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AbstractAbstractAbstractAbstract::::    
““““Ibn FarisIbn FarisIbn FarisIbn Faris”””” ar ar ar argugugugue te te te thhhhat tat tat tat thhhhe e e e 

meaninmeaninmeaninmeaninggggs of ts of ts of ts of thhhhe words e words e words e words “E“E“E“El l l l JJJJariariariariyyyyaaaa”””” (t (t (t (thhhhe e e e 
maid)maid)maid)maid)....    and and and and “E“E“E“El l l l HHHHadadadadj”j”j”j” (T (T (T (Thhhhe e e e PPPPililililggggrimarimarimarimagggge) e) e) e) 

hhhhas been cas been cas been cas been chhhhanananangggged since ancient timesed since ancient timesed since ancient timesed since ancient times....    

bbbbuuuut t t t hhhhe nee nee nee nevvvver er er er ggggaaaavvvve proof of te proof of te proof of te proof of thhhhatatatat....    
TTTThhhhe obe obe obe objjjjectiectiectiectivvvve of te of te of te of thhhhis article is article is article is article 

is to confirm Ibn Farisis to confirm Ibn Farisis to confirm Ibn Farisis to confirm Ibn Faris’’’’s s s s 
opinion aboopinion aboopinion aboopinion abouuuut tt tt tt thhhhese words ese words ese words ese words 
tttthhhhrorororoughughughugh two references two references two references two references....    tttthhhhe e e e 
first are tfirst are tfirst are tfirst are thhhhe tee tee tee texxxxts tts tts tts thhhhat reference at reference at reference at reference 
to tto tto tto thhhhemememem....    tttthhhhe second is te second is te second is te second is thhhhe e e e 
opinion of topinion of topinion of topinion of thhhhe sce sce sce schhhholarsolarsolarsolars;;;;    
considerinconsiderinconsiderinconsideringggg t t t thhhhe tee tee tee texxxxts alone is ts alone is ts alone is ts alone is 
not enonot enonot enonot enoughughughugh on t on t on t on thhhhe accoe accoe accoe accouuuunt tnt tnt tnt thhhhat at at at 
tttthhhhere are few of tere are few of tere are few of tere are few of thhhhemememem....    and tand tand tand thhhhe e e e 
opinion of topinion of topinion of topinion of thhhhe sce sce sce schhhholars is not olars is not olars is not olars is not 
enoenoenoenoughughughugh as well beca as well beca as well beca as well becauuuuse tse tse tse thhhheeeeyyyy do  do  do  do 
not pronot pronot pronot provvvviiiide ande ande ande anyyyy proof proof proof proof....    bbbbuuuut if t if t if t if 
tttthhhhe opinions matce opinions matce opinions matce opinions matchhhhed ted ted ted thhhhe tee tee tee texxxxts ts ts ts 
tttthhhhat coat coat coat couuuuld be considered as a ld be considered as a ld be considered as a ld be considered as a 
vvvvalid referencealid referencealid referencealid reference....    

        ::::امللخامللخامللخامللخصصصص
َمكَ اللغوي أمحد بن فارس  اللغوي أمحد بن فارس  اللغوي أمحد بن فارس  اللغوي أمحد بن فارس  َمكََ َمكََ حححَحَمكََ

ٍٍ قد قد قد قدٍميميٍٍميٍمي �الليت  �الليت  �الليت  �الليت  ٍرٍ ربتطّوِ ربتطّوِ ربتطّوِ " " " " احلاحلاحلاحلََََجّ جّ جّ جّ """"وووو" " " " اجلاجلاجلاجلََََاِرياِرياِرياِريََََةةةة""""بتطّوِ

وهوهوهوهذذذذا ا ا ا . . . . من من من من غغغغري أن يورد برهاÀ عىل ذ|ري أن يورد برهاÀ عىل ذ|ري أن يورد برهاÀ عىل ذ|ري أن يورد برهاÀ عىل ذ|
َني منني منني منني من َْ َْ ة هة هة هة هذذذذين احلُمكين احلُمكين احلُمكين احلُْمكَْ qq qqاملقال حتقيق يف حصاملقال حتقيق يف حصاملقال حتقيق يف حصاملقال حتقيق يف حص    

الشواهد الشواهد الشواهد الشواهد : : : : خالل مرجعني اثنني أحدهامخالل مرجعني اثنني أحدهامخالل مرجعني اثنني أحدهامخالل مرجعني اثنني أحدهام

أقوال العلامء أقوال العلامء أقوال العلامء أقوال العلامء : : : : الفصيحة الصحيحة والثاينالفصيحة الصحيحة والثاينالفصيحة الصحيحة والثاينالفصيحة الصحيحة والثاين

أالثبات يف شأالثبات يف شأالثبات يف شأالثبات يف شاااأن تينٔن تينٔن تينٔن تينكككك اللفظتني  اللفظتني  اللفظتني  اللفظتني 

qq ما  ما  ما  ما  qqaلق aلق aلق aفالشواهد وحدها ال تكفي للفالشواهد وحدها ال تكفي للفالشواهد وحدها ال تكفي للفالشواهد وحدها ال تكفي للججججزمزمزمزم؛؛؛؛ لق

وأقواُل وأقواُل وأقواُل وأقواُل . . . . بلغنا مهنا من أالزمن املوابلغنا مهنا من أالزمن املوابلغنا مهنا من أالزمن املوابلغنا مهنا من أالزمن املوايضيضيضيض

العلامء وحدها العلامء وحدها العلامء وحدها العلامء وحدها غغغغري اكفية ملزي الضعيف من ري اكفية ملزي الضعيف من ري اكفية ملزي الضعيف من ري اكفية ملزي الضعيف من 

الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح؛؛؛؛ ٔالهنم ال ي ٔالهنم ال ي ٔالهنم ال ي ٔالهنم ال يرصرصرصّرصِحون ِّحون ِّحون ِّحون غغغغالبا البا البا البا 

لكن لكن لكن لكن . . . . ندندندندمهمهمهمه يف ٕا يف ٕا يف ٕا يف ٕاططططالق تالق تالق تالق تUUUU أالحاكم أالحاكم أالحاكم أالحاكممبسمبسمبسمبستتتت    

اتفاق أكاتفاق أكاتفاق أكاتفاق أكرثمهرثمهرثمهرثمه عىل قول وجميء الشواهد  عىل قول وجميء الشواهد  عىل قول وجميء الشواهد  عىل قول وجميء الشواهد 

قة قة قة قة 7777    جيجيجيجيععععaaaa را را را راحجحجحجحجا مقبوال ٕاىل أن ا مقبوال ٕاىل أن ا مقبوال ٕاىل أن ا مقبوال ٕاىل أن  qq qqمصدمصدمصدمصد

        ....يثبيثبيثبيثبتَتَتََت خالفُه خالفُه خالفُه خالفُه
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ر دال³ ر دال³ ر دال³ ر دال³     -1 		   ":اجلاجلاجلاجلََََـاِريـاِريـاِريـاِريََََةةةة""""تطوتطوتطوتطو		

اجلمي والراء والياء أصل واحد وهو انسـياح ) جري(«): هـ395ت(قال ابن فارس    

فأما السفينة فهـي اجلارية وكذ| (...) جرى املاء جيري جريًة وجر) وجر)À : اليشء يقال
  .)1(»الشمس وهو القياس واجلارية من النساء من ذ| ٔايضا؛ ٔالهنا تسـتجرى يف اخلدمة

        ::::تفسري القـولتفسري القـولتفسري القـولتفسري القـول    -1-1

ٔاصال عاما يتناول مجيع ما تفّرع عن هذه املادة " انسـياح اليشء"َجَعل ابن فارس    

ؤادخل يف مجa ما يُنسب ٕاليه ِفْعل اجلري املاَء والسفينة والشمس والشابة ومسqى الثالثة 

؛ iٔنه رٔاى ٔانq )2(من اجلواري الثالث ٕاال أالخرية" مجمل اللغة"وما ذكر يف . االِٓخرة جواري
  .)3(ال³ أالشهر يكفيه فيه؛ ٕاذ قد بناه عىل إالجامل و»ختصارِذكر ا�

وَذَكر أالزهري	  )4(ٕاىل اخليل والر)ح ٔايضا" اجلري) "هـ170ت(ونََسب اخلليل    
م) هـ370ت( qومل . )5(عَني لك حيوان والنعمة من هللا عىل عباده: من اجلواري غَري ما تقد

 qل بيشء مث اسـتعري لغريه توّسعا ٔام وضع يف ال" اجلري"يبّني ابن فارس ٔاُخص qل -زمان أالو qٔاو
يف املاء ٔاصيل وهو " اجلري"فذهب ٕاىل ٔان ) هـ573ت(عاما ٔاما نشوان امحلريي  -ما وضع

َجَرى املاء ِجريَة وَجر) وَجَر)À وجرى الفرس وغريه َجرً) «: يف غريه مسـتعار منه ٕاذ قال
  .)6(»وهو من أالّول

دون سواه واصطفاؤه ٕا)ه لبيان تصاريف الفعل " املاء"ن فارس ؤاما تقدمي اب   
وَذكر الزخمرشي . فالصحيح ٔانه ٕامنا قّدمه لشهرته فقط وال يلزم من الشهرة الِقَدم" جرى"

ر الشابة) هـ538ت( q)7(الشمس فالرحي فاخليل ؤاخ  	لفرس ) هـ770ت(وابتدٔا الفيويم�

َمةوحنوه وثىنq �ملاء وثلqث �لسفينة و  qع �ال¿ رب
وهذا »ختالف يف التقدمي والتأخري مرّده  )8(

  .ٕاىل تباين أالعصار ٔاو ٕاىل تقارب مقدار »شـهتار

من أالفعال اليت تشارك العربيَة فيه لغات سامية ٔاخرى يه " جرى"والفعل    

ويف العربية  )9("جهم"ٔاو " هامج"االٓرامية والرس)نية واالٓشورية وهو يف هذه اللغات ذو دال³ 
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ها صاحب  )10(»اندفع يف السري«اليت بلغتنا  qعد |�معجم "ويه قريبة من أالخرى؛ 
من املشرتاكت الساميqة فoٔنه ٔاراد ٔان داللهتا قد تطورت ٕاىل ما " مفردات املشرتك السايم

  .يه عليه

ُبع ٔايضا ٕاذ يصيد " هامج"وحفوى قو7 ٔان     qخمتّص �ٕالنسان يف احلرب ورمبا �لسـ

وقد ٔاومأ . ليس ٔاصيال يف املاء وال الشمس وال اخليل وال الرحي -عىل هذا-ؤا)È اكن فاجلْرُي 
ويه عبارة ) وهو القياس: (ابن فارس ٕاىل رجوع السفينة والشمس ٕاىل أالصل املقرر بقو7

  .)11(ا ٕاذا اكن ملمح أالصل يف الفرع قريبا ويردفها �لتعليل غالباقد يسـتعمله

وتأخريه للجارية الشابة مع اشـهتارها راجع فÐ يبدو ٕاىل خفاء ملمح أالصل فهيا    
لني وما اكن  qاحتاج ٕاىل تعليل تسميهتا دون اللفظني أالو |�بسبب تطور داللهتا أالوىل؛ 

يات ليفعل لوال ٔاهنا انسلخت من الوص  qفية وانسلكت يف »مسية فهـي صفة غالبة يف املسم

واجلوهري ) هـ321ت(ٔاغلب وقد وجدÀ اخلليل وابن دريد " الشابة"الثالثة خاصة ويه يف 

ٔامهلوا تفسريها ٕاذ ذكروها وفّرس ابن فارس اجلاريتني أالوليني �لشمس ) هـ393ت(
  .والسفينة ومل يذكر للجارية الشابة تفسريا

ة اجلارية الشابة وظهور ملمح أالصل يف اجلاريتني الشمس والسفينة مل لكن شهر    

: واجلارية«: عن تفسري أالوىل وتعليل أالخريني حيث قال) هـ458ت(يغنيا ابن سـيدة 

كذ| : وجرت السفينة َجْر)(...) الشمس مسيت بذ| جلَْرهيا من القطر ٕاىل القطر 
  .)12(»الفتية من النساء: اريةواجل(...) السفينة؛ صفة غالبة : واجلاريةُ 

غالبة ٔاهنا غلبت عىل املوصوف حىت صار يُعرف هبا : ومعىن قولنا«: وقال اجلوهري   
والفاجع ) الوِتد(وأالشعث ) المنر(أالرقط : ومن الصفات الغالبة. )13(»كام يعرف �مسه

  .)14( )دار البقاء(واالٓخرة ) املعدة(واحلاقنة ) البّواب(واحلاجب ) الغراب(
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) ٔالهنا تسـتجرى يف اخلدمة: (وتعليل ابن فارس تسمية الشابة �جلارية اكن بقو7   

وبيانه ٔانq ٔاهلها يأمروهنا �ملسارعة يف . )16(والفيويم ٔايضا )15(كذ| قال الزخمرشي مثل قو7
  .خدمهتم واملسارعة من دواعي اجلري

ا ِفْعُل اجلَْري لكهنا وصف عام يتناول لك ما يصح	 مهن" اجلارية"فالظاهر ٔان ٔاصل    

شاعت يف بعض ٔافرادها اكلشابة واكنت تقرتن هبا كثريا يف »سـتعامل حىت غلبت علهيا 

وصارت تقوم مقا�ا وتغين غناءها وذ| �قرتاب ملمح ا�ات وابتعاد ملمح الصفة فٕاذا 

ام تبادرت ٕاىل ا�هن صورة شابة منفكة عن ملمح اجلري فمل يكن بيهن" جارية"ٔاطلق لفظ 

ببعض ٔافرادها تطورا دالليا " اجلارية"من ٔاجل ذ| عددÀ اختصاص دال³ . فرق يف إالفادة

  .�لضيق وهذه عبارته الر)ضية

 لك ما جتري= اجلارية : ا�ال³ القدمية �

  الشابة والسفينة والشمس= اجلارية : ا�ال³ اجلديدة �

النوع من التطور ٔاشـباه هذا ) Stephen Ullmann(وقد ٔارجع ستيفن ٔاوملان    

ا�اليل ٕاىل ٔاسـباب لغوية ويقصد هبا اقرتان لفظني يف »سـتعامل تكرارا حىت يصريا عبارًة 

وقال . )17(ذات دال³ معلومة تربط بني لفظهيا عالقة وثقى مث قيام ٔاحدهام مقام العبارة لكها

الورود ٕاىل نوع وقد يؤدي وقوع اللكمتني معا جنبا ٕاىل جنب يف عبارة تقليدية كثرية «: ٔايضا

  .)18(»من »ختصار وإالجياز حبيث تقوم ٕاحدى اللكمتني مقام العبارة لكها

والصحيح ٔانه ال تدل واحدة مهنام عىل العبارة لكها ٕاال يف بداية فاككها عن قرينهتا    

يف " اجلارية"ؤاما بعد ذ| فال تدل ٕاال كام اكنت تدل عليه قرينهتا املهمa؛ ٔاي ٔان لفظة 

ٔاي ٔاغنت غناء الرتكيب " الشابة اجلارية"اكنت تعين " الشابة"اسـتغناهئم عن لفظة بدا)ت 

  .فقط جارية اكنت ٔاو غري جارية" الشابة"لكه وبعد دهر صارت تعين 

  :الشواهـدالشواهـدالشواهـدالشواهـد    -1-2

  :من املصادر املعتربة" جري"نورد ههنا بعض ما وجدÀ فيه مادة    
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  :من القرآن العظمي

  :ْكًرا للجارية بدال³ الشابة وما وجدÀ هذا بعُضهمل جند يف كتاب هللا ذِ    

 :املـاء  - 1

ه ْهنَارُ ﴿: قال تعاىل جد	 َهتَا اْال¿ رِي َحتْ   ]100التوبة من [﴾ َجتْ
  ]12الغاشـية [﴾ ِفهيَا عَْنيٌ َجاِريَةٌ ﴿: وقال

 :الشمس  - 2

ا﴿: قال سـبحانه ّرٍ لَهَ قَ تَ رِي ِلُمسـْ ْمُس َجتْ q38يس من [﴾ َوالش[  
qِس﴾ : وقال   ]16التكوير [﴿الَْجَواِر الُْكن

 :الرحي  - 3

رِي ِبا¿ْمرِِه﴾ : قال سـبحانه وتعاىل َحي َجتْ ْرÀَ 7َُ الّرِ q36ص من [﴿فََسخ[  
ا﴾ : وقال   ]3ا�ار)ت [﴿فَالَْجاِرَ)ِت يُْرسً

 :السفينة  - 4

رِي ِيف الَْبْحِر﴾ : قال جل وعز qِيت َجتْ   ]164البقرة من [﴿َوالُْفUِْ ال
لْنَاُمكْ ِيف الَْجاِريَِة﴾ ﴿: وقال   ]11احلاقة من [َمحَ

  :من احلديث الرشيف

بدال³ الشابة ولكهنا ٔاتت بدالالت متفاوتة " اجلاريةَ "ٔاكرث ما وجدÀ يف أالحاديث    

  :اسـُتفيدت من السـياق وهذا بعض املوجود

  .ٔانىث: ٔاي )19(»اذهب خفْذ جارية«): صىل هللا عليه وسمل(قال رسول هللا 

  .بكرا: ٔاي )20(»ٔافال جاريةً «): عليه الصالة والسالم(وقال 

  .خادمة: ٔاي )21(»فأبرصْت جاريٌة لنا«: وقيل

  .)22(»وترك جوارَي صغارا«: وقيل
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  .)23(»وكنُت جارية حديثة السنّ «): ريض هللا عهنا(وقالت عائشة 

  .شابة: ٔاي )24(»ورٔايُت قرصا بفنائه جارية«): صىل هللا عليه وسمل(وقال 

  :)25(القدميمن الشعر 

  ]الطويل) [ق هـ 75ت حنو : ()26(قال املَرقqش االٔكرب �
وداة Àَط زماَمها qٕاىل ُشَعٍب فهيا اجلوارْي العوانُس .. .وتصبُح اك�  

  .اجلارية اليت ٔاىت علهيا وقت الزتوجي ومل تزتوج كذا قال الشارح: ٔاي

  ]الاكمل) [ق هـ 22ت حنو : ()27(وقال عنرتة بن شّداد �
  فتحّسيس ٔاخبارها َيل واعلمي.. .اذهيب: فقلت لها فبعثُت جارييت

  .)28(اخلادمة كام يظهره السـياق وجاء يف رشح ديوانه ما يوd به ٔايضا: ٔاي

ِقذ � اُر بن ُمنْ qوقال املَر
  ]الوافر) [هـ 100ت حنو : ()29(

  جواٍر ��وائب يَنْتَِصينَا.. .iٔنq فروَعها يف لك رحي 

  .الشابة كذا رشmا الشارح: ٔاي

  :احملصـولاحملصـولاحملصـولاحملصـول    -1-3

وصفا للفتيات الصغريات؛ ٔالهنن جيرين " جرى"من الفعل " اجلارية"اشـتق لفظ    

يف خدمة ٔاهلهين ٔاو لغلب اجلري علهين يف اللعب وغريه وقد نّص ابن سـيدة عىل ٔان 

مث اسـتغنوا عن املوصوف وأقاموا الوصف مقامه فصار . )30(ٔاول ٔاسـنان النساء" اجلارية"
وصوف املهمل من غري قرينة ورمبا مل يسـتعملوا الرتكيب البتة وٕامنا حييل عىل دال³ امل

نا للموصوف وهذا ٔاقرب ويبدو ٔان صريورة . اسـتعملوا الوصف وحده لقيام سـياق ال;م معّيِ

الوصف اسام للفتاة الصغرية منعهم عن ٕاطالقه عىل غريها ٕاال قليال ولكنه ما منعهم من ٔان 

وا هبا عن البكر واململوكة واخلادمة والشابة البالغة حىت قيل يف يتوّسعوا يف داللهتا فقد عّرب 

وا ّلك ٔامة جارية وٕان اكنت جعوزا ال : العجوز qعوا حىت مس qهتا مث توسqجارية فأصلها الشابة ِخلف
وهو شاعر - وقد جاءت يف بيت املرقش االٔكرب . )31(تقدر عىل السعي تسميًة مبا اكنت عليه
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لبالغة يف سن الزواج مما يدل عىل ٔان هذه اللفظة ٕامنا عرفت هذه بدال³ الشابة ا -قدمي

مرادا هبا " اجلار)ت"و" اجلواري"و" �جلارية"التحوالت يف الزمن البعيد مث نزل القرآن 

السفينة والعني والرحي وغريها ويف سـياق ٔاغلهبا ما يدل علهيا مث غدت دا³ بنفسها عىل بعض 

  .)32(لغوي ُكراع المنل مشرتاك لفظياهذه املسميات؛ و�| عّدها ال

ر دال³ ر دال³ ر دال³ ر دال³     -2 		   ":◌ّ احلاحلاحلاحلََََـجـجـجـج""""تطوتطوتطوتطو		

  :احلاء واجلمي ٔاصول ٔاربعة فأالول القَْصُد ولك قصد ّجح قال) جح(«: قال ابن فارس   

رِقان املَُزْعَفرا.. .ؤاشهَدُ◌ من عوٍف حلوال كثرية   حيّجون ِسبq الّزِبْ

  .)33(»لنسكمث ُاختّص هبذا »مس القصد ٕاىل البيت احلرام ل 

  ::::تفسري القـولتفسري القـولتفسري القـولتفسري القـول    -2-1

ه �لتقدمي لوضوح قياسه     qذكر ابن فارس لهذه املادة ٔاربعة ٔاصول ٔاولها القصد وخص

ما يفهم منه اليوم؛ وهو  ههنا" القصد"وكرثة فروعه كام يظهره متام ال;م وليست دال³ 
ّمه«: مغزى ال;م ومرماه بل داللته دٔاي ا�هاب . )34(»ٕاتيان يشء وا¿ ٍد وجتر	   .ٕاليه بتعم	

مجمل "والشاهد ا�ي ساقه ابن فارس بال نسـبة نسب شطره الثاين يف معجمه    
ل السعدي" اللغة qب�": اtمل"قال يف " املقاييس"ومكثل قو7 يف . ٕاىل الشاعر ا�رضم ا

مث اختّص هبذا »مس القصد ٕاىل بيت هللا احلرام (...) احلج القصد ولك قصد جح «
 ّ يُكرثون : يقول«: يف رشح ذاك البيت) هـ244ت(وقال ابن السكيت . )35(»ُسكللن

  .)36(»»ختالف ٕاليه

�لقصد ال يلزم منه ٔاهنام سواء؛ ٔالهنم يفرسون اللفظ " احلجّ "وتفسري ابن فارس    

الفرق «: ٕاذ قال) هـ395ت بعد (�ملثيل و�لقريب والفرق بيهنام جّاله ٔابو هالل العسكري 

ا؛ ٔالن " احلجّ "و" دالقص"بني  Èُمسِّي قصد البيت جح qٔان احلج هو القصد عىل اسـتقامة ومن مث

  .)37(»من يقصد ز)رة البيت ال يعدل عنه ٕاىل غريه
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�لتضييق من القصد مطلقا " احلج"ويف Vم ابن فارس أالول ترصحي بتطور دال³    

اليت قال فهيا " لك"ٕاىل قصد بيت هللا احلرام للنسك واسـتعمل لبيان العموم صيغة 

ليس : ومعناها التأكيد ملعىن العموم؛ ولهذا قال القايض عبد الوهاب«): هـ794ت(الزركيش 

ويه تشمل العاقل وغريه واملذكر واملؤنث واملفرد (...) بعدها يف Vم العرب لكمة ٔاّمع مهنا 

: يصهم ٕا)ه بقو7وبّني ابن فارس ختص . )38(»واملثىن واtموع؛ ف�| اكنت ٔاقوى صيغ العموم

  :وعبارة هذا التطور ا�اليل الر)ضية يه هذه. وهو قول مبني) مث اْخُتّص (

 القصد= احلج : ا�ال³ القدمية �

  للنسك+ البيت العتيق + قصد = احلج : ا�ال³ اجلديدة �

ضاقت مبا ِزيد فهيا من قيود وهو ما ذكره ابن فارس رصاحا يف " احلج"فدال³    

ونُقلت من اللغة ٔالفاظ من مواضع ٕاىل مواضع ٔاخر بز)دات زيدت ورشائع ُرشعت «: قو7

مث زادت الرشيعة (...) وكذ| احلج	 مل يكن عندمه فيه غري القصد (...) ورشائط رشطت 
يريد ��ال³ اجلديدة ما ٔاقّره إالسالم وٕاال فٕان قصد . )39(»شعائرهما زادته من رشائط احلج و 

  .البيت احلرام للنسك عرفته العرب يف جاهليهتا

اجلديدة اصطالحية رشعية وابن فارس مل حيفل ��الالت " احلج"ودال³    

َذَكَر ما ٕاال قليال؛ ٔالن املرام ا�الالت اللغوية وٕامنا " مقاييس اللغة"»صطالحية يف معجمه 

ولك «: قال ابن فارس يف أالول" اجلزم"و" الفقه"ومن ٔامثا7 . َذَكَر مهنا حني َحُسَن ِذْكُره

اجلمي ) جزم(«: وقال يف الثاين )40(»مث اخُتّص بذ| عمل الرشيعة(...) عمل بيشء فهو فقه 

واجلزم يف إالعراب . والزاء واملمي ٔاصل واحد؛ وهو القطع يقال جزمت اليشء ٔاجزِمه َجْزما

  .)41(»يسمى جزما ٔالنه قطع عنه إالعراب

راجع ٕاىل ٔان داللته اللغوية " اجلزم"ويبدو ٔان ترك ابن فارس ذكر »ختصاص يف    

فهناك فرق بني هذين وبني " الفقه"و" للحج"فا مل تزل حينئذ مسـتعمa مشهورة خال
وال جرم ٔان لٔاللفاظ . ال" اجلزم"وهو ٔاهنام من أاللفاظ اليت جاءت هبا الرشيعة و" اجلزم"
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ح  qإالسالمية يف نفوس املسلمني ؤالسنهتم من الغلبة ما ليس ٔاللفاظ العلوم احلادثة وهو ما لو

  .)42(»فعفqى االٓخُر أالّولَ «: بقو7" ميةأالسـباب إالسال"ٕاليه ابن فارس عند حديثه عن 

القدمية واجلديدة خمتلفون مفهنم مطلق ومهنم مقيِّد فأما " احلج"واللغويون يف دال³    
م: واحلج«: اخلليل فقال qفقيّدها بقيدين ؤاما ابن دريد  )43(»كرثة القصد ٕاىل من يَُعظ

  .)44(فأطلق

القصد : ٔان احلج)) هـ291ت()45(ثعلب: ٔاي(وحىك أالزهري عن ٔايب العباس    

ٔاي «: قو7َ يف رشح البيت املذكور سابقا) هـ209ت(وحىك عنه ٔايضا عن ٔايب عبيدة 

ُحجq : فقيل«إالتيان مرة بعد مرة " احلجq "ونقل عن غريه ٔان . وهذا ٕاطالق. )46(»يقصدونه
  .�لرتدد" للحج"ويف هذا تقييد . )47(»البيت؛ ٔالن الناس يأتونه لك سـنة

القصد ورجل حمجوج ٔاي مقصود وقد ّجح بنو فالن فالÀ : احلج«: هري قالواجلو    

اسـتعام7 يف القصد ٕاىل مكة  تُعورفهذا أالصل مث (...) ٕاذا ٔاطالوا »ختالف ٕاليه 
فاجلوهري من املقيّدين؛ ٔالنه ٔاطلَق وقيqَد واملُطلَق ُحيمل عىل املقيqد ٕاذا اكن . )48(»للنسك

كذ|؛ ٔالنه حىك القولني ومل يرّجح وما ابن السكيت يف Vمه  وأالزهري. )49(احلمك واحدا
م مهنام ببعيد   .املتقّدِ

�لضيق اسـتعمل فيه لفظة " احلج"ويف Vم اجلوهري ترصحي بتطور دال³    

ونقل . ليدل به عىل بطء هذا التطور" مث"ليدل به عىل ا�ال³ القدمية واسـتعمل " أالصل"

القصد والسري ٕاىل البيت خاصة : جديدتني ٕاحداهام" للحج"أالزهري عن الليث داللتني 

  .)50(قضاء نسك سـنة واحدة: وأالخرى. وعلهيا اقترص اجلوهري

القصد والتوّجه ٕاىل البيت �ٔالعامل املرشوعة : احلجّ «: ومجع بيهنام ابن سـيدة فقال   

نّة وحقيقته الز)رة الز)رة مث تطورت ٕاىل القدمية يه " احلج"يريد ٔان دال³ . )51(»فرضا وسـُ
 )52(ما جاء به إالسالم ونرى ٔان الز)رة ٔاّمع من القصد؛ ٔالهنا ٔاصيa يف امليل ٕاىل اليشء
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ورمبا ٔاشار هبا ابن سـيدة ٕاىل الرتدد؛ �اللهتا . وتسـتعمل يف القصد ٕاليه عىل اسـتقامة ٔايضا

  .)53(»الزائر منرصف ال مقمي«عىل غري الثواء؛ ٔالن 

وفالن حتجه الرفاق «: حيث قال" احلج"ا�ين ٔاطلقوا دال³ واكن الزخمرشي من    

وٕاتيانه �لفعل مضارعا ٕاشارٌة ٕاىل كرثة ) الرفاق(ورمبا اكن يف اختياره امجلع . )54(»ٔاي تقصده

ٔاصل احلج القصد «): هـ502ت(واكبْن سـيدة قال الراغب أالصفهاين . القصد واسـمتراره

وهذا قول . )55(»د بيت هللا تعاىل؛ ٕاقامًة للنسكُخصq يف تعارف الرشع بقص(...) للز)رة 
  .رصحي" احلجِّ "بتطور دال³ 

ٕاذا ٔاطالوا : ّجح القوم فالÀ: القصد يقال: احلج«: وِمثل اجلوهري قال نشوان امحلريي   
ليه 

Á
ٔاومأ ٕاىل تطور ) من ذ|: (وِبقول نشوان. )56(»َحج	 البيت: ومن ذ|(...) »ختالف ا

  ".احلج"دال³ 

م ويف : احلج	 «): هـ816ت(وقال الرشيف اجلرجاين     qالقصد ٕاىل اليشء املعظ

ومل . )57(»قصٌد لبيت هللا تعاىل بصفة خمصوصة يف وقت خمصوص برشائط خمصوصة: الرشع

  .سوى اخلليل والرشيف -ترصحيا- القدمية بكون املقصود معّظام " احلج"جند من قيّد دال³ 

: ىل تطور داللته يف الرشع وهو مثل قول ابن فارسٕاشارة إ ) ويف الرشع: (وقو7   

ؤاما ختصص ا�ال³ مفسـتفاد من Vمه التايل وحىت لو مل يّرصح به ). واجلزم يف إالعراب(

ٕان »جتاه يف مثل هذه احلاالت مييل حنو التضييق «: فٕانه معلوم مذكور قال ستيفن ٔاوملان

  .)58(»ٕاىل اtاالت املتخصصةيف معىن اللكمة حني تنتقل من »سـتعامل العام 

: احلج«: يف قو7) هـ817ت(آ�دي  وعىل طريق أالزهري واجلوهري سار الفريوز   

ثالث " للحج"جفعل . )59(»وكرثة »ختالف والرتدد وقصد مكة للنسك(...) القصد 

مة qطي ونقل السـيو . دالالت يسـتعمل فهيا مجيعا ومل يبّني ا�ال³ القدمية ٕاال أن تكون املقد
" احلج"ا�ي يف مجلته ِذكر " أالسـباب إالسالمية"Vم ابن فارس يف �ب ) هـ911ت(

. )61(مثال عىل العام ا�صوص من Vم ابن دريد ٔايضا" احلج"كام رضب  )60(حنًوا مما سـبق
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قََصَد فهو حاجÔ هذا ٔاصa مث قُِرص اسـتعام7ُ يف الّرشع : جحq جحÈا من �ب قتل«: وقال الفيويم	 

مث " احلج"وهذا Vم جيلÔ فقد ٔاطلق الفيويم دال³ . )62(»ىل قصد الكعبة للحّج ٔاو العمرةع
وقال يف ) مث قُِرص : (وبّني ٔاهنا ضاقت بعد حني بقو7) هذا أصa: (بّني ٔاهنا القدمية بقو7

  .حقيقهتا الرشعية كقول السابقني

ٕانه القصد : وقال جامعة(...) القصد مطلقا : احلجّ «): هـ1205ت(وقال الزبيدي    

واحلّج كرثة »ختالف والرتدد (...) هو كرثة القصد ملعّظم وهذا عن اخلليل : وقيل. ملَُعّظم

  .)63(»القصد ؤاطلق عىل املناسك ٔالّهنا تبٌع لقصد مكة: احلجّ : وقال بعُض الفقهاء(...) 

بكون املقصود معّظام " احلج"زبيدي �ٔالشهر مث نسب ٕاىل جامعة تقييد فابتدٔا ال   

وهو ما مل جند مرصحا به سوى اخلليل واجلرجاين وزاد اخلليل قيدا عليه كرثة »ختالف 

ٕاليه وجعل الزبيدي قصد املعّظم وكرثة قصد املعّظم مذهبني خمتلفني وهذا حصيح ٕاال أن 

  .ن لك معّظم مقصود بكرثةيكون القول بذاك هو قوال هبذا؛ الٔ 

qَسِفي	     وهو القصد (...) احلّج «: ما سـبق يف قو7) هـ537ت(ؤامجل جنم ا�ين الن

هو : وقيل. هو ٕاطا³ »ختالف ٕاىل اليشء: وقيل. هو الز)رة: وقيل. وهو من �ب َدَخلَ 

  .)64(»الَعود ٕاىل اليشء مرة بعد مرة

  :الشواهـدالشواهـدالشواهـدالشواهـد    -2-2

ٔاو ما تفّرع " احلج"نسوق هنا ما تيّرس الظفر به من الشواهد الشعرية الوارد فهيا    

عنه؛ للوقوف عىل مدى موافقهتا ٔالقوال اللغويني السابقة يف داللته القدمية وداللته اجلديدة 
  .)65(ويف تطورها من هذه ٕاىل هذه

ْحَوص � ) جاهّيل اكن ٔا)م حرب الفجار: ()66(قال َعْوُف بن اال¿

  ]لوافرا[
  حمارَمه وما مجعْت ِحراءُ .. .وٕاّينِ وا�ي جحqْت قريٌش 
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يف قصد البيت العتيق خصوصا وهو معّظم عند العرب؛ �| " احلج"اسـتعمل 

r ٔاضافه.  

  ]الطويل) [هـ 7ت : ()67(وقال ٔاعىش قيس �
ِندِ .. .لعْمُر ا�ي جحqْت قريٌش قطينَه   لقد ِكْدَهتم كيد امرئ غِري ُمسـْ

وأالصوب ٔانه ٔاقسم برب  )68(قسم ��ي حتج ٕاليه قريش كذا ُرشحوٕاين الٔ : ٔاي

  .الكعبة ٔاو برب سدنهتا ويف ٕاضافهتا ٔاو ٕاضافهتم ٕاليه تعظمي لها

  ]املتقارب:[)69(وقال �
ها )ئسا   ؤامجعَت مهنا حبّجٍ قَلوصا.. .فٕان كنَت ِمن ُوّدِ

Àفال qُحه: جح   .قصَده كذا َرشْ

  ]الطويل) [ُمعِّر طويالخمرضم : ( )70(وقال ا�ّبل السعدي �
رِقان املزعَفرا   حيّجون ِسّب الزبْ

 -"ٕاصالح املنطق"و" مقاييس اللغة"ومتامه يف -استشهد ابن فارس هبذا الشطر    

عىل ٔانه كرثة  -كام مىض–هو القصد مطلقا واستشهد به ابن السكيت " احلج"عىل ٔان 

ًعا ٕاشارًة ٕاىل كرثة قصد القاصدين  »ختالف وهذا ٔاقرب؛ ٔالن يف ورود الفعل املضارع َمجْ

 -ويه عنوان السـيادة والر)سة-وز)دًة عىل ذ| يُلَمح يف نسـبة احلج ٕاىل العاممة . واسـمتراره

بّ «: واملراد البسها ٔان املقصود معّظم مبّجل جليل القدر قال ابن دريد الِعاممة : والّسِ

َديل من بين سعد واكن ساد رِقان هو ابن بدر الَهبْ ات العرب يصبغون عاممئهم والّزِبْ

  .)71(»�لزعفران

qَسِفّي يف رشح البيت    ٕامنا طال معري ٔالقع يف هذه : يقول«: وقال جنم ا�ين الن
ة ويه ٔان يصري مثل هذا الرجل سـّيدا يزوره كثري من النّاس مّرًة بعد مّرة qفاحلج . )72(»الغَص

ونظريه قول . معّظم مقصود بكرثة هنا وٕان مل يُسـتعمل يف بيت هللا احلرام فٕانه مسـتعمل يف

  ]البسـيط: [الشاعر
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  ٕاذا ٔاَهلّوا عىل ٔانصاهبم َرَجبا.. .اكنت ُحتج	 بنو سعد عاممتَه

م" احلج"فقد استشهد اخلليل به عىل ٔان     q73(كرثة القصد ٕاىل من يعظ(.  

  :احملصـولاحملصـولاحملصـولاحملصـول    -2-3

احلرام املعّظم  بدال³ قصد بيت هللا" احلج"بيتان من امخلسة املذكورة ورد فهيام    

. فيه بدال³ القصد مطلقا" احلج"وبيتان ورد فهيام بدال³ كرثة قصد السـيد املعّظم وبيت جاء 

: وٕان اكنت هذه العّينة ال تفيد اليقني لضيقها فرمبا ٔافادت ذ| مع قول حازم عيل كامل ا�ين

وقوِل . )74(فل بعيد ديينّ احت: عيqد للرب ويف الرس)نية: يف العربية يه" جحq "ٕان دال³ الفعل 

من اللكامت الساميqة أالصيa العتيقة وقد وردت يف " جحq "ولكمة «: املؤرخ جواد عيل

كام وردت يف مواضع من ٔاسفار التوراة . كتا�ت خمتلف الشعوب املنسوبة ٕاىل بين سام

  .)75(»قصد ماكن مقدس وز)رتَه: ويه تعين

ويف ُروع الشعوب السامية القدمية وغريها ٔان أالر�ب لها بيوت «: وقال ٔايضا   

ُدون واملتقون شّد "بيوت االٓلهة: "تسـتقر فهيا قيل لها يف أالزمنة القدمية ؛ و�| يرى املتعّبِ
الرحال ٕالهيا؛ للتربك هبا وللتقرب ٕالهيا وذ| يف ٔاوقات حتدد وتثبت ويف ٔا)م تعّني تكون ٔا)ما 

فهذا يصّحح مذهب املقيّدين . )76(»ما لكوهنا ٔا)ما دينية ينرصف فهيا إالنسان ٕاىل آلهتهحر 
يف " احلج"بكرثة القصد وعظمة املقصود عند القاصدين ويدّل عىل ثبات دال³ " للحج"

  .اجلاهلية وإالسالم

        ::::خاخاخاخامتمتمتمتـةـةـةـة

ـَح من املقال قول ابن فارس وا�ين عىل رٔايه ٔانq دال³     qقد تطورت " اجلارية"ترج

qة وقد بدا أن غلبة شهرته فهيا عىل شهرته يف . من لك ما تتqِصف هبذا الوصف ٕاىل الفتاة الشاب
qة عند العرب ٕاذ تعلو عىل  سواها من الشمس والسفينة والعني وغريها؛ يعود ملزن³ الشاب

ر من الق" احلج"كام ٔانبأ املقال عن ٔانq دال³ . منازل تU أالشـياء qصد مطلقا ٕاىل لـم تتطو
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قصد بيت هللا احلرام فهذه يه داللته يف القدمي ويف احلديث وٕان اختلفت املناسك ولك 
  .اسـتعامل | يف غري ذz فٕامنا هو تو̄سع مل يشـهتر
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        الهوامـــــش و املراجـــــعالهوامـــــش و املراجـــــعالهوامـــــش و املراجـــــعالهوامـــــش و املراجـــــع

                                                           

 هارون، محمد السالم عبد: اللغة،حتقيق مقاييس ، معجم)هـ395ٔامحد،ت احلسني ٔابو(فارس  ابن )1(

  .1/448، 1979 ،2ط الفكر، دار

 احملسن عبد زهري: وحتقيق اللغة،دراسة ، مجمل)هـ395ٔامحد،ت احلسني ٔابو(ابن فارس : ينظر )2(

 .1/185، )جرو(، 1986 ،2الرسا³، بريوت،ط مؤسسة سلطان،

 .1/75نفسه، : ينظر )3(

 املعجم،ترتيب حروف عىل مرتqبا العني ، كتاب)هـ170ت الفراهيدي،( اخلليل بن ٔامحد: ينظر )4(

 .1/236، )جري(، 2003 ،1العلمية، بريوت،لبنان،ط الكتب دار هنداوي، امحليد عبد: وحتقيق

 العلمي عبد ٔامحد: اللغة،حتقيق ، هتذيب)هـ370ٔامحد،ت بن محمد منصور ٔابو(أالزهري : ينظر )5(

  .11/174، )جري(القاهرة،  والرتمجة، للتأليف املرصية محمد البجاوي،ا�ار عيل: ومراجعة الربدوين،

 اللكوم، من العرب Vم ودواء العلوم ، مشس)هـ573سعد،ت بن سعيد ابن( نشوان امحلريي )6(

 الفكر دار هللا، عبد بن محمد ويوسف إالر)ين عيل بن ومطهر العمري هللا عبد بن حسني: حتقيق

 .2/1065، )َجَرى(، 1999 ،1دمشق،سورية،ط/ بريوت،لبنان الفكر، ودار املعارص

 عيون �سل محمد: البالغة،حتقيق ، ٔاساس)هـ538معر،ت بن محمود هللا جار(الزخمرشي : ينظر )7(

 .1/135،136، )جري(، 1998 ،1ط لبنان، العلمية،بريوت، الكتب السود،دار

 الكبري الرشح غريب يف املنري ، املصباح)هـ770بنعيل،ت محمد بن ٔامحد(الفيويم	 : ينظر )8(

 .1/97،98، )َجَرى(،2القاهرة، ط املعارف، الشـناوي، دار العظمي عبد: للرافعي،حتقيق

االٓداب،  العربية،مكتبة اللغة يف السايمِّ  املشرتك مفردات حازم عيل كامل ا�ين، معجم: ينظر )9(

 .123، ص2008 ،1القاهرة،ط

، )َجَرى(، 2004 ،4ا�ولية،القاهرة،مرص،ط الرشوق الوسـيط،مكتبة مجمع اللغة العربية، املعجم )10(
 .119ص

 .4/135) معي(، 2/268) درع(، 2/151) خس: (ينظر مثال )11(
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 محمد: اللغة،حتقيق يف أالعظم واحمليط ، احملمك)هـ458ٕاسامعيل،ت بن عيل احلسن ٔابو( سـيدة ابن )12(

  .7/351،352، )جري(، 1973 ،1العربية،ط ا�ول جبامعة ا�طوطات النجار،معهد عيل

 عبد ٔامحد: العربية،حتقيق وحصاح اللغة }ج الصحاح، )هـ393حامد،ت بن ٕاسامعيل( اجلوهري )13(

  .2/614، )جعر(، 1990 ،4ط لبنان، بريوت، للماليني، العمل عطار،دار الغفور

) جفع(، 1/217) عشث(، 6/165) رقط(اللغة،  يف أالعظم واحمليط ابن سـيدة، احملمك: ينظر )14(

 .5/145) ٔاخر(، 3/10) حقن(، 3/65) جحب(، 1/205

 .1/136، )جري(لزخمرشي، ٔاساس البالغة، ا: ينظر )15(

  .1/98، )َجَرى(للرافعي،  الكبري الرشح غريب يف املنري الفيويم، املصباح: ينظر )16(

: وتعليق وتقدمي ترمجة اللغة، يف اللكمة ، دور)Stephen Ullmann(ستيفن ٔاوملان : ينظر )17(

 .180، ص1997 ،12والتوزيع،القاهرة،ط والنرش للطباعة غريب برش،دار كامل

  .201نفسه، ص )18(

: أالحاديث وخترجي البخاري،اعتناء ، حصيح)هـ256ٕاسامعيل،ت بن محمد هللا عبد ٔابو(البخاري  )19(

  .1/93، 2007 الرشـيد،اجلزائر، دار بن سعد، عادل الرحامن عبد ٔابو

 .1/446نفسه،  )20(

 .1/488نفسه،  )21(

 .1/511نفسه،  )22(

  .1/571نفسه،  )23(

 .2/205نفسه،  )24(

، 5/95، 2002 ،15للماليني،بريوت،لبنان،ط العمل خري ا�ين الزرلكي، أالعالم، دار: ينظر )25(
5/91 ،3/55. 

 وعبد شاكر محمد ٔامحد: ورشح حتقيق ، املفضليات،)هـ178يَعىل،ت بن محمد ابن(املفّضل الضيب  )26(

 .226،ص6املعارف،القاهرة، ط هارون،دار محمد السالم

 حتقيق وإالسالم، اجلاهلية يف العرب ٔاشعار ، مجهرة)اخلطاب ٔايب بن محمد(زيد القريش  ٔابو )27(

  .368والتوزيع، ص والنرش للطباعة مرص البجاوي،هنضة محمد عيل: رشح وز)دة وضبط
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عنرتة  ديوان رشح ،)ق هـ 22ابن معرو بن معاوية العبيس، ت حنو (عنرتة بن شداد : ينظر )28(

 العريب، الكتاب دار طراد، جميد: والفهارس الهوامش ووضع تقدمي ،)هـ502ت( التربيزي للخطيب

 .180، ص1992 ،1ط لبنان، بريوت،

 .73املفّضل الضّيب، املفضليات، ص )29(

 أالمريية الكربى املطبعة ، ا�صص،)هـ458ٕاسامعيل،ت بن عيل احلسن ٔابو(سـيدة  ابن: ينظر )30(

 .1/46، 1898 ،1ط مرص، ببوالق،

  .1/98، )َجَرى(للرافعي،  الكبري الرشح غريب يف املنري الفيويم، املصباح: ينظر )31(

د يف اللغة، حتقيق)هـ310ٔابو احلسن عيل بن احلسن الُهنايئ، ت(كراع : ينظر )32( qٔامحد خمتار : ، املُنَج

  .59، ص1988، 2معر وضاd عبد البايق، عامل الكتب، القاهرة، ط

  .2/29معجم مقاييس اللغة،  )33(

 .5/95، )قصد(نفسه،  )34(

 .1/221، )جح( )35(

كِّيت ابن )36(  ٔامحد: وحتقيق رشح املنطق، ، ٕاصالح)هـ244ٕاحساق،ت بن يعقوب يوسف ٔابو( الّسِ

 .372املعارف،مرص،ص هارون،دار محمد السالم وعبد شاكر محمد

، الفروق اللغوية، حتقيق )هـ395احلسن بن عبد هللا بن سهل، ت بعد (ٔابو هالل العسكري  )37(
  .126محمد ٕابراهمي سلمي، دار العمل والثقافة، القاهرة، ص: وتعليق

 سلÐن معر: الفقه،حترير ٔاصول يف احمليط ، البحر)هـ794هبادر،ت بن محمد ا�ين بدر( الزركيش )38(

، 2،1992مرص،ط القاهرة، الصفوة، دار أالشقر، سلÐن ومحمد غرة ٔابو لسـتارا عبد: ومراجعة أالشقر،
 .64، ص3ج

 العرب وسنن ومسائلها العربية اللغة فقه يف ، الصاحيب)هـ395ٔامحد،ت احلسني ٔابو(فارس  ابن )39(

، 1997 ،1العلمية،بريوت،لبنان،ط الكتب دار بسج، حسن ٔامحد: ووضع احلوايش تعليق �Vا، يف
  .44،46ص

 .4/442، )فقه(مقاييس اللغة،  )40(
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  .1/454مقاييس اللغة،  )41(

  .44الصاحّيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف �Vا، ص )42(

  .1/286، )جحج(املعجم،  حروف عىل مرتqبا العني كتاب )43(

 رمزي: وتقدمي اللغة،حتقيق مجهرة ، كتاب)هـ321احلسن،ت بن محمد بكر ٔابو( دريد ابن: ينظر )44(

  .1/86، )جحج(، 1987 ،1للماليني،بريوت،لبنان،ط العمل بعلبيك،دار منري

  .1/26هتذيب اللغة، : ينظر )45(

 .3/388، )جح(نفسه،  )46(

  .نفسه )47(

  .1/303، )جحج(العربية،  وحصاح اللغة }ج الصحاح )48(

نشأت بن كامل : محمد بن صاحل العثميني، رشح أالصول من عمل أالصول، اعتناء وتعليق: ينظر )49(

 .329املرصي، دار الَبصرية، إالسكندرية، مرص، ص

  .3/387، )جح(هتذيب اللغة، : ينظر )50(

  .13/91ا�صص،  )51(

  .3/36، )زور(ابن فارس، مقاييس اللغة، : ينظر )52(

، تفسري البحر احمليط، دراسة وحتقيق )هـ745د بن يوسف بن عيل، تمحم(ٔابو حيان أالندليس  )53(
زكر) عبد اtيد النويت ؤامحد : عادل ٔامحد عبد املوجود وعيل محمد معوض، وشارك يف التحقيق: وتعليق

، 1993، 1عبد احلي الفرماوي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: النجويل امجلل، وتقريظ
8/505. 

  .1/169، )جحج(البالغة، ٔاساس  )54(

 حتقيق القرآن، غريب يف ، املفردات)هـ502محمد،ت بن احلسني القامس ٔابو(الراغب أالصفهاين  )55(

 .1/141،)جح(الباز،  مصطفى نزار مكتبة الباز، مصطفى نزار مبكتبة والبحوث ا�راسات مركز: وٕاعداد

  .3/1282، )َحجq (اللكوم،  من العرب Vم ودواء العلوم مشس )56(

، كتاب التعريفات، مكتبة لبنان، بريوت، )هـ816عيل بن محمد احلسيين، ت(الرشيف اجلرجاين  )57(
  .85،86، ص1985
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  .182اللغة،ص يف اللكمة دور )58(

 حتقيق مكتب: احمليط،حتقيق ، القاموس)هـ817يعقوب،ت بن محمد ا�ين جمد(آ�دي  الفريوز )59(

 ،8الرسا³،بريوت،لبنان،ط مؤسسة العرقسويس، نعمي محمد: ٕ�رشاف الرسا³ مؤسسة يف الرتاث
 .183، ص)احلَج	 (،2005

 اللغة علوم يف ، املزهر)هـ911بكر،ت ٔايب بن الرحامن عبد ا�ين جالل(السـيوطي : ينظر )60(

 ومحمد بك املوىل جاد ٔامحد محمد: احلوايش وتعليق املوضوعات وعنونة وتصحيح وضبط ؤانواعها،رشح

  .3،1/295ط القاهرة، الرتاث، دار مكتبة البجاوي، محمد وعيل ٕابراهمي الفضل ٔابو

 .1/427نفسه، : ينظر )61(

  .1/121، )َحجq (للرافعي،  الكبري الرشح غريب يف املنري املصباح )62(

ِبيِديّ  )63( qجواهر من العروس ، }ج)هـ1205احلُسيين،ت مرتىض محمد السـيد الفيض ٔابو( الز 

 الكويت،الكويت، حكومة مطبعة فراج، ٔامحد السـتار عبد: ومراجعة الرتزي، ٕابراهمي: حتقيق القاموس،

  .5/459،460،461، )جحج(، 1972

qَسِفي  )64( لََبة يف »صطالحات الفقهية، )هـ537جنم ا�ين ٔابو حفص معر بن محمد، ت(الن qِطلَْبة الط ،
  .108، ص1995، 1ريوت، لبنان، طخا� عبد الرحامن العك، دار النفائس، ب: ضبط وتعليق وخترجي

  .3/15، 2/175، 7/341، 5/94خري ا�ين الزرلكي، أالعالم، : ينظر )65(

  .174املفّضل الضّيب، املفضليات، ص )66(

، ديوان أالعىش الكبري مميون بن قيس، حتقيق )هـ7مميون بن قيس بن جندل، ت(أالعىش  )67(
 .191، ص1950محمد حسني، إالسكندرية، : ورشح

 .190نفسه، ص )68(

  .207نفسه، ص )69(

 .1/221، )جح(ابن فارس، مجمل اللغة،  )70(

  .3/1257اللغة،  مجهرة كتاب )71(

  .108ِطلبة الطلبة يف »صطالحات الفقهية، ص )72(
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  .1/286، )جحج(املعجم،  حروف عىل مرتqبا العني كتاب: ينظر )73(

 .136معجم مفردات املشرتك السايم للغة العربية، ص: ينظر )74(

، 993 ،2نرشه،ط عىل بغداد جامعة ساعدت إالسالم، قبل العرب }رخي يف جواد عّيل، املفصل )75(
6/347. 

  .نفسه )76(

  

  

  

  

  

  

  

        
        
        
        
        
        
        
        


