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 دراسة معجمية -الحاجة وما فسر بها 

 خلص:المست

َ  يسرتحا الوفرون ه؛ردذل وفلرا فري ا  سرا   إن المتأمل في ألفاظ العربية ومعانيها يجد ثررا

الد لي، وخصوصية ا سرتعما،، و عردد المع؛رل للمفرردو الواحردو فري السريافال الموتلفرة، وفرد 

الترري   « الحاجررة»هُ؛رري العلمرراَ بهرروذ الوررواهر وفسررروها فرري وتررذ مسررتظلة. ومررن فلررا  لفرر  

او، والسررهولة، وفرري  ؛اولررة ورافررة واسررتمالةل  بررران جانررذ مهرر  مررن جوانررذ يوفررل فرري التررد

الجمررا، والسررهولة،  سرريما وأن هرروذ الصلمررة  وتصررر مررا فرري الرر؛فر، ممررا  مليررة ال رررورو مررن 

إبهام، أو  عمي  أو  وصيص، أو  جلية أو  عمية...إلل غير فلا من الرد  ل والمظاصرد. وممرا 

فري ثثثرة  بلفر  المفرردوهرو ورودهرا فري الظررلن الصرري  « لحاجةا»دهاني إلل التأمل في أصل 

ووثرو  رددهرا هلرل ألسر؛ة الواصرة والعامرة،  وما فُسر بها من األلفاظ،مواضع بمعان موتلفة، 

م؛طلظًرا « الحاجرة»إضافة إلل  عردد سريافا ها فري التصررن العربري. هروا، وفرد جعلر  مرن لفر  

وافت رر  وبيعتررة أن  «.فسررر بهررا  دراسررة معجميررة الحاجررة ومررا»لبحثرري هرروال ليصررون ه؛وانررة  

المبحررل األو،   ؛رراو، الحاجررة ود  هررا، وفيررة  يتصررون مررن ثثثررة مباحررل، هلررل ال؛حررو اآل رري 

المبحررل الثرراني   ؛رراو، مررا فُسررر  الحاجررة. د لررة( 2).التأصرريل المعجمرري للحاجررة( 1)  مطلبرران

أوثررر ومررن أبرررن نترراحث البحررل  إن  المبحررل الثالررل   ؛رراو، لفرر  الحاجررة فرري الظرررلن. بالحاجررة. 

الحاجرة المع؛ويرة  رأ ي فري ال الرذ نصررو و استعما ل الحاجة بمع؛ل الفظر والجو  ونحرو فلرا.

لف  الحاجة في أغلرذ ا سرتعما ل يرد، هلرل و مر بطة بمصان محدد والصدر وال؛فر والظلذ.

 الة.سهولة لف  الحاجة ووثرو استعمو ا بهامل ليشمل أوثر معاني ال؛ظص.

 دراسة معجمية -ما فسر بها -الحاجة   كلمات مفتاحية

 

Abstract: 

   The one who contemplates Arabic words and their meanings will 

find a richness worthy of stopping by. This is due to the semantic 

breadth, the specificity of use, and the multiplicity of meaning of the 

single word in different contexts. Scientists have taken care of these 

phenomena and explained them in independent books. Including: the 

word “need”, which is not hidden in circulation and ease, and in 

dealing with it with wit and charm; To highlight an important aspect 

of beauty and ease, especially since this word summarizes what is in 

the soul, which is dictated by necessity such as vagueness, 

generalization, or specification, or manifestation or blindness...etc., of 

connotations and purposes. What prompted me to reflect on the origin 
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of “necessity” is its occurrence in the Holy Qur’an, with the word 

“singular” in three places, with different meanings, and what was 

interpreted by it from the words, and its frequent frequency on private 

and public tongues, in addition to the multiplicity of its contexts, in 

the Arabic behavior. This, and I made the term “need” the starting 

point of my research; Its title should be: “The Need and its 

Explanation: A Lexical Study.” Its nature necessitated that it consist 

of three sections, as follows: The first topic: dealing with the need and 

its implications, and it has two demands: (1) the lexical rooting of the 

need. (2) The indication of the need. The second topic: dealing with 

(what was explained by necessity). The third topic: deals with the 

term “need” in the Qur’an. Among the most prominent results of the 

research: The most uses of need, meaning poverty, hunger, and so on. 

The spiritual need is mostly insignificant, linked to a specific place 

such as the chest, the soul and the heart. The word need, in most of its 

uses, indicates ambiguity. To include more meanings of imperfection. 

The ease of pronouncing the need, and the frequent use of it. 

Keywords: need - what was explained by it - lexical study 

*** 

 مقدمة :

َ  يسرتحا الوفرون  ه؛ردذل وفلرا فري ا  سرا  إن المتأمل في ألفاظ العربية ومعانيها يجد ثررا

الد لي، وخصوصية ا سرتعما،، و عردد المع؛رل للمفرردو الواحردو فري السريافال الموتلفرة، وفرد 

 هُ؛ي العلماَ بهوذ الوواهر وفسروها في وتذ مستظلة.

الترري   يوفررل فرري التررداو، والسررهولة، وفرري  ؛اولررة ورافررة « الحاجررة»ومررن فلررا  لفرر  

جوانذ الجما، والسهولة،  سيما وأن هوذ الصلمرة  وتصرر مرا واستمالةل  بران جانذ مه  من 

فرري الرر؛فر، ممررا  مليررة ال رررورو مررن إبهررام، أو  عمرري  أو  وصرريص، أو  جليررة أو  عميررة...إلل 

 غير فلا من الد  ل والمظاصد.

فرنن لصرل مولروا حاجرة، ولصرل »فهي    ؛فا هن ا نسان في حيا ة، وما فرا، ابرن المظفرع  

«. حاجة غاية
(1)

 

 «.باب الحواحث»لوا نجد ابن السصي  ـ مثًث ـ فد هظد بابًا مستظثا في وتاب األلفاظ بع؛وان  

                                           
 .11( األدب الص ير  بن المظفَّع ص1)
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فري  بلفر  المفرردوهو ورودهرا فري الظررلن الصرري  « الحاجة»ومما دهاني إلل التأمل في أصل 

ووثررو  رددهرا هلرل ألسر؛ة الواصرة  ومرا فُسرر بهرا مرن األلفراظ،ثثثة مواضرع بمعران موتلفرة، 

 والعامة، إضافة إلل  عدد سيافا ها في التصرن العربي.

الحاجةة ومةا فسةر »م؛طلظًرا لبحثري هروال ليصرون ه؛وانرة  « الحاجرة»هوا، وفد جعل  مرن لفر  

 «.بها: دراسة معجمية
 وافت   وبيعتة أن يتصون من ثثثة مباحل، هلل ال؛حو اآل ي 

 المبحل األو،  الحاجة ود  ها، وفية مطلبان 

 األو،  التأصيل المعجمي للحاجة.المطلذ 

 المطلذ الثاني  د لة الحاجة.

 المبحل الثاني  ما فُسر بالحاجة. 

 المبحل الثالل  لف  الحاجة في الظرلن.

 ث  خلص  إلل أبرن ال؛تاحث والتوصيال، والفهارس الف؛ية. 

 المبحث األول 

 لفظ الحاجة وداللته

 المطلب األول

 التأصيل المعجمي للحاجة

د جررور الحاجررة إلررل الثثثرري )حرروح(  ظررو،  أحوجررة ي، وأحرروح هررول أي احترراح يعررو
(2)

ل 

والحاح في األصل ضرب من الشوك واحد رة حاجرة 
(3)

رةُ  ، خررنو أو لؤلرؤو. أ برو همررو  الُحجَّ

وؤ  ُع لَّررا فرري األُفنل فررا وؤ أ و لَُؤلُررؤ  ن  ررر  ررة أ يً ررا  خ  اجَّ ة األُفن. والح  ررَحم  ررةُ ثَُظب ررةُ م  جَّ ، ابررن دريررد  والح 

 .وربما سمي  حاجةً 
(4)

  

اُحردؤ، وفد أرجعها ابن فارس إلل أصل واحدل  اَلُجريُ  أ َصرلؤ و  اُو و  اَلرو  َُ و  ا فا، ابن فارس  اَلح 

 َُ ررَي اُر إُل ررل الشَّ ُهررو  اُ َضررُطر  و 
(5)

َبل ررطُ المطلرروُب، يُظ ررا،  الثَّررَوُب ي َحت رراُح إُلررل  ررن الم  ، والظُُصرروُر ه 

رب بُها، والُمَحت راُح ي َحت راُح  ة  أ ن الر؛َّظص  س  خَرف ة، والف َظُر ُخثُن الُ ؛ ل والف َرُا ب ين ال؛َّظُص، والحاج 

ه  ُّ ُمَ؛ه ال  ستعمالة فُي المحتاحُ وغيُرذ.
 إُلل نَظُصة، وال؛ََّظُص أ 

(6)
 

 وفد جاَل الحاجة في المعج  هلل التفصيل اآل ي 

َوُح  الّطلذ.  َوًجا إُفا اَحت اح  والح  ح    ي ُحوُح ح   حو 

                                           
 )حوح(. ( مادو3/259( العين للوليل )2)

 ( مادو )حوح(.2/506( ال ريبين في الظرلن والحديل ألبي هبيد )3)

 (.2/1037( جمهرو الل ة  بن دريد )4)

 ( مادو )حوح(.2/114( مظايير الل ة  بن فارس )5)

 ( مادو )حوح(.5/495( ي؛ور   اح العروس للزبيدي )6)
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والُحَوُح   اَلفظر. 
(7)

   

ة ل ا.  حوجا ل ا أ ي س ثم 
(8)

 

، ل ةؤ في ي ُحوُح، هن اللّحياني.  حاح    حاح الرجُل ي ُحيُث، أي اَحتاح 
(9)

  

وك والواحدو حاجة. والحاح  ضرب من الش
(10)

  

ُحجُ  وُحَجُ    أ ي احت َجُ . 
(11)

  

ُحج  أحوح 
(12)

  وم؛ة فو، الشاهر 
(13)

  

 َغنِيُت، فلَم أرُدْدُكُم َعن َبِغيٍّة           وُحجُت فلَم أكُدْدُكُم باألصابِعِ 

 . ح  ح  بُُة ه ن الطَُّريا   َحُويًجا  ه وَّ وَّ حّوح  ح 
(14)

   

ُة.  ُح   ولذ الحاجُة بعد الحاج  وُّ والتح 
(15)

. 

ح   ظو،  أحوجة ي، وأحوح هو، أي، احتاح.  أحو 
(16)

  

ةُ  الورنو التي    ثمن ل ه ا لظلته ا ونفاستها يظا، لها  الحاجة. اج   اَلح 

ف ا،  اَلُهوُلي 
(17)

  

 لُوُح على َوْشمِ فََجاَءت كخاِصي العَيِر لم تَْحَل جاجةً      َواَل حاجةٌ ِمْنَها تَ 

اُل، والحاُح  جمرع  حاجرة وورولا الحرواحث والحاجرال  اج  اُحد وُ اَلح  والحاجة ـ أيً ا ـ و 
(18)

 ،

واحُث هلل غير فياس، وأنه  جمعوا حاحجة.  ، وح  حؤ والجمع حاحؤ وحاجالؤ وُحو 
(19)

  

اَ   الحواحث  فا، الشَّاهر، أ نشدذ الفرَّ

 ِلَرْجعٍَة        واَل يائَِساٍت ِمْن قََضاِء الَحوائجِ بََدأَْن بِنَا اَل َراِجياٍت 

 وأ َنش د  أ بو العباس 

                                           
 ( باب )الحاَ والجي (.5/88(  هويذ الل ة لألنهري )7)

 ( مادو ح ح و(.1/442جمهرو الل ة  بن دريد )( 8)

 ( مادو ) حيث(.1/418( التصملة والويل والصلة للص اني )9)

 ( مادو )حوح(.2/506( ال ريبين في الظرلن والحديل ألبي هبيد )10)

 ( مادو )ح ر و(.3/293( العين للوليل )11)

 (.1/420( وتاب األلفاظ  بن السصي  )12)

 (.1/255. مجمل الل ة  بن فارس )( م؛سوب إلل الصمي 13)

 ( مادو )حوح(.5/499(  اح العروس للزبيدي )14)

 ( مادو )ح ح و(.3/461( المحص  والمحيط األهو   بن سيدذ )15)

 ( مادو )ح و ح(.3/259( العين للوليل )16)

 ( مادو )ح ح و(.3/461( المحص  والمحيط األهو   بن سيدذ )17)

 ادو ) ح و ح(.( م3/259( العين للوليل )18)

 ( مادو ) حوح(.1/307(  اح الل ة وصحاح العربية للجوهري )19)
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 إِنَّ الَحوائَج ربَّما أَْزَرى بها         ِعْنَد الَّذي تُْقَضى لهُ تَْطِويلَُها

ح    الُحو 

قنْع بأيسِر شيٍء، فالّزماُن له         َمحيِلةٌ، ال تُقّضى عندها الِحَوُج 
(20)

  

اَ  الحاح  ح، أ نشد الفرَّ  أ وثر ما  ظو، العرب في جمع الحاجة  حاجال وحاحٍ وُحو 

 أاَل لَْيَت ُسوقًا بالُكنَاَسِة لم يَُكْن        إِليها ِلحاجِ المسلمين طريقُ 

 أ راد لحواحث المسلمين، وأ َنش د  أ بو هُبيدو 

ٍة من الَحاجِ وُمْرِسٍل وَرُسوٍل َغْيِر ُمتََّهٍم     وَحاَجٍة غير ُمْزَجا
(21)

   

 الحاجال  وم؛ة فو، الشاهر 

ُب َحاَجٍة         َعَوانًا ِمَن اْلَحاَجاِت أَْو َحاَجةً بَْكًرا  ُوقُوٌف لََدى اأْلَْبَواِب ُطَّلَّ
(22)

  

إُ َّ  ران  فيرل، و  را ُهرو  جمرع ُمَحرواحٍ، إُن و  ، و محراُويث  إُنَّم  حراويث  والُمحوُح  المعدم، من فوم م 

جة للواو. ف ث  و  
(23)

  

َمردُود،  راَ هلرل فعرثَ م  َ  و    ل َوج  را َوج  دَّ هلريَّ ح  را ر  نًرا ف م  يُظ ا،  ولمر  فث  حوجاَ ولوجاَ  و 

َؤ و     را َُ و    ل َوج  را را ُلري فُيرُة حوج  ف را،  اللحيراني  م  ر؛ ة. و  س  ا ردَّ هلريَّ ولمرة فبيحرة و    ح  َع؛ اذُ م  م  و 

َُ و    لويجاَ، أ   ا . حوَيج  َوًجا إُفا اَحت اح  اح  ي ُحوُح ح  ابُي ح  بُو العبَّاس ه ن اَبن اأَل هر 
(24)

  

فالحاجة  دور بين ال؛ظص وا فتظار، يصاحبها نو  مرن الترو ر وال ريا   يلبرل أن يرزو، 

 ه؛دما  لبي الحاجة، سواَ أوان هوا ال؛ظص مادياا أو مع؛وياا، داخلياا أو خارجياا. 

وخثصة الظو،، أن الحاجة ه؛د أهل الل ة  طلا ويراد بهرا معران متظاربرة وهري  ا حتيراح 

إلل الشيَ، وا فتظار إلية، أو ا ضطرار إلية. ومرا  طلرا  الحاجرة هلرل  الفظرر والمأربرة، ممرا 

يع؛ي هردم وجرود مصرطلخ لخرر يوضرخ مع؛اهرا، ويظربرة أو يصرون مرادفهرا لهرا، لرولا افتصرر 

بيان مفهوم الحاجة هلل ا متظاا من الجرو  )حروح( بمع؛رل  احتراح، وإنمرا فعرل أهل الل ة في 

فلررا أهررل الل ررة لوضرروح الحاجررة ه؛ررده ،  وبيرران المررراد م؛هررا، ومررا فررا، الجرروهري  الحاجررة  

«. معروفة، والجمع  حاح وحاجال وحوح
(25)

 

 المطلب الثاني 

 دالالت الحاجة

 أوالً: الحاجة القلبية:

                                           
 (.1/88( ديوان أبي العثَ المعري )20)

 .20( األضداد  بن األنباري ص 21)

 ( مادو )بصر(.1/289( مظايير الل ة  بن فارس )22)

 ( مادو )ح ح و(.3/461( المحص  والمحيط األهو   بن سيدذ )23)

 ( مادو )ح ر و(.3/293وليل )( العين لل24)

 (.5/135(  هويذ الل ة لألنهري  )25)
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 س: ـ المرتبطة بالنف1

م هليها.  َ  وفي نفسة حاجةؤ فد ه ز  يظا،  جاَ وفي رأسة ُخطَّةؤ، أي جا
(26)

 

 فا، أوس بن حجر  

 قَلّْت لحاَجِة نْفٍس لْيلةٌ عَرَضْت       ثم اقِصدوا بعدها في السيِر أو جوروا

َْأوَبدرَموا أوَبدَنا دَ ا َ د وم؛ة فو، ي  عرالل دَرَنا َو َُا َْ ُوا مدْناَحد ََ ََ دَوَلمَّا د موَبدْناَحدم َّْ ََاْاَ ياوَغاْيد
دملَّا  ْد َْ دَرَ  َاا َودَوَلْ احَّ ََّمَْا  ََ َُاٍبدْلَما د َْ ُوود َْ َجًةدِفدنَاَفْسديَاَعقو َبدَقَض َأ دَوْإنَّهودلَا د دْنَحدَشَيٍءدْإَّلَّ

َُمو  َد د[(68)] سورو يوسف اآلية دََّلديَاَع
أي  ولمررا دخررل ولررد يعظرروب مررن حيررل أمررره  أبرروه ، وفلررا دخرروله  مصررر مررن أبررواب 

متفرفة، ما وان ي ؛ي، دخروله  إياهرا ورولا هر؛ه  مرن ف راَ ي الروي ف راذ فريه  فحتمرة، مرن 

مرريَ إ  )حاجررة( فرري نفررر يعظرروب ف رراها، إ  أنهرر  ف رروا ووررًرا ليعظرروب برردخوله ،   مررن 

ه ، فاومأن  نفسة أن يصونوا أو وا من فبرل فلرا أو نراله  مرن وريا واحدل خوفًا من العين هلي

أجلة مصروذ. 
(27)

 

 في فو، في الرمة « حاجال ال؛فوس»ووولا 

 وإنا لنرضى حين نشكو بخلوٍة       إليهن حاجات النفوس بَّل بذل

أي  ما في أنفسه  من حاجٍة. 
(28)

 

 ـ الحاجة المرتبطة بالفؤاد:2

 وم؛ة فو، جرير 

إذا عرضوا ألفين فيها تعرضت       ألم حكيم حاجة في فؤاديا 
(29)

 

 ـ الحاجة المرتبطة بالسر المكنون الذي قد يباح به:3

 وم؛ة فو، جرير 

 أقاَم قليًَّل ثمَّ باَح بحاجٍة       إلَْينَا َوَدْمُع العَيِن بالَماء َواِشلُ 

 ـ الحاجة المر بطة بالواورو 4

، قد كلفتني منك   حاجةً        وخطرة حب ال يموت غليلهافياميُّ

، أي  خفظةؤ  مرُّ هلل الظلذ. «خطوو حذٍ »أي  ولفت؛ي م؛ا حاجة، أي   صليفها من فبلا. و

حرار ها    وهذ. «  غليلها»وأراد  م؛ا حاجةً في صدرذ. و
(30)

 

                                           
 ( مادو )خطط(.3/1123(  اح الل ة وصحاح العربية للجوهري )26)

 (.16/167(  فسير الطبري )27)

 (.1/146( ديوان في الرمة )28)

 (.93( في التعريذ والمعرب  بن بري )29)
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 ثانيًا: الحسد وغيظ:

يَحدتَابَا َّءوومد:ونجد فلا في فو، ي  عالل ُْ دَوملَّ بُّ َ دَنَحدَأ َجَْ ُْْمَبدُيْو ميَ َ دْنَحدقَاَب ملدَّمَردَومَْلْ
َََص صَد َُىدرَنَافوْسْمَبدَوَلَ دَ  َ دِْبَْبد ََ ْووَ د َْ َجًةدِمَّ درووتو مدَوياوَؤْث َُْمَبدَوََّلدَيَْدووَ دِفدصودوورْْأَبد ة دْإَل

 [.(9) -لحشر]ا  َوَنَحديو َقدشوحَّدنَاَفْسْهدفَأوولَْئَكدأوبودمَلموَفُْحو  َد

 فا،  الحسد. (َِّمَّ درووتو مدَْ َجةًدَوََّلدَيَْدووَ دِفدصودوورْْأَبد)

َْ َجاًةدِفدصوادوورْْأَب ددفا،  ث؛ا هبد الصرمد، فرا،  ث؛را مرعبة، هرن أ بري رجراَ، هرن الحسرن ( 

فا،  حسدًا في صدوره . 
(31)

 

يَّة  وحيَّة:ثالثًا: ما يفتقر إليه اإلنساُن من األشياء الماّدِ  والرُّ

نسررمع ونتررداو، لفرر  )الحاجررة( فرري سرريافال متعررددول موصرروفة، وم ررافة، وم؛فيررة ومثبتررة، 

مفررردو ومجموهررة، معّرفررة وم؛صرررو، فرري معرران مت؛وهررة، هلررل أوجررة موتلفررة مررن التصرررن 

 العربي.

ف؛جرد ـ مرثًث ـ مرن األلفراظ  أمرد الحاجرة، و   حاجرة لري فري وروا، وخررح فرثن فري بعر  

وفثن فا حاجة، وفهب  في حاجة فثن، وفثن يوررح مرن غيرر حاجرة ودون حاجرة، حاجتة، 

رررة، و يلبررري رغبترررة وحاجترررة، ومرررا  ظت ررريها المصرررلحة  ويسررردّ حاجترررة، وحاجرررة ملحرررة وماسَّ

 والحاجة.... إلل غير فلا مما نسمعة ونتداولة.

يظا،  لظد جاَ ة إلي؛ا حاجة حاحجة. 
(32)

  

رةؤ، وفر سروُس مرن المراَ  الروي برين العروب وحاجةؤ ماسَّةؤ، أي مهمَّ رَ  إليرة الحاجرة. والم  سَّ د م 

والملخ. 
(33)

  

و ظو، العرب  سألتا حاجة فثلي  لي، وسألتا حاجة فلولي  لي، أي فلر  لري فري األو،  

 ، وفي الثاني  لو . 
(34)

  

                                                                                                       
 (.1/162( ديوان في الرمة الباهلي )30)

 (.23/284الطبري ) (  فسير31)

 ( مادو )ح ح و(.3/259( العين للوليل )32)

 ( مادو )مسر(.3/987(  اح الل ة وصحاح العربية للجوهري )33)

 (.1/245( سر ص؛اهة ا هراب  بن ج؛ي )34)
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ََْ بو مد:ومن فلا فو، ي  عالل ُْيدَجَعَلدَل وبودمَْلَنَاَع َمدلْتَا ُو َ دم َّودملَّ َم دََتَ و َم دَوْنْاَ د 79)ْنْاَ
ُوا َ د ُوََم َُاْكد َََُاىدمَلفو َما دَو َُُاَ ََ َْ َجاًةدِفدصوادوورْ وَبدَو َما د َُُاَ ََ ُوغو مد   80)َوَل وَبدْفَُم دَنَْ ْفعودَولْتَاباَ

 ]غافر[.

ة في هوا بمع؛ل ال رورو.  و الحاج 

وغ بَّذ  فثنؤ في الحاجة، إفا ل  يُبالط فيها. 
(35)

  

 ظو،  ما   مربحرة، وأمرا نعر  فمربحرة. وهرن همررو برن هبيرد أنرة فرا،  أملروا والعرب 

 ه؛د مسألة الحواحث فننة لير في الج؛ة  ل وفا، الشاهر 

صرفت ألسنهم عن قول ال        فهو ال يعرف ال إال هو لك 
(36)

  

 الحواحث، وهي بهارال الطعام التي   يست ؛ل ه؛ها أو هن بع ها....

 الحاجة بمع؛ل األمر غير المه  وفد  أ ي 

وظوله   فأولوا حتل ما له  بشيَ حاجة. 
(37)

  

وأَغب ر  الرجُل في ولذ الحاجة، إفا جدَّ في ولبها. 
(38)

  

، إفا وان  فد ف ي  مرو بعد مرو. «حاجة هوان»يظا،  
(39)

  

، أي خفيفؤ في الحاجة.  ورجل ن دَبؤ
(40)

   

ْمل      َحتَّى تََكلََّف من َزميٍل حاَجةً     يَْوًما تَكلََّف حاَجًة الّزِ
(41)

 

ويظا،  ولذ  الحاجة حتل نهل ه؛ها بالصسر، أي  روها. 
(42)

  

وم؛ة فو،  يا أمير المؤم؛ين حاجة مع حاجة. 
(43)

  

وفا،  ه َّتة حاجة. 
(44)

 

ان وف  ف احها. «فرأل حاجةُ فثن ه؛دي»فال  العرب   ، بمع؛ل  دنا ف اؤها، وح 
(45)

  

                                           
 ( مادو )غبذ(.1/190(  اح الل ة وصحاح العربية للجوهري )35)

 (.4/611( ا بانة في الل ة العربية )36)

 (.11/557الطبري )(  فسير 37)

 ( مادو )غثر(.2/765(  اح الل ة وصحاح العربية للجوهري )38)

 (.2/194(  فسير الطبري )39)

 (.1/306( الجي  ألبي همرو الشيباني )40)

 (.2/59( المرجع السابا )41)

 ( مادو )وأى(.6/2518(  اح الل ة وصحاح العربية للجوهري )42)

 ( .17/132(  فسير الطبري )43)

 ( مادو ) ندب(.1/23الل ة وصحاح العربية للجوهري )(  اح 44)

 (.4/511(  فسير الطبري )45)
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و ظو،  و؛ُ  هلل ُسصاٍل هوذ الحاجرة، أي هلرل مررٍن مرن إدراوهرا. أبرو نيرد  رميترة بسرصا ة، 

أي بما أسصتة. 
(46)

 

ةؤ   ي َظ يها غ يُرذ و؛اية هن الحدث.  بُُة حاج 
(47)

 

ررر    وقةةوا المفةةرد موقةةع الجمةةع: ررُديُل ُهم  ُجررٍل »فُرري ح  ررَل ل ررا  فُرري ر  إُنَّ رُجررث ن رراد اذُ ف ظ ررا،   ه 

ث رردَل   ت ررةُ ووررا،  اَنتورراُرذر  اج  ث رردَُل المتررا   إُف ا «ح  ط َلتررة، ُمررَن ف َوُلررا   ر  احُُجررُة وم  و  ل أ َي د افعرر   بُح 

َمرع، و ظ َوُلرُة   ع رال ل د موفرع  الج  واحجة، فأوف ع  الُمَفرر  تُة ح  اد  بحاج  أ ر  ض َع   ب َع  ةُ فوا  ب َعٍ . و    و 

َنْبْمَبدَفسوَحًق دْْلَد َُ َْفو مدْم ََتَا ِْدفَ  [ل أ َي بُوُنُوبُُهَ . 11]الملا  َصَح ْبدملسَّْع
(48)

 

 المبحث الثاني

 :ما فسر من األلفاظ بالحاجة

َُ، وفرد ُجَحرُ   را َوج  ، وهي أيً ا الح  الؤ اج  احؤ وح  ةؤ، وجمعها ح  ج  و  يظا، لها حاجة، وأصلها ح 

 أ ُحوُح، وُحَجُ  أ ُحيُث.

ُويَّةؤ،  ، و  لُون رةؤ، و ُلُ؛َّرةؤ، و  ُليَّرةؤ، فرنن ويظا، ل؛ا فُب ل ةُ ر  ارُّ رو  وؤ وجمعها ص  ، وص ارَّ وأ َمص ل ةؤ، وُوَفلؤ

اس ةؤ.  وان  ُمظ اُرب ةؤ فهي  لُم 

ُن  الحاجة. تُي  أي حاجتي، والشَّج  أ م   ويظا، ف ي  م؛ة ن 

ُب، واُ َرُب، واُ َرب رررةُ، و ب رررةُ والجميرررع والص ت ررراُ،، واللُّب ان رررةُ، واللُّب اب رررةُ، واأل ر  ار  أ ُرب رررةُ، والم  الم 

آُرُبل ولة  الحاجة.  الم 

 . و ُر  الحاجة والجميع أ َوو ارؤ ع ث تُا   أي ما حاجتا، وال؛ََّحُذ والو  ويظا، ما م 
(49)

 

مفتوحررة األلرررف والرررراَ الحاجرررة والررروور  األرب:
(50)

فررررو الحاجرررة المظت ررري  واألرب:، 

لثحتيا، في الدفع، فصل أرب حاجة و  هصرر. ثر  اسرتعمل  رارو فري الحاجرة المفرردو وأخررى 

في ا حتيا، وإن ل   صن حاجة، وفوله    أرب لي في ووا أي   حاجة لي فية. 
(51)

 

                                           
 ( مادو )سص (.1/253(  اح الل ة وصحاح العربية للجوهري )46)

 (.267( فظة الل ة وسر العربية للثعالبي )47)

 ( مادو )ر د(.2/196( ال؛هاية في غريذ الحديل واألثر  بن األثير )48)

 .279 -278م العرب ص ( الم؛توذ من وث49)

 (.2/484( غريذ الحديل للوطابي )50)

 .45( التوفيف هلل مهمال التعاريف ص 51)
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اجررة أ َي ررا ف ررا،  ي  اإلْربةةة: َرمَاا اَلح  َِْدرووْلدمَْلْ ََفااْلدَرْودملتَّاا ْمْعَ دْيَاا ْْ دَرْودمل َْ ََْْجاا  ْةدْنااَحدمل
ََُبدَن دُيوَْفَ دْنَحدزْيَْاْتمْد ُْْمحَّدلُْاوَع َْْمَحدِبََْرجو َََ رَمْتدملََْْس ْءدَوََّلدَيَض َُىد ََ ْوومد يَحدََلَدَيَظَم ُْ حَّدَوتو موا مدملَّ

َّ وَبدتاوَفُْحو  َد ًُع درَيَُّهدمَلموَؤْنْو َ دَلَع دَجَْ [. 31]ال؛ور  ْإََلدم َّْ
(52)

 

َُ  الحاجةُ، ووولا األ َمص ل ةُ. يظا،  ل؛ا فُب ل ا  أ َمص ل ةؤ، أي حاجةؤ.  األشكلة: والش َصث
(53)

 

ةؤ.  ويُظاُ،  ل ؛ا فُبل ا  أ َمص ل ةؤ، أي  حاج 
(54)

 

واألمصلة الحاجة التي  ظيد ا نسان. 
(55)

 

واحُث الموتلف ف ا،  اللََّيل األمصاُ،  اأَلُُمور والح  أَنشد للعجاح و  ا يُتصلَُّف ُمَ؛ه ا ويُهت ُّ ل ه ا و   ةُ فُيم 

 وتَخلُُج األشكاُل دوَن األشكالْ 

ُهي الحاجةُ. ُعي  يُظ ا،  ل؛ ا فُبل  فُثٍن أ َمص ل ةؤ و   أ بُو هبيد ه ن اأَل َصم 

 َُ ابُي  يُظ ا، للحاجُة  أَمص ل ةؤ، وم اول ةؤ وم َوو ث ف ا،  اَبن اأَل هر  َع؛ل واحٍد.و  اوؤ، بُم   ون و 

ل أي  أفران الحاجة، وهرو مثرل. يظرو،  لزمت؛ري الحاجرة ومرا يلرزم «أفرانها»يظا،   األقران:

ل «واهتاجرر  بهررا»الظرررين الظرررين. أي  هرري ثابتررة إفا  ظطعرر  أفررران الظرروم و فرفرروا. ويررروى  

يريد  الدم؛ة. أي  هاج  فيها حاجة في نفسة. 
(56)

  

 منك حاجة       ولوا أبت أقرانها ما تقطعتصابيت واهتاجت لها 

ولبوا حاجة ل  يظدروا هليها.  أورق القوم:
(57)

  

الحاجة.  البأساء:
(58)

  

.  البََدَواُت: واحُُث الَّتُي   َبدُو ل ا  والب د اَاُل  الح 
(59)

  

: .  البعير الِظْهِريُّ العُدّو للحاجة إن احتيث  إلية، وجمعة ظ هاُريُّ
(60)

 

الحاجة. يظا،  لي في ب؛ل فثن ب ية وب ية، أي حاجرة. والب يرة مثرل الجلسرة  الحرا،  البغية:

التي  ب يها. والب ية  الحاجة نفسها. 
(61)

 

                                           
 (.336/ 4( غريذ الحديل للظاس  بن سثم )52)

 ( مادو )مصل(.5/1736(  اح الل ة وصحاح العربية للجوهري )53)

 (.1/272( ديوان األدب للفارابي )54)

 .207( التوفيف هلل مهمال التعاريف ص 55)

 (.2/720( ديوان في الرمة الباهلي )56)

 (.4/179( الموصص  بن سيدذ )57)

 (.3/349(  فسير الطبري )58)

 ( مادو )بدو(.37/153(  اح العروس للزبيدي )59)

 ( أبواب )الهاَ والواَ(.6/134(  هويذ الل ة لألنهري )60)
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مصوى الحاجُة.  التقَهُُّل:
(62)

 

الحاجة. يظا،  لي فُب ل ا   ل؛ة و ل؛ة أيً را، بفرتخ التراَ وضرمها. فرا، ابرن السرصي   لري فريه   التَلُنَّةُ:

.   لُ؛ّةؤ و  ُلُ؛َّةؤ، أي ل َبلؤ
(63)

 

 فا، أبو العباس   ل؛ة بفتخ التاَ وض  الثم، و ل؛ة ب مهما معا. وروي بي  ابن مظبل 

با ذََهبَْت      فلَسُت، ِمنها، علَى َعيٍن وال أثَِر   ، أمَسْت تُلُنّاُت الّصِ يا ُحرَّ
(64)

 

ول؛ا فية  لونةؤ أي حاجةؤ.  تلونة:
(65)

   

َمت ها. وأ َنش د  الجوهرّي  ثََمْمُت أُُموِري: م  ر   إُفا أ َصلَحت ها و 

ْكِب السغاِب  ُس الرَّ ثََمْمُت َحوائِِجي َووذَأُْت بِْشّرا      فَبِئَْس ُمعَرَّ
(66)

  

 الحاج:

فَتُْحِمِل األرواَح حاًجا ُمْحنًَجا       إليَّ أعِرْف َوْجَهها الُملَْجلَجا 
(67)

 

 .الفظر إلل الشيَ مع محبتةالحاجة: 
(68)

 

ف ا،  العُظ َيُلّي  ُوُلد  ا نساُن هل الَحفَُف: ة إُل َيُة.الحاجةُ. ف ا،   و  اج  ل حفف، أ ي هلل ح 
(69)

   

وبة، بالحاَ غير معجمة، فمع؛اذ الحاجة  الحوبة: وإفا فل  أصابت؛ا ح 
(70)

  

خصاصةؤ أي حاجة  الخصاصة:
(71)

، يظاُ،  إنة لوو خ صاصٍة أي  فظٍر. 
(72)

 

لَّةؤ، أي  حاجة وخصاصة  الخلة: ونزل  بة خ 
(73)

. ، واَخت لَّ إلَية، أي  اَحتاح 
(74)

 

                                                                                                       
 ( مادو )ب ل(.6/2281(  اح الل ة وصحاح العربية للجوهري )61)

( باب )الهاَ والظان مع الرثم(، ووتراب األلفراظ  برن السرصي  5/260 هويذ الل ة لألنهري )( 62)

 .102ص 

( مررادو ) رر؛ن(، والم؛توررذ مررن وررثم العرررب 5/2086(  رراح الل ررة وصررحاح العربيررة للجرروهري )63)

 .562ص 

 .421( وتاب األلفاظ  بن السصي  ص 64)

 ( باب الحاجة!1/353( الجراثي   بن فتيبة )65)

 ( مادو )ث م م(.31/359(  اح العروس للزبيدي )66)

 ( مادو )ح ح ن(.3/84( العين للوليل )67)

 .134( التوفيف هلل مهمال التعاريف ص 68)

 ( مادو )ضفف(.4/1394(  اح الل ة وصحاح العربية للجوهري )69)

 ( مادو )دأب(.1/123(  اح الل ة وصحاح العربية للجوهري )70)

 (.88لل درو ال واص للجوليظي )( التصملة والويل ه71)

 .17( وتاب األلفاظ  بن السصي  ص 72)

 ( مادو )خ ، (.4/140( العين للوليل )73)

 (.2/180( معج  ديوان األدب للفارابي )74)
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ا، فُري األخرل، فاألخرل أ ي فُري األفظرر فراألفظر.  يُظ ا،  اَفسَ  ه و ا الم  . و  وخل الرجل، إُفا اَحت اح 

ُليرل   ف را،  الّزجراح  اَلو  يُظ ا،  ثوب خلوا، وهلها، وخلول، إُفا و ان ر  فُيرُة رفرة. و  اَلُمحرذ الَّرُوي و 

ف رو، ي ُْاًُ د ل َير  فُي محبتة خلرل. ف را،   و  ََ َْمْأَُبد دم َّودْإمَاا َُ َا [ل أ ي أحبرة 125 -]ال؛سراَدَومَّتَّ

َع؛ راذُ اَلف ُظيرر، أ ي ا َّوروذُ ُمَحت اجرا ف ُظيررا إُل رل ربرة.  راحُز أ ن يصرون م  ج  ة    خلل فُيه ا. ف ا،   و  محبَّة   امَّ

اجرة إُل َيرُة. ف را،    اَلح  دَّو و  رو  ا يسد خلل ص احبة فُي اَلم  اُحد ُمَ؛ُهم  فيل للصدافة  خلةل أُل ن ول و  ف ا،   و 

و. والول  الَّوُ  و  ث  ي يؤ دم بُُة يُسمل خث أُل نَّةُ اَخت لَّ ه ؛ةُ وع  اَلح 
(75)

 

را خلرل  را وانمرا به  را، به  اجة والموتل اَلُمَحت اح وسم  الحالجة خلرة  خرتث، اَلح  إن اَلولَّة اَلح 

يَحت اح إُل ل سدو. 
(76)

 

َوب ةؤ إف ا فهذ ما ه؛رده  مرن مريَ. وفرا، أ بُرو  الَخْوبَة: َسص؛ة. يُظا،  أصاب تَه  خ  وهي الحاجةُ والم 

َوبًا إف ا افتظر. ويُظا،  في مع؛اذ أصابته   ر يُظاُ،  خاب  الرجُل ي ُووُب خ  جالفة وجارفة.ُهم 
(77)

 

ي  احتراح، أوًهرال وفا،  إنة لدافعل أي  محتاحل وفا،  بة حاجة دافعةل وفا،  دفع إلريه  دف دقع:

يدفع 
(78)

اجة والحرص ه ل َيه ا.  ،  ف ا،  أ بُو ه َمرو  الدَّف ُع الُو و  فُي ولذ اَلح 
(79)

 

خيطؤ يُشدُّ في ا صربع لتسرتوور برة الحاجرة  الَرتيَمةُ:
(80)

رةُ، وجمعهرا ر   ر ؤ هرو  رةُ والرَّ  م  ، والرَّ ُيم 

 الويط الوي يربطة الرجل في إصبعة يستوور بة الحاجة.
(81)

  

والروب ةُ  الحاجةُ. يظا،  ف ي  روبة أ هُلي..  الروبة:
(82)

 

ُويَّةُ  البَُّظيَّةُ من الدََّيُن ونحوُذ.  الروية: ُويَّةؤ، أ ي  حاجةؤ. والرَّ يُظاُ،  ل؛ا فُب ل ا ر 
(83)

 

َيُذ  الحاجةُ  الريب: والر 
(84)

 ، فا، الشاهر  

 وَخْيبَر ثم أَْجَمْمنا السيوفاقََضْينا من تِهاَمةَ ُكّلِ َرْيٍب        

اجتة. الزبنة:  ا، ح  فد أ خو نب؛ة من الم  اجة يُظ ا، و  اَلح 
(85)

 

                                           

 ( مادو )خ ،(.6/304(  هويذ الل ة لألنهري )75)

 .178( الفروا الل وية للعسصري ص 76)

 (.602/ 1( غريذ الحديل للوطابي )77)

 ( باب )الدا،(.1/244الجي  ألبي همرو الشيباني ) (78)

 (.1/119( غريذ الحديل للظاس  بن سثم )79)

 ( مادو )ر  (.5/1927(  اح الل ة وصحاح العربية للجوهري )80)

 .773( الم؛توذ من وثم العرب ص 81)

 ( مادو )ر و ب(.1/330( جمهرو الل ة  بن دريد )82)

 (.33/198)( معج  ديوان األدب للفارابي 83)

 (.1/408( مجمل الل ة  بن فارس )84)

 .195( اللطاحف في الل ة = معج  أسماَ األمياَ ص 85)
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لبع  مأنه   لبع  حواحجه  الشأن: 
(86)

َْْْبد  ل فرا، ي  عرالل ََنو َ دلْابَاَعْشدَشاَأ اَتَأ َْ ََمدم فَاِْ
موبَد َََ دْلَمَحدْشَئَتدْنْاَ  [.62]ال؛ور   فََأ

اَلب َوُ،.  ُ ه ُن اَل  احُُط و  ر  َّللاَّ التفسير  أ م 
(87)

 

ُن بالتحريا  الحاجة حيل وان .  الشجن: أبو نيد  الش ج 
(88)

 

ة أ َيً ا.  شحمة األذن: اج  ا ُسّمي  محمة اأَلفن ح  ُربم  فا، ابن دريد  و 
(89)

 

ررري وبجررري  الُشةةقوُر: الحاجررةُ. يظررا،  أخبر ررة بُشررظوري، ومررا يظررا،  أف رري  إليررة بعُج 
(90)، 

اجة واألمور الثصظة بُاَلظ َلُذ المهمة ل ةُ جمع مظر.  والشظور  اَلح 
(91)

 

الحاجة  الشهَّلء:
(92)

 :، يظا،  ف  َيُ  من فثن مهثحي أ ي حاجتيل فا، الراجز

 من العَُروب الكاِعِب الَحْسناءِ      لم أَْقِض، حتى اْرتَحلوا، َشْهَّلئي      

ة: ةؤ.  الصارَّ اج  ، أ َي ح  ارُّ َمعُه ا ص و  ج  وؤ، و  ٍن ص ارَّ ةُ. يُظ اُ،  ُلي فُب ل  فُث  اج  ُهي  اَلح  و 
(93)

   

 الضارورة والضرورة
(94)

 ََُُْهدَوقَاَددَفصَّاَلد ََ د بودم َّْ َْ دم َْ َوْ  ُو مدِمَّ د دََتَ و َل واَبدَنا دَوَن دَل وَبدَرَّلَّ
َُاٍبدْإ َّدرَمَّا َْ َِْد ُّ َ دِبََْأاَ مهْْمَبدْمغَا ًِمدَلُوْضا َُْهدَوْإ َّدَ ْ  َْْرُتوَدْإَل ْو دَن دمَض ََُُ وَبدْإَّلَّ ََ ََّْمد َََُابودَْ َكدأواَ دَر

 .[119-األنعام]  ِْبَلموَعَتْديحَد

 فا، الشاهر 

 الصديق أواِصُرهْ أثيبي أخا ضارورٍة أْصفََق الِعدى       عليه وقلَّت في 

فا، الجوهري ال ررورو الحاجرة وفرا، ابرن فرفرو، المشرظة 
(95)

، و ال ررورو  بفرتخ ف ر  مرن 

ي   مدفع لها، ح ضراحر وضرورال.ا ضطرار، الحاجة الشديدو والمشظة والشدو الت
(96)

 

                                           
 ( فصل )الصاد(.543( الصليال للصفوي )86)

 (.1/466(  فسير يحيل بن سثم )87)

( مرادو )مرجن(، والم؛تورذ مرن ورثم العررب 5/2142(  اح الل ة وصحاح العربية للجروهري )88)

 .195حف في الل ة = معج  أسماَ األمياَ ص ، واللطا278ص 

 (.2/1037( جمهرو الل ة  بن دريد )89)

 ( مادو )مظر(.2/702(  اح الل ة وصحاح العربية للجوهري )90)

 .195( اللطاحف في الل ة = معج  أسماَ األمياَ ص 91)

 ( مادو )مهل(.5/1743(  اح الل ة وصحاح العربية للجوهري )92)

 ( مادو )صر(.3/284بن فارس )( مظايير الل ة  93)

 ( فصل )ال اد(.4/483( لسان العرب  بن م؛وور )94)

 .228( المطلع هلل أبواب المظ؛ع ص 95)
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المحاويُث.  الَضرائُِر:
(97)

 

مررا ا صررل  الحاجررة إليررة إلررل حررد ال رررورو وحفرر  الرردين فررال؛فر فالعظررل فال؛سررذ، الضةةروري: 

فالما، فالعرض 
(98)

، وال روري  ما  دهو الحاجة إلية بنلحاح. 
(99)

 

ف ٍف.  الضفف: ةُ. ويظا، أيً ا  لظيتة هلل ض  فا، الفراَ  ال فف  الحاج 
(100)

  

ل ررا الرروي ي العةةوز: ُن  الثرروب  الو  وُ والُمَعررو  ن  ذُ الشرريَ، إفا الُمَعررو  ن  عرراُوُن. وأَهررو  بتررو،، والجمررع الم 

، أي افتظرر.  ن  رُون  الرجرل وأ َهرو  احتاح إلية فل  يظدر هلية. وا هواُن  الفظر. والُمَعرُوُن  الفظيرر. وه 

ذُ الدهر، أي أحوجة.  ن  وأ َهو 
(101)

  

دَفَ د العول ْْ و َ دََنَس  َ دمَلموَش ُْيَحدآَنْو مدْإَّنَّ مدَوْإَ دََيدرَياَُّم دملَّ َُ ََ ْنْمَبدَأ َْمو مدمَلَمَسْجَددمْلَََْمَمدمَاَعَدد يَاَق
َْْ ُب د ُُْب د ََ َد ًَُةدَفَسَ َفدياوَغُْْ وبودم َّودْنَحدَفَضُْْهدْإَ دَش َءدْإ َّدم َّ ََُاَ َفتوَبد َْ[28 -التوبة.]  

، وفلا إفا احتاح. «ها، الرجل ه َيلة»وأما من الحاجة، فننما يظا،  
(102)

  

بالتحريا من غرض ح أغراض  الحاجة والظصد.  الغرض:
(103)

 

والفافة  الفظر. والحاجةُ. واَفتاا  الرجل، أي افتظر.  الفاقة:
(104)

 

وفثن يُوانُّ فثنًا هلل حاجة  يطلُبها م؛ة، أي يطلذ إلية ويسرألة إيّاهرا. والوُنان رةُ برال؛ون وال ر   

بظيَّة الد َي. 
(105)

 

ي  وُميارا أُل نَّرةُ ف ا،  أ بُو اَلع بَّاس  ا كمى:   ُسرّمُ
ٍَ أُُخو ؟ ف ظ را،  واحفرةؤ َختلف ال؛اُس فُي الص ُمّيُ من أ ّيُ مي

ها. اجتة إُل َيه ا، و    يَُوُهُرها ُمت ص ثًُّرا به ا، ولص؛ّة إُفا احتاح  إُل َيه ا أ َظه ر  َفُ  ح  ي َصُمي مجاه ت ة لو 
(106)

 

ران الشريَ فري  فعلل صاحذ حاجرة ه؛ردنال ألن اللبانرة اللبانة: هري الحاجرة، فا مرصا، أنرة أض 

الواهر إلل نفسة، وأنة فا،  حاجةُ حاجٍة، وهو ي؛شدنا هلل صاحذ حاجة. 
(107)

 

                                                                                                       
 .283( معج  ل ة الفظهاَ ص 96)

 ( مادو )ضرر(.2/720(  اح الل ة وصحاح العربية للجوهري )97)

 .222( التوفيف هلل مهمال التعاريف ص 98)

 .284( معج  ل ة الفظهاَ ص 99)

 ( باب )الحاَ والفاَ(.4/6(  هويذ الل ة لألنهري )100)

 ( مادو )هون(.3/888(  اح الل ة وصحاح العربية للجوهري )101)

 (.7/594(  فسير الطبري )102)

 .330( معج  ل ة الفظهاَ ص 103)

 ( مادو )فوا(.4/1547(  اح الل ة وصحاح العربية للجوهري )104)

 ( مادو )فون(.5/2120) (  اح الل ة وصحاح العربية للجوهري105)

 ( باب )الصان والواَ(.10/220(  هويذ الل ة لألنهري )106)

 (.1/600( المساحل البصريال ألبي هلي الفارسي )107)
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واللُبان ةُ  الحاجةُ. 
(108)

  

بيرع  فظرد وجرذ  اللُّماسة: َسرُ  الم  س ُة، وهو أن يظو،  إفا ل م  الحاجة المظاربة. ونُُهي  هن بيع الُمثم 

البيع بي؛؛ا بصوا. 
(109)

  

دفولة  عالل  المأربة: َََُاىدَْيَْْمايدَوْلَدْفَُما دَنا ْربو دِْبَا د َما دَوَرأوااُّ َُُاَ ََ َََصا َيدرَتَا َ َّاأود دْأاَيد ََ قَا 
 َْ ا ََ َِْدرووْلد    عرالل[ل أي حواحث الواحدو مأربة ومأربة. وفولة 18ة ]و رو َرْودملتَّا ْمْعَ دْيَا

َْد ََْْجا  َرمَْةدْنَحدمل [ل أي غير أولي الحاجة. ويظرا،  غيرر أولري العظرل، يع؛ري الروين 31]ال؛ور  مَْلْ

   يعظلون أمرهن. فا،  أرب الرجل  إفا احتاح.

ورران يظبررل وهررو صرراح ، وورران أملصصرر  ملسو هيلع هللا ىلص إن ال؛برري » رضرري ي ه؛هرراوفرري حررديل هاحشررة 

«  ربررة
(110)

مأربررة ، فررا، أبررو م؛صررور  أي ورران املصصرر  لحاجتررة وا رب واألرب وا ربررة وال

هصرمة أن يرأ ي مرا   عراللالحاجة المع؛ل أنة وان أملا الرجا، لحاجتة إلل غير الظُبلةل ألن ي 

نهل ه؛ة ولست  مثلة في م؛ع ال؛فر هن هواها، فث  تعرضوا لتظبيرل نسراحص  فري حرا، صرومص ل 

فنن فلا يدهوو  إلل ما    ملصون من موافعة الحرام مع غلبة الشهوو. 
(111)

 

َوْلَدفرا،  ث؛را هبرد ي، فرا،  ث؛ري معاويرة، هرن هلرّي، هرن ابرن هبراس، فولرة  حدث؛ي هلي،
 َْ ََ درو  ]وة[، يظو،  حاجة أخرى. ْفَُم دَن ْربو

 و ظو،  لة في ول ميَ مأربة، أي حاجة. فا، 

َمنَْعَن الَِّذي حاَوْلُت َحتَّى إِذا اْنتََهْت         َمآِرُب نَْفِسي َعْن ُشًهي واْستََحلَِّت 
(112)

 

ة لإلنسان يُظ اُ، أحمَّ  الحاجةُ ف ا،  ُنه َيرؤ  المحّمة: ةُ الثُنم  اج  ةُ  الح   الُمُحمَّ

ْت حَ  اجةُ الغد ما تخلو وُكْنُت إذا ما ِجئُْت يَْوًما ِلَحاَجٍة        َمَضْت وأََحمَّ
(113)

 

مرا »و«  مرا فريه  أسرصن مرن فرثن»، يظرا،  «المسصين»فننها مصدر « المسص؛ة»وأما  المسكنة:

 «.   مسصن  مسص؛ًا»، ومن العرب من يظو،  «لظد  مسصن مسص؛ة»، و«وان مسصي؛ًا

في هوا الموضع مسص؛ة الفافة والحاجة، وهي خشوهها وفلها. « المسص؛ة»و
(114)

 

                                           
 ( مادو )لجن(.6/2123(  اح الل ة وصحاح العربية للجوهري )108)

 ( مادو )لوس(.3/975(  اح الل ة وصحاح العربية للجوهري )109)

 ( مادو )أرب(.1/61ن والحديل ألبي هبيد )( ال ريبين في الظرل110)

 .114( الزاهر في غريذ ألفاظ الشافعي ص 111)

 ( باب )الراَ(.2/9( الجي  ألبي همرو الشيباني )112)

 (.2/18( غريذ الحديل للوطابي )113)

 (.2/137(  فسير الطبري )114)
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. ا الُملفَُج: لُمَحت اُح، أُلُفث  هو أ ي اَحت اح 
(115)

  

من معاني  ال؛حذ الحاجة.   النحب:
(116)

 

ا  النية: ردُهُم  َع؛ ي رَيُن  أ ح  رُحيخؤ ي ردُ،ُّ ه ل رل م  رَرُن اَلُمَعت رلُّ أ َصرلؤ ص  اَلح  اُو و  اَلرو  فا، ابن فارس ال؛ُّروُن و 

. ٍَ ُ  م َي ُر ه ج  اآَلخ  ، و  ٍَ َظُصدؤ ُلش َي  م 

 ،ُ ُ، ُمرَن د اٍر إُل رل د اٍر. ه رو ا ُهرو  اأَل َصرُل، ثُر َّ ُحُمرل  ف اأَل وَّ روُّ ى  التَّح  ى. ف ا،  أ َهُل اللُّ  ُة  ال؛َّرو  ال؛َّو 

رُوُذ التَّآُويرل  ف ر ُخ ه  رّحُ را يُص  ُممَّ د  ل ةُ. و  ى[ اأَل َمر  ي َ؛ُويُة، إُف ا ف ص  اه ل َيُة اَلب اُب وُلُّةُ ف ظ الُوا  ]ن و  ذُ َولُُهَ   ن رو 

اَلُحي او ُة. ف ا،   ُ، و أ نَّةُ ف ص د ذُ بُاَلُحَفُ  و   َّللاَّ

َشِد          َواْقَرأْ َسََّلًما َعلَى الذَّْلفَاِء بِالثََّمدِ  ُ بِالرَّ  يَا َعْمُرو أَْحِسْن نََواَك َّللاَّ

م ُد.  أ َي ف ص د ك  بُالرَّ

ا ة. ال؛واو  ويُظا،  لي فُي ب؛ي فثٍن ن واو، ونُيّة، أ ي ح  ج 
(117)

 

ومما جاَ بمع؛ل الحاجة فوله   ولي في ب؛ي فُثٍن نُيّةؤ، أ ي  حاجةؤ. 
(118)

  

الحاجة إلل ال؛اس، ووولا ال؛َّه ُ .والَوبَُد: 
 (119)

 

َمُع أ َوو ارؤ اْلَوَطُر  اَلج  ةُ و  اج  اَلح 
(120)

رُرذُ.  و  و ُر  ولُّ حاجرٍة وران لصراحبها فيهرا هّمرة فهري و  ، والو 

 . و ُر  أ َووارؤ و ري، أي  حاجتي، وجمُع الو  َع لها فَُعث أوثر من ف َوله   ف   يُ  و  ول  أَسم 
(121)

 

ار   أ ُرب رررةُ، والم  ُب، واُ َرُب، واُ َرب رررةُ، والم  ب رررةُ والجميرررع والص ت ررراُ،، واللُّب ان رررةُ، واللُّب اب رررةُ، واأل ر 

آُرُبل ولة  الحاجة.  الم 
(122)

 

 المبحث الثالث

 لفظ الحاجة في القرآن

إن استظراَ لف  الحاجرة فري الظررلن الصرري ، لرير صرعذ الم؛را،، وفلرا لظلرة ورودهرا فيرة، 

حيل وردل الحاجة في ثثث ليال بالت؛صيص هليها ب؛فر التسمية. 
(123)

 

                                           
 (.3/217( الجي   بي همرو الشيباني )115)

 دو )نحذ(.( ما4/243(  اح العروس للزبيدي )116)

 ( باب )ال؛ون والمي (.13/399(  هويذ الل ة لألنهري )117)

 ( مادو )نوى(.6/2516(  اح الل ة وصحاح العربية للجوهري )118)

 .259( الم؛توذ من وثم العرب ص 119)

 (.663/ 2( المصباح الم؛ير في غريذ الشرح الصبير )120)

 ( مادو )و و ر(.7/446( العين للوليل )121)

 .278وثم العرب ص  ( الم؛توذ من122)

( الحاجررة الشرررهية  حرردودها وفواهرردها ـ د/أحمررد وررافي ـ دار الصتررذ العلميررة ـ بيرررول 123)

 .20م، ص2004هـ/1424
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ه؛د بع  أهل الل ة « ال رورو»وما وردل مرادفتها  
(124)

، بصرل مشرتظا ها ثمران مررال 

 فظط.

أما اآليال التي وردل فيها الحاجة ب؛فر التسمية فهي وما يلي حسرذ  ر يرذ سرور الظررلن 

 الصري   

حين أمر  هلية السثمفولة  عالل في سورو يوسف، حصاية هن يعظوب  اآلية األولى:

دْنَحدمن أبواب المدي؛ة متفرفين، و  يدخلوها من باب واحدو  أب؛اَذ بالدخو، ُو م ََ ََ د َوَلمَّ 
َْ َجًةدِفدنَاَفْسديَاَعقو َبدَقَض َأ د د دْنَحدَشَيٍءدْإَّلَّ موَبدْنَحدم َّْ ََْاَ َْأوَبدرَمو أوَبدَن دَ  َ دياوَغْيد دَرَن َو َُ َْ

َودَوَلْ حَّدَر َد ََّمَْ  ََ ٍَُبدْلَم د َْ ُوود َُمو  َدَوْإنَّهودَل دملَّ ْ دََّلديَاَع َْ  ]يوسف[.د َا

إن جل المفسرين ل  يظفوا ه؛د مصطلخ الحاجة في اآليرة، إ  بمظردار مرا يوصرل إلرل مع؛رل 

اآلية إجما ، حيل استأثر اهتمامه  بالحصمة من أمر يعظوب أو دذ بالردخو، متفررفين، ونهراه  

هلرل فردر مرن البهراَ والحسرن، فوران أن يدخلوا من باب واحدو، والسبذ في فلا  أنهر  ورانوا 

 هليه  يعظوب من هيون ال؛اس وما فد  يلحظه  جراَ فلا.

مرفظتة هلرل أو دذ »فالحاجة في اآلية فسرل هلل فلا، وفهذ أغلذ المفسررين أنهرا هري  

«. وإظهارها، بما فالة له  ووصاه  بة
(125)

  

ا، وإنمررا هررو أمررر  ررأنر بررة ثرر  بررين لهرر  أن هرروا ا حتررران   يرررد مررن ف رراَ ي وفرردرو مرري ً 

 ال؛فوس، و تعلا بة الظلوب.

أما الشيخ الطاهر بن هامور فاستوففة الحاجة، واجتهرد فري  فسريرها، وإن وران  فسريرذ لر  

« الحاجررة  األمررر المرغرروب فيررة»يورررح هررن المع؛ررل الل رروي للصلمررة، فظررا،  
(126)

، وفررا، فرري 

مأربًررررا »ل أي  [68]يوسررررف دَضاااا َأ َْ َجااااًةدِفدنَاَفااااْسديَاَعقواااا َبدقَد   فسررررير فولررررة  عررررالل

ا «.مهما
(127)

 

وهلررل فلررا يصررون ابررن هامررور فسررر الحاجررة بأنهررا  األمررر المفتظررر إليررة والمرغرروب فيررة،  

 والمأرب المه .

                                           
( إن استعما، الحاجة بمع؛ل ال رورو أو العصر، وارد ه؛د أهرل الل رة، برل ه؛رد جلهر ، حيرل 124)

ي؛ورر مرثًث  مظرايير الل رة فالوا  ا ضرطرار هرو ا حتيراح إلرل الشريَ، وال ررورو  الحاجرة، 

 (.3/349(،  و اح العروس للزبيدي )2/114 بن فارس )

، و فسرير 387، و يسير الصري  الرحمن للسعدي، ص 624( ي؛ور  الصشان للزموشري ص 125)

 (.3/48، وأحصام الظرلن  بن العربي )2/442ابن وثير 

 (.24/216( التحرير والت؛وير ـ الطاهر بن هامور )126)

 (.13/25ابا )( الس127)
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َع؛ رل   اَلم  ةً فُري ن َفرُر ي َعظُروب  ف  راها ُمَ؛ظ ُطرعؤ و  َُ بُظ َوُلُة  إُ َّ حاج  اُ َستُثَ؛ ا جاَ في فتخ الظدير  و 

راه ا ي َعظُروُب، تُُهَ  ف    م  بَّتُرةُ ُلس رث  ح  م  ُهي  م ف ظ تُةُ ه ل رَيُهَ  و  . و  ةً و ان َ  فُي ن َفُر ي َعظُوب  اج  ل ُصَن ح  أ َي   و 

ر ذُ ل ُهرَ    رأَثُيًرا فُري د َفرعُ م  را غ َيرُر ُمَعت ُظرٍد أ نَّ ُللتَّردَبُيُر الَّرُوي د بَّرر  راهَُ  بُه  صَّ و  ه ا ل ُهرَ  و  ُ أ َظه ر  راذُ َّللاَّ ا ف   

رُر فُريُهَ  ُمر را ي َوه  رع  م  لهَُ  ُمَجت ُمُعرين  م  ُلا  إُف ا ر  ط ر  بُب اُ، ي َعظُوب  أ نَّ اَلم  فُيل   إُنَّةُ خ  راُ، ه ل َيُهَ ، و  َن و م 

ر   َوفًا ُمرَ؛ُهَ ، ف رأ م  ُحَظدًا أ َو خ  س دًا و  اه ُة أ َوف ع  بُُهَ  ح  ا الشَّج  ُسيم  ف رُد اَلُوَلظ ُة، و  رُوُذ اَلُعلَّرُة. و  ُا ُله  هَُ  بُرالتَّف رُّ

هَُ   ررر  ررب ذ  أل  م  رران  ُهررو  السَّ ررو ا ل ررَو و  فُيررُة أ نَّ ه  ررو ا ال؛ّحرراس وفررا،    مع؛ررل للعررين هررا ه؛ررا، و  اَخت ررار  ه 

اُحرٍد  رَن ف ُلرا  ا جتمرا  ُهَ؛رد  الردُُّخوُ، ُمرَن ب راٍب و  ل رَ  ي ُورصَّ ال؛ََّهري  ه  ُا و  رد  أ ُو بُالتَّف رُّ س  أُل نَّ ه رو ا اَلح 

اُحردٍ  راُهُهَ  ُهَ؛رد  الردُُّخوُ، ُمرَن ب راٍب و  را ي َحُصرُل بُاَجتُم  ُدي؛ ُة و م  اُهُهَ  د اُخل  اَلم  َون  ي َحُصُل بُاَجتُم  . اَلو 

اَلم   . و  ُميرؤ ي عُودُ إُل ل الدُُّخوُ،    إُل ل ي َعظُوب  فُيل   إُنَّ اَلف اُهل  فُي ف   اه ا ض  ران  الردُُّخوُ، و  را و  َع؛ ل  م 

ةً فُي ن َفرُر ي َعظُروب  ُلُوفُوُهرُة ح   اج  ل ُص؛َّةُ ف   ل ف ُلا  الدُُّخوُ، ح  ُ م َي ًا، و  س رذ  يَُ ؛ُي ه َ؛ُهَ  ُمَن ُجه ُة َّللاَّ

اُحُذ ُهَلرٍ  أُل َجر إُنَّ ي َعظُوب  ل ص  إُنَّةُ ل وُو ُهَلٍ  ُلما ه لََّم؛اذُ أ َي و  اد  ُُة و  ُ إُر  راذُ َّللاَّ را أ َوح  ُ إُيَّراذُ بُم  ُل   َعُلريُ  َّللاَّ

لُصرنَّ أ وَ  ال رة  و  ح  راحُنؤ    م  ان ةُ ف ُهرو  و  ُ ُسرَبح  اذُ َّللاَّ ا ف    أ نَّ م  ، و  و ر     ي دَف ُع َلظ دَر  ث رر  ال؛َّراُس    ُمَن أ نَّ اَلح 

فُيرل      ي َعل ُمر ا ي َ؛ب ُ ري و  ران     يَُ ؛ُري ُمرن  اَلظ رد ُر ي َعل ُمون  بُو ُلا  و م  إَُن و  َ؛ردُوبؤ إُل َيرُة و  رو ر  م  ون  أ نَّ اَلح 

ي اُا ي دَف عُةُ. الّسُ م َي ًا، و 
(128)

 

المثح  هلل لف  الحاجة في اآلية أنها جاَل مفرردو، وجراَل نصررو،  مع؛ويرة محرددو فري 

 ال؛فر.

 ف اها  الظ اَ والدين ونحوذ ول هوا لة د لة.

م َّود فولة  عالل في سورو غافر، متحدثًا هن الحصمة من خلا األنعام  ية:اآلية الثان
ُو َ د َم دََتَ و َم دَوْنْاَ ََْ بو مدْنْاَ ُْيدَجَعَلدَل وبودمَْلَنَاَع َمدلْتَا َم دد 79)ملَّ َُُاَ ََ ُوغو مد َوَل وَبدْفَُم دَنَْ ْفعودَولْتَاباَ

َُىدمَلفوَُد ََ َم دَو َُُاَ ََ ُو َ دَْ َجًةدِفدصودوورْ وَبدَو ُوََم  ]غافر[. 80)ْكد

ُد »فا، أبو حيان  فري البحرر المحريط   َمرُل اأَل ثَظ راُ، إُل رل اَلربُث  ح  مرَن بُلُرو ُ اأَل َسرف اُر الطَُّويل رُة، و 

الدَُّني ُويَّ  ي؛ُيَُّة و  ؛ افُعُ الدُّ َمب ة  ف ُلا  ُمن  اَلم 
ا أ  م  اَل  َزُو، و  ّثُ، و  ُة اَلح  َُ ف ُري   ا ف    «. ةُ الشَّاُسع ُة، و 

(129)
 

جل يمتن هلل هبادذ، ممرا جعرل لهر  مرن األنعرام،  والتري بهرا جملرة مرن الم؛رافع  فاهلل هز و

َْ َجاااااااًةدِفد  م؛رررررررافع الروررررررروب واألورررررررل، ومرررررررن الم؛رررررررافع أيً رررررررا َمااااااا د َُُاَ ََ ُوغوااااااا مد َولْتَاباَ
[، فأغلررذ المفسرررين لرر  يهتمرروا بلفرر  الحاجررة فرري اآليررة، ربمررا لوضرروح 80]غررافر صواادوورْ وبَد

                                           
 (.3/49( فتخ الظدير للشوواني )128)

 (.275/ 9( البحر المحيط في التفسير )129)
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الوصررو، إلررل األوورران البعيرردو، »فرري سررياا ألفرراظ اآليررة وهرري  مع؛اهررا، وبيرران المررراد م؛هررا 

«. وحصو، السرور بها والفرح ه؛د أهلها
(130)

 

لتبل روا فري السرفر هليهرا المرأرب »وفد فسر الشيخ الطاهر بن هامور اآليرة السرابظة بظولرة  

«. الوي  سافرون ألجلة
(131)

 

وهررو نفررر المع؛ررل  ومرررو أخرررى يفسررر ابررن هامررور رحمررة ي الحاجررة بمع؛ررل المررأرب،

الل وي الوي أوردذ صاحذ لسان العرب. 
(132)

 

 المثح   مفردو، نصرو، مادية محددو في الصدر.

فولة  عالل في سورو الحشر، معددًا صفال األنصار من األوس والوزرح،  اآلية الثالثة:

د  ولم؛وا بة، ونصروذملسو هيلع هللا ىلص الوين لووا رسو، ي  دملدَّمَر دتَابَا َّءووم يَح ُْ ُْْمَبدَوملَّ دقَاَب دْنَح ميَ َ  َومَْلْ
َُىدرَنَافوْسْمَبدوَد ََ ْووَ د َْ َجًةدِمَّ درووتو مدَوياوَؤْث َُْمَبدَوََّلدَيَْدووَ دِفدصودوورْْأَبد دْإَل َْ بُّ َ دَنَحدَأ َج َلَ ددُيْو

َََص َصة دَوَنَحديو َقدشوحَّدنَاَفْسْهدفَأوولَْئَكدأوبودمَلموَفُْحو  َد  [.(9) -]الحشر  َ  َ دِْبَْبد

فيررل  »جرراَ فرري  فسررير السررمعاني   ررا أَهطرروا، و  َع؛ رراذُ  حسرردًا ُممَّ رررين م  ه؛ررد وثيررر مررن اَلُمف ّسُ و 

ُسرو، ي  را أَهطرل ر  فرد فورن را م  َع؛رل األو،. و  ُهرو  بُم  راُجرين، و  ا أهطي اَلُمه  ضيظًا فُي فُلُوبه  ُممَّ

َع؛ل يَ؛ص  ملسو هيلع هللا ىلص  ا، ب؛ي ال؛َُّ ير، ف اَلم  «. رن إُل َيُه اَلُمه اُجرين من أ َمو 
(133)

 

ومرو أخرى ل  يظف المفسرون ه؛د لف  الحاجة، واوتفوا ببيران مع؛رل اآليرة إجمراً  وفرالوا  

إن األنصار   يحسدون المهاجرين هلل مرا ل راه  ي مرن ف رلة، وخصره  برة مرن الف راحل »

حسررد والم؛افررذ الترري هرر  أهلهررا، وهرروا يررد، هلررل سررثمة صرردوره ، وانتفرراَ ال ررل والحظررد وال

«. ه؛ها
(134)

 

ولذ محتاح إلية ممرا أو ري المهراجرون مرن »وفد فسر الزموشري الحاجة في اآلية بأنها  

الفيَ وغيرذ، والمحتاح إلية يسرمل حاجرة، يظرا،  خرو م؛رة حاجترا، وأهطراذ مرن مالرة حاجترة، 

«. يع؛ي  أن نفوسه  ل   تبع ما أهطوا، ول   طمخ إلل ميَ م؛ة يحتاح  إلية
(135)

 

                                           
 .4/78،  و فسير الظرلن الصري   بن وثير 710(  يسير الصري  الرحمن ـ للشيخ السعدي، ص 130)

 (.98/92( التحرير والت؛وير ـ الطاهر بن هامور )131)

 (.1039 -9/1038( لسان العرب  بن م؛وور )132)

 (.5/401(  فسير السمعاني )133)

، و فسررير الظرررلن العورري   بررن وثيررر 814(  يسررير الصررري  الرررحمن ـ الشرريخ السررعدي، ص 134)

(4/304.) 

 .1371( الصشان للزموشري، ص 135)
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فالحاجرة فري »الطاهر برن هامرور ففسرر الحاجرة فري اآليرة السرالفة الروور بظولرة  أما الشيخ 

األصررل  اسرر  مصرردر الحرروح وهررو  ا حتيرراح أي ا فتظررار إلررل الشرريَ، و طلررا هلررل األمررر 

المحترراح إليررة مررن إوررثا المصرردر هلررل اسرر  المفعررو،، وهرري ه؛ررا مجرران المررأرب والمررراد، 

«. ساوى الحظيظةوإوثا الحاجة إلل المأرب مجان مشهور 
(136)

 

 المثح   مفردو، نصرو، مع؛وية مصانها الصدر.

أما ال رورو التي  ع؛ي الحاجة ـ وما ه؛رد بعر  أهرل الل رة ـ فظرد وردل فري الظررلن ثمران 

مرال. 
(137)

 

مبدملْاا رد فرري فولررة  عررالل  فةةي سةةورة البقةةرة: َْدإَلدَاُا دفأنتعااهدقُاُا د درضاْا قاا َدونااحد فاْا
د . وفي فولرة  عرالل [125البظرو  ]  ومئسدمملصِ ْمدَُُا بدمملُتاةدوملادمدوْلابدم ْ يْا إَّنا دْا

ب اُا دِب دوَّلدَاا َدفاا دإ دَُُااهدإ دطدْيفاا ردْر ْدْياِا دطدفمااحدمضاْا البظرررو  ]وناا درأاالدمااهدلغاِا

172].  

ْرُتدإلُااهفرري فولررة  عررالل  :فةةي سةةورة األنعةةام ْمدَُاُا بدإَّلدناا دمضاْا  وقااددفصاالدل اابدناا دْاا

دِب دوَّلدَاااا َدفاااِا درمااااكدْيفاااا رد فولررررة  عررررالل . وفرررري [120األنعررررام  ] ْدْياااِا فمااااحدمضاااْا
ُب   .[146األنعام  ] ْر

دِب دوَّلدَاااا َدفاااِا دطدْيفاااا رد فرررري فولررررة  عررررالل  فةةةةي سةةةةورة النحةةةةل: ْدْياااِا فمااااحدمضاااْا
ُب   .[115ال؛حل  ]ْر

ْدإَمدََاا َدوي شااعدملساا ءدوَيعُ اابدفرري فولررة  عررالل  فةةي سةةورة النمةةل: رنااحدَيُااضدمملضاْا
  .[64ال؛مل  ]َُف ءدمْلرضد

مبد   دفرررررري فولررررررة  عررررررالل  فةةةةةةي سةةةةةةورة لقمةةةةةةان: ْأبدإَلدَاااااُا َّنااااااتعمبدقُاااااُا د دنضاااااْا
 .[24لظمان ] ْيُُظ

أمرا إفا رجع؛ررا إلررل المعرراج  المتعلظررة بدراسررة ألفرراظ الظرررلن الصررري ، ف؛جررد مع؛ررل الحاجررة    

يورح هن المعاني الل وية السابظة للصلمرة، والتري مررل مع؛را لنفرا. فيفسرر الراغرذ األصرفهاني 

                                           
 (.28/92( التحرير والت؛وير ـ الطاهر بن هامور )136)

، بررراب 419البرررافي، ص ( المعجررر  المفهررررس أللفررراظ الظررررلن الصرررري  ـ محمرررد فرررؤاد هبرررد 137)

 ال اد/ضرر.
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بالفظر إلية مع محبتة، وجمعهرا  حاجرال وحرواحث، وحراح يحروح بمع؛رل  »الحاجة إلل الشيَ  

«. احتاح
(138)

 

الحاجررة بمع؛ررل ال رررورو، وم؛ررة فولررة «  »الظرراموس الظرروي  للظرررلن الصررري »وفررد جرراَ فرري 

«. [، والم طر  المحتاح62]ال؛مل  رنحدَيُضدمملضْْدإَمدََ َدد عالل 
(139)

 

وووثصة لما  سبا، فنن مفهروم الحاجرة فري الظررلن الصرري  لر  يوررح هرن معانيرة الل ويرة 

السابظة، حيل ورد لفر  الحاجرة فري  ليا رة، بمع؛رل األمرر المحتراح اليرة، والمرأرب المهر ، و فرد 

 يرد بمع؛ل ال رورو. 

*** 

 : النتائج
 ويمصن استوثص ال؛تاحث اآل ية 

 بمع؛ل الفظر والجو  ونحو فلا.أوثر استعما ل الحاجة  -1

 الحاجة المع؛وية  أ ي في ال الذ نصرو مر بطة بمصان محدد والصدر وال؛فر والظلذ. -2

 لف  الحاجة في أغلذ ا ستعما ل يد، هلل ا بهامل ليشمل أوثر معاني ال؛ظص. -3

 سهولة لف  الحاجة ووثرو استعمالة. -4

 

                                           
 ، وتاب الحاَ/حاح.151( مفردال ألفاظ الظرلن للراغذ األصفهاني، ص 138)

 .1/176( الظاموس الظوي  للظرلن الصري   براهي  أحمد هبد الفتاح 139)
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 :فهرس المراجع
رل مة برن ُمَسرُل  الع رَو بي الُصرحاري ـ  حظيرا د/هبرد الصرري  ا بانرة فري الل رة العر .1 بيرة ـ س 

/ 1420خليفرة، ولخررين ـ ونارو الترراث الظرومي والثظافرة ـ مسرظط ـ سرلط؛ة همران  هـر

 م.1999

أحصررام الظرررلن ـ الظاضرري محمررد بررن هبررد ي أبررو بصررر بررن العربرري المعررافري ا مرربيلي  .2

أحاديثة وهلَّا هلية  محمد هبد الظرادر هطرا هـ( ـ راجع أصولة وخرح 543المالصي )ل

 م. 2003هـ/1424ـ دار الصتذ العلمية، بيرول، الطبعة الثالثة 

رافُُ  َبرُن 142األدب الص ير ـ هبد ي بن المظفع )ل .3 ه لَّرا  ه ل َيرُة  واحرُل َبرُن ح  أ ذُ و  هـ( ـ ف رر 

ل ٍف ـ دار ابن الظي  ـ ا سص؛درية د.ل.  خ 

محمد بن الظاس  بن محمد برن بشرار برن الحسرن برن بيران برن سرماهة  األضداد ـ أبو بصر، .4

هـ( ـ  حظيا  محمرد أبرو الف رل إبرراهي  ـ 328بن ف روو بن ف ط ن بن دهامة األنباري )ل

 م.1987هـ/ 1407المصتبة العصرية ـ بيرول 

البحر المحيط في التفسرير ـ أبرو حيران محمرد برن يوسرف برن هلري برن يوسرف برن حيران  .5

( ـ  حظيرا  صردفي محمرد جميرل ـ دار الفصرر ـ بيررول 745ن األندلسري )ل أثير الردي هـر

 هـ.1420

 حريررر المع؛ررل السررديد و ؛رروير العظررل الجديررد مررن  فسررير الصترراب »التحريررر والت؛رروير  .6

( 1393ـ محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن هامرور التونسري )ل« المجيد هـر

 م.1984ـ الدار التونسية لل؛شر ـ  ونر 

 فسير الطبري = جامع البيان هن  أويل لي الظرلن ـ محمد بن جرير برن يزيرد برن وثيرر  .7

( ـ  حظيرا د/هبرد ي برن هبرد المحسرن 310بن غالذ اآلملي، أبو جعفرر الطبرري )ل هـر

التروري ـ بالتعراون مرع مرورز البحروث والدراسرال ا سرثمية بردار هجرر الردوتور هبرد 

 م/ 2001هـ/1422اهرو الس؛د حسن يمامة ـ دار هجر ـ الظ

 فسير الظرلن ) فسير السرمعاني( ـ أبرو الموفرر، م؛صرور برن محمرد برن هبرد الجبرار ابرن  .8

( ـ  حظيرا  ياسرر برن 489أحمد المرونى السمعاني التميمي الح؛في ثر  الشرافعي )ل  هـر

 م.1997هـ/1418إبراهي  وغ؛ي  بن هباس بن غ؛ي  ـ دار الوون ـ الرياض 

ـ أبررو الفررداَ إسررماهيل بررن همررر بررن وثيررر الظرمرري البصررري ثرر   فسررير الظرررلن العورري   .9

( ـ  حظيرا  سرامي برن محمرد سرثمة ـ دار ويبرة لل؛شرر والتونيرع ـ 774الدمشرظي )ل هـر

 م.1999هـ/1420الطبعة الثانية 

 فسير يحيل بن سثم ـ يحيرل برن سرثم برن أبري ثعلبرة، التيمري برالو َ، مرن  ري  ربيعرة،  .10

( ـ  ظردي  و حظيرا د/ه؛رد مرلبي ـ دار الصترذ 200روانري )لالبصري ث  ا فريظري الظي هـر

 م. 2004هـ/1425العلمية ـ بيرول 

درو »التصملة والويل هلل درو ال واص = التصملة فيما يلحن فيرة العامرة )مطبرو  ضرمن  .11
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ـ أبو م؛صور موهوب بن أحمرد برن محمرد برن «( ال واص ومرحها وحواميها و صملتها

هبررد الحفرري  فرغلرري هلرري فرنرري ـ دار الجيررل ـ بيرررول  الو ررر الجررواليظي ـ  حظيررا 

 م.1996هـ/ 1417

التصملة والويل والصلة لصتاب  اح الل ة وصحاح العربية ـ الحسرن برن محمرد برن الحسرن  .12

هـ( ـ  حظيرا  هبرد العلري  الطحراوي، ولخررين ـ مطبعرة دار الصترذ ـ  650الص اني )ل 

 الظاهرو.

( ـ 370نهررري الهررروي، أبررو م؛صررور )ل هررويذ الل ررة ـ محمررد بررن أحمررد بررن األ .13 هرـر

م، وو 2001 حظيررا  محمررد هرروض مرهررذ ـ دار إحيرراَ التررراث العربرري ـ بيرررول 

 حظيا الدوتور هبد ي درويش، مراجعة الدوتور  محمرد هلري ال؛جرار، الردار المصررية 

 للتأليف والترجمة، دون وبعة، ودون  اريخ.

حمررد المرردهو بعبررد الرررؤون بررن  رراح التوفيررف هلررل مهمررال التعرراريف ـ نيررن الرردين م .14

( ـ هرال  1031العارفين بن هلي بن نين العابردين الحردادي ثر  الم؛راوي الظراهري )ل هـر

 م.1990هـ/1410الصتذ ـ الظاهرو 

 يسررير الصررري  الرررحمن فرري  فسررير وررثم الم؛رران ـ هبررد الرررحمن بررن ناصررر بررن هبررد ي  .15

( ـ  حظيرا  هبرد الررحمن برن معرث ا1376السرعدي )ل للويحرا ـ مؤسسرة الرسرالة ـ هـر

 م. 2000هـ/1420بيرول 

( ـ  حظيرا  276الجراثي  ـ ي؛سذ ألبي محمد هبد ي بن مسل  بن فتيبرة الردي؛وري )ل .16 هـر

 محمد جاس  الحميدي ـ فدم لة  الدوتور مسعود بوبو ـ ونارو الثظافة ـ دمشا.

( 321جمهرو الل ة ـ أبو بصر محمد بن الحسن بن دريرد األندي )ل .17 ـ  حظيرا  رمرزي هـر

 م.1987م؛ير بعلبصي ـ دار العل  للمثيين ـ بيرول

( ـ  حظيررا  إبررراهي  206الجرري  ـ أبررو همرررو إسررحاا بررن مررّرار الشرريباني بررالو َ ) .18 هرـر

األبياري ـ راجعة  محمد خلف أحمد ـ الهي رة العامرة لشر ون المطرابع األميريرة ـ الظراهرو 

 م.1974هـ/1394

اهرردها ـ د/أحمررد وررافي ـ دار الصتررذ العلميررة ـ بيرررول الحاجررة الشرررهية  حرردودها وفو .19

 م.2004هـ/1424

ديوان في الرمة مرح أبي نصر الباهلي رواية ثعلذ ـ أبو نصر أحمد برن حرا   البراهلي  .20

( ـ  حظيرا  هبرد الظردوس أبرو صرالخ ـ مؤسسرة ا يمران ـ جردو  231)ل  / 1402هـر هـر

 م.1982

حمد برن األنهرري الهرروي، أبرو م؛صرور الزاهر في غريذ ألفاظ الشافعي ـ محمد بن أ .21

 هـ( ـ  حظيا  مسعد هبد الحميد السعدني ـ دار الطثحع ـ الظاهرو.370)ل

( ـ دار الصترذ 392سر ص؛اهة ا هراب ـ أبو الفرتخ هثمران برن ج؛ري الموصرلي )ل  .22 هـر

 م.2000هـ/1421العلمية ـ بيرول 
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اد الجروهري الفرارابي الصحاح  اح الل ة وصحاح العربية ـ أبو نصرر إسرماهيل برن حمر .23

هـ( ـ  حظيرا  أحمرد هبرد ال فرور هطرار ـ دار العلر  للمثيرين ـ بيررول، الطبعرة 393)ل

 م.1987/ هـ1407الرابعة 

غريذ الحديل ـ أبو سليمان حمد برن محمرد برن إبرراهي  برن الوطراب البسرتي المعررون  .24

( ـ  حظيرا  هبرد الصرري  إبرراهي  ال ربراوي ـ خررح أح 388بالوطرابي )ل اديثرة  هبرد هـر

 م.1982هـ/ 1402الظيوم هبد رب ال؛بي ـ دار الفصر ـ دمشا 

( ـ 224غريذ الحديل ـ أبو هُبيد الظاس  برن سرثّم برن هبرد ي الهرروي الب ردادي )ل .25 هـر

 حظيا  د/محمد هبد المعيد خان ـ مطبعة داحررو المعرارن العثمانيرة ـ حيردر لبراد ـ الردون 

 م.1964هـ/1384

( ـ  حظيرا  401ن والحديل ـ أبو هبيد أحمد برن محمرد الهرروي )لال ريبين في الظرل .26 هـر

ودراسررة  أحمررد فريررد المزيرردي ـ فرردم لررة وراجعررة  أ. د/فتحرري حجرراني ـ مصتبررة نررزار 

 م.1999هـ/ 1419مصطفل البان ـ المملصة العربية السعودية 

( 1250فتخ الظدير ـ محمد بن هلي بن محمرد برن هبرد ي الشروواني اليم؛ري )ل .27 ـ دار هـر

 هـ.1414ابن وثير ـ دمشا، دار الصل  الطيذ ـ بيرول 

الفروا الل وية ـ أبو هث، الحسن بن هبرد ي برن سرهل برن سرعيد برن يحيرل برن مهرران  .28

هـ( ـ حظظة وهلا هلية  محمد إبراهي  سرلي  ـ دار العلر  والثظافرة 395العسصري )ل نحو 

 ـ الظاهرو.

برن محمرد برن إسرماهيل أبرو م؛صرور الثعرالبي )ل فظرة الل رة وسرر العربيرة ـ هبرد الملرا  .29

( ـ  حظيرا  هبرد الررناا المهردي ـ إحيراَ الترراث العربري ـ بيررول 429 / 1422هـر هـر

 م.2002

في التعريذ والمعرب ـ هبرد ي برن ب رّري برن هبرد الجبرار المظدسري األصرل المصرري،  .30

( ـ  حظيررا  د/إبررراهي  السررامراح582أبررو محمررد، ابررن أبرري الرروحش )ل  ي ـ مؤسسررة هرـر

 الرسالة ـ بيرول.

د. إبراهي  أحمد هبرد الفتراح ـ مجمرع البحروث ا سرثمية  الظاموس الظوي  للظرلن الصري  ـ  .31

 م.1983هـ/1404ـ األنهر 

وتاب األلفاظ )أفردم معجر  فري المعراني( ـ ابرن السرصي ، أبرو يوسرف يعظروب برن إسرحاا  .32

 م.1998نامرون ـ بيرول  هـ( ـ  حظيا  د/فور الدين فباوو ـ مصتبة لب؛ان244)ل

وتاب العين ـ أبو هبد الرحمن الوليل بن أحمرد برن همررو برن  مري  الفراهيردي البصرري  .33

 هـ( ـ  حظيا  د/مهدي الموزومي، ود/إبراهي  السامراحي.170)ل 

الصترراب  اللطرراحف فرري الل ررة = معجرر  أسررماَ األمررياَ ـ أحمررد بررن مصررطفل اللَّب ابُيرردي  .34

 الف يلة ـ الظاهرو. هـ( ـ دار1318الدمشظي )ل

الصشرران هررن حظرراحا غرروام  الت؛زيررل ـ أبررو الظاسرر  محمررود بررن همرررو بررن أحمررد،  .35
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( ـ دار الصترراب العربرري ـ بيرررول، الطبعررة الثالثررة 538الزموشررري جررار ي )ل هرـر

 هـ.1407

الصليال معج  في المصطلحال والفرروا الل ويرة ـ أيروب برن موسرل الحسري؛ي الظريمري  .36

هـ( ـ  حظيا  هردنان درويرش، ومحمرد المصرري ـ 1094الح؛في )ل  الصفوي، أبو البظاَ

 مؤسسة الرسالة ـ بيرول.

لسرران العرررب ـ محمررد بررن مصرررم بررن هلررل، أبررو الف ررل، جمررا، الرردين ابررن م؛وررور األنصرراري  .37

 هـ.1414هـ( ـ دار صادر ـ بيرول، الطبعة الثالثة 711الرويفعي ا فريظي )ل

هرـ( ـ دراسرة 395نورياَ الظزوي؛ي الراني، أبو الحسين )ل مجمل الل ة ـ أحمد بن فارس بن  .38

و حظيرررا  نهيرررر هبرررد المحسرررن سرررلطان ـ مؤسسرررة الرسرررالة ـ بيررررول، الطبعرررة الثانيرررة 

 م.1986هـ/1406

هرـ( ـ 458المحصر  والمحريط األهور  ـ أبرو الحسرن هلرري برن إسرماهيل برن سريدذ المرسري )ل  .39

 م.2000هـ/ 1421ة ـ بيرول  حظيا  هبد الحميد ه؛داوي ـ دار الصتذ العلمي

هرـ( ـ  حظيرا  خليرل 458الموصرص ـ أبرو الحسرن هلري برن إسرماهيل برن سريدذ المرسري )ل  .40

 م.1996هـ/ 1417إبراهي  جفا، ـ دار إحياَ التراث العربي ـ بيرول

هرـ( ـ  حظيرا  د/محمرد الشراور أحمرد محمرد  377المساحل البصريال ـ أبرو هلري الفارسري )ل  .41

 م.1985هـ/  1405ي ـ الظاهرو أحمد ـ مطبعة المدن

المصباح الم؛ير في غريذ الشرح الصبير ـ أحمرد برن محمرد برن هلري الفيرومي ثر  الحمروي، أبرو  .42

 هـ( ـ المصتبة العلمية ـ بيرول.770العباس )ل نحو 

المطلع هلرل أبرواب المظ؛رع ـ محمرد برن أبري الفرتخ برن أبري الف رل البعلري، أبرو هبرد ي، مرمر  .43

 ـ  حظيا  نهير الشاويش ـ المصتذ ا سثمي ـ بيرول. هـ( 709الدين )ل 

المعجرر  المفهرررس أللفرراظ الظرررلن الصررري  ـ محمررد فررؤاد هبررد البررافي ـ دار الحررديل ـ الظرراهرو ـ  .44

 م.1945هـ/ 1364مصورو هن و مطبعة دار الصتذ المصرية 

هرـ( ـ  حظيرا 350معج  ديوان األدب ـ أبو إبراهي  إسحاا بن إبراهي  بن الحسين الفارابي، )ل .45

هررـ/ 1424د/أحمررد موتررار همررر ـ مراجعررة د/إبررراهي  أنررير ـ مؤسسررة دار الشررعذ ـ الظرراهرو 

 م.2003

معجر  ل رة الفظهراَ ـ د/محمرد رواس فلعجري، ود/حامرد صرادا ف؛يبري ـ دار ال؛فراحر ـ بيررول،  .46

 م.1988هـ/ 1408الطبعة الثانية 

هرـ( ـ 395؛ي الرراني، أبرو الحسرين )لمعج  مظايير الل ة ـ أحمد بن فارس بن نورياَ الظزوي .47

 م.1979هـ/ 1399 حظيا  هبد السثم محمد هارون ـ دار الفصر ـ بيرول 

المفردال في غريذ الظرلن ـ أبو الظاس  الحسين بن محمد المعررون بالراغرذ األصرفهانل )ل  .48

 هررـ( ـ  حظيررا  صررفوان هرردنان الررداودي ـ دار الظلرر  ـ دمشررا، والرردار الشررامية ـ بيرررول502

 هـ.1412

الم؛توررذ مررن غريررذ وررثم العرررب ـ هلرري بررن الحسررن الُه؛رراحي األندي، أبررو الحسررن الملظررذ بررـ  .49
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هـ( ـ  حظيرا د/محمرد برن أحمرد العمرري ـ جامعرة أم الظررى )معهرد 309)ل بعد « ورا  ال؛مل»

 م.1989هـ/ 1409البحوث العلمية وإحياَ التراث ا سثمي( 

د الردين أبرو السرعادال المبرارك برن محمرد برن محمرد برن ال؛هاية في غريذ الحديل واألثرر ـ مجر .50

هررـ( ـ  حظيررا  د/ورراهر أحمررد 606محمررد ابررن هبررد الصررري  الشرريباني الجررزري ابررن األثيررر )ل 

 م.1979هـ/1399الزاوي، ود/محمود محمد الط؛احي ـ المصتبة العلمية ـ بيرول 

 

 

 

 

 


