
 

 

(1) 

لما وزد موضي عليه السالم ماء مدٍن، وحصل له ما حصل مع المرأجين وجاء إلي أتيهما، وقصص عليه 
علي أن ٍستأجره )ثمانٌ حجج(؛ القصص = انتهي إلي جساء ما صنع لالتنتين، فسوجه أتوهما إحداهما 

 !أً ثمان ضنين، فما رسُّ التعبير تحجج تداًل عن لفظ أشهر منه )ضنين(، أو )أعوام(؟
وأصل )الحجج( تمعني )السنين( مأخوذ من شعيرة الحج؛ ألنها مرة يف السنة، فصاز الموعد مرجبًطا 

 .تهره الشعيرة العظيمة، وهرا من دقائق اختياز األلفاظ من القرآن
ٍَِنٌ العرتٌ، وأن موضم الحج مما كانوا ٍحسبون ته  ٍُشعر تتلك اللفظة التٌ نطق تها هرا المْد وهرا 

 .السنين
 :إن اختياز هرا اللفظ يف هره القصة ٍحمل وزاءه حكًما وفوائد، ولعل منها اآلجٌ

ل إلتراهيم عل  أن شعيرة الحج (1) يه الصالة والسالم كانث قائمة آنراك، ولم ال، واهلل جعالي قد جكفَّ
نْ }: تئضماع زضالته يف األذان تالحج إلي الناش، فقال اشِ  يِف  َوأَذِّ  َضاِمر   ُكلِّ  َوَعَلي ِزَجااًل  ٍَْأُجوكَ  تِاْلَحجِّ  النَّ

ْرُكُروا َلُهمْ  َمَناِفَع  لَِيْشَهُدوا( 77) َعِميق   َفج   ُكلِّ  ِمْن  ٍَْأجِينَ  ٍَ ِ  اْضمَ  َو ام   يِف  اّللَّ ٍَّ  َتِهيَمةِ  ِمْن  َزَزَقُهمْ  َما َعَلي َمْعُلوَمات   أَ
ُفوا ُنُروَزُهمْ  َوْلُيوُفوا َجَفَثُهمْ  واْلَيْقُض  ُثمَّ ( 78) اْلَفِقيرَ  اْلَباِئَص  َوأَْطِعُموا ِمْنَها َفُكُلوا اأْلَْنَعامِ  وَّ  تِاْلَبْيِث  َوْلَيطَّ
 .[79 - 77: الحج{ ]اْلَعِتيقِ 

أن موضي عليه الصالة والسالم كان ٍعلم مدلول هره الكلمة، وما ٍتعلق تها من فرٍضة الحج، فهو وإن  (7)
 .جعاليم ال ٍتلقاها يف قرص فرعونكان جرتَّي يف قرص فرعون؛ إال إنه كان ٍتلقي من أمه الحقيقية 

وتنو إرسائيل من نسل إتراهيم عليه الصالة والسالم، وهم ممن ٍشملهم هرا النداء اإلتراهيمٌ العظيم، 
ع أن ٍترك المؤمنون من ذزٍته هره الشعيرة العظيمة ٍُتوقَّ  .وال 

ا ُموَضي فَ )قال:   زوى البخازً تسنده عن النبٌ  َرُجٌل آَدُم َجْعٌد، َعَلي َجَمل  أَْحَمَر، َمْخُطوم  ِتُخْلَبة ، َوأَمَّ
ٌ َلبِّ ٍُ  .(1)(َكأَنٌِّ أَْنُظُر إَِلْيِه إِِذ اْنَحَدَز يِف الَواِدً 
ًُّ َواد   َأنَّ َزُضوَل اهلِل )وزوى مسلم تسنده عن اتن عباش:   ا؟َهَر   َمرَّ تَِواِدً اأْلَْزَزِق، َفَقاَل: أَ

 .َفَقاُلوا: َهَرا َواِدً اأْلَْزَزقِ 

                                                           

 .(5911( ترقم )161/ 7) لجعداتاب  للباش،ا، كتاب حيح البخازًص( 1)
 

 أن تاجرني مثاني حججلى ع
 



 

 

(7) 

ْلِبيَ  ِة، َوَلُه ُجَؤاٌز إَِلي اهلِل تِالتَّ ِنيَّ اَلُم َهاتًِطا ِمَن الثَّ  .ةِ َقاَل: َكأَنٌِّ أَْنُظُر إَِلي ُموَضي َعَلْيِه السَّ
ة  َهِرِه؟ ًُّ َثِنيَّ ِة َهْرَشي، َفَقاَل: أَ  ُثمَّ أََجي َعَلي َثِنيَّ

 .ُة َهْرَشيَقاُلوا: َثِنيَّ 
ٌة ِمْن  اَلُم َعَلي َناَقة  َحْمَراَء َجْعَدة  َعَلْيِه ُجبَّ ي َعَلْيِه السَّ ٍُوُنَص ْتِن َمتَّ ، ِخَطاُم  َقاَل: َكأَنٌِّ أَْنُظُر إَِلي  ُصوف 

َلبٌِّ ٍُ  .(7)(َناَقِتِه ُخْلَبٌة َوُهَو 
رآن دون وزود مثيل لها ٍشعر تأن إن اختياز هره اللفظة الدالة علي مروز العام يف هرا الموطن من الق  (1)

 .هره اللفظة مما نطق تها عرب مدٍن آنراك، وهٌ لم جسل تاقية عن عرب تمدلولها القدٍم هرا
 :-وهٌ كثيرة-ومن شواهد أشعازهم يف ذلك 

وعاش عوف تن ضبيع تن عميرة تن " :)المعمرٍن(( يف كتاب 755قال أتو حاجم السجستانٌ )ت: 
تن قدامة تن جرم تن زّتان تن حلوان تن عمران تن الحاف تن قضاعة مائة ضنة وثمانين الهوان تن أعجة 

 .ضنة
 :وقال يف ذلك

 إلي مائة عيش وقد تلغ المدى   *هل لم أجرى ثمانين حجة   **أال 
 وجتاله حتي جضعضع وانحني  زالث األٍام جرمٌ صفاجه   *** وما 
 كفرخ النرس ٍهتس جيده   ***   ٍرى دون شخص المرء شخًصا إذا زأىوصاز 

ة ل من طرف جواد حشيَّ ازم العصا***      وتدِّ مح والصَّ  ومن قوضه والرُّ
ته ال تدَّ ٍوما وإن ثوى***      وإنٌِّ زأٍث المرء ٍظعن جازه  «لنيَّ

 
وكان لبيد أحد المعمرٍن؛ ٍقال: إنه لم ٍمث حتي حرم عليه " :(88جمهرة أشعاز العرب )ص:ويف 

 :من نساء تنٌ عامر، وهو القائل لما تلغ جسعين حجةنكاح خمسمائة امرأة  
ٌ ِعراَز لجامٌ***      كأّنٌ َوَقْد جاَوزُت جِْسعيَن حّجةً   َخَلعُث تها عنِّ
هِر من حيُث ال أَزى ٍُْرمي، وليص ترامٌ***      َزمتنٌ تناُت الدَّ  فَكيَف تمن 

                                                           

 .(166( ترقم )157/ 1) الصلوات وفرض السماوات إلي  اهلل ترضول اإلرساء تاب ،إلٍمانا، كتاب سلممحيح ص( 1)
 



 

 

(1) 

نٌ ُأزَمي تَغيِر ِضهامِ ***      ولو أّننٌ ُأزَمي ِتَسْهم  زأٍُتها  ولكنَّ
 :وزثث الخرنق أخث طرفه أخاها تقولها   

ةً    داً َفخَما***      َنِعمنا تِه َخمسًا وعرشٍَن ِحجَّ اها اضَتوى ضيِّ  فلّما َجَوفَّ
 علي َخيِر حال ، ال َوليداً وال َقحما***      ُفِجْعنا تِه ـلّما اضَتَتمَّ َجماَمهُ 

 :ومنها قول زهير يف معلقته    
 عرفث الداز تعد جوهم فألٍا***      وقفث تها، من تعد عرشٍن حجة

 :ويف كتاب الشعر والشعراء يف شعر عمرو تن قمئة    
  فكيف تمن ٍرمي وليص ترام ***      زمتنٌ تنات الّدهر من حيث ال أزى
 وجأميل عام تعد ذاك وعام***      وأّهلكنٌ جأميل ما لسث مدزكا
  جليدا حدٍث الّسّن غير كهام ***      إذا ما زآنٌ الناش قالوا: ألم جكن

 فلم ٍغن ما أفنيث ضلك نظام***      وما أفني من الّدهر ليلة فأفني
 ولكّننٌ أزمي تغير ضهام***      فلو أّننٌ أزمي تنبل زأٍتها

 أنوء ثالثا تعدهّن قيامٌ***      علي الّراحتين مّرة وعلي العصا
 خلعث تها عّني عراز لجامٌ***      كأني وقد جوزت جسعين حّجة
شعراء الجاهلية، والمخرضمين، أما شعراء اإلضالم وهرا غيض من فيض من تقاء هرا المدلول عند 

 :فاضتخدموا )الحجة( تمعني )السنة أو العام( كثيًرا، ومنه قول الفرزدق
 لبين زجاج قائمًا ومقام***      ألم جرنٌ عاهدت زتٌ وأننٌ
 فلما انقضي عمرً وجم جمامٌ***      أطعتك ٍا إتليص جسعين حجة
 الحتوف حمامٌمالق ألٍام ***      فسعث إلي زتٌ وأٍقنث أننٌ

 :ويف ختام هره المقالة أدعو إلي نوع من دزاضة األلفاظ القرآنية
ما كان علي هرا السبيل من األلفاظ التٌ جستخدم يف قصص القرآن، وال جأجٌ يف غير هره القصة  األول:

يف قول جملة )حاش هلل(، فلم جرد إال يف ضوزة ٍوضف فقط، وكالهما  -غير ما ذكرت هنا-أو جلك، ومثلها 
ا}: النسوة َكأً  َلُهنَّ  َوأَْعَتَدْت  إَِلْيِهنَّ  أَْزَضَلْث  ِتَمْكِرِهنَّ  َضِمَعْث  َفَلمَّ يًنا ِمْنُهنَّ  َواِحَدة   ُكلَّ  َوآَجْث  ُمتَّ  َوَقاَلِث  ِضكِّ



 

 

(8) 

ا َعَلْيِهنَّ  اْخُرْج  َنهُ  َفَلمَّ ٍْ ْعنَ  أَْكَبْرَنهُ  َزأَ ٍَُهنَّ أَ  َوَقطَّ ِد ِ  َحاَش  َوُقْلنَ  ٍْ ا َهَرا َما ّلِلَّ : ٍوضف{ ]َكِرٍمٌ  َمَلٌك  إاِلَّ  َهَرا إِنْ  َترَشً
11]. 
ِ  َحاَش  ُقْلنَ  َنْفِسهِ  َعْن  ٍُوُضَف  َزاَوْدُجنَّ  إِذْ  َخْطُبُكنَّ  َما َقالَ }  .[51: ٍوضف{ ]ُضوء   ِمْن  َعَلْيهِ  َعِلْمَنا َما ّلِلَّ

جرصٍف اشتقاقها إال مرة واحدة، كلفظة  األلفاظ )المفردة( يف القرآن التٌ لم جرد تأً صوزة من الثانٌ:
 .)الصمد( ولفظة )تاضقات( ولفظة )العرجون(، وغيرها
 .ومجال دزاضتها زحة من جهة اللغة وتالغة االختياز

 


