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  المقدمة

كجعؿ لو أسراران ال ، أنزؿ القرآف الكريـ بالمغة العربية، الحمد هلل رب العالميف 
سيدنا محمد  عمى السالـي ك  صالةي الك ، يكشفيا إال لمف أنعـ عميو بالفضؿ كاإلكراـ

َوَعلََّمَك َما لَْم َتُكْن َتْعلَُم   :-عز مف قائؿ-فقاؿ ربو أحسف العمكـ الذم عٌممو 

ا ْضُل ّللاَِّ َوَكاَن فَ   َعلَْعَك َعِاعم 
 كبعد:( 1)

أصػػؿ  نػػو يكقفنػػا عمػػى ؛ يعػػد مطمبػػان ميٌمػػان عػػف سػػر ةسػػمية ا شػػيا   فػػ ف البحػػثى  
الػذم  المغػكمى  ةطع أف نسػةلمص الجػذرى الةي ربمػا لػـ نسػ المسمياتً مف  اشةقاؽ كثيرو 

 ٍْ ؛ اـ بيػػاـ يعػػد ةعميػػؿ الةسػػمية مػػف المباحػػث الةػػي يجػػب االىةمػػكمػػف ثىػػ، قت منػػوةى شيػػاي
كقد ،  شيا لمسميات ايمة الةعبيرية كالداللية لقً اإدراؾ العرب كذلؾ  نيا ةكشؼ لنا 

ر كلػـ أزؿ أفٌكػ، فكرت كثيران في ىػذا المكضػكع عنػدما كجدةػو مةنػاثران فػي ثنايػا الكةػب
 ؛بعمػػؿ ىػػذا البحػػث المةكاضػػع فػػي ةعميػػؿ الةسػػميةدت العػػـز عمػػى أف أقػػـك حةػػى عقٌػػ

يػد أنػي ال أحػب البحػث فػي بى ، مػف ا شػيا  عمػى سػر ةسػمية كثيػرو  كقفنػاةي  ليككف لبنةن 
إذا كػػاف مةعمقػػان بكةػػاب اهلل لصكصػػان ا بػػؿ أحػػب البحػػث فػػي كػػؿ شػػي و المغػػة كحػػدى

( ) فػػي )مجمػػع البحػػريف  ىػػذا البحػػث )أعنػػي ةعميػػؿ الةسػػمية(كمػػف ثػػـ فقػػد الةػػرت
ةػػاب فػػال بػػد كقبػػؿ أف أةحػػدث عػػف ةعميػػؿ الةسػػمية فػػي الك كمطمػػع النيػػريف لمطريحػػي(

بيػد أنػو قبػؿ ، مف إعطا  نبذة عف مؤلؼ الكةاب كالمنيج الذم سار عميو في ةأليفػو
الػػذم ينةحيػػو ىػػذا يجػػو فػػال بػػد مػػف اإلشػػارة إلػػى المنحػػى الحػػديث عػػف الطريحػػي كمن

ان مػػػف إلػػػى أف ىػػػذا الكةػػػاب يعػػػد كةابػػػان معجمٌيػػػ نبػػػوـ فػػػ ني أحػػػب أف أي كمػػػف ثىػػػ، البحػػػث
ـ فقػد كمػف ثىػ، النبكم الشػريؼكالحديث الكريـ لقرآف الكةب الةي ةةحدث عف غريبي ا

سػػار فيػػو عمػػى مػػنيج مدرسػػة القافيػػة الةػػي  رةػػب المػػكاد دالػػؿ الكةػػاب ةرةيبػػان معجميػػان 
كمػا أصػمو كاكا إال أنػو جعػؿ بػاب اليمػزة ةجعؿ أكالر الكممات أبكابان كأكائميا فصػكالن 

                                                 

 .111 النسا :( 1)
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ب المكاد دالؿ بحثي ىذا رةٌ كقد كاف يمكف أف أ، سماه باب ا لؼ كاحداى  أك يا  بابان 
كمػػا ، بحسػػب الةعميػػؿ بحيػػث يكضػػع مػػا ةكػػكف العمػػة فيػػو راجعػػة إلػػى الصػػفة ةحةيػػا

كجػػػدت أف لػػػبعض بيػػػد أننػػػي ، ةكػػػكف العمػػػة فيػػػو راجعػػػة إلػػػى الكظيفػػػة ةحةيػػػا كىكػػػذا
ب المػكاد دالػؿ البحػث كفػؽ الةرةيػب آثرت أف أرةٌ ـ كمف ثى ، الكممات أكثر مف ممحظ

؛ حب الكةاب كاضعا الكممة المقصكدة بالةعميؿ بيف قكسيفذم سمكو صاالالمعجمي 
ػػؿ الكشػػؼ عػػف و يي ٍسػػحةػػى يى  كحةػػى يةثنػػى ذكػػر  -ةعػػالى -رادة إف شػػا  اهلل الكممػػة المي

كيةككف البحث مف مقدمة كنبذة كةمييد ثـ دراسة ،لمكممةمحظو في الةعميؿ أكثر مف مى 
 .لفيارسثـ اللاةمة كا، كره الطريحيةعميؿ الةسمية مف لالؿ ما ذى 

فأما المقدمة فقد ذكرت فييا سبب الةيارم ىذا المكضكع كمنيجي في عمؿ ىذا  
كأمػػا ، وفعػػف الطريحػػي كمصػػن   ملةصػػرةن  كأمػػا النبػػذة فقػػد أعطيػػت فييػػا فكػػرةن ، البحػػث

كالفػػرؽ بينػػو كبػػيف ، الةمييػػد فقػػد ةحػػدثت فيػػو عػػف ةعميػػؿ الةسػػمية مػػف حيػػث مفيكمػػو
ثـ ةأةي دراسة ، أف ةندرج ةحةيا ةسمية ا شيا  ثـ بينت العمؿ الةي يمكف، االشةقاؽ

ػ ا سما  مف لالؿ المكاد الةي ذكرىا الطريحي مبينان  ف كافقػو كمػف لالفػو بالدراسػة مى
 .ي في ما ذىب إليو مسةصحبان الدليؿ عمى ما ذىبت إليويكرأ
إنػػو ، كأف يجعمػػو لالصػػان لكجيػػو الكػػريـ، كاهلل أسػػأؿ أف يكمػػؿ ىػػذا العمػػؿ بػػالةكفيؽ 
 .ادر عمى ذلؾ كىك نعـ المكلى كنعـ النصيرالق
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 صنفهنبذة عن الكتاب يم
  ف الكتابصنم

ي بف الشيخ محمد عًمػا ديب الشيخ فلر الديف ث المغكم العالـ الفقيو المحد  ىك  
بػف الشػيخ لفػاجي بف الشيخ أحمد بف الشيخ طريح ي بف الشيخ أحمد بف الشيخ عمً 

بػػف الشػػيخ جمعػػة بػػف الشػػيخ الشػػيخ لمػػيس بػػف الشػػيخ حيمػػة بػػف اض بػػف الشػػيخ فٌيػػ
، بػػػف الشػػػػيخ يعقػػػكب المسػػػػممي العزيػػػػزمبػػػػف الشػػػيخ داكد بػػػػف الشػػػيخ جػػػػابر سػػػميماف 

 757سػػنة لػد كي  (1)(ابي الجميػؿ حبيػب بػف مظػػاىر ا سػدمي نسػبو إلػى الصػػحالمنةًيػ
 .(2)ـػى 1863سنة كةكفي ، ػى

بيذا االسـ  و كسبب ةسمية، اشةير ىك كأسرةو بالطريحي نسبة إلى الشيخ طريح 
، و حمميػا سػبع مػرات مةكاليػاتزكجػالشيخ لفاجي كالد الشيخ طريح قػد أسػقطت أف 

 كػػران بعػػد ىػػذه اإلسػػقاطاتً ذى إذا رزقػػو اهلل و بالشػػيخ طػػريح نػػذر كالػػده حممػػت زكجػػكلمػػا 
كالطريحي ( 3)فمما كلدةو سماه أبكه بيذا االسـ كفا  بنذرهيو طريحان سمٌ أف يي  المةكالياتً 
 الفقير الحقير ةراب أقداـ المػؤمنيف) عند إمضائو كىي اف يسةعمميا كثيران لو مقكلة ك
أما عف الكةاب فقد سبقت اإلشارة إلى أف اسػمو  ،ىذا عف الطريحي ،(4)(فلر الديف

                                                 

يكجػػد بعػػض االلةالفػػات فػػي نسػػبو مثػػؿ مػػا جػػا  فػػي ىديػػة العػػارفيف أسػػما  المػػؤلفيف كآثػػار  (1)
 ـ1774ق1211دار الكةػػػب العمميػػػة /سػػػنة / 1/214المصػػػنفيف /إسػػػماعيؿ باشػػػا البغػػػدادم /

ار /د3/116طػػريح ابػف محمػد كلطػػأه صػاحب ا عػالـ /ليػػر الػديف الزركمػػي / )فلػر الػديف:
  .ـ4884اللامسة عشرة /–لبناف -العمـ لممالييف بيركت 

برككممػػػاف ةػػػاريخ  ا دب العربػػػي /كػػػارؿ  ،3/116 ،  1/444ينظػػػر فػػػى ةرجمةػػػو: ا عػػػالـ / (2)
7/144. 

 .1/3مجمع البحريف/، 7/144ةاريخ ا دب العربي/، 3/116، 1/444ا عالـ/ ينظر: (3)

البحػػريف كمطمػػع النيػػريف فػػي ةفسػػير غريػػب القػػرآف مجمػػع  ككةابػػو:، 3/116ا عػػالـ / ينظػػر: (4)
سػنة ، ا كلػى، لبنػاف-بيػركت، مؤسسػة الةػاريخ العربػي، ةحقيؽ أحمػد الحسػيني، 1/3كالحديث

 ـ.4885ىػ/1246
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بيد أف البعض قػد ، مجمع البحريف كمطمع النيريف في ةفسير غريب القرآف كالحديث
إلى الطريحي حةى ال يمةبس بمؤلفػات  وناسبي (مجمع البحريف)اكةفى ب طالؽ عميو 

 (1)بيذا االسـفي فنكف شةى كثيرة  

شػي  بػدائرة ليس كةاب لغة فحسب بػؿ أشػبو  نو ؛ عممية ىائمةكالكةاب لو قيمة  
فمقػػػد قػػػاؿ عنػػػو صػػػاحب ، ؼالمؤل ػػػاإلسػػػالمية المةداكلػػػة فػػػي عصػػػر معػػػارؼ لمعمػػػـك 
كلقػد أبػدع فػي ذلػؾ ، ةػبف كةاب مجمع البحريف مف أحسف الكإثـ " :رياض العمما 

كمػػا أف  –كلغػػات الحػػديث لاصػػة جمػػع فيػػو بػػيف ةفسػػير لغػػات غريػػب القػػرآف حيػػث 
 ،(2)مػف اإلماميػة" فػو أحػد يكلػـ يسػبقو إلػى ةأل-العامة قػد ألفػكا كثيػران فػي لغػة حػديثيـ

لبنػػػاف كنشػػرةو مؤسسػػة الةػػاريخ العربػػي ببيػػركت ، كقػػد حقػػؽ الكةػػاب أحمػػد الحسػػيني
 ـ. 1763رل صادرة عف مكةبة اليالؿ ببيركت سنة كلو طبعة أل، ـ 4885

 تمىيد في تعليل التسمية يما يتعلق بىا

حػث الرائػدة فػي فقػو المغػة اسػةطاع الباحػث إف ةعميؿ الةسػمية يعػد بحػؽ مػف المبا 
ةعميػػػػؿ يمػػػػة العمميػػػػة لحقيقػػػػة القً مػػػػا يكضػػػػح جمػػػػع فيػػػػو مػػػػف مػػػػأثكرات الطريحػػػػي أف ي

مفيػػـك أف أكضػػح و عػػف الطريحػػي جمعةػػ بيػػد أنػػو يجػػدر بػػي قبػػؿ ذكػػر مػػا، الةسػػمية
ذكػػػر معنػػػى ةعميػػػؿ الةسػػػمية ال بػػػد مػػػف اإلشػػػارة إلػػػى أف كقبػػػؿ أف أ ،()ةعميػػؿ الةسػػػمية

                                                                                                                        

إيضػػػاح المكنػػػكف فػػػي الػػػذيؿ عمػػػى كشػػػؼ الظنكف/إسػػػماعيؿ باشػػػا بػػػف محمػػػد أمػػػيف  /دار الكةػػػب 
   القنػػػكع بمػػػا ىػػػك مطبػػػكع /أدكر فنػػػديؾ / اكةفػػػا ، ـ1774ق 1211سػػػنة  2/211العمميػػػة بيػػػركت /

/دار الغرب  14كمعجـ المعاجـ /أحمد الشرقاكم إقباؿ ص، ـ / 1674بيركت سنة  -دار صادر
/دار 23كمعجـ المعاجـ /يسرم عبد الغنػي عبػد اهلل ص، 1771الثانية -لبناف–اإلسالمي بيركت 

 ـ. 1771ق 1211ا كلى سنة –بيركت  –الجيؿ 
 1/153أعالـ الشيعة نكابغ  الػركاة فػي رابعػة المئػات /أغػا بػزرؾ الطيرانػي / طبقات ينظر:  (1)

 .ـ 1751- ىػ1178ا كلى :-لبناف-عمي ةقي فنركم /دار الكةاب العربي بيركت /ةح:
 .4نقال عف رياض العمما  ص 1/18مجمع البحريف مقدمة المحقؽ /  (2)
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رأكا أف ا سما   (1)فالذيف قالكا باالصطالح، ةعميؿ الةسمية يرةبط بقضية نشأة المغة
دد بصػػػكلسػػػت ، فقػػػد رأكا أف ا سػػػما  ال ةعمػػػؿ (2)كأمػػػا الػػػذيف قػػػالكا بػػػالةكقيؼ، ةعمػػػؿ

أمػػػا عػػػف (3)كالػػػذم يريػػػد المزيػػػد فميرجػػػع إلييػػػا فػػػي مكاضػػػعيا ، ةأصػػػيؿ ىػػػذه القضػػػية
أك صفة ما يككف االسػـ حظه أف يككف في الشي  المسمى ممٍ  فيو:مفيكميا فقد ذكر 

كةعميػػؿ الةسػػمية " (4)فيكػػكف ذلػػؾ الممحػػظ أك الصػػفة ىػػك عمػػة الةسػػمية ؛ معبػػران عنيػػا
أك اشػػةقاقية حقيقيػػة   عػػف عالقػػةران صػػكرة مػػف صػػكر االشػػةقاؽ مػػف حيػػث ككنػػو معبػػ

 نػػػػو يشػػػػمؿ الػػػػربط بػػػػيف ؛ بيػػػػد أف االشػػػػةقاؽ أعػػػػـ مػػػػف ةعميػػػػؿ الةسػػػػمية (5)مةكىمػػػػة"
)أسػما  لػاص با سػما  أما ةعميؿ الةسمية ف نو ، مشةرؾاسةعماليف أك أكثر بمعنى 

كعمػى ىػذا  ،(6)أك كظيفػةحيث يقكـ ببياف ألذ االسػـ مػف معنػى أك صػفة  (ا جناس
أك  ،ان  ف الممحػػػظ قػػػد يكػػػكف كظيفيػػػ؛ الةعميػػػؿ ينحصػػػر فػػػي ثالثػػػة أشػػػيا فػػػ ف ممحػػػظ 

                                                 

محمػػػد عمػػػي النجػػػار /دار  /ةػػػح:1/28اللصػػػائص /أبػػػك الفػػػةح عثمػػػاف ابػػػف جنػػػي / ينظػػػر:   (1)
الثانيػػة المزىػػر فػػي عمػػـك المغػػة كأنكاعيػػا /عبػػد  ط: -بيػػركت لبنػػاف -اليػػدل لمطباعػػة كالنشػػر 

 محمد أحمد جػاد المػكلى كآلػريف/دار الةػراث /ط: /ةح: 1/6الرحمف جالؿ الديف السيكطي /
 .الثالثة د ت

حمػػد صػػقر عيسػػى البػػابي السػػيد أ /ةػػح:4الصػػاحبي فػػي فقػػو المغػػة /ابػػف فػػارس ص ينظػػر:  (2)
  .ـ1755سنة -القاىرة-الحمبي

، بحػػث منشػػكر فػػي مجمػػة المغػػة العربيػػة بالمنصػػػكرة، ةعميػػؿ ا سػػما  /أد محمػػد حسػػف جبػػؿ  (3)
 .1778+1218العدد العاشر سنة 

  2العدد العاشر مقاؿ لمدكةكر محمد حسف جبؿ ص، مجمة المغة العربية بالمنصكرة ينظر: (4)
  .2صةعميؿ ا سما   (5)
بعنػػكاف شػػرح الشػػياب  432كحيػػد عبػػد المقصػػكد إسػػماعيؿ زايػػد ص رسػػالة الػػدكةكراه/ ينظػػر:  (6)

 اللفاجي لكةاب الشفا  كحاشيةو عمى ةفسير البيضاكم دراسة داللية.



 دكتير/ زينىم مرسي بديي 
 

 - 599 - 

عػف ذلػؾ كيرل ا سةاذ الدكةكر محمد حسف جبؿ ةكسيع الدائرة  ،(1)أك صفة، معنى
 فيما يمي:مالحظ أكثر مف ذلؾ يمكف إجماليا  فيذكر

ية أعنػي ةسػم)كىػذا السػبيؿ لمةسػمية   : خمذ منىماتسمية الشيء باسمم مادتمه التمي    
مػػف كمفػة الةلصػػيص فيػك ال يةنػػاكؿ أكثػػر سػبؿ الةسػػمية ةلففػان  (ي  باسػػـ مادةػوالشػ

نمػا ، أك ىيئةػولصائص الشي  المسػمى أك كظيفةػو  يشػير إليػو باسػـ مادةػو لقػرب كا 
، كلػذلؾ ةسػةعممو العامػة كثيػران ؛ ك نػو يغنػي عػف الةفاصػيؿ أحيانػان ، العمـ بيا كشيكعو

قػدـ الةػي يع جفنػة كىػي القصػعة الكبيػرة جمػ (كمف ا مثمة الةي ةكضح ذلؾ )الجفاف
فيػػي ىنػػا قػػد سػػميت باسػػـ المػػادة الةػػي صػػنعت   ،(2)فييػػا الثريػػد كنحػػكه مػػف الطعػػاـ

  .كىي اللشب ا سكد، منيا
كىػػذا الكصػػؼ قػػد يكػػكف فػػي الشػػي  بمعنػػى أنػػو فيػػو  : تسمممية الشمميء بيصممف  فيممه

؛ بػػؿ باسػػميا ىػػذاكمػػف أمثمػػة ىػػذا النػػكع ةسػػمية اإلكيةحقػػؽ بالصػػكرة المثمػػى ، أساسػػان 
فقػد فيي ةجةػزئ عنػو بمػا فػي أبػدانيا ال ةعطػش  نيا ةحةفظ بالما  في أبدانيا زمنان 

، عرؼ عنيا أنيا ةصبر عف المػا  نحػك مػا يقػرب مػف عشػريف يكمػا بمػا قػد الةزنةػو
كأبػؿ ، عػف المػا  ()أم الحشػيش الػذم يرعػاهزأ بالرطػب جػ أبؿ الكحش: كمنو أيضان:

،كفي كػػؿو السػػحب الةػػي ةحمػػؿ المػػا  كاإلبػػؿ: ع عػػف فراشػػيا،امةنػػ لرجػػؿ عػػف امرأةػػو:ا
(3)الةزاف لمما 

 

 عممػػػػػػػػو أك بلكاصػػػػػػػػو كصػػػػػػػػفاةو فػػػػػػػػي عممػػػػػػػػو  أم: تسمممممممممية الشمممممممميء بي يفتممممممممه
أم قشػػطو ظػػاىر السػػطكح الطينيػػة ، فقػػد سػػمي بػػذلؾ لقممػػو (كمػػف أمثمػػة ىػػذا )القمػػـ

 نػو يكةػػب ؛ كالكةػاب سػمي كػذلؾ، الةػي كػاف يكةػب بػو عمييػا حفػػران كنقشػان كالحجريػة 

                                                 

 .435، 434المصدر السابؽ ص ينظر:  (1)
 .ف(، ؼ، المساف)ج :ينظر  (2)
 .ؿ(، القامكس )أب، المساف ينظر: (3)
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؛ ركرةكالقىػ، كااللةبػارمػف السػبر كالةجربػة كالسبكرة سميت كػذلؾ لمةػدريب عمييػا ، فيو
  . ف المائع يسةقر فييا أعمؽ اسةقرار

أسػما  القرابػة  :كمػف ذلػؾ ، سمبته إليمهتسمية الشيء بالن ر إلم  عقتتمه بريمرن ين  
 فا ب يغذك أبا،، القةىذه الععف ؿ منيا معناه المعبر كلككا ب كا ـ كا خ كالعـ 

بأليػو بانةمائيمػا إلػى ا ب ربػيط يػربط : كا خ، ىي المبدأ كا صؿ الذم كلػد كا ـ:
، كلكنيػػا يائيػػػةربػػػاط مػػادم ابػػة القمػػيص كا ليػػة العػػركة الةػػي ةشػػػد إلييػػا لد، أك ا ـ

كالنصػػؼ كالربػػع كا جػػزا  ، كمثػػؿ ىػػذا ةمامػػان الجػػار كأسػػما  المكػػاف ا مػػاـ كاللمػػؼ
  .ككذلؾ ا سما  المنسكبة كاليندم كالمشرقي كالمغربي ،كالضعؼ

 كالغػػػػػػػدا  كالصػػػػػػػبكح كالعشػػػػػػػا  كالسػػػػػػػحكر   تسممممممممية الشممممممميء بمقبسمممممممه زمانممممممما  
أف ما سبؽ ىك ا ساس في الةعميؿ بيد أنو يرل أف ىناؾ أشيا   جبؿ كيرل الدكةكر

 شػػػي  باسػػػـ جزئػػػوكمنيػػػا ةسػػػمية الألػػػرل فػػػي الةعميػػػؿ لكنيػػػا غيػػػر منةشػػػرة كسػػػابقةيا 
،كالعامػػػة ة كاللطبػػػة كممةعػػػكالجم ،ان،كالصػػػالة قرآنػػػان كاإلبػػػؿ ىدي ،كةسػػػمية العبػػػد رقبػػػة

 كأ،كالبيت سػػػقفان كفرعػػػان،كالفرد رأسػػػان ةسػػػةعمؿ ىػػػذا كثيػػػران فةطمػػػؽ عمػػػى الشػػػجرة عػػػكدان 
 .جداران 

كةسمية كعا  ، كةسمية االعةقاد قكالن   تسمية الشيء بمجايرن  ي ما وي منه بسبب
)مػع أف كةسمية المػزادة راكيػة  (مع أف السفرة ىي الطعاـ نفسو)طعاـ المسافر سفرة 

الػريح  كالسػحابة النافجػة )مػع أف النافجػة ،(1)(الراكية البعير الذم يحمؿ عميو المزادة
كةسػػػمية ،  نػػػو منيػػػا ينػػػزؿ؛ كةسػػػمية المطػػػر سػػػما  (2)(الشػػػديدة الةػػػي ةثيػػػر السػػػحاب

نة )مػع أف الظعينػة اليػكدج ةسػافر كةسمية المرأة بالظعي،  نو بو ينبت ؛النبات ندلن 
ةسػمية الشػي  باسػػـ مكانػو كةسػمية أىػداب العػيف أشػفاران )مػػع  كمػف المالبسػة: ،(فيػو

                                                 

 .ف(، ع، )ظ العيف (1)
 .ج(، ؼ، المقاييس )ف، المساف ينظر: (2)
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ككةسػػػػمية المقػػػػابر  (أف ا شػػػػفار ىػػػػي أطػػػػراؼ الجفػػػػكف الةػػػػي ةيػػػػبط عمييػػػػا ا ىػػػػداب
كغائطان كبػرازان  ككةسمية الحدث نجكان  (رابقمحرا  ةككف فييا الصبالجبانة )مع أنيا ال

 .(ةيـاكانكا يقضكف فييا حاجا رض مف ع أف ىذه أسما  لبقاع )م

، كمف ا مثمػة الةػي ةكضػح ىػذا ةسػمية العنػب لمػران  : تسمية الشيء بما يؤيل إليه
 ككةسػػمية الكػػبش ذبيحػػان قبػػؿ أف يػػذبح باعةبػػار مػػا يػػؤكؿ، كالقةيػػؿ قبػػؿ أف يقةػػؿ قةػػيالن 

 .إليوا يؤكؿ باعةبار مكك طالقيـ عميو ضحية قبؿ أف يضحى بو  إليو

كمػػف ذلػػؾ ةسػػميةيـ ىبػػكب الػػريح عنػػد الفجػػر جشػػأة  :تسمممية الشمميء بممما يشممبىه 
بػػػرة ا  ك ، راعبرة الػػػذ كػػػبػػػرة إدقيػػػؽ ككةسػػػميةيـ كػػػؿ طػػػرؼ ، ليػػػا بةػػػنفس المعػػػدف ةشػػػبييان 
كمػػف ذلػػؾ ، بػػرة الفػػرسا  ك ، برة الزىػػرة ككػػ، بػػرة القػػرف كالمسػػافا  ك ، بػػرة العقػػربا  ك ، النحمػػة

  .قة لكؿ شي  رأسان أيضان ةسمية البداية الدقي

كػػالزرع كالنبػػات  : تسمممية الشمميء بالمصممدر مممرادا  بممه اسممم الفاعممل  ي المفعمميل
  .المزركع كالنابت كالمكةكبكالكةابة بمعنى 

كالعبػػد كا سػػكد لمحيػػة ككػػا بطح كا جػػرع  : تسمممية الشمميء بصممفة تسيلمم  اسممما  
ذلؾ  بكؿ كغيركالقككأسما  الريح الجنكب كالدبكر  (كا برؽ )كىي بقاع مف ا رض

ككػؿ ىػذه ، ككالربيئػة كالطميعػة كالكديعة،كالرىينػة، مف ا سما  الةي ةسمى بيا الريح
  .صفات ةحكلت أسما 

، كقػػد عػػرؼ ىػػذا ا سػػمكب قػػديمان  : التسمممية بالنقممل عممن اسممم مسممم  سممابق لعقتممة
كاشػػػػةير القػػػػكؿ بػػػػو فػػػػي ا لفػػػػاظ اإلسػػػػالمية كػػػػالمؤمف كالمنػػػػافؽ كالركػػػػكع كالسػػػػجكد 

قديمة نقمت منيا إلى معػافو أحػدثيا  الةطػكر  فيذه ا لفاظ كانت ليا معافو ، صالةكال
مفيػػػكـ ةعميػػػؿ الةسػػػمية كبعػػػد أف أكضػػػحت  (1)كقػػػد حػػػدث النقػػػؿ لعالقػػػة، االجةمػػػاعي

ف ني أرل أف  جبؿ قات الةي يمكف أف ةندرج ةحةيا كما ذكرىا ا سةاذ الدكةكركالعال
                                                 

 .بةصرؼ 14ةعميؿ ا سما  ينظر: (1)
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ف  ف دائػػرة الةعميػػؿ كممػػا كانػػت  ؛ؿ رأمه سػػائغه كػػاف قػػد كسػػع دائػػرة الةعميػػ مػػا ذكػػره كا 
كقػػػد آثػػػرت أف ، أكسػػػع اسػػػةطاعت أف ةسػػػةكعب جميػػػع ا مثمػػػة الةػػػي ذكرىػػػا القػػػدما 

مف المالحظ حةى أككف قد بينت ذلؾ كما أكضحو  جبؿ أسكؽ كؿ ما ذكره الدكةكر
كبعػػد ىػػذا ، فيسػػةطيع القػػارئ أف يعػػيش معػػي فػػي ا مثمػػة الةػػي أذكرىػػا عػػف الطريحػػي

مػف كةػاب كر عمػى دراسػة مػا جمعةػو اؼ مع ةعميؿ الةسػمية كمفيكمػو يػأةي الػدلةطك ا
 .(الطريحي )مجمع البحريف كمطمع النيريف في غريب القرآف كغريب الحديث

 عند الطريسي  علل التسمية

كةػػاب مجمػػع كػػف جمعػػو مػػف أمثمػػة ةحػػت ىػػذا النػػكع مػػف الةعميػػؿ عػػف مٍ ىػػذا مػػا أى  
 :كىاؾ ىذه ا مثمة،ذكرهعميؿ في كؿ مثاؿ أالةممحظ  البحريف لمطريحي مكضحان 

 ()األب 

فػالطريحي فػي ىػذا الػنص ، (1)"ذا سمي ا ب أبان كبي، كةوا غذأبك الصبي  تي كٍ "كأبى  
أكػاف لػو ابػفه عمػى جيػة  سػكا ن  كهيغػذمف باب أف لو ابنػان  يبيف سبب ةسمية ا ب أبان 

قيػا ةسػػمية الشػػي  كىػذا ممحػػظه فػػي عمػة الةسػػمية طري، الحقيقػة أـ عمػػى جيػة المجػػاز
كا ـ ىػي ا صػؿ كالمبػدأ الػذم ، كفا ب يغػذ، سبةو إليوبالنظر إلى عالقةو بغيره كنً 

كىػذا يؤكػد شػيرةو عنػد العػرب  (2)مػا ذكػره الطريحػي إلػى ابػف فػارس  أشػاركقػد ، كلد
 .مما يدؿ عمى صحة ما ذىب إليو الطريحي

 ()األبياء

مكػػػاف بػػػيف الحػػػرميف عػػػف  :-ليػػػرا بفػػػةح أكلػػػو كسػػػككف ثانيػػػو كالمػػػد أ -ك"ا بػػػكا   
كفي ىذا النص  (3)السيؿ كنزكلو فيو" ئسمي بذلؾ لةبكٌ ....المدينة بنحك ثالثيف ميالن 

                                                 

مؤسسػػػة  أحمػػػد الحسػػػيني /ط: م(/ةػػػح:، ب، مجمػػػع البحػػػريف كمطمػػػع النيػػػريف /الطريحػػػي )أ (1)
 .ـ 4885 ػى1246ط ا كلى  –الةاريخ العربي لمطباعة كالنشر كالةكزيع 

 .ك(/ةح :عبد السالـ محمد ىاركف، ب، )أ فارس مقاييس المغة /أحمد بف ينظر: (2)
 .م(، ب، مجمع البحريف )أ (3)
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 مكاف بيف مكة كالمدينة يبعد عف المدينة بنحك ثالثيف ميالن  (أيضان يذكر أف )ا بكا 

أف ثػػـ يبػػيف الطريحػػي عمػػة الةسػػمية فيػػذكر  ،(2)أنػػو مكضػػعه  كيػػذكر ابػػف منظػػكر ،(1)
الةػي فيػو كمالزمةػو لػو فكأنػو مػف مبػا ة البئػر سبب ةسميةو بيذا االسػـ نػزكؿ السػيؿ 

كػػر ابػػف كذً  (4)ف ابػػف فػػارس أف المػػادة ةػػدكر حػػكؿ الرجػػكعكقػػد بػػي   (3)يرجػػع إلييػػا المػػا 
نػػو يمكػػف ثػػـ إ، لممػػادة ىكػػذا يػػدؿ عمػػى صػػحة مػػا ذكػػره الطريحػػيكابػػف فػػارس منظػػكر 

كعميػػو يكػػكف ، باعةبػػار ةكػػرار الفعػػؿ أوليماا  ف حظػػيمٍ مػػف لػػالؿ مػػا ذكػػره اسػػةنباط مى 
 .طريؽ الةعميؿ الفعؿ

كعميػػػو يكػػػكف طريػػػؽ الةعميػػػؿ الةسػػػمية ، باعةبػػػار أنػػػو مكػػػاف لةجمػػػع السػػػيؿ ث نييمااا  
 ف السػػيؿ لمػػا ةكػػرر نزكلػػو فػػي ىػػذا المكػػاف سػػمي ا بػػكا  لػػذلؾ ؛ مكانػػان بػػالمالبس 

كذكػر أف ، مكػة كالمدينػة كقد ذكرىا الحمكم في معجمو عمى أنيا قريػة بػيف، السبب
كبػػي ف أنػػو ال ، مػػف النػػاس مػػف يػػذىب إلػػى أنيػػا سػػميت بػػذلؾ مػػف ا ٍكبػػا  كلطػػأ ىػػذا

كرجػػح رأم مػػف ذىػػب إلػػػى أنيػػا سػػميت بػػذلؾ لنػػػزكؿ ، يجػػكز إال  عمػػى جيػػة القمػػػب
 لشيرةو.كىذا يقكم ما ذىب إليو الطريحي ،(5)السيؿ فييا

 ()البادية

فػػػالطريحي فػػػي ىػػػذا   (6)"لباديػػػة لظيكرىػػػاكمنػػػو سػػػميت ا، ظيػػػرهأ كأبػػػدل الشػػػي :" 
كىذا ممحظه فػي الةعميػؿ طريقػو ، سميت بيذا االسـ لظيكرىا (النص يرل أف )البادية

                                                 

 /ةػػػح: 4ار فػػػي لبػػػر ا قطػػػار /محمػػػد بػػػف عبػػػد المػػػنعـ الحميػػػرم صينظػػػر: الػػػركض المعطػػػ (1)
 .1768الثانية  دار السراج /ط: /ط:-بيركت-مؤسسة ناصر لمثقافة إحساف عباس /الناشر:

 .م(، ب، )أ مكسالقا، ا(، ك، )ب المساف ينظر: (2)
  .دار المعارؼ ط: ا(، ك، لساف العرب /ابف منظكر )ب (3)

 .أ(، ك، )ب المقاييس ينظر: (4)
 بيركت. –/دار الفكر 1/57معجـ البمداف /ياقكت الحمكم / ينظر: (5)
 .ل(، د، مجمع البحريف )ب (6)
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كقػػد ، كقػػد يكػػكف الفعػػؿ عمػػى أف مػػادة بػػدا يبػػدك ةػػدكر حػػكؿ الظيػػكر كالبػػركز، الصػػفة
 و فقاؿ:مبينان أف كؿ شي و  أظيرةو فقد أبدية (2)ابف منظكرك   (1)اللميؿكافقو في ىذا 

كقػػد ، بػػارزة، ظػػاىرة نيػػا ؛ كقيػػؿ لمبريػة باديػػة، كقيػؿ لمباديػػة باديػػة لظيكرىػػا كبركزىػػا"
كالمػادة فػي المعػاجـ ةػدكر  (3)شي و أظيرةػو فقػد أبديةػوككؿ ، بدكت أنا كأبديت غيرم

 .كعميو فكؿ ما اشةؽ منيا يدؿ عمى الظيكر كالبركز (4)حكؿ ىذا المعنى

                                                 

 .ر(، ض، )ح العيف (1)
 (. ا، د، لساف العرب )ب( 2)

 .ا(، د ،المساف )ب ينظر: (3)

 ،ملةػػػػػار الصػػػػػحاح، المسػػػػػاف، المجمػػػػػؿ، المقػػػػػاييس، الةيػػػػػذيب، ر(، ض، )ح العػػػػػيف ينظػػػػػر: (4)
 .ا(، د، القامكس )ب، المصباح المنير
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 (تاليال–)القارئ 

 نو يةبع ما ؛ كسمي القارئ ةاليان ، يةبعكنو قيؿ: َعْتلُوَنُه َحقَّ ِتََلَوِتِه   :"قكلو 
كيجيب عف ىذا ، فالطريحي في ىذا النص يبيف لنا لـ سمي القارئ ةاليا ،(1)يقرأ"

ا يمكف أف يككف ىذا كم، السؤاؿ فيذكر أنو سمي بيذا لصفة فيو ىي اةباع ما يقرأ
في المعاجـ ةدكر حكؿ ىذا  كالمادة، عمؽه بما يةبعو نو مة؛ مف الةسمية بالمةعمؽ

كلـ يلةمؼ ما قالو أصحاب المعاجـ عما قالو المفسركف بصدد ةفسيرىـ  (2)المعنى
 .(3)المفظ

 ()المثاني

القةراف آية الرحمة  أك،  ف ا نبا  كالقصص ةثنى فيو؛ "كسمي القرآف مثاني 
 ف ا نبا  ؛ ف القرآف سمي مثانيأففي ىذا النص يبيف الطريحي  (4)"العذاب بآية

كمف ثـ ف ف طريؽ ، كىذه صفة في القرآف ةحكلت اسمان ، كالقصص ثنيت فيو
كما يمكف أف يككف طريؽ الةعميؿ ةسمية الشي  بالنظر ، الةعميؿ في ىذا الصفة

كىذا بالنظر إلى القصة ا كلى الةي كانت القصة ا لرل ، إلى عالقةو بغيره
، ف ةحقؽ ىذه العالقة إال بالنظر إلى ما سبقيا مف قصص مكررةإذ ال يمك، ثانيةيا

كقد ، ككذلؾ ا مر بالنسبة إلى اقةراف آية الرحمة بآية العذاب الةي ذكرىا الطريحي

                                                 

 .ا(، ؿ، مجمع البحريف )ت (1)
مقػاييس ، القػامكس، المسػاف، ةاج المغة كصحاح العربية /إسماعيؿ بف حمػاد الجػكىرم ينظر: (2)

 .ا(، ؿ، مقاييس المغة )ت
أحمػد محمػػد  /ةػػح: 4/342جػامع البيػػاف فػي ةأكيػػؿ القػرآف /محمػػد بػف جريػػر الطبػرم / :ينظػر (3)

المحػرر  ، 1/487الكشػاؼ / ، ـ4888ىػ1248مؤسسة الرسالة /ط ا كلى  شاكر /الناشر :
دار ، / ةح: عبد السػالـ الشػافي محمػد 1/487الكجيز في ةفسير الكةاب العزيز/ابف عطية /

 .ـ1771لى /بيركت /ا ك  –الكةب العممية 
 .م(، ف، مجمع البحريف )ث (4)
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بف منظكر الذم جا  نصو داال منيـ ا ،(1)ذكر ىذا كثيره مف أصحاب المعاجـ
ذم قاؿ نفس ما قالو نقالن عف الفرا  كأبي عبيد الالطريحي فقاؿ  صحة رأمعمى 

  .كيدؿ عمى ذلؾ قكؿ حساف بف ثابت، ىي القرآف كمو كقيؿ : " :الطريحي
 من لمقوافي بعد حس ن وابنو

 

 (2) ومن لممث ني  بعد زيد بن ث بت **
 

ا َمَثاِنَي   :( )في قكلو كقاؿ الفرا   ا ُمَتَشاِبه  َل أَْحَسَن اْلَحِدعِث ِكَتاب  ُ َنزَّ ّللاَّ


المثاني مف كةاب اهلل  :كقاؿ أبك عبيد، كرر فيو الثكاب كالعقاب رران أم:مك أم: (3)

َل  ( )القرآف القرآف كمو مثاني في قكلو ( )سمى اهلل ، ثالثة أشيا  ُ َنزَّ ّللاَّ

ا َمَثاِنَي  ا ُمَتَشاِبه  أَْحَسَن اْلَحِدعِث ِكَتاب 
كسمى فاةحة الكةاب مثاني في قكلو  (4)

():    َا ِمَن اْلَمَثاِني َواْلقُْرآََن اْلَعِاعَم َولََقْد آ َتْعَناَك َسْبع 
كسمي  قاؿ: (5)

القةراف  كيسمى جميع القرآف مثاني،  ف ا نبا  كالقصص ثنيت فيو؛ القرآف مثاني
يف يئلمشأك ، كالمعنى يدكر حكؿ ةكرار الشي  (6)آية الرحمة بآية العذاب"

عض ػػاؿ بػػػي قػو الطريحػا قالػػكبم (7)المعاجـكعمى ىذا أغمب ، فالمةكاليي

                                                 

 .م(، ف، )ث القامكس، ةاج المغة، العيف ينظر: (1)
،  حمد بف محمد بف عبد ربو ا ندلسي ،2/127ينظر ، ىك في العقد الفريد: فمف لمقكافي( 2)

  .ـ1777 ،الثالثة ،بيركت / لبناف ، دار إحيا  الةراث العربي

 .41الزُّمر: (3)
 .41الزُّمر: (4)
 .65الحجر: (5)
 .م(، ف، المساف )ث (6)
 .م(، ف، المقاييس )ث، القامكس، المساف ينظر: (7)
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لبعض إذا كاف قد قاؿ بيذا  ف ا؛ فمي كقفة مع ىذا الرأمكمع ذلؾ ( 1)فسريفػػػالم
ىي الفاةحة  ثبت أف )المثاني(يقدح فيو كي( ) عف الرسكؿ ف ف الحديث الكارد

أصمي في المسجد فدعاني رسكؿ "كنت  كذلؾ أنو ركم عف سعيد بف المعمى قاؿ:
  :مي فقاؿ ألـ يقؿ اهللفقمت يا رسكؿ اهلل إني كنت أصفمـ أجبو ( ) اهلل

ُسوِل إَِذا َدَعاُكْم لَِما ُعْحِععُكْم  ِ َولِلرَّ ىي ثـ قاؿ لي  عممنؾ سكرة  اْسَتِجعُبوا ّلِِلَّ
قبؿ أف ةلرج مف المسجد ثـ ألذ بيدم فمما أراد أف يلرج أعظـ السكر في القرآف 

قاؿ الحمد هلل رب في القرآف  سكرةن ىي أعظـ سكرة ةقؿ  عممنؾ قمت لو ألـ
كبيذا يةبيف أف الطريحي  (2)"العالميف ىي السبع المثاني كالقرآف العظيـ الذم أيكًةيةيو

ف نسب الرأم اآللر إلى بعض الصحابة، ذكر الرأم المرجكح ال الراجح إال (3) كا 
مقدـه عمى رأم الصحابة( ) أف ما فيو نص عف رسكؿ اهلل

(4). 

                                                 

الجامع  حكاـ القػرآف /أبػك عبػد اهلل محمػد بػف أحمػد بػف أبػي بكػر بػف فػرح ا نصػارم  ينظر: (1)
ىشػػػاـ سػػػمير البلػػػارم /الناشػػػر دار عػػػالـ  /ةػػػح:32/ 18اللزرجػػػي شػػػمس الػػػديف القرطبػػػي /

 .ـ 4881ق 1241اض المممكة العربية السعكدية /ط الكةب بالري
ـ 1765 سنة النشر: -بيركت-ابف كثير  دار النشر: 2112صحيح /البلارم /الحديث رقـ  (2)

الػػدر المنثػػكر فػػي الةفسػػير بالمػػأثكر /عبػػد الػػرحمف جػػالؿ الػػديف السػػيكطي  ينظػػر:، ىػػػ 1285
 .1771-بيركت-دار الفكر /الناشر:14، 1/11/

 :1/77سير الطبرم/ةف: ينظر (3)
أضػػػكا  البيػػػاف فػػػي إيضػػػاح القػػػرآف بػػػالقرآف /محمػػػد ا مػػػيف بػػػف محمػػػد بػػػف الملةػػػار  ينظػػػر: (4)

دار الفكػر لمطباعػة  مكةػب البحػكث كالدراسػات/ دار النشػر: /ةح: 113، 4/112الشنقيطي /
  .ـ1773ىػ1213-بيركت-كالنشر
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 ( )الجزية

كؿ في ( )عمى رأس الذمي يألذه اإلماـ المجعكؿ "كالجزية اللراج المعركؼ  
َحتَّى ُعْعُطوا اْلِجْزَعَة َعْن َعٍد َوُهْم َصاِغُروَن   :-ةعالى–عاـ قاؿ 

 قيؿ: (1)
كقيؿ  نيا يجةزأ بيا كيكةفي بيا منيـ ، قضاية منيـ لما عمييـ نيا ؛ سميت بذلؾ

فالطريحي في ىذا النص  (2)كفى"بمعنى مف جزأ كفاني  :الشي  أجزأني يقاؿ:
الجيـ " كقد جعميا ابف فارس كذلؾ فقاؿ:، يجعؿ الجزية قد حمت محؿ شي و 

كفي القرطبي "الجزية كزنيا  (3)كمكافأةو إياه"مقاـ غيره  الشي  اليا  قياـك  كالزام
 جزا  ما منحكا مففكأنيـ أعطكىا ، عما أسدم إليو فعمة مف جزل يجزم إذا كافأ

كما يمكف أف ةككف العالقة زاة عف قةميـ اكما يمكف أيضان أف ةككف مج (4)ا مف"
مف ا مف    نيا في مقابؿ الجزؤ عما يؤدل ليـ؛ في ىذا الجزئية كالبدلية

أعني ، كيجكز أيضان أف ةككف العالقة الفعؿ عمى أف المادة بمعناه ،كا ماف
 .المكافأة

 ()سياء 

فكأنػو  (5)( )كمعنى حكا  أنيا لمقػت مػف حػي كىػك آدـ ، أـ البشراسـ "كحكا   
كعميػػو فػػ ف ،  نيػػا لمقػػت مػػف حػػي؛ سػػميت بػػذلؾ (فػػي ىػػذا الػػنص يبػػيف أف )حػػكا 

إلػى راجػعه – س ليػا ةعميػؿه ةمى ٍمػكمػا يمكػف أف يي ، طريؽ الةعميؿ يمكػف أف يكػكف الصػفة

                                                 

 .47 الةكبة: (1)
 .أ(، ز، مجمع البحريف )ج (2)
 (.م، ز، القامكس)ج، المساف، ةاج المغة ينظر:، م(، ز، س )جالمقايي (3)
المكةػػب  /الناشػر:1/217زاد المسػير فػػي عمػـ الةفسػػير /عبػد الػػرحمف بػف محمػػد بػف الجػػكزم / (4)

البحػر المحػيط /أبػك حيػاف ، 6/118ةفسير القرطبي /، 1282الثالثة  /ط:-بيركت-اإلسالمي
   .دار العمـ الشيخ عادؿ /ط: /ةح: 3/11/

 .ا(، ك، مجمع البحريف )ح (5)
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لةعميػؿ فػي ىػذا االسػـ أف يكػكف طريػؽ ا يمكػفكمػا ، ىك معنػى الحمػرة-الصفة أيضان 
كًكػال الةعميمػيف حػرمه ، فقد ألذت منػو كىػك حػيةسميةيا كذلؾ باعةبار عالقةيا بآدـ 

 ف الطريحػي لػيس بػدعا بقكلػو الةعميػؿ الػذم ذكػره فػاف كانػت المعػاجـ لػـ ؛ بالقبكؿ
ألرل فذكر أف كقد أضاؼ الشككاني عمة ( 1)ةشر إليو فقد ذكره كثيره  مف المفسريف

حمػػػرار الػػػذم ذكػػػره بعػػػض أمػػػا اال (2) نيػػػا أـ كػػػؿ حػػػيو ؛ بيػػػذا االسػػػـميت حػػػكا  سػػػ
 كجعمو سببان في الةسمية فذكر أنيا سميت بذلؾ الحمرار كاف فػي شػفةييا، المفسريف

كىػذاف كجيػاف مقبػكالف أيضػان يػدؿ كػؿ كاحػدو منيمػا مػع مػا  (3)فقد قاؿ بػو السػمرقندم
  .سبؽ عمى ةعدد المالحظ لمشي  الكاحد

 )الخقء( 

 ف اإلنسػاف ؛ سػمي  بػذلؾ، لملػركج كالمكػاف المعػد، المةكضػأ –بالمػد–كاللال  " 
كىذا الذم ذكره الطريحي ةعميػؿ جميػؿه يرجػع طريػؽ الةعميػؿ فيػو  (4)يلمك فيو بنفسو"

ممػػان  ف اللػػال  يةميػػز بيػػذا الكصػػؼ حةػػى صػػار عى ؛ الةػػي ةحكلػػت اسػػمان إلػػى الصػػفة 
إلى الفعؿ إذ داللة المادة ةدؿ عمػى  راجعاكف أف يككف مرد الةعميؿ فيو كما يمعميو 
عمػػى أنػػو اللمػػكة كاقعػػة فيػػو  عمػػى أفكمػػا يمكػػف أف يكػػكف الممحػػظ فيػػو المالبسػػة ىػػذا 

( 5)كقد ذكر كثيره مف المعجمييف أف اللال  قراره في ا رض ال شي  فيو، محؿه ليا

                                                 

ةفسػػػير القرطبػػػي 46، /4ةفسػػػير الػػػرازم /، 1/26ةاريلػػػو /،  1/311ةفسػػػير الطبػػػرم / ينظػػػر: (1)
، /ةػح: الشػيخ عػادؿ أحمػد عبػد المكجػكد 1/185ةفسير البحر المحيط /أبك حيػاف / 1/181/

  .ـ4881ىػ1244-ا كلى  لبنانط:-الشيخ عمي محمد معكض /دار الكةب العممية بيركت
 .1/58فةح القدير /الشككاني / ينظر: (2)
/أبػػػك الميسنصػػػر بػػػف محمػػػد بػػػف إبػػػراىيـ السػػػمرقندم ةفسػػػير السػػػمرقندم بحػػػر العمػػػـك  ينظػػػر: (3)

 بيركت.–محمكد  مطرجي /دار الفكر  .د /ةح: 1/47/
 .ا(، ؿ، مجمع البحريف )خ (4)
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ب كقػد ذىػ( 2)كذكر ىذا الجكىرم أيضان لكنو زاد فذكر أف اللال  ىك المةكضػأ( 1)فيو
كاللال  المكػاف اللػالي الػذم ال أحػد " ابف منظكر إلى ما ذىب إليو الطريحي فقاؿ:

كشيرة ىذا عند المغكييف ىكذا يدؿ  (3)كه"المةكضأ للم -بالمد–كال شي  كاللال  فيو 
 .عمى صحة ما ذكره الطريحي

 )المدع (

 نػػو ؛ سػػمي بػػذلؾ، يعبػػر عنػػو بالرقطػػا ، كالمػػدعى مكضػػع دكف الػػرـك فػػي مكػػة" 
أم ، مػػػػف كػػػؿ جانػػػػبةػػػػداعت عميػػػو ا مػػػـ  يقػػػاؿ:، مػػػدعى ا قػػػكاـ كمجةمػػػػع قبػػػائميـ

عمػى اعةبػار الةسػمية بػالمالبس  ليػذا المفػظالةسػمية ةعميػؿ كطريػؽ  (4)عميو"اجةمعت 
ليػػػر ىػػك ) جعفػػر بػػف كػػالب فقػػد ثبػػت أنػػو مػػػا  لبنػػي، محػػؿه لالجةمػػاع أف المػػدعى

كلػـ أجػد ، حػكائجيـ مػف المػا قد كانكا يجةمعكف عند ىذا المػدعى لقضػا  ك  (مياىيـ
   .أحدان ذكره

 )الدنيا(

كىػػذا المفػػظ طريػػؽ ةعميػػؿ الةسػػمية  (5)لقربيػػا"؛ سػػميت بػػذلؾ، "كالػػدنيا مقابػػؿ اآللػػرة 
فقػد ألػذت الػدنيا مػف معنػى المػادة الةػي ةػدؿ ، فيو الصػفة الةػي حمػت محػؿ ا سػما 

نمػا لػكحظ ىػذا الكصػؼ فػي الػدنيا لقربيػا منػا بصػكرة ك ، عمى القرب كذلػؾ ، اضػحةكا 

                                                 

دار  ،ب(، ق، يػػػػدم )ذةػػػػاج العػػػػركس/ الزب، ك(، ؿ، )خ القػػػػامكس، الةيػػػػذيب، العػػػػيف ينظػػػػر: (1)
 .اليداية

 .ا(، ؿ، )خ ينظر: ةاج المغة (2)
 .ا(، ؿ، المساف )خ (3)
 .ا(، ع، مجمع البحريف )د (4)
 .ا(، ف، مجمع البحريف )د (5)



 دكتير/ زينىم مرسي بديي 
 

 - 559 - 

كقػػػد ذكػػػر اللميػػػؿ العمػػػة الةػػػي ذىػػػب إلييػػػا  ،(1)إذا قكبمػػػت بالسػػػما  لعمكىػػػا كارةفاعيػػػا
كفػػػػػػي ( 2) نيػػػػػػا دنػػػػػػت كةػػػػػػألرت اآللػػػػػػرة؛ الطريحػػػػػػي فبػػػػػػيف أف الػػػػػػدنيا سػػػػػػميت بػػػػػػذلؾ

كالمػادة فػي المعػاجـ ةػدؿ ( 3)المساف"كسميت الدنيا لدنكىا ك نيا دنػت كةػألرت اآللػرة
أصػػؿه كاحػػده قػػاييس "دنػػا الػػداؿ كالنػػكف كالحػػرؼ المعةػػؿ ففػػي المعمػػى الػػدنك كالمقاربػػة 

مػػف دنػػا كىػػك القريػػب ، كمػػف ذلػػؾ الػػدني، كىػػك المقاربػػة، يقػػاس بعضػػو عمػػى بعػػض
كمػػا يمكػػف أيضػػان أف يكػػكف طريػػؽ الةعميػػؿ ةسػػمية  ،(4)كسػػميت الػػدنيا لػػدنكىا"، يػػدنك

، عمى اآللػرة ف الدنيا لـ يةحقؽ فييا ىذا إال بالقياس ؛ نسبةو لغيرهالشي  باعةبار 
كقػػد ( 5)كمػػف ثػػـ ذكػػرت بعػػض المعػػاجـ أف الػػدنيا سػػميت بػػذلؾ لػػدنكىا كةػػألر اآللػػرة

 .(6)ا كةألر اآللرةػا منػك لدنكىػجعميا المفسركف مشةقة مف الدن
 )الربا(

ييةٍ   :-ةعػػالى–قكلػو "  ِهييَي أَْرَبييى ِمييْن أُمَّ
، كمنػػو سػػمي الربػػا، أم أكثػػر عػػددان  ،(7)

الزيػػػادة   ف معنػػػى الربػػػا:؛ الةعميػػػؿ فػػػي ىػػػذا المفػػػظ الصػػػفةكطريػػػؽ  (8)"كالربػػػا الكثػػػرة
كالمػػػادة فػػػي المعػػػاجـ ةػػػدكر حػػػكؿ  (يربػػػك بػػػامػػػف معنػػػى مػػػادة )رى  فيػػػك مػػػألكذ، كالنمػػػك

                                                 

مػػػف صػػػكر االشػػػةقاؽ ةعميػػػؿ الةسػػػمية فػػػي كةػػػاب مقػػػاييس المغػػػة البػػػف فػػػارس جمعػػػان كةصػػػنيفان  (1)
 4884- ىػػػ1245ا كلػى  /ط: 38حػاكم صكدراسػة /الػدكةكر عثمػػاف محمػد أحمػد صػػالح ال

 .ـ

 .ك(، ف، )د العيف ينظر: (2)
 .ا(، ف، )د المساف (3)
 .ا(، ف، المقاييس )د (4)
 .ا(، ف، )د المساف ينظر: (5)
 .1/68ةفسير القرطبي / ينظر: (6)
 .74 النحؿ: (7)
 .ا(، ب، مجمع البحريف )ر (8)
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بيػػٌكان كًربػػا ن: زاد كنمػػا. " حيػػث قػػاؿ ابػػف منظػػكر: ( 1)الزيػػادة كالنمػػك بػػا الشػػي ي يىٍربيػػك ري رى
  أَْرَبيى  فػذكر القرطبػي: ف ىػذا أيضػان كقػد جعمػو المفسػركف مػ (2)" نىم يةػو كأىٍربىٍيةػو:

 ( 3) مف ربا الشي  يربك إذا كثر" ؛كثرأم أ
 ( )المرجئة

ِ   :-ةعالى–"قكلو  َوآََخُروَن ُمْرَجْوَن ِِلَْمِر ّللاَّ
لركف حةى ينزؿ اهلل ؤ م أم: (4)

كطريؽ الةعميؿ في ىذا المفظ  (5)كمنو سميت المرجئة" قاؿ الجكىرم:فييـ ما يريد 
كقد نصت ، أعني الةألير، ألذت مف معنى المادة  ف )المرجئة(؛ الصفة أيضان 

ثـ بيف  (7)ره الطريحيػػكقد ذكر ابف منظكر الةعميؿ الذم ذك (6)المعاجـ عمى ىذا
صنؼه مف المسمميف يقكلكف "كالمرجئة  بيذا االسـ فقاؿ: لماذا سميت )المرجئة(
كقد جعؿ المفسركف  ،(8)ا العمؿ"كأنيـ قدمكا القكؿ كألرك اإليماف قكؿ بال عمؿ 

كىذا يدؿ عمى أف ، (10)كا ببياف الفرؽػػف اىةمػػره ممػػو كثيػػكعمي، (9)الكممة مف ىذا
  .االسـ قد يككف لو أكثر مف ممحظ

 (رداء -السيف)

                                                 

 .ا(، ب، المقاييس )رينظر:  (1)
  ب، ا(.اللسان )ر،  (2)

 .14/11ك  26،  1/25ةفسير القرطبي / ينظر: (3)
 .184 الةكبة: (4)
 .ا(، ج، مجمع البحريف )ر (5)
 .ا(، ج، المقاييس )ر، القامكس، المساف، ةاج المغة ينظر: (6)
 .ا(، ج، المساف )ر (7)
 .ا(، ج، المساف )ر (8)
  6/434القرطبي / ةفسير126، 125، /6ةفسير الرازم /،  4/472الكشاؼ / ينظر: (9)
 /ط:1/252إعانة المسةفيد بشرح كةاب الةكحيد /الشػيخ صػالح الفػكزاف بػف الفػكزاف / ينظر: (10)

  .ـ4884، ىػ1241الثالثة  مؤسسة الرسالة/ط:
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 ف مػػػف ةقمػػػده ؛ سػػػمي السػػػيؼ ردا ، (1)إف أرديػػػة الغػػػزاة لسػػػيكفيـ "فػػػي الحػػػديث: 
كمػػا ذكػػره جيػػة الةشػػبيو فكأنػػو شػػبو السػػيؼ بػػالردا   كىػػذا عمػػى (2)فكأنػػو قػػد ةػػردل بػػو"

؛ كمػػا يمكػػف أف ةكػػكف العالقػػة كظيفيػػة، ككمػػا شػػبو الػػديف بػػالردا  أيضػػان  (3)ابػػف سػػيده
 . ف مف ةقمد سيفان ف ف مف كظيفةو أف يحصنو كيصكنو

 )التريية( 

 نيـ كانكا يرةككف مػف ؛ سمي بذلؾ، ىك يكـ الثامف مف ذم الحجة يكـ الةركية" 
لمػػػا كػػػاف يػػػـك الةركيػػػة قػػػاؿ جبرائيػػػؿ  كفػػػي الحػػػديث:، قالػػػو الجػػػكىرممػػػا  لمػػػا بعػػػد ال

كطريػػؽ ةعميػػؿ الةسػػمية فػػي ىػػذا  (5)فسػػميت الةركيػػة"( 4)ةػػرك مػػف المػػا ( ) إلبػػراىيـ
كذلؾ  ف اليكـ الذم ارةككا فيو سمي بيذا ؛ المفظ ةسمية الشي  بالنظر إلى مالبسو

اليػػـك الػػذم حػػدث فيػػو ىػػذا القػػكؿ أك الفعػػؿ فكػػأف ، أك لقػػكؿ جبريػػؿ المػػذككر، االسػػـ
ا كلػى فبػيف  كقػد ذكػر اللميػؿ العمػة، لػذلؾالةركيػة يػكـ يكـ الصار زمنان ليما فسمي 

 (6)ريا مف المػا كيةزكدكف القـك يةرككف مف مكة  ف ؛ سمي بذلؾ (أف )يكـ الةركية

فبػػيف أنػػو سػػمي  كقػػد ذكػػر صػػاحب القػػامكس ىػػذا لكنػػو فسػػر العمػػة الثانيػػة   (6)المػػا 
كعػػرؼ يػػـك الةاسػػع كاسػػةعمؿ يػػـك ،  ف إبػػراىيـ ةػػركل فػػي رؤيةػػو يػػكـ الثػػامف؛ لؾبػػذ

                                                 

أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقالني  فةح البارم في شرح صحيح البلارم/ ينظر: (1)
بيػػػركت  -دار المعرفػػػة  ط/، اللطيػػػبةحقيػػػؽ : محػػػب الػػػديف ، 4/131 العسػػػقالني الشػػػافعي

مكةبػػة ، الطبعػػة : ا كلػػى ،ةحقيػػؽ : كمػػاؿ يكسػػؼ الحػػكت، 4/21كمصػػنؼ ابػػف أبػػي شػػيبة 
 .ىػ1287 –الرياض  -الرشد 

 .ا(، د، مجمع البحريف )ر (2)
 .ا(، د، المساف )ر ينظر: (3)

 .بيركت -دار صادر ، 1/45ينظر : ةاريخ اليعقكبي( 4)
 .ا(، ك، مجمع البحريف )ر (5)
 .م(، ك، )ر المساف، المحيط في المغة، الةيذيب، العيف ينظر: (6)
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 (2)المػػػادة فػػػي المعػػػاجـ ةػػػدكر حػػػكؿ الشػػػرب كاالسػػػةقا ك ، (1)أم يػػػكـ النحػػػر، العاشػػػر
ككميػا ، كشػيرة ىػذه ا كجػو ىكػذا دليػؿه عمػى صػحةيا( 3)كذكر المفسركف ىذا المعنى

 .أكجوه محةممةه 

 ()زايية البي 

 نيػػا جمعػػت ؛ مػػف ذلػػؾ فاعػػؿ كزاكيػػة البيػػت اسػػـ، ألفيةػػو ؿ عنػػو:كزكيػػت المػػا" 
 ف مػػػف معػػػاني الفعػػػؿ ؛ كبػػػيف الةسػػػمية كمػػػا ألػػػذت منػػػو ةقػػػاربه كبيػػػره  (4)"قطػػػران منػػػو

كقػد ذكػر اللميػؿ أف زاكيػة البيػت مشػةقةه ، الجمع كالةقريب كالقبض كاإلحاطػة ()زكل
 كاهي كزى " ؿ ابف منظػكر:يدؿ عمى ذلؾ قك ك ، (5)مف ةزكت الجمدة في النار،أم ةقبضت

-ةعػػالى–إف اهلل  كفػػي الحػػديث:، جمعةػػو كقبضػػةو كزكيػػت الشػػي :قبضػػو  : كاهي كزى "
كفػػػي ، جمعػػػت ا رض:زكيػػػت لػػػي ، (6)زكل لػػػي ا رض فأريػػػت مشػػػارقيا كمغاربيػػػا

 (8)أم قربػػت منيػػا فضػػيقةيا"، (7)حػػديث ابػػف عمػػر كػػاف لػػو أرضه زكةيػػا أرضه ألػػرل
، كاحدةما بينيما كجمع في نقطة ةالقي يؽ كما الزاكية إال ةقريبه بيف جداريف كةضي

                                                 

 .م(، ك، القامكس)ر ينظر: (1)
 .ا(، ك، المقاييس )ر، ةاج العركس، القامكس، المساف، ةاج المغة (2)
  .13/184ةفسير القرطبي /، 167-1/165ةفسير الرازم /، 2/34الكشاؼ / ينظر: (3)
 .ا(، ك، مجمع البحريف )ز (4)
 .م(، ك، العيف)ز ينظر: (5)
 –مؤسسػة قرطبػة  ،2/141كمسػند أحمػد ابػف حنبػؿ ، 4/111ينظر: مصػنؼ ابػف أبػي شػيبة  (6)

مؤسسػػػة  ،ط/ الثانيػػػة،  حقيػػػؽ : شػػػعيب ا رنػػػؤكطة ،14/441كصػػػحيح ابػػػف حبػػػاف  ،مصػػػر
  .1771 – 1212 -بيركت  -الرسالة 

 -ةحقيػؽ : طػاىر أحمػد الػزاكل  ،4/141يػرينظر: النياية في غريب الحديث كا ثر/ابف ا ث (7)
 .ـ1757 -ىػ 1177 -بيركت  -المكةبة العممية ط/ ،محمكد محمد الطناحي -

 .ا(، ك، المساف )ز (8)
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الصػفة بػالنظر إلػى الجمػع كالقػبض كاإلحاطػة  فطريؽ ةعميؿ الةسمية في ىػذا المفػظ:
 .في الزاكية

 (سرف تيسع–)السين 

كذلؾ  نيػا ةقمػب المضػارع مػف الػزمف الضػيؽ ؛ "كةسمى ىذه السيف حرؼ ةكسع 
يف السػيف كمػا نسػب إلييػا ةػالؽو كبػ (1)إلى الزمف المكسػع كىػك االسػةقباؿ" كىك الحاؿ

أك الػةلمص في المساحة مػف أجػؿ االسػةزادة كبيره حيث إف الةكسع ما ىك إال زيادة 
كا حػداث إلى المسػةقبؿ إال ةكسػع فػي المعنػى  حاؿكما اللركج مف ال (2)مف الضيؽ

كمػف ثػـ ، ال يكجػد مثمػو فػي المسػةقبؿكحػاجز الحاليػة الػذم عف طريػؽ كسػر محػيط 
 حػرؼكمف ثـ فػ ف طريػؽ الةعميػؿ فػي ىػذا ال، لفاعؿ لذلؾ حرؼ ةكسعكجب ةسمية ا

كما يمكف أف يراعػى فػي ، إذا اعةبر أف الةكسع مف كظيفة السيفراجعه إلى الكظيفة 
، كىػػذا عمػػى اعةبػػار أف الةكسػػع لػيس ىػػك الكظيفػػة الرئيسػػة ليػػذا الحػػرؼ، ىػذا الصػػفة

دم أف ا صػػؿ فػػي كمػػف ثػػـ ذكػػر المػػرا، بػػؿ لػػو كظػػائؼ ألػػرل كالةكسػػع مػػف صػػفاةو
 .(3)ةكسع فيوكقد يي ، كاحد ين الحرؼ أف يكضع لمعن

                                                 

 (.مجمع البحريف )كةاب ا لؼ باب ما أكلو السيف (1)
 .القاىرة–المدني  /ط: 1/116مغني المبيب عف كةب ا عاريب /ابف ىشاـ / (2)
منشػكرات دار  ط: ،محمػد نػديـ فاضػؿ، ةػح فلػر الػديف قبػاكة ،الػداني /المػرادم الجنى ينظر: (3)

 . 1761، بيركت الثانية -ا فاؽ 
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 )السرية(

القطعػػة مػػف   ىػػي بفػػةح السػػيف فعيمػػة بمعنػػى فاعمػػة:( 1)كفػػي الحػػديث فبعػػث سػػرية" 
، ةكجػو مقػدـ الجػيش إلػى العػدك، كأربػع مئػةثػالث مئػة إلػى الجيش مف لمسة أنفس 

 نيػػػـ ؛ سػػػمكا بػػػذلؾ قيػػػؿ:كالجمػػػع سػػػرايا كسػػػرايات مثػػػؿ عطيػػػة كعطايػػػا كعطايػػػات 
سػػػمكا  كقيػػػؿ:، النفػػػيسمػػػف الشػػػي  السػػػرم  أك، كليػػػارىـيككنػػػكف لالصػػػة العسػػػكر 

كطريػػؽ ةعميػػؿ الةسػػمية فػػي ىػػذا المفػػظ راجػػعه إلػػى (2)كلفيػػة"  نيػػـ ينفػػذكف سػػرا؛ بػػذلؾ
كىػػػػي كمػػػا ذكػػػػر الطريحػػػي إمػػػػا أنيػػػـ مػػػػف ،  ف فػػػػي السػػػرية صػػػػفة ةميػػػزىـ؛ الصػػػفة

ما  نيـ مف ، لالصة العسكر كقػد يكػكف ، كىذا راجعه إلػى الصػفة، الشي  النفيسكا 
؛ كىػك أنيػـ ينفػذكف سػرا، كىذا يةحقػؽ فػي ا مػر الثالػث الػذم ذكػره، الممحظ الكظيفة

بيػػػد أف ىنػػػاؾ اعةراضػػػان عمػػػى ، كالػػػذم ذكػػػره الطريحػػػي محةمػػػؿه ، ليسػػػةطمعكا ا لبػػػار
أف يكػكف أنو يجػكز إال ، صحيحه كىذا ، (3)بحجة أنو مف مضعؼ الرا الرأم ا لير 

مػػا بػػيف  ة:ي  رً "كالس ػػ ىػػذه ا كجػػو فقػػاؿ:كقػػد ذكػػر ابػػف منظػػكر ، يػػا ن منػػو كأبػػدلت الػػرا  
 كالسػرية:، كالميػا يػا أربعمئػة ىي مف الليػؿ نحػك  كقيؿ:، ثمئةلمسة أنفس إلى ثال
سػػرايا كأمػػا السػػرية مػػف  يبذالةيػػ ليػػر السػػرايا أربعمئػة رجػػؿو يقػػاؿ ؛ قطعػة مػػف الجػػيش

ال ئفيػػة لػػفػػي لي  نيػػا ةسػػرم لػػيالن ؛ سػػميت بػػذلؾ، معنػػى فاعمػػةف نيػػا فعيمػػة بالجيػػكش 
ػػػر بيػػػـ العػػػدك فيحػػػذركا أك يمةنعػػػكا ذى ٍنػػػيى  ػػػر  يقػػػاؿ سى إلػػػى العػػػدك إذا ة ي  رً ل قائػػػد الجػػػيش سى

 ،(4)الةسػػػرية كفػػػي الحػػػديث يػػػرد مةسػػػرييـ عمػػػى قاعػػػدىـكىػػػك ، إلػػػييـجردىػػػا كبعثيػػػا 
، ئػػةاأربعميبمػػغ أقصػاىا ائفػة كىػػي ط، فػػي السػرية مػػف الجػيشالػػذم يلػرج  :مر  سىػةى المي 

                                                 

 .بيركت –دار الكةب العممية ، 2/187ينظر: ةاريخ الطبرم ( 1)

 .ا(، ر، مجمع البحريف )س (2)
 .ر(، )س العيف ينظر: (3)
 ، عبػػػد المعطػػػي أمػػػيف القمعجػػػي د. حقيػػػؽ:ة، 1/253ينظػػػر: غريػػػب الحػػػديث البػػػف الجػػػكزم  (4)

 .1763 – 1283 -لبناف  -بيركت  -دار الكةب العممية  ،ط/ا كلى
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كليػػارىـ مػػف الشػػي   نيػػـ يككنػػكف لالصػػة العسػػكر ؛ سػػمكا بػػذلؾ، كجمعيػػا السػػرايا
 ف الـ السػر ؛ كلػيس بالكجػو،  نيـ ينفػذكف سػرا؛ لؾسمكا بذ كقيؿ:، السرم النفيس

يف ا كقػد رد عمػى ىػذا بأنػػو يجػكز أف يكػكف منػو كأبػدلت إحػدل الػػر  (1)"كىػذه يػا ، را 
بػػدليؿ أف السػػرية ةجمػػع عمػػى ىػػذا رأمه سػػديده ك ، بػػدلكا فػػي ةىظىن يػػت كةقضػػيتكمػػا أيػػا  

 .( 2)سرايا كسرارم

 ()السي ة

كالجمػػع ، كالةثنيػة سػكأةاف، العػػكرة مػف الرجػؿ كالمػػرأة :-بػالفةح كالةأنيػث-"كالسػكأة  
كطريػػؽ ةعميػػؿ  (3)" ف انكشػػافيا لمنػػاس يسػػك  صػػاحبيا؛ سػػميت سػػكأة قيػػؿ:، تسػػك ا

 ف انكشػاؼ العػكرة يػؤدم ؛ ةسمية الشي  باسـ ما يةعمؽ بو ا المفظ:الةسمية في ىذ
ك نيػػػا ال ةعػػػد سػػػكأة إال إذا كانػػػت مةعمقػػػة أم إيػػػذا  صػػػاحب العػػػكرة ، إلػػػى اإلسػػػا ة

كقػد لػكحظ ، كيجػكز أف ةكػكف مػف بػاب الصػفة الةػي حمػت محػؿ ا سػما ، بصاحبيا
م مػػػػف ذالةػػػػأمػػػػف عالقػػػػة الحيػػػػا  ك  عنػػػػد الةسػػػػمية مػػػػا بػػػػيف ىػػػػذا المكضػػػػع كصػػػػاحبو

كلػػػػـ يلػػػػرج قػػػػكؿ  ،(4)كقػػػػد ذكػػػػرت المعػػػػاجـ أف السػػػػكأة كػػػػؿ مػػػػا يسػػػػةقبح، االنكشػػػػاؼ
، "أف السػػكأة فػػرج الرجػػؿ كالمػػرأة :فقػػد ذكػػر الػػرازم، الطريحػػيذكػػر مػػا عػػف المفسػػريف 

 .(5)كذلؾ  ف ظيكره يسك  اإلنساف"

                                                 

 .ا(، ر، القامكس )س، المساف، ةاج المغة، الةيذيب (1)
 .ر(، ر، )س المساف ينظر: (2)

 .ا(، ك، مجمع البحريف )س (3)
 (.أ، ك، )س القامكس، الصحاح، م(، ك، )س العيف ينظر: (4)
 .1/341بحر العمـك /، 5/155ةفسير القرطبي / ، كينظر:44، 5/41سير الرازم /ةف (5)
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 ()الشرياء

بػػػذلؾ  سػػػمي، العقػػػاب المعجمػػػة كبالمػػػد:"كالشػػػغكا  بفػػػةح الشػػػيف كسػػػككف الغػػػيف  
كطريػػؽ ةعميػػؿ (1)قالػػو الجػػكىرم كغيػػره"لفضػػؿ منقارىػػا ا عمػػى عمػػى منقارىػػا ا سػػفؿ 

كقػد ،  ف الةالؼ منقار العقػاب صػفة فػي ا سػناف؛ الصفة الةسمية في ىذا المفظ:
لػةالؼ االكالمادة جميعيػا ةػدكر حػكؿ ، (2)ا مع عمة ةسميةو بذلؾ ذكر الجكىرم ىذ

قيػؿ ، العقػاب :الشغكا " ما ذكره الطريحي فقاؿ: ف منظكركقد ذكر اب (3)في ا سناف
سػػميت بػػذلؾ لةعكػػؼو فػػي  كقيػػؿ:، ليػػا ذلػػؾ لفضػػؿو فػػي منقارىػػا ا عمػػى عمػػى ا سػػفؿ

لكف مػا ذكػره ابػف منظػكر يػدؿ عمػى ةعػدد ، كىذا أيضان مف قبيؿ الصفات (4)منقارىا"
أدركػكا بيػذا االسػـ  اكىػذا يػدؿ عمػى أف العػرب عنػد ةسػميةي، المالحظ لمشي  الكاحػد

 .ممحظان سكا ن أكاف الفضؿ في منقارىا أـ الةعكؼ افيي

 )الصابئين( 

 كقػالكا كػؿ،  نيػـ صػبكا إلػى ةعطيػؿ ا نبيػا  كالرسػؿ كالشػرائع؛ سمي الصػابئكف" 
كطريػػػؽ  (5)نبيػػا  كرسػػالة المرسػػميف"فجحػػدكا ةكحيػػػد اهلل كنبػػكة ا بػػو باطػػؿ  مػػا جػػاؤكا

كالمػادة ، مػف شػي و إلػى شػي و  اف فيػو لركجػ ؛ الفعػؿ ةعميؿ الةسمية في ىذا المفظ:
كيمكػف أف  (6)أم لػرج مػف ديػف إلػى ديػف"، "كصػبأ ف:ةدكر حػكؿ اللػركج ففػي المسػا

                                                 

 (. ا، غ، مجمع البحريف )ش (1)
 .ك(، غ، )ش الصحاح ينظر: (2)
 .ك(، غ، المقاييس )ش (3)

 .ا(، غ، المساف )ش (4)
 .ا(، ب، مجمع البحريف )ص (5)
 .أ(، ب، )ص ةاج العركس، القامكس، المصباح، ةاج المغة انظر:، ا(، ب، )ص المساف (6)
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طيػػػػؿ الشػػػػرائع كا نبيػػػػا  يراعػػػػى فيػػػػو ممحػػػػظه آلػػػػر إذا ألػػػػذناه عمػػػػى أف كظيفػػػػةيـ ةع
 .(1)كالمرسميف

 )الصفا( 

ـه مػػف  ف المصػػطفى آدـ ىػػبط عميػػو فقطػػع لم؛ صػػفاإنمػػا سػػمي الصػػفا  "  جبػػؿ اسػػ
فقطػع ىبطت عمييا  ف المرأة أي ؛ فسميت المركةكىبطت حكا  عمى المركة ، اسـ آدـ

لمجبؿ اسـه مػف اسػـ المػرأة"
كىػذا يشػعر بػأف كػؿ جبػؿو سػمي باسػـ مػف أىػبط عميػو  (2)

لمػا فييػا مػف صػفة ا نكثػة كمػا كسػميت المػركة باسػـ حػكا  ، فسمي الصفا باسػـ آدـ
مػػى ىػػذا فكػػؿ سػػمي باسػػـ صػػفاةو فطريػػؽ الةعميػػؿ فيػػو كع، فػػي آدـ مػػف صػػفة الػػذككرة

كقد ذكػرت المعػاجـ ، أك ما يةعمؽ بو، كيمكف أف يالحظ فيو أيضان المالبس، الصفة
الممحػػػظ غيػػػر ذلػػػؾ فػػػذكر أف كجعػػػؿ الػػػدكةكر الحػػػاكم  (3)أف الصػػػفا كالمػػػركة جػػػبالف

جػعه كىػك را، كىػذا ممحػظه جيػده  (4) نيا صفت مػف الطػيف كالرمػؿ؛ الصفا سميت بذلؾ
كىػك أحػرل  ، نيا إذا صػفت مػف الطػيف كالرمػؿ ةميػزت بالبيػاض؛ إلى الصفة أيضان 

 نو عمى ما قالو الطريحي مف الذم سمى الصفا كالمركة بيػذا عنػد إىبػاط ؛ بالقبكؿ
 نيػا عبػارة ؛ كمف ثـ ف نو يبدك لي أف المركة سميت بيػذا االسػـ، آدـ كحكا  عمييما

كىػػػػذا مػػػػا عميػػػػو أكثػػػػر ، ىػػػػذا عنػػػػد الةسػػػػمية عػػػػيفرك ، عػػػػف حجػػػػارة ةقػػػػدح منيػػػػا النػػػػار
لكنػػو  (6)لكػػف مػػا ذكػػره الطريحػػي لػػيس مبةػػدعا بػػؿ ذكػػره بعػػض المفسػػريف( 5)المفسػػريف
  .لما سبؽ بيانو مرجكحه 

                                                 

  .1/111ةفسير القرطبي /، 4/114ةفسير الرازم / ينظر: (1)
 .ا(، ؼ، مجمع البحريف )ص (2)
 .ا(، ؼ، ةاج العركس)ص، القامكس، المساف، ةاج المغة ينظر: (3)
  .38مف صكر االشةقاؽ ص (4)
  4/156طبي /ةفسير القر ، 233، 4/232ةفسير الرازم/، 1/443ةفسير الطبرم/ ينظر: (5)
  .4/156ةفسير القرطبي / ينظر: (6)
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 كنائس(–)صليا 

َمْت َصَواِمُع َوِبَعٌع َوَصلََواٌت  -ةعالى–قكلو " لَُهدِّ
، ىي كنائس الييكد قيؿ: (1)

كطريؽ ةعميؿ الةسمية في ىذا المفظ  (2)يصمى فييا"  نو؛ يت الكنيسة صالةكسم
سمي كذلؾ باسـ ما  كات ف المكاف الذم ةأدل فيو الصم؛ ةسمية الشي  بمالبسو
أك بةعبير آلر ، المالبس كعميو فالممحظ:، اللاصة بيـ كاتيفعؿ فيو مف الصم

بف منظكر اكما بيف ، (3)أف الصمكات كنائس الييكدكغيره كقد ذكر اللميؿ ، المحمية
ىي  قاؿ ابف عباس:"كصمكات الييكد كنائسيـ  :فقاؿأف الصمكات كنائس الييكد 

 .(4)كنائس الييكد أم مكاضع الصمكات"

 )الطلي(

نمػا سػمي بػو قػاؿ الجػكىرم: .الصغير مػف أكالد المعػز كالطمي بالفةح :"   نػو ؛ كا 
 (5)"رغفػػافكجمعػػو طميػػاف مثػػؿ رغيػػؼ ك ، أم ةشػػد رجمػػو بلػػيط إلػػى كةػػد أيامػػان ، يطمػػى

 ف ؛ كطريؽ ةعميؿ الةسمية في ىذا المفػظ الةسػمية بالمصػدر مػرادان بػو اسػـ المفعػكؿ
ذكػػػره الطريحػػػي كمػػػا ذكػػػره منظػػػكر مػػػا كقػػػد ذكػػػر ابػػػف ، كميػػػطٍ الطمػػػي ىنػػػا بمعنػػػى المى 

نمػػا سػمي طميػػان ، الصػػغير مػف أكالد الغػػنـ الطمػػي:" ففػػي المسػاف: (6)الجػكىرم  نػػو ؛ كا 
الحبػؿ الػذم  كالطػال :، يطمػالكاسـ ما يشػد بػو ، د أيامان أم ةشد رجمو إلى كة، يطمى

الػذم  اللػيط كالطمػك كالطمػكة:، حبسػةو كطمػكت الطػال:، يشد بو رجؿ الطمي إلى كةد

                                                 

 .28 الحج: (1)
 .ا(، ؿ، )ص مجمع البحريف (2)
 .ك(، ؿ، )ص الصحاح، الةيذيب، العيف ينظر: (3)
ةفسػػػػير ، 141، 1/144الكشػػػػاؼ /، 16/427ةفسػػػػير الطبػػػػرم/ ينظػػػػر:، ا(، ؿ، المسػػػػاف )ص (4)

  .58، 47/ 14ةفسير القرطبي /، 11/143الرازم /
 .ا(، ؿ، مع البحريف )طمج (5)
  .لكنو لـ يذكر عمة الةسمية ك(، ؿ، )ط الصحاح ينظر: (6)
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اسػـ مػا الةسػمية بكيمكػف أف يكػكف طريػؽ الةعميػؿ  (1)الكةػد"شد بو رجػؿ الطمػي إلػى ي
لسػػابؽ يكضػػح كنػػص المسػػاف ا،  نػػو سػػمي باسػػـ مػػا يشػػد بػػو كىػػك الطمػػي؛ يةعمػػؽ بػػو

 ف مػػا يشػػد بػػو )أعنػػي ؛ كيمكػػف أيضػػان أف يكػػكف مػػف بػػاب الةسػػمية بالمجػػاكرةذلػػؾ 
 .فسمي بو لذلؾأصبح مجاكران لو  الطمي(

 زمزم(-) بية

سػميت بيػا ةشػبييان  قيؿ:  (2)زمـز قاؿ كما ظبية ؟قاؿ:، احفر ظبية "في الحديث: 
ريؽ ةعميؿ الةسمية في ىذا كط (3)لجمعيا ما فييا"ليا بالظبية كىي الكيس كاللريطة 

كقػد لكحظػت الصػفة ، الصفة عمػى جيػة الةشػبيو بالظبيػة الةػي ةجمػع مػا فييػا المفظ:
، أم زمػـز بالظبيػة، المشػابية مػف قبيػؿ ةشػبيو الظبيػةفي معنى الجمع كما لكحظػت 

"كفػػي حػػديث  كقػد ذكػػر ابػػف منظػػكر ىػذا الةعميػػؿ فقػػاؿ:، الةػػي ةجمػػع المػػا ربػة أم القً 
: سػميت بػو ةشػبييان بالظبيػة ؛ زمـز :كما ظبية ؟،قاؿ :قاؿ، احفر ظبية :قيؿ لو زمـز

 .(4)اللريطة لجمعيا ما فييا"

 رية(ا)الع

مػػػف أم فيأةييػػػا ، النلمػػػة يعيرىػػػا صػػػاحبيا غيػػػره ليأكػػػؿ ثمرةيػػػا فيعمكىػػػا ريػػػة:ا"كالع 
أم ، ا مػػرأنػػا عػػرك مػػف ىػػذا  أك مػػف قػػكليـ:، ه إذا أةيةػػورك أعػػت الرجػػؿ قػػكليـ عػػرك 
كىػػي ،  نيػػا اسةسػػنيت مػػف جممػػة النليػػؿ الػػذم نيػػى عنيػػا؛ ميت بػػذلؾلمػػك منػػو سػػ

ة  نػػػو ذىػػػب بيػػػا مػػػذىب ا سػػػما  كالنطيحػػػ؛ كدلمػػػت اليػػػا ، فاعمػػػة بمعنػػػى مفعكلػػػة
الةسمية باسـ الفاعؿ مرادان بو اسػـ  :كطريؽ ةعميؿ الةسمية في ىذا المفظ (5)كا كيمة"

                                                 

 .ا(، ؿ، المساف )ط (1)
  .1/133ينظر: النياية في غريب ا ثر  (2)

 .ا(، ب، مجمع البحريف )ظ (3)
 .ا(، ب، المساف )ظ (4)
 .ا(، ر، مجمع البحريف )ع (5)
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الصػفة عمػى ف يراعى فييا كما يمكف أ، عارةرية ىنا بمعنى مي ا ف الع؛ اسـ المفعكؿ
كقػػد جعميػا أحػػد البػػاحثيف ، أف ةكػكف مػػف الصػفات الةػػي اسػةعممت اسػػةعماؿ ا سػما 

 ،(2)المنيحػة" ريػة:ا"الع كفػي المسػاف: ،(1)مف قبيؿ ةسػمية الشػي  باسػـ مػا يةعمػؽ بػو 
 .أف ةككف في حكزة المنةفع بعد عمييا ىذا االسـطالؽ يؤكد إكىذا النص 

 )الراية(

؛ غايػػات-كقبػػؿ كبعػػد -كمنػػو سػػميت الظػػركؼ ، انةيػػا  الشػػي  كنيايةػػوكالغايػػة " 
فمما حذفت صػرف غايػات ينةيػي بيػف  ف غايات الكالـ كانت ما أضيفت ىي إليو 

كطريػػؽ ةعميػػؿ  (3)المسػػافة" :كالغايػػة، الشػػي  جميػػا يقػػع العمػػة الةػػي  كالغايػػة:، الكػػالـ
باعةبار أنيا محؿه لما يحدث  أم المحمية، الةسمية بالمالبس الةسمية في ىذا المفظ:

 ف ما أضيفت إليو ىذه الظركؼ كانت ىي الغايات فمما حذؼ ما ؛ فييا مف أفعاؿ
 .قبؿ ىذه الظركؼ صارت الظركؼ ىي الغايات

 ()فتان 

َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِفَتاهُ   :-ةعالى–"قكلو  
؛ سماه فةاه، يكشع بف نكف فةاه: (4)

كطريؽ ةعميؿ الةسمية في ىذا المفظ  (5)ذ منو العمـ"يلدمو كيةبعو ليأل نو كاف 
، الةي يقـك بيا كمنيا اةباعو كا لذ عنو ائفو ف لدمةو لمكسى مف كظ؛ الكظيفة

مع اللدمة بكظائفو أك إحداىا بشرط أف يقكـ ب مؽ عميو فةا إال إذا قاـفكأنو ال يط
كما ذلؾ إال  ،(6)لشابةكمف ثـ ذكر المغكيكف أف الفةى كالفةاة الشاب كا، لفة كسرعة

مبينان أف أف لممادة أصميف إلى كقد أشار ابف فارس ، ف بوإال لكي ينيضا بما ييكمفا

                                                 

 .184، 183مف صكر االشةقاؽ ص (1)
 .ا(، ر، ف )عالمسا (2)
 .ا(، م، مجمع البحريف )غ (3)
 .48 الكيؼ: (4)
 ا(، ت، مجمع البحريف )ؼ (5)
 .ل(، ت، )ؼ القامكس، الصحاح ينظر: (6)
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 الفا  كالةا  كالحرؼ المعةؿ أصالف:" فقاؿ:ا صؿ ا كؿ يدؿ عمى طراكة كجدة 
، ٌي مف اإلبؿ الطرمةً الفى ، كاآللر عمى ةبييف حكـ، أحدىما يدؿ عمى طراكة كجدة

كالمادة في  (1)"ةا الفى  فٍ فةا بيٌ  الشباب يقاؿ: ةا :كالفى ، ةيافكاحد الفً  :سمف الناكالفةى 
فقد كانت ، كيبدك أف المادة أصابيا ةطكره داللي (2)المعاجـ ةدكر حكؿ ىذا المعنى

كدكراف المادة  (3)سكا  أكانا شابيف أـ غير ذلؾالمةكامميف ةطمؽ عمى الرجؿ كالمرأة 
كيمكف أف يراعى في الةعميؿ ، ما ذكره الطريحيحكؿ ىذا المعنى يدؿ عمى صحة 

  .كىذه مف الصفات، الصفة أيضان حيث ةميز باللفة
 ( )الفيء 

ُ َعلَى َرُسولِهِ   :-ةعالى-قكلو"   َما أََفاَء ّللاَّ
كالذم أفا ه اهلل كرده مف  أم: (4)

فا  كمنو أ، كأنو في ا صؿ ليـ ثـ رجع إلييـكأصؿ الفي  الرجكع ، أمكاؿ الييكد
لمظؿ الذم بعد الزكاؿ  كمنو قيؿ:، أم أرجعو إلييـ كصيره ليـ، اهلل عمى المسمميف

ما كانت عميو الشمس  كؿ كعف رؤبة:، لرجكعو مف المغرب إلى المشرؽ؛ في 
 (5)كالجمع أفيا  كفيك "، يكف عميو الشمس فيك ظؿ كما لـ، كظؿكزالت فيك في  

كالمادة ، في  ف الرجكع مف معاني ال؛ كطريؽ ةعميؿ الةسمية في ىذا المفظ الفعؿ
الفا  كاليمزة مع معةؿ بينيما " :الرجكع كما ذكر ابف فارس حيث قاؿةدكر حكؿ 

فا  الفي   إذا رجع الظؿ مف جانب المغرب إلى  يقاؿ:، كممات ةدؿ عمى الرجكع

                                                 

 .ا(، ت، المقاييس )ؼ (1)
 .ا(، ت، )ؼ ةاج العركس، القامكس، المساف، ةاج المغة ينظر: (2)
 .ا(، ت، المساف )ؼ ينظر: (3)
 .5الحشر: (4)
 .ا(، م، )ؼ بحريفمجمع ال (5)



 تعليل التسمية
 

 - 9999 - 

 َحتَّى َتِفيَء إِلَى أَْمِر ّللاَِّ   :-ةعالى-قاؿ اهللككؿ رجكع في  ، جانب المشرؽ


 كفي الصحاح:، "كالفي  ما كاف شمسان فنسلو الظؿ :كفي المساف (2)أم ةرجع" (1)

نما سمي الظؿ فيئان ، كاؿ مف الظؿالفي  ما بعد الز  مف جانب إلى جانب لرجكعو  كا 
كعمى قكؿ  (3)كالفي  ما نسخ الشمس"، سلةو الشمسالظؿ ما ن قاؿ ابف السكيت:

عف أبي عبيدة عف رؤبة يككف ابف منظكر  رؤبة الذم ذكره الطريحي كالذم ذكره
كما كانت عميو فزالت ،  ف ما لـ يكف عميو شمس فيك ظؿ؛ الظؿ أعـ مف الفي 

أُ ِاََللُُه َعِن   :-ةعالى-كعمى أف الفي  ىك الرجكع فسر قكلوفيك ظؿ كفي   َعَتَفعَّ

َماِئِل   اْلَعِمعِن َوالشَّ
(4)(5). 

                                                 

 .7 الحجرات: (1)

 .أ(، م، المقاييس )ؼ (2)
 .أ(، م، المساف )ؼ (3)
 . 26النحؿ: (4)
  .18/118: ةفسير القرطبي /174، 7/173ةفسير الرازم /، 4/347الكشاؼ / ينظر: (5)
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 )القصيى(

ىي ناقة لرسكؿ اهلل  :-بضـ القاؼ كالقصر - (1)لقصكلكفي الحديث ثـ ركب ا" 
() ،كالقصػػكل مػػف ، لسػػبقيا كػأف عنػػدىا أقصػػى السػػير كغايػة الجػػرم؛ سػميت بػػذلؾ

كلػـ ةكػف ناقػة ، فمقطكعػة ا ذ( ) كلـ ةكف ناقػة رسػكؿ اهلل، نياالنكؽ الةي قطع أذ
نمػػا  كػاف ىػػذا لقبػان ليػا"، قصػكل( ) رسػكؿ اهلل ةسػػمية فػي ىػػذا كطريػػؽ ةعميػؿ ال (2)كا 

عنػػدما كصػػفت ( ) ف ناقػػة رسػػكؿ اهلل ؛ الةػػي حمػػت محػػؿ ا سػػما الصػػفة  المفػػظ:
كالمػادة ةػدكر حػكؿ ، كغايػة الجػرمالسػبؽ بالقصكل كصػفت بيػا لمػا ليػا مػف أقصػى 

لحػػرؼ المعةػػؿ يػػدؿ عمػػى بعػػدو كا"القػػاؼ كالصػػاد  البعػػد كاإلبعػػاد كمػػا قػػاؿ ابػػف فػػارس:
بعاد" ، أف ليا ةعميالن آلػر ىػك أنيػا كانػت مقطكعػة ا ذفبيد أف ابف فارس يرل  (3)كا 

كيبعػد أف ، كأرل أف ىذا كػاف سػائدان فػي الجاىميػة، فكأف أذنيا أبعدت كأقصيت عنيا
 نيػػا ؛ رل أنيػػا سػػميت بيػػذا المقػػبكمػػف ثػػـ فػػ ني أ، () يفعػػؿ ىػػذا بناقػػة رسػػكؿ اهلل

( ) هللكيذكر ابف منظكر أف ناقػة رسػكؿ ا، أقصيت عف الجيد ميما سارت كمشت
 اقػػػة ةكصػػػؼن( )ثػػػـ يػػػذكر أنػػػو ربمػػػا كانػػػت لرسػػػكؿ اهلل  ،لػػػـ ةكػػػف مقطكعػػػة ا ذف

فكاف كؿ كاحدو يصفيا بما يةليمو ، با  كالجدعا القصكا  كالعد بأكصاؼو ثالثة ىي:
ة الةػي المكدعػمف اإلبؿ الكريمة  ة"كالقصي و فيقكؿ:الذم الةرة ثـ يذكر الكجو، فييا

" فكأنيػا بػذلؾ أقصػيت عػف النػكؽ الالةػي يجيػدف مػف  (4)ال ةجيد في حمػبو كال حمػؿو

                                                 

أبػػػي نعػػػيـ أحمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل بػػػف أحمػػػد بػػػف  ينظػػػر: المسػػػند المسػػػةلرج عمػػػى صػػػحيح مسػػػمـ/ (1)
ةحقيػؽ: محمػد حسػف محمػد حسػف  1/114 مكسى بف ميراف اليرانػي ا صػبيانيإسحاؽ بف 

 -ىػػػػػػ 1215 -لبنػػػػػاف  -بيػػػػػركت  -دار الكةػػػػػب العمميػػػػػة  ،ا كلػػػػػى ط: ،إسػػػػػماعيؿ الشػػػػػافعي
 .ـ1774

 .ا(، ص، مجمع البحريف )ؽ (2)
 .ا(، ص، المقاييس )ؽ (3)
 .ا(، ص، المساف )ؽ (4)
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ذا جػػاز  ،كعمػػى ىػذا ةكػػكف قػد كصػفت بصػػفة حمػت محػػؿ ا سػما ، السػير كالجػرم كا 
 ا لذ برأم ابف فارس ف نو يمكف أف يقاؿ إنو فعؿ بيا ىذا قبؿ أف ةككف لرسكؿ اهلل

( )لكف الرأم ا كؿ أرجح، كألذىا عمى ذلؾ. 

 )المقيين(

ا لِْلُمْقِوعَن   :-ةعالى–"قكلو   َوَمَتاع 
لنزكليـ ؛ سمكا بذلؾ، لممسافريف أم: (1)

كطريؽ ةعميؿ الةسمية في  (2)المقكيف الذيف ال زاد ليـ" كيقاؿ:، كىك القفر، القكا 
فيـ قد سمكا بالمكاف الذم نزلكا فيو ، ىذا المفظ راجعه إلى ةسمية الشي  بمالبسو

كىذا أحد كجيي ، كىك قميؿ اللير، ـ فيوبسبب نزكليكىك القكا  فسمكا بو  أال
كيمكف ، كىذا ةعميؿه مقبكؿه ، كالكجو اآللر أنو ليس معيـ زاده يةزكدكف بو، الةسمية

،  نيـ حينما جاكركا القكا  سمكا باسمو؛ أف يككف مف باب الةسمية بالمجاكر
فابف فارس يذكر أف القاؼ كالكاك كالحرؼ المعةؿ ، (3)كالمادة ةدؿ عمى ذلؾ

يقكؿ كالذم ينطبؽ عمى الةعميؿ الذم ذكره الطريحي ا صؿ الثاني الذم ، صالفأ
كأقكل ، لمت ت الدار:كى قٍ كيقاؿ أى ، ا رض ال أىؿ بيا كا صؿ اآللر القكا :" :عنو

إذا بات عمى غير ، كبات القفر، بات فالف القكا  كيقكلكف:، القكـ ساركا بالقكا 
( 4)"ي  كأنو قد نزؿ بأرض قً ، كىك مف ىذا، معوالرجؿ الذم ال زاد  كالمقكم:، طعـو 

كىذا يدؿ عمى صحة ما ذىب إليو  (5)كقد فسر بيذا أيضان عند كثيرو مف المفسريف
 .الطريحي

 )القىية(

                                                 

 .51 الكاقعة: (1)

 .ا(، ك، مجمع البحريف )ؽ (2)
 .ا(، ك، )ؽ المساف، الصحاحينظر: (3)
 .م(، ك، المقاييس )ؽ (4)
 .15/448ةفسير القرطبي /، 13/156ةفسير الرازم /، 2/244ينظر:الكشاؼ / (5)
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أم ةػػػذىب بشػػػيكة ، قيػػػينيػػػا ةي  ؛ سػػػميت بػػػذلؾ اللمػػػر قػػػاؿ الجػػػكىرم: "كالقيػػػكة: 
 ف مػف صػػفات القيػػكة ؛ كطريػػؽ الةعميػػؿ فػي ىػػذا المفػػظ راجػعه إلػػى الصػػفة (1)الطعػاـ"
كيمكػػف أف يكػػكف الممحػػظ الفعػػؿ ، ذىب شػػيكة الطعػػاـ ىػػذا مػػف جيػػة الممحػػظأنيػػا ةيػػ

كأمػػا مػػف جيػػة الةعميػػؿ فيػػك مقبػػكؿه ذكػػره ، الطعػػاـ  ليػػاشػػيكة حيػػث نسػػب اإلذىػػاب ب
القػػاؼ كاليػػا  " فقػاؿ:ةػػدؿ عمػى اللصػػب كالشػػبع ابػف فػػارس كجعميػػا ( 2)اللميػؿ كغيػػره

، يقػاؿ لمرجػؿ الملصػب الرحػؿ قػاهو ، ؿ عمػى لصػبو ككثػرةأصؿه يد كالحرؼ المعةؿ:
نيػػا ةقيػػي عػػف  قيػػكة كسػػميت  فػػاللمر قػػالكا:، كأمػػا القيػػكة، يقػػاؿ إنػػو لفػػي عػػيشو قػػاهو 

يػػد أنػػي ب (4)الحػػاكم مػػف قبيػػؿ الكظيفػػة الػػدكةكر كقػػد جعميػػا( 3)كالقيػػاس كاحػػده"الطعػػاـ 
النظػر فػي اسػةنباط  تىذا يدؿ عمى الػةالؼ كٍجيػاك أكلى، أرل أنيا مف قبيؿ الفعؿ 

 ممحظ الةعميؿ.

 )الكريان(

لو صكته حسفه ال يشبو البطة ، طائره طكيؿه أغبره  كالكركاف بفةح الكاؼ كالرا :" 
 (5)كجمعػػػو كػػػركاف كقنػػػكاف"، كا نثػػػى كركانػػػة، سػػػمي بضػػػده مػػػف الكػػػارم، ينػػػاـ الميػػػؿ

ي صػكةو  نو سمي بيذا االسػـ لمػيفو فػ؛ كطريؽ ةعميؿ الةسمية في ىذا المفظ الصفة
كقػػد ، كالمػػادة ةػػدكر حػػكؿ الميكنػػة، فكأنػػو ىػػك كحػػده الػػذم يةميػػز بيػػذه الصػػفة، كحسػف

الكػػاؼ كالػػرا  كالحػػرؼ المعةػػؿ أصػػؿه صػػحيحه يػػدؿ عمػػى " ذكػػر ابػػف فػػارس ىػػذا فقػػاؿ:
"، كسػػيكلةليكنػػة فػػي الشػػي   كيجعػػؿ ابػػف فػػارس المػػادة فػػي  (6)كربمػػا دؿ عمػػى ةػػأليرو

                                                 

 .ا(، ق، مجمع البحريف )ؽ (1)
 .ا(، ق، )ؽ المساف، الصحاح( ، ك، ق، )ؽ الجميرة، م(، ق، )ؽ الةيذيب، العيف ينظر: (2)
 .ا(، ق، انظر الصحاح )ؽ، ك(، ق، )ؽ المقاييس (3)
  .38مف صكر االشةقاؽ ص (4)
 .ا(، ر، مجمع البحريف )ؾ (5)
 .م(، ر، المقاييس )ؾ (6)
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فأمػا " :فيقػكؿىي دقة سػاقو لعمة ألرل  كركاف(كيجعؿ الةسمية في )ال، السير كالميف
كيمكػػػػف أف  (1)سػػػاقيو"كيقػػػاؿ سػػػمي بػػػػذلؾ لدقػػػة ، ه الكػػػرايقػػػاؿ لػػػػذكر ، الكػػػركاف فطػػػائر

؛ كمف ثـ فػ ف مػا ذىػب إليػو الطريحػي صػحيحه ، ةكصؼ بعض الطيكر بدقة الساقيف
كفػػي غيػػره مػػف النعػػاـ   ف فيػػو ذالن ؛ ضػػدهاسػػـ حيػػث ذىػػب إلػػى أف الكػػركاف سػػمي ب

فقػد ذكػػره ابػف منظػػكر عػػف ، كقػػد ذىػب أبػػك الييػػثـ إلػى مػػا ذىػب إليػػو الطريحػػي، ةعػز 
 نػػػػو ال ينػػػػاـ ؛ بضػػػػدهسػػػػمي الكػػػػركاف كركانػػػػان  قػػػػاؿ أبػػػػك الييػػػػثـ:" أبػػػػي الييػػػػثـ فقػػػػاؿ:

 .كالميراعى في ىذا الصفة (2)بالميؿ"

 )اللقية( 

 (3)لسػػػعة فػػػي أشػػػداقيا"؛ سػػػميت بػػػذلؾ، العقػػػاب ا نثػػػى "كالمقػػػكة بػػػالفةح كالكسػػػر: 

 ف الطريحػػي بػػيف أف العقػػاب سػػميت بيػػذا ؛ ممحػػظ الةعميػػؿ فػػي ىػػذا المفػػظ الصػػفةك 
بيػد أف ابػف فػارس كال شػؾ أف ىػذا مػف الصػفات المشػاىدة ، االسـ لسعة في أشداقيا
آلػر فبعػد أف بػيف أف لممػادة أصػكالن ثالثػة ىػي االعكجػاج  ان جعؿ عمة الةسمية ممحظ

بيػػذا االسػػـ العكجػػاج فػػي منقارىػػا أف المقػػكة سػػميت ثػػـ بػػيف ، كالةكفيػػة كطػػرح شػػي 
كقد ذكر أبك عبيػدة مػا  (4)سميت بيا العكجاج في منقارىا"، ابالعق "كالمقكة: :فيقكؿ

السػػػػريعة كالمقػػػػكة كالمقػػػػكة العقػػػػاب اللفيفػػػػة " ففػػػػي المسػػػػاف:، مػػػػا ذىػػػػب إليػػػػو الطريحػػػػي
كيبػػػدك لػػػي أف  (5)سػػػميت العقػػػاب لقػػػكة لسػػػعة أشػػػداقيا" :االلةطػػػاؼ قػػػاؿ أبػػػك عبيػػػدة

فربمػا كال مانع مػف ا لػذ بػرأم ابػف فػارس ، في ىذه الةسمية سعة ا شداؽالمشيكر 
 .الحظ ىذا كالبعض اآللر الحظ ذلؾ فالبعض، الةمفت فييا كجيات النظر

                                                 

 .35ينظر:مف صكر االشةقاؽ ص، م(، ر، المقاييس )ؾ (1)
 .ا(، ر، المساف )ؾ (2)
 .ا(، ؽ، مجمع البحريف )ؿ (3)
  .51اؽ صمف صكر االشةق انظر:، م(، ؽ، المقاييس )ؿ (4)
 .م(، ؽ، المساف )ؿ (5)
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 )المدية(

 نيا ةقطع مدل ؛ سميت بذلؾ، كىي الشفرة، جمع مدية"كالمدل بالقصر كالضـ  
كممحػظ الةعميػؿ فػي ىػذا المفػظ  (1) نػو ةسػكف حركةػو"؛ كسػميت سػكينان ، الحيكاف ةحيا

فمػػػف ، كذلػػػؾ  ف الطريحػػػي يبػػػيف أف لممديػػػة اسػػػميف باعةبػػػاريف؛ راجػػػعه إلػػػى الكظيفػػػة
 كمػػػف سػػػماه سػػػكينان الحػػػظ فيػػػو، الحيػػػكاف ةسػػػماىا مديػػػة الحػػػظ فييػػػا قطػػػع مػػػدل حيػػػا

كعميػػو فػػ ف  (2)الةػػي بيػػا الحركػػة كالػػذىاب كاإليػػابأم الحيػػاة ، ةسػػكينو حركػػة المػػذبكح
امةػػداد فػػي شػػي و كقػػد جعػػؿ ابػػف فػػارس المػػادة ةػػدكر حػػكؿ ، الةػػرادؼىػػذا مػػف قبيػػؿ 

ثـ ، منةياه أم:،  ف مداىا قطع مدل المذبكح؛ البابكجعؿ المدية مف ىذا ، كامداد
"الميـ كالداؿ كالحرؼ المعةؿ أصػؿه  فيقكؿ:ييجكز فييا أف ةككف قد شذت عف الباب 

يقػػاؿ  كالمػػدم فيمػػا:، لغايػػةا منػػو المػػدل:يػػدؿ عمػػى امةػػداد فػػي شػػي و كامػػداد صػػحيحه 
 كمما شذ عف الباب المدية:، كالحكض الذم يمد ما ه بعضو بعضا، الما  المجةمع

ذبحػػت الذبيحػػة بيػػا  ف نػػو إذا، كيحةمػػؿ أنيػػا مػػف البػػاب أيضػػان  كجمعيػػا مػػدل،، الشػػفرة
أمػػا مػػف سػػماىا سػػكينان فػػ ف ابػػف فػػارس ، ىػػذا فػػيمف سػػماىا مديػػة (3)كػػاف ذلػػؾ مػػداىا"

السػيف كالكػاؼ " سكف ةػدكر عمػى لػالؼ الحركػة كاالضػطراب فيقػكؿ:أف مادة يذكر 
كالسػكيف معػركؼ قػاؿ ، االضػطراب كالحركػةكالنكف أصؿه صحيحه يدؿ عمػى لػالؼ 

، كقػػد ذكػػر بعػػض (4) نػػو يسػػكف حركػػة المػػذبكح بػػو"؛ ىػػك ًفعيػػؿ بعػػض أىػػؿ المغػػة:
 .(5)المفسريف ىذا الةعميؿ

                                                 

 .ا(، د، مجمع البحريف )ـ (1)
  .51مف قضايا فقو المغة ص (2)
، المعجـ الكسػيط، المحيط في المغة/الصاحب بف عباد، المساف ينظر:، م(، د، المقاييس )ـ (3)

 .ل(، د، العباب الزالر كالمباب الفالر /الحسف بف محمد الصغاني )ـ
 ف(. ، ؾ، المساف )س انظر:، ف(، ؾ، المقاييس )س (4)
 .1/475الجامع  حكاـ القرآف / (5)
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 )المرية(

كمنيا سميت ، مركةالكاحد منيا ، ح منيا النار  براقة ةقدحجارة بيضا كالمرك:" 
ِ   :-ةعالى-قاؿ المركة بمكة  َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر ّللاَّ إِنَّ الصَّ

كطريؽ  (2) (1)
ةعميؿ الةسمية في ىذا المفظ راجعه إلى الصفة لما فييا مف صفة الصالبة المكجكدة 

 ف ابف ؛ طريحي صحيحه كمقبكؿه كمف ثـ ف ف الةعميؿ الذم ذكره ال، في ا حجار
كاسةدراره مسح شي و بشي و  أحدىم  صحيحيف فارس ذكر أف لممادة أصميف 
جمع  المرك: الث ني كا صؿ " :مبينان ا صؿ الثاني كالثاني يدؿ عمى صالبة فيقكؿ

لصالبةيا ؛ كعميو ف ف المركة سميت بيذا االسـ (3)"كىي حجارة ةبرؽ، مركة
عميو ف ف الصالبة كحدىا ال ةكفي بؿ ال بد مف البياض كالبريؽ ك ، كبياضيا كبريقيا

، كقد ذكر الطريحي ليا ةعميالن آلر في صفا، حةى يحسف إطالؽ عمييا ىذا االسـ
أف المفظ يسمى بأسما  مةعددة العةبارات مةعددة كىذا إف دؿ ف نما يدؿ عمى 

 و الطريحي فيقكؿ:ميؿ الذم ذىب إلييد ابف منظكر ىذا الةعؤ كي، كةةالمالحظ مةف
كبيا ، كاحدةيا مركة، النارةككف فييا النار كةقدح منيا حجارة بيض براقة  "كالمرك:
كىذا إف دؿ ف نما يدؿ عمى عكدةو إلى ما قرر ( 4)"المركة بمكة شرفيا اهللسميت 

كمف حدةيا كانت ةسةعمؿ مف قبؿ مف أف المركة عبارة عف حجارة ةقدح منيا النار 
 (5)كآالت لمذبح

 

 )بلقيس(

                                                 

 .136 البقرة: (1)
 .ا(، ر، )ـ مجمع البحريف (2)
 .ا(، ر، المقاييس )ـ (3)
 .ا(، ر، المساف )ـ (4)
 .443، 1/442ةفسير الطبرم / ينظر: (5)
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إِنِّي َوَجْدُت اْمَرأَة  َتْملُِكُهْم   :-ةعالى–قكلو " 
اليمف  بمقيس بنت ممؾىي  (1)

بف كىي الةي قص اهلل قصةيا مع سميماف ، مف ممكؾ حميرابنة اليدىاد ممكة سبأ 
لما ممكت كالسبب في ذلؾ أنيا ، جعال كاحدا كحضرمكتاسماف  كبمقيس:، داكد

 مف سيرة أبييا ؟ما سيرة ىذه الممكة  :عض حمير لبعضقاؿ بالممؾ بعد أبييا 
كطريؽ ةعميؿ الةسمية في ىذا المفظ  (2)"فسميت بمقيس، أم بالقياس، بمقيس فقالكا:

كيجكز أف ةككف ،  نيا سميت بيذا االسـ نظران السةقامة أبييا؛ راجعه إلى الصفة
بيذا إال بسبب ما  فيي ما سميت، مف قبيؿ ةسمية الشي  بالنظر إلى عالقةو بغيره

كيجكز أف يككف الممحظ الةسمية بالمصدر مرادان بو اسـ ، عمؽ بيا مف أبييا
كلـ ، أم ىي مقيسة عمى أبييا،  ف المجيب عف السؤاؿ قاؿ بالقياس؛ المفعكؿ

 .كىذا مف طرائفو، أجد أحدان قاؿ بو غير الطريحي

)  )المشيِّ

كالمشػٌك ، اليا  المشددة عمى فعيػؿ"كمشي بفةح الميـ كالشيف المعجمة المكسكرة ك  
سػػمي  كقيػػؿ:، كمشػػكان ، مشػػيان ت بالػػدكا  المسػػيؿ منػػو شػػر  بةشػػديد الػػكاك عمػػى فعػػكؿ:

كطريػؽ ةعميػؿ الةسػمية  (3)كالةردد إلػى اللػال" نو يحمؿ صاحبو عمى المشي ؛ بذلؾ
ه ال يريػد منػو إال أف يكػكف مسػيؿ  ف الػذم يألػذ؛ في ىذا المفظ راجعه إلػى الكظيفػة

كمػػا يةرةػػب عميػػو مػػف الفعػػؿ كمػػا يمكػػف أف يراعػػى فيػػو اعةبػػار مػػا سػػيككف ، طف الػػب
كقػػد جعػػؿ ابػػف فػػارس لممػػادة قياسػػيف ، (4)كقػػد ذكػػره اللميػػؿ كغيػػره، النػػاةج عػػف ألػػذه

أحػدىما يػدؿ ، كالحػرؼ المعةػؿ أصػالف صػحيحاف ف"الميـ كالشي ةدكر حكليما فقاؿ:
                                                 

 .41النمؿ: (1)
 .ا(، ر، مجمع البحريف )ـ (2)
 .(ا، ش، مجمع البحريف )ـ (3)
       المسػػػػػػػاف،  (، فل، ش، )ـ الةيػػػػػػػذيب، ك(، ـ، )ش الجميػػػػػػػرة، م(، ش، )ـ العػػػػػػػيف ينظػػػػػػػر: (4)

 (. م، ش، )ـ
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 ،كا كؿ مشػػػػى يمشػػػػي مشػػػػيان   كاآللػػػػر الزيػػػػادة كالنمػػػػا، كغيػػػػرهعمػػػػى حركػػػػة اإلنسػػػػاف 
كعميػػو فالكممػػػة الةػػي معنػػا مػػػف  (1)كىػػك الػػدكا  الػػػذم ييمشػػي"،  اكمشػػػيٌ  اكشػػربت مشػػكٌ 
كىػك الػدكا  ، كمشػا  كمشػيان  اكشربت مشك "ابف السكيت  كفي المساف:، ا صؿ ا كؿ
كىػػػػك ، المشػػػػي أيضػػػػان كذكػػػػر ، قالػػػػو بفػػػػةح المػػػػيـكالحسػػػػا  مثػػػػؿ الحسػػػػك الػػػػذم يسػػػػيؿ 

 (2) نػػػو يحمػػػؿ صػػػاحبو عمػػػى المشػػػي كالةػػػردد إلػػػى اللػػػال "؛ كسػػػمي بػػػذلؾ، صػػػحيح

كىذا إف دؿ ف نما يدؿ عمى صحة ما  (3)مو صاحب القامكس دكا  يسيؿ البطفكجع
  .كغيرهقالو الطريحي بصدد ةعميمو ليذا المفظ 

 )المأل( 

ىػػـ  كقيػػؿ:، ةئػػكف العػػيف كالقمػػب ىيالػػذيف يممئػػالمػػا الجماعػػة مػػف النػػاس  كقيػػؿ:" 
 نيػػـ ؛ إنمػػا قيػػؿ ليػػـ ذلػػؾ :كقيػػؿ، كرؤسػػائيـ الػػذيف يرجػػع إلػػى قػػكليـأشػػراؼ النػػاس 

 أحػد أمػريف  كطريػؽ ةعميػؿ الةسػمية فػي ىػذا المفػظ راجػعه إلػى (4)ل بالرأم كالغنى"ما
كىػػذا مػػا ، كىػػذا بػػالنظر إلػػى المػػا عمػػى أنػػو الكمػػاؿ مػػف كػػؿ شػػي و ، الصػػفة أحاادى  

كعميػو ف نػو يجعػؿ المػا ، مػوىػك المسػاكم لمث نجده عند ابػف فػارس الػذم جعػؿ المػا
ذا ىمز دؿ " ثـ بعد أف أٌصؿ ليذه المادة ىكذا قاؿ:، و امةا كرامة ن؛ بيذا االسـ كا 

 نيػػـ ممئػػكا ؛ ا شػػراؼ مػػف النػػاسكمنػػو المػػا ، فػػي الشػػي عمػػى المسػػاكاة كالكمػػاؿ 
فكػأف كظيفػػةيـ ،  ف عنػدىـ المشػػكرة كالػرأم؛ بػػالنظر إلػى الكظيفػة والثا ني  (5)كرمػان"

كقػػد ذكػػر ابػػف منظػػكر مػػا ذىػػب إليػػو ، كىػػذا مػػا ذىػػب إليػػو الطريحػػي، النصػػح لمنػػاس
سػػمكا ، كالمػػا الرؤسػػا " مضػػيفان إليػػو الةعميػػؿ الػػذم ذكػػره ابػػف فػػارس فقػػاؿ:الطريحػػي 

                                                 

 .م(، ش، المقاييس )ـ (1)
 .م(، ش، المساف )ـ (2)
 .بيركت –مؤسسة الرسالة  ط:، س(، ر، القامكس المحيط /الفيركزآبادم )غ (3)
 .ا(، ؿ، مجمع البحريف )ـ (4)
 .م(، ؿ، المقاييس )ـ (5)
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سػػػمكا بػػػذلؾ ، ؼ القػػػكـاالمػػػا ميمػػػكز أشػػػر  ،... نيػػػـ مػػػال  بمػػػا ييحةػػػاج إليػػػو؛ بػػػذلؾ
ػلمال ةيـ بمػا يمػةمس   نيػـ يممئػكف العيػكف ؛ أك، دة الػرأمك عنػدىـ مػف المعػركؼ كجى
 نو مف الممكف أف يسمى الما بيػذا ؛ كًكال الةعميميف مقبكؿه  (1)"أبية كالصدكر ىيبة

كالػػػبعض اآللػػػر ، الحػػػظ الصػػػفة فػػػالبعض، بحسػػػب الممحػػػظاالسػػػـ لالعةبػػػاريف معػػػان 
  .الحظ الكظيفة

  منية(–)التقية 

ييي -لىاةعػػػ-قكلػػػو"  يييى أَْلَقيييى الشَّ ِتيييهِ إَِذا َتَمنَّ أم إذا ةػػػال ألقػػػى   ْعَطاُن ِفيييي أُْمِنعَّ
، ما يةكىـ أنو مف جممة الكحي فيرفػع اهلل مػا ألقػاه بمحكػـ كةابػوالشيطاف في ةالكةو 

نمػػػا سػػػميت الػػػةالكة ، إنمػػػا ألقػػػى ذلػػػؾ بعػػػض الكفػػػار فأضػػػيؼ إلػػػى الشػػػيطاف كقيػػػؿ: كا 
ذا،  ف القارئ إذا قرأ فانةيى إلى آية رحمة ةمنى أف يرحمو؛ أمنية انةيى إلى آية  كا 

كطريؽ ةعميؿ الةسػمية فػي ىػذا المفػظ راجػعه  (2)"عذاب ةمنى أف يكقى كدعا اهلل بذلؾ
"المػيـ كالنػكف كالحػرؼ  كقد قاؿ ابف فارس فػي ىػذا:، مسببوإلى ةسمية الشي  باسـ 

منػي  منػو قػكليـ:كنفاذ القضا  بو يدؿ عمى ةقدير شي و صحيحه كاحده المعةؿ أصؿه 
كا منيػة أفعكلػة ...أمػؿ يقػدرهقياسو ، كةمنى اإلنساف كذا، المقدر أم قدر، لو الماني

كذكر ا زىرم الةعميؿ  (4)الةالكةكذكر ابف منظكر أف الةمني كا منية بمعنى  (3)منو"
إذا مػػػر بآيػػػة  ف ةػػػالي القػػػرآف ؛ كالػػػةالكة سػػػميت أمنيػػػة" الػػػذم ذكػػػره الطريحػػػي فقػػػاؿ:

ذا مػػر بآيػة عػذاب ةمنػػى أف ، رحمػةو ةمناىػا كىكػذا فسػػرت الكممػة فػي كةػػب  (5)"ايكقػكا 
                                                 

، 31مػػػف قضػػػايا فقػػػو المغػػػة ص، أ(، ؿ، القػػػامكس )ـ، المصػػػباح، أ(، ؿ، )ـ المسػػػاف ينظػػػر: (1)
34.  

 .م(، ف، مجمع البحريف )ـ (2)
 .م(، ف، المقاييس )ـ (3)
 .م(، ف، )ـ المساف (4)
 .م(، ف، ينظر المساف)ـ، م(، ف، الةيذيب )ـ (5)
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لمامػػو بالمعمكمػػات كىػػذا إف دؿ ف نمػػا يػػدؿ عمػػى ( 1)الةفسػػير سػػعة اطػػالع الطريحػػي كا 
  .العممية الكثيرة

 )من (

، كقػػػد ةكػػػرر ذكرىػػػا فػػػي الحػػػديث اسػػػـ مكضػػػع بمكػػػة عمػػػى فرسػػػخ، كمنػػػى كػػػ لى" 
بػػة إلػػى مػػف العق –كمػػا جػػا ت بػػو الركايػػة –كحػػده ، فيصػػرؼكالغالػػب عميػػو الةػػذكير 

، أم يػػراؽ، لمػا يمنػػى بػو مػػف الػدما  كالةمػػؼ فػي كجػػو الةسػمية فقيػػؿ:، كادم محسػر
أةمنػى  فقاؿ:، قاؿ لو ةمف( ) ف جبرائيؿ لما أراد مفارقة  آدـ ؛ كقيؿ سميت بذلؾ

 ف جبريػػؿ أةػػى إبػػراىيـ ؛ كقيػػؿ سػػميت بػػذلؾ، فسػػميت منػػى  منيػػة آدـ بيػػا، الجنػػة
( )كطريػػػؽ  (2)انػػػت ةسػػمى منػػى فسػػماىا النػػاس منػػى"فك، فقػػاؿ لػػو ةمػػف يػػا إبػػراىيـ

ةعميػػؿ الةسػػمية فػػي ىػػذا المفػػظ راجػػعه إلػػى الةسػػمية بػػالمالبس مكانػػان سػػكا  أكػػاف الػػذم 
فبعػػد أف ذكػػر أف ، كقػػد الةػػار ابػػف فػػارس الةعميػػؿ ا كؿ، يحػػدث بيػػا ذبحػػان أـ ةمنيػػان 

أف يػذبح   نػو قػدر؛ معنى المادة يدكر حكؿ الةقدير بيف أف منى سميت بيػذا االسػـ
 كفػػي المسػػاف: (3)سػػميت بػػو لمػػا قػػدر أف يػػذبح فيػػو" :قػػاؿ قػػكـه ، "كمنػػى مكػػة فقػػاؿ:بيػا 

سػميت ، كمنػى بمكػة يصػرؼ كال يصػرؼ، كبو سميت منى، قدره "كمنى اهلل الشي :
ىك مف قكليـ منػى اهلل عميػو  كقاؿ ثعمب:، أم يراؽ، بذلؾ لما يمنى فييا مف الدما 

ذا كانػت المعػاجـ لػـ ةػذكر إال الػرأم  (4)حػر ىنالػؾ" ف اليدم ين؛ أم قدره، المكت كا 

                                                 

فػػي كجػػكه الةأكيػػؿ/أبك القاسػػـ محمػػكد بػػف عمػػر الكشػػاؼ عػػف حقػػائؽ الةنزيػػؿ كعيػػكف ا قاكيػػؿ  (1)
دار إحيػػا  الةػػراث  عبػػد الػػرزاؽ الميػػدم /دار النشػػر: /ةػػح: 1/145اللػػكارزمي / مالزملشػػر 
 .14/64الجامع  حكاـ القرآف /، -بيركت -العربي 

 .م(، ف، )ـ مجمع البحريف (2)
 .م(، ف، )ـ المقاييس (3)
 .م(، ف، )ـ المساف (4)
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كمػع ذلػؾ ف نػو ، ا كؿ ف نيا قد ذكرت ما يشاىد في الماضي كالحػاؿ مشػاىدة عينيػة
  . نيما مرةبطاف بةاريخ إطالؽ الةسمية؛ ال يمكف إنكار الرأييف اآللريف

 )النبي(

أف يكػػكف لػػو  أعػػـ مػػف، بشػػر كالنبػػي ىػػك اإلنسػػاف الملبػػر عػػف اهلل بغيػػر كاسػػطة" 
مػػف   نػػو أنبػػأ؛ سػػمي نبػػي قيػػؿ:( )أك لػػيس لػػو شػػريعة كيحيػػا ( ) شػػريعة كمحمػػد

لما ارةفػع مػف ىك مف النبكة كالنباكة  كقيؿ:، أم ألبر فعيؿ بمعنى مفعؿ-ةعالى-اهلل
كطريػؽ  (1)فأصمو غير اليمػز"كالمعنى أنو ارةفع كشرؼ عمى سائر اللمؽ ، ضا ر 

ًبر عف بمعنى اسـ الفاعؿ  فعيؿ الةعميؿ في ىذا المفظ ةسمية  كما ، اهللعمى أنو ميلى
كما يمكف أف ةكػكف ، يمكف أف يراعى فيو الكظيفة عمى أف كظيفةو اإللبار عف اهلل

لػو ارةفػع مػف ا رض فيػك مػف -ةعػالى– ف النبػي بالةيػار اهلل ؛ ىذه صفة مميزة لػو
كًكػال الةعميمػيف ، (2)كغيػرهكقػد ذكػر ىػذا اللميػؿ ، كىذا بالنسػبة لمةعميػؿ الثػاني، النباكة

ف كػػػاف بعػػػض المعجميػػػيف رجػػػح   أحػػػدىما عمػػػى المػػػذيف ذكرىمػػػا الطريحػػػي مقبػػػكؿه كا 
أصػؿه "النكف كالبا  كالحػرؼ المعةػؿ  يرجح الةعميؿ الثاني فيقكؿ:فابف فارس ، اآللر

ةػػنح عنػػو نبػػا بصػػره عػػف الشػػي  صػػحيحه يػػدؿ عمػػى ارةفػػاع فػػي شػػي و عػػف غيػػره أك 
ككذا لـ يكافقو  كنبا بو منزلو:، كلـ يمض فيياالضريبة ةجافا كنبا السيؼ عف ، ينبك
كأنػو مفضػؿه عمػى ، كىػك االرةفػاع، مف النبكاسمو ( ) إف النبي :كيقاؿ .....فراشو

فانػػو ؛ كأمػػا الةعميػػؿ ا كؿ الػػذم لػػـ يػػذكره ابػػف فػػارس (3)برفػػع منزلةػػو"سػػائر النػػاس 
، قػػاؿ مػػف مكػػاف إلػػى مكػػافكقػػد ذكػػر أف المػػادة ةػػدكر حػػكؿ االنة، جعمػػو مػػف اليمػػز

                                                 

 .ك(، ب، ف) مجمع البحريف (1)
، ب، )ف، أ(، ب، القػػامكس )ف، المسػػاف، الصػػحاح، ر(، ب، ف، )أ(، ب، )ف العػػيف ينظػػر: (2)

 .أ(، ب، )ف( ك
 .ك(، ب، )ف المقاييس (3)
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كذكػر ابػف منظػكر  (1) ف صػكةو ينةقػؿ مػف مكػاف إلػى مكػاف؛ كجعؿ النبي مػف ذلػؾ
كيجػػكز أف ، يجػػكز أف يكػػكف مػػف نبػػا بمعنػػى ارةفػػع (الةعميمػػيف معػػان كبػػيف أف )النبػػي

كىػذا يػدؿ عمػى ( 3)كقد ذكر المفسركف االشػةقاقيف معػان  ،(2)يككف مف نبأ بمعنى ألبر
  .يحي كما يدؿ أيضان عمى اشةيار ىذه الةعميالت الةي ذكرىاصحة ما ذكره الطر 

 )ميس ( 

 نػو الػةقط مػف بػيف ؛ قيػؿ سػمي بػذلؾ، لقيط آؿ فرعػكف مػف البحػر( )"كمكسى  
( ) كالمػا  بمغػة القػبط مػكر كالشػجر سػا فركبػا كجعػال اسػمان لمكسػى، الما  كالشػجر

؛ ةسػػػمية الشػػػي  بمالبسػػػوكطريػػػؽ ةعميػػػؿ الةسػػػمية فػػػي ىػػػذا المفػػػظ  (4)مالبسػػػة" ى دنػػػ
كذلػػػؾ  ف الطريحػػػي يػػػذكر أف مكسػػػى مركػػػبه مػػػف اسػػػميف ىمػػػا بمغػػػة القػػػبط المػػػا  

فكأنو يريد أف يقكؿ إنو ما سػمي بيػذا االسػـ إال  نػو الػةقط مػف بػيف المػا  ، كالشجر
 عبرانيػة مكشػا ؼ)مػك(كذكر الجكاليقي أنػو بال( 5)كقد ذكر ىذا اللميؿ كغيره، كالشجر

قػػد ذكػػر ىػػذا ابػػف ك ، (6) نػػو كجػػد عنػػد المػػا  كالشػػجر؛ ىػػك الشػػجر (ىػػك المػػا  ك)شػػا
 -كسػػػمـكعميػػػو نبينػػػا محمػػػد صػػػمكات اهلل عمػػػى –اسػػػـ النبػػػي "كمكسػػػى  منظػػػكر فقػػػاؿ:

الػذم فيػو كجػد بػيف المػا   ف الةػابكت ؛ أم شػجر، كسػا، أم مػا ، كىػك مػك، معربه 
جػػذب مػػف   نػػو؛ كمعنػػاه الجػػذب، ىػػك بالعبرانيػػة مكسػػى كقيػػؿ:، فسػػمي بػػو، كالشػػجر

                                                 

 .أ(، ب، )ف المقاييس (1)
 .أ(، ب، )ف، ا(، ب، )ف المساف ينظر: (2)
  .1/211ةفسير القرطبي / ينظر: (3)
 .ا(، س، )ك مجمع البحريف (4)
 .س(، ك، القامكس )ـ، المساف، العيف ينظر: (5)
أبػػػػػك منصػػػػػكر الجػػػػػكاليقي ، المعػػػػػرب مػػػػػف الكػػػػػالـ ا عجمػػػػػي عمػػػػػى حػػػػػركؼ المعجػػػػػـ ينظػػػػػر: (6)

  .ـ1747ىػ1167الثانية  دار الكةب /ط: أحمد محمد شاكر /ط: /ةح:138ص
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كبعض المغكييف  (1)فألمكا ما  كسا شجر"، كاشةقاقو مف ما  كساج :ثقاؿ الميالما  
اسػػـ أعجمػػي ال  :"مكسػػى كقػػد ذكػػر القرطبػػي ىػػذا فقػػاؿ: (2)بػػدالن مػػف )سػػا( ذكر)شػػا(

، كلمشػجر شػا، مك :لمما يقكلكف -عمى ما يركل-كالقبط، ينصرؼ لمعجمة كالةعريؼ
كعمػػى كػػؿو فالةعميػػؿ   (3)سػػمي مكسػػى"مػػا و كشػػجر مكسػػى فػػي الةػػابكت عنػػد ا كجػػد فمٌمػ

نظػران لممكػػاف الػذم الػػةقط منػو حيػػث الػةقط مػػف  الػذم قػػاؿ بػو الطريحػػي ةعميػؿه مقبػػكؿه 
بػػػو القػػػرآف مػػػف المغػػػة عرٌ  كيػػػرل رؤكؼ أبػػػك سػػػعدة أف )مكسػػػى(، بػػػيف المػػػا  كالشػػػجر
 كف ناشػػالن الر العبػػرم يكػػذ نػػو حسػػب الجػػ؛ كينفػػي ككنػػو عبريػػا، المصػػرية القديمػػة

كمكسػى آؿ  بمكسػى العبرانػي  نػو ال عالقػة؛ كيبدك لي صحة ىػذا الػرأم ،(4)منشكالن 
ك ف القػػرآف يحكػػي عػػف  ،الػػةقط مػػف بػػيف المػػا  كالشػػجر؟ مةػػى العبرانػػي  ف؛ فرعػػكف

كمػػف ثػػـ كػػاف رأم ، كىػػك الػػذم حػػدث لػػو االلةقػػاط، مكسػػى الػػذم أرسػػؿ إلػػى فرعػػكف
(5)"الطريحي راجحان 

 

 )الىادي(

ؿ فػػػي ىػػػذا كطريػػػؽ الةعميػػػ (6) نػػػو ييػػػدم الجسػػػد"؛ سػػػمي بػػػذلؾ، عنػػػؽال "كاليػػػادم: 
 ف اليػادم مػا سػمي بيػذا االسػػـ ؛ الصػفة الةػي حمػت محػؿ ا سػما بالمفػظ الةسػمية 

كقد ذكر اللميؿ أف اليادم مػف كػؿ ، لييديوإال لةقدمو عمى باقي الجسد المةعمؽ بو 

                                                 

 .س(، ك، )ـ المساف (1)
 .س(، ك، )ـ القامكس المحيط (2)
 .1/172ةفسير القرطبي / (3)
مف إعجاز القػرآف العمػـ ا عجمػي مفسػران بػالقرآف فػي أعجمػي القػرآف كجػو فػي إعجػاز القػرآف  (4)

  ./دار اليالؿ14، 4/11جديد /رؤكؼ أبك سعدة /
 .ؿ(، ج، ف()أ، ج، )أ المقاييس (5)
 (. ا، د، )ق مجمع البحريف (6)
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لممػادة كقد جعؿ ابف فارس  ،(1)العنؽ كاليادم:، أعناؽ الليؿ كاليكادم:، شي و أكلو
كالػذم ينقػاس معنػا فيمػا قالػو الطريحػي ا صػؿ ا كؿ الػذم يقػكؿ عنػو ابػف ، أصػميف
 :واآلخااار، الةقػػػدـ لارشػػاد أحااادىم  اليػػػا  كالػػداؿ كالحػػػرؼ المعةػػػؿ أصػػالف " فػػارس:

ككؿ مةقدـ لذلؾ أم ةقدمةو  رشده ، الطريؽ ىدايةىديةو  قكليـ: فا كؿبعثة لطاؼ 
"  نيػػا ؛ العنػؽ اليػػادم:ك ، لةقدمػو كالعنػؽ ىػػاد، "ككػػؿ مةقػدـو ىػػادو  ي المسػاف:كفػػ (2)ىػادو

اليدية مف كؿ شي و أكلو كما ةقػدـ  :ةيدم الجسد ا صمعيةةقدـ عمى البدف ك نيا 
كمػػف ثػػـ فػػ ف ىػػذا ةعميػػؿه  (3)إذا بػػدت أعناقيػػا" ليػػؿأقبمػػت ىػػكادم ال كليػػذا قيػػؿ:، منػػو

فقد ذكر أف كػؿ مػا يةقػدـ شػي  فيػك ميـ كرد في نص ابف منظكر مف ةعمقبكؿه لما 
  .ىادو 

 يمينا (–ن ا)الجىت

قكمكا إلى الناس يدم بيف صالة يحضر كقةيا إال نادل ممؾه  ما مف)كفي الحديث "
بػػيف جيػػة النػػاس يريػػد  (4)(بصػػالةكـنيػػرانكـ الةػػي أكقػػدةمكىا عمػػى ظيػػكركـ فأطفئكىػػا 

بػػيف لقػػكليـ جمسػػت ، ببان ليػػاكيريػػد بػػالنيراف الػػذنكب لككنيػػا سػػ، مػػف اليمػػيف كالشػػماؿ
جمسػػػػت بػػػػيف يػػػػدم فػػػػالف أف يجمػػػػس بػػػػيف الجيةػػػػيف  قػػػػكؿ القائػػػػؿ: حقيقػػػػةك  ...يديػػػػو

عمػػى سػػمت فسػػميت الجيةػػاف يػػديف لككنيمػػا ، المسػػامةةيف ليمينػػو كشػػمالو قريبػػاو منػػو
كطريػػػؽ ةعميػػػؿ الةسػػػمية فػػػي ىػػػذا المفػػػظ ةسػػػمية  (5)"اليػػػديف مػػػع القػػػرب منيمػػػا ةكسػػػعان 

 ف اليمػيف ال ةسػمي بيػذا االسػـ إال بػالنظر إلػى ؛ ةػو بغيػرهالشي  بالنظر إلػى عالق

                                                 

 .م(، د، )ق القامكس، المساف، الصحاح، الجميرة، العيف ينظر: (1)
 .ا(، د، )ق قاييسالم (2)
 .م(، دػ، )ى المساف (3)
 .2/122ينظر: فةح البارم  (4)

 .ا(، د، مجمع البحريف )م (5)
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لػػػى ككػػػذلؾ اليػػػديف ال يمكػػػف أف ةسػػػمي كػػػؿ كاحػػػدة منيمػػػا يػػػدان إال بػػػالنظر إ، الشػػػماؿ
 عالقة كؿ كاحدة منيما با لرل.

 )ذي اليدين(

 كاسػمو:، كىػك أبػك محمػد عميػر بػف عبػد عمػر، رجؿ مف الصػحابة "كذك اليديف: 
سػػػكاف الػػػرا  الميممػػػة كبالمكحػػػدة بكسػػػر المعجمػػػ–اللربػػػاؽ  نقػػػؿ عنػػػو  السػػػممي،–ة كا 

أقصػرت الصػػالة  -صػػمى اهلل عميػو كآلػػو–كىػػك الػذم قػػاؿ لمنبػي ، الملػالؼ كالمؤالػؼ
 (1) نو كاف يعمؿ بيديو جميعان" كقيؿ:، لو لطكؿ فييما قيؿ:، أـ نسيت يا رسكؿ اهلل

عمػى أنػو كػاف فػػي  الصػػفة  أحادىم كطريػؽ الةعميػؿ فػي ىػذا المفػػظ راجػعه إلػى أمػريف 
كقػد ذكػر ابػف منظػكر ، الكظيفة عمى أنو كاف يعمػؿ بيديػو معػان  وث نييم   ديو طكؿه ي

عمػؿ بيمػا  لمػا كمػف ثػـ، كيبدك أف العمؿ باليػديف معػان لػـ يكػف سػائدان  (2)الكجو الثاني
 حيػػث ذكػػرت ىػػذا الكةػػب الملةصػػة بػػذكر صػػحابة رسػػكؿ اهلل بيمػػاذك اليػػديف لقٌػػب 

( )(3 )
 

                                                 

 .ا(، د، )م مجمع البحريف (1)
 .م(، د، )م المساف (2)
أحمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف حجػػػر أبػػػك الفضػػػؿ العسػػػقالني  اإلصػػػابة فػػػي ةمييػػػز الصػػػحابة/ ينظػػػر: (3)

 -بيػػػػركت  -دار الجيػػػػؿ  ،ط/ا كلػػػػى ،بجػػػػاكمحقيػػػػؽ: عمػػػػي محمػػػػد الة ،  4/248 الشػػػػافعي
1214 - 1774.  
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 )األسد(

كطريػػػؽ  (1)إذا قػػػكم" مػػػف اسةأسػػػد النبػػػت:، لقكةػػػوكسػػػمي أسػػػدان ، كا سػػػد معػػػركؼ" 
 ف الطريحي أراد أف يبيف أف في ا سد صفة ةميػزه ؛ الصفة الةعميؿ في ىذا المفظ:

المػػادة ةػػدكر حػػكؿ القػػكة كالشػػجاعة كقػػد جعػػؿ ابػػف فػػارس ، كىػػي القػػكةمػػف غيػػره أال 
، لقكةػػوكلػػذا سػػمي ا سػػد أسػػدان ؛ الشػػي  قػػكةيػػدؿ عمػػى ، اليمػػزة كالسػػيف كالػػداؿ" فقػػاؿ:

كقػد ذكػر ابػف منظػكر أف  (2)قػكم"اسةأسػد النبػت  يقػاؿ:، كمنو اشػةقاؽ كػؿ مػا أشػبيو
كىػذه الةسػمية لػكحظ فييػا ، غير أنو لػـ يػذكر عمػة الةسػمية (3)المادة ةدكر حكؿ القكة

العةبػػارات القػػكة كالشػػجاعة إال أنػػو يجػػكز أف يسػػمى بأسػػما  ألػػرل لمالحػػظ ألػػرل 
 .نفر كغير ذلؾضشةى كةسميةو غ

 )جدة(

كبػو سػميت الجػدة جػدة  قيػؿ:، ككػذا الجػدة، شاط  النير د بالضـ كالةشديد:"كالجي  
كطريػؽ الةعميػؿ فػي ىػذا المفػظ  (4) نيػا سػاحؿ البحػر"؛ الةػي عنػد مكػة أعني المدينػة

ػكذلؾ  ف ؛ ةالةسمية بالمةعمؽ أك بالمجاكر  الػذم  دىذا المكاف لما كػاف قريبػان مػف الجي
لمجاكرةو لو أك  نو اكةسػب الةسػمية منػو فيػي لػـ ةطمػؽ ىك شاط  البحر سمي بو 
أم مػا قػرب مػف ، كقد ذكر اللميؿ أف الجػدة جػدة النيػر، عميو إال إذا كاف قريبان منو

اسػـ  كجػدة:، ساحؿ البحػر بمكػة"كالجدة  كقد ذكر ابف منظكر ىذا فقاؿ:، (5)ا رض
كػػاف يلةػػار الصػػالة  ي حػػديث ابػػف سػػيريف:كفػػ، مشػػةؽ منػػومكضػػع قريػػب مػػف مكػػة 

                                                 

 .د(، س، )أ مجمع البحريف (1)
 (. د، س، )أ المقاييس (2)
 .د(، س، )أ، م(، ك، )ؽ المساف (3)
 .د(، د، )ج مجمع البحريف (4)
 (.د، د، )ج المساف، الةيذيب، الجميرة، د(، )ج العيف ينظر: (5)
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ػ ػ، (1)ة إف قػدر عميػود  عمػى الجي ػ، د بالضػـ شػاط  النيػرالجي كبػو سػػميت ، ة أيضػان د  كالجي
ػػػػ ػػػػ، ةد  المدينػػػػة الةػػػػي عنػػػػد مكػػػػة جي  عػػػػف  عالمةػػػػو   ةػػػػو د  كجي طريقةػػػػو  :ة كػػػػؿ شػػػػي و د  كجي

 ف انةفػػت فػ (3)البحػػر سػاحؿ  عمػػى  ةقػع   ذكػػر عممػا  البمػػداف أنيػا  كقػد   (2)ثعمػب"
  . نيا أصبحت معممان ؛ صفة القرب فةككف سميت بذلؾ

 )جمادى(

مػػػد سػػػمي بػػػذلؾ لمصػػػادفةو أيػػػاـ الشػػػةا  حػػػيف ج، أحػػػد فصػػػكؿ السػػػنة :ل"كجمػػػاد 
 نػو صػادؼ فصػؿ ؛ فالطريحي يريد أف يبيف أف جمػادل سػمي بيػذا االسػـ (4)الما "

أم باسػـ ، ـ مالبسػوفسػمي باسػ، مف شدة البردالمائعات كؿ الشةا  الذم ةةجمد فيو 
ـه لشػيريفالجماديافكقد ذكػر اللميػؿ أف )، مف السنةما يحدث في ىذا الزمف  (اسػ

(5 )

"أبػػك سػػعيد  كفػػي المسػػاف: (6)حػػكؿ ىػػذا المعنػػى كمػػا ذكػػر ابػػف فػػارسكالمػػادة ةػػدكر ، 
كجمػػادل مػػف أسػػما   ابػػف سػػيده: ،...لجمػػكد المػػا  فيػػوالشػػةا  عنػػد العػػرب جمػػادل 

 كقػػػاؿ أبػػػك حنيفػػػة:، عنػػػد ةسػػػمية الشػػػيكرد المػػػا  فييػػػا سػػػميت بػػػذلؾ لجمػػػك ، الشػػػيكر
(7)في جمادل كاف الشةا  أك في غيرىا"، الشةا  عند العرب جمادل كمو

 

                                                 

 .1/423كالنياية في غريب ا ثر  1/124زم ينظر: غريب الحديث البف الجك  (1)

 .د(، د، )ج المساف (2)
أحسػػػػف الةقاسػػػػيـ فػػػػي ، ط: دار الصػػػػفا ،1/4الجبػػػػاؿ كاالمكنػػػػة كالميػػػػاه /الزملشػػػػرم / ينظػػػػر: (3)

كزارة الثقافػػػة  ،حقيػػػؽ: غػػػازم طميمػػػاتة 1/45/ محمػػػد بػػػف أحمػػػد المقدسػػػي معرفػػػة ا قػػػاليـ /
 ـ.1768-دمشؽ  -كاالرشاد القكمي 

 .د(، ـ، )ج جمع البحريفم (4)
 د(، ـ، المساف )ج، العيف ينظر: (5)
 د(، ـ، )ج المقاييس (6)
 ، ةحقيػػؽ لميػػؿ المنصػػكر، 1/115ا زمنػػة كا مكنػػة /المرزكقػػي / ينظػػر:، د(، ـ، )ج المسػػاف (7)

 ـ.1774-ىػ1215 ،ا كلى ،لبناف-بيركت، دار الكةب العممية ط:
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 جياد(-)الفرس

كالجمػػع ، كالفػػةح فيػػك جػػكاديقػػاؿ جػػاد الفػػرس جػػكدة بالضػػـ ، كدٍ كالجػػكاد الجيػػد لمعىػػ" 
كطريػػؽ الةعميػػؿ فػػي  (1)كا نثػػى جػػكاد أيضػان"،  نػػو يجػكد بجريػػو؛ كسػػمي بػػذلؾ، جيػاد

الفػػرس كىػػك   ف الجػػرم مػػف صػػفات؛ الةػػي حمػػت محػػؿ ا سػػما ىػػذا المفػػظ الصػػفة 
، كالمػادة ةػدكر حػكؿ الةسػمح ككثػرة العطػا ، كلػذا سػمي باسػـ مػا يجػكد بػو، يجػكد بػو

 .(2)كمنو الجكاد لمفرس السريع

 ( )الجذيذة

كمنو ، فأم ةدؽ كةطح،  نيا ةجذ؛ سميت بذلؾ، شربة مف سكيؽ كالجذيذة:" 
كطريؽ الةعميؿ في ىذا المفظ الةسمية  (3)حديث عمي كاف يشرب جذيذان حيف يفطر"

 ف الجذيذة سميت بيذا االسـ باعةبار ما يفعؿ بيا مف ؛ بفعيؿ مرادان اسـ المفعكؿ
ىي الةي ةؤلذ مف السكيؽ  (كمف  ثـ ذكر اللميؿ أف )الجذيذة، الدؽ كالطحف

"الجيـ  مادة ةدكر حكؿ الكسر أك القطع فقاؿ:الكقد جعؿ ابف فارس ، (4)الغميظ
ما قطعه يقاؿ:  -ةعالى- كسرةو قاؿ اهللجذذت الشي   كالذاؿ أصؿه كاحده إما كسره كا 

  ا لَُهْم ا إَِّلَّ َكِبعر  -كمنو قكلو كجذذةو،أم قطعةو،، أم كسرىـ ،َفَجَعلَُهْم ُجَذاذ 
َعَطاء  َغْعَر َمْجُذوذٍ   :-ةعالى

أم ، كيقاؿ ما عميو جذة، كعأم غير مقط ،(5)
كىي الحب ، كمف الباب الجذيذة، كأنو أراد لرقة كما أشبييا، شي و يسةره مف ثياب

كمف المالحظ أف ابف فارس لـ يشةرط فييا الشراب كما ذكر  (6)كيجعؿ سكيقان"يجذ 

                                                 

 .د(، ك، )ج مجمع البحريف (1)
 .د(، ك، )ج المقاييس، المساف ر:ينظ (2)
 .ذ(، ذ، )ج مجمع البحريف (3)
 .ذ(، ذ، المساف )ج، الصحاح، ذ(، )جالةيذيب ، العيف ينظر: (4)
 .186 ىكد: (5)
 .ذ(، )ج المقاييس (6)
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ةعمؿ جشيشة  السكيؽ كالجذيذة: كالجذيذة:" لكف ابف منظكر ذكره فقاؿ:، الطريحي
يأكؿ كركم عف أنس أنو كاف أم  ةقطع قطعان ،  نيا ةجذالغميظ ؽ سكيالمف 

سميت جذيذة ، أك نحك ذلؾشربة مف سكيؽ أراد ، في حاجةوجذيذة قبؿ أف يغدك 
كيبدك لي أنو يجكز  (1)كةجشش إذا طحنت"أم ةكسر كةدؽ كةطحف ،  نيا ةجذ

كىذا ، ةجشيشفييا اعةبار الصفة الةي حمت محؿ ا سما  بعد الةكسير كالدؽ كال
 .و الطريحي مف ةعميؿ في ىذا المفظيدؿ عمى صحة ما ذىب إلي

 يان(رذاالش–)تازير 

كىػػػك الػػػذم ةػػػرؾ مػػػف عػػػرض ، كاف بفػػػةح الػػػذاؿ مػػػف جػػػدار البيػػػت الحػػػراـر ذى ا"الشػػػ 
كطريؽ الةعميؿ في ىذا المفظ  (2)زار لمبيت" نو كاإل؛ كيسمى ةازير، ا ساس لارجا

إال إذا كػػػاف ال يسػػػمى ةػػػازيران  كاف(ر ذا ف )الشػػػ؛ وةسػػػمية الشػػػي  باسػػػـ مػػػا يةعمػػػؽ بػػػ
كعميػػػو فالمقاربػػػة بػػػيف ، لكػػػي يكػػػكف لػػػو كػػػاإليزار؛ مةرككػػػا مػػػف أسػػػاس عػػػرض البيػػػت

كالمػػػادة ةػػػدكر حػػػكؿ ىػػػذا ،  ف فػػػي كػػػؿ منيمػػػا إحاطػػػة؛ المسػػػمى حاصػػػمةك الةسػػػمية 
ى كػػؿ فقػػد لػػكحظ عنػػد كعمػػ، ىػػذه الةسػػمية لػػـ يػػكردكا ـإال أنيػػ (3)المعنػػى فػػي المعػػاجـ
كبػالنظر إلػى ىػذا يمكػف أف  ،(4)ىك ككنو دائران كمحيطػان بالبيػت الةسمية ممحظ رئيس
  .يككف مف قبيؿ الصفة

                                                 

 .ذ(، ذ، )ج المساف (1)
 .ذ(، ذ، ف)ش مجمع البحرم (2)
 .ر(، ز، )أ ةاج العركس، المقاييس المساف القامكس، الصحاح ينظر: (3)
  .21مف قضايا فقو المغة ص (4)
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 )المعيذتان( 

يعنػي ىما بضـ الميـ ككسر الػكاك دكف ضػميا  (1)(كفي الحديث )اقرأ المعكذةيف" 
( )كػاف عػكذ بيمػا الرسػكؿ( ) سػميةا بػذلؾ  ف جبريػؿ، سكرة الفمػؽ كسػكرة النػاس

 ف الةسػمية راجعػة إلػى ؛ كطريػؽ الةعميػؿ فػي ىػذا المفػظ الفعػؿ (2)كعػؾ"حػيف –آلو ك 
فكػأف جبريػؿ ألجػأ بيمػا الرسػكؿ إلػى اهلل ( ) عؿ الذم فعمو جبريؿ مػع رسػكؿ اهللالف

كالمػػادة ةػػدكر ، جبريػػؿفػػالطريحي يػػرل أف عمػػة الةسػػمية فعػػؿ ، مػػع الػػةالؼ الممحػػظ
عمػػة الةسػػمية راجعػػة إلػػى ابةػػدا  كػػؿ مػػف  بينمػػا يػػرل ابػػف منظػػكر أف (3)حػػكؿ اإللجػػا 

 ف ؛ سػػكرة الفمػػؽ كةاليةيػػا "كالمعكذةػػاف بكسػػر الػػكاك: فيقػػكؿ:السػػكرةيف بكممػػة أعػػكذ 
كىػػذا يػػدؿ عمػػى الػػةالؼ الممحػػظ فػػي المسػػمى ( 4)"مبػػدأ كػػؿ كاحػػدة منيمػػا قػػؿ أعػػكذ

طبػي يػدؿ عمػى ىػذا أف القر ، كما يدؿ أيضان عمى ةعػدد ا سػما  ليػذا السػبب، الكاحد
أم ةبػرئ قارئيمػا مػف ،  نيما ةقشػقش المقشقشةاف(؛(فسماىما، كر ليما اسمان آلرذ

كعمػى ،  ز كعمى مػا أكرده ابػف منظػكر يكػكف الممحػظ ةسػمية الكػؿ باسػـ الجػ( 5)النفاؽ
ما ما أكرده القرطبي يككف الةعميؿ   .الصفة الةي حمت محؿ ا سما  إما الفعؿ كا 

 )بدر(

 ف المػػا  كػػاف لرجػػؿو ؛ كسػػميت بػػدران  قػػاؿ:ىنػػاؾ  كعػف الشػػعبي أف بػػدران اسػػـ بئػػر" 
ا  -ةعػػالى-قكلػوينػػة اسػمو بػػدر يى مػف جي  أم مبػػادرة  ،َوََّل َتأُْكلُوَهييا إِْسييَراف ا َوِبييَدار 

أم يسػػػبقيا  نػػػو يبػػػدر الشػػػمس ؛ القمػػػركمنػػػو سػػػمي البػػػدر أعنػػػي  كقيػػػؿ:، كمسػػػابقة
كالبػػدرة مػػف ، بػػدرككػػؿ شػػي و ةػػـ فيػػك ، سػػمي بػػدران لةمامػػو كامةالئػػو كقيػػؿ:، بطمكعػػو

                                                 

  .4/124ينظر: مصنؼ ابف أبي شيبة ( 1)

 .ذ(، ك، )ع مجمع البحريف (2)
 .ذ(، ك، المقاييس )ع ينظر: (3)
 .ذ(، ك، )ع المساف (4)
  .48/431الجامع  حكاـ القرآف/ (5)
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فػػالطريحي فػػي ( 1)"سػػميت بػػدرة لةماميػا، أالؼ درىػـ المػاؿ ىػػي بػالفةح فسػػككف عشػػرة
، مػػف المػػاؿ رةدٍ كالبىػػ، كالبػػدر، غػػزكة بػػدر ىػػذا الػػنص يػػذكر ةعمػػيالن لثالثػػة أشػػيا  ىػػي:

نظػران لصػاحب المػا  ؛ ذكر أف غزكة بدر سػميت بػذلؾفيما ذكره يةبيف أنو  كبالنظر 
أمػا البػدر ، ممحظ الةسمية بما يةعمؽ بو أك بالمالبسكعميو ف ف ، ان فقد كاف اسمو بدر 
كقػػد يكػػكف الصػػفة  ، كعميػػو فػػ ف الممحػػظ الفعػػؿ، بؽ الشػػمس نػػو يسػػ؛ فقػػد سػػمي بػػذلؾ

كقػػد جعػػؿ ابػػف ، ككػػذلؾ ا مػػر فػػي البػػدرة مػػف المػػاؿ، بػػالنظر إلػػى اإلمػػةال  كالةمػػاـ
نفػػس الةعمػػيالت الةػػي ذكرىػػا  ةػػدكر حػػكؿ الةمػػاـ كالسػػبؽ كاإلسػػراع ذاكػػران فػػارس المػػادة 

كنص المعجمييف عمى كؿ ما ذكره الطريحػي يػدؿ ( 3)ككذلؾ ابف منظكر( 2)الطريحي
  .في الةسمية كما يدؿ أيضان عمى إدراؾ أكثر مف ممحظو ، عمى صحة ما ذىب إليو

 )البشر(

 ف البشػر ؛ كطريؽ الةعميؿ في ىػذا المفػظ الصػفة (4)سمي البشر بشران لظيكرىـ"" 
، الجػػف سػػمكا بػػذلؾ للفػػائيـكمػػا أف ، ا بػػذلؾ إال لظيػػكرىـ مػػع حسػػف كجمػػاؿك مػػا سػػم

"البػا  كالشػيف كالػرا  أصػؿه  كقد ذكر ابف فػارس أف المػادة ةػدكر حػكؿ الظيػكر فقػاؿ:
كسمي البشر  ...فالبشرة ظيكر جمد اإلنساف، ظيكر الشي  مع حسف كجماؿ كاحده:

 .(6)ىذا المعنىكالمادة في المساف ةدكر حكؿ  (5)بشران لظيكرىـ"

 )البيطار(

                                                 

 .ر(، د، )ب مجمع البحريف (1)
 .ر(، د، ينظر المقاييس )ب (2)
 .ر(، د، )ب المساف ينظر (3)
 .ر(، ش، )ب مجمع البحريف (4)
 .ر(، ش، )ب المقاييس (5)
  .25مف صكر االشةقاؽ ص، ر(، ش، )ب ينظر المساف (6)
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 ف ؛ كممحظ الةعميؿ فػي ىػذا المفػظ الكظيفػة (1)"البطر الشؽ كمنو سمي البيطار" 
البيطػار مػا سػمي بيػػذا االسػـ إال بػالنظر إلػػى كظيفةػو الةػي اكةسػػب ىػذا االسػـ ألػػذان 

أك شػػػؽ جػػػكؼ ، كمعالجةيػػػاكىػػػذه الكظيفػػػة ةةمثػػػؿ فػػػي شػػػؽ الجػػػركح لةنظيفيػػػا ، منيػػػا
كىػذه اللياطػة كردت فػي ةفسػير ، ثـ لياطة ذلؾ كموج سبب مرضيا الدابة السةلرا

كيؤيػػد صػػحة مػػا ذىػػب إليػػو الطريحػػي أف ابػػف فػػارس ذكػػر عمػػة الةسػػمية ( 2)البيطػػار
كقد ذكر ، (3)كسمي البيطار لذلؾ"، البا  كالطا  كالرا  أصؿه كاحد كىك الشؽ" فقاؿ:

كفعمػػو مػػألكذ مػػف ، عمػػوكعميػػو فػػ ف البيطػػار سػػمي بػػذلؾ لف (4)ىػػذا أيضػػان ابػػف منظػػكر
  .المادة الةي اشةؽ منيا

 )الثير(

 (5) نيػػا ةبقرىػػػا"؛ كمػػػا سػػميت البقػػرة بقػػػرة،  نػػو يثيػػر ا رض؛ سػػمي الثػػكر ثػػػكرا" 
منيما سمي بكظيفةو الةي يقػـك   ف كالن ؛ كممحظ الةعميؿ في ىذيف المفظيف الكظيفة

 مػا يمكػف أف يراعػى فييمػاك، ككذلؾ البقرة، يقكـفالثكر سمي بكظيفةو الةي بيا ، بيا
أمػا ابػف منظػػكر فقػد نػػص ، (6)بذاةػػو لكػف ابػػف فػارس جعػؿ كػػؿ منيمػا أصػالن ، الصػفة

كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى صػػػحة مػػػا ذىػػػب إليػػػو الطريحػػػي فػػػي ، (7)عمػػػى مػػػا ذكػػػره الطريحػػػي
  .الةعميؿ

 )العجماء(

                                                 

 .ر(، ط، )ب مجمع البحريف (1)
 .51مف قضايا فقو المغة ص، ر(، ط، ينظر المساف )ب (2)
 .ر(، ط، المقاييس )ب (3)
 .ر(، ط، )ب ينظر المساف (4)
 .ر(، ك، )ث مع البحريفمج (5)
 .ر(، ؽ، )ب، ر(، ك، )ث المقاييس (6)
 .ر(، ؽ، )ب، ر(، ك، )ث المساف (7)
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كممحظ الةعميؿ فػي ىػذا المفػظ ( 1)" نيا ال ةةكمـ؛ سميت بذلؾ، البييمة "العجما : 
ىػػذه الصػػفة مػػف الصػػفات ك ،  ف البييمػػة كصػػفت بعػػدـ البيػػاف لعػػدـ الكػػالـ؛ صػػفةال

كقػد جعػؿ ابػف فػارس لممػادة أصػكالن ثالثػة منيػا السػككت ( 2)الةي حمت محػؿ ا سػما 
 ف المػػادة فػػي المعػػاجـ ةػػدكر حػػكؿ ىػػذا  كعميػػو فػػ ف ىػػذا الممحػػظ مقبػػكؿ؛( 3)كالسػمت
( 4)المعنى

 

 )الجريرة(

( 5)" نيػػا ةجػػر العقكبػة إلػػى الجػػاني؛ سػػميت بػذلؾ، كالػػذنب الجنايػة الجريػرة ىػػي:" 

 ف الجريرة مػا سػميت بػذلؾ إال ؛ كممحظ الةعميؿ في ىذا المفظ الةسمية باسـ السبب
كقػد جعػؿ ابػف فػارس المػادة ، عمى الجاني فيي سببه في العقكبػة نيا ةجر العقكبة 

كىػػذا يػػدؿ  (7)منظػػكرككػػذلؾ فعػػؿ ابػػف ، (6)كجعػػؿ منػػو الجريػػرة، حبةػػدكر حػػكؿ الس ػػ
  .عمى صحة الةعميؿ

 )الجزيرة(

، كىػػك رجكعػػو إلػػى اللمػػؼ، رانحسػػ :مػػف بػػاب ضػػرب كقةػػؿ ان كجػػزر المػػا  جػػزر " 
كجزيرة العرب الةمػؼ  ،...سميت بذلؾ النقطاعيا عف معظـ ا رض، كمنو الجزيرة
كلعميػػا سػػميت جزيػػرة النقطاعيػػا عػػف  فعػػف اللميػػؿ بػػف أحمػػد أنػػو قػػاؿ:فػػي ةحديػػدىا 

كممحػظ الةعميػؿ فػي ( 8)"كا نيػار مػف أكثػر الجيػاتكقػد اكةنفةيػا البحػار ، البػرمعظـ 

                                                 

 .ر(، ب، )ج مجمع البحريف (1)
 .31مف صكر االشةقاؽ ص (2)
 .ـ(، ج، )ع المقاييس (3)
 (.ـ، ج، )ع المساف الصحاح  ينظر: (4)
 .ر(، ر، )ج مجمع البحريف (5)
 .ر(، )ج المقاييس (6)
 .ر(، ر، )ج ينظر المساف (7)
 .ر(، ز، )ج مجمع البحريف (8)
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نظػػران النقطػػاع كعميػػو يكػػكف ممحػػظ الةعميػػؿ الصػػفة ، ىػػذا المفػػظ انحسػػار المػػا  عنيػػا
حاطة المياه بيا مف جميع الجيات ؛ كىذا كصؼه لاصه بيػا، الجزيرة عف ا رض كا 

 ابػػف دريػػدكمػػف ثػػـ ألطػػأ ، زيػػرة ف ا رض إذا اةصػػمت بيػػا مػػف جيػػة كانػػت شػػبو ج
كعمػػؿ ( 1)"النقطاعيػػا عػػف معظػػـ ا رض" كاللميػػؿ عنػػدما قػػاؿ ابػػف دريػػد ةعمػػيالن ليػػذا

بحػر فػارس كالحػبش كدجمػة كالفػرات  " ف البحريف اللميؿ لةسمية جزيرة العرب قائالن 
مػػػع أف الجزيػػػرة العربيػػػة ال  ( 2)كىػػػي أرضػػػيا كمعػػػدنيا"، قػػػد أحاطػػػت بجزيػػػرة العػػػرب

كقد جعؿ ابػف فػارس المػادة ةػدكر  (3)إال أف ةسمى شبو الجزيرة العربيةيا يصدؽ عمي
"الجػيـ كالػزام كالػرا  أصػؿه  ةدكر حكؿ القطع معمالن ةسمية الجزيرة بيذا االسػـ فقػاؿ:

كقػد ذكػر ابػف منظػكر ( 4)،كسػميت الجزيػرة جزيػرة النقطاعيػا"...كىك االنقطػاع، كاحده 
الميػػاه مػػف جميػػع الجيػػات فػػ ذا انحسػػر إال أنػػو جعػػؿ الجزيػػرة ةحػػيط بيػػا ْن  ىػػذا أيضػػان 

كمػػا ، كىػػذا يػػدؿ عمػػى صػػحة مػػا ذىػػب إليػػو الطريحػػي، (5)المػػا  عنيػػا بػػدت الجزيػػرة 
كمف ثـ ف نو يمكف أف يككف الممحظ ، يدؿ عمى ةعدد المالحظ اللةالؼ االعةبارات

  .بالصفة الةي حمت محؿ ا سما الةسمية 

 )الجعرانة(

العػػيف كالةلفيػػؼ كقػػد ةكسػػر ىػػي بةسػػكيف  (6))أنػػو نػػزؿ الجعرانػػة("كفػػي الحػػديث  
كىػػي إحػػدل ، مكضػػع بػػيف مكػػة كالطػػائؼ عمػػى سػػبع أميػػاؿ مػػف مكػػة :كةشػػدد الػػرا 
سػػػػػميت باسػػػػػـ ريطػػػػػة بنػػػػػت سػػػػػعد ككانػػػػػت ةمقػػػػػب ، كميقػػػػػات لاحػػػػػراـ حػػػػػدكد الحػػػػػـر

                                                 

 .القاىرة-/مؤسسة الحمبي كشركاه4/52جميرة المغة /ابف دريد / (1)
 .1745-بغداد –العاني  عبد اهلل دركيش /مطبعة: ر(/ةح:، ز، العيف/اللميؿ بف أحمد )ج (2)
  .27ينظر مف صكر االشةقاؽ ص (3)
 .ر(، ز، )ج المقاييس (4)
 .ر(، ز، )ج مسافال (5)
 .5/214ينظر: مصنؼ ابف أبي شيبة ( 6)
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 ف ىػذه المػرأة كانػت ؛ كممحظ الةعميؿ في ىذا المفظ الةسمية بالمةعمؽ ( 1)بالجعرانة"
ككانت عظيمػة الػبطف ، بيذا المكاف لالمةالؾ أك غيره فسميت باسميا شديدة الةعمؽ

كمػػف ثػػـ ذكػػر ابػػف فػػارس كابػػف منظػػكر أف مػػف معػػاني المػػادة عظػػـ ، بػػت الجعرانػػةفمق  
(2)كقد اشةيرت بيذا االسـ، البطف

 

 )المستجار( 

 نػػو قبػػؿ ةجديػػد ؛ دكف الػػركف اليمػػانيالمقابػػؿ لمبػػاب  "كالمسػػةجار مػػف البيػػت الحػػراـ:
كممحػػظ الةعميػػؿ ( 3)"سػػمي بػػذلؾ  نػو يسػػةجار بػاهلل عنػػده مػػف النػار، بيػت ىػػك البػابال

بيػذا االسػـ بسػبب مػا يحػدث   ف المسةجار سػمي؛ في ىذا المفظ الةسمية بالمالبس
 ذا ممػػاكىػػ، كلػػـ أجػػده عػػف أحػػدو مػػف المعجميػػيف، عنػػده مػػف االسػػةجارة بػػاهلل مػػف النػػار

 .انفرد بو الطريحي

                                                 

 .ر(، ع، )ج مجمع البحريف (1)
 .44الركض المعطار في لبر ا قطار ص، 1/45أحسف الةقاسيـ / ينظر: (2)
 .ر(، ك، )ج مجمع البحريف (3)
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 )يادي مسسر( 

إف فيػػػو أبرىػػػة  سػػػمي بػػػذلؾ لمػػػا قيػػػؿ: ،...م محسػػػر بكسػػػر السػػػيف كةشػػػديدىاكاد" 
كممحػظ الةعميػؿ فػي ( 1)بفعمػو كأكقعيػـ فػي الحسػرات"فيػو فحسػر أصػحابو  أعيي ككػؿٌ 

مػػا كقػػع فيػػو مػػف   ف كادم محسػػر سػػمي باسػػـ؛ ىػػذا المفػػظ الةسػػمية بػػالمالبس مكانػػان 
مػػػػػادة ةػػػػػدكر حػػػػػكؿ كقػػػػػد جعػػػػػؿ ابػػػػػف فػػػػػارس كابػػػػػف منظػػػػػكر ال (2)اإلحسػػػػػار كاإلعيػػػػػا 

أك ، أم منعػكا، فأحسػركافكأف حيمة أصحاب أبرىة قد انكشفت ب عيائػو ( 3)االنكشاؼ
كلـ يذكر سر  كقد ذكره ابف منظكر باسـ )بطف محسر(، ب عيائوأصابةيـ الحسرات 

 .(4)الةعميؿ

 )السضجر( 

كممحػظ ( 5)سميت بػذلؾ لسػعة بطنيػا"، ر اسـ لمذكر كا نثى مف الضباعجٍ ضى "الحً  
 ف الػػػذكر كا نثػػػى مػػػف ؛ ةعميػػؿ فػػػي ىػػػذا المفػػػظ الصػػػفة الةػػػي حمػػت محػػػؿ ا سػػػما ال

فكػأف مػف سػماىا الحػظ ىػذه ، كا ىذا االسـ إال بسبب سعة بطكنيػاالضباع لـ يكةسب
ػػالحً " ففػػي المسػػاف: (6)كالمػػادة ةػػدكر حػػكؿ ىػػذا المعنػػى، السػػعة ر العظػػيـ الػػبطف جٍ ضى

سػػػػميت بػػػػذلؾ لسػػػػعة بطنػػػػو  ،الػػػػذكر كا نثػػػػى مػػػػف الضػػػػباع ،كحضػػػػجر:...الكاسػػػػعة
الةسػمية ىكػذا يػدؿ عمػى صػحة الةعميػؿ الػذم  كةصريح ابف منظػكر بعمػة (7)كعظمو"

  .ذكره الطريحي

                                                 

 .ر(، س، )ح مجمع البحريف (1)
  .65مف قضايا فقو المغة ص (2)
 .ر( ،س، )ح المساف، المقاييس (3)
 .ر(، س، )ح المساف ينظر: (4)
 .ر(، ج، ض، )ح مجمع البحريف (5)
 .ر(، ج، ض، )ح العيف ينظر: (6)
 .ر(، ج، ض، )ح المساف (7)
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 )سضرمي (

فيو سيالن عمى أناس مف أىؿ الفيؿ أفمةكا أرسؿ اهلل ، كادو دكف اليمف :تو كٍ مى ري ضٍ "حى  
لةعميػؿ فػي ىػذا كممحػظ ا (1)حيف ماةكا فيػو"مف طيرو أبابيؿ فيمككا فسمي حضرمكت 

 ف ىذا المكاف سمي بيذا االسػـ حػيف حضػر المػكت مػف ؛ المفظ الةسمية بالمالبس
عػػال ، أفمػػت مػػنيـ فػػي ىػػذا المكػػاف كقػػد ذكػػر الجػػكىرم كابػػف منظػػكر أنيمػػا اسػػماف جي

كذكػر الحمػكم أنيػا سػميت بػذلؾ لنػزكؿ أشػلاص بيػا لمحػرب فسػميت  (2)اسما كاحػدا
 .(3)كذلؾ لٌما حضركا

 )ريح الدبير(

سػػميت  قيػػؿ:، مػػف ناحيػػة المغػػربةيػػب الػػريح الػػدبكر الػػريح الةػػي ةقابػػؿ الصػػبا " 
كممحػػػظ الةعميػػػؿ فػػػي ىػػػذا المفػػػظ الصػػػفة الةػػػي ( 4)بػػػذلؾ  نيػػػا ةػػػأةي مػػػف دبػػػر الكعبػػػة"

 ف الػػدبكر عنػػدما ؛ كمػػا يمكػػف أف يكػػكف الممحػػظ الةسػػمية بػػالمالبس، ةحكلػػت اسػػمان 
كقػػد ذكػػر ابػػف فػػارس كابػػف ، اىبػػت مػػف الػػدبكر سػػميت باسػػـ الجيػػة الةػػي ىبػػت منيػػ

ريػػػحه ةقبػػػؿ مػػػف دبػػػر  كالػػػدبكر:" أمػػػا ابػػػف فػػػارس فقػػػاؿ:، منظػػػكر مػػػا ذكػػػره الطريحػػػي
ممػػا يػػذىب  ريػحه ةػػأةي مػف دبػػر الكعبػة  الػػدبكر:" كأمػػا ابػف منظػػكر فقػاؿ: ،(5)"الكعبػة

الةيػذيب كالػدبكر .ىي الةي ةأةي مف لمفؾ إذا كقفػت فػي القبمػة كقيؿ:، حك المشرؽن
كالصػبا ، كىػي ريػح ةيػب مػف نحػك المغػرب، كالقبكؿح الةي ةقابؿ الصبا الري بالفةح:

كما ذكره كؿ مف ابف فارس كا زىرم كابف منظكر يدؿ ( 6)ةقابميا مف ناحية المشرؽ"

                                                 

 .ر(، ض، )ح مجمع البحريف (1)
 .ر(، ض، المساف)ح، الصحاح ينظر: (2)
 .4/74معجـ البمداف / ينظر: (3)
 .ر(، ب، )د مجمع البحريف (4)
 .ر(، ب ،)د المقاييس (5)
 .ر(، ب، )د المساف (6)
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كيمكػػف أف ةكػػػكف حة مػػػا ذىػػب إليػػو الطريحػػػي مػػف ةعميػػؿ ليػػػذا المفػػظ يػػدؿ عمػػى صػػ
ريػػحه مػػف قبػػؿ  كر:كالػػدب" كمػػا قػػاؿ اللميػػؿ:نحػػك المشػػرؽ  نيػػا دابػػرة ؛ سػػميت بػػذلؾ

 .(1)دابرة نحك المشرؽالقبمة 

 )السعر(

كسػػػمي السػػػعر سػػػعران ، الجمػػػع أسػػػعار، الػػػذم يقػػػـك عميػػػو الػػػثمف السػػػعر بالكسػػػر:" 
كممحظ الةعميؿ في ىذا  (2) ف سعر السكؽ يكصؼ باالرةفاع"؛ ةشبييا ب سعار النار

ىػك أغمػب  اط فكصػؼ بمػامف صفات السعر االرةفاع كاالنحط  ف؛ المفظ المشابية
القػػػكؿ أف ابػػػف فػػػارس كابػػػف كةزكيػػػة ليػػػذا ، ةشػػػبييان لػػػو باسػػػةعار النػػػار فػػػي االشػػػةعاؿ

 نػػو يرةفػػع ؛ "فأمػػا ةسػػعير الطعػػاـ فمػػف ىػػذا أيضػػان  منظػػكر صػػرحا بيػػذا فقػػاؿ ا كؿ:
كقػد أسػعركا ، كجمعػو أسػعار، الذم يقكـ عميػو الػثمف "السعر: كقاؿ الثاني: (3)كيعمك"

"اةفقػػك  :كسػػعركا بمعنػػى كاحػػد كعميػػو فػػ ف مػػا قالػػو الطريحػػي مػػف ةعميػػؿ  (4)ا عمػػى سػػعرو
 .بصدد ىذا المفظ صحيحه كمقبكؿه 

 )الساورة(

اِهَرِة   :-ةعالى-قكلو"  َفإَِذا ُهْم ِبالسَّ
سميت ، كجو ا رض قيؿ الساىرة: (5)

 كممحظ الةعميؿ في ىذا المفظ الةسمية  (6)" ف فييا نكميـ كسيرىـ؛ ساىرة
أف الطريحي ذكر أف كةكضيح ذلؾ ، الذم حدث فيو الفعؿ أم مكانو، بالمالبس

 كالسير، فسميت با غمب،  ف فييا سيرىـ كنكميـ؛ ا رض سميت بيذا االسـ

                                                 

 .ر(، ب، )د العيف (1)
 .ر(، ع، )س مجمع البحريف (2)
 .ر(، ع،)س المقاييس (3)
 .ر(، ع،)س المساف (4)
 .12 الن ازعات: (5)
 .ر(ػ، ى، )س مجمع البحريف (6)
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بيد أف ابف فارس أضاؼ ىذا ما ذكره الطريحي مف ةعميؿ ، كالنـك مف أفعاؿ العباد
 ف ؛ بذلؾسميت ، كيقاؿ لارض الساىرة" فقاؿ:جاعالن الفعؿ لارض ةعميالن آلر 

فالطريحي نظر إلى ما ىك أغمب مضيفان  (1)عمميا في النبت دائمان ليالن كنياران"
كمف ثـ ف ف ، الحقيقة مضيفاو الفعؿ لارضالفعؿ لمعباد بينما نظر ابف فارس إلى 
ما قالو ابف فارس راجعه إلى الكظيفة
كفي المساف ما يدؿ عمى أف الساىرة ، (2)

ف كنت ، ا رض أك كجييا إذ  أرجح أف الساىرة ىي كجييا مف لالؿ اآليةكا 
 ف المقصكد بيذه ؛ يقةضي سياؽ اآلية أف يككنكا عمى ظيرىا ال في باطنيا
كمف ثـ فيي أرض ، ا رض أرض اآللرة الةي ينقمكف إلييا بمجرد الزجرة الكاحدة

كيجكز أف ةككف الساىرة مف  (3)كىذا يسةمـز أف يككنكا عمى كجييا، لكؼ كسير
أرض المحشر فصارت بذلؾ مف  أعني، ات الةي ةطمؽ عمى أرضو معينةالصف

  .الصفات الةي حمت محؿ ا سما 

 ()الشاعر

ف كاف لـ يػذكر  ،(4)ان لفطنةو"سمي الشاعر شاعر   كفي المساف ما يدؿ عمى ىذا كا 
 ف الفطنػػػػة فػػػػي ؛ كمػػػػف ثػػػػـ فػػػػ ف ممحػػػػظ الةعميػػػػؿ الصػػػػفة، (5)يػػػػذكر الةعميػػػػؿ صػػػػراحة

، كمػػػا يمكػػػف أف يكػػػكف مػػػف قبيػػػؿ الةسػػػمية بػػػالمةعمؽ، رهالشػػػاعر صػػػفة ةميػػػزه مػػػف غيػػػ
كقػػد جعػػؿ ابػػف فػػارس لممػػادة ، ر لمػػا كػػاف مةعمقػػاو بالشػػعر سػػمي شػػاعران لػػذلؾفالشػػاع

                                                 

 .ر(ػ، ى، )س المقاييس (1)
 .64مف صكر االشةقاؽ ص (2)
  .176، 17/175سير القرطبي /ةف، 14/144ةفسير الرازم / ينظر: (3)

 .ر(، ع، )ش مجمع البحريف (4)
 .ر(، ع، )ش المساف ينظر: (5)
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؛ ثػػـ بػػيف أف الشػػاعر سػػمي شػػاعران العمػػـ كالفطنػػة  :وث نييماا الثبػػات  :أوليماا أصػػميف 
( 1) نو يفطف لما ال يفطف لو غيره

 

 )الشىر(

نما سمي شيران  قاؿ الشيخ أبك عمي:رة عما بيف ىالليف "كالشير في الشرع عبا  كا 
بالمصػدر مػرادان بػو اسػػـ  كممحػظ الةعميػؿ فػي ىػػذا المفػظ الةسػمية (2)الشػةياره بػاليالؿ"

كقد ذكر ابف فارس  ،(3) ف الشير مصدر مف الفعؿ شير بمعنى مشيكر؛ المفعكؿ
ضػا ة فػي ا مػر صػحيحه يػدؿ عمػى كضػكح "الشػيف كاليػا  كالػرا  أصػؿه  ىذا فقاؿ: كا 

ثػػػـ سػػػمي كػػػؿ ثالثػػػيف يكمػػػان باسػػػـ ، فػػػي كػػػالـ العػػػرب اليػػػالؿكىػػػك ، مػػػف ذلػػػؾ الشػػػير
ثالثػيف يكمػان العجػـ فػي ذلػؾ فػ ف العجػـ يسػمكف قد اةفؽ العػرب ك فقيؿ شير ، اليالؿ

الػذم  مػع ذكػر الةعميػؿ كفػي المسػاف مػا يػدؿ عمػى ىػذا أيضػان  (4)"بمغػةيـ باسـ اليػالؿ
دؿ عمػػػى صػػػحة مػػػا ذكػػػر فػػػي ةعميػػػؿ ةسػػػمية الشػػػير بيػػػذا كىػػػذا يػػػ (5)ذكػػػره الطريحػػػي 

 ف اشػػةيار ؛ مػػرادان بػػو الكػػؿ كمػػا يمكػػف أف يكػػكف مػػف بػػاب الةسػػمية بػػالجز ، االسػػـ
  .الشير يعرؼ بأكلو عندما يظير اليالؿ

 ()العذرة

كممحػػظ الةعميػػؿ فػػي ىػػػذا ( 6)ىنػػاؾ"العػػذرة كسػػمي بنػػا  الػػدار عػػذرة لمكػػاف إلقػػا  " 
 ف المكػػػاف الػػػذم ةمقػػػى فيػػػو العػػػذرة سػػػمي باسػػػـ العػػػذرة ؛ سالمفػػػظ الةسػػػمية بػػػالمالب

حيث سمي فنا  الدار عذرة ، كما يمكف أف يككف مف باب الةسمية بالمجاكرة، نفسيا

                                                 

 .ر(، ع، )ش المقاييس (1)
 .ر(، ق، )ش مجمع البحريف (2)
 .ر(، ق، )ش المساف ينظر: (3)
 .ر(، ق، )ش المقاييس (4)
 .1/75ةفسير الرازم /، ر(، ق، )ش المساف ينظر: (5)

 .ر(، ذ، )ع مجمع البحريف (6)
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كالمعػػػػػػركؼ أف العػػػػػػذرة ىػػػػػػي المكػػػػػػاف ، لمجاكرةػػػػػو المكػػػػػػاف الػػػػػػذم ةمقػػػػػػى فيػػػػػػو العػػػػػػذرة
نمػػػا جعميػػػا، كلػػػـ يجعػػػؿ ابػػػف فػػػارس لممػػػادة بابػػػان منقاسػػػان ، الملصػػػص لػػػذلؾ فركعػػػان  كا 

كفػي الحػديث الييػكد أنػةف لمػؽ اهلل ، فنػا  الػدار العػذرة:" ثـ بيف ذلؾ بقكلو:، مسةقمة
كقػػد ذكػػر ( 2)" نػػو كػػاف يمقػػى بأفنيػػة الػػدكر؛ أم فنػػا ن ثػػـ سػػمي الحػػدث عػػذرة، (1)عػػذرة

كعميو فػ ف ( 4)كقد فسر ابف الجكزم المفظ كما فسره الطريحي( 3)ابف منظكر مثؿ ىذا
  .ميؿ ليذا المفظ صحيحه كمقبكؿه ف ف ما قالو بصدد الةع

 )الناعير(

سػميت بػذلؾ لنعيرىػا كىػك ، "الناعكر كاحد النكاعير الةي يسةقى بيػا يػديرىا المػا  
فمكػػؿ شػػػي و ، كممحػػظ الةعميػػؿ فػػي ىػػذا المفػػظ الصػػفة الةػػي ةحكلػػت اسػػمان  (5)يا"صػػكة
كصػػكت النعػػر أصػػبح مػػف ا صػػكات المميػػزة ليػػذه اآللػػة مػػف غيرىػػا فصػػار ، صػػكته 

ـه عمػػى ىػػذا الشػػي  الػػذم يسػػةقى بػػو كمػػف مةعمقاةػػوكأنػػ كمػػف ثػػـ ف نػػو يمكػػف أف ، و عمػػ
، حركػػة صػػكته كالثػػاني: كقػػد جعػػؿ ابػػف فػػارس لممػػادة أصػػميف أكليمػػا:، يكػػكف ممحظػػان 

، كالنػػاعكر ضػػربه مػػف الػػدال  يسػػةقى بػػو" كجعػػؿ النػػاعكر مػػف ا صػػؿ ا كؿ فقػػاؿ:
كىذا يدؿ عمى صحة ( 7)لمعنىكالمادة في المعاجـ ةدكر حكؿ ىذا ا (6)سمي لصكةو"
  .صحة الةعميؿ

                                                 

 .1/177النياية في غريب ا ثر ( 1)

 .ر(، ذ، )ع المقاييس (2)
 (. ر، ذ، )ع المساف ينظر: (3)

 .4/55غريب الحديث /ابف الجكزم / ينظر: (4)

 .ر(، ع، )ف مجمع البحريف (5)
 (. ر، ع، )ف المقاييس (6)
 .  48ة صينظر: المساف، المجمؿ، المصباح المنير )ف، ع، ر(، مف قضايا فقو المغ (7)
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 )الجسفة(

يػػػة لػػػذم الحميفػػػة مػػػف ذمحاالجحفػػػة بضػػػـ الجػػػيـ ىػػػي مكػػػاف بػػػيف مكػػػة كالمدينػػػة " 
سػميت بػذلؾ  ف السػيؿ اجةحػؼ ، قريب مف رابغ بيف بػدر كلمػيصالجانب الشامي 

كممحظ الةعميؿ فػي ىػذا المفػظ ( 1)"قبؿ ذلؾ مييعةككاف اسميا ، أم ذىب بيـبأىميا 
فػػػة بسػػػبب حي  ف اسػػػمو كػػػاف قبػػػؿ ذلػػػؾ مييعػػػة لكنػػػو سػػػمي الجي ؛ لةسػػػمية بػػػالمالبسا

كقػد ذكػر ابػف ، إجحاؼ السيؿ بأىؿ ىذا المكػاف فسػمي باسػـ الفعػؿ الػذم حػدث فيػو
  ابػف   ر ػػػكقػد ذك  ،(2)لفا  أصؿه يدؿ عمػى الػذىاب بالشػي أف الجيـ كالحا  كافارس 
ككػؿ مػا  ،(4)كاالشػةقاؽ   البمػداف   ب كةػ  أيضػان    كذكرةػو   ( 3)ىػذا مثػؿ  منظكر 

كفي ىذا الةعميؿ الذم ذكره الطريحػي ، ذكر يدؿ عمى صحة ما ذىب إليو الطريحي
 كغيػػره مػػف الةعمػػيالت رده عمػػى ابػػف فػػارس الػػذم ذكػػر أف ا سػػما  ال ةنقػػاس فيقػػكؿ:

مػػع أنيػػا فػػي ىػػذا المثػػاؿ كغيػػره  إف ا مػػاكف ال ةكػػاد ةنقػػاس كقػػد قمنػػا:، "جبػػؿ لطػػي 
  .حدث فيو ةعميؿه لاماكف منقاسة مما

 ()البراق

( ) بضـ البا  كىػي دابػة ركبيػا رسػكؿ اهلل (5)كفي حديث المعراج )ذكر البراؽ(" 
( )كممحػظ الةعميػؿ فػي ( 6)"سمي بذلؾ لنصػكع لكنػو كشػدة بريقػو، ليمة اإلسرا -كآلو

، فبيػػاض المػػكف كنصػػكعو مػػف الصػػفاتىػػذا المفػػظ الصػػفة الةػػي حمػػت محػػؿ ا سػػما  
كىػػذا يةمشػػى مػػع مػػا ، لمعػػاف الشػػي  أحاادىم  د جعػػؿ ابػػف فػػارس لممػػادة أصػػميف كقػػ

                                                 

 .ؼ(، ح، )ج مجمع البحريف (1)
 .ؼ(، ح، ج الصحاح(، الجميرة، المجمؿ، ؼ(، ح، )ج المقاييس ينظر: (2)
 .ؼ(، ح، )ج المساف ينظر: (3)

 .1/3الجباؿ كا مكنة كالمياه /، 77، 1/76االشةقاؽ /ابف دريد / ينظر: (4)

 .4/114ينظر : مصنؼ ابف أبي شيبة   (5)

 .ؽ(، ر، )ب مجمع البحريف (6)
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كقػد ذكػر ابػف  (1)اجةماع السكاد مع البياض فػي شػي و كاحػدو  والث ني ذكره الطريحي 
كعميػػو  ،(2)مػػف البػػرؽ لسػػرعةو ان جعػػؿ البػػراؽ مشػػةقمنظػػكر ىػػذا أيضػػان لكنػػو زاد عميػػو ف

الةعميػؿ الػذم ذكػره مػع صػحة ي سػرعةو يككف الممحػظ المشػابية ةشػبييان لػو بػالبرؽ فػ
 الطريحي أيضان.

 )المخنقة(

 نيػػا ةطيػػؼ بػػالعنؽ كىػػك ؛ كسػػميت القػػالدة بػػذلؾ، القػػالدة :الملنقػػة بكسػػر المػػيـ" 
بػػالنظر إلػػى  أوليماا  كممحػػظ الةعميػػؿ فػػي ىػػذا المفػػظ أحػػد أمػػريف ( 3)"مكضػػع اللنػػؽ

عمـ عمػى دة جعمػت كػالمى  ف القػال؛ كعميػو يكػكف الممحػظ الصػفة، ةسمية القالدة بذلؾ
، يػدىلكمف ثـ فيي ةجعػؿ فػي عنػؽ اإلنسػاف كالفػرس كالكمػب كالبدنػة الةػي ةي ، الشي 

 وث نييماا  كالقػػالدة ةحػػيط بػػالعنؽ الػػذم ىػػك مكضػػع اللنػػؽ كمػػا قػػاؿ بػػذلؾ الطريحػػي 
كال شػػػؾ أف ، مػػػا جػػػاكرهاسػػػـ كقػػػد سػػػميت بػػػذلؾ مػػػف بػػػاب ةسػػػمية الشػػػي  ب، الملنقػػػة

كما يمكف أيضان اعةبار الكظيفة عمى أف  (4)كضع اللنؽكىك م، مجاكر ىنا العنؽال
 ىكقد جعؿ ابف فارس المػادة ةػدكر حػكؿ معنػ، لنقةأف يككف اللنؽ مف كظائؼ المً 

ككػػذلؾ بػػيف ابػػف منظػػكر أف ( 5)لنقػػة ىػػي القػػالدةثػػـ يبػػيف أف المً ، كاحػػد ىػػك الضػػيؽ
  .كرككؿ ىذا يدؿ عمى صحة الةعميؿ المذك( 6)الدة عمى الملٌنؽالقً  الملنقة:

                                                 

 .ؽ(، ر، )ب المقاييس (1)
 .ؽ(، ر، )ب المساف ينظر: (2)
 .ؽ(، ف، )خ مجمع البحريف (3)
 .71، 78مف قضايا فقو المغة ص (4)
 .ؽ(، ف، )خ المقاييس (5)
 .ؽ(، ف، )خ المساف ينظر: (6)



 تعليل التسمية
 

 - 9995 - 

 ) يام التشريق( 

بعػػد الحػػادم عشػػر كالثػػاني عشػػر كالثالػػث عشػػر ى كىػػي نىػػأيػػاـ مً  :"كأيػػاـ الةشػػريؽ 
كىػػك سػػميت بػػذلؾ مػػف ةشػػريؽ المحػػـ  كالةمػػؼ فػػي كجػػو الةسػػمية فقيػػؿ:، يػػكـ النحػػر

أم ةشػرؽ ،  ف لحـك ا ضاحي كانت ةشرؽ فييػاه كبسطو في الشمس ليجؼ ةقديد
 ف اليدم كالضحايا ال ةنحر حةػى ةشػرؽ بذلؾ  كعف ا عرابي سميت، في الشمس

، كممحػػػػظ الةعميػػػػؿ فػػػػي ىػػػػذا المفػػػػظ الةسػػػػمية بػػػػالمالبس زمانػػػػان ( 1)أم ةطمػػػػع"، الشػػػػمس
 ف ىػذه ا يػاـ لػكحظ ؛ كالعمةاف المةاف ذكرىما الطريحػي يػدلالف ةحػت ىػذا الممحػظ

قػػد ك ، كعػػدـ النحػػر إال إذا شػػرقت الشػػمس، مػػا يفعػػؿ فييػػا مػػف ةشػػريؽ المحػػـ كةقديػػده
أمػا ابػف منظػكر فقػد ذكػر كػؿ ( 2)ذكػر ابػف فػارس الةعميػؿ ا كؿ الػذم ذكػره الطريحػي

كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف مػػا ذكػػره الطريحػػي لػػيس غريبػػان بػػؿ قػػاؿ بػػو ( 3)مػػا قالػػو الطريحػػي
ف كاف، كثيره مف المغكييف كالمشةغميف بةفسير ا لفاظ الغريبة  لـ يشرابف الجكزم  كا 

 .(4)انكا يشرقكف المحـ فيياإال إلى رأم مف ذىب إلى أنيـ ك

 )العراق(

 ف العػػراؽ فػػي المغػػة شػػاط  ؛ قيػػؿ سػػميت بػػذلؾ، كالعػػراؽ ككةػػاب ةػػذكر كةؤنػػث" 
كممحػػظ الةعميػػؿ فػػي ىػػذا  (5)كىػػي كاقعػػة عمػػى شػػاط  دجمػػة كالفػػرات"، النيػػر كالبحػػر

 ف كقػػكع ىػػػذا المكػػاف بػػيف دجمػػػة كالفػػرات ىػػك الػػػذم ؛ فػػظ ةسػػمية الشػػػي  بصػػفةوالم

                                                 

 .ؽ(، ر، مجمع البحريف )ش (1)
 .ؽ(، ر، )ش المقاييس ينظر: (2)
 .(ؽ، ر، )ش المساف ينظر: (3)

 .1/313ينظر: غريب الحديث / (4)
 .ؽ(، ر، مجمع البحريف)ع (5)
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كػػػػذلؾ ك ، مثػػػػؿ الػػػػذم ذكػػػػره الطريحػػػػي( 1)كقػػػػد ذكػػػػر الشػػػػيباني، لةسػػػػميةأكسػػػػبو ىػػػػذه ا
كقػػد جعػػؿ ابػػف فػػارس مػػف أصػػكؿ المػػادة االمةػػداد كالبسػػط ، عػػف الحربػػي (2)ا زىػػرم

شػػاط  ؿ عنػػد اللميػػكىػػك ، العػػراؽ "كمػػف ىػػذا البػػاب: كجعػػؿ العػػراؽ مػػف ىػػذا فقػػاؿ:
ةػػى يةصػػؿ كسػػميت العػػراؽ عراقػػان  نػػو عمػػى شػػاط  دجمػػة كالفػػرات عػػدا  ح، البحػػر
ذا كػاف ابػف فػارس  (3)كالعػراؽ فػي كػالـ العػرب شػاط  البحػر عمػى طكلػو"، بالبحر كا 

، ذكػػػر ىػػػذا فقػػػد ذكػػػر فػػػي المجمػػػؿ أف أرض العػػػراؽ سػػػميت بػػػذلؾ مػػػف عػػػراؽ القربػػػة
أم أنيػػا أسػػفؿ ، المثنػػى الػػذم فػػي أسػػفميا كعػػراؽ القربػػة كمػػا جػػا  فػػي الػػنص الجػػز 

كعميو ف نو مقبكؿه يقطع بصػحةو ، لقكؿكىذه ا قكاؿ ةدؿ عمى شيرة ا(4)أرض العرب
سكا  اعةبر في الةسػمية دنكىػا مػف البحػر ألػذان مػف ةسػمية العػرب كػؿ مػا قػرب مػف 

فيػػي أسػػفؿ بػػالد ، البحػػر عراقػػان أك ألػػذت مػػف عػػراؽ القربػػة كىػػك مػػا ثنػػي مػػف أسػػفميا
العػػرب أك ألػػذت الةسػػمية مػػف عػػركؽ الشػػجر كالنلػػؿ كأنيػػا مةكاشػػجة مةالحمػػة فيػػي 

كمػػا  كعميػػو فػػال حجػػة لمػػف ادعػػى أف الكممػػة معربػػة، اسػػمان ليػػذا البمػػد صػػفة ةحكلػػت
(5)ذىب إلى ذلؾ ابف سيده

 

 )بكة(

نما سميت بكة قيػؿ  نيػا ةبػؾ أعنػاؽ الجبػابرة"  كقيػؿ  ف النػاس يبػؾ بعضػيـ ، كا 
كفي الحديث )إنما سميت بكة  نيا ةبؾ فييا ، أم يدافع كيزاحـ، بعضان في الطكاؼ

                                                 

مجمػػػع المغػػػة ، ا كلػػػى ط: ،ةحقيػػػؽ: اإلبيػػػارم كزميمػػػو، 4/416الجػػػيـ/ أبػػػك عمػػػرك الشػػػيباني / (1)
 ـ.1752 ،القاىرة –العربية 

 .ؽ(، ر، )ع الةيذيب (2)
 .ؽ(، ر، )ع المقاييس (3)
 .ؽ(، ر، )ع المجمؿ ينظر: (4)

 .1/114المحكـ / (5)
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كممحػظ الةعميػؿ  (2)"كركم سػميت بكػة لبكػا  النػاس حكليػا كفييػا، (1)(الرجاؿ كالنسا 
، كػػؿ ىػػذه ا حػػداث أم المكػػاف الػػذم ةحػػدث فيػػو، فػػي ىػػذا المفػػظ الةسػػمية بػػالمالبس

ككميػػا مقبكلػػة لكػػف ، كقػػد سػػاؽ الطريحػػي عػػدة أسػػباب يكضػػح بيػػا سػػر الةسػػمية ببكػػة
كىػػػذا مػػػف ، عةػػػؿ ف بكػػػا  النػػػاس مػػػف الم؛ ان يبػػػدك لػػػي أف فػػػي الةعميػػػؿ ا ليػػػر نظػػػر 

،كالػػذم يػػدؿ عمػػى صػػحة المضػػعؼ إال إذا كػػاف منػػو كأبػػدؿ أحػػد المثمػػيف حرفػػان معةالن 
يجمػع فػي المضػاعؼ أصػؿه البػا  كالكػاؼ " أف ابػف فػارس قػاؿ: الةعميالت المػذككرة 

كانػت ةػدؽ كيقاؿ سميت بكػة  نيػا ، دؽ العنؽ البؾ: قاؿ اللميؿ:، الةزاحـ كالمغالبة
 ف النػػاس ؛ كيقػػاؿ بػػؿ سػػميت بكػػة، ركانظىػػبظمػػـو لػػـ يي دكا فييػػا أعنػػاؽ الجبػػابرة إذا ألحػػ

ٌْ بيػػبعضػػيـ يى  كف فييػػا  مػػف كاأم يةبػػ كقػػاؿ الحسػػف:، أم يػػدفع، بعضػػان فػػي الطػػكاؼ ؾُّ
كقػد  (3)مػف بككػت الرجػؿ إذا رددةػو ككضػعت منػو"عمػة بكػة فى  كقيػؿ أيضػان:، كؿ كجػوو 

كمكػػػة سػػائر مػػػا  مكضػػػع البيػػتذكػػر كػػؿ ىػػػذا ابػػف منظػػػكر كزاد عميػػو فبػػػيف أف بكػػة 
كعميػػو فػػ ف مػػا ذكػػره الطريحػػي بصػػدد ( 5)كقػػد قػػاؿ بيػػذا أيضػػان كةػػب البمػػداف ،(4)وحكلػػ

بػاحثيف أف الممحػظ فػي ىػذا كيػرل أحػد ال، ةعميمو ليذا المفػظ مقبػكؿه كمقطػكعه بصػحةو
ف كنػػت أرل أف الةسػػمية بػػالمالبس أقػػرب لكػػف ىػػذا يػػدؿ ، كىػػذا جػػائزه  ،(6)الكظيفػػة كا 

  .إنساف إلى إنساف عمى الةالؼ الممحظ مف

                                                 

 .4/487ينظر: مصنؼ ابف أبي شيبة  (1)

 ؾ(، ؾ، )ب مجمع البحريف (2)
 .ؾ(، )ب المقاييس (3)

 .ؾ(، ؾ، )ب المساف ينظر: (4)
 .1/5أحسف الةقاسيـ /، 122، 1/121معجـ البمداف / ينظر: (5)
  .25مف صكر االشةقاؽ ص (6)
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 )الدرك( 

سميت بذلؾ ، كذلؾ  ف لمنار سبع دركات، بؽ ا سفؿالط   ؾ بالةحريؾ:الدرى " 
" نيا مةداركة  فظ الةسمية كممحظ الةعميؿ في ىذا الم  (1)مةةابعة بعضيا فكؽ بعضو

مةةابعة بعضيا فكؽ كذلؾ  ف الدركات ال ةسمى بيذا االسـ إال إذا كانت بالصفة 
ثـ بيف أف ، الشي  بالشي كقد ذكر ابف فارس أف المادة ةدؿ عمى لحكؽ  ،بعضو 
كعميو ف ف ما قالو الطريحي  (3)كقد ذكر ابف منظكر مثؿ ىذا (2)مف ىذاالدرؾ 

كأرل أف الدرؾ يطمؽ عمى ، إال أنو فسر الدرؾ بالطابؽ ا سفؿ مقطكعه بصحةو
ج إلى ما احةا بؽ ا سفؿالكاحد مف طبقات النار إذ لك كاف الدرؾ يطمؽ عمى الط

ْركِ   :-ةعالى -ةقييد في قكؿ اهلل اِر اِلَ  إِنَّ اْلُمَناِفِقعَن ِفي الدَّ ْسَفِل ِمَن النَّ
(4)   

 )القبلة( 

كممحػػػظ الةعميػػػؿ فػػػي ىػػػذا  (5)قبمػػػةن  ف المصػػػمي يقابميػػػا كةقابمػػػو" كسػػػميت القبمػػػة " 
ال إذا ةكجػػو إلييػػا المصػػمي  ف القبمػػة ال ةكػػكف فػػي المقابػػؿ إظ الةسػػمية بالصػػفة المفػػ

يػرل بعػض البػاحثيف أنيػا مػف بػاب ةسػمية الشػي  كمػف ثػـ ، حةى ةككف فػي اةجاىػو
كقػد ذكػر ابػف ، كىذا محةمؿه عمى اعةبار أنػو سػيةجو إلييػا فيمػا بعػد (6)بما يؤكؿ إليو

 :فقػػػاؿثػػػـ ذكػػػر سػػػر الةسػػػمية فػػػارس أف المػػػادة ةػػػدكر حػػػكؿ مكاجيػػػة الشػػػي  لمشػػػي  

                                                 

 .ؾ(، ر، )د مجمع البحريف (1)
 .ؾ(، ر، )د ينظر: المقاييس (2)
 .ؾ(، ر، )د المساف ينظر: (3)
 .123 النسا : (4)
 .ؿ(، ب، )ؽ مجمع البحريف (5)
 .116مف صكر االشةقاؽ ص ينظر: (6)
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 (1)كىػػي مقبمػػة عمػػييـ أيضػػان"، إلقبػػاؿ النػػاس عمييػػا فػػي صػػالةيـ كالقبمػػة سػػميت قبمػػةن "

  .كىذا يدؿ عمى صحة الةعميؿ الذم ذكره الطريحي (2)كذكر ابف منظكر ىذا أيضان 

 )آدم(

 (3)كىػػك لكنيػػا"، كقيػػؿ  نػػو لمػػؽ مػػف أدمػػة ا رض، "كقيػػؿ سػػمي آدـ مػػف المػػكف 
 نػو لمػؽ ؛ الةػي لمػؽ منيػاكممحظ الةعميؿ في ىذا المفظ ةسمية الشي  باسـ المادة 

ػػدى مػػف أى   ،كيجػػكز أف يراعػػى عنػػد الةسػػمية المػػادة ال أم شػػي و آلر ة ا رض فركعػػيمى
كقػػػػػد ذكػػػػػر ابػػػػػف فػػػػػارس أف المػػػػػادة ةػػػػػدؿ عمػػػػػى ، الصػػػػػفة عمػػػػػى اعةبػػػػػار لػػػػػكف ا رض

"فػػ ف قػػاؿ قائػػؿ فعمػػى أم شػػي و ةحمػػؿ ا دىمػػة  ثػػـ بػػيف اشػػةقاؽ آدـ فقػػاؿ:، المال مػػة
 سػمي آدـكلذلؾ ، مف البشرةف ا دىمة أحسف مال مة لمحـ قيؿ   كىي باطف الجمد؟

() كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف مػػا ذكػػره الطريحػػي مقطػػكعه  (4) نػػو ألػػذ مػػف أدىمػػة ا رض"؛
  .بصحةو

 )  م الكتاب(

ك ف السكرة ةضاؼ  نيا أكلو كأصمو ؛ كسميت أمان ، الكةاب كأـ الكةاب: فاةحة " 
 نيػػا جامعػػةه  صػػؿ مقاصػػده ؛ ت أمػػان كقيػػؿ سػػمي، ةضػػاؼ ىػػي إلػػى شػػي و  كالإلييػػا 

كالعػػػرب يسػػػمكف مػػػا يجمػػػع أشػػػيا  مةعػػػددة أمػػػان كمػػػا ، كمحةكيػػػة عمػػػى رؤكس مطالبػػػو
كممحػظ الةعميػؿ فػي ىػذا المفػظ  (5)"ة الجامعة لمدماغ كلكاصػو أـ الػرأسيسمكف الجمد

كلػكال ىػػذا ،  ف ىػذه السػكرة مةقدمػػة عمػى الكةػاب؛ ةسػمية الشػي  باسػـ مػا يةعمػػؽ بػو
، كىذا ارةباط بػو لممػرة الثانيػة، كما أنيا جامعةه لمقاصده، عميو ما صارت أما الةقدـ

                                                 

 .ؿ(، ب، )ؽ المقاييس (1)
 .ؿ(، ب، )ؽ المساف ينظر: (2)
 .ـ(، د، )أ مجمع البحريف (3)
 .ـ(، د، المقاييس )أ (4)
 .ـ(، ـ، )أ مجمع البحريف (5)
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سػكاه ممػا يميػو  "كػؿ شػي و ضػممت إليػو مػا ىذا عػف العػرب قػاؿ اللميػؿ:كقد اشةير 
 كقػاؿ القرطبػي: (2)كقد ذكر ابف منظكر مػا ذكػره الطريحػي (1)ف ف العرب ةسميو أمان"

كعميػػو فقػػد ألػػذت  (3)"مةضػػمنة لجميػػع عمكمػػوأكلػػو ك  نيػػا ؛ سػػميت أـ القػػرآف "كقيػػؿ:
كمػػف ثػػـ فػػ ف مػػا ذكػػره الطريحػػي مقطػػكعه بصػػحةو ، السػػكرة صػػفة الةقػػدـ عمػػى الكةػػاب

 .أك المشابية با ـ الحقيقية، فيو صفة الةقدـ مراعىن 

 )الزبانية(

كسمي بو بعض المالئكػة لػدفعيـ ، الشرطة :كالزبانية عند العرب قاؿ الجكىرم:" 
؛ كظيفةػوىػذا المفػظ إلػى ةسػمية الشػي  ب كيرجع ممحظ الةعميؿ في (4)"اأىؿ النار إليي

كمػا يمكػف أف يكػكف الممحػظ ، الزبانيػة ةنحصػر فػي دفػع أىػؿ النػار إلييػا  ف كظيفة
أك أنيػـ الةسمية بالمةعمؽ عمى أنيـ مةعمقكف بطائفة مػف اللمػؽ يػدفعكنيـ إلػى النػار 

، أم دفعةػػو، زبنػػت الناقػة حالبيػػا كلعػػؿ ىػذا مػػألكذ مػػف قػكؿ العػػرب، مةعمقػكف بالنػػار
كقػػػد ذكػػػر ابػػػف فػػػارس أف المػػػادة ةػػػدكر حػػػكؿ الػػػدفع ذاكػػػران نفػػػس الةعميػػػؿ الػػػذم ذكػػػره 

ككركد مػػػػا ذكػػػػره الطريحػػػػي ىكػػػػذا فػػػػي المعػػػػاجـ يػػػػدؿ عمػػػػى أف مػػػػا قالػػػػو  (5)الطريحػػػػي
الطريحػػي بصػػدد ةعميمػػو ليػػذا المفػػظ مقطػػكعه بصػػحةو كأنػػو لػػـ ينفػػرد عػػف المغػػكييف فػػي 

كأسػػػألو أف ( )البحػػػث بحمػػػد اهلل كبيػػػذا يكػػػكف قػػػد ةػػػـ القميػػػؿ النػػػادر شػػػي و إال فػػػي ا
 .يكةب لي الةكفيؽ كالسداد كالرشاد إنو عمى ما يشا  قديره 

 

 

                                                 

 .ـ(، )أ المقاييس (1)
 .ـ(، ـ، )أ المساف ينظر: (2)
  .1/111الجامع  حكاـ القرآف/ (3)

 .ف(، ب، )ز مجمع البحريف (4)
 ( ف، ب، )ز أساس البالغة، الصحاح، الجميرة، المجمؿ، ف(، ب، )ز المقاييس ينظر: (5)
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 خاتمة البسث

كالصػػػالة كالسػػػالـ عمػػػى سػػػيدنا ، بيػػػده مقاليػػػد كػػػؿ شػػػي و ، الحمػػػد هلل رب العػػػالميف 
كعممػو مػف كػؿ ، عممان  فأحاطورحمة لمعالميف -ةبارؾ كةعالى-محمدو الذم أرسمو ربو

 كبعد :ككاف فضؿ اهلل عميو عظيمان ، شي و فعممو ما لـ يكف يعمـ
فقد قمت بدراسة عمة الةسمية في كةاب مجمع البحريف كمطمع النيريف لمطريحػي  
  :ةكصؿ البحث إلى النةائج اآلةيةك 
، اتإف الػذيف قػالكا بػالةكقيؼ فػػي نشػأة المغػة منعػكا أف يكػػكف ىنػاؾ ةعميػؿه لممسػػمي ●

  .جكزكا أف ةعمؿ ا سما فقد كأما الذيف قالكا باالصطالح في نشأةيا 
ف كاف بعض ا سما    ف فيو إعماالن ؛  سما  قكؿه حسفه ةعميؿ االقكؿ ب ● لمذىف كا 

  .ال ةعرؼ عمةيا

  .االشةقاقي لياصؿ ا ىذا الةعميؿ يبرز ك ا سما  المشةقة ليا ةعميؿه  كؿ ●

كلػك ، المفظ بػالمعنىباط ةار  ةشير إشارة كاضحة إلى مدل إف فكرة ةعميؿ ا سما  ●
  .ا  أم معنىز قيؿ بعدـ الةعميؿ لجاز كضع أم لفظ ب 

 إف فكرة ةعميؿ ا سما  ليست فكرةن مبةدعةن بؿ قاؿ بيػا كثيػره مػف العممػا  القػدما  ●
 مثؿ : اللميؿ كابف دريد.

بيـ ليػػك جػػديره بػػأف إف اىةمػػاـ كثيػػر مػػف القػػدما  بػػذكر بعػػض الةعمػػيالت فػػي كةػػ ●
 مفػػظبػػيف الإلػػى أف العالقػػة الةػػي  كمػػا أف فيػػو إشػػارةن ، لمعقػػؿ  ف فيػػو إعمػػاالن ؛ لذى ةىػػحٍ يي 

 كمعناه ليست عالقةن اعةباطية.

لعالقػة الةػي ايػدؿ عمػى فيػـ  المسػمياتبعػض إف اىةماـ الطريحي بةعميؿ أسػما   ●
  .بيف المفظ كمعناه

يػػػرو مػػػف ألفػػػاظ غريػػػب القػػػرآف الكػػػريـ إف الطريحػػػي بحػػػؽو قػػػد كشػػػؼ المثػػػاـ عػػػف كث ●
 غريب الحديث النبكم الشريؼ  كألفاظ
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بحؽ مف الدراسة العميقة في فقػو  إف ةعميالت الةسمية الةي ذكرىا الطريحي ةعد  ●
ف كػاف لػـ يلػرج فييػا عمػاالمغػة  ، قالػو المغكيػكف قبمػو إال فػي القميػؿ النػادر العربيػة كا 

 .لمسةجار(ك)ا ك)بمقيس(( كانفراده بكممة )ةازير

  .ـ بياز ذكر الطريحي بعض الةعميالت الةي ال يسةطيع اإلنساف الج ●

ف كػػاف بعػػض الكممػػات أصػػؿ الكممػػة اشػػةقاؽ كثيػػره مػػف الةعمػػيالت ةكشػػؼ عػػف  ● كا 
  .حسب الةعميؿعمى فييا لالؼ يةرجح 

إف ةعمػػيالت الةسػػمية الةػػي ذكرىػػا الطريحػػي فػػي كةابػػو المسػػمى )مجمػػع البحػػريف  ●
ما كاف منيا أعالمان ، عمؿ أسما  العربيةيمكف القكؿ بأنيا انةظمت  (فكمطمع النيري
كالةػػي كبيػػذه الةعمػػيالت الةػػي ذكرىػػا الطريحػػي كمػػا كػػاف منيػػا غيػػر ذلػػؾ ،  شػػلاص

"ا سػػما  كميػػا لعمػػة  فيمػػا قػػالكا:قػػد أثبةنػػا صػػدؽ أئمػػة عممائنػػا جمعناىػػا عنػػو نكػػكف 
مية كامنػػة فػػي المسػػمى أف عمػػة الةسػػ،"فقػػد ثبػػت ...منيػػالصػػت العػػرب مػػا لصػػت 

كي يصؿ إلػى  كفكرو مةكقدو ، كال ةحةاج إال إلى ذىفو صاؼو ، كمكف النار في الحجر
االسػـ دكف كجعمػو ينطػؽ بيػذا ، انةباىػو ىكاسػةرعالعربػي فػي المسػمى نظػر ما لفت 

 كالحمد هلل رب العالميف.، سكاه
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 ثبٌ  بالمراجع يالمصادر
 

حقيػػؽ: غػػازم ة ، د بػػف أحمػػد المقدسػػيمحمػػ ،أحسػػف الةقاسػػيـ فػػي معرفػػة ا قػػاليـ -1
 ـ.1768-دمشؽ  -كزارة الثقافة كاالرشاد القكمي  ،طميمات

 دار الكةػب العمميػة، ط: ، ةحقيػؽ لميػؿ المنصػكرزمنة كا مكنة /المرزكقي /ا  -4
 ـ.1774-ىػ1215 ، لبناف، ا كلى-بيركت

 أحمػد بػف عمػي بػف حجػر أبػك الفضػؿ العسػقالني اإلصابة في ةمييػز الصػحابة/ -1
 -بيػػػركت  -دار الجيػػػؿ  ،، ط/ا كلػػػىحقيػػػؽ: عمػػػي محمػػػد البجػػػاكمة/ الشػػػافعي

1214 - 1774. 

أضػكا  البيػاف فػي إيضػاح القػرآف بػالقرآف /محمػد ا مػيف بػف محمػد بػف الملةػػار  -2
دار الفكػػػر لمطباعػػػة  مكةػػػب البحػػػكث كالدراسػػػات /دار النشػػػر: الشػػػنقيطي /ةػػػح:

 .ـ1773ىػ1213-بيركت–كالنشر 

شرح كةاب الةكحيد /الشيخ صػالح الفػكزاف بػف الفػكزاف /مؤسسػة إعانة المسةفيد ب -3
 ـ.4884ىػ،1241الثالثة  الرسالة ط:

اللامسة عشرة -لبناف–ا عالـ /لير الديف الزركمي /دار العمـ لمماليف بيركت  -4
 مػ. 4884/

إيضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشػؼ الظنػكف /إسػماعيؿ باشػا بػف محمػد أمػيف  -5
مػػػػػاكةفا  القنػػػػكع بمػػػػا ىػػػػك  1774ىػػػػػ 1211ركت /سػػػػنة /دار الكةػػػػب العمميػػػػة بيػػػػ

 ـ. 1674سنة -بيركت–مطبكع /أدكر فنديؾ /دار صادر 

 بيركت. –د محمكد مطرجي /دار الفكر  بحر العمـك / السمرقندم /ةح: -6

 .دار اليدايةةاج العركس مف جكاىر القامكس /أبك بكر الزبيدم،  -7

 د الحمػػػػيـ النجػػػػار /دار:دعبػػػػ ةػػػػاريخ ا دب العربي/كػػػػارؿ برككممػػػػاف /ةرجمػػػػة: -18
 .اللامسة-القاىرة–المعارؼ 
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 .بيركت –دار الكةب العممية ، ةاريخ الطبرم -11

 .بيركت –دار صادر  ةاريخ اليعقكبي، -14

بحػػث منشػػكر فػػي مجمػػة المغػػة العربيػػػة ، ةعميػػؿ ا سػػما  أد.محمػػد حسػػف جبػػؿ -11
 .1778 1218العدد العاشر سنة ، بالمنصكرة

الشػيخ عػادؿ  ؼ الشيير بػأبي حيػاف ةػح:ةفسير البحر المحيط /محمد بف يكس -12
 –الشيخ عمي محمد معكض /دار الكةػب العمميػة بيػركت ، أحمد عبد المكجكد

 4881ىػ1244ا كلى  لبناف /ط:

 ـ.1763 ،بيركت/لبناف، الثالثة -دار الفكر، ةفسير الفلر الرازم -13

ف /الػػدار يعبػػد السػػالـ ىػػاركف كآلػػر  ةيػػذيب المغػػة /أبػػك منصػػكر ا زىػػرم/ةح: -14
 صرية لمةأليؼ كالةرجمةالم

أحمػػد محمػػد  جػػامع البيػػاف فػػي ةأكيػػؿ القػػرآف /محمػػد بػػف جريػػر الطبػػرم /ةػػح: -15
 ـ 4888ىػ1248مؤسسة الرسالة  شاكر /الناشر:

الجػػامع  حكػػاـ القػػػرآف /أبػػك عبػػػد اهلل محمػػد بػػػف أحمػػد بػػػف أبػػي بكػػػر بػػف فػػػرح  -16
ىشػػػػػاـ سػػػػػمير البلػػػػػارم  ا نصػػػػػارم اللزرجػػػػػي شػػػػػمس الػػػػػديف القرطبػػػػػي /ةػػػػػح:

ىػ  1241 المممكة العربية السعكدية /ط:–دار عالـ الكةب بالرياض  شر:/النا
 .ـ4881

 .ط: دار الصفا ، الجباؿ كا مكنة كالمياه /الزملشرم -17

 .القاىرة-جميرة المغة /ابف دريد /مؤسسة الحمبي كشركاه -48

 محمػػػػد نػػػػديـ فاضػػػػؿ، ط: ةػػػػح فلػػػػر الػػػػديف قبػػػػاكة، ، الجنػػػػى الػػػػداني /المػػػػرادم -41
 .بيركت، الثانية –منشكرات دار ا فاؽ 

مجمع المغة ، ا كلى ةحقيؽ: اإلبيارم كزميمو، ط: الجيـ /أبك عمرك الشيباني، -44
 ـ.1752،القاىرة –العربية 
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محمػد عمػي النجػار /دار اليػدل  اللصائص /أبك الفةح عثماف ابف جني /ةح: -41
  .الثانية /ط:-لبناف -لمطباعة كالنشر بيركت 

 د بػػػف عبػػػد المػػػنعـ الحميػػػرم /ةػػػح:ار فػػػي لبػػػر ا قطػػػار /محمػػػطػػػالػػػركض المع -42
/ط دار السػػػراج  -بيػػػركت–مؤسسػػػة ناصػػػر لمثقافػػػة  إحسػػػاف عبػػػاس /الناشػػػر:

  1768/طالثانية 

زاد المسػػػير فػػػي عمػػػـ الةفسػػػير /عبػػػد الػػػرحمف محمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف  -43
  1282الثالثة  /ط:-بيركت-المكةب اإلسالمي الجكزم / ط:

ةو عمػى ةفسػػير البيضػاكم دراسػػة شػرح الشػػياب اللفػاجي لكةػػاب الشػفا  كحاشػػي -44
 .داللية / كحيد عبد المقصكد إسماعيؿ زايد، رسالة دكةكراه

السػػيد أحمػػد صػػقر عيسػػى البػػابي  الصػػاحبي فػػي فقػػو المغػػة /ابػػف فػػارس /ةػػح: -45
 .ـ1755سنة –القاىرة -الحمبي

دار ابف كثيػر، اليمامػة  ط:، ةحقيؽ: د. مصطفى ديب البغا، صحيح البلارم -46
  .1765 - 1285 ،الثالثة، بيركت -

مؤسسػػة  ط/ الثانيػػة،، حقيػػؽ: شػػعيب ا رنػػؤكطة ،14/441صػػحيح ابػػف حبػػاف  -47
 .1771 – 1212 -بيركت  -الرسالة 

 طبقات أعالـ الشيعة نكابغ الركاة في رابػع المئػات /أغػا بػزرؾ الطيرانػي /ةػح: -18
 1751ىػػ 1178ا كلػى :-لبناف-عمي ةقي فنركم /دار الكةاب العربي بيركت

 ـ 1751

 ب الزالر كالمباب الفالر /الحسف بف محمد الصغاني.العبا -11

دار إحيػػػا  الةػػػراث  ، حمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف عبػػػد ربػػػو ا ندلسػػػي ،العقػػػد الفريػػػد -14
 .ـ1777 ،الثالثة ،بيركت / لبناف ،العربي

-بغػػػداد–العػػػاني  عبػػػد اهلل دركيػػػش /مطبعػػػة: العػػػيف /اللميػػػؿ بػػػف أحمػػػد /ةػػػح: -11
1745  
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، عبػػػػد المعطػػػػي أمػػػػيف القمعجػػػػي .دحقيػػػػؽ: ة ،غريػػػػب الحػػػػديث البػػػػف الجػػػػكزم -12
 1763 – 1283 -لبناف  -بيركت  -دار الكةب العممية  ،ط/ا كلى

أحمػػد بػػف عمػػي بػػف حجػػر أبػػك الفضػػؿ  فػػةح البػػارم فػػي شػػرح صػػحيح البلػػارم/ -13
 –دار المعرفػػػػػة  ط/، ةحقيػػػػػؽ: محػػػػػب الػػػػػديف اللطيػػػػػب ،العسػػػػػقالني الشػػػػػافعي

 .بيركت

 .بيركت –رسالة مؤسسة ال ط:، القامكس المحيط /الفيركز أبادم -14

الكشػػاؼ عػػف حقػػائؽ الةنزيػػؿ كعيػػكف ا قاكيػػؿ فػػي كجػػكه الةأكيػػؿ / الزملشػػرم  -15
 بيركت.–دار إحيا  الةراث العربي  عبد الرزاؽ الميدم /دار النشر: /ةح:

  .لساف العرب /ابف منظكر /دار المعارؼ -16

مؤسسػػػػة  ةحقيػػػػؽ أحمػػػػد الحسػػػػيني، لفلػػػػر الػػػػديف الطريحػػػػي، مجمػػػػع البحػػػػريف، -17
 ـ.4885ىػ/1246سنة  ا كلى، لبناف،-بيركت ربي،الةاريخ الع

 بيركت.  –دار الكةب العممية  المجمؿ في المغة /ابف فارس، ط: -28

المحرر الكجيز في ةفسير القرآف العزيػز /أبػك محمػد عبػد الحػؽ بػف غالػب بػف  -21
 ـ 1771ىػ1211لبناف  –دار الكةب العممية  عطية ا ندلسي /دار النشر:

دار  ط: ،ةحقيػػؽ: عبػػد الحميػػد ىنػػداكم ابػػف سػػيده، ،المحكػػـ كالمحػػيط ا عظػػـ -24
  .ـ4888 ،ا كلى ،بيركت -الكةب العممية 

ةحقيؽ: الشيخ محمد حسف آؿ ياسيف  ، المحيط في المغة /الصاحب ابف عباد -21
   .ـ1772-ىػ1212، ا كلى ،بيركت / لبناف -الـ الكةب ع :ط

حقيػػؽ: محمػػكد ة، محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف عبػػدالقادر الػػرازم، ملةػػار الصػػحاح -22
 .1773 – 1213 -بيركت  -مكةبة لبناف ناشركف ط:  ،لاطر

 المزىػػر فػػي عمػػـك المغػػة كأنكاعيػػا /عبػػد الػػرحمف جػػالؿ الػػديف السػػيكطي /ةػػح: -23
 .د ت ،الثالثة ط: -القاىرة-محمد أحمد جاد المكلى كآلريف /دار الةراث
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 .مصر –مؤسسة قرطبة ، مسند أحمد ابف حنبؿ -24

أبػػي نعػػيـ أحمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف أحمػػد  يح مسػػمـ/المسػػند المسػػةلرج عمػػى صػػح -25
ةحقيػػؽ: محمػػد حسػػف ، بػػف إسػػحاؽ بػػف مكسػػى بػػف ميػػراف اليرانػػي ا صػػبياني

 -بيػركت  -دار الكةػب العمميػة ، ا كلػى ط: ،محمد حسف إسػماعيؿ الشػافعي
 ـ1774 -ىػ 1215 -لبناف 

 .بيركت –المكةبة العممية ط: ، لمفيكمي ،المصباح المنير -26

مكةبػة  ،الطبعة: ا كلى، ةحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت ي شيبة،مصنؼ ابف أب -27
 .–الرياض  -الرشد 

 -بيركت–معجـ البمداف /ياقكت الحمكم/ط دار الفكر  -38

-لبنػاف–دار الغػرب اإلسػالمي بيػركت  معجـ المعاجـ /أحمد الشرقاكم إقباؿ: -31
 .1771الثانية 

ا كلػى سػنة -بيػركت –معجـ المعاجـ /يسرم عبد الغني عبد اهلل /دار الجيػؿ  -34
 ـ 1771 1771ىػ 1211

، الرابعػػة مكةبػة الشػرؽ الدكليػة، مصػر، مجمػع المغػة العربيػة، المعجػـ الكسػيط، -31
 ـ.4882ىػ/1243سنة 

أحمػػد  ةػػح:، المعػػرب مػػف الكػػالـ ا عجمػػي عمػػى حػػركؼ المعجػػـ / الجػػكاليقي -32
 .ـ1747ىػ1167الثانية  دار الكةب /ط: محمد شاكر /ط:

 .القاىرة-المدني يب /ابف ىشاـ /ط:ر مغني المبيب عف كةب ا عا -33

–عبػد السػالـ محمػد ىػاركف /دار الجيػؿ  مقاييس المغة /أحمد بف فارس /ةح: -34
  .ـ 1777ىػ  1248-بيركت
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مف صكر االشةقاؽ ةعميؿ الةسمية فػي كةػاب مقػاييس المغػة البػف فػارس جمعػا  -35
ا كلػػػى  عثمػػاف محمػػد أحمػػػد صػػالح الحػػاكم /ط: كةصػػنيفان كدراسػػة /الػػػدكةكر:

 ـ  4884ىػ 1245

دراسػػة ةطبيقيػػة /د. نػػكر حامػػد الشػػاذلي  (مػف قضػػايا فقػػو المغػػة )ةعميػػؿ الةسػمية -36
 ـ. 1776ىػ  1216/

 -ةحقيؽ: طاىر أحمد الػزاكل  ،ابف ا ثير النياية  في غريب الحديث كا ثر، -37
 .ـ1757 -ىػ 1177 -بيركت  -المكةبة العممية ط/ ،محمكد محمد الطناحي

ؤلفيف كآثار المصنفيف /إسماعيؿ باشا البغػدادم /دار ىدية العارفيف أسما  الم -48
 مػ.1774 1774ىػػ 1211الكةب العممية سنة 
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 فىرس الكلمـا 
 

 الصفسة الكلمة الصفسة الكلمة

 555 الص بئون 599 األب
 9999 الصف  599 األبواء
 9999 كن ئس–صموات 599 الب دية
 9999 الطمي 599 الت لي–الق رئ 
 9999 زمز -ةظبي 599 المث ني
 9999 الع رية 595 الجزية 

 9999 الغ ية 595 حواء
 9999 فت ه 559 الخالء

 9999 الفيء 559 المدعى
 9999 القصوى 559 الدني 
 9997 المقوين 559 الرب 

 9999 القيوة 559 المرجئة
 9999 الكروان 559 رداء -السيف
 9995 المقوة 559 التروية

 9999 المدية 559 زاوية البيت
 9999 المروة 559 حرف توسع–السين 
 9999 بمقيس 557 السرية
 9999 المشي   559 السوأة

 9999 المأل 555 الشغواء



 دكتير/ زينىم مرسي بديي 
 

 - 9999 - 

 

 الصفسة الكلمة الصفسة الكلمة

 9995 الجزيرة 9999 أمنية–التالوة 
 9999 الجعرانة 9999 منى

 9999 المستج ر 9999 النبي
 9999 وادي محسر 9997 موسى

 9999 الحضجر 9995  ديالي
 9999 حضرموت 9995 يمين ً –الجيتين 
 9999 ريح الدبور 9999 ذو اليدين

 9999 السعر 9999 األسد
 9999 الس ىرة 9999 جدة

 9999 الش عر 9999 جم دى
 9999 الشير 9999 جواد-الفرس

 9999 العذرة 9999 الجذيذة
 9999 الن عور 9999 الشذوان–ت زير

 9997 الجحفة 9999 المعوذت ن
 9997 البراق 9999 بدر

 9999 المخنقة 9999 البشر
 9995 أي   التشريق 9997 البيط ر

 9995 العراق 9997 الثور
 9999 بكة 9999 العجم ء
 9999 الدرك 9999 الجريرة
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 الصفسة الكلمة الصفسة الكلمة

   9999 القبمة
   9999 آد 

   9999 ُأ  الكت ب
   9999 الزب نية

    
 

  




