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 ىـــــة األقصـــامعج

 ا ــــات العليـــالدراس

 ة اآلدابــــــــــليـــك

 ةـــقسم اللغة العربي

 نحو ولغة()تخصص 

 

 

 اللي في لهجة سكان مدينةر الد  طو  الت  
 رفح األصليين

 

 إعداد 

 القططي محمد صبري عطية
 

 إشراف

 صارنعبد القادر جهاد الدكتور:   اشور ،ع عبد اهلل سالم األستاذ الدكتور:
 

 ة وددابهاالعربي   اللغة في الماجستير درجة لمتطلبات الحصول على استكماالا  الرسالة هذه قدمت

 م.8102العليا في جامعة األقصى في غزة ــــــ فلسطين،  عمادة الد راسات
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 اإلهداء
 

 ن إلى الشمس والقمر المشرقي

 عمره ــــــ،والدي ـــــــ أطال اهلل في 

 والدتي ــــــ حفظها اهلل ــــــ،

 إلى مالك الرحمة

 أخي الشهيد: عبد اهلل

 إلى الورود المتفتحة في بستان المحبة، 

 الجميالت،أخواتي  

 إلى الصرح الشامخ المعطاء،

 عائلتي العظيمة

 إلى النجوم الساطعة في سماء الوفاء،

 أصدقائي األعزاء،

 إلى الصابرين على أرض فلسطين،

 إلى كل شهيد وأسير وجريح،

 إلى تلك البقعة التي حيرت العلماء،

 غزة اإلباء،

 إلى مدينة رفح التي منحتني الحب وعلمتني العطاء،

 هذا البحث المتواضع،أهدي 

 سائال رب السماوات أن يجعله في ميزان الحسنات،
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 شكر وتقدير
ُكرُ  ِإن َمافَ  رَ كَ شَ  َوَمن   : "﴿تعالى قوله من قاا انطال  تعالى اهلل أشكر ننيفإ ،(0)"﴾ ف ِسهِ نَ لِ  َيش 

لى – اهلل رسول قولل وامتثاالا  معين، خير لي كان الذي  اسن  ال يشكر ال َمن: "- وس لم عليه اهلل ص 
 وشيخي أستاذي إلى امتناني وعظيم شكري، بخالص أتقد م ننيفإ. (8)"وجل   عز   اهلل يشكر ال

 له كان مم ا يرة،ن  لا ووقفاته الس ديدة بتوجيهاته شر فني: األستاذ الدكتور سالم عاشور، الذي الفاضل
شكري  ، وأتقد م أيضاا بخالصمنير قمر العلم في فهو العلمي ة، شخصي تي صقل في األثر أكبر

وتقديري، إلى ذلك النجم الساطع في ميدان العلم، إلى معلمي وقدوتي وأستاذي الفاضل: الدكتور 
جهاد نصار، الذي كان خير ُمؤازر ومعين، وحقا كان منبعا للعلم الغزير، وموجها نحو الطريق 

، ضلف ذوو فهم اآلداب، ي ةكل في العربي ة اللغة قسم في أساتذتي جميع أشكر كماالمنير،   كما علي 
تمام دراستي، أثناء في جانبي إلى وقفوا الذين وأصدقائي زمالئي، أشكر  .هذا بحثي وا 

ن، عيميدان التألق واإلبداع، المناقشين المبد وكما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جهابذة العلم في
 . فرحات، واألستاذة الدكتورة: نوال األستاذ الدكتور: محمد البع

 لرئيس جامعة األقصى الدكتور: كمال الشرافي، والفضل ال بد أن يعطي ألولى الفضل،
لعمالقة عمادة الدراسات العليا في جامعة األقصى، األستاذ الدكتور: محمد سلمان "عميد الدراسات و 

في  نوجميع العاملي الدراسات العليا"،العليا والبحث العلمي"، واألستاذ: أحمد صالحة "رئيس 
 لجهودهم الجبارة في النهوض في عمادة الدراسات العليا.  الدراسات العليا،

 صوأخ الد راسة، هذه إلتمام العون، يد لي مد   َمن كل   الجزاء، خير يجزي أن أسأل واهلل 
واة ذكربال اهم في إتمام س َمن وكل   ال ثناء، يستحق ما وجهدهم وقتهم من منحوني الذين اللغويين الر 

 يل دعاهذه الرسالة العلمية خاصة من يعملون في مكتبة جامعة األقصى واإلسالمية، وكل من 
 .الدعاء سميع إنهبخير، 

 

                                                           

 . 08( لقمان، (0

رة الترمذي، جمعية المكنز اإلسالمي، القاهرة، (8 البر والصلة،  هــ، كتاب0280( سنن الترمذي، محمد بن عيسي بن َسو 
 .8120، حديث 53باب 
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 فهرس المحتويات

 رقم الصفحة الموضوع
 5 اإلهداء

 2 شكر وتقدير
 3 الفهرس
 6 الملخص
 2 المقدمة
 05 التمهيد

 02 موقع رفح الجغرافي وسكانها
 88 علم الداللة

 58 اللهجة وعالقتها باللغة
 56 الفصل األول: الحقول الداللية في لهجة سكان مدينة رفح األصليين

 53 ألفاظ الحضارة
 25 ألفاظ الطبيعة
 015 األلفاظ العلمية

 082 التطور الداللي في لهجة سكان مدينة رفح األصليين الفصل الثاني: صور
 058 والخصوصالداللة بين العموم 

 031 النقل الداللي
 071 الفصل الثالث: عالقات التطور الداللي في لهجة سكان مدينة رفح األصليين

 078 الترادف
 025 المشترك اللفظي

 023 األضداد
 033 المالحق

 036 األطلس اللغوي
 815 األمثال الشعبية
 805 عينة الدراسة
 803 الخاتمة والنتائج
 807 التوصيات

 802 المصادر والمراجع
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 الملّخص

ان الحضارية والطبيعية والعلمية داللي اا، ببيتناولت هذه الدراسة ألفاظ لهجة مدينة رفح، 
الداللي في اللهجة عن طريق رواة من سكان المدينة، ثم بيان معناها في المعاجم القديمة معناها 

 والحديثة، والكتب التراثية الفلسطينية.

 التي المنزلي ة األدوات ألفاظ معظم قتث  قد و  كونها من أهميتها الد راسة هذه تستمد   كما
 أن   ذاه شأن ومن ،وقد باد بعضها ،يستعمل في البيئة الرفحية – منها بعض زال وما – كانت
دوات كما تناولت بعضاا من ألفاظ أ، اللغوي تراثه من اا بعض الفلسطيني   الشعب من لجزء يحفظ

الحرف الشعبية القديمة، كالزراعة والصيد، حيث باد كثير من هذه األلفاظ وحل مكانها ألفاظ 
مة، ثم  ا ألفاظ تراثية قديلفاظ الخاصة بالملبس والمنزل، ودونت خاللهاألجديدة، وتناولت الدراسة 

بالتعليم  ةاأللفاظ العلمية الخاص نة في القدم، ثمالمدي ألفاظ النباتات والحيوانات التي اشتهرت بها
 القضاء والطب الشعبي.و 

اول الفصل حيث تن في دراسة التطور الداللي لأللفاظ؛هذه الرسالة ل األهمية الكبرى وتكمن
ناولت ت الثاني مظاهر التطور الداللي في اللهجة من حيث التعميم والتخصيص، والنقل الداللي،

ة في اللهجالمعنى األصلي للفظ  يحضتو و خاللها الدراسة أمثلة من كل ظاهرة من الظواهر، 
 تطوره وتغير داللته. والمعجم، ثم بيان

، ومشترك ترادف ثم تناولت الدراسة في الفصل األخير العالقات الداللية بين األلفاظ، من
 .اهالعالقة بين المعجم، وطبيعةالكلمات في اللهجة، و معنى  يحوضلفظي، واألضداد، بت

ببعض النتائج منها: أن التعميم الحاصل في لهجة رفح أكثر شيوعا من  ثم ختمت الدراسة
التخصيص، وأكثر أثراا في تطور الدالالت وتغييرها في اللهجة، وقد ينتج من التغير الداللي إما 

نشأ إحياء ألفاظ قديمة مندثرة أو ي نشأة ألفاظ جديدة تبعاا للحاجة إليها سواء عن طريق العمل على
 عنه انقراض كلمات كانت مستعملة في اللغة. 

لحق ميحتوي على أمثال شعبية، مبيناا معناها الداللي في اللهجة، و  اا ملحقضمت الدراسة و 
ي فيه أحياء رفح القديمة، والمناطق الجغرافية الت حاا ضم أيضاا أطلساا جغرافياا لمدينة رفح موض  

 لرواة الذين أخذت منهم األلفاظ، ثم النتائجوملحق ل؛ وتوزيع الظواهر اللغوية ا العيناتأخذت منه
 فهرس للمحتويات.قد تقدم والتوصيات، والمصادر والمراجع، و 
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Abstract 

The researcher designed this program to address a lexical semantic study 

of cultural, natural and old scientific terms on Rafah original natives' 

dialect and show the semantic meaning in the dialect based on city 

residents narration, and then finding its meaning in both ancient and 

modern dictionaries and Palestinian heritage books. 

This study derives important as it has documented the lexical items of most 

of household utensils that was, and still, used in camps whilst many 

disappeared, what can save Palestinian community some of his legacy. It 

also addressed some of the lexical names of the old folk craft tools such as 

agriculture and fishing where so many of these names have disappeared 

and replaced with new ones. It also addressed and recorded ancient heritage 

items of some of the lexical names used in clothing and housing, Then it 

addressed plants' and animals' names that the city was famous for, then the 

scientific terms of Justice and folk medicine sectors. 

The great imortance of this letter lies in the study of semantic evolution of 

language, as in chapter ll that talkes about aspects of semantic evolution in 

terms of  generalization, characterization and semantic transfer where was 

dealt with examples of phenomena,explaining the original meaning of the 

term in the dialect and lexicon showing how it evolved and changed 

significantly. 

Then, in the final chapter, it addressed the semantic relationships among 

terms such as: synonym, polysemy and opposite, with clarification to the 

meaning of words in the dialect, the lexicon, and how the relationships 

among terms are. 

Finally, researcher drew some conclusions with some proverbs indicating 

it's semantic meaning in the dialect, he also added a Geographical Atlas of 

Rafah city with a clarification to it's old neighborhoods, the geographical 

areas the samples were collected by and the narrators; then the results and 

recommendations, resources and references and the index. 
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 المقدمة

 عليه ومدت لواءها، للعربية رفع من على والسالم والصالة البيان، علمنا الذي هلل الحمد
 ذي يرغ عربي قردن عليه المنزل ،الواضحة والحجج الباهرة باآليات المبعوث رواقها، الفصاحة
 .وكرم وشرف الندى، وغيوث العدى ليوث وأصحابه دله وعلى عوج،

 أما بعد: 

 ه،مو  ن لقانون وتخضع المجتمع، أحضان في تنمو اجتماعية ظاهرة البشرية األلسن فإن  
 للحياة، ىصد أنها أي ؛ضرورةال بتلك أثره صليت   هذا يعتور ما كل   فإن   كذلك اللغة كانت ولما

 دام وما الحياة، من مختلفة لنواح عاكسة   مردة   إال المطاف نهاية في اللغة فما لها؛ بليغ وتمثيل
نلفي بعض ف بميسمه، اللغة يسم أن عجب فال لمدنيات؛او  الحضارات في اهلل ننس من ةن  ر سالتغي

 التبد  ت من المجتمع في يحدث لما تبعا وتنحط، وتضمر وتتكاثر، تنمو كلماتها في اللهجات
 متفاوت بشكل ويتوزع جميعها اللغة أنظمة يصيبقد  التغير وهذا. لبيةس أو كانت إيجابية الت،وتحو  

  .لنحوياو  فيالصر  بالنظامين وقليالا يمر   ،الداللي   بالمجال نتهاءاو  الصوتي، بالنظام بدءا عليها،

 ركز، هو اتجاه يبعدها عن المللغة، وبخاصة في صورتها الدارجة بل إن االتجاه الطبيعي
خالل الزمن أو عبر المكان، إلى الحد الذي  كان للغة تميل إلى التغير سواء، فاالحقيقي للغة األم

ر ــــتغي لـــي كـــة اللغة تشكل األساس فــف تياره العوامل الجاذبة نحو المركز، هذه خاصيــال توق
 .(0)لغوي 

تعاشها حيث تستمد حياتها وان حياتها أو موتها متوقفان عليه؛واللغة مرتبطة باإلنسان، ف
 إن تخلف هذا الشرط، بأن هجرها أهلها أو، والحفاظ عليها من استعمال األحياء لها، وعنايتهم بها

لعلمية لغة مقبورة ميتة، فالحقيقة " ا اها، أو انقرض المتكلمون بها، فأصبحتاستعاضوا عنها بسو 
. فالتغير  ال (8)ما دامت متداولة فإنها تتطور" التي ال مراء فيها اليوم هي أن كل األلسنة البشرية 

 يزال البت ة، كيف ال وهو سن ة من سنن الحياة.

                                                           

 .033، ص0375أسس علم اللغة، ماريو باي، تر: أحمد مختار عمر، طرابلس،  (0)

حد اللغة بين المعيار واالستعمال، عبد السالم المسدي، مقال في الملتقي الدولي الثالث في اللسانيات، سلسلة اللسانيات،  ((8
  .73م، ص0326ادية واالجتماعية، الجامعة التونسية، تونس، ، مركز الدراسات واألبحاث االقتص6عدد 
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 غيرت موضوع أن يماوالس وأبرزها، اللغوي التغير جوانب مأه من الداللي   التغير ويعد  
ال  ن معاني الكلماتحيث إ ؛(0) موتها أو األلفاظ حياة في يتدخل وما بابه،وأس وأشكاله، المعنى،
ثقافي  وأتنتقل في هذا االتجاه أو ذاك تحت ضغط عامل لغوي  اا أن تظل ثابتة بل إنها غالب يمكن
يرها لغة العربية كغوال .المجال هذا في عنايتهم على وحاز اللغة علماء باهتمام حظي قدو  ،(8)دخر 

ا قد عرفت لوجدناهزل، ولو تتبعنا تاريخها ن التغير من مفر، وال لها عنه معمن اللغات ليس لها م
 التغير الداللي بمختلف مظاهره التي سيأتي الكالم عنها في مضمون هذا البحث.

وانطالقاا من أهمي ة موضوع التغي ر الداللي ، سعى البحث إلى الوقوف عليه في لهجة مدينة 
ا تحمله من غزارة في ألفاظها ومفرداتها، و ما تتمتع به مالسبب في اختيار هذه اللهجة، كان ، و رفح

مما جعلها  عدة دولكثيرة، وتعد ممراا بين  اا ألنها عايشت أممو دالالتها عبر العصور، من تغير في 
.بما  ، وتتأثرعدة لهجاتتختلط ب  أصابها من تغير وتطور داللي 

راسة دتتناول هذه الدراسة لهجة مدينة رفح بشقه القديم؛ أي سكان المدينة المواطنين، 
األلفاظ التراثية القديمة، منها ألفاظ األدوات الخاصة بالطعام والشراب، وألفاظ  قةداللية معجمية، موث

األدوات الخاصة بالحرف الشعبية، ثم ألفاظ الملبس وأثاث المنزل، ثم تناول البحث األلفاظ الطبيعية، 
في لعلمية، امنها ألفاظ النباتات التي اشتهرت فيها رفح وألفاظ الحيوانات، ثم تناول البحث األلفاظ و 

مع  اا ألفبائياا ترتيبوقد رتبت حسب الحروف العربية  القضاء العشائري والطب الشعبي،التعليم و 
وهذا التوثيق له أهمية كبيرة في الحفاظ على هذه الكلمات من  مراعاة ما هي عليه من زيادات.

. وما يالضياع، كما يحفظ كثيرا من األلفاظ الدالة على جزء من تراث الش عب الفلسط ميز هذه يني 
 الدراسة أيضاا أن لهجة هذه المدينة لم يتناولها ــ على حد علم الباحث ــ أحد.

تعميم، األلفاظ بين التخصيص وال ، متناولةلدراسة التغير الداللي في الكلماتثم تناولت ا
العالقات  ةكل مظهر من مظاهر التغير الداللي، ثم تناولت الدراسمع التمثيل لثم النقل الداللي، 
تمت ، ثم خوأمثلتها اللهجيةالترادف أو األضداد أو المشترك اللفظي،  كان بين األلفاظ، سواء

لظواهر ا س جغرافي لمدينة رفح مبيناا فيهالدراسة بملحق يحتوي على أمثلة شعبية وداللتها، وأطل
 ع.والعالقات الداللية، ثم الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات والمصادر والمراج

                                                           

م، 8100، العصرية، بيروتسعيد التغير الداللي وأثره في فهم النص القردني، محمد بن علي الشتيوي، مكتبة حسن  (0)
 .85ص

 .8/822م، 0373كشاف اصطالحات الفنون، محمد علي التهانوي، تح: لطفي عبد البديع، سلسلة تراثنا،  (8)
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 ينةمد وهي فلسطين مدن لهجات من لهجة على التعرف في الدراسة هذه أهمية تكمنو 
 هذه هموتس .عليها اللهجات وتداخل داللي تطور من اللهجة هذه على طرأ ما على والتعرف رفح

 الدراسة ذهه وتعد .رفح وتطورها الداللي لهجة عن علمية بمادة العربية المكتبة بتزويد الدراسة
 .في الداللة واللهجات تطبيقية دراسة

 أما األهداف التي تنشدها هذه الدراسة فهي:

 .رفح مدينة لهجة أصول عن الكشف -0
 . األصول هذه على طرأ الذي التطور معرفة -8
 . األصلية اللهجة على دخلت التي المفردات عن الكشف -5
 . خرىأ لهجات من اقتبست التي المفردات معرفة -2
 .الحدود خارج من دخلت التي المفردات عن الكشف -3

الوصــــــفي التاريخي، فالوصــــــفي هو الذي هو المنهج فالمنهج المتبع في هذه الدراســــــة أما 
ســبابها ا وأيراتهالعالقة بين متغ صــائص الظاهرة ووصــف طبيعتها ونوعيقوم على أســاس تحديد خ

 واتجاهاتها، أما التاريخي فيخدمنا في مراحل تطور المفردات.

نه حسب أل هجات مدن فلسطينية مجاورة؛على بعض الدراسات السابقة للواعتمدت الدراسة 
 علم الباحث، لم تجر أي دراسة حول لهجة مدينة رفح قبل هذه الدراسة، ومن هذه الدراسات: 

التدداخدا الله ف فف اعداز  در درالدددددددددة ل،وية ميداايةع د. لجد ا  لجد ال ليا الماالمةع  .1
 م.4221-هد 1241ع مكتجة الياد فع 1ع

تناولت الدراســــة مســــتويات اللغة للهجات قطاع غزة، وقد اشــــتملت على خمســــة فصــــول، 
تحدث األول عن اللغة واللهجة، أما الثاني فتناول الظواهر الصوتية، والثالث تحدث عن الظواهر 
الصــرفية، والفصــل الرابع تناول الظواهر النحوية، أما الفصــل الخامس فهو يحمل الدراســة الداللية 

جة، واشـــــــــــتمل على مبحثين، األول منها األلفاظ األصــــــــــــلية والدخيلة، والثاني دراســــــــــــة المعنى لله
والتطور الداللي في اللهجة، حيث ســـيفيد الفصـــُل الخامس الباحَث في دراســـته من حيث المفردات 

 التي ذكرت فيه وكيفية دراستها.
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هد مع رلدددالة ما لدددتيرع،وية ا تماليةع د. محمد إجراهيم شدددجيرع له ة خاايواس درالدددة ل   .4
 م.1191القاهررع  عالجحوث والدرالات العرجية

ول تناول الفصل األالباب األول فيه أربعة فصول:  قسم الباحث دراسته على بابين:
لفصل االخواص الصرفية، والثالث الخواص النحوية، أما  تناولفقد الخواص الصوتية، أما الثاني 

 اظ في اللهجة المدروسة.تناول فيه داللة األلففقد الرابع 

وية، والفصل غالظواهر الل   الباحث فصول: الفصل األول تناول فيه ةُ فيه ثالثالباب اآلخر   
الثاني تناول فيه الحديث عن األعالم ومدلوالتها االجتماعية وتقسيمها الداللي، وتناول في الفصل 

 الثالث األلفاظ الدخيلة وأثر العبرية في لهجة خانيونس.

 

له ة  جاليا جفللدددعير درالدددة تركيجية تحليليةع د. مدحت رجين دردواةع رلدددالة ما لدددتيرع  .3
 م.1111معهد الجحوث والدرالات العرجية جالقاهررع 

ة ين تحدث فيهما عن الخواص الصــوتيفصــلَ  تكونت الدراســة من بابين، الباب األول ضــم  
 والجملة. ث فيهما عن البني التركيبية، تحدوالصرفية، أما الباب الثاني فقد تناول فصلين أيضاا 

له ة جيت الهيا درالددددة ةددددوتيةع لميس لجد ال وادع رلددددالة ما لددددتيرع  امعة ا اةدددد ع  .2
 م.4211

احتوت هذه الدراســـــــة على ثالثة فصـــــــول، الفصـــــــل األول خصـــــــص لدراســـــــة الوحدات  
تركيبية، الوق فقد خصص لدراسة الوحدات الصوتية الصوتية التركيبية للهجة، أما الفصل الثاني ف

قت الدراســـة وألح والفصـــل الثالث تناول دراســـة الظواهر الصـــوتية وعالقتها بالفصـــحي في اللهجة.
 أطلساا لغوياا للظواهر الصوتية في اللهجة.

له ات مخيم للددددكر درالددددة ةددددوتية داللية فف  لفان ا دوات المادلية والععام والشددددرا ع  .1
 .4212الا اح الوعايةع ااجلسعمحمد لداار عهع رلالة ما لتيرع  امعة 

 الطعام وألفاظ المنزلي ة، األدوات في عسكر مخي م لهجات ألفاظ الد راسة هذه تناولت
 العربي ة. الجزيرة عمق إلى منها كثير في تعود اللهجات وهذه وداللي ة، صوتي ة، ناحية من والشراب،
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 :فكانت على الن حو اآلتي راسةالد   وأم ا خطة

يليها التمهيد: ويشـــــــــــمل: التعريف بمدينة رفح وحدودها الجغرافية، مفهوم علم المقدمة، ثم 
 الداللة والتطور الداللي، اللهجة وعالقتها باللغة، عينة الدراسة.

 ويشمل: الفصل األول _ الحقول الداللية في لهجة سكان مدينة رفح األصليين:ثم 

 .المبحث األول: ألفاظ الحضارة 
  الطبيعة.المبحث الثاني: ألفاظ 
 .المبحث الثالث: األلفاظ العلمية 

 مل:ويش في لهجة سكان مدينة رفح األصليين: التطور الدالليصور  ثاني _الفصل ال

 بين العموم والخصوص.ث األول: الداللة المبح 
 طلب األول: تعميم الداللة.الم 
 طلب الثاني: توسيع الداللة.الم 
 طلب الثالث: تخصيص الداللة.الم 
 الرابع: تضيق الداللة.طلب الم 

 :النقل الداللي. المبحث الثاني  
 طلب األول: النقل السياقي.الم 
 طلب الثاني: النقل المجالي.الم 
 طلب الثالث: التلطف والحظر.الم 
 طلب الرابع: الرقي واالنحطاط.مال 

 شمل:وي الثالث _ عالقات التطور الداللي في لهجة سكان مدينة رفح األصليين: الفصل

 .المبحث األول: الترادف 
 .المبحث الثاني: المشترك اللفظي 
 .المبحث الثالث: األضداد 

شمل: األمثال الشعبية، وأطلس جغرافي لمدينة رفح، ثم الخاتمة، وأهم النتائج حق تثم مال
 والتوصيات، ثم المصادر والمراجع.
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  .موقع رفح الجغرافي، وسكانها 
  .علم الداللة والتطور اللغوي 
  .اللهجة وعالقتها باللغة 
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 موان رفح ال ،راففع ولكااها

 رفح وحدودها:موان 

الوصل  لقةحفهي بوابة فلسطين الجنوبية، و متفردة،  يةرفح قطعة فلسطينية لها خصوص
نيل أو بالد على وادي ال من الشرق لموجات الهجرة البشرية التي تدفقت بين أفريقيا ودسيا ومعبر  

ا ودسيا ليس بين فلسطين ومصر أو بين أفريقيموقعاا جغرافياا متميزاا حبتها الطبيعة  الشام، ولقد
 فقط، بل بين مهدي أقدم وأعرق المدنيات المعروفة )بين وادي النيل ووادي الفرات(.

المدن الفلسطينية التي بناها الكنعانيون، وتقع على السهل الساحلي  ىوتعد رفح إحد
بعض التالل ذات الرمل المتماسك التي جذبت أجدادنا العرب  وتحيطه الفلسطيني الذي ترصعه

ألمن بة حولها، ولمزيد من اعذالقمم بالقرب من مصادر المياه الالكنعانيين لالستيطان فوق هذه 
موجات الهجرة السامية في األلف الرابع قبل  ى، والكنعانيون هم إحدع عنهاواألمان، ولسهولة الدفا

الميالد، والزالت رفح محتفظة باسمها الكنعاني )رافيا( مع تحريف بسيط، وسماها المصريون باسم 
أما العرب فقد  Raphia" رافيا" واليونان والرومان دعوها "رفيحو" واآلشوريون "يح-را" و"روجيهوى"

 .(0)"رفحسموها "

أرض  طحيث نشأت المدينة على تل رفح وس   ؛فوق أرض منبسطة في عمومها رفحوتقع 
كالجبال أو الوديان يحول بين المدينة وبين أرضها الزراعية،  ال يوجد موانع طبيعيةحيث  ؛منبسطة

ويذكر سليم المبيض في كتابه غزة وقطاعها التقسيمة الجيولوجية ألرض رفح حيث يقول: "وتنقسم 
 %81رملية صفراء ومواٍص وكثبان  %61تربة طينية و %81طبيعة رفح الجيولوجية للتربة إلى 

 .  (8)رملية"

 

 

                                                           

 .8م، ص8118، 0رفح مدينة على الحدود، عودة محمد بن عياش، مطابع مركز رشاد الشوا، غزة، فلسطين، ط (0)

 .52م، ص0327، 0غزة وقطاعها، سليم المبيض، الهيئة المصرية للكتاب، ط (8)
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 تاريخ رفح:

اسم رفح يظهر في القرن السادس عشر قبل الميالد، كما يقول األستاذ سليم المبيض: بدأ 
ن كان بعض المؤرخين يذهب إلى أنهما كانتا موجودتين في القرن  "جنباا إلى جنب مع غزة" وا 

الدراسة  وعسكرياا، ويظل القول الفصل رهين ا  ولكنهما كانتا أقل شأناا إداري السابع عشر قبل الميالد،
، وما عثر عليه ادة رغم غناها بالمواقع األثريةحيث لم تحظ المنطقة بدراسة ج (0) األركيولوجية

 .(8) الصدفةحتى اآلن كان وليد 

هـ "بأنها من أعمال 511وفي ذكر رفح وازدهارها يقول ابن خرداذبه المتوفى في حدود عام 
ميالا  06الطريق بين مصر وفلسطين تقع بين محطتي غزة والعريش وعلى مسيرة فلسطين على 

 .(5)من األولى منها عشرة أميال معمورة بالبساتين وستة معمورة في الرمال"

كانت رفح أرضا وموقعاا للغزوات والجيوش سواء اآلشوريين الذين احتلوها في بداية وقد 
مة والسلوقيين، ثم أصبحت أول مدينة سورية للقادم من القرن الثامن ق.م، ومن ثم معركة البطال

مصر إلى سورية، وهي المكان الذي تزوجت فيه الملكة )كليوبترا(، ثم احتلها الرومان ثم 
 .العاص اإلمبراطورية البيزنطية، وفي العصر اإلسالمي والفتوحات مر منها عمرو بن

ن قبيلة من نجد يوسبع سٍ خم ما يقرب من هاجر من العرب المسلمينوبعد اإلسالم 
، وأشهر هذه القبائل الترابين (2) والحجاز في سنة واحدة، فسكنوا مصر وسيناء وجنوب فلسطين

 .(3) العزازمة السعيدين وقبيلة األحيوات والسواركةو والحناجرة والجبارات والتيها، 

"رفح مدينة عامرة فيها سوق وجامع ومنبر وفنادق وأهلها من  جاء في معجم البلدان أنو 
لخم وجذام... ولها والي معونة برسمه عدة من الجند ومن رفح إلى غزة ثمانية عشر ميالا وعلى 

                                                           

 ."Archeologx" علم األثاردراسة  يه (0)

 .63 ،62غزة وقطاعها، ص (8)

 . 21م، ص0275، مطبع بريل، عبيد اهلل بن عبداهلل بن خرداذبهلك والممالك، أبو القاسم المسا (5)

 .636م، ص0330، 0تاريخ سيناء القديم والحديث، نعوم بك شقير، دار الخليل، بيروت، ط (2)

 .31رفح مدينة على الحدود، عودة بن عياش، ص (3)
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ثالثة أميال من رفح شجر جميز مصطف من جانبي الطريق على اليمين والشمال نحو ألف شجرة 
 .(0) و ميلين"متصلة األغصان بعضها ببعض مسيرة نح

ويقول أيضا " وأعيان مدن الجفار العريش ورفح والواردة، والنخل في جميع الجفار كثير  
 وكذلك الكروم وشجر الرمان وأهلها بادية متحضرون ولجميعهم في ظواهر مدنهم أجنة وأمالك

ن م وأخصاص، فيها كثير منهم، ويزرعون في الرمل زرعا ضعيفا يؤدون فيه العشر، وكذلك يؤخذ
 .(8) منها كل ما يحتاجه المسافر يثمارهم وبها عدة دكاكين يشتر 

ن أرض الجفار كانت في الدهر األول والزمن الغابر متصلة إل يقول المقريزي: " ويقا
العمارة كثيرة البركات، مشهورة بالخيرات لكثرة زراعة أهلها الزعفران والعصفر وقصب السكر، وكان 

 .(5) بها نخل يحدق بها من كل النواحي"ماؤها غديرا عذبا ثم صار 

ولكن عمران رفح يبدو أنه لم يدم، وأنها أصبحت خراباا في القرن السابع للهجرة يقول ياقوت 
"رفح منزل في طريق مصر بعد الداروم بينه وبين عسقالن يومان  (م0883) (هـ686)الحموي 

 .(2) لقاصد مصر وهو أول الرمل خرب اآلن تنسب إليه الكالب"

بيلة الترابين قبين وبعد واقعة المكسر التي وقعت بين قبيلة السواركة والرميالت من جانب و 
م، استقر الرميالت 0236وحلفائهم من جانب دخر، والتي انتصر فيها الترابين وكانت في صيف 

 من %31في رفح سيناء التي أصبحت فيما بعد يطلق عليها رفح المصرية، وامتلك الترابين تقريبا 
باري الدو عياش، و  اضي من نصيب عائالت أبو سنيمة،أراضي رفح فلسطين، وكانت هذه األر 

"أم  ىة" وامتدت أراضي هذه العائالت حتالمعروفة اليوم " بشوكة الصوفي" أو "أراضي الشوك
عائلة  خربة العدستملك تملكها عائالت الشاوي، أبو ختلة، و  لكالب"، أما حي الجنينة فهي أراضٍ ا

أبو صوصين، ووادي نعيم " حي السالم" اآلن" كانت ملك الترابين بما فيها تل رفح، وامتلك الحناجرة 

                                                           

 .5/68م، 0331معجم البلدان، ياقوت الحموي، دار الكتب العلمية، بيروت،  ((0

 .5/65معجم البلدان،  (8)

 .0/555السلوك لمعرفة دول الملوك، المقريزي،  (5)

 .5/32 ،معجم البلدان ((2
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حولها لعائلة العمور وهم من الترابين ما بعض األراضي غرب رفح أضف إلى ذلك الفخاري و 
انتهت  ثحي ؛أيضا، وأبو حصين في المنطقة الشرقية في مكانهم اآلن، هذا كان بداية عمار رفح

 .(0)الحروب القبلية

الغربية  حواستقرت بعض العائالت القالعية في رفح، فاستقرت عائلة أبو حجازي في رف
التي تشمل )النحال وأبو صيام وأبو عيه( وبجوارها أو بالقرب منها عائلة  ،ثم تبعتها عائلة زعرب

، نها الحالي شمال رفحالقاضي ودهليز وأبو فوجو، أما عائلة أبو ماضي فقد استقرت في مكا
كنى رفح سقشطة والشاعر شرق رفح، وعلى ما يبدو أن البراهمة قد كانوا أسبق في  تاوسكنت عائل

 مركز المدينة اآلن. أيحيث تمركزوا في الوسط 

أراضي من الترابين كخربة العدس وحي الجنينة ووادي  يونس خان يلابعض أهواشترى 
ناجرة كقوز أبو ملوح في رفح الغربية ومنهم من استولى على نعيم ومنهم من اشترى من قبيلة الح

ح وقد كانت بئر رف-ولة أي أمالك د-األرض بوضع اليد حيث كانت ملكاا للسلطان عبد الحميد 
 .(8) الزمن فطهروها، وزرعوا األرض التي تجاورها شعيراا  منقد ردمت 

 ن عموداا ي، وتم غرس تسعم0316رابع من يونيو وبدأ ترسيم الحدود على الطبيعة في ال
في مواقع ترى من الجانبين على خط الحدود من البحر المتوسط إلى العقبة عند وادي طابا على 

 .(5) مسافات تتراوح بين نصف كيلوا متر إلى ثالثة كيلو مترات

 تىح تلحتُ ة التي اُ وكانت أول المدن الفلسطينيم، 3/0/0307 البريطانيون رفح في واحتل
م. ثم اتخذت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارها الشهير 0302احتلوا كامل فلسطين في سبتمبر 

قامة دولتين فيها أ0327بتقسيم فلسطين في التاسع عشر من نوفمبر عام  حدهما يهودية والثانية ، وا 
 كانت رفح ضمن الدولة العربية. وقدعربية، 

                                                           

 .37، صرفح مدينة على الحدود (0)

 .32المصدر السابق، ص (8)

 .66، صالمصدر السابق (5)
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ن رفح يطاردهم قصف الطائرات اإلسرائيلية وصل الالجئون الفلسطينيو  م0322وفي عام 
منذ أن نزحوا من مدنهم وقراهم، وألحقت بهم أضراراا جسيمة، وقتلت من قتلت وجرحت من جرحت، 
فكلما سقطت مدينة أو قرية انتقلوا إلى األخرى حتى استقر بهم المقام في رفح، وقد قدموا من مدن 

ل يبنا، واللد والرملة والمجدل وبئر السبع وقرى مث فلسطينية سقطت في يد اليهود، مثل حيفا ويافا
عبدس، و ا، بيت عفو عراق سويدان، و حتا، و كرتيا، و الفالوجا، و واسدود وبيت دجن، وصرفند، وبرقة، 

ربية ، وغيرها. واستقر الالجئون في رفح الغ(عسقالن)الجورة و نعليا، و بربرة، و بيت طيما، و حمامة، و 
ن و فح اآلن، واستقبل أهل رفح األصليالكالب وبعضهم في مركز ر حول تل رفح وفوقه وفي أم 

الالجئين بالترحاب، وعاملوهم أحسن معاملة، وقدموا لهم ما استطاعوا من مساعدة وكثير منهم 
 هم فيها دون مقابل.و وأسكن متهو بي وافتح

 الدرالة فف رفح:

ائدة في س الزراعية التي كانتوتعد الزراعة الحرفة الرئيسية لسكان رفح، وأهم المحاصيل 
فة الحبوب كالقمح والشعير والذرة والخضروات بأنواعها المختل عقد الثالث والرابع من القرن الماضيال

والبطيخ والشمام وأشجار الفاكهة كاللوز والمشمش والخوخ والعنب والتين والرمان والنخيل، وتكثر 
ام ه سياجاا ألرضهم، وكانت الزراعة تعتمد في المقأشجار الجميز والتين الشوكي الذي كانوا يزرعون
، لذلك كانت المنطقة تعاني في بعض السنين من األول على مياه األمطار الشتوية غير المنتظمة

قحط وانخفاض كمية المحاصيل الزراعية، وأحياناا يضطر الناس إلى التوجه إلى قرى ومدن فلسطين 
 .(0) حصادللعمل، ثم يعودون إلى رفح بعد موسم ال

 التعليم فف رفح:

فح تأسست أول مدرسة في ر  ذكر في كتاب رفح مدينة على الحدود أنه قد أما التعليم فقد
حيث نقلوا الرمل والماء  ؛م، شارك في بنائها مواطنو رفح0356وهي "مدرسة رفح الرسمية" عام 

لى حيث يسهل ع ؛عند بنائها أن تكون وسط المدينة على ظهور الجمال الخاصة بهم، كما روعي
الطالب الوصول إليها، وبدأ تأسيسها بغرفتين، يدرس الصف األول والثاني في غرفة، والثالث 
والرابع في الغرفة األخرى، ويقوم مدرسان بالتدريس فيها. وهما منير ساق اهلل وفؤاد فارس، وكالهما 
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ها من بعدهما سعيد قشطة ـ رحمه اهلل ـ وكانت لجنة المعارف من خارج رفح، ثم تول ى التدريس في
 تدفع رواتبهم التي هي بدورها تستردها من أهالي البلد.

أما من ينهي الصف الرابع فعليه االنتقال إلى خانيونس، ليكمل تعليمه حتى الصف  
ة، وحين ينهي ة بغز السابع، فإذا ما أكمل الصف السابع فعليه االنتقال إلى مدرسة الشافعي الثانوي

 الطالب المرحلة االبتدائية يعين موظفاا في الحكومة، أو يساعد والده في أعماله.

أما التعليم قبل ذلك فكان محدوداا جداا، ففي مطلع القرن العشرين ساد الجهل وتفشت األمية 
 بين الناس، وكان عدد الذين يقرؤون ويكتبون قليالا جداا.

لشائع أنذاك، ويدير الكتاب شخص يعرف القراءة والكتابة، وكان وكان نظام الكتاتيب هو ا
يطلق عليه الشيخ، وكان معظمهم يأتون من العريش ومصر، كان من بينهم الشيخ )حلمي 
المصري(، ومن بعده الشيخ )حمادة األهتم(، وهذان كانا يعلمان في كشك )كوخ( جنب محطة 

 سيناء.

م( كل من حسين زايد قشطة، حميد حمدان قشطة وقد تتلمذ على يد الشيخ )حمادة األهت
 وسليمان قشطة على سبيل المثال؛ هذا في رفح الشرقية.

أما رفح الغربية فكان الشيخ )العزازي( وهو أيضاا مصري من العريش يعلم في حارة 
)الحجازية( الذين كانوا يسكنون مكان المعسكر الغربي بمحاذاة تل السلطان اآلن، وهم يعلمون 

 اءة، والكتابة، والقردن الكريم.القر 

ثم تولى الكتاب الشيخ )سليمان موسى حجازي(، وكان شيخ الكتاب يتقاضى أجراا مقداره 
 .(0) خمسة قروش عن كل تلميذ، وعندما يختم التلميذ القردن يتقاضى الشيخ نصف جنيه

راح وتتآزر في األفوكانت عالقة الود واالحترام والمجامالت بين العائالت ملموسة وقوية، 
 واألتراح، وتساند بعضها في األزمات والملمات التي تتعرض لها البلدة.
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 آثار رفح: 

كونها بوابة فلسطين الجنوبية، ومحطة مرور هامة للغزوات مدينة رفح منذ القدم، و  موقع إن
ق تمتد جذوره إلى عري لمرور القبائل والهجرات البشرية، وكونها تتمتع بماضٍ  سهالا  اا الحربية، ومعبر 

 دهيأ لها أن تحتوي على عدحتى العصر اإلسالمي، أالف السنين ابتداء من العصر الكنعاني و 
 هوية هذه المدينة وتاريخها وحضارتها. يبي نهائل من اآلثار ال يستهان به 

 دومن تلك اآلثار "تل رفح": ويقع هذا التل في المنطقة الغربية لمدينة رفح مالصقا للحدو 
ناء ر من حجارة البسَ د من الجرانيت األسود والسماقي وكِ مُ المصرية، ومن أشهر دثارها الباقية عُ 

، ودثار هاريجهاوص ودبار مياه والفسيفساء ،أنواعها بمختلفر من دنية الزجاج والفخار سَ الصلبة وكِ 
تقد أنها التينية علبنايات قديمة وقبور منتشرة حيث وجدت في تلك القبور أسرجة فخارية وكتابات ي

كلمة تحتاج إلى ترجمة، كما وجد كم هائل من قطع النقود الذهبية والفضية والبرونزية  50تصل إلى 
والزجاجية تعود إلى قدماء المصريين والرومان والبيزنطيين واإلسالم، وكذلك وجدت فيه معاصر 

و بئر وكذلك )بئر رفح(: وهللزيتون وللعنب وغيرها الكثير من اآلثار من تماثيل وبالط ورخام. 
م يرجع إلى العهد الروماني، وربما ورثوه عن الفراعنة الذين سبقوا الروم في التواجد في هذا ــقدي
 .(0) التل

وقد عثر على حجر في منطقة رفح منقوشاا عليه كتابات يونانية يعتقد أنه بمثابة حجر 
 القنطرة ويشير الحجر إلى الحدود بين فلسطين-كيلو، أو يرمز لنقطة تفتيش على طريق رفح

بأنها  (م521-861)ومصر بشكل يطابق ما أشار إليه المؤرخ الفلسطيني القيساري "يوسابيوس" 
بأنها منطقة الشيخ زويد،  (8) ميالا غرب رفح، والذي يرجح بعض األركيولوجيين تبعد أربعة عشر

 (5) ( في نفس المكان، وتشير خريطة مادباDalmanودالمن    Altوكما شخصها كل من )دلت

                                                           

 .53 _ 51رفح مدينة على الحدود، عودة بن عياش، ص ((0

 علماء األثار. ((8

م، صنعها سلمانا المادبي. ومادبا كلمة 361خريطة مادبا هي أقدم خريطة أصلية لألرض المقدسة تعود إلى سنة  (5)
 .352سريانية مركبة معناها: مكان من الطين أو المياه الراكدة "الهادئة"، انظر قاموس الكتاب المقدس، ص
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التي يعتقد بأنها الشيخ زويد  Betylion (بيت يالون)إلى أن الحدود الفلسطينية المصرية تقع غرب 
 .(0) هنفس االسم ن البيزنطيون يطلقون عليهااآلن، والتي كا

ب صبح": حيث يقع تل الخرائومن تلك اآلثار أيضا "تل الخرائب" و"تل السلطان" و" تل ام
رة ذات جرار فخارية كبي فيه علىرفح على شاطئ البحر وقد عثر  الغربي من الجانب ىفي أقص

مقابض كبيرة، كانت تستخدم في تصدير الزيوت، ويربط تل الخرائب بتل رفح نفق أرضي، ربما 
كان يستخدم كخط مواصالت أو إمدادات يلجأ إليه المقاتلون أثناء الحروب. أما تل السلطان يقع 

لمعبد  ليه خرائببالقرب من تل رفح شماال ويفصلهما عن بعضهما مسافة قريبة، حيث وجد ع
كبير. أما تل امصبح فهو يقع شمال محافظة رفح، وهي منطقة غنية بالقطع األثرية الفخارية. 

مترا إلى الجنوب الغربي من بئر رفح، حيث  531وكذلك "عمودا الحدود والسدرة" يقعان على نحو 
 .(8) توجد سدرة كبيرة قديمة، كان على جانبها عمودان من الجرانيت األسود

من اآلثار أيضا "خربة العدس" و"خربة رفح": وسميت خربة العدس بذلك ألنها كانت و 
، يريح وتكثر فيها القبور ذات البالط الحجري الجزرع بالعدس وتدر محصوال جيدا، وتقع شمال رفتُ 

وبقايا صهاريج مياه، كانت تستخدم لتخزين مياه األمطار، وتعود للعصر الروماني. أما خربة رفح 
هي أول مدينة سورية للقادم من مصر إلى سورية، و  عد  الهضبة المجاورة لتل رفح، وتُ  تقع علىفهي 

 .(5) مة(لاطالمكان التي تزوجت فيه كليوبترا )ملكة مصر في عهد الب

"قبب أولياء رفح": منها قبر الشيخ سليمان الرفحي وهو يقع  هناك بعض القبور المشهورةو 
وقبر الشيخ حسن ويقع على التلة جنوب غرب تل السلطان، وقبر بين عمودي الحدود وبئر رفح، 

 .(2) الُغَبى ويقع في مقبرة رفح الشرقية اآلن، وقبر القبة ويقع شرقي مطار رفح الدولي
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 للم الداللة

هو علم "يدرس الطبيعة الرمزية للغة ويحلل الداللة من حيث عالقتها بالبنية اللغوية وتطور 
والعالقات الداللية بين الكلمات والحاالت الداللية وغير ذلك، وقد انبثق عن هذا الداللة وتنوعها 

 العلم فروع أخري هي:

 علم المفردات: (أ)

ويدرس حركية الثورة اللفظية كما تتمثل في المفردات من حيث مقدارها وتنوعها وعدد  
 لكلمات الحيةوا ، والكلمات المقترضة من لغات أخرى،الكلمات التي تستخدم في مجال معين

وغير  ،وتلك التي ال يستخدمها ولكن يعرف معناها ،النشطة التي يستخدمها المتكلم بلغة معينة
 ذلك مما يتصل بالمفردات.

 علم المعاجم النظري:  (ب)

وهو يدرس ويحلل الداللة المعجمية للكلمات من حيث طبيعتها ومكوناتها وتطورها وتغيرها 
الداللة الشتراكهما في بعض الموضوعات ولكنه أضيق مجاالا  ولذلك فهو يتداخل أحياناا مع علم

نما يكتفي بدراسة داللة الكلمات  من علم الداللة إذ ال يهتم علم المعاجم بوضع النظريات الداللية وا 
 .(0)وأنواع الداللة وما يتصل بذلك" 

ن  ستوي مويقول ماريو باي: إن علم الداللة ينضوي تحت مستوي المفردات في اللغة، وا 
المفردات "يختص بدراسة الكلمات المنفردة، ومعرفة أصولها، وتطورها التاريخي، ومعناها الحاضر، 

سة تاريخ اباالشتقاق وهو يختص بدر  يدخل تحت دراسة المفردات فرع يسمىوكيفية استعمالها. و 
عجم وهو الم سة معاني الكلمات، وهناك فرع يسمىالداللة ويختص بدرا الكلمات، وفرع دخر يسمى

 .(8)فن عمل المعجمات اللغوية" 
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 علم مصطلح وظهر ال لغة، ميدان في نسبي اا  الحديثة العلوم من الد اللة علم مصطلح يعد  و 
 علم هــب قاصداا  ميشال برَيال، الفرنسي العالم دـــي ىـــعل عشر، الت اسع القرن ةــي نهايـــف الد اللة
  .(0) المعنى

ر   طالُق لفِظ )الت َطو ِر( عل بعض يعني: "تغييَر معاني الدَّاللف(و)التََّعوُّ ى هذه الكلمات. وا 
 أخرى، دون لغةٍ  على الت َطو ِر الَ تقتِصر وظاهرةُ . (8)الحالة، ألن ه انتقال  بالكلمة من طوٍر إلى طور"

 ظاهرةا  اللغة كونِ  إلى يعود ذلك وسبب في العالم، اللغات جميع تشملُ  تكاد عاُمة، ظاهر ة هي بل
 مشمولة اللغات فجميع الت طوِر، عوامل من االجتماعية له الظواهر تخضع لما تخضع اجتماعية،

 القانون. بهذا
 داللتها من تتغير األلفاظ بعض وهناك اللغة، في ملموسة ظاهرة األلفاظ دالالت وتطور

 في العصر سائدة كانت التي الدالالت من فكثير ":ذلك في أنيس إبراهيمد.  جيل. يقول إلى جيل
 المتاحف في نراه ما تشبه ةمتحفي كرموز المعاجم في إال نراها نعد ولم البلى أصابها قد الجاهلي

 .(5) "لالستعمال صالحة تعد لم خزفية قطع من
 يدل إضافي تركيب عن عبارة وهو اللغة، علم إلى الداللي حديثاا  التغير ودخل مصطلح

 على الكلمة معنى تغي ر على أيضا ويطلق على الزمان، الداللة من خالٍ  موصوف حدث على
 .(2) مجاز أو انحسار أو توس ع أو انحطاط أو إعالءٍ  بفعل الزمن مر  

 التطور أنيس إبراهيمد.  يرجعات، حيث والكلم لأللفاظ الد اللي   ال تطو ر وتعددت أسباب
 األلفاظ خضوع أن به االستعمال فيقصد أما والحاجة، االستعمال: هما أساسيين لعاملين الداللي

 سوء منها: هذا االستعمال، إليها يؤدي لعوامل نتيجة للتغير عرضة يجعلها المتكرر ستعمالالل
 في المجتمعات في حدث الذي التطور بسبب فتكون الحاجة وابتذالها، أما األلفاظ، وبلى الفهم،

 واالضطالع التطور هذا مواكبة من للغة فالبد والتقنية، والسياسيةواالقتصادية  االجتماعية النواحي
 .(3) التعبير بمهمة
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 : (0) وزاد د. أحمد مختار عمر أسباباا للتطور الداللي إلى جانب االستعمال والحاجة أهمها
إيحاءات  من لها لما معي نة؛ كلمات استعمال مجتمعال حظري :والعاطفي ة ال نفسي ة المشاعر -0

يميل  با لالمساس، لذلك يعرف ما وهو ذكره، يستقبح ما على الص ريحة لداللتها أو مكروهة،
. ال تطو ر إلى ذلك فيؤد ي ال،قبو  أكثر بأخرى الكلمات تلك إبدال ناس إلىال  الد اللي 

به ااالنحراف اللغوي: قد ينحرف مستعمل الكلمة بالكلمة عن معناها إلى معنى قريب أو ما ش -8
 قبوالا من أبناء اللغة بسهولة. من باب المجاز، ويلقىله فيعد 

 رجل الكرسي   مثلِ  ؛معجمي ة فجوة سد   إلى ويهدف قصد، دون يكون ما وعادة المجازي: االنتقال -5
 عيناا. وليست اإلبرة وعين ال،رج وليست

ه باالبتداع: ويعد االبتداع أو الخلق من األسباب الواعية لتغير المعنى، وكثيراا ما يقوم  -2
الموهوبون من أصحاب المهارة في الكالم كالشعراء واألدباء، أو المجامع اللغوية والهيئات 

 العلمية حين تحتاج إلى استخدام لفظ ما للتعبير عن فكرة أو مفهوم معين.
 مناهر التعور الداللف:

 ككذل موااهتواتساع في وسائل تعبيرها،  م العلماء بما عرفته اللغة من غنىبقدر ما اهت
 إلى بالتالي اوأشارو  المكتسبة،تها دالال وتتبع األصلية معانيها على محافظتها ناحية من بألفاظها
 عتريي ما إن: "المبارك محمد يقول. مظاهر من ذلك يصحب وما معانيها تغير إلى المؤدية العوامل
 الكلمة تنتقل فقد ،ومبناها شكلها ناحية من فتتغير األلفاظ كذلك يعتري قد وتحول تبدل من الكائنات

 كبذل فتتعدد األول، تترك أن دون جديداا  دخر معنى معناها إلى تضيف أو دخر إلى معنى من
 .(8) "لمقاماتاو  األحوال حسب على منها واحد أي في وتستعمل عليها تدل التي المعاني

 نع نقالبهذا الموضوع، ما أورده ابن فارس  القدامى العربية علماء اهتمامات بين منو 
د أصلَ " بأن األصمعي داا شيء كل   إتيانُ  صار ثم الماء، ِإت يان الِور   الدين جالل تعرض وقد .(5) "ِور 
  .(2) تعميمو  تخصيص من التطور تصحب التي المظاهر بعض إلى بدوره السيوطي
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 مسألة إلى التفتوا قد القدامى العرب اللغويين بأن المتفرقة واإلشارات األقوال هذه وتفيد
 كلها تشير أوردوها التي واألمثلة كالمهم سياق ولكن ،(التطور) بلفظة يصرحوا ولم الداللي التطور

 .المفهوم هذا إلى
 عرضواف والتحليل، بالدرس – هذه – التطور ظاهرة تناولوا فقد المحدثون، اللغويون أما

 من ذلك يصحب ما واستخلصوا ،(0) والحاجة االستعمال: في وأجملوها إليه، المؤدية للعوامل
 مجال تغير اوكذ والرقي، واالنحطاط والتعميم، بالتخصيص الداللة تطور في تتمثل والتي ،مظاهر

 .(8) االستعمال
 تعميم الداللة  و توليعها: -1

استخدم بعض الدارسين اصطالحي "التوسيع والتعميم" بمعني واحد، وهو إطالق الكلمة 
 لىإليصبح مجال استعمالهما أرحب وأشمل؛ وذلك باالنتقال بداللتها من معناها المعجمي الضيق 

 .(5) داللة أوسع وأعم
كانت  اتشير إليه الكلمة أكثر بكثير مم الدالالت التيأن يصبح عدد  هذا التطور ويعني

، أي أن مساحة اللفظ الداللية تمتد (2) عليه من قبل، أو أن يصبح مجال استعمالها أوسع من قبل
متسعة، لتشمل عناصر أكثر من تلك التي كانت مقتصرة عليها، ويظهر بوضوح عند األطفال 
الذين يطلقون اسم الشيء على كل ما يشبهه ألدني مالبسة أو مشابهة، بسبب قصور محصولهم 

 للغوي.ا
حيث  ؛ظلنظر إلى المالمح التمييزية للفويمكن تجلية حدود الفرق بين التعميم والتوسيع با

اللة اللفظ في شمول ده في التوسيع، وبحيث تكون نسبة من ىكون نسبة إسقاطها في التعميم أعلي
د النوع لى غير واحد من أفراالتعميم على كل أفراد النوع، بينما في التوسيع يكون جعل الداللة ع

 .اا تام شموالا  وليس
في  راا من تخصيصها، وأقل تأثي أن تعميم الدالالت أقل شيوعاا  إبراهيم أنيسد.  ىبينما ير 

، والمالحظ في هذا المقام أن الشيء المخصص المحدد قد يكون أجلى (3) رهاتطور الدالالت وتغي  
 في الذهن من ذلك المعمم الواسع. 

                                                           

 .030 _ 052داللة األلفاظ، ص (0)

 .888 _ 802فقه اللغة وخصائص العربية، ص( (8

 .033ص اللغة، في الكلمة دور ((5

 .825ص عمر، مختار أحمد الداللة، علم (2)

 .023أنيس، ص إبراهيم األلفاظ، داللة )3(
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يفسر توسيع المعنى على أنه تغيير في الداللة، سببه إسقاط لبعض المالمح  وبذلك قد
التمييزية للفظ، فالطفل يطلق لفظ العم على كل رجل، يكون قد أسقط المالمح التمييزية للفظ واكتفى 

 .(0) فقط بملمح التمثيل
ن كانت عد اومن أمثلة التعميم كلمة "الغرة" فقد عممت داللتها على بداية كل شيء وأوله ب

مقتصرة على بداية الشعر ومقدمته، حيث استغنت عن كثير من مالمحها التمييزية. ومن أمثلة 
كب" توسعت في داللتها على مركبات السير في البر بعد أن كانت مقتصرة ر  التوسيع كلمة "المَ 

 على ما يسير في الماء، بحيث لم تسقط إال بعض مالمحها التمييزية.
 
  و تضييقها:تخةيص الداللة  -4

ني إلى المعيعتمد هذا النوع من التغير الداللي على "تحويل الداللة من المعني الكلي 
، وقد استخدم بعض الدارسين للداللة على هذا النوع مصطلح (8) "ئي أو تضييق مجالهاالجز 

تدرج التخصيص في الداللة، مع أنه لم  ىويبدو أن د. إبراهيم أنيس ألمح إل ،(5) تخصيص الداللة
 ،هناك درجات من الخصوصهناك درجات من العموم، و  يفصل القول فيه ودثر اإلجمال بقوله: "

دراك الداللة الخاصـــة أو الشبيهــة بالخاصــة أيسر مــن إدراك الداللة  وهناك حاالت وسطــي. وا 
 .(2) "الكليــة

الداللة األولى والخروج بها من معنى عام إلى والتخصيص هو تخصيص مجال استخدام 
معنى خاص؛ بحيث يتعارف الناس على داللة معينة للفظ. ومثال ذلك كلمة )الذخيرة(، التي كانت 
تدل على كل شيء يحفظ، وال يخفى أن داللة الذخيرة هذه األيام تقترن أو تكاد، بما يستعين به 

ة )المدام( فهي في األصل كل ما سكن ودام؛ ثم وكلم"الجنود ويحفظونه من سالح وما شاكله، 
 .(3) "شاع استعمالها في الخمر لدوامها في الدن، أو ألنه ُيغلى عليها حتى تسكن

أما التضييق فهو جعل داللة اللفظ تندرج على عدد أقل من أفراد نوعه فيصبح مجال 
ت، كل شيء دائم وثاب داللته أضيق من ذي قبل، ومثال ذلك كلمة )راتب(، التي كانت تدل على

 يره.بتة التي يتقاضاها الموظف وغواضيقت داللتها بإضافة ملمح األجرة؛ لتشير إلى األجرة الثا

                                                           

 .823ص عمر، مختار أحمد الداللة، علم (0)

 .823ص الداللة، علم (8)

 .038ص األلفاظ، داللة (5)

 .035ص األلفاظ، داللة (2)

 .581ص م،0337 القاهرة، مصر، نهضة الوافي، عبد علي اللغة، علم )3(
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ولعل السبب في التدرج بين التخصيص والتضييق يكمن في نسبة إضافة مالمح تمييزية 
ذا ز للفظ، فكلما زادت المالمح التمييزية بنسبة عالية قربت الداللة من التخصيص، و  سبة نادت با 

 .(0) غير عالية قربت من التضييق
 
 ااتقاا الداللة:  -3

ويقصد به انتقال معنى اللفظ من المعنى األصلي إلى معنى دخر، لعالقة أو مناسبة بين 
المدلولين، ولهذا عده )إبراهيم أنيس( حكرا على المجاز. ويعرفه )فندريس( بقوله: "هناك االنتقال 

أو إذا كانا يختلفان من جهة العموم أو الخصوص )كما في حالة انتقال عندما يتعادل المعنيان 
ة إلى الشيء المدلول الكلمة من المحل إلى الحال، أو من السبب إلى المسبب، أو من العالمة الدال

أو العكس(، وانتقال المعنى يتضمن طرائق شتى، يطلق عليها النحاة أسماء اصطالحية منها  عليه
 .(8) "ق البعض على الكل، المجاز المرسل بوجه عام)االستعارة، إطال

وقد يكون انتقال المعنى سببه البيان عما في النفس؛ فإذا ما أراد المرء أن يبين كالمه، 
فإنه يسلك سبال مختلفة حتى يجعل الصورة الذهنية من الجالء؛ بحيث ال تترك مجاال للشك أو 

ون لة، وعادة ما يلجأ إلى هذه العملية األدباء والموهوبلتوضيح الدالللوهم مستعمال نقل المعنى، طلبا 
من أهل الفن، لجعل الداللة مصقولة مشرقة لدى متلقيها. قد يكون سببه _ انتقال المعنى_ تطور 
الحياة العقلية؛ ألن نشأة الدالالت بدأ بالمحسوسات، ثم تطورت إلى الدالالت المجردة، وكلما تطور 

 ىلمجردة واستخدامها في مجاالت أخر ان ذلك مدعاة إلى انتقال الدالالت االعقل وارتقى التفكير، ك
 بسبب تطور الفكر. 

من ثم مدة من الز  وتظل الداللتان سائدتين معاا "وهذا االنتقال يتم عادة بصورة تدريجية، 
 .(5)" قد تندثر الداللة المحسوسة اا تدريجي  

وأمثلة نقل المعنى كثيرة منها: )َأف َصَح الر ُجُل( يدل على أن الرجل انطلق لسانه؛ فأبان عن 
مقصده ولعلها مأخوذة في سابق عهدها من قولهم: أفصح اللبن، أي ذهب اللبأ عنه؛ فيقال فصح 

                                                           

 .826ص أحمد مختار عمر، الداللة، علم (0)

 .م0331 القاهرة، المصرية، األنجلو مكتبة القصاص، ومحمد الدواخلي الرحمن عبد: ترجمة جوزيف، فندريس اللغة، (8)
 .836ص

 .068_  061ص األلفاظ، داللة )5(
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لغة . ومن أمثلة ذلك في ال(0) اللبن إذا أخذت منه الرغوة وأفصحت الشاة والناقة: خلص لبنها
)أسلوب( التي ترجع إلى كلمة التينية معناها دلة مستدقة الرأس، تستعمل  styleاإلنجليزية كلمة 

 في الكتابة؛ ثم حدث أن خلعت اآللة اسمها على نوع من الوظائف التي تقوم بها، أي الكتابة.

 مر ةور اقا الداللة:

صور هذا  ن أمثلةويراد به تحول داللة اللفظ بوروده في سياق جديد، وم ددد الاقا الليااف:
"لم أكن أظن أنك خفيف الظل هكذا"، من أشهر معاني ظل الشيء خياله  نحوالنقل: )الظل( 
هذه الداللة تحولت عند ورودها مع )خفيف( في سياق واحد؛ لتعني  ، ولكن  (8) وشخصه وأوله"

نما صفة المرح والطيبة، وبساطة  المعاملة، وهذا المعني ال يرد تحت مادة )ظل( في المعجم؛ وا 
يمكن تحديده من خالل السياق، وكما هو ملحوظ فإن نقل داللة "الظل" في هذا المثال سارت من 

 المحسوس إلى المجرد بطريقة المجاز. 

لها إلى  ينتمية التي ويقصد به تحول داللة اللفظ من المجموعة الدالليدددد الاقا الم الف: 
، والمجال الداللي يضم مجموعة المعاني التي يكون بينها مكونات داللية مشتركة، ىمجموعة أخر 
، المجال السياسي، وهكذا الزراعي والصناعي ىتضم مجموعة المعاني السياسية تسمفاأللفاظ التي 

 الجديد. الدة في المجوعليه فإن اللفظ قد ينتقل من مجال إلى دخر ويكتسب داللة جدي

 التلعف والحنر:  -2
كرها أو تشاؤم من ذيصيب بعض األلفاظ ما يشبه الحظر على استعمالها في المجتمع؛ لل

ذي خطر أو مثير للرعب والخوف، أو أشياء شائنة يمجها الذوق، ويرفضها األدب  ىارتباطها بمعن
 بألفاظ لطيفة خالية ، وتوصف هذه األلفاظ ب )الالمساس ــــــ الحظر(، ويستعاض عنها(5) العام

ها الذوق العام، وهذه يطلق علي ىقبوال لد ىللرعب والتشاؤم، وتلق من المغزى الشائن أو المثير
 .(2) ألفاظ )التلطف ـــ حسن التعبير(

                                                           

 فصح. ،0ط لبنان، بيروت، صادر، دار منظور، ابن العرب، لسان (0)

 (.ظلل) مادة العرب، لسان ((8

 .816ص اللغة، في الكلمة ودور ،863ص الداللة، علم (5)

 .21ص الداللة علم. 816ص اللغة، في الكلمة دور ((2
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 ااحعاع الداللة: -3

داللة الكلمة تتردد بين الرقي واالنحطاط في االستعمال االجتماعي، بل قد تصعد الكلمة 
القمة، وتهبط إلى الحضيض في وقت واحد، وقد عرف هذا النوع بالتغيير االنحطاطي الواحدة إلى 

ة ـأو الخافض: ويصدق على الكلمات التي كانت دالالتها تعد في نظر الجماعة نبيلة، رفيعة قوي
ا ـريهات تزدـا ارتباطـح لهـة أو أصبـك مرتبـارت دون ذلـدالالت فصـذه الـت هــولـم تحــا؛ ثــنسبي
 . (0) ةـجماعال

قد أثار انتباه علماء العربية القدامى كثرة ورود ظاهرة االنحطاط في تاريخ معاني الكلمات و 
حيث تفقد بعض األلفاظ التي تدل على معان شريفة أو قوية شيئا من رونقها وهيبتها في ذهن 

سي( استعملت )الكر ألسباب سياسية أو اجتماعية أو نفسية. فكلمة  وأالناس لكثرة دورانها وشيوعها، 
غير أن هذه  (8) في القردن الكريم بمعنى العرش، في قوله تعالى: "وسع كرسيه السماوات واألرض"

 الكلمة أصبحت تطلق على كرسي السفرة، وكرسي المطبخ.

 

 راف الداللة: -6
 نه أقل شيوعاا ، لك؛ فإنه يصيبها رقي في الداللة أيضاا بعض األلفاظوكما يصيب االنحطاط 

 ذات معنى من االنحطاط، ويعرف باسم التغير المتسامي وهو ما يصيب الكلمات التي كانت
، ومن أشهر األمثلة الموضحة ىتشير إلى معان أرفع، وأشرف وأقو  متوسط أو هابط فأصبحت

 .(5) لهذا النوع ما يتعلق بالمستويات االجتماعية والفوارق الطبقية

                                                           

 .828_820ص ت،.د بيروت، العربية، النهضة دار السعران، محمود العربي، للقارئ مقدمة اللغة علم (0)

 .833 البقرة، دية سورة )8(

 .822_820ص العربي، للقارئ مقدمة اللغة علم ((5
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 العالاات الداللية:

 

  وال د الترادف: 

الجرجاني الشريف داللة عدد من الكلمات المختلفة على معنى واحد. وقد عرف هي 
 .(0) بأنه: األلفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد في كتاب التعريفات الترادف

لى إ وقد تحدث علماء العربية القدماء عن ظاهرة الترادف حيث "أشار سيبويه في الكتاب
ال ومثل لها بالخليقة والسجية والطبيعة والغريزة والسليقة. وق ة الترادف، كما أشار لها ابن جنىظاهر 

الفخر الرازي " واحترزنا باإلفراد عن االسم والحد فليسا مترادفين، وبوحدة االعتبار عن المتباينين 
 لذات واآلخر علىكالسيف والصارم، فإنهما دال على شيء واحد لكن باعتبارين، أحدهما على ا

 .(8) الصفة"

نه؛ وقواعد لالستفادة م وتناول علماء اللغة المعاصرون الترادف بتوسع، ووضعوا شروطاا 
فقد ناقش الدكتور إبراهيم أنيس قضية الترادف، وذكر دراء علماء العربية في وقوعها، ودلل بأمثلة 

 ةها المحدثون من علماء اللغوضع من العربية على وقوع هذه الظاهرة، وبين هذه الشروط التي
 ، وهذه الشروط هي:(5) لتحقق هذه الظاهرة

 م.أغلبه وأاا عند جمهور المتحدثين اتفاقاا تام   اتبين الكلم ىاالتفاق في المعن -0
االتحاد في البيئة اللغوية، أي أن تنتمي الكلمتان إلى لهجة واحدة أو مجموعة منسجمة  -8

 من اللهجات.
 بالنظر إلى المترادفات في فترة خاصة أو زمن معين.صر االتحاد في الع -5
 اختالف الصورة اللفظية، بحيث ال يكون أحد اللفظين نتيجة تطور صوتي للفظ اآلخر. -2

 
 

                                                           

 .0/218م، 0332المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي، تح: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، بيروت،  (0)

 .806 ،803. وانظر علم الداللة، ص0/218المزهر في علوم اللغة وأنواعها،  (8)

 .033 ،032م، ص0331 ،في اللهجات العربية، إبراهيم أنيس، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة (5)
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 المشترك اللفنف: _ثاايا

يقول سيبويه في باب اللفظ للمعاني: "واعلم أن من كالمهم اختالف اللفظين الختالف  
. ويدل قول (0) والمعنى واحد، واتفاق اللفظين واختالف المعنيين"المعنيين، واختالف اللفظين 

ي د" على المشترك اللفظي، وعرف اآلمسيبويه في كالمه "واتفاق اللفظين واختالف المعنيين
، ويقول (8) المشترك اللفظي بأنه "وضع اللفظ الواحد مادة وهيئة بإزاء معنيين متغايرين أو أكثر"

عرفوه "بأنه اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر داللة على ن أهل األصول إالسيوطي 
 ويقصد بقوله "داللة على السواء" أي باعتبار أصل الوضع. (5) السواء عند أهل تلك اللغة"

ر العصو المكان الخالي، و ومن أمثلة المشترك اللفظي: كلمة )الخال(: ويعني أخو األم، 
 ثوب يستتر به الميت. و السحاب، و الشامة في الوجه، و الخيالء، و الدابة، و الماضي، 

 ا ضداد: _ثالثا

وهو كل لفظ دل على معنيين متضادين أو شبه متضادين، ووردت ظاهرة األضداد في  
القردن الكريم، وصرح بذلك أبو حاتم السجستاني في صدر كتابه األضداد؛ إليضاح معنى ما جاء 

َفَيُقوُل  كما جاء في صفة أهل الجنة: "َفَأم ا َمن  ُأوِتَي ِكتَاَبهُ ِبَيِميِنهِ منها، نحو: )الظن( لليقين والشك، 
، والمعنى: إني أيقنت، فلو كان شاكًّا لم (2) "ن ُت َأِني ُماَلٍق ِحَساِبَيه  َهاُؤُم أق َرُءوا ِكتَاِبَيه  * إن ي َظنَ 

 :) ه وأسررت الشيء: أخفيته وأعلنته، وبيكن مؤمنا، ومما ذكر من األضداد في القردن الفعل )أَسر 
وا الن َداَمَة َلم ا َرَأُوا ال َعَذاَب"  .(3) فسر قوله تعالى: "َوَأَسر 

 

 

 

 

                                                           

 . 0/82م، 0322، 0الكتاب، سيبويه، تح: عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي، ط(0) 

 .032علم الداللة، أحمد مختار عمر، ص (8)

 .0/563 المزهر، للسيوطي، (5)

 .81، 03ة، دية سورة الحاق (2)

 .32 س، ديةسورة يون (3)
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 الله ة ولالاتها جالل،ة:

دينها ريخها و تاك مم على ركائز مهمة في حياتهافي تثبيت شخصيتها بين األ ةتعتمد األم
لغاتها. ولعل اللغة أعظم ركيزة يقف على طرفها المجتمع، و  الخاصة وأعرافها االجتماعية،وتقاليدها 

 فبها يعرف نسبه وبها يكشف عن مدى تقدمه وتخلفه.

ربما دخلت ، و كاإلنسان تأخذ وتعطي، وتنشأ وتعيش، وتتطور وتتسع، وتلد وتموت واللغة
ال أثر فيها غيرها، أو حل محلها لتموت  ت محتدمةفي صراعا ي ففإن كانت قوية متماسكة، وا 

األخير، كما حصل لألكادية السامية، والالتينية القديمة، والعبرية القديمة وغيرها. وفي ظل هذه 
الصراعات تنشأ أشكال أخرى، تعيش في أكناف اللغة األم، وتتغذى بلبانها، وتأخذ في وصفها 

ث يالعام مالمح األم لكنها تختلف في التفاصيل، وقد سميت هذه األشكال حسب االصطالح الحد
 .باللهجة

 :تعريف الله ة
 
 ل،ة:-
فتح جرس الكالم، والو جاء في لسان العرب في تعريف اللهجة: "واللَهجة: طرف اللسان،  

 .(0) أعلى، ويقال: فالن فصيح الله جة، واللَهجة، وهي لغته التي جبل عليها فاعتادها، ونشأ عليها"
 اةعالحا:-
تنتمي إلى بيئة خاصة، ويشترك في هذه الصفات  ة "مجموعة من الصفات اللغويةاللهج 

جميع أفراد هذه البيئة، وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات، لكل منها 
خصائصها، ولكنها تشترك جميعاا في مجموعة من الظواهر اللغوية، التي تي سر اتصال أفراد هذه 

ي من حديث، فهماا يتوقف على قدر الرابطة الت البيئات بعضهم ببعض، وفهم ما قد يدور بينهم
 .(8) تربط بين هذه اللهجات"

                                                           

 لهج. لسان العرب، ((0

 .03في اللهجات العربية،  (8)
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ي االستعمال اللغوي، توجد في بيئة خاصة من بيئات اللغة ـة فـة معينـي: "طريقـأو ه
 .(0) الواحدة"

وعرفها الدكتور كمال بشر: بأنها "ضرب من التنوع اللغوي العاكس ألنماط الحياة زماناا 
 .(8) في المجتمع المعين" وصيغة وثقافة ومناهج وسلوك حرفةومكاناا و 

فاللغة الواحدة تنقسم إلى عدة بيئات لغوية، لكٍل منها لهجة خاصة أو صفات لغوية معينة، 
 يشترك أفراد البيئات المختلفة، أو المتكلمون باللهجات المتعددة في أكثر خصائص اللغة.

مع بينها روابط صوتية، ولفظية وداللية ولكن اللهجات التي تنتمي إلى لغة واحدة يج
 وتركيبية كبيرة، كلما ازدادت الصفات المشتركة بين مجموعات اللهجات ازداد التقارب بينها.

 

 تعريف الل،ة: 

عرف الكثير من العلماء القدماء والمحدثين العرب اللغة وكذلك من علماء الغرب، فمن 
 نـوم عـل قـا كـر بهـوات يعبـن: "أصــارة عـبـا عــأنهـا بـرفهـعي ـن جنـــاء ابــدمــة القـلغـاء الـمـلـع

 .(2) . وكذلك عرفها ابن سنان الخفاجي بأنها: "ما تواضع القوم عليه من الكالم"(5) أغراضهم"
لكل و  ،عرفها ابن حزم األندلسي بأنها: "ألفاظ يعبر بها عن المسميات وعن المعاني المراد إفادتهاو 

 .(3) أمة لغتهم"

 

                                                           

 .55م، ص0335اللهجات العربية نشأة وتطوراا، عبد الغفار هالل، مكتبة وهبة للطباعة والنشر،  (0)

 .22م، ص0333علم اللغة االجتماعي، كمال بشر، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، مصر،  (8)

 .0/55الخصائص،  (5)

 .55 /0م، 0323سر الفصاحة، للخفاجي، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  (2)

األحكام في أصول األحكام، ابن حزم األندلس، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز، مكتبة عاطف، القاهرة، مصر،  (3)
 .0/38 م،0372
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وقد عرف العرب المحدثون اللغة فيرى د. تمام حسان أنها "منظمة عرفية للرمز إلى نشاط 
مل على عدد من األنظمة، يتألف كل واحد منها من مجموعة من تالمجتمع وهذه المنظمة تش

)المعاني( تقف بإزائها مجموعة من الوحدات التنظيمية أو )المباني( المعبرة عن المعاني ثم طائفة 
بإيجاد المقابالت  –العالقات التي تربط ربطاا إيجابياا، والفروق )القيم الخالفية( التي تربط سلبياا من 

 .(0) "بين أفراد كل من مجموعة المعاني أو مجموعة المباني –ذات الفائدة 

والدكتور كمال بشر عرف اللغة بقوله "األساس في تشكيل أنماط سلوك اإلنسان، وطرائق  
اته، ومثله ونظرته إلى اآلخرين وجو ه العقلي والثقافي"تفكيره وطموح

 (8). 

فقال: "اللغة  (E. Sapir) أما اللغة عند الغرب فقد عرفها الكثير منهم أمثال إدوارد سابير
بواسطة نظام من الرموز  ظاهرة إنسانية وغير غريزية لتوصيل العواطف واألفكار، والرغبات

 .(5) االصطالحية"الصوتية 

"اللغة مبنية على أساس نظام من القوانين  أن  : (N. Chomsky) نعوم تشومسكي يرىو 
 .(2) يقرر تأويل جمل اللغة الكثيرة بغير حدود"

"فاللغة أداة تبليغ يحصل بقياسها تحليل لما يخبره (A. Martnat) أما عند أندري مارتيني
وحدات ذات مضمون معنوي اإلنسان على خالف بين جماعة وأخرى، وينتهي هذا التحليل إلى 

وصوت ملفوظ، وهي العناصر الدالة على المعنى، ويتقطع هذا الصوت الملفوظ بدوره إلى وحدات 
مميزة متعاقبة وهي العناصر الصوتية، ويكون عددها محصورا في كل لغة، وتختلف هي أيضاا 

 .(3) من حيث ماهيتها والنسب القائمة بينها باختالف اللغات"

                                                           

 .52م، ص0373اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  ((0

 .88علم اللغة االجتماعي، ص (8)

 .65م، ص0336مقدمة لدراسة اللغة، د. حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  (5)

ضى جواد باقر، وزارة التعليم العالي جامعة البصرة، مطبعة جوانب من نظرية النحو، نعوم تشومسكي، ترجمة مرت (2)
 .83م، ص0323جامعة الموصل، 

 .65، 68ص مقدمة لدراسة اللغة، (3)
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 الل،ة والله ة:العالاة جير 
درس د. إبراهيم أنيس عالقة اللغة باللهجة فقال "فالعالقة بين اللغة واللهجة هي العالقة 
بين العام والخاص، فاللغة تشتمل على عدة لهجات لكل منها ما يميزها وجميع هذه اللهجات تشترك 

ن ــا مــن غيرهــالتي تؤلف لغة مستقلة ع ،في مجموعة من الصفات اللغوية والعادات الكالمية
 .(0) اللغات"

لهجة من لهجات كثيرة للغة من اللغات، ثم حدثت عوامل كثيرة ما فكل لغة كانت يوماا 
أدت إلى موت اللغة األم واندثارها، وانتشار كل بنت من بناتها في بقعة من األرض، مكونة لغة 

قد يطرد في كثير من اللغات إال ، وهذا (8) لها خصائصها ومميزاتها التي قد تنفرد بها عن أخواتها
 أنه ال يلبث إال ان يتوقف عند اللغة العربية التي حفظها اهلل بالقردن الكريم.

وكان من الطبيعي أن تكون للعربية الفصحى لهجات تمثل صوراا نطقيةا تختلف من قبيلة 
ائها قبائل على أرج قد كانت الجزيرة العربية مسرحاا كبيراا عاشتإلى قبيلة، ومن مكان إلى مكان، و 

 .(5) شتى كانت موزعة على نواحيها في الشرق والغرب والشمال والجنوب
نه ال يوجد حدود فاصلة وواضحة أن اللهجات ال وجود لها، أي أوذهب بعض العلماء إلى 

، ولكن الواقع يقول غير (2) أو بينها وبين اللغة المشتركة التي تنتمي إليها اللهجة ،بين لهجة وأخرى
 ذلك لوجود العديد من اللهجات تابعة للغة من اللغات.

ت ال القائل إن اللهجا وقد ظهرت نظرية تعرف بنظرية األمواج )ليوهان شمت( تؤيد الرأي
ن كل موجة في  ،وجود لها قال فيها: "إن كل ظاهرة لغوية تمتد على سطح القطر امتداد األمواج وا 

 .(3) معين" تقدمها التدريجي غير المحسوس ليس لها حد
أن كل لهجة هي لغة قائمة بذاتها، غير أن العالقة بين اللغة  يخلص البحث من ذلكو 

ميزها، ، لكل منها ما يعدة لهجات ينضوي تحتها نعام بالخاص، فاللغة يمكن أواللهجة هي عالقة ال
 يجمعها في نهاية األمر مجموعة من الخصائص والصفات اللغوية التي تشكل لغة مستقلة.

                                                           

 .03في اللهجات العربية، ص (0)

 .70م، ص0333 القاهرة، فصول في فقه العربية، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، (8)

  .75المصدر السابق، ص (5)

 .27م، ص0323تطور اللغوي، عبد الصبور شاهين، مؤسسة الرسالة، بيروت، في ال (2)

 .508ص، اللغة (3)
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 الفةا ا وا
 لكار له ة الداللية فف الحقوا

 ا ةليير رفح مدياة
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 توطئة:

 الحية، ائناتالك باقي عن بها تمي زوا والتي األولى بين البشر التواصل طريقة اللغة تعد  
 تجمع التي ةالمشترك العوامل أحد وهي واضحة، بصورةٍ  النفس عن للتعبير القدرة اللغة توفرحيث 
 فقد أيضاا، واحدال البلد في تختلف وقد اللغة، نشوء بعد فتنشأ اللهجات وأم ا بعضها، مع األممأفراد 
 وعدد من واحدة   لغة   الواحد البلد في فيكون مختلفة، بلهجةٍ  الواحد البلد في منطقةٍ  كل   تتميز

 .بها اللغة نتكل م التي الطريقة هي اللهجة إن   القول فيمكننا اللهجات،

دراسة لهجة تعد من لهجات مدن فلسطين، وهي لهجة تنضوي تحت ب اختص البحثولذلك 
اللغة األم وهي اللغة العربية، أال وهي لهجة مدينة رفح، تلك المدينة التي تقع على الحدود بين 

د حلقة هي تعأعتى وأقدم الحضارات، والتي عايشت واستقبلت تحت جناحيها كل من مر بها، ف
، فجمعت في طياتها مزيجاا من اللهجات التي تنتمي إلى اللغة األم وهي قياوصل بين أسيا وأفري

 اللغة العربية.

ا ألفاظ فضمت في جنباته الحضارة في لهجة مدينة رفح، حيث تناولت هذه الدراسة ألفاظ
األدوات المستخدمة في المأكل والمشرب والملبس والمنزل، واألدوات المستخدمة في الحرف الشعبية 

اتات، ثم تناولت النبو اعة والصيد وغيرها، ثم تناولت ألفاظ الطبيعة، بما فيها ألفاظ الحيوانات كالزر 
بالقضاء العشائري، والطب الشعبي، حيث تناولت  اظ العلمية القديمة المتعلقةهذه الدراسة األلف

 ية.الدراسة هذه األلفاظ من الناحية الداللية المعجمية، مكونة في مجموعها حقوالا دالل

ب تصنيف األلفاظ في البداية كالا حسليل األلفاظ على طريقة اعتمد البحث في تحلقد 
 على:  واشتملالداللية،  حقولها

 .المعنى اللهجي الد ارج للكلمة 
 .المعنى المعجمي  للكلمة، بالرجوع إلى ُأم ات المعاجم 
 . ، والمعجمي   عقد مقارنة بين المعنى اللهجي 
 الشعبي الفلسطيني، والمعاجم والموسوعات والقواميس الجديدة. الرجوع إلى كتب التراث 
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ثم اعتمد البحث طريقة التصنيف األلفبائي لأللفاظ مع الزيادات، بعد أن تم تصنيفها ضمن 
 مجموعات خاصة ومتقاربة. وتم اإلشارة إلى األلفاظ المشتركة مع لهجات مدن مجاورة بعالمة "*".

واة، من عَدد اختيارتم  الد راسة، هذه وألغراض  فيهم رتتواف يكونوا ممن أن في مجتهداا الر 
 تأثرينم ُأمي ين، وغير شبه ُأمي ين أو كونهم حيث من ومواصفاته، الحديث اللغوي البحث شروط
 أجل نم ذلك كل   وسالمته، جودة ال نطق إلى إضافة االرتحال، أو المطالعة بفعل غيرهم بلهجات
  .حقيقي ة لغوي ة مادة على الحصول

 

 الفةا ا وا فقد كاات لل  الاحو اآلتف: و ما مجاحث

  .المجحث ا وا _  لفان الحضارر 
وضم ثالثة حقول وهي: ألفاظ األدوات المستخدمة في الطعام والشراب والطهي، وألفاظ 

 ساألدوات المستخدمة في الحرف الشعبية، الزراعة والصيد والغزل وغيرها، واأللفاظ الخاصة بالملب
 والمسكن.

 .المجحث الثااف _  لفان العجيعة 
 وضم ثالثة حقول وهي: ألفاظ الطبيعة، والحيوانات، والنباتات الخاصة بالبيئة الرفحية.

 .المجحث الثالث _ ا لفان العلمية 
 وضم حقلين هما: األلفاظ الخاصة بالقضاء العشائري، واأللفاظ الخاصة بالطب الشعبي.

 

 

 

 

 

 



39 
 

 
 
 

 المبحث األول
 ألفاظ الحضارة
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 ا دوات المادلية الخاةة جالمأكا والمشر : -1-1-1
 ا دوات الخاةة جالمأكا: -1-1-1-1
 : * )الجاعية(-1-1-1-1-1

نها م ألغراٍض عد ة ، تستخدماا مصنوع من الخشب مجور تجوير  وعاء: هي المعنى اللهجي
سم، وتستخدم أيضا  71سم وعرض  71، بطول تقريباا  اا شخص خمسة عشرتقديم الطعام الكثير ل

 .(0) لعجن العجين

ب إلى ، وهي أقر لمناسباتم أو اـدم للوالئـاج، تستخـب والصـخشالن ـاء مـوع أيضاا  ةـ"الباطيو
. (5) في شكلها، ويستخدمها أفراد العائلة في طعامهم، ويقدم فيها الطعام في المناسبات" (8) القروانة
 نضم من وأدرج" لألكل واسع وعاء: باطية: "أن غزة قطاع في اللهجي التداخل كتاب وورد في
 .(2)الفارسية  األلفاظ

الباطيُة من الزجاج عظيمة ُتم أل من الشراب وتوضع "ورد في اللسان أنها جاءت بمعنى: 
َمها وكثرة ما ظَ َيغ ِرُفوَن منها وَيشَربون، إذا ُوِضَع فيها الَقَدُح َسح ت  به وَرَقَصت  من عِ  ُشر ببين ال
إذ جاء فيه أن  "الباِطَيُة: إناء   ؛المعجم الوسيط مت فقاا مع اللسان. وجاء في (3) "من الشراب فيها

  .(6) "عظيم من الز جاج وغيره ُيت خذ للشراب

وفي معجم األلفاظ التراثية في فلسطين: "الباطية هي إناء من خشب أو زجاج ونحوه ُيسَكب 
فيه الطعام، والباطية الصغيرة ُتَسم ي: كرمي ة: وهي قصعة من خشب؛ وقد ُتسَتعَمل للعجين أو 

                                                           

 ، والحاج: عبد الحميد سليم سالم الشاعر. الحاج: يوسف حمد قشطة، والحاج: محمد محمود حسين ماضي رواه (0)

"القروانة: صينية واسعة من الخشب، أصبحت في وقت الحق من الفخار أو األلمنيوم وأحيانا النحاس، يوضع فيها الفت  (8)
أو المفتول، وهي أقرب إلى أن تكون مفلطحة غير مرتفعة الحواف، يأكل فيها أفراد العائلة مجتمعين"، التراث الشعبي 

 .573مكتبة اليازجي، فلسطين، ص الفلسطيني مالمح وأبعاد، خليل إبراهيم حسونة،

 .573المصدر السابق، ص (5)

 .831م، ص8113 المناعمة، الجليل عبد ميدانية، لغوية دراسة غزة قطاع في اللهجي التداخل (2)

 لسان العرب، بطا. ((3

 بطن. م،8110مجمع اللغة العربية المعاصر، القاهرة،  المعجم الوسيط، (6)
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 نالثريد أو لحفظ الخبز، وأم ا صحن الخشب فُيَسم ى: هنابة، وقال دَخرون: الباطية: ِوعاء للسم
 .(0) الماعز غالباا  يكون من جلد

بين المعنى المعجمي  والمعنى  من جانب دخر واختالفاا  من جانب يبدو أن َثم ة ات فاقاا 
  ، فاالت فاق يتمث ل في كون الباطية إناء مجو ف.في اللهجة الداللي

أم ا االختالف فيبدو فيما يوضع في الباطية من ناحية، وفي صناعتها من ناحية أخري 
 من الزجاج أم الخشب.

 تخدمويس الزجاج من يصنع كان حيث اتسع، قد الباطية لفظ داللة أن سبق مما والراجح  
 ب،الخش من المصنوع الوعاء على المعاجم، ثم تطور اللفظ وأصبح يدل في ورد كما للشراب،
 .الطعام لتقديم ويستخدم

 : * )الجاجور ... الَججور(-1-1-1-1-4

از ـــــى الكـــل علــل، يعمــة أرجــه ثالثــن النحاس، لــــوع مــمصن جهاز: اللهجــي المعنـــى 
 .(8) األبيض

 ولم ترد في المعاجم القديمة والحديثة، ولكنها وردت بمعنى باخرة، وقد يكون أصلها أسبانياا. 
لكاز مثالا هو: ب ور ابوورد في معجم األلفاظ التراثية في فلسطين: " بابور أو بب ور، ج: بوابير، و 

صغيرة من نحاس، تقوم على ثالث أرجل، وتعمل بواسطة الكاز المحقون في بطنها، ولها في  دلة
أعالها ما ُيشِبه الطربوش الذي يشتعل عند التشغيل، وتستعمل األداة للطبخ وغلي السوائل أو 

 .(5)تسخينها 

عدة مدن  ا اللفظ فيحيث ورد هذوالراجح أن هذا اللفظ تفردت فيه اللهجات الفلسطينية،  
، وخاصة مدن قطاع غزة حيث عرف بأنه: " دلة مصنوعة من النحاس تمأل بزيت فلسطينية دخرى

 .(2)الكيروسين، تشعل في رأسها النار، وتستعمل للطبخ وغيره" 

                                                           

 .82ص، 8117 ناشرون، لبنان مكتبة لوباني، علي حسينمعجم األلفاظ التراثية في فلسطين،  (0)

 ، والحاج: فاروق حسين حسن فوجو.الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: سليمان محمد سليمان رشوان رواه (8)

 .88معجم األلفاظ التراثية في فلسطين، ص (5)

 .36ص لهجة بيت الهيا دراسة صوتية، (2)
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 .(: اللِّكَّير  و الم ْديةالخوةة)-1-1-1-1-3

، ى اللهجيالمعن : دلة حادة من أدوات المطبخ، تتكون من مقبض خشبي  أو بالستيكي 
 .(0) ، تستعمل للذ بح وتقطيع اللحوم والخضراوات والفواكهمن حديدونصل 

ية، تذكر وتَؤنث" في الوسيط: ألة  يذبُح بها أو زاد . و (8) ورد في لسان العرب: "الس ك يُن الُمد 
 .(5) الس ك ين"يقطُع، والس ك يَنُة: 

والراجح مما ورد في المعنى اللهجي والمعجمي للفظ أنه ال تطور للفظ، حيث حافظ على 
 معناه الداللي، مع تعدد األلفاظ الدالة عليه، مما يجعله ينطوي تحت باب الترادف.

 : الَرَح ع ال اروشة. * )الَرَحار(-1-1-1-1-2

 ح والشعيرن القمــو بالطتين، تستخدم لطحأن ن حجريـــة مــ: أداة مكوناللهجي ىــالمعن
وهي رحى اليد، وكانت مستعملة في فلسطين والبالد المجاورة، ُيسمى الحجر السفلي  .(2)والذرة 

الرحى أو الحجر السفلي محور يدخل في ثقب في مركز ويتوسط منها )الر حى( والعلوي )المرداه(، 
المرداه، وتسكب الحبوب في هذا الثقب فُتطحن ويخرج دقيقها من بين الحجرين عند محيــط 

 .(3)دائرتيهمـــا، وتدار المرداه بواسطـة مسكـة مـــــن الخشــب مثبتة فــي وجههـــا العلوي بقرب محيطه 

 ُرِحي  و  وَأر حاء   َأر حٍ  والجمع بها، ُيط َحنُ  التي معروفة: َحىوالر   ورد فـي لسان العرب: "
ِحَية "   ويدار  اآلخــــر َأحُدهمــا علــــى يوضع مستديران حجران والر َحــــى: الر حــــا، . وزاد الوسيـــط: "(6)وَأر 

                                                           

 ، والحاج: سامي محمد مصطفي زعرب.الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة رواه (0)

 لسان العرب، سكن. ((8

 المعجم الوسيط، سكن. (5)

الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج يوسف حمد قشطة، والحاج: سليمان محمد سليمان رشوان، والحاج:  رواه ((2
 ، والحاج: عطية عجية عواد الشاعر.لباد محمود عليان حجازي

محمد توفيق السهلي، مركز جنين للدراسات االستراتيجية،  موسوعة المصطلحات والتعبيرات الشعبية الفلسطينية، (3)
 .068، 060ص م،8110

 لسان العرب، رحا. ((6
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َلى  .(8) وفي معجم الرائد: "جاروش: اسم طاحونة اليد". (0) ُقطٍب" على اأَلع 

والراجح من المعنى اللهجي والمعنى المعجمي، أنه ال يوجد تطور حاصل لداللة اللفظ، 
 مع تعدد األلفاظ الدالة على المعنى الداللي.

 : * )الّدْجِدّية(-1-1-1-1-1

: إناء عميق وصغير يوضع فيه المرق واللبن والطعام، وربما ُسم يت زبدية المعنى اللهجي
دة فيها بعد أن تستخلص من اللبن، وهو مصنوع من الفخار. واإلناء بذلك نسبة إلى وضع الز ب

 .(5) األكبر منه يطلق عليه كشكولة

تستخدم لتلقي الطعام مهما كانت درجة حرارته، وهي بأحجام مختلفة أهمها ما "الزبدية: و
ومن المعروف أن أهل  .(2) هو بحجم القيشاني، وأهم استخدامات الزبدية أن يوضع بها السلطة"

غزة وحتى اآلن ال يستسيغون تناول السلطة إال إذا كانت موضوعة في الزبدية، وقد اشتهرت منطقة 
، وجمع ِزُبدية في اللهجات الفلسطينية زبادي ي صناعتها واستخدامهاـــغزة وجنوب فلسطين ف

  .(3) وزب دي ات

ب ِدي ة": وعــــالوسي وورد فيلم يرد في المعاجم القديمة لفظ "الزبدية"،  اء من الخزف ـــط أن  "الز 
وفي معجم اللغة العربية المعاصرة: "الجمع زبادي  .(6) ا اللبنــــر فيهـــالمحروق المطلي  بالميناء يخث  

 .(7)وُزبدي ات وِزبدي ات" 

                                                           

 الوسيط، رحا. (0)

 مصطلح الجاروشة. ،0338جبران مسعود، دار العلم للماليين، بيروت،  معجم الرائد، (8)

، والحاج: عودة محمد مصطفي الحاج: سليمان محمد سليمان رشوان، والحاج: محمد محمود حسين ماضيرواه  (5)
 فوجو.زعرب، والحاج: فتحي حسن طلبة 

 .572التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص (2)

 .322والقاموس العربي الشعبي الفلسطيني، ص .052موسوعة المصطلحات والتعبيرات الشعبية الفلسطينية، ص ((3

 المعجم الوسيط، زبد. (6)

 معجم اللغة العربية المعاصرة، زبد. (7)
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نالحظ هنا من المعنى الداللي والمعجمي للفظ "الزبدية" تنوع استخداماته، فاستخدامه 
 اا للفظ من ناحية التسمية، واستخدامه لألطعمة الساخنة كان مطابق اا لوضع الزبدة فيه كان مطابق

 للمادة التي صنعت منه وهي الفخار؛ ألنها تحفظ الحرارة وتتحملها.

1-1-1-1-6-) ْحر   : * )الةَّ

 .(0) نواعهأ: إناء صغير يوضع فيه الطعام بشتى اللهجي المعنى

ُن:ورد في لسان العرب:  ح  المعجم  . واختلف معه(8)بالصغير"  وال بالكبير ال القَدحُ  "الص 
ُن: القدُح العظيمبأن الوسيط ح   .(5) : "الص 

َعُة الصغيرة، الطبق، القدح  وفي القاموس الشعبي الفلسطيني: "الصحن ج صحون: الَقص 
 .(2)الضخم" 

 : * )العََّجق(-1-1-1-1-1
 .(3) ُتستخدم لتقديم الطعام، مصنوع من الحلفة والخوص كبيرة ي ةينَ : صِ المعنى اللهجي

. والطبق الغويط (6)ويشبه السدر أو الِصيَنية، ويكون غالباا من قش  سنابل القمح الُمَلو ن المجدول 
 .(7)ذو القعر العميق يسمى سلطانية 

وضع يوورد في كتاب التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد أن: "الطبق: وعاء كبير 
 .(2) عليه العجين وينقل إلى الطابون أو الفرن، وهو مصنوع من الحلفاء المغلقة بالخوص"

                                                           

الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة، والحاج: لباد محمود عليان حجازي، والحاج:  رواه (0)
 ، والحاجة: عائشة أحمد محمد زعرب. سليمان محمد سليمان رشوان

 لسان العرب، صحن. (8)

ُن. (5) ح   المعجم الوسيط، الص 

 .780القاموس الشعبي الفلسطيني، ص (2)

 ، والحاج: نعيم محمد مصطفي زعرب.محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطةالحاج: رواه  (3)

 .827معجم األلفاظ التراثية في فلسطين، ص (6)

 .25ص د.ت، مدخل إلى الفولكلور الفلسطيني، فؤاد عباس، دار الموقف العربي، ودار عابدين للطباعة، القاهرة، (7)

 .576التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص ((2
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. أما المعجم (0) وقد ورد في لسان العرب أن الط َبُق الذي يؤكل عليه أو فيه، والجمع أط باق    
: "الط بق" اإلناء يؤكل فيه" فيه الوسيط فقد جاء َكُبن  ورد لفظ الطبق في قوله ت .(8) أن   عالى: " َلَتر 
 .(5)طبقاا عن َطبَق" 

 مم ا ورد في المعاجم أن  الط بق كان يستعمل في أمرين: الراجحو 

ل: إناء يوضع عليه الط عام، أو الخبز. وهو بهذا يشبه سدر الط عام، وهذا ما جاء في  األو 
إذ يقول: "ما فضل من الطعام على الط َبق الذي يؤكل عليه" وكلمة "عليه" تدل على أن ه  ؛اللسان

 إناء يوضع فوقه.

، يوضع فيه أنواع شت ى من األطعمة، وهو  ، أو بالستيكي  ، أو معدني  الث اني: وعاء زجاجي 
كلمة ل فيه، و كن الط عام. وهذا ما جاء في معجم الوسيط ان: "الط بق" اإلناء يؤ ح  بهذا يشبه صَ 

 "فيه" تعني بداخله.

 ست، والَحلًّة، والِقد ر.ومن مرادفاتها، الد  : * )العَّْاَ َرر(-1-1-1-1-9

: عبارة عن ِقدر أو إناء من النحاس أو األلمنيوم ُيستعمل ألغراض الط هي، المعنى اللهجي
غير، والمتوسط، والكبير، وسمي اإلناء األكبر   ومن الطنجرة "ِقد ر" وهومنها أنواع وأحجام، الص 

 .(2) األعراس عامدنية ُتستخدم لط

جرة، بل ورد في القاموس المحيط لفظ "الط نجير" ن  لم يرد في المعاجم القديمة لفظ طَ و 
وتي ة، كحذف الياء من لفظ (3) بالكسر ، وهي نفس داللة الط نجرة مع إجراء بعض الت عديالت الص 

ضافة تاء الت أنيث   . (6) على الط نجرة، وفتح الط اء بدالا من كسرهاالط نجير، وا 

 

                                                           

 لسان العرب، طبق. (0)

 المعجم الوسيط، طبق. (8)

 .56االنشقاق  (5)

 ، والحاجة، نعامة محمد مصطفي زعرب.الحاج: يوسف حمد قشطة، والحاج: محمد محمود حسين ماضي رواه ((2

 )الطنجير(.، ه0522، 8رية، مصر، طالقاموس المحيط، الفيروز أبادي، المطبعة الحسينية المص (3)

 .853، 852، ص0331األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، مكتبة النهضة، مصر،  (6)



46 
 

 .(0) وورد في المعجم الوسيط لفظ الط ن َجَرُة: "ِقد ر  أو َصحن من نحاس َأو نحوه، والجمع طناجر"

في القاموس الشعبي العربي الفلسطيني أن: "الط ن َجرة: إناء للطبخ، والجمع طناجر،  وقد ورد
رة"ِقدر  من نحاس أو معدن، عامي ومنها في العربية كما ذكر  .(8) ة من التركية، فصيحها تُنج 

 .(5))الطنجير(، وفي محيط المحيط ذكر أنها فارسية األصل 

  والراجح أن المعنى الوارد للفظ في اللهجة قريب من معناه المعجمي الذي يورده الوسيط. 

 المقالة حاليا.: * )العوى(-1-1-1-1-1

على شكل وعاء مستدير من وهو . (2) أداة تستخدم لقلي الطعام واللحم المعنى اللهجي:
 .(3) الصاج، يقلى فيه البصل "يحل وس" والتقلية التي توضع على الطبيخ، لذلك تسمى مقلى"

، طوى نهاره جائعاا فهو طاٍو وطوى أي خالي البطن جائع ورد في مختار الصحاح: "الط َوى: الجوع
. ويبدو من المعنى المعجمي أن لفظ طوى (7). وورد في الوسيط: "طوى فالن: جاع" (6)" لم يأكل

 المستخدم في اللهجة هو اسم دلة من الجوع.

وورد في اللسان: "َقَلي الشيء َقل ياا، َأن َضَجه على الِمق الة. يقال: َقَلي ت اللحم على الِمق ِلى 
 .(2) "لك الحب  ُيق َلى على الِمقلىَأق ِليه َقل ياا ِإذا شويته حتى تُن ِضجه، وكذ

                                                           

 المعجم الوسيط، طنجر. (0)

م، 8110 ،جمعية إنعاش األسرة، فلسطين القاموس العربي الشعبي الفلسطيني اللهجة الدارجة، د. عبد اللطيف البرغوثي، (8)
 .730ص

 .020موسوعة المصطلحات والتعبيرات الشعبية الفلسطينية، ص (5)

الحاج: لباد محمود عليان حجازي، والحاج: سليمان محمد سليمان رشوان، والحاج: محيسن حسن عبد الرازق  رواه ((2
 ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة، والحاج: محمد محمود ماضي.

 .576التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص (3)

 وكذلك في اللسان. مختار الصحاح، طوى. ((6

 المعجم الوسيط، طوى. (7)

 لسان العرب، قال. (2)
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ونالحظ من المعنى المعجمي أن الِمق الة هي نفسها في المعنى الداللي لكلمة "الطوى": 
 بض، يستعمل في قلي البيض واللحم.فهي وعاء معدني مستدير ومجوف له مق

  : * )ال،رجاا(-1-1-1-1-12

ن ـيتم غربلة القمح وما بقي م: هو أداة مصنوعة من الجلد محاط بخشب اللهجي المعنى
. (0) و أداة مستديرة ذات ثُقوب، ُينق ي به الَحب  بعد جرشهــل" وهـة "منخـو مرادف لكلمـرن، وهـالج
 .(8)شبكة واسعة الثقوب  وذاطوق خشبي  كبير،  اا، ذاضخم منخالا  الغربال ويعد

 عيون واسعة نوعاا  "الغربال: طارة كبيرة من الخشب بها خيوط متشابكة من الجلد ذاتو
ما، يوضع به العدس والفول والكرسنة والقمح وينقى )يغربل( ليصبح معداا لالستخدام، كذلك يوضع 

 .(5) فيه السميد لصنع المفتول"

َبَل" الشيء نخله، والغِ  قيق به، معروف، غربلت الد لَ ربٍ باُل: ما غُ ر  ورد في اللسان: "َغر 
بها الَحب   ىاة تشبه الد ف  ذات ثقوب، ُيَنقبال بأنه: "أدر  رف الغٍ . أما المعجم الوسيط فقد ع(2) وغيره

 .(3) من الشوائب

 يحتفظون زالوا الُمس نين ا لذين ما بعض ألسنة على نادراا، إال متداولة تعد لم غربال، وكلمة
مستعملة  غير الجاروشة دامت وما ويبدو أن الغربال مرتبط بالجاروشة،  قدٍيم. كتراثٍ  اآللة بهذه

 اللفظ وفي العملي ة، الحياة في والغربال، استخدام الجاروشة عدم ولعل .استعماله عدم فطبيعي
، إلى ال تطو ر عائد   كذلك، لت اآلالت فقد العلمي   محل الِمطحنة، كالطاحونة، الحديثة الكهربائي ة ح 

 الجاروشة.

 

 

                                                           

 ، والحاج: سالم نصر اهلل حماد برهوم.الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة رواه ((0

 .526معجم األلفاظ التراثية في فلسطين،  (8)

 .572 ،575التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص (5)

 لسان العرب، غربل. (2)

 المعجم الوسيط، غربل. (3)
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 :* )ف رر العياة  و الّعاج ور(-1-1-1-1-11

 .(0) ، وطبخ الطعاملخبيزن، ُيستعمل لـن والتبـن الطيـ: ُفرن ماللهجي المعنى 

: "َطبـان العــي لســورد ف  ون: ُــ الط ابأ، و ـي ال َتط فَ ــا كــاَر َيط بُنها َطب ناا: دفنهــَن النَـ رب أن 
فُنها" ط َفأ، لئال  تُ  ن فيه، وجاء في الوسيط: "الط اُبون الموضع الذي ُتط َبُن فيه الن اُر، أي تدف(8) َمد 

َدِثين الطابونة. والجمع: طوابيُن" ن، وفي استعمال الُمح  ، وجاء (5) ويطلُق اآلن على المخَبز أو الُفر 
، إذا ثبت  في مقاييس اللغة: " الطاء والباء والنون أصل  صحيح  يدُل على ثباٍت. ويقال اطبأن 

، ويقولون: َطَبنتُ   .(2) ها لئال َتطَفأ، وذلك موضُع الط ابون"النار: دفنتُ  وسَكن، مثل اطمأن 

المعجمي التشابه الكبير، وأنه ليس هناك تطور للفظ  والراجح من المعنى اللهجي والمعنى 
 في معناه الداللي.

1-1-1-1-14-)  :* )الِقْدر 

المعني الداللي في اللهجة: إناء يستخدم لطبخ الطعام الكثير وهو أكبر اآلنية، يستخدم في 
 .(3) طعام األعراس طبخ

 ن فوهتها أصغر منإالنحاس، وتختلف عن الطنجرة حيث  "والقدرة: هي إما من الفخار أو
ومنها  .قاعدتها ومنها ما يستخدم للطبخ، وللخبز حيث يوضع القدر على الفتحة العلوية للطابون

 .(6) ما يوضع به األرز واللحم ليؤكل على شاطئ البحر"

 َقَدرَ  بمعنى َأيضاا  واق َتَدر َطَبَخها،: َقد راا  وَيق ُدُرها َيق ِدُرها الِقد رَ  "وَقَدرَ ورد في لسان العرب: 
ِر، في يطبخ ما: والَقِديرُ . واط َبخَ  َطَبخَ  مثل  في َطَبخوا: لقومُ ا فيها، واق َتَدرَ  الط ب خُ : واالقتدارُ  الِقد 

                                                           

الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة، والحاج: لباد محمود عليان حجازي، والحاج:  رواه ((0
 سليمان محمد سليمان رشوان.

 لسان العرب، طبن. (8)

 الوسيط، طبن.المعجم  (5)

 طبن. م،0373أحمد بن فارس الرازي، تح: عبد السالم هارون، دار الفكر،  مقاييس اللغة، (2)

 ، عبد الحميد سليم سالم الشاعر.الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطةرواه  (3)

 .572التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص (6)
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ُر: ِإناء  ورد في المعجم الوسيطو  .(0) ِقد ر"ٍ  : ِوعاء  مؤنثة وقد تذك ر. والِقد ر الكاتمة ،يطبخ فيه : "الِقد 
 .(8) "ع: ُقُدور  ــار. والجمـــك البخــر مدة، وذلك بكتمــي أقصــم الغطاء، إلنضاج الطعام فــــللطبخ محك

والراجح مما ورد في المعنى اللهجي والمعنى المعجمي للفظ، أنه لم يحصل تطور أو تغير 
 . في المعنى الداللي له

 

 0-1-1-1-13-)  : * )الَكاا ور 

و الطين أ : موقد يستعمل للشواء، أو في الديوان للقهوة، مصنوع من المعدناللهجي المعنى 
وُيشعل بالفحم أو الخشب لُيَتَدف أ به في أي ام البرد، كانت تصنعه النساء من  .(5) المخلوط بالقش

 .(2)تراب )الرك اخ( الضارب إلى الصفرة 

كتاب التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد أن "الكانون": كتلة من الطين  وذكر في 
المجبول على هيئة حلة الطعام المفرغة، لها واجهة بدون جدار، وثالثة نتوءات يتم الطبخ عليه 
سواء في الشتاء أو في الصيف أحياناا، كما تستخدم للتدفئة، ولقد أخذ االسم "كانون" من اسم شهر 

 .(3) رص البرد، ليعني أن هذا يصلح للتدفئة التقاء شر برد كانون شديد البرودةكانون قا

ِقُد"، والوسيط، والص حاحالعرب ورد في معجم لسان : "الكانوُن والكانونُة، الَمو 
 (6). 

والواضح من المعنى اللهجي والمعجمي التشابه في المعنى، ولم يحصل أي تطور أو 
 تغير للفظ في معناه الداللي.

 
                                                           

 لسان العرب، قدر. (0)

ُر. ((8  المعجم الوسيط، الِقد 

، والحاج: الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة، والحاج: لباد محمود عليان حجازي رواه ((5
 فاروق حسين حسن فوجو، والحاج: عطية عجية عواد الشاعر.

 .205معجم األلفاظ التراثية في فلسطين، ص (2)

 .572التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص (3)

 لسان العرب، والوسيط، ومقاييس اللغة، كنن. (6)
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 : * )َكْشك وا(-1-1-1-1-12

ب ِدي ة وأصغر من اللق اناللهجي المعنى ، (0) : هو ِإناء لوضع الطعام، وهو أكبر من الز 
وهـــو إناء فخاري أصغر مــن صحن أبو  .(8) ا المقبالت"ــن الفخار، وتوضع فيهـــ"والكشكولة: م

 .(5)عشرة 

ُكول: جمع  َمُع ِفيِه مَ ورد في معجم الغني: "َكش  ُكوُل ال ُمَتَسِوِل: ِوَعاُء َيج  ا َكَشاِكيُل، َكش 
 .(3) . وفي معجم الرائد "اسم: وعاء يجمع فيه المتسول رزقه، جمع: كشاكيل"(2) ُيَتَصد ُق ِبِه َعَلي هِ 

أخر كما ذكر معجم اللغة العربية المعاصر بأن: "َكش كول: جمع  ىوورد لفظ كش كول بمعن
ر التلميذ، مجموعة من األوراق البيضاء أو المسط رة مغلًّقة بورٍق ُمقو ي: كشكول كشاِكيُل: دفت
 .(6) محاضرات"

لم يرد لفظ "كشكول" في المعاجم القديمة، بينما ورد في المعاجم الحديثة بمعنى مختلف 
 عن بعض المالمح التمييزية. عن المعنى اللهجي، مستغنياا 

 مرادفاته: العَّْلتع والعُّش ْت.: ومر * )اللََّ ر(-1-1-1-1-11

 .(7) : هو إناء مصنوع من الحديد ُيستخدم للغسيل ويستخدم في االستحمامالمعنى اللهجي

نا ورد في اللسان: " : خَبطه وخَلطه بدقَلَجَن الوَرَق َيل ُجُنه َلج  يق أو ، فهو َمل ُجون  وَلِجين 
 .(2) شعير. وكل  ما ِحيَس في الماء فقد ُلِجَن"

                                                           

، والحاج: عودة محمد مصطفي الحاج: سليمان محمد سليمان رشوان، والحاج: محمد محمود حسين ماضي( رواه (0
 زعرب، والحاج: فتحي حسن طلبة فوجو.

 .573بعاد، صالتراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأ (8)

 .033العادات والتقاليد الفلسطينية، محمد سليمان شعت، دار النمير، لبنان، ص (5)

َكول .، 8105 القاهرة، العزم، أبو الغني عبد، لغنيمعجم ا (2)  مصطلح َكش 

 مصطلح كشكول.، معجم الرائد (3)

 م، َكش كول.8112 القاهرة، معجم اللغة العربية المعاصر، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، (6)

 الحاج: سليمان محمد سليمان رشوان، والحاج: محمد محمود حسين ماضي. رواه (7)

 .لسان العرب، لجن (2)



51 
 

 .ية األصلكلمة فارس قيلوعاء يوضع فيه الماء، و وهو ويرادفها في المعجم كلمة "الط س ت": 
ف ر، ُأنثورد في لسان العرب أن  "ا . فإذاىلط س ت" من دنية الص  َت، جمعت أو َصغ   ، وقد ُتذكر  ر 

، وُطَسي س   ؛رددَت السين اموس المحيط . وفي الق(0) ألنك فصلت بينها بألف وياء، فقلت: ِطساس 
، َأب دَل من إحدى السينين تاء ، وُحِكَي بالشين المعجمة وفي الوسيط هو "إناء  .(8) "الطسُت" الط س 

  .(5)كبير مستدير من نحاس أو نحوه يغسل فيه يؤنث ويذكر والجمع طسوت وطشوت" 

جود و بأنه إناء من نحاس أو ألمونيوم أو بالستيك يستخدم للغسيل )قبل وعرف الطشت 
 .(3) : صحن للعجين"بأنه لَجن  ال"وعرف  .(2) الغساالت(

، ولكن ثمة اختالف ىاظ الثالثة مترادفة من حيث المعنأن األلف ومما سبق نخلص إلى
 االستخدام، فتارة يستخدم للعجين، وتارة للغسيل، وتارة من دنية السفرة. طريقةواحد هو 

 

 : * )الِمَداَّة(-1-1-1-1-16

: أداة مصنوعة من الخشب لها مقبض يمسك باليد ومستدير من األسفل، اللهجيالمعنى 
 .(6) يستعمل لدق  األشياء كالثوم والفلفل

خاصة النحاس، ترتبط ارتباطاا كامالا بالهون أو  ن"المدقة: قطعة من الخشب أو المعدو
الثوم مثل الملح و  سطتها دق األشياء الموجودة في قاع الهون أو المصحاناالمصحان، حيث يتم بو 

                                                           

 نفسه، طست. (0)

 المعجم الوسيط، الط س ُت. (8)

 معجم الوسيط، طست وطشت. ((5

 .836التداخل اللهجي في قطاع غزة، ص (2)

 .71لهجة بيت الهيا دراسة صوتية، ص (3)

 ، والحاج: نعيم محمد مصطفي زعرب.الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة رواه (6)
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د قة: المخي م وقد يقول أهل .(0) وغيره"  صل،و  همزة وتعويض الالم، حذف إلى ال ناطق يعمد حيث ام 
د  : يقول والبدوي  ( الِمَدق ة) من بدال َدأ َأة،: يقول والمدني   گة،ام  َدك ة : يقول والقروي   ام   .(8)ام 

والر ض  في كل وجه، وقيل هو أن تضرب الشيَء ورد في لسان العرب: "الد ق ": الَكسر 
قيُق: إنعاُم الد ق . والِمَدق  والِمَدق ُة والمُ  ُدق : ما بالشيء حتى َتهِشَمه، َدق ه َيُدق ه َدق اا ودَقق ُته فان َدق . والت د 

: ما يُ وجاء في القاموس المحيط: "الِمَدق ُة والِمَدق  والُمدُ  .(5) دَقق َت به الشيءَ  َدق  ق ، بضم تيِن، ناِدر 
 وهذا اللفظ اللهجي ذو أصل فصيح. .(2) به"

 

ْوَاة(: -1-1-1-1-11  )المر واة(ع  و )ال  

وخوص النخل، ُتستخدم لتخزين الخبز  اءلف: هي سلة مصنوعة من الحاللهجي المعنى
وهي وعاء مستدير عميق نسبياا، ُيصنع أحياناا من القش، إذا كانت كبيرة الحجم  .(3) والحفاظ عليه

تدعى )الجونة(، أما ذو الحجم المتوسط منه فيدعى )الُقب َعة(، وكالهما يستخدم لحفظ الخبز 
 .(6)والحبوب 

" رد فيو  َنة الُمط َبَقة، والجمع َسل  وِسالل  لسان العرب: " والس ل  والس ل ة كالُجو 
في  .(7) 

مستديرة  ةَ يل  لَ ونة": سُ وورد أن "الجُ  .(3). "والمرجونة: القفة" (2)المنجد: "الجونة الخابية المطلية" 

                                                           

 .576التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص (0)

لهجات مخيم عسكر دراسة صوتي ة داللي ة في ألفاظ األدوات المنزلي ة، والطعام والشراب، محمد عدنان طه، جامعة  (8)
 .8101وطنية، النجاح ال

 لسان العرب، دقق. (5)

 القاموس المحيط، َدق ه. (2)

 ، والحاجة: نعامة محمد مصطفي زعرب.الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطةرواه  (3)

 .050موسوعة المصطلحات والتعبيرات الشعبية الفلسطينية، ص (6)

 لسان العرب، سلل. (7)

 المنجد، جون. ((2

 المنجد، رجن. (3)
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: (0) تكون مع العطارين ماا دَ غشاة أَ مُ  ُجوَنُة: وعاء  صغير  من .  وورد في الوسيط أيضاا أن  "الَمر 
 .(8) ُخوٍص، واسُع البطِن، َضي ُق الفم، والجمع: مراجين"

 من خالل ما ورد نجد أن لفظ الجونة ولفظ المرجونة مترادفان، ويحمالن الداللة نفسها.

 :* )الم،رفة(-1-1-1-1-19

وهي معلقة  .(5) الطعام واللحم ف: أداة مصنوعة من الخشب تستخدم لغر اللهجي المعنى
رة تصنع أصبحت في الفترة األخيالطبيخ في الصحون واألوعية، و كبيرة جداا من الخشب يسكب بها 

 .(2) من األلمونيوم

َتَرَفهُ    فاا واغ  َتَرَف منه، وفي و  ورد في لسان العرب: "َغَرَف الماَء والَمَرَق ونحوهما َيغ ُرُفه َغر  اغ 
فاا  الصحاح: َغَرفُت الماءَ  غرفُة ما ُغِرَف به بيدي َغر   .(3) واِلم 

 

 :*)الِمْلَعقة(-1-1-1-1-11

ستعمل لتناول تُ ن الخشب أو المعدن أو البالستيك ـــة مــ: أداة مصنوعاللهجــي المعنـــى
 .(6) الطعام

: "الالم والعين والقاف أصل  يدل  على َلس ِب شيء بِإصبٍع أو أن مقاييس اللغة ورد في
ورد في و  .(7) َلِعق ُت الشيء أل َعُقُه. والل ع قة: ما تأخذه الِملعقة ... والِمل عَقة ما ُيل َعُق بهغيرها. يقال: 

لسان العرب: "َلِعَق الشيَء َيل َعُقه لع قاا: لحسه ... والل ُعوق: اسم ما ُيل َعُق، وقيل: اسم كل طعام ُيل َعُق 
                                                           

 . وكذلك الوسيط.لسان العرب، جون (0)

 المعجم الوسيط، رجن. (8)

الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة، والحاج: لباد محمود عليان حجازي، والحاج:  رواه (5)
 سليمان محمد سليمان رشوان.

 .573التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص (2)

 العرب، غرف. لسان (3)

 .الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة، والحاج: لباد محمود عليان حجازي رواه (6)

 مقاييس اللغة، لعق. (7)
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. (0) دة الَمالعق والل ع قُة، بالضم: اسم ما تأخذه الِمل َعقةُ من دواء أو عسل. والِمل َعَقُة ما ُلِعَق به واح
 .(8) وفي الوسيط: "الِمل َعَقة: أداة  ُيتناول بها الطعام وغيره

 

 :* )الم ْاخ ا(-1-1-1-42 -1

الثقوب الصغيرة، محاط  يدائرية الشكل، مصنوعة من الشبك ذ: قطعة اللهجي المعنى
 .(5) بخشب ومثبت به، يستعمل لتنقية وتصفية الطحين من الشوائب

ديدي ح شبكضيقة، والطارة الخشبية مغطاة ب"المنخل: طارة متوسطة من الخشب عيونه و
 .(2) رفيع جداا، يساعد على تنقية الدقيق وتنخيله من الشوائب"

له وانَتَخله: َصف اه واختاَره ىءَ ورد في لسان العرب: "َنَخل الش الا وتََنخ  والن خالة:  ،َين ُخله َنخ 
ل: َتن خيُلك الدقيَق بالُمن ُخل ِلَتع زل نخالته عن ُلبابه. والُمن ُخل: ما ُين َخل به" ل منه. والن خ  . (3) ما تُُنخ 

: "الُمن ُخل: أداة النخل"   .(6)وجاء في الوسيط أن 

1-1-1-1-41-) ر   : * )الَهاو 

ن ــــــم ةـــل والقهوة، مصنوعـاء كالثوم والفلفــدق األشيـــدم لــ: أداة تستخاللهجــــي المعنــــى
وهو جرن نحاسي صغير، سميك الحرف ثقيل، أعاله ُمَجو ف، له مدق ة نحاسية ثقيلة،  .(7) النحاس

 .(2)ُتمسك من وسطها، ُتسمى يد الهاون 

                                                           

 لسان العرب، لعق. (0)

 المعجم الوسيط، لعق. (8)

 .الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة، والحاج: لباد محمود عليان حجازي رواه (5)

 .575التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص (2)

 لسان العرب، نخل. (3)

 المعجم الوسيط، نخل. (6)

 الحاج: لباد محمود عليان حجازي، والحاج: سليمان محمد سليمان رشوان. رواه (7)

 .311معجم األلفاظ التراثية في فلسطين، ص (2)
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من ضروريات البيت يطحن فيه  الفخار أو الخشب،والهون: وعاء صلب من النحاس أو 
 .(0) القرفة ويدق فيه الفلفل والملح وعين الجرادة وغيرها أثناء عمل الدقة للطعام"

: "الهاء والواو والنون ُأصَيل  يدل  على سكون أو سكينة أو ذل  أنمقاييس اللغة ورد في 
ن"ــه عربي  صحيح، كأن ه فاعول مـــي ُيدق  بذــ. والهاُوون لل... ن الَهو 

ان العرب: ــــي لســورد فو . (8) 
عربي صحيح ... وقال الفراء: وتقول  هالهاَون: الهاوون أي بواوين األولى مضمومة الذي يدق ب"

ق  فيه؛ دَ لهذا الهاون الذي يدق به الهاوون بواوين. والهاُوُن والهاُوون، فارسي معرب: هذا الذي يُ 
قيل: كان أصله هاُوون ألن جمعه َهَواويُن مثل قانون وَقَوانين، فحذفوا منه الواو الثانية استثقاالا 

ورد في المعجم الوسيط: "الَهاُوُن و  .(5) وفتحوا األولى، ألنه ليس في كالمهم فاُعل  بضم العين"
  .(2) َدق  فيه"بضم الواو أو فتحها: وعاء ُمَجو ف من الحديد َأو الن حاس يُ 

أن  كلمة هاَون عربي ة األصل، ألن  غالبية المعاجم قد أجمعت على عروبة الكلمة،  الراجح
: "الهاوون الذي ُيَدق  به عربي  صحيح  ولم يقل أحد إن ها فارسية غير الفر اء. وقد ورد في الجمهرة أن 

 .(3) ألف واو" دال يقال هاَون ليس في كالم العرب فاَعل بع

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .573التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص (0)

 هون. معجم مقاييس اللغة، (8)

 لسان العرب، هون. (5)

 المعجم الوسيط، الَهاُوُن. (2)

 .5/025م، 0327جمهرة اللغة، ابن دريد، دار العلم للماليين، بيروت،  (3)
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 ا دوات المادلية الخاةة جالمشر : 1-1-1-4

 : *)اإلجريق(-1-1-1-4-1

فيه  ، يوضعبعد البلبل و أصغر األوانيــو إناء يستخدم للشرب، وهــ: هاللهجي ىـالمعن
ار، مزي ن بزخارف حمراء غالباا ما تكون رسماا نباتياا، وهو أسطواني  .(0) الماء مصنوع من الفخ 

 . (8)( من أسفله وأعاله، وله مقبض ومصب يسمى )فوهة الشكل، ويكون رفيعاا 

. وورد في المعجم (5)معرب"  فارسي أباِريُق، وجمعه إناء،: واإلب ِريقُ  ورد في لسان العرب: "
 .(2) أباريق": والجمع. السائل منه ينصب   وُخرطوم ُأُذن له ِوعاء: اإلب ِريق الوسيط: "

ضمن األلفاظ الفارسية وعرفه ")أبريز(، وعاء للشرب أورده الدكتور عبد اهلل المناعمة و 
. وعرفه كتاب التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد بأنه: يصنع (3) وغالبا ما يكون من الفخار"

من الفخار المحروق )األسود( أو األقل حرقاا )األحمر( للشرب، وهناك أنواع من األباريق لألعياد 
 .(6) والبهجة واإلثارةبعدة بعابيز لجلب الفرح 

 : * )الج ْلج ا(-1-1-1-4-4

. (7) : إناء صغير له فتحة صغيرة، يستخدم لألطفال، يوضع فيه الماءاللهجي المعنـى
 .(2) "البلبل: إبريق صغير الحجم يصنع لألطفال يلعبون به في األعياد والمناسبات"و

                                                           

 زي.محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة، والحاج: لباد محمود عليان حجاالحاج: محمد  رواه (0)

 .083موسوعة المصطلحات والتعبيرات الشعبية الفلسطينية، ص (8)

 لسان العرب، برق. (5)

 المعجم الوسيط، برق. ((2

 .831التداخل اللهجي في قطاع غزة دراسة لغوية ميدانية، ص  (3) 

 .572التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وابعاد،  (6)

 ، والحاج: عطية عجية عواد الشاعر.الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة رواه ((7

 .577التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد،  (2)
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. (0)ورد في اللسان عن ابن سيده: "والُبلبُل: قناة الكوز الذي فيه ُبلُبل  إلى جنب رأسه"  
 .(8) ورد في المعجم الوسيط:" الُبل ُبل: ِمَن اإِلبريق، قناُته التي َين َصب  منها الماء. والجمع: بالبل"

 

 :* )الَ رَّر (-1-1-1-4-3

 ،الُقل ةُ و ، ، وهي أكبر من الُكراز، واإلبريقهوتخزينالماء ناء  ُيستخدم لتعبئة : إِ اللهجي المعنـى

لي  .(5)ة ويسمي اإلناء األصغر من الجرة عس 

ار، َخَزفٍ  من ِإناء: ورد في لسان العرب: "الَجر ةُ  " َجر   وجمعها كالَفخ  ورد في و . (2) وِجَرار 
 ، "المعجم الوسيط: "الَجر ُة: ِإناء  من َخَزف. والجمع: َجر  . وفي معجم الرائد: "َجر ة: إناء (3) وِجَرار 

َتَها ِبَماِء الس اِقَيِة: ِإَناء  (6) واسع من خزف يوضع فيه الماء ونحوه" . وفي المعجم الغني: " َمأَلت  َجر 
َوتَاِن َوَفم  َواسع "  .(7) ِمن  َخَزٍف، َلُه َبط ن  َداِئِري  َوُعر 

ا في كتابه لفظ "َجر ة" من ضمن األلفاظ الفارسية وعرفه وأورد الدكتور عبد الجليل المناعمة
. ويعرفها كتاب التراث (2) "إناء من الفخار تستخدم في نقل الماء، له بطن كبير وعروتان وفم واسع"

الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد بأنها: وعاء فخاري أصغر من الزير يستخدم لنقل الماء، وبعد أن 
يناله القدم يستخدم لحفظ الزيتون والزيت حيث ينتفي النشع بعد أن  تمر عليه عدة شهور حيث

 .(3) يكون الزمن ساعد على إغالق مساماتها، وبعد تعبئتها تغلق فوهتها بالليف والطين

                                                           

 اللسان، بلل. (0)

 معجم الوسيط، بلبل. (8)

 ، والحاج: سامي محمد مصطفي زعرب.الحاج: لباد محمود عليان حجازي، والحاج: سليمان محمد سليمان رشوان رواه (5)

 لسان العرب، جرر. ((2

 المعجم الوسيط، الَجر ُة. (3)

 معجم الرائد، مصطلح َجر ة. (6)

 معجم الغني، مصطلح َجر ة. (7)

 .838ة، صالتداخل اللهجي في قطاع غزة دراسة لغوية ميداني (2)

 . 573التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص ((3
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 )الرَّْكور (:-1-1-1-4-2
 . (0) ر عن طريقهئ: دلو يتم استخراج الماء من الباللهجي المعنـى

َوةُ ورد في مختار الصحاح:  ك   . وأضاف(8)" الكاف بفتح وَرَكَوات   ِرَكاء   وجمعها للماء إناء "الر 

وة إناء  صغير من ِجل ٍد ُيش َرب فيه الماءُ في اللسان: "   : الركوة. وكذلك ورد في الوسيط أن: "(5)" الر ك 
كوُة: الد ل ُو الصغيرُة. والجمع: وفي المعجم  .(2) ِركاء " إناء  صغير  من جلٍد ُيش َرب فيه الماُء، وال ر 

َوة،  َرُب ِمن ُه الماُء" هاجمعو الغني: "ِرك  َوةا على ِجراِبِه: ِإناء  ِمن  ِجل ٍد أو َمع ِدٍن ُيش  . (3) ِركاء ، ُيَعل ُق ِرك 
 . (6) أما الثعالبي فقد قال: "إن ها أصغر أوعية الماء التي يسافر بها"

 :* )الّدير(-1-1-1-4-1

إناء كبير مصنوع من الفخار، يستخدم للشرب وحفظ الماء، ويحافظ على : اللهجي المعنى
ن الجرة ــ، ويسمي اإلناء األصغر ملحجمن حيث اـــن الزير مــر حجما مــبرودته، والجرة أصغ

 .(7) "عسلية"

: "الز يرُ  وفي الوسيط: "الِزي ُر: الُحب   .(2)" الد ن  وهو  هو الُحب  " ورد في لسان العرب أن 
" وورد في المعجم الغني: "َحَمَلِت الِزي َر على َكِتَفي ها: ال َجر َة  .(3) يوضع فيه الماء، والجمع: أزيار 

َفُظ فيها ال ماُء" ِل ُيح  روِطي ُة الش ك  اِر، َوِهَي َكبيَرة  َمخ   .(01) ِمن الَفخ 

                                                           

 ، والحاج: فتحي حسن طلبة فوجو.الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة رواه (0)

 ركا.م، 0333 بيروت، العصرية، المكتبة الرازي، الدين زينمختار الصحاح،  ((8

 لسان العرب، ركا. (5)

 المعجم الوسيط، ركا. (2)

 المعجم الغني، مصطلح ِرَكَوة. (3)

 .868، ص0223فقه اللغة، أبو منصور الثعالبي، مطبعة اآلباء اليسوعيين، بيروت،  (6)

 ، عبد الحميد سليم سالم الشاعر.الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة رواه (7)

 ، زير. وكذلك الصحاح.لسان العرب (2)

 المعجم الوسيط، الِزي ُر. (3)

 المعجم الغني، مصطلح ِزير. (01)
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 : * )الق لَّة(-1-1-1-4-6

ار: ِإناء ُيستخدم لتخزين اللهجي المعنـى  .(0) الماء، مصنوع من الَفخ 

ورد في اللسان: "والُقل ُة: الُجب  العظيم، وقيل: الَجر ُة العظيمة، وقيل: الَجر ُة عامة، وقيل 
ط ـــي الوسيـــفورد . (8)الكوز الصغير، والجمع ُقَلل وِقالل، وقيل: هـــو إناء للعرب كالُجــر ة الكبيــرة" 

ار ُيشَرُب منها"الُقل ُة: ِإناء  من ا" ورد في معجم الغني: "َمأَلت  ُقل َتَها ِبَماِء الن ه ِر: َجر ة  َكِبيَرة  . و (5) َلفخ 
اٍر"  أي أن القلة عبارة عن جرة كبيرة تستخدم لتعبئة الماء. .(2) ِمن  َفخ 
 

 : * )الك رّاد(-1-1-1-4-1

از والقلة، مصنوع من الفخار، يمت: إناء يستخدم للشرب أكبر من اإلبريق اللهجي المعنـى
 .(3) بمقبض وفتحة لخروج الماء

 .(6) والكراز أصغر من العسلية وأكبر من اإلبريق، يستخدم للماء أيضاا وهو من الفخار
 .(7)سم، وهو يشبه إبريق الفخار  21وهو وعاء فخاري ارتفاعه 

 .(2" ): "الُكراز" القارورةوالوسيط لسان العربفي  وردو 

 

 

                                                           

 ، والحاج: سالم نصر اهلل حماد برهوم.الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة رواه (0)

 لسان العرب، قلل. (8)

 .ةمعجم الوسيط، قل (5)

 نفسه، مصطلح قلة. (2)

 الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة. رواه ((3

 . 521التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص (6)

 .811العادات والتقاليد الفلسطينية، ص (7)

 المعجم الوسيط ولسان العرب، كرز. (2)
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 :الشعجية الحرف فف الملتعملة ا دوات  لفان 1-1-4

  لفان ا دوات الملتعملة فف الدرالة: 1-1-4-1

 : * )جايكة(-1-1-4-1-1

: مكان ُيستخدم لتخزين التبن والشعير والقمح، مصنوعة من طوب الطين اللهجي المعنـى 
أمتار، بعرض  2-6صل طوله من . ي(8)وهي عبارة عن مخزن كبير كالمستودع  .(0) مع القش
أربعة أمتار إلى خمسة أمتار، مبنية من الطين، وليس لها منافذ باستثناء الباب الرئيسي، يصل من 

 .(5)وتنقسم لقسمين أحدها لخزن الغالل، والقسم اآلخر للحيوانات 

لشتاء اوتتكون البايكة من غرفة واسعة فيها المدواد لوضع طعام الحيوانات وعلفها سواء في  
أو الصيف، وللبايكة باب واسع جداا، سقفه عريض ومرتفع لتسهيل دخول الحيوانات وخروجها 

.(2) وتكون "البايكة" في الجانب األبعد من غرف النوم، محاولة التقاء رائحة الحيوانات وروثها
هجات للم يرد في المعاجم القديمة أو الحديثة لفظ "بايكة"، والراجح أن اللفظ تفردت فيه ال 

 الفلسطينية عن غيرها من اللهجات.

َبس الدواب البكيئة أي   فلعل لفظ بايكة هو بائكة بتسهيل الهمزة ويرجع في أصله إلى َمح 
، بناء (3)وكان حبسها  . وفي القاموس الشعبي العربي الفلسطيني: "بايكة ج بايكات وبوايك: َبَرك س 

 .(6)مسقوف بألواح الزنك" مؤقت 

 

  

                                                           

الحاج: محروس سالم برهم الحاج: عبد الحميد محمد حميدان النحال، والحاج: محمد عودة حسن النحال، و  رواه (0)
 صيام، والحاجة حمدة منصور محمد قشطة.

 .83معجم األلفاظ التراثية في فلسطين، ص (8)

 .05-08موسوعة المصطلحات والتعبيرات الشعبية الفلسطينية، ص (5)

 .575التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص (2)

 لسان العرب، بكأ. ((3

 .006القاموس الشعبي العربي الفلسطيني، ص ((6
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 : * )ال رر(-1-1-4-1-4 

والمكان الذي يجمع فيه الشعير والقمح  .(0) : هو الكوم الكبير من القشاللهجي المعنـى 
عداده للدراســة وهـــو البيدر، وفـــي بعض مناطق  .(8) ؛ أي فصل الحب عن القشبعد حصاده وا 
 .(5)فلسطين يسمونه )الحابون( 

نُ   ورد في  .(2)فيه"  يجفف الذي التمر موضع والَجِرينُ  ورد في مختار الصحاح: "الُجر 
، موضع: لسان العرب: "والَجرين  وقد ضمتين،ب وُجُرن، َأجِرنة والجمع والعنب، للتمر يكون وقد الُبر 

ث َبي َدر: والَجرينُ . العنبَ  َأجَرن َدر الَحر  َظر َأو ُيج  نَ . عليه ُيح   الذي التمر ضعمو : والَجرين والُجر 
ُن: الموضع الذي ُيداس فيه الُبر  ونحوه، ُتَجف ُف  .(3) فيه" ُيَجف ف ورد في المعجم الوسيط أن: "الُجر 

" ن: جمع أجران وجران: (6) فيه الثمار. والجمع: َأجَران  . وفي معجم اللغة العربية المعاصر: "ُجر 
ن. رقعة ن األرض م موضع ُيَداس فيه القمح ونحوه وُتَجف ف فيه الِثم ار، نقلوا حصادهم إلى الُجر 

 .(7) ُتَكد س فيها الغالل وغيرها من حصيلة الِزر اعة"

والراجح مما ورد في المعنى اللهجي والمعجمي للفظ، أن اللفظ تطور وتوسع في االستخدام،  
ففي المعاجم القديمة ورد أنه يستخدم لتجفيف التمر، ثم أصبح يستخدم لتجفيف البر، ثم جميع 

 .مرادفاا دخر هو الجرين وتبين أن له أنواع الثمار.

 

 

                                                           

الحاج: حمد منصور محمد قشطة، والحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: لباد محمود عليان حجازي،  رواه ((0
 ، والحاج: عطية عجية عواد الشاعر.والحاجة: نعامة محمد حميدان النحال

 .037العادات والتقاليد الفلسطينية، ص (8)

 .02موسوعة المصطلحات والتعبيرات الشعبية الفلسطينية، ص (5)

 مختار الصحاح، جرن. (2)

 لسان العرب، جرن. (3)

 المعجم الوسيط، جرن. (6)

 معجم اللغة العربية المعاصر، جرن. (7)
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 : * ْوَمَعة ()الةَ -1-1-4-1-3
 . (0) : مكان لتخزين القمح والتبن والشعيراللهجي المعنـى 

َمعةُ : "العرب لسان في ورد و  َمعةا  سميت البناء من الص  : صومعةوال َأعالها، لتلطيف َصو 
َمَعُة:ورد في المعجم الوسيط أن: "الصَ . (8)" الراِهبِ  َمنارُ  بناء يعد لخزن الحبوب، والجمع:  و 

 .(5) صوامع"

 يتعبد الذي البناء يطلق على ويظهر من المعنى المعجمي واللهجي، أن لفظ الصومعة كان
 على طلقي أصبح حيث الزراعي، المجال إلى الديني المجال من اللفظ داللة انتقلت الراهب، ثم فيه

 اللفظ وانتقلت من مجال إلى مجال دخر.الحبوب، حيث تطورت داللة  فيه يخزن الذي المكان

 

 : * )ال،لة(-1-1-4-1-2

ن الطين، ُيوضع فيها الشعير ــن الغلة، مصنوعة مــة لتخزيــ: صومعاللهجــي المعنـــى 
 .(2)ن للتخزي

ر ُغالم وفائدة أرض، والَغل ةُ واحدة الغالت،   ُل من كراء دار وَأج  ورد في اللسان: "الَغل ُة: الد خ 
 .(3)واإلجارة والنتاج" والَغل ُة الدخُل الذي يحصل من الزرع والثمر والتبن 

ُل لم يرد في المعاجم القديمة لفظ الغلة، و   ن كراء مورد في المعجم الوسيط: "الَغل ُة: الد خ 
ت، وِغالل"  . (6) دار َأو ريع َأرض. والجمع: َغال 

 

                                                           

 ، والحاج: نعيم محمد مصطفي زعرب.الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة رواه (0)

 ان العرب، صمع.لس ((8

 المعجم الوسيط، صمع. (5)

  محمد محمود حسين ماضي، والحاج: حمد منصور محمد قشطة، والحاجة: عائشة أحمد محمد زعرب. الحاج: رواه (2)

 لسان العرب، غلل. ((3

(6) .  المعجم الوسيط، غل 
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 راث(: المحراث.د حْ رْ )فَ -1-1-4-1-1

 .(0) سم 81: هو أداة مصنوعة من الخشب، يربط بجمل أو دابة، عرضه اللهجي المعنـى 

وله تسمية ثابتة هي: "عدة ـ العدة" ألنه عدة الزراعة وعمادها، وتعارف الفالحون على هذا  
 .(8) االسم واعتادوا عليه

راث، لم يرد في المعاجم القديمة كلمة "فرد حراث"، و   ورد في المعجم الوسيط: "الِمح 
راث، الحديدة ُتحر ك بها الناُر" رث. الِمح  َرث: دلةُ الح  . وفي معجم الرائد: "محراث: دلة تشق (5) والِمح 

 .(2) بها األرض للزراعة"

أهل رفح هو االستعمال التركيبي للفظ، وهو مشابه للمعنى والراجح أن وجه استخدام  
 .الحديثة الداللي للمعنى المفرد في المعاجم

 وش(:ل  )اَ -1-1-4-1-6

 ي الوقت الحاليــا الزرع، ويطلق عليها فــي يحصد بهـي األداة التــ: هاللهجي المعنـى 
 .(6)وهو أداة القلش أو الحلش: الحصد  .(3) المنجل

لهذه  المرادفلم يرد في المعاجم القديمة أو الحديثة لفظ "قلوش"، ولكن ورد لفظ المنجل  
لِمن َجل: في لسان العرب: "وارد األداة، مع تشابه معناه المعجمي مع المعنى الداللي للفظ القديم، إذ و 

َصد به" ِد الزرع عورد في المو  .(7) ما ُيح  جم الوسيط أن: "الِمن َجُل: دلة  يدوية لحش  الكإل أو لَحص 

                                                           

الحاج: عبد الحميد محمد حميدان النحال، والحاجة: حمدة منصور محمد قشطة، والحاج محمد محمود عليان  رواه (0)
 ، والحاج: عطية عجية عواد الشاعر.حجازي

 .508التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص (8)

 المعجم الوسيط، حرث. (5)

 معجم الرائد، ِمحراث. (2)

عليان حجازي، والحاج: محيسن حسن عبد الرازق ماضي، والحاجة: نعامة محمد حميدان محمد محمود  الحاج: رواه (3)
 النحال، والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام.

 .210معجم األلفاظ التراثية في فلسطين، ص (6)

 لسان العرب، نجل. (7)
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: "ِمن َجل: جمع َمَناِجُل: دلة ة.  وفي معجم اللغة العربية المعاصر (0) د. والجمع: مناجل"المستحصَ 
رع، أو لَحش  الُعشب"  .(8) لها شفرة شبه دائري ة ونصل معقوف تستخدم لحصد الز 

 المعنى المعجمي للفظ نحيث إ .مترادفان ومنجل قلوش لفظي أن إلى سبق مما ونخلص 
"الِمن َجل" من حيث االستخدام وطريقة صناعته، هي نفسها في المعنى الداللي للفظ "قلوش"، وبهذا 

 .ش في المعنى مع اختالف اللفظفسه القلو فإن المنجل هو ن

 : * )الق فَّة(-1-1-4-1-1

 .(5) جريد النخل، تستخدم لرفع الرمال، أو البضاعة: سلة مصنوعة من اللهجي المعنـى 

قال اأَلزهري: ورَأيت  .من الخوص الُقف ة مثل الُقف ة :ورد في لسان العرب: " قال َأبو عبيدة 
ها ويجعلون لها َمعاليق ُيَعل قونها بها من دخرة الرحل، يلقي الراكب في الُقف ة اأَلعراب يقولون الُقفعة

شبه َزبيل صغير من  الُقفة: ُمدو رة كالَقر عة، وفي حديث َأبي ذر: وَضعي ُقف تك؛زاده وتمره، وهي 
تَنى فيه الر طب وتَضع فيه النساء غزلهن ويشب ه به الشيخ والعجوز" . وورد في معجم (2) خوص ُيج 

رها، ئع وغي  جمع ُقف ات وُقَفف: وعاء  من ُخوٍص أو نحوه لحمل البضا ُقف ة:: "ةاللغة العربية المعاصر 
 .(3) "فواكه مقطف كبير، ُقف ة

 ومع أن لفظ ُقفة فصيح، إال أنه انحصر استعماله في بعض البيئات، ومنها بيئة رفح.
 
 : * )لوح دراس(-1-1-4-1-9

: هي أداة ُتستخدم لدراسة القش عن طريق البهائم، وتكون مصنوعة من اللهجي المعنـى 
َرج، وهو لوح خشبي يتراوح ما  .(6) صاج مشرمخشب مركب عليها شفر حديد، أو لوح  وهو الن و 

متر طوالا تقريباا، كان يوضع أسفله قديماا حجارة صوانيه بداخل  8،3متر عرضاا و 0،3بين 

                                                           

 المعجم الوسيط، نجل. (0)

 معجم اللغة العربية المعاصر، منجل. (8)

 ، فاروق حسين حسن فوجو.الحاج: محروس سالم برهم صيام، والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام رواه (5)

 لسان العرب، قفف. (2)

 معجم اللغة العربية المعاصر، قفف. (3)

 ، عبد الحميد سليم سالم الشاعر.الحاج: حمدة منصور محمد قشطة، والحاج: محيسن حسن عبد الرازق ماضي رواه (6)
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تجاويف أو حفر لكي تعمل على تكسير وتنعيم عيدان القمح أو الشعير، يصل عددها ما بين 
 .  (0)ثقباا  031-831

: "الدراسة: وهو عبارة عن قطعة من ىث الشعبي الفلسطيني بمعنوورد في كتاب الترا 
خشب سميكة ومستقيمة تصنع محلياا وتثقب أربع ثقوب، كل ثقبين في طرف )وهو مشرشر( بين 
كل ثقبين بما يتسع لرقبة الدابة ويستعمل )للحمير ـالخيل ـ الثيران(. ويوضع تحت النير وعلى رقبة 

ف الرقبة تقريباا وذلك لمنع تماس النير بها، ويصنع من الصوف الدابة غطاء سميك نسبياا ويل
  .(8) المضغوط"

"والل و ُح: كل  َصِفيحة عريضة من صفائح الخشب" 
. ونجد أن كلمة دراس يمكن ردها في (5) 

 القمحَ  دَرس َمد روس: داِرس، والمفعول َيدُرس، ِدراساا، فهو إلى: "دَرَس، ةمعجم اللغة العربية المعاصر 
"  .(2) والش عيَر ونحَوهما َفَصل ُحبوَبهما عن الس ن بلة أو عن القش 

ل ن الس نابعدر اسات، اسم دلة من دَرَس، دلة لفصل الحبوب  ها: "جمعأيضاا والَدر اَسة  
، َدر اسُة قمٍح وشعيٍر"  .(3) والقش 

استخدمته في االستعمال ولم يرد في المعاجم القديمة لفظ "لوح دراس"، إال أن اللهجة  
 التركيبي للفظ المفرد "الَدر اَسة" الذي ذكر في المعاجم الحديثة.

 

 

 

 

                                                           

 .063لمصطلحات والتعبيرات الشعبية الفلسطينية، صموسوعة ا( (0

 .505، 508التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص (8)

 لسان العرب، لوح. (5)

 ، دَرَس.ةمعجم اللغة العربية المعاصر  (2)

 المصدر السابق، َدر اسة. (3)



66 
 

 :*)ِمْذرَار(-1-1-4-1-1

ويبلغ طولها مترين تقريباا، ولها  .(0) : أداة تستخدم لفصل القمح عن التبناللهجي المعنـى 
 .(8)خمسة أصابع خشبية، تشبه الشوكة 

نوعان: المذراة الخشبية والمذراة الحديدية، فالحديدية مقوسة، ومتوازية عن أربعة  قيلو  
أسنان بعكس المذراة الخشبية التي أسنانها منفرجة وتجمع فيها من الرأس الخلفي قطعة حديدية 

 . (5) تتوسد عرضاا وترتبط بها جميع األسنان

راة ورد في لسان العرب: "   بها َذر ىيُ  التي الخشبة وهي َأط راف، ذات َخَشَبة  : والِمذ رى والِمذ 
َملُ  للذي يقال اأَلك داس، بها وتَُنق ى الط عامُ  ت. الِمذ رى: لُتَذر ى الحنطة به ُتح   والحب   الِحن طة َذَرو 
َوه ُروها وَنح  ي ُتها َأذ  ِرَية وَذر  واا  َتذ  اللغة العربية المعاصر: ورد في معجم . (2) الريح" في َنق ي تها: منه وَذر 

 لهواءا في الَحب   بها ُيذر   أصابع ذات حديد أو خشب من أداة: ذرا من دلة اسم: َمذارٍ  جمع :ِمذ راة "
 .(3)ِغالل"  مذراة خشبي ة، ِمذ راة: به علق مم ا لُينق ى

 :* )الَمْعم ورر(-1-1-4-1-12

ُتطلى جدرانها بمادة  .(6) للتخزين : حفرة في األرض مبطنة بالقش، تستخدماللهجي المعنـى 
 .(7)من التراب والشيد والرماد 

بوصة  02م( تقريباا، لها فوهة يبلغ قطرها 5-8وتقام غالباا في فناء المنزل طولها من ) 
بوصة، أما غطاء المطمورة فهو من  61غالباا، تنزل باتساع إلى أسفل حتى يصبح قطرها يعادل 

                                                           

الحاج: سليمان محمد سليمان رشوان، محيسن حسن عبد الرازق ماضي، والحاج: لباد محمود عليان حجازي،  رواه (0)
 والحاج: حمدي منصور محمد قشطة.

 .811العادات والتقاليد الفلسطينية، ص (8)

 .505التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وابعاد، ص (5)

 لسان العرب، ذرا. ((2

 ، مذراة.ةلمعاصر معجم اللغة العربية ا ((3

 ، عطية عجية عواد الشاعر.الحاج: يوسف حمد قشطة، والحاج: محمد محمود حسين ماضي رواه ((6

 .36موسوعة المصطلحات والتعبيرات الشعبية الفلسطينية، ص (7)
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ع أنواع الحبوب بعد أن يفرض أسفلها بالتبن خشية الرطوبة، وبعد خشب، وفيها يوضع القمح وجمي
 .(0) ملئها يغطي أعالها بالتبن أيضاا 

 ُهي ئَ  قد اأَلرض تحت مكان   َأو اأَلرض تحت حفيرة  : والَمط ُمورةُ  ورد في لسان العرب: " 
بُأ، َأي والمالُ  الطعامُ  فيها ُيط َمرُ  َخفي اا  فر ر  ُحفَ  والمَطاِميرُ . َمأل تها َأي هاَطَمرتُ  وقد ُيخ   في اأَلرض ُتح 
بأُ  َأساِفُلها ُتوس ع . ورد في المعجم الوسيط: "الَمط ُمورة: مكان تحت األرض قد (8) الحبوُب" فيها ُتخ 

 . (5) ُهي ئ لُيطَمَر فيه الُبر  والفوُل ونحُوُهما"

 

 :  و معمورر المياه.* اَجة(رَّ )الهَ -1-1-4-1-11 

: حفرة للمياه مبطنة بالحجارة، تستخدم لتخزين مياه األمطار في الشتاء، اللهجي المعنـى 
 .(2) الستخدامها للشرب

نجد أن في معجم الغني جاءت بمعني مطمورة الماء، وبنفس الداللة التي دلت عليها  
ِض، لداللي: "َمط ُموَرة ال َماِء: حُ "الهرابة" في المعنى ا َت اأَلر  َفُلَها ُمَوس ع  ِفيَرة  َتح  َزُن ِفيَها ِمَياهُ َأس  ، ُتخ 
َطاِر في الَبَواِدي"  .(3) اأَلم 

 

 

 

 

 

                                                           

 .570-571التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص (0)

 لسان العرب، طمر. ((8

 المعجم الوسيط، طمر. (5)

 الحاج: لباد محمود عليان حجازي، والحاجة فضية إبراهيم سالم صيام. رواه (2)

 المعجم الغني، َمط ُموَرة. (3)
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 : دارار.* )هو ا(-1-1-4-1-14

ع ــابع أصــن أربــش، مصنوعة مــــي ُتستخدم لتقليب القــي األداة التـــ: هاللهجــي المعنـــى 
 .(8)ويشبه المذراة ولكن أصابعه من حديد، ويستخدم للغرض نفسه  .(0) حديد

الد ق ران: أداة معدنية بشكل أصابع اليد، وذات مقبض خشبي طويل، وأصابع الدقران في  
 .(2)، أما الهوجل: فهو عصا خشبية، ولكنها تنتهي بأصابع حديدية سبعة (5)العادة أربعة 

 .(3) ني مالمح وأبعاد بأنه: "لقلب التبن، وهو من حديد"وذكره كتاب التراث الشعبي الفلسطي 

 ولم يرد في المعاجم القديمة أو الحديثة لفظ الهوجل، أو الدقران. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

الحاج: رزق سليمان محمد صيام، والحاج: محمد عودة حسن النحال، والحاج: عبد الحميد محمد حميدان النحال،  رواه (0)
 والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام. 

 .810العادات والتقاليد الفلسطينية، ص (8)

 .065موسوعة المصطلحات والتعبيرات الشعبية الفلسطينية،  (5)

 .072، صالمصدر السابق (2)

 .505التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص (3)
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  لفان ا دوات الخاةة جالةيد:-1-1-4-4
 :*)الَشَجك(-1-1-4-4-1

وهو نسيج من خيوط حريري ة أو من النايلون  .(0) : أداة تستخدم للصيداللهجي المعنـى
، ُمَتباِعدة الفرج، ُأنيَط بحاف تَيها كرات صغيرة من معدن الرصاص  . وتتم عمليه صنع (8)الخاص 

الشبك عن طريق عملية تشابك أو ربط الشبك ببعضها البعض بواسطة خيطان مع مخياط يدوي 
شنشولة الن، والمنوفيل للمرمير والطرخون والبوري، و يربطه الصيادون، وللشبك أنواع منها الزيدة للغز 

 .(5)والملطش الخاص بالسردين 
ِبيكُ  ومنه والتداخل الخلط ورد في مختار الصحاح: "الش ب كُ   واحدة ب اَكةُ والش   األصابع َتش 

"  وجمعها بها ُيصاد التي والش َبكةُ  الحديد من الُمشبكة الش َباِبيكِ  لسان العرب: ورد في . (2)ِشَباك 
َيدة في الماء"   .(3) "الش َبكُة: الِمص 

 
 : *ارر(اَ ةِّ )-1-1-4-4-4

 .(6) : أداة تستخدم للصيد عبارة عن خيط مربوط بعمود من خشب وله بكرةاللهجي المعنـى
 رأ س في التي المعقوفة الدقيقة الحديدة: الصاد بكسر َناَرُة،لص  ا ورد في لسان العرب: " 
َناَرةُ (7)الِمغ زل"  َتع َملُ  َخي طٍ  طرفِ  في معقوفة حديدة   . ورد في المعجم الوسيط: "الص   صي دِ  في ُتس 
" وهي السمك، . ورد في معجم اللغة العربية المعاصر: "سن ارة: جمع ِسن ارات وَسنانيُر، (2) الش ص 

 .(3) حديدة معقوفة ُيصطاد بها الس مك"
 

                                                           

 .، والحاج: نعيم محمد مصطفي زعربرواه الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: حمد يوسف قشطة (0)

 .853معجم األلفاظ التراثية في فلسطين، ص (8)

 .23_  21م، ص8102عادات وتقاليد شعبية فلسطينية دراسة حضارية، محمد بكر البوجي، غزة، فلسطين،  (5)

 مختار الصحاح، شبك. (2)

 لسان العرب، مادة شبك. (3)

 ، والحاجة: عائشة أحمد محمد زعرب.مرواه الحاج: محمد عودة حسن النحال، والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيا (6)

 لسان العرب، صنر. ((7

 المعجم الوسيط، صنر. (2)

 معجم اللغة العربة المعاصر، سن ارة. (3)
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 : *َك (رْ )مَ -0-0-4-4-3
 .(0) ، له مجداف وشراعفي البحر من الخشب، يستخدم للصيدقارب : اللهجي المعنـى

َكبُ  ورد في لسان العرب: " ِر" البر   َمراِكبِ  واِحدُ : والَمر  وزاد في الوسيط أن . (8) والَبح 
َكب في البر  والبحِر، وغلب استعماله في السفينة" المركب: " وفي معجم الغني: "َمَرَكُب  .(5) ما ُير 

" َكب  شراعي  راا لَصي د الس َمك، َمر  ي اُد َبح  َكُبُه الص    .(2) َصي ٍد: ما َير 

 

 : * )فااوس(-1-1-4-4-2
 .(3)اللهجي: يستخدم لإلنارة في مراكب الصيد، مكون من فتيل وكاز  المعنـى 
 المصباح يهاف يوضع الزجاج من جوانبها مستقلة، مشكاة ورد في المعجم الوسيط: "والَفاُنوُس  

 جمع :وورد في معجم اللغة العربية المعاصر: "فانوس .(6) فوانيس": والجمع. الكسر َأو الهواءَ  لَيِقَيهُ 
 .(7)اج" بالز ج ُمحاطاا ويكون ُيعل ق أو بنوره لالستضاءة الل يل في ُيحمل ِمصباح: فوانيُس 

 

 

 

 

 

                                                           

الحاج: نعامة محمد حميدان النحال، والحاج: لباد محمود عليان حجازي، والحاج: محمد محمود حسين ماضي، رواه  (0)
 عطية عجية عواد الشاعر.، والحاج: والحاج: حمد يوسف قشطة

 لسان العرب، ركب. ((8

 المعجم الوسيط، ركب. (5)

 المعجم الغني، مركب. (2)

  ، والحاج: عودة محمد مصطفي زعرب.الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: محمد عودة حسن النحالرواه  (3)

 المعجم الوسيط، فنس. (6)

 معجم اللغة العربية المعاصر، فانوس. (7)
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  لفان ا دوات الخاةة جال،دا والاليج:-1-1-4-3

 : *)الاَّْوا(-1-1-4-3-1
وتعد دلة نسيج، وخشبة  .(0) : أداة خشبية تستخدم لصناعة البساط وغزلهاللهجي المعنـى

الحائك، أو دلته ينسج عليها، وَيُلف  عليها الثوب وقت النسيج، وأهم أجزائها: مطوة السداء، والنير، 
 .(8)والدرأ، ومشط النسيج، والوشيعة 

فلسطين منذ خمسة دالف سنة، ولم يكن يخلو منها وهي دلة لنسج القماش، وظهرت في 
 . (5) بيت، واألنوال ثالثة صنوف: النول األرضي والنول الرأسي والنول األفقي

ل: خشبةُ الحائك التي يلف  عليها الثوب، والجمع َأن وال" ورد في لسان العرب: "الن و 
المعجم وفي  .(2) 

ُل، الِمن َواُل ُيحاك " الوسيط أن: "الن و  ب، والجمع: َأن َوال  عليه الث و 
 (3). 

 
  *: )الِمَللَّة (  و الميجرر1-1-4-3-4

 .(7)وتعد  إبرة كبيرة يخاط بها الخيش  .(6) : أداة تستخدم لغزل المالبساللهجي المعنـى
لسان العرب: "الِمَسل ة، بالكسر: واحدة الَمسال  وهي اإِلَبُر العظام، وفي المحكم:  رد فيو  

م َيط  َضخ  َمةُ و  .(2)" ِمخ  خ   .(3) ورد في المعجم الوسيط أن: "الِمَسل ُة: اإلب َرة الض 
 
 
 

                                                           

 الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام. رواه ((0

 .237معجم االلفاظ التراثية في فلسطين، ص (8)

 .885م، ص0335، فكتور ستاب، دار الحمراء، بيروت، 0322التقاليد والمعتقدات والحرف الشعبية في فلسطين قبل  (5)

 لسان العرب، نول. (2)

 المعجم الوسيط، نول. (3)

 .الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: لباد محمود عليان حجازي، والحاج: حمدي منصور محمد قشطةرواه  (6)

 .816العادات والتقاليد الفلسطينية، ص (7)

 لسان العرب، سلل. (2)

 المعجم الوسيط، سلل. (3)
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 ا لفان الخاةة جالملجس والمادا:-1-1-3

 ا لفان الخاةة جالملجس:-1-1-3-1
 :* )اإلدار(1-1-3-1-1

. وهو ثوب نسائي تلتف به (0)اللهجي: قطعة من القماش تلتف حول الخصر  المعنـى
ي ـــ سالم منذ عهد النبالمرأة، ويبدو أن اإلزار لباس شرقي قديم استعملته النساء طوال عهود اإل

اهلل عليه وسلم ـــ حتى يومنا، واللفظة من أزر في اللغة بمعنى التف وأحاط، واللفظة  محمد صلى
 .(8)نفسها في الفصحى 

. وورد فــــي المعجـــــم الوسيــــــط: (5)ويؤنث"  يذكر الِمل َحَفة،: ورد في لسان العرب: "واإِلزار
 .(2)بدن، يذكر ويَؤنث" "اإِلَزاُر: ثـــوب  ُيحيــــط بالن صف اأَلسفل مــــن ال

ويصنـع مـن نسيـج كتـ ان أبيـض أو قطـن نقـي، وهـو بـدل العبـاءة، ثم ألقي وحل مقامه 
. وهو نوع من لباس المرأة الفلسطينية، (6)، التي تركت أيضا وحل محلها اللباس اإلفرنجي (3)الحبرة 

مرأة من رأسها إلى كاحل قدمها، وعادةا يكون ذا لون أبيض، ويتكون من قطعة واحدة تلتف  بها ال
 .(7)حاِجَبةا بعض وجهها، ورقبتها وبعضاا من صدرها بالمنديل 

 

 

 

                                                           

 اج يوسف حمد قشطة، والحاج: أحمد محمد عودة النحال.أخذ اللفظ من الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والح ((0

 .61موسوعة المصطلحات والتعبيرات الشعبية الفلسطينية، ص (8)

 لسان العرب، أزر. ((5

 المعجم الوسيط، أزر.  (2)

أسفل  حالحبرة: قماشة من حرير أسود أو غير أسود، لها في وسطها ش مار أو َدك ة، فتشدها المرأة على ما ترغب فيصب (3)
 .882ص ،0322 قبل فلسطين في الشعبية والحرف والمعتقدات العادات ،الحبرة مثل تنورة، وتغط ي كتفيها بأعلى الحبرة

 .882، صالمصدر السابق (6)

 .08معجم األلفاظ التراثية في فلسطين، ص (7)
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 :* )الجران(-1-1-3-1-4

 .(0)اللهجي: قطعة من القماش تستخدم غطاء للوجه  المعنـى

ويعتبر من لباس المرأة البدوي ة الفلسطيني ة، وهو عبارة عن قطعة من القماش، ُتَصف  على   
ي ـــة، وُتَغط ــي األنف والفم، حيث تشبك القطعة في أعلى الرأس  طرفيها ِقَطع معدني ة، تكــون عادةا ِفض 

 .(8)والجبين وخلف الرقبة 

َقُع:  ُقُع والُبر  راب"ورد في لسان العرب: "الُبر  . وفي (5)معروف، وهو للدواب  ونساء اأَلع 
 " ُقُع: قناع النساء والدواب   .(2)الوسيط: "الُبر 

ز يحيط بالرأس ويتفر ع منه بين العينين شريطان تُنظم على  والبرقع طوق من قماش مطر 
ن والمرجان ينتهي كل م هما نجانبيهما نقود مختلفة األحجام، ويتدلى منه عقدان من الخرز الملو 

 .(3)بقطعة نقود 

 :* )الج ْرِايَعة(-1-1-3-1-3

: هي قبعة، غطاء للرأس، تستخدم لعدة أهداف، منها اإلسالمية، اللهجي المعنـى
 .(6) واالجتماعية، واالقتصادية كقبعة الصيادين

ولها جانب َيمَتد  إلى األمام غالباا، ِلَيقي العينين من َأِشع ة الشمس، تصنع من قماش متين، 
 .(7)وهناك نوع من الفل ين يلبسه عم ال الطرق 

                                                           

والحاج: سعد سعيد منصور قشطة، الحاج: محمد عودة حين النحال، والحاج: محيسن حسن عبد الرازق ماضي، رواه  (0)
 والحاج: سليمان محمد سليمان رشوان.

 .58معجم األلفاظ التراثية في فلسطين، ص (8)

 لسان العرب، برقع. (5)

 معجم الوسيط، برقع. (2)

 .820، ص0322العادات والمعتقدات والحرف الشعبية في فلسطين قبل  (3)

 الحاجة: نعامة محمد عليان النحال.رواه الحاج: سليمان محمد سليمان رشوان،  (6)

 .55معجم األلفاظ التراثية في فلسطين، ص (7)



74 
 

ِنيَطة: لباسلم ترد في المعاجم القديمة لفظ البرنيطة، و  : "الُبر   ورد في المعجم الوسيط أن 
وهي لفظ  .(8) . وفي معجم الرائد: "ُبرَنيطة: قبعة، قلنسوة"(0) يُط"الرأس عند الَفَرن ج. والجمع: َبران

 .(5)ة( م  إيطالي، وعربيتها )الكُ 

  لجية.ال(: ت  شْ )الجِ -1-1-3-1-2

 وهو العباءة، من أقصر . وهي(2)اللهجي: هو لباس طويل ويغطي كامل الجسد  المعنـى
 .(3)والرازي  واليوز، والزوفي   والحمصي   والحلبي   الخنوصي  : أشهرها أنواع

لم يرد في المعاجم القديمة لفظ البشت، وورد في المعجم الوسيط: "الِبش ُت: ِكساء من 
 .(6)ن له، يرتديه أهل الريف في الشتاء" ي  م  صوف غليظ النسج، ال كُ 

 )الجشايقة(:-1-1-3-1-1

حريري  ُتَغط ي . وهي قطعة ُمَربعة من القماش قطني  أو (7)اللهجي: غطاء للوجه  المعنـى
 .(2) َطَرَفيها تحت فكها األسفل بها المرأة رأسها، وتربط

ق، وهي منديل ب "ُأويه"؛ أي بإطار يحيط المنديل بزهور أشكالها نُ خ  وهي محرفة عن بُ 
 .(3)مختلفة، وفوق المنديل يطرح على الرأس شال أو طرحة، وهي أوشحة من حرير أو صوف 

                                                           

 المعجم الوسيط، برط. (0)

 معجم الرائد، مصطلح ُبرَنيطة. (8)

 .877التداخل اللهجي في قطاع غزة دراسة لغوية ميدانية، ص (5)

 جازي، محمد محمود حسين ماضي.الحاج: حمدي محمود عليان حجازي، والحاج: لباد محمود عليان ح رواه (2)

 .883، ص0322العادات والمعتقدات والحرف الشعبية في فلسطين قبل  (3)

 المعجم الوسيط، بشت. (6)

الحاج: رزق سليمان محمد صيام، والحاج عبد الحميد محمد حميدان النحال، والحاج: محمد عودة حسن النحال، رواه  (7)
 والحاج: محمد محمود حسين ماضي.

 .56معجم األلفاظ التراثية في فلسطين، ص (2)

 .882، ص0322العادات والمعتقدات والحرف الشعبية في فلسطين قبل  (3)
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وقيـل مـن األلفـاظ التركيـة، قطعـة مـن القمـاش تغطي بها المرأة رأسها أو تضعها على 
ُنُق(. "وهو عقد تلبسه المرأة على عنقها" (0)رقبتها   .(8). وفصيحها )الُبخ 

ُنُق: خرقة تقنع بها الجارية وتشد طرفيها تحت حنكها،  ورد في معجم مختار الصحاح: "الُبخ 
ُنُق في معجم الوسيط هو: "خرقة تتقن ع بها (5)دهن أو الدهن من الغبار" لتوقي الخمار من ال . والُبخ 

ُنُق: البرقع"   .(2)المرأة، فتشد  طرفيها تحت َحَنِكها، والُبخ 

 ونخلص مما سبق إلى أن لفظي البشنيقة والبخنق مترادفان باإلضافة إلى لفظ البرقع. 

 :* )الِلْرواا(-1-1-3-1-6

: البنطال الواسع، وهو لباس خاص بالصيادين، واللون الغالب له هو اللهجي المعنـى
وهو مصنوع من قماش قطن أبيض أو أسود وهو واسع فضفاض وله رجالن ضيقان،  .(3) األسود

 .(6)وله دكة من الخيط القوي 

ورد في لسان العرب" أما سرل فليس بعربي صحيح، والس راِويُل: فارسِي ُمَعر ب، ُيَذك ر 
ؤِنث، ولم يعرف اأَلصمعي فيها ِإال التأ نيث، وورد في حديث أبي هريرة: أنه َكِره الس راِويل وي

َفَجَة، قال أبو عبيد: هي الواسعة الطويلة" . وفي المعجم الوسيط: "السراويُل: ِلباس  ُيَغط ي (7) الُمَخر 
بَتي ِن َوَما َبي َنُهَما، يذك ر ويؤنث، والج  .(2) مع: َسَراويالت"الس ر َة َوالر ك 

                                                           

 .821التداخل اللهجي في قطاع غزة دراسة ميدانية لغوية، ص (0)

 .87معجم األلفاظ التراثية في فلسطين، ص (8)

 م، بخق.0333، 3يروت، طمختار الصحاح، زين الدين الرازي، المكتبة العصرية، ب (5)

 المعجم الوسيط، بخق (2)

 ، والحاج: عطية عجية عواد الشاعر.الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: سليمان محمد سليمان رشوانرواه  (3)

 .808العادات والتقاليد الفلسطينية، ص (6)

 سرل. ب،لسان العر  (7)

 المعجم الوسيط، سرل. (2)
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وهو لباس لكبار السن يتكون من مدخلي أرجل وحجرية، يلبسه الفالحون وأبناء القرى 
 .(0)واألرياف وما زال يستخدم حتى يومنا هذا 

 اية(:)الةّ -1-1-3-1-1

: من المالبس التقليدية، يتم صناعتها من القماش، مفتوحة ليس لها أزرار، اللهجي المعنـى
 .(8) الوسط، وفي األعلى عروة كالخيط لضمها إلى بعضلها رباط في 

، وخاصة الشب ان، وتلبس فوق القميص العادي     . وطول قماشها (5)يلبسها عادة البدوي 
ز تطريزاا ال يشبه فيه أياا من  عشرون ذراعاا، ويثنى في الوسط فيصبح مطوياا ثالث طي ات، وُيطر 

ــد التطريز مـــن الكتفين إلــى أسفل الثوب، وتلبس فــوق عباءة أزيـــاء نساء فلسطيــن األخرى إذ يمت
 .(2)خفيفة 

اية"، والراجح أن هذا اللفظ تفردت به  ولم يرد في المعاجم القديمة والحديثة لفظ "الص 
 اللهجات الفلسطينية، وخاصة لهجة مدينة رفح.

 :* )العَّاِايَّة (-1-1-3-1-9

وهي شبه القلنسوة،  .(3) مصنوع من الصوف أو القطن: هي غطاء للرأس، اللهجي المعنـى
 .(6)تقبع على سطح الرأس، وال تصل إلى اأُلُذَنين 

                                                           

 .863التداخل اللهجي في قطاع غزة دراسة لغوية ميدانية، ص (0)

محمد محمود حسين ماضي، والحاج: محمد عودة حسن النحال، والحاج: يوسف حمد قشطة، والحاجة  الحاج:رواه  (8)
 فضية إبراهيم سالم صيام، والحاجة نعامة محمد حميدان النحال.

 .865معجم األلفاظ التراثية في فلسطين، ص (5)

 .850المصدر السابق، ص (2)

فضية إبراهيم سالم صيام،  :ةالحاجالنحال، و  حسن عودة محمد: والحاج حجازي، عليان محمود لباد: الحاج رواه (3)
  والحاجة: نعامة محمد حميدان النحال. 

 .823معجم األلفاظ التراثية في فلسطين، ص (6)
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، ورد في المعجم الوسيط: " الط اِقي ُة: غطاء  للرُأسلم يرد في المعاجم القديمة لفظ الطاقية، و 
 .(0) من الصوف َأو القطن ونحوهما"

خرفياا فُيربط بشريط أو خيط من تحت الذقن، وتصنع من قماش الثوب ويطرز تطريزاا ز 
ز  ومنها الطاقية المخروطية المصنوعة من المخمل األرجواني والمزينة بالنقود الذهبية، وقلما تطر 
إال عند حاف تها، ومنها طاقية القماش وهي لألعياد واالحتفاالت وتصنع من قماش الثوب ويوضع 

ز، ومنها طاق  .(8)ية الشبكة، وتلبس تحت الشاش أيضاا فوقها غطاء شاش غير مطر 

 :* جاد(مْ )الق  -1-1-3-1-1

شبه الجالبية، مبطن من الداخل، يضع من يرتديه يمن الصوف  لباس: هو اللهجي المعنـى
على خصره شالة من الحرير مربعة الشكل، ويرتدي فوقه جاكيت، كان يرتديه المثقفون، وكبار 

ومن صفاته أنه يمتد حتى كاحلي القدمين، وهو ذو ُكم ين طويلين  .(5) العائالت ووجهاء البلدة
وجيوب، مشقوق طوليا  من األمام، ومشقوق قليالا من األسفل في كال الجانبين بمقدار الشبر الواحد، 

 .(2)وال قب ة أو ياقة له 

 ،ر أو الدماية، وهو رداء طويل مشقوق من أمام، ضي ق من األعلىبِ يسم ونه أيضاا الكِ 
واسع قليالا من أسفل، ويرد ون أحد جانبيه على اآلخر. وجانباه مشقوقان حتى الخصر. وعند العمل 
في الحقل والزراعة أو أثناء الدبكة يتم رفع الجنابين ووضعها تحت الحزام الذي يلبسه الرجل فيظهر 

 :(6). وهو أربعة أصناف (3).  ويعد "لباس للرجل" السروال الفضفاض الذي يلبس تحته

 الدماية العادية: تصنع من القطن أو الكتان، وتلبس في البيت أو العمل. -0
 دماية الروزا: تصنع من الحرير وتلبس في المناسبات. -8
 .دماية األطلس: تصنع من قماش يسمى األطلس، وهي خاصة بالمدن والقرى -5

                                                           

 المعجم الوسيط، طوق. (0)

 .855، 858، ص0322العادات والمعتقدات والحرف الشعبية في فلسطين قبل  ((8

 .الحاجة: فضية إبراهيم سالم صيامرواه الحاج: يوسف حمد قشطة، والحاج: محمد عودة حسن النحال،  (5)

 .218معجم األلفاظ التراثية في فلسطين، ص (2)

 .62لهجة بيت الهيا دراسة صوتية، ص (3)

 .808العادات والتقاليد الفلسطينية، ص (6)
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 دماية الصوف: تصنع من الصوف. -2
ن ونخلص مما سبق إلى أباز"، أو "الدماية"، لم يرد في المعاجم القديمة والحديثة لفظ "القم

 ن مترادفان.هذين اللفظي

 

 :* )المرير(-1-1-3-1-12

: هو العقال الذي يوضع فوق الكوفية، معناه بالعربية الفصحى الحبل اللهجي المعنـى
 .(0) المشدود شدا قويا

تدلى وغالباا ما يقال فمنه المرير األسود، ويصنع من شعر الماعز وُيجدل كالحبل، أما العِ 
منه خيطان على الظهر من مؤخرة الرأس تزويقاا، ومنه عقال الوبر، أو مرير الوبر، وُيصنع من 
وبر الجمال ولونه بني  فاتح أو أبيض، وهو أغلظ من األول بوجه اإلجمال وُيلف  لفةا على الرأس، 

ني، ولونه غباإال الشيوخ والوجهاء على حطة األ وال يتدلى منه خيطان، ومنه المقص ب وال يلبسه
 .(8)بني فاتح أو أسود أو أبيض، ولكنه مقص ب بخيوط فضي ة أو ذهبية 

 .(2)، والمرير الحبل المفتول (5)والعقال: الحبل تشد به ركبة البعير 

 

 

 

 

 

                                                           

محمد عودة النحال، والحاج: سليمان محمد سليمان رشوان، والحاجة فضية إبراهيم سالم صيام، والحاج:  الحاج:رواه  (0)
 سامي مصطفي زعرب، والحاج: فتحي حسن طلبة فوجو.

 .852، صمعجم االلفاظ التراثية في فلسطين ((8

 .822فقه اللغة وسر العربية، ص (5)

 .3/871المقاييس،  (2)
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 ا لفان الخاةة جالفرش المادلف:-1-1-3-4

 )جيت َشَعر(:-1-1-3-4-1

د ن شعر الجمال وجلــي اللهجة: بيت للسكن، يتم غزله وصناعته مـــالداللي فى ـــالمعن
. وهي مسكن أهل البادية، حارة في الصيف، باردة في الشتاء، ال تدفع أذى الحر، وال (0)النعاج 

 . (8)تقي شر البرد، وهي سريعة العطب 

ِبني  من  ي هي األجنبية غير أبنيِة التورد في القاموس الشعبي العربي الفلسطيني: "يقال للم 
، والخباُء بيت صغير من صوف أو َشَعر".  بيت 

 

 :*)الجلاع(-1-1-3-4-4

 .(5)المعنـى اللهجي: فراش لألرض، ُيصنـــع من الصـــوف، يتم غزله بواسطة النول 

ورد في اللسان: "أرض  َبساط  وبساط أرض مستوية، والبسيط من األرض كالبساط من 
ورد في المعجم الوسيط: "الِبَساط: َضرب  من الُفُرش ينَسج من الص وف و . (2)الثياب، والجمعُ الُبُسط" 
وع ُسط: ن. وفي معجم اللغة العربية المعاصر: "ِبساط: جمع َأب ِسَطة وبُ (3)ونحوه، والجمع: ُبُسط " 

 .(6)من الُفُرش ُيطرح على األرض" 

 

 

 

                                                           

 ، والحاج: فاروق حسين حسن فوجو.رواه الحاج: حمدي منصور محمد قشطة، والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام (0)

 .30التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص (8)

 دة النحال، والحاج: نعيم محمد مصطفي زعرب.رواه الحاج: محروس سالم برهم صيام، والحاج: أحمد محمد عو  (5)

 لسان العرب، بسط. ((2

 المعجم الوسيط، بسط. (3)

 معجم اللغة العربية المعاصر، بسط. (6)
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  الد(:ال)-1-1-3-4-3

، حيث تخل ص من (0)هو فرش مصنوع من جلد الغنم والخراف المعنـى اللهجي:  . الجاف 
 .(8)األدران والروائح الكريهة، ُيَمش ط، ُثم  ُيسَتعَمل للقعود عليه كالبساط والفراش 

لحديثة أنها االشعبي لم يرد لفظ جاعد في المعاجم القديمة والحديثة. وورد في كتب التراث 
تستخدم للجلوس عليها أو للنوم خاصة في فصل الشتاء، وتصنع من جلود الخراف بعد تمليحها، 

. حيث يستعمل جلد الضأن والماعز كفراش صغير، يوضع في المضافات (5)وأحياناا تحنيطها 
د للجلوس بجوار النار في الليالي الشتوية، وفوق الفراش عند النوم ليعطي الدفء، وأحياناا عوالمقا

 . (2)تزين به جدران الغرفة الداخلية والمضافات 

 :*(ّص )الخ  -1-1-3-4-2

 .(3)ص والجريد، يعتبر بيت للزواج و المعنـى اللهجي: بيت مصنوع من الخ 

: َبي ت  من شجر َأو َقَصٍب، وقيل: الُخص    ورد في لسان العرب والمعجم الوسيط: "والُخص 
َصاص  وِخَصاص، وقيل في جمعه  البيت الذي ُيَسق ُف عليه بخشبة على هيئة اأَلَزِج، والجمع َأخ 

 وسمي بذلك ألنه ُيرى ما فيه من خَصاَصة، أي فرجة. . (6)ُخُصوص" 

 :*)لراج(-1-1-3-4-1

 .(7)لمعنـى اللهجي: أداة تستخدم إلنارة المنزل، مكونة من فتيل وكاز ا

                                                           

 رواه الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج يوسف حمد قشطة. (0)

 .72معجم األلفاظ التراثية في فلسطين، ص (8)

 .520_23التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص (5)

 .555التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص (2)

 رواه الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام. (3)

 لسان العرب، خصص. وكذلك الوسيط. (6)

 ة إبراهيم سالم صيام.رواه الحاج: سليمان محمد سليمان رشوان، والحاجة: فضي (7)
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َرُج بالليل،  ورد في لسان العرب والمعجم الوسيط: " والس راج: المصباح الَزاهر الذي ُيس 
 " . وفي معجم الرائد: " سراج: إناء كالقنديل يجعل فيه زيت أو نحوه، وتوضع فيه (0)والجمع: ُسُرج 

 .(8)فتيلة تشعل فيستضاء به" 

 :* )العجلية(-1-1-3-4-6

 .(5) يوضع عليها الطعام المعنـى اللهجي: أداة مصنوعة من الخشب، دائرية،

 " َكُل عليه. والجمع: طباِلي  ِلي ُة: خوان  ُيؤ   .(2)ورد في المعجم الوسيط: "الط ب 

 :*)اللحاف(-1-1-3-4-1

المعنـى اللهجي: فراش مصنوع لتغطية الجسد كامال عند النوم، مصنوع من الصوف ووبر 
 .(3)الخرفان 

ورد في معجم الوسيط: "الل َحاُف: و . (6)ورد في لسان العرب: "الل حاُف كل ما تغط يَت به" 
 " . وورد في معجم اللغة العربية (7)ِغطاء  من القطن المضر ب يتدث ر به النائم. والجمع: ُلُحف 

ن ــــبالقطن أو غيره للوقاية م ىق ُيحشـــٍس رقيـــن كيـــــع مـــللن وم ُيصناف: غطاء ـــ: "ِلحةر ــالمعاص
 ن القطن أو الصوفــاأللفاظ التراثية في فلسطين: " ِلحاف: غطاء يكون م. وفي معجم (2)البرد" 

 .(3)ه النائم" ــالُمَضر ب يتدث ر ب

                                                           

 لسان العرب، سرج. وكذلك الوسيط. (0)

 معجم الرائد، سراج. (8)

 رواه الحاج: لباد محمود عليان حجازي، والحاج محمد محمود حسين ماضي. (5)

 المعجم الوسيط، طبل. (2)

 محمد زعرب.رواه الحاج: محيسن حسن عبد الرازق ماضي، سعد سعيد منصور قشطة، والحاجة: عائشة أحمد  (3)

 لسان العرب، لحف. (6)

 المعجم الوسيط، لحف. (7)

 معجم اللغة العربية المعاصر، لحف. (2)

 .225معجم األلفاظ التراثية في فلسطين، ص (3)
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 :* )المخدر(-1-1-3-4-9

المعنـى اللهجي: قطعة مدورة من الخيش محشوة من قش القمح، تستخدم للنوم، حيث 
 .(0)توضع تحت الرأس 

َدغة أَلن ال ورد في لسان العرب:" الِمَخد ة، . وورد (8)خد يوضع عليها" بالكسر، وهي الِمص 
 .(5)في المعجم الوسيط: "الِمخد ُة: الوَسادُة يوضع عليها الخد" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 رواه الحاج: يوسف حمد قشطة، والحاج: لباد محمود عليان حجازي، والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام. (0)

 لسان العرب، خدد.  (8)

 المعجم الوسيط، خدد. (5)
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 المجحث الثااف
  لفان العجيعة
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 والموالم: ا لفان الخاةة جالعجيعة-1-4-1

 :*) رجعة  يو (-1-4-1-1

المعنـى اللهجي: هو موسم للتبر ك، اقتداء بسيدنا أيوب، حيث يأخذون بيضاا ملوناا بألوان  
 .(0)ويلقونها في البحر 

لداء ا و الذهنية الشعبية سبب شفاء النبي أيوب، رمز الصبر ونموذج القدرة على تحملز عت 
الكتب المقدسة إلى حقيقة اغتساله بماء البحر المطهر الشافي، وقد  فيالذي أصابه، وورد ذكره 

 .(8)تغلغل هذا المثل األعلى للصبر في الوجدان الشعبي الفلسطيني فاتخذ له موسما سنوياا 

لم يرد في المعاجم القديمة أو الحديثة لفظ "أربعة أيوب"، والراجح أن هذا اللفظ تفردت فيه  
 ستخدم على وجه االستعمال التركيبي.اللهجات الفلسطينية، وا

 :*)الحةيدر(-1-4-1-4

 .(5)المعنـى اللهجي: هو موسم الحصاد ويكون في منتصف أبريل  

. (2)ورد في معجم لسان العرب: "الحصيدة المزرعة ِإذا حصدت كلها، والجمع الحصائد"  
لَحصيَدة: الحصيد. والَحصيَدة المزَرعة. والَحصيَدة َأسافل الزرع التي اوورد في المعجم الوسيط: "

 .(3)تبقى ال يتمك ن منها الِمنَجل. والجمع: َحصائد" 

 ىمح )َخَصاب( والطقس براد مع الندوتكون الحصيدة في شهر أبريل نيسان، إذا كان الق 
يكون الحصاد جاهزاا في العشر األواخر، وأول شهر أيار ينظر إلى القمح قبل الحصيدة، إذا كانت 

ذا كان ضعيفا فيسمي هايف   .(6)حبته مليانة فيطلق عليه اسم خصاب، وا 

                                                           

 رواه الحاج: يوسف حمد قشطة، والحاج: محمد محمود عليان حجازي، والحاج: سليمان محمد سليمان رشوان. (0)

 .810عادات وتقاليد شعبية فلسطينية دراسة حضارية، ص (8)

رواه الحاج: سعد سعيد منصور قشطة، والحاجة: حمدة منصور محمد قشطة، والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام،  (5)
 والحاج: محمد عودة حسن النحال.

 لسان العرب، حصد. (2)

 المعجم الوسيط، حصد. (3)

 .021، ص8113طين، التراث الشعبي الفلسطيني في القدس الشريف هوية وانتماء، جامعة القدس المفتوحة، فلس (6)
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 : *)الولم(-1-4-1-2

لزراعة الشعير، ويكون في منتصف  المعنـى اللهجي: هو بداية الشتاء، والوقت الرسمي 
 .(0)كتوبر أ

ورد في مختار الصحاح: "وسم: َوَسَمه من باب وعد ِسَمةا أيضا إذا أثر فيه ِبِسَمٍة وكي  
ذا أمرت منه  والَوِسمة بكسر السين العظلم يختضب به وتسكينها لغة وال تقل ُوس مة بضم الواو وا 

ِمي  مطر الربيع األول ألنــه يســـم األرض بالنبات نسب إلـــى الو  واألرض  سمقلت َتَوس م والَوس 
ساومة"  َمو 
ِمي  مطر الربيع األول ألنه يسم األرض (8) . وورد في معجم اللغة العربية المعاصر: "والَوس 

 " ِمي  ساومة وَتَوس م الرجل طلب كأل الَوس   . (5)بالنبات نسب إلى الوسم واألرض َمو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

( رواه الحاج: محروس سالم برهم صيام، والحاج، محمد محمود حسين ماضي، والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام، (0
 والحاج: محيسن حسن عبد الرازق ماضي.

 ( مختار الصحاح، وسم.(8

 معجم اللغة العربية المعاصر، وسم. (5)
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 ا لفان الخاةة جالاجاتات:-1-4-4

للقطاع متشابهة تماماا فإن األشجار والنباتات يتشابه في مدن لما كانت البيئة الجغرافية 
القطاع بشكل تام أو شبه تام، وعليه فإن عالمة النجمة تدل على االشتراك بين مدن القطاع في 

 هذه النباتات.

 : * )اَ ْثا (-1-4-4-1

يستخدم  . كان(0)المعنـى اللهجي: شجر طويل، خشبه مستقيم، يكثر في األراضي الرملية  
 .(8)بل خشبه للمحاريث وأسرجة اإل

فاء ِإال َأنه َأعظم منه وَأكرم وَأجود ُعوداا تسـو ى  لسان:الورد في   " واأَلث ُل: شجر يشبه الط ر 
ف ــر الجيــاد، ومنـــه ات ِخـذ ِمنبـر سيدنــا محمد رسول اهلل، صلــى اهلل عليــه وسلـم"  . (5)بـــه اأَلقـداح الص 

فاوية، طويل مستقيم، ُيَعم ر، جي ُد الخشب،  دور و  في معجم الوسيط: "األثل: شجر من الفصيلة الط ر 
ِلي ِة، َخشَ  "و. (2)كثير األغصان ُمَتَعق ُدها، واحدته: أث لة "  ق في اأَلَراِضي الر م  َب الِمَياِه ِبالش ر  ُثُر ُقر  ُبُه َيك 

َراُقُه َدِقيقة ، َوأز َهارُ  ، أو  َنُع ِمن ُه الِقَصاُع َوالِجَفاُن َوالس  َصل ب  ِدي ة  ُعن ُقوِدي ة، ُتص   .(3)ُفُن" ُه َور 

 : *)الِجّعيخ(-1-4-4-4

. وهو من نوع (6)المعنـى اللهجي: نبات شكله بيضاوي، أو كالكرة، يعتبر من الفواكه  
اليقطين، يمتد  على األرض، كبير الحجم، ذو قشرة خضراء داكنة أو ُمَخط َطة باألخضر واألبيض 
، ُيؤَكل لب ه األحمر، الحلو الكثير العصارة، وفي داخل البطيخة بذور مبثوثة سوداء أو  الرمادي 

 . (7)حمراء، مختلفة األحجام، تبعاا لنوع البطيخة 

                                                           

 : لباد محمود عليان حجازي، والحاج: عطية عجية عواد الشاعر.رواه الحاج: حمد منصور محمد قشطة، والحاج (0)

 .878رفح مدينة على الحدود، ص (8)

 لسان العرب، أثل. (5)

 المعجم الوسيط، أثل. (2)

 معجم الغني، األثل. (3)

 رواه الحاج: يوسف حمد قشطة، والحاج: لباد محمود عليان حجازي، والحاج: فاروق حسين حسن فوجو. (6)

 .52م االلفاظ التراثية في فلسطين، صمعج (7)
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ن : "" الِبط يُخ والط ب يُخ، لغتان، والِبط يُخ من الَيق ِطين الذي ال يعلو، ولكورد في لسان العرب
 خ: نباتــط: "الِبط يــم الوسيــي المعجـــورد فو  .(0)ة" ــه ِبط يخــه اأَلرض، واحدتــى وجــيذهب حباالا عل

لي  منسطح ُيزَرع لثماره في المناطق المعتدلة والدافئة، وهو من الفصيلة القرعية، وثمرته  ِبي  َحو  ُعش 
 . (8)كبيرة كروية أو مستطيلة، ومنه َأصناف كثيرة. وبلغة َأهل الحجاز: الط ب يخ" 

 :*)التير(-1-4-4-3

. (5)م" كر في القردن الكريالمعنـى اللهجي: " شجرة مثمرة، تعتبر من الشجر المبارك الذي ذ 
 .(2)كثير االنتشار واألنواع، منه البعلي ومنه المروي، يجفف ويسمى التين المجفف منه القطين 

ورد في لسان العرب: "الت يُن: الذي ُيؤكل، وفي المحكم: والتيُن شجر الَبَلس، وقيل: هو  
ي ة وريفي ة وُسه لي ة وجَبِلي ة، وهو كثي ر الَبَلس نف ُسه، واحدته ِتينة؛ قال َأبو حنيفة: َأجناُسه كثيرة َبر 

ثير  جد اا ، قال: الت يُن بالسراة كبَأرض العرب، قال: وَأخبرني رجل من َأعراب الس راة، وهم َأهُل تينٍ 
. وفي المعجم الوسيط: "الت ين: (3)ُمباح، قال: وتأ كله َرطباا وُتَزب به فَتد ِخُره، وقد ُيكس ر على الت ين" 

 .(6)شجر من الفصيلَه التوتية" 

1-4-4-2-)  :*)َحَمِةيص 

ا حامض، ل الشتاء، طعمهالمعنـى اللهجي: هي بقلة صغيرة، أوراقها صغيرة، تنبت في فص 
 .(7)تطهى أوراقها مع عدس 

                                                           

 العرب، طبخ. لسان (0)

 المعجم الوسيط، طبخ. (8)

 رواه الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: حمد يوسف قشطة، والحاج: عبد الحميد سليم سالم الشاعر. (5)

ة، (2)  .20ص م،0323يوسف حداد، مركز األبحاث منظمة التحرير الفلسطينية،  المجتمع والتراث في فلسطين قرية البص 

 لسان العرب، مادة تين. (3)

 المعجم الوسيط: تين. (6)

رواه الحاج: أحمد محمد عودة النحال، والحاج: محروس سالم برهم صيام، والحاج: محمد محمود حسين ماضي،  (7)
 والحاج: محمد عودة حسن النحال.
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ورد في لسان العرب: "والَحَمِصيُص: َبق لة  دون الُحم اِض في الُحموضة طي بُة الطعم تنُبت  
رار الُبقول، واحدته َحَمصيصة "  ل عالج وهي من َأح   .(0)في َرم 

 

1-4-4-1-)  :*)الِحمَّص 

المعنـى اللهجي: بذور خضراء صغيرة كروي ة الشكل، تكون مغ لفة بغالف أخضر رقيق،  
ُيسم ى وهو أخضر بالحاملة، وعندما يجف ويصبح أصفر، يدخل في العديد من المأكوالت، فقد 

 .(8)يوضع على الس بانخ أو الرز 

: "الِحم ُص والِحم ُص: َحب  القِ   في المعجم الوسيط: "الِحم ُص  . ورد(5)" رِ د  ورد في اللسان أن 
ِلي  َحب ي  من القرنيات الفراشية، ُيَسم ى َحب ُه األخضُر في ِمصَر:  والِحم ُص: نبات زراعي  ُعش بي  َحو 

 .(2)مالنة" 

جَّْيدر(-1-4-4-6  :*)خ 

المعنـى اللهجي: نبات قصير، أوراقه متوسطة الحجم، دائري ة الشكل، تنبت في فصلي  
 .(3)الشتاء، والر بيع. تطهى األوراق مع حبيبات صغيرة مفتولة من الطحين 

: "الخبازي والخب اُز: نبت َبق لة معروفة عريضة الورق لها ثمرة مستديرة،   ورد في اللسان أن 
: " ُخب ي زة: نبات أخضر من الفصيلة ةوورد في معجم اللغة العربية المعاصر . (6)واحدتهُ خب ازة" 

ـا، وبـعضهـا يزرع  الُخب ازي ـة، فيـــه أنواع بـعضهــا ُيطهــى ورقــه وُيؤكــل، وبـعضهـا ُيـستعمـل عـالجا

                                                           

 لسان العرب، حمص. (0)

 . ( رواه الحاج: حمدي محمود عليان حجازي، والحاج: حمدي منصور محمد قشطة(8

 لسان العرب، حمص. (5)

 المعجم الوسيط: حمص. (2)

رواه الحاج: حمدي محمود عليان حجازي، والحاج: سليمان محمد سليمان رشوان، والحاج: سعد سعيد منصور قشطة،  (3)
 حسن النحال.والحاج: محمد عودة 

 لسان العرب، خبز. (6)
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ام ــكا الز ـــتطبخ، ويداوى بهة الورق، ــة عريضــد: "خبيزة: بقلـــــم الرائــــي معجـــــ. وورد ف(0)للزينـة" 
َلُق َوَيِتم  (8)وغيره"  . وورد في معجم الغني: "ُخب ي َزة : ]خ ب ز[: َبق َلة  ِمن  َفِصيَلِة ال ُخب اِزي اِت، ُتس 

ي ِت َوال َحاِمِض"  ِضيُرَها ِبالث وِم َوال ُفل ُفِل َوالز   .(5)َتح 

 

 : * )الِخْرَوز (-1-4-4-1 

. وهو عبارة عن أشجار (2)المعنـى اللهجي: نبات يستخدم للعالج، واستخراج الزيت منه  
كبيرة تشبه أشجار التين، له سيقان طويلة وأوراق تشبه أوراق العنب، ولها ثمار بحجم المشمش 
مكسوة بأشواك ليست حادة، بداخلها حبات صغيرة بحجم حبات اللوبيا، ويزرع في المناطق المعتدلة 

 . (3)افئة والحارة، ومنه البري ومنه المزروع الد

ورد في لسان العرب: "الَخَرُع، بالتحريك، والَخراعُة: الرخاوةُ في الشيء، َخِرعَ َخَرعاا وَخراعةا،  
مل َحبًّا كَأنه بيُض  َوع لَرخاوته، وهي شجرة َتح  فهو َخِرع  وَخِريع ؛ ومنه قيل لهذه الشجرة الِخر 

َوُع كل نبات َقصيٍف َري اَن من العصاِفير يسمى الس   سم الهندي، مشتق من الت خر ِع، وقيل: الِخر  م 
َسبي ة يقوم على ساٍق، (6)شجر َأو ُعش ب"  َوعُ نبت  من الفصيلة الس و  . ورد في المعجم الوسيط: "والِخر 

نية بالزيت غ َوَرُقه كورق التين، وبذوره ُمل س  كبيرة الحجم ذات قشرة رقيقة صلبة مبرقشة، وهي
 .(7)المعروف بزيت الِخروع، ويستعمل مسه ال" 

 

 

                                                           

 معجم اللغة العربية المعاصر، خبيزة. (0)

 معجم الرائد، خبيزة. (8)

 معجم الغني، خبيزة. (5)

 رواه الحاج: سليمان محمد سليمان رشوان، والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام. (2)

 .086( العادات والتقاليد الفلسطينية، ص(3

 لسان العرب، خرع. (6)

 المعجم الوسيط، خرع. (7)
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1-4-4-9-)  : *)الشَِّعِير 

 اا ــد نباتــــ. ويع(0)المعنـى اللهجي: نبات يزرع في فصل الشتاء، يستخدم طعاما للدواب  
ل ـــــق األقــ. والمناط(8)ة المناخ ـــي البلدان المعتدلـــــات، يزرع فــة الن جيليـــن فصيلــــــــم اا ــــزراعي اا ـــُعشبي  
 .(5)اا ــخصب

ورد فــي لســان العرب: "والش ِعيُر: جنس من الحبوب معروف، واحدته َشِعيَرة ، وبائعه  
 " . وورد في المعجم الوسيط: "الش ِعِيُر: نبات ُعشِبي  َحب ي  شفوى من الفصيلة النجيلية، (2)َشِعيِري 

 .(3)لغذاء" وهو دون الُبَر في ا

 

 : *)الشَّمَّام(-1-4-4-1

 .(6)المعنـى اللهجي: نبات بيضاوي الشكـل، يعتبـر مـن الفواكـه، تشتهر رفح في زراعته  

ورد في المعجم الوسيط: "والش م اُم نبات من الفصيلة الَقر ِعي ِة، ثمرُه ُمَدو ر مستطيل قليالا،  
: "َشم ام: ة. وفي معجم اللغة العربية المعاصر (7)وِقشره مخط ط، وأبرز صفاته قوة الر ائحة وِطيبها" 

، ستطيل قليالا، وقشره أصمفرد َشم امة: )النبات( نبات من الفصيلة القرعي ة، ثمره مدو ر م فر مخضر 
 .(2)وجوفه أصفر حلو الطعم، قوي  الر ائحة" 

 

                                                           

 ( رواه الحاج: محروس سالم برهم صيام، والحاج: محمد محمود حسين ماضي.(0

 .628م، ص8110القاموس العربي الشعبي الفلسطيني "اللهجة الفلسطينية الدارجة"، عبد اللطيف البرغوثي،  (8)

ة، ص (5)  .53المجتمع والتراث في فلسطين قرية البص 

 ر.لسان العرب، شع (2)

 المعجم الوسيط، شعر. (3)

 رواه الحاج: محمد محمود عليان حجازي، والحاج: يوسف حمد قشطة، والحاج: عودة محمد مصطفي زعرب. (6)

 المعجم الوسيط، شمم. (7)

 معجم اللغة العربية المعاصر، شمم. (2)
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 :*)الةايعة(-1-4-4-12

. وهو نبات بري يشبه اللوف في طعمه (0)المعنـى اللهجي: نبات بري، ينبت في الشتاء  
 .(5). وتنمو بكميات كبيرة في الشتاء، وفي جميع المناطق الزراعية (8)المر 

 :*)الَعْدس(-1-4-4-11

المعنـى اللهجي: بذور صغيرة، مفلطحة الشكل، تكون مغ لفة بقرون صغيرة. وهذه البذور   
 .(2)تكون بني ة اللون بعد جفافها، وتعد من النباتات األساسية المستخدمة في األطعمة 

: "الَعَدُس مـــي اللســـورد ف   ه الَعلُس والَعَدُس ــن الُحبوب، واحدته َعَدَسة، ويقال لــــان أن 
لي  دقيق الساق، من الفصيلة القرنية، ا. وورد في المعجم الوسيط: "(3)والُبُلُس"  لَعَدُس: ُعشب  حو 

ن  مفلطح صغير فيه بذرة أو بذرتان، تنقشر كل  أوراقه مرك َبُة ريشية ذات أَذي نات دقيقة، وثمرُته َقر 
ذا ل ن برتقاليتين اللون،ــن ِفل َقتَي  ـــبذرة ع ة. الواحدة: و الذي يقال له: َعَدس  أبو ُجب  ــم تنقشر فهــوا 
 .(6)َعَدسة" 

 :*)الَقْرز (-1-4-4-14

المعنـى اللهجي: ثمرة كبيرة الحجم، صفراء اللون، شبه كروية، يستخدم لبه للطبيخ، ويوضع  
 .(7)على المفتول 

ل الَيق ِطين، الواحدةَ قر عة . وكان النبي، صلى اهلل عليه وسلم،   : "الَقر عُ حم  ورد في اللسان أن 
: القرع الذي يؤكل  تعمل اَلقر َع. قال الَمَعر ي  يحب  اَلقر َع، وَأكثر ما تسميه العرب الد ب اء وقل  من يس 

                                                           

والحاجة: فضية إبراهيم سالم رواه الحاج: حمد منصور محمد قشطة، والحاج: محيسن حسن عبد الرازق ماضي،  (0)
 صيام، والحاج: سعد سعيد منصور قشطة.

 .875رفح مدينة على الحدود، ص (8)

 .881م، ص8106اإلعالم والتراث، نعيم فيصل المصري، دار الجندي للنشر والتوزيع،  (5)

 رواه الحاج: سليمان محمد سليمان رشوان، والحاج: يوسف حمد قشطة. (2)

 لسان العرب، عدس. (3)

 معجم الوسيط، عدس. (6)

 رواه الحاج: سليمان محمد سليمان رشوان، والحاج: لباد محمود عليان حجازي. (7)
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وورد في المعجم الوسيط: "الَقر ُع: جنُس . (0)فيه لغتان: اإِلسكان والتحريك، واأَلصل التحريك " 
 .(8)نباتات زراعية من الفصيلة القرعي ة، فيه َأنواع  تزرع لثمارها، وَأصناف تزرع للتزيين" 

 :*)الِكْرِلاَّة (-1-4-4-13

. ال (5)للجمال  اا أكبر من حبة العدس، يستخدم طعامثماره المعنـى اللهجي: نبات يزرع،  
سم، أوراقها صغيرة جدا ، وثمارها عبارة عن قرون صغيرة بداخلها حبات  53-83يتجاوز طوله 

الكرسنة، وتستخدم أيضاا في عالج التقريظ أو التعناية، حيث تحمص وتدق أو تطحن، ويأخذ 
 .(2)المريض مسحوقها 

نِ   ِسن ُة: عشب  حولي من الفصيلة الَقر  حب ه الذي ي ة، يزرع لورد في المعجم الوسيط: "الِكر 
 .(3)ُيجَعُل َعَلفاا للبقر 

1- 4-4-12-)  :*)اللَّْود 

. وهو كثير االنتشار من (6)المعنـى اللهجي: شجرة مثمرة، تعتبر ثمارها من الثمار اللذيذة  
 . (7)المناطق القريبة من المنازل 

ُز: معروف من الثمار، عربي وهو في بالد العرب كثير، اسم   ورد في لسان العرب: "الل و 
َزة"  ُز: شجر  مثمر  مشهور  من الفصيلة (2)للجنس، الواحدة َلو  . وورد في المعجم الوسيط: "الل و 

، والل وُز الُحلو"   .(3)الوردية، من ضروبه: اللوز الفرك، ومنه الل وُز الُمر 

                                                           

 لسان العرب، قرع. (0)

 المعجم الوسيط، قرع. (8)

 ( رواه الحاج: محيسن حسن عبد الرازق ماضي، والحاجة: نعامة محمد حميدان النحال.(5

 .088العادات والتقاليد الفلسطينية، ص (2)

 المعجم الوسيط، كرسن. (3)

 رواه الحاج: محروس سالم برهم صيام، والحاج: محمد عودة حسن النحال، والحاجة: نعامة محمد مصطفي زعرب. (6)

ة، ص (7)  .20المجتمع والتراث في فلسطين قرية البص 

 لسان العرب، لوز. (2)

 المعجم الوسيط، لوز. (3)
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1-4-4-11- :)  )اللُّوف 

. ذو أوراق خضراء طويلة وعريضة، (0)المعنـى اللهجي: نبات بري، ينبت في الشتاء  
ه قصبة في وسطه، في رأسها ثمرة، وله بصلة كالبصل ــح األرض، تخرج منــى سطـــينبسط عل

ض اا لذيذ اا . وأوراقه أكبر من أوراق الصنيعة، ويعد غذاء شعبي(8)الَبر ي   افة يؤكل بعد طبخه بالماء وا 
البيض له، يجب تجفيفه تحت أشعة الشمس قبل طبخه لما فيه من مواد قد تضر باللسان، وطبخه 

 .(5)وأكله مفيد لقتل وطرد ديدان اإلسكارس 

ر  رواء  َجع َدة ، تنَبسطُ على األرض   ورد في لسان العرب: "اللوف نبات  يخُرُج له ورقات  ُخض 
ورد في المعجم الوسيط: "الل وُف: نبات متسلق و . (2)َصبة من وسطها، وفي رأسها ثمرة" وتخُرُج له قَ 

من الفصيلة القرعية، ويطلق كذلك على جنس نباتات عشبية من الفصيلة القلقاسيُة، فيه َأنواع 
 .(3)برية، وَأنواع تزرع للزينة 

1-4-4-16-)  :*)الم ْشم ش 

المعنـى اللهجي: شجرة مثمرة، تستخدم ثمارها في عدة صناعات، منها المربي، وقمر الدين،  
 .(6)والعصير، وفاكهة لألكل 

ُمُش: ]ُمثل ُث لم يرد في المعاجم القديمة لفظ "المشمش" و   ورد في المعجم الوسيط: "الُمش 
اا، أَ  ح و مجففاا، َأو على شكل شرائالميَمي ن[: شجر مثمر من الفصيلة الوردية، يؤكل ثمره َغض 

 .(7)تسم ى: قمر الد ين" 

                                                           

( رواه الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: لباد محمود عليان حجازي، والحاج: محمد عودة حسن النحال، (0
 والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام.

 .223معجم األلفاظ التراثية في فلسطين، ص (8)

 .881اإلعالم والتراث، ص (5)

 لسان العرب، لوف. ((2

 المعجم الوسيط، لوف. (3)

 الحاج: أحمد محمد عودة النحال، والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام، والحاج: عطية عجية عواد الشاعر.رواه  (6)

 المعجم الوسيط، مشمش. (7)
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 : *)الاخيا(-1-4-4-11

المعنـى اللهجي: هي شجرة طويلة، ذات ثمار لذيذة، ثمارها تستخدم في كثير من  
 .(0)الصناعات، منها العجوة، والتمر، والدبس 

ـل وَنِخيـل وثالث    وورد فـــي معجــم لســـان العــرب: "والن خلـة: شجـرة التمـر، الجمـع َنخ 
 .(8)َنَخـالت" 

وهي شجرة البدوي المفضلة، ويقول عنها إنها "حالوة بال نار" ويصنع من رطبه طعام  
 .(5)للمرأة النفساء بعد إضافة بعض األشياء إليه، ويسمي مختوم 

 

()ا-1-4-4-19  : *لَيْقِعير 

المعنـى اللهجي: نبات يشبه القرع، ويشبه الكوسا، يحشي باألرز واللحمة، ويطبخ ويعد  
 . (2)وجبة أساسية 

. وورد في المعجم الوسيط: "الَيق ِطيُن: (3)ورد في لسان العرب: " والَيق ِطينة: الَقر عة الر طبة"  
. قال تعالي: "﴿ َوَأن َبت نا َعلي ِهَ  (6)ما ال ساَق له من النبات، كالِقث اء والِبط يخ، وَغَلَب على الَقر ع" 

 .(7)شَجَرةا ِمن  َيق ِطين ﴾" 

 

 

                                                           

 رواه الحاج: سليمان محمد سليان رشوان، والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام، والحاج: سالم نصر اهلل جماد برهوم. (0)

 لسان العرب، نخل. (8)

 .870مدينة على الحدود، صرفح  (5)

 ( رواه الحاج: محيسن حسن عبد الرازق ماضي، والحاجة: نعامة محمد حميدان النحال.(2

 لسان العرب، مادة قطن. (3)

 المعجم الوسيط، قطن. (6)

 .026الصافات،  (7)
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  لفان الحيوااات التف اشتهرت جها رفح-1-4-3

 *:)اإلجا(-1-4-3-1

. (0)"اإلبل: حيوانات فقارية من رباعيات األقدام الرهلية الثدية الحافرية شفعية األظالف"  
وكانت الجمال من أهم حيوانات رفح الداجنة وأنفعها، وأكثر اعتماد الناس في معيشتهم عليها، 

 .(8)وتستخدم في النقل والحراثة، والجمال األصيلة عندهم نوعان: "الُزريقي" و"الُوضيحان" 

َرْيقة": .أ رَيقف ومؤاثه "الد  يميل لونه إلى الزرقة. وهي من اإلبل الصافية التي ال  الد 
 .(5)تعار، "حيث تتصف برشاقتها وخفة حركتها وسرعتها عند الجري" 

ضيحار: .ب اح  الو  . وتتميز (2)سمي بذلك ألن لون قوائمه األربع وأسفل بطنه أبيض وض 
أسفل بطنها في حين يكون لونها بوجه عام بجمال منظرها وقوائمها الرشيقة وبياض 

 .أصفر مائالا للحمرة كلون الغزال
اإِلِبُل: الجمال والن وق، ال واحد له من لفظه )مؤنث(. والجمع:  ورد في المعجم الوسيط: "

 "  .(3)دبال 

 :(6)فمنها  عمارهاوتختلف أسماء اإلبل باختالف أ

أنثي، وسمي بذلك نظراا  مسواء أكان ذكراا أهو ابن الناقة و وار": "الم جاري"  و "الح   . 
. وهذا يكون قبل أن يفطم ومدة الرضاعة تختلف من خمسة أشهر (7)اللتصاقه بأمه 

 إلى ثمانية.

                                                           

 .003( التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، (0

 .835، 838رفح مدينة على الحدود،  (8)

 .37ص م،0335سليم عرفات المبيض، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،  اإلبل في التراث الشعبي الفلسطيني، (5)

 .838رفح مدينة على الحدود، ص (2)

 المعجم الوسيط، أبل.لسان العرب و  (3)

، مدينة على الحدودرواه الحاج: محيسن حسن عبد الرازق ماضي، والحاج: سليمان محمد سليمان رشوان. وينظر رفح  (6)
 .082، والتراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص835ص

 .22اإلبل في التراث الشعبي الفلسطيني، ص (7)
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، ويدخل في الثانية (0)ولد الناقة بعد الفطام إلى أن يبلغ سنة "المفرود"  و "الفةيا":  . 
 .(8)"العشراء"  حتى نصفها، وسمي بالفصيل ألنه يفصل عن أمه اللقحة

. وسميت بذلك ألنها تعتمد على لبن أمها عند (5)ولد الناقة في السنة الثانية "اللَّجا ":  .ت
 .(2)الوالدة وحتى بلوغ عمرها السنة 

. وجاء هــذا االســم لكونهــا تعقــل وتربـط (3)ولــد الناقـة فـي السنة الثالثة "المرجوع":  .ث
 .(6)بربــاط 

ألنه يحق لهم أن يركبوها ويحملون عليها  .(7)ولد الناقة في السنة الرابعة "الح ق":  .ج
ومن هنا جاء اسم "حق"، ويحجب عنها الطعام والماء لمدة خمسة أيام وهو في عقاله، 
ثم يتم تمشيته خلف صاحبه بين الطرق والمسالك الوعرة لتعويده على السير والخطى 

 .(2)السليمة 
 اا حيث يكون جاهز  ؛. ويكون بعد التطبيع(3)في السنة الخامسة ولد الناقة "الَ دز":  .ح

 .(01)للحمل والحرث، كما أنها تصوم في هذا السن 
وسمي بذلك للداللة على صغر حجمه  .(00)ولد الناقة في السنة السادسة ": جاز  "الرِّ  .خ

 . (08)وطيب لحمه إذا ما ذبح 
                                                           

 .835رفح مدينة على الحدود، ص (0)

 .23اإلبل في التراث الشعبي الفلسطيني، ص (8)

 .835رفح مدينة على الحدود، ص (5)

 .22ص اإلبل في التراث الشعبي الفلسطيني، (2)

 .835رفح مدينة على الحدود، ص (3)

 .23اإلبل في التراث الشعبي الفلسطيني، ص (6)

 .835رفح مدينة على الحدود، ص (7)

 .31، 23اإلبل في التراث الشعبي الفلسطيني، ص (2)

 .835رفح مدينة على الحدود، ص (3)

 .30اإلبل في التراث الشعبي الفلسطيني، ص (01)

 .835رفح مدينة على الحدود، ص (00)

 .30اإلبل في التراث الشعبي الفلسطيني، ص (08)
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 .(0)ولد الناقة في السنة السابعة وهو الجمل الذي بلغ أشده "الل داس":  .د
 ومر  لماء اإلجا: -
ورد في لسان العرب: "والقعود  وهو ذكر اإلبل من سن المباري إلى الجدع.عود": "القَ  . 

من اإِلبل: ما َأمكن َأن ُيركب، وَأدناه َأن تكون له سنتان ثم هو َقعود ِإلى أن ُيث ِنَي 
ُر ِإلى َأن يصير (8)ادسة ثم هو جمل" فيدخل في السنة الس . وفي الوسيط: "الَقُعوُد: الَبك 

 .(5)في الس ادسة. والجمع: َأق ِعَدة ، وُقُعد " 
وهو ذكر اإلبل من سن الرباع فصاعداا. ورد في لسان العرب: "الَجَمل:  ما":"ال َ  . 

َبَع، وقيل إِ  وقيل  ذا َأجدع، وقيل ِإذا بَزل،الذ َكر من اإِلبل، قيل: ِإنما يكون َجَمالا ِإذا َأر 
. وورد في معجم الوسيط: "الَجَمُل: الكبيُر من اإِلبل من الفصيلة اإِلبلية، (2)ِإذا َأث َنى" 

 .(3)من رتبة الحاِفري ات المجتر ة، ومنه ما هو ذو َسَناَمي ن" 
لَبك ر : اوهي أنثي اإلبل إلى سن الجدع. وورد في لسان العرب: "وقال شمرر": رَ كْ "الجَ  .ت

 .(6)والَبك رة بمنزلة الغالم والجارية، والَجَمل والناقة بمنزلة الرجل والمرَأة" 
ى ورد في لسان العرب: "الن اقُة: األُنث وهي أنثي اإلبل من سن الرباع فصاعداا."الاااة":  .ث

وفي الوسيط: . (1) من اإلبل، وقيل: إنما تسمى بذلك إذا َأجذعت، والجمع َأن ُوق  وَأن ُؤق"
 .(2)"الن اَقُة: األُنثى من اإِلبل. والجمع: َناق ، وُنوق ، وَأي َنق ، وَأن َواق " 

                                                           

 .835رفح مدينة على الحدود، ص (0)

 لسان العرب، قعد. (8)

 المعجم الوسيط، قعد. (5)

 لسان العرب، جمل. (2)

 المعجم الوسيط، جمل. (3)

 لسان العرب، جمل. (6)

 لسان العرب، نوق. (7)

 وق.المعجم الوسيط، ن (2)
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وض على الجري "اله ير":  .ج ورد  .(0)وهو جمل الركوب، وأفضل الهجن األصيل المر 
. وفي لسان (8)في الوسيط: "والَهِجيُن َضر ب  من الن وق خفيُف الجسم سريُع السير" 

 .(5)الِهجاُن من اإِلبل: البيُض الكرام" العرب: "و 
 

 : *) م الجخوت(-1-4-3-4

حيوان صغير زاحف متسلق، يتلون حسب البيئة التي يكون فيها لكي : (2) جاءرْ وهف الحِ  
يحمي نفسه من األعداء، ويطلق بها المثل للشخص اللئيم المنافق "فالن زي الحرباء" أي ال مذهب 

 .(3)له 

باء ورد في اللسان: "  َتق ِبلُ  َأكبر، وأَ  العظاءِة، نحو ُدَوي ب ة   هو: وقيل ُحَبيٍن؛ ُأم   َذَكرُ : الِحر   َيس 
نُ  ِسه؛بَرأ   َجَسَده لَيِقيَ  ذلك يفعل ِإنما ِإنه: يقال دارت، كيف معها ويكون بَرأ سه الشمَس   َألواناا  وَيَتَلو 
، والجمع الشمس، بحر   باُء: ُدَوي ب ة و  .(6)الِحرباءةُ"  واألُنثى الَحراِبي  ورد في المعجم الوسيط: "الِحر 

من الفصيلة الحربائية، من الزواحف، على شكل سامٍّ َأبرَص، ذات قوائَم أربع، دقيقة الرأ س، مخط طة 
م  ن َألواناا. وُيضرُب بها المثل في الحز  الظ هر، تستقبل الشمَس نهاَرها وتدور معها كيف داَرت، وتتلو 

 .(7)والتل ون" 

 

 

 

                                                           

 .832رفح مدينة على الحدود، ص (0)

 المعجم الوسيط، هجن. (8)

 لسان العرب، هجن. (5)

 رواه الحاج: محروس سالم برهم صيام، والحاج: محمد عودة حسن النحال، والحاج: نعيم محمد مصطفي زعرب. (2)

 .832رفح مدينة على الحدود، ص (3)

 لسان العرب، حرب. ((6

 المعجم الوسيط، حرب. (7)
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 :*)الجقر(-4-3-3 -1

، واألبقار (0)البقر: هي حيوانات كبيرة الحجم، قوية المظهر، ُتربي لحليبها، أو للحومها  
أنواع، وألوان، أم ا أشهر أنواعها فهو الهولندي، وتختلف ألوانها، فمنها األبيض واألسود، أو األحمر 
واألبيض، أو األصفر واألبيض. فحلها يسمى ثوراا، وولدها عجالا، وهناك نوع أخر من فصيلة 

 .(8)األبقار ُيسم ي الجاموس 

: "الَبَقُر: اسم جنس.  ر ابن سيده: الَبقَرة من اأَلهلي والوحشي يكون للمذك ورد في اللسان أن 
نما دخلته الهاء على َأنه واحد من جنس، والجمع  والمؤنث، ويقع على الذكر واألُنثى؛ قال غيره: واِ 

الَبَقُر: جنس من فصيلة الَبَقِري ات يشمل الثور والجاموس،  . وورد في معجم الوسيط: "(5)الَبَقرات" 
 " شي  . "والعجل (2)ويطلق على الذكر واألنثى، ومنه المستأ نس الذي يتخذ للبن والحرث، ومنه ال َوح 

، من الفقاريات ذوات (6)، و"الث ور: الذ كر من البقر" (3)َولُد البقرة"  ، والبقر" حيوان أليف لبون ُمجَتر 
، وجمعه َجواِميُس، فارسي معر ب، وهو بالعجمية (7)األربع"  .  و"الجاُموُس: نوع من الَبقر، َدخيل 

، وفي الوسيط: "الجاموس: حيوان أهلي  من جنس البقر. والفصيلة البقري ة ورتبة (2)َكواِميش" 
 .(3)مزَدوجات األصابع المجتر ة، ُيربى للحرث ودر  الل بن. ج: َجواميس" 

 

                                                           

  رواه الحاج: محمد عودة حسن النحال، والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام. (0)

 .053لهجة مخيم عسكر دراسة صوتية، ص (8)

 لسان العرب، بقر. (5)

 المعجم الوسيط، بقر. (2)

 لسان العرب، والمعجم الوسيط، عجل. (3)

 المصدر السابق، ثور. (6)

 .63معجم االلفاظ التراثية في فلسطين، ص (7)

 لسان العرب، جمس. (2)

 المعجم الوسيط، جمس. (3)
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  * :(1))الحردور( -1-4-3-2

حيوان زاحف صغير خشن الجلد، وهو يومئ برأسه، وهناك اعتقاد سائد أن من يدهن كفي 
 .(8)يديه بدمه ال يحس بالضرب والوجع 

ورد في معجم األلفاظ التراثية في فلسطين: "حردون: أي حرذون )بالذال(: وهو ُدَوي ب ة ُتشِبه  
الحرباء، وهو ذو جلد قاِس خشن، يكون بين الرمادي  واألحمر الخفيف، يأكل الحشرات والديدان، 
 وويتناسل بالبيوض، ومن عادته تحريك رأسه صعوداا وهبوطاا، وهو يقف على سلسلة حجارة، أ

 .(5)على زاوية سطح منزل أو على صخرة ُمشِرَفة 

 

  :*)الخيا(-1-4-3-1

هي أكرم الحيوانات وأنبلها مظهراا، وألوان الخيل عديدة منها: األشهب، واألبيض، واألسود، 
والوردي. وهي من الفقاريات، الفكيات، رباعيات األقدام، الرهاليات، الثدييات، الحافريات، وتعد  من 

، (3)وأشهر األصول الكريمة عندهم: المخلدية  .(2)افر، فصيلة الخيل، جنس الحصان. فردية الح
 وسميت خيالا من خيالئها.. (6)الكبشية، والُعبي ة" 

. أما (7)وكما ورد في معجم الوسيط: " الَخي ُل جماعة األفراس )ال واحد له من لفظه(" 
 " ، وُفُروس  . وفي معجم اللغة (2)"الَفَرُس: واِحُد الخي ِل ]الذكر واألنثى في ذلك سواء [. والجمع: أفَراس 

العربية المعاصر: "الفرس: هو حيوان  أهلي  وحشي  من فصيلة الخيلي ات، سالالته عديدة أشهرها 

                                                           

 ( رواه الحاج: سليمان محمد سليمان رشوان، والحاج: لباد محمود عليان حجازي.(0

 .833رفح مدينة على الحدود، ص (8)

 .33معجم األلفاظ التراثية في فلسطين، ص (5)

 .056التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص (2)

 سميت بذلك نسبة إلى خالد بن الوليد. (3)

 .833رفح مدينة على الحدود، ص (6)

 المعجم الوسيط، خيل. (7)

 المعجم الوسيط، فرس. (2)
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الفرس العربي  األصيل، ويقال للذكر كذلك حصان: َفَرس جاِمح" 
. وبالرجوع إلى معجم الوسيط (0)
ِصَنة "  ، وَأح  . و"الَجَواد: الن جيب من الخيل. (8)فإن: "الِحصاُن: الذ كر من الخيل. والجمع: ُحُصن 

 .(5)والجمع: ِجياد"  

 

 :  و الجس  و الهرر.*)القع(-1-4-3-6

ويقال "إن قتل ، (2)وهو حيوان أليف حيوان منزلي، يربيه الناس لينظف البيت من الفئران  
 .(3) القط يؤدي إلى كارثة "خطية القط ما بتنط" و"القط أبو سبع أرواح"

ِري ة ورتبة الل واحم"   ، وهو جنس  من الفصيلة الس ن و  . (6)ورد في المعجم الوسيط: "الِقط : الِهر 
: الِقــط . والجمــع: ِهــَرَرة . واألُنثــى: ِهــر ة. و  " وورد: "الِهــر  : الِهــر ُة (7)الجمع: ِهـَرر  . وورد: "الَبــس 

ري ِة ورتبة او ن  ويطلق عليه أيضاا لفظ سِ  .(2)األهليــة"  ، من الفصيلة الس ن و  واحم، للر وهو: "حيوان  أليف 
 .(3)هلي وبري وهي سنورة" من خير مآكله الفأر، ومنه أ

 

 

                                                           

 معجم اللغة العربية المعاصر، فرس. (0)

 معجم الوسيط، حصن. (8)

 المصدر السابق، جود. (5)

 حمد صيام، والحاج: عطية عجية عواد الشاعر.رواه الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج رزق سليمان م (2)

 .837رفح مدينة على الحدود، ص (3)

 المعجم الوسيط، قط. (6)

 المعجم الوسيط، هرر. (7)

 المعجم الوسيط، بس. (2)

 اللسان وكذلك الوسيط، سنر. (3)
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 : (1))الواوي( -1-4-3-1 

حيوان متوحش وهو في أذهان الناس حيوان تافه يقال "فالن واوي" أي يحصل على أتفه  
األشياء بوسائل دنيئة، وهو يأكل مزروعات المزارعين، وقد شوهد في تل رفح الغربية، وله عواء 

 .(8)مزعج 

ورد في معجم األلفاظ التراثية في فلسطين: "الواوي: هو ابن دوى، )ج( بنات دوى: نوع من  
ي ة، ُيَكن يه بعضهم " بأبي زهرة"، وهو معروف بصوته الُمَمي ز"   . (5)الكالب الَبر 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 إبراهيم سالم صيام. ( رواه الحاج: لباد محمود عليان حجازي، والحاج: محمد عودة حسن النحال، والحاجة: فضية(0

 .832رفح مدينة على الحدود، ص (8)

وهناك طيور مشتركة ومعروفة مثل: الحسون، والدويري، والغراب،  .317معجم االلفاظ التراثية في فلسطين، ص (5)

 والبوم، والحشرات مثل: أم بريص، والسحلية، والملجة.
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 الخاةة فف التعليم. ا لفان-1-3-1 

 :* )الملا د(-1-3-1-1 

المعنى اللهجي: هو مكان للصالة والعبادة، ويستخدم أيضاا للتعليم، لعدم وجود مدارس  
 في القدم.

 .(0)ورد في معجم لسان العرب والوسيط: "المسجد: مصل ى الجماعة"  

 

 :* )الكتاتي (-1-3-1-4
لعدم  ،أو بجواره أغلب األحيان في المسجد: هو مكان للتعلم، يكون في اللهجي المعنـى 

 .(8)وجود المدارس في القدم 
بيان لتعليم َصغير   مكان  : ورد في معجم الوسيط: "الُكت ابُ    وتحفيظهم تابةوالك القراَءة الص 
 .(5) َكتاِتيُب": والجمع. القردن

  
 :* )المدارس(-1-3-1-3 
م، بجهد أبناء رفح، تكونت من فصلين دراسيين، 0356تأسست سنة  هناك مدرسة وحيدة 

م إلى األزهر يونس ليكمل تعليمه، ث، ثم ينتقل الطالب إلى مدينة خانيدرس فيها حتى المستوى الرابع
 القاهرة لمن أراد.

َرُس: الموضع الذي يُ   ارُس والِمد  َرُس الكتاب، والِمد  ورد في اللسان "الِمد  راس: درُس فيه، والِمد 
 . (2)البيت الذي ُيدرُس فيه القردن" 

 

 

                                                           

 الوسيط، سجد. لسان العرب وكذلك معجم (0)

 لباد محمود عليان حجازي. والحاج: محمد محمود حسين ماضي، الحاج:رواه  (8)

 المعجم الوسيط: كتب. (5)

 لسان العرب، درس. (2)
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 ا لفان الخاةة فف القضاء العشائري )العرفف(:-1-3-4 

 

 ) ها الديار(: -1-3-4-1

المشاكل على  م حلحيث توكل إليه ؛في األراضيالمعنـى اللهجي: أصحاب الخبرة  
 .(0)األراضي 

رث وحدود، وهم غالباا وهم المختصون   باألرض، وكل ما يتعلق بها من بيع وشراء ورهن وا 
 ةبالمعرفة والخبرة والدراي يكونون من أصحاب األمالك وينتمون إلى عائالت وعشائر مشهود لها

بالعرف والعادة ويتمتعــون بسمعـة حسنـة وبالصدق، ولهـم خبرة واسعـة فــي األراضـي ورهنها وبيعها 
 .(8) لميراثوحدودها وا

 

 لار(: ) ها الرّ -1-3-4-4 

 .(5) المعنـى اللهجي: هم الذين ترفع إليهم مشاكل سرقة الحيوانات، وخالف البيع فيها 

وهم القضاة المختصون بقضايا الخيل، وهم من أصحاب الخيول األصيلة، يعرفون أصولها  
 جميع ويحلون .(2) إعارتها أو سرقتهاوأنواعها وأمراضها، ويعالجون المشاكل الناجمة عن بيعها أو 

أو  تفييضها أو ومثانيها وبيعها الخيل، اقتناء جراء من المتخاصمين بين التي تحدث المشاكل
 .(3) اإلعارة أثناء بها يلم الذي والعطب إعارتها، أو شرائها أو تشبيتها،

 

                                                           

 رواه الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: لباد محمود عليان حجازي، والحاج: عبد الحميد سليم سالم الشاعر. (0)

 .033الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، صوالتراث ، 020رفح مدينة على الحدود، ص (8)

 رواه الحاج: لباد محمود عليان حجازي، والحاج محمد محمود حسين ماضي، والحاج: فاروق حسين حسن فوجو. (5)

 .020رفح مدينة على الحدود، ص (2)

اث والدراسات لكتاب لألبحمحمود سالم ثابت، من منشورات موقع أم ا القضاء العشائري ـ عند قبائل بئر السبع ـ فلسطين، (3)
 .23ص اإللكترونية، غزة، فلسطين، د.ت،
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 ) ها القعالات(: -1-3-4-3 

المهن والحرف، كالصيد والزراعة والتجارة، ترفع المعنـى اللهجي: هم أصحاب الخبرة في  
 .(0) إليهم مشاكل كل حرفة

هم دل الخبرة بالزرع واألراضي الزراعية، وقد يحتكمون إلى ثالثة صيادين إذا كان األمر  
 .(8)مر يتعلق بالتجارة وكذلك إلى ثالثة تجار إذا كان األيتعلق بالصيد، 

 )التشميس(:-1-3-4-2

 .(5) هو نبذ أحد أفراد العائلة عن العائلة، بسبب أفعاله السيئة المعنـى اللهجي:

يحق للعائلة أو مجموعة من األقرباء أن ينبذوا رجالا من بينهم ويتبرأوا منه، بسبب طبعه "
أو سلوكه أو عدم التزامه بقوانين العائلة، ويعلنون على المأل أو في بيوت مشهورة. وفي العصر 

دة الرسمية أن فالن "ُمشم س" أي متروك في الخالء ال تظله العائلة ي الجريــالحديث ينشر ف
 .(2) بحمايتها"

 يحترم القانون وال باألعراف، يلتزم ال المشاكل، كثير السمعة يءس شخص هناك كان فإذا
 وعدم الشخص، هذا من البراءة بمعنى .في تشميسه الحق ألقربائه أو للعشيرة فإن العشائري،

 مهدور، الشخص هذا دم أن يعنى ذلك فإن سم  شَ مُ  فالن يقال أفعاله، وعندما عن المسئولية تحمل
 في الخالء متروك الشخص هذا أن سم  شَ مُ  كلمة وتعنى قتل، إذا بدمه المطالبة يحق لعشيرته وال

 جماعي قرار التشميس وبالتالي فإن حمايتها، بظلها العشيرة تظله أن ودون معين ودون لوحده،
خراج صــشخ ذــبنب العشيرة، نــم  اا قرار  ُيعد   والذي الطلوع ســعك وــا، وهــمظلته تــتح نــم هــوا 

 .(3) اا شخصي

 

                                                           

 رواه الحاج: يوسف حمد قشطة، والحاج محمد محمود حسين ماضي، والحاج: سامي محمد مصطفي زعرب. (0)

 .020رفح مدينة على الحدود، ص (8)

 عجية عواد الشاعر. رواه الحاج: محمد محمود حسين حجازي، والحاج: يوسف حمد قشطة، والحاج: طية (5)

 .031ـ  023رفح مدينة على الحدود، ص (2)

 .027القضاء العشائري ـ عند قبائل بئر السبع ـ فلسطين، ص (3)
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 )التفويا(: -1-3-4-1

 .(0) المعنـى اللهجي: هو الطلب بإعادة الحكم إذا كان أحد المتخاصمين قاصراا  

و"التفويل: إذا كان أحد المتخاصمين قاصراا فلوليه أو وصي ه رفض الحكم، وطلب إعادة   
ني مفول"   .(8)الدعوى بقوله "أضربه على زوره وأرده عن شوره وا 

لغاء، نقض يعنى عرفي اصطالح التفويل   من أعطاه فرد التزام أو تعهد أى تنفيذ وعدم وا 
 يلغي خمسته، من يكون أن بشرط الشخص، هذا كبير أو العائلة هذه كبير بواسطة وذلك العائلة،

 .(5) خريناأل مع الشخص هذا أبرمه تعهد اتفاق أو أي

 )الرداة(: -1-3-4-6

 .(2)المعنـى اللهجي: مقدار ما يقدم للقاضي كرسم للقضية  

ذا مَ   المد عيان أمام القاضي جعل كل  منهما عنده رهناا كرسم الدعوى المعروف  لَ ثُ وا 
"بالرزقة"، وذلك أن يضع سيفه أو بندقيته أو جمله أو يسمي كفيالا يضمن وفاء الرزقة، ويقول 

معلقة كل منها بعشرين دينار، وتظل مرهونة إلى حين إعطاء القاضي العشرين  ةالرزق هالقاضي هذ
ديناراا لمن يخسر الدعوى، أما اآلن فتدفع الرزقة ماالا. وتختلف رزقة القاضي حسب أهمية الدعوى، 

  .(3) وغالبا ما يعيد القاضي "الرزقة" إلى أصحابها أو يساهم بها في الصلح بينهم

مال يقدم للقاضي كرسم للقضية، وفق المصطلحات الحديثة، وهي بدل والرزقة مبلغ من ال
اضي في البعض مساعدة للق د هاره القاضي، وفى نفس الوقت يعوثمن  للقرار الذي سيصد أتعاب

عداد القهوة وخالفه وفى  .المصاريف التي يتحملها، مثل إعداد الطعام للمتخاصمين ومن معهم، وا 
خاصمين عرضاا كسيف، أو عباءة أو جواد، ويقوم القاضي بتحديد األصل يعلق كل طرف من المت

  .قيمة هذا العرض مادياا قيمة الرزقة، وعلى الطرف الثاني أن يقدم مبلغاا مساوياا، أو عرضاا مساوياا 

                                                           

 رواه الحاج: يوسف حمد قشطة، والحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: عودة محمد مصطفي زعرب. (0)

 .026رفح مدينة على الحدود، ص (8)

 .63القضاء العشائري ـ عند قبائل بئر السبع ـ فلسطين، ص (5)

 رواه الحاج: لباد محمود عليان حجازي، والحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: فتحي حسن طلبة فوجو. (2)

 .022رفح مدينة على الحدود، ص (3)
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 )رمف الو ه(: -1-3-4-1

ي: هو طلب الحماية من أحد األشخاص الكبار، لضمان عدم االعتداء ـــى اللهجـــالمعنـ
 .(0) عليه

وهو االستنجاد برجل مهيب لمنع الشر أو خصومه، فإذا هب  رجالن أو عائلتان للقتال، 
وقال أحد الحضور: "رميت وجه فالن أو وجهي بينكم" كَف الفريقان عن القتال في الحال، فإن 

ين على ق"للوجه" ُحرمة عظيمة في تقاليد المدينة، فال يمتهنه إال فظ مجازف. فإذا استمر أحد الفري
 . (8) القتال بعد رمي الوجه قال صاحب الوجه: "فالن قطع وجهي" ودعاه إلى المنشد

 )الَدْيادي(:  و المَلْوق.-1-3-4-9

المعنـى اللهجي: كالهمــا يختصــان فــي اإلبل وأمورها، ولكن "الَزي ادي" يهتم ويقضي في  
ق" هــو الذي   .(5) يعــرف اإلبل وأعمارها وأنواعها وأسنانهاأمور سرقتها ومشاكلهــا، أمــا "المَسو 

وذكر في كتاب رفح مدينة على الحدود الفرق بينهما: "فالَزي ادي": هو قاضي اإلبل يقضي  
ق": فهو الخبير باإلبل وأسنانها فتسلم (2) في أمور سرقتها ووثاقها وكل ما يتعلق بها . أما "المَسو 

 .(3) على يده غرامات اإلبل

 الدرجة قاِض من الضريبي فالقاضي الضريبي، من صالحية وأوسع حكماا  أشد قاضى وهو 
 أو عن ثمنها، حقها يزيد التي القضايا في يختص والزيادى .العليا الدرجة من والزيود األولى

 العرك حق، وقضايا بدون الوساقة قضايا مثل وذلك مربعة، أو ةمثنا غرامتها فتكون تتضاعف
 الزيادي القاضي إذن .األغنام والعداية وقضايا وشراء، ووسق نهب، من اإلبل وقضايا والدرك

 .(6) عن قيمتها زيادة حق مرتكبها يلحق التي القضية في متخصص

                                                           

 لباد محمود عليان حجازي.رواه الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة، والحاج:  (0)

 .038رفح مدينة على الحدود، ص (8)

 رواه الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: لباد محمود عليان حجازي، والحاج: نعيم محمد مصطفي زعرب. (5)

 .021رفح مدينة على الحدود، ص (2)

 .020المصدر السابق، ص (3)

 .22فلسطين، ص القضاء العشائري ـ عند قبائل بئر السبع ـ (6)
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 )الضريجف(: -1-3-4-1

 .(0) المعنـى اللهجي: هو المفتي في شأن الخالفات التي لم تحل عند القاضي األول 

اختلف اثنان في القاضي الذي يحكم بينهما، رفعا "الضريبي": هو قاضي اإلحالة، فإذا  
 .(8) األمر إلى الضريبي، وهو يعين القاضي الذي من شأنه فصل دعواهما

 للمناشد أو تحويلها وجوب أو ال، أم تغريم قضاة إلى القضية رفع أحقية في وهو الذي يفصل
 بل يجرم، وال ال يغرم بالتالي وهو جوازها، في للبت المالم عند من القضية إليه وتحال الكبار،
 اسمه الكبار. والضريبى ذلك يماثل في وعمله االختصاص، أهل إلى القضية عنده من يحيل
. وهو الذي يحكم (5) الزيادي من القاضي صالحية وأضيق حكماا  أقل وهو المضاربة، من مشتق

 .(2) بالشرف في قضايا العراك وتقطيع الوجه والشجار والحقوق األخرى والتي ال تتعلق

 ار.مّ )الععور(:  و العَ -1-3-4-12

 .(3) المعنـى اللهجي: هي العطوة العشائرية، مدة زمنية لتهدئة النفوس ولحجب المشاكل 

 أو الهدنة، يتعن هنا والعطوة خاطر، وطيب موافقة عن العطاء اللغة في يتعن العطوة 
يجاد ترتيب أموره، من يتمكن لكي محايدين وجهاء بواسطة الجاني يطلبها التي المهلة  الوقت وا 
 الخبرة أهل مع وبالتشاور التي تواجهه، المشكلة من للخروج وأريحيه، بأمان للتفكير الكافي

 في العطوة وتؤخذ .العمار اسم العطوة على ويطلق العربان، عادات حسب للصلح والوصول
سالة المبرح، واالتهام والضرب والسب، العرض، على والتعدي القتل، حاالت  والكسور، الدماء وا 
 .(6)مشاكل  من إلى ذلك وما

                                                           

 رواه الحاج: يوسف حمد قشطة، والحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاجة: عائشة أحمد محمد زعرب. (0)

 .021رفح مدينة على الحدود، ص (8)

 .27القضاء العشائري ـ عند قبائل بئر السبع ـ فلسطين، ص (5)

 .032التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص  (2)

 الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة.رواه  (3)

 .030القضاء العشائري ـ عند قبائل بئر السبع ـ فلسطين، ص (6)
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وعلى الجاني أن يبادر فورا إلى أخذ العطوة، فهي تؤخذ كحجب للشر أو كما يقولون  
 ، وهي أنواع:(0) "للعمار"، ألن العطوة ال ُتضيع حق

  .  )الععور الةافية(:

 .(8) الحق فيها ووضوحه وجالء المعنـى اللهجي: هي التي تكون بدون شروط، إلبانة 

وهي ما كان االعتداء فيها واضحاا، وهنا يتوجب على الجاني أن يبادر إلى أخذ العطوة،  
 .(5)وتركها يضاعف الحق الستهتاره وعدم احترامه لغريمه 

 تأخير، ودون فوراا  وتؤخذ الجاني، من به والمعترف الواضح، االعتداء حالة في "وتؤخذ 
ال هذه  وفى له حساب عمل وعدم به خصمه، واالستهتار تهميل في كبير حق الجاني لحق وا 

 .(2) الحق" يضاعف الحالة

  . )لعور فتاش(:  

وهي التي تؤخذ من  .(3) خذ من الطرفينؤ اللهجي: في حالة حصول مشكلة ت المعنـى 
 .(6)الطرفين المتنازعين بواسطة أشخاص محايدين، وكفالء لحين حل المشكلة عند قاٍض 

 ج. )لعور اةاص(: 

لطرفي النزاع، في حين شعور أحد الطرفين بالظلم أكثر  ىالمعنـى اللهجي: هي عطوة ُتعطَ  
 .(7)من اآلخر 

                                                           

 .028رفح مدينة على الحدود، ص(0) 

 رواه الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة. (8)

 .025رفح مدينة على الحدود، ص (5)

 .033عند قبائل بئر السبع ـ فلسطين، ص القضاء العشائري ـ (2)

 رواه الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة. (3)

 .025رفح مدينة على الحدود، ص (6)

 رواه الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة. (7)
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المضروبين، يشعر بأنه ُضرب ورد: "عطوة قصاص: إذا كان طرف من المتخاصمين و  
 .(0) أكثر فيدخل طرف ثالث، ويرمي وجه على الطرفين لحين حل المشكلة وقص  اإلصابات"

الطرفين،  بين الضربات واإلصابات فيه تنوعت شجار حالة في الطرفين من "وتؤخذ 
 أخذ األطراف أحد رفض حالة وفى اآلخر )معه الزود(، من أكثر ضرب بأنه طرف كل وشعور
 .(8) الموضوع" حل لحين فالن وجه الطلبة ويقول على محايد، شخص يتدخل العطوة

 د. )لعور حف ميت(:  

 .(5) إذا كان المصاب بين الحياة والموت ىالمعنـى اللهجي: هي عطوة تعط 

وورد: "عطوة حي ميت: إذا كانت اإلصابة خطيرة وقاتلة غالباا، ال يعطي أهل المجني  
يتبين حال رجلهم، ولكن هناك من يعطي عطوة فوراا، وتسمى "عطوة حي ميت"؛ عليه عطوة حتى 

 .(2) أي على كال الحالين سواء ُشفي أم مات"

 التأكد لحين عمار المصاب إعطاء أهل يرفض اإلصابات من الخطيرة الحاالت "وفي
 وجود عدم حالة في وكذلك على رجلهم، لالطمئنان باالنتظار الجاهة ويطالبون مصابهم، من
 بإعطاء يقومون المصاب أهل فإن الحوادث، مثل هذه وفى وأحياناا  ،) مثالا  لهم، )غيابه كبير
 .(3) الميت" الحي عطوة وهذه أو مات، الشخص ُشفى سواء عطوة

 د(: شِ اْ هد. )لعور م  

 .(6) المعنـى اللهجي: هي التي يكون االعتداء فيه واضحاا  

العرض  قضايا مثل قاضى المنشد، إال ينظرها ال التي القضايا في العطوة هذه "تؤخذ 
 بأي يتمتع ال الجاني ألن العطاوي، أنواع من أصعب العطوة وهذه ذلك، شابه وما الوجه وتقطيع

                                                           

 .025رفح مدينة على الحدود، ص (0)

 .036ئر السبع ـ فلسطين، صالقضاء العشائري ـ عند قبائل ب (8)

 رواه الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة. (5)

 .025رفح مدينة على الحدود، ص (2)

 .036القضاء العشائري ـ عند قبائل بئر السبع ـ فلسطين، ص (3)

 رواه الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة. (6)
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 )عليه فقط الرزقة دفع وعليه القاضي، عند الحديث له يحق وال النفس، عن الدفاع أنواع من نوع
 .(0) يتكلم(" ال مبلم ماله حجة، يجلس رزقة

 و. )الععور المشروعة(: 

 .(8) بشرط، وتنتهي عند إخالل الطرف الثاني بالشرط ىالمعنـى اللهجي: هي عطوة تعط

ذا أخل الجاني بشروطها، تع  الغية مثل عدم مرور الجاني أو  د  هناك عطوة مشروطة وا 
 .(5) أحد أقاربه من طريق المضروب أو أمام بيته

ن الجاني بشروط، أهل إلى عليه المجني من ُتعطى العطوة "هذه   د  شرط تع أى سقط وا 
 عليه. المجني مناطق في خمسته أو الجاني مرور عدم-0: مثل الغية

 .عليه طريق المجني عن يبتعد أو يحيد أن الجاني على طريق، في الطرفان تالقى إذا-8

 بالجاني المجلس، ونقصد يترك أن الجاني على الجاني، وبه لمجلس عليه المجني أتى إذا-5
 .(2) خمستهم" مع عليه والمجني

 )الع ْقجف(:-1-3-4-11

 .(3) المعنـى اللهجي: هو القاضي المختص في قضايا العرض والنساء

من طالق وعرض، وقد ُسمي  النساءيحكم في المسائل المتعلقة ب "والُعق بي": هو قاضٍ 
. ويرى بعض الباحثين أن أصل (6) بالُعق بي نسبة إلى بني عقبة، ألن أكثر قضاة هذا النوع منهم

 .(7) من قبيلة التياها يمية العقبي نسبة إلى عشيرة العقبتس

                                                           

 .033القضاء العشائري ـ عند قبائل بئر السبع ـ فلسطين، ص (0)

 رواه الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة. (8)

 .025رفح مدينة على الحدود، ص (5)

 .036القضاء العشائري ـ عند قبائل بئر السبع ـ فلسطين، ص (2)

 محمود عليان حجازي. رواه الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: لباد (3)

 .021رفح مدينة على الحدود، ص (6)

 .033التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص  (7)
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 )ال، ّرر(:-1-3-4-14

فوق الدية األصلية، إذا كان القاتل من أهل القبيلة نفسها،  ىالمعنـى اللهجي: هي دية تعط 
 .(0) بها أحد أقارب المقتول زوجوتكون عبارة عن فتاة يت

والُغر ة: تكون إذا كان القاتل والمقتول من قبيلة واحدة وجب على أهل القاتل أن يقد موا فوق  
لد ولداا بصفة زوجة، وتبقى عنده حتى تالدية "ُغر ة" أي بنت بكر يأخذها أحد أقارب القتيل بال مهر 

فيصير لها الخيار بين أن تعود إلى أهلها حر ة، وبين أن تجدد زواجها، وتبقى مع أبي ولدها بعد 
أخذ مهرها، ويراد بالُغر ة إعادة الروابط العائلية إلى ما كانت عليه قبل القتل، فإذا لم تنجب تبقى 

عد مدة من الزمن وهناك من يفدي الُغر ة بمال بأن يدفع لذوي عند القوم، وقد ُيرسلونها إلى أهلها ب
 .(8) المقتول مهر فتاة بدل الُغر ة، ويتكفل بكل نفقات الُعرس، ولكن الُغرة كانت عادة دارجة

 أي بداية والطياب الطيب بداية تعنى وهنا وبدايته، الشىء غرة "الغرة في اللغة هي 
 .(5) إنسان وروح" ألنها الدية في ما أهم وهي ، "بالدية الدم ولى قبول  "المصالحة

 )الَفَلْج(:-1-3-4-13

 .(2) المعنـى اللهجي: هو الغياب عن موعد القضاء المتفق عليه 

 نيوهو عدم حضور أحد طرفي النزاع إلى مجلس القضاء العرفي في الزمان والمكان المحدد 
باتفاق الطرفين والكفالء في هذه الحالة يقرر القاضي حق من حضر ويسقط حق من تأخر ويقال 
إن  حقه مات ما لم يبرر سبب غيابه. وفي القضاء العرفي ال يؤخذ فلج المواعيد إال بثالثة أسباب 

 .(3) وهي المطر، والموت، والحكومة

                                                           

 رواه الحاج: لباد محمود عليان حجازي، والحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: عطية عجية عواد الشاعر. (0)

 .033ـ  032. والتراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص022رفح مدينة على الحدود، ص (8)

 .065القضاء العشائري ـ عند قبائل بئر السبع ـ فلسطين، ص (5)

 رواه الحاج: يوسف حمد قشطة، والحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاجة: نعامة محمد مصطفي زعرب. (2)

 .063ني مالمح وأبعاد، ص التراث الشعبي الفلسطي (3)
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  : قضاء، وغاب أحدهما وبعث بمندوب به لل إذا اتفق خصمان على ميعاد يحضرانوالَفَلج 
ال حكم القاضي غيابياا، ويسمى "مفلوجاا"  عنه، أو هو شخصيا ورفع الميعاد أي أجله كان بها، وا 

 .(0) إال إذا أظهر بعد ذلك أنه غاب لعذر شرعي مقبول

 )كفيا دفا(:-1-3-4-12 

األول، حجبا المعنـى اللهجي: هو الذي يكفل عدم اعتداء الطرف الثاني على الطرف  
 .(8) للمشاكل

ويسمي المدعي )كفيل دفا( أي كفيال يضمن عدم التعدي على المدعى عليه أثناء الدعوى  
ويشترط في الكفيل أو الضامن الصدق والوفاء، ولكن الرجل الصادق الوفي، ال ُيطلب منه ضامن 

 .(5) وال كفيل بل يؤمنونه الناس على أموالهم بال شاهد

 المشكلة، وذلك حل بعد المتضرر انتقام من يالمعتد حماية يضمن الذي الشخص وهو 
 قيام حالة وفى .الكفالء عرض في الطرفين بين األمن ويسود والطياب الطيب يحل أن بعد

والعادة  العرف في كبرى ذلك جريمة فإن اآلخر الطرف على يويعتد الكفل، احترام بعدم المتضرر
 مبيضة )المناشد عند وجهه في وقطــع مــن كفلــه مقاضــاة للكفيــل ويحــق وجــه تقطيــع وتسمـى
 .(2) الوجوه

 )كفيا وفا(: -1-3-4-11

 .(3) المعنـى اللهجي: هو الذي يتكفل لصاحب الحق أن يدفع له ما يحكم به القاضي 

بعد االتفاق على القضاة يسمي المدعى عليه "كفيل وفا" أي كفيال يفي الحق الذي يحكم  
 .(6) القاضي به

                                                           

 .026رفح مدينة على الحدود، ص (0)

 رواه الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة، والحاجة: عائشة أحمد محمد زعرب. (8)

 .022رفح مدينة على الحدود، ص (5)

 .27القضاء العشائري عند قبائل بئر السبع فلسطين، ص (2)

 مود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة.رواه الحاج: محمد مح (3)

 .022رفح مدينة على الحدود، ص (6)
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 كفيل وُيعرف في القضاء العشائري لقبائل بئر السبع بأنه كفيل وفاء، ويعرف بأنه: "هو
 وقد القاضي، بموجب حكم الصادرة والمعنوية المادية الحقوق كل كفله من يدفع بأن وضامن
تجاه  التزامات من عليه بما يترتب للوفاء يالمعتد كفالة بأنها الوفاء كفالة بعض الباحثين عرف

بالتراضي  وأعنى بالتراضي، أو بالتقاضي كان ذلك ثالث، سواءا  طرف خالل عليه، من المجني
 .(0) ترضاه" كفيل عرض في وبلسانك فراشك على حقك في لسانه عليه المجني حق يكون أن

 )الكواك (:  و المخاعيع.-1-3-4-16

 .(8) العلياالمعنـى اللهجي: هم كبار القضاة، بدرجة المحكمة  

فالقضاء الموكل إلى قضاة من خواص الرجال يسمونه "كبار عرب"، وهم بمثابة رجال  
الصلح، ترفع إليهم جميع المسائل الهامة التي ال يمكن صرفها إال بالصلح لعدم توفر الشهود فيها، 

ى لتعدي علأو لجسامة ما ينجم عنها من األضرار واألخطار، إذا لم يالَف أمرها كقضايا القتل وا
 .(5) العرض والمال، وهم ينتخبون من بين المشايخ والكبراء الذين بيدهم الحل والعقد

َكُب في لسان العرب: "هو َسي ُد القوم"   والَكو 
(2). 

 حل في البدو إليهم يرجع الذين القضاة ويسمى الكواكب عند البدو مخاطيط: "وهم 
 والمخاطيط جيل، بعد جيالا  والمتوارثة بينهم، السائدة العشائرية األعراف والسوادي وفق خالفاتهم،
 أى للدولة العشائر وليس ثقة موضع وهم البدو، من األصليون والمعتمدون العشائريون هم القضاة

. وهم األشخاص الذين يحق لهم أن يعينوا نوع الدعوى، وأن يسموا (3) عليهم سلطة وال بهم صلة
حقيق متخالفين أن يذهبوا إليهم ليحتكما لديهم، وهم مثل قضاة التالقضاة الذين يجب على الفريقين ال

في فلسطين أو قضاة اإلحالة في مصر. وهم ثالثة من القضاة ويسمون ثالثة كبار مشهود لهم 
 .(6) باألصل واالستقامة

                                                           

 .27( القضاء العشائري عند قبائل بئر السبع فلسطين، ص(0

 رواه الحاج: محمد محمود حسين ماضي )مختار عائلة ماضي(. (8)

 .073رفح مدينة على الحدود، ص (5)

 لسان العرب، كوكب. (2)

 .25القضاء العشائري ـ عند قبائل بئر السبع ـ فلسطين، ص (3)

 .037التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص (6)
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 )الملم(: -1-3-4-11

تقاضي ال المعنـى اللهجي: هو قاضي أقل درجة من الكواكب، وهو الذي اتفق الطرفان على 
 .(0) عنده

وهو راعي البيت الذي اتفق الطرفان المتخاصمان على االلتقاء عنده للتداول في قضيتهما،  
فهو ال يغر م وال يجر م، وهو أول إجراءات التقاضي، وهو بمثابة عمل النيابة أو مجلس تحقيق في 

 .(8) القضاء المدني، ومن عنده تحال القضايا إلى القضاة المختصين

ورد في لسان العرب: "ورُجل ِمَلم : َيَلم  القوم أي يجمعهم. وتقول: هو الذي ُيَلم  أهل بيته  
ِلنا أي َيَلم  أمَرنا. ورجل ِمَلم   وعشيَرته ويجمعهم؛ قال رؤبة: فاب ُسط علينا َكَنَفي  ِمَلم  أي ُمَجم ع ِلَشم 

وورد في المعجم الوسيط أن: "الِمَلم :  .(5) معروفه"ِمَعم  إذا كان ُيصلح ُأموَر الناس وَيُعم  الناَس ب
الشديُد من كل شيِء. يقال: رجل ُمَلم : يجمع أهل بيته وعشيرته. ورجل ِمَلم : ِمَعم : ُيصلح ُأموَر 

 .(2) الناس وَيُعم  الناَس بمعروفه"

اعي البيت ر والملم كما ذكر في كتاب القضاء العشائري عند قبائل بئر السبع فلسطين هو 
المتداول فيه القضية بين المتخاصمان، وهو مشهود له بالنزاهة والعدالة، وهو في العادة ال يأخذ 

 .(3) رزقة، وهو مدفن حصي

 )الَمْاَشد(:-1-3-4-19

 .(6) المعنـى اللهجي: قاٍض يختص بثالث قضايا فقط، العرض، والبيت، ومس الوجه 

                                                           

 رواه الحاج: يوسف حمد قشطة، والحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: عطية عجية عواد الشاعر. (0)

 .021رفح مدينة على الحدود، ص (8)

 لسان العرب، لمم. (5)

 المعجم الوسيط، لمم. (2)

 بتصرف. 52القضاء العشائري ـ عند قبائل بئر السبع ـ فلسطين، ص (3)

 رواه الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة. (6)
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المسائل الشخصية الخطيرة، كقطع الوجه والتسويد، ويسمي قاضي العرض، وهو يحكم في 
. ويعتبر أعلى مرتبة في القضاء العرفي ويختص في قضايا (0) ومس الشرف واإلهانة الشخصية

 .(8) العرض والشرف وتقطيع الوجه وكذلك قضايا األرض واإلنسان الضعيف

 ن:فلسطين نوعا كما ذكرها كتاب القضاء العشائري ـ عند قبائل بئر السبع ـ والمناشد

 من عند إليه القضايا تحال اعتيادي منشد وهو سأل، تعنى البدوية باللهجة إنشاده: نشد منشد-0
 هذا إذن أحقيتها. عدم أو منشد قطع في إليه المحالة القضية أحقية عن سؤاله أجل من الملم،

 حق قطع منشد عند قاضى تنظر أن تستحق التي القضايا وفرز بحث في متخصص القاضي
 .عدمه من

 إلى تحتاج ال والتي الواضحة، القضايا إليه : تحال) وقرض فرض )منشد حق قطع منشد-8
 أو إنشاده(، قاضى )منشد عند من له المحولة القضايا أو قضية )صايحة الضحى(، مثل برهان

 يفرض ويقرض المنشد وقاضى الوجه، تقطيع قضايا مثل الفريقين بين عليها القضايا المتفق
 كما البدو ويخافه والعادة قسوة، العرف قضاة أشد من وهو يتحمل، أن الجاني وعلى العقوبة
 هو المنشد قاضى عند الرزقة يدفع أحكامه ومن في تساهله وعدم عقوبته، لشدة النار يخافون
 .(5) ةحج ماله ،رزقة عليه الجاني

 )ماقن الدم(: -1-3-4-11

 .(2) وحاالت القتل، وتحديد الديةالمعنـى اللهجي: قضاة لحل مشاكل  

الديات وتقدير  تحديد وفى والكسر، البليغة والجروح القتل، قضايا في يحكمون قضاة "هم 
في  بالقصاص الدم، ويسمى منقع هو فالقصاص وبالتالي بالقصاصين، ويسمون اإلصابات قيمة
 .(3))"نقيع ودم قطيع )عصب دم يسمى منقع القضية كبر حالة وفى العادية، الجروح قص حالة

                                                           

 .021( رفح مدينة على الحدود، ص(0

 .032التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص (8)

 .23القضاء العشائري ـ عند قبائل بئر السبع ـ فلسطين، ص (5)

 رواه الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة. (2)

 .020. رفح مدينة على الحدود، ص22القضاء العشائري ـ عند قبائل بئر السبع ـ فلسطين، ص (3)
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 )الِمجشِّن(: -1-3-4-42

المعنـى اللهجي: هو القاضي الذي يختبر المتهم بالنار، وتكون في المسائل التي ال شهود 
 .(0)عيان فيها 

"الِمبش ع": وهو قاضي الجرائم المنكورة التي ال شهود لها، وذلك باختبار المتهم بالنار. يقوم 
الُبن  على النار، ويمسها بكفه ثالث مرات، ثم يأمر المتهم فيغسل لسانه الِمبش ع بتحمية طاسة 

بالماء ويريه شاهدين، ثم يتناول الطاسة المحماة من الِمبش ع، فيلحسها ثالث مرات بلسانه، ثم 
ال  يغسله بالماء، ويريه الشاهدين، فإذا رأوا أثر النار على لسانه حكم الِمبش ع بالدعوى لخصمه، وا 

ال فال حكموا  .(8) له وهم يعللون ذلك إذا كان المتهم مجرما جف ريقه، وأثرت النار على لسانه وا 

والبشعة: هي طريقة من طرق التقاضي، وهي أن يقوم المتهم بلحس النار، بموجب حكم 
القاضي في حالة عدم وجود أدلة، وشعور القاضي بأن اليمين ال يكفي، هنا يحيل القاضي المتهم 

والبشعة تعالج قضايا العرض، والقتل واألرض؛ أي أنها تعالج قضية الجرم المنكور. للبشعة، 
والِمبَشع ليس بإنسان عادي، وال يستطيع أي شخص أن يكون مبشعاا، فهو يرث هذه المهنة عن 

  .(5) دبائه وأجداده، وهو رجل متدين

 )المعدوف(:  -1-3-4-41

، ثاٍن تحول له القضية بطلب من أحد المدعين المعنـى اللهجي: هو الكفيل، أو بمثابة قاضٍ 
 .(2) لعدم قبوله بحكم القاضي األول

فالقاضي األول بمنزلة المحكمة االبتدائية، والثاني بمنزلة محكمة االستئناف، والثالث بمنزلة 
ذا أحس  أحدهم بالحيف والظلم يقول(3) النقض  . إذا رضى المتخاصمان بالحكم انتهت المشكلة، وا 

                                                           

 ، والحاج: فتحي حسن طلبة فوجو.قشطة ( رواه الحاج: لباد محمود عليان حجازي، والحاج: يوسف حمد(0
 .061والتراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص  .020، 021ص رفح مدينة على الحدود، (8)
 ، بتصرف.013ـ  018القضاء العشائري عند قبائل بئر السبع فلسطين، ص (5)

 يم محمد مصطفي زعرب.رواه الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة، والحاج: نع (2)

 .028رفح مدينة على الحدود، ص  (3)
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 .(0) اضي: حولني على "معدوفي" أي قاٍض ثان ـ كما قلنا سابقا ـ قاضي استئنافللق

العدف في اللغة يعنى األكل، وهنا يأتي بمعنى االدخار، واالختيار لقاِض يتوخى منه 
العدالة واإلنصاف، إذا ما شعر العادف بالظلم من قرار القاضي األول أي أنه يستأنف الحكم لدى 

وكما في المحاكم المدنية تنقسم درجات التقاضي إلى ثالث طبقات، فإن التقاضي هذا القاضي، وهنا 
في العرف والعادة أيضاا يتكون من ثالث طبقات، فالقاضي األول ُيعد  محكمة أول درجة ابتدائية، 

 ، والقاضي الثالث المعدوف في حال اختالف قرار القاضياا والقاضي الثاني المعدوف ُيعد  استئناف
ويتم العدف عندما يقوم المبدي  .، أى لترجيح حكم على حكماا تمييز  ياا قاض د  ني عن األول يعالثا

عليه بخط ثالثة قضاة للمبدي، ويتم االتفاق على الثالثة، وقبول الطرفين المتخاصمين لهما كقضاة 
 .(8) للقضية موضوع البحث عند الملم

ُف: األكل، والَعدوف: الُذَوُاق"   .(5)ورد في لسان العرب: " الَعد 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .023المصدر السابق، ص (0)
 .21القضاء العشائري عند قبائل بئر السبع فلسطين، ص (8)

 لسان العرب، عدف. (5)
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  لفان الع  الشعجف: 1-3-3

 : *)الثعلجة(-1-3-3-1

، وهي في الفصحى (0): مرض يصيب جلد الرأس، فيتسبب في سقوط الشعر اللهجي المعنى 
 .(8)و الحاصة أداء الثعلب 

َلبة ِعل ة  يتناثر منها الش ع ر"  "المعجم الوسيط: و  اللسان ورد فيو   .(5)والث ع 

 

 :(2))ال جائر( -1-3-3-4 

ويتم . (3): شقائق خشبية تشبه المساطر، تستعمل لتثبيت العضو المكسور اللهجي المعنــى 
خشاب الطويلة المعتدلة القوام، وتكون من جذوع النخل والجريد، ذلك عن طريق استخدام قطع األ

 .(6)ثم تصنع العجينة "خلطة األعشاب"، ويغطى بها العضو بالكامل 

ُبَره بها على استواء، واحدتها  ورد في لسان العرب: " والَجبائر: العيدان التي تشد ها على العظم لَتج 
 .(2)الَجِبيرة: ما يثب ت به العظم المكسور" " . وورد في الوسيط:(7)ِجباَرة وَجِبيرة " 

 

 

 

                                                           

 رواه الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام، والحاج: فتحي حسن طلبة فوجو. (0)

 .287موسوعة المصطلحات والتعبيرات الشعبية الفلسطينية، ص (8)

 المعجم الوسيط، ثعلب.لسان العرب و  (5)

 رواه الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة، والحاج: عبد الحميد سليم سالم صيام. (2)

 .205التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص (3)

 .835عادات وتقاليد شعبية فلسطينية دراسة حضارية، ص (6)

 لسان العرب، جبر. (7)

 المعجم الوسيط، جبر. (2)
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 : *)الح امة(-1-3-3-3

خراجه: وهي لهجيالمعنى ال  ، وخير دواء لوجع الرأس، ويؤخذ الدم في فصد الدم الفاسد وا 
 .(0)هذه الحال من صدغ المريض بعد أن يفصد 

مُ  ورد في اللسان: "  امُ  وهو الحاجم فعل: والَحج  َتَجمَ  .الَحج  جوم ، وهو الِحجامة، طلب: واح   َمح 
َتَجم تُ  وقد َتَجَم: طلَب  ورد في المعجم الوسيط: "و  .(8) "الدم من اح  ام، اح  والِحجامة حرفة الَحج 

َجم، ليخرَج منه  . "، وفي معجم اللغة العربية المعاصر: "(5)الحجامَة"  احتجم الش خُص طلب أن ُيح 
احتجم، احتجاما، طلب أن يداوى )بالمحجمة(، وهي دلة  . وفي معجم الرائد: "(2)الد ُم الز ائُد الفاسد" 

 .(3)كالكأس توضع على جسم المريض فتجذب الدم تعرف أيضا بـ )كأس الهواء(" 

 :*)الخردر(-1-3-3-2

: ومنها خرزة الكبسة، وخرزة الدرة، وخرزة رأس القلب، وخرزة النفس، وخرزة معنى اللهجيال 
، جميعها حجارة كريمة، وقسم منها يشتري بثمن مرتفع، وتستعمل كل خرزة لغرض معين، (6)العين 

تلبسها المرأة المرضعة لتكثير حليبها، وخرزة القلب تلبسها التي تشعر بألم في قلبها،  ةفخرزة الدر 
. والخرزة الزرقــــاء أكثــر انتشـــاراا وتستعمـــل (7)لنفس وخرزة العين لرد العين واتقاء شــر الحســد وخرزة ا

 .(2)لـــرد العين أو الحسد 

                                                           

 .223التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص (0)

 لسان العرب، حجم. (8)

 المعجم الوسيط، حجم. (5)

 معجم اللغة العربية المعاصر، حجم. (2)

 معجم الرائد، إحتجم. (3)

 رواه الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: محمد عودة حسن ماضي. (6)

 .202التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص (7)

ة، ص (2)  .023المجتمع والتراث في فلسطين قرية البص 
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. ورد في معجم (0)" الَخَرُز: ُفصوص من حجارة، واحدتها َخَرَزة "  ورد في لسان العرب: " 
َخَرزة: جمع َخَرزات وَخَرز: َحب ة تنظم في سلك أو خيط لتكون ِعق داا  : "ةاللغة العربية المعاصر 

ُيَتزي ن به، أو ُسب حة: وضعت خرزة كبيرة وسط العقد: وخرزات الملك: جواهر تاجه، وخرزة زرقاء: 
 .(8)حلقة من الزجاج األزرق تت خذ تعويذة" 

 : * (ز  وَ رْ )الخِ -1-3-3-1 

 .30نظر في النباتات صفحة ا 

  * :(3) )الخّلة(-1-3-3-6 

: نبات ينمو في السهول الجبلية، والسهل الساحلى الفلسطيني، وتنمو النبتة للهجيالمعنى ا 
في الربيع وتجف في أواخر حزيران، ساقها تتفرع منه أغصان خضراء اللون تصبح فراء بنية عند 

ي تنظيف مجاري البول والكلى من ـــا فــة العنب، تستعمل أزهارهــة كورقـــا طويلـــالجفاف، أوراقه
 . (2)الرمل 

ورد في المعجم الوسيط: "والُخل ُة: جنس من النبات لم يرد في المعاجم القديمة لفظ الخلة، و  
 . (3)من الفصيلة الخيمية، ومنه أنواع " 

  ا الحمامة(:)رِ -1-3-3-1

، وهي نبتة (6): من نباتات األراضي البور غير المزروعة، تنمو في الربيع لهجيالمعنى ال 
زاحفة على األرض لها أغصان طويلة متشابكة مع بعضها، زهرتها بيضاء صغيرة الحجم ولون 
الغصن كلون رجل الحمامة، تستعمل جميع أجزائها لعالج الحصى واإلسهال، تؤخذ خضراء أو 

                                                           

 لسان العرب، خرز. (0)

 ( معجم اللغة العربية المعاصر، خرز.(8

 رواه الحاج: لباد محمود عليان حجازي، والحاجة: نعامة محمد حميدان حجازي. (5)

 .253( التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص(2

(3) .  المعجم الوسيط، خل 

رواه الحاج: محيسن حسن عبد الرازق ماضي، والحاج: محمد عودة حسن النحال، والحاجة: عائشة أحمد محمد  (6)
 زعرب.
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ي منها المريض على أال يشرب بعدها الشا ىع في زجاجات يعطى على النار وتوضتجفف ثم تغل
 .(0)أو القهوة 

الكلى والمرارة ومعالجة اإلسهال، وتستخدم عن طريق تجفيف  ىوتستخدم في تفتيت حص 
العشبة، ثم غليها في ماء، وتترك بعد غليانها حتى تبرد ثم توضع في زجاجة، ويتناولها المريض 

 .(8)كمشروب لمدة أربعين يوماا، بمقدار نصف كوب ثالث مرات يومياا 

لحمامة"، ويبدو أن أصحاب اللهجة جل اولم يرد في المعاجم القديمة وال الحديثة لفظ "رِ  
 استخدموا التركيب االستعمالي في هذا اللفظ.

 )الشجة(:-1-3-3-9

 .(5)من العين، تشتعل عند وضعها على النار  ة: مادة تستخدم للرقياللهجيالمعنى  

ِتعاُلهــان العرب: "وَشب ُة النـــــي لســـــورد ف  ة العربية ــاللغ مـــي معجــــوورد ف .(2)ا" ـــاِر: اش 
جهـــا، أضرمهـــأشب  الن اَر: أوقده"• ر: ــالمعاص  .(3)ا" ـــا، أج 

 :*)ش رر اللدر(-1-3-3-1 

شجرة مقدسة، وجاء تقديسها بسبب أهمية أوراقها في غسل الموتى "أي اللهجي: المعنى  
ويعتقد العامة أن ثمارها )النبق( تطهر فم دكلها  والسبب ذكرها في القردن الكريم. ،(6)أنها مطهرة" 

من الحسد والعين، حيث تدق أوراقها وتخلط بالماء،  يشف. ويقال أيضا أنها تُ (7)لمدة أربعين يوماا 
 مع قراءة القردن على الماء، ثم يشرب ويغتسل منها المريض.

                                                           

 .256ث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، صالترا (0)

 .086العادات والتقاليد الفلسطينية، ص (8)

 .203التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص (5)

 لسان العرب، شبب. (2)

(3) .  معجم اللغة العربية المعاصر، شب 

 رواه الحاج: محمد عودة حسن النحال، والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام. (6)

 .282التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص (7)
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َرة وجمعها ِسد رات  وِسِدرات  وِسَدر    ُر: شجر النبق، واحدتها ِسد  ورد في لسان العرب: " الس د 
؛ فَأما الُعب ِري  فما ال شوك فيه ِإال  ، ومنه ضال  ناِن: فمنه ُعب ِري  ُر من الِعضاِه، وهو َلو  ، الس د  وُسدور 

. وورد في المعجم (0)وللسدر ورقة عريضة ُمَدو رة" مــا ال َيِضيــُر، وَأمــا الضــاُل فهــو ذو شــوك، 
 . (8)الوسيط: "الس د ر. شجر النبق. واحدته ِسد رة. والجمع: ِسَدر  وِسد رة المنتهى. شجرة في الجنة" 

 )عالة الر فة(:-1-3-3-12 

عبارة عن صحن نحاسي مقعر مكتوب على حافتها بشكل دائري أول  :اللهجي المعنى 
ا حروف وأسماء اهلل ـــة صغيرة عليهـــى قطع نحاسيــن األعلـــي حافتها مـــس، ومعلق فــــــسورة ي
الشمس، ويوضع ماء يبي ت في الليل؛  اها، وتستعمل عند الخوف حيث يشترط أال تر (5)ي ـــالحسن

رض للنجوم ثم يشرب منها الخائف ثالث مرات، أو توضع في الجر ة ويشرب الخائف ع  أي "ينجم" يُ 
. ونادراا ما تكون مصنوعة من الفضة الجديدة، ولها شكل الكؤوس مع ارتفاع (2)من تلك الجر ة 

ع ـلـة والهــ. والخض(6)ة ـــات النفسيـــالج الخوف واالضطرابــدم لعــ. وتستخ(3)اع ــي القــــري فــدائ
 .(7)ب ــوالرع

ِطراُب الشديُد"  والرجفة في لسان العرب: "  ورد في المعجم الغني: "و  .(2)" الر َجفاُن: االض 

َرُب فيه، َأو به"  طاسة:  . وفي معجم اللغة العربية المعاصر: "(3)الط اُس: ِإناء  من ُنحاسا ونحِوه ُيش 
 .(01)مقالة، وعاء مسط ح نصف كروي  يقلى فيه اللحُم والبيُض وغيُرهما: طاسة تحمير" 

                                                           

 لسان العرب، سدر (0)

 المعجم الوسيط، سدر. (8)

 رواه الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة. (5)

 .202التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص (2)

 .270المصدر السابق، ص (3)

 .511عادات وتقاليد شعبية فلسطينية دراسة حضارية، ص (6)

 .010مدخل إلى الفولكلور الفلسطيني، ص (7)

 لسان العرب، رجف. (2)

 المعجم الغني، الطاس. (3)

 معجم اللغة العربية المعاصر، طاس. (01)
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 : (1))الععجة( -0-3-3-11

: قطعة قماش سوداء تستعمل بعد إشعال النار فيها وتستخدم للرقية من اللهجي المعنى 
 .(8)العين، وتكون بكثرة واضحة ليكون تأثيرها أكبر 

ورد في لسان العرب: "الُعط ُب: الُقطن، وواحدته ُعط بة، وفي التهذيب: الُعطُب ِليُن الُقطن  
َقة  ُتؤ َخُذ بها ، و (5)والصوف، والُعط َبة: ِخرقة  ُتؤخُذ بها الناُر"  ورد في المعجم الوسيط: "الُعط َبُة: ِخر 

ا الجمرة من ـــاش تؤخذ بهـن قمــم : "عطبة: قطعةوضـح ذلك فقال م الرائدــي معجــ. وف(2)الناُر" 
 .(3)النار" 

 

 )لير الجعرااة(:-0-3-3-14 

 . (6) : تصاب العين بنقطة بيضاء في السواد يعبر عنها بالعين البطرانةاللهجي المعنى 

حيث يؤتى بطاسة مملوءة بالماء وسبع جمرات من النار فيما إذا كانت البطرانة حمراء، 
 فتؤتى بكمية من الملح، ويقرأ الشيخ سورة "ألم نشرح لك صدرك" ثم تلقى جمرةأما إذا كانت بيضاء 

من النار في الماء، وبعدها يقرأ السورة المذكورة سبع مرات على عدد الجمرات، والمريض يسكب 
وضع ت الماء من أعلى رأسه إلى الخلف فيشفى، أو أن يجلب عود عنب فيحرق، وتصبح حمراء ثم

 .(7)، أو يؤتى بروث أنثى الحمار اليابس وتبخر به العين فتشفى يجمر فتشفكمية من مخلفات ال

 

                                                           

 طلبة فوجو.رواه الحاج: يوسف حمد قشطة، والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام، والحاج: فتحي حسن  (0)

 .202التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص (8)

 لسان العرب، َعَطَب. (5)

 المعجم الوسيط، عطب. (2)

 معجم الرائد، ُعطبة. (3)

 رواه الحاج: محمد محمود حسين ماضي، ومحمد عودة حسن النحال. (6)

 .281( التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص(7
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 )القريعة(: الجاجواج.-1-3-3-13 

: نبات ينبت في حيطان البنايات القديمة وأسطحها، وفي األراضي الزراعية اللهجي المعنى 
ن كان الذي ينبت . وهناك أنوا(0)المجاورة للقرى "أراضي الجدر"  وحده هو األفضل، ع منها تزرع، وا 

. (8)وتنبت في دذار، ويستمر حتى أيار، تستعمل آلالم البطن والرأس، وكذلك لعالج اإلمساك 
ويستخدم مسحوق أزهارها ضد األكزيما، والتهابات الجلد الرطبة والجروح في الفم والسرطان الخارجي 

الغلي لعالج المسالك الهوائية من البحة والسعــال، وتستعمــل المتطرف، ويستعمل بخار أزهارها بعد 
 .(5)فـــي العيــون ضد الشحاذ، وعلــى شكــل سائــل فــي األنــف ضــد الدمــل والروماتيزم 

ورد في المعجم الوسيط: "البابوَنج: جنس نباتات عشبي ة من فصيلة المرك بات يستعمل في  
 .(2)الصباغة أو التداوي" 

 

 )كجر الاحا(:-1-3-3-12

 .  (3)جتها ومعالفي الجلد أو الجسم : أحد منتجات النحل، يستخدم للتشققات اللهجي المعنى 

وهو عبارة عن شمع أسود يجمعه النحل من الزهور المختلفة يصنعه بين الطارات وغطاء 
صندوقه، وفي مدخل الصندوق أيضاا على شكل قواطع، حيث يعجن ويعصر، ويؤخذ السائل الناتج 

 . (6)منه ويشرب ويستعمل ضد أمراض القلب، وكذلك ضد تشققات األرجل واأليدي 

 

                                                           

 أحمد محمد عودة النحال، والحاج: محمد محمود حسين ماضي.رواه الحاج:  (0)

 .258التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص (8)

 .087، ص0373تأمالت في التبادل الحضاري والصراع الفكري بين العرب والغرب، علي عثمان، القدس،  (5)

 الوسيط، بنج. المعجم (2) 

 رشوان، والحاج: محمد محمود حسين ماضي.رواه الحاج: سليمان محمد سليمان  (3)

 .232، 237التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص (6)
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 :(1))ك ْحلّة محجر( -1-3-3-11

زالة المواد الصل ووجعها العيون : نبات كان يستخدم آلالماللهجي المعنى  بة وااللتهابات وا 
 .  (8)والغبار من العيون 

لة: جمع الجمع أكاِحُل:ورد في الوسيط وفي معجم اللغة العربية المعا  ــب عش صر: "ُكح 
، ولــه نو ارة برتقالي ة الل ون"  ــر، ينُبت فـــي المناطــق المعتدلة، مغط ى بشعر َوَبِري  َحولــي  أو ُمَعم 
(5). 

 : (2))اللجخة( -0-3-3-16

. (3): عجين من بيض موضوع على شاشة بيضاء، توضع على الجبيرة اللهجي المعنى 
ضافة الحلبة لهذه الخلطة بين  وغالباا ما كان يستخدم الطحين األبيض والبيض بعد عجنهما معا، وا 

 . (6)الدقيق وبين البيض، واستخدم المجبرون في تجبيرهم ملح الطعام والكركم وبياض البيــض 

 .(7)ــة" ــــة الرطوبــن إلزالــالساخــاء ــت والمــــن الصـوف مبللـة بالزيــــة قمـاش مــــاا "قطعـــواللبخــة أيضـــ

كالِمرهم  الل ب َخُة: دواء ورد في المعجم الوسيط: "ة"، و د في المعاجم اللغوية كلمة "اللبخلم ير  
َلب َخة:  . وورد في معجم اللغة العربية المعاصر: "(2)يوضع حارًّا َأو بارداا فوق العضو عند األَلم" 

عل فيها دواء  كالمرهم توَضع حار ة أو باردة على مكان األلم  قة ُيج  جمع َلَبخات وَلب خات: )طب( ِخر 
ِلُتَسك َنه. وكتلة من الط ين أو أي ة ماد ة لزجة أخرى تسخ ن وتفرد على قطعة من القماش ثم توضع 

 .(3)على الجزء المؤلم أو الملتهب من الجسم" 

                                                           

 رواه الحاج: محروس سالم برهم صيام، والحاج: محمد محمود حسين ماضي. (0)

 .287التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص (8)

 ل.المعجم الوسيط، ومعجم اللغة العربية المعاصر، كح (5)

 الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: محمد عودة حسن النحال. رواه (2) 

 .202( التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص(3

 .832، 835عادات وتقاليد شعبية فلسطينية دراسة حضارية، ص (6)

 .010مدخل إلى الفولكلور الفلسطيني، ص (7)

 المعجم الوسيط، لبخ. (2)

 معجم اللغة العربية المعاصر، لبخ. (3)
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 الفةا الثااف
ةور التعور الداللف فف له ة 

 لكار مدياة رفح ا ةليير
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 التعور الداللف: )مفهومه وةوره(:

يشبه العلماء اللغة اإلنسانية بالكائن الحي، ألنها تحيا على ألسنة المتكلمين بها، وهم من 
 عاألحياء، وهي لذلك تتطور وتتغير بفعل الزمن، مثلما يتطور الكائن الحي ويتغير، وهي تخض

 لما يخضع لـه الكائن الحي في نشأته ونموه وتطوره.

"إن اللغة شأنها في ذلك شأن الظواهر االجتماعية األخرى، هي عرضة للتطور المطرد 
و ن تطورها ال يجري تبعا لألهواء أا  تها وقواعدها ومتنها وداللتها، و في مختلف عناصرها: أصوا

نما هو يخضع لقوانين جبرية ثابتة، فتكون  تائج تبعاا لذلك النالمصادفات، أو وفقاا إلرادة األفراد، وا 
، واضحة المعالم، محققة اآلثار؛ وال يستطيع أي أحد أن يوقف عملها أو يغير ما تؤدي مطردة

لغة ما، أو يجعلوها تجمد على وضع خاص، أو  إليه؛ فاألفراد ليس في قدرتهم أن يوقفوا تطور
 .(0)يسيروا بها في سبيل غير السبيل الذي رسمه لها سنن التطور الطبيعي" 

والتطور الداللي هو أحد جوانب التطور اللغوي، وميدانه الكلمات ومعانيها، ومعاني 
بية عاجم العر الكلمات ال تستقر على حال، بل هي في تغير مستمر ال يتوقف، ومطالعة أحد م

 . ي الكلمات متغيرة من عصر إلى عصرتبرهن على هذا التطور، وتبين أن معان

 فالتطور الداللي منوط بتغير معاني ألفاظ اللغة، ولفظ التغيير يتضمن داللياا أمرين:

 التبدل والتحول، واالنتقال من حال إلى حال، واختالف الشيئين. -0
 والصالح واإلصالح والمنفعة. -8

كلمة  توظ ف ىتستخدم كلمة "تطو ر" وطائفة أخر  ة، أن نجد طائفة من اللغويينفال غراب
"تغي ر"، فالمراد عند كليهما واحد، يقول الدكتور رمضان عبد التو اب "كما أن  استخدام اللغويين 
المحدثين لكلمة "تطو ر" ال يعني تقييم هذا التطو ر، والحكم عليه بالحسن أو بالقبح، فإنه ال يعني 

 .(8)ندهم أكثر من مرادف لكلمة: التغي ر" ع

وللتطور الداللي عوامل مختلفة تؤدي إليه، كما أن لـه مظاهر معينة يسلكها هذا التطور، 
ومن أهم العوامل التي تؤدي إلى تطور الداللة الحاجة إلى كلمة جديدة تعبر عن معنى جديد لم 

                                                           

 .001، ص0370اللغة والمجتمع، علي عبد الواحد وافي، دار النهضة، القاهرة،  (0)

 .02، ص0337، 5التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط (8)
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يكن معروفاا من قبل، فالمتكلمون بلغة من اللغات عندما يستجد لديهم معنى جديد لم يكن معروفاا 
من قبل، يحاولون تعيين داٍل لـه من ذخيرتهم اللفظية القديمة، وهنا تتغير العالقة بين هذا اللفظ 

ثل: المشابهة م، موداللته القديمة؛ ألنه أصبح يدل على شيء دخر، قد تكون لـه عالقة بالمعنى القدي
 ، أو غير ذلك، وقد ال تكون ثمة عالقة بين المعنيين. (0)أو المجاورة 

يقول إبراهيم أنيس: "وينحرف الناس عادة باللفظ من مجالـه المألوف إلى دخر غير مألوف 
حين تعوزهم الحاجة في التعبير، وتتزاحم المعاني في أذهانهم أو التجارب في حياتهم، ثم ال يسعفهم 
ما ادخروه من ألفاظ، وما تعلموه من كلمات، فهنا قد يلجئون إلى تلك الذخيرة اللفظية المألوفة، 
مستعينين بها على التعبير عن تجاربهم الجديدة ألدنى مالبسة أو مشابهة أو عالقة بين القديم 

لى رجع إ. وثمة حاالت أخرى يكون فيها تغير المعنى غير مرتبط بأية حاجة، إنما ي(8)والجديد" 
 .(5)أسباب لغوية، وتاريخية، واجتماعية 

عن استعمال اللغة وتداولها، أن تضاف دالالت جديدة إلى ألفاظ قديمة نتيجة سوء  تجوين
، أو أن تبلى ألفاظ أخرى فيصيبها بعض التغير في الصورة يجعلها تشابه ألفاظاا (2)الفهم مثالا 

 من تان، ويرى بعض الباحثين أن هذا األمر يعد سبباا أخرى فتدخل معها في داللتها، فتختلط الدالل
ظ أخرى ، موضوع الفصل الثالث. أو أن تهجر ألفا(3)أسباب نشأة ظاهرة االشتراك اللفظي 

أقل وضوحاا في الداللة على األشياء التي تعبر عنها، وهو ما يسميه  نهاويستعاض عنها بغيرها أل
 .(6)أو الالمساس( علماء اللغة المعاصرون بعامل )االبتذال 

ومن خالل استقراء التغيرات التي تطرأ على معاني الكلمات في اللغات المختلفة، استطاع 
علماء اللغة المعاصرون أن يحصروا التطور الداللي في مظاهر رئيسي ة تصدق على اللغات 

ع مــن أوسجميعاا، وبحسب تقسيم منطقي اتبعوه وجدوا أن المعنى القديم للكلمة: "إما أن يكون 

                                                           

 .033. ودور الكلمة في اللغة، ص852، 857علم الداللة، أحمد مختار عمر، ص (0)

 .051داللة األلفاظ، ص (8)

 .036_  032دور الكلمة في اللغة، ص (5)

 .821. وعلم الداللة، أحمد مختار عمر، ص053داللة األلفاظ، ص (2)

 .052داللة االلفاظ، ص (3)

 .072. ودور الكلمة في اللغة، ص821، 853علم الداللة، أحمد مختار عمر، ص (6)
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المعنـــى الجديد، أو أضيق منــه، أو مساوياا له، ولــم تكــن هناك إمكانية رابعة يدخلونهــا فـــي 
 .(0)حسبانهــم" 

وبذلك نجد أن أهم مظاهر التطور الداللي التي تصيب األلفاظ ثالثة، هي: تخصيص 
لسياقي ستعمالها عن طريق النقل اقها، تعميم الداللة أو توسيعها، أو تغيير مجال ايالداللة أو تضي

أو المجالي، أو عن طريق التلطف والحظر، أو عن طريق رقي الداللة وانحطاطها: يقول اللغوي 
)ج. فندريس(: "ترجع أحياناا التغيرات المختلفة التي تصيب الكلمات من حيث المعنى إلى ثالثة 

، روج من معنى عام إلى معنى خاصأنواع: التضييق واالتساع واالنتقال، فهناك تضييق عند الخ
وهناك اتساع في الحالة العكسية أي عند الخروج من معنى خاص إلى معنى عام، وهناك انتقال 

 .(8)عندما يتعادل المعنيان أو إذا كانا ال يختلفان من جهة العموم والخصوص" 

لتطور ل وطبيعة األمثلة المستقرأة من لهجة أهل رفح األصليين أظهرت وجود صور منوعة
الداللي من حيث التعميم والتخصيص، والتضييق والتوسيع، والنقل الداللي، وعليه فقد تضمن هذا 

 الفصل مبحثين أساسيين، ضم كل مبحث أربعة مطالب رئيسي ة، على النحو اآلتي:

  المبحث األول: الداللة بين العموم والخصوص: حيث ضم هذا المبحث أربعة مطالب
 رئيسية وهي:  

 .تعميم الداللة 
 .توسيع الداللة 
 .تخصيص الداللة 
 .تضييق الداللة 

  :المبحث الثاني: النقل الداللي: حيث ضم هذا المبحث أيضـاا أربعة مطالب رئيسية وهي 
 .النقل السياقي 
 .النقل المجالي 
 .التلطف والحظر 
 .الرقي واالنحطاط 

                                                           

 .068دور الكلمة في اللغة، ص (0)

 .836( اللغة، ص(8
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 المجحث ا وا
 الداللة جير العموم والخةوص
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 المعل  ا وا: تعميم الداللة: 

. ومثلما يصيب التخصيص (0)ويحصل عند االنتقال من معنى خاص إلى معنى عــــــام 
داللة بعض األلفاظ فقط يصيب التعميم داللة بعضها اآلخر، فنجد أن معنى الكلمة يصبح ممكن 

. بحيث (5)من السابق ، ويصبح عدد ما تشير إليه الكلمة أكثر (8)التطبيق على مدى أوسع وأشمل 
 تشمل داللة اللفظ كل أفراد النوع.

وينحصر تعميم الداللة في "إطالق اسم نوع خاص من أنواع الجنس على الجنس كله، 
وهـذه حـال األطفـال الذيــن يسمـون جميــع األنهـار بـاســم النهـر الـذي يـروي البلـدة التـي يعيشـون 

ا ناتجة ميم هذه بأنهرجل باألب. ويفسر علم اللغة الحديث ظاهرة التع. أو حين ينادون كل (2)فيـهـا" 
. والذي يبدو أن التشبيه والمجاز المرسل بعالقاته (3)المالمح التمييزية للفظ  أغلبعن إسقاط 

 ،للفظألن العالقة بين داللتي ا ؛ك في نشوء ظاهرة التعميم الدالليالمعروفة، سببان رئيسان كذل
 غالباا ما تكون عالقة مشابهة، أو إحدى عالقات المجاز المرسل. ،دهم وبعقبل التعمي

ومجمل القول أن تعميم الداللة هو تجاوز الكلمة الحدود المسطرة لها من قبل، أو باألحرى 
على غيرها من خصائص، ليطلق اللفظ على هذا الجنس أو  الخصائص المشتركة بينها تغليب هو
الفردية والتعبير عنها بلفظ واحد، كإطالق اسم الورد على كل غض النظر عن الفروق أي ، النوع
 زهرة.

 

 

 

 

                                                           

 .825علم الداللة، أحمد مختار عمر، ص (0)

 .032داللة األلفاظ، ص (8)

 .825علم الداللة، احمد مختار عمر، ص (5)

 .832اللغة، ص (2)

 .823علم الداللة، أحمد مختار عمر، ص (3)
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 :مثلة تعميم الداللة فف الله ة  

 التعميم الحاةا فف الله ة الداللة المع مية الكلمة
 :والمعجم الوسيط ورد في لسان العرب ال رر

ار، وجمعها  "الَجر ُة: ِإناء من َخَزٍف كالَفخ 
 " وفي معجم الرائد: "َجر ة:  .(0)َجر  وِجَرار 

إناء واسع من خزف يوضع فيه الماء 
. وفي المعجم الغني: " َمأَلت  (8) ونحوه"

َتَها ِبَماِء الس اِقَيِة: ِإَناء  ِمن  َخَزٍف، َلهُ   َجر 
َوَتاِن َوَفم  َواسع "  .(5) َبط ن  َداِئِري  َوُعر 

 لماءا المعنى اللهجي: ِإناء  ُيستخدم لتعبئة
، وهي أكبر من الُكراز، واإلبريق، هنوتخزي
ويسمي اإلناء األصغر من الجرة  والُقل ةُ 
 .(4)لية عس
 ،أطلق هذا اللفظ على أكثر من شيء وقد

 عند إضافته.
 جرة الغاز 
 جرة األكسجين 
 جرة ذهب 
 جرة عسل 

يطلق لفظ الجرة في األصل وفي اللهجة على اإلناء المستخدم لتخزين المياه، موافقاا هذا 
ح عمم لفظ الجرة وأصب واحتياج المجتمع المعنى ما جاء في المعجم، ومع تطور الحياة االجتماعية

يطلق كما نالحظ على أي شكل أسطواني يستخدم لتخزين األشياء، فجرة الغاز هي: أسطوانة فلزية 
محكمة اإلغالق مليئة بالغاز. وجرة األكسجين أيضاا هي: أسطوانة محكمة اإلغالق من جميع 
الجهات. أما جرة الذهب وجرة العسل فهما: أسطوانتان مفتوحتان من األعلى يخزن فيهما العسل 

ن بدون عروتين ولك ،والذهب ويشبهان في الشكل الخارجي الجرة العادية التي تستخدم لتخزين المياه
 وبدون فم واسع.

اء كان سو  فالتعميم حصل هنا لكل إناء على شكل أسطواني، يستخدم لتخزين األشياء، 
 من الشكل الرئيسي للجرة المستخدمة لتخزين المياه. اا من األعلى، وقريب اا محكم اإلغالق أو مفتوح

 اللفظ على ملمحي الشكل االسطواني والتخزين واستغني عن باقي المالمح. حيث أبقى

                                                           

 ، جرر.والوسيط ( لسان العرب(0

 معجم الرائد، مصطلح َجر ة. (8)

 معجم الغني، مصطلح َجر ة. (5)

 رواه الحاج: لباد محمود عليان حجازي، والحاج: سليمان محمد سليمان رشوان. (2)
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 التعميم الحاةا فف الله ة الداللة المع مية الكلمة
ي ُتون: شجورد فـــي لســـان العرب: " ديت ــــر الز 

نــــه، واحدتــه  ي ــُت: ُده  معروف، والز 
. وورد في المعجم الوسيط: (0)َزي ُتونــة" 

ي ُتون، وُيطلق على ُدهنِ  ي ُت: ُده ُن الز   "الز 
غيره مقيداا باإِلضافة وغيرها، فيقال: 

 " َوع، والزيت الَحار   . (8)زي ُت الِخر 
 

المعنى اللهجي: كان لفظ الزيت مقتصراا 
م تعممت ، ث(5)فقط على زيت الزيتون 
، التي تستخدم داللته على جميع األنواع

 استخداماا مشابهاا، وذلك عند إضافتها.
 .زيت اآللة 
 .الزيت المعدني 
 .الزيت العطري 
 .زيت الخروع 
 .زيت السمسم 
 .زيت الذرة 
 .زيت عباد الشمس 
 .زيت الشعر 

الزيت في األصل على العصارة الناتجة عن عصر الزيتون، ثم عممت داللته  لفظيطلق 
 .ى عصارة السمسم والذرة والخروعحتى أصبحت تطلق عل

لزيت اثم عمم اللفظ أيضاا وأصبح يطلق على العصارة المستخرجة من األرض فسمى  
لق أيضاا على العصارة . وأط(2)المعدني: "والز يت الَمع ِدن ي: َزيت مستخرج من باطن اأَلرض" 

المستخرجة من زهور النباتات، وسمى الزيت العطري: "َزيت طي ار له رائحة يوجد في َأوراق النبات 
 ت اآللَة: حيثدهن المركبات واآلالت: زي. كما أطلق أيضاا على الزيت المستخدم في (3)وَزهره" 

 .(6)الحتكاك بينهما" يوضع "الزيت أو الشحم بين جسمين مت صلين فيها؛ لتقليل قوة ا

                                                           

 لسان العرب، َزيت. (0)

 المعجم الوسيط، َزي ُت. (8)

 سليمان رشوان.( رواه الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: سليمان محمد (5

. )البترول(. (2)  المعجم الوسيط، َزي ت 

 المصدر السابق، َزي ت   (3)

 معجم اللغة العربية المعاصر، زيت. (6)
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 التعميم الحاةا فف الله ة الداللة المع مية الكلمة
وقد ورد في لسان العرب أن الط َبُق الذي  العجق

. أما (0) يؤكل عليه أو فيه، والجمع أط باق  
:  فيه عجم الوسيط فقد جاءأما الم أن 
 .(8) اإلناء يؤكل فيه" :"الط بق

تقديم ل المعنى اللهجي: صيني ة كبيرة ُتستخدم
 .(5) الطعام، مصنوع من الحلفة والخوص

 ومن أمثلة التعميم المستعملة في اللهجة:
 ."الط َبُق: "الطائرة الورقية 
 .طبق طائر 
 .طبق بيض 
 .طبق فاكهة 
معاٍن تحدث للفظ عند اإلضافة، وهي  وهي

 من األلفاظ المشتركة في القطاع.
 

ام، ثم الكبيرة التي تستخدم لتقديم الطعيطلق لفظ الطبق في أصل اللهجة على الصينية 
طورت داللتها وُعممت على األشياء التي تشابهها في الشكل، واالستخدام. فالط َبُق "الطائرة الورقية": 
هي عبارة عن لعبة دائرية الشكل تصنع من الخوص والورق، وسميت بالطبق لمشابهتها الطبق 

، من حيث الشكل والصنع. أما الطبق الطائر: ش يء  على صورة الطبق ُيشاهد طائراا في الجو 
، وقيل إنه دلة من كوكب دخر، وقيل إنه مجر د  كُثرت حوله األقاويل، فقيل إنه سالح عسكري  سر ي 

 َوه م.

ويطلق على الطبق الكرتوني المستخدم في تعبئة البيض، والفاكهة، وقد أطلق هذا اللفظ، 
تداوال ومعروفاا، وربما ألنه يشبه الطبق من ناحية الكمية وتداوله الناس حتى نال شهرة، وأصبح م

 التي توضع فيه، فهي تكفي لعدد كبير، ال من حيث الشكل كما في الطبق الطائر والطائرة الورقية.

 

 

                                                           

 لسان العرب، طبق. (0)

 المعجم الوسيط، طبق. (8)

رواه الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة، والحاج: لباد محمود عليان حجازي، والحاج:  (5)
 فتحي حسن طلبة فوجو.
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 التعميم الحاةا فف الله ة الداللة المع مية الكلمة
ـُن: القدُح  الةحر ح  ورد فـي المعجم الوسيـط: "الص 

. وفــي المعجــم الرائــد: "صحــن: (0) العظيم
جمــع صحــون، قصعــة الطعام، قدح 

 .(8) كبير"
 

اء صغير يوضع فيه المعنى اللهجي: إن
 .(5) نواعهأالطعام بشتى 

 ومن أمثلة التعميم المستعملة في اللهجة:
 .صحن الدش 
 .صحن طائر 
 .صحن البيت 
 .صحن المسجد 
 .صحن المحكمة 

 

الصحن في أصل اللهجة هو اإلناء الصغير الذي يوضع فيه الطعام، عممت دالالته  
وأصبحت تطلق على صحن الدش، المستخدم اللتقاط اإلرسال األثيري، وسمى بذلك لمشابهته 
الصحن من حيث الشكل، ويطلق على الصحن الطائر الذي ورد معناه في معجم اللغة العربية 

: م ن  طائر  : ُيقال: إن ه ُيشاهد في الجو  وال ُيعرف مصدره" المعاصر: "َصح  ركب دلي 
(2). 

وسط البيت، وكذلك صحن المسجد وهو المساحة الوسطي  أىويطلق على صحن البيت 
ُن الد اِر: ِمَساَحُتَها الُوس َطى"  للمسجد، ورد في المعجم الغني: " . وفي معجم اللغة العربية (3)َصح 

ن المسجد: س المعاصر: " . وأيضا أطلق على صحن المحكمة وهو: (6)احة وسط المسجد" َصح 
ن المحكمة: الموضع المخص ص للقضاة"   األلفاظ مشتركة في لهجات القطاع.وهي من  .(7)"َصح 

                                                           

ُن. (0) ح   المعجم الوسيط، الص 

 ( معجم الرائد، مصطلح َصَحن.(8

د عليان حجازي، والحاج: ( رواه الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة، والحاج: لباد محمو (5
 سليمان محمد سليمان رشوان.

 معجم اللغة العربية المعاصر، صحن. (2)

ُن. (3)  معجم الغني، َصح 

ن. (6)  معجم اللغة العربية المعاصر، َصح 

 المصدر السابق، صحن. (7)
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 التعميم الحاةا فف الله ة الداللة المع مية الكلمة
ورد في لسان العرب: "غرة الشئ أوله  ال،رر

اللغة العربية ورد في معجم و . (0)وأكرمه" 
ه، ـــل: ناصيتُ ــالمعاصر: "ُغر ة الر ج

. وفي الوسيط: "الُغر ُة من (8)ه" ـــوجهُ 
 .(5)الرجل: وجُهه" 

المعنى اللهجي: هي مقدمة الشعر في 
الرأس. ووردت في اللهجة بمعنى: "هي دية 

 .(2) تعطي فوق الدية األصلية
 ومن أمثلة التعميم المستعملة في اللهجة:

  الشهر.غرة 
 .غرة الهالل 
 .غرة القوم 

 

الغرة في األصل هي مقدمة الشعر والوجه، كما ورد في المعاجم واللهجة، ثم أصبحت 
الدية "قبول ولى الدم بتطلق على غرة المقتول؛ وتعنى بداية الطيب والطياب أي بداية المصالحة 

ثم عممت وأطلقــت علــى بدايــة الشهـر، كمــــا ورد فـــي الوسيـط: "الُغر ُة مـن الشهـر: ليلـة استهـالل  "
ثم أصبحت تطلق علـــى بداية ظهور الهالل، حيث ورد فـــي المعجــم الوسيط: "الُغر ةُ من . (3)القمـر" 

كمـــا ورد فـــي معجم اللغة العربية المعاصـــر: . وتطلق على سيد القوم وواجهتهــم، (6)الهالل: طلعُته" 
. ويبدو أن التعميم حصل لبداية كل شيء وأوله، كما ظهر من (7)ُغر ة القوم: سي دهم وشريفهم"  "

لُ  المعنى اللهجي، والمعنـى المعجمـي، حيـث ورد فـي المعجـم الوسيـط: " ُه الُغـر ُة مــن كــل شـيء: َأو 
 .(2)وَأكرُمه". 

                                                           

 غرر. لسان العرب، (0)

(8) .  معجم اللغة العربية المعاصر، غر 

(5) .  المعجم الوسيط، غر 

 رواه الحاج: لباد محمود عليان حجازي، والحاج: محمد محمود حسين ماضي. (2)

(3) .  المعجم الوسيط، غر 

(6) .  المعجم الوسيط، غر 

(7) .  معجم اللغة العربية المعاصر، غر 

(2) .  المعجم الوسيط، غر 
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 التعميم الحاةا فف الله ة الداللة المع مية الكلمة
ورد في اللسان: "القناُة للرماح ما كان  القََّاار  

أجوف كالقصبة، ولذلك قيل للكظاِئم التي 
تجري تحــت األرض قنوات، واحدتهـــا 

ورد في المعجم الوسيط: "الَقَناةُ و . (0)قناة" 
مجرى للماء ضيق َأو واسع. والجمع: 

 " َقَنوات، وُقِني 
(8). 

المعنى اللهجي: هي عبارة عــن حفرة 
طويلــة ممتدة، تجري فيهــا المياه، تستخدم 

 ومن استخداماتها اللغوية: .(5)للسقايــة 
 .قناة التلفاز 
 .قناة التنفس 
 .قناة الصرف الصحي 
 التصال.قناة ا 
 .قناة الهضم 

ِري   َتِطيَلةا َيج  أطلق لفظ القناة في داللته األصلية على مجري الماء، وهو عبارة عن ُحف َرةا ُمس 
ِفيَها ال َماُء، وقد عمم اللفظ ليشمل ما يحمل معنى الوسيلة والمجري، كقناة التنفس والهضم، وقنوات 

ولكنه يحمل معنى الوسيلة والمجري، الصرف الصحي، وعممت أيضا لما هو غير محسوس 
 باإلضافة. يحدث هاكقنوات التلفاز وقنوات االتصال. وهو لفظ مشترك الداللة في القطاع، وتعميم

 التعميم الحاةا فف الله ة الداللة المع مية الكلمة
ب ِدي ة": وعـــاء من  الدجدية وورد في الوسيــــط أن  "الز 

 بالميناء يخثـ ــرالخزف المحروق المطلي  
 .(2) فيهــــا اللبن

 

المعنى اللهجي: إناء عميق وصغير يوضع 
فيه المرق واللبن والطعام، وربما ُسم يت 
زبدية بذلك نسبة إلى وضع الز بدة فيها بعد 
أن تستخلص من اللبن، وهو مصنوع من 

 .(3)الفخار 
من الفخار، وكذلك عممت داللة لفظ الزبدية وأصبحت تطلق على كل طبق مصنوع 

 .الباردةو  لألطعمة الساخنةأصبح يستخدم ، و ه، حيث كان يستخدم للبن والزبدةتعددت استخدامات

                                                           

 لسان العرب، قنا. (0)

 المعجم الوسيط، قنا. (8)

 حسين ماضي، لباد محمود عليان حجازي، والحاج: حمد يوسف قشطة.محمد محمود  ( رواه الحاج:(5

 المعجم الوسيط، زبد. (2)

رواه الحاج: سليمان محمد سليمان رشوان، والحاج: محمد محمود حسين ماضي. ومن أمثلة التعميم: محطة، ومكتب،  (3)
 وذقن.
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 المعل  الثااف: تولين الداللة:

وهو عبارة عن " توسيع معنى اللفظ ومفهومه ونقله من المعنى الخاص الدال عليه إلى 
يصبح عدد ما تشير إليه الكلمة أكثر من  . بحيث يعني توسيع المعني أن(0)معنى أعم وأشمل" 

السابق، أو يصبح مجال استعمالها أوسع من قبل، أي أن مساحة اللفظ الداللية تمتد متسعة، 
 لتشمل عناصر أكثر من تلك التي كانت مقتصرة عليها.

. (8)ويمكن تفسير توسيع المعنى على أنه نتيجة إسقاط لبعض المالمح التمييزية للفظ 
اللة باالتساع وهو أن يكون معنى اللفظ محصوراا في معنى محدد ولكن نتيجة للتطور وتغير الد

عطائه داللة جديدة أملتها  والرقي الذي يتعرض له المجتمع تفرض الحاجة إلى التوسع في معناه وا 
 الظروف المتغيرة.

فراد أ ويعتمد هذا النوع من التغير الداللي على جعل الداللة مندرجة على غير الواحد من
 النوع دونما شمول تام. حيث يتسع مجال الداللة واالستعمال ليشمل أكثر مما كان عليه. 

ويميل الناس عموما إلى مظهر توسيع الداللة، حيث " يكتفون بأقل قدر ممكن من دقة 
الدالالت وتحديدها، ويقنعون في فهم الدالالت بالقدر التقريبي الذي يحقق هدفهم من الكالم 

 .(5)ب، وال يكادون يحرصون على الداللة الدقيقة المحددة، التي تشبه المصطلح العلمي والتخاط

ويمكن تجلية حدود الفرق بين التعميم والتوسيع بالنظر إلى المالمح التمييزية للفظ، حيث 
فظ في بحيث تكون نسبة شمول داللة اللتوسيع، يكون نسبة إسقاطها في التعميم أعلي منه في ال

على كل أفراد النوع، بينما في التوسيع يكون جعل الداللة على غير واحد من أفراد النوع التعميم 
 وليس شموالا تاماا.

 

 

 

                                                           

 .802( فقه اللغة وخصائص العربية، ص(0

 .823المصدر السابق، ص (8)

 .033داللة األلفاظ، ص (5)
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 ومر  مثلة تولين الداللة فف الله ة:

 :المثاا ا وا 

 التولين الحاةا فف الله ة الداللة المع مية الكلمة
ورد في المعجم الوسيط: "الت َنكة: وعاء  من  ةكَ اَ تَ 

. وورد في معجم اللغة العربية (0)الصفيح" 
المعاصر: " َتن ك: جمع أتناك وتُنوك وتُُنك: 
فيح ُيحفظ فيه البنزين  خز ان، وعاء من الص 

 .(8)أو الزيت ونحوهما: تنك السيارة" 

المعنى اللهجي: إناء صغير، مصنوع من 
 .(5) دم لتخزين الزيتصفائح رقيقة، يستخ

 ومن أمثلة التوسيع المستعملة في اللهجة:
 .تنكة السوالر 
 .تنكة كوال 
 .تنكة السمن 
 .تنكة مياه 
 .تنكة بنزين 
 .تنكة عصير 
 .تنكة سيرج 

 

يطلق لفظ التنكة على الوعاء المصنوع من صفائح معدنية رقيقة، حيث ورد في المعجم  
ِدير"ِ  ُزوِج ِبالَقص  َرُج ِمَن الَحِديِد ال َمم  َتخ  : َمع ِدن  أب َيُض ُيس  . وكانت تستخدم في بداية (2)الغني: " تََنك 

شبه طريقة لصفائح التي تاألمر لتخزين الزيت، ثم بدأ ينتشر اللفظ ويتداول بين الناس لبعض ا
صنع التنكة واستخدامها، فأصبحت تطلق على تنكة السوالر، وتنكة الكوال، وتنكة المياه، وتنكة 
البنزين، وتنكة العصير، وتنكة السيرج، وتنكة السمن، بحيث وسعت داللتها لتطلق على أكثر عدد 

 فة.وهو توسيع يحدث باإلضامن أفراد الجنس دون شمول تام. وهذا التوسيع مشترك في القطاع، 

 

                                                           

 المعجم الوسيط، تنك. (0)

 معجم اللغة العربية المعاصر، تنك. (8)

والحاج: محمد محمود حسين ماضي، لباد محمود عليان حجازي،  رواه الحاج: محيسن حسن عبد الرازق ماضي، (5)
 والحاج: حمد يوسف قشطة. والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام.

(2) .  المعجم الغني، تََنك 
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 :المثاا الثااف 

 التولين الحاةا فف الله ة الداللة المع مية الكلمة
ورد في المعجم الوسيط: "الَبن ُك: مؤس سة   الجاك

تقوم بعمليات االئتمان باالقتراض 
 وهي كلمة دخيلة. .(0)واإلقراض" 

المعنى اللهجي: هو المكان الذي يخزن فيه 
 .(8)المال، وأيضا يقترض ويؤخذ منه المال 

 ومن أمثلة التوسيع المستعملة في اللهجة:
 .بنك الدم 
 .بنك المعلومات 
 .بنك المال 
 .األعضاء البشرية" بنك العيون" 

 وهذا التوسيع مشترك في القطاع، ويحدث باإلضافة.
 :المثاا الثالث 

 التولين الحاةا فف الله ة الداللة المع مية الكلمة
ورد في لسان العرب: "الس ي َطل: الط َسيَسُة  لعا

ٍر له  الصغيرُة، يقال ِإنه على صفة َتو 
َجل، والس ط ُل مثله"  َوِة الِمر  َوة  كُعر  . (5)ُعر 

وورد في المعجم الوسيط: "الس ط ُل: ِإناء  
من معدن كالِمر جل له عالقة كنصف 
الدائرة مركبة في عروتين. والجمع: 

َطاُل، وسطول"   .(2)َأس 

المعنى اللهجي: وعاء يستخدم لنقل المياه، 
 .(3)له يد في أعاله نصف دائرية 

 ومن أمثلة التوسيع المستعملة في اللهجة:
 .سطل كوال 
 .سطل عصير 
 .سطل ماء 

 وهذا التوسيع مشترك في القطاع، ويحدث باإلضافة.

                                                           

 المعجم الوسيط، بنك. (0)

رواه الحاج: حمد منصور محمد قشطة، والحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: لباد محمود عليان حجازي،  (8)
 والحاج سليمان محمد سليمان رشوان، والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام. 

 لسان العرب، سطل. (5)

 .المعجم الوسيط، سطل (2)

رواه الحاج: محمد عودة حسن النحال، والحاج: محروس سالم برهم صيام، والحاج: محيسن حسن عبد الرازق ماضي،  (3)
 والحاج: يوسف حمد قشطة. 
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 لراجنالمثاا ا: 

 التولين الحاةا فف الله ة الداللة المع مية الكلمة
ورد في المعجم الوسيط: الَفن اُن: "صاحُب  فاار

الموهبة الفنية، كالشاعر والكاتب، 
والموسيقى والمصور والممث ل؛ وهو مبالغة 

 "  .(0)من فن 

المعنى اللهجي: هو الشخص كثير التفنن 
في األمور، وهو صاحب موهبة فنية، قادر 

 .(8)على إثارة عاطفة الجمال لدى اإلنسان 
 

توسعت لتشمل كل شخص َتَفن َن ِفي عمل 
 ما، َوَأَتى بشيء جديد ِمن  اإِلب َداٍع.

 خامسالمثاا ال: 

 التولين الحاةا فف الله ة الداللة المع مية الكلمة
: "الباطيُة من الزجاج انورد في اللس الجاعية

عظيمة ُتم أل من الشراب وتوضع بين 
 الُشر ِب َيغ ِرُفوَن منها وَيشَربون، إذا ُوِضعَ 
 فيها الَقَدُح َسح ت  به وَرَقَصت  من ِعَظَمها

. وجاء في (5) وكثرة ما فيها من الشراب"
المعجم الوسيط مت فقاا مع اللسان، إذ جاء 

ن  "الباِطَيُة: إناء  عظيم من الز جاج فيه أ
 .(2) وغيره ُيت خذ للشراب"

المعنى اللهجي: هي وعاء مصنوعة من 
الخشب مجورة تجويراا، تستخدم ألغراٍض 
عد ة منها تقديم الطعام الكثير لخمسة عشر 
شخصاا تقريبا، طولها سبعون ســـم وعرضهــا 
سبعون ســم، وتستخدم أيضـــــا لعجـن 

 .(3)العجيــن 
يبدو أن داللة لفظ الباطية قد اتسع، حيث 

اج ويستخدم للشراب، كان يصنع من الزج
كما ورد في المعاجم، ثم أصبحت تدل أيضا 
على الوعاء المصنوع من الخشب، 

 ويستخدم لتقديم الطعام في الوالئم.

                                                           

 المعجم الوسيط، فنن. (0)

 رواه الحاج: محمد عودة حسن النحال، والحاج: محيسن حسن عبد الرازق ماضي. (8)

 ( لسان العرب، بطا.(5

 المعجم الوسيط، بطن. (2)

رواه الحاج: يوسف حمد قشطة، والحاج: محمد محمود حسين ماضي. ومن أمثلة توسيع الداللة: السوق، وحركة، وثورة،  (3)
 واغتصاب، والقصف.
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 المعل  الثالث: تخةيص الداللة: 

. وهو أن تقصر داللة اللفظ العام على أحد أفراد ما كانت (0)ويسمى أيضاا تخصيص العام 
 مدلول الكلمة مقصوراا على شيء واحد مما كانت عليه الكلمة في األصل.تدل عليه، بحيث يصبح 

لمالمح ا أقصى ما يمكن منويفسر علم اللغة الحديث سبب التخصيص بأنه نتيجة إضافة 
. وقد تنبه اللغويون العرب القدامى (8)التمييزية للفظ، فكلما زادت المالمح لشيء ما قل عدد أفراده 

 لة في العربية وعرفوا علتها كذلك.إلى ظاهرة تخصيص الدال

هـ( عن هذا المظهر من مظاهر التطور الداللي أي 300فقد تحدث السيوطي )ت
)تخصيص الداللة( ضمن باب في كتابه )المزهر( سماه: )معرفة العام والخاص( ذكر فيه اللفظ 

عض بب الذي: " وضع في األصل عاماا، ثم خص في االستعمالوعرفه بأنه )العام المخصوص( 
 .(5)أفراده" 

نما تشمل معظم لغات   إن  ظاهرة التخصيص الداللي ال تقتصر على لغة دون أخرى وا 
العالم، وذلك نظراا لمتطلبات العصر، ومختلف الظروف التي أدت إلى ذلك، فهي بديهية يمكن أن 

 .(2)تصيب أي معنى عام 

ا، في اللغات من تخصيصه ويشير د. إبراهيم أنيس إلى أن "تعميم الدالالت أقل شيوعاا 
. وهنا يالحظ أن مالحظة د. إبراهيم أنيس تستحق النظر، (3)وأقل أثراا في تطور الدالالت وتغييرها" 

فالنتائج في لهجة رفح تشير إلى أن التعميم الحاصل فيها أكثر شيوعاا من التخصيص، وأكثر أثراا 
 في تطور الدالالت وتغييرها في اللهجة. 

 

 

                                                           

 .823، وعلم الداللة، أحمد مختار عمر، ص068دور الكلمة في اللغة، ص (0)

 .826علم الداللة، احمد مختار عمر، ص (8)

 .838لمزهر في علوم اللغة وأنواعها، صا (5)

 .066بحوث ودراسات في علم اللغة، الصرف، المعاجم، الداللة، إبراهيم وجدي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ص (2)

 .032داللة األلفاظ، ص (3)
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 خةيص الداللة:ومر  مثلة ت 

 

 التخةيص الحاةا فف الله ة الداللة المع مية الكلمة
اإِلماُم: َمن  ورد في المعجم الوسيط: " اإلمام

به الناُس من رئيس َأو غيره، ومنه  م  يأتَ 
إمام الصالة واإِلماُم الخليفة. واإِلماُم 
قائد الُجند. واإِلماُم القردن للمسلمين. 
واإِلماُم الِكتاب. واإِلماُم الدليل 

 .(0)للمسافرين" 

المعنى اللهجي: اإلمام هو السيد والوجيه 
وقائد فرقة من الناس، وكانت تطلق على إمام 

أو إمام مرجع، أو جماعة، أو  المسلمين،
 .(8)مذهب 

أصبحت تطلق فقط على الشيخ الذي يصلي 
 بالناس جماعة.

 

يطلق لفظ اإلمام على قائد الجند، وعلى قائد مذهب أو مرجع ديني، "واإلئتمام مصدر 
 ةاألمة، وائتم باإلمام إم ة. وفالن أحق بإمة هذا المسجد، أي إمامته، ونقول الخليفة إمـام الرعي

. وقد أشار ابن سيده إلى: "أن كل من اقُتدى به وُقد م (5)والقردن إمـام المسلمين، واإلمـام الطريق" 
. ونقول "َأم  المكان يؤمه: قصده. وأم  القوم: تقدمهم وكان إماما متقدماا لهم (2)في األمور فهو إمام" 

مام على ذلك هو اإل اا . إذ(3)نى" ومنه اإلمامة بمعنى الرياسة، وسمي الكتاب إماما في هذا المع
. ويبدو (6)أو غير ذلك ُمحقاا كان أم مبطالا"  قتدى بقوله أو فعله أو كتابكان يُ  "المؤتم به إنسان  

أن هذه المعاني جميعها تالشت من االستخدام اللهجي وُخصص لفظ اإلمام فقط على الذي يؤم 
 بالمصلين بالمسجد.

                                                           

 المعجم الوسيط، أمم. (0)

جو، والحاج: محمد عودة حسن النحال، رواه الحاج: لباد محمود عليان حجازي، والحاج: فتحي طلبة حسن فو  (8)
 والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام.

م، 0326العين، الخليل ابن احمد الفراهيدي، تح: مهدي المخزومي وابراهيم السامرائي، دار الحرية للطباعة، بغداد،  (5)
2 /282. 

 .052/ 0م، 0336يروت، المخصص، ابن سيده، تح: خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي، ب (2)

 .26/ 0م، 0326معجم األلفاظ واألعالم القردنية، محمد إسماعيل بن إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة،  (3)

 .82هـ، ص0208المفردات في غريب القردن، الراغب األصفهاني، تح: صفوان الداودي، دار القلم، دمشق، بيروت،  (6)
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 التخةيص الحاةا فف الله ة الداللة المع مية الكلمة
ورد في المعجم الوسيط: "الَجاِمُع: من  ال امن

ِجُد الجامُع:  َأسماء اهلل الُحسَنى. والَمس 
الذي ُتَصل ى فيه الجمعة. وَأمر  جامع : له 
َخَطر  يجتمع أَلجله الن اس. وكالم  جامع : 
َقل ت  َألفاُظُه وَكُثرت  معانيه. وِقد ر  جامع : 
َل م ا عظيمة . وَأتان جامع : َحَمَلت  َأو 

مل. والجمع: َجَوامع"   .(0)َتح 

المعنى اللهجي: يطلق الجامع على المكان 
الذي يصلى به الناس جماعة، وهو اسم 

 . (8)من أسماء اهلل الحسني 
وتخصص اللفظ وأصبح يطلق على 

الذي ُيصلى فيه  المسجد لفظ الجامع
 ، وتداوله الناس وانتشر اللفظ.الجمعة

 

الجامع في القاموس وفي المعاني القديمة، وجدنا أنها كانت إذا نظرنا إلى معاني كلمة  
تطلق على أشياء كثيرة، فكانت داللتها تحمل معنى اسم من أسماء اهلل الحسني، وكانت تحمل 
أيضا داللة الشيء المكتمل، كاألمر الجامع، والكالم الجامع، ثم تخصصت داللتها في اللهجة 

 فيه الناس لصالة الجماعة.وأصبحت تطلق على المكان الذي يجتمع 

 التخةيص الحاةا فف الله ة الداللة المع مية الكلمة
َكُب،  ورد في لسان العرب: " الكواك  الَكو 

معروف، من َكواِكِب السماِء، وُيَشب ه به 
َكباا"  الن ور، فُيَسمى َكو 
"

ي ُد والكوكب سَ  
 . وورد في المعجم الوسيط: "(5)القوم" 

م  سماوي  يدور حول الشمس ج ر 
 .(2)ويستضئ بضوئها" 

المعنى اللهجي: هم كبار القضاة، بدرجة 
 .(3) المحكمة العليا

من المعروف أن الكواكب هي األجرام 
السماوية التي تدور حول األرض، وبعدها 
تم تخصيص لفظ الكوكب ليدل على كبار 

بعدما كان يدل القضاة، وربما سيد القوم. 
 م الواحد في السماء.على الجر 

                                                           

 المعجم الوسيط، جمع. (0)

 رواه الحاج: عطية عجية عواد الشاعر، والحاج: محيسن حسن عبد الرازق ماضي. (8)

 لسان العرب، كوكب. (5)

 المعجم الوسيط، ككب. (2)

رواه الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: لباد محمود عليان حجازي. ومن أمثلة تخصيص الداللة: القطاع،  (3)
عدام، والمحيط، والمعبر، والمعارضة.  وا 
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 المعل  الراجن: تضييق الداللة:

. ويقصد به تحول (0)وهو عبارة عن " قصر اللفظ العام على بعض أفراده وتضييق شموله" 
الداللة من المعنى العام إلى معنى أكثر تحديداا، أو تضييق مجالها من الكل إلى الجزء، فهناك 
ألفاظ كانت تستعمل في دالالت عام ة وبمرور الوقت واالستعمال ذهب الناس لتخصيصها وتضييق 

ة  ر من أيس –إبراهيم أنيس كما يقول  –مجالها؛ ألن  إدراك الداللة الخاصة أو الشبيهة بالخاص 
، إذ ربما تكون الداللة الخاصة أقرب لألذهان من الداللة العامة، فاللفظ (8)إدراك الداللة الكلية 

ا ومفهوماا. ومن أمثلة ذلك في اللهجة:  كلما كان محدداا تحديداا دقيقاا كان واضحا

 :المثاا ا وا 

 التضييق الحاةا فف الله ة الداللة المع مية الكلمة
ورد في لسان العرب: "الد ق ": الَكسر  الِمَداَّة

والر ض  في كل وجه، وقيل هو أن تضرب 
اا الشيَء بالشيء حتى َتهِشَمه، َدق ه َيُدق ه َدق  

قيُق: إنعاُم الد ق .  ودَقق ُته فان َدق . والت د 
والِمَدق  والِمَدق ـُة والُمُدق : مـــا دَقق َت به 

جاء في القاموس المحيط: . و (5) الشيءَ 
: ما  "الِمَدق ةُ والِمَدق  والُمُدق ، بضم تيِن، ناِدر 

 .(2) ُيَدق  به"

المعنى اللهجي: أداة مصنوعة من الخشب 
لها مقبض يمسك باليد ومستدير من 
األسفل، يستعمل لدق  األشياء كالثوم 

 .(3) والفلفل
 

يطلق لفظ الِمَدق ة على كل ما يدق به، ثم 
قت داللته وأصبح يطلق في اللهجة ضا

على الِمَدق ة التي يدق بها القهوة والفلفل 
 والثوم وسلطة الخضار فقط.

 
 

                                                           

 .803فقه اللغة وخصائص العربية، ص (0)

 .035داللة األلفاظ، ص (8)

 لسان العرب، دقق. (5)

 ( القاموس المحيط، َدق ه.(2

 رواه الحاج: عطية عجية عواد الشاعر، والحاج: سليمان محمد سليمان رشوان، والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام. (3)
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 :المثاا الثااف 

 التضييق الحاةا فف الله ة الداللة المع مية الكلمة
ل َكُة: الخيُط  الللك ورد في لسان العرب: "الس 

الذي ُيخاُط به الثوُب، وَجمُعه: َسل ك  
ورد في المعجم . (0)وأسالك وسلوك" 

خيط من المعدن دقيق َأو غليظ  الوسيط: "
كسلك الكهرباء ونحوه. والجمع: ُسُلوك ، 

 "  .(8)وَأس الك 

المعنى اللهجي: خيُط غليظ ينَظم فيه 
 .(5) األشياء، ويخاط به

 
ُضيق اللفظ في اللهجة وأصبح يطلق على 
السلك الفاصل بين الحدود، أي خط 
التماس، وظل متداوال على ألسنة الناس، 
 وربما الملمح المشترك، هو أن هذا المكان

محاط  وأ من الحديد مصنوع فيه سلك
 باألسالك الغليظة.

 :المثاا الثالث 

 فف الله ةالتضييق الحاةا  الداللة المع مية الكلمة
ان الُمَخي ُم: المك ورد في المعجم الوسيط: " المخيم

. وورد في معجم (2)نصبت فيه الخيام" 
لى خي َم / خي َم ع اللغة العربية المعاصر: "

ا، فهو مخي م، والمفعول ــُيخي ــم، تخييما 
 .(3)ُمخي م" 

المعنى اللهجي: هو مجموعة من الخيام 
 .(6)نصبت في مكان معين 

 
أصبح اللفظ يطلق على مربع سكنى، ال 

 يشترط أن يكون المسكن من الخيام.
وأطلق أيضا على المخيمات الترفيهية، 

 والكشفية.
 

                                                           

 لسان العرب، سلك. (0)

 المعجم الوسيط، سلك. (8)

 رواه الحاج: عطية عجية عواد الشاعر، والحاج: محمد عودة حسن النحال، والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام. (5)

 المعجم الوسيط، خيم. (2)

 معجم اللغة العربية المعاصر، خيم. (3)

 رواه الحاج: محروس سالم برهم صيام، والحاج: فتحي طلبة حسن فوجو، والحاجة: نعامة محمد حميدان النحال. (6)
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 :المثاا الراجن 

 التضييق الحاةا فف الله ة الداللة المع مية الكلمة
ُكُر: الجيش،  المعلكر ورد في لسان العرب: "والَعس 

، والموِضُع  ِكر  َكَر الرجل فهو ُمَعس  وَعس 
 " َكر  ورد في المعجم الوسيط: . (0)ُمَعس 

َكر: مكان الَعسكر ونحوهم"  . (8)"الُمَعس 
وورد في معجم اللغة العربية المعاصر: 
"عسكر القوُم بالمكان/ أي تجم عوا ونزلوا 

 .(5)فيه" 
 

المعنى اللهجي: المعسكر هو مكان تجمع 
 .(2)الناس وتخييمهم 

أصبح يطلق على تجمع سكني أو مربع 
ن اختلف المسكن من الخيام  كبير، حتى وا 
إلى الحجارة، ولكنه احتفظ بملمح التجمع 

 واالستقرار.

 

 :المثاا الخامس 

 التضييق الحاةا فف الله ة الداللة المع مية الكلمة
ورد في المعجم الوسيط: "التأ مين: عقد  التأمير

َيلتزم َأحد طرفيه، وهو الُمَؤم ن، ِقَبل 
الطرف اآلخر، وهو المستَأ َمن، أداَء ما 
يتفق عليه عند تحقِق شرٍط أو حلوِل َأجل 

 .(3)في نظير مقابل نقدي  معلوم" 

المعنى اللهجي: هو نوع من الضمان 
 .(6)لحماية الشخص من الخسائر 

 
أمين إلى ت اا وضيق اا اللفظ مقتصر أصبح 

 السيارة، والتأمين الصحي.

                                                           

 لسان العرب، عسكر. (0)

 المعجم الوسيط، عسكر. (8)

 معجم اللغة العربية المعاصر، عسكر. (5)

اجة: فضية إبراهيم سالم صيام، رواه الحاج: عطية عجية عواد الشاعر، والحاج: محمد عودة حسن النحال، والح (2)
 والحاج: سالم نصراهلل حماد برهوم.

 المعجم الوسيط، أمن. (3)

( رواه الحاج: أحمد محمد عودة النحال، والحاج: محروس سالم برهم صيام. ومن أمثلة تضييق الداللة: المنخفض، (6
 والمطارد، والمبعوث، والمحقق، وهي معروفة. 
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 المعل  ا وا: الاقا الليااف.

تتغير داللة بعض الكلمات من خالل ورودها في سياق جملة، لتدل على معنى أحياناا  
دخر، يختلف تماماا عن المعنى األصلي الذي يرد في المعاجم، "فالبد عند دراسة معنى الكلمة من 

. فلم يعد كافيا لفهم معنى كلمة (0)تحليل السياقات التي ترد فيها، حتى ما كان منها غير لغوي" 
معجم لغوي، بل البد من البحث عنه في البيئة اللغوية التي قيل فيها، المتكلم نفسه،  ما النظر في

. ال بل نجد من (8)ومالمحه، ونبرات صوته، وطريقته في نظم الكلمات، وكلماته التي تفوهها 
اللغويين المحدثين من بالغ في ذلك فرأى أن الكلمات ال معنى لها على اإلطالق خارج مكانها في 

 .(5)اق السي

حيث إن للسياق أهمية بالغة في تحديد الداللة الحقيقية للتركيب اللغوي، إن كل كلمة حين  
ترد في تركيب جملي معين، فإنها تكتسب من ذلك التركيب المعين داللة معينة وتوجها خاصا، 

 يتغير بتغير ذلك التركيب الجملي المعين.

ن ذلك النظم، ويشمل الكلمات والجمل السابقة والسياق هو النظم اللفظي للكلمة، وموقعها م 
. ويؤكد دي سوسير أهمية الدور الذي سجله السياق في (2)والالحقة للكلمة والنص التي ترد فيه 

التركيب اللغوي وأن السياق يتركب من وحدتين متتاليتين فأكثر، وأن الكلمة إذا وقعت في سياق ما 
بلتها لما هو سابق لها أو لما هو الحق بها، أو لكليهما فإنها ال تكتسب قيمتها إال من خالل مقا

. ويتم تكوين السياقات وتحويلها وتعديلها بواسطة النصوص التي يستخدمها المتحدثون (3)معا 
 .(6)تاب في مواقف معينة والك  

                                                           

 .833م، ص8112، 5محمد قدور، دار الفكر، ط ( مبادئ اللسانيات، أحمد(0

م، 0323التطور الداللي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القردن الكريم، عودة خليل أبو عودة، مكتبة المنار، األردن،  (8)
 .75ص

 .33دور الكلمة في اللغة، ص (5)

 .33، 32، دور الكلمة في المعنى (2)

ي وزمالئه، الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا، دسويسر، تعريب صالح القرماعامة، دي دروس في األلسنية ال (3)
 .026م، ص0323

 .803م، ص0327اللغة والمعنى والسياق، جون الينز، تر: عباس صادق الوهاب، أفاق عربية، بغداد،  (6)
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 ومر  مثلة الاقا الليااف فف الله ة: 

  :يرد فيه، ومن هذه الدالالتتعددت دالالت لفظ السكري من خالل السياق الذي اللكري: 
  :مرض يظهر  وهو مرض يصيب اإلنسان كما ذكرت المعاجم: "مرض اللكري

فيه ُسك ر العنب في البول نتيجةا ألسباب متعددة أهمها نقص هرمون األنسولين 
 .(0)الذي ينظ م احتراق هذا الس كر في خاليا الِجسم" 

 :وهو لون بين اللون األبيض وبين اللون الرمادي، وربما ممزوج من  لور لكري
كليهما، ويشبه لون السكر المستخدم في التحلية، حيث يطلق على لون الثوب أو 

ون ل يطلق على القماش، فيقال ثوب سكري أو قماش سكري، وفي بعض األحيان
 البهائم والعجول والحيوانات.

  :البرتقال، سمى بذلك ألن طعمه حلو وقريب من وهو نوع من أنواع جرتقاا لكري
 طعم السكر.

  :هذا اللفظ للداللة على أشياء تشبه في صناعتها األذن الطبيعية ومنها: أطلقوقد  ذر 
  :وهي يديها وعروتها، تمسك منها. وكذلك: ذر ال رر 
 .ذر اإلجريق   
 .و ذر الكأس 
 :ويطلق على النمام الذي يتنصت وينقل الكالم، كما يقال للمثل  ذر الحيعة 

 : الحيطان لها دذان.كناية
  :واستخدم لفظ العنق في دالالت كثيرة، ال تفهم إال من خالل السياق: لاق 

 " :َمٍة َوُوُجوِدَها فِ لاق الد ا ة َدُم ِكَناَيةا َعن  ُحُدوِث َأز  َتخ  َلى ِمن َها، َوُتس   يال ُجز ُء اأَلع 
 .(8)َمن َفٍذ َضي ٍق" 

  : وهو القطف، حامل الثمار.لاق العا 
 :وهو الواصل بين الساق والزهرة. لاق الدهرر 
 .لاق الرحم  
  :رقبته.لاق الر ا 

 
                                                           

 المعجم الوسيط، سكر. (0)

 المعجم الغني، عنق. (8)
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  :ْر ن  في اللهجة بعدة دالالت ال تفهم إال من خالل السياق، منها:َلحَّ  استخدم لفظ َلح 
  ْر ورد في المعجم  ايقاعا وصوتا جميال.الموسيقي األغنية: أي وضع لها َلحَّ

َن األغنيَة: َوَضَع لها َصوتا موسيقيًّا مناسبا ُتَغن ى به"   .(0)الوسيط: " َلح 
 َر ل ل مراده: أي بدأ يطلب بصيغة غير مباشرة ما يريد، حيث ورد في االرجل لينحَّ

ظه وراء لفمعجم اللغة العربية المعاصر: "لحن الكالم: هو ما يفهمه الس امع من 
 .(8) "وما فيه من تعريض أو تورية

  َر يث ح القارئ في القردن وفي الكالم: أي أخطأ في القراءة القردنية وأحكامها. َلحَّ
ناا: َأخطأ اإلعراَب وخالف وجه  ورد في المعجم الوسيط: " َلَحَن في كالمه َلح 

ان"   .(5)الصواب في النحو فهو الحن وَلح 
  َن : "َلحِ لسان العربووعى لها، حيث ورد في  أي فهمها الولد إلى إجابته:لحر

ِتِه َوان َتَبَه َلَها" َلَحناا  . (2): َفِطَن ِلُحج 

 

  :حيث من المعروف أن كلمة هذا الثو  لواه دافئ"في قولهم: "دافئ" كلمة "لور دافئ ،
ُء والد َفُأ: َنِقيُض  دافئ مشتقة من "دفء" ومن أشهر معانيها كما ورد في المعجم: "الد ف 

فاء"  ِد، والجمع َأد  . ولكن هذه الداللة تحولت عند ورودها مع كلمة "لون" في (3)ِحد ِة الَبر 
يرد تحت مادة )دفأ( في سياق واحد؛ لتعني سمة حدة اللون، ودرجته، وهذا المعني ال 

نما يمكن تحديده من خالل السياق.  المعجم وا 
 
  :ا فكلمة متكسر من "كسر" ومعناهتحدث الر ا جةوت متكلر"ع في قولهم: "ةوت متكلر

ِسُره َكس راا فان َكَســَر وَتَكس ــَر ُشــد د للكثــرة، وَكس ــَره فَتَكس ر . (6)" في المعجــم: "َكَســَر الشــيء َيك 
                                                           

 المعجم الوسيط، لحن. (0)

 معجم اللغة العربية المعاصر، لحن. (8)

 المعجم الوسيط، لحن. (5)

 ، لحن.لسان العرب (2)

 لسان العرب، دفأ. (3)

 لسان العرب، كسر. (6)
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وهذا المعنى ليس هو المقصود في "صوت متكسر"، حيث إن  .(0) أي "تحطم وتهشم"
 .السياق يقصد به الصوت المتعب، المتقط ع، الشاحب

  :حيث إن كلمة "مزلزل" وردت في ةا ت المؤللة ردا مدلداًل"ع في قولهم: "رد مدلدا
: مصدر زلزَل. في )ال ز ة بيئة والجيولوجيا( َزل زال، هِ المعجم بمعنى: "ِزل زال: جمع َزالِزل 

ر الض غط المتراكم عبر الُشقوق  أرضي ة طبيعية تنشأ تحت سطح األرض، سبُبها تحر 
، أو تزحزح في الصخور"  الجيولوجي ة نتيجة ِلَنشاط بركاني 
. أي أحدث حركة قوية (8)

نما المفه وي وم هو رد قوشديدة، ولكن ليس هذا المقصود في سياق الجملة "رد مزلزل" وا 
 ومخيف وشديد اللهجة مجردا وليس محسوس.

 

  :َرجل  َعِطر  وامرَأة َعِطرة ِإذا كانا  وردت كلمة عطرة في المعجم بمعنى: "تحية لعرر
م أي ذات رائحة جميلة، وهي غالبا رائحة العطر والطيب، ولكن . (3)" َطي َبي ِن ِريَح الِجر 

رائحة له، حيث انتقلت داللة اللفظ هنا من خالل التحية شيء معنوي، غير ملموس، ال 
 السياق، والمراد هنا تشبيه التحية بالشيء الجميل والرائع، حيث من جمالها شبهها بالعطر.

 

  : التام  لُ ـدل علـــي: "الحُ فكلمــة حلــو أو عذب فــــي المعجـــم تـــةدوت حلدو  و لددذ : ـو 
َتَساٍغ. والَعذ ُب: الماُء الط ي ُب" الَعذ ُب من الش  و . "(2)الحالوة"  . وفي (3)راِب والط َعاِم: ُكل  ُمس 

المقصود  اهذ . وليس(6)المعجم الوسيط: "الَعذ ُب: الس ائُغ من الطعام والشراب وغيرهما" 
 .يستعذبه السامع من المعني السياقي، والمراد هو الصوت الندي الرقيق الُمط رب

                                                           

 معجم اللغة العربية المعاصر، تكسر. (0)

 معجم اللغة العربية المعاصر، زلزل. (8)

 لسان العرب، عطر. (5)

 المعجم الوسيط، حال. (2)

 لسان العرب، عذب. (3)

 المعجم الوسيط، عذب. (6)
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 الاقا الم الف.المعل  الثااف: 

وهو أن ينتقل اللفظ من مجال استعمالـه المعروف فيه، إلى مجال دخر، ويشمل هذا 
 المظهر نوعين من تطور الداللة:

ي هي ، التالمشابهة، وهو ما يعرف بـ االستعارة األول: ما كان انتقال الداللة فيه لعالقة
طرفا التشبيه هما المش به واُلَمشب ه به. ، و (0)عبارة عن تشبيه حذف منه أحد طرفيه وأداة التشبيه 

يقول )ستيفن أولمان(: "إننا حين نتحدث عن )عين اإلبرة( نكون قد استعملنا اللفظ الدال على عين 
اإلنسان استعماالا مجازياا، أما الذي سوغ لنا ذلك فهو شدة التشابه بين هذا العضو والثقب الذي 

 .(8)ينفذ الخيط من خالله" 

كان انتقال الداللة فيه لغير عالقة المشابهة، وهو ما يعرف ب )المجاز المرسل(،  ماالثاني: 
 .(5)وقد سمي هذا المجاز مرسالا إلطالقه من قيد المشابهة 

ويرى )ج. فندريس( أن انتقال الداللة من مجال إلى مجال دخر يكون عندما يتعادل 
من  يصه إنما ينشأتعميم المعنى أو تخصالمعنيان القديم والجديد للكلمة الواحدة، كما يرى أن 

، فيقول: "وهناك انتقال عندما يتعادل المعنيان أو إذا كانا ال يختلفان من جهة العموم ااالنتقال غالبا 
والخصوص، كما في حالة انتقال الكلمة من المحل إلى الحال أو من السبب إلى المسبب، أو من 

لخ، أو العكس، ولسنا في حاجة إلى القول بأن االتساع العالمة الدالة إلى الشيء المدلول عليه إ
والتضييق ينشآن من االنتقال في أغلب األحيان، وأن انتقال المعنى يتضمن طرائق شتى يطلق 
عليها النحاة أسماء اصطالحية: االستعارة، إطالق البعض على الكل، أو المجاز المرسل بوجه 

 .(2)يره عند عدم وجود اسم للشيء المنقول إليه" عام، أو المجاز المرسل بعالقة الشبه أو غ

 

 

                                                           

 .51م، ص0330أسرار البالغة، عبد القاهر الجرجاني، تح: محمود شاكر، دار المدني، القاهرة،  (0)

 .062دور الكلمة في اللغة، ص (8)

 .002م، ص8103( المجاز في البالغة العربية، د. مهدي السامرائي، دار ابن كثير، بيروت، (5

 .836 اللغة، (2)
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 ومر  مثلة االاتقاا الم الف: 

1.  : ر   انتقال من المجال االستخدام المنزلي إلى مجال االستخدام العسكري.الَهاو 

الَهاُوُن في اللهجة هو: أداة تستخدم لدق األشياء كالثوم والفلفل والقهوة، مصنوعة من 
 .(8). سميك الحرف ثقيل، أعاله ُمَجو ف، له مدق ة نحاسية ثقيلة، ُتسمى يد الهاون (0) النحاس

أما في المعجم فإن: "الَهاُوُن بضم الواو أو فتحها: وعاء ُمَجو ف من الحديد َأو الن حاس 
ه ب . وورد في لسان العرب: " الهاَون: الهاوون أي بواوين األولى مضمومة الذي يدق(5) ُيَدق  فيه"

عربي صحيح، وقال الفراء في كتابه البهي: وتقول لهذا الهاون الذي يدق به الهاوون بواوين. 
والهاُوُن والهاُوون، فارسي معرب: هذا الذي ُيَدق  فيه؛ قيل: كان أصله هاُوون ألن جمعه َهَواويُن 

كالمهم فاُعل   نه ليس فيمثل قانون وَقَوانين، فحذفوا منه الواو الثانية استثقاالا وفتحوا األولى، أل
. أم ا في مقاييس اللغة فقد جاء: "الهاء والواو والنون ُأصَيل  يدل  على سكون أو (2) بضم العين"

ن" ، والهاُوون للذي ُيدق  به عربي  صحيح، كأن ه فاعول من الَهو   .  (3) سكينة أو ذل 

كري نجد أن داللة اللفظ قد وحين نقلت داللة اللفظ من المجال المنزلي إلى المجال العس
تغيرت حيث نجد أن معناه في اللهجة أصبح: أداة عسكرية تطلق قذائف صاروخية بشكل يدوي 

 .(6)درجة نصف دائري  021باتجاه 

                                                           

رواه الحاج: عطية عجية عواد الشاعر، والحاج: سليمان محمد سليمان رشوان، والحاجة: نعامة مصطفي محمد  (0)
 زعرب، والحاج: سالم نصراهلل حماد برهوم.

 .311معجم األلفاظ التراثية في فلسطين، ص (8)

 المعجم الوسيط، الَهاُوُن. (5)

 لسان العرب، هون. (2)

 م، هون.0373لغة، أحمد بن فارس الرازي، تحق: عبد السالم هارون، دار الفكر، القاهرة، معجم مقاييس ال (3)

 رواه الحاج:  محيسن حسن عبد الرازق ماضي، والحاج: محمد محمود حسين ماضي. (6)
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وفي المعاجم ورد أن: " مدفع الهاُون: )سك( دلة تستخدم في الحرب، مدفع سهل الحمل 
َفع  ِللد َفاِع  . وورد أيضا: "(0)لهاون" يستخدمه المشاة. يقولون: تم  تباُدل نيران ا َفُع ال َهاُون: َمد  َمد 

َسةا"  َكِري  ُتط َلُق َقَذاِئُفُه ُمتََقو   .(8)ال َعس 

مجال داللته واستخدم في المجال العسكري لمشابهة طريقة  من والراجح أن اللفظ انتقل
ا النطالق القذيفة، فسميت بهذعمل مدفع الهاون بمدقة الهاون، حيث تعتمد على الدق والضغط 

 اللفظ وتم تداول اللفظ وانتشاره.

 

 انتقل اللفظ من مجال الكائنات الحية )الطيور( إلى مجال األدوات.الج ْلج ا:  .8

البلبل في المعجم هو: الُبل ُبل طائر َصغير حسن الصوت من فصيلة الجواثم، ويضرب به 
البلبل جمع: َبالِبُل. )حيوان(: َطاِئر  ِمن  َفصيَلِة  . وورد أيضا: "(5)المثل في حسن الصوت" 

َمر ة  ُمن تَ  ِن ُمح  ُهِدي اِت، ِمن  ُرت َبِة الش ِقر اِقي اِت، َلُه ُقن ُزَعة  ُمن َتِصَبة ، ُبن ُدِقي ُة الل و  َية  ِريشاُتها ِبالس واِد، هِ الُهد 
مِ  ، َصغيُر الِجس  ، ُمَقو س   .(2)ن َدليُب والَهزاُر" ، َمش هور  ِبَتغ ِريِدِه الَجميِل، ُيط َلُق َعَلي ِه العَ َلهُ ِمن قار  َطويل 

ثم انتقلت داللته من مجال الكائنات الحية )الطيور( إلى األدوات، حيث ورد في اللهجة 
. وورد في المعجم (3) بمعنى: إناء صغير له قناة صغيرة، يستخدم لألطفال، يوضع فيه الماء

. وورد في معجم (6) ُبل ُبل: ِمَن اإِلبريق، قناُته التي َين َصب  منها الماء. والجمع: بالبل"الوسيط:" ال
 .(7)الغني: " ده َلَقد  َتَكس َر ُبل ُبُل اإِلب ِريِق: َقناُتُه ال ِتي ُيَصب  ِمن ها الماُء" 

                                                           

 ( معجم اللغة العربية المعاصر، هون.(0

 معجم الغني، هاون. (8)

 المعجم الوسيط، بلل. (5)

 المعجم الغني، البلبل. (2)

رواه الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة، والحاج: نعيم محمد مصطفي زعرب، والحاج:  (3)
 سالم نصراهلل حماد برهوم.

 معجم الوسيط، بلبل. (6)

 معجم الغني، مصطلح ُبل ُبل. (7)
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 انتقال اللفظ من مجال أدوات )الطعام( إلى مجال الكتابة.كشكوا:  .3

ب ِدي ة يطلق لفظ  الكشكول على وعاء الطعام، كما ورد أنه ِإناء لوضع الطعام، أكبر من الز 
. وهو إناء فخاري أصغر (8) ، "والكشكولة: من الفخار، وتوضع فيها المقبالت"(0) وأصغر من اللق ان

 .(5)من صحن أبو عشرة 

ب، كما ورد لطالثم انتقلت داللته إلى مجال الكتابة، وأطلق على الدفتر الذي يكتب فيه ا
في المعجم: "َكش كول: جمع كشاِكيُل: دفتر التلميذ، مجموعة من األوراق البيضاء أو المسط رة مغلًّقة 

دة.(2) بورٍق ُمقو ي: كشكول محاضرات"  . يكتب فيه الطالب كثيراا من المواد كمسو 

 

 انتقال من مجال الطعام إلى مجال الجريمة.َاَشَا:  .2

حيث ورد في  ؛تخراج الطعام من القدر، أو الزيتينشل، الساستخدمت لفظة نشل أو 
له: معجم لسان العرب: " َنَشل الشيء َين ُشله َنش الا: َأسرع َنز َعه. وَنَشل اللحم َين ُشله وَين ِشله َنش الا وَأنشَ 

ِشيالا فَأكلُته. نَ  َأخرجه من الِقد ر بيده من غير ِمغ رفة. ولحم َنِشيل: ُمن َتَشل. ويقال: ان َتَشل ت من القدر
 .(3)وَنَشل ت اللحَم من القدر َأن ُشله، بالضم، وان َتَشل ته ِإذا انتَزعته منها" 

وانتقلت داللة اللفظ من مجال الطعام إلى مجال الجريمة، وأصبحت تطلق على السرقة، 
َفَظِة ُنُقوٍد: َنز ُعَها، َخط ُفَها بخف ة يٍد ورشاقة. ويق ُل ِمح  ال، وسمى ولقب ال للص: نشحيث يقال: نش 

 بهذا اللقب ألن عملية النشل تحتاج إلى خفة يد وِخلسة.

 

 

                                                           

محمود حسين ماضي، والحاج: عطية عجية عواد الشاعر، ( رواه الحاج: سليمان محمد سليمان رشوان، والحاج: محمد (0
 والحاج: سالم نصراهلل حماد برهوم.

 .573التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص (8)

 .033العادات والتقاليد الفلسطينية، محمد سليمان شعت، دار النمير، لبنان، ص (5)

 م، َكش كول.8112م الكتب، القاهرة، معجم اللغة العربية المعاصر، أحمد مختار عمر، عال (2)

 لسان العرب، نشل. (3)
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 انتقال من مجال الطعام والفاكهة إلى مجال نمو اإلنسان.َاَضج:  .1

يطلق لفظ َنَضج على الطعام حين استوائه، أو الفاكهة حين اكتمال نموها، كما ورد في 
جاا َأي  جاا وَنض  ُر والَثَمُر َين َضُج ُنض  معجم لسان العرب: " َنِضَج اللحُم َقِديداا وِشواءا، والِعنُب والت م 

ا لألكل . وورد في معجم اللغة العربية المعاصر: "نض ج الط عاَم (0)َأدَرَك"  أنضَجه؛ جعله صالحا
 .(8)بفعل الن ار: نض جِت الناُر الل حَم" 

وانتقل مجال داللة اللفظ إلى نمو اإلنسان، وأصبحت تطلق على رجوح العقل ونضوجه، 
وبلوغ الشخص البالغة والفطنة والذكاء، حيث ورد في المعجم: "يقال: َنِضج الر أ ُي، وَنِضج اأَلمر: 

ِكم"  ج: "تمام نمو  الكائن الحي  واكتمال خصائص بلوغه" . وو (5)ُأح  . أما في لسان (2)رد أيضا: "ُنض 
َكُمه"   .(3)العرب فقد ورد: "رجل َنِضيُج الرأ ي: ُمح 

 

 انتقال من مجال الزينة إلى مجال المجادلة.َحَلَق:  .6

تستخدم كلمة حلق للداللة على إزالة الشعر وتخفيفه، حيث ورد في المعجم الوسيط: "َحَلَق 
 . فهي منتمية لمجال الزينة والتجم ل.(6)رأ َسه: أزاَل الشعَر عنه" 

بحت حيث أص ؛زينة إلى مجال المجادلة والتعبيرثم انتقلت داللتها من مجال التجم ل وال
 د، أو عدم االهتمام وتنفيذ المطلوب للشخص المقابل.تطلق على المراوغة وعدم الر 

 

 

                                                           

 لسان العرب، نضج. (0)

 معجم اللغة العربية المعاصر، نضج. (8)

 المعجم الوسيط، نضج. (5)

 معجم اللغة العربية المعاصر، نضج. (2)

 لسان العرب، نضج. (3)

 المعجم الوسيط: حلق. (6)
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 انتقال من مجال الحيوانات إلى مجال األمراض.الثعلجة:  .1

المعروف أن الثعلبة هي أنثي الثعلب، وهو من الحيوانات المعروفة، كما ورد في المعجم: 
لبة  وا َلُب من الس باع َمع روفة، وهي األُنثى، وقيل األُنثى َثع  َلب  وُثع  "الث ع  " لذكر َثع  . وورد أيضا: (0)ُلبان 

َلبُ  َواِري، َلهُ َخط م  َقِصير  َوذَ  "الثع  َنب  َطِويل ، جمع: َثَعاِلُب. َحَيَوان  ِمن  َفِصيَلِة الَكل ِبي اِت ِمن  ُرت َبِة الض 
 .(8)َيَتَساَقُط َشع ُرُه َمر ةا ِفي ُكل  َسَنٍة، ُيع َرُف ِفي الِحَكاَياِت َوالِقَصِص ِبِخَداِعِه وَتَحاُيِلِه" 

فظ إلى مجال األمراض، وأصبحت تطلق على داء يتسبب في سقوط ثم انتقلت داللة الل
َلبة ِعل ة  يتناثر منها الش ع ر" اللسان و الشعر، حيث ورد في  . وتكون في (5)المعجم الوسيط: "الث ع 

الرأس، وهي عبارة عن بقعة دائرية، تتسبب في تناحل الشعر بالتدريج، وربما سميت بهذا اإلسم 
 لشعر بالتدريج وتخدعة وتسقطه.ألنها تتحايل على ا

 

 انتقال من المجال الديني إلى المجال الزراعي.الةومعة:  .9

يطلق لفظ الصومعة على البناء الذي يتعبد فيه الراهب، حيث ورد في لسان العرب: 
َمعةا لتلطيف َأعالها، والصومعة: َمناُر الراِهِب"  َمعُة من البناء سميت َصو  و  . وتكون غالبا (2)"الص 

 لبعد عن عامة الناس.لقمة جبل أو تلة، لتجنب الضوضاء و في مكان منعزل، أو على 

ثم انتقلت داللة اللفظ من المجال الديني إلى المجال الزراعي، حيث أصبح يطلق على 
َمَعُة: بناء يعد لخزن  و  المكان الذي يخزن فيه الحبوب، حيث ورد في المعجم الوسيط أن: "الص 

َمعة: بناء ُيَعد  لخزن (3) امع"الحبوب، والجمع: صو  . وورد في معجم اللغة العربية المعاصر: "َصو 
وامع"  . (6) الحبوب، بعضه مجه ز بأدوات رفع ميكانيكي ة. وضع الفالحون القَمَح في الص 

                                                           

 ( لسان العرب، ثعلب.(0

 المعجم الغني، ثعلب. (8)

 المعجم الوسيط، ثعلب.لسان العرب و  (5)

 لسان العرب، صمع. (2)

 المعجم الوسيط، صمع. (3)

َمَعة. (6)  معجم اللغة العربية المعاصر، َصو 
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 المعل  الثالث: التلعف والحنر.

الت َلُطف في اللغة من مادة )لطف( والمادُة كما يرى ابن فارس تدور حول معنى عاٍم واحد  
عمرو عن أبيه أن ه قال: اللطيف: الذي يوصل إليك  ي. وفي التهذيب لألزهري: يرو (0)هو الترفق 

للغِة . ويتضح أن الت َلُطف في ا(8)َأربك في رفق ... واللطيف من الكالم ما َغمض معناه وخفي" 
 يعني الترفق، غيَر أن ه ترفق  ال يعدم الحيلة والفطنة والذكاء.

. وعرفه أحمد (5)عرفه أولمان بأنه: وسيلة مقنعة بارعة  لتلطيف الكالِم وتخفيف وقعه  
. وعرفه محمد علي الخولي: (2)بأنه: إبدال الكلمة الحادة بكلمة أقل حدة أو أكثر قبوالا عمر مختار 

 .(3)بير غير سار بآخر أكثر مقبولية منه بأنه استبدال تع

 حيث يرى ؛الالمساِس أو المحظورات اللغوية ويعد هذا األسلوب الوجه المشرق لظاهرة 
بعض علماء اللغة المحدثين أن استبدال الكلمات اللطيفة الخالية من أي مغزى سيء أو مخيف 
بكلمات الالمساِس أو المحظورات اللغوية يعد ضرباا من ضروب الت لُطف أو حسن التعبير أو 

 .(6)تحسين اللفظ 

اللغوي  علـــى المن ــع  وكلمة )الحظ ر( ُبنية  ثالثي ة مـــن األحرف )ح ظ ر( يدوُر معناها
ر  ة، وقد التراكيب يرتبُط بأبعاٍد اجتماعي ة وديني ة ونفسي ة وثقافي  األلفاظ و . والحظ ر في داللِة (7)والحج 

 يكوُن دائماا، كما قد يكوُن مؤق تاا، وقد اشتملت لهجة أهل رفح على طائفة من ألفاظ هذه الظاهرة. 

 

 

                                                           

 ( مقاييس اللغة، ابن فارس، لطف.(0

 .05/527م، 8110 التهذيب اللغة، أبو منصور األزهري، تح: محمد مرعب، دار إحياء التراث الشعبي، (8)

 .036دور الكلمة في اللغة، ص (5)

 .821علم الداللة، أحمد مختار عمر، ص (2)

 .22م، ص0330معجم علم اللغة النظري، محمد على الخولي، مؤسسة الفالح للترجمة والنشر والتوزيع،  (3)

 .02م، ص0323 المحظورات اللغوية، حسام الدين وكريم زكي، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة، (6)

 لسان العرب، حظر. (7)
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 :ومر  مثلة التلعف والحنر 
 

  كالمجرو 

وتطلق على المجنون أو األهبل، أو المختل عقلياا، واستخدم اللفظ تلطفاا ومراعاة لهم 
نه إلديه بركة من اهلل. ويقال أيضاا ولذويهم، ويقال إنها استخدمت ظناا من الناس أن هذا الشخص 

 دعأطلق ألن هذا الشخص يسير ويعيش على بركة اهلل ومعيته، فابتذلت األلفاظ السيئة والتي ت
 محظورة لدى مجتمعنا، وأصبح الناس يطلقون هذا اللفظ وهو أخف وأطيب وألطف على السمع.

 

 جيت الراحة  و المرحاض  و جيت الخالء 

ة، ه الحاجفي ىى دورة المياه، والمكان الذي تقضأطلق لفظ بيت الراحة ولفظ المرحاض عل
استخدامهـا،  ُهجرظورة لدى المجتمع، رة  مححيث ابُتذلت ألفاظ  كثي ؛ومكان االغتسال، تلطفا وتأدبا

حــاُض: المعجــم الوسيــط: "و  لسان العرب واستخدمـت هـذه األلفاظ مكانهـا. حيـث ورد فــي  الِمر 
 .(0)" حاض موضع الخالء والُمتوضأر  ، والمِ الُمغ َتَسلُ 

 

 اديا 

النزيل هو الضيف أو المقيم في مكان مؤقت كالفندق أو المستشفى أو المنزل، كما ورد 
يُف. والن ِزيُل المشاِرُك في المنزل َأو الوَطن. يقال: فالن  َنِزيلي:  في المعجم الوسيط: "الن ِزيُل: الض 

 اا للسجين، حيث يعد  ثم أصبحت تطلق تلطفاا وتأدب .(8)ينزل معي في منزٍل واحد. والجمع: ُنَزالء" 
لفظ النزيل أخف وقعاا وأثراا من السجين، ومراعاة ألصحاب التهم البسيطة التي ال تعد  جناية أو 

 جريمة.

 

                                                           

 المعجم الوسيط، رحض.لسان العرب و ( (0

 المعجم الوسيط، نزل. (8)
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 المرض الخجيث 

ق والولِد والناِس  ز   .(0)الَخِبيُث: ِضد  الط ي ِب من الر 

 والموحى بأنيستخدم المرض الخبيث للداللة على مرض السرطان، ذي الوقع المزعج 
 حامله معرض للموت والهالك، والذي يحظر على الناس استعماله في المجتمع.

وهو كما ورد في المعجم الوسيط: "ورم خبيث يتولد في الخاليا الظاهرية الُغد ية، يتفش ى 
 .(8)في األنسجة المجاورة" 

 

 المح و   و الضرير 

لعاجز، الذي يحاول الناس عدم تستخدم ألفاظ المحجوب والضرير بدالا من األعمى وا
 التلفظ به مراعاة لشعوره.

َراَرة: ذاهب البصر، والجمع  حيث ورد في معجم لسان العرب: "رجل َضِرير  َبي ن الض 
ذا َأَضر  به المرُض يقال: رجل َضِرير وامرَأة َضِريَرة"  . (5)َأِضر اُء. يقال: رجل َضِريُر البصر؛ واِ 

َمىوورد فــــي الوسيــــط ِريُر اأَلع   .(2) "والمحجوب الضرير : "الض 

 

 

 

 

 

                                                           

 مختار الصحاح واللسان، خبث. (0)

 ( المعجم الوسيط، سرطن.(8

 لسان العرب، ضرر. (5)

 ومن أمثلة التلطف والحظر: ُمْقَعد بدالً من كسيح، آذنة بدالً من خادمة.   المعجم الوسيط، ضرر. (2)
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 المعل  الراجن: الراف واالاحعاع.

  وال: راف الداللة:

حيث إن "شرف الكلمة وقيمتها بين الجماعة اللغوية  ؛ويطلق عليه أيضا تسامي الداللة 
مستمد من قيمة معناها، فكلمة "لواء" مثال ال تكمن قيمتها في الالم والواو واأللف والهمزة، فما هذه 
الحروف إال رموز معبرة عن معنى اصطلح الناس عليه، وقيمة معناها تتجلى في قيمة السلطة 

 . فقيمة الصورة من قيمة المتصور.(0)مسؤولية المنوطة بها" المخولة لهذه الرتبة وفي قيمة ال

فهكذا تتغير دالالت الكلمات من داللة ضعيفة إلى داللة أرقى وأرفع مما كانت عليه فيما  
سبق؛ أي من معنى بسيط هي ن إلى معنى أرقي يتالءم والحياة االجتماعية. وقد يكون نتيجة لتغي ر 

 .(8)اسم الشيء والمسمى نفسه 

ومن ذلك كلمة القماش التي كانت تدل على الرديء من كل شيء، أو على ما كان على 
، لكنها (5) ، حتى يقال ِلُرذالة الناس ُقماُش، وقماُش البيت متاعهوجه األرض من فتات األشياء

 أصبحت تدل على أنواع القماش المختلفة، حتى لتشمل الحرير ونحوه.

 :ومر  مثلة راف الداللة 

 

 جرج 

ق لفظ البرج في القديم على البناء الذي يحد المدينة أو المعسكر، ويكون على شكل ُيطل
سيط: "والُبر ج المعجم الو اللسان و مستدير أو مربع، ويكون مستقالا، ويكون للمراقبة والحراسة، ورد في 

ن"   . (2)البيت ُيبنى على سور المدينة، وعلى ُسور الِحص 

                                                           

 .807م، ص 8110العربية وعلم اللغة الحديث، محمد داود، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة،  (0)

 .022م، ص8118جدل اللفظ والمعنى، مهدي أسعد عرار، دار وائل للنشر، األردن،  (8)

 ش.لسان العرب، قم (5)

 المعجم الوسيط، برج.لسان العرب و  (2)
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ثم أصبح يطلق على البناء الضخم، ذو المنظر الجميل، يستخدم للسكن، حيث ورد في 
. وورد في معجم اللغة العربية المعاصر: (0)المعجم الوسيط: "الُبر ج البناء العالي الذاهب في السماء" 

 " "ُبر ج سكني 
(8). 

 

 جيت 

غزله  كن، يتمبيت للس وهو كانت تطلق قديماا على بيت الشعر، أو المسكن البسيط،
. وهي مسكن أهل البادية، حارة في الصيف، باردة في (5)وصناعته من شعر الجمال وجلد النعاج 

الشتاء، ال تدفع أذى الحر، وال تقي شر البرد، وهي سريعة العطب، تصنع من شعر الماعز أو 
 وكذلك بيت الشعر من القصيدة. .(2)وبر اإلبل 

اء المشكل من الطوب والخرسانة وهو بناء حضاري ثم أصبح اللفظ اليوم يدل على البن
 بخالف بيت الشعر البدائي.

 

 شاشة 

أطلق كلمة الشاشة على قطعة بيضاء من قماش الشاش كانت تستخدم في السينما، تظهر 
، ُتع َرُض َعَلي هِ  َتِطيل   عليها الصور، حيث ورد في المعجم الغني: "َشاَشُة الس يِنَما: ِسَتار  أب َيُض ُمس 

ِجيِل"  اِدَرِة ِمن  َصو اَرِة الت س  . ثم ارتقت داللة اللفظ وأصبحت تطلق على اللوحة (3)ُصَوُر اأَلف اَلِم الص 
 .والحاسوب ة المبتكرة حديثاا، أو ما يسمى بالتلفازيالزجاج

 

                                                           

 المعجم الوسيط، برج. (0)

 معجم اللغة العربية المعاصر، برج. (8)

 رواه الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام. (5)

 .30التراث الشعبي الفلسطيني مالمح وأبعاد، ص (2)

 معجم الغني، شاش. (3)
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 ليارر 

كانت تعنى القافلة في الصحراء، كما ورد في لسان العرب: "الس ي اَرُة: القافلة. والس ي اَرُة: 
ف َقِة َأو الجماعة"  . ثم ارتقت داللتها وتطورت وأصبحت تطلق (0)القوم يسيرون ُأنث على معنى الر 

، حيث ورد في والنقلعلى المركبة اآللية، التي تسير بمحرك، يعمل على البنزين، تستخدم للركوب 
معجم اللغة العربية المعاصر: "عربة دلي ة سريعة الس ي ر، ُتستخدم في نقل الن اس أو البضائع، تسير 

 أو مشتقات البترول. .(8)بالبنزين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 لسان العرب، سير. (0)

 ومن أمثلة رقي الداللة: المطارد، والسجين، وورشة، والمعتقل. معجم اللغة العربية المعاصر، سيارة. (8)
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 ااحعاع الداللة: _ثاايا

مل معاني تحوهذا النوع من أنواع التغير الداللي يشير إلى ما يصيب الكلمات التي كانت 
 فأصبحت تدل على معان وضيعة ومنحطة. أو غير منحطة، رفيعة راقية،

كما تتجه دالالت بعض األلفاظ إلى االنحطاط نتيجة ترفع بعض الناس عن استخدامها، 
وذلك لما تتضمنه من أفكار وتصورات أصبحت غير مرغوب فيها، هكذا تفقد الكثير من األلفاظ 

 د تبدأ حياتها بمعان راقية وقوية، لتتجه في أثناء االستعمال إلى انحدارمكانتها في المجتمع، حيث ق
المعنى، وقد أشار جوزيف فندريس إلى حياة األلفاظ، وما تتعرض له في هذا السياق بقوله: 
"االنحدار الذي يصيب الكلمات يعكس بطريقة ملموسة إما االحتقار الذي تكنه الطبقات االجتماعية 

ما  ما التعصب األعمى من جانب بعضها لبعض وا  البغض المتبادل بين األوطان واألجناس وا 
ما عدم احترام المتعصبين آلراء غيرهم، فالناس يتباغضون ويتناحرون ويتبادلون  الجماهير وا 

 .(0)االحتقار ويتنابزون باأللقاب، واللغة حارس أمين على دثار هذه الحماقات المستمرة" 

و االنحطاط بأنه دليل على وجود نزعة تشاؤمي ة في العقل فسر بعضهم اتجاه الداللة نح
، كذلك يمكن تفسيره بارتباط األلفاظ ودالالتها بالنواحي النفسي ة والعاطفي ة، فاأللفاظ (8)اإلنساني 

المتصلة دالالتها بالقبح أو القذارة أو الغريزة الجنسية أكثر عرضة لالنحطاط من غيرها، وقد كان 
 ربية يشيرون إلى بعض األلفاظ بأنها مبتذلة إشارة إلى انحطاط دالالتها.بعض علماء الع

 ا في تغيير الكلمات مراعاة للباقة، إذ ليسيقول فندريس: "األسباب االجتماعية واضحة جدًّ 
من الالئق أن يتكلم في أحد المجتمعات عن أفعال معروفة بالفظاظة، أو بأنها مما يجرح الحياء 

لتي تعبر عنها، من بين المفردات التي يستعملها األشخاص المهذبون، فللتعبير وتستبعد األلفاظ ا
عن هذه األفعال عبارات متنوعة تبقي مستعملة حتى تصير بدورها خشنة وجارحة لألذن، والذي 

 .(5)يقطع بكون الكلمة الئقة أو غير الئقة إنما هو العرف" 

 

 
                                                           

 .866اللغة، ص (0)

 .033دور الكلمة في اللغة، ص (8)

 .831اللغة، ص (5)
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 :ومر  مثلة ااحعاع الداللة 
 

 فادي  

جمع أفندي ة: َسي د، كانت ُتستعمل لقَب اعتباٍر ألصحاب الوظائف المدني ة والد يني ة ورجال 
الشريعة والعلماء. ورد في المعجم الوسيط: "َأَفن ِدي: لقب تكريم، أصله يوناني. دخل التركية، معناه 

 .(0)الس ي د. شاع في مصر منذ حكم األَتراك ثم ُألغي" 

اللفظ من السمو والرفعة التي كانت تطلق على أصحاب الشأن، وأصبحت ثم انحطت داللة 
 تطلق على كل شخص يوجه إليه اللوم أو العتاب، وأصبحت تستخدم أيضا في السخرية والتهكم.

 

 عويا اليد 

تطلق كلمة طويل اليد في داللتها القديمة على الرجل الكريم المعطاء، الذي ال يتوقف عن 
" الكرم والسخاء، حيث  . وورد (8)ورد في معجم اللغة العربية المعاصر أن "طويل اليد: كريم سخي 

في حديث النبي صلى اهلل عليه وسلم، عن عائشة أم المؤمنين رضي اهلل عنها قالت: قال رسول 
 : )أسرُعكن  لحاقاا بي أطولكن  يداا، قالت: فكن  يتطاولن أيتهن  أطول-صلى اهلل عليه وسلم -اهلل 
 .(5)قالت: فكانت أطولنا يداا زينب؛ ألنها كانت تعمل بيدها وتتصد ق(  يداا،

ثم انحطت داللة هذا اللفظ وأصبحت تطلق على المختلس، والخائن، واللص، وأطلقت 
أيضا على الذي يعتدي على الناس بسرعة ودون سابق انذار، وورد في المعجم الوسيط: "طويُل 

، َأو السريُع االعتداِء باليد" اليِد )عند المعاصرين(: الخائُن و   .(2)الل ص 

 

                                                           

 المعجم الوسيط، فند. (0)

 معجم اللغة العربية المعاصر، طول. (8)

ي، محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل البخاري، تح: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، صحيح البخار  (5)
 .0281رقم  001/ 8هـ، 0288

 المعجم الوسيط، طول. (2)
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 التعمار 

َتع َمَرُه  تطلق كلمة استعمار على طلب التعمير والبناء، حيث ورد في المعجم الوسيط: "اس 
َتع َمرَ في المك  . (0)األرَض: َأمد ها بما ُيع ِوُزها من األيدي العاملة"  ان: جعله َيعُمره، واس 

دل على اإلذالل والتخريب والنهب والسلب والقتل واالحتالل ثم انحطت داللة الكلمة لت
المفروض من قوة غازية على شعب دخر، حيث ورد في المعجم: "استعمرت دولة  دولةا ُأخرى: 

يرها الد ول االستعماري ة: الد ول التي تحتل  غ"احتلتها وفرضت سيطرتها عليها: دولة  ُمستعَمرة ، 
 . وتسلب خيراتها.(8)يها" وتفرض سيادتها وسيطرتها عل

 

 حشيش 

ما ورد ، كيابسينبت في األرض، الرطب منه واليطلق لفظ الحشيش على العشب الذي 
. وورد في المعجم الوسيط: "الَحِشيُش: ما يبس (5)في معجم لسان العرب: "الَحِشيش: ياِبُس الَكإِل" 

َمع، واحدته: حشيشة، وجمعها: َحشائش"   .(2)من الكإِل فَأمكن َأن ُيحش  وَأن ُيج 

ذهب عقل اإلنسان، وعممت على ثم انحطت داللة الكلمة لتدل على المادة المخدرة التي تُ 
رة هو الحشيش، والدارج في المعجم أن جميع أنواع المخدرات، وأصبح االسم الدارج للعقارات المخد

 حيث ورد في المعجم الوسيط: "الَحِشيُش  ؛لنبات يكون مخدراا ومذهباا للعقلهناك نوعاا خاصاا من ا
 .(3)نبات ُمَخد ر" 

 

 

                                                           

 ( المعجم الوسيط، عمر.(0

 معجم اللغة العربية المعاصر، عمر. (8)

 لسان العرب، حشش. (5)

 ( المعجم الوسيط، حشش.(2

 المصدر السابق، حشش. ومن أمثلة انحطاط الداللة: سمسار، عميل، مؤامرة. (3)
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 الفةا الثالث
لالاات التعور الداللف فف له ة 

 لكار مدياة رفح ا ةليير
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 توعئة

تتمثل نتائج التطور الداللي بظواهر لغوية تنتج عن التطورين الصوتي والداللي، ويشتــرك 
 .(0)هــذان النوعـــان بنتائج تتمثل فـــي: " الترادف، والمشترك اللفظي، واألضداد، وغيرهـــا 

مثل إطالق اسم المهند  ؛أما الترادف، فيعرف بأنه إطالق أسماء مختلفة على شيء واحد
 والحسام على السيف. 

وأما المشترك اللفظي، فهو أن يدل اللفظ الواحد على أكثر من معنى، وقد عبر عنـه 
. ومن أمثلته كلمة (8))سيبويه( حين قال إن "مــن كالم العرب اتفاق اللفظيــن واختالف المعنيين" 

 سيدهم، والعين: الجاسوس. )عين( التي تحمل أكثر من معنى؛ نقول: عين القوم:

ا من الظواهر المتصلة بالمشترك اللفظي ويتفرع عنه. وهو إطالق اللفظ ويعد التضاد واحدا 
الواحد على المعنى وضده. ويذكر )السيوطي( أن المشترك "يقع على شيئين ضدين، وعلى مختلفين 

علـــى مختلفيــن غيــر ضديــن  غيــر ضديــن، فمــا يقــع علــى الضدين كالجون، وجلل. ومــا يقــع
 .(5)كالعيــن 

 نحو الترادف والمشترك واألضداد في ثالثة مباحث:  عالقاتوهذا الفصل يتضمن بعض ال

 .المبحث األول: الترادف 
 .المبحث الثاني: المشترك اللفظي 
 .المبحث الثالث: األضداد 

 

 

 

                                                           

 .036، ص 0330( المدخل إلى فقه اللغة العربية، د. أحمد قدور، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، حلب، (0

 .0/82الكتاب،  (8)

د. إميل يعقوب، دار العلم للماليين، . وفقه اللغة العربية وخصائصها، 882المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ص (5)
 .025، 020، ص0328الطبعة األولى، بيروت، 
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 المجحث ا وا

 الترادف
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َدَفُه: أركبه  َتِدُف هو الذي يركب خلف الراكب، وَأر  الترادف في اللغة: التتابع. "والر د ُف الُمر 
ُفُه، وَرِدَفُه: َتِبَعُه"   .(0)خلفه، وكل شيء تَِبَع شيئاا فهو ِرد 

والترادف في االصطالح ما اختلف لفظه واتفق معناه، أو هو أن يدل لفظان أو أكثر على 
: أسهب وأطنب، وأسرف وأفرط، كلها بمعنى واحد، وقد عرف الترادف منذ عصر معنى واحد، مثل

، (8)سيبويه الذي أشار إليه بأن الترادف هـــو "اختالف اللفظين والمعنى واحد، نحو: ذهب وانطلق" 
وعد ابن جني الترادف من خصائص العربية، وخصص فصالا في كتابه الخصائص سماه: باب 

، وأنكر بعضهم الترادف فقال ابن األعرابي: (5)اختالف األصول والمباني  في تالقي المعاني على
كل حرفين أوقعهما العرب على معنى واحد، في كل واحد منهما معنى ليس في صاحبه، ربما 

 .(2)عرفناه فُأخبرنا به، وربما غمض علينا فلم نلزم العرب جهله 

ار واسعاا في إثبات هذه الظاهرة أو إنك ن اختالفاا و ن العرب القدماء والمحدثو واختلف اللغوي
 وجودها في العربية:

فمن القدماء من أثبت هذه الظاهرة، واحتج لوجودها بأن جميع أهل اللغة" إذا أرادوا أن 
. ومن المثبتين للترادف (3)يفسروا اللب قالوا العقل، وهذا يدل على أن اللب والعقل عندهم سواء" 

بادي الذي ألف كتاباا بعنوان د. والفيروز (6)من القدماء الرماني الذي ألف كتاب "األلفاظ المترادفة" 
 .(7)"الروض المسلوف فيما له اسمان إلى ألوف"، كما ألف كتاباا في أسماء العسل 

                                                           

 .821مختار الصحاح، ص (0)

 .0/82الكتاب،  (8)

 .033_  8/003الخصائص،  (5)

 .7م، ص0327األضداد، ابن االنباري، تح: محمد إبراهيم أبو الفضل، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان،  (2)

م، 0330ة، أبو هالل العسكري، تح: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، الفروق اللغوي (3)
 .06ص

 .8المنتخب، كراع النمل، مركز إحياء التراث اإلسالمي، مكة المكرمة، د.ت، ص (6)

 .0/217المزهر،  (7)
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الل فارس، وأبو هومنهم من أنكر الترادف، على رأسهم ثعلب، وأبو على الفارسي، وابن 
. وقد ألف أبو (0)االسم واحد هو السيف وما بعده األلقاب صفات" "العسكري، يقول ابن فارس: 

ثبات الفروق بين األلفاظ التي يدعى  هالل العسكري كتابه "الفروق في اللغة" إلبطال الترادف وا 
 . (8) ترادفها، وجزم به البيضاوي في كتابه المنهاج

حديث "فالمترادفات ألفاظ متحدة المعنى وقابلة للتبادل بينها في أي وأما فــي العصر ال
ن من علماء اللغات على إمكان وقوع الترادف في أي لغة من لغات و ، ويجمع المحدث(5)سياق 

البشر، بل إن الواقع المشاهد أن كل لغة تشتمل على بعض تلك الكلمات المترادفة. ولكنهم 
 ن أن يقال إن بين الكلمتين ترادفاا ومنها: االتفاق في المعنى بينيشترطون شروطاا معينة حتى يمك

الكلمتين اتفاقاا تاماا، االتحاد في البيئة اللغوية، االتحاد في العصر، أال يكون أحد اللفظين نتيجة 
تطور صوتي للفظ اآلخر. فإذا طبقت هذه الشروط على اللغة العربية، اتضح لنا أن الترادف ال 

نما يمكن أن يلتمس في اللغة النموذجية األدبية  يكاد يوجد في  .(2)اللهجات العربية القديمة، وا 

 : (3)ن نشير إلى أهم األسباب التي ولدت الترادف في اللغة العربية وهي أويجدر هنا 

 إيثار بعض القبائل لكلمات خاصة تشيع بينها وتكاد تكون مجهولة في القبائل األخرى. -0
 من اللهجات، أو لغة من اللغات، بسبب الغزو أو الهجرات. استعارة كلمات من لهجة -8
 هناك صفات تفقد عنصر الوصفية مع مرور الزمن وتصبح أسماء. -5
 من الكلمات ما تشترك معانيها في بعض األجزاء، وتختلف في البعض اآلخر. -2
 المجازات المنسية قد تولد نوعاا من الترادف في الكلمات.  -3

                                                           

 .36الصاحبي، ص (0)

 .0/216المزهر،  (8)

 .32دور الكلمة في اللغة، ص (5)

 .033، 032اللهجات العربية، ص (2)

 .033ـــ  037المصدر السابق، ص (3)
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ر ن من واضعين وهو األكثلفاظ المترادفة: )أحدهما( أن يكو وفي المزهر سببان لوقوع األ
القبيلتين أحد االسمين واألخرى االسم اآلخر للمسمى الواحد و)الثاني( من واضع  ىحدإبأن تضع 

 .(0)واحد وهو األقل 

  

 ومر  مثلة الترادف فف الله ة:

 :المثاا ا وا 

 القدر الحلة الدست الطنجرة
 

 :)العَّْاَ َرر( 

المعنى اللهجي: عبارة عن ِقدر أو إناء من النحاس أو األلمنيوم ُيستعمل ألغراض الط هي، 
غير، والمتوسط، والكبير   .(8)ومنها أنواع وأحجام، الص 

ولم يختلف معنى الطنجرة عما هي عليه في اللهجة عن المعاجم اللغوية، حيث وورد في 
. وفي (5)أو َصحن من نحاس َأو نحوه، والجمع طناجر"  المعجم الوسيط لفظ الط ن َجَرُة بأنه: "ِقد ر  

القاموس الشعبي العربي الفلسطيني أن: "الط ن َجرة: إناء للطبخ، والجمع طناجر، ِقدر  من نحاس أو 
رة"  . ومنها في العربية كما ذكر )الطنجير(، وفي محيط (2)معدن، عامية من التركية، فصيحها تُنج 

 . (3)األصل  المحيط ذكر أنها فارسية

                                                           

 .0/820المزهر في علوم اللغة وأنواعها،  (0)

رواه الحاج: محمد عودة حسن النحال، والحاج: محيسن حسن عبدالرازق ماضي، والحاج: محروس سالم برهم صيام،  (8)
 سليمان رشوان، والحاجة: حمدة منصور محمد قشطة.والحاج: سليمان محمد 

 ( المعجم الوسيط، طنجر.(5

 .730القاموس العربي الشعبي الفلسطيني اللهجة الدارجة، ص (2)

 .020موسوعة المصطلحات والتعبيرات الشعبية الفلسطينية، ص (3)
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وعند استخدام الطنجرة يقولون في اللهجة الرفحية: يوضع الباذنجان المقلي واللحم في قعر 
الطنجرة وعلى جوانبها، ثم يضاف األرز فوق الباذنجان، وتوضع الطنجرة على نار خفيفة، ثم تقلب 

 .(0)الطنجرة على صينية أو طبق أكبر من حجم الطنجرة 

 

   َّة(:)الحل 
 .(8)المعنى اللهجي: عبارة عن وعاء يستخدم للطبخ، مصنوع من المعدن 

ويبدو أن معنى الحلة في اللهجة لم يختلف كثيراا عما ورد في المعجم بأنه: "إناء  معدني 
 . (5)ُيطهى فيه الط عام" 

نه مصنوع من المعدن، إحيث  ؛نفس المعنى الداللي للفظ الطنجرةويحمل لفظ الحلة 
 غراض الطهي، فينضوي اللفظان تحت باب الترادف. ويستخدم أل

ن الماء م اا مناسب اا عند استخدام الحلة في اللهجة الرفحية يقولون: حطي في الحل ة مقدار 
 .(2)واغسلي األرز وضيفيه على الماء في الحلة، ثم قومي بتشغيل الحل ة على النار 

 :)القدر( 

 .(3)اإلناء األكبر من الطنجرة "ِقد ر" وهو دنية ُتستخدم لطبيخ األعراس  المعنى اللهجي:

                                                           

والحاج: فتحي حسن طلبة فوجو، رواه الحاج: لباد محمود عليان حجازي، والحاج: رزق سليمان محمد صيام،  (0)
 والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام.

 رواه الحاج: فتحي حسن طلبة فوجو، والحاج: لباد محمود عليان حجازي. (8)

 المعجم الوسيط، حل. (5)

( رواه الحاج: محمد عودة حسن النحال، والحاج: فاروق حسين حسن فوجو، والحاج: سليمان محمد سليمان رشوان، (2
 والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام.

 رواه الحاج: يوسف حمد قشطة، والحاج: محمد محمود حسين ماضي. (3)
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لم يختلف المعنى اللهجي عن المعنى المعجمي للفظ القدر حيث ورد في المعجم الوسيط 
ُر: ِإناء  يطبخ فيه ]مؤنثة، وقد تذك ر[. والِقد ر الكاتمة: ِوعاء  للطبخ محكم الغطاء، إلنضاج  أن: "الِقد 

" الطعام   .(0)في أقصر مدة، وذلك بكتمك البخار. والجمع: ُقُدور 

نوعة نها مصإلة لفظ الطنجرة والحلة، من حيث ولم تختلف أيضاا داللة لفظ القدر عن دال
 من المعدن، وتستخدم ألغراض الطبخ، مما يجعلها تنضوي تحت باب الترادف.

عند استخدام القدر في اللهجة الرفحية يقولون: يتم إضافة األرز والماء والزيت والزبدة في 
 .(8)القدر، ويتم وضعه على النار، حتى ينضج 

  ِّلت(:)الد 

في  الطنجرة، ولم يرد استعمال المعنى اللهجي: هو إناء يستخدم لطهي الطعام، وهو نفس
المعاجم لفظ )الدست(. وفي كتاب المعرب للجواليقي ذكر أن: "الَدسُت الصحراء وهي َدشت 

 .(5)بالفارسية" 

وعندما تستخدم هذه الكلمة في اللهجة الرفحية يقولون: نضع الدست على النار، ونضيف 
لمـاء نترك األرز يغلي مع استة أكواب من الماء ثم نتركه حتى يغلي، ثم نضيف األرز للدست، و 

 .(2)ونضيف الملح 

ويبدو مما ورد سابقاا أن ألفاظ "الطنجرة"، و"الحلة"، و"القدر"، و"الدست"، يحمالن الداللة 
نفسها في اللهجة، وفي المعجم أيضاا، ويبدو أن هذه األلفاظ استخدمت في لهجة مدينة رفح، ودلت 

 الترادف.على شيء واحد، مما يجعلها تنضوي تحت باب 

 

 

                                                           

 المعجم الوسيط، قدر. (0)

 رواه الحاج: محيسن حسن عبدالرازق ماضي، والحاج: فتحي حسن طلبة فوجو. (8)

 .60م، ص0237لبسيا، ( المعرب من كالم األعجمي على حروف المعجم، الجواليقي، المسيحية، (5

 عبد الحميد محمد حميدان النحال، والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام. رواه الحاج: (2)
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 :المثاا الثااف 

 المقالة الطوى
 

 :)الطوى( 

سم، تستخدم لقلي  3المعنى اللهجي: دلة طهي أسطوانية الشكل ذات حواف مرتفعة حوالي 
. و"الطوى: على شكل وعاء مستدير من الصاج، يقلى فيه البصل "يحل وس" (0)بعض الطعام واللحم 

 . (8) مقلى"والتقلية التي توضع على الطبيخ، لذلك تسمى 

 .(5)ي البيض في الطوي ويقولون في اللهجة الرفحية: قل  

 
 :)المقالر( 

 .(2)المعنى اللهجي: اسم دلة من قَلى: وعاء ُيق لى فيه الط عاُم 

ولم يختلف معني المقالة في اللهجة عن المعجم، حيث وورد في اللسان: "َقَلي الشيء َقل ياا، 
كذلك َقَلي ت اللحم على الِمق ِلى َأق ِليه َقل ياا ِإذا شويته حتى تُن ِضجه، و  َأن َضَجه على الِمق الة. يقال:

 .(3) الحب  ُيق َلى على الِمقلى

 .(6)ويروى في اللهجة الرفحية: حطي الزيت في المقالة، واقلي اللحم 

ويبدو من المعنى اللهجي والمعنى المعجمي للفظ "الطوى"، ولفظ "المقالة" أنهما يحمالن 
 اللة نفسها، مما يجعلهما ينضويان تحت باب الترادف.الد

                                                           

رواه الحاج: لباد محمود عليان حجازي، والحاج: سليمان محمد سليمان رشوان، والحاج: محيسن حسن عبد الرازق  (0)
 ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة.

 .576ني مالمح وأبعاد، صالتراث الشعبي الفلسطي (8)

 رواه الحاج: محروس سالم برهم صيام، والحاج: محمد محمود حسين ماضي. (5)

 الحاج: لباد محمود عليان حجازي.، و محمد محمود حسين ماضي رواه الحاج: (2)

 لسان العرب، قلي. (3)

 سليمان محمد سليمان رشوان.رواه الحاج: محمد عودة حسن النحال، والحاج: يوسف حمد قشطة، والحاج: (6) 
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 :المثاا الثالث 

 الطشت الطست اللجن
 

 :)اللََّ ر( 

المعنى اللهجي: هو إناء مصنوع من الحديد ُيستخدم للغسيل ويستخدم في االستحمام، 
 . (0) ويستخدم أيضاا لعجن العجين، حيث تعددت استخداماته

: خَبطه وخَلطه بدقيق أ ورد في اللسان: "َلَجَن الوَرقَ  ناا، فهو َمل ُجون  وَلِجين  و َيل ُجُنه َلج 
 .(8) شعير. وكل  ما ِحيَس في الماء فقد ُلِجَن"

 .(5)ويروى في اللهجة الرفحية: حطي المي في اللجن، مشان تغسلي األواعي 

 :)العَّْلت( و)العُّش ْت( 

": وعاء يوضع فيه الماء، وهي وهو لفظ يرادف )اللجن(، حيث ورد في المعجم "الط س ت
. فإذا  ف ر، ُأنثي، وقد ُتذكر  كلمة فارسية األصل، وورد في لسان العرب أن  "الط س ت" من دنية الص 

، وُطَسي س   َت، رددَت السين، ألنك فصلت بينها بألف وياء، فقلت: ِطساس  . (2) جمعت أو َصغ ر 
، َأب دلَ   .(3) من إحدى السينين تاء ، وُحِكَي بالشين المعجمة وفي القاموس المحيط "الطسُت" الط س 

 "  .(6)وقيل الطس  في لغة طي 

 يقولون في اللهجة الرفحية: شوفي الطشت إذا في مي، امسحي فيه قاع الدار.

                                                           

 رواه الحاج: سليمان محمد سليمان رشوان، والحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: محمد عودة حسن النحال. (0)

 لسان العرب، لجن (8)

 رواه الحاج: محمد عودة حسن النحال، والحاج: سليمان محمد سليمان رشوان. (5)

 نفسه، طست. (2)

 ط س ُت.المعجم الوسيط، ال (3)

 .538مختار الصحاح، ص (6)
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ويعد الط ُشت  من مرادفات اللجن، وهو أيضاا يقارب الطست باللفظ والداللة، حيث ورد في 
 " ويبدو أن سبب الترادف بينهما  .(0)المعجم الوسيط: "الط ش ُت: الط س ُت َتش ت. والجمع: ُطُشوت 

 بدال الصوتي.اإل

 

 :المثاا الراجن 

 المدية الخوصة السكين
 

 :)اللكير( 

،  المعنى اللهجي: دلة حادة من أدوات المطبخ، تتكون من مقبض خشبي  أو بالستيكي 
 .(8) ونصل حاد، تستعمل للذ بح وتقطيع اللحوم والخضراوات والفواكه

ية، تذكر وتَؤنث" ية، (5) وقد ورد في لسان العرب: "الس ك يُن الُمد  . وفي الوسيط: الس ك يُن: الُمد 
 . (2) يَنُة: الس ك ين"ألة  يذبُح بها أو يقطُع، والس ك  

ويبدو أن لفظي السكين والمدية ينضويان تحت باب الترادف في المعنى المعجمي، ولم 
 أيضا في المعنى اللهجي. ايختلف

 .  (3)ويقولون في اللهجة الرفحية: على السكين يا بطيخ 

 

 

                                                           

 المعجم الوسيط، طشت. (0)

 رواه الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة. (8)

 لسان العرب، سكن. (5)

 المعجم الوسيط، سكن. (2)

، طلبة فوجو( رواه الحاج: محيسن حسن عبد الرازق ماضي، والحاج: لباد محمود عليان حجازي، والحاج: فتحي حسن (3
 والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام.
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 :)الم ْدية( 

ية هو اللفظ الفصيح والمتداول قديماا للسكين، وبدأ يتالشى إال عند قليل من الناس،  الُمد 
َيةُ الش ف َرةُ الكبيرة. والجمع:  وطغى عليه لفظ السكين، ولفظ الخوصة. وورد في المعجم الوسيط: "الُمد 

 .(0)ُمداى" 

 .(8)ويروى في اللهجة الرفحية: طعنه بمدية في صدره  

 

 :)الخوةة( 

ويعد لفظ الخوصة من مرادفات السكين، وانتشر وشاع استعماله في اللهجة، ولم يرد في 
 .(5)المعاجم. ويروى في اللهجة الرفحية: جيب الخوصة عشان أقطع البصل 

 .(2)والخوصة ورقة النخل والجمع الخوص 

 

 :المثاا الخامس 

 الزير الجرة
 

 :)ال رر( 

 ةُ لتعبئة وتخزين الماء، وهي أكبر من الُكراز، واإلبريق، والُقل  المعنى اللهجي: ِإناء  ُيستخدم 

 .(3)ويسمي اإلناء األصغر من الجرة عس لية 

                                                           

 المعجم الوسيط، مدي. (0)

 رواه الحاج: سليمان محمد سليمان رشوان، والحاج: محروس سالم برهم صيام. (8)

 رواه الحاج: أحمد محمد عودة النحال، والحاج: فاروق حسين حسن فوجو. (5)

 .038مختار الصحاح، ص (2)

 ود عليان حجازي، والحاج: سليمان محمد سليمان رشوان، والحاج: محمد عودة حسن النحال.رواه الحاج: لباد محم (3)
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" ، وِجَرار  . وفي المعجم (0) وقد ورد في المعجم الوسيط: "الَجر ُة: ِإناء  من َخَزف. والجمع: َجر 
َتَها ِبَماِء الس اِقَيِة:  َوتَاِن َوَفم  َواسع "إناء الغني: " َمأَلت  َجر   .(8) َلُه َبط ن  َداِئِري  َوُعر 

 .(5)ويقولون في اللهجة الرفحية: اسقيني مي من جرة الحي 

 :)الدير( 

المعنى اللهجي: إناء كبير مصنوع مــــن الفخار، يستخدم للشرب وحفظ الماء، ويحافظ 
 . (2)علــى برودته، والجرة أصغر حجما من الزير من حيث الشكل 

 ويروى في اللهجة الرفحية: عبي الزير من البير. 

 " يُر" الد ن  : "الز  . وفي الوسيط: " الِزي ُر: الُحب  يوضع فيه (3)وقد ورد في لسان العرب أن 
" : الخابية فارسي معرب"و .(6) الماء، والجمع: أزيار    . وهو الدن. (7) "الُحب 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 المعجم الوسيط، الَجر ُة. (0)

 معجم الغني، مصطلح َجر ة. (8)

 ( رواه الحاج: محمد عودة حسن النحال، والحاج: سعد سعيد منصور قشطة، والحاج محيسن حسن عبد الرازق ماضي.(5

 محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة. رواه الحاج: (2)

 لسان العرب، جرر (3)

 المعجم الوسيط، الِزي ُر. (6)

 .003مختار الصحاح، ص (7)
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 المبحث الثاني
 اللفظيالمشترك 
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المشترك اللفظي موضوع هام، بحثه علماء اللغة، والدارسون العرب، وكان محل عناية 
الكثير منهم، ومن أهم تعريفاته: "أنه اللفظ الواحد الدال على معنيين مستقلين فأكثر، داللة على 

 واختلف لفظه.وأطلق عليه بعضهم اسما دخر هو: ما اتفق معناه  (0)السواء عند أهل تلك اللغة" 

ين الماء ع :وهو ما كان يعرفه القدماء السابقون بأنه تسمية أكثر من شيء باسم واحد نحو 
 . وهو حسب مفهومه هذا ظاهرة لغوية تقابل ظاهرة الترادف.(8)وعين المال وعين السحاب 

 ذهب كثير من علماء اللغة إلــى ورود المشترك اللفظي، وضربوا له أمثلة كثيرة، وعلى  
 . (5)رأس هؤالء األصمعي، والخليل، وسيبويه، وأبو عبيدة، وغيرهم 

، ويقول ابن (2)يقول سيبويه: "اعلم أن مـــن كالمهــم اتفاق اللفظيـــن واختالف المعنييــن"  
فارس تحت عنوان: باب أجناس الكالم في االتفاق واالفتراق: "يكون ذلك على وجوه، ومنه اتفاق 

 .(3)اللفظ واختالف المعنى كقولنا عين الماء، وعين المال، وعين الركية، وعين الميزان" 

وهناك من ضيق مفهوم المشترك اللفظي وأخرج منه كل ما يمكن رد معانيه إلى معنى  
. وقد أثني الدكتور إبراهيم أنيس على موقف ابن درستويه قائالا: (6)واحد، ومن هؤالء ابن درستويه 

"وقد كان ابن درستويه محقاا حين أنكر معظم تلك األلفاظ التي عدت من المشترك اللفظي، واعتبرها 
شكلها  في همن المجاز. فكلمة الهالل حين تعبر عن هالل السماء، وعن حديدة الصيد التي تشب

ظافر التي تشبه في شكلها الهالل، ال يصح إذن أن تعد من المشترك الهالل، وعن قالمة األ
 .(7)اللفظي ألن المعنى واحد هنا، وقد لعب المجاز دوره في كل هذه االستعماالت" 

                                                           

 .0/563المزهر في علوم اللغة وأنواعها،  (0)

 .63الصاحبي، ص (8)

 .066في اللهجات العربية، إبراهيم أنيس، ص (5)

 .0/7( الكتاب، (2

 .810الصاحبي، ص (3)

 .036علم الداللة، أحمد مختار عمر، ص (6)

 .802داللة األلفاظ، ص (7)



185 
 

 :(0)وأرجع بعضهم سبب ظهور المشترك اللفظي إلى سببين  

 نقسم إلى: تأسباب داخلية: و  -0
  النطق: ويؤدي إلى تغيير النطق شيئان:تغيير في 

  ،القلب المكاني: نحو: الفعل "خطا" من الخطو، والفعل "خاط" من الخياطة
 ولكن بقلب خطا إلى خاط صارت الكلمة األخيرة من المشترك اللفظي.

  اإلبدال: نحو: حنك وحلك لهما معنيان مختلفان ولكن العرب استعملتهما
طريق إبدال الالم نوناا طابقت الكلمة الثانية بمعنى واحد هو السواد، فعن 

 الكلمة األولي في النطق، وصار عندنا كلمة واحدة بمعنيين مختلفين.
 :تغيير في المعنى: وهو نوعان 

  لغة المتخصصين فتصبح لمقصود: يوجد عندما يراد إدخال كلمة ما
مصطلحاا علمياا. نحو: التوجيه من وجهت الرجل في الحاجة. والتوجيه 

 في قوافي الشعر الحرف الذي قبل حرف الروى في قافية المقي د.
  تلقائي: يوجد حين توجد عالقة بين المعنيين، فيكون المعني الجديد إما

 جازاا مرسالا.استعارة أو م
أسباب خارجية: وتتحقق حينما تستعمل الكلمة بمعنيين في بيئتين مختلفتين. فإذا نحن  -8

و لهجتها لم يكن هناك مشترك لفظي، ولكن إذا نظرنا إليها نظرنا إلى الكلمة في بيئتها أ
 داخل المادة اللغوية كلها وجد االشتراك اللفظي.

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           

 .068ــ  033علم الداللة، أحمد مختار عمر، ص (0)
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 ومر  مثلة المشترك اللفنف فف الله ة:

  :)المثاا ا وا: )الشهادر 

 الَشَهاَدة هي مصدر َشِهَد، وتحمل في طياتها دالالت عدة مختلفة، ومنها:

  :َهُد َأن  اَل الشهادر َسِة الش َهاَدَتاِن: َوُهَما: َأش  اَلِم ال َخم  َكاِن اإِلس  أول أركان اإلسالم، "ِمن  َأر 
َهُد َأن  ُمَحم داا َرُسوُل الل ِه"   .(0)ِإَلَه ِإال  الل ُه، َوَأش 

  : ورد في لسان العرب: "قال َأبو منصور: والشهادة تكون لأَلفضل الشهادر فف لجيا ا
ِل وبي ن اهلل  فاأَلفضل من اأُلمة، فَأفضلهم من ُقِتَل في سبيل اهلل، ُمي زوا عن الَخل ِق بالَفض 
زقون فرحين بما دتاهم اهلل من فضله؛ ثم يتلوهم في الفضل من  َأنهم َأحياء  عند ربهم ُير 

. (8)ون َشِهيد" عُ عد ه النبي، صلى اهلل عليه وسلم، شهيداا فِإنه، قال: الَمب ُطوُن َشهيد، والَمط  
 .(5)الش هادة"  قَ الموت في سبيل اهلل: ُرزِ " وورد في معجم اللغة العربية المعاصر:

  :وهي اإلخبار بما شاهده اإلنسان والقول بما شاهده في القضاء وغيره، ورد في الشهادر
 .(2)المعجم الوسيط: "الش هادُة: َأن يخبر بما رأى" 

  :رد و  بعد اجتياز االختبار في المدرسة، أو الجامعة، أو الدورة،ورقة تقييم تعطى الشهادر
َحَلٍة ِمـن  َمــَراِحـ َرِسي ة  تُث ِبُت َنَجاَحُه ِفي َمر  َرِسي ِة: َوِثيَقة  َمد  ِل في المعجم الغني: "الشهادة ال َمد 

ِليــِم: الش هَــاَدُة االب ِتَداِئي ــُة: الش هَــاَدُة الث اَنوِ   .(3)ــا: الش هَــاَدُة ال َجاِمِعي ـُة" ي ــُة: َشهَــاَدُة الَبَكالُــوِريَ الت ع 
  :وثيقة رسمية تصدر من الجهات الحكومية، توثق بيانات المولود، ورد في شهادر الميالد

 .(6)َشَهاَدُة ال ِمياَلِد: َوِثيَقُة ال ِمياَلِد"  المعجم الغني: "

تخدام لفظ الشهادة في كل المعاني الخمسة السابقة، شهادة وقد جاء في اللهجة الرفحية اس
 لميالد.التعليمية، وشهادة ا اإلجازة اإلسالم، والشهادة في سبيل اهلل، والشهادة قول الحق، والشهادة

                                                           

 ( المعجم الغني، َشَهاَدة.(0

 لسان العرب، شهد. (8)

 معجم اللغة العربية المعاصر، شهد. (5)

 المعجم الوسيط، شهد. (2)

 المعجم الغني، َشَهاَدة. (3)

 المعجم الغني، شهادة. (6)
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 :) المثاا الثااف: )ضر 
 تعددت دالالت اللفن ضر ع وماها:

  :بمعني أصابه باليد أو العصا أو السيف. ورد في المعجم الغني: ضر  الر ا 
باا ُموِجعاا: َجَلَدهُ"  "  .(0)َضَرَبُه َضر 
  :لنا مثاالا. ىأي وضح وأبان وأعطضر  المثا 
  :أطلقه وأشعله.ضر  الةاروخ 
  :أي عزف ولحن.ضر  العود  و الااي 
  :ضغط ورن.ضر  ال رس 
  :واحد. نوعمثال أو ضر  واحد 
  :ورد في المعجم الوسيط: "َضر َب الشيَء بالشيِء:  خلطها ببعضها.ضر  الفاكهة

 .(8)خلطه ومزَجه" 
  :أي فرض عليهن ضريبة.ضر  الجضالة 
  :عملية حسابية. ورد في المعجم الوسيط: " ضَرَب الحاسُب عدداا في ضر  لددًا

َره بقدر دحاد اآلَخر"   .(5)دخر: َكر 
  :أي ذهب وأبعد وسافر، كما ورد في المعجم الوسيط: وضر  الر ا فف ا رض

 .(2)"ضَرَب الرُجُل في اأَلرض: َذَهَب وَأب َعَد" 

 رب الرجل في األرض"؛وهو "ض اوقد استخدم في لهجة رفح تلك المعاني إال معنى واحدا 
 ، لم ترد في اللهجة الرفحية.وأبعد وسافر أي ذهب

 

 

 

                                                           

 المعجم الغني، ضرب. (0)

 المعجم الوسيط، ضرب. (8)

 المصدر السابق، ضرب. (5)

 المصدر السابق، ضرب. (2)
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 :"المثاا الثالث: "اص 

:مر الدالالت   المع مية التف يتضماها الفعا اصَّ

  قص الشعر؛ أي قطعه أو حلقه ومنها أيضاا قص الصوف والظفر، كما ورد في لسان
اه على التحويل:  اا وَقص َصه وَقص  ه َقص  العرب: " قَـص  الشعـر والصوف والظفـر يُقص 

بية اللغة العر  . وأيضاا قص الثوب والقماش؛ أي قطعه ومزقه، كما ورد في معجم(0)َقطَعه" 
ُت الثوَب/القماَش، وقص   : َقَصص  ره، قطعه بالمقص  المعاصر: " َقص  الش ع َر ونحَوه قص 

 .(8)أظافَره" 
  ت قص البدوي األثر؛ أي تتبعه وعرف طريقه، كما ورد في معجم لسان العرب: "َقَصص 

ِت الشيَء: تتبع  " . وورد في المعجم الوسيط:(5)الشيء ِإذا تتب ع ت َأثره شيئاا بعد شيء"  َقص 
يِه"  ِتِه ُقص  ا وَقَصصاا. (2)أثَره. ومنه في التنزيل العزيز: "َوَقاَلت  أُلخ  . ويقال: قص  َأثَره َقصًّ

 .(3)وخرج فالن َقصاا وَقَصصاا في ِإثر فالن" 
  ؤيا: أي رواها، ورد في لسان العرب: "الَقص  فعل القاص  ِإذا قص الراوي القصة أو الر 

ة معروفة" قَ  َة (6)ص  الِقَصَص، والقص  . وورد في معجم اللغة العربية المعاصر: "َقص  القص 
ُن َنُقص   ؤيا: أخبره بها، }َنح  على أصدقائه: حكاها، رواها لهم، أخبرهم بها: قص  عليه الر 

َسَن ال َقَصِص   .(2){" (7)َعَلي َك َأح 

 في المعاني السابقة كلها. وقد جاء في اللهجة الرفحية استخدام لفظ قص  

 
                                                           

(0) .  لسان العرب، قص 

(8) .  معجم اللغة العربية المعاصر، قص 

(5) .  لسان العرب، قص 

 .00القصص،  (2)

(3) .  المعجم الوسيط، قص 

(6) .  لسان العرب، قص 

 .5يوسف،  (7)

 معجم اللغة العربية المعاصر، قص. (2)
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األضداد جمع ضد، وضد كل شيء ما نافاه، نحو أبيض وأسود، سخي وبخيل، وشجاع 
وجبان، وليس كل ما خالف الشيء ضداا له، فالقوة والجهل، مختلفان وليس ضدين، ضد القوة 

إذ كل متضادين مختلفان، وليس كل  ؛التضاد العلم، فاالختالف أوسع منالضعف، وضد الجهل 
 .(0)مختلفين ضدين 

ويقصد باألضداد: كل لفظ دل على معنيين متضادين أو شبه متضادين، كالقرء يدل على 
 .(8)الطهر والحيض، والجون يدل على األسود واألبيض، والر س يدل على اإلصالح واإلفساد 

ن أنكره ومنهم من أثبته. أما المنكرون فهم واختلف العلماء في وجود األضداد، فمنهم م
 قله وعلى رأسهم: ابن درستويه، وتاج الدين األموي، والجواليقي.

 .(5)منهم: ابن األنباري، وابن فارس  ،أما المثبتون لألضداد فهم كثر 

 :(2)ومن أسباب ظهور األضداد ونشأته في اللغة 

بعضهم أن أصل األضداد كأصل األلفاظ األخرى وضعها العرب بالوضع األول  ىير  -0
 لداللة على المعنيين المتضادين.ل
 في تقدير الداللة اللغوية. ىاختالف اللهجات من قبيلة إلى أخر  -8
 االقتراض اللغوي من اللغات المجاورة. -5
 األسباب االجتماعية: كالتشاؤم والتفاؤل والتهكم والتأدب. -2
 اللة لفظ ليشمل الشيَء وضد ه.توسيع د -3
 المجاز. -6
 اإلبهام في المعنى األصلي وعدم تحدده. -7
 اختالف األصل االشتقاقي لصيغة المعنيين المتضادين. -2
 في بعض األحيان. التطور الصوتي -3

                                                           

 .01م، ص0336األضداد في كالم العرب، أبو الطيب اللغوي، تح: عزة حسن، دار طالس، دمشق،  (0)

 .0/882( المزهر في علوم اللغة، (8

 .033، 032( علم الداللة، أحمد مختار عمر، ص(5

 .802ــ  812( المصدر السابق، ص(2
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لها: داللة الصيغة تعدد داللة الصيغة الصرفية، واحتمالها لألضداد، ومن أحوا -01
 يغة على الفاعلية والمفعولية.يجاب، وداللة الصعلى السلب واإل

نحت لفظ من أصلين ثنائيين يحمل كل منهما معنى ضد اآلخر، فيتضمنهما اللفظ  -00
 المنحوت الجديد.  

أي أن أسباب وقوع األضداد في اللغة اختالف مؤدى المعنى الواحد باختالف الواقع. 
ال، وقد في استعمالها أصوقريب من هذا شيوع األضداد في ألفاظ بسبب اختالف اللهجات العربية 

تأتي األضداد بسبب رجوع الكلمة إلى أصلين فتكون في داللتها على أحد الضدين منحدرة من 
أصل، وفي داللتها على مقابله منحدرة من أصل دخر. وللتطور اللغوي دور هام في إيجاد األضداد 

ا لقوانين حذف أو الزيادة وفقفي اللغة؛ ألنه قد يطال األصوات األصلية للفظ ما بعض التغيير أو ال
 .(0)يدل على ما يقابل معناه و ا مع لفظ دخر التطور الصوتي فيصبح متحدا 

وفيما يتعلق باألضداد فإن أمثلته في اللغة كثيرة تؤكد أنه واقع موجود في اللغة. ذلك أن 
وامل لعالعوامل التي تؤدي إليه عوامل فعالة في حياة الناس، وهي في مجموعها ال تخرج عن ا

السابقة للتطور اللغوي العام. ففي بعض األمثلة قد استعمل اللفظ ضد ما وضع له لمجرد التفاؤل 
كالمفازة في المكان الذي تغلب فيه الهلكة، فقد سميت بذلك تفاؤالا بالسالمة، وكالسليم للملدوغ، 

ء ذكر ما يكره تقاوالريان والناهل للعطشان. وفي بعضها قد استعمل اللفظ في ضده للتهكم، أو ال
التلفظ به أو بما يمجه الذوق أو بما يؤلم المخاطب، كإطالق لفظ العاقل على المعتوه أو األحمق، 

 .(8)والخفيف على الثقيل 

أبو و ومن العلماء من ألف في األضداد تأليفاا مستقالا منهم: ابن األنباري، واألصمعي، 
 .(5)لطيب حاتم، وابن السكيت، والصاغاني، وقطرب، وأبو ا

 

 

                                                           

 .031فقه اللغة، ص (0)

 .812ص إبراهيم أنيس، اللهجات العربية، (8)

 .035( علم الداللة، أحمد مختار عمر، ص(5
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 ومر  مثلة ا ضداد فف الله ة:

 :)المثاا ا وا: )جار 

وردت كلمة بان في اللهجة بمعنيين مختلفين ومتضادين، فالمعنى األول لها هو "ظهر 
واتضح"؛ بان الشيء أي ظهر واتضح. والمعنى الثاني هو "فارق وانقطع واختفي"، حيث ورد في 

َل، بانَ  لسان العرب: "الَبي ُن في كالم العرب قَة، ويكون الَوص  َهين: يكون الَبيُن الُفر   جاء على وج 
. وورد في المعجم الوسيط: "باَن الشيء َبياناا: ظهر واتضح. (0)َيِبيُن َبي ناا وَبي ُنونةا، وهو من اأَلضداد" 

 وباَن الشيَء: أوَضَحه وأفصح عنه، فهو بائن، وباَن الشيء َبي ناا: فَصله وقطعه. ويقال: بانَ 
 .(8)َصاحَبه: فارقه وهجره، فهو بائن" 

ظهر. وبان الرجل عن األنظار؛ يقال في اللهجة الرفحية: بان الشيء على حقيقته؛ أي 
 .(5)ختفي اأي 

 

 :) المثاا الثااف: )المول 

ُتعد  كلمة المولى من الكلمات التي تحمل داللتين مختلفتين في اللهجة، فالمعنى األول هو 
 والمعنــى الثانــي هــو "العبد"."السيد"، 

عبده  ق، أنعم علىتِ ع  قال صاحب اللسان: والمَولى الُمع ِتق...والمولى مولى النعمة وهو المُ 
لجار وابن العم والناصر وا قُ تَ ع  والمُ  قُ تِ ع  المُ هو . وقــال أبـــو بكـــر الرازي فــــي المختــــار: (2)بعتقه" 

َلى العبُد" اللسان و . وورد فــي (3)والحليف  َلى المالُك. والَمو  المعجــم الوسيط: "الَمو 
. وورد في معجم (6)

                                                           

 لسان العرب، بين. (0)

 المعجم الوسيط، بان. (8)

 رواه الحاج: محمد عودة حسن النحال، والحاج: سليمان محمد سليمان رشوان، والحاج: فتحي حسن طلبة فوجو. (5)

 ب، ولى.لسان العر  (2)

 .532مختار الصحاح، ص (3)

 المعجم الوسيط، ولى.لسان العرب و  (6)



193 
 

اللغة العربية المعاصر: "مولى: جمع مواٍل: مالك وسي د، موالنا/موالي: سي دي، ُتستخدم كخطاب 
ةا الملك. وأيضاا عبد: مولى أجير"   .(0)لمن هو أعلى رتبة خاص 

أخذ المولى أجره من المالك؛ أي أخذ العبد أجره، اهلل موالنا وال ويروى في اللهجة الرفحية: 
 .(8)مولى لهم؛ أي اهلل مالكنا وسيدنا 

 

 :"المثاا الثالث: "م حَتّا 

 ، َتل  : اسم فاعل ِمن ِاح  تحمل كلمة ُمحَتل  في داللتها معنيين مختلفين ومتضادين، فُمحَتل 
َلى عَ  حيث ورد في معجم الغني: "ُيَحاِرُب الَعُدو   َتو  َتل  ِباَلَدُه، ِاس  َتل  ِلِباَلِدِه: َمِن اح  َتل وَن ال ُمح  َلي ها. ال ُمح 

، حيث ورد في المعجم الغني: "َهز ِت (5)الُغَزاةُ"  َتل  : اسم مفعول من ِاح  . وترد أيضاا بمعنى ُمحَتل 
ِميَر الَعاَلمِ  َتل ِة الض  ِتياالن ِتَفاَضُة ِفي اأَلَراِضي ال ُمح  : اأَلَراِضي ال ِتي َتم  االس  اَلُء َعَلي َها ِمن  َلُدِن ي 

َهاِيَنِة"   .(2)الص 

 .(3)يقال في اللهجة الرفحية: قاوم المحتل  المحتل  

 

  َرَ المثاا الراجن: "ع:"  

يستعمل لفظ الطرب لداللتين مختلفتين، ولمعنيين متضادين، فيقال في اللهجة "طرب 
فرحاا"، ويقال أيضاا "طرب حزناا"، حيث ورد لفظ طرب في سياق معنيين مختلفين ومتضادين، حيث 

ُن. وقيل: الط َرُب ِخفة َتع َتري عند شد ة لَفَرح َأو ا ورد في معجم لسان العرب: "الط َرُب: الَفَرح والـُحز 
الـُحزن والهم " 
. وورد في المعجم الوسيط: "َطِرَب من ُه، َأو  َلُه َطِرَب َطَرباا: َخف  واهتز  من فرٍح (6)

                                                           

 معجم اللغة العربية المعاصر، مولى. (0)

 رواه الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: لباد محمود عليان حجازي. (8)

(5) . َتل   المعجم الغني، ُمح 

(2) . َتل   المصدر السابق، ُمح 

 رواه الحاج: محمد عودة حسن النحال، والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام. (3)

 لسان العرب، طرب. (6)
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ٍن َأو ارتياح. وَأغلب ما  ٍن وغمٍّ. والط َرُب: ِخف ة  وِهز ة  تثير الن ف َس لفرٍح َأو ُحز  وسروٍر، َأو  من ُحز 
 .(0)ح" يستعمل اليوم في االرتيا

من  توطربلعصفور وهو يغرد؛ أي فرحت. يقال في اللهجة الرفحية: طربت من صوت ا
 .(8)المنظر الدامي؛ أي حزنت 

  

 :"المثاا اللادس: "الاد 

والند يقع على معنيين متضادين، يقال: فالن ند فالن إذا كان ضده، وفالن نده إذا كان 
والنظير، وعلى معنى الضد والعكس، وهما معنيان مثله. إذا فكلمة "ند" تدل على معنى المثل 

 مختلفان، إذا فالند حرف من األضداد.

جاء في لسان العرب: "وال ند، بالكسر، المثل والنظير، والجمع أنداد.... قال األخفش: ال ند 
يط: . وورد في المعجم الوس(2). وفي الجمهرة: "وال ند: المثل، وكذلك النديد والند" (5)الضد والشبه" 

 . (3)"الن د  المثل والنظير، يقال: هو ِند ه، وهي ِند  فالنة. والجمع: أنداد " 

يقال في اللهجة الرفحية: ال تقابل الشيء بنده؛ أي عكسه وضده. وأجعل لك أنداداا يشبهونك 
 .(6)في أخالقك؛ أي أمثاالا لك في أخالقك 

 

 

 

                                                           

 المعجم الوسيط، طرب. (0)

 رواه الحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاج: لباد محمود عليان حجازي. (8)

 لسان العرب، ند. (5)

 .0/003، اللغة جمهرة (2)

 المعجم الوسيط، ند. (3)

 ل.رواه الحاج: فتحي حسن طلبة فوجو، والحاج: محمد عودة حسن النحا (6)



195 
 

 

 

 

 
 

 ملحق ويضم:
 أوالا: األطلس اللغوي.
 ثانياا: األمثال الشعبية.

 ثالثاا: عينة الدراسة.  
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  واًل: ا علس الل،وي:

تعد هذه الدراسة الجغرافية اللغوية من أحدث وسائل البحث في علم اللغة. ولها وظيفة 
ذات أثر بالغ في الدراسات اللغوية في العصر الحديث؛ ألنها تسجل الواقع اللغوي للغات أو 
اللهجات، على خرائط يجمعها دخر األمر أطلس لغوي عام. وتختص كل خريطة بكلمة أو بظاهرة 

 .(0)يبدو فيها االتفاق أو االختالف بين المناطق اللغوية المتعددة  من الظواهر،

قد "كان إعداد األطالس اللغوية، أسبق في الوجود من معظم اإلنجازات الوصفية الحديثة، و 
وهو يعتمد إلى حد كبير على مفردات اللغة التي تعد في نظر الوصفيين في الدرجة الثانية من 

بع منهجاا يمكن أن يوصف على األقل بأنه وصفي، وبأنه خير مثل األهمية، ولكنه مع ذلك ات
للعمل اللغوي تحت ظروف البيئة المعينة. وعلى الرغم من أن هذا العمل قد بدأ أساساا على يد 
اللغويين التاريخيين، ألغراض تاريخية في معظمها، فإنه قد وضع األساس لنموذج الدراسة الوصفية 

 .(8)للغوي" العملية في مجال البحث ا

 :(5)ولألطلس اللغوي أهمية وفوائد جليلة منها 

دراسة هذه اللهجات لذاتها، دراسة عميقة، الكتشاف ما فيها من خصائص الصوت والبنية  .0
 والداللة والتركيب، ولمعرفة التغييرات المختلفة، التي تطرأ عليها من وقت آلخر.

ة تاريخ ح لنا ذلك المسح الجغرافي، كتابإثراء الدراسات في العربية الفصحى نفسها، إذ يتي .8
 هذه اللغة، في عصورها المختلفة.

 يمدنا المسح الجغرافي بالمعلومات الالزمة، لمعرفة مدى امتداد اللهجات العربية القديمة. .5
 يتيح لنا هذا العمل، فرص الدراسة المقارنة. .2

تطور م دراسة ظواهر السيتحيث وفيما يلي طائفة من خرائط األطلس اللغوي للهجة رفح، 
 الداللي، وتوضيحها على أطلس لغوي، يوضح وجه المقارنة بين الظواهر ومدى انتشارها. 

 
 

                                                           

 .073م، ص0328، 0المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، رمضان عبد التواب، ط (0)

 .050أسس علم اللغة، ص (8)

 .021( المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص(5
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 :حياء المواعاير فف رفح  
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 .ناهرر التولين والتعميم 
 

 
 
 .ناهرر التخةيص والتضييق 
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 .ناهرر الاقا الداللف 
 

 
 

 .ناهرر التلعف والحنر 
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 .الراف واالاحعاع 
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 .ناهرر الترادف 
 

 
 
 .ناهرر المشترك اللفنف 
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 .ناهرر ا ضداد 
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 ملحق

  مثاا شعجية ومعااها الداللف فف الله ة

 

 )آخر الَعْاقودع َلكَّر َمعقود(: -1

: يقال هذا المثل ألصغر طفل في العائلة، للدالل والدلع الذي يتلقاه من المعنى اللهجي
 .(0)جميع أفراد األسرة 

ويعبر هذا المثل عن محبة اآلباء ألصغر األبناء حيث ينال من محبة والديه ومعزتهما 
 .(8)أكثر من أشقائه الكبار ... فهو مسك الختام 

سطيني أو )العسل أو الشربات( في مصر؛ : هو )القطر( في المجتمع الفلاللكر المعقود
 : هو أصغر طفل في البيت.وآخر العاقودأي شديد الحالوة. 

 

 )آخرْر الَمْعروفع ِاْاضْر  جالْكفوف(: -4

 .(5): يقال حين يقابل اإلحسان والمعروف باإلساءة المعنى اللهجي

أو  الجميل، حساس بالضيق واأللم لمن يفعل المعروف، أو يقدميعبر هذا المثل عن اإل  
ا، وال يجني إال إساءة ... وهو يتفق والمثل المصري القائل "ما دًّ يحاول اإلصالح فال يجد إال صَ 
 .(3). فيضرب لمن يجزي اإلحسان باإلساءة (2)ينوب المخلص إال تقطيع هدومه 

                                                           

 يوسف حمد قشطة، والحاج: محمد محمود حسين ماضي، والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام. رواه الحاج: (0)

مثال الشعبية الفلسطينية، مازن محمود الشوا وسمير محمد الشاعر، دار سلمى للنشر والتوزيع، القاهرة، موسوعة األ (8)
 .03م، ص0336

 يام.: حمد يوسف قشطة، والحاج: محروس سالم برهم صرواه الحاج(5) 

 .06مثال الشعبية الفلسطينية، صموسوعة األ (2)

 .00م، ص8118الجامع في األمثال العامية الفلسطينية، إسماعيل اليوسف، األهلية للنشر والتوزيع، األردن،  (3)
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 )اجر الحالاع لاد ذكره ججار(: -3

ويظهر لك في نفس : يقال هذا المثل عندما تكون تتحدث عن شخص المعنى اللهجي
 .(8). فهذا دليل على أنه إنسان صالح (0)الوقت 

 يظهر.ججار : 

يضرب هذا المثل للتعبير عن أن كريم الصفات والخصال يظهر في الوقت المناسب،  
عندما يجيء ذكره على ألسنة أصدقائه ومعارفه. كما يقال هذا المثل عندما يظهر شخص معين 

 .(5)على غير توقع، أمام شخص دخر كان يفكر فيه 

 ) جاا ليرر الِقع َ ِ ا يا ع(: -2

ثل حين ذكر شخص كثير الحركة والسيرة، فتجده أمامك، : يقال هذا المالمعنى اللهجي
 .(2)فينطبق عليه هذا المثل لكثرة حركته 

يضرب هذا المثل عند حضور شخص ما أثناء الحديث عنه، أو إذا كان الكالم في سيرته، 
فكأنه قد سمع. وقد يقول بعض الحاضرين "ابن الحالل". وهذا المثل شبيه بالقول: اذكر الكلب 

 .(3)ه العصاة وحضر ل

 )إجا الفأس في الرأس(: -5

 .(6): تدل على اإلصابة الدقيقة والقوية المعنى اللهجي

 .(7)يوضح المثل أن الضربة أو المحنة كانت قاتلة أو مؤثرة تأثيراا خطيراا 

                                                           

 : يوسف حمد قشطة، والحاج: سليمان محمد سليمان رشوان.رواه الحاج (0)

 .02، صمثال العامية الفلسطينيةالجامع في األ (8)

 .58مثال الشعبية الفلسطينية، صموسوعة األ (5)

 : محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة.رواه الحاج (2)

 .055منتخب األمثال الشعبية الفلسطينية، ص (3)

 : محمد عودة حسن النحال، والحاج: يوسف حمد قشطة.رواه الحاج (6)

 .32صمثال الشعبية الفلسطينية، موسوعة األ (7)
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 )ات،دى فيه اجا ما يتعش  فيك(:  -6

 .(0): يراد بالمثل استغالل الفرصة قبل الخصم المعنى اللهجي

. ويقابله (8)يضرب هذا المثل للتحريض على اقتناص الفرصة وتفويتها على الخصم 
"تغد  بالجدي قبل أن يتعشى معك" حيث يضرب في أخذ األمور بالحزم، أي عليك أن تفاجئ 

 .(5)خصمك قبل أن يفاجئك، فتكون لك الغلبة عليه 

 

 )ِردِق الِهِجا َلَل  اَلمَ اِاير(:  -1

: يراد بهذا المثل القول بأن االهبل الذي ال يعقل رزقه على المجنون الذي المعنى اللهجي
 .(2)ال يحسن التصرف 

 ، والمجانين هم الذين دائماخطأمن ال وابهبل وهو االبله الذي ال يميز الصالهبل: جمع أ
يفرطون  نفي نعيم، وهذا المثل يقول "المجانين في نعيم" واالبله الذي يأتيه رزقه من المجانين الذي

في كل شيء مهما كان غالياا أو رخيصاا، ورزق البشر في هذه الدنيا على بعض واهلل يرزق الهاجم 
على خايب  م  تَ والناجم والماكر والمفر وتلك األيام نداولها بين الناس. ويشبه هذا المثل "متعوس ال  

 .(3)الرجا" 

 )  ت الحدياة تفرحع ما لقتلهاش معرح(: -9

ا ـــا وحظهـــي دائماا بختهــوء حظ الحزينة، التــى ســـذا المثل علــ: يدل هاللهجـــيالمعنـــى 
 .(6)ضائع 

                                                           

 : محمد محمود حسين ماضي، والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام.رواه الحاج (0)

 .23مثال الشعبية الفلسطينية، صموسوعة األ (8)

 .06مثال العامية الفلسطينية، صالجامع في األ (5)

 : يوسف حمد قشطة، والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام.رواه الحاج (2)

 .057الفلسطينية، ص منتخب األمثال الشعبية (3)

 : يوسف حمد قشطة، والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام.رواه الحاج (6)
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أجت= جاءت، ما لقتلهاش= لم تجد، مطرح= مكان وموقع. ويضرب هذا المثل لمن ليس 
 . (0)له حظ أو الذي يسئ التدبير 

حزانه، ف من همومه وأيعبر هذا المثل عمن يحاول أن يبتهج ويسري عن نفسه فيما يخف 
 .(8)فيحدث ما ال يحقق فرحته، ويزيد من أحزانه ومعاناته. دليالا على سوء طالعه 

 

 )احذر لدوك مررع واحذر ةديقك  لف مرر(: -1

: يدل المثل على البقاء حذراا من األصدقاء وعدم االستهانة، فالعدو معروف المعنى اللهجي
ن ما يبطنه لك في قلبه، ويكو  أما الصديق فال يظهرمنه العداوة وظاهرة فالحظر منه خفيف، 

 .(5)ه مفاجئا لك {عدا

يضرب هذا المثل من باب النصح في التعامل مع اآلخرين. وهو يحث على ضرورة  
االحتراس والحذر من األصدقاء أكثر من األعداء. فاإلنسان يأخذ كافة االحتياطات قبل أعدائه، 

ى والضرر في أي لحظة فهو دائم االنتباه والترقب. أما بالنسبة إذ يتوقع منهم أن ينزلوا به األذ
لألصدقاء فإنه يأمن إليهم وال يأخذ حذره منهم. لذا قد يفاجأ بالشر أو الغدر يأتيه من بعض 

 .(2)أصدقائه، فيكون وقع ذلك عليه عنيفاا، وأثره بالغاا 

إذ يقول: اللهم أعني  –ه رضي اهلل عن –وهذا المثل يعيد إلى أذهاننا دعاء اإلمام علي 
 على أصدقائي، أما أعدائي فأنا كفيل بهم.

 

 

 

                                                           

 .22م، ص8115منتخب األمثال الشعبية الفلسطينية، فوزي قديح،  (0)

 .37مثال الشعبية الفلسطينية، صموسوعة األ (8)

 : محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة.رواه الحاج (5)

 .63مثال الشعبية الفلسطينية، صموسوعة األ (2)
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 )إذا َحَضَر الماء َجَعا التَّيمُّم(: -12

: يضرب هذا المثل في حين وجود الشئ األصل أو الشئ البائن أكثر من المعنى اللهجي
 .(0)اآلخر، أو الحق والباطل، فيقدم األصل والحق والبائن على اآلخر البديل 

 مسح الوجه واليدين بالتراب الطاهر، بدالا من التوضؤ بالماء في حالة افتقاده.مالتيم : 

يقضي هذا المثل بأن ال حاجة للبديل مع وجود األصل، فاألصل هو التوضؤ بالماء،  
والبديل هو التيمم بالتراب عند افتقاد الماء، أو تعزز الوصول إليه فإذا ما وجد فإن التيمم غير 

 .(8)جائز 

 

 )إذا كثروا العَّجاخيرع جتاحرق العَّجخة "وجتشيع"(: -11

ل أكثر من شخص في موضوع، بيتعطل الموضوع وبتزيد ــ: إذا تدخيـــى اللهجــالمعن
 .(5)مشاكلوا 

ويشبـه هذا المثل ما يقال: المركب أم ربانين بتغرق، وهذا طبيعي ألن كل واحد له رأي 
ق الملح أو يقلله ودخر يريد أن يسويها أكثر فربما تنحر ربما يختلف عن اآلخر، فأحدهم ربما يزيد 

وقـد يضع االثنان كمية مـن الملح وقـد يزيد مـن البهارات، أو قـد يختلفـون فيمـا بينهـم فينسون الطبخـة 
علـى النـار فتنحـرق، ويضـرب هــذا المثـل عندمـا تكثـر اآلراء المتباينـة ويـصبـح كــل واحـد يـدلـى 

 .(2)ه بـدلـو 

يوضح هذا المثل أن كثرة المسؤولين وتعدد اآلراء يزيد المشاكل، ويعرقل حلها لما قد يثور 
 .(3)بينهم من خالف في وجهات النظر حول وسيلة الحل وأسلوب المعالجة وكيفية األداء 

                                                           

 : محمد عودة حسن النحال، والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام.رواه الحاج ((0

 .27مثال الشعبية الفلسطينية، صموسوعة األ (8)

 : يوسف حمد قشطة، والحاج: محمد محمود حسين ماضي.رواه الحاج (5)

 .66مثال الشعبية الفلسطينية، صمنتخب األ (2)

 .011مثال الشعبية الفلسطينية، صموسوعة األ (3)



218 
 

 )لجن ةااين والجخت ضاين(: -14

حظه  ن الخبرة ولكن: يطلق هذا المثل على سيء الحظ الذي لديه الكثير مالمعنى اللهجي
 .(0)في العمل والرزق سيء 

والبخت هو الحظ وقد سمة الزهر، كما هو الحال في شمال أفريقيا، والمراد من هذا المثل 
أن لديه سبع صنعات ومهن، ولكن حظه غير موفق في أي واحدة منها، ويضرب هذا المثل لسوء 

 .(8)الحظ وسوء الفال 

 

 الّدار(:)ِإْلَأْا لر ال ار َاْجا  -13

: يدل هذا المثل على أهمية الجار أكثر من الدار، ألن الجار الحسن يريح المعنى اللهجي
 .(5)جاره، والجار السيء يتعب جاره 

حظي موضوع الجار بكثير من أمثالنا الشعبية الفلسطينية وهذا واحد منها، والمثل يحث 
د ان الذين سيجاورهم في مسكنه الجديمن يريد االنتقال من مسكن إلى دخر على أن يسأل عن الجير 

لجيران أهم ا فيما إذا كانوا طيبي المعاشرة والجيرة، حتى ال تنقلب حياته نكداا وتعاسة، فإن اختيار
 .(2)من اختيار المسكن في حد ذاته، ويقال في هذا الصدد فالن "جيرته حلوة" أي جواره طيب 

 )ِإْلَأْا مَ ر ع وال ِتْلَأا عجي (: -12

: يدل هذا المثل على أن أهل التجربة والخبرة أكثر معرفة في األمور من للهجيالمعنى ا
 . (6). ويطلق كناية عن أثر التجارب في حياة اإلنسان (3)الطبيب 

                                                           

 : سليمان محمد سليمان رشوان، والحاج: محمد محمود حسين ماضي.رواه الحاج (0)

 .028مثال الشعبية الفلسطينية، صمنتخب األ (8)

 : محمد محمود حسين ماضي، والحاج: يوسف حمد قشطة.رواه الحاج (5)

 .002الفلسطينية، صمثال الشعبية موسوعة األ (2)

 : يوسف حمد قشطة، والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام.رواه الحاج (3)

 .52م، ص8118موسوعة األمثال الفلسطينية، احمد توفيق حجازي، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن،  (6)
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يحث هذا المثل على ضرورة استشارة من خاضوا التجربة مراراا في أمر من األمور، حيث 
يما يات، وهو بذلك يكون أكثر معرفة ودراية فإن كثير التجربة يكون قد عرف اإليجابيات والسلب

ذا كانت استشارة المجرب  يستشار فيه، وربما كانت مشورته أجدى من مشورة طبيب غير حادق. وا 
ذات فائدة في مواضيع حياتية كثيرة، لكنها في المرض والعالج ربما كان لها أضرارها، فإن استشارة 

ياا وعملياا أفضل في كل األحوال، إال إذا تعلق األمر الطبيب الذي كرس حياته في دراسة الطب نظر 
باألطباء الشعبيين الذين برعوا في عالج الحاالت، خاصة الكسور. ومع التقدم الذي حدث في 

 .(0)مجال الطب واستخدام األجهزة الحديثة المتطورة تظل استشارة الطبيب المختص أجدى وأنفع 

 )اْلَتْكجرها َوَلْو َلْ َرر(: -11

 .(8): يطلق هذا المثل حين االهتمام بالمنظر والحجم دون الفائدة والطعم اللهجي المعنى

  :غير ناضجة.ل رر 

يضرب فيمن ينظر إلى الكم بغض النظر عن الكيف، مثله مثل من يفضل الفاكهة ذات 
 .(5)الحبة الكبيرة، ولو أنها فجة لم تنضج بعد 

  ْمها(:)اال  العا رر لل  ت ْمهاع جِتْعلن الِجات  -16

: يدل هذا المثل على أن البنت تشبه أمها في كل شيء، ألنها تتعلم منها المعنى اللهجي
 .(2)كل شيء 

يستعمل هذا المثل معظم الناس في جنوب فلسطين، ويضرب هذا المثل لتشابه النسل 
 .(3))الوراثة(. وفي رواية يقال: اقلب الَجر ة بدل الطنجرة 

                                                           

 .003مثال الشعبية الفلسطينية، صموسوعة األ (0)

 رشوان، والحاج: محمد محمود حسين ماضي. : سليمان محمد سليمانرواه الحاج(8) 

 .003مثال الشعبية الفلسطينية، صعة األموسو  (5)

 : يوسف حمد قشطة، والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام.رواه الحاج(2) 

 .35منتخب األمثال الشعبية الفلسطينية، ص (3) 
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ة تأثير األمهات على سلوك وتصرفات بناتهن. فاألم هي تظهر هذه األمثال بوضوح قو 
المدرسة األولى البنتها، تلقنها ما تعلمته واكتسبته في حياتها، بينما ترى االبنة في أمها القدوة 
والمثل األعلى، تتأثر بها وتقلدها، ويضرب هذا المثل في حالتي المدح والذم، واألغلب في الحالة 

 .(0)الثانية 

 تكوا الكجار لعمكوا آذار(:)خجوا خشجا -11

: يطلق هذا المثل على ضرورة أخذ التدابير، وعمل الالزم للقادم من برد المعنى اللهجي
 .(8)وضرر 

ويشبه المثل القائل: خبوا الفحمات لكبار لهدرة من هدرات دذار، وخبي جمراتك لكبار 
نه في بعد حرق الخشب ودف لعمك آلذار. أي احتفظ بالفحمات الكبيرة التي غالبا ما يحصل عليها

التراب لهدرة مـن هدرات دذار أي لزخة مـن زخاته المطرية المفاجئـة المصحوبـة ببرودة قارسـة 
 .(5)أحيانــاا 

 ) كا ومرل ع والة ةاعة(: -19

: يدل هذا المثل على الشخص الكسول البليد، الذي ال يعمل، ويقضي جل المعنى اللهجي
 .(2)وقته في األكل والنوم 

يضرب في الكسول بليد المشاعر، يلهو ويعبث دون أن يكلف نفسه عمالا، أو أن يسعى 
في طلب الرزق والكسب، أو أن يتعلم صنعة تنفعه. والهدف منه حث مثل هذا الكسول على العمل 

 .(3)حتى ال يظل عالة على اآلخرين 

 

                                                           

 .037، 036مثال الشعبية الفلسطينية، صموسوعة األ (0)

 يوسف حمد قشطة، والحاج: سليمان محمد سليمان رشوان. :رواه الحاج (8)

م، 0326الجغرافيا الفلكلورية لألمثال الشعبية الفلسطينية، سليم عرفات المبيض، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  (5)
 .002ص

 : سليمان محمد سليمان رشوان، والحاج: يوسف حمد قشطة.رواه الحاج (2)

 .061الفلسطينية، ص مثال الشعبيةموسوعة األ (3)
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 المتعوس لل  خاي  الر اع ااا له: مرحجًا يا خاا(: مّ تَ )الْ  -11

 .(0): يطلق هذا المثل عندما يجتمع اثنان ال يرجي منهم خير أو منفعة اللهجي المعنى

 (8): تقابل ووافق التم. 
 سيء الحظ.المتعوس : 
  :ال يرجى منه خير.خاي  الر ا 

يضرب هذا المثل في اثنين جمعتهما الظروف، أحدهما سيء الحظ، وثانيهما ال يرجى 
 .(5)منه خير، وال يستطيع أحدهما أن ينفع اآلخر، كما ال يتوسم اآلخرون في االثنين خيراا وال نفعاا 

 )اللف التحوا ماتوا(ع )اللف اختشوا ماتوا(: -42

 .(2) : يضرب المثل في حالة غياب الحياءالمعنى اللهجي

يعرب قائل هذا المثل عن أسفه وامتعاضه وضيقه الشديد من غياب الحياء عن بعض 
الناس، حتى ليبدو له وكأن الحياء اختفى تماماا بموت جميع من كانوا يستحيون، وظهور أجيال ال 

 تعرف الحياء!

وهو تعميم غير مستحب، فليس معنى أن يصطدم المرء بإنسان فقد الحياء أن الحياء 
من المجتمع. ويقال المثل أيضاا: في تقريع من يتصرف تصرفاا منافياا للسلوك السوي أو  ضاع

 .(3)للعادات والتقاليد واآلداب المتعارف عليها ويجاهر بها بالوقاحة 

 

 

                                                           

 : يوسف حمد قشطة، والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام.رواه الحاج (0)

 .810منتخب األمثال الشعبية الفلسطينية، ص (8)

 .072مثال الشعبية الفلسطينية، صموسوعة األ (5)

 : محمد محمود حسين ماضي، والحاج: سليمان محمد سليمان رشوان.رواه الحاج (2)

 .027مثال الشعبية الفلسطينية، صموسوعة األ (3)
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 )الديك الَفَةيح مر الجيضة ِجيِةيح( -41

كبار في ل: يقال هذا المثل للطفل الذكي والنبيه والمتحدث، الذي يضارع االمعنى اللهجي
 .(0)كالمه وذكاءه 

وهذا المثل يضرب لإلنسان عندما بيدي النبوغ من الصغر ويكون مثال يحتذي به. إن 
. ودليل على أن امارات (8)الديك ال يبدأ في الصياح اال إذا كبر لكن إذا كان قويا فانه يصيح مبكراا 

 . (5)النجاح تظهر بوادرها منذ الصغر 

 جي ةج ر َلَل  َخرَاِجيشه()الّلف جيالل  الِقع  -44

: يطلق هذا المثل على المشاغب الذي عليه أن يتحمل مسؤولية أعماله المعنى اللهجي
 .(2)وما يترتب عليها 

القط= الهر، البس، حيوان أليف لطيف وديع لكنه يخدش ويخربش من يحاول أن يعتدي 
بشه معه أن يصبر إذا خر  عليه أو يلعب معه بعنف، لذلك فعلى من يقدم على مداعبته واللعب
 .(3)ويدل هذا المثل على أن االنسان يجب أن يتحمل نتيجة هزاره ومزاحه 

 )الّلف ِفف َجعا ه ل نام جتحللها(: -43

 .(6): يطلق هذا المثل على من يراقب سوء عمله المعنى اللهجي

حاس الذي يغلط هو وهذا المثل قريب من المثل القائل "أهل مكة أدرى بشعابها" أي أن ال
 .(7)ضرره عليه والذي يعمل الجريمة يظل دائما يحوم حول جريمته ومكانها  ىبغلطه ويعرف مد

                                                           

 : محمد محمود حسين ماضي، والحاجة: فضية إبراهيم سالم صيام.رواه الحاج ((0

 .68منتخب األمثال الشعبية الفلسطينية، ص (8)

 .22مثال الفلسطينية، أحمد حجازي، صموسوعة األ (5)

 سليمان رشوان.: يوسف حمد قشطة، والحاج: سليمان محمد رواه الحاج (2)

 .25منتخب األمثال الشعبية الفلسطينية، ص (3)

 : محيسن حسن عبد الرازق ماضي، والحاج: محمد عودة حسن النحال.رواه الحاج (6)

 .23مثال الشعبية الفلسطينية، صمنتخب األ (7)
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 ثالثًا: لياة الدرالة
 ألغراض هذه الدراسة، اختار الباحث عدداا من الرو اة، وهؤالء الرواة هم:

 لاة الميالد  الراويالم 
 0307 عطية عجية عواد الشاعر
 0302 فضية إبراهيم سالم صيام
 0381 محمد عودة حسن النحال

 0351 ماضي قمحيسن حسن عبد الراز 
 0350 نعامة محمد مصطفي زعرب
 0358 نعامة محمد حميدان النحال

 0358 حماد برهوم سالم نصر اهلل
 0355 نعيم محمد مصطفي زعرب
 0353 عائشة أحمد محمد زعرب
 0356 حمدة منصور محمد قشطة

 0356 حجازيلباد محمود عليان 
 0357 فتحي حسن طلبة فوجو
 0353 حمد منصور محمد قشطة
 0328 حمدي منصور محمد قشطة
 0325 عودة محمد مصطفي زعرب
 0326 أحمد محمد عودة النحال

 0326 حمدي محمود عليان حجازي
 0327 محروس سالم برهم صيام
 0322 سامي محمد مصطفي زعرب
 0322 رزق سليمان محمد صيام
 0322 سليمان محمد سليمان رشوان
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 0322 فاروق حسين حسن فوجو
 0331 محمد محمود حسين ماضي

 0330 عبد الحميد محمد حميدان النحال
 0338 محمد محمود عليان حجازي
 0338 سعد سعيد منصور قشطة

 0335 عبد الحميد سليم سالم الشاعر
 0335 يوسف حمد قشطة
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 الخاتمة

بعد هذه المسيرة الشيقة والمتعبة من الدراسة واالستقصاء أللفاظ لهجة من اللهجات الوفيرة 
والغزيرة والممتعة، وما أشعته هذه الدراسة من أنوار لغوية وداللية ومعجمية، وتبيان مفصل لعملية 

هم أ التطور التي تحدث للفظ في موضعه والغاية منه، وفي ختام هذا البحث ال بد من استخالص
 :هذه الدراسة، وأهم هذه النتائج  هاالنتائج التي أسفرت عن

  يشكل موضوع التطور الداللي حلقة أساسية تصل بين الدرس اللغوي والدرس
الداللي، وتكون القاعدة األساسية في دراسة ألفاظ اللغة ومفرداتها، وحياة هذه 

 وتطور، وزوال.أاأللفاظ، وما يحيط بها من عوامل تغير، 
 يب صبه ذلك التغير الذي يُ  دُ صَ قَ يُ  غير الداللي مصطلح حديث في علم اللغةالت

حدث أو رقيه، وهذا التغير ي هالكلمة إما بفعل تضييق معناه أو توسعه أو انحطاط
 شتى الميادين وتتحكم فيه أسباب وظروف فيبب ما يجد في الحياة اإلنسانية بس

 وتاريخية.لغوية، و اجتماعية، و عدة من أسباب نفسية، 
  قد ينتج من التغير الداللي إما نشأة ألفاظ جديدة تبعا للحاجة إليها سواء عن طريق

العمل على إحياء ألفاظ قديمة مندثرة أو ينشأ عنه انقراض كلمات كانت مستعملة 
 في اللغة.

  وثقت هذه الد راسة كثيراا من الكلمات التي انقرضت وبادت، إضافة إلى كثير من
لة لالنقراض، وهذا التوثيق له أهمية كبيرة في المحافظة على هذه الكلمات اآلي

ياع، كما يحفظ كثيراا من األلفاظ الد الة على جزء من تراث الشعب  الكلمات من الض 
.  الفلسطيني 

  لقد عرفتنا هذه الدراسة على مترادفات جم ة، وكان لهذه الدراسة أثر كبير في
 معرفة كثير من المترادفات.

  قد  ىداللتها في لهجة مدينة رفح، وأخر بينت الد راسة أن  ثمة كلمات قد عم مت
 خص صت داللتها.

  ثقت هذه الد راسة بعض الكلمات التي تغيرت مدلوالتها، لذا فهي تقد م للقارئ و
 معنيين مختلفين لكلمة واحدة )المشترك اللفظي(.

 هجي  للكلمات، والمعنى وتفيد هذه الد راسة من خالل المقارنة بين المعنى الل
، وبي ن أن  ثم ة ا لكلمات ، بين معنى بعض اىختالفاا تارة، واتفاقاا تارة أخر المعجمي 
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في لهجة المدينة، والمعنى الوارد في المعاجم، هذا من ناحية، ومن ناحية أخري 
 وض حت الدراسة، أن  ثم ة كلمات ليس لها معنى في المعاجم القديمة.

  بعض الكلمات التي تعددت داللتها، وال يمكن فهم تلك الدالالت وثقت هذه الدراسة
المتعددة إال عن طريق السياق، ووثقت بعض هذه األمثلة، كما وثقت بعض 

 الكلمات التي تغيرت داللتها من خالل انتقالها من مجال إلى دخر.
  انحطاط في  وأبينت هذه الدراسة أن بعض الكلمات في اللهجة أصابها رقي

 ة، وتعتبر هذه الظاهرة متداولة في اللهجة الرفحية.الدالل
  أثبت الدراسة من خالل األمثلة وقوع ظاهرة التلطف والحذر في اللهجة، وربما

في تلك  ةيعود السبب في ذلك إلى العادات والتقاليد االجتماعية والثقافية الموجود
 ، وهي منتشرة لدى جميع سكان المدينة.المدينة

 لة مثلة، رغم قت وقوع ظاهرة األضداد في اللهجة من خالل األوثقت اللهجة وبين
 ، وهي منتشرة لدى سكان األحياء المتمركزة في منتصف المدينة.األمثلة والكلمات

 من نتشاراا ا أكثر التضييق ظاهرة، و التعميم ظاهرة من انتشاراا  أكثر التوسيع ظاهرة 
 ينماب لها مركزاا  المدينة حدود التضييق ظاهرة اتخذت حيث التخصيص، ظاهرة
 لتعميما ظاهرة، وتبين أن المدينة حدود على انتشارا أقل كانت التخصيص ظاهرة
 .اللهجة في التخصيص ظاهرة من انتشاراا  أكثر

 السياقي لالنق ظاهرة تتمركز حيث المجالي، النقل من استخداماا  أكثر السياقي النقل 
 .المدينة مركز في المجالي النقل ظاهرة تتمركز فيما المدينة حدود على

 المدينة سكان جميع لدى منتشرة والحظر التلطف ظاهرة. 
 لىع االنحطاط ظاهرة وتتمركز الرقي، ظاهرة من انتشاراا  أكثر االنحطاط ظاهرة 

 .شماليةال الحدود على تتمركز التي الرقي ظاهرة بعكس للمدينة الجنوبية الحدود
 جميع سكان المدينة. ىظاهرة الترادف منتشرة لد 
  تمركز بشكل كبير في مركز المدينة، وقليالا على الحدود تظاهرة المشترك اللفظي

 الجنوبية للمدينة.
 األحياء المتمركزة في منتصف المدينة، واألحياء  ىظاهرة األضداد انتشرت لد

 الشمالية الشرقية للمدينة، ولم تنتشر بشكل كبير في المدينة.
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 التوةيات

 

ما بذلته من جهد، وما توصلت إليه من نتائج، غير كاف  أشير إلى أنوفي نهاية الدراسة 
ين يمكن البناء عليه، من باحث اا لكي نوصد باب البحث في هذا الموضوع، إال أنه قد يكون غرس

أخرين، لذا فإني أوصي الباحثين من بعدي، بإجراء دراسات حول لهجات مدن فلسطين؛ لكي نحفظ 
اا بالتعمق وكما أوصيهم أيض هم، وأجدادهم.ئة الفلسطينية الخاصة بألسنة أباا الهوية اللغوي  ألجيالن

 .نحوياادراستها صوتياا وصرفياا و بتلك اللهجات و 

وبعد دراسة لهجة سكان رفح األصليين أمكن الوقوف على موضوعات لغوية هامة يمكن 
 البحث فيها، وتعد ذات ثراء علمي يمكن بحثها منها: 

 .التداخل اللهجي في لهجة رفح 
 ."لهجة رفح "دراسة صوتية صرفية 
 .الجوانب الصوتية والصرفية في ألفاظ القضاء العشائري 
 .التراكيب اللغوية في لهجة رفح 

 

وأسأل اهلل العلي القدير أن أكون قد وفقت في دراستي هذه، وأن يكون جهدي هذا في ميزان 
العلم الطيب، وحسبي أني حاولت خدمة لغة القردن الكريم،  عملي وعلمي، وأن يفيد الدارسين بهذا

 وهذا شرف لي. 
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 المةادر والمرا ن:

 الكت : . 
للكتاب،  لهيئة المصرية العامةاإلبل في التراث الشعبي الفلسطيني، سليم عرفات المبيض، ا -0

 م.0335، القاهرة
العزيز، مكتبة عاطف، محمد أحمد عبد  :ابن حزم األندلس، تحقحكام في أصول األحكام، اإل -8

 م.0372، القاهرة
 .م8102، القادر نصار، جامعة األقصى، غزة األساس في مباحث علم الداللة، جهاد عبد -5
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