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Abstract 

        Which does not hide us that the Arab linguists put countless works in various disciplines 

represented a rich material benefited everyone who tried to learn or research in Arabic 

language، which is like the Holy Quran summit in the eloquence and sanctity, so care to 

maintain and save a lot. Since the Arabs knew the phenomenon of the melody that was common 

in the entry of the rams and the spread of Islam and leaked to the words of the language, which 
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negatively affected some of the meanings of the people have expressed the concept of one word 

many close meanings until the differences began to fade gradually emerged the need for 

authoring in the field of lexical classification early. The lexicons were divided into dictionaries 

of single words and glossaries of meanings. What is important to my research are these 

glossaries of the individual words that I have written in the past and the present, in which I will 

examine the material and what is related to it،,and the structural and semantic changes that I 

have seen and the scholars' opinions on them and their chronology. The meanings that the 

owners of these lexicons bear with regard to the meanings and the references. 

 

Keywords : Dictionary, Verb, Semantic. 

 

  

 

إّن هدف هذه الدراستتتتة هو الوقوف على  هدف البحث :  

ومعرفتة اطوراا تا   ،التدالليّتة لفلفتال العربيتة    التغييرات

 واالستفادة من معاني ا القدينة والاديثة. ،البعيويّة  

 

  ))مقدمة (( 

 بسن" اعالى .

والسالم على ماند وآل"   العالنين، والصالةالاند هلل رب 

 الطيبين الطاهرين.

 وبعد :

مصتتعفات  منا ال يُخفى عليعا أن اللغويين العرب وضتتعوا 

مثلت مادة  ،ال اُعد وال اُاصتى في مختل  االتتصتاصتات

ثرية استتتتفاد مع ا كل من حاو  التعلم أو الباث في اللغة  

في    ،العربيتتة القرآن الكريم قنت تتا  ل  اللغتتة التي مثتتّ هتتذه 

 كثيراً.الفصاحة والقدسية؛ لذلك أهتّنوا بصيانت" وحفظ" 

 

 

بدتو  شتتتاعت   اللان التيفنعذ أن عرف العرب لاهرة 

وانتعتتار اإلستتالم واستترب ا إلى ألفال اللغة منا   األعاجم،

فأصتتبا العاس يعبرون عن    ،أثر ستتلباً على بعض معاني ا

حتى بتدأت   ،متقتاربتة النعتاني  بتألفتال كثيرةالنف وم الواحتد 

 ً فظ رت الااجة إلى    ،الفروق بيع ا اتالشتتى شتتيفاً فعتتيفا

 التألي  في مجا  التصعي  النعجني مبكرا.

أو  من لفتتت أنتبتاهت" هتذه الاتاجتة الُنلاتة هو الخليتل   ولعتل

أحنتتد   التتذابن  هتتذه   الفراهيتتدا  العبقرا  بعقليتتة  أدرك 

لف    ستتتتدّهتا؛ تتدمتةعلى  الثغرة، وعنتل َف للغتة. فجتا  لعتا بن

لستتتتطوات" العلنيتة لت" النَلفتات إجالالً  وطريقتت"   ،اق  

ثم ابعتت" ج وداً كبيرة وكثيرة    ،وج وده الجبّتارة  ،التذكيتة

اتتأ النفردة في  األلفتتال  معتتاجم  بعوعي تتا:  النعتتاجم  لي  

 ومعاجم النعاني.

وما ي مُّ باثي هذا هو النعاجم النجعّستتتتة لفلفال النفردة 

س  خ)مادة  ستتتأباث في ا   وحديثاً، والتيالتي ألفت قديناً 

ومتا اعتراهتا من اغيير بعيوا وداللي    ب تا،يتعلق    ر( ومتا

 ل م.         وبالتسلسل الزمعي  في ا،وآرا  العلنا  
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 اانل ا،استب النعاني التي بإذ ستأقوم بتعاو  هذه اللفظة  

وما ذكر أصتااب هذه النعاجم حو  هذه النعاني مع ذكر 

  في ا.العواهد التي وردت 

من تال  االطالع ومتتابعتة هتذه اللفظتة في النعتاجم التي  

دّة  ،وردت في تا األصتتتتل في تا  ،وجتدت أن تا اتأاي لنعتان  عت 

وقد ترجت  ،وعدم العفع  ،وعدم الربا ،العقص والعقصتان

  ،الضتتتتال    ،ال الك  ،الغبن  مع تا:  ،لنعتان  مجتاةيتة أتر 

 الحقاً.واطورت إلى معان  مستادثة سأاكلم عع ا 

رف أ _ الداللة العامة التي احتواها الفعل   ستتت  ُر( – )تف  يفْخستتتف

العقص وال ال اعتتالى: كقولتت"    ،ك والضتتتتال  والغبنهو 

نُوهُْم  } ةف إ ذفا كفالُوهُْم أفو وَّ ُرونف  وف   يعقصتتون،   أا:(  1)يُْخستت 

وكقو  الرستتتو  ماند ى صتتتلى   علي" وآل" ى : )) لنا 

انة   ْعرف قام رجل من بعي ،قّسم غعائم هواةن بين العاس بالج 

ْن يعد  إذا لم   ،فقا  : وياك ،انيم فقا  :أعد  يا ماند ومف

ْرُت إْن لم أعدْ (( .)،أعدْ    س  ْبُت وتف  ( أا : هلكُت.       2فقد ت 

 جرير:وكقو    

رف األ   س  يطُل والصليُب واغلُب  تف  تف

ويكاُ  ما جنعوا بُندّ  تاسر  )                            
3                  ) 

 وهعا وردت بنععى ال الك.

 

ت من النَكتد أن أو  من ذكر هتذه اللفظتتة هو الخليتتل  

ل   أو  معجم لكع" اكتفى بذكر   هتتتتتتتتت؛(  175) َف لكون" م

إذ قتا :    ،األصتتتتتل في مععتاهتا وهو العقص وعتدم الربا

((، رف ستت  رُ  تف ران    ،العقصتتان ،الُخستتْ والفعل   كذلك،والُخستتْ

نت"   لّتُ"ُ ووة  اناً ... والُخسْتُر ك  ُر ُتسْترف رف يفْخستف ست  ْراُ"ُ،  تف فأْتستف

راً(وكفانف عفاق بفةُ أفْمر    :(اعالى  نقصتتتت"، وقول" أا  ،هفا ُتستتتْ

 ً  (  4)(. وصفقة تاسرة أا غير مرباة( ،أا نقصا

إن العتتاهد القرآني الذا أورده الخليل مفستتراف إياه بنععى 

إذ أورده الطبرا    ،النفسرون بنعان  أتر  فّسره  ،العقص

باعوا نعيم اآلترة بخستتيم من الدنيا   الغبن؛ ألن مبنععى  

 (5)قليل. 

(  6) أصتتتتال.وأورده البيضتتتتاوا بنتا مععتاه ال ربا فيت"   

 (  7) .ال الكوفّسره غيرهم بنععى  

في    هتتتتتتتتت الخليل  (213)ت واابع أبو عنرو العتتتتيباني  

))إن" لخاستر   قائالف: ،اقتصتار الخستران على مععى العقص

أّما ابن دريد  .(  8ناقص((. ) أا:  ،الاستتب بين الخستتور

  الضال ،( هتتت فقد ذكر أن األصل في مععاه هو 321ت )

ان واحد وهو  رف ُر والُخستتار والُخستتْ رف والُخستتْ ستت  قائالً: ))تف

الضتال  هذا األصتل ثم كثر ذلك حتى قالوا: تستر التاجر  

 ( 9إذا وضع من رأس مال"((. )

( هتتتتتت اابع الخليل في مععى العقص  370واألةهرا ت )

النععى. مع بعض الزيادات التي ال اخرج من   ناقال كالم"

(10  ) 

ف بنععى    (395وقا  في ا ابن فارس ت )   العقص:هتتت مكتفيا

رف  ستتت  رُ   ،))تف ان    ،الُخستتتْ ان كنا يقا  الُكْفُر والُكْفرف رف الُخستتتْ

النيزانف  ْرُت  ستتتتف ان وتف إذا    ،والفُْرُق والفُْرقتتف وأتستتتتراتت" 

  (11)(.  نقصت"(

( هتتتتتتتتت في صتتتتااح" ذكر اللفظة  400)ت والجوهرا 

 (12بنعاني ا: العقص وال الك والضال . )

هتتتت أن األصل في النععى هو  (458وير  ابن سيده ت )

ر منثالً  والعقص،الضتال    ست  وضتع في اجارا"   التاجُر: بخف

ر   أصتتتل،أو غبن واألو   ستتتْ ان،والخف رف العقّص،    والُخستتتْ

غير نافعة.  تاستترة:غير راباة وكّرة   تاستترة:  وصتتفقة

كف    اعتالى:(  كقولت"  13) الت  رف هُعتف ستتتت  تف ())وف لُونف (  14(. )اْلُنْبط 

ة    ة (وقولت" : ))قتفالُوا ا لْتكف إ ذاً كفرَّ رف استتتت  (  أا : غير 15(. )تتف

 (  16) راباة.

والنععى يبين ل م تستتتتران م لنتا رأوا العتذاب وإال ف م 

 وةمان.كانوا تاسرين في كل مكان 
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هتتتتت أن النععى األصتل في ا   (538وأكد الزمخعترا ت )

رف هو  ره نقصتتت  العقص، أْتستتتف ره وتستتتّ ستتتف " النيزانف وتف

رت اجارا" وربات  ،وميزان مخستور ست   ،ومن النجاة تف

 (17)أهلك".  عنل":سو   وراباة، وتّسرهواجارة تاسرة 

( هتتتتتتت اابع من ستتتبق" في معاني ا  650)ت والصتتتغّاني 

ُر  ،النتعددة ستتف ر  لغتين: الخف  بالتاريك،ذاكراً أن في الُخستتْ

ُر   ستتتتْ ) بالفتا.والخف
18
( هت 207)ت ناقالً افستتتتير الفرا    (  

نسفانف لفف ي   (19. )ُتْسر  لقول" اعالى: }إ نَّ اإْل 

ومعزلت" في    ،وأن يخستتتتر أهلت"  بتذنوبت"،أا: لفي عقوبتة  

 (21) الغبن.( وععد غيره بنععى  20)الجعة. 

العقص    بنعاني ا:( هتتتتتت أيضتتاً ذكرها 660والراةا ت )

(  711( وأستت ب ابن معظور ت )22)والضتتال .  وال الك 

ل"  هتتت في شره هذه اللفظة ذاكراً كثيراً من كالم السابقين 

 ( 23)عرفعاها. يأت  بغير معاني ا التي  ولم

أْتسفْرُت   العقص،( هتتتتت ذكرها بنععى  770والفيومي ت )

: ال الك. نقصتتتتت الوةن وذكرها أيضتتتتا بنععى    النيزانف

(24) 

( هتتتتتتت ذكرها بنععى الضتتال   817آبادا ت ) والفيروة

اً   والعقص،وال الك  رف رب ُتستتْ رف كفره وضتتف ستت  قائالً: ))تف

اناً تستارة وتستاراً ضتّل   اف وُتسْترف اً وُتسُترف سْترف اً وت  سْترف وتف

ف و تاستر... والُخسْتُر العقّص كاالتستار والخستران وكّرة 

 (25)(. تاسرة غير نافعة ...وتّسره اخسيرا أهلك" ...(

( هتتتت أوردها بنععى العقص  1085عيخ الطرياي ت )وال

 (26)وال الك. 

( هتتتتتتتتت اتابع الخليتل بتذكرهتا بنععى 1205)ت  والزبيتدا 

 (27)العقص. 

ستتتابقاً، ولم اخرج لفظة تستتتر عن النعاني التي وردت 

فتاالافتاق جتار  على أن    الاتديثتة،ذكرهتا في النعتاجم    ععتد

رف التاجُر  ستتت  اً،تف رف ستتتْ ارا  تف ستتتف ا ،وتف رف ُغب نف في   نا:وُتستتتْ

ر   اجارا"، ستتت  ْت اجارا"  ويقا : ،وتاستتتر   ،ف و تف رف ستتت  تف

  النيزان:  وأتستتر  ،أضتتاعف"ُ وفالن هلك وضتتّل والعتتي   

 ( 28)نقّص". 

أمتا ريع تارت دوةا فقتد اعتاو  هتذه اللفظتة بتاستتتتتعنتاالا تا  

الكالمية اليومية في العصتر الاديث وما اطورت إلي" في  

،  بنععى: إذ أوردها )تستر(  البلدان،كثير من  دف، أاْل ف   أْفستف

دهُ بكثرة التغاضتتي   التدليل،أستترفف في   ،  عع"،أفستتّ  دنّمف

اع،أسا  استعنا  العي    (29)ففقفدف.  العفيم، أضف

 

هعاك ألفال اشتقت من )خ س ر( وردت في النعاجم   –ب  

 وهي: ،بنعان  أتر 

ر: -1 ( كقول" اعالى: }قُْل 30)التفضتتتيل، ىأفعلى   أْتستتتف

ينف   ر  اأْلفْتستتتتف بت  ْل نُعفبّ فُُكْم  االً هتف روا عن    (،31)  أفْعنتف

اإلمام موستتى بن جعفر الكالم ىعلي" الستتالم ى أن ا 

ومععى   يستتوفون"،في الذين يتنادون باجج اإلستتالم 

وكقول": (  32)إعناال. العاقصتتين    أعناالً:األتستترين 

هُُم  } ة   رف اآلت  ف ي  أفنَُّ ْم  مف  رف جف )الف  ُرونف .  األفْتستتتتف
33  )

وكقو  الرستتتو  ماند ىصتتتلى   علي" وآل"ى ععد  

))هم األتستتتترون   األموا :بعض كثيرا   وصتتتت 

 ال الكون. أا:(  34)(.  ورّب الكعبة(

ر: -2 ر  تستّ ره    نقصت"،  العتي :ىفعّلى تستّ وفالن تستّ

ره   الخير،أبعده عن    عنل":ستتتو    اخستتتيراً:وتستتتّ

را" نستتتبت" إلى الخستتتران مثل    أهلك"، كذبّت". وتستتتّ

(35) 

عف في اجارا" -3  ،تاستتتر :ىفاعلى الخاستتتر الذا وضتتت 

  ،غير راباة   ،وصتفقة تاسترة  ،ومصتدره الخستارة 

كقولت" اعتالى : }قتفالُوا    ،غير نتافعتة    ،وكّرة تتاستتتترة  

ة   .) رف استت  ة  تف ا ْلكف إ ذاً كفرَّ
(  والخاستترة : الضتتعاف 36

  ،والخاستر : ال الك الضّتا   ،من العاس وأهل الخيانة 

 (37النغبون في اجارا".)

سْتير  -4 ة ىففعالة ى،ىففعيل تف سْتارف ان ىفُْعالن  ،ىتف   ى:ُتسْترف

 (  38)والضال . واأاي بنععى العقص 
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يستتر  ىففيعفلىى : واأاي بنععى الضتتال  وال الك  -5 تف

رف  تاستتتر    (39). ْيستتتف وفي الستتتجع الذا    ،ورجل  تف

 ذهب مثالً .

ا     يبفر  ا وُحّنى تف  بفي" البفرف

ا .)                  ْيسفر  وشفرُّ ما يُرف  فإنّ" تف
40) 

ر فزاد   ْيستف وقيل ال يقا  تيسترا إاّل  لإلاباع،وقيل أراد تف

 (  41)السجع. في هذا 

رف  : هو التذا ال يجيتب إلى الطعتام لفال ياتتاج  ْيستتتتف والخف

التتتتتتنتتتتتتكتتتتتتافتتتتتتأة متتتتتتن   ،إلتتتتتتى  وهتتتتتتو 

(                                                    42التتخستتتتتتاروالتتخستتتتتتروالتتخستتتتتتران:التتعتتقتتص.)

 (43والخيسر  : الضال  وال الك واللَم والغدر .)

ير ىففععيلى -6 ْعس  عاسير ىفعاعيل ى: الخعسير  ،تف  ، اللفيم  ،تف

الكف والعتتتتجر  ،والخعتتاستتتتير  ، أبوا  الوعو  على 

 (    44)واللَم. والغدر  والضال ،ال الك  ،والخعاسير

 ةهير:وذكرها العاعر كعب بن 

 إذا ما نفتفْجعفا أربعاً عام ُكفأة          

اهتا تعتاستتتتير  فتأهلتكف                          (            45)أربعتا.  بفغتف

 (  46)الدواهي. وذكر الّسكرا أن" أراد ب ا هعا 

( هت إّن الخعاسير 255)ت  ويذكر الزبيدا قوال ألبي حاام  

ويعلق الزبيدا علي" ب ا بأن  الجعاةة،هم الذين يعتتتتيعون  

العاس   الخعاستتر صتتغارهذا االستتم ربنا مأتوذ من قول م 

 (          47)وضعاف م. 

كثيرا عن النعتاني النعروفتة    م يبتعتدحتااوقو  أبي         

ينثلون وج ا  العاس   عادة ماثُّمَّ أن النعتييعين   للخعاستير،

اتبع النععى   جتداً، وععتدمععى قليتل    ضتتتتعتاف م، ف وال  

وجتدت أن يتاقوت الانوا يتذكر روايتة مرفوعتة بتإستتتتعتاد 

الذا بدوره يعقل رواية عن عبيد   الستتجستتتاني،أبي حاام 

بن ستترية الجرهني أن" رو  أبيات لُاريث بن جبلة ععد  

 قائالً في ا: موا"،

 

 يا قلب أنك في أسنا ف مغروُر    

 عك اليومف اذكيرُ اذكر وهل يعفع                                 

 وذاك آتر ع د من أتيك إذا     

 (48ما النر  ضّن" اللادف الخعاسيُر.)                          

 

 

ُرواني، -7 اويْ"، ُتستْ رف اْتستير،  ُتوْنستار، ُتستْ ر:   تف وستف                                                                               تف

أوردها بعض   ،إن هذه  األلفال جا ت بنععى العستتب 

األمتتاكن  بتتذكر  أهتنوا  منن  النعتتاجم   أصتتتتاتتاب 

نوع من   فالُخْسُرواني:واألطعنة واألشربة واأللبسة.  

الثياب ونوع من العتراب معستوب إلى تستروشتاه من 

 األكاسرة.

قتتتتتر         متتتتتن  يتتتتتْ":  اوف رف                                                     واستتتتتتتتط.وُتستتتتتتتتْ

ار: وْنستتتتتتتف قتتتر     وتتتتُ                                               أصتتتتتتتبتتت تتتان.متتتن 

ير: من قر  دفْرغم من نواحي   اْتستتتت                                    عتد.ستتتتنرقوتتف

ر: وستف واد  في شترقّي النوصتل أحد األودية التي   وتف

 (   49اُندّ الدجلة مع ا. )

   

وأورد دوةا اراكيتب كالميتة مستتتتتعنلتة في الخستتتتارة  

 مع ا:  كثيرة،اعطي دالالت  

 شي .إن" ألمر مَس  أو أن" اسوأ  ياتسارة: -

 .القتلال يستاق   القتل:هو تسارة في  -

 بور،  لفيم، رجل  نذ ،  تبيث،  داعر،  فاستتد، تاستتر: -

 صعلوك. شقي،حرامي 

 ولد مدلع. مدلل،ولد  تاسر:ولد  -

فستاد، عبث،  تراب، ال ،  مضتّرة،  ضترر، تستارة: -

 أذية.

   (50)ج د. ندم على ما بذ  من   التعب:استخسر  -
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 )) خاتمة ((

 -وهي:  ،نتائجاوصلت في تتام الباث إلى 

إن مادة )خ س ر( باشتقاقاا ا النتعوعة جا ت لنعان   -1

ويكتتاد يكون   ،وال الك والضتتتتال   عتتدّة، كتتالعقص

 االافاق على أن أصل النععى هو العقص.

كتتالتعتيتن  -2 واحتتد  بتنتعتعتى  ذكترات تتا  التنتعتجتنتتات  بتعتض 

 وبعض ا ذكرها بجنيع معاني ا كاللسان.

النتتادة في كثير من اآليتتات    -3 القرآنيتتة،  وردت هتتذه 

و  ىصتتلى   علي" وآل"ى وفي العتتعر  الرستت   وأقوا 

 النختلفة.بنعاني ا  

وأهنل ا  النادة،أغلب أصتتتااب النعجنات ذكر هذه   -4

 الع يرة.البتذال ا في النعجنات   جدا؛ ربناقليلون 

العصتتتتر   -5 في  داللت تتا كثيراً  في    الاتتديتتث،اطورت 

 اليومي.االستعنا  الكالمي 

 

 

 )) المصادر والمراجع ((
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  ،: رمزا معير بعلبكيدريتد، ااابن    اللغتة،جن رة   [13]
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اا: د. م تدا   ،الخليتل بن أحنتد الفراهيتدا  ،العين [21]
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