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املقدمت
الًمىً فصل حهىص الضاعؾحن اللضامى كىض الخضًث كً
ً
الجهض اإلاعجمي في جغازىا ،إط بظٌ الضاعؾىن اللضامى حهضا
ً
ً
هبحرا ،وأقىاػا كـُمت في زضمت اإلافغصة اللغبُت وحملها إلى
حاهب ملاهيها في جصاهُف خملذ اؾم اإلااصة أو اإلاعجم أو
اللامىؽ ،وليل ػغٍلخه في ملالجت اإلااصة وحملها ،جدضر
كنها اإلادضزىن في عؾائل وأػاعٍذ أو مؤلفاث خملذ اؾم
اإلاعجم اللغبي أو ماهى أكغب إلى هظا اللىىان وٍىضعج جدذ
اإلاعجمُت .

ولم ًىدصغ الجهض كىض اإلافغصة اللغبُت وإكضاص اإلالاحم
واللىامِـ لها ،وإهما بظٌ آزغون حهىصهم في جصيُف
ملاحم فلؿفُت وفلهُت ،وأقياٌ مً كلىم ملغفُت واهذ
حؿخدىط كلى جلً اللصىع ،وواهذ مخضاولت بدؿب
الازخصاص في هظا الخلل اإلالغفي أو طلً.
وٍياص الاجفاق بحن الضاعؽ اللضًم والخضًث في حمم اإلافغصاثاللغبُت جخفم كلى صافم واخض لىطم اإلاعجماث ،جمثل في لهفت
كاعيء اللغآن الىغٍم إلالغفت اإلافغصة اللغآهُت ختى كاٌ
الضاعؾىن ( فيان البدث كً ملاوي ألالفاؾ الغغٍبت في
اللغآن الىغٍم الىىاة ألاولى للملاحم اللغبُت ،لظلً خملذ
اإلاؤلفاث ألاولى في اإلالاحم اؾم (غغٍب اللغآن) وأكضم مؤلف
ًدمل هظا الاؾم هى ألبي ؾلُض أبان بً حغلب بً عباح
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البىغي اإلاخىفي ؾىت 141هـ ،لظلً واهذ صعاؾت اللغآن أخض
ألاؾباب التي أؾهمذ في وكأة اإلالاحم اللغبُت)( ،)1وواهذ
اإلافغصاث ججمم مً أفىاه الفصخاء ،ووان الغاوي اللغىي أو
اللالم ًلىم بغخالث إلى البىاصي بغُت الخصىٌ كلى اإلافغصاث
وعواًتها للخللم والخللُم ،غحر أن هظه الغواًت وألازظ لم جىً
ً
اكخباػا مً ّ
أي وان ،وإهما واهىا ًغهؼون كلى كبائل زاصت
مثل جمُم وأؾض وهظًل ،...وغحرها  ،ومم ججىب ألازظ كً
الخظغي مً اإلاؿخلغبحن ،واللبائل التي كاقذ في بِئت غحر
كغبُت ،فصىىفىا في حىاهب زاصت كً الخُىان ،فجاءث
ً
جصاهُف جدىاوٌ ألفاؿا زاصت أو جضوع خىٌ (ؤلابل) و(الخُل)
و(الىخىف) و(زلم الاوؿان) و(الىباث) و(الصجغ) ،وهي
بمجمىكها ؾاهمذ في بىاء الخألُف اللغىي وجصيُف اإلالاحم
)(2
وكض أقاع ألاػهغي (ث 370هـ) إلى حاهب مً هظه الجهىص في
مهضها ألاوٌ  ،خحن ًلىٌ( :هؼٌ اللغآن الىغٍم واإلاساػبىن به
كىم كغب أولى بُان فاطل وفهم باعق  ..فخضعبىا به ٌلغفىن
وحىه زؼابه ،وٍفهمىن فىىن هـامه ،والًدخاحىن إلى حللم
مكيله وغغٍب ألفاؿه خاحت اإلاىلىصًً الىاقئحن .وبحن الىبي
صلي هللا كلُه وآله وصخبه وؾلم للمساػبحن مً أصخابه
مامضي الخاحت الُه في ملغفت بُان إلاجمل الىخاب وغامظه
ومدكابهه ...فاؾخغىىا بظلً كما هدً إلُه مدخاحىن ،مً
ملغفت لغت اللغب والخبدغ فيها والاحتهاص في حللم اللغبُت
الصخُدت التي بها هؼٌ الىخاب ...وكاٌ الكافعي :إن حللم
اللغبُت التي بها ًخىصل إلى حللم ما به ججغي الصالة مً ججزًل
وطهغ فغض كلى كامت اإلاؿلمحن .وإن كلى الخاصت والتي جلىم
بىفاًت اللامت فُما ًدخاحىن إلُه لضًنهم -الاحتهاص في حللم
لؿان اللغب ولغاتها التي بها جمام الخىصل إلى ملغفت ما في
الىخاب والؿجن وآلازاع) ( ،)3وٍؤصل صاخب هخاب (مصاصع
ً
الترار اللغبي" :ووان ػبُلُا في بضاًت ألامغ أن ٌكمغ الللماء
لجمم مفغصاث اللغت بضأب هبحر ًخفم مم حالٌ الغاًت واحؿاق
كاكضة اللؿان اللغبي .وكض حىدىا في ؾبُل طلً للخغوج إلى
الباصًت خُث ماػالذ اللغت جدخفف بؿالمتها وهلائها) ( )3زم
أقاع إلى مغخلتي الغصض والجمم :
-1مغخلت عصض اللغت وحملها واؾدُلابها وحسجُلها.
-2مغخلت جيؿُم ماصون منها وجصيُفه و جبىٍبه) ()3
ً
هلىٌ :الخغهت اإلاعجمُت قهضث جؼىعا في البىاء والؼغٍلت
والخبىٍب ،وجغجِب الخغوف ،فلبلغٍت الخلُل بً أخمض بنى
معجمه (اللحن) كلى هـام الخلالُب .وكؿم (اللحن) كلى كضص
ً
الخغوف ،وؾمى ول كؿم هخابا  ،وبضأ باللحن  ،فىخاب الخاء
ً
 ،فىخاب الهاء مداوال اؾدُفاء ؾائغ الخغوف ( ،)4وكض

اؾخؼاق كً ػغٍم الخلالُب أن ًظم ًضه كلى اإلاؿخلمل مً
اليلماث واإلاهمل منها (، )5زم هجض مً ألف كلى همؽ مضعؾت
الخلُل ،وأكني أبا كلي اللالي صاخب هخاب (الباعق) الظي
اؾخضعن كلى الخلُل ( ، )5وكلى الىمؽ هفؿه ؾاع صاخب
(تهظًب اللغت) أي الاػهغي.
أما (حمهغة اللغت) البً صعٍض فمسخلف كً مىهج الخلُل في
ً
(اللحن) بغغم جأزغه بالخلُل إط اجسظ هـام ألالفبائي أؾاؾا
لترجِب ألفاؿها ( ،)4أما أخمض بً فاعؽ الغاػي مً اليىفُحن
فله مضعؾت زاصت في معجمه (ملاًِـ اللغت) ووان ٌلني
باإلالاًِـ (الاقخلاق الىبحر) الظي ًغحم مفغصاث ول ماصة إلى
ملان حكترن فيها هظه اإلافغصاث .ووان ابً فاعؽ هثحر
ملنى أو ٍ
ً
الاهخمام بمبضأ اللُاؽ في اللغت ..ملخمضا كلى الىـام
ً
ألالفبائي مم ػغخه مبضأ الخلالُب مخسظا مبضأ ألاصىٌ في
مىاصه اللغىٍت) ( ،)3أما الجىهغي فاجبم هـام اللافُت في بىاء
معجم (الصخاح) أي اكخمض كلى الخغف ألازحر ،وصىم كلى
ػغٍلخه صاخب (لؿان اللغب) أي (ابً مىـىع) فُما بلض
( )3وهظلً جأزغ بؼغٍلت الصخاح صاخب (اللامىؽ اإلادُؽ)
– الفحروػ آباصي ،وهظلً اهخهج مىهج اللامىؽ اإلادُؽ
صاخب الخاج (جاج اللغوؽ) ( ،)3وهسخصغ اإلاؿافت بأن
ػغٍلت جألُف اإلاعجماث أزظث في اللصغ الخضًث ػغٍلت
الخبؿُؽ والدؿهُل ختى خملذ اؾم (اإلاىجض) و(اإلاعجم
الىححز) و(اإلاعجم الىؾُؽ) و....الخ.
واإلاؤؾف أن الضعاؾاث اإلاعجمُت لم جدف بظلً اإلاضي
الىاؾم مً الاكباٌ في الضعاؾاث الللُا باكلُم وىعصؾخان في
اإلااحؿخحر أو الضهخىعاه أو ختى البدىر اإلايكىعة في اإلاجالث
ً
ألاواصًمُت .وؾىف ولغض ماعصضهاه جباكا ،وٍىدصغ في عؾالت
ماحؿخحر وأػغوخت صهخىعاه ،وزالزت بدىر ميكىعة في مجالث
حاملت أعبُل ال غحر .فالبلع خمل كىىان (صعاؾت معجمُت)،
وآزغ (معجمُت صاللُت) ،وواآلحي:
. 1ألفاظ العدل في القزآن الكزيم – دراست معجميت
عؾالت ماحؿخحر للباخث كبضالغني ػه مدمض البزاػ  ،باقغاف
ص.مدمض صابغ مصؼفى -ولُت الاصاب – حاملت صالح الضًً ،
.2000حاءث هظه الغؾالت في ( )160صفدت ،وجىاولذ
اإلافغصاث الخاصت بـ(اللضٌ)  ،وما ًىبثم كنها مً صاللت
(اللضٌ) ،وما ًيخج كً هظا (اللضٌ) .وكض مهض الباخث خضًثه
كً (جأعٍش اللضٌ ومفهىمه) ( ،)6بأن مصؼلح (اللضٌ) مغ
كبر أػمان وكغون ،ألن اللاهىن ّ
بدض طاجه في ول كصغ وػمان
ً
ً
ً
ًبغي جدلُم هظا (اللضٌ) ،ووان جمهُضا وححزا ،ولىً مصِبا
ً
كلى وحاػجهّ .
وكضم – اًظا -في هظا الخمهُض جىػئت لخلغٍف
زالزت مصؼلخاث هي :اللضٌ  ،واللؿؽ  ،والىػن.
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أما الفصل ألاوٌ ،فلض خصغ كىىاهه بـ (ألالفاؾ الخاصت
باللضٌ واإلاساصمت واإلالاطاة) صعؽ مً زالٌ هظا الفصل
زالزت مباخث  ،مفغاصث (كض ى ،خىم ،كضٌ ،فصل ،صلح)
بلىىان (الالفاؾ الخاصت باللضٌ) ،في طمً اإلابدث ألاوٌ.
وحاء اإلابدث الثاوي كً (ألالفاؾ الخاصت باإلاساصمت)
لضعاؾت ألفاؾ (زصم ،قهض ،بحن ،خلف ،كؿمً ،مً) ،وفي
اإلابدث الثالث صعؽ مفغصاث (فله ،قىع ،قغق ،فخىي ،خم)
جدذ كىىان (ألالفاؾ الخاصت باإلالاطاة) )(6
أما الفصل الثاوي فجاء كً (ألفاؾ اللضٌ الخاصت بالثىاب
والللاب) في زالزت مباخث  ،حاء ألاوٌ كً (ألفاؾ اللضٌ
الخاصت بالثىاب :أحغ ،أوب ،جىب ،زىب ،عخم،كفى ،غفغ)
( ،)6زم اإلابدث الثاوي كً (ألفاؾ اللضٌ الخاصت بالللاب:
حلض ،خبـّ ،
خض ،سجً ،صلب ،كلب) )(6
أما اإلابدث الثالث وألازحر مً الفصل والبدث ،فلً (ألفاؾ
ُ
اإلاكترهت بحن الثىاب والللاب مثل :حؼي ،ه ُؼٌ ،وكض  ،وول)
( ،)6والضعاؾت وصفُت واخصاء إلافغصاث حاءث في ؾُاق
آلاًاث الىغٍمت ،ووان الكغل الكاغل للباخث هى البدث كً
حظوع اإلافغصة في اإلاعجماث إلالغفت ملاهيها اإلاىبثلت كً الؿُاق
فُما ًسضم مفغصة (اللضٌ) التي هي مضاع الضعاؾت ،وجىصل
ّ
الباخث إلى هخائج ؾغصها بكيل هلاغ إال أها هلخص جلً
الىخائج ،فمنها ّ
أن ماحاء في إػالق حؿمُت اللضٌ مً صون غحره
كلى مفهىم الاكخضاٌ والدؿاوي (ّ ، )6
وإن ما عؾمه في الخلىٌ
ً
ً
ً
للمفغصاث حاء مىافلا ملىىٍا بملخض ى ػغفي الجزاق خفـا
كلى الخلىق ( .)6زم الصلح كبل الخىم أمغ مهم في خل
الجزاق ،وهىظا هجضه ًجلي صاللت الاخلاق والاجخاف.
ً
ً
هظا ،وكض بنى بدثه كلى ( )139مصضعا مؼبىكا مً الىخب،
و( )5زمـ عؾائل للماحؿخحر  ،مصاصع البدث ومغاحله -وهي
مصاصع مىػكت بحن هخب الخاعٍش والخفؿحر واللاهىن والفله إلى
حاهب هخب اللغت بمسخلف مىطىكاتها(
.2ألالفاااظ الدالاات علااى الفااعل فااي القازآن الكاازيم – دراساات
معجميت
بدث ميكىع للباخث :م.م .هليىعص مدمض خؿً ،حاملت
صالح الضًً-أعبُل  ،في مجلت الللىم الاوؿاهُت لجاملت صالح
الضًً ،اللضص (2008 ،)38م.
جدىاوٌ الضعاؾت مفغصة (الظلف) في الظهغ الخىُم باؾخسضام
اإلالُاع الاؾدبضالي خحن ًدىاوٌ الؿُاق صاللت اليلمت بالظلف
ً
فُدُل الضعاؾت إلى الخلل الضاللي ػائضا اإلاعجمي كىىان
الضعاؾت .ومً هظه الالفاؾ:

ّ
بكلُه اإلااصي واإلالىىي ،والباخث الصىحي خحن
(الظلف)
ً
َ َ َ
ُ
ً
ًضعؽ اليلمت بظم الظاص (طلف) وبفخدها (طلف) ملخمضا
كلى هالم الخلُل بً أخمض الفغاهُضي ً( ،لاٌ  :ولما فخدذ
ً
بالىالم فخدذ بالظلف ،جلىٌُ ( :
أًذ به طلفا ،وإن به
ع
ً
طلفا) فاطا عفلذ أو زفظذ فالظم أخؿً ،جلىٌ( :به
ٌ
ُ
لف قضًض)( ،)5زم ًيخلل
طلف قضًض ،وفلل طلً فُه ط ٍ
ً
ً
ََ
الباخث إلى مفغصة (فت َر) مخسظا مً (اللحن) للخلُل –أًظا-
ً
ً
ََ
كىها في جفؿحره ،إط ًلىٌ الخلُل( :فت َر فخىعا :ؾىً مً
خضجه ،والن بلض قضجه) ( ،)5والفخىع ًيىن بلض كىة هما
ًىحي هالم الخلُل عخمه هللا حلالى.
إال أن كىٌ الباخث كً حظع اليلمت كىض ابً فاعؽ (الفاء
والخاء والغاء أصل صخُذ ًضٌ كلى طلف في الش يء) ()7
ً
،اؾخىكفخني ،إط هغي أن هالم ابً فاعؽ ،فىلمـ مىه قِئا
ً
زفُا مً اللىة أي بلع الظلف ال ّ
ول الظلف .زم كىٌ
الباخث (الفخىع .... :الؿبب في حؿمُخه (مابحن ػغف الؿبابت
إن ابً فاعؽ ّ
وؤلابهام إطا فخدهتها  ،بالفتر)( ،)7هلىٌّ :
كض
ِ
(الفتر) بىؿغ الفاء مً الكاط  ،بلىله( :ومما قظ كً هظا
هظا ِ
الفتر) ( .)8زم اؾخسضم الباخث تهظًب ألاػهغي
البابِ :
(الفتر:
اإلالاًِـ
معجم
مم
اع
غ
الاؾخم
ألاولى
ووان
)،
(272/14
ِ
ً
مابحن ػغف الابهام وػغف الؿبابت إطا فخدتها) ( ،)470/4كلما
ّ
أن ماهلله الباخث كً ألاػهغي (مابحن ػغف الؿبابت والابهام
إطا فخدتها) ( ،)7إط أصزل ألاػهغي ول الابهام في الؿُاق ال
ػغفه.
ٌ
وجىاو الباخث مفغصة (فكل) زم (منهي) مً (منهى) (و(ووى)
و(وهى) ( )7أي :جىاوٌ ؾبم مىاص جدذ صاللت الظلف ،وهي
كلُلت الىعوص في اللغآن الىغٍم ( ()7الىخائج) كلى كىـ
ً
(اللىة) ألاهثر وعوصا ( ()7الىخائج) إلى حاهب هخائج صىجُت في
ً
ػبُلت هظه ألالفاؾ فىهُمُا ،بأن لها صفت الغزاوة .وكض
اؾخسضم الباخث مصاصع قتى في بىاء بدثه ،وفي ملضمتها
اإلالاحم زم الخفاؾحر إلى حاهب صعاؾاث خضًثت مترحمت أو
مؤلفت.
. 3ألالفاااظ ال ااع جتعاادد فلهااا اللغاااث واملع ااج واحااد فااي معجاام
لسان العزب.
بدث ميكىع في مجلت الللىم الاوؿاهُت –حاملت صالح الضًً
– اللضص ( )4لؿىت ،.2009للباخث :أ.ص.حلُل خؿً مدمض ،
ولُت التربُت.
بدث كلى صغغ حجمه وزلىه مً اإلاصاصعّ ٌُ ،
لض إلخفاجت
ً
ػغٍفت ولؼُفت في آن ملا ،إط اهدبه الباخث بلىة الغصض في
كغاءجه إلاعجم (لؿان اللغب) كلى وعوص حمهغة مفغصاث بلغذ
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ً
ً
( )235لفـت ،فيها لغاث ،أي جلغأ أخُاها بالظم وأخُاها
بالفخذ أو بالظم والىؿغ أو بالفخذ والىؿغ مً صون أن ٌغحر
ً
طلً مً اإلالنى قِئا عغم هظا الخغاًغ في الخغواث ،وهى ألامغ
الظي صفم الباخث إلى اللىٌ( :كمل الًسلى مً فائضة ،أو
ً
ًىما ّ
بضعها كلى أخض مدبيها،
الخضمت لللغبُت التي مابسلذ
مخىغع
فُه،
فبلض مالػمت حاصة إلاعجم (لؿان اللغب) ،وهـغ
أؾفغ اإلاؿعى كً حمهغة مً ألالفاؾ في الباب اإلاظوىع قيلذ
ً
مدخىي اإلاىطىق وخضصث اػاعه)( )9مظُفا (إن هظا البدث
ٌلني باللغت الىاخضة التي جلغأ بأهثر مً لغتّ ،
لىنها الجدمل
ؾىي صاللت واخضة ،إط ّإنها الجسغج كً اإلالنى الىاخض) (.)9
وكض كام الباخث بترجِب هظه ألالفاؾ وفم خغوف الهجاء
(أ.ب.ث.ر ....الخ) ( ،)9وؾىلغض أمثلت مً طلً الغصض
اإلاىلىٌ كً اللؿان.
ألالف -ُ
وؤلابل :ملغوف ال واخض له مً لفـه  ،مفغصها عاخلت)
ؤلابل ِ
زم كام بؿغص ألفاؾ أزغي في طمً الخغف (ألالف) ( )9زم
ً
ؾغص ألفاؿا في طمً خغوف الهجاء (الباء) ( ،)9وهىظا
اؾخمغ مم بلُت الخغوف ختى وصل إلى الخغف (الُاء) آزغ
ؿغ و ُ
خغوف اإلاعجم ،فلم ًجض إال ( ُ
الِ ُؿغ :زالف ُ
الِ ُ
اللؿغ و
ُ
الل ُؿغ) ( ،)9إال أهه لم ًفذ الباخث طهغ اللغت اإلالبىلت
واللالُت إلى حاهب بلع اإلافغصاث خحن كاٌ( :إن البدث لم
ًىخف بظهغ اللغاث اإلاخلضصة لأللفاؾ الىاعصة فُه ،إهما آزغ
كضع اإلاخاح طهغ مىاػٌ هظه اللغاث ولما أؾلفه (لؿان اللغب)
بش يء مً طلً ،هأن ًظهغ أن هظه اللغت أحىص مً أزىاتها،
وأن هظه أفصح مً كغٍىاتها ،وجلً أكلى مً ؾىاها ،وأزغي
ّ
حلض أفصح مً اللغاث وأحىصها) ( ،)9إال أن الظي فاث
الباخث الظي أقاع إلى أحؼاء وأعكام صفداث (لؿان اللغب)،
كض فاجه الاقاعة إلى الؼبلت التي اكخمض كليها مً (اللؿان)،
وإهما اهخفى بظهغ (.... ،4958/6 ،1603/3 ،/9/1الخ) (،)9
ّ
وٍبضو أهه اؾخسضم ػبلت بؿخت أحؼاء مً اللؿان وكضم
إقاعجه للؼبلت كض حلض مىلصت وزلمت في حضاع هظا الاخصاء
أو اللمل!
. 4املفاازداث الكزدًاات املعزياات فااي املعجماااث الفقهياات أصااولها
اللغويت ودالالتها
بدث ميكىع للباخث :قىغ مدمىص كبضهللا اؾماكُل في مجلت
الللىم الاوؿاهُت ،حاملت صالح الضًً -اعبُل ،اللضص ()52
لؿىت .2012
ّ
الضعاؾت خصغها الباخث في اإلاعجماث الفلهُت التي خضصها،
وهي (جفؿحر غغٍب اإلاىػأ البً خبِب الؿلمي ث238هـ) و

(الؼاهغ في غغٍب ألفاؾ الامام الكافعي لألػهغي ث 370هـ) و
(ػلبت الؼلبت في الاصالخاث الفلهُت لليؿفي ث537هـ) و
(اإلاغغب في جغجِب اإلالغب للمؼغػي ث 610هـ) و(تهظًب
ألاؾماء واللغاث للىىوي ث 676هـ) و (جدغٍغ ألفاؾ الخىبُه)
ً
للىىوي أًظا ،و(اإلاؼلم كلى أبىاب اإلالىم البً الخىبلي
ث709هـ) و(اإلاصباح اإلاىحر للفُىمي ث770هـ) و(أهِـ الفلهاء
لللىهىي ث978هـ) و(معجم لغت الفلهاء ،للضهخىع مدمض
عواؽ كللجي ،والضهخىع خامض صاصق كىُبي ()10
أزظ الباخث باؾخسغاج ألالفاؾ الىغصًت اإلالغبت مً هظه
اللىامِـ واإلالاحم ،وبضأ اللمل بالخفغٍم بحن كضة
مصؼلخاث مثل (اإلالغب) و(الضزُل) و(الاكتراض) و(اإلاىلض)
و(ألاعجمي) ( ، )10وكض عاحم ملاحم قتى في بُان أصىٌ
اإلافغصاث ،وما كُل فيها مً مصؼلخاث ،وكض بلغ كضص
اإلافغصاث الىغصًت اإلالغبت التي حملها ( )105مفغصاث في طمً
جلً اإلاعجماث ،وكض كغبتها اللغبُت.
ً
وكض عؾم الباخث حضوال بـ(زبذ اإلافغصاث الىغصًت اإلالغبت في
اإلاعجماث الفلهُت مغجبت خؿب الخغوف الهجائُت،)10( )...
ولم ًفذ الباخث في بُان (مكىالث البدث في كظُت حلغٍب
اإلافغصاث) مثل (مكيلت حلضص الدؿمُاث واإلاصؼلخاث)
و(مكيلت اليؿبت) أي :اإلافغصاث إلى كضة لغاث ،و(مكيلت
الاعجياػ) أي في جدضًض عجمت اليلمت أو كغوبتها مً صون وطم
الىلل كلى مدً الىلض ( ،)10وجىاوٌ في مبدث زاص
(أؾـ جمُحز اإلافغصاث اإلالغبت وملاًِؿها الفىُت)
َّ
وجم ازخُاع مفغصاث وقىاهض لخأهُض هغصًت
(()10ص،)91
اإلافغصاث التي وطلها في طمً حضوٌ –هما أؾلفىا -هىاخُت
جؼبُلُت أو اؾخضاللُت لهظا الازخُاع ( ،)10واكخمض في أهثر مً
مىطم اؾخضاللي كلى الباخث (أصي قحر ث 1908م) الظي عص
ً
هثحرا مً ألالفاؾ الفاعؾُت إلى الىغصًت في هخابه (ألالفاؾ
الفاعؾُت اإلالغبت) ().10
وكض اهبثلذ هخائج البدث كً حملت أمىع منها أن اإلافغصة
الىغصًت صزلذ اللغبُت هدُجت الخلغٍب ...وكض فصل الباخث
البُان في الخفغٍم بحن مصؼلخي (الخلغٍب) و (الخعجُم) ،وهى
ًغٍض باألوٌ :جىافض مفغصاث أحىبُت إلى اللغبُت غحر ملغوفت في
بِئت اللغب ،وجؼىَلها لخيسجم مم أؾالُب الىؼم اللغبي
ً
ً
وكىاكضه صىجا وصغفا وبيُت.
أما الخعجُم أي إكغاض اللغبُت مفغصاتها إلى لغاث أزغي منها
الىغصًت ( ()10هخائج البدث)  .وواهذ اللغبُت كض اكترطذ
ً
ػهاء ( )1000مفغصة مً اللغاث ألازغي ،كلما أن ()100
مفغصة مً هظه اإلافغصاث هي كً اللغت الىغصًت خؿب ما
اهبثم كً اإلاعجماث الفلهُت أي بيؿبت ككغ اإلافغصاث
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الضزُلت إلى اللغبُت ،فهي ألفاؾ هغصًت ( ( )10هخائج البدث)-
أما مصاصع الباخث فلض جىػكذ كلى ( )100مصضع كغبي
مؼبىق ،و( )7مصاصع هغصًت ،و( )3مصاصع أحىبُت ،إلى حاهب
عؾائل وأػاعٍذ حاملُت )1( ،عؾالت ماحؿخحر إلى ( )1أػغوخت
صهخىعاه .هما اؾخلان بـ( )8بدىر ميكىعة في مجالث
أواصًمُت ،و( )6بدىر مً مىاكم الكبىت اإلاللىماجُت-
الاهترهذ .
. 5البحث الداللي في املعجماث الفقهيت املتخصصت.
أػغوخت صهخىعاه للباخث :صلضاع غفىع خمض امحن ،لؿىت
2004م ،باقغاف :ص .مدمض صابغ مصؼفى  ،ولُت الاصاب،
حاملت صالح الضًً.
ٌ
أػغوخت في جمهُض وزالزت فصى  ،أزظ الباخث في الخمهُض
ًؤعر ليكأة اإلاعجماث الفلهُت وجؼىعها ومياهتها ،وهظلً
ألاؾباب اإلاؤصًت إلى هظا الىىق مً الخألُف زم اإلاغاخل التي
اهخابذ هظا الخألُف ،وعأي جلؿُم طلً إلى مغخلخحن ،جدضر
ً
في ألاولى كً الخألُف الظمني إط لم ًىً زالصا باإلاصؼلح
ً
الفلهي ،وإهما جضازال بحن اإلاصؼلخاث وأصىٌ الكغق ،إط أن
ً
أهثر اإلاصؼلخاث جضاوال زاص بمصؼلخاث قغكُت أصىلُت
كلى ألاغلب ،زم حاءث اإلاغخلت الثاهُت ،وهي مغخلت الخسصص
في جىاوٌ ألالفاؾ الفلهُت كىض كلماء حملىا بحن اللغت
ً
والفله ،وهي اإلاغخلت التي اجسظها الباخث أصال اكخمض كلُه
ً
اخصاء ألهم مؤلفاث هظه اإلاغخلت
في بىاء أػغوخخه ،زم كضم
اؾخغغكذ الصفداث (( )11الخمهُض)
ٌ
وبلض طلً حاءث فصىٌ ألاػغوخت فجاء ألاو جدذ كىىان
(مىهج اإلاعجماث الفلهُت في الىكف كً صاللت ألالفاؾ
واإلاصؼلخاث) بثالزت مباخث .جؼغق في اإلابدث ألاوٌ إلى
ً
(مىهج اإلاعجماث الفلهُت وجغجُبها) ،واصفا هظه اإلاعجماث
بأنها مغجبت ومبىبت خؿب الترجِب الهجائي ألالفبائي ،وهظلً
في جغجِب اإلااصة اللغىٍت ( )11أي خضص أصخاب هظه
اإلاعجماث في هظا اإلاىهج اإلاصؼلخاث الفلهُت ووضخىا اإلابهم
مً ألفاؿها.
وفي اإلابدث الثاوي الظي حاء بلىىان (مىاعص اإلاعجماث
الفلهُت) جىاوٌ جصاهُف مثل :غغٍب اللغآن وملاهُه  ،وغغٍب
الخضًث  ،ومعجماث اللغت  ،والىخب اللغىٍتّ ،
وكض هظه
ً
الىخب هخبا كامت ،أما الىخب الخاصت فهي الىخب الفلهُت
واإلاعجماث الفلهُت ()(11
وجىاوٌ كىىان (وؾائل الىكف كً اإلالنى) في اإلابدث الثالث
،وطلً مً زالٌ الاخخجاج بالكىاهض اللغىٍت كلى صاللت
اللفـت مً زالٌ اللغآن الىغٍم والخضًث الكغٍف زم ألاصب
ً
ً
قلغا وهثرا ( )11وأكلبه بالخضًث كً الخصخُذ اللغىي

ً
وطبؼه ألالفاؾ مخؼغكا إلى الخصخُذ اللغىي والخصخُف
والخدغٍف والظبؽ اللغىي وفلل وأفلل ( ، )11أما الىؾائل
ألازغي في الىكف كً صاللت ألالفاؾ واإلاصؼلخاث فياهذ
هظه الىؾائل كض جىػكذ كلى (بُان الضاللخحن اللغىٍت
والكغكُت) و(بُان الظض والىلُع) و(بُان الىـحر) و(طهغ
الاؾخلماٌ ألاصلي) )(11
وفي الفصل الثاوي الظي حاء بلىىان (الخؼىع الضاللي في
اإلاعجماث الفلهُت اإلاخسصصت) ،جىاوٌ زالزت مباخث ،حلل
اإلابدث ألاوٌ للخؼىع الضاللي (ماهُخه ،وأؾبابه ،وؿىاهغه)،
وفي اإلابدث الثاوي زص الخضًث فُه كً (ؿىاهغ الخؼىع
الضاللي في اإلاعجماث الفلهُت) مً الخضًث كً جسصُص
الضاللت زم جىؾلها زم حغحرها .
ومما ازخاعه الباخث مً مفغصاث في طمً جسصُص الضاللت
مثل ( الغهً ،الىجاؾت ،الىكف) ،وفي جىؾُم الضاللت كض
ازخاع مفغصاث مثل ( الضًت ،الللل ،اللصاص) وفي حغُحر
الضاللت مفغصاث مثل (الباكت ،الاؾدىجاء  ،الىفاؽ ) ().11
زم ًأحي الفصل الثالث وألازحر كً الـىاهغ اللغىٍت في
اإلاعجماث الفلهُت اإلاخسصصت  ،جىاوٌ الباخث فُه مباخث
كً ( ؤلابضاٌ و ؤلاخالٌ) و (اإلاثيُاث واإلاثلثاث) و (التراصف
والفغوق اللغىٍت) و (الاقخلاق) و (ألاطضاص) و (اإلالغب) ،وزخم
الفصل بـىاهغ لغىٍت قتى ( )11وكضص اإلافغصاث التي ؾغصها
في هظه اإلاباخث بلغ أهثر مً ( )50مفغصة .لِؿخيخج الباخث في
نهاًت البدث أن الترجِب والخبىٍب للمعجماث الفلهُت حاء في
كصغ مخأزغ ،وأن أهثر اإلاعجماث الفلهُت كض ألفذ في اللغهحن
الؿابم والثامً الهجغٍحن.
ً
ً
زم بحن أن الكافلُت أؾبم جصيُفا وجسصُصا مً زالٌ
معجماتهم ألاعبلت (الؼاهغ لألػهغي ،وتهظًب الاؾماء واللغاث
للىىوي  ،وجدغٍغ ألفاؾ الخىبُه للىىوي ،واإلاصباح اإلاىحر
للفُىمي) (()11الخاجمت) ،زم ًأحي فلهاء اإلاالىُت زم ألاخىاف
زم الخىابلت .
ي
ؿهىع
(الؼاهغ لألػهغ ) اإلامثل
وكض الباخث مً هخائجه
الخلُلي لهظا الىىق مً الخلىٌ اإلالغفُت الخاصت بلغت
الفلهاء وصالالتها ...زم أؾغص هخائج أزغي (( )11الىخائج)
ً
ومما اؾخسضمه الباخث في بىاء أػغوخخه هخبا مؼبىكت بلغذ
( )300هخاب ،إلى حاهب مسؼىػت بلىىان (لغاث مسخصغ ابً
الخاحب) للؼالضًً أبي كبضهللا مدمض بً كبضالؿالم بً
اسخم ألامىي (ث 797هـ ) ،هما اؾخسضم ( )130عؾالت
ً
ً
ماحؿخحر و( )3أػاعٍذ صهخىعاه ،و( )11بدثا ميكىعا في
الضوعٍاث ،وهظلً اؾخسضم ( )8مصاصع أحىبُت إلى حاهب
مصضعًٍ مً اإلاصاصع الالىتروهُت ( ()11اإلاصاصع واإلاغاحم)،
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وشخصُت الباخث واضخت في ألاػغوخت جىـحرا وجىاوال في
طىء مىهج وصفي .
الخاجمت وهتائج البحث
وفي زخام الضعاؾت البض مً اهبثاق هخائج ،وهي هخائج ولغطها
مً زالٌ هلاغ ،وهي:
-1لم جلم الضعاؾاث اإلاعجمُت طلً الاهخمام مً اإلاؤؾؿت
ألاواصًمُت باكلُم وىعصؾخان ،إط لم هجض إال هظه الضعاؾاث
الخمـ –الؿالفت -التي اهدصغث في عؾالت ماحؿخحر
وأػغوخت صهخىعاه ،وزالزت بدىر ميكىعة في مجالث الجاملت
 .زم الضعاؾاث الخمـ مدصىعة في اإلاؤؾؿت ألاواصًمُت
بأعبُل  ،وأكني حاملت صالح الضًً .إط البدىر الثالزت
اإلايكىعة ،وكغث في مجلت حاملت صالح الضًً بأعبُل ،
وعؾالت اإلااحؿخحر وأػغوخت الضهخىعاه هىككخا في ولُت آلاصاب
بجاملت صالح الضًً بأعبُل.
-2هظه الضعاؾاث الخمـ لم جىً ولها معجمُت صغفت ،وإهما
واهذ عؾالت اإلااحؿخحر (ألفاؾ اللضٌ في اللغآن الىغٍم –
صعاؾت معجمُت) ،وهظلً كمل الضهخىع حلُل خؿً مدمض في
( ألالفاؾ التي جخلضص فيها اللغاث واإلالنى واخض)
وهظلً(ألالفاؾ الضالت كلت الظلف في اللغان الىغٍم-صعاؾت
معجمُت) ،أما أػغوخت الضهخىعاه (البدث الضاللي في
اإلاعجماث الفلهُت اإلاخسصصت) والبدث اإلايكىع في مجلت
حاملت صالح الضًً بأعبُل (اإلافغصاث الىغصًت اإلالغبت في
اإلاعجماث الفلهُت أصىلها اللغىٍت وصاللتها)  ،فهما ًجملان
بحن الضعاؾت اإلاعجمُت والضاللت.
-3عبما الىدُجخان الؿالفخان جيىهان بمثابت جىىٍه للمؤؾؿت
ألاواصًمُت باكلُم وىعصؾخان الؾُما حاملت الؿلُماهُت
وحاملت وىٍه للفذ أهـاع الؼلبت إلى الخىض في غماع اإلالاحم
وصعاؾتها أو الضعاؾاث فُما ًسص خلىٌ اإلاعجماث.
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