر ٌنظر: دٌوان الفرزدق، 3133، صمادة )ق ت ل( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب - 9

  305م،ص2006هــ ـ 1427، 1دارصادر، بٌروت، ط

 183الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -1

773ص  ،ك ذ ب(مادة ) : ابن فارس، ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -  757  



 -- 

: جمع كاذب  :]البحر البسيط[ قاؿ الشاعر أبك داكد الرؤاسي ،ريكَّعك  ،راكع :مثؿ ،كالكيذَّبي

ـى قىٍكلى  تىػػػػػػػػػػػػػػى يىػػػػػػػػػػػػػػػػقيٍؿ تػػػػػػػػػػػػػػػػنفًع األقػػػػػػػػػػػػػػكا  تيػػػػػػػػػػػػػػوي مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػديثي الكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػذًَّب إذا اضػػػػػػػػػػػػػػػػػم  حؿَّ حى
لىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ  الكى
(758) 

 

, فيػػػك:  لمػػػا نيػػػى قكمػػػو عػػػف الفاحشػػػة, فعصػػػكه, فػػػي الكتػػػاب أمػػػا عػػػف سػػػياقيا الػػػذم كردت فيػػػو
 .(759)ككذَّبكه 

 أصػػػؿه صػػػحيح يػػػدؿُّ عػػػؿ ىشػػػـ الشػػػيء كىىضػػػمو.  الػػػراءالكػػػاؼ كالسػػػيف ك  :عظـــامي كســـر-68
ػػػٍرتي الشػػػيءى أٍكًسػػػره كىٍسػػػك  : عػػػكده  ،الًكسػػػرة: القطعػػػة مػػػف المكسػػػكرك  ،رناذلػػػؾ مػػػف قكلػػػؾ كىسى               كييقػػػاؿي

ٍكًسػػر كأعطػػاني  ،كىػػذا كيسػػاري الزجػػاج كالكػػكز. كألقػػى عمػػى النػػار كسػػار العيػػكد .(760)صػػمبي المى
. كناقػػػة ك  ،كيسػػػارةن منػػػو نػػػاحه كىسػػػيره شػػػاة كىسػػػيره كجى

كالسػػػياؽ الػػػذم كردت فيػػػو لفظػػػة  كسػػػر  .(761)
 .(762)كسر عظامي ىك: فعذبني عذابا شديدا؛ حتى 

ىػك  ،دؿُّ عمػى معننػى كاحػدالػراء أصػؿه صػحيح يػنجػاني: الكػاؼ كالفػاء ك  الكفرمف ظممة  -69
سمِّي ألنَّو تغطيةه لمحؽِّ. ككذلؾ كيفراف النِّعمػة: جيحكدىػا  ،الكيفري ضٌد اإليمافالستر كالتَّغطية. ك 

سىتريىاك 
 .(764)  يكفركفكاألنبياء ال  :ىككالسياؽ الذم كردت فيو ىذه المفظة  .(763)

ػػر المبلحػػاة كالمشػػاتمة. قػػاؿ أكسك  ,مػػف لحػػى :تالحيــا-70 ٍيػػتي العصػػا بػػف حجى البحػػر [ فػػي لىحى
 :]الطكيؿ

ٍينىػػػػػػػػػػاىـي لىٍحػػػػػػػػػػيى العصػػػػػػػػػػا فًطػػػػػػػػػػردنىيـ  لىحى
 

ػػػػػػػنىةو   مَّػػػػػػػـً انييىػػػػػػػًجٍرذإلػػػػػػػى سى  (765)ا لػػػػػػػـ تىحى
 

                                                           

964ص   ،مادة )ك ذ ب(: الجوهري، ٌنظر: معجم الصحاح -  758  

 69الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -4

777ص  ،مادة )ك س ر(مقاٌٌس اللغة، ابن فارس،  ٌنظر:  -  760  

648 ص ،مادة )ك س ر( : الزمخشري،ٌنظر: أساس البًلغة -  761  

 289الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -7

781ص ،مادة )ك ف ر( السابق,المصدر  ٌنظر: -  763  

 74الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -9



 -- 

اهي اهللي  ،مف لحك في أساس الببلغةك  اهي الَّبلحي: الك  ،كمف المجاز: لىحى  قػاؿ مو البلئـ.لىحى

اـز   :]البحر الطكيؿ[بشر بف أبي خى

ػػػػػػػك لحك   فأصػػػػػػػػبىحيكا الًعًصػػػػػػػينػػػػػػػاىيـ، لىحى
 

 (766)عمػػػػى آلػػػػة يشػػػػكك اليػػػػكافى حريبييػػػػا 
 

ـى المصػعبي إلػى منادمتػو, فػامتنع,  ]إسػحاؽ[ تبلحيا  لفظة كردت فػي السػياؽ: دعا الكاثػؽي  إبػراىي
 .(767)فتبلحيا في ذلؾ 

مػػػؽ ،اإلبعػػػاد مػػػف اهللف الخيػػػر، كقيػػػؿ: الطػػػرد ك ، كالطػػػرد مػػػالمعػػػف اإلبعػػػاد :لعـــن-71  كمػػػف الخى
دىهي ك  ،كلىعىنػػػات ،الجمػػػع ًلعػػػافك  ،كالمعنػػػة االسػػػـ ،كالػػػدعاء ،السَّػػػب أبعػػػده. ك  ،لىعىنىػػػو يٍمعىٍنػػػو لعننػػػا: طىػػػرى

معػػػػكفه  ،كرجػػػػؿه لعػػػػيفه  أم  (768)(بىػػػػٍؿ لىعىػػػػنىييـي المَّػػػػوي ًبكيٍفػػػػًرًىـٍ قكليػػػػوي تعػػػػالى: )ك  ،الجمػػػػع مبلعػػػػيفك  ،كمى
   .(769)أبعدىـ

 .(770)كسياقيا الذم كردت فيو في الكتاب ىك:  أمَّا أىؿي السماًء فمعنكؾ 
 

ػػػػػػفو ـ ح ف كقػػػػػػع فػػػػػػي ًمحنػػػػػػة ك  :محــــــن-72  ،رجػػػػػػؿه ممحػػػػػػكفك  ،كامػػػػػػتيًحف ،ميًحػػػػػػفى فػػػػػػبلفك  ،ًمحى
فه ك  ميٍمتىحى

(771).   
                                                                                                                                                                                     

، والشعر ٌنظر فً دٌوانه،تحقٌق، وشرح: 797ص  ،مادة )ل ح ى( ،مقاٌٌس اللغة: ابن فارسٌنظر:  -1

 119م، ص1979هـ ـ 1399، 3د. محمد ٌوسف نجم، دار صادر، بٌروت، ط

م له، شرحه: د. 670ص  ،مادة )ل ح و( ،للغة: ابن فارس مقاٌٌس ا: ـ ٌنظر: 2 ،والشعر ٌنظر دٌوانه، قد 

 41م،  ص1997، 1صًلح الدٌن الهواري، دار، ومكتبة الهًلل، ط

 393الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -3

88البقرة: -  768  

3581ص  ،4ج،مادة )ل ع ن( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب -  769  

 189فرج بعد الشدة: التنوخً, صالٌنظر:  -6

695ص  ،مادة )م ح ن( : الزمخشري،ٌنظر: أساس البًلغة -  771  



 -- 

ػػًف التػػػي يٍمػػك  ٍنتيػػوي تىحف بيػػا اإلنسػػاف مػػػف بًميَّػػةو. ك المحنػػةي كاحػػدة الًمحى ٍنتيػػوي  ،مىحى  ،اختبرتيػػػوأم  ،كاٍمتىحى
كالسػػػػياؽ فػػػػي الكتػػػػاب ىػػػػك:  فػػػػي المحػػػػف التػػػػي لحقتػػػػو مػػػػف شػػػػؽِّ الفػػػػرث  .(772)االسػػػػـ الًمٍحنىػػػػةي ك 

                               .(773)عميو 

ػدى عػف القصػد: عػدؿ عنػوألحػد فػي ديػف اهلل. ك  أم، لحػد :تمحد-73 ػدى فػبلفه مػاؿ  .(774)لحى كألحى
حػؽ المػدخؿ فيػو مػا لػيس فيػو.يقاؿي قػد ألحػد ابف السكيت: الميمًحػد العػادؿي عػف ال 775عف الحؽِّ.

   في الديف كلحد أم حاد عنو.

 كقرلء:

كمكضعيا, أم لفظة تمحد  في السياؽ, ىك  تمحد في  .(776)لساف الذم ييمحدكف إليو
 .(777)سمطاني 

ػوي: ابتىمىعىػوي المٍقػػـ بالتسػكيف: سػرعةي األكػًؿ كأكمىػوي سػػريعا. ك  ،مػف لىقىػـ :التقـام-74 ـي: مػػا المًَّقػك  ،التىقىمى ي
ـي  يمق
(778). 

  

..كالمقمػػة ي المُّ ك  ـٍ لفظػػة الػػتقـ, ىػػك:  ذكػػر كسػػياؽ  .(779)مػػا يييئػػو اإلنسػػافي لبللتقػػاـقمػػة مػػا تييئػػو ًلمق
 .(780)فييا التقاـ الحكت لو 

                                                           

1041ص  ،مادة )م ح ن( : الجوهري،ٌنظر: معجم الصحاح -  772  

 83الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -3

668ص   ،مادة )م ح ن( ،السابقالمصدر ـ ٌنظر:   774  

590ص  الراغب األصفهانً، :فً غرٌب القرآن ٌنظر: المفردات -  775  

3546ص  ،4ج ،مادة ) ل ح ن( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب -  776  

 218الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -7

1483ص  ،مادة)ل ق م( : الفٌروزآبادي،ٌنظر: القاموس المحٌط -  778  



 -- 

ػػةه  :مممــات-75 ػػة: النازلػػةي مػػف نػػكاًزًؿ الػػدنيا ،جمػػعي ميًممَّ ػػا قكلػػو:ك  ،كالميًممَّ أيعيػػذيه مػػف حادثػػاًت  أمَّ
 :]بحر الرجز[ أنشد الفراءك  ،كييقاؿ: الشٌدة ،الدىرفيك  ،المَّمَّةٍ 

ػػػػػػػػػػؿَّ صػػػػػػػػػػركؼى الػػػػػػػػػػدىًر أك ديٍكالًتيػػػػػػػػػػا  عى
 

ػػػػػػػػػػػػػةى مػػػػػػػػػػػػػف لى   اًتيػػػػػػػػػػػػػايػػػػػػػػػػػػػًدٍلنىنىا الممَّ  (781)مَّ
 

 .(782)أما عف السياؽ الذم كردت فيو ىذه المفظة, فيك:  كالمفزع في المممَّات 

كىػػػي تعنػػػي  .(783)ذلػػػو: ابتالشػػػيءى امػػػتيف الحياكػػػة مػػػثبل. ك اتخػػػاذ مينػػػة. يقػػػاؿ:  :امتيـــان-76
: امتينػػكنياسػػتعممو. ك  المىيػػيف مػػف ك  ،يبتػػذؿك  ،ييمػػتيفي يػػداسي ك  ،أم ابتػػذلكني فػػي الخدمػػة ،يقػػاؿي

كردت لفظػػػػػة  امتيػػػػػاف  فػػػػػي السػػػػػياؽ:  مػػػػػف قتػػػػػؿ, كسػػػػػمؿ, كتشػػػػػريد,  .(784)الرجػػػػػاؿ: الضػػػػػعيؼ
 .(785)كامتياف 

يؿه يػالنكف كالفاء ك  :نفاه-77 بعػاده منػو.  دؿُّ عمػى تٍعًريػة شػيءو مػفالحرؼ المعتؿ أصى شػيءو كا 
 .(786) انتفى ىك انتفاءك  ،ءى أىنفيو نفينانىفىيتي الشيك 

اتقكؿ: نىفىٍيتيوي فاٍنتىفىى؛ ك  ،نىفىاه: طرده  ػا  قاؿ القيطامي: ،نفى ىك أيضن ـي قتػيبلن ك ري فأصػبىحى جى   نىاًفيػاكي
أم ميٍنتىًفينا
(787). 

                                                                                                                                                                                     

3596ص  ،4ج ،مادة ) ل ق م(: ابن منظور، ٌنظر: لسان العرب -  779  

 73الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص: ٌنظر -2

، و الشعر ٌنظر: معانً القرآن، 1021ص  ،مادة ) م هـ ن( : الجوهري،ٌنظر: معجم الصحاح -3

، 4،ج1هـ(، المحقق: أحمد ٌوسف، محمد علً النجار، وأخرون، دار المصرٌة، ط207الفراء)ت 

  128ص

 141المصدر السابق, صٌنظر:  -4

926ص  ،مادة )م هـ ن( جمع اللغة العربٌة،: مٌنظر: المعجم الوسٌط -  783  

3796ص  ،4ج ،مادة ) م هـ ن( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب -  784  

 238الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -7

871ص  ،مادة ) ن ف ى( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -  786  

1132ص  ،مادة )ن ف ى( : الجوهري،ٌنظر: معجم الصحاح -  787  



 -- 

 .(788)كلفظة  نفي  كردت في السياؽ:   فنفاه إلى تكريت  

الػنقصي ك  .(789)ىػي الػنَّقص: خػبلؼ الزيػادة ،الصػاد كممػة كاحػدةالنكف كالقػاؼ ك  :قاصانت-78
ػظِّ  كلفظػة  انتقػاص  كردت  .(790)نىقىصػتيوي فيػك مىنقػكصه ك  ،النَّقصػاف المصػدرك  ،الخسراف في الحى

 .(791)في السياؽ:   كانتقاص حقكقيـ 

حػػدل المصػػيبة مػػف مىصػػائب الػػدىر؛ ك  : النَّْكَبــُة:نكبــة-79 : نعػػكذ بالمَّػػو منيػػا. ك  ،نىكىباتًػػوا  النٍَّكػػبي
يح  :]البحر الطكيؿ[ كالنَّكبة؛ قاؿ قيس بف ذيرى

ػػػػٍفنىو        ػػػػمٍَّمنىوي لػػػػك يىٍسػػػػتىًطٍعفى اٍرتىشى  تىشى
 

 نىٍكبػػػػػػان عمػػػػػػى نىٍكػػػػػػبً  يػػػػػػٍزدىدفى  إذا سيػػفػػػػػػػػٍنىوي  
 

ؿي نىكىبىتٍػػوي ييقػػاكنكبػػو الػػدىري يىٍنكيبػػو نىٍكبػػان كنكىبػػان: بمػػ  منػػو كأصػػابو بنىٍكبػػو؛ ك  ،جمعػػو: نيكيػػكبه ك 
ٍنكيػكبه  ،نىًكبى فبلفه ك  ،نيكيكبه كثيرة ،كأصابتو نىكبىةه: كنىكىباته  ،حكادثي الدَّىر فيػك مى

كالسػياؽ  .(792)
 .(793)الذم كردت فيو ىك:  العاقؿ اليذؿ بأكؿ نكبة 

ذىه بميقىدَّـ فيوكنىيىس المحـى ك  ،كنىيىشىٍتو وي الحيَّوتٍ ف ىػ س نىيىس :تنيشو-80 انتيسىو: أخى
(794). 

: الػػػنىٍيسي    ىػػػك أخػػػذي المحػػػـ بمقػػػدَّـ األسػػػناف؛ قػػػاؿ الكميػػػتي ك  ،نيشػػػتو الحيَّػػػةي: لسػػػعتو. ...كالػػػنىٍيشي
 :]البحر الكافر[

                                                           

 217الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -1

875 ص،مادة )ن ق ص( ،معجم الصحاح: الجواهريٌنظر:  -  789  

657ص  الراغب األصفهانً، : فً غرٌب القرآن ٌنظر : المفردات -  790  

 281الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -4

) تشممنه...( ٌنظر: ، والشعر4014ص  ،4ج ،مادة )ن ك ب( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب -5

دٌوان قٌس بن ذرٌي)قٌس لبنى(، اعتنى به وشرحه عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بٌروت، 

  18، صم 2004هـ  ـ 1424، 2ط

 155الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -6

780ص  ،مادة )ن هـ ش( : الزمخشري،ٌنظر: أساس البًلغة -  794  



 -- 

ٍمػػػػػػػػػرك ٍجػػػػػػػػػًر بػػػػػػػػػف عى ادىٍرنػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػى حي  كغى
 

ـى يػىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتىًيٍشفى    يىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتىًقيناك قػىشػاًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 
ّـَ أرسػػؿ ع .(795)السػػيف جميعنػػاشػػيف ك يػػركل بال ميػػو كبلبنػػا ك السػػياؽ فػػي الكتػػاب ىػػك:  ثػػ

 .(796)تنيشو 
ػػا كنىياكػػة كنىيكػػةن . كنيالتىػػنىقُّص :النيــكنيــك : : أنيكــو -81 جيدتػػو كأضػػنتو  :كتػػو الحمػػى نيكن

البحػػر [ قػػاؿ ابػػف مقبػػؿ يصػػؼ إبًػػبلن  ، رؤم أثػػر اليػػزاؿ عميػػو منيػػا.كنقصػػت لحمػػو، فيػػك منيػػكؾ
                   :]الطكيؿ

ػػػػػػػػدىتٍ   نىكىاًىػػػػػػػػؾي بىيُّػػػػػػػػكًت الًحيػػػػػػػػاًض إذا غى
 

ػريبي األفاعيػايو ك عم  ّـَ الضَّ  (797)قػد ضػ
 

 .(798)أمَّا عف السياؽ الذم كردت فيو, فيك:  إالَّ أنيكو عقكبة 
أبطمو  ميوي ىىدىرنا، كىىدىرى دمو يىيدير، كأىدىره السمطافي كىدىره: ذىب د –ىػ د ر  :دمو أىدر-82 
سػقاطو. ك  ،ىذا يدؿ عمى[ سػقكط شػيءو ]ك  .(799)أسقطوك  : أباحػو ىىػدىرى السػمطافي دـى كا   .(800)فػبلفو

قاؿ التنكخي في سػياؽ ىػذه الكممػة:  جنػى رجػؿه جنايػة, عمبعيػد عبػد الممػؾ بػف مػركاف, فأىػدر 
 .(801)دمو 

                                                           

، و الشعر ٌنظر: دٌوان الكمٌت،   1145ص  ،مادة ) ن هـ ك( ،: الجوهريٌنظر: معجم الصحاح -1

  443ص

 400الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -2

، والشعر ٌنظر: دٌوان ابن مقبل، 4037ص  ، 4ج ،مادة )ن هـ ك( : ابن منظور،ر: لسان العربٌنظ -3

  186م، ص1995هـ ـ 1416عنً بتحقٌقه الدكتور عزة حسن، دار الشرق العربً، بٌروت، 

 217الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -4

792ص  ،مادة )هـ  د ر( : الزمخشري،ٌنظر: أساس البًلغة -  799  

892ص  ،مادة ) هـ د ر( ابن فارس، ٌنظر: مقاٌٌس اللغة: -  800  

 202الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -7



 -- 

قػاؿ  ،ىػدٍَّمتي البنػاء عمػى التكثيػرً ك  ،يقػاؿي ىدمتػو ىػدما ،اط البنػاءً اليىػدـي إسػق :رباعكم أىدم-83
 تعالى:

كىاًمعي )  . (802)(لىييدِّمىٍت صى
ـي مػػػا يييػػػدـك  اليىػػػدى

ػػػدىرً  .(803) ػػػوك  يعنػػػي البيػػػكت. ،قػػػاؿ ابػػػف األعرابػػػي: اليىػػػدـي قمػػػع المى  ،يقػػػاؿ: ىىدىمى
 :]البسيطبحر ال[ العرجيدىٍىدىمىو بمعنى كاحد؛ قاؿ ك 

عىمىتٍ  مي ػػػػمث ػػػػػاؾى حيٍصفي الفىتى فىذ رررِد َتْنَهرررِدمُ     ًإذا جى ِبالُمْحِصرررِنٌَن قُصرررـُوُر الشك
 

(804) 

كسػػػياؽ ىػػػذه المفظػػػة ىػػػك:  قػػػاؿ: أردت أف أىػػػدـ  ديػػػاركـ. ـ: ربػػػع الػػػكارد فػػػي كأىػػػدـ ًربىػػػاعكالك 
 .(805)رباعكـ 

إذا سىػػًخرى  ،اسػػتيزىأى مػػزة كممػػة كاحػػدة. يقػػاؿ:ىىًزلءى كى اليك  مااليػػاء كالػػزَّ  :اســتيزاء-84
ىىػػزىأى: . (806)

: السُّػػػخرية. ىيػػػًزلءى بػػػو ،الييػػػزءي  ؤناك  ،ىىػػػزىأ يىٍيػػػزىأي فييمػػػا ىيػػػزيءىان ك  منػػػو.ك  ،كالييػػػٍزؤي  ،تىيػػػزنأى ك  ،أىةن مىيػػػزى ك  ،ىيػػػزي
. ك  ػػا نىٍحػػفي ميٍسػػتىٍيًزءيكفى )قكلػػو تعػػالى: )كاسػػتييزىأى بػػو: سىػػًخرى كممػػا  ،(807)(( المَّػػوي يىٍسػػتىٍيًزئي ًبًيػػـٍ 14ًإنَّمى

                                                           

100الحج: -  802  

669ص  راغب األصفهانً،ال :فً غرٌب القرآن ٌنظر : المفردات -  803  

، الشعر ٌنظر:دٌوان العرجً: 4105ص  ،4ج ،مادة ) هـ د م( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب -  804 

317، ص1998، 1جمعه، وحققه، وشرحه د.سجٌع جمٌل الحبٌلً، دار صادر، بٌروت، ط   

 314الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -3

897ص  ،مادة )هـ ز أ( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -  806  

15\14البقرة:  -  807  



 -- 

كردت ىػذه  .(808)يجازييـ عمػى ىيػزيًئيـ بالعػذاب ،ذىب إليو العمماء مف معاني استيزاء اهلل بيـ
  .(809)زأ بي المفظة في ىذا السياؽ:  تمنعني مف أجرم, كتي

ميػػكاليػػاء كالػػكاك ك  :ىــوى -85 سػػقكط. أصػػمو اليػػكاء بػػيف ك  ،اليػػاء أصػػؿه صػػحيحه يػػدؿُّ عمػػى خي
ىاكيػػة: ك  ،يىٍيػػًكم: سػػقطىػػكل الشػػيءي  فػػي ىػػذا المقػػاـ ىػػي مػػفك  كه.مػػسػػمِّي لخ ،السػػماءك  ،األرض

ٍيػػػكاة ،ألفَّ الكػػػافر يىيػػػكم فييػػػا ،يػػػنـج قػػػاؿ زيىيػػػر فػػػي  ،الييػػػكَّةي: الكىىػػػدة العميقػػػةك  ،كالياكيػػػة كػػػؿُّ مى
 :]البحر الكافر[ اليىًكمٌ 

 فيػػػػػػػػي تىٍيػػػػػػػػًكم ،بيػػػػػػػػا األمػػػػػػػػاًعزى  فشػػػػػػػػجَّ 
 

ىىػػػػػػػػػًكمَّ الػػػػػػػػػدٍَّلًك ٌأسػػػػػػػػػمىمىيا الٌرشػػػػػػػػػاءي  
(810) 

 

 ىك الحبؿ  الممدكد. :الرشاء

 .(811)أىٍىػػػكل الشػػػيءي سػػػقطك  ،يأننػػػا: سػػػقط مػػػف عمػػػك إلػػػى أسػػػفؿىىكى ك  ،ىيكينػػػا ىىػػػًكمى الشػػػيءي ك 
 .(812)قرار األرض  كسياؽ ىذه المفظة ىك:  أىكل بو إلى

 

  

يقػاؿي: كبَّخػتي فبلننػا بسػكء  ،المػـككالتأنيػب ك  ،التػكبيخ التيديػدك  ،كعذلػو ،المػو كبَّخو:: وبخو-86
ػة العىٍذلػة الميحرقػة ٍمخى ػا. ابػف عربػي: الكى فعمو تكبيخن
كردت ىػذه المفظػة فػي السػياؽ:  كذلػؾ  .(813)

 .(814)أفَّ أمير المؤمنيف كبَّخو بسببؾ 
                                                           

4126ص  ،4ج ،مادة ) هـ ز أ( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب -  808  

 126الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -7

، و الشعر ٌنظر: شعر زهٌر بن أبً 885ص   ،مادة ) هـ و ي( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -1

  130م، ص 1980، 3وة، منشورات دار اآلفاق الجدٌدة، بٌروت،طسلمى، تحقٌق فخر الدٌن قبا

  1043، مادة )هـ و ي(، ص4العربٌة، مكتبة الشروق الدولٌة، طمجمع اللغة  ،ٌنظر: المعجم الوسٌط -2

 93الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -3



 -- 

التػػػي ال ايٍنػػػسى ليػػػا بػػػاإلنًس كتسػػػمَّى الحيكانػػػات ي  .شي ًخػػػبلؼي اإلنػػػسً كحػػػش: الػػػكحٍ  :وحـــش-87
ػػا ػػكشه ك  ،كحشن ًشػػرىتٍ اهلل تعػػالى: ) قػػاؿ ،جمعػػوي كيحي ػػكشي حي ذىا اٍلكيحي المكػػاف الػػذم ال أيٍنػػسى ك  ،(815)(كىاً 

فيػػػػو كىٍحػػػػشه 
مػػػػف الػػػػكىٍحش ،أرضه مكحشػػػػةه ك  ،كتىػػػػكحَّش: فػػػػارؽى األنػػػػيسى  .(816)

ككػػػػؿُّ شػػػػيءو  .(817)
إذا أكحػػػش  .(818)كػػؿُّ شػػػيءو ال يسػػػتأنس بالنَّػػاًس كىٍحشػػػيه فيػػػك كىٍحشػػػي؛ ك  ،سسػػتكًحشي عػػػف النػػاي

 ،الخػكؼي  ،الخمػكةك  ،: الكىٍحشة: اليُـّ كحشتوالجناب لو معناه لـ يمف لو الجانبى بؿ تكَّحىش عميو. 
: ميٍغتىٌـّ ك  رجؿه كحشافه

ُـّ. ك كقاؿ صػاحب معجػـ الصحاح:الكىٍحشىػةي: الخ .(819) ٍشػتي مػكةي كاليػ قػد أىٍكحى
   .(821)كسياؽ ىذه المفظة:  اصمح اهلل األمير, كأكحشى الجناب  .(820)رجؿى فاٍستىٍكحىشى ال

ػعىةه الكًضيعي: الدنيء مف النػاس. ك  :وضاعة-88 اليػاء عػكض ك  ،ًضػعىةه ك  ،يقػاؿ: فػي حسىػبو ضى
 .(823)عنػو: حػطَّ مػف قىػٍدًرهً  مىكضػكعناك  ،مكس المحػيط: مىكضػكعنا: حطَّػوي في القاك  .(822)مف الكاك

                                                                                                                                                                                     

4225ص ، 4ج ،مادة ) و ب خ( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب -  813  

 93الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -5

5التكوٌر: -  815  

688ص  الراغب األصفهانً، :فً غرٌب القرآن ٌنظر: المفردات -  816  

909ص  ،مادة )و ح ش( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -  817  

4237ص  ،4ج ،مادة ) و ح ش( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب -  818  

1736ص   ،مادة ) و ح ش( ي،: الفٌروزآبادٌنظر: القاموس المحٌط -  819  

1204ص  ،مادة ) و ح ش( : الجوهري،ٌنظر: معجم الصحاح -  820  

 334الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -3

1224 - 1223ص  ،مادة ) و ض ع( الجوهري،  ،معجم الصحاحٌنظر:  -  822  

1670ص  ،مادة )و ض ع( : الفٌروزآبادي،ٌنظر: القاموس المحٌط -  823  



 -- 

اؽ لفظة: كضػػػػاعة , فيػػػػك:  فكػػػػاف لتشػػػػكيو بدنػػػػو, كخفػػػػش عينيػػػػو, كدقػػػػة صػػػػكتو, أمػػػػا عػػػػف سػػػػي
  .(824)ككضاعة نشأتو أصؿ قكم فيما ابتمي بو مف سادية 

 الضراء المعنوية: حقل ألفاظالمبحث الثاني: 

أنَّبػػػو تأنيبػػػا: عنَّفىػػػو كىالمػػػو :تأنيـــب-89
ػػػوي  .(825) أك بػػػال  فػػػي ذلػػػؾ.  ،كالمػػػو ،عنَّفىػػػوك  ،)أنَّبىػػػوي( كبَّخى

كسػياؽ لفظػة  تأنيػب  ىػك:  كمػا كػانكا يكاشػفكنو  .(826)ال تأديبقاؿ فبلفه ال ينفع فيو تأنيبه ك كي
, كالتكذيب, كاالستيزاء, كالفدع, كالتأنيب بو  .(827), مف السىبِّ

 

الػػتأخر ألفَّ ذا اإًلثػـً بطػيءه عػف الخيػر متػأخر عنػو. ك  ،الػبطءىػك ك  ،مشتؽ مػف أثػـك  :إثم-90
ـى فػػبلفه  ـي ك  .(828)كقػػع فػػي اإلثػػـقػػاؿ الخميػػؿ: أثًػػ ـه كاإلثػػ  ،لؤلفعػػاؿ الميبًطئىػػة عػػف الثػػكاباآلثػػاـ اسػػ

 : ]البحر المتقارب[ عشىتضمنو لمعنى البيٍطء. قاؿ األلك  ،كجمعيو آثاـه 

اًليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه تغتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال مى كادبجي  رَّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي  اليىًجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىبى اآلًثمى  إذا كى
 

نىػػاًفعي ًلمنَّػػقػػاؿ تعػػالى: )ك  مى ـه كىًبيػػره كى ػػا ًإثٍػػ ػػًفيًيمى ػػا أىٍكبىػػري ًمػػٍف نىٍفًعًيمى ٍثميييمى  أم فػػي، (829)(ااًس كىاً 
ٍثـً قكلػػو تعػػالى: )تناكليمػػا إبطػػاءه عػػف الخيػػراًت. ك  ذىتٍػػوي اٍلًعػػزَّةي بًػػاإٍلً أم حممتػػو عزتػػو عمػػى  ،(830)(أىخى

                                                           

 334الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص ٌنظر: -6

اد الجوهري - -7 شركة األعلمً  ،لبنان ،بٌروت ،ٌنظر: معجم الصحاح: اإلمام إسماعٌل بن حم 

 51ص ،مادة )أ ن ب(  ،للمطبوعات

28ص  ،مادة )أ ن ب( : مجمع اللغة العربٌة،طٌنظر: المعجم الوسٌ -  826  

 86الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -9

29ص  ،مادة ) أ ث م( : ابن فارس،ظر: معجم مقاٌٌس اللغةـ ٌن  828  

219البقرة:  - 829  



 -- 

 فػػي التنزيػػؿ العزيػػز:كقيػػؿ ىػػك أف يعمػػؿ مػػا ال يحػػؿ لػػو. ك  ،لػػذنباإلثػػـ اك  .(831)فعػػؿ مػػا يؤًثمػػوي 
ـى كىالٍ ) ثٍػػ ػػؽِّ كىاإٍلً ػػا) جػػؿ:كقكلػػو عػػزَّ ك  .(832)(بىٍغػػيى ًبغىٍيػػًر اٍلحى قَّا ًإٍثمن ػػا اٍسػػتىحى مىػػى أىنَّييمى . (833)(فىػػًتٍف عيثًػػرى عى

 .(835)أما عف سياؽ ىذه المفظة, فيك: ككضع كزره عنو, كىك اإلثـ  .(834)أم ما أيًثـ فيو

 كجػع؛ قػاؿ الشػاعرإنَّمػا ىػك ت ،سػاكنة الػكاك ،قكليـ عند الشكاية: أىٍكًه مف كذا :أوه يتأوه: -91
 : ]البحر الطكيؿ[

 فىػػػػػػػػػػػػػػػأىٍكًه لػػػػػػػػػػػػػػػذكراىا إذا مػػػػػػػػػػػػػػػا ذىكىٍرتييىػػػػػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػػماءً    كمػػػػػػػػػػػػف بيٍعػػػػػػػػػػػػًد أىرضو بيننػػػػػػػػػػػػا كسى
 

 :   ]البحر الكافر[ قاؿ الميثىقَّبي العىٍبًدمُّ 

مييىػػػػػػػػػػػػػػػػػا بمىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو   إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػا قمػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ٌأٍرحى
 

 (836)تىػػػػػػػػػػػػأىكَّهي آىىػػػػػػػػػػػػةى الرجػػػػػػػػػػػػًؿ الحػػػػػػػػػػػػزيفً  
 

 :]البحر الكامؿ[اإلماـ عمي )كرَّـ اهلل كجيو(  اعرىذه المفظة في سياؽ قكؿ الش كردتكقد 

 .(837)كلربما ابتسـ الكقكر مف األذل     كضميره مف حػػػػػػػػػػػػػػػرِّه يتأكه              
                                                                                                                                                                                     

206البقرة:  -  830  

، والشعر)جمالٌة تغتلً...( ٌنظر: 22ص  الراغب األصفهانً، ٌنظر:المفردات فً غرٌب القرآن: -4

  79دٌوان األعشى الكبٌر، تحقٌق محمد حسٌن، مكتبة اآلداب بالجمامٌز، ص

33األعراف: -  832  

107المائدة: -  833  

46ص ،1ج،مادة ) إ ث م( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب -  834  

 59الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -8

، والشعر ٌنظر: دٌوان شعر المثقب 58ص  ،مادة ) أ و هـ( : الجوهري،ٌنظر: معجم الصحاح - 1

  194م، ص 1971 –هـ 1391العبدي، حققه ، وشرحه،وعلّق علٌه حسن كامل الصٌَرفً، 

, والشعر ٌنظر دٌوانه, جمع, وترتٌب عبد العزٌز مكرم,  276الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -2

  209م, ص1988هـ ـ 1409,  1ط



 -- 

ثارةي الش، ك أصؿي البث التَّفريؽي  :بث -92 ، ك ا  يحي الترابى ا انطكتٍ يًء كىبىثَّ الرِّ عميػًو  بىثُّ النفًس مى
ٍزنًػي قىػاؿى ) :جػؿَّ كمنػو قكليػوي عػزَّ ك  ،يقاؿي بىثىٍثتيوي  فاٍنبىثَّ  ،رِّ السِّ ك  ،ًمفى الغّـِ  ػا أىٍشػكيك بىثِّػي كىحي  ًإلىػى ًإنَّمى

:  .(838)(المَّوً  ّـَ قػاؿى كردت لفظة في سياؽ الكتاب في:  قاؿ: إنما أشكك بثػي, كحزنػي إلػى اهلل, ثػ
 .(839)يارب 

كأىػػؿ  ،قػكليـ برٍئػػتي إليػػؾ مػف حقِّػػؾ ؾمػػف ذلػػك  ،مزايمتػوك  ،التباعػد مػػف الشػػيء :تبــرأ منــي -93
ػػا ) غيػػرىـ يقػػكؿي أنػػا بػػرمه منػػؾ؛ قػػاؿ اهلل تعػػالى:ك  ،رىاءه منػػؾأنػػا بىػػ الحجػػاز يقكلػػكف: ًإنَّنًػػي بىػػرىاءه ًممَّ

يقكلػػػكف: نحػػػف البىػػػرىاءي ك  ،(840)(تىٍعبيػػػديكفى 
: جعك  .(841) ػػػؿى متيػػػوي بىريئنػػػا مػػػف حػػػؽو لػػػي عميػػػو. أبػػػرأتي الرجي

ػػا قىػػاليكااؿ اهلل تعػػالى[: )قػػكبىرَّأتيػػو: صػػححتي براءىتىػػو ] كسػػياؽ ىػػذه المفظػػة .(843()842)(فىبىػػرَّأىهي المَّػػوي ًممَّ
؛ فتبرأ مني   .(844)ىك: جاء العريؼي

ضػػػعفًو. كمػػػف ذلػػػؾ بيغػػػاثي يػػػدؿي عمػػػى الشػػػيًء ك  ،أصػػػؿه كاحػػػده  ثَّػػػاءالالبػػػاء كالغػػػيف ك  :البغـــث-94
ًتيـ البىٍغثاءك  ،ثيّـَ يقاؿي ألىٍخبلىًط الناسً  ،الطير خيشىارى

الخيشاري مف الناس سىًفمتيـك  .(845)
(846). 

 .(847)حيف يفجؤؾ البغثي كقد كردت ىذه المفظة في الكتاب في السياؽ: كأفظع شيءو 

                                                           

86ٌوسف:  -  838  

 257الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -4

26الزخرف: -  840  

89ص  ،مادة )ب ر أ( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -  841  

69األحزاب:  -  842  

37ص  ،مادة ) ب ر أ(: الزمخشري، ٌنظر: أساس البًلغة - 843  

 261الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -9

102ص   ،مادة ) ب غ ث( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -  845  

243ص   ،مادة ) ب غ ث(: مجمع اللغة العربٌة، ٌنظر: المعجم الوسٌط -  846  



 -- 

ـ بيمػػيى فقػػكلي ،الػػذم يعنينػػا نػػكعه مػػف االختبػػارك  ،اليػػاء أصػػبلفكالػػبلـ كالػػكاك ك البػػاء  :بــالء-95
 :  ]البحر الطكيؿ[ بف ثابتحساف  قاؿك  ،كىك االختبار ،ىذا مف االمتحافك  ،اإلنسافي كىابتيًميى 

ًبٍيػػػػػػػػػػػػػػػػًب بىًميَّػػػػػػػػػػػػػػػػةه  بىػػػػػػػػػػػػػػػػبلءه   كفيٍقػػػػػػػػػػػػػػػػدىافي الحى
 

ّـَ يىصػػػػػػػبري ك    كػػػػػػػـ ًمػػػػػػػف كػػػػػػػريـو ييٍبتىمػػػػػػػى ثػػػػػػػ
 

 ،بػػػبلءن سػػػيئاك  ،اهلل تعػػػالى يبتمػػػي العبػػدى بػػػبلءن حسػػنناك  ،الشػػرِّ ك  ،يكػػكف الػػػببلء فػػي الخيػػػرك         
 :]البحر المتقارب[ نَّو االختبارإقاؿ الجعدم في الببلء ك 

ؤبىبلءي ك الػػػػػػػػػػػػ أىبػػػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػػػي  أنِّػػػػػػػػػػػػي امػػػػػػػػػػػػري
 

 (848)إذا مػػػػػػػػػػػػػا تىبىيٍَّنػػػػػػػػػػػػػتي لػػػػػػػػػػػػػـ ٌأٍرتىػػػػػػػػػػػػػبً  
 

ُـّ كالحػػػػزف  –محنػػػػة تنػػػػزؿي بػػػػالمرء ليختبػػػػر بيػػػػا. كالػػػػببلءي الك  الجيػػػػد الشػػػػديد فػػػػي ك  –الغػػػػ
 .(850)كسياقيا الذم كردت فيو ىك: كضيركبنا جرت عمييـ مف الببلًء  .(849)األمر

 

يقػػاؿ تبمَّػػد الرجػػؿ إذا كضػػع يػػده عمػػى صػػدره ك  ،الػػداؿ أصػػؿه كاحػػده بمػػد البػػاء كالػػبلـ ك  :تبمــد-96
 :]البحر الطكيؿ[ قاؿ كثير .(851)عند تحيره في األمر

                                                                                                                                                                                     

 261الشدة: التنوخً, صالفرج بعد ٌنظر:  -3

، و 109 – 108ص   ،مادة ) ب ل و)ي(( ،المعجم الوسٌط: مجمع اللغة العربٌةٌنظر:  -4

، و الشعر)أبى لً...( 98الشعر)بًلٌء....( ٌنظر: دٌوان حسان بن ثابت:تحقٌق: د.ولٌد عرفات، ص

، 1وت،طٌنظر:دٌوان النابغة الجعدي:جمعه، وحققه،وشرحه د.واضي الّصمد،دار صادر،بٌر

  40،ص1989

71مادة )ب ل ص ،دار الدعوة  ،استانبول ،المعجم الوسٌط ،ٌنظر:مجمع اللغة العربٌة -  849  

 65الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -6

111ص  ،مادة )ب ل د(: ابن فارس، ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -  851  



 -- 

دىٍت رىٍغبىػػػػػػػػػاءى فػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػكـً ًكٍرًدىىػػػػػػػػػا  إذىا كىرى
 

ػػػػػػا ًإٍعطىا  ػػػػػػوي كتىبىمَّػػػػػػداقىميكًصػػػػػػي دىعى  (852)شى
 

   .(854)قؿَّ نشاطيوي دى ك ميدى ببلدةن: بىمً بىمىدى بىمىدا: ضعؼ ذكاؤه. كبى  .(853)البميدي ال يينىشِّطيوي تحريؾه ك  

 .(855)كسياؽ ىذه المفظة ىك: حتى أفضت بي إلى الحيرة, كالتبمد 

 ،بىيىظػو األمػري إذا ثقيػؿ عميػو ىػك قػكليـك  ،: البػاء كاليػاء كالظػاء كممػةه كاحػدةه حممـو بيظني-97
ذا أمػػػػره بػػػػاىظك 

: أىٍثقىمىػػػػوي. .(856) مػػػػره كىػػػػذا أ ،ىػػػػذا األمػػػػري  كمػػػػف المجػػػػاز: بىيىظىنًػػػػي بىيىظىػػػػو الًحٍمػػػػؿي
أمػره بػاىظه: أم شػاؽه ك ، بم  مني مىشػقَّةك أيضا[ أثقمني كعجزت عنو ك ى]ك  .(857)باىظه 

كقػد .(858)
ّـَ بي ما بيضني حمميو   .(859)كردت ىذه المفظة في السياؽ: كأل

: تىًعبى تىعىبنا ىكك  ،العيف كالباء كممةه كاحدةه التاء ك  :تعب-98  .(860)ىك تىًعبه ك  ،اإلعياء: يقاؿي

 

                                                           

عزة، قدم له، وشرحه مجٌد  ، و الشعر ٌنظر: دٌوان كثٌر54ص الزمخشري،  ٌنظر: أساس البًلغة: -2

  75م، ص2004هـ ، 1424طَراد، دار الكتاب العربً، بٌروت، 

155ص  ،مادة ) ب ل د(: الفٌروزآبادي، ٌنظر: القاموس المحٌط -  853  

68ص  ،مادة ) ب ل د( : مجمع اللغة العربٌة،ر: المعجم الوسٌطٌنظ -  854  

 323الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -5

115ص  ،مادة ) ب هـ ظ( : ابن فارس،مقاٌٌس اللغةٌنظر:  -  856  

59ص  ،مادة ) ب هـ ظ( : الزمخشري،ٌنظر: أساس البًلغة -  857  

376ص ،1ج،مادة ) ب هـ ظ( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب -  858  

 141الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -9

128ص  ،مادة ) ت ع ب( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -  860  



 -- 

ػبيا فيمػا نػاء ًضػدَّ الراحػة. ك بي شدَّة العالتعك  أتعػب فػبلفه نفسىػو فػي عمػؿو ييماًرسػو إذا أىٍنصى
ميا فيو.ك  ،حمَّميا ميا في السٍَّكؽً ك  أٍعمى  .(861)أك السير فيو ،أٍتعب الرجؿي ًركىابىوي إذا أعجى

 كردت ىذه المفظة في بيت شعر في الكتاب, قاؿ الشاعر:

 .(862)تعب      مطػػػػػػػػػػػػػػػمؽ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا كمػػػػػػػػػػػػػغمكؿ  كأخػػػػػػػػػػػػػػك حبػػػػػػػػػػػػػػيبؾ في 

, اتيمػو: افتعمػػوك  ،كأتيمػػو بكػذا اتيامػػا ، تػكىىـ: ظػفى ك  ،ىػي فػػي بػاب كىػػـك  اتيمــت: :تيمـة-99
ػػػزىةو  :وأوىمـــو التيمػػػة أصػػػميا الكيىىمػػػةي مػػػف ك  .(863)أم مػػػا يػػػتيـ عميػػػو ،أدخػػػؿ عميػػػو. التيمػػػة: كييمى

 ،أم أدخمت عميو التٌّيـ.ابف سػيدة: التيمػة الظػف ،عمى بناء افتعمت ،اؿ: اٍتيىٍمتي فبلنايق ،الكىـ
 :]البحر الطكيؿ[ يعقكب أنشد أبككتىًييـ؛ ك  ،فيك ميتىيـه  ،فاتَّيـى ىك ،تاؤه مبدلة مف كاك

ـى مػػػػف غيػػػػًر ًبغضػػػػةو  ػػػػقياني السُّػػػػ  ىيمػػػػا سى
 

 (864)عمػػػػى غيػػػػًر جػػػػرـو فػػػػي إنػػػػاء تىًيػػػػيـً  
 

     .(865)مة  ىك:  اتيمت فييا بعض بني ىاشـ ممف كاف حاضرا  كسياؽ لفظة  تي

 البحػػػر[ قػػػاؿ لبيػػػد. (866)المػػػـك، ك النػػػـك، ك قػػػد أثقمػػػو المػػػرض]ثقػػػؿ[ ضػػػدَّ الخفػػػة، ك  :إثقـــال-100 
 :]الطكيؿ

 الحمػػػػػػػػدى خيػػػػػػػػرى تجػػػػػػػػارةو رأيػػػػػػػػتي التقػػػػػػػػي ك 
 

 (867)رباحػػػان إذا مػػػا المػػػرء أصػػػبح ثػػػاًقبل 
 

                                                           

430ص  ،مادة ) ت ع ب(مقاٌٌس  اللغة: ابن  فارس,  ٌنظر: -  861  

344الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -  862  

  863   1785 ص،مادة ) و هـ م( : الفٌروزآبادي،ـ ٌنظر: القاموس  المحٌط

4371 - 4370ص  ،4ج،مادة ) و هـ م( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب -  864  

312شدة: التنوخً, صالفرج بعد الٌنظر:  -  865  

219-218ص ،1ج،مادة ) ث ق ل( ، السابقالمصدر ٌنظر:   - 866  



 -- 

 .(868) و عقكبةن, كأثقمو عزما كسياؽ لفظة ثقؿ  في الكتاب ىك: إال أنيك

ييٍخػتىص  كأنَّػوحػدة، تػدؿُّ عمػى فيٍقػداف الشػيء، ك البلـ كممة كاثكؿ الثاء كالكاؼ ك  :مثاكيل-101
: ًفقدافي المرأة كلػدى  .(869)مِّو الثَّكؿألي ك  ،وي أمُّو تثكىميو ثىكىبلن بفقداف الكلد. ييقاؿي ثىًكمىتٍ  ككػذلؾ  ،ىاكالثَّكؿي

 كسياؽ ىذه المفظة ىك قكؿي الشاعر: .(870)ثىٍكمىىأةه ثىاًكؿه ك كامر  ،الثىكىؿي بالتحريؾ

  .(871) كيػػػػػػػػناؿ الػػػػػػػػػػػػػكتر طالبيوي    بعد ما تسمك المثاكيؿ             

ػػػكىر الشػػػيءالػػػبلـ ك ثمػػػب الثػػػاء ك  :تثمبنـــي-102  ،البػػػاء كممػػػة صػػػحيحة مطَّػػػًردةي القيػػػاس فػػػي خى
: اليػػـ الكبيػػر ،تشػػعُّبوك   ،وي ثىمبنػػاثىمىبىػػك  .(872)ىيػػك ذك ثىٍمبػػةو أم عٍيػػبك  ،كييقػػاؿي ثمىٍبتيػػوي إذا عبتيػػوي  ،كالثِّمػػبي

وي: قاؿ الراجز:إذا صرَّح  بالعيب ك   تنقَّصى

 ال ييحًسفي التعريضى إالَّ ثىٍمبىا 

ٍثمىبىػػػػػػػةه  ،كالمثالػػػػػػػب: العيػػػػػػػكب الكاحػػػػػػػدة مى
كسػػػػػػػياقييا الػػػػػػػذم كردت فيػػػػػػػو, ىػػػػػػػك:  أف تثمبنػػػػػػػي,  .(873)

  .(874)كتشتمني 
                                                                                                                                                                                     

، والشعر ٌنظر: دٌوان لبٌد بن ربٌعة 82ص   ،مادة )ث ق ل( : الزمخشري،ٌنظر: أساس البًلغة  -7

  119العامري، دار صادر، بٌروت، ص

59الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -  868  

139ص  ،مادة ) ث ك ل( : ابن فارس،ةٌنظر: مقاٌٌس اللغ -  869  

139ص  ،مادة ) ث ك ل( : الجوهري،ٌنظر: معجم الصحاح -  870  

345الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -  871  

140ص  ،مادة ) ث ل ب( ،مقاٌٌس اللغة، ابن فارسٌنظر:  -  872  

منسوب فً  كتاب) ، والشعر) ال ٌحسن....( غٌر 139ص  ،مادة )ث ل ب( المصدر نفسه، ٌنظر: -6

، وفً 263،وفً تأوٌل مشكل القرآن:157الكناٌة والتعرٌض( للثعالبً: تحقٌق أسامة البحري، ص 

  2/166مجمع األمثال:

386الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -  874  



 -- 

ػػكد ،الػػداؿ أصػػؿه يػػدؿُّ عمػػى قمػػة الخيػػرالجػػيـ كالحػػاء ك  :حــدجا-103    ،كمػػف ىػػذا البػػاب الجيحي
ػديكا ًبيىػا ) ال يككفي إال مع عمػـ الجاحػد بػو أنَّػوي صػحيح. قػاؿ اهلل تعػالى:ك  ،كىك ضدُّ اإلقرار حى كىجى
قَّػو .(876)ما جاء جاحده بخيرو قطك  ،(875)(كىاٍستىٍيقىنىٍتيىا أىٍنفيسيييـٍ  ػدىه حى حى ٍحػدان ًبحقِّػك  ،كجى ػكدناك  ،و جى  ،جيحي

 :]البحر الطكيؿ[ زدؽر قاؿ الف ،أم قميؿي الخيرً  ،ما أنت إال جاحده ك 

 ًعػػػػػٍش لبيضػػػػػاءى مػػػػػف أىػػػػػًؿ المدينػػػػػًة لػػػػػـ ت
 

ميكلىػػػػةى مي ك  ًببيػػػػؤسو   ػػػػلػػػػـ تىٍتبىػػػػع حى  (877)دً ٍجحى
 

 .(878)كسياؽ كممة جاحد  ىك: كما عممتيو إال متناسينا لمنعمة, جاحدا لمصنيعة 

بر، ك  الجزع: :جزعت-104 بمػ  كالجػزعي أ .(879)ىك انقطاع المنًَّة عف حٍمؿ مػا نػزؿنقيض الصَّ
ػبىٍرنىا) تجزع: جػزع: قػاؿ تعػالى:ك  ،فتف الحزف عاـه  ،مف الحزف ـٍ صى ًزٍعنىػا أى مىٍينىػا أىجى  ،(880)(سىػكىاءه عى

ػًزعى مػف الشػيًء ك  .(881)يقطعيػوي عنػوك  ،الجػزع ىػك حػزف يصػرؼ اإلنسػاف عمَّػا ىػك بصػددهك  قػد جى
 .(882)كسياؽ ىذه المفظة ىك: كالجاىؿي يجزع مف محنًتو  .بالكسر

: فعػؿ بػي مػا سػاءني ك : ج ؼ ك :الناس جفاه-105 األدبي صػناعةه ك  اسػتجفيتيو.جفػاني فػبلفه
فىػػػػػٍت المػػػػػرأةي كلػػػػػدىا فمػػػػػـ تتعاىػػػػػده ٍفػػػػػكىةي الزمػػػػػاف ،مجفػػػػػكٌّ أىمييػػػػػا. كجى  ،كمػػػػػف المجػػػػػاز: أصػػػػػابتو جى

                                                           

14النمل:  -  875  

154ص   ،مادة ) ج ح د(، مقاٌٌس اللغة، ابن فارسٌنظر:  -  876  

والشعر ٌنظر: دٌوان الفرزدق،  ،92ص   ،مادة )ج ح د( : الزمخشري،ٌنظر: أساس البًلغة -3

  92م،ص2006هــ ـ 1427، 1دارصادر، بٌروت، ط

361الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -  878  

164ص  ،مادة ) ج ز ع(  : الزمخشري،أساس البًلغة ٌنظر: -   879  

  880 21إبراهٌم :  - 

127ص   ،مادة ) ج ز ع( لراغب األصفهانً،فً غرٌب القرآن: ا ٌنظر: المفردات -  881  

167الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -  882  



 -- 

تيػػوك  فىاكى جى
فىػػاءي ًخػػبلؼي البِّػػرً  .(883) ػػؿى  ،الجى فػػكتي الرجي فىػػاءن  كقػػد جى افىػػاهي عنػػوي  ،فيػػك مٍجفيػػكه  ،أىجفيػػكهي جى كجى

ػػاًجعً قػػاؿ تعػػالى: ) .(884)تجػػافى جنبيػػو عػػف الًفػػراشً فتىجػػافى؛ ك  ػػًف اٍلمىضى نيػػكبيييـٍ عى ػػافىى جي  .(885)(تىتىجى
 :]بحر الرجز[ قاؿ

 تٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػك أننػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػًكيياك 
 

كىايػػػػػػػػػػػػا قمىمػػػػػػػػػػػػا نيٍجًفييػػػػػػػػػػػػا  غمػػػػػػػػػػػػزى حى
(886) 

 

ف جفاىا الزمافي كقد كردت ىذه الم , كا   .(887)فظة في السياؽ: ال تيأس أرضه مف عمرافو

ػًف الطًَّريػؽالجػيـ كالػكاك كالػراء أصػؿه كاحػده، كىػك الميػؿي  :جور-106 ػٍكران عى : يقػاؿي جػارى جى
(888). 

جػػارفي حكمػػو: ظىمػػـ. كيقػػاؿي: جػػارى عميػػًو فػػي حكمػػًو: فيػػك جػػائره ك 
: ك  .(889) ػػٍكري  ،نقػػيض العػػدؿً الجى

كرا.  كىرىةه ك جارى يجكر جى جارةه أم ظىمىمىةه كقـك جى
ىػذه المفظػة: كىك  كالسػياؽ الػذم كردت فيػو .(890)

كًر  , كالجى  .(891)الذم يضرب بو المثؿ في الظمـً

أم إذا نػػزؿ  ،أم أصػػابو. كفػػي الحػػديث كػػاف إذا حزبػػو أمػػره صػػمى حزبػػو أمػػره ك  :حزبنــي-107
ًزٍبػتي الميػـ أنػت عػدتي إف  بو ميًيـه أك أصابو غٌـّ. كفػي حػديث الػدعاء: بىػوي األمػري يٍحزيبػوي  .حي زى كحى

                                                           

108ص   ،مادة  )ج ف و(: الزمخشري، ٌنظر: أساس البًلغة -  883  

178ص   ،مادة ) ج ف و( : الجوهري،ٌنظر: معجم الصحاح -  884  

16السجدة :  -  885  

108ص ،(مادة ) ج ف و : الزمخشري،ٌنظر: أساس البًلغة -  886  

167الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -  887  

178ص   ،مادة ) ج و ر(: ابن فارس، ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -  888  

146ص   ،)ج و ر( : مجمع اللغة العربٌة،ٌنظر: المعجم الوسٌط -  889  

695ص   ،مادة ) ج و ر( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب -  890  

191تنوخً, صالفرج بعد الشدة: الٌنظر:  -  891  



 -- 

.كقيػؿ ضػغىطىوي. ك  ،كاشتدَّ عميػو ،نابىوي  ،حٍزبنا ػاًزبه : شػديده ك  االسػـ: الحيزابػةي. كأمػره حى ًزيػبه  .(892)حى
 .(893)كسياؽ ىذه المفظة ىك: مف كؿ ما أىمني, كحزبني 

ػػًزيفه ك  ،كىػػك ممػػا يحًزنػػوي  ،أحزنىػػوي فراقيػػؾ –ح ز ف  :حــزن-108 ػػًزفه ك  ،كفه مىحػػز ك  ،لػػو قمػػبه حى  ،حى
ًزفى ك  اج:ك  ،قد حى . قاؿ العجَّ  ٍاحتزفى

ًبيُّ         الميٍحتىزىفي البىًكيُّ بكٍيتي ك  بىا الصَّ نَّما يىأًتي الصَّ كىا 
(894) 

عىمػو حزينػا ،ييضادُّه الفػرحي ك  ،غّـِ خشكنة في النفس لما يحصؿ فيو مف ال نىػوي. جى  ،(895)كأحزى
نيكاقاؿ اهلل تعالى: )  .(897)يا في الكتاب, ىك: فممَّا طاؿ حيزنيو , كبكاؤه كسياقي  .(896)(كىالى تىٍحزى

سيػػػػػكدنا. قػػػػػاؿ  :حســـــد-109 ػػػػػدىهي يىٍحسيػػػػػديه حي سى . يقػػػػػاؿ: حى أف تتمنَّػػػػػى زكاؿ نعمػػػػػة المحسػػػػػكد إليػػػػػؾى
ػػػػدىةه  ،بعضػػػػيـ يقػػػػكؿ: يحًسػػػػديهي بالكسػػػػرك  األخفػػػػش: سى اًمػػػػؿو  ،كتىحاسػػػػد القػػػػكـي. كىػػػػـ قػػػػكـه حى مثػػػػؿ حى

مىةه ك  مى حى
تىحاسػدكا: أم حسػد ك  أك ييٍسػمىبىيا. ،فضػيمتيوك  ،إليو نعمتيػو تتمنى أف تتحكؿ :الحسدك  .(898)

   :أبك األسكد الدؤلي قاؿ .(899)بعضييـ بعضا

                                                           

813ص  ،1، جمادة )ح ز ب( السان العرب، ابن منظور، ٌنظر: -  892  

259الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -  893  

، والشعر ٌنظر: دٌوان العجاج، 142ص   ،مادة  )ح ز ن( : الزمخشري،ٌنظر: أساس البًلغة -1

  480ص

  895 258صغب األصفهانً، الراٌنظر: معجم تفسٌر مفردات ألفاظ القرآن الكرٌم:  - 

139آل عمران:  -  896  

65الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -  897  

237ص  ،مادة )ح س د( : الجوهري،ٌنظر: معجم الصحاح -  898  

  899 360ص  ،مادة ) ح س د( : الفٌروزآبادي،ٌنظر: القاموس المحٌط - 



 -- 

سَّػػػػػػػػػػدنا لػػػػػػػػػػـ يىٍجتىػػػػػػػػػػًرـٍ   تػػػػػػػػػػرل المًبٍيػػػػػػػػػػبى ميحى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشىتٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػػوي كى  ،ـ الًرجى ًعٍرضي
ٍشتيكـي  مى
(900) 

 
 

اج نفسى   .(901)وي بأنَّو: حقكده, حسكده كسياؽ ىذه المفظة في الكتاب ىك: ككصؼ الحجَّ

ـــد-110 ٍقػػػدنا ك  :حق قىػػػدى عميػػػو حى  تػػػربَّص فرصػػػة اإليقػػػاًع بػػػو. فيػػػكك ًحٍقػػػدنا: أضػػػمر لػػػو العػػػداكة حى
قيػكدي: الكثٍيػري الًحٍقػًد. ك  ،كتىػرىبَّص لفرصػًتيا ،عميػو أٍمسػؾ عداكتىػوي فػي قمبًػو]ك[ حقػد  .(902)حاًقده  الحى

ػػاج نفسىػػوي بأنَّػػو:  كسػػياؽ ىػػذه .(903)كأحقىػػدىهي: صػػيَّرىهي حاًقػػدنا المفظػػة فػػي الكتػػاب ىك: ككصػػؼ الحجَّ
 .(904)حقكده, حسكده 

يىػرل ،حار الرجؿ في أمره فيك حائر :حيرة-111 . كامػرأةه حى ىػف حيػارل، حيَّرتيػو ىيػـ ك  ،كحيػرافه
ارى إذا تىبىمَّػػػػد فػػػػي األمػػػػر .(905)فتحيَّػػػػر ٍتوي تػػػػردَّد فيػػػػو. قػػػػاؿ اهلل تعػػػػالى: )ك  ،كاٍسػػػػتىحى  كىالَّػػػػًذم اٍسػػػػتىٍيكى

 .(908)  كقد بقيتي متحيرا أما عف سياؽ ىذه المفظة فيك: .(907()906)(الشَّيىاًطيفي ًفي اأٍلىٍرضً 

                                                           

الشعر ٌنظر: دٌوان أبً األسود ، و826ص   1ج،مادة ) ح س د( ب: ابن منظور،ٌنظر: لسان العر -7

م، 1998هـ، 1418، 2الدؤلً: تحقٌق: الشٌخ محمد حسن آل ٌاسٌن، دار، ومكتبة الهًلل، بٌروت،ط

  403ص

193الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -  901  

187ص   ،مادة ) ح ق د( : مجمع اللغة العربٌة،ٌنظر: المعجم الوسٌط -  902  

384ص  ،مادة )ح ق د( لفٌروزآبادي،: امحٌطٌنظر: القاموس ال -  903  

193الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -  904  

172ص  ،مادة )ح ي ر( : الزمخشري،ٌنظر: أساس البًلغة -  905  

  906 71األنعام: - 

186ص  فً غرٌب القرآن: الراغب األصفهانً، ٌنظر: المفردات -  907  



 -- 

بىمتػو الجػف كخبَّمتػو ،خػببلن ك  ،بو خٍبػؿك  :خبل-112 بػكؿ: جنػكف كفسػاده فػي عقمػو. كخى مسَّػو  ك  ،كخى
ٍبػؿي بالتسػكيف: الفسػاد .(909)الخابػؿ أم الجنػيُّ  بيػكؿه ك  ،كالخى بىػؿ: جػك  .(910)الجمػع خي كدة الحمػؽ الخى

 :]البحر البسيط[ حاتـ الطائي قاؿ ،ببل جنكف

ػػػػػػػػػػػػػكنػػػػػػػػػػػػػتي مي  مػػػػػػػػػػػػػاؿو  تىقيػػػػػػػػػػػػػكلي لً كال       وي ٍيًمكى

ػػ ،مىيػػبلن      بلبى كلػػك كنػػتي أعطػػي الجػػفَّ كالخى

   

كردت ىػذه  .(911)مػف ال يثنػي عمػيك  ،لك كنت أعطيػو الجػفك  ،أم ال تعذليني في مالي
 .(912)أف نبيا, أكصديقا ذبح عجبل بيف يدم أمِّو؛ فخبؿ المفظة في السياؽ: 

ــَيةُ -113 ًشػػي الرجػػؿي يىخشػػى خشػػيةن  :والَخْش . قػػاؿ ابػػف بػػرم: يقػػاؿ فػػي  ،الخػػكؼ. خى أم خػػاؼى
شىاةي؛ قاؿ الشاعر شيًة الخى  :]البحر الكافر[ طفيؿ الخى

ٍردو   كأىٍغمىػػػػػػػػػػػػػػبى مػػػػػػػػػػػػػػف أيسيػػػػػػػػػػػػػػكًد ًكػػػػػػػػػػػػػػراءى كى
 

ػػػػػػػػػا  شى ػػػػػػػػػًؿ الظميػػػػػػػػػكـً  فىةى يىػػػػػػػػػريدي خى  (913)الرَّجي
 

كتخشاه كبلىما  ،كخشيانا ،شيةكمخ ،كمخشاة ،كخشاة ،كخشية ،خشيو يخشاه خشيا
 ، أجركه مجرلخشياف، كاألنثى خشيا، كجمعيما معا خشاياك  ،خشك  ،خافو، كىك خاش

                                                                                                                                                                                     

224الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -  908  

175ص  ،مادة ) خ ب ل( ،أساس البًلغة: الزمخشري ظر:ٌن -  909  

291ص   ،مادة ) خ ب ل( : الجوهري،ٌنظر: معجم الصحاح -  910  

، و الشعر ٌنظر: دٌوان شعر 1028ص  ،1ج،مادة ) خ ب ل( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب - 911

 200لَمَدنً، القاهرة، ص حاتم بن عبدهللا الطائً، دراسة، وتحقٌق: د. عادل سلٌمان جمال، مطبعة ا

149الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -  912  

، والشعر ٌنظر: دٌوان طفٌل 1091، ص1ج  ،مادة ) خ ش ي(ابن منظور،  لسان العرب،ٌنظر:  ـ 3

ان فًَلح أوغلً، دار صادر، بٌروت، ط  141م، ص 1997، 1الغنوي، تحقٌق: َحس 



 -- 

: ىذا المكاف أخشى مف ذلؾ كنحكىما؛ ألف الخشية كالداء. كيقاؿ ،حباجىاألدكاء كحباطى ك 
  :قاؿ العجاج ،أم: أشد خكفا

ػػػػػػػػػػػػػاػػػػػكاًصبلن قيفػػػػػػػػػػػػػػػػَّان ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  ٍمؿو أىثبىجى اػػػػػػػػػػقطعت أخ      ػػػػرى  (914)شاه إذا ما أحبىجى
قػػػػػػػاؿ [كقػػػػػػػد كردت ىػػػػػػػذه المفظػػػػػػػة فػػػػػػػي سػػػػػػػياؽ اآليػػػػػػػة,العرب(. لسػػػػػػػاف كحػػػػػػػبج: سػػػػػػػميف)

(:)المذيف قىؿى لىييـي النَّاسي ًإفَّ النَّاسٌٍ قٌ ]تعالى ـٍ ـٍ فٍاٍخشىٍكىي مىعيكا لىكي ٍد جى
 (915( )916). 

البحػػر [ يصػػؼ فرسػػا الصػػائد: لػػـ يظفػػرا. قػػاؿ الشػػاعرك  ،أخفػػؽ الغػػازم ]خفػػؽ[ :إخفــاق-114
 :]الكافر

 ييفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػرلفىيٍخًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي تػػػػػػػػػػػػػػػػػػارةن ك 
 

 (917)ذا الضػػػػػػػػغاًئف باألريػػػػػػػػبً  عي يىفجػػػػػػػػك  
 

 في لساف العرب:ك 

 يىًصػػػػػػػػػػػػػػػيدي أخػػػػػػػػػػػػػػػرلفىيٍخًفػػػػػػػػػػػػػػػؽي تػػػػػػػػػػػػػػػارةن ك 
 

 ًئف باألريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً كيىفجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ ذا الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغا 
 

طمػب حاجػةن فػأخفؽ:  ال يغنـ أخرك  ،الفرس فيغنـ مرة معنى قكؿ عنترة يغزك عمى ىذاك 
 .(919)كالسياؽ الذم كردت فيو ىك:  يتحرجكف مف إخفاؽ رجاًء مفى قصدىـ  .(918)لـ يدركيا

                                                           

والشعر ٌنظر: دٌوان العجاج:  ،1091ص ، 1ج ،) خ ش ي( مادة ،لسان العرب: ابن منظورٌنظر:  -4

  33عبد الحفٌظ السلطً، ص  تحقٌق: د.

173آل عمران:  -  915  

63الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -  916  

، والشعر ٌنظر: دٌوان عنترة بن شداد، 198ص ،مادة ) خ ف ق( : الزمخشري،ٌنظر: أساس البًلغة -1

  23م، ص2004هـ ، 1425، 2ط طّماس، دار المعرفة، بٌروت،اعتنى به، وشرحه: حمٌدو 

486ص   ،مادة ) خ ف ق( : الفٌروزآبادي،ٌنظر: القاموس المحٌط -  918  

163الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -  919  



 -- 

ٍكفنػػػا :خـــوف-115 ػػػاؼي خى ػػػؿي يىخى ػػػاؼى الرجي افىػػػةن  ،ًخيفىػػػةن ك  ،خى ػػػاًئؼه  ،كمىخى ػػػكَّ  ،فيػػػك خى ؼه عمػػػى كقػػػكـه خي
ػػٍؼ بفػػتًح الخػػاء ،األصػػؿ . قػػاؿ اليػػذليك  ،كالًخٍيفىػػةي: الخػػكؼي  ،كاألمػػر منػػو خى صػػخر  الجمػػعي ًخٍيػػؼه
 :الغي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً ك   ال تىٍقعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍف عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى زىخَّ
 

 ًخيفػػػػػػػاكتيٍضػػػػػػػًمري فػػػػػػػي القمػػػػػػػب كىٍجػػػػػػػدنا ك  
 

فتػػو عميػػو ،كخيفػػة ،منػػوي خفتػػو عمػػى مػػالي خكفنػػاك  .(920)اإلخافػػةي: التخكيػػؼي ك  كمػػا أخػػكفني  ،كتخكَّ
ىذا أمره مخكؼك  ،عميؾ

(921). 

 

  .(922)أما عف السياؽ الذم كردت فيو فيك:  لمَّا خاؼ أف يمحقو المشرككف 

ٍنقنا فانخنؽ :خ ف ؽ :الخناق -116 نىقىوي يٍخنيقيو خى ٍمقىػوي خنَّ ك  ،خى تنػؽ إذا فعػؿ خٍ اك  ،قىو إذا عصر حى
أم  ،رجػؿه خنيػؽه ك  ،غيػرهأك  ،ىك ما ييٍخنىؽي بو مف حبػؿك  ،ألقى الًخناؽ في عينيقوك  ،الخٍنؽى بنفسو

أم افتػػد نفسػػؾ يػػا  .(924)ك)افتػػد مخنػػكؽي(: يضػػربي فػػي تخمػػيص نفسػػؾ مػػف الشِّػػدة .(923)مخنػػكؽ
 .(925)كردت لفظة الخناؽ  في ىذا السياؽ: إذا اشتدَّ الخناؽ إنقطع مخنكؽي.

                                                           

والشعر ٌنظر: دٌوان الهذلٌٌن،  ،335ص  ،مادة ) خ و ف( ح: الجوهري،ٌنظر: معجم الصحا - 4

  74م، ص1965 -هـ 1385رة، دارالكتاب، القاه

207 - 206ص  ،مادة )خ و ف( : الزمخشري،ٌنظر: أساس البًلغة -  921  

82الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -  922  

205ص  ،مادة ) خ ن ق( ، : الزمخشريأساس البًلغةٌنظر:  -  923  

508ص   ،مادة ) خ ن ق( : الفٌروزآبادي،ٌنظر: القاموس المحٌط -  924  

157الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -  925  



 -- 

ٍكننػا ،يقػاؿ خانىػو يخيكنػوك  ،التػنقص: أصػؿه كاحػده  :النػكفخػكف الخػاء كالػكاك ك  :خنتني-117  ،كخى
اًئنىػةه أيضػا ،رجؿه خػائفه ك  .(926)لؾ نقصاف الكفاءذك  مػة كنسَّػابة؛  :مثػؿ ،اليػاء لممبالغػةك  ،كخى عبلَّ
 :  ]البحر الكامؿ[ أنشد أبك عبيد لمكبلبيك 

ػػػػػػػػػؾ بالكفػػػػػػػػػاًء ك  ػػػػػػػػػدٍَّثتى نفسى  لػػػػػػػػػـ تكػػػػػػػػػفٍ حى
 

اًئنىػػػػػػػػػػػػػػةن ميًغػػػػػػػػػػػػػػؿَّ اإلصػػػػػػػػػػػػػػبىعً    لمغىػػػػػػػػػػػػػػٍدر خى
 

نىػػػةه ك  كى نىػػػوي: نسػػػبوي إلػػػى الًخيىانىػػػةً ك  قػػػكـه خى ياؽ المفظػػػة ىػػػك: فخنتني, كسػػػرقت كسػػػ.(927)خكَّ
 .(928)مالي 

. ك  ،البػػاء أصػػؿه كاحػػده يػػدؿُّ عمػػى عػػدـ فائػػدةو الخػػاء كاليػػاء ك  :خيــب-118 األصػػؿ قػػكليـ كحرمػػافو
يَّػػػاب ػػػًرـ فمػػػـ ييًفػػػٍد ك  ،سػػػعى فػػػي أمػػػرو فخػػػابى : ثػػػـ يقػػػاؿ ،لمًقػػػٍدًح الػػػذم ال ييػػػكًرم: ىػػػك خى ذلػػػؾ إذا حي

خيرنا
(929).   

 .(930)ف مف تخييب أممو فييـ كسياقيا الكاردة فيو ىك:  يتحكبك 

حػدىا كأ ،الميالػؾك  ،(932)المعاطب:ك  .(931)الباء العىطىب: اليبلؾلطاء ك االعيف ك  :تعطب-119
مىٍعطىػػػػػػػب
ك سػػػػػػػياقيا فػػػػػػػي الكتػػػػػػػاب ىػػػػػػػك:  فػػػػػػػتني أخػػػػػػػاؼ أف .(934)أعطبتيػػػػػػػوي: إذا أىمكتيػػػػػػػوك  .(933)
 .(935)تعطب 

                                                           

270 ص ،مادة ) خ و ن( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -  926  

336ص  ،مادة ) خ و ن( : الجوهري،ٌنظر: معجم الصحاح -  927  

368ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  928  

270ص   ،مادة ) خ ي ب( ،المصدر السابقٌنظر:  -  929  

163ة: التنوخً, صٌنظر: الفرج بعد الشد -  930  

661ص  ،مادة ) ع ط ب( ،معجم الصحاح: الجوهريٌنظر: -  931  

759ص   ،مادة ) ع ط ب( ،المصدر نفسهٌنظر:  -  932  



 -- 

ذلَّػػػػػةً ك  ،الذلَّػػػػػةً ك  ،رجػػػػػؿه ذليػػػػػؿه بػػػػػيِّف الػػػػػذيؿِّ ز. ك ذلػػػػػؿ: ذيؿُّ ضػػػػػدُّ  :ذل -120  ،مػػػػػف قػػػػػكـو أذالء ،المى
. ،رو : الذُّؿُّ ما كاف عف قيإذالالن  الذُّؿُّ ما كافك  .(936)أذلَّةك     يقاؿ ذىؿَّ يىًذؿُّ ذيالن

نىاحى الذُّؿِّ ًمفى الرٍَّحمىةً ) قكلو تعالى:ك  الػذؿ ك  .(938)امػأم كػف كػالمقيكر لي ،(937)(كىاٍخًفٍض لىييمىا جى
        :]كافرال البحر[ قاؿ عمرك بف قميئة ،نقيض العزة

 كشػػػػػػػػػػػػػػػػاعري قػػػػػػػػػػػػػػػػكـو أيكلػػػػػػػػػػػػػػػػي ًبغضػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

كا لئامػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ذالالى    قمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي فصػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري
 

؛ ك كف ينفػي عنػو ه، ك ىك الذم ييمحؽ الذؿ بمف يشاء مػف عبػادي أسماء اهلل تعالى: الميذؿُّ
 :]البحر الكافر[ أنشد سيبكيو لكعب بف مالؾك  ،أنكاع العز جميعيا

 مػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػ ىا ةي ظىػػػػػػػػػػػػػيٍ رى قي  لقػػػػػػػػػػػػػد لقيػػػػػػػػػػػػػتٍ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك    (939)ذيؿٌّ ذىليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  ارىاحى
 

كردت لفظػػػػة ذؿ فػػػػي السػػػػياؽ:  كخػػػػتـ أعنػػػػاؽ بعػػػػض الصػػػػحابة مػػػػنيـ بقصػػػػد . (940)عػػػف قيػػػػر 
 .(941)إذالليـ 

                                                                                                                                                                                     

759ص   ،مادة ) ع ط ب( المصدر نفسه،ٌنظر:  - 933  

2665ص  ،3ج،مادة ) ع ط ب( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب -  934  

300ص ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, -  935  

390ص  ،مادة ) ذ ل ل( ،معجم الصحاح: الجوهريٌنظر:  -  936  

24اإلسراء: -  937  

241ص  الراغب األصفهانً، :فً غرٌب القرآن ٌنظر: المفردات - 938  

ٌنظر: دٌوان     )لقد لقٌت(، والشعر 1391ص   ،مادة ) ذ ل ل( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب -10

عر قوم..( ٌنظر: دٌوان َعمرو بن قمٌئة: تحقٌق: حسن كامل ، والشعر)وشا86كعب بن مالك، ص 

  206م، ص1956هـ، 1385الّصٌرفً، 

358ص سمٌي عاطف زٌن، ٌنظر: معجم تفسٌر مفردات:  -  940  

191ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  941  



 -- 

قكلػو تعػالى ك  ...كذنكبػات جمػع الجمػع ،كالجمع ذنكب ،المعصيةك  ،الذَّنب كالجـر :ذنب-121
مىػػيَّ ذىٍنػبه )  فػي مناجػػاة مكسػى عميػػو السػبلـ: ـٍ عى لىييػػ تػػؿ الرجػؿ الػػذم ككػػزه عنػػى بالػذنب ق (942)(كى

ػػٍرـي  .(943)مكسػػى عميػػو السػػبلـ فقضػػى عميػػو : الجي ػػؿي  ،الػػذىٍنبي  ،أذنػػب العبػػدي  .(944)كقػػد أٍَّذنىػػبى الرجي
 .(946)كردت لفظة  ذنب  في السياؽ: يا غافرى الذنب  .(945)ٍاستغفر اهلل تعالى عمى الذنكبك 

ٍبػػدةك  ،ىػػذا مرادنػػالػػو معنػػى أخػػر كلكػػف ك  ،الػػداؿ لػػكفه مػػف األلػػكافالبػػاء ك الػػراء ك  :أربــد-122  ،الرُّ
: قػد لمرجؿ إذا غضب حتى يتغير لكنو كى يقاؿي خالط سكاده كيدرةه غيري حسنةو. ك كىك لكفه ي يىٍكمىػؼي

بَّػػد تىرى
كسػػياقيا الػػذم كردت فيػػو  .(948)فييػػا سػػكاده عنػػد الغضػػب حمػػرةن  كجييػػوي: احمػػرَّ  كىاٍربىػػدَّ  .(947)

مط األكراؽى ىك:  كاسكدَّ كجييوي ,كأربد  .(949) , كخى

ـــي-123 مىػػػوي عمػػػى مػػػا ال يطيػػػؽ :أرىقن مى مػػػف معػػػاني رىىىػػػؽى تقػػػكؿ: )أرىىػػػؽ( فبلنػػػا حى
قػػػاؿ  .(950)

ـٍ )الزجػػػػاج فػػػػي قالػػػػو تعػػػػالى: ػػػػاؿو ًمػػػػفى اٍلًجػػػػفِّ فىػػػػزىاديكىي ٍنػػػػًس يىعيػػػػكذيكفى ًبًرجى ػػػػاؿه ًمػػػػفى اإٍلً ػػػػافى ًرجى كىأىنَّػػػػوي كى
: نعػكذي بعزيػًز ىػذا الػكادم مرَّت رفقةه مػنيـ بػكادو يقكلػكف قيؿ: كاف أىؿ الجاىمية إذا؛ (951)(رىىىقنا

دًة الجػػف ػػرى أفَّ اإلنسػػاف الػػذم  ،كاهلل أعمػػـ ،يجػػكزقالػػو : ك  ،أم ذلػػةن كضػػعفنا ،فػػزادكىـ رىقػػا ،مػػف مى
                                                           

14.الشعراء: -  942  

1396ص  ،2ج،مادة ) ذ ن ب( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب -  943  

392ص   ،مادة ) ذ ن ب( : الجوهري،نظر: معجم الصحاحٌ  944  

245ص  ،مادة ) ذ ن ب( : الزمخشري،ٌنظر: أساس البًلغة -  945  

142ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  946  

356ص  ،مادة ) ر ب د( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -  947  

334 ص،ب د( مادة ) ر : مجمع اللغة العربٌة،ٌنظر:المعجم الوسٌط -  948  

184ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  949  

392ص   ،مادة ) ر هـ ق( ،السابق المرجعٌنظر:  -  950  

  951 6الجن:  - 



 -- 

أرىقنػي مػف  لفظػة كردت فػي السػياؽ: قد  رىػؽك  .(952)أم ذلػة ،عاذكا بو مف الجف زادىـ رىقا
 .(953)يريد قتمي 

فىػػو زىعى  :الزعــاف-124 فىػػو يىٍزعى فىػػو: رمػػاهي أىزٍ افنػػا ك زىعى  كىػػي أيضػػا ،أك ضػػربىو فمػػات مكانػػو سػػريعا ،عى
ـه زيعػػاؼه  : القاتػػؿ مػػف السػػـك  ،قضػػى عميػػو. كسػػ الميٍزًعػػؼي

 :الزُّعػػكؼكأزعػػؼ عميػػو: أجيػػز. ك  .(954)
 .(956)كالسياؽ في الكتاب ىك:  ككانكا يسقكف الزعاؼ  .(955)الميالؾ

 

: الػػػ :زلتـــي-125 ألفَّ  ،الزلَّػػػة: الخطػػػأك  ،ؼالػػػبلـ أصػػػؿه مطَّػػػرد منقػػػاسه فػػػي المضػػػاعى ك  زَّامزؿَّ
لػػة: السػػقطة. ك (957)المخطػػئ  زؿَّ عػػف نيػػج الصػػكاب رأيػػو ك  ،زؿَّ فػػي قكلػػوك  .(958)الخطيئػػةك  ،الزَّ

لة ليبل.ك  ،زى  كسياؽ لفظة زؿَّ  ىك:  كاندفعت تغني: .(959)استزلَّوأزلَّو الشيطاف عف الحؽ ك ك  زى

ذي أىٍىؿي  ٍفحو عىٍف زلتي      فبالفضًؿ يأىخي ٍد ًلي ًبصى ٍؼ كجي  .(960) الشىرى

ٍنًديؽه: القا :زندقة -126 ٍنػًد ًكػرىامٍ فارسي معرب. ك  ،ئؿ ببقاء الدىرزندؽ: الزِّ  ،ىك بالفارسية: زى
نػػًديؽ معػػركؼ ،بػػدكاـ بقػػاء الػػدىر :يقػػكؿ ٍندىقىتيػػو أنػػو اليػػؤمف بػػاآلخرة ،التيػػذيب: الزِّ كىٍحدانيَّػػة ك  ،كزى

                                                           

1602ص ،2ج،مادة ) ر هـ ق( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب -  952  

199ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  953  

1666ص ،2ج،(مادة ) ز ع ف ،المصدر السابقٌنظر:  -  954  

394ص   ،مادة ) ز ع ف( : مجمع اللغة العربٌة،الوسٌط ٌنظر: المعجم -  955  

192ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  956  

368ص  ،مادة ) ز ل( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -  957  

398ص  ،مادة )ز ل ل( ،المعجم الوسٌط: مجمع اللغة العربٌةٌنظر:  - 958  

324ص   ،مادة ) ز ل ل( : الزمخشري،البًلغة ٌنظر: أساس -  959  

192ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  960  



 -- 

زندقػة  لفظػة كردت ك ال .(961)دىٍىػًرمٌّ ٍمًحػد ك معنػى مػا تقكلػو العامػة: مي الخالؽ. فتذا أرادت العػرب 
 .(962)في السياؽ:  كقد ثبت عمى أحدىـ الزندقة 

ـي  :سب -127 : الشىت . ك  الك  ،سبب: السىبُّ قػاؿ  ،يقػاؿ لمػذم ييسػاٌب ًسػبٌ قطيعة أقطع مف الشٍَّتـً
 :عبد الرحمف بف حساف الشاعر

 بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذِّمال تىسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَّنًِّني فمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي بً 
 

ـي  مػػػػػػػػػػػػػف الرجػػػػػػػػػػػػػاؿ بىػػػػػػػػػػػػػذِّمإفَّ    الكػػػػػػػػػػػػػري
 

 .(963)ذا كاف ييسىبُّ كثيران إ ،كرجؿه سىبَّة ،إذا كاف يسيبُّ الناس كثيرا ،يقاؿي رجؿ سيبىبىةك 

 

ـى. ك   : شيػًت : الشػتائـكقكليػو: سيػػبَّ ػػؿه ًمسىػبه بكسػػر المػيـ: كثيػػري الًسػػبىابً ك  ،التىسىػػابُّ  .(964)رجي
 .(965) كقد كردت ىذه المفظة في السياؽ:  كما كانكا يكاشفكنو بو مف السبِّ 

ػػػػًخط ،السيػػػػٍخطي  :ســــخط-128 ػػػػخىط: خػػػػبلؼ الرضػػػػا. كقػػػػد سى  ،فيػػػػك سػػػػاًخط ،أم غضػػػػب ،كالسى
طنا ،سػػًخط عميػػو .(966)أم أغضػػبو ،أىٍسػػخىطىوك  ًمػػؾك  ،سيػػٍخطاك  ،سىػػخى  .(967)ال تتعػػرض لسىػػٍخطىة المى

 .(968)كالسياؽ الذم كردت فيو ىذه المفردة ىك: كاليـ, ك الحزف, في الشؾ, كالسخط 

                                                           

1698ص ،2ج،مادة ) ز ن د ق( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب -  961  

338ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  962  

وانه: جمع، و تحقٌق: ، والشعر ٌنظر: د388ٌ ص،مادة ) س ب( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة - 3

 51م، ص 1971سامً مكً العانً، مطبعة المعارف، بغداد، 

491ص  ،مادة ) س ب ب( : الجوهري،ٌنظر: معجم الصحاح -  964  

86ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  965  

505ص  ،مادة ) س خ ط( ،السابقالمصدر ٌنظر:  -  966 

343ص  ،ط(مادة ) س خ  : الزمخشري،ٌنظر: أساس البًلغة -  967  



 -- 

ف كػػاف ذلػػؾ فػػي اإلنفػػاؽ يفعميػػوي اإلنسػػاف. ك  جػػاكز الحػػدِّ فػػي كػػؿِّ فعػػؿو السىػػٍرؼي ت :ســرف-129 ا 
: أسػػرؼ فػػي مالػػوً  ،(969)أشػػير كردت ىػػذه  .(970)أسػػرؼ فػػي القتػػؿً ك  ،كأسػػرؼ فػػي الكػػبلـً  ،كيقػػاؿي

 .(971) عمى نفسي إسرافي المفظة في السياؽ: 

شىػػى :الســعاية-130 سػػعى بػػو سػػعايةن إلػػى الػػكالي: كى
عى بػػو سػػك  ،إلػػى الغايػػة ىىػػك يسػػعك  .(972)

كالسػياؽ الػذم كردت فيػو ىػك:  لقػد تنػاىى ىػذا الرجػؿ فػي  .(973)إلى السمطاف: كشى بو ًسعاية
 .(974)السعاية عمى دمي 

 

اًقبىػةى الَّػًذيفى ثيّـَ كى قاؿ اهلل تعالى: ) ،مف باب القبح اليمزةفأما السيف كالكاك ك  :إساءة-131 افى عى
ُـّ اإلنسػافى مػف ك  .(976)بح منظرىػاسمِّيت النػار سيػكأىل لقػك  .(975)(كا السُّكأىلءأىسىا سػكأ: كػؿ مػا يغيػ

: سػػػاءىني كػػػذا كى  البدنيػػػة.األخركيػػػة كمػػػف األحػػػكاؿ النفسػػػية ك  األمػػػكر الدنيكيػػػة أك  ،سيػػػؤتىنيكيقػػػاؿي
كاقاؿ: ) ،أىسٍأتى إلى فيبلفو ك  لػذلؾ ك  ،كعبَّػر عػف كػؿ قبػيح بالسَّػكأىل .(977)(ًسيئىٍت كيجيكهي الًَّذيفى كىفىػري

                                                                                                                                                                                     

164ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  968  

307 - 306ص  الراغب األصفهانً، :فً غرٌب القرآن ٌنظر: المفردات -  969  

  970  444صمجمع اللغة العربٌة،  ٌنظر: المعجم الوسٌط: - 

262ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  971  

1826ص ،2ج ،ى( مادة )س ع : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب -  972  

352ص ،مادة ) س ع ى( : الزمخشري،ٌنظر: أساس البًلغة -  973  

325ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  974  

10الروم:  -  975  

406ص  ،مادة ) س و ء( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -  976  

22الملك:  -  977  



 -- 

 .(979)ساءى الرجػؿي إسػاءةن: خػبلؼ أحسػف. كأسػاء إليػو: نقػيض أحسػف إليػوأك  .(978)قيًبؿ بالحسنى
سرافي عمى نفسػي, لػـ  كقد كردت لفظة  إساءة  في السياؽ:  أني كنت مع إساءتي, كظممي, كا 

 .(980)أجعؿ لؾ كلدا 

:  ،ىػػك خػػبلؼ البيػػاض فػػي المػػكفالسػػيف كالػػكاك كالػػداؿ أصػػؿه كاحػػده ك  :وجيــو اســودَّ -132 ييقػػاؿي
ػكهه قػاؿ اهلل تعػالى: ) .(981)اادن داسػػك  اسػكدَّ الشػيءي  دُّ كيجي تىٍسػػكى ػكهه كى فابيضػػاض  ،(982)(يىػػٍكـى تىٍبػيىضُّ كيجي

ػػاءىةً اسػػك  ،الكجػػكه عبػػارة عػػف المسػػرة ـٍ بًػػاأٍليٍنثىى نحػػكيهي: )ك  ،كدادىا ًعبػػارة عػػف المىسى ػػديىي ذىا بيشِّػػرى أىحى كىاً 
د ا كىىيػػػػػػػكى كىًظػػػػػػػيـه  ػػػػػػػؿى بىعضػػػػػػػيـك  .(983)(ظىػػػػػػػؿَّ كىٍجييػػػػػػػوي ميٍسػػػػػػػكى مى االسػػػػػػػكداد عمػػػػػػػى ك  ،االبيضػػػػػػػاض حى

مط األكراؽى  .(984)المحسكسً   .(985)كسياقيا الذم كردت فيو ىك:  كاسكدَّ كجييوي ,كأربد, كخى

ػػاًئيـ ،الشػػـؤ خػػبلؼ الػػييمف. كرجػػؿه مشػػؤكـه عمػػى قكمػػو :شــؤم-133 أنشػػد سػػيبكيو  ،كالجمػػع مىشى
 :]البحر الطكيؿ[ الرياحيلؤلحكص 

ـي ليسػػػػػػػػػػكا مصػػػػػػػػػػمحيف عشػػػػػػػػػػيرةن  ػػػػػػػػػػائي  مىشى
 

 ناًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو إال بشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؤـو غيرىابييػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكال  
 

                                                           

327ص  الراغب األصفهانً، :فً غرٌب القرآن ٌنظر: المفردات -  978  

1929ص ،2ج،مادة ) س و ء( : ابن منظور،لسان العربٌنظر:  - 979  

325ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  980  

406ص  ،مادة ) س و د(: ابن فارس، ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -  981  

106آل عمران: ص  -  982  

58النحل:  -  983  

328ص  الراغب األصفهانً، : فً غرٌب القرآن ٌنظر: المفردات -  984  

184ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  985  



 -- 

ـى فبلننػػا الجػػكىرم: يقػػاؿ:قػػاؿ  ،قػػد تشػػاءىمكا بػػوك  : مػػا أيشػػمو.ك  ،مػػا أىشػػأى قػػد ك  العامػػة تقػػكؿي
ـه إذا جرَّ عمييـ الشُّؤـى  شىأىـ ى فيبلفه عمى قكًمًو يىٍشأىمييـ فيك شىاًئ
(986). 

 

اج أفراد عائمتو    .(987)كسياقيا الذم كردت فيو ىك:  كعّـَ شـؤ الحجَّ

كقػد كردت .(988)كثرتوالنتشاره ك  ،ىك األصؿك  ،كرجؿه ًشريره  ،خبلؼ الخير الشَّر: :شر-134
 .(989)لفظة  شر  في السياؽ:  كاكفني شرَّ يزيد 

ـــفَّى-135 ػػػفٍَّيتي مػػػف غيظػػػي :َتَش , ىػػػك:  فاشػػػفي غيضػػػي, كالسػػػياؽ الػػػذم كردت فيػػػو .(990)تىشى
 .(991)كأفسد إحساني إليو 

خػػػػبلؼ ك  ،الحػػػػرؼ المعتػػػػؿ أصػػػػؿ يػػػػدؿ عمػػػػى المعانػػػػاةك : الشػػػػيف كالقػػػػاؼ شػػػػقك :شــــقاء-136
رجػػػؿه شػػػقيه بػػػيف كالسػػػعادة. كالشػػػقكة: خػػػبلؼ السػػػعادة. كالٌشػػػقكة: خػػػبلؼ السػػػعادة. ك  ،السػػػيكلة
صؿ في ذلؾ أنَّػو يتكمػؼ األك  ،كيقاؿ إفَّ المشاقاة: المعاناة كالممارسة ،كالٌشقكة كالٌشقاكة ،الشقاء

ػػػػًقيتي فػػػػي  ،ضػػػػع الشػػػقاء مكضػػػػع التعػػػػبقػػػػاؿ بعضػػػػيـ: قػػػد يك  .(992)يىشػػػػقى بػػػوالعىنػػػاء ك  نحػػػك شى

                                                           

، والشعر ٌنظر: المؤتلف و 1960ص ،2ج،مادة )ش أ م( : ابن منظور،ٌنظر : لسان العرب -  986 

، 1المختلف: لإلمام أبً القاسم اآلمدي، صححه،و علق علٌه: أ.د ف.كرنكو، دار الجٌل بٌروت، ط

58م، ص1991هـ ـ 1411   

193التنوخً, ص ٌنظر: الفرج بعد الشدة: -  987  

430ص  ،مادة ) ش ر( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -  988  

325, صالمصدر السابقٌنظر:  -  989  

2062ص   ،مادة ) ش ف ي( المصدر نفسه،ٌنظر:  -  990  

325الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص  ٌنظر: -  991  

437ص   ،مادة )ش ف ى( : ابن فارس،مقاٌٌس اللغة ٌنظر: -  992  



 -- 

كسػػياقيا الػػذم كردت فيػػو ىػػك:  كنتمنػػى الفػػرج ممػػا نحػػف فيػػو, مػػف الخػػكؼ, كالشػػدة,  .(993)كػػذا
 .(994)كالشقاء 
األصػؿي فػرىحي عػدٌك ببمميَّػةو تيصػيبي  ،التػاء أصػؿه صػحيحشػمت الشػيف كالمػيـ ك  :بو أشمت-137

: باتى فبلفه بميمًة ا البحػر  [ قػاؿ ،أم ًبميمًة سكءو تيشمت بػو الشَّػكامتي  ،لشَّكامتمىف ييعاًديًو. كييقىاؿي
 : ]البسيط

بو فبػػػػاتى لػػػػوي   فاٍرتىػػػػاعى ًمػػػػف صػػػػكًت كػػػػبلَّ
 

دً طىكعى الشكامًت مف خكؼو ك   ػرى  (995)مف صى
 

ػػػػًمتى بػػػػو ػػػػمَّات أك بعػػػػدكِّه ،شى .)ج( شى ػػػػابو. فيػػػػك شػػػػاًمته اتةن: فػػػػرح بمكػػػػركه أصى ػػػػمى كىيػػػػفَّ  ،شى
.) أٍشػػػػػمىتىوي( اهللي  ػػػػػكىاًمته عىمىػػػػػوي يشػػػػػمتي بػػػػػو. ك ك بعىػػػػػدُّ  شى فىػػػػػبلى تيٍشػػػػػًمٍت بًػػػػػيى ) فػػػػػي التنزيػػػػػؿ العزيػػػػػز:ه: جى

)الشَّػماتةي(: الفىػرىحي ًببىميَّػًة العىػدكك .(996)(اأٍلىٍعدىاءى 
كسػياقيا الػذم كردت فيػو ىػك:  كال أشػمتى  .(997)

 .(998)بنا 
 ،ىوي اهللي فيػػك مشػػكَّهكَّ كشىػػ ،أم قىبيحػػت ،ؿي شػػاىىت الكجػػكهي يقػػا ،الشَّػػكىهي قػػبحي الًخمقىػػة :تشــويو-138

ػػػػػى المشػػػػػركيفالحػػػػػديث أف النبػػػػػي صػػػػػمى اهلل عميػػػػػو ك فػػػػػي ك  مى شػػػػػاىت كقػػػػػاؿ: ) ،بػػػػػالتراب سػػػػػمـ رى
و .(1000()999)(الكيجكه  :]البحر الطكيؿ[ قاؿ الحطيئة  ،(1001)كشكَّىىوي قبَّحى

ٍمقىػػػػػػػػػػػػوي  لػػػػػػػػػػػيى أرل    كجينػػػػػػػػػػػا ٌشػػػػػػػػػػػكَّهى اهللي خى
 

اًمميػػػػػػػػػػوك  ،فقيػػػػػػػػػػبِّحى مػػػػػػػػػػف كٍجػػػػػػػػػػوو    قيػػػػػػػػػػبِّحى حى
 

                                                           

556ص  سمٌي عاطف زٌن، معجم تفسٌر مفردات ألفاظ القرآن الكرٌم: ٌنظر: -  993  

174ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  994  

440ص  ،مادة ) ش م ت( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -  995  

150األعراف:  -  996  

512ص  ،مادة ) ش م ت( : مجمع اللغة العربٌة،ٌنظر:المعجم الوسٌط -  997  

170فرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر: ال -  998  

 165ص  ، 5ج  ،بٌروت ،أخرجه: مسلم: دار الجٌل -4

447ص   ،مادة ) ش و هـ( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -  1000  

501ص  ،مادة ) ش و هـ( : مجمع اللغة العربٌة،ٌنظر: المعجم الوسٌط -  1001  



 -- 

كقػػد كردت لفظػػة  شػػر  فػػي السػػياؽ: .(1002)امػػرأةه شػػكىاء إذا كانػػت قبيحػػةك كرجػػؿه أىشػػكهه 
 فكاف لتشكيو بدنو, كخفش عينيو, كدقة صكتو, ككضاعة نشػأتو أصػؿ قػكم فيمػا ابتمػي بػو مػف 

 .(1003)سادية 

كالطٍَّغػكىم. كىػك طىاًغيػة: جبػار  ،تمػادل بػو الطيغيػافك  ،طاغ بػاغ فبلفه  :ط غ م :يطغوا-139
كىػك مجػاكىزىة  ،لحػرؼ المعتػؿ أصػؿه صػحيحه منقػاساالطاء كالغيف ك  .(1004)أمالوعنيد. كأطغاه ك 

ػا قػاؿ اهلل تعػالى: ) ،طىغىى الٌسيؿي إذا جاء بماءو كثيرو ك  ،الحد في العصياف. يقاؿ ىك طاغو  ًإنَّػا لىمَّ
اءي  , أك أف يطغكا  .(1006()1005)(طىغىا اٍلمى  .(1007)كالسياؽ الذم كردت فيو ىك:  أف يفرطكا عميَّ

 ما يعنينا كضعي الشَّيًء غيرى مكًضعو تعٌديا.  ،الميـ أصبلفظاء كالبلـ ك ال :ظمم-140

ا. قاؿ كعب ،ظمىمىوي ك        : ]البحر الطكيؿ[ بف زىير يظًمميو ظممن

ػػػػػػػػػػا  أقيػػػػػػػػػػكؿي شػػػػػػػػػػبيياتو بمػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػاؿ عاًلمن
 

ػػػػػػػػف يي ك  بيػػػػػػػػفَّ    ـٍ مىػػػػػػػػشػػػػػػػػبٍو أبػػػػػػػػاهي فمػػػػػػػػا ظى مى
 

 :]البحر البسيط[ بيت زيىير أنشدفيبلننا: نسبتيو إلى الظُّمـ. ك  ييقاؿي: ظىمَّمتي ك  

ػػػػػػػػػكاد الػػػػػػػػػذم ييعطيػػػػػػػػػؾ نائمىػػػػػػػػػوي   ىػػػػػػػػػك الجي
 

ـي  مـبيػػػػػػػالظُّ عفػػػػػػػكنا ك   أحياننػػػػػػػا فىػػػػػػػيىظًَّم
(1008) 

 

                                                           

، والشعر ٌنظر:الُحطٌئة: د. جمٌل 2122 ،ص2ج،مادة ) ش و هـ( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب -7

  130م، ص1968، 2سلطان، دار األنوار بٌروت،ط

325ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  1003  

465ص   ،مادة ) ط غ ي( : الزمخشري،ٌنظر: أساس البًلغة -  1004  

11الحاقة:  -  1005  

513ص   ،مادة ) ط غ ى( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -  1006  

252: الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر -  1007  

، و الشعر) أقول شبٌهات...( ٌنظر: 532ص  ،مادة ) ظ ل م( ، : ابن فارسٌنظر: مقاٌٌس اللغة -4

  98م،ص199هـ ـ 1415، 2دٌوان كعب بن زهٌر، ّقَرأه د. محمد ٌوسف نجم، دار صادر، بٌروت، ط



 -- 

ػػػػػوي حقَّػػػػػو ػػػػػوي إيػػػػػاه ،كظىمىمى ػػػػػوي ك  ،ًمنػػػػػو شػػػػػكا مػػػػػف ظممػػػػػوك  ،كتىظىمَّمى تىػػػػػوي كى  ،أرادى ًظبلمى أم  ،ميظالىمى
 .(1010)ظالـ كالسياؽ الذم كردت فيو ىك:  يـك يؤخذ فيو لممظمـك مف ال .(1009)ظيممو

ػػٌر: ضػدُّ النفػػع ،الػػراء ثبلثػة أصػػكؿ: مػا يعنينػا خػػبلؼ النفػعالضػاء ك  :ضـر-141  ،فػاألكؿ الضَّ
ػػر اك  ػػرُّه ضى ػػرَّه يضي ّـَ يحمػػؿ عمػػى ىػػذا كػػؿ مػػا جانسػػو ،يقػػاؿي ضى رناك  .(1011)أك قاربػػو ،ثػػ ػػرَّه ضػػرى  ،ضى

رره ك  ،استضررت بوك  ،أضرَّ بو ك  ،كضارَّه ًضرارنا  ،مٌستو البأسػاءك  ،كمضارٌّ  ،مىضرةه ك  ،لحقو ضى
ػػريرىه: ميضػػارَّتوك  ،’كرجػػؿه مضػػركره  ،الضػػراءك  كقػػد كردت لفظػػة  ضػػر  فػػي   .(1012)مػػا أشػػرَّ ضى

 .(1013)السياؽ:  يا كاشؼى كؿَّ ضٌر, كبمية 

: لغةه ك  .(1014)كجدتيو ضعيفا فركبتوي بسكءو  :تضعَّفتوو  اسَتضعفُتوُ -142 ػٍعًؼ؛  الضَّعىؼي فػي الضَّ
 :]ؿالبحر الطكي[ أنشدابف األعرابي؛ ك 

ػػػػوي  ٍيػػػػرنا يىٍغًمػػػػًز الػػػػدٍَّىري عىٍظمى ػػػػٍف يىٍمػػػػؽى خى  كمى
 

ػػػػػػػػػػعىؼو مػػػػػػػػػػف حػػالػػػػػػػػػػػػػًو ك    فيتيػػػػػػػػػػكرً عمػػػػػػػػػػى ضى
 

 :]البحر البسيط[قيس بف الممكح)مجنكف ليمى(فيذا في الجسـ؛ ك 

ػػػػػػػػػعىؼو ك   ال أيشػػػػػػػػػارؾي فػػػػػػػػػي رأمو أخػػػػػػػػػا ضى
 

ػػػػٍف ال ييػػػػكاتينيال ك   أىقيػػػػكؿي أىخػػػػي مى
(1015) 

 

 .(1016)فت لو قكتي كقد كردت لفظة  ضعؼ  في السياؽ:  كضعي 
                                                           

1035 ص ،م(مادة ) ظ ل  : الفٌروزآبادي،ٌنظر: القاموس المحٌط -  1009  

126ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  1010  

495ص   ،مادة ) ض ر(، السابقالمصدر ٌنظر: -  1011  

445ص  ،مادة ) ض ر ر(: الزمخشري، ٌنظر: أساس البًلغة -  1012  

144ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  1013  

446ص  ،مادة ) ض ع ف( ،السابقالمصدرٌنظر:  -  1014  

ٌنظرفً  )وال أشارك(، والشعر2313ص ، 3ج ،مادة ) ض ع ف( : ابن منظور،ن العربٌنظر: لسا -4

  216م، ص2009، 3دٌوانه، دار صادر، بٌروت، ط



 -- 

 ،ىػػػك ضػػػياع الشػػػيءك  ،يػػػدؿُّ عمػػػى معنػػػىن كاحػػػدصػػػحيحه  الػػػبلـ أصػػػؿه الضػػػاد ك  :ضـــاللة- 143
ػػػؿُّ  ،كذىابػػػو فػػػي غيػػػر حقِّػػػو. يقػػػاؿ ضػػػؿَّ يىًضػػػؿُّ  ػػػاؿٌّ  دالكػػػؿُّ جػػػاًئزو عنػػػك  ,لغتػػػاف ،كيىضى  ،القصػػػد ضى

ػػػػػػػػػبللة بمعنػػػػػػػػػى ػػػػػػػػػبلؿ كالضَّ ػػػػػػػػػمَّؿك  ،رجػػػػػػػػػؿه ًضػػػػػػػػػٌميؿك  ،كالضَّ  ،إذا كػػػػػػػػػاف صػػػػػػػػػاحبي ضػػػػػػػػػبلؿو  ،ميضى
 :  ]البحر الطكيؿ[كقد كردت لفظة  ضبللة  في سياؽ قكؿ الشاعر.(1017)اطؿبك 

 .(1018) كالرشدً  بيف الضبللةً  مميزةه      اس عصمةه أال إنَّما المأمكف لمنَّ        

ٍبده بيِّف العيبكدٌية  ،ع ب د :اسُتعبد-144 كأقرَّ بالعبكدية. كفبلفه قد استعبدهي الطمػعي.  ،يقاؿ: عى
 :]البحر الطكيؿ[ عتبدني: صيَّرني كالعبد لو. قاؿاكتعبىدىني فبلفه ك 

 تعبَّػػػػػػػػدىني ًنٍمػػػػػػػػري بػػػػػػػػػف سػػػػػػػػعدو كقػػػػػػػػػد رأل
 

كنمػػػػػػػػػػػػػري بػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػعدو لػػػػػػػػػػػػػي ميطيػػػػػػػػػػػػػع  
كميٍيًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي 
(1019) 

 

كقػد كردت  .(1020)اسػتعبدتي فبلننػا: اتخذتػو عبػداك  ،الجماعة العبيدي ك  ،المممكؾي  كالعبدي ىك
 .(1021)لفظة  عبد  في السياؽ:  ثيّـَ استعبد 

. قاؿ تأٌبطعبءي ال :أعباء-145  :شرناى  : الًحمؿي الثىًقيؿي

 كلٌػػػػػػػػػػػػػػػػىالعػػػػػػػػػػػػػػػػبءى عمػػػػػػػػػػػػػػػػٌي ك  خمَّػػػػػػػػػػػػػػػػؼى 
 

 (1022)ؿُّ قً تى سػػػػػػػػػػػػأنػػػػػػػػػػػػا بالعػػػػػػػػػػػػبًء لػػػػػػػػػػػػو م 
 

                                                                                                                                                                                     

144ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  1016  

492ص  ،مادة ) ض ل( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -  1017  

144ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  1018  

484ص  ،مادة ) ع ب د(: الزمخشري، نظر: أساس البًلغةٌ -  1019  

608ص   ،مادة ) ع ب د( ،مقاٌٌس اللغة: ابن فارسٌنظر:  -  1020  

70ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  1021  

، و الشعر ٌنظر فً دٌوانه:إعداد، وتقدٌم، 484ص  ،) ع ب أ( مقاٌٌس اللغة: ابن فارس،ٌنظر:  -4

 63، ص 1998، 1ر، بٌروت، ططًلل َحرب، دار صاد



 -- 

البحػر [ أنشػد زىيػر بػف أبػي سػممىك  .(1023)الًثقىؿ مف أم شيءو كافك  ،بالكسر: الًحٍمؿ كالًعبء:
 :  ]الكامؿ

 ػالحامػػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػػػٍبء الثًَّقيػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػ
 

 ال شيػػػػػػػػػػػػػػػػٍكرً بغيػػػػػػػػػػػػػػػػر يىػػػػػػػػػػػػػػػػدو ك  ،جػػػػػػػػػػػػػػػػاني 
 

كسػػػػػػػياقيا الػػػػػػػذم كردت فيػػػػػػػو ىػػػػػػػك:  كأنيضػػػػػػػتنا بأعبػػػػػػػاًء  .(1024)ال شػػػػػػػكريػػػػػػػركل لغيػػػػػػػر يػػػػػػػد ك ك 
  .(1025)المصائب 

النابغػػػة  تقػػػكؿ: فػػػبلفه ىػػػيِّف المبػػػرَّة شػػػديد المعىقَّػػػة. قػػػاؿـ أعقَّػػػوي ألبيػػػو. ك  –عقػػػؽ  :عـــاقّ -146
 :]البحر البسيط[ الذبياني

 

 أجسػػػػػػػػػػػػػػػاده ميطَّيػػػػػػػػػػػػػػػرةه أحػػػػػػػػػػػػػػبلـي عػػػػػػػػػػػػػػػادو ك 
 

 (1026)ثىػػػػػػػػـً األى اآلفػػػػػػػػاًت ك مػػػػػػػػف المعقِّػػػػػػػػًة ك  
 

ك السػياؽ الػذم كردت فيػو  .(1027)كعىعىػؽه  ،كعػؽٌّ  ،فيك عػاؽٌّ  ،معقَّة: ضدَّ برَّهكعؽَّ كالده عقكقا ك 
 .(1028)ىك:  كاالبف العاؽ 

ػػػػذىلتي فبلننػػػػا ك  ،كقػػػػد عذلتيػػػػوي  ،المبلمػػػػةي  العػػػػذؿ: :عــــذل-147 االسػػػػـ العَّػػػػذىؿي بالتحريػػػػؾ. يقػػػػاؿي: عى
. ك  ،أم الـى نىٍفسىوي  ،فاٍعتىذىؿى   .(1029)أم يعًذؿي النَّاس كثيرنا ،رىجيؿه عىذىلىةه كأىٍعتىبى

                                                           

1039 ص،مادة )ع ب ء( : الفٌروزآبادي،ٌنظر: القاموس المحٌط -  1023  

2473ص ،3ج ،مادة ) ع ب أ( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب  - 1024  

152ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  1025  

م له،  ظر فً، والشعر ٌن513ص  ،مادة ) ع ق ق( : الزمخشري،ٌنظر: أساس البًلغة -1 دٌوانه:قد 

 103م، ص 1991، 1وبوب ه، وشرحه: د.علً بوملحم، دار ومكتبة الهًلل، بٌروت، ط

1122ص  ،) ع ق ق( : الفٌروزآبادي،ٌنظر: القاموس المحٌط -  1027  

170ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  1028  

724ص  ،مادة ) ع ذ ل( ح: الجوهري،ٌنظر: معجم الصحا -  1029  



 -- 

: ىػػك كػػؿُّ شػػيءو يمػػزـي بػػًو سيػػبَّةه ك  ،كالعىٍيػػبي  ،السُّػػبَّةي  :عــار-148 ٍيػػبه  ،قيػػؿى .  ،أك عى كالجمػػعي أىٍعيػػاره
 :]البحر الكامؿ[ أم ظاًىري العيييًب؛ قاؿ الراعي ،األىعيارً  فبلفه ظاًىري  :يقاؿي ك 

 كنىبػػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػػر بىنًػػػػػػػػػػي تمػػػػػػػػػػيـو مىناصػػػػػػػػػػبنا
 

ػػػػػػػػػػػركءىًة ظػػػػػػػػػػػاًىرى األعيػػػػػػػػػػػار   دىنًػػػػػػػػػػػسى المي
 

 :]البحر البسيط[ البياني الفعؿي منو التٍَّعيير. قاؿ النابغةك  ،نَّوي مما ييعيَّري بوكأ

شػػػػػػػػػػػػػػيىتىوي  ٍتنػػػػػػػػػػػػػػي بنػػػػػػػػػػػػػػك ذيٍبيػػػػػػػػػػػػػػافى خى  كعيَّرى
 

ػػػػاًر   ػػػػاؾ مػػػػف عى  كىػػػػؿ عمػػػػيَّ بػػػػأٍف أىٍخشى
 

يـ بعضاك  تىعىايىرى القكـي:عيَّرى بعضى
 .(1031)ىك:  كال أشمتى بنا كسياقيا الذم كردت فيو .(1030)

ػمبةيقاؿ: إفَّ ال : ضب -149 ألنػو اشػتداد  ،منػو اشػتؽَّ الغضػبقػالكا: ك  ،غىضبة الصػخرة الصَّ
ػػ ،السُّػػخط ػػبنايقػػاؿي: غىًضػػب يىٍغضى ػػكبكىػػك غضػػبافي ك  ،بي غىضى ػػبنا  .(1032)غىضي ػػبى عميػػو غىضى كغىضى

ػػػػبىةك  ػػػػب. كرجػػػػؿه غىضػػػػبافي  ،مىٍغضى ػػػػٍبتيوي أنػػػػا فىتغىضَّ لغػػػػة فػػػػي بنػػػػي أسػػػػد: ك  ،ٍضػػػػبىىكامػػػػرأة غى  ،كأىٍغضى
ابىىك  ،قكـه غىٍضبىىك  ،غىٍضبىانىة  :]البحر الطكيؿ[ قاؿ الشاعرك  ،غىضى

ـي   القكـي بعضيـٍ فتف كنتي لـ أذكيرًؾ ك  ذىائًػػػ مىػػػى بعػػػضو فمػػػا لػػػٍي كى ػػػابى عى  غىضى
 

بَّة بتشديد الباءاألصمعي:  ػب سػريعنا ،رجؿ غيضى كسػياقيا الػذم كردت فيػو ىػك: .(1033)أم يٍغضى
   .(1034)يو غضبا شديدا  فغضب عم

                                                           

، والشعر )ونبت شر(، ٌنظر: 2836ص ،3ج،مادة ) ع ي ر( : ابن منظور،ان العربٌنظر: لس -5

م، 1995هــ ـ 1416، 1دٌوان الراعً النمٌري،شرح الدكتور واضي الصمد، دار الجٌل، بٌروت،ط

م له، وبوب ه، وشرحه: د.علً بوملحم، دار ومكتبة ، و الشعر)وعٌرتنً( ٌنظر : دٌوانه: 133ص  قد 

 172م، ص 1991، 1، طالهًلل، بٌروت

170ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  1031  

686ص  ،مادة )غ ض ب( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة - 1032  

824ص  ،مادة ) غ ض ب( ، الجوهري،ٌنظر: معجم الصحاح -  1033  



 -- 

أصمو يستعمؿ في األجساـ لكف قػد ك  ،كغيمظة ،كيقاؿ ًغمظة ،الغمظة ضد الرقة : مظت-150
ـٍ ًغٍمظىػػػػػةن اهلل تعػػػػػالى: ) قػػػػػاؿ ،الكثيػػػػػرك  ،يسػػػػتعار لممعػػػػػاني كػػػػػالكبير ٍليىًجػػػػػديكا ًفػػػػػيكي أم  ،(1035)(كى

 ،ذلػػػػؾ كنحػػػػك ،العػػػػيشك  ،المنطػػػػؽك  ،فعػػػػؿالك  ،الطبػػػػعك  ،ضػػػػدَّ الرقػػػػة فػػػػي الخمػػػػؽك  .(1036)خشػػػػكنة
ٍمظك  ،غيمظةك  ،فيو ًغٍمظةك  ،كأغمىظتي لو ،غمَّظت عميوك  ىػك ك  ،اسػتطالةك  ،أم شػدَّة ،ًغبلظةن ك  ،ةغى

 ،فظاظػػةك  ،أم فػػظه فيػػو ًغمظػػة ذك ًغمظػػة ،رجػػؿه غمػػيظه ك  ،تفسػػيره لآليػػة السػػابؽ مػػف سػػكرة التكبػػة
ًمػػيظى اٍلقىٍمػػبً ) فػػي التنزيػػؿ العزيػػز:كشػػدَّة. ك  ،قسػػاكةك  لىػػٍك كيٍنػػتى فىظ ػػا غى أمػػر غمػػيظ: شػػديد . ك (1037)(كى

 .(1039)كسياقيا الذم كردت فيو ىك:  كغمظت محنتو .(1038)صعب

القػػاؼ أصػػؿ كاحػػد صػػحيح يػػدؿُّ عمػػى نيشػػكًب شػػيءو فػػي شػػيء. الغػػيف كالػػبلـ ك  :انغــالق-151
ًمؽى الٌرىفي فػي يػًد ميػرتىًيفك  ،يقاؿي أغمقتي البابى فيك ميغمؽه  ،مف ذلؾ الغىمىؽ بػف أبػي  قػاؿ زىيػر ،غى

 :  ]ر البسيطالبح[ سممى

 ال فىكػػػػػػػػػػػػػػاؾى لػػػػػػػػػػػػػػوي  ،ىفو رى ؾى بًػػػػػػػػػػػػػػقىتىػػػػػػػػػػػػػػكفار 
 

داعً   فأمسػػػػػػػػى الػػػػػػػػرَّىفي قػػػػػػػػد  ،يػػػػػػػػكـى الػػػػػػػػكى
ًمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  (1040)غي

 

                                                                                                                                                                                     

336ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  1034  
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65ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  1039  
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ٌن قباوة،  أبً سلمى، بن م، 1980، 3منشورات دار اآلفاق الجدٌدة،بٌروت، ط  تحقٌق الدكتور فخر الدك

  .63ص 
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 ،أم عػدـ نيميػا ،انغػبلؽ مطالبػو مػف ىػذا نسػتنتج أفَّ لحديث:   ال ييٍغمىؽي الرىفي . ك في اك 
  .(1041)كقد كردت ىذه المفظة في السياؽ:  عند انغبلؽ مطالبو  الحصكؿ عمييا.ك 

 ىي الشديدة مف يكفي الداىية الصمىاء؛ ك ك  ،تقكؿي: مثميؾ يىكشؼي الغمَّاء :غ ـ ـ : م-152

.غىمَّو فاٍغتىّـَ ك  .(1042)الشدائد التي تغيـٌ  نىوي. ك  ،الغُـّ: الكربي ّـَ: أحزى لػيَّ ك  ،ما أغمَّؾ لػيكاٍنغى مىػيَّ ك  ،ا  عى
 :  ]البحر الطكيؿ[ ؿبالغيمَّى: الشديدة مف شدائد الدىر؛ قاؿ ابف مقك  .(1043)لمحزف ،مف الغّـَ 

ػػػػػػركجه ًمػػػػػػ ػػػػػػى إذاخى ػػػػػػؾَّ ٌصػػػػػػكَّةن  فى الغىمَّ  صي
 

ػػػػػحي ك  ،بػػػػػدا  العيييػػػػػكفي الميٍسػػػػػتىًكفَّة تىٍممى
(1044) 

 

  .(1045)كقد كردت ىذه المفظة في السياؽ: ألحَّ عميو الغُـّ 

ر-153 فيػػكضه فػػي الشػػيًء ك  :قمــبكم أ ــوِّ ػػكره،  ،تطػػامف، ك انحطػػاطىػػك خي  يقػػاؿي لقعػػر الشػػيًء غى
ػػارى المػػػا يقػػاؿي ك  ػػٍكرنا قػػاؿ اهلل تعػػػالى:)ك  ،ءي غػػكرناغى ـٍ غى ػػاؤيكي يقػػػاؿ: ك  ،(1046)(قيػػٍؿ أىرىأىٍيػػتيـٍ ًإٍف أىٍصػػػبىحى مى

 :]البحر الطكيؿ[ قاؿ الييذىًلي ،غابتأم  ،اغارت الشمسي ًغيارن 

 ىػػػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػػػدٍَّىري إال ليمػػػػػػػػػػػػػػةه كنيارىػػػػػػػػػػػػػػا
 

ّـَ ًغياريىػػػػا  ال طيمػػػػكع الٌشػػػػمس ثػػػػ  (1047)كا 
 

                                                           

163ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  1041  

546ص  ،مادة )غ م م( : الزمخشري،ٌنظر: أساس البًلغة -  1042  

1205ص ،مادة ) غ م م( : الفٌروزآبادي،ٌنظر: القاموس المحٌط -  1043  

، والشعر ٌنظر: دٌوان ابن مقبل، 2937ص ،3ج،مادة ) غ م م( : ابن منظور،لسان العرب ٌنظر: - 5

  41م، ص1995هـ ـ 1416عنً بتحقٌقه الدكتور عزة حسن، دار الشرق العربً، بٌروت، 

107ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  1045  

30الملك:  -  1046  

، والشعر ٌنظر: دٌوان الهذلٌٌن، 677 – 676ص  ،مادة )غ و ر( : ابن فارس،ٌنظر : مقاٌٌس اللغة -2

  21ص 



 -- 

ػػػكرناك       غػػػكَّر نػػػزؿ غى
ػػػارت عينيػػػوي ك  ،ينىػػػوي كأىغػػػارى ع .(1048) ٍت: دخمػػػت فػػػي  ،تغيػػػكيري غػػػكرنا ،غى ػػػكَّرى كغى

أما عف السياؽ الذم كدت فيو ىذه المفظة , فيػك:  أردتي أف أىػدـ ربعكػـ, كأغػكر .(1049)الرأس
  .(1050)قمبكـ, كأعقر نخمكـ 

يػػدؿُّ عمػػػى كىػػٍرب يمحػػػؽي اإلنسػػػافى  ،الظػػاء أصػػػيؿه فيػػو كممػػػةه كاحػػػدةالغػػػيف كالبػػػاء ك  : ــيظ-154
: غػػػػػاظىني يىًغيظىنػػػػػييػػػػػره: يًبغ يَّػػػػػاظك  ،رجػػػػػؿه غػػػػػائظك  ،كقػػػػػد ًغٍظتىنػػػػػي يػػػػػا ىػػػػػذا ،قػػػػػاؿي أبػػػػػك  قػػػػػاؿ ،غى

 :(1051)اليقظاف

 لسػػػػػػػػػػػػػػػتى بغػػػػػػػػػػػػػػػائظو سيػػػػػػػػػػػػػػػمىيتى غيَّاظنػػػػػػػػػػػػػػػا ك 
 

 

 

  

ػػػػػػػػػديؽى تىغػػػػػػػػػيظي عػػػػػػػػػديك ا ك    (1052)لكػػػػػػػػػفَّ الصَّ
 

اهلل  تعػالى:  قػاؿ ،ىػك الحػرارة التػي يجػدىا اإلنسػافي مػف فػكراف دـ قمبػوك  ،أىشػدُّ الغضػب ظي:كالغىيٍ 
قػد يكػكف ذلػؾ مػع صػكت مسػمكع كمػا ك  ،التَّغىػيُّظ ىيػك إظيػار الغىػيظً ك  .(1053)(ميكتيكا ًبغىٍيًظكيـٍ  قيؿٍ )

                                                           

483ص  الراغب األصفهانً، :فً غرٌب القرآن ٌنظر: المفردات -  1048  

2947ص ،3ج ،مادة ) غ و ر( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب -  1049  

 314الفرج بعد الشدة: التنوخً, صـ ٌنظر: 5

ضٌن بن المنذر بن الحارث بن وعلة الذهلً حم (  987 – 937=   ه 79 – 81)  أبو الٌقظان: - 6

قاشً  .ومن ذوي الرأي ،من سادات ربٌعة وشجعانهم ،أبو ساسان أو أبو الٌقظان: تابعً ،الشٌبانً الر 

678ص  ،مادة ) غ ي ظ( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -  1052  

119آل عمران:   -  1053  



 -- 

ًفيػرناقاؿ اهلل تعالى: ) زى , سػياؽ الػذم كدت فيػو ىػذه المفظػةك ال .(1055()1054)(سىػًمعيكا لىيىػا تىغىيُّظنػا كى
 .(1056)ىك:  ما يزيد مف غيظ المكفؽ فيأمر بقتمي 

: فتنػػتي الػػذىبى  ،بػػاراالختاالمتحػػاف ك  :فتنــة -155  ،أدخمتػػو النػػار لتنظػػر مػػا جكدتيػػوإذا  ،تقػػكؿي
 .كذلؾ إذا اختبرٍتنىةه فذىبى ماليو أك عقميو؛ ك إذا أصابتو فً  ،فيك مفتكفه  ،فيًتفى كاٍفتىتىفى الرجؿي ك 

فىتىنَّاؾى فيتيكنناقاؿ تعالى: )  : الميضؿُّ عًف الحؽِّ ك  ،(1057)(كى الفاًتفي
أما عف السياؽ الذم .(1058)

  (.1059) شممتنا فتنةيو ىذه المفظة , فيك:  كدت ف

 ،األمػري فيػك ميٍفًظػعه. كأٍفظىػعى الشػيءى  أٍفظىػعى  ككػذا فظع شديد شىػًنيعه جػاكز الًمقػدار. :أفظع-156
ػدىهي فظيعنػػا ،كاسػتفظىعوي  كىجى

 :تقػػكؿك  .(1061)فظيػعك  ،ىػك ميفًظػػعه ك  ،أٍفظىػع األمػري كفىظيػػع: اشػتدَّ  .(1060)
 : ]ء الرمؿمجزك [ قاؿ األحكص ،ظىاعةقد فىظيع فك  ،ما أفظع ىذا الخطبى 

 لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك
 

 ـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الفظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 

 :]البحر البسيط[ كأصموي: مف فىًظعى فىظىعا إذا امتؤل امتبلءن شديدنا. قاؿ أبك كجزة

 تػػػػػػػػرل العبلفػػػػػػػػيَّ منيػػػػػػػػا مكفػػػػػػػػدنا فىًظعنػػػػػػػػا
 

إذا احػػػزأؿَّ بػػػػو مػػػف ظيرىػػػػا ًفقىػػػػري  
(1062) 

 

                                                           

12الفرقان:  -  1054  

486 الراغب األصفهانً، ص :نفً غرٌب القرآ ٌنظر: المفردات -  1055  

 183الفرج بعد الشدة: التنوخً, صـ ٌنظر:  4

40طه:  -  1057  

846ص  ،مادة ) ف ت ن( : الجوهري،ٌنظر: معجم الصحاح -  1058  

 334ـ ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص7

299 ص،مادة ) ف ظ ع( ح: الرازي،ٌنظر: مختار الصحا -  1060  

714ص ،مادة ) ف ظ ع( فارس،: ابن ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -  1061  



 -- 

. كقػد كردت ىػػذه المفظػػة فػي الكتػػاب فػػي ما عمػى انكشػػاؼإحػػداىالحػاء كممتػػاف متقاربتػاف تػػدؿُّ ك 
 .(1063)السياؽ: كأفظع شيءو حيف يفجؤؾ البغثي 

ما عمػػى انكشػػاؼ الحػػاء كممتػػاف متقاربتػػاف تػػدؿُّ إحػػداىالفػػاء كالضػػاد ك  :(1064)فضــيحة-157 
وي  ،إذا انكشػػػفت مسػػػاكيو. ،فتضػػػح الرجػػػؿي اقػػػالكا: ك  ،ال يكػػػاد يقػػػاؿ إال فػػػي قبػػػيحك  ،شػػػيءو  ػػػحى فىضى

ا: كفى  ف: كشػؼى كػؿٌّ منيمػا عيػب تفاضػح الػرجيبلك  ،فيك فاضح. كىي فاضحة ،شؼ معايبوٍضحن
كقػػد كردت ىػػذه المفظػػة  فضػػيحة  فػػي الكتػػاب فػػي .(1065)الفًضػػيحةي الشُّػػيرةي بمػػا ييعػػابي ك  ،اآلخػػر

 .(1066)السياؽ: فأشرفت عمى الفضيحة 

: صيمب :ؽ س ك :قسوة-158 قسػا قمبيػو  ز:ئكمػف الجػا ،ىك أقسػى مػف الصػخرك  ،حجر قاسو
: عالجتي شدَّتوكقساكةه. ك  ،فيو قسكةك  ،عميَّ  ، أرضه قاسػيةه: ال تنبػتي شػيئناك  ،(1067)قاسيتي األىمرى

ك لفظة  قسكة  فػي الكتػاب كردت .(1068)الخشكع منوك  ،الرحمةك  ،ذىاب الميف ىك فتأكيؿي القسكة
ظػػػػػة, فػػػػػي السػػػػػياؽ: كأنَّو قػػػػػد ضػػػػػرب بينػػػػػو كبػػػػػيف الرحمػػػػػة, كالرأفػػػػػة بسػػػػػكر مػػػػػف فظاظػػػػػة, كغبل

 .(1069)كقسكة 
                                                                                                                                                                                     

، و الشعر ) للذي حل..( ٌنظر: 570ص ،مادة )ف ظ ع(: الزمخشري، ٌنظر: أساس البًلغة - 1

هـ ـ 1390شعراألحوص االنصاري، جمعه،وحققه عادل سلٌمان جمال، الناشر: الهٌئة المصرٌة العامة، 

مد بن محمد بن عبد الرازق ، و الشعر) ترى العًلفً...( ٌنظر: تاج العروس: مح156م، ص1970

  11440الحسٌنً، المحقق:مصطفى حجازي،و آخرون ، الناشر دار الهداٌة، ص

 261الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -2

713ص  ،مادة )ف ض ح( : الجوهري،ٌنظر: معجم الصحاح -  1064  

692ص   ،مادة ) ف ض ح( : مجمع اللغة العربٌة،لمعجم الوسٌطٌنظر: ا -  1065  

 305الفرج بعد الشدة: التنوخً, صنظر: ٌ -5

606ص  ،مادة ) ق س و( : الزمخشري،ٌنظر: أساس البًلغة -  1067  

3225ص ،3ج،مادة ) ق ل ق( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب -  1068  

 400الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -8



 -- 

 

حالػة  .(1070)القاؼ كممة تػدؿ عمػى االنزعػاج: يقػاؿ: قىًمػؽ يىٍقمىػؽ قىمىقنػاالقاؼ كالبلـ ك  :قمق-159
كسػياؽ ىػذه المفظػة فػي الكتػاب ىك: كتبػدلت بمػا  .(1071)انفعالية تتميز بػالخكؼ ممػا قػد يحػدث

 .(1072)أنا فيو قمقنا, كغمَّا 

ف الشػػيء: يقػػاؿ: قىػػنىط عمػػى اليػػأس مػػ كالنػػكف كالطػػاء كممػػة صػػحيحة تػػدؿُّ  القػػاؼ :يقــنط-160
ػالُّكفى قىػًنط يىٍقػنىط. قػاؿ اهلل تعػالى: )ك  ،يىٍقًنط بِّػًو ًإالَّ الضَّ ػًة رى ػٍف يىٍقػنىطي ًمػٍف رىٍحمى مى  .(1074()1073)(قىػاؿى كى

   .(1075)الكافر آيس قنكطك  ،بالرجاء مىنيكط تقكؿ: قمب المؤمفك 

ييقاؿي: شر النَّاس الػذيف س مف الشيًء. ك كقيؿ: أشدُّ اليأ ،أس مف الخيرالقنكط في التيذيب: الي
كقػػػد كردت ىػػػذه المفظػػػة فػػػي الكتػػػاب فػػػي  .(1076)أم ييٍؤيسػػػكنيـ ،ييقىنِّطػػػكف النَّػػػاس مػػػف رحمػػػة اهلل

 .(1077)السياؽ: حتى كاد يقنط 

ػػفكالكػػاؼ كالػػداؿ ك  :كــدر -161 ػػًدر اك  ،الػػراء أصػػؿه يػػدؿُّ عمػػى خػػبلؼ الصَّ  ،كىػػديرلمػػاءي كى يقػػاؿي كى
فى ك  كىػذه المفظػة فػي  .(1078)يستعار ىذا فيقاؿ: كىػًدر عيشػوك  .دع ما كىديرى ك  ،ايقكلكف: خذ ما صى

 .(1079) فصفاؤىا مشكبه بالكدرو الكتاب جاءت في السياؽ: 

                                                           

723ص  ،مادة )ق ل ق( : ابن فارس، ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -  1070  

756ص  ،مادة ) ق ل ق( : مجمع اللغة العربٌة،لمعجم الوسٌطا :ٌنظر -  1071  

 183الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -3

56الحجر:  -  1073  

726ص  ،مادة ) ف ن ط( : ابن فارس،ةٌنظر: مقاٌٌس اللغ -  1074  

626ص  ،مادة ) ق ن ط( : الزمخشري،ٌنظر: أساس البًلغة -  1075  

3329ص ،3ج،مادة ) ق ن ط( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب -  1076  

 107الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -8



 -- 

 

كىػك  ،كقٌكةو. كمف الباب الكىٍرب ،الباء أصؿه صحيحه يدؿُّ عمى شدَّةو الكاؼ كالراء ك  :كرب-162
ُـّ الشَّػػديد ّـِ  .(1080)الكريبػػة: الشػػديدة مػػف الشػػدائدك  ،الغىػػ ـٌ الػػذم يأخػػذي بػػالنفسً الكيٍربىػػةي: بالضػػ  ،: الغػػ

قػاؿ ك  ،الكاحػدة كىًريبػة ،ئػب: الشػدائدالكراإذا اشتدَّ عميػًو. ك  ،بىو الغُـّ تقكؿي منوي: كىرى  ،كذلؾ الكٍربي ك 
 :]البحر الطكيؿ[ ناشبسعد بف 

ا شَّػػػػػػػػػػػػػحيكا بػػػػػػػػػػػػػٍي ميقىػػػػػػػػػػػػػػدَّمن  فيىػػػػػػػػػػػػػاؿى ًرزىاـو رى
 

ػا إليػو الكىرىا  كَّاضن  (1081)ًئبىػاإلى المىٍكًت خى
 

 .(1082)كقد كردت ىذه المفظة في الكتاب في السياؽ: يارب, ىذا صكت ضعيؼ مكركب 

الحبػؿى  الداؿ أصؿه صػحيحه كاحػده يػدؿُّ عمػى القٍطػع. يقػاؿي كىنػدى ك  النكفكند الكاؼ ك  :كنود-163
   .أم يقطعو ،ألنَّو يكنيد الشكر ،ىك مف األكؿك  ،كالكنكدي: الكىفيكر لمنعمة ،يكنيده كىٍندنا

 :  ]البحر المتقارب[ الكبير قاؿ األعشىك  ،كىي التي ال تنبت ،كمف الباب: األرض الكنكد

ػػػػػػػػػػػمًب الفيػػػػػػػػػػػؤادً يفًميطػػػػػػػػػػػي تيم  ًطػػػػػػػػػػػي بصي
 

صػػػػػػػػػػػػػػػػكًؿ ًحبػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو ك    (1083)ااًدىىػػػػػػػػػػػػػػػػنَّ كى كى
 

اج نفسىوي بأنَّو: حقكده, حسكده, كنكد   .(1084)كسياؽ ىذه المفظة في الكتاب ىك: ككصؼ الحجَّ
                                                                                                                                                                                     

772ص   ،مادة ) ك د ر( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -  1078  

 153الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -10

775ص  ،مادة ) ك ر ب( ،نفسه المصدرٌنظر:  -  1080  

، والشعر ٌنظر: دٌوان الحماسة: 965ص   ،مادة ) ك ر ب( : الجوهري،ٌنظر: معجم الصحاح - 2

  16م، ص1998هـ ـ 1418حبٌب بن أوس الطائً أبو تمام، دار الكتب العلمٌة، بٌروت،

 91الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -3

، و الشعر ٌنظر:دٌوان األعشى 763ص   ،مادة ) ك ن د( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -4

  69حقق:محمد حسٌن ، صالكبٌر)مٌمون بن قٌس(،الم



 -- 

ػػػدَّةكاليمػػػزة ك مػػػف ألك الػػػبلـ  :ألواء-164  ىػػػك ىػػػذا مػػػا ،الحػػػرؼ المعتػػػؿ كممتػػػاف: إحػػػداىما الشى
كيػػفَّ لػػو  ،كسػػاىفَّ مػػف جدتػػوك  ،كصػػبر عمػػييف ،الحػػديث:  مػػف كػػاف لػػو ثػػبلثي بنػػاتو فػػي ك  .يعنينػػا

ٍمك  ،(1085)حجابنا مف النار  ىػي ًشػٌدة ك  ،قػالكا: أراد الَّػؤلكاء أم شػدَّة. ،يقكلكف: فعػؿ ذلػؾ بعػد ألى
كىػػػي  ،كشىصاصػػػاء ،يقػػػاؿي أصػػػابتيـ ألكاء ،قيػػػؿ : القىٍحػػػطك  ،الشػػػدَّةك . كالػػػؤلكاء المشػػػقة العػػػيش
 قاؿ: الؤلكاء في العمة؛ قاؿ العجاج:ك  ،الشدة

 (1086)حالىًت الؤلكاء دكف نػػسػػعيك 

كقد كردت ىذه المفظة في الكتاب في السياؽ: كأيكب عميو السبلـ, كما امتحف بو مف 
 .(1087)األسقاـ, كعظـ الؤلكاء 

ٍقتنا فيككممةه كاحدةه تدؿ عمى شىناءىةو كقيٍبح، ك التاء لقاؼ ك الميـ كا :مقت-165 قىتو مى ًقيته  مى  ،مى
وي ك  .(1088)ممقكتك  ٍقتنا: أٍبغىضى قىتىو مى مى

قَّتى إليو: نقيض تىمك  ،ىك بيغض عف أمر قبيحك  .(1089)
: قبَّح فعموك  ،كتماقتكا ،كماقىتو ،تحبىبى إليو كجاءت لفظة  مقت  في السياؽ:  .(1090)مقَّتو إليَّ

 .(1091)أما أىؿ األرض فمقتكؾ  

                                                                                                                                                                                     

193الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -  1084  

أخرجه اإلمام البخاري فً األدب المفرد عن عقبة بن عامر. -  1085  

 3522ص ،4ج،مادة ) ل أ ي( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب -2

 71الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -3

832ص  ،م ق ت( مادة ) : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -  1088  

1063ص   ،مادة )م ق ت( : الجوهري،ٌنظر: معجم الصحاح -  1089  

714ص   ،مادة ) م ق ت( : الزمخشري،ٌنظر: أساس البًلغة -  1090  

 189الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -7



 -- 

االسـي: الكىاًبدي ك  ،كًكبادنا: قاساهي  ،ىي ىف مف كىابىدىهي ميكابىدةن مف كىبىد ك  :أكابده ليل-166
(1092).   

ا ،كقػػع فػػي كىبىػػدو ك  ػػمى ػػيـ يكابػػدي أم فػػي مشػػقَّةو. كتقػػكؿي لمخيصى ًء: إنيػػـ لفػػي كىبىػػدو مػػف أمػػرىـ. كبٍعضي
 .(1093)صعكبىتىوي ك  ،ب ىكلىوي الميساًفري يكاًبدي الميؿى إذا ركبعضا. ك 

ػؿي يكابًػدي الميػؿى إذا  ،مشقة.ككابىدتي األمرى إذا قىاسػٍيتي ًشػدَّتوك  ،كميكىابىدة األمًر معاناةن   الرجي
ًكػػػبى ىكلىػػػوي  : كابىػػػٍدت ظممػػػك  ،رى ػػػعيبىتىوي. كيقػػػاؿي البحػػػر [ قػػػاؿ لبيػػػدك  ،ةى ىػػػذه الميمػػػًة ميكابػػػدة شػػػديدةصي

 :  ]منسرحال

ػػػػػػػػػػػٍيفي ىػػػػػػػػػػػبلَّ بكٍيػػػػػػػػػػػًت ٌأرى يػػػػػػػػػػػا   ًإذ  ،بىػػػػػػػػػػػدى عى
 

ػػػػػػػػػػكـي فػػػػػػػػػػي كىبىػػػػػػػػػػدً ك  ،نػػػػػػػػػػاقيم  ـى الخيصي  قنػػػػػػػػػػا
 

 :]البحر الطكيؿ[كالسياؽ الذم كردت فيو ىك قكؿ الشاعر .(1094)عناءو أم في شدَّةو ك 

 .(1095) ناـ الخمي مف اليمـك كبت في      ليؿو أكابده, كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ مضبع     

المحبَّػػة. ك  ،يػػدؿُّ عمػػى خػػبلؼ الرضػػا ،كاحػػداليػػاء أصػػؿه صػػحيح الكػػاؼ كالػػراء ك  :مكــاره-167
الكرييػػة: الشػػدَّة فػػي الحػػرب. الفػػرَّاء: ك  .(1096)الكيػػٍره االسػػـك  ،ًرىػػتي الشػػيءى أكرىىيػػو كىٍرىنػػايقػػاؿ: ك

: المشقَّة بَّبتيوي إليو ،الكيٍرهي بالضّـِ  .(1097)ككرَّىت الشيء إليو تكريينا: نقيض: حى

                                                           

1390ص  ،مادة ) ك ب د( ،السابقالمصدر  ٌنظر: -  1092  

636ص ،) ك ب د(مادة  ،: الزمخشري أساس البًلغة ٌنظر: -  1093  

،والشعر ٌنظر: دٌوان لبٌد بن ربٌعة 3376ص   ،مادة ) ك ب د( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب -1

  50العامري، ص

 71الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -2

  1096 775- 774ص   ،مادة )ك ر هـ( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة - 

970ص   ،)ك ر هـ( مادة : الجوهري،ٌنظر: معجم الصحاح -  1097  



 -- 

ـي؛ أم الشػػػػػػديد :تمــــــدد-168 كقكليػػػػػػو  ،المَّػػػػػػدىد الخيصػػػػػػكمة الشػػػػػػديدةكمة. ك الخصػػػػػػ األلىػػػػػػدَّ الخصػػػػػػ
ا ليد اتعالى:) تيٍنًذرى ًبًو قىٍكمن  .(1099)قيؿ معناه: خيصماء عكجه عف الحؽ (1098)(كى

أك الدجاجػة عػف  ،انقضػت الفركجػةك  ،تػنقَّضك  ،انتقضك  ،كالحبؿى  ،نقىضى البناء :نقاضإ-169
ػػكت فيقػػاؿ لصػػكًت ال .(1100)أنقػػض الحمػػؿي ظيػػرىهي ك  ،البػػيض مفىاصػػؿ: نىًقيضػػيا؛ ألنيػػا كأمػػا الصُّ

أم  ،جعمػوي ييػٍنًقضي مػف ًثقىمػوأٍنقضى الجمىؿي ظيرىهي: أثقمػو ك  .(1101)كأنيا تنتىقىض فيسمع ليا صكته 
. ك  أم جعمػػو يسػػمع لػػو نقػػيضه مػػف  ،(1102)(الَّػػًذم أىٍنقىػػضى ظىٍيػػرىؾى فػػي التنزيػػؿ العزيػػز: )ييصػػٍكتي

 .(1104)نقاض الظير بعد إكجاءت لفظة  نقض  في السياؽ:  .(1103)ًثقمو

يبػػو. ك  ،المػػيـ أصػػيؿه يػػدؿُّ عمػػى إنكػػاًر شػػيءو النػػكف كالقػػاؼ ك  :نقــم-170 ـي:  نىقىٍمػػتي عميػػوكعى أىنًقػػ
كانػػتقـ منػػو.  .(1105)كأنَّػػو أنكػػر عميػػو فعاقىبػػو ،االنتقػػاـك  ،الٌنٍقمػػة مػػف العػػذابك  ،أنكػػرتي عميػػو ًفعمىػػو

ػا نىقىميػكا ًمػٍنييـٍ ) :قػاؿ تعػالى ،ًعبتيػوك  ،نقمػتي منػو كػذا: أنكػرتي عميػوك  ،الػنِّقـك  ،حٌمٍت بو النَّقمػةي ك  مى كى
زالتو عنو النقـ  .(1107()1106)(ًإالَّ أىٍف ييٍؤًمنيكا  .(1108)كسياؽ لفظة  نقـ  ىك: كا 

                                                           

97مرٌم :  -  1098  

3559ص ،4ج،مادة )ل د د( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب -  1099  

  1100 774- 773ص  ،مادة )ن ق ض( ،: الزمخشري،ٌنظر : أساس البًلغة - 

  1101 876ص  ،مادة ) ن ق ض( : ابن فارس،ٌنظر : مقاٌٌس اللغة  - 

3الشرح:  -  1102  

4004ص ،4،جمادة ) ن ق ض( ظور،: ابن منٌنظر : لسان العرب -  1103  

 65الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -4

873ص   ،مادة ) ن ق م( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -  1105  

8البروج:  -  1106  

775ص   ،مادة )ن ق م( : الزمخشري،ٌنظر: أساس البًلغة -  1107  

 65الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -8



 -- 

ػػؿ لكػػاؼ أصػػؿه يػػدؿُّ عمػػى شىػػٌؽ شػػيء. ك االيػػاء كالتػػاء ك  :اليتكــة-171 اليىتٍػػؾ: شىػػؽ الٌسػػتًر عمَّ
أك تىشػقُّو حتػى يظيػر مػا  ،مكانػو ىك أف تىجذبو حتػى تنزعػو مػفك  ىىتىؾ السِّترى ىىٍتكنا .(1109)كراءه
ػػػػػػػػػحو. ك كمػػػػػػػػػف المجػػػػػػػػػاز: ىىتىػػػػػػػػػؾ اهلل ،كراءه صػػػػػػػػػبَّحكىـ فيتكػػػػػػػػػكا  تعػػػػػػػػػالى ًسػػػػػػػػػتر الفػػػػػػػػػاجر: فىضى

كالسياؽ الذم كردت فيو ىك:  حتى أفضت بي إلى الحيرة, كالتبمد, كبعيالي إلػى .(1110)أستارىـ
 .(1111)اليتكة,كالتبمد 

ػػػوي ىىػػػدىرنا :ىػػػػ د ر :دمـــو أىـــدر-172 ىػػػدىره: أىػػػدىره السػػػمطافي ك ك  ،دمػػػو  يىيػػػدير كىىػػػدىرى  ،ذىػػػب دمي
سػػػقاطك  ،ىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى سػػػقكط شػػػيءو ك  .(1112)أسػػػقطوك  ،أبطمػػػو : و. ك ا  ىىػػػدىرى السػػػمطافي دـى فػػػبلفو
ك سػػياؽ ىػػذه الكممػػة:  جنػػى رجػػؿه جنايػػة, عمبعيػػد عبػػد الممػػؾ بػػف مػػركاف, فأىػػدر  .(1113)أباحػػو
 .(1114)دمو 

كلػػذلؾ  ،طقكط. منػػو اليىػػبلؾ: السُّػػقك سيػػك  ،الكػػاؼ يػػدؿُّ عمػػى كىٍسػػرو اليػػاء كالػػبلـ ك  :ىمكــة-173
ػػٍت بنفسػػيا عمػػى الميالػػؾك  ،يقػػاؿ لمميػػت: ىىمىػػؾى  ػػٍكؼى البػػاًزم: رمى كىىمىػػؾ  .(1115)امتىمكػػت القىطػػاةي خى

ػػػا الشػػػيءي يىٍيًمػػػؾي  ػػػاك  ،ىىبلىكن ػػػاك  ،ىيميككن ٍيمىكن ػػػاك  ،مى ٍيًمكن ػػػا ،مى ٍيميكن ػػػةن ك  ،كمى فػػػبلف: ألقػػػى اىتمػػػؾ ك  .(1116)تىيميكى

                                                           

890ص  ،مادة )هـ ت ك( : ابن فارس،غةٌنظر: مقاٌٌس الل -  1109  

788ص  ،مادة ) هـ ت ك( ،المصدر نفسهٌنظر:  -  1110  

ة: التنوخً،ٌنظر:  -  65ص الفرج بعد الشد  1111  

792ص   ،مادة ) هـ د ر( ،أساس البًلغة: الزمخشري،ٌنظر: -  1112  

892ص  ،مادة ) هـ د ر( مقاٌٌس اللغة: ابن فارس،ٌنظر:  -  1113  

 202بعد الشدة: التنوخً, صالفرج ٌنظر:  -5

900ص   ،مادة ) هـ ل ك( ،السابقالمصدر ٌنظر:  -  1115  

1179ص  ،مادة ) هـ ل ك( : الجوهري،ٌنظر: معجم الصحاح -  1116  



 -- 

كالسياؽ الذم كردت فيو لفظة  ىػبلؾ  ىػك:  .(1117)ٍاستيمكوك  ،الشيءى أىمؾ نفسو في التَّيمكة. ك 
 .(1118) كأشرفت عمى اليبلؾ 

مػػػػػاليػػػػػاء كالمػػػػػيـ ك  :أىمـــــل-174 بػػػػػيف إذا خمٍَّيػػػػػتي بينىػػػػػو ك  ،تي الشػػػػػيءى الػػػػػبلـ أصػػػػػؿه كاحػػػػػده: أىٍىمى
ػػؿي كلػػـ يسػػتعممو. ك  ،أىمػػؿ الشػػيءى: تركىػػوي  .(1119)نفًسػػوً  ال ك  ،نيػػارنا بػػبل رعايػػةالمتػػركؾ لػػيبلن ك  الميٍيمى
بؿه ىىمىؿه ك  .(1120)عناية أمػره كقد أىمميا الراعي فىيىمىمت. كمػا تػرؾ اهللي عبػادىهي ىمػبل. ك  ،كىىكامؿه  ،ا 
ميمىؿ
(1121). 

يافو ك  ،الميـ أصؿه صحيح يدؿُّ عمى ذىٍكبالياء ك  :ىم-175 رى منػو كدىبيػبو كمػا أشػبو ذلػؾ. ك  ،جى
ُـّ الػػ ،قػػكؿ العػػرب: ىمَّنػػي الشَّػػيءي: أذابىنًػػي ألنَّػػو  ،ذم ىػػك الحػػزف مػػف ىػػذا القيػػاسكمػػف البػػاب اليىػػ

ُـّ  . ك  يقػػػػػاؿ: معنػػػػػىك  .(1122)أم يػػػػػذيب ،كأنَّػػػػػو لشػػػػػدَّتو يىييػػػػػ نىػػػػػؾى ػػػػػؾ أم مػػػػػا أىٍحزى ؿ: مػػػػػا ػقيػػػػػمػػػػػا أىىمَّ
ك سياؽ ىذه الكممة:  كرد عميَّ ىـه عظيـ .(1123)أقمقؾ

(1124). 

                                                           

800ص  ،مادة ) هـ ل ك( : الزمخشري،ٌنظر: أساس البًلغة -  1117  

 100الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -9

901ص  ،مادة ) هـ م ل( س،: ابن فارٌنظر: مقاٌٌس اللغة - 1119  

1037ص   ،مادة ) هـ م ل( : مجمع اللغة العربٌة،ٌنظر: المعجم الوسٌط - 1120  

802ص   ،مادة ) هـ م ل( : الزمخشري،ٌنظر: أساس البًلغة -  1121  

884ص   ،مادة ) هـ م( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -  1122  

4164ص ،4ج،(مادة ) هـ م م  : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب -  1123  

 104الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -3



 -- 

: حقيػػره  :ىــوان-176 ننػػا ىػػافى ىىك ك  ،كأىانػػو إىانػػةن  ،أىػػكف مػػف قيعنػػٍيس عمػػى عىمَّتػػوك  ،شػػيءه ىػػيفه
أم ذيؿٌّ  ،مىيىانىػػػػة يقػػػػاؿي: رجػػػػؿه فيػػػػو ،المىيانػػػػةكاالسػػػػـ اليىػػػػكىافي ك  ،ىانىػػػػو: اسػػػػتخىؼَّ بػػػػوأى ك  ،(1125)مػػػػا
فى بو: استحقره. ك ك  . كاٍستياف بو كتىيىاكى ٍعؼه                    :  ]البحر الخفيؼ[ قكلوضى

مَّػػػػػػػػػػػػػػؾى أىفٍ   تىػػػػػػػػػػػػػػٍر  ال تيًيػػػػػػػػػػػػػػيفى الفقيػػػػػػػػػػػػػػر عى
 

ػػػػػػػا ك   فىعىػػػػػػػوٍ كػػػػػػػع يكمن الػػػػػػػدىري قػػػػػػػد رى
(1126) 

 

                    .(1127)كسػياؽ لفظػة ىػكاف فػي الكتػاب ىػك:  فػأنزليـ بقػدر ىػكانيـ عمػى اهلل 
كمنيػػا  ،ىػػذا مػػا يعنينػػاك  ،تػػدؿُّ أحػػدىما عمػػى مخافػػةو  ،الػػبلـ كممتػػافك  الػػكاكاليػػاء ك  :أىــوال-177

البحػػػػر [ اليػػػػذليأميػػػػة بػػػػف أبػػػػي عائػػػػذ قػػػػاؿ  ،مكػػػػافه مىيػػػػاؿه: ذك ىػػػػكؿك  ،ىػػػػالني الشَّػػػػيءي يييػػػػكلني
 :]قاربالمت

 

 أجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازى إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍينىا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده
 

ػػػػػػػػػػػػػػػرؽ مىيىػػػػػػػػػػػػػػػابو مىيىػػػػػػػػػػػػػػػاؿً    ميػػػػػػػػػػػػػػاًكمى خى
 

التىيىاكيػػػؿ: مػػػا ىالػػػؾ مػػػف شػػػيءو ك 
 ،كىيػػػؤكؿ ،أىىػػػكاؿ يجمػػػع عمػػػىك  ،الجمػػػع لميػػػكؿك  .(1128)

 :]البحر الكافر[ أنشد أبك زيد...ك 

 رىحمنػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػػبلًد بنػػػػػػػػػػػػػي تمػػػػػػػػػػػػػػيـو 
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػـ تىكاءىٍدنػػػػػػػػػػػػػػػػا الييػػػػػػػػػػػػػػػػؤيكؿي إليػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ك  
 

مػف تمػؾ   ىػك:  ىػكؿكالسياؽ الذم كردت فيػو كممػة  .(1129): أفزعنيكالن كىالني األمري يىييكليني ى
 .(1130)"األىكاؿ العظيمة

                                                           

  1125 805ص ،مادة ) هـ و ن( : الزمخشري،ٌنظر: أساس البًلغة - 

1188ص  ،مادة ) هـ و ن( : الجوهري،ٌنظر: معجم الصحاح -  1126  

 202الفرج بعد الشدة: التنوخً, صٌنظر:  -6

 172،  ص دٌوان الهذلٌٌن، 886ص   ،مادة ) هـ و ل( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة - 7



 -- 

ػػػػدى فػػػػي الحػػػػزف كجػػػػدنا بػػػػالفتح :واجــــد-178 كىجى
ػػػػدَّتي لفبلننػػػػك  .(1131) ًزٍنػػػػتي لػػػػو ،اتكىجى  .(1132)أم حى
 .(1133)كالسياؽ الذم كردت فيو ىك:  كاف كاجدنا عميؾ 

ى الحيكانػػات ي التػػي ال ايٍنػػسى ليػػا بػػاإلنًس تسػػمَّ ك  ،كحػػش: الػػكٍحشي ًخػػبلؼي اإلنػػسً  :أوحــش-179
ػػكشه ك  ،كحشنػػا ًشػػرىتٍ قػػاؿ اهلل تعػػالى: ) ،جمعػػوي كيحي ػػكشي حي ذىا اٍلكيحي المكػػاف الػػذم ال أيٍنػػسى ك  ،(1134)(كىاً 

فيػػػو كىٍحػػػشه 
مػػػف الػػػكىٍحش ،أرضه مكحشػػػةه ك  ،تىػػػكحَّش: فػػػارؽى األنػػػيسى ك . (1135)

ككػػػؿُّ شػػػيءو  ،(1136)
إذا أكحػػش  .(1137)يءو ال يسػػتأنس بالنَّػػاًس كىٍحشػػيه كػػؿُّ شػػفيػػك كىٍحشػػي؛ ك  ،النػػاسيسػػتكًحشي عػػف 

ُـّ كحشػػػتوالجنػػػاب لػػػو معنػػػاه لػػػـ يمػػػف لػػػو الجانػػػبى بػػػؿ تػػػكَّحىش عميػػػو.   ،الخمػػػكة ك  ،: الكىٍحشػػػة: اليػػػ
: ميٍغتىٌـّ ك  .الخكؼي  رجؿه كحشافه

ُـّ. ك الكىٍحشىػةي: الخمػكةي ك .كقاؿ صاحب معجػـ الصحاح:(1138) قػد اليػ
ٍشتي الرجؿى فاٍستىٍكحىشى   .(1139)أىٍكحى

                                                                                                                                                                                     

4182ص  ،4ج،مادة ) هـ و ل( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب - 1129  

66الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص  ٌنظر: -  1130  

1201ص    ،مادة ) و ج د( : الجوهري،ٌنظر: معجم الصحاح -  1131  

4225ص   ،مادة )و ج د( ،نفسه المصدرٌنظر:  -  1132  

365لشدة: التنوخً, ص الفرج بعد ا ٌنظر: -  1133  

5التكوٌر: -  1134  

688ص  الراغب األصفهانً، :فً غرٌب القرآن ٌنظر: المفردات -  1135  

909ص  ،مادة ) و ح ش( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -  1136  

4237ص  ،4ج،مادة ) و ح ش(: ابن منظور، ٌنظر: لسان العرب -  1137  

1736ص  ،) و ح ش( مادة : الفٌروزآبادي،ٌنظر: القاموس المحٌط -  1138  

1204ص  ،مادة ) و ح ش( : الجوهري،ٌنظر: معجم الصحاح -  1139  



 -- 

ىػػك ًحٍمػػؿ الرَّجػػؿ إذا ك  ،الثٌقىػػؿ فػػي الشػػيءً  أحػػدىماالػػراء أصػػبلف: ك  امالػػزَّ الػػكاك ك  :وزر -180
ػػػط ثكبىػػػو فجعػػػؿ فيػػػو المتػػػاعى  مػػػو ،بىسى مى لػػػذلؾ سػػػمىي الػػػذنب ًكٍزرناك  ،كحى

ـي  .(1140) : اإلثػػػ الػػػًكٍزري
(1141). 

ـى  ،كًكٍزرىة . ،كىًعػػػػػدىةو: أثًػػػػػ كره ػػػػػأٍ و كسػػػػػمـ: )قكلػػػػػو صػػػػػمى اهلل عميػػػػػك  فيػػػػػك مػػػػػٍكزي كرىاتو غيػػػػػرى اٍرًجعػػػػػفى مى زي
) مىٍأجكرىاتو
(1142()1143). 

ػػػعىةه الكًضػػػيعي: الػػػدنيء مػػػف النػػػاس. ك  :وضـــاعة-181 ػػػبو ضى اليػػػاء ك  .ًضػػػعىةه ك  ،يقػػػاؿ: فػػػي حسى
مىكضػػكعناعنو: حػػطَّ مػػف ك  ،مكس المحػػيط: مىكضػػكعنا: حطَّػػوي فػػي القػػاك  .(1144)عػػكض مػػف الػػكاك

عينيػػػو, كدقػػػة  كقػػػد كردت لفظػػػة  شػػػر  فػػػي السػػػياؽ:  فكػػػاف لتشػػػكيو بدنػػػو, كخفػػػش .(1145)قىػػػٍدًرهً 
 .(1146)صكتو, ككضاعة نشأتو أصؿ قكم فيما ابتمي بو مف سادية 

ٍدتيػػو بكػػذا ،ال يكػػكف إال ًبشػػرٍّ ك الكىًعيػػدي ىػػك ك  :الػػداؿالػػكاك كالعػػيف ك  :توعــدني-182  ،يقكلػػكف: أكعى
 :  ]البحر الرجز[العديؿ بف الفرخ العجمي قاؿ

ػدىًنػي بالسِّػجف ك           (1147) مي كرجمي شئنة المناسـرج        األداًىػػػـأىٍكعى

 :]البحر الطكيؿ[ القطاميقاؿ الشاعر  .(1148)تكعَّدتوكأكعدتو بالعقكبة ك 

                                                           

914ص  ،مادة )و ز ر( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -  1140  

1214ص    ،مادة )و ز ر( الجوهري، ،معجم الصحاحٌنظر:  -  1141  

 (1558رقم  ،4/127والترمذى ) ،( 1817رقم  ،3/1449أخرجه مسلم ) -3

1749ص  ،مادة )و ز ر( مقاٌٌس اللغة: ابن فارس،: ٌنظر  -  1143  

1224 - 1223ص  ،مادة )و ض ع( : الجوهري،ٌنظر: معجم الصحاح -  1144  

1670ص  ،مادة )و ض ع(  : الفٌروزآبادي،ٌنظر: القاموس المحٌط -  1145  

325ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  1146  

والشعر ٌنظر: الدالئل فً غرٌب الحدٌث، أبً محمد ، 920ص : ابن فارس، ٌنظر: مقاٌٌس اللغة - 8

هـ 1422، 1هـ(، تحقٌق: محمد عبدهللا القن اص، مكتبة العبٌكان، ط302القاسم بن ثابت الّسرقسطً،)ت 

 1173م،  ص 2001ـ 



 -- 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػيٍّ ميعمَّػػػػػػػػػػػػػػػؿي  مِّبلنػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ حى  أال عى
 

ػػػرَّ ك ك   الخيػػػري ميٍقبًػػػؿي ال تىًعػػػداًني الشى
(1149) 

 

 .(1150)كقد كردت لفظة  أكعد  في السياؽ:  تكعدني أشدَّ تكعد 

قىٍطػعي الرجػاء اليػأس: :من الفـرج أيست -183 
: القنػكط، ك ، (1151) : اليػأسي نقػيضي كاليػأسي  قيػؿى

الرىجاء
 :قػاؿ تعػالى ،اسػتىٍعجىبى ك  ،اسػتيأسى مثػؿي عىًجػبى ك  ،يقػاؿي يػًئسى  ،اليأسي انتفاءي الطمػع .(1152)

ػػػكا نىًجي ػػػا) مىصي ػػػا اٍستىٍيئىسيػػػكا ًمٍنػػػوي خى ػػػ) قػػػاؿ اهلل تعػػػالى:ك  ،(1153)(فىمىمَّ ا يىػػػًئسى قىػػػٍد يىًئسيػػػكا ًمػػػفى اآٍلىًخػػػرىًة كىمى
اًب اٍلقيبيكرً  يىٍيػًئسي ك  ،ييػأسي ك ، (1155)ىذا مف المفردات في غريػب القػرآف ،(1154)(اٍلكيفَّاري ًمٍف أىٍصحى

: القينيكطي. ك تيأس .(1156)يىًئسةه ك  ،يأسنا يىػًئسى كفيػو لغػة أخػرل:  ،قد يىًئسى مف الشيًء يىٍيػأىسي : اليىأسي
؛  ،تىٍيأىسى منػوي فيبلفه مف كػذا فاٍسػ كآيىسىوي  ،مف اليأسك  ىك شاذه.ك  ،يىٍيًئسي بالكسر فييما     بمعنػى أىيًػسى

ميػوي منػوي ك  .(1157)فػأدغـ مثػؿ اتىعػد ،ىك اٍفتىعىؿى ك  ،اتَّأىسى أيضاك   ،فىػى طىمىعيػوي فيػوً انتى ك  ،يىػًئسى انقطػع أىمى

                                                                                                                                                                                     

828ص  : الزمخشري،ٌنظر: أساس البًلغة -  1148  

 شعر ٌنظر فً دٌوانه، تحقٌق، و ال1227ص   ،مادة ) ي أ س( : الجوهري،ٌنظر: معجم الصحاح -1

  67م، ص1960، 1دار  الثقافة، بٌروت، ط إبراهٌم السامرائً، وأحمد مطلوب،

325ٌنظر: الفرج بعد الشدة: التنوخً, ص -  1150  

930ص    ،مادة ) ي أ س( : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة -  1151  

4380  ،ص4ج،مادة ) ي أ س( : ابن منظور،ٌنظر: لسان العرب -  1152  

80ٌوسف: -  1153  

13الممتحنة:  -  1154  

715 الراغب األصفهانً، ص :فً غرٌب القرآن المفرداتٌنظر:  -  1155  

1106ص  ،مادة ) ي أ س( : مجمع اللغة العربٌة،ٌنظر: المعجم الوسٌط -  1156  

1247ص    ،مادة ) ي أ س( : الجوهري،ٌنظر: معجم الصحاح -  1157  



 -- 

أمػا عػف سػياؽ لفظػة   أيسػت  فيػك:  كقػد لحقنػي اليػأسي مػف  .(1158)يىًئسكى  ،كيؤكس ،فيك يائس
 .(1159)الفرج 

سػػأتطرؽ إلػػى مػػا  ،المعنػػكمك  ،بشػػقييا: المػػادم ،ألفػػاظ الضػػراء تنػػاكؿاغ مػػف كبعػػد الفػػر 
المجتمعػات عمػى حػدٍّ ك  ،كآثػارو كانعكاسػاتو مختمفػة عمػى األفػراد ،تحممو ألفاظ الضراء مف أبعػادو 

 سكاء.

تحمػػػػبلف فػػػػي طياتيمػػػػا أثػػػػرنا  ،ال الحصػػػػر ،كسػػػػرقة عمػػػػى سػػػػبيؿ المثػػػػاؿ ،فكممتػػػػا إجػػػػراـ
يمػة النسػيج سػبباف مػف أسػباب ىم ،السػرقةك  ،ىػك اكتسػاب لكػؿ مكػركهراـ الػذم اجتماعينا؛ فاإلج

فيمػػا  ،تقطػػع الصػػبلت. أمػػا عػػف بعػػدىما النفسػػيك  ،كتفكػػؾ العبلقػػات بػػيف النػػاس ،االجتمػػاعي
 عدـ استقرارىا.ك  ،كاضطراب النفكس ،سبباف في انتشار القمؽ

 جػػػػػدب؛ فالجائحػػػػػة ىػػػػػيك  ،كطكفػػػػػاف ،كىػػػػػي: جائحػػػػػة ،ف إلػػػػػى ألفػػػػػاظ أخػػػػػرللننظػػػػػر اآلك 
كممػػة ك  ،لمػػاء الغالػػب يغمػػبي كيػػؿَّ شػػيءو ىػػك ا ،الطكفػػافك  ،ىػػي أيضػػا السػػنة الشػػديدة ،االستئصػػاؿ

 ،دا اقتصػػػػادينا؛ فبحمػػػػكؿ الجائحػػػػةلنجػػػػد أفَّ لمكممتػػػػيف بعػػػػ ،الجػػػػدب التػػػػي ىػػػػي خػػػػبلؼ الخصػػػػب
 بالتالي تقؿ األمكاؿ في أيدم الناس مما يؤدم إلى العسر.ك  ،الجدب تذىب الثمراتك 

ٍسػػػػؼ فيػػػػي  ،حانو كتعػػػػالىتحمػػػػؿ البعػػػػد الػػػػديني الػػػػذم ىػػػػك سػػػػخطي اهلل سػػػػب أمػػػػا كممػػػػة خى
ا كممة نقـ.ك  ،كغضبو  كذلؾ أيضن

 ،كىػك المػرض ،يجػدىا تحمػؿ بعػدا صػحيا ،ة أخفشىي كممك  ،الناظر إلى كممة أخرلك 
إال أنػػو يحمػػؿ  ،مػػع مػػا يحممػػو المػػرض مػػف جكانػػب المشػػقَّةضػػيؽ. ك  ،كمػػا يصػػاحبو مػػف تعػػبو 

 أجيزتو.ك  ،في أدكات العبلجك  ،ي طرؽ العبلججانبا حضارينا؛ كىك التطكير ف
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د نفسػية؛ فالسػجف كبػته لمحريػات؛ كىػذا فػػي فيػي لفظػة ليػا أبعػا ،أمػا عػف لفظػة السػجف
مف غير كسائؿ تسػمية تزيػؿ اليمػـك  ،الممؿ. فيك محبكسه بيف جدرافو ك  ،حدِّ ذاتو مبعثه لمضيؽ

 التي ينيخي بكمكميا السِّجف.

 ،التػػػي تحمػػػؿ بعػػػدنا اجتماعينػػػا؛ فالمشػػػرَّد يكػػػكفي طريػػػدناكمػػػف ألفػػػاظ الضػػػراء لفظػػػة تشػػػريد 
 كغالبنا ببل مأكل يأكم إليو في حاؿ تشريده.

ة التي ىك مف اآلفات الخطير ك  ،كيدخؿ تحت نطاقو الكذب ،مف ألفاظ الضراء االفتراءك 
يػذا لك  ،األمراض النفسية عمػى المجتمػع ىك نتيجة لتسمط أصحابك  ،تجعؿ المجتمعات مكبكءة

 التشرذـ.ك  ،كاالنقساـ ،لتفكؾاك  ،لمجتمع إلى التناحريقاد ا

 سػػػبيؿه ك  ،إلبعػػػاد النػػػاس عػػػف حقػػػائؽ األمػػػكرأمػػػا عػػػف البعػػػد الفكػػػرم لمكػػػذب فيػػػك طريػػػؽه 
 ،األمػػػػػػر بتسػػػػػػقيط الرمػػػػػػكز الدينيػػػػػػة خاصػػػػػػة حػػػػػػيف يتعمػػػػػػؽك  ،لجعميػػػػػػـ فريسػػػػػػةن سػػػػػػيمة لؤلعػػػػػػداء

 التطاكؿ عمى المقدسات.ك  ،كالسياسية ،كاالجتماعية

نػػػػة أبعػػػػاده منيػػػػا: البعػػػػد االجتمػػػػاعالكلممسػػػػايفة ك   ،ي؛ فػػػػالحرب إيػػػػذافه بػػػػزمفو ينتيػػػػيميطاعى
يذافه ببداية ز ك   الفقر.ك  ،كاليجرة ،كالتفرؽ ،مفو جديد فيو التشتتا 

قػػػػد يحصػػػػؿي أف يبػػػػرز البعػػػػدي الحضػػػػارم عػػػػادة تجديػػػػد لمحيػػػػاة االجتماعيػػػػة. ك فػػػػالحركب إ
 ،إلػػى مسػػتقبؿو حضػػارمو جديػػدو  لتنطمػػؽ بػػو الحػػربي  ،فينتشػػؿ المجتمػػع الراكػػد مػػف خمكلػػو ،لمحػػرب

 فتحدث دكرة حيكية جديدة.

المحرًب أبعك  ضػا كردت الحػزف ىػي ألفػاظه أيك  ،كالغػـ ،كاليـ ،منيا: القمؽ ،اده نفسية أيضن
ا قػد ممػ ،ضػعؼ الثقػة بػالنفسك  ،في مبحث ألفاظ الضراء. كىػذه الحػاالت تحمػؿي معيػا الخػكؼ

تقػػـك قائمػػةه لمجتمػػعو قمػػؽه  المسػػتحيؿ أففمػػف  ،صػػحيةك  ،كماديػػة ،يػػؤدم إلػػى خسػػائر اجتماعيػػة
 اآلثار مع بعضيا.ك  ،األمر يؤكد عمى تداخؿ األبعادىذا ك  ،ميمـك مغمـك محزكف



 -- 

 :ألفاظ الضرَّاء بينالفروق المغوية : المبحث الثالث

نشػػػير إلػػػى أف ىػػػذا المبحػػػث صػػػغير الحجػػػـ، كمػػػرد ذلػػػؾ إلػػػى قمػػػة المػػػادة المغكيػػػة، كيحسػػػف   
 تي:تقديميا عمى النحك اآل

ػٍزفي يفيػد غمػظ اليػـأف ق البث:الفرق بين الحزن و -1  ،كقكلنػا: البػث: يفيػد أنَّػو ينبػث ،كلنا: الحي
عػػالى: )إنَّمػػا ٌأٍشػػكيك بىثِّػػي قػػاؿ تكبثثتيػػو إذا أعممتػػو إيػػاه ك  ،نكػػتـ مػػف قكلػػؾ: أبثثتػػو مػػا عنػػدمال يك 
ٍزًني إلى اهلًل(كى   .(1161)في المعنىفعيطؼ الحزف عمى البثِّ لما بينيما مف الفرؽ  ،(1160)حي

ــرق بــين الخشــية و -2 يتػػيقف مػػف ك  ،تكقػػع الضػػرر المشػػككؾ فػػي كقكعػػو الخػػكؼ الخــوف:الف
 ،الخشػية تتعمػؽ بمنػزؿ المكػارهك  ،كبغيػر المكػاره ،كىػك يتعمػؽ بالمكػاره ،الضرر لـ يكف خائفنا لو

 .(1162)كال يسمى الخكؼ مف نفس المكركه خشية

مػا يقحػـ عميػو منػو كيػكؿ  ال يػدرم عمػى اليكؿ مخافػة الشػيء اليول:الفرق بين الخوف و -3
 .(1163)ىك ىائؿك  ،قد ىالني الشيءي ك  ،كىكؿ البحر ،الميؿ

لػيس ىػك ك  ،كاجػتبلب المحبػكب ،اليـ ىػك الفكػر فػي إزالػة المكػركه اليم :و الفرق بين الغم -4
ال يصػح أف تقػكؿ: اغػتـ ك  ،ؾ تقػكؿ لصػاحبؾ: اىػتـ فػي حػاجتيأال تػرل أنػ ،مف الغـ في شيء

أك  ،أك تكقػع ضػرر يكػكف ،يكػكف لكقػكع ضػرر قػد كػافك  ،معنػى ينقػبض القمػب معػو بيا. كالغُـّ 
 .(1164)قد سمي الحزف الذم تظكؿ مدتو حتى ييذيب البدفى ىىم اك  ،يتكىمو
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241-240صالمصدر نفسه،ٌنظر:  -  1162  

243ص المصدر نفسه، ٌنظر:  -  1163  

267ص المصدر نفسه، ٌنظر:  -  1164  
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الحبس يقاؿ: حبس الرجػؿ عػف حاجتػو إذا منعػو مػف  :السجنالفرق بين األسر والحبس و -5
ذا حػػػػبس الرجػػػػؿي الرجػػػػؿى ك  ،التصػػػػرؼ فػػػػي األمػػػػكر  .(1165)الحػػػػبس ىػػػػك السػػػػجفحبسػػػػو. ك قيػػػػؿ:  ا 
ػػػػرى قىتىبىػػػػوي  ،العػػػػربي ك  ،ىػػػػك اإلسػػػػارككػػػػانكا يشػػػػدُّكنو بالًقػػػػدِّ ك  ،كاألسػػػػر ىػػػػك الحػػػػبس : أسى أم  ،تقػػػػكؿي

 .(1166)شدَّه

ــين البــؤس و -6  ،ىػػك الخػػكؼك  ،أصػػميا البػػأسك  ،البأسػػاء ضػػراء معيػػا خػػكؼه  الضــر:الفــرق ب
 .(1167)الضراء: خبلؼ النفعأم: ال خكؼ عميؾ. ك  ،ال بأس عميؾيقاؿ: 

الفتنػػػة أشػػػد ك  ،بلء ال يكػػػكف إال بتحمػػؿ المكػػػاره كالمشػػاؽاالبػػػت الفتنـــة:الفــرق بـــين الـــبالء و -7
و مف فسادهك  ،كأبمغو ،االختبار  .(1168)أصمو عرض الذىب عمى النار تبيُّف صبلحى

اليػػأسي فقػػد يكػػكف قبػػؿ  مػػاأ ،القنػػكط أشػػد مبالغػػة مػػف اليػػأس القنــوط:الفــرق بــين اليــأس و -8
 .(1169)هقد يككف بعدك  ،مؿاأل

و: استأصػمو ،االستئصاؿالجائحة  طوفان:الفرق بين جائحة و -9 احى الشيءى كيجيكحي  ،يقاؿ: جى
صػار متعارفنػا فػي ك  أمػا الطكفػاف فيػك كػؿ حادثػة تحػيط باإلنسػاف .(1170)منو اشػتقاؽ الجائحػةك 

 .(1171)الماء المتناىي في الكثرة ألجؿ الحادثة التي نالت قـك نكح عميو السبلـ كانت الماء
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: ىػػك كػػؿُّ شػػيءو ك  ،كالعىٍيػػبي  ،العػػار ىػػك السُّػػبَّةي  الفضــيحة:لفــرق بــين العــار و ا-10 يمػػزـي بػػًو  قيػػؿى
ٍيػػبه  . كيقػػاؿي فػػػبلفه ظػػاًىري  ،سيػػبَّةه أك عى  أم ظػػاًىري العيييػػًب؛ قػػاؿ الراعػػػي ،األىعيػػارً كالجمػػعي أىٍعيػػاره

  :]بحر الكامؿ[

 كنىبىػػػػػػػػػػتَّ شػػػػػػػػػػرَّ بىنًػػػػػػػػػػي تمػػػػػػػػػػيـو مىناصػػػػػػػػػػبنا
 

ػػػػركءىًة   ظػػػػاًىرى األعيػػػػاردىنًػػػػسى المي
(1172) 

 

إذا  ،قػػػالكا: كافتضػػػح الرجػػػػؿي  ،ال يكػػػاد يقػػػػاؿ إال فػػػي قبػػػيحك  ،الفضػػػيحة انكشػػػاؼ شػػػيءو ف
وي فى  ػػػػػحى فىضى ا: كشػػػػػؼ معايبػػػػػوانكشػػػػػفت مساكيو.ى  تفاضػػػػػحك  ،ىػػػػػي فاضػػػػػحةفيػػػػػك فاضػػػػػح. ك  ،ٍضػػػػػحن

 .(1173)الفًضيحةي( الشُّيرةي بما ييعابي ك) الرجيبلف: كشؼى كؿٌّ منيما عيب اآلخر.

كالكنػكدي:  ،ؿي كىندى الحبؿى يكنيده كىٍندنايدؿُّ عمى القٍطع. يقا الكند والكنود:الجاحد فرق بين ال-11
 ،كمػػف البػػاب: األرض الكنػػكد ،أم يقطعػػو ألنَّػػو يكنيػػد الشػػكر؛ ،ىػػك مػػف األكؿك  ،الكىفيػػكر لمنعمػػة

 :  ]البحر المتقارب[ قاؿ األعشىك  ،كىي التي ال تنبت

ػػػػػػػػػػػػػمًب الفيػػػػػػػػػػػػػؤادً   أىًميطػػػػػػػػػػػػي تيًمًطػػػػػػػػػػػػػي بصي
 

 (1174)كٌناًدىػػػػػػػػػػػػػػػػاصػػػػػػػػػػػػػػػػكًؿ ًحبػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو ك كى  
 

ػكد ،أما الجحد أصؿه يدؿُّ عمى قمة الخير ال ك  ،كىػك ضػدُّ اإلقػرار ،كمػف ىػذا البػاب الجيحي
 يككفي إال مع عمـ الجاحد بو أنَّوي صحيح.

ػػػػػديكا ًبيىػػػػػا) قػػػػػاؿ اهلل تعػػػػػالى:  حى مػػػػػا جػػػػػاء جاحػػػػػده بخيػػػػػرو ك  ،(1175)(كاٍسػػػػػتىٍيقىنىٍتيا أىٍنفيسيػػػػػييـٍ  كىجى
   .(1176)قط
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692ص  : مجمع اللغة العربٌة،ٌنظر: المعجم الوسٌط -  1173  

كبٌر)مٌمون بن ، و الشعر ٌنظردٌوان األعشى ال763صابن فارس، ٌنظر: مقاٌٌس اللغة:  -3

  69قٌس(،المحقق:محمد حسٌن ، ص
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 ،منيػا: الشػرؾ بػاهلل ،مػف الػذنكبالكفػر اسػـ يقػع عمػى ضػركبو  زندقة:بين كفر و الفرق -12
قػػػػة ...التيػػػػذيب: الزنػػػػديؽ أمػػػػا الزند ،(1177)منيػػػػا اسػػػػتحبلؿ مػػػػا حػػػػرَّـ اهللك  ،كمنيػػػػا جحػػػػد النبػػػػكة

معنػػى مػػا تقكلػػو  فػػتذا أردت العػػربي  ،كحدانيػػة الخػػالؽٍندىقىتيػػو أنػػو ال يػػؤمف بػػاآلخرة ك زى ك  ،معػػركؼ
 .(1178)دىرمه ًحده ك مم, قالت: العامة

ــين  ــوى -13 يجػػكز أف يكػػكف فسػػاده لػػيس بقبػػيح كفسػػاد ك  ،كػػؿُّ غػػيو قبػػيحه  والفســاد:الفــرق ب
ذا قمنػػا فػػبلفه ك  ،رت عػػف الحػػاؿ الػػذم كانػػت عميػػوكيػػذىب بػػذلؾ إلػػى أنيػػا تغيَّػػ التفاحػػة بتعفنيػػا. ا 

 .(1180)الفسادي نقيضي الصبلحً ك  .(1179)اقتضى ذلؾ أنو فاسده  ،فاسده 

ىػك الكذب أصؿ لمكضع الخبر الػذم ال ميخبًػرى لػو عمػى مػا  :الكذبراء و الفرق بين االفت-14
 .(1181)أخبر بواالفتراء قطع عمى كذب ك ك  ،بو

ىػك تقبػػيح أمػر المشػػتـك  السػب ىػػك اإلطنػاب فػي الشػػتـ الػذم ســب:الالفـرق بــين المعـن و -15
 .(1182)المعف ىك الدعاء عمى الرجؿ بالبعدك  ،أصمو مف الشتامةك  ،بالقكؿ

                                                                                                                                                                                     

14النمل:  -  1175  

154ص ابن فارس ،: مقاٌٌس اللغةٌنظر:  -  1176  

228ص أبو هًلل العسكري، ٌنظر: الفروق اللغوٌة: -  1177  

1698ص  ابن منظور، ٌنظر: لسان العرب: -  1178  

214ص أبو هًلل العسكري،  ٌنظر: الفروق اللغوٌة: -  1179  

846ص  الجوهري، لصحاح:ٌنظر: معجم ا -  1180  

45ص  المصدر نفسه،  ٌنظر: -  1181  

52ص  المصدر نفسه، ٌنظر:  -  1182  
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 ال يقػػاؿ لػػو: قتػػؿ فػػي أكثػػرالقتػػؿ ىػػك نقػػص البنيػػة الحيكانيػػة ك : اليمكــةالقتــل و الفــرق بــين -16
كاليمكػػػة تكػػػكف  ،(1183)قػػػاؿ بعضػػػيـ: القتػػػؿي إماتىػػػةي الحركػػػةك  ،حػػػاؿ إال إذا كػػػاف مػػػف فعػػػؿ آدمػػػي

بطاؿ الحاسة ،بنقص البنية   .(1184)المنفعةكما يجكز أف يصؿ معو المذة ك  ،كا 

ػٍبطي الضػر  :ضربوبين خبطو و  الفرق-17 تكاء كخػبط البعيػر األرضى بيػدًه بي عمػى غيػر اسػالخى
ػػًؿ الشػػجرةى بعصػػاهي ك  ػػٍرًب  أمػػا الضػػرب فيػػك إيقػػاعي الشػػيًء عمػػى الشػػيءً  .(1185)الرَّجي الشػػيًء كىضى

 .نحكىاك  ،السٍَّيؼً ك  ،العىصاك  ،باليدً 

 .(1187()1186)فىٍاٍضًربيكٍا فىٍكؽى ٍاأٍلىٍعنىاًؽ(قاؿ تعالى: )

كَّل فييمػا ك رة اإلالحيرة ىي حيػ حيرة:ق و الفرق بين قم-18 ال يػدرم عمػى نسػاف بػيف أمػريف تىػرى
 .(1189)القمؽ حالة انفعالية تتميز بالخكؼ مما قد يحدثك  .(1188)أييما ييقدـ

ىػك عمػى قػكؿو آخػر ك  ،كػكف المقػدكر مسػتحؽ لمعقػابك  ،الذنب :والوزرالفرق بين الذنب -19
ٍمؿ الرجيؿ إذا بسط ثكبىػو فجعػؿى فيػو المتػك  .(1190)فعؿ ردمء : حى مػو ،اعى الكزري مى لػذلؾ سيػمِّي ك  ،كحى
  .(1191)الذنبي ًكزرنا

                                                           

104ص  أبو هًلل العسكري، ٌنظر:الفروق اللغوٌة: -  1183  

104نفسه: ص  المصدر ٌنظر:  -  1184  

192ص  الراغب األصفهانً، :فً غرٌب القرآن ٌنظر: المفردات -  1185  

12األنفال:  -  1186  

613صسمٌي عاطف زٌن، تفسٌر مفردات ألفاظ القرآن الكرٌم: ٌنظر: معجم  -   1187  

243صأبو هًلل العسكري، ٌنظر:الفروق اللغوٌة:  -  1188  

756ص مجمع اللغة العربٌة، ٌنظر: المعجم الوسٌط:  -  1189  

229ص ،المرجع نفسهٌنظر:  -  1190  

914ص : ابن فارس،ٌنظر: مقاٌٌس اللغة - 1191  



 -- 

ػر :ازثـمالفرق بين الـذنب و -20  ،أف اإلثػـ فػي أصػؿ المغػة التقصػير؛ يقػاؿ: أثػـ يػأثـ إذا قصَّ
 :]بحر المتقارب[ منو قكؿ األعشىك 

اًليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تىٍفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًرٌكداؼً  من  جي
 

 (1192)إذا ٌكػػػػػػػػػػذب اآلثمػػػػػػػػػػاتي اليجيػػػػػػػػػػر 
 

فػػي السػػير السػػمطانية ك  ،خػػبلؼ االسػػتقامة فػػي الحكػػـلجػػكر ا الفــرق بــين الجــور والظمــم:-21
ال ك  ،كالظمػػػـ ضػػػرر ال يسػػػتحؽ ،لػػػؾتقػػػكؿ: جػػػار الحػػػاكـ فػػػي حكمػػػو؛ إذا فػػػارؽ االسػػػتقامة فػػػي ذ

 .(1193)ك غيرىماأ ،أك حاكـو  ،ا سكاءن كاف مف سمطافيعقب عكضن 

 ،يػبة الطمػب مػا لػيس بحػؽو بالتغمالبغػي شػدك  ،الظمـ مػا ذكرتػو البغي:الفرق بين الظمم و -22
 .(1194)أصمو في العربية شدَّة الطمبك 

ىمى الحريػؽ النػار الممتيبػة شػيئا ك  ازضـرام:الفرق بـين الحـرق و -23 ـى  .(1195)يػا لػوكً ا  ػرى  ،أمػا ضى
ًرـى الشيءي: اشتدَّ حرُّه ريـ ك  يقاؿي: ضى راـ: اشتعاؿ الناركالضى  .(1196)الضَّ

كبيػر عمػى كمػف ال ،ضػب يكػكف مػف الصػغير عمػى الكبيػرالغ : ضـبالفرق بين سخط و -24
 ،يقػاؿ: سػخط األميػر عمػى الحاجػب ،السخط ال يككف إال مف الكبيػر عمػى الصػغيرك  ،الصغير

                                                           

، والشعر)جمالٌة تغتلً...( ٌنظر: دٌوان 233ص للغة العربٌة،المعجم الوسٌط: مجمع اٌنظر:  -7

  79األعشى الكبٌر، تحقٌق محمد حسٌن، مكتبة اآلداب بالجمامٌز، ص

231: ص المرجع نفسه ٌنظر: -  1193  

232ص  ابن فارس، :مقاٌٌس اللغةٌنظر:  -  1194  

311نفسه: ص  المصدرٌنظر:  -  1195  

506ص : نفسه المصدرٌنظر:  - 1196  



 -- 

ذا ك  ،ا عديتػػػو بنفسػػػو فيػػػك خػػػبلؼ الرضػػػاالسػػػخط إذخط الحاجػػػب عمػػػى األميػػػر. ك ال يقػػػاؿ: سػػػك  ا 
 .(1197)عديتو بعمى فيك بمعنى الغضب: تقكؿ: سخط اهلل عميو إذا أراد عقابو

كسػايفو  ،سػافىو كتىسىػيَّفو: ضػربو بالسػيؼ المسػايفة مػف مطاعنـة:الو  الفـرق بـين المسـايفة-25
أم طكيػؿه ممشػكؽ  ،رجؿه سىػٍيفىافه  قاؿ الكسائي:سيكؼ. السيؼ جمعو أسياؼ ك  ،(1198)تسايفكاك 

ػػٍيفانةه. ك  ،مري الػػبطفضػػا ػػافىوي يىًسػػيفيوي: ضػػرب بالسَّػػيؼكامػػرأةه سى . كرجػػؿه يقػػاؿ ًسػػٍفتيوي فأنػػا  ،سى سػػاًئؼه
ػػايىفىةي: المجالىػػدةي  ،أم ذك سػػيؼ ،سػػاًئؼه  ػػايىفيكا: تضػػاربكا بالسَّػػيؼك  ،كالميسى أمػػا المطاعنػػة  .(1199)تىسى

ـ: طعػػف بػػالرُّمح يطعيػػف قػػاؿ بعضػػيك  ،كىػػـ مطػػاعيفي فػػي الحػػرب ،كاطَّعىنػػكا ،فيقػػاؿ تطػػاعف القػػـك
ػػػا ،طعػػػف بػػػالقكًؿ يطعىػػػفك  ،بالضػػػـٌ  فػػػي تطػػػاعنكا ك  ،كالمٍطعػػػاف: الكثيػػػر الطعػػػف لمعػػػدك .(1200)فتحن

 .(1201)ًطعانناك  ،كطىعىناننا الحرب تطاعيننا

ده السػػمطاف  ،عمػػى إبعػاد. يقػػاؿ طردتػو طػػردنا يػدؿي  الطػػرد طـرد:الفـرق بــين تشــريد و -26 كأىطػرى
دىه إذا أخرجو مف بمدهك  دى البعيػري يٍشػريدي شيػريدا .(1202)طرَّ فيػك  ،ًشػرادنا: نىفىػرى ك  ،أمػا التشػريد مػف شىػرى

ده. ك شػػػػػا ػػػػػركي ده رده كشى ػػػػػرى ـــــْن )منػػػػػو قكلػػػػػو تعػػػػػالى:ك  ،يػػػػػدكالتشػػػػػريدي: الطىرً  ،الجمػػػػػعي شى ـــــم مَّ ْد ِبِي ـــــرِّ َفَش
 .(1203)َخْمَفُيْم(

                                                           

130ص أبو هًلل العسكري، االفروق  اللغوٌة:  ٌنظر:  -  1197  

377ص  الزمخشري، أساس البًلغة: :ٌنظر -  1198  

556ص الجوهري، ٌنظر: معجم الصحاح:  -  1199  

513 - 512ص  ابن فارس، ٌنظر: مقاٌٌس اللغة: -  1200  

1007 - 1006ص  الفٌروزآبادي، ٌنظر: القاموس المحٌط: -  1201  

528ص  وز آبادي:القاموس المحٌط، الفٌرٌنظر: -  1202  

57ـ األنفال:   1203  
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أك فػي حكػـ  ،ا عمػى كػرهإذالؿ الرجػؿ لمرجػؿ ىنػا يجعمػو منقػاد اليـوان:الفرق بين الذل و -27
: لػػـ أي ،الشػػاىد قكلػػؾ: اسػػتياف بػػوك  ،يجعمػػو صػػغير األمػػر ال يبػػالي بػػواإلىانػػة أف ك  ،المنقػػاد
االسػػتيانة تكػػكف مػػف ك  ،ال يكػػكف إال مػػف األعمػػى لؤلدنػػىؿ اإلذالك  ،كلػػـ يمتفػػت إليػػو ،بػػو يبػػالي

 .(1204)النظير لمنظير

كمػػػدل  ،بعػػػد النظػػػر فػػػي ىػػػذه األلفػػػاظ المترادفػػػة اتضػػػح لنػػػا قػػػكؿ أبػػػي ىػػػبلؿ العسػػػكرم
 كذلؾ قكة رأم أبي عمي الفارسي. كجاىتو ك 

       

 

 

 

 

 

 

                                                           

251ص أبو هًلل العسكري، ٌنظر: الفروق اللغوٌة: -  1204 
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 ـتــالـخــاتـم

 



 -- 

فػي دراسػة السػياقية ك  ،ظريتي الحقكؿ الدالليػةن عالجتي ألفاظ السٌراء، كالضٌراء مف خبلؿ      
كاعتمدتي فػي تػذليؿ   ،الضراء في كتاب الفرج بعد الًشدَّة  الجزء األكؿ لمتنكخيك  ،ألفاظ السراء

صػػػعابيا المعجميػػػة، كالدالليػػػة، كالسػػػياقية، عمػػػى كثيػػػر مػػػف كتػػػب المغػػػة، كالمعجمػػػات العربيػػػة، 
 اآلتية: النتائج كتكصمنا مف خبلؿ ذلؾ إلى

كقػػػد تمثمػػػت جيػػػكدىـ فيمػػػا  ،لقػػػد كػػػاف لمغػػػكييف العػػػرب السػػػبؽ فػػػي مجػػػاؿ الحقػػػكؿ الدالليػػػة  -1
 الرسائؿ المغكية، ككتب الصفات، كالغريب، كاأللفاظ.يعرؼ ب

كبمغت ألفاظ الضراء، كما يقاربيػا لفظنا،  خمسة عشرلفاظ السراء، كما يقاربيا مئة ك بمغت أ-2
 .لفظنا كثمانيف ثبلثةمئة ك 

نمػا ك  ،ربيػا ليسػت مػف المتػرادؼ المفظػيمػا يقاك  ،كالضػراء ،أف ألفاظ السَّػراء ظير لمباحث -3 ا 
 ىناؾ فركؽه دقيقة بينيا.

، بػالفركؽ المغكيػةغناىػا ك  ،المغػة العربيػة عةسػكثيػرة مػدل الضػراء ال ك ،ألفاظ السراء أكَّدت -4
 كما تضمنتيا مف أبعاد متنكعة.

كالػديني الػذم كػاف  ،السياسػيك  ،الجتمػاعيمف النسػيج اأعطت األلفاظ المستخدمة مبلمح  -5
ما يخػتمج فػي شخصػية المؤلػؼ مػف مشػاعر، كأحاسػيس، كذا أظيرت بعض ك  ،يحيط بالمؤلؼ

 .كتناقضات نفسية مف جٌراء محيطو االجتماعي

اشتممت غالبية ألفاظ السٌراء، كالضٌراء عمى مممحو ديني إسبلمي، كىذا مرجعػو إلػى النشػأة  -6
 .لؼالتي اصطب  بيا المؤ 

تبٌيف أف لفظ الفرىج يتضمف في طياتو جكانػب ماديػة، كمعنكيػة، كأٌمػا لفػظ الٌشػدة فيتضػمف   -7
 .كالمعنكية ،أنكاعنا مف الؤلكاء، كالكرب بأنكاعو المادية



 -- 

أسػػػيمت نظريتػػػا الحقػػػكؿ الدالليػػػة، كالسػػػياقية، فػػػي كشػػػؼ المعػػػاني السػػػياقية أللفػػػاظ السػػػٌراء  -8
 كالضراء.

ظ السػٌراء، كالضػٌراء مػػف خػبلؿ كتػػاب )الفػرج بعػد الشػػدة(، لمتنػكخي، لػػف إٌف البحػث فػي ألفػػا -9
 يكتمؿ بريقو العممي إاٌل بدراسة باقي أجزاء الكتاب.

ىذه بعض النتائج التي أفصحنا عنيا، كيمكف الكقكؼ عمػى النتػائج الجزئيػة مػف خػبلؿ  
 الشركح التي قدمناىا أللفاظ السٌراء، كالضٌراء.

ف أخطػأت فمػف  ،فػتف أصػبتي فمػف اهلل ،دم السػبيؿىػك ىػاقصػد ك ىذا كاهلل مػف كراء ال كا 
 الشيطاف.ك  ،نفسي
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الـمصادر 

 والـمراجع

 



 -- 

  :رالمصادأواًل: 

 .1972بٌروت،بكر،وفٌات األعٌان ، دارصادر،  بن خلكان، أحمد بن محمد بن أبًا ((1

كتحقيؽ زىير  ،دراسة ،ميجمؿ المغة  :بف زكريا بف فارس أبي الحسيف أحمد ،بف فارسا ((2
 .2ط  ،بيركت ،مؤسسة الرسالة ،عبد المحسف سمطاف

شركة  ،ىػ395ت  ،مقاييس المغة  :أبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ،بف فارسا( (3
 .1ط  ،لبناف -بيركت ،األعممي لممطبكعات

بً، ابن مقبل، دٌوان ابن مقبل، عنً بتحقٌقه:  الدكتور عزة حسن، دار الشرق العر ((4

 م.1995هـ ـ 1416بٌروت، 

، لبناف –بيركت  ،منشكرات مؤسسة األعممي لممطبكعات ،لساف العرب :ابف منظكر( (5
 .1ط

أبو تمام، دٌوان الحماسة: حبٌب بن أوس الطائً أبو تمام، دار الكتب العلمٌة،  ((6

 م. 1998هـ ـ 1418بٌروت،

م له، شرحه: (7) د. صًلح الدٌن الهواري، دار،  األسدي، بشر بن أبً خازم األسدي قد 

 م.  1997، 1ومكتبة الهًلل، ط
 األعشى، دٌوان األعشى الكبٌر، تحقٌق محمد حسٌن، مكتبة اآلداب بالجمامٌز. ((8

اآلمدي، المؤتلف و  اآلمدي، اإلمام أبً القاسم  ( (9
ا

لمختلف، صححه، وعلق علٌه: أ.د 

 م.1991هـ ـ 1411، 1ف.كرنكو، دار الجٌل بٌروت، ط

القٌس ، دٌوان امرؤ القٌس، تحقٌق: محمد أبو الفضل إبراهٌم، الناشر: دار  امرؤ( (10

 م. 1984،4المعارف، ط

 القٌس ، دٌوان امرؤ القٌس، دار صادر، بٌروت. امرؤ( (11

دٌوان كعب بن مالك األنصاري، تحقٌق، وشرح: مجٌد طراد، دار األنصاري، ( (12

 .م1997، 1صادر،بٌروت،ط



 -- 

أوس بن حجر، دٌوان أوس بن حَجر،ت حقٌق، وشرح: د. محمد ٌوسف نجم، أوس،  (13)

 .م1979هـ ـ 1399، 3دار صادر، بٌروت، ط

 بيركت، دار صادر، الفرج بعد الشدة، :القاضي أبي عمي المحسف بف عمي ،التنكخي( (14
 تحقيؽ عبُّكد الشالجي.

ق: مصطفى حجازي، و الحسٌنً، محمد بن محمد بن عبد الرازق الحسٌنً، ، المحق( (15

 آخرون ، الناشر دار الهداٌة

 م.1986هـ ـ 1406جرٌر، دٌوان جرٌر، دار بٌروت، بٌروت، ( (16

د. واضي الّصمد، دار  :ابغة الجعدي: جمعه، وحققه، وشرحهالجعدي، دٌوان الن( (17

 م.1989، 1صادر،بٌروت،ط

 ،إبػراىيـ شػمس الػديف :رتبػو كصػححو ،معجػـ الصػحاح  ،إسماعيؿ بف حمَّػاد ،الجكىرم( (18
 ـ. 2012 –ىػ 1433 ،1ط ،لبناف –بيركت  ،شركة األعممي لممطبكعات

 حسان بن ثابت، دٌوان حسان بن ثابت: تحقٌق: د. ولٌد عرفات، دار صادر.( (19

الحطٌئة، دٌوان الحطٌئة، تحقٌق: د.نعمان محمد أمٌن طه، مكتبة الخانجً، ( (20

 م1987هـ ـ 1407، 1القاهرة،ط

 م.1968، 2الحطٌئة، دٌوان الُحطٌئة: د. جمٌل سلطان، دار األنوار، بٌروت، ط ((21

ِري، دار صادر، بٌروت،ط( (22 ، 2الحطٌئة، دٌوان الحطٌئة: شرح أبً سعٌد السك 

 م.2008هـ ـ 1429

الدؤلً، دٌوان أبً األسود الدؤلً: تحقٌق: الشٌخ محمد حسن آل ٌاسٌن، دار، ومكتبة ( (23

 م.1998هـ، 1418، 2، طالهًلل، بٌروت

 دٌوان الهذلٌٌن، المحقق: أحمد الزٌن، و محمود أبو الوفا، دار الكتب المصرٌة،( (24

 م.1956هـ،  1385 القاهرة

الذبٌانً، دٌوان النابغة الذبٌانً، تحقٌق: محمد أبو الفضل إبراهٌم، دار المعارف، ( (25

  .2القاهرة، ط
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، 3زهٌر فتي هللا، دار صادر، بٌروت، ط راجعه:ذو الرمة، دٌوان شعر ذي الرمة، ( (26

2009. 

ذو الرمة، دٌوان ذي الرمة، شرح الخطٌب التبرٌزي، كتب مقدمَته، وهوامَشه، ( (27

 م.1996هـ ،  1416وفهاِرَسه: مجٌد طراد، دار الكتاب العربً، بٌروت، 

 -ائس الرياضدار النف ،محمد بف أبي بكر بف عبد القادر: مختار الصحاح ، الرازم( (28
 ـ.2002 -ىػ1422 ،2ط  ،مؤسسة التاريخ العربي

المفردات في غريب  :أبي القاسـ الحسف بف محمد المعركؼ، الراغب األصفياني( (29
 ،1ط ،لبناف -بيركت ،مؤسسة األعممي لممطبكعات ،تحقيؽ إبراىيـ شمس الديف ،القرآف
 ـ. 2009 -ىػ 1430

لتراث أساس الببلغة ، دار احياء ا :محمكد بف عيمىرجار اهلل أبك القاسـ  ،الزمخشرم( (30
 م.2012 ػػػػػىػ  1433 لبناف، –العربي، بيركت 

زهٌر، شعر زهٌر بن أبً سلمى، تحقٌق: فخر الدٌن قباوة، منشورات دار اآلفاق ( (31

 م.1980هـ ـ 1400، 3الجدٌدة، بٌروت،ط

لدالئل فً غرٌب الحدٌث، هـ(، ا302الّسرقسطً،  أبً محمد القاسم بن ثابت )ت  (32)

 م.2001هـ ـ 1422، 1تحقٌق: محمد عبدهللا القن اص، مكتبة العبٌكان، ط
لمً، جمعه، وحققه: الدكتور ٌحٌى الجبوري، ( (33 الّسلمً، دٌوان العباس بن مرداس الس 

 هـ.1412ـ 1991، 1مؤسسة الرسالة، بٌروت، ط

 

بوٌه(، الكتاب، تحقٌق: عبد السًلم هارون، مكتبة  بشر عمرو بن عثمان بن قنبر)سٌ أبو( سٌبوٌه، 34)

 م.1988، 3الخانجً، القاهرة، ط

المممكة  اإلتقاف في عمكـ القرآف، حققو: مركز الدراساتالقرآنية، :السيكطي، جبلؿ الديف( (35
 العربية السعكدية.
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شػػػػرحو كضػػػػبطو كعنػػػػكف  ،المزىػػػػر فػػػػي عمػػػػـك المغػػػػة كأنكاعيػػػػا :السػػػػيكطي جػػػػبلؿ الػػػػديف( (36
ضكعاتو كعمؽ حكاشيو محمد أحمد جاد مػكلى بػؾ كمحمػد أبػك الفضػؿ إبػراىيـ كعمػي محمَّػد مك 

 بيركت. ،صيدا ،منشكرات المكتبة العصرية ،البَّجاكم

ل بن محمد الضبً، المفضلٌات، شرح:  أبً محمد القاسم ( (37 الضبً، أبو العباس المفض 

آلباء الٌسوعٌٌن، بٌروت، بن بشار األنباري، طبعه: كارلوس ٌعقوب الٌل، مطبعة ا

1920. 

هللا الطائً، دٌوان حاتم الطائً، َدار ومكتبة الِهًلل، بٌروت،  الطائً، حاتم بن عبد (38)

 .م1986هـ ـ 1406، 2ط
هللا الطائً، دراسة،  هللا الطائً، دٌوان شعر حاتم بن عبد الطائً، حاتم بن عبد (39)

 .نً، القاهرةوتحقٌق: د. عادل سلٌمان جمال، مطبعة الَمدَ 

عبد الرحمن بن حسان بن ثابت، دٌوان عبد الرحمن حسان بن ثابت: جمع، و تحقٌق: ( (40

 م.1971سامً مكً العانً، مطبعة المعارف، بغداد، 

عبد هللا بن رواحة، دٌوان عبدهللا بن رواحة، الدكتور ولٌد قصاب، الناشر: دار ( (41

 م.1981هـ ـ 1401، 1العلوم، الرٌاض، ط

 ـ.2001، 1السيرة النبكية ، مكتبة الصفا، القاىرة، ط :عبد الممؾ بف ىشاـ ((42

م له وحققه: الدكتور َسعدي ضن اوي،  العجاج، عبد (43) هللا بن رؤبة، دٌوان العجاج، قد 

 م.1997، 1ط دار صادر، بٌروت،
 هللا بن رؤبة، دٌوان العجاج: تحقٌق: د. العجاج، عبد (44)

 
مكتبة  عبد الحفٌظ السلطً،

 أطلس، حلب.

 ،القاىرة ،محمد إبراىيـ سميـ حققو كعمؽ عميو: ،أبك ىبلؿ: الفركؽ المغكية ،العسكرم( (45
 دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع.

بن أبً ربٌعة، دٌوان عمرو بن أبً ربٌعة، تألٌف: محمد محً الدٌن عبد  ( عمر(46

 .1م، ط1952هـ ـ 1371الحمٌد، مطبعة السعادة، مصر، 
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عنترة بن شداد: دٌوان عنترة بن شداد، اعتنى به، وشرحه: حمٌدو طّماس، دار ( (47

 م.2004هـ ، 1425، 2ط المعرفة، بٌروت،

 العامري، لبٌد بن ربٌعة، دٌوان لبٌد بن ربٌعة العامري، دار صادر، بٌروت.( (48

دار  العرجً، دٌوان العرجً: جمعه، وحققه، وشرحه: د.سجٌع جمٌل الحبٌلً،( (49

 .1998، 1صادر، بٌروت، ط

هـ ـ 1409,  1علً بن أبً طالب, دٌوان علً بن أبً طالب,جمع, وترتٌب عبد العزٌز مكرم, ط (50)

 م1988

هـ(، معانً القرآن، المحقق: أحمد 207)ت  الفراء، أبو زكرٌا ٌحً بن زٌاد الفراء( (51

 .1ٌوسف، محمد علً النجار، وأخرون، دار المصرٌة، ط

كالدكتكر  ،الخميؿ بف أحمد: كتاب العيف ، تحقيؽ الدكتكر ميدم المخزكمي ،ىيدمافر ال ((52
 سمسمة المعاجـ كالفيارس. ي،إبراىيـ السامرئ

المحقؽ د. ميدم المخزكمي كد.  ، كتاب العيف :الخميؿ بف أحمد بف عمرك ،الفراىيدم((53
 .2010دار اليبلؿ،  ،إبراىيـ السامرائي

 ،القامكس المحيط: دار الحديث القاىرة :جد الديف محمد بف يعقكبآبادم م ،الفيركز( (54
 ـ.2008 ػػػػػػػ 1429ط 

قٌس بن ذرٌي، دٌوان قٌس بن ذرٌي )قٌس لبنى(، اعتنى به وشرحه عبد الرحمن  ((55

 .م2004هـ  ـ 1424، 2المصطاوي، دار المعرفة، بٌروت، ط

بٌاتً، مطبعة اآلاداب، النجف قٌس بن زهٌر، دٌوان قٌس بن زهٌر، عادل جاسم ال( (56

 األشرف.

كعب، دٌوان كعب بن مالك األنصاري، تحقٌق، وشرح: مجٌد طراد، دار صادر، ( (57

 .1997، 1بٌروت،ط

الكمٌت، دٌوان الكمٌت بن زٌد األسدي، جمع، وشرح، و تحقٌق د. محمد نبٌل ((58

  طرٌفً، دار صادر.
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رؤبة بن العجاج: تصحٌي، وترتٌب،  مجموع  أشعار العرب، المشتمل على دٌوان( (59

 ولٌم بن الورد البرسً، دار ابن قتٌبة، الكوٌت.

النمٌري، دٌوان الراعً النمٌري، شرح: الدكتور واضي الصمد، دار الجٌل، ( (60

 م.1995هــ ـ 1416، 1بٌروت،ط

ام بن غالب، دٌوان الفرزدق، دارصادر، بٌروت، ط( (61  م.2006هــ ـ 1427، 1هم 

ام بن غالب، دٌوان الفرزدق: شرح، وتعلٌق علً فاعور، دار الكتب العلمٌة، هم  ( (62

 بٌروت.

الٌشكري، سوٌد بن أبً كاهل الٌشكري، حققه: شاكر عاشور، وراجعه: محمد جبار  (63)

 .م1972، 1المعٌبد، الناشر، وزارة اإلعًلم العراقٌة، ط

 

 ثانًيا: المراجع:

أثػػره فػػي الػػدرس المغػػكم دراسػػة فػػي ضػػكء عمػػـ المغػػة السػػياؽ ك  :إبػػراىيـ محمػػكد خميػػؿ( (1
 األردف، مكتبة الجامعة األردنية. ،الحديث

دار الفرقػػػد لمطباعػػػة  ،المغػػػات فػػػي كتػػػاب الجميػػػرة :أحمػػػد بػػػف عبػػػد الػػػرحمف بػػػف سػػػالـ( (2
 ىػ.1434 – 2013الطبعة األكلى  ،دمشؽ ،سكرية ،كالنشر كالتكزيع

 ـ.1988، 2الكتب، القاىرة، ط عمـ الداللة ، عالـ :أحمد مختار عمر(3) 

  م.1920مناهج البحث فً اللغة، مكتبة األجلو المصرٌة, ( تماـ حساف: 4)

المغة كالمعنػى كالسػياؽ، العػراؽ،  ،ترجمة الدكتكر عباس صادؽ الكىاب :جكف الينز (5)
 .1987، 1، ط آفاؽ عربية دار الشؤكف الثقافية العامة 

, ترجمػػة, كقػػدـ لػػو, كعمَّػػؽ عميػػو الػػدكتكر كمػػاؿ المغػػة ي( سػػتيفف أكلمػػاف: دكر الكممػػة فػػ6)
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 ـ1987محمد بشر,مكتبة الشباب, مصر, 
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 .ـ2007 -ىػ1428 ،بيركت ،دار الكتاب المبناني ،القاىرة ،المصرم
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   .1977  -1397تكنس  -ليبيا -العربية لمكتاب

يػػة السػػياؽ بػػيف القػػدماء كالمحػػدثيف دراسػػة لغكيػػة نحكيػػة نظر  :د. عبػػد المػػنعـ خميػػؿ (10)
   .2007، 1داللية، اإلسكندرية، دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، ط

دمشػػػػؽ، منشػػػػكرات دار اتحػػػػاد  ،كنظريػػػػاتالمغػػػػة كالداللػػػػة آراء  :عػػػػدناف بػػػػف ذريػػػػؿ (11)
 الكتاب العرب.

جػػدار لمكتػػاب العػػالمي  ،كػػريـالتقابػػؿ كالتماثػػؿ فػػي القػػرآف ال: فػػايز عػػارؼ القرعػػاف ( 12)
   .1كعالـ الكتب الحديث، األردف، ط 

الفهررري ، عبررد القررادر الفاسررً الفهررري، اللسررانٌات واللغررة العربٌررة، منشررورات ( 13)

 م.1986، 1ط عوٌدات، بٌروت بارٌس،

 اإلسػػػػكندرية ،دار المعرفػػػػة الجامعيػػػػة ،لسػػػػانيات مػػػػف المسػػػػانيات :كامػػػػؿ الخكيسػػػػكي (14)
   ـ.1977 .1989 ،دار الدعكة ،استانبكؿ ،المعجـ الكسيط :بيةمجمع المغة العر 

المناسػبة فػي القػرآف الكػريـ دراسػة لغكيػة أسػمكبية  :د. مصطفى شعباف عبػد الحميػد (15)
 .2002 ،االسكندرية، المكتب الجامعي الحديث ،لمعبلقات بيف المفظ كالسياؽ المغكم

كتاب  الفرج بعػد  ،لرابع اليجرمأشكاؿ السرد في القرف ا :د.مصطفى عطية جمعة (16)
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 ـ.2006 القاىرة  ،1طالشدة  لمتنكخي نمكذجا، مركز الحضارة العربية، 

 ،عالـ الكتب الحديث ،عمـ الداللة التطبيقي في التراث العربي :ىادم نير( 17) 
 ـ.2011 -ىػ 1432 ،2ط ،األردف
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  اإلهــــــــــذاء

 

 إلى والدّي العزيزْين

خوتي  إلى زوجتي الغالية وا 

 إلى أوالدي 

 الفقيد سيف بن محمد الفارسي إلى روح الشيخ

 لعزيز ناصر بن عيسى المحاربيإلى أخي ا

 إلى أخي العزيز أحمد بن سالم الشامسي

 إلى كل من ساىم في إنجاز ىذا العمل بكممة أو عبارة أو حرف 

 .ذا العملأىدي ى
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 ملخص الرسالت باللغت العربيت 

  

كالضراء في الجزء األكؿ مف كتاب الفرج بعد الشدة  ،تدرس ىذه الرسالة ألفاظ السراء
خاتمة ك ، كثبلثة فصكؿ، كتمييد ،, كتتككف ىذه الدراسة مف مقدمةىػ( 384لمتنكخي ) 

 ،اعتمدت في ىذه الدراسة المنيج الكصفيك الباحث, تتضمف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا 
التحميؿ, كالتفسير, كالتعميؿ, كاإلحصاء, مراعيا في ذلؾ سياقات المفردات, كاستعنت  كيعضده

زيع المفردات عمى حقكؿ داللية, حاكلت تك ككتب المغة, ك  ،المعجمات العربيةفي ىذا العمؿ ب
بينت في ىذه الدراسة أيضا المعالـ الكبرل   كقد بلؿ العبلقات الداللية بينيا,ذلؾ مف خك 

 كذا الفركؽ المغكية بيف المفردات.ك  السياقية,ك  لنظريتي الحقكؿ الداللية,

 مف النتائج التي أسكقيا عمى سبيؿ الذكر ال الحصر ما يأتي:ك 

لقد كاف لمغكييف العرب السبؽ في مجاؿ الحقكؿ الداللية, كقد تمثمت جيكدىـ فيما يعرؼ  -1
 األلفاظ.ب, ك الغريائؿ المغكية, ككتب الصفات, ك الرسب

المغة العربية, كغناىا بالمترادفات,  سعةكثيرة مدل الضراء الك  ،ألفاظ السراء أكَّدت -2
 المتقاببلت.ك 

كالديني الذم كاف  ،كالسياسي ،دمة مبلمح مف النسيج االجتماعيأعطت األلفاظ المستخ -3
 .وأحاسيسك  ،المؤلؼلشخصية ب النفسية كذا أظيرت بعض الجكانيحيط بالمؤلؼ, ك 

, كىذا مرجعو إلى كاف حاضرا في األلفاظ المعالجة في البحث سبلمياإلديني المممح ال -4
 المؤلؼ. نشأ فيياالنشأة التي 

 , كمعنكية, كغيرىا.ماديةنب متعددة االضراء جك ك  تتضمف ألفاظ السراء, -5

كداللي. ،الضراء عف ثراء معجميك  ،بيف ألفاظ السراءكشفت دراسة العبلقات الداللية  -6



 -- 

The outline of the massage   

This message studies what we call the words of optimism which 
impliedly refer to happiness. And the words of evils that impliedly 
refer to wickedness. In the first part of the book of tanokhi.  384 
hejeri. Which is entitled. Calm after storm. That means good after 
bad. Also releasing after suffering. It contains a preface. 
Introduction. Three  chapters and a conclusion. The consequences 
that the researcher got. The message is based on the two methods 
of analysis and decision of the above mentioned words of good and 
bad. For the above mentioned author who totally regards the 
contextual meaning of every word. by depending on Arabic 
dictionaries and mother books of the language. I myself try to 
distribute these words on the evidence fields. Through the relations 
of evidence among them. And  I tackled with deep study the fields of 
theory. And the linguistic differencies among vocabularies  

 finally reached with my study to  the following results:  

1- The Arab  Linguists were The first ones who dealt with the fields 
of evidence .that embodied their effort in what is known the message 
of the language and books of adjectives ,odds and phrases.  



 -- 

2- The words of good and words of evils assured that the Arabic 
language is vivid and so large and It is too rich in vocabulary of 
synonyms and antonymous . 

3- The phrases that actually used give features of social ,political 
and religious textures which surrounded the author .and that also 
revealed his psychological sides of the feeling of the author and his 
senses.  

4- The religious Islamic references was his own basic source of 
knowledge.       

5- good and bad words implies a lot of features mentally and 
psychologically sides . 

 6-  the study of the relatios of evideces of words of good and bad 
shows the wealth of such evidences . 

 

 


