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شكر
.07إبراهيم سورة" لشديدوإذ تأذّن ربكم لئن شكرمت ألزيدنكم ولئن كفرمت إنّ عذايب"

ولألستاذ املشرف، األستاذ الدكتور عياش فرحات، الذي مل يبخل ....فالشكر هللا 
علي بتوجيهاته العلمية الصائبة، ونصائحه األبوية القيمة، أدامه اهللا يف خدمة األجيال 

.واللّغة العربية
إىل كلّ الذين كان هلم فضل علي.
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إهداء
.إىل الذّي رباين صغريا و شجعين كبريا، و كان يل أبا معينا نصريا، والدي الكرمي رمحه اهللا

.إىل التي غذّى صدرها جسمي حتى ترعرع، إىل والديت الكرمية أطال اهللا يف عمرها
.أوالديإىل رفيقة دريب، زوجيت الكرمية، و إىل مجيع

.إىل عشاق لغة الضاد
.إىل كلّ هؤالئي أهدي هذا البحث املتواضع

حممد بوادي
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مقدمة
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ةـممقد    :
بداية البدأكيد على أنّمن التها بديانات األممغوية العاملية ارتبطت يف أغلبراسات اللّالد

عوب، والعرب مل يشذّوالشغوية العربية ارتباطا راسات اللّوا عن هذه القاعدة، حيث ارتبطت الد
ت قدرم و حتد،وثيقا بالقرآن الكرمي، ملا حواه من عجائب بديعة وأسرار كثرية أذهلت العرب

هم القرآن الكرمي مبفاهيم ومثلورة من مثله، فقد جاءسغوية وبراعتهم البالغية على أن يأتوا باللّ
ا محاء، مماملثل تعاليم الشريعة اإلسالمية السهل هذجديدة ختتلف عن سابقاا يف اجلاهلية، متثّوقيم

ر احلياة االجتماعية والفكريةأثار فيهم نشاطا فكريا مل يعهدوه من قبل، كان له األثر البالغ يف تطو
. والفنية

رب يف االجتهاد يف فهم القرآن الكرمي مستعينني يف ذلك مبا جاء مشروحا فأخذ العلماء الع
باعتباره املفكرة التفسريية لفهم النص القرآين ، و بذلك صار كلّ،ومفصال يف احلديث الشريف

تواملوروث األديب الفين من شعر وخطابة، أوعية محل،ريفمن القرآن الكرمي واحلديث الش
. ق القول عند العربائو طر،ابهغة وتراكيمفردات اللّ

ضح يف منهج ه مل يتأن، إالّغوي العريبرس اللّالبحث يف مشكلة داللة األلفاظ قدمي يف الدإنَّ
عام، لذلك جنده مبثوثا و متفروفات متنوعة ، لغوية وحنوية وبالغية قا يف كتب كثرية، و مصنحىت

ا جعلهم ما اهتمام، ممّيامللفوظات أينالعرب منذ القدمي مبعنقدية وفلسفية، فقد اهتم العلماء ا
ينافات الكثرية يف دراسة معفون املصنرية، وينفقون األوقات الطويلة، ويصنبيبذلون اجلهود الك

مان ل عرب الزر وتبدرها، ورصد ما يطرأ عليها من تغيع تطووحتديد مدلوالا، وتتب األلفاظ،
.واملكان

ل ما اهتموا به ألفاظ القرآن الكرمي النبهارهم بقوة لغته فصاحة وبالغة وداللةوكان أو.
ظها وتراكيبها قد الغته يف ألفص القرآين، فإنّسريية للنفرة التل املذكّريف ميثّاحلديث الشمبا أنّو

انية بعد القرآن الكرمي يف مراتب البيانرجة الثّبلغت الدنه والبالغة والفصاحة، إضافة إىل ما تضم
فكلٌُّصام،اهتمام الباحثني على اختالف ختصجعلت منه حملّ،جديدةوقيممن مفاهيم ومثل

. بلوغهااليت يريداألهدافسبتناوله حسب منهجه وح
ألفاظ العقائد والعبادات (ـأجل هذا وقع اختياري على موضوع البحث املوسوم بمن  

نا جند للكلمة الواحدة أكثر من معىن، إذ ذلك أن،)واملعامالت يف صحيح البخاري، دراسة داللية
الداللة املعجمية جتماعية هلا، باعتبار أنًغويون بني الداللة املعجمية للكلمة، والداللة االق اللّيفر
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ا الداللة غوي أو األصلي للكلمة، أمهي داللة الكلمة داخل املعجم، أو ما يصطلح عليه باملعىن اللّ
م على الكلمة من معان يستدعيها االجتماعية فهي داللة الكلمة يف االستعمال، وما يضفيه املتكلّ

. املقام
من توافر جمموعة عناصر ة، فالبدد لنا داللة الكلمة بدقّحده ال ميكنه أن حيدفاملعىن املعجمي و

: أساسية هي
هذا العنصر رغم ما تشري إليه الكلمة يف العامل اخلارجي، ومن اجلدير اإلشارة هنا أنً-1

سبان أن يؤخذ يف احلجانب النسبية فيه ال بدأنًداللته الثابتة على أشياء موجودة يف اخلارج إالً
صباح(ظر إليه، فكلمة عند الن (مثال تصلح للداللة على أيهار، من طلوع الفجر إىل جزء من الن

على الصباح الّا يف العربية فال تدل إغتني اإلجنليزية واألملانية، أمالظهرية، كما هو احلال يف اللّ
اء كان ماديا أو معنويا، فهو عبارة ما تشري إليه الكلمة يف العامل اخلارجي  سوالباكر، ومعىن هذا أنً

وليس كما هو يف اخلارج على احلقيقةغة للشيء املوجود يف ذهنه هو،م باللّر املتكلّعن تصو. 
2-نه الكلمة من دالالت، وما تستدعيه يف الذهن من معان، وهو ما ميكن أن نصفه ما تتضم

باشرة مبا تشري إليه الكلمة يف اخلارج، أي اليت ليست هلا صلة مه مجيع العناصر الداللية األخرى،بأن
) مات و تويف(ـوتويف فالن أو انقضى أجله، ف،مات فالن:ما ترتبط به من دالالت، مثل قولنا

إالً ا يوحي بتطابق املعىن يف كلتا اجلملتني، هلما معىن واحد تقريبا، ممه ميكننا التفريق بينهما يف أن
ظالل معنوية أخرى، على دا من أييشري إىل احلدث جمر) اتم(الظالل الداللية، فالفعل ضبع

ومعاين إضافية دينية ،غوية حيمل دالالت أخرىفباإلضافة إىل داللته اللّ) تويف(العكس من الفعل 
 .ونفسية واجتماعية توحي يبة وأثر هذا احلدث يف النفس

3-ده، فهو أيضا غري كما أن املعىن املعجمي رغم عموميته وتعدر ثابت، خيضع للتغي
روالتطو ،وهذا ما يقودنا إىل قضية لغوية حساسة وثيقة الصارسني لة بالداللة، واليت نالت من الد

 . اللية بني الكلماتالعالقات الدةاالهتمام األكرب، أال وهي قضي
يفظريات احلديثة نسبيا وهي من النعلماء ك فإنًّومع ذل،غوية احلديثةراسات اللّميدان الد

العربية القدماء قد أدركوا جانبا هاما من العالقات الداللية بني الكلمات، فيما درسوه من ظواهر 
داللية تتصل أشدذه الن مثل املشترك اللّ،ظريةاالتصالفظي والتغري أنًاخل، ...ضادرادف والت

.لغات العاملالقدماء مل يضعوا ذلك يف منهج عام ينطبق على كلً
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غة عند النيب قاب عن استعماالت اللّويهدف هذا البحث إىل كشف النr واملسلمني ملعرفة
إىل أي مدى كان للمسلمني لغتهم اخلاصة م، فلقد محل اإلسالم األلفاظ العربية دالالت خاصة 

.  مل تكن معروفة من قبل عند العرب
املعامالت حتديدا دون غريها من األلفاظ، كون هذه ظ العقائد والعبادات واألفيلا تناوأم

الغيب وعامل ملواليت تشمل حياة اإلنسان يف عا، ريعة اإلسالميةل احملاور الكربى للشاأللفاظ متثّ
الشهادة ، أما ختيرنا لصحيح البخاري كمدوه أصح كتاب بعد القرآن الكرمي مجعت فيه نة ذلك أن

وحنن بذلك نطمح إىل . ةى اهللا عليه وسلم وأمجعت عليه األمصلًسنة املصطفى حممد بن عبد اهللا
ي ال تنقطع، و بدائعه اليت ال تنفدالكشف عن أسراره الت.

لغوية واسعة تفوق مادا ما حيتاجه البحث، فقد آثرت ةل مدونا كان صحيح البخاري ميثّملّو
دراسة عيه وسلم وهي األحاديث اليت رويت بلفظ النيب دة من أحاديث النيب صلى اهللا علينة حمد

مستندا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وبذلك 'يقول'أو 'قال'سلم مسبوقة بلفظ وصلى اهللا عليه 
تناولت الدبوية، ومل نترك منها إالًراسة غالب األلفاظ النر كثريا، وهذا من أجل حصر مادة ما تكر
. وحتليلها عمل على دراستهاناملدونة اليت 
فات ت إىل اختياري هلذا املوضوع هو ما تناولته بعض الكتب واملصنواعي اليت أدمن الدولعلّ

قدميا وحديثا من أقوال متباينة نتج عنها جدل كبري حول مدى حجييف رة لغة احلديث النبوي الش
غة العربيةة قواعد اللّعلى صح .
هذا املوضوع يدور مبباحثه حول أقوم أنّ–أيضا - هذا االختيارا شجعين على املضي يفومم
ه يدور حول علوم العربية بوي خصوصا، ذلك أنص النص العريب عموما والنراسات يف النالدوأجلً

.ريفةبوية الشرعية املستنبطة من األحاديث النالالت الشالددالليا، مثّ
أصبح موضوع ، ط األعمىمي تقومي اإلنسان، وجتنيبه التخبشريع اإلسالكان هدف التاوملّ

وقيمة كبرية ،اس فيما بينهم موضوعا ذا أمهية بالغةاأللفاظ واملصطلحات اليت يتعارف عليها الن
ف تفسري وعالقة األفراد بعضهم ببعض، فكثريا ما يتوقّ، ها من وثوق صلته بشؤون احلياةيستمد

ول على حتديد معاين األفراد بل املعاهدات واالتفاقيات بني الدبعض القضايا واملعامالت بني
وتفسري ديدف عليها حتواملصطلحات اليت يتوقّاأللفاظبواحلال نفسه يف غىن لغة احلديث ،األلفاظ

رعيةالكثري من األحكام الش  .
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تناوهلا الوحدات ظري والتطبيقي يف وع من البحوث اليت جتمع بني اجلانبني النهذا النإنً
املزاوجة بنيا تقتضيهواصلية، فإنيف حال حركتها وتفاعلها من أجل تأدية وظائفها الت،غويةاللّ

ي متتاز بالدور ة التاألنسب يف التعامل مع النصوص احليهما، ألناملنهجني الوصفي والتحليلي
غوية، واستجالء جزئياا من لظاهرة اللّع اعلى تتبال، فاملنهج الوصفي يساعد واصلي الفعلتااخلطايب 

وبيان عللها وأسباب ،ها األصلية، ويساعد املنهج التحليلي يف الوقوف على حقائق األشياءمظان
تغيا، إالً أنً الدراسة قد تستعني مبناهج أخرى إذا استدعى األمر  ذلك خاصة منها رها أو ثبو

ظ املتعلّقة بالعقائد والعبادات واملعامالت الواردة يف ألنّ البحث يقوم على مجع األلفااإلحصاء، 
صحيح البخاري، وتوزيعها يف جماالا الداللية، مثّ إجراء دراسة داللية حتليلية هلذه األلفاظ، قصد 
الوقوف على املعىن الدقيق لكلّ لفظ من خالل السياق الذي ورد فيه، ألنّ السياق هو الذي حيدد 

دقيقا، ذلك أنّ اللّفظة خارج السياق هلا معىن عام متعدد، ولكنها يف سياقها هلا معىن اللّفظة حتديدا 
.معىن واحد حمدد

. على مدخل وأربعة فصول وخامتةه وقد اقتضت طبيعة البحث توزيع مادت
عن ثدين املدخل احلتضمراسات اللّالدغوية يف احلديث النريف، ومدى حضور بوي الش

صوص االنلنبويباملدونة يف إجياز واختصارالتعريفغة، معحو واللّة يف كتب الن .
أمجعلت عنوانه: لا الفصل األو:'مجلة من املباحثفيه، تناولت'رس الداليلالكلمة يف الد،

بني الداللة :مبحثو.األصولينيو،غوينيغة ويف اصطالح اللّاللّكتببيان ماهية الداللة يف: هامهأ
أنواع الدالالت، نظريات دراسة ،عناصر الداللة، أمهية البحث يف داللة األلفاظ:مبحث، وواملعىن
 . أهم العالقات الداللية اليت تربط بني خمتلف الكلمات،املعىن

. ةدوناملظرية اليت يستند إليها يف حتليل ودراسة ل هذا الفصل القاعدة النوميثّ
تناولت فيه 'ألفاظ العقائد يف صحيح البخاري':، فقد جعلت عنوانهاينا الفصل الثّأم ،

راسةبالدوالتالة على العقائد يف اإلسالم، حليل جمموع األلفاظ الواردة يف صحيح البخاري، الد
،قة بالغيبياتتعلّاملواأللفاظ ،وأمسائه وصفاتهوجلّعز) اهللا(قة بلفظ اجلاللة األلفاظ املتعلّ: مثل

. والكتب وغريهاسلقة بالرار واملالئكة، واأللفاظ املتعلّوالننةكاجل
ألفاظ العبادات يف صحيح البخاري': الث فقد جاء بعنوانا الفصل الثّأم'،ص لدراسة خص

،ريعة اإلسالميةدية الواردة يف الشعائر التعبلة موع الشألفاظ العبادات الواردة يف الصحيح املشكّ
. ألفاظ احلجـوم ألفاظ الصـكاة ألفاظ الزـالة ألفاظ الصـ: أربعة مباحث رئيسيةيفوهي
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و،'ألفاظ املعامالت يف صحيح البخاري':ابع بعنوانوجاء الفصل الرصته لدراسة قد خص
اس النداوهلايتتلك املعامالت الدنيوية املادية اليت ونقصد ا ،ألفاظ املعامالت الواردة يف الصحيح

وكيل ودين وأمانة وإقرار احلق، صل ا من عقود ووزن،جارة وما يتبينهم، يف جمال التمافي
. با وغريهام يف هذه املعامالت من الروما حر،وتوكيل
أما اخلامتة فقد ضمالنتائج اليت توصلت إليها يف هذا البحث بصورة موجزة، خمتصرةنتها أهم،
. اعتاد عليه الباحثونوفق ما 

ي بذلت جهدا قدر طاقيت،يف اخلتام فإنوإن كان ارسني،فأرجو أن ينال هذا البحث رضا الد
الشكر لألستاذ كر كلّوالشداد يف مجيع األعمال،وأسأل اهللا التوفيق والسرضاهم غاية ال تدرك،

ي يدين يل ا ما العلمية وأبويته التاش فرحات على رعايته األستاذ الدكتور الفاضل عياملشرف،
.القصدهللا من وراءاحييت، و
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مدخل
.احلديث الشريف يف كتب النحو واللّغة
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: حلديث الشريف يف كتب النحو واللّغةا
توجيهات النحوية ونقصد بذلك كتب النحو واحلديث، وكتب إعراب احلديث، وال

.ملشكالت احلديث، واملعاجم واحلديث، وكتب غريب احلديث
ويتضمن هذا املبحث سردا ألهم وأشهر الكتب النحوية واللّغوية اليت أولت اهتماما باحلديث 
النبوي الشريف، وآثر أصحاا االستشهاد باألحاديث، مما يعطي فكرة مؤكّدة وصورة واضحة 

ام اللغويني والنحاة القدامى باحلديث النبوي، وهذه الكتب متثّل أشهر مصادر اللّغة على مدى اهتم
.والنحو يف الدرس اللغوي العريب

:احلديث وكتب النحو: أوال
لقد احتج النحاة يف مصنفام باحلديث النبوي الشريف على درجات متفاوتة، حىت ال نكاد 

قدميهما وحديثهما، منذ سيبويه إىل يومنا هذا، ال يستشهد باحلديث، جند كتابا من كتب النحو
وهذا ما يدل داللة قاطعة على أنّ احلديث النبوي مل يستثن أو يعزل من مصادر االستشهاد، وإن 

.مل يبلغ ما بلغته املصادر األخرى كالقرآن الكرمي والشعر وأقوال العرب اخللّص
إذ ميثّل كلّ كتاب منها ، سة كتب هي األشهر يف هذا البابوسنتناول يف هذا املبحث مخ

:مرحلة متميزة من مراحل الدرس النحوي العريب، نذكرها مرتبة يف اآليت
:)هـ180هـ ت 148و(كتاب سيبويه-1

بأحاديث شريفة من دون أن يشري إىل أنها ) الكتاب(لقد استشهد سيبويه يف مصنفه 
(-وهي عادته يف الكتاب-يقولأحاديث نبوية، إذ كان  وحنو (، )وذلك قولك(، )ومثل ذلك: 

).قولك
ذه األحاديث من تاله من الن حاة، ومن أمثلة األحاديث املذكورة يف كتابه وقد استشهد

، وقد أورده سيبويه يف باب الفاعلني واملفعولني، أو ما "وخنلع ونترك من يفجرك:"حديث-:نذكر
، وقد استشهد ذا احلديث ابن االنباري يف كتابه 1نحاة بباب التنازعيعرف يف اصطالح ال

. أوىل العاملني بالعمل:، وهي القول2اإلنصاف، انتصارا لرأي البصريني يف إحدى املسائل اخلالفية
ما يقصر(أورده يف باب ". *الناس جمزيون بأعماهلم إن خريا فخريا وإن شرا فشر:" حديث- 

.3)املستعمل إظهاره بعد حرففيه الفعل 

.74، ص1،ج1الكتاب،تح عبد السالم هارون، دار الجيل، بيروت لبنان، ط:)أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر( سيبويه- 1

. 79،ص 13، المسألة 1ف في مسائل الخالف، تح جودة مبروك، مكتبة الخانجي، مصر، طاإلنصا: االنباريينظر أبو البركات بن   - 2

."إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر: فإن شئت قلت : ومعناه -*
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، احتج به "فيها الصوم منه يف عشر ذي احلجةلّما من أيام أحب إىل اهللا عز وج" حديث- 
.1يف باب ما يكون من األمساء صفة مفردا

2-خمشرياملفصهـ538هـ ت 467و(ل للز.(
منها ما ورد يف كتاب سيبويه، استشهد الزخمشري يف كتابه املفصل ببعض األحاديث النبوية، 

:ومن األحاديث اليت ذكرت يف املفصل
، أورده يف باب العلم، فصل "هؤالء احملمدون بالباب"حديث زيد بن ثابت رضي اهللا عنه - 

.2تعريف املثىن واموع من العلم
استشهد به ، وقد "إذا ذكر الصاحلون فحيهالّ بعمر:" حديثه صلى اهللا عليه وسلم- 

مبين على الفتح، ) هل(و) حي(، وهي كلمة مركّبة من )حيهالّ(الزخمشري يف أحكام 
)حيهل(و) حيّهل(ه ريباأللف، ذكر هذه اللغات سيبويه وزاد غ) حيهال(بالتنوين و) حيهالّ(ويقال

.3)على(وبـ) إىل(، وقد جاء معدى بنفسه والباء وبـ )حيهال(و
رواه مسلم وأمحد، أورده يف باب تثنية "نافق كالشاة العائرة بني الغنمنيمثل امل:"حديث- 

.4اجلمع
أورده يف باب مجع ما " ليس يف اخلضروات صدقة:" قوله صلى اهللا عليه وسلم: حديث- 

.5"جلريه جمرى االسم:" آخره ألف تأنيث، يقول الزخمشري مربرا هذه الصيغة
3-هـ688ت(ضيكتاب شرح الكافية للر:(

خيالف الرضي بعض النحويني الذين مل جييزوا االستشهاد باحلديث الشريف، فهو مع مجهرة 
اللغويني والنحاة الذين قالوا بصحة االستشهاد باحلديث، ويظهر ذلك جليا يف كتابه شرح الكافية، 

:اليت نذكرمنهاحيث يكثر من إيراد شواهد األحاديث، حىت بلغت حنو ستني موضعا من كتابه، و
، يعرب أي يبني، وقد استشهد به صاحب الكتاب 1"الثيب يعرب عنها لساا" حديث - 

على أنواع اإلعراب وداللتها على املعاين، شارحا لفظ اإلعراب يف اللغة، وهو إبانة املعىن 
.2والكشف عنه

.  258ص .،1ج، الكتاب: سيبويه-3

.   32، ص 2المصدر نفسه، ج  -1

43، ص 1،1999ميل  بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، طإ,المفصل في صنعة اإلعراب، تقديم وتهميش ،: الزمخشري - 2

.191المصدر نفسه ،ص - 3

227نفسه ،ص صدرالم  -4

237نفسه ،صصدرالم -5
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يعين كثرية النتاج، وقد رة،، أي مؤم"ة مأبورة وفرس مأمورةخري املال سكّ:" حديث- 
أورده الرضي يف باب صرف ما ال ينصرف يف الض3ناسبرورة والت.
، أورده يف باب شرط وزن الفعل يف منع "إنً اهللا تعاىل ينهاكم عن قيل وقال:" حديث- 
.والشاهد يف نقل الفعل إىل أمساء األجناس وهو قليل يف العربية،4الصرف
بثالثة أحاديث، هي ) إنما(باب الترتيب بني الفاعل واملفعول، وبيان معىن وقد استشهد يف- 

ال صالة :"r، وقوله"إنما الوالء للمعتق:"، وقوله"إنما األعمال بالنيات: "rقوله-: على الترتيب
".جلار املسجد إالّ يف املسجد

): هـ761ت (مغين اللبيب البن هشام األنصاري-4
ن هشام أنّ احلديث النبوي الشريف مصدر أساسي من مصادر االحتجاج يف اللّغة، يرى اب

يبلذلك أواله عناية كبرية، فأكثر من االستشهاد باألحاديث يف كتبه عموما، ويف كتابه مغين اللّب
) 95(خصوصا، الذي كثرت فيه مواضع االستشهاد حتى بلغت حد الكثرة، حنو مخسة وتسعني 

:اموضعا نذكر منه
، أورده يف موضوع األوجه اليت "وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون:"قوله عليه الصالة والسالم- 
).قد(تكون مبعىن ) إنّ(وقد احتج به حناة الكوفة يف أنها . 5املكسورة اخلفيفة) إن(ترد ا 
) إنّ(به يف باب ، استشهد"إنّ من أشد الناس عذابا يوم القيامة املصورون:" rقوله - 

.6املكسورة املشددة
ليس من الرب الصيام يف السفر، أورده ابن : ، أي"رِفَسأمأمصيامامربنليس م" وحديث- 

، وهو الوجه الرابع، حيث تكون كالتعريف، يف لغة طيء )أم(هشام يف باب الوجوه اليت ترد ا 
.7ومحري

5-هـ911ت(يوطيمهع اهلوامع للس :(

192،ص4جمسند اإلمام أحمد،- 1

.63، ص1جم،1،1998بيروت لبنان، طالكتب العلمية،شرح كافية ابن الحاجب، تح إميل بديع يعقوب، دار:رضي الدين االسترباذيينظر 2

.94،ص1شرح الكافية، ج: ينظر الرضي- 3

.98،ص1،جالمصدرنفسهينظر - 4

.    49، ص1، ج1991، 1الفاخوري،  دار الجيل، بيروت، طحمغني اللبيب، تح: هشام األنصاريابن- 5

.71، ص1ينظر المصدر نفسه، ج- 6

. 90،ص1،جالمصدر نفسه-  7
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، متتبعا يف ذلك من سبقه 1على الرغم من أنّ السيوطي كان من مانعي االحتجاج باحلديث
، إالّ أنه مل يستطع )هـ754ت (ان ، وأبو حي)هـ680ت(الضائع ابنيف فكرة املنع، وعلى رأسهم 

قليل من األحاديث جتاوز االستشهاد باألحاديث يف كتابه مهع اهلوامع، إذ جنده يستند إىل عدد غري 
بلغت مائة ومخسة ومخسني حديثا، وهو عدد كبري مل حيوه كتاب حنو سبقه، بل وأكثر من ذلك 

جند السيوطي يتعجب من جتنب الن حاة االستشهاد ببعض األحاديث، وهي شواهد صحيحة الشك
:" عاىل لقولهوالدليل على جواز إطالق صيغة التعجب، والتفضيل يف صفاته ت:"يف عربيتها، إذ يقول

، أي ما أمسعه وأبصره، وقول أيب بكر رضي اهللا عنه فيما رواه ابن إسحاق يف 2"أمسع به وأبصر
اهللا أرحم باملؤمنني من هذه " وقوله صلى اهللا عليه وسلم "...أي رب ما أحلمك"السرية عنه 

شواهد ، فهذه"اهللا أقدر عليك منك عليه:" ، وقوله البن مسعود وقد ضرب مملوكه"بولدها
أثر أيب بكر، وعجبت كيف مل يذكر هذين احلديثني بكي منها إالّصحيحة مل يذكر الس

.3"املشهورين، والعذر له أنه تكلّم عن التعجب ومها يف التفضيل
مهع اهلوامع(يوطي يف االستشهاد باألحاديث يف كتابه وقد كان منهج الس (ه يستدل هو أن

باألحاديث التفق ي تتوالقواعد النحوية، بل جنده حوية، ويترك األحاديث اليت ختالف القواعد الن
أحيانا ال يكتفي بطرحها فقط بل يطعن يف الر4ى تسلم له القاعدةواية حت.

:ومن أمثلة الكتاب نذكر
ملبتدأ أورده السيوطي يف باب ا" أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي، ال إله إالّ اهللا:" حديث

:اجلملة إن كانت نفس املبتدأ يف املعىن مل حتتج إىل رابط حنو:" اخلرب، حني يرد اخلرب مجلة، يقولو
 "اهللا، وإالّبيون من قبلي، ال إله إالّأفضل ما قلته أنا والنهلا من ضمري عائد على املبتدأ فالبد

.5"يربطها به
بتداء، كان أورده يف باب نواسخ اال" تمعا أو حمبـاعاملا أو متعلّما أو مسأغد"حديث - 

خمشري وأبو البقاء، واجلزويل، وابن عصفور، وأحلق قوم منهم الز:"وأخواا، يقول السيوطي
واح، وجعل من وقع فعله يف وقت الغدو والر: غدا، وراح، مبعىن صار أو مبعىن: بأفعال هذا الباب

. 31-30-29، ص 1،1998أصول النحو، تح محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، لبنان طعلماالقتراح في: السيوطي-  1

. 38:سورة الكهف،اآلية- 2

- 282،ص3م، ج1998، 1همع الهوامع، تحقيق أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، لبنان ط: السيوطي-  3

.46، ص2نفسه،جدرصينظر الم- 4

.316،ص 1همع الهوامع، ج: السيوطي- 5
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وتقول غدا زيد ضاحكا وراح " دو مخاصا وتروح بطاناتغ:" وحديث" أٌغد عاملا:" ذلك حديث
.1"عبد اهللا منطلقا ، أي صار يف حال ضحك وانطالق، ومنع ذلك اجلمهور منهم ابن مالك

وقد "يقول ،وشروطه) املفعول له( استشهد به يف باب" ةدخلت امرأة النار يف هر:" حديث- 
.2"ةيف هردخلت امرأة النار :"السببية حنو) يف(جير بـ

وقد جند السيوطي يف بعض األبواب من كتابه يستشهد جبملة من األحاديث يف املسألة 
أي ما جاز ،)جوازه(ان وغريهوخالفا أليب حي:" يف باب الضمائر، يقوللالواحدة مثلما هو احلا

جع(رورة يف النثر يف الضحنو قوله )للتناسب والس ،rفيما رواه احلاكم وغريه: " اللّهم رب
)تماواالس (بع الس)وما أظللن (األرضني الس الشياطني وما أضللنورب بع وما أقللن، ورب" ،

ث ملناسبته أظللن، وأقللن، وقوله يف حديث املواقيت يف وكان القياس أضلوا فأتى بضمري مؤن
وقو. بعوده على أهل املدينة ومن ذكر معهم) هلم(والقياس ) هن هلن(حيح الصار له فيما رواه البز

، نون املنادى املعرفة، ونصبه ملناسبة "أنفق بالال وال ختش من ذي العرش إقالال"يف مسنده وغريه 
ارجعن مأزورات غري :" ساء حني رجعن من اجلنازة فيما رواه ابن ماجة وغريهإقالال، وقوله للن

، أي ما رميت من )ما أضميتكلْ(:، والقياس موزورات بالواو، وقوله فيما رواه"مأجورات
.3"..أي ما رميته فغاب عنك ،مث مات) ودع ما أمنيت( الصيد فقتلته، وأنت تراه 

: كتب إعراب احلديث: ثانيا 
إنّ موقف النى جاء حاة األوائل من احلديث الشريف يف عدم االحتجاج به مل يدم طويال، حت

ية األحاحاة ممن أدرك أمهّبعض النديث يف إثبات صحغوية، حوية وتفسري الظواهر اللّة القواعد الن
ومن هؤالء الزّخمشري والعكربي والسة سابقيهم، هيلي وابن مالك، ومن جاء بعدهم، فخالفوا سن
وأخذوا يعتدمون باألحاديث يف استشهاداراسات ، وجعلوا من احلديث مصدرا أساسيا للد

اعد ويستدلّحوية، يستنبطون منه القوالنون به على صححوية واللّة القضايا النوا بإعرابه غوية، فاهتم
وصنفات كثرية، وصلنا منها ثالثة،فوا فيه مصناين والثّ، )هـ616ت(حلديث للعكربياإعرابلاألو

، يقول هذا األخري يف )هـ911ت(يوطي الث لإلمام السوالثّ، )672ت(إعراب احلديث البن مالك 
تابهمة كمقد":أكثر العلماء قدميا وحديثا من التضوا صنيف يف إعراب القرآن الكرمي، ومل يتعر

. 359، ص1المرجع نفسه، ج-  1

.100، ص2المرجع نفسه، ج- 2

.252-251، ص3همع الهوامع، ج: السيوطي- 3
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اين اإلمام مجال صنيف يف إعراب احلديث سوى إمامان، أحدمها اإلمام أبو البقاء العكربي، والثّللت
1"ين، وقد استخرت اهللا تعاىل يف تأليف كتاب يف إعراب احلديثالد.

: )هـ616ت (لإلمام العكربيإعراب احلديث-1
وأراد به إعراب ما شكل من ألفاظ يف األحاديث، ) إعراب احلديث(صنف العكربي كتابه 

هـ597ت(البن اجلوزي ) جامع املسانيد(ته من كتاب جامعا ماد(إذ يقول يف مقد ،نا مة كتابه مبي
أملي خمتصرا يف إعراب ما يشكل من فإنّ مجاعة من طلبة احلديث التمسوا مين أن":سبب تأليفه له

األلفاظ الواقعة يف األحاديث، وأنّ بعض الريب واة قد خيطئ فيها، والنr وأصحابه بريئون من
* املسانيد وأقرا إىل االستيعاب وهو جامع املسانيدحن، فأجبتهم إىل ذلك، واعتمدت على أمتّاللّ

زي رمحه اهللا، فذكرت منه، وهذا الكتاب موضوع محن بن اجلولإلمام احلافظ أيب الفرج عبد الر
بة على حروف املعجم، واهللا املوفّعلى أمساء الصحابة مرت2"وابق للص.

وقد أورد ما يقارب أربعمائة وثالثني حديثا، مستشهدا عليها بالقرآن الكرمي والشضا عر، متعر
ة، منتصرا ملذهب يراه أقرب لقواعد يف بعض األحيان ملسائل خالفية بني مدرسيت البصرة والكوف

د برأي خيالف فيه املدرستني، بعد أن يعرض ملختلف الوجوه والتخرجيات، فيطرح غة، وقد يتفراللّ
.حنرواية خالفت املألوف من كالم العرب، حاكما عليها باللّكلّ

:من األحاديث املستشهد ا يف الكتاب نذكرو
مبعىن ) ما(:قال الشيخ".يغسل ما مس املرأة منه" :اهللا عليه وسلمحديث أيب عن النيب صلى-

) املرأة(، وال جيوز أن ترفع )مس(مفعول ) املرأة(مضمر فيه يعود على الذي،و ) مس(الذي، وفاعل
: على معىن ما مست املرأة، لوجهني) مس(بـ 

.اءعل فال وجه حلذف التحقيقي ومل يفصل بينهما وبني الف) املرأة(أنّ تأنيث : أحدمها
أو المستم :" جل، وإىل أبعاضه حقيقة، ولذلك قال تعاىلأنّ إضافة اللّمس إىل الر:اينوالثّ

3"ساءالن،4زوإضافة اللّمس إليها يف اجلماع جتو.

08، 07، ص1،ج1987، 1طعقود الزبرجد على مسند اإلمام أحمد، تح أحمد عبد الفتاح وسمير حسين،دار الكتب العلمية،لبنان :السيوطي-1

.) المقدمة(

. صحيح البخاري ومسلم والترمذي ومسند أحمد: يضم هذا الكتاب-*

.صحيح البخاري ومسلم والترمذي ومسند أحمد: يضم هذا الكتاب-*

.41، ص1991، 1نبهان، دار الفكر المعاصر بيروت، طاإللهعراب الحديث، تحقيق عبد إ:لعكبري ا-1

.43اء، اآلية سورة النس -3

.43،44إعراب الحديث،ص: العكبري - 4
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، الةَالص: توضأ يف الشعب، فقلت يا رسول اهللاrأنّ رسول اهللا " :rحديث أسامة عن النيب -
، الةَأو تصلي الصأتريد الصالةَ:صب على تقديرالوجه الن: قال الشيخ".الة أمامكالص: فقال

.1"اآلن ال بل نؤخرها إىل أن نأيت ا مع العشاء اآلخرة باملزدلفة: فقال له ما معناه
أهله وماله وعمله، فريجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله : يتبع امليت ثالث" :حديث أنس- 
: ثالثة ألنّ األشياء املذكورة مذكرات كلّها لذلك قال: ، و الوجه أن يقال "ه ويبقى عملهومال

يرجع منها اثنان ويبقى واحد فذكر؟ واألشبه أنه من تغيري الرواة من هذا الطريق، وحيتمل أن يكون 
بعد ذلك الوجه فيه ثالث علق والواحدة علقة ال أنّ كال من هذه املذكورات علقة، مثّ إنه ذكر 

.2"محال على اللفظ بعد أن محل األول على املعىن
) أحد(بالرفع صفة لـ) غين(زائدة، و) من(، "ما من أحد يوم القيامة غين وال فقري" يف حديث- 

3"ما لكم من اله غريه":على املوضع،ألنّ اجلار و ارور يف موضع رفع، ونظريه قوله تعاىل

.باجلر على اللفظ أيضا) غين وال فقري(ر على اللفظ، وجيوز يف احلديث بالرفع على املوضع وباجل
:)672ت(إعراب احلديث البن مالك األندلسي -2

ميثّل ابن مالك منعطفا حامسا يف تاريخ الدحوي يف موضوع االستشهاد باحلديث رس الن
ريف، إذ أواله اهتماما كبريا وعناية بالغة،الشصدرا أساسيا من مصادر االحتجاج على ه موقد عد

الظواهر اللّةصححويةغوية وإثبات القواعد الن.
فصناهف كتابا يف إعراب احلديث مس'شواهد التصحيح ملشكالت اجلامع وضيح والت

حيحالص'،وقد اعتمد يف شرح مادواهد القرآنية فإن كان ما فيه شاهد ته على اإلكثار من الش
ض آلراء من سبقه  يف احلديث، فإن مل يكن فيه شيء عدل إىل أشعار العرب، كما تعرعدل إىل

حويني يف عدد من املسائل، خمالفا يف ذلك العكربي استنباط القواعد، وال جيد حرجا يف ختطيء الن
ن الرواية أحيانا ملخالفتها قواعد النحاة، وبذلك اختلف منهج ابن مالك عن منهجالذي كان يلح

إنّ أبا بكر رجل أسيف وإنه مىت يقوم " :العكربي، ومثال ذلك رأيه يف قول عائشة رضي اهللا عنها
بالواو خطأ والوجه حذفها ) يقوم(واية وقع يف هذه الر: قال العكربي،"مقامك، ال يسمع الناس

).اسالنعال يسم(هنا شرط، وجوابه) مىت(وإسكان امليم ألنّ 

.59المرجع نفسه، ص-  1

.79المرجع نفسه، ص-2

59سورة األعراف، اآلية  -3
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بـ ) إذا(فأمهلت، كما شبهت ) إذا(حمل على يف احلديث ت) مىت(أنّ الكبينما يرى ابن م
.1فأعملت) مىت(

:ومن أمثلة الكتاب نذكر
ى اهللا ، فقال رسول اهللا صلّ"يا ليتين أكون حيا إذ خيرجك قومك:" ورقة بن نوفل:حديث- 

، )إذا(مكان) إذ(ويف استعمال ،)ينليتيا (أورده ابن مالك يف باب " مي هجِرِخموأَ:" معليه وسلّ
حرف ) ليت(اليت تليها ) يا(ن أكثر الناس أنّ ظقلت ي":2"أو خمرجي هم"ويقول ابن مالك يف 

يا " ا، وتقدير قوله تعاىلليتين كنت حي، ديا حمم: نداء واملنادى حمذوف بتقدير قول ورقة على هذا
قد )يا ليتين(ألنّ قائل ؛وهذا الرأي عندي ضعيف. ليتين كنت معهم،، يا قوم3 "ليتين كنت معهم

4."يكون وحده، فال يكون معه منادى ثابت وال حمذوف

فاألصل فيه ويف أمثاله تقدمي حرف العطف على اهلمزة، " خمرجي هموأَ:" :rوأما قول النيب
5"عليكم آيات اهللاوكيف تكفرون وأنتم تتلى "حنو،م على غريها من أدوات االستفهامكما تقد ،

. 6فاألصل أن جياء باهلمزة بعد العاطف كما جيء بعده أخواا
، "انتدب اهللا ملن خرج يف سبيله، ال خيرجه إالّ إميان يب وتصديق برسلي" :rحديث النيب - 

ن هذا احلديث ضمري غيبة، مضافا إليه تضم" :يقول ابن مالك شارحا هذا احلديث شرحا حنويا
وضمري حضوري حضور أحدمها يف موضع جر بالباء، واآلخر يف موضع جر  بإضافة ،)سبيل(
)انتدب اهللا ملن خرج يف : ئق يف الظاهر أن يكون بدل الياءين هاءان، فيقالوكان الالّ،)بيلالس

ستغنيا عن تقدير وتأويل، لكن سبيله ال خيرجه إالّ إميان به وتصديق برسله، فلو قيل هكذا لكان م
. 7"ه بالياء حيوج إىل التأويل، ألنّ فيه خروجا من غيبة إىل حضورجميئ

استشهد به ابن "نيا عارية يف اآلخرةيا رب كاسية يف الد:" قول النيب صلى اهللا عليه وسلم- 
أكثر النحويني يرون أنّ معىن ":للتكثري ال للتقليل، إذ يقول) رب(مالك يف باب ترجيح كون 

.20و19شواهد التوضيح، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية لبنان،ص: ابن مالك - 1

.5و4،ص1،ج.اري في كتاب بدئ الوحيرواه البخ-  2

.73اآلية سورة النساء، -3

.04شواهد التوضيح، ص : ابن مالك 4

. 101سورة آل عمران، اآلية -  5

. 11، 10نفسه، ص صدرالم-  6

32، 31، صالمصدر نفسه-  7
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على ذلك كثري، نص، والصحيح أنّ معناها يف الغالب التضيوأنّ ما يصدر ا املرب التقليل 
سيبويه ودلت شواهد الن1"ظم عليهثر والن.

3-هـ911ت(يوطيإعراب احلديث للس(:
ف الساه صنيوطي كتابا يف إعراب احلديث مس)برجد على مسند اإلمام أمحدعقود الز (

وكتاب ،ا جاء يف كتاب إعراب احلديث للعبكريحاديثه املشكلة، مستفيدا ممخصصه إلعراب أ
به على طريقة املسانيد، فهو جيمع األحاديث اليت يرويها شواهد التوضيح لإلمام ابن مالك، وقد رت

.كلّ صحايب يف مسند خاص به
انيف، وأنّ ما ورد فيه ويعود سبب تأليفه هذا الكتاب إىل ندرة ما ورد يف هذا الباب من التص

من الرتر القليل، ال يروي الغليل ويشفي العليل، ولذا تطلّع إىل تصنيف كتاب مستوعب جامع 
.2وغيث على رياض كتب املسانيد واجلوامع، جامع شامل للفوائد البدائع

: ومن األحاديث اليت وردت يف  الكتاب نذكر
،يستشهد السيوطي يف شرح هذا 3"استمتع افإن جاء صاحبها وإالّ:" حديث اللقطة-

تضمن هذا احلديث حذف جواب " قال ابن مالك يف توضيحه: احلديث بكالم ابن مالك إذ يقول
فإن جاء صاحبها : فإنّ األصل"الثانية، وحذف الفاء من جواا" إن"األوىل وحذف شرط " إن"

.4"أخذها وإن ال جييء فاستمتع ا
أي صادفت رحبا مها منصوبان بفعل مضمر وجوبا،" قالوا مرحبا به وأهال" حديث اإلسراء-

مرحبا نصب على :وقال القاضي عياض والنووي. اء، أي سعة، ووجدت أهال فاستأنسبضم الر
قاء، ومعناه صادفت رحبا الرب وحسن اللّ:تريد به،املصدر وهو لفظ استعملته العرب وأكثرت منه

.5وسعة وبرا
من أجله، ورزقه وأثره وشقي أم : فرغ اهللا إىل كل عبد من خلقه من مخس:" ثحدي-
عطفا على ما رولو ج،"وأهو شقي" :فع على تقديرالرال جيوز فيه إالّ":، قال أبو البقاء"سعيد

.6"فرغ من شقي أم سعيد مل يكن له معىن:قبله مل جيز، ألنه لو قلت

104، ص المصدر نفسه-  1

.08، 07، ص 1على مسند اإلمام أحمد، ،جعقود الزبرجد: السيوطي : ينظر- 2

. 135شواهد التوضيح، ص: ابن مالك -  3

.    19، ص1عقود الزبرجد، ج: السيوطي - 4

.27، ص1، جنفسهالمرجع - 5

. 112، ص2، جنفسهالمرجع -  6
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مما تقدم يتضح لنا جليحاة قدميهم وحديثهم، وعلى اختالف مذاهبهم قد اهتموا ا أنّ الن
باحلديث الشريف واحتجنا ال نكاد نتصفّوا به يف مصنى أنم على درجات متفاوتة، حتح كتابا فا
وجنده يستشهد باحلديثحو منذ سيبويه إىل يومنا هذا إالّمن كتب الن .

:كتب املعاجم واحلديث: ثالثا
سنتناول يف هذا املبحث أشهر املعاجم العربية اليت احتج فيها أصحاا باحلديث الشريف، 
واليت ميثّل كلّ منها نوعا متميزا عن غريه من املعاجم، وذلك لبيان مدى صلة هذه املصنفات 

:واهتمامها باحلديث، وهذه املعاجم هي
:)هـ458ت ( احملكم البن سيدة - 1

بل جعل من احلديث معينا ،ابن سيدة من إيراد احلديث، وشرح ألفاظه يف احملكملقد أكثر 
وأما ما ضمناه كتابنا " :ومصدر أساسيا ملادة معجمه، يقول يف املقدمة مشريا إىل مصادر احملكم
وتفاسري القرآن، وشروح *هذا من كتب اللغة فمصنف أيب عبيدة، واإلصالح واأللفاظ واجلمهرة

.1"احلديث
؛يتليب والنظام الصواونظام احملكم هو نفسه نظام العني، حيث رتبه ابن سيدة على طريقة التق

ويقلبها على األوجه احملتملة، مستشهدا عليها بالقرآن الكرمي واحلديث مافيأخذ مادة لغوية
.معاين الشواهد وداللتها-أحيانا–ا حالشريف والشعر، وكالم العرب، موض

:ثلة األحاديث الواردة يف احملكم ما يليومن أم
استشهد به يف ،"ذهب ثلثا دينهما تضعضع أمرؤ آلخر، يريد به عرض الدنيا، إالّ:" حديث-

...ل، وقد ضعضعه األمر فتضعضعاخلضوع والتذلّ: الضعضعة: إذ يقول) ض،ع،ع(شرح مادة 
".ذهب ثلثا دينهما تضعضع أمرؤ آلخر يريد به عرض الدنيا إالّ" ويف احلديث

2"قلَّ:وتضعضع ماله،جل ضعف وخف جسمه من مرض أو حزنوتضعضع الر.
: العجم والعجم:" يقول،)ع،ج،م(يف شرح مادة هأورد،"جرح العجماء جبار:" حديث- 

أي ال دية فيه وال ،"جرح العجماء جبار":ويف احلديث، كلّ يمة: والعجماء... خالف العرب
واستعجمت عليه ،سكت: ، وصالة النهار عجماء، إلخفاء القراءة فيها، واستعجم الرجلقود

، واإلصالح، كتاب إصالح المنطق البن السكيت، ومعه )حديث كل على حدهفي القرآن وفي ال( كتاب الغريبين:يقصد بمصنف أبي عبيدة-*

. كتاب األلفاظ البن السكيت كذلك، وأما الجمهرة فهو البن دريد
.   15، ص1،ج1958، 1المحكم والمحيط األعظم، تح مصطفى السقا وحسين نصار، معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، ط: ابن سيده-1

.)ض،ع،ع(، مادة 29،ص1ع نفسه،جالمرج- 2
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كم يصلي، دكان أحاإذ":ومنه حديث عبد اهللاس،انقطعت، فلم يقدر على القراءة من نعا: قراءته
. 1"فاستعجمت عليه قراءته فلينم

،)بعل) ( لعب(لوب مادة استشهد به يف شرح مق،"ام أكل وشرب وبعالإنها أي:" حديث-
والبعل ،نةة واحدة يف السمراألرض املرتفعة اليت ال يصيبها مطر إالّ:البعل" :يقول ابن سيدة

مالعبة املرء أهله، وقيل البعال: والتباعل واملباعلة والبعال"...واجلمع بعال وبعول وبعولة،وجالز :
النكاح، ومنه احلديث يف أيشريقام الت: "هإنعوروى ،"ام أكل وشرب وبعالا أيأنّ :" اسن ابن عب

يعين بالقران ،"ل وقرانا عائشة اليوم يوم تبعي:كان إذا أتى يوم اجلمعة قالrرسول اهللا 
2"زويجالت.

وكبش ...حيوان ومجعه أفحل وفحول وفحولة وفحال وفحالةكر من كلّالذّ: الفحل-
أنه بعث رجال ":ويف حديث ابن عمر رضي اهللا عنه،ه ونبلهيشبه الفحل من اإلبل يف عظم،فحيل

. 3"وبالفحيل ما ذكرنا،أراد بالفحل غري اخلصي" اشتره فحال فحيال: فقال،يشتري أضحية
)هـ538ت ( أساس البالغة للزخمشري-2

*:
ب أوائل حبس، رتيب اهلجائي األلفبائياعتمد الزخمشري يف معجمه أساس البالغة على الت

القرآن الكرمي :وهي،ته من مصادر االحتجاج املعروفةيد، وقد مجع مادرالكلمات بعد التج
واحلديث الشني ياجلاهلوشعر،اءفصحوغريهم من ال،)يكعمر وعل(حابة ريف، وأقوال الص

.واملخضرمني واإلسالميني
ويبدو الزاثاهتمام باحلديريفه هذا مهتما كبخمشري يف مصنريف، وهي عادته يف لنبوي الش

اكلّ كتبه ومصنعنده مصدرا متثلفاته األخرى، حيث يكثر من االستشهاد باألحاديث كو
.غةيف اللّأساسيا من مصادر االحتجاج

: ومن أمثلة ذلك نذكر
،)بكأ(أي قلة كالم، استشهد به يف شرح مادة " ءحنن معاشر األنبياء فينا بك:" حديث-

، ...العني، قل ماؤها تومن ااز بكؤ،وقد بكؤت،لنبىء قليلة الكالناقة تب" :ول الزخمشرييق
.1"قل عطاؤها, قل كالمها، وأيد بكاء،: بكؤت عيين و عيون بكاء قل دمعها، وألسنة بكاءو

.)عجم(، مادة 208،ص1المرجع نفسه،ج- 1

)   فعل(،مادة 123، ص2المرجع نفسه، ج -2

)  فحل(، مادة264، ص3المرجع نفسه، ج- 3

لحقيقية والمعاني المجازية لأللفاظ، مقتبسا تعبيرات بأكملها من الكتب األدبية صنف الزمخشري هذا المعجم قصد التفرقة بين المعاني ا-*

.  لتوضيح داللة المفردات داخل السياق، وقد تجاوز فيه قاعدة عصر االحتجاج
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:)بكر(يقول الزخمشري يف مادة ،"ال يزال الناس خبري ما بكروا بصالة املغرب:" حديث-
الة إذا صالّها يف ومن ااز بكّر بالص.. ر وابتكر وتبكر، خرج يف البكرةر املسافر وأبكر وبكّبك"

ال يزال الناس خبري ما بكّروا بصالة املغرب، وبكّر إىل صالة اجلمعة، " أول وقتها، ويف احلديث
ل وقتها، وابتكر الشله: يءخرج إليها يف أو2"أخذ أو .

جزع الوادي، قطعه : " يقول،)ج ز ع(أورده يف مادة ،"عوى ازح بالنكان يسب:" حديث- 
أي صار ،ع وجمزع قد أرطب بعضه وبعضه غضجمزرسوب،عزوجرسوجزع الب...عرضا
ككّحوهو الذي " عوى ازبالنحكان يسب" ويف احلديث،رييف اختالف لونه أو صعِزكاجلُ

ى صار ذا لوننيحت،3"ع، فيه بياض ومحرةومنه حلم جمز.
شفتيها، يرشفها، ورف يرفتبا: رفف،"ني ألرف شفتيها وأنا صائمإ" حديث أيب هريرة-

.4أكله: ل وحنوهقالب
:)هـ711ت(لسان العرب البن منظور -3

على مخسة مصادراعتمد صاحبه يف مجع مادته ،يعد لسان العرب أضخم املعاجم العربية
، والصحاح )هـ485ت(سيدةالبنواحملكم،)هـ370ت(لألزهريغةاللّذيب: هي

، واجلمهرة البن دريد، والنهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري، وقد )هـ393ت(للجوهري
ل ترتيب معجمه ترتيب الصلسهولة منهجه وبساطة ترتيبه، فقد ،حاح يف األبواب والفصولفض

.لكن حسب أواخر الكلمات بعد التجريداه ترتيبا ألفبائيرتب
عه يف الشرح وإفاضته يف ذكر الرز ابن منظور يف معجمه هذا بتوسواة والعلماء وقد متي

:ومن أمثلة ذلك نذكر.ريفواهد، خاصة من احلديث النبوي الشغويني، وكثرة الشواللّ
،؟rكيف أصبح رسول اهللا":رضي اهللا عنهمايلعلقال العباسrيف حديث مرض النيب - 

: إذ يقول،)برأ(مادة شرح وقد استشهد به ابن منظور يف ،"قال أصبح حبمد اهللا بارئا، أي معاىف
"ه ال يكون منه مرض، ويف حديث الشه أروى وأبرى، أي يربئه من أمل العطش، أو أراد أنرب فإن

غري رى،هكذا يروى يف احلديث أب: قال،"رث الكباءفإنه يو"ألنه قد جاء يف حديث آخر 
.5"مهموزة ألجل أروى

)بكأ(، مادة 72، ص1، ج1998، 1محمد باسل، دار الكتب العلمية، لبنان طتح أساس البالغة،: الزمخشري - 1

.)بكر(، مادة 73، ص1نفسه، جدرصالم -2

.)جزع(، مادة 138، ص1نفسه، جصدرالم- 3

.) رفف(، مادة 370، ص1، جالمصدر نفسهينظر  -4

.،باب الهمزة) برأ(، مادة 1992، 1لسان العرب، دار صادر، بيروت لبنان، ط: ابن منظور - 5
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سئت بلو كان أبو طالب حيا لرأى سيوفنا وقد :" قال بعد وقعة بدرrويف احلديث أنّ النيب -
األماثل، قال : اعتادت واستأنست، واملياثلالسني وكسرها،بفتح تأبسئت وبِس،"لثبامليا

.1"فسرهكذا: ابن األثري
دون عنه ومينعون من صأي ي،"يرد علي يوم القيامة رهط فيحلؤون عن احلوض:"حديث- 
.2"وروده

أي ال نفسه عليه السالم،أراد باألهل" ليس بك على أهلك هوان" :ويف حديث أم سلمة- 
صلى اهللا أنّ النيب:ويف احلديث " :ويقول يف شرح لفطة آهل،يعلق بك وال يصيبك هوان عليهم

ب الذي ال عزالذي له زوجة وعيال، وال:اآلهل،"والعزب حظال حظنيآلهعليه وسلم أعطى ا
.3"زوجة له

:وقد يستشهد يف مادة واحدة بأكثر من حديث مثل
"أي مجيلة مليحة ويف احلديث،"ءمث عرضت له امرأة حسناء مجال:"...يف حديث اإلسراء

إنّ اهللا "ل يقع على الصور واملعاين، ومنه احلديث اواجلم:قال ابن األثري،"الءجاء بناقة حسناء مج
.4"، أي حسن الفعال كامل األوصاف"مجيل حيب اجلمال

:)هـ770ت(للفيومي: املصباح املنري-4
(هـ623ت (هذا املعجم يف األصل شرح لكتاب عبد الكرمي الرافعي  فتح العزيز على ) 

(هـ505ت(وهو شرح لكتاب الغزايل،)زكتاب الوجي واعتمد ،5)كتاب الوجيز يف الفروع) 
وأقوال ،والشعر ولغة العرب،واحلديث الشريف،يومي يف مجع مادة معجمه على القرآن الكرميفال

وكنت مجعت أصله من حنو سبعني مصنفا ما بني مطول ":يقول يف مقدمة كتابه،العلماء السابقني
قتيبة، والنهاية البن األثري، نحنو غريب احلديث الب،ا راجعت كثريا منه، ملا أصابهوخمتصر، فمنه م

واية يف الروجنده ال يكتفي بنقل األحاديث فقط بل يطعن أحيانا .6.."رويعبيدة اهلأليبنيوالغريب
فصلوا قعودا أمجعني":واية أو خيطئ الرواة من احملدثني، مثل قوله يف حديثالر"ه ، فغلط من قال أن

نصب على احلال، ألنّ ألفاظ التوكيد معارف، واحلال ال تكون إالّ نكرة، وما جاء منها معرفة 

.) بسأ(نفسه، مادة صدرينظر، الم- 1

.)حأل(نفسه، مادة صدرمال- 2

.، باب الالم)أهل(لسان العرب، مادة : ابن منظور - 3

. 70، ص، باب الالم)جمل(نفسه، مادة رصدالم- 4

.203، ص2002في علم اللغة عند العرب ورأي علم اللغة الحديث، دار المعرفة الجامعية، مصر : ينظر، شرف الدين علي الراجحي - 5

. 5ص. ،  د ط، المقدمة2003المصباح المنير، دار الحديث، القاهرة، : يالفيوم - 6
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ل بالنما هو تصحيف من فصلُّ:كرة، والوجه يف احلديثفمسموع وهو مؤووا قعودا أمجعون، وإن
احملدل، ومتس1"ك املتأخرون بالنقلثني يف الصدر األو.

:ث اليت ذكرهاومن األمثلة على األحادي
، وما قد خترج إليه )بات(استشهد به يف شرح مادة ،"فإنه ال يدري أين باتت يده:"حديث- 

بات مبوضع كذا : وقد تأتى مبعىن صار يقال: بات: من معاين أخرى غري املعىن املعروف لغة، يقول
، واملعىن "باتت يدهفإنه ال يدري أين :"rوعليه قوله ،أي صار به سواء كان يف ليل أو ار

وعلى هذا املعىن قول الفقهاء، بات عند امرأته ليلة، أي صار عندها سواء حصل صارت ووصلت،
.2"معه نوم أم ال

وجد يف :يقول،)جد(أورده يف شرح مادته ، "هن جد وهزهلن جددثالث ج" حديث- 
" نه قوله عليه الصالة السالموم،كالمه جدا من باب ضرب، ضد هزل واالسم منه اجلد بالكسر

جل يف اجلاهلية يطلّق أو يعتق أو ينكح مث يقول كنت ألنّ الر،"ثالث جدهن جد وهزهلن جد
ثالث جدهن :" rفقال النيب ،3"خذوا آيات اهللا هزواوال تت:" فأنزل اهللا قوله تعاىل،العبا ويرجع

.4"لألحكام الشرعيةاوتقرير،ألمر اجلاهليةإبطاال" جد
،"قيبرور وعذق احلُعى عن اجلُ" ديث احلويف،مر لرداءتهقل من التاحلبق مسي به الد: حبق- 

د، قال أبو حامت حدثين األصمعي قالاملراد به إخراجهما يف الصنس أمسعت مالك بن :دقة عن اجلي
ق اجلعرور وال مصران الفأرة وال عذق ابن ا:" ث قالحيدقال األصمعي ،"حلبيقال يأخذ املصد

بزيادة ' عذق ابن احلبيق'ويف الثاين ' عذق احلبيق'ي احلديث األول ففألنهن من أردئ متورهم، 
.5"ابن

:كتب غريب احلديث-رابعا
كما أنّ الغريب من الناس إنما هو البعيد عن ، الغريب من الكالم هو الغامض البعيد من الفهم

:هل، والغريب من الكالم يقال به على وجهنيالوطن املنقطع عن األ
.ال يتناوله الفهم إالّ عن بعد ومعاناة فكره،أنه بعيد املعىن غامض:بهدأحدمها أن يرا

.151، صالمرجع نفسه- 1

.، كتاب الباء94المرجع نفسه، ص- 2

.229، اآليةالبقرةسورة -  3

).جدد(، مادة 127، ص1المرجع نفسه، ج - 4

.)حبق(، مادة 163، ص2المرجع نفسه، ج- 5
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به الدار من شواذ قبائل العرب، فإذا وفدت إلينا تكالم من بعد: والوجه اآلخر أنه يراد به
.1الكلمة من لغام استغربناها

ما وقع يف متون األحاديث من :" هو)هـ643ت(وغريب احلديث كما يعرفه ابن الصالح 
.2"األلفاظ الغامضة البعيدة عن الفهم، لقلة استعماهلا

وهذا الفن من أهم فنون احلديث واللّغة وأخطرها، فاخلوض فيه صعب، ومن ذلك وجب 
حالابن الصبوية، يقول االحتياط يف تفسري األلفاظ الن: "يقبح جهله بأهل احلديث هذا فن مهم

ن واخلائض فيه حقيق بالخاصة، مثّ بأهل العلم عامي جدير بالتوقّيحتة، واخلوض فيه ليس باهلير،
ي أكره : ئل أمحد بن حنبل عن حرف من غريب احلديث، فقالوقد سسلوا أصحاب الغريب، فإن

.3"فأخطئن ظبالrأن أتكلّم يف قول رسول اهللا 
ئل عن معىن لفظة ملاّ سr" ،ر حديث رسول اهللا أنا ال أفس:" كما روي عن األصمعي قوله

.4زا يف التفسريفقد كان متحر، "هبسقبِاجلار أحقr:":يف قوله ) أسقب(
،من وضع أول مصنفحاة، حىت اختلف يفغويني والنوقد اهتم ذا الفن مجهور كثري من اللّ

نّ إ: وقيل، 5"أول من صنف الغريب يف اإلسالم النضر بن شاميل" :احلاكم أبو عبد اهللا احلافظقال
)هـ210ت(أبو عبيدة معمر بن املثىن التميمي البصريهويئاشنّ أول من مجع يف هذا الفن إ

6.
ومن أشهر املؤلفني،حلديث، وكثرت كثرة عجيبةاغريب يفوبعد ذلك تتابعت املصنفات 

،)هـ204ت(احلسن النظر بن شاميلأبويف هذا الفن، أبو عبيدة معمر بن املثىن، 
*واألصمعي

، )هـ224ت(وحممد بن املستنري قطرب، وأبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي)هـ213ت(
، وأبو بكر )هـ320ت(، وأبو العباس ثعلب، وبن كيسان)هـ283(، واملربد)هـ276ت(وابن قتيبة

، وأبوعبيد)هـ388ت(أبوسليمان اخلفاجيو، )هـ347(وابن درستويه، )هـ327ت(األبناري

.1203، ص2دار العلوم الحديثة، لبنان، ج،كشف الظنون، تصحيح وتعليق محمد شرف الدين : حاجي خليفة : ر ينظ- 1

.245، ص1981نور الدين عتر، المكتبة العلمية، لبنان علوم الحديث، تح: ابن الصالح - 2

.245المرجع نفسه، ص- 3

.110، ص2001، 1اللغة، مراجعة بركات يوسف، المكتبة العصرية، لبنان، طالبلغة في تاريخ أئمة : ينظر الفيروز آبادي   -4

.246علوم الحديث، ص: ابن الصالح - 5

، وابن 03، ص1الفائق، ج: ، والزمخشري246علوم الحديث، ص: وابن الصالح،1203، ص2كشف الظنون، ج: ينظر حاجي خليفة - 6

بغية : ، والسيوطي05، ص1، جهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، دار الفكر، لبنان، دط، دتفي غريب الحديث، تح طاالنهاية: األثير

.294، ص2جالفضل إبراهيم، دار المكتبة العصرية، بيروت لبنان، دط، دت،وفي طبقات اللغويين والنحاة، تح  أبالوعاة
ه يحتمل أن يكون قال ذلك أوال، ثم رأى  من يجترئ ألنّ..." ليه الصالة والسالم أنا ال أفسر حديث رسول اهللا ع":وال منافاة بينه وبين قوله-*

:يقولوعلى شيء من الغريب على ما يتحقق خطأ، فرأى المصلحة في التفسير، أو يكون ماشيا في ذلك على سنن ما نقل، وهو أنه يذكر اللفظة 

. 1204، ص2كشف الظنون، ج:ينظر حاجي خليفة. العرب تريد بهذه اللفظة عند إطالقها كذا
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،وابن )هـ606ت(األثريوابن، )هـ590ت(انه،وابن الد)هـ538ت(، والزخمشري)هـ401ت(اهلروي
)هـ646ت(احلاجب

1.
: فات يف هذا املوضوعوفيما يلي أشهر املؤلّ

القاسم بن ا تأثرا بكتاب أيب عبيدفه هذؤلّصنف ابن قتيبة م: غريب احلديث البن قتيبة-1
له، مما جعل كتابه غفأاذا حذوه وزاد عليه مستدركا ما تركه ابن سالم، مستدركا محسالم، ف

وأرجو أن ال يكون بعد هذين ":يفوق كتاب أيب عبيد ويكربه، يقول ابن قتيبة يف مقدمة كتابه
ترتيبا خاصا، ابتدأ بتفسري دتهتب ماوقد ر.2"الكتابني من غريب احلديث ما يكون ألحد فيه مقال

يث النيب صلى اهللا عليه وسلم، مثّ تاله بأحاديث صحابته رجال رجال، مثّ أحادغريب حديث
.ري منسوبة ذكرها أصحاب اللّغةالتابعني، وختمه بذكر أحاديث غ

:ومن أمثلة الكتاب نذكر
طول :" فقال،الصالةسئل عن فضلحنيrحديث القنوت، أصله القيام، ومنه قول النيب - 
كوع أو ألنه كان يدعى به، وهم قيام قبل الر،عاء قنوتأي طول القيام، وإنما قيل للد،"القنوت

.3"بعده
ع لاطفال،"املصعد حتى يعترض لكم األمحرعالطكلوا واشربوا وال يهدينكم ال:" rقال النيب -

هو من هدت الشيء، إذا حركته أو أقلقته، واألمحر ) هدينكمال ي(املصعد هو الفجر األول، وقوله 
هو الفجر الثاين، وفيه يبني اخليط األبيض من اخليط األسود، وذلك عند ارفضاض عمود 

.4"الصبح،وانتشار الضوء يف األفق 
أم سليم ملا أرسلها تنظر إىل امرأة، اخماطب،"مشي عوارضها وانظري إىل عقبيها:" rقوله -

األسنان اليت يف عرض الفم، وعرضه جانبه، وهي ما بني الثنايا واألضراس، وأحدها : لعوارضوا
.5"ة العارض، والعارضنيامرأة نقي: عارض، يقال

احلبل : اجلرير،"من أصبح من غري وتر، فأصبح وعلى رأسه جرير فيه سبعون ذراعا" :rقوله -
اقة من أدم، وال أحسبه مسيكون يف عنق النجل جريرا إالّ به، و اجلديل أيضا يكون يف العنق، ي الر

:" لبين عبد املطلب وهم يرتعون على زمزمrفإذا كان يف األنف فهو زمام، ومنه قول رسول اهللا 

. 1204، ص2ينظر المرجع نفسه، ج. -1

.  07-06، ص1،  ج1988، 1غريب الحديث، تعليق وتوثيق نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، لبنان ط: ابن قتيبة - 2

.18، ص1المرجع نفسه، ج- 3

19، ص1المرجع نفسه، ج -4

.161، ص1المرجع نفسه، ج-5
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ومسي " م فلوال أن يغلبكم الناس عليها لرتعت معكم، حتى يؤثر اجلرير بظهريكانزعوا على سقايت
.1جرير ألنه جير

) هـ401ت(يغريب القرآن واحلديث أليب عبيد أمحد بن حممد اهلرو: كتاب الغريبني-2

غة، وقد مجع فيه بني غريب القرآن الكرمي وغريب تلميذ األزهري صاحب كتاب ذيب اللّ
احلديث، ورت2مهبه على حروف املعجم، على وضع مل يسبق فيه، ومجع ما يف كتب من تقد.

بغريب احلديث، مستشهدا مادته على تفسري غريب القرآن، مثّ يثينوقد اعتمد يف عرض
وكتايب :" مة كتابهغة، يقول يف مقدعلى كلّ ذلك بالشعر، مستندا على أقوال أئمة التفسري واللّ

غة، مثّ احتاج إىل معرفة غرائبها، وهو موضوع هذا ملن محل القرآن وعرف احلديث، ونظر يف اللّ
.3"جمة، نبدأ باهلمزة فنفيض ا على سائر احلروف حرفا حرفاعلى نسق احلروف املع

:ومن أمثلة الكتاب
إنكم ستلقون بعدي :" لك، ويف احلديث، أي فض4"تاهللا لقد آثرك اهللا علينا:" قوله تعاىل- 

.5"أي يستأثر عليكم فيفضل نفسه عليكم يف الفيء واألثر،"ةأثر
ويف ..ثجاهابا، ثججته أثج، أي سياال صب6"اجاماء ثجا من املعصراتوأنزلن":قال تعاىل- 

.7لبيةوت بالتفالثج سيالن ماء اهلدي، والعج رفع الص،"أفضل احلج العج والثج:" احلديث
وح، كاك واللّواجلو هو اهلواء البعيد من األرض، وهو الس،8"يف جو السماء:" قوله تعاىل- 

قال ،"انيهاهللا برحه أصليانجوحانيا، فمن أصلا وبريانإنّ لكلّ امرئ جو:" لمانويف حديث س
.9"عالنيتههه سره، وبرانييعين جبوان: بعضهم
3-هـ538ت(خمشريالفائق يف غريب احلديث للز(:

77، ص2نفسه، جالمرجع  - 1

.1206، ص2كشف الظنون، ج: ينظر حاجي خليفة- 2

.، المقدمة 1الغريبين، ج: أبو عبيدة أحمد الهروي  -3

.91سورة يوسف، اآلية- 4

59. ، ص1المرجع نفسه، ج -5

14، اآلية النبأسورة -  6

.78ص،2الغريبين، ج:أبو عبيدة أحمد الهروي- 7

. 79سورة النحل، اآلية   - 8

. 475، ص2الغريبين، ج: أبو عبيد أحمد الهروي   - 9



29

ف الزاهصنبه على حروف املع،)الفائق(خمشري كتابه يف غريب احلديث ومسجم، وقد رت
باب مرتب على احلرف األول من الثاين، فهو يذكر اهلمزة مع الباء مثال، مثّ اهلمزة مع التاء، لّفك

. هكذاواء ثمثّ مع ال
ن معىن عبارة، يبث ومبا أنّ الزخمشري عامل بالنر كلمة أو يبيحو والبالغة، جنده حني يفس

كالم العرب، وأشعارهمحو والبالغة، ويكثر من االستشهاد بآراءه يف الن.
نا منهجه يف صناعتهيقول يف مقدعند صنعة هذا الكتاب غري آل تذهب:" مة الكتاب مبي

جهدا، وال مقصر عن مدى فيما يعود ملقتبسه بالنحص).(..من اقتضاب ترتيب سلت فيه م
كلمات األحاديث نسقا ونومن اعتماد فَ)..(.داضرِسمحِوضلعت به على صح، اطّفْوكشف م

احلقيقة اطّحاق املعىن وفضالعا مؤدفس وثلج الصدر مع االشتقاق غري املستكره، اه طمأنينة الن
والتصريف غري املتعس1.".*اظر يف نص سيبويه وتقرير الفسويف، واإلعراب احملقق البصري، الن.

:ومن شواهد الكتاب نذكر
خمشري يقول الز،"من حممد رسول اهللا إىل املهاجر ابن أبو أمية: حجرلوائل بن rكتابه - 

رف، ه اشتهر بذلك وعألن؛فعه يف حال الرظترك يف حال اجلر على لف" :)أبو أمية(يف ختريج 
.2"سفيانوعلي بن أبو طالب، ومعاوية بن أب: فجرى جمرى املثل الذي ال يغير، وكذلك قوهلم

قلبت الواو ف،"أحد أحد" :اطبا سعد بن وقّاص ملاّ رآه يومئ بإصبعيهخمrالنيب حديث- 
فقد تلعب ا القلب مضمومة ومكسورة ومفتوحة، واملعىن ،آحاد وإحدىومهزة، كما قيل أحد

.3"ر بأصبع واحدةشأ
ن، من اخلائتؤون األمني، ويخحش والبخل ويفاعة حتى يظهر الال تقوم السr ":قول النيب -

هوتلك الوحوت، قالواعول، وتظهر الت:يا رسول اهللا وما الوحوت؟ قالعول؟ وما الت :عول الو
اس وأشرافهم، والتحوتوجوه الن :اس ال يمالذين كانوا حتت أقدام الن يقول الزخمشري، "علم:

امسا، )فوق(الذّي هو ظرف نقيض ) حتت(شبه األشراف بالوعول الرتفاع مساكنهم، وجعل "
.4"عندي كذا، أو لك عندي: فأدخل عليه الم التعريف، ومثله قول العرب ملن يقول ابتداء

.اسم قرية بفارس) فسا(هو أبو علي الفارسي، نسبة إلى :الفسوي-*
. 12ص،1، ج1993، دار الفكر، لبنانإبراهيمالفائق في غريب الحديث، تح محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل  : الزمخشري-1

.14، ص1المرجع نفسه، ج- 2

.21، ص1المرجع نفسه، ج- 3

.148، ص1المرجع السابق نفسه، ج- 4
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أال أنبئك :" قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال-
قال!ة؟ قلت بلىبأهل اجلن :ره، أال ف ذي طمرين ال يؤبه له، لو أقسم على اهللا ألبكلّ متضع

أنبئك بأهل النار؟ كلّ جظ جما اجل: قلت. ظ مستكربعخم، قلت ما اجلعظ؟ قال ظ؟ قال الض
قيل للضخم اجلظ، من جظه بالغصة إذا كظه ا، أي أشجاه، كما قيل له ،..."العظيم يف نفسه

.1"جل إذا ذهبم اجلعظ لذهابه بنفسه، من أجعظ الرعظّتائض من جرض، و للمرج
:)هـ606ت(النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري -4

روي، وغريب احلديث البن موسى همجع ابن األثري مادة كتابه من الغريبني للوقد
وقد رتب مادة كتابه ،2 "إليهما ما وجده من غرائب يف كتب احلديثامضيف)هـ581(هاينباألص

.باحلرف الثالث منهاعهماتباو إثّاين من كلّ كلمة على حروف املعجم بالتزام احلرف األول وال
: ومن أمثلة الكتاب

ة من الطريقة املصطفّ: كةالس،"خري املال مهرة مأمورة، وسكة مأبورة:" وفيه حديث) أبر(- 
ا فهي مأبورة ومؤبرة، واالسم اإلبار: حة، يقالخل، و املأبورة امللقّالنوقيل ،أبرت النخلة وأبر

ومنه حديث علي بن ، خري املال نتاج، أو زرع:سكة احلرث، و املأبورة املصلحة له، أراد: ةالسك
.3 "صب وال بقي منه أبراأصابكم ح" :أيب طالب يف دعائه على اخلوارج

)مجع(ثر من حديث يف شرح املادة اللغوية الواحدة كما هو احلال يف مادةكوقد يستشهد بأ
وقيل هو املؤلّف بني ،هو الذّي جيمع اخلالئق ليوم احلساب" اجلامع"عاىلتيقول يف أمساء اهللا 

.املتماثالت واملتباينات، واملتضادات يف الوجود
،يعين القرآن، مجع اهللا بلطفه يف األلفاظ اليسرية منه معاين كثرية" أتيت جوامع الكلم" وفيه 

كان يتكلم جبوامع الكلم، أي أنه كان كثري أنه" :ومنه احلديث يف صفته صلى اهللا عليه وسلم
هي اليت جتمع "ب اجلوامع من الدعاءحكان يست:"واحلديث اآلخر.4"املعاين قليل األلفاظ

5"احلة واملقاصد الصحيحة، أو جتمع الثناء على اهللا تعاىل وآداب املسألةاألغراض الص.
.6  "ومجاع و مجاع, اجلوامع" معىنمث يتبع هذه األحاديث بسبعة أحاديث أخرى يشرح فيها 

. 340، ص2الفائق، ج: الزمخشري  - 1

. 10، ص1النهاية في غريب الحديث واألثر، ج: ينظر ابن األثير  -2

.13، ص1، جالمرجع نفسه  - 3

.295، ص1المرجع نفسه، ج- 4

.295، ص1جع نفسه، جالمر- 5

295، ص1المرجع نفسه، ج - 6
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هو بالضم :اجلرح، وقيل:هو بالفتح والضم" بعدما أصام القرح"يف حديث أحد ) القرح(- 
د إنّ أصحاب حمم"املصدر، أراد ما ناهلم من القتل واهلزمية يومئذ، ومنه احلديث :االسم، وبالفتح

:أراد دخول الشام وقد وقع به الطاعون قيل لهملا":، ومنه حديث عمر"قدموا املدينة وهم قرحان
، والقرحان بالضم هو الذّي مل ميسه القرح وهو "إنّ من معك من أصحاب حممد قرحان

.1اجلذري
ا تقدممضح للعيان أنّ مسألة االستشهاد بلغة احلديث الشاّ هي م بيانه يت ريف واالحتجاج

ني والباحثني ضرورة البحث ي تفرض على املهتمبالغة، والتغوية ذات األمهية الاللّاملسائلمن 
والتقصحو العريب األوائل عن ي، قصد اإلجابة عن السؤال التقليدي املطروح حول امتناع علماء الن

ريفاالستشهاد باحلديث النبوي الش.
راث اللّواملتتبع للقضية يف التحوحاة الذين غوي القدمي ال جيد يف كتب الندوا النبوا ،قعوبو

كتب الذين حتدثوا عن أبوابه، وأصلوا أصوله ووضعوا مصطلحاته، وال يف كتب الصرفيني أو
ى زمن أيب احلسن بن الضائعليقاس عيغة اليت ماع والقياس واللّالسوتلميذه أيب )هـ686ت(ها حت ،

.من احلديث واالحتجاج بهحاة األوائل إشارة إىل موقف الن، أي)هـ745ت(حيان األندلسي 
وما هو سبب إعراض بعضهم عن ،فما هو سبب عدم جتويز بعضهم االحتجاج به؟

وا به من األوائل بأنّ هذا احملتج به من ومل مل يصرح بعض الذين احتج،االستشهاد باألحاديث؟
بب الذّي جعل النحاة من ابن الضائع وأيب حيان عن السزحاة منذ فلقد تساءل الن.احلديث النبوي؟

.األوائل يلوذون بالصمت حول هذه القضية
:وميكن تفسري موقفهم هذا بأحد االحتماالت الثالثة اآلتية

ي من قريش ونشأت يف بين سعد اد بيد أنأنا خري من نطق بالض:" قالrأنّ النيب - األول
املناقشة، وكأنه جيعل االحتجاج باحلديث فلم يترك قوله هذا جماال ألحد يف، 2 "حنفأنى يل اللّ

.ما به، شأنه يف ذلك شان القرآن الكرميبديهيا مسلّاأمر
، صعب على rأنّ كثرة الوضع يف احلديث، واستفحال ظاهرة الكذب على النيب - الثاين

وأن مييزوا ما هة ويتشددون كلّ التشدد يفقّهؤالء النحاة واللّغويني األوائل، الذين يتحرون الد
وصف همة وخوفا من أن يشملاء للذمتربسافسكتوا عن ذلك ،وما هو ليس لهrللرسول 

فيه األقدامزا من موضع تزلُّالزندقة، وحتر.

. 35، ص 2النهاية، ج:ابن األثير - 1

. 220، ص1ج،2006، 1تح علي محمد الصباغ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، طالنشر في القراءات العشر،:ابن الجزري-  2
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rفاشتمل على لفظ غري لفظ النيب ،أنّ بعض العلماء أجازوا رواية احلديث باملعىن- الثالث
يف هذه تا جعل هؤالء يتحرجون يف البمم،فظ غري تصريفهاللّوإعراب غري إعرابه، وتصريف يف 

.القضية
غويني والنحاة األوائل الحظوا ذلك وبينوا لنا احلكم، أيصح االحتجاج باحلديث أم ولو أنّ اللّ

ال يصح؟ وما هي شروط ما يصح االحتجاج به منه؟ وما حدوده وضوابطه؟ لكفونا عناء البحث 
دوا للمتأخرين من الباحثني مسارهم يف ذلك، وملط يف هوالتخبتناقضت اآلراء اّذا املوضوع وحلد

ن وملا جتادلواوغويحاة واللّيف املوضوع منذ ابن الضائع، وملا اختلف الن.
إذ بقي النحاة صامتني عن اخلوض يف حكم االحتجاج باحلديث حتى جاء ابن الضائع 

احلديث، وتبعه يف ذلك تلميذه أبو حيان الذي منع االحتجاج ب)هـ686ت(
:وسند ابن الضائع وابن حيان يف املنع أمران.)هـ745ت(األندلسي

.أنّ األحاديث مل تنقل كما مسعت من النيب صلى اهللا عليه وسلم، وإنما رويت باملعىن: اـأوهلم
.أنّ أئمة النحو املتقدمني مل حيتجوا بشيء منه: وثانيهما
بأنّ النقل باملعىن إنما كان يف الصدر األول قبل تدوينه يف ألول على تقدير تسليمهرد او
فال فرق على أنّ اليقني ، وقبل فساد اللغة، وغايته تبديل لفظ بلفظ، يصح االحتجاج به، الكتب

.1غري شرط، بل الضن كاف
ة االستدالل به، هذا من جهة اين بأنه ال يلزم من عدم استدالهلم باحلديث عدم صحورد الثّ

للشك أنّ اللغويني والنحاة األوائل قد احتجوا ومن جهة أخرى قد أثبتنا فيما تقدم ما ال يدع جماال
باألحاديث الشريفة، يف مصنفام على صحة قواعد اللغة وتفسري ظواهرها، بدرجات ونسب 

.متفاوتة
: تلميذه ابن احليانوفيما يلي عرض لرأي املانعني، ابن الضائع و

كسيبويه -واية باملعىن هو السبب عندي يف ترك األئمةجتويز الر" قال أبو احلسن بن الضائع
واعتمدوا يف ذلك على القرآن الكرمي وصريح ،غة  باحلديثاالستشهاد على إثبات اللّ-وغريه

ديث لكان األوىل يف إثبات فصيح النقل عن العرب، ولوال تصريح العلماء جبواز النقل باملعىن يف احل
وابن خروف يستشهد باحلديث كثريا، فإن كان : ، ألنه أفصح العرب، قالrغة كالم النيب اللّ

. 32، ص1، ج1998، 1م وشرح محمد نبيل طريخي، دار الكتب العلمية، لبنان طخزانة األدب ولب لباب لسان العرب، تقدي: البغدادي  - 1
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فل شيئا وجب عليه غعلى وجه االستظهار والتربك باملروي فحسن، وإن كان يرى أنّ من قبله أ
.1  "استدراكه فليس كما رأى

ف من االستدالل مبا وقع يف األحاديث على إثبات نّصهذا املُقد أكثر " :وقال أبو حيان
رين سلك هذه الطريقة غريه، مني واملتأخية يف لسان العرب، وما رأيت أحدا من املتقدلّكالقواعد ال

على أنّ الواضعني األوحو، املستقرئني لألحكام من لسان العرب، كأيب عمر بن العالء لني لعلم الن
وعلي بن مبارك األمحر، ،راءسائي والفّكواخلليل وسيبويه من أئمة البصريني، و الوعيسى بن عمر 

ن من الفريقني ووهشام الضرير من أئمة الكوفيني مل يفعلوا ذلك، وتبعهم على هذا املسلك املتأخر
إذ لو وثقوا بذلك . rوقهم أنّ ذلك لفظ الرسول ثم وعدإنما ترك العلماء ذلك ل: فقال. وغريهم

.2"ليةكجمرى القرآن يف إثبات القواعد الجلرى
:rحاديث اليت رويت بأكثر من لفظ، مثل قول النيبمثّ يستدل أبو حيان ببعض األ

.3"خذها مبا معك من قرآن"، ا مبا معك من القرآنهملكتك". ا مبا معك من القرآنهزوجتك"
:قسم األحاديث إىل قسمنيحيثوسطا،يف املسألة رئيا)هـ790(وقد اختذ الشاطيب

قسم يظن أنّ العناية قد وجهت إىل ألفاظه لغرض خاص، كاألحاديث اليت قصد ا بيان - 
ان، وكتابه لوائل بن حجر، واألمثال النبوية، فهذا يصح االستشهاد به يف ذمككتابه هل،rفصاحته 

.العربية
يقول .4االستشهاد بهاطيب أنه ال يصحويرى الش،وقسم يعتين ناقله مبعناه دون لفظه- 

اطيب يف شرح األلفيةالش":حويني استشهد حبديث رسول اهللا مل جند أحدا من النr وهم ،
وأشعارهم اليت فيها , الذين يبولون على أعقام،الف العرب وسفهائهمجيستشهدون بكالم أ

،وختتلف روايتها وألفاظها،عىنها تنقل باملألن،ويتركون األحاديث الصحيحة،الفحش واخلىن
ولو وقفت على ،ملا ينبين عليه من حنو،اعتنوا بألفاظهاتهاروفإنّ،خبالف كالم العرب وشعرهم

.5"توكذا القرآن ووجوه القراءا،العجبهاجتهادهم قضيت من
كما ادعى ،فات األوىل مل ختل من ذكر احلديث متاماوجممل القول يف هذه املسألة أنّ املؤلّ

غري أنّ أول من ،خمشري وغريهمراء والزفّوقد رأينا ذلك عند سيبويه وال،أصحاب مذهب املنع

.32، ص1، جالمصدر نفسه- 1

.29،30ص،االقتراح : السيوطي- 2

.34، 33، ص1خزانة األدب، ج:ينظر البغدادي-3

.98، ص1987، 3هرة طافصول في فقه اللغة، مكتبة الخانجي، الق: ينظر رمضان عبد التواب- 4

.35، ص1خزانة األدب، ج:البغدادي- 5
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وتبعه يف ذلك ،)هـ609ت (حوي األندلسي ابن خروفأكثر باالستشهاد باحلديث، كان هو الن
.)هـ672ت(ابن مالك صاحب األلفية 

ولعلّ السبب احلقيقي يف بعيني األوائل عن االستشهاد باألحاديث هو إيثارهم حود بعض الن
هام الناس بعضهم لبعض فيه األقدام، بعد شيوع الوضع يف احلديث، وانتشار اتجتنب موطن تزلّ

ندقةبالز.
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:تعريف احلديث النبوي الشريف
ديد، وجيمع ومعناه اجل،بفتح الدال)حدث(احلديث كلمة مشتقة من:احلديث يف اللّغة-أ

على خالف القياس تقول هذا العلم حديث أي جديد، ويستعمل يف اللغة حقيقة ،على األحاديث
.يف اخلرب

حول معىن واحد هو أنّ الشيء ' حدث'واحلديث مبعىن اجلديد، نقيض القدمي، وتدور مادة 
.1وجد بعد أن مل يكن موجودا

: ن املراد بهاك)حديث نبوي(:عليه وسلم، بأن يقالوإذا نسب احلديث إىل النيب صلّى اهللا
.صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أقوالهكلّ ما
هو كلّ ما أثر أو روي أو صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، : احلديث يف االصطالح-ب

.2"من قول أو فعل أو تقرير، أو وصف خلقي أو خلقي
يتعلق ،يف مناسبة من املناسبات أو جملس من االسrكالم تكلّم به النيب وهو: مثال القول

،"إمنا األعمال بالنيات:" بأمر من أمور التشريع، أو معرفة األحكام، مثل قوله عليه الصالة والسالم
.رواه البخاري

أدائه للصالة، كطريقة،أي فعل من أفعاله صلى اهللا عليه وسلم يتعلق بأمر الدين: مثال الفعل
عن خلقه تسئلا وكيفية احلج، وتوضيح آداب الصيام، ومن ذلك قول عائشة رضي اهللا عنها مل

."كان خلقه القرآن: "فقالت، صلى اهللا عليه وسلم
حابة لشيء ما، وموافقة الرسول صلى اهللا عليه وهو قول أو فعل بعض الص: مثال التقرير

ه لفعلهم، ومما فعل بني يديه وأقره، ما أخرجه البخاري ناساستحوسلم هلم على ذلك بسكوته أو 
دون أن يأكله، فقال له rأنّ خالد بن الوليد رضي اهللا عنه أكل ضبا قدم للنيب :" عن ابن عباس

ال ولكن ليس يف أرض قومي، فأجدين أعافه:"فقال؟ أحيرم أكله يا رسول اهللا:حابةبعض الص "
.رواه البخاري
نوا احلديث وانكبوا على حفظه وروايته واستنباط األحكام نة فدوتغل املسلمون بالسوقد اش

رعية منهالش،ي معناها حي وهة منبعا رئيسيا بعد القرآن الكرمي للتشريع، كيف ال وفكانت السن

)      حدث(، مادة 2لسان العرب، مج: ينظر ابن منظور - 1

2-ف علماء مصطلح الحديث السنة بنفس تعريف الحديث، وكذلك الخبر واألثر، ومن ثم فهما مترادفان متساويان، ويوضع أحدهما وقد عر

علوم الحديث ومصطلحاته، دار العلم للماليين، : بين المحدثين، وخاصة المتأخرين منهم، ينظر صبحي الصالحفي الرأي السائدمكان اآلخر،

.12إلى 08، ص1997، 1الموجز في علوم الحديث، دار البعث، قسنطينة الجزائر، ط: ونصر سلمان . 11ص،4،1982بيروت ط
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.1"وحي يوحىوما ينطق عن اهلوى إن هو إالّ:"قال تعاىل.rولفظها من الرسولمن اهللا
صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن الترمذي، : ن الكتب اليت دون فيها احلديثوم

.2وسنن أيب داود، وسنن ابن ماجة، والنسائي، وموطأ مالك، وغريها كثري
:3اإلمام البخاري وصحيحه

نسبة هو اإلمام حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبه اجلعفي البخاري :البخاري
ولد يوم اجلمعة بعد الصالة للثالث عشرة ليلة خلت من ،ن وراء ر جنراندأعظم م)خبارى(إىل 

.وأخذ حيفظ احلديث وهو دون العشر، وقد كان عجيب احلفظ. هـ ونشأ يتيما194شوال سنة 
ى أبو عبد اهللا احلميدي يفكحبط،والضكاء واحلفظجرت له حادثة ببغداد تشهد له بالذّ

قدم بغداد مسع به أصحاب ااإلمام البخاري ملّأنّ: كتاب جذوة املقتبس واخلطيب يف تاريخ بغداد 
وا متوا وأسانيدها، وجعلوا منت هذا اإلسناد لباحلديث فاجتمعوا وعمدوا إىل مائة حديث فق

لس رجل عشرة أحاديث، وأمروهم إذا حضروا اإلسناد آخر، ودفعوا إىل عشرة أنفس إىل كلّ
أن يلقوا ذلك على البخاري، وأخذوا املوعد للمجلس فحضر الس مجاعة من أصحاب احلديث 

لس بأهله انتدب إليه واحد من طمأنّاا من الغرباء من أهل خرسان وغريها من البغداديني، فلما
ال : فسأله عن آخر فقال،ال أعرفه:فقال البخاري،العشرة فسأله عن حديث من تلك األحاديث

. ال أعرفه: ى فرغ من عشرته والبخاري يقولفما زال يلقي عليه واحدا من بعد واحد حت،أعرفه
جل فهم، ومن كان منهم الر:بعض ويقولونإىل ن حضر الس يلتفت بعضهمممفكان الفقهاء 

ضدة الفهم، مثّ انتدب رجل آخر من العشرةـقصري، وقلّذلك يقضي على البخاري بالعجز والت
ال أعرفه، فلم يزل يلقي عليه واحدا بعد : فسأله عن حديث من تلك األحاديث املقلوبة، فقال

واحد حتى بلغ من عشرته، والبخاري يقول ال أعرفه، مثّ انتدب الثالث والرابع على متام العشرة 
ى فرغوا كلّهم من األحاديث املقلوبة، والبخاري ال يزدهم على قوله ال أعرفه، فلمعلم ا حت

اين الثّكل فهو كذا، وحديثاألوكأما حديث: البخاري أنهم فرغوا، التفت إىل األول منهم فقال
ه، وكلّ إسنادإىل إسنادكلّ منتابع على الوالء،حتى على متام العشرة، فردالث والروالثّ،فهو كذا

.04سورة النجم، اآلية - 1

308الى296لوم الحديث ومصطلحه، صع: ينظر صبحي الصالح - 2

.191الى188، 1وفيات األعيان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر لبنان، ج: ابن خلكان: ينظر ترجمة البخاري في- 3

الكتب العلمية، إعداد عبد القادر العطا، دار شذرات الذهب في أخبار من ذهب،: الفالح عبد الحي الحنبليوأبشهاب الدين و

.146، ص2مج،1،1998طلبنان، .
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نيدها، وأسانيدها إىل ورد متون األحاديث كلّها إىل أسا،إىل متنه، وفعل باآلخرين مثل ذلك
.1متوا، فأقر له الناس باحلفظ وأذعنوا له بالفضل

هنا خيضع للبخاري، فما العجب من رده :"قا على هذه احلادثةبن حجر معلّاقال احلافظ 
ه كان حافظا بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوا عليه من مرة اخلطأ إىل الصواب فان

.   2"واحدة
رحل البخاري يف طلب العلم إىل الشام و اجلزيرة و العراق و احلجاز ومصر، و تلقى الناس 

منعنه وهو يف الثامنة عشرة، و كان جمدا يف التحصيل و التأليف، يقضي معظم ليله قائما، يكثر
.قراءة القرآن

تمائة ألف حديث، وكان أخذ العلم واحلديث عن مجهور كبري من الشيوخ، ومجع حنو س
جمتهدا، له آراء فقهية مشهورة، وقد تنازعته كلّ املذاهب الفقهية، كان قليل األكل،كثري اإلحسان 

أرجو أن ألقى اهللا :"مع املخالفني له، يقول البخاريحتىإىل الطلبة شديد الورع، مهذّب العبارة
جرحت بعض الرواة، فقال ذلك رواية، إنك : وال حياسبين أين أعتبت أحدا، فقال له بعض الشهود

تويف ليلة ". بئس أخو العشرية:"أنفسنا، وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعند ومل نقله من 
ودفن يوم ،مسرقندبالقرب من) خرتنك(هجرية بقرية 256السبت وقت العشاء ليلة العيد سنة

.الفطر بعد صالة الظهر
ملا طلب منه وايل خبارى خالد بن أمحد الذهلي أن )خرتنك(إىل خرجوقد كان البخاري

أنا ال أذلّ العلم وال أمحله إىل أبواب : قل له":هليسمعه، فقال لرسول) التاريخ(و) اجلامع(حيمل له 
، وكان له ا أقرباء فرتهلا، وسأل اهللا )خرتنك(السالطني، فأمره باخلروج من البلدة، فخرج إىل 

.ما متّ الشهر حتى مات رمحه اهللا عن عمر يناهز اثنتني وستني سنةيقبضه، فعز وجل أن
خذ البخاري علمه الغزير عن شيوخ كثر، إذ رحل إىل لسائر حمدثي األمصار وكتب أوقد 

ر فكتبت عن ألف ن:" قال البخاري. احلديث خبرسان ومدن العراق كلّها وباحلجاز والشام ومصر
وقد قسم ابن حجر شيوخه . 3"اإلميان قول وعمل: إالّ عمن قالمن العلماء وزيادة، ومل أكتب

إىل طبقات مخس مرت4حو اآليتبة على الن  :

. 570و569مقدمة فتح الباري، ص: ، وابن حجر العسقالني189، ص3وفیات األعیان، ج: ابن خلكان- 1

، 2003، 1شرح صحيح البخاري، تعليق عبد العزيز بن باز ومحمد بن الجميل، مكتبة الصفا، مصر،طفتح الباري:ابن حجر العسقالني-2

.569ص،1ج

.561ص،1جنفسه،السابقجعرالم - 3

.561ص،1جنفسه،السابقالمرجع- 4
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حممد بن عبد اهللا األنصاري حدثه عن محيد، ومثل :ابعني مثلثه عن التمن حد: الطبقة األوىل
دثه عن يزيد بن أيب عبيد مكي بن إبراهيم حدثه عن يزيد بن أيب عبيد، ومثل أيب عاصم النبيل ح

وأمثاهلم، وشيوخ هؤالء كلّهم من ...أيضا، ومثل عبيد بن موسى حدثه عن إمساعيل بن أيب خالد
.التابعني

من كان يف عصر هؤالء لكن مل يسمع من ثقاة التابعني كآدم بن أيب إياس، : انيةالطبقة الثّ
.، وأيوب بن سليمان بن بالل وأمثاهلموأيب مسهر عبد األعلى ابن مسهر، وسعيد بن أيب مرمي

ع ابعني، بل أخذ عن كبار تبهي الوسطى من مشاخيه، وهم من مل يلق الت: الثةطبقة الثّلا
وأمثال هؤالء وهذه الطبقة قد ،د، ونعيم بن محادياألتباع كسليمان بن حرب، وقتيبة بن سع

.شاركه مسلم يف األخذ عنهم
ـلب، ومن مسع قبله قليال كرفقاؤه يف الطّ: ابعةالطبقة الر :أيب حامت ود بن حيي الذهلي حمم

الرازي وحممد بن عبد الرحيم صاعقة، ومجاعة من نظرائهم، وإمنّا خيرج من هؤالء ما فاته عن 
.     مشاخيه أو ما مل جيده عند غريهم

منهم للفائدة كعبد اهللا بن محاد قوم يف عداد طلبته يف السن واإلسناد، مسع: الطبقة اخلامسة
واية وعمل يف الر. اص اخلوارزمي، وحسني بن حممد القباين وغريهمعاآلملي وعبد اهللا بن أيب ال

ن فوقه، ث عمجل عاملا حىت حيدال يكون الر":عنهم مبا روى عثمان بن أيب شيبة، وعن وكيع قال
ى يكتب عمن ال يكون احملدث كامال حت:وعمن هو مثله، وعمن هو دونه، وعن البخاري أنه قال

.1"فوقه، وعمن هو مثله، وعمن هو دونه
لقد ألّف اإلمام البخاري كتبا كثرية أثرت اخلزانة اإلسالمية بالعديد من املؤلفات :2همؤلّفات

:التي ال غىن ألي باحث عنها، ومنها
.اجلامع الصحيح-1
سليمان بن فارس، وأبو احلسن حممد بن سهل التاريخ الكبري، رواه عنه أبو أمحد بن -2

سويالن.
.األدب املفرد، رواه عنه أمحد بن حممد البزار-3
4-الم اخلفافالتاريخ األوسط، رواه عنه عبد اهللا بن أمحد بن عبد الس.
5-محن األشقريالتاريخ الصغري، رواه عنه عبد اهللا بن حممد بن عبد الر.

.561مقدمة فتح الباري، ص: ابن حجر العسقالني- 1
.576، 575مقدمة فتح الباري، ص ص:وابن حجر العسقالني. 27، ص11البداية والنهاية، ج:ابن كثير:ينظر في مصنفاته كال من-2
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شري حممد بن أمحد بن محاد الدواليب، أبو جعفر شيخ بن كتاب الضعفاء، رواه عنه أبو ب-6
.سعيد، وآدم بن موسى اخلواري

.خلق أفعال العباد، رواه عنه يوسف بن رحيان بن عبد الصمد-7
قضايا الصحابة -11رفع اليدين يف الصالة - 10بر الوالدين -9القراءة خلف اإلمام  -8

،الكىن-16،الفوائد-15،املبسوط-14،امي الصحابةأس- 13،اهلبة-12،والتابعني وأقاويلهم
.اجلامع الكبري- 19،األشربة-18العلل -17

.  ومن هذه الكتب ما هو مطبوع موجود، ومنها املفقود
:خصائص اجلامع الصحيح

ف يف الصحيح ارد، وكانت الكتب قبله ممزوجا فيها الصحيح وغريه، هو أول كتاب ألّ
فلما رأى البخاري التصانيف ورواها وانتشف رياها واستجلى حمياها، وجدها :" ول ابن حجريق

حبسن الوضع جامعة بني ما يدخل حتت التصحيح والتك حسني، والكثري منها يشمله التضعيف فحر
.2"وقد اتفق مجهور العلماء على أنه أصح الكتب بعد كتاب اهللا،1"مهّته جلمع احلديث الصحيح

ابتدأ تأليفه باحلرم الشريف، ولبث يف تصنيفه ست عشرة سنة، وأمته ببخارى، وما كان يضع 
، هذا بعد استكمال وسائل 3"فيه حديثا إالّ بعد أن يغتسل ويصلّي ركعتني ويستخري اهللا يف وضعه

.البحث والدقة يف حتري الصواب
اجلامع الصحيح املسند املختصر من أمور ( :امسه كما يلي: االسم الكامل لصحيح البخاري

.4"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وسننه وأيامه
: وقد دل اسم الكتاب على حمتوى الكتاب ومنهجه، ويستفاد من هذه التسمية ما يلي

أنّ الكتاب جامع، أي أنه جيمع األحكام والفضائل واألخبار عن األمور املاضية واآلداب -
على ما جيمع موضوعات احلديث الثمانية، وهي ) اجلامع(ق وغري ذلك، ويطلق العلماء اسم والرقائ
.5 األحكام، الرقائق، اآلداب، الشمائل، الفنت، أشراط الساعة، املناقب:العقائد

ما أدخلت يف اجلامع :" أنّ األحاديث اليت فيه صحيحة، ليس فيها ضعيف، وقد صح عنه قوله -
1"إالّ ما صح.

13الباري، صمقدمة فتح: ابن حجر العسقالني - 1

15، 14علوم الحديث، ص : ينظر ابن الصالح  - 2

572و ص.14مقدمة فتح الباري، ص: ينظر العسقالني - 3

15ينظر المرجع نفسه، ص   - 4

279الوجيز في علوم الحديث، قصر الكتاب، البليدة الجزائر، ص:  ينظر محمد عجاج الخطيب  -5
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.rسول حابة إىل الرصل إسنادها بالصي اتمقصوده ختريج األحاديث التأنّ- 
من ما صحأنّ املؤلف إنما يضع خمتصرا ومل يقصد االستيعاب، ومل يلتزم إخراج كلّ- 

حيح حتى ال ما صح وتركت من الصما أدخلت يف كتايب اجلامع إالّ:" احلديث، يقول البخاري
. 3"أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائيت ألف حديث غري صحيح" :يقول، و2"يطول

 -سمية على أنّ البخاري استهدف يف كتابه استنباط أحكام الفقه وإيراد كما دلّت هذه الت
رية، وتفسري القرآنالس.

:عدد أحاديثه
مبا فيها )7275(اومخسة وسبعني حديثسبعة آالف ومائتنيىحيح علحيتوي اجلامع الص ،

املكرر، وبإسقاط املكرالحر تبقى أحاديثه أربعة آالف يقول ابن الص":حيح ومجلة ما يف كتابه الص
سبعة آالف ومائتان ومخسة وسبعون حديثا باألحـاديث املكررة، وقـد قيل إنها بإسقاط 

قة، خترج األحاديث املعلّدها باملسندة، وعليهإالّ أنّ النووي قي. 4"املكررة أربعـة آالف حديث
5"راجم وما جاء بغري إسناد موصلوما ورد يف الت.

:بعض ما قيل يف اجلامع الصحيح
كما استحسن 6"ما يف هذه الكتب كلّها أجود من كتاب حممد بن إمساعيل:" سائيقال الن ،

اس على صحة مجع النأ:" غريه من العلماء جامعه وشهدوا له بالصحة، يقول صاحب الشذرات
كتابه، حتى لو حلف حالف بطالق زوجته ما يف صحيح البخاري كلّه حديث مسند إىل رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم إالّ وهو صحيح عنده، كما نقله ما حكم بطالق زوجته، نقل ذلك عن 

.7"غري واحد من الفقهاء وقرروه
: شروح اجلامع الصحيح

من األئمة والعلماء على شرحه وبيان ما تضمنه من علوم وفوائد وقد ذكر لقد عكف كثري
)هـ817ت(باديأل كشرح الفريوز، منها املطو8"صاحب كشف الظنون منها اثنني ومثانني شرحا

.14دمة فتح الباري، صمق: ابن حجر العسقالني- 1

.14المرجع السابق نفسه، ص- 2

. 13علوم الحديث، ص: ابن الصالح -3

. 16المرجع نفسه، ص  -4

.547مقدمة فتح الباري، ص: ينظر ابن حجر العسقالني   -5

548. 6- المرجع نفسه، ص

.136، 135، ص ص2شذرات الذهب، ج: أبو الفالح عبد الحي -7

.1108،ص2كشف الظنون، ج: ي خليفة حاج  -8
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)هـ388ت(، ومنها املختصر كشرح اإلمام اخلطايب )فتح الباري بالسيل الفسيح ااري(املوسوم بـ

: ، وأجود هذه الشروح مخسة هي)سننبإعالم ال(املوسوم
).هـ852ت (فتح الباري يف شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالين -1

2-855ت(ين أيب حممد حممود بن أمحد العيينعمدة القاري يف شرح صحيح البخاري لبدر الد.(

3-إرشاد الساري يف شرح صحيح البخاري، للعالمة شهاب الدد اخلطيب ين أمحد بن حمم
).هـ923ت (طالين القس

3-التوشيح على اجلامع الصحيح، لإلمام جالل الدين عبد الرهـ911ت (يوطيمحن الس.(

).هـ976ت (حتفة الباري لشرح صحيح البخاري، لشيخ اإلسالم زكرياء األنصاري -4
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لالفصل األو
داليلرس الة يف الدملكال
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: متهيد
،غة الواحدةمني باللّسائل واملعلومات بني املتكلّغوي هو تبادل كالمي للرصال اللّاالتإنّ

ولكنتمع،غوي ليظام اللّالنلّغة أكثر األنظمة الومع ذلك فإنّس وحده وسيلة لالتصال يف ا
عن طاقات تنم، اومميزة هل،وهذا ملا هلا من إبالغية خاصة ا،وأكثرها تعقيدااإلشارية داللة،

غوي املختلفةعبري اللّالت،والتي متيد أداة يف العملية اآللية لنقل معلومات زها على أن تكون جمر
م الباث ي يتفاوت فيها املتكلّوالت،وظروفها النفسية واالجتماعيةها شيء للملفوظية،ألن،1معينة
امع واملتلقي تعبريا وتفسرياوالس.

،وتشتمل على رصيد منهاغات إالّغة قوامها الكلمات فما من لغة من اللّاللّم أنّومن املعلو
:من أن نتساءلفالبد،غة وقوامهاومادامت الكلمة هي عماد اللّ،متفاوت من حيث القلة والكثرة

ذهن؛الكلمات على معانيها؟ أو الصلة بني اللفظ وبني صورته يف الهي وظيفتها؟ وكيف تدلّما
،فما هي الصلة بني هذه الفكرة وبني الكلمات؟،عند نطق الكالمذهنناك فكرة تنشأ يف الإذ ه

ه يهتم بالعالمة ألن،سان احلديثةلّغة نشأة إذ يقف يف مقدمة علوم الوهذا العلم هو أحدث علوم اللّ
وهي ماهية ذهنية حتيل على معىن آخر،الأو الد.

غوي يثبت غري الواقع اللّأنّاللة على معىن أصلي إالّللدالكلمات حني وضعتواحلقيقة أنّ
هناك بعض األلفاظ تطلق على معنيني أو ، ف2إذ ليس للكلمات معىن إنما استعماالت شتى؛ذلك

تعبدوا إالّك أالّوقضى رب: " كما يف قوله تعاىل،)أمر(ي يفيد معىن ذّال) قضى(مثل الفعل ،كثرأ
ستفاد املعىن امل) حكم(ومعىن ،4"فاقض ما أنت قاض:" كما يف قوله تعاىل) صنع(ومعىن ،3"اهإي

فمنهم من قضى حنبه ومنهم من :" كما يف قوله تعاىل) مات(ومعىن ،)القاضي والقضاء(من كلميت 
.5"وا تبديالينتظر وما بدلّ

،ياقالسفتلك معان مستخلصة من ،فإذا دلت الكلمات على معان أخرى غري املعىن األصل
إنّ. نا على املقصود من الكلمةياق هو الذي يدلّإذ السياق يف قوله تعاىلالس":...ي نذرت إن

محن صوما فلن أكلّللرليس )صوم(املقصود من كلمةنا على أنّهو الذي يدلّ،6"ام اليوم إنسي

.12، ص1981اللغة والداللة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق : عدنان بن ذريل: ينظر- 1
. 29م، ص1986، 1نطوان أبو زيد، منشورات عويدات، بيروت لبنان، طأعلم الداللة، تر : ينظر، بيار غيرو- 2
.23اآلية ،سورة اإلسراء- 3
.71اآلية ،رة طهسو- 4
.23سورة األحزاب، اآلية - 5
.25اآلية ،سورة  مريم- 6
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جر إىل غروب االمتناع عن مفطرات البطن والفرج من طلوع الف:، وهواملعىن املعروف لدينا
،"محن صومانذرت للر"قوله :" راءفجاء يف معان القرآن لل،بل هو االمتناع عن الكالم، الشمس

.1"أي صمتا
دركى نعلى هذا فال تكاد الكلمة تذكر أمامنا حتومعناهـا  ياألصلاياق يف معناهها من الس

اها عـن الشـيء املـدرك    ي كونلتورة اهي الصئذ تستثري يف أنفسنا صورة نفسية،عندو،الثاين
صور العقليباحلواس أو بالت.

هنية ارتباطات أخرى خارجية تضفي جوا خاصا على املفهوم كما قد تنضاف إىل الصورة الذّ
وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات .:"..كما يف قوله تعاىل،خص املدركاحلاصل يف ذهن الش

.3هو التعجب واإلنكار) وكيف تكفرون؟(فاملعىن املستفاد من االستفهام ،2"..اهللا وفيكم رسوله
ممالكلمات املستعملة أكثرها مشحون بقيم ومفـاهيم أخـرى   إنّ: نم ميكن القول إذا تقد

.ر عن نوايا املتكلم ومقصدهوتعب،مرتبطة باملعىن األصلي
وتعدقة باملعىن وراسات املتعلّالد     ى الداللة امللتقى الـذي جيتمـع فيـه اجلمهـور يف شـت

مل تعد مقصورة على عامل اللّ-دراسة املعىن-فهيصات،التخصسـاعها  غة فحسب بل هي يف ات
غة وعلم أصول كعلم اللّ،ل نقطة تقاطع لعدد كبري من العلوم اإلنسانيةوتشعبها وتعدد أوجهها متثّ

، وعلـم  وعلم االجتماع وعلم احليـوان ،س وعلم األجناسوعلم النف،والفلسفة واملنطق،الفقه
ربية،التوكلّ،قد األديب والبالغةوالنوحبسـب  ،صـه من هذه العلوم يتناول املعىن من زاوية ختص

راسةهدفه من تلك الد .
عمـال  األباهتمام رجل حتظىاحية التطبيقية من دراسة معاين األلفاظ واإلشارات النكما أنّ

كما يهتم ا رجل السياسة وهو يعـد ،عائيةم إعالناته اإلشارية ولوحاته الدوهو يصم،تجارةوال
...واجلغرايف واملؤرخ والطبيب النفساين واإلنسان العادي ،غاترس اللّومد،ةه السياسياتخطاب

محمد موسى  دار تح الكشاف :  ،  والزمخشري166، ص 02، ج 2،1980معاني القرآن، عالم الكتب، بيروت لبنان، ط: ينظر الفراء- 1

.07ص4، ج1977، 2المصحف، القاهرة، ط
.101سورة آل عمران ، اآلیة- 2

.190ص 1الكشاف، ج: ینظر الزمخشري- 3

الشيء الكلمة
المدرك

الصورة الذھنیة
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فقد اكتسـب  ،ره التارخييرغم جتذّ-غةه من أهم مظاهر اللّبعد–دراسة املعىن والداللة إنّ
وزنا وازداد أمهية يف اآلونة األخرية نتيجة تطوغوي،رس اللّر الدوبتأثري الني ظهرت على ظريات الت

. غة يف العصر احلديثأيدي علماء اللّ
اللةتعريف الد:

:)395ت(وله أصالن كما يقول بن فارس،)دلل( غة تنحدر من جذر اللة يف اللّالد: غةيف اللّ
"فاألول دللت فالنا :كأن نقول،واآلخر اضطراب يف الشيء،مهايء بأمارة تتعلّأحدمها إبانة الش

تدلـدل  : واألصل اآلخر قوهلم. األمارة يف الشيء وهو بني الداللة والداللة: والدليل،على الطريق
1"إذا اضطرب،يءالش.

واهد على معىن اإلرشاد واهلداية واإلباومن الشجلّونة قوله عز ":ين آمنوا هـل  ها الذّيا أي
: منا عليه املراضع من قبل فقالتوحر:"وقوله تعاىل.2"على جتارة تنجيكم من عذاب أليمكمأدلّ

.3"ونحكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصهل أدلّ
يات مجيعها ذات فهذه اآل،4"كم على من يكفلهإذ متشي أختك فتقول هل أدلّ:" وقوله تعاىل

فظ هي وداللة اللّ،5ىل الطريق واإلرشاد إليهإية داالداللة تعين اهلهو أنّ،معىن لغوي أساسي واحد
فداللة ،6"د إليهسدفاندلّ،ه عليه داللةودلّ:" كما يقول صاحب القاموس احمليط،هدايته إىل معناه

أي (مدلول لفـظ كـذا   : ما قلنافكأن،واملقصود بلفظ الداللة هنا هو املعىن،هي كذا: لفظ كذا
.هو كذا) معناه

ما ميكن أن يستدل به وهي خبالف : غة فهيعلماء اللّاصطالحاللة يف ا الدأم: اصطالحا
:التعريفاتجاء يف . 7فاالستدالل فعل املستدل،غريهيء من جهة طلب الش:هألن،االستدالل

اين هو و الشيء األول الدال و الثّ،آخرالعلم به العلم بشيء الداللة هي كون الشيء حبالة يلزم من 
املعىن االصطالحي للداللة قريب جدا من املعىن ضح من خالل هذا التعريف أنّيت، 8"املدلول
ن حيث كون الداللة يف االصطالح هي أن يكون العلم بشيء ما موصوال إىل العلم ، ماللغوي
.آخربشيء 

.259ص ،2، مج1999تح عبد السالم ھارون، دار الجیل بیروت لبنان، .معجم مقاییس اللغة : أحمد بن فارس- 1
.10سورة الّصف، اآلیة - 2
.11سروة القصص اآلیة- 3
.40سورة طھ، اآلیة- 4
) .دلل( لسان العرب ، مادة: ینظر ابن منظور- 5
.، باب الكالم، فصل الدال388، ص 03القاموس المحیط، دار الجیل، بیروت، د ط، ح: الفیروز أبادي -6

.70و ص 67الفروق اللغویة، تح عماد زكي البارون، المكتبة التوفیقیة، مصر، د ط، ص : ینظر أبو ھالل العسكري - 7
كشاف اصطالحات الفنون، تح :  ، و ینظر التھانوي109لبنان، د ط ، د ت ، ص التعریفات،  مكتبة لبنان ناشرون، : يالشریف الجر جان- 8

.119، ص 02، ج 1963لطفي عبد البدیع، المؤسسة المصریة العامة للتألیف، 
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املطابقة :هيوجه أعلماء األصول تنحصر يف ثالثة حى املعىن باصطالفظ علداللة اللّو
ويدل على السقف ،يدل على معىن البيت بطريق املطابقة" البيت"لفظ فإنّ،وااللتزام،نضمالتو

ألنّ،نوحده بطريق التضمن السقفالبيت يتضم .السقف"ا طريق االلتزام فهو داللة لفظ أم "
،نوال هو متضم،حىت يكون مطابقا) احلائط(غري موضوع للحائط وضع لفظ ه فإن،على احلائط

وكما كان احلائط جزءا ،إذ ليس احلائط جزءا من السقف كما كان السقف جزءا من نفس البيت
1"ه كالرفيق املالزم اخلارج عن ذات السقف الذي ال ينفك السقف عنهمن نفس البيت لكن.

فظ حبيث إذا أرسل علم منه املعىن للعلم بوضع ذلـك  كون اللّ"ني هي فالداللة عند األصولي
قضية اللفظ واملعـىن والعالقـة   : ويشري هذا التعريف إىل قضيتني هامتني مها،2"اللفظ هلذا املعىن

ذ يرى املناطقـة  إ،اللة وتعريف األصولينيغويني للدوقضية اختالف تعريف املناطقة واللّ.. بينهما
يف ،واملقصود بالشيء هنا مطلق األمـر " ..كون الشيءهو":ل الشريف اجلرجاينكما جاء يف قو

.د مساعهق نطقه وتأكّواملقصود باللفظ ما حتقّ،"كون اللفظ"لة هي الالدن إنّوحني يقول األصولي
ي تدلّواألشياء التاأللفاظ فظية أو فاللّ،فظيةفظية وغري اللّمنها اللّ،عةعلى غريها كثرية ومتنو

وموضوعنا يف هذا البحث ،أي احلال،صبةاإلشارة والعقد والنط،اخل: وغري األلفاظ مثل،معروفة
.يه األلفاظ والعبارات من داللة على معانيهاأي دراسة ما تؤد: هو الدالالت اللفظية

ويعد اجلاحظ أول من حدثـه يف  إذ يقول يف معرض حدي،ل القول فيهاد هذه الدوال وفص
: مخسة أشياء ال تنقص وال تزيد،ومجيع أصناف الدالالت على املعاين من لفظ وغري لفظ" :البيان

فاملقصـود بالداللـة   .3"احلال اليت تسمى نصبةمثّ،طّاخلمثّ*العقدمثّ،‘اإلشارةفظ مثّهلما اللّأو
وكذلك ،ذلك املعدن النفيسعلى ) بهذَ(فظ على معناه كداللة لفظ االسم فظية هي داللة اللّاللّ

على االنتقال من مكان إىل آخر حبسب ما استعمل لـه لفـظ الفعـل    ) ذَهب(لفظ الفعلداللة 
.يف اجلملة) بهذَ(

) قلـم ) (م.ل.ق(كداللة خط ،موز املخطوطة على ما ترمز إليههي داللة الر) اخلط(وداللة 
كبعض حركات أجـزاء  ) اإلشارة(وداللة . الكتابةعلى اللفظ املعرب عن تلك األداة املستعملة يف

على معان معروفة بني ها حركات تدلّوكلّ،اليدين والرأس والشفتني واحلاجبني واملنكبني: البدن

.74:،ص1جم، 1،1997المستصفى من علم األصول، تح  محمد سلیمان األشقر، مؤسسة الرسالة، بیروت لبنان، ط: أبو حامد الغزالي: ینظر- 1
.11م، ص1987، 1داللة األلفاظ عند األصولیین، مطبعة األمانة، القاھرة، ط: محمود توفیق محمد سعد- 2
.147، ص 3الخزانة ، ج: البغدادي: ضرب من الحساب یكون بأصابع الیدین یقال لھ   حساب الید وقد ألفت فیھ كتب وأراجیز، ینظر: العقد*
.76، ص1م، ج1998، 7البیان والتبیین، تح وشرح عبد السالم ھارون، مكتبة الخاانجي، القاھرة، ط)  : بن بحرأبو عثمان عمر (الجاحظ - 3
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فض وداللة اإلشارة شـريكة داللـة   فاإلمياء بالرأس يدل على املوافقة أو الر،اد اتمع الواحدرأف
.فظاإلمياء عن اللّينوبثريا ما وك،فظ وعون له وترمجان عنهاللّ

وتبدأ من فظ واخلط، اللّدونا داللة العقد فهي داللة استعملها العرب للحساب باألصابعأم
،واحد) 1(خنصر اليد اليمىن إىل قرب أصل اخلنصر بينه وبني الكف داللة على العددبثينالداللة 

.وهكذا،سةمخ) 5(منها ثين وسط اليد اليمىن يدل على العددو
أما داللة النيقول اجلاحظ ،ة للشخص أو الشيء على معىنصبة فهي داللة احلال واهليئة العام

هذا أنّويفهم من قوله ،1"صبة فهي احلال الناطقة بغري اللفظ واملشرية بغري اليدا النوأم":يف تعريفها
.م اللفظ واإلشارة يف أداء املعىنالنصبة هي الوضعية اليت تكون عليها األجسام ويقوم مقا

اللة واملعىنبني الد:
لتداخل مباحثهما لدى العلمـاء قـدميا   ،حديداللة واملعىن ألمر عسري التفريق بني الدالتإنّ
همـا  كأن،واحدمبعىن'واملعىناللة الد'فظني وقد أدى هذا التداخل إىل جواز استعمال اللّ،وحديثا

ل علم الداللة أو حقل ولع:" مة كتابه إذ يقولوي يف مقدنه التهاوهذا ما يقر،متساويانمترادفان
املعىن من أدق2"غويةراسات اللّالعلوم يف الد.

اللة فإذا كان علم الدsemanticsنّإف،3"ذلك العلم الذي يدرس املعىن":هوراسات الد
الدإالّ،رتبطة أساسا بدراسة املعىنغوي العريب مرس اللّاللية يف الدنا ال نكاد جند عنـد علمـاء   أن

إالّ،دا للمعىنالعرب القدماء تعريفا واضحا وحمدمثل ما جـاء يف كتـاب   ،ةقبعض األقوال املتفر
أي قصـدت  ،يقال عنيـت بـالكالم كـذا   ،القصد واملراد:"املعىن هوالصاحيب البن فارس أنّ

.. القربة إذا مل حتفظ املاء بل أظهرتهتعن:يقال،ملعىن من اإلظهاراشتقاق ا: وقال قوم...وعمدت
فإن . ينمل تعن من عنت تع:"ى ابن السكيتكوح،إذا مل تنبت" مل تعن بالدنا بشيء:" اءرفقال ال

: الفـارايب قـال  ":العروسجتاوجاء يف ،4:"فظيء الذي يفيده اللّاملراد باملعىن الشكان هذا فإنّ
ـ ،ومقتضاه ومضمونهمعناته واحد، ومعناه وفحواهء ويومعىن الش ل عليـه  ه هـو مـا يـد   كلّ

،سان فيه حظيكون للّال وهو ما ،املعنوي:وينسب إليه فيقال،وجيمع املعىن على املعاين،...فظاللّ
:أمهها،املعىن يطلق ويراد به معان عديدةنّإو من ذلك ف.5"منا هو املعىن يعرف بالقلبإّ

.81، ص1المصدر السابق نفسھ، ج- 1
.، المقدمة1كشاف اصطالحات الفنون، ج: التھانوي- 2

علم اللغة، دار النھضة العربیة، بیروت لبنان، : السعران،  ومحمود11، ص1998، 5علم الداللة، عالم الكتب القاھرة، ط: أحمد مختار عمر- 3
. 44أسس علم اللغة، ص: وماریو  باي. 261،ص3ط
.193-192:،ص1964الصاحبي في فقھ اللغة وسنن العرب في كالمھا، تح مصطفى الشویمي، المكتبة العربیة بیروت لبنان، : ابن فارس- 4
.711، ص 19، مج 1994ط، .اموس، تح على شیري، دار النھضة العربیة، بیروت لبنان، دتاج العروس من جوامع الق: الزبیدي - 5
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. 1وما يقصد بشيء،راد من الكالم والقصد منهامل-
.مضمون الكالم وما يقتضيه من داللة-
.سان ليس له فيه حظاللّفظ ألنّاملعىن شيء غري اللّإنّ-
.بالقلب أو العقلاملعىن خفي ال يدرك إالّإنّ-

بإزائها هبية من حيث وضع املعاين هي الصور الذّ:" كما أورد الزبيدي عن املناوي أنّ
مثّ جيعل هلذه الصور ،*فظ مسيت معىنها تقصد باللّالعقل من حيث أنور احلاصلة يففالص،"األلفاظ

ورة احلاصلة من حيث والص:" الذهنية أمساء اصطالحية، تطلق عليها حبسب مراتب حصوهلا، فيقول
ومن حيث ،مفهومافظ يف العقل تسمى ومن حيث حصوهلا من اللّفظ تسمى معىن، أنها تقصد باللّ

ا يف اخلارج تسمى احلقيقة،هو؟ تسمى ماهيةما. ها مقولة يف اجلوابأنومن ،ومن حيث ثبو
:وميكننا بيان ذلك يف الشكل اآليت،2"حيث امتيازها عن األعيان تسمى هوية

املعاين
=

الصور الذهبية

1----------2-----------3-----------4-------------5
هويةمفهوم                 ماهية                  حقيقة معىن

عند متيزهاثبوامن حيثعندما تقععندما حتصل تقصد عندما
عن األعيان  يف اخلارج    يف جواب ما هو؟يف العقلباللفظ

كلّ شيء له وجود خارج الذهن، فإنه :" ، كانينلفظ للمعىن الذهاإثارة: وملّا كانت الداللة هي
صورة يف الذهن تطابق ملا أدرك منه، فإذا عبر عن تلك الصورة الذهنية إذا أدرك حصلت له 

امعني وآذام،الس3احلاصلة عن اإلدراك أقام اللفظ املعرب به عن هيئة تلك الصورة الذهنية يف أفهام
:يتوميكننا توضيح ذلك بالشكل اآل" فصار للمعىن وجود آخر من جهة داللة األلفاظ

.711:،ص19المصدر نفسھ، مج- 1
األولى حقیقتھ في نفسھ،  والثانیة ثبوت مثال حقیقتھ في الذھن، : لھ في الوجود  أربعة مراتب ھي على الترتیب" الشيء" یقّرر أھل العلم أّن -*

ف صوت بحروف تدل علیھ، وھو العبارة الدالة على المثال الذي في النفس،  والرابعة تألیف رقوم تدرك بحاّسة البصر الدالة على الّلفظ والثالثة تألی
. 62، ص1المستصفى، ج: وھو الكتابة، ینظر أبو حامد الغزالي

.باب الواو والیاء711،ص 19تاج العروس، مج :  الزبیدي- 2
.19-18: ،ص1981، 2منھاج البلغاء وسراج األدباء، تح محمد الطیب الخوجة، دار الغرب اإلسالمي، ط: طاجنيأبو الحسن القر- 3
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).االسم). (مكتب ( الرمز أو الكلمة---------) املرجع(الشيء اخلارجي

فولدت معىن يعـرب  ،بة من وحدات صوتية ضم بعضها إىل بعضا كانت الكلمات مركّفلم
هو الدال " املكتب"كان لفظ،ورة الذهنية هي الرابط بني اللفظ ومدلولهوالص،عن شيء حمسوس

وهذا ما يعرف بنظرية مثلث ،والصورة احلاصلة متثل الفكرة،يء اخلارجي هو املكتب نفسهشو ال
على الشيء ) املدلول(كما يطلق مصطلح ،أي الرمزاالسمعلى " الالد"إذ يطلق مصطلح ،املعىن

.1"أي مدلول االسم"على الفكرة املقصود التعبري عنها " معىن"أو املرجع كما يطلق مصطلح 
إذ ،ر اجلرجاين مفهوم املعىن مأخوذا من وظيفة اللفظ أو داللته الوضعيةهد عبد القاوقد حد

.2"فظ والذي تصل إليه بغري واسطة املفهوم من ظاهر اللّ: ويعين املعىن:" يقول
ممإالّ،املعىن هو موضوع البحث يف علم الداللةم فإنّا تقده يصعب تعريفهأن،ىل ما أدى إم

وقد ساهم يف ذلك اختالف مناهج ،وتوسع شقة اخلالف بني اآلراء،ارسني يف حتديدهاختالف الد
هذا اال املعريف، ة يفستعململمع كثرة املصطلحات ا،واختالف جماالت حبوثهم املعرفيةني،الباحث

.اعلى معانيهحيصل االتفاق مل ي التو

.48اللغة والداللة، ص : ینظر عدنان بن ذریل - 1
.203الدالئل، ص: عبد القاھر الجرجاني- 2

الصورة الذهنية
)الشفرة(
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اللةعناصر الد  :
فهي بذلك مجاع عنصرين أساسني ، système of signes1غة نظام من العالمات اللّمبا أنّ

هذين العنصرين ارتباط وثيق فمىت عـرف  وبني،"املعاين" الكلمات واألفكار أوأواأللفاظ : مها
،الـدال : ومن ذلك كان للداللة ثالثة عناصر ضرورية هـي ، فظ أمكن إدراك معناه وحتصيلهاللّ

.باملدلولالدال وعليه تكون الداللة هي اقتران ،والنسبةواملدلول 
واحلامل هلا واملعـرب  ،وهو أداة اإلشارة إىل الفكرة الذهنية اردة: signifiant: الدال-ا

أو تركيبا كمـا يكـون   اوقد يكون هذا الدال منطوقا يتلفظ به اللسان إن كان قدره لفظ،عنها
ـ ،2"الصورة الصوتية:" ه ي سويسر بأنفه دويعر،شكال أو إشارة وهـي  ،ائيةغأي الصورة اإلص

.  ما األثر النفسي الذي حيدثه الصوت يف الذهنوإن،ليست الصوت الفيزيائي احملض
أو هو القالـب  ،هو الفكرة أو املعىن الذي حيمله الدال ويعرب عنه:signifie:املدلول-ب

ـ هفويعر،3" التصور"ه ه سويسر بأنيعرفّ،فظي املوضوع له وضعا خاصااللّ الصـور  "ه البعض بأن
4"ر عن التصور الذهين الذي حييلها إليه الدالاملفهومية اليت تعب.

،'ورد'، و'نـرجس '، و'لؤلؤ'فكلمات . للشيءل النفسي بل التمثّ،فليس املدلول هو الشيء
:يف قول الوأواء الدمشقي،'الربد'و،'عنابال'و

5اب بالربدعلى العنتضعوردا و:    :سقت    لؤلؤا من نرجس وتفأمطر

ر واملفهـوم هلـذه   فسي أو التصول النبل التمثّ،األشياء املوجودة يف عاملنا اخلارجيبني ال تطابق
. األشياء الذي يوجد لدى الفرد

أي هـي العالقـة   ،اظ واملعاين اليت تدل عليهاوهي العالقات القائمة بني األلف: سبةالن-ج
وهي ما يصـطلح  ،الفهم وحيصل اإلدراكوحبصوهلا يتم،القائمة بني الصورتني الصوتية والذهنية

ومن ذلك فالداللة هي كيان . 6ال باملدلولق عند اقتران الدتتحقّ،لةالالعالقة الداللية أو الد: عليه
ومث فإنه ال ميكن القضاء على ،وليس بني شيء واسع،وتيةنفسي يربط بني تصور ذهين وصورة ص

فصل الصـوت  يوال ،إذ ال ميكن فصل الفكرة عن الصوت،ال مثال دون القضاء على املدلولدال
اينبتمزيق الثّل إالّعن الفكرة فهما كوجهي الورقة الواحدة ال ميكن متزيق األو.

.128:ص11987اشرون طن: مكتبة لبنان"معجم اللسانیات الحدیثة : سامي عیاد حنا وآخرون: ینظر- 1
81،ص1،1986محاضرات في األلسنیة العامة، ترجمة یوسف غازي ومجید النصر، المؤسسة الجزائریة للطباعة،ط: فردنان دي سویسر-2

139:وص
139.ود88:ص: المرجع نفسھ- 3
.18:م، ص1999، 2مبادئ اللسانیات دار الفكر، بیروت دمشق، ط: أحمد محمد قدور- 4
. 249علوم البالغة، دار القلم، بیروت لبنان،دط، دت، ص: ى المراغيمصطف- 5

6 -marie moelle  Gary les termes clés de la linguistique menu seuil France 1999.p53 -
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ة البحث يف داللة األلفاظأمهي:
أداة فإنّ،ته وحضارتهنيوصانعة مد،وترمجان سلوكه،غة وعاء الفكر اإلنساينإذا كانت اللّ

هذه األخرية اليت فرضت نفسها وبسطت هيمنتها على أمساع فظ أو الكلمة،غة هي اللّلة يف اللّالدال
حني وآناس يف كلّالن،ملـا  ذلـك ،نة مكتوبةسواء كانت هذه الكلمة منطوقة مسموعة أم مدو

ع به من رفعة املكانةتتمت،وقوة التما أكسبها قـوة خارقـة   احلركة،يةأثري وسعة االستعمال وحر
هلا أعماال عظيمة تتعلق بأبواب جليلة من أنواع إنّ":يقول صاحب لسان العرب:وقيمة أسطورية

املقدسـة  وهلا نفع شريف بطبائعها وهلا خصوصـية بـاألفالك   ،وأوضاع الطلسمات،املعاجلات
.1"ومالءمة هلا ومنافع ال حيصيها من يصنفها

، غـويني قـدميهم وحـديثهم   ارسـني واللّ ه نالت الكلمة احلظ الوافر من اهتمام الدذا كلّهل
يف االستعمال السـائد  " األلفاظ"ترادف " الكلمات"ويكاد جيمع أصحاب املعاجم العربية على أنّ

ـ ا كون اللّزوجت" كلمةال"مرادفا " فظاللّ"رأي استعمال، ويتيح لنا هذا ال2املألوف ورة فظ هو الص
الكلمة'أي أنّ،وتية للكلمةالص'فظاللّ'من أخص'3ها لفظ دل على معىنألن.

وعلـى  ،فريق بني الكلمة واللفظغلني بالدرس اللغوي حاولوا التتشاملبعض الباحثني أنّإالّ
فصـار  ،باملعىناالرتباطدونق ظ أو التنطّبطوا بني اللفظ وعملية التلفّحيث ر،اةحرأس هؤالء الن

د فإذا ما ارتبطت هذه األصوات اموعة مبعىن حمـد ،فظ عندهم جمموعة من األصوات املنطوقةاللّ
.4على معىنها لفظ دلّألن،الكلمة تعين اللفظإنّوبذلك ف،صارت كلمة

كـ مل هويشمل امل،والكلم،والكلمة،جنس يشتمل الكالم" : فظ يف عرف النحاة هوفاللّ
أخرج الكلمة ،كوت عليهاالسنسحيوفائدة ،لهومفيد أخرج امل،"عمرو"واملستعمل كـ،"زدي"

:يقول ابن عقيل،فظ املوضوع ملعىن مفردأو هي اللّ،ا الكلمة فهي قول مفردأم، 5"وبعض الكلم
وقد تطلق الكلمة ، إنّ،يف،د علي قاممثل حمم،6"مفردفظ املوضوع ملعىنالكلمة هي اللّ":عقيل

وكقـول الـنيب  اهللا كلمة اإلخالص،ال إله إالّ:كما جاء يف قوهلم،ويقصد ا الكالم أو اجلملة
.7"أصدق كلمة قاهلا لبيد":صلى اهللا عليه وسلم

. 12، ص1لسان العرب، المقدمة، مج: ابن منظور- 1
. .862، ص4اللسان، مج: ، وابن منظور259و131:، ص5مقاییس اللغة،  مج: فارسینظر ابن - 2
.38:،ص04،1980داللة األلفاظ،  مكتبة األنجلو المصریة،  ط: ینظر إبراھیم أنیس - 3
.38المرجع نفسھ، ص: ینظر- 4
.20، ص1، ج1999، 1كتاب العربي،بیروت لبنان، طشرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك،  تح ھادي حسن حمودي، دار ال: ابن عقیل - 5
.21:،ص1ج:المرجع نفسھ - 6
.1593، ص3رواه البخاري، باب أیام الجاھلیة،ج- 7
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1لـعيم ال حمالة زائنـلّوك: :لـا خال اهللا باطـشيء مأال كلّ

:ماهية الكلمة يف بداية ألفيته حني قالالنحاة منص ابن مالك موقف وقد خلّ
.واسـم، وفعـل، مثّ حرف الكلم::       مـكال منا لفظ مفيد كاستق

.2ؤمـد يـالم قـا كـةـوكلم::      مــعكلمة والقول هواحد
ـ ز ابن مالك يف كالمه هذا بني أربعة مصطلحات لطاملا شغلت اهتمام النميي اة واللغـويني  ح

:وهذه املصطلحات هي،العرب منذ القدمي
.والكلمة والقول*والكلم مالكال

كوا متثل وحـدة  على معىن جزئي مفرد،تدلّ،فالكلمة يف تعريف النحاة هلا وجود مستقل
:رهم هذا للكلمة على أساس ثالثة عناصر هي على الترتيبتصوويقوم،الكالم
3الداللة املفردة أو اجلزئية-3االستقالل-2الصوت-1

،مبفردها على معىن حمددةدال،وذا تصري الكلمة جمموعة األصوات اليت تشكل وحدة مستقلة
مفيلد يها بلوأو كما يسمBloomfieldـب:الكلمة هي أصـغر  : "حيث يقول،ةالصيغة احلر

.على معىنها لفظ دلّمن اللفظ ألنفالكلمة أخص،4"صيغة حرة
ق حممد املبارك بني اللّويفرحاة العرب القـدامى فظ والكلمة على األساس الذي اعتمده الن،

تية مـن  فظ يشري بوجه خاص إىل الناحية الصـو اللّفظ والكلمة أنّوالفرق بني اللّ:" حيث يقول
وهو املعىن نفسه الذي قال بـه  ،5"الكلمة تشري إليها وإىل املفهوم املعنوي للفظ معاوأنّ،الكلمة

حناتنا القدامى حيث عرمن اللفـظ والكلمـة   واعتبار كلّ،ها لفظ مفيد ملعىن واحدفوا الكلمة بأن
دقيققرفا بينهما من مترادفني متغاضني عم.

فإذا كان اللفـظ عنـد   ،مفهوم اللفظ عند اللغويني وعند األصولينيوهنا نلحظ الفرق بني
:"مدييقول اآل،ه عند األصوليني مرتبط بالداللة دائمافإن،اللغويني ميكن أن يكون صوتا غري دال

ا نوع اإلنسان دون سائر احليوانالكالم ما يترتب من املقاطع الصوتية اليت خص، ومن اختالف
.6"ع الصوتية حدثت الدالئل الكالميةتركيبات املقاط

.128شعر لبید بین جاھلیتھ وإسالمھ، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة، ص: زكریاء عبد الرحمان صیام- 1
.20ص 1شرح ألفیة ابن مالك، ج: ابن عقیل- 2
.الكلم اسم جنس جمعي، فھو ما دل على الجمع ویفرق بینھ وبین واحده بالتاء-*
.22، ص 1998الكلمة دراسة لغویة معجمیة، دار المعرفة الجامعیة،  مصر : حلمي خلیل: ینظر- 3
4 -, p256 ,Hartman stork, Dict of long and ling
-

.164، ص.فقھ اللغة وخصائص العربیة: محمد المبارك- 5
.11، ص1، ج1918األحكام في أصول األحكام، مطبعة المعارف، القاھرة، ط، :اآلمدي- 6
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وهم بذلك خيتلفون مع ،1فظ والكلمة والكالم حتمل معىن واحدا عند األصولينيمن اللّفكلّ
محاة يف نظرالن حىت إذا ربط بني ،حيث يستحضرون مع اللفظ عملية النطق،اللفظ والكلمةإىل

أي أنّالكلمة،يف رأيهمتنهذه األصوات املنطوقة تكومن اللفظالكلمة أخص،ها لفظ دل ألن
.معىن

ز الكلمات منهما مساته وخصائصه اليت متيولكلّ،الكلمة هي مجاع مبىن ومعىنمما تقدم فإنّ
املعىن من اختصاص الدرس فإنّ،رس الصويتوإذا كان املبىن من اختصاص الد،عن بعضها البعض

.فظملعىن أمر مهم يف دراسة اللّاالهتمام باأنّإالّ،الداليل
،فظ واملـدلول املعىن هو العالقة الرابطة بني اللّومعىن فإنّ،فإذا كانت الكلمة لفظا ومدلوال

فقدان معىن الكلمة يعين فقدان د على أنّوهذا ما يؤكّ،واحد منهما من استدعاء اآلخرن كلّمتكّ
فقدت هذه العالقة فقدت الكلمة حمتواها وزالت الصورة فإن،العالقة الرابطة بني الكلمة ومدلوهلا

فاملعىن . فارغا عدمي القيمةالكلمة هيكالوبذلك تصري ،الذهنية أو الفكرة اليت ميكن أن تستدعيها
تعـبري فنـدريس   على حـد ،بل حتدد من خالله قيمة الكلمة،إذا هو عنصر أساسي يف الكلمة

vendryes: "ّهو جمموعة الكلمات يف إحدى اللغات باعتبار قيمتـه  ت ما نسميه باملفرداإن
.2"املعنوية

الكلمة من ارتباط معىن ما ثحتد: "هذا يف بيان تعريف الكلمة حيث يقولرأيهوجنده يؤكد 
.3"مبجموعة من األصوات قابل ألن يستعمل استعماال حنويا ما

والكلمات ،هي الوحدات الصوتية:ف من عناصر أساسيةالكالم يتألّنّم فإبناء على ما تقد
ف بني الكلمـات  النحوية اليت تؤلّالصيغ أو التراكيب مثّ،اليت جتمع فيها هذه الوحدات الصوتية

ا جيول يف النفس والذهن من خـواطر وأحاسـيس   من أجل تأدية وظيفة التعبري عم،تأليفا خاصا
أن ":األصلي من وضع املفردات ملسمياارض غن الرازي يف معرض بيان اليقول فخر الدي،وأفكار

4"بةبعضهما إىل بعض ليحصل منها الفوائد املركّيضم.
لوالا ودراية دما يقتضي علما مبوإن،ضم املفردات بعضها إىل بعض ال يكون اعتباطاأنّالّإ

ر نظمها يف الكالم وتأليفها تأليفا مؤديا ملقاصـد  تعذّوإالّ،عانيها وخصائصها إدراكا ألسوارهامب
ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظهـا يف  :" يقول عبد القاهر اجلرجاين يف ذلك،املتكلمني

89:ص. ،2003لفقھ، دار المعرفة الجامعیة، مصر، التصور اللغوي عند علماء أصول ا: أحمد عبد الغفار: ینظر- 1
.124م، ص 1950اللغة، تر عبد الحمید الدواخلي ومحمد القصاص، مطبعة األنجلو المصریة، :فندریس - 2
.124:ص:المرجع نفسھ - 3
.148ص،1985نھایة اإلیجاز، تح بكري شیخ أمین، دار العلم للمالیین، بیروت لبنان، :فخر الدین الرازي - 4
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لقوتالقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه الع،بل أن تناسقت داللتها،طقالن]...[كنا ال نشك
ـ سوأي م،إذا أنت عزلت داللتها جانبا،عتربفظة مع صاحبتها تيف أن ال حال للّ ك يف أنّاغ للش

ولو فرضنا أن تنخلع مـن  ،من حيث هي ألفاظ أن تنظم على وجه دون وجهاأللفاظ ال تستحق
وال يتصور أن ،منها بالتقدير من شيءأحقء منها هي لغات داللتها ملا كان شييلفاظ التاألهذه 

خلطاب خيضع لعالقات الكلمة مع غريهـا  ااملعىن كما يصلنا يف فإدراك، 1"جيب فيها ترتيب ونظم
.وحتدد بنية النظام األلسين هذه العالقات،من الكلمات املتواجدة ضمن السياق ذاته

فإن كانت ،وال قيمة لكلمة ال تؤدي فكرة أو ال حتمل داللة،فال قيمة للفظ من دون املعىن
كما ال قيمة للمعاين واألفكار ،نطقهاحسنت صورا ورقى وإنانا فارغا حتيكذلك كانت ك

املعاين واألفكـار ال  نّذلك أ،إىل السامعدون األلفاظ والكلمات اليت تؤديها أو حتملها وتوصلها
باأللفاظ أو الكلماتن إالّتظهر وال تبي. مـا  فاللفظة املفردة ال قيمة هلا من حيث هي مفـردة وإن

األلفاظ املفردة إنّ:" يقول اجلرجاين،تضم طائفة من األلفاظ بعضها إىل بعضى قيمتها عندما تتجلّ
بعضـها إىل بعـض   ولكن ألن يضم،اليت هي أوضاع اللغة مل توضع لتعرف معانيها من أنفسها

فظـة  اللّعلى حقيقة هامة مفادها أنّقوله هذا يف ويؤكد اجلرجاين .2"فيعرف فيما بينها من فوائد
غةهي مادة اللّياملفردة الت،ا تفاضل من حيث هي لفظة مفردة دون أن تدخل ال يتصو ر أن يقع

.3ىل بعضإبعضها ضموي،يف سياق ما
وقـد  ،ز الذي تشغله يف حياة الفـرد عن احليغة ال يقلّزا واسعا يف اللّالكلمة تشغل حيإنّ

كانت الكلمة تعمل يف العريب أكثر ممهذا ما تؤكّو،يفا يعمل السم يف كالم العرب كَده كثرة احل
خصوصا حني قالنة لقوة أثر الكلمة على اإلنسان العريباملبي: "كمـا  ،"من صولذقول أنفرب
ين احلنيف على قيمـة  د الدوقد أكّ،"تلدعين وحني مل يدعها قُ: كلمة قالت لصاحبهارب" :قيل

قال ،وإن شرا فشرا،فخرياايقول ويتلفظ فإن خريوحماسبا على ما والؤمسالكلمة فصار اإلنسان 
-بن جبلذيف معرض نصحه ملعاrويقول النيب ،4"لديه رقيب عتيدما يلفظ من قول إالّ:" تعاىل

ـ وهل يكـب ،ك يا معاذثكلتك أمr:"فقال " قولنا ملؤاخذون مبا وإن-رضي اهللا عنه اس يف الن

.41و-40دالئل اإلعجاز ،ص : عبد القاھر الجرجاني- 1
.41المصدر نفسھ، ص- 2
، 1الصورة البالغیة عند عبد القاھر الجرجاني منھجیا وتطبیقا، دار طالس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ط: ینظر أحمد على دھمان- 3

.45، ص 1986
.18سورة  ق، اآلیة - 4
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العبـد ليـتكلم   إنّ:" وقال أيضـا .1"حصائد ألسنتهمههم أو على مناخرهم إالّوار على وجالن
.2"ل ا يف النار أبعد ما بني املشرقا يزهما يتبني في،بالكلمة
األلفاظ والكلمات تكمن قيمتها األساسية يف تأدية املعاين وتبليـغ  ا سبق إىل أنّخنلص ممو
والتعبري عن املشاعر واألحاسيساألفكار،تمـع    ي اللغحىت تؤدة وظيفة التواصل بـني أفـراد ا
.وحتقق التفاهم فيما بينهم،الواحد

.425بیت األفكار الدولیة، كتاب اإلیمان، ص جامع الترمذي،- 1
.193، ص 4صحيح البخاري، باب حفظ اللسان، ج-2
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الالتأنواع الد :
الرمز اللغـوي لـه طبيعـة    ذلك أنّ،اللة حبثه واهتمامه على الرموز اللغويةالدمز عليركّ

ملا ،ة والتحليلهذه اخلصائص كونه رمزا قابال للدراسوأهم،وخصائص متيزه عن غريه من الرموز
ـ   ،فله بعد نطقي وبعد فيزيائي،له من وجود وأبعاد عديدة ن ووبعد مسعي أو مـا يسـميه اللغوي

لـه بعـد شـكلي يتمثـل يف الصـيغة الصـرفية       كمـا ،phonétiqueاملستوى الصويت 
morphological، على أن يدخل مع غريه من ألفاظ اللغـة  وله طبيعة تركيبية إذ له القدرة

يؤدي بذلك وظيفة حنوية داخـل  ، grammaticalفيمثل املستوى النحوي ،راكيبليشكل ت
.التركيب الذي يرد فيه

contixticalوله بعـد سـياقي   ،داللية يطلعنا عليها املعجماللرمز اللغوي أبعادكما أنّ
حليل الـداليل  لتغوي بعد اجتماعي ال ميكن إغفاله أثناء عملية امز اللّللركما أنّ،داخل التركيب

غوية داخل السياقات اليت ترد فيهاموز اللّللر،ذا تتعدووع بتعـدد مسـتويات   د الدالالت وتتن
غويرس اللّالد ،وتنوغويظام اللّع خصائص ومسات الن.

ممداللة ال: غة الداللة حبسب مصدرها أربعة أنوع هي على الترتيبم علماء اللّا سبق فقد قس
.ياقيةباإلضافة إىل الداللة الس،والداللة املعجمية،حويةوالداللة الن،والداللة الصرفية،ةالصوتي

دارس لغـوي يف  من الدالالت اليت جيب أن يقف عندها كلّاألنواعيلي تفصيل هلذه وفيما
كلّإنّ" :يقول متام حسان،خطاب حتليال داللياحتليله أليتجه إىل املعىنأن تدراسة لغوية البد،

ب إليه سهام الدراسة من كلّفاملعىن هو اهلدف املركزي الذي تصو ن يف جانب على النحو املبـي
كل اآليتالش:

الداللةاألصوات

املعجماملعجيل الصويتشكالت

رفالصحوالن

المعنى
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فرع من فروع الدراسات اللغوية ببضعة من هذا املعـىن  ويستقل كلّ،عاوهكذا يصبح مبض
وتعني على كشفه،وتبني عنه،حهتوض،بقطع النظر عما إذا كانت هذه البضعة ممر فهمـه  ا يتصو

.1"ب أم المستقال عن اهليكل العام للمعىن املركّ
اللة االدوتيةلص:

ـ فإنّ،2"قوم عن أغراضهما كلّر أصوات يعب"غة هي جمموعة إذا كانت اللّ ل الصوت ميثّ
. إىل عناصر أخـرى اليت ميكن أن تنحلّ،بل هو إحدى خصائصها األساسية،املادة اخلام للكلمة

ى هـذه  وتسـم ،أخرىىلإلغةالكلمات منهاب منوختتلف هذه الوحدات الصوتية اليت تتركّ
ـذه  راسة الـيت ـتم   كما يصطلح على الدphonèmes،الوحدات الصوتية الفونيمات

وتسمى الداللة اليت تؤديها هـذه  ،phonologieالفونولوجي :وكيفية تركيبها،الفونيمات
.املقاطع بالداللة الصوتية

ومقابلة أصـوات  ،صواتيقصد بالداللة الصوتية تلك الداللة اليت تستمد من طبيعة األنإذ
وجند ذلك يف العربية حني مقابلة ،أو صورا اللفظية مما يشاكل معناها،أو بعض حروفها،األلفاظ

حكايـة  "صهيل : ، مثلكحكاية األصوات،فظ املشاكل للمعىن يف الكلمات املوضوعةأصوات اللّ
).ت املاءحكاية صو(وخرير ،"حكاية صوت الغراب"وغاق،"صوت الفرس أو احلصان

كلّاختالفى ذلك إىل أد،يف كلمة بصوت آخر يف كلمة أخرىفإذا حدث إبدال صوت 
contrastiveويعرف هـذا اإلحـالل الصـويت بـالتوزيع التقـابلي      ،منهما عن األخرى
distribution*,3"حيل فونيم حمل آخر يف كلمة ما فتنشأ كلمة ذات معىن خمتلـف :" حيث،

ة صوت إىل كلمة أو حذفه منها إىل تغري يف معناها تبعا هلذا التغري الصويت الواقعا تؤدي إضافكم،
.وقد يفيد النرب والتنغيم يف حتديد داللة خاصة للكلمة

الداللة الصوتية يف كتابه اخلصائص حتت باب ،وع من الدالالتولقد تناول ابن جين هذا الن
ا مقابلة األلفاظ مبا يشاكل أصواا من األحـداث  فأم":يقولحيث ،'األلفاظ أشباه املعاين'هاأمس

ت اهم كثريا مـا جيعلـون أصـو   وذلك أن،عند عارفيه مأموم*وج متلئب،فباب عظيم واسع

.118و 117، ص .4،2001اللغة بین الوصفیة والمعیاریة،  دار الكتب، القاھرة، ط: تمام حسان- 1
. 33، ص 1الخصائص، ج: ابن جني- 2
، مما یؤدي إلى اختالف المعنى؛ فنجد مثال في )فونیم واحد(ون الفرق الوحید بینھما صوتا متمیزا یعني المصطلح تقابل كلمتین في اللغة حیث یك- *

معجم : ، ینظر سامي عیاد وآخرون/xarir/، و خریر/ harir/حریر / h// .x:/في الصوت األول فقط: اللغة العربیة تقابال بین الكلمتین التالیتین
.  31اللسانیات الحدیثة، ص

.08، ص 1982معجم علم اللغة النظري، مكتبة لبنان، :  د علي الخوليمحم- 3
.أي ثابت: متلئب* 
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ا عليها،ر عنهااحلروف على مست األحداث املعبا وحيتذو اوذلك أكثر مما نقـدره ،فيعدلو،
: منها،حة لذلكعرض الكثري من األمثلة املوضيأخذ يفمثّ. 1"وأضعاف ما نستشعره

وما كـان حنومهـا مـن    ،كالبطيخ والقثاء،فاخلضم ألكل الرطب: وقضم،خضم:" قوهلم
قـد  ":ويف اخلرب،ذلكحنو قضمت الدابة شعريها وحنو،والقضم للصلب اليابس،املأكول الرطب

:" الـدرداء وعليه قول أيب،واللني بالشظفخاء بالشدة،أي قد يدرك الر،"يدرك اخلضم بالقضم
.2"خيضمون ونقضم واملوعد اهللا

اخلاء صوت اختالف داللة صوت اخلاء عن داللة صوت القاف إىل أنّويرجع ابن جين سر
يء فهو يناسب الش،والقاف صوت صلب انفجاري،فاختاروها للشيء الرطب،رخو احتكاكي

حـذوا ملسـموع   ،ليـابس لوالقاف لصالبتها ،اء لرخاوا للرطبفاختاروا اخل" :يقول،اليابس
.3"األحداثاألصوات على حمسوس 

يقول ،حركة املاءأقوى من النضح يف التعبري عن خ فالنضخُ،النضح والنض:ومن ذلك قوهلم
لّوجعز:"4"اختانفيهما عينان نض،ارتان باملاءأي فو،ضألنّخ أكثر من النضح،والنضخ غري الن
.5"شجمة مثل الرعم

الدرباللة الصوتية للن :stress ،أو فـونيم بروزا صـوتيا ل أورب وضوحا يعين مصطلح الن
كما يكـون  ،6"أو املقاطع األخرى نتيجة درجة ارتفاع الصوت،ة الفونيماتمقطع إذا قورن ببقي

الن7"وتسمى هذه األخرية نربة تقابلية،انة من اجلملة بقصد توكيدهرب يف كلمة معي.
فه متام حسان بقولهويعر ":ه وضوح نسيب لصوت أو مقطع إذا قورن ببقيـة األصـوات   أن

فالضـغط  ،ويكون نتيجة عامل أو أكثر من عوامل الكمية والضغط والتنغيم،واملقاطع يف الكالم
مـا  ورب،هذه العوامله يعترب أهم ومع هذا فإنه يعترب عامال من عواملهى نربا ولكنال يسمهمبفرد

وهـو  ،8"شيء آخرا يعرف بأيالنرب يعرف بدرجة الضغط على الصوت أكثر ممألنّ،كان ذلك
.9"أجزائهابذلك ازدياد وضوح جزء من أجزاء الكلمة يف السمع عن بقية ما حوله من 

. 157:ص2الخصائص، ج: ابن جني- 1
.157، ص 2المصدر نفسھ، ج- 2
.158، ص 2المصدر نفسھ، ج- 3
.66سورة الرحمان اآلیة - 4
، 5ط،ج.في وجوه التأویل، تح  محمد مرسي عامر، دار المصحف، القاھرة، دتفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل : الزمخشري- 5

.68ص 
.133معجم اللسانیات الحدیثة، ص : سامي عیاد حنا وأخران: ینظر- 6
.268معجم علم اللغة النظري، ص : محمد علي الخولي- 7
.194، ص1986مناھج البحث في علم اللغة، دار الثقافة، الدار البیضاء، : تمام حسان- 8
.170، ص 2004، 4اللغة العربیة معناھا ومبناھا، عالم الكتب، القاھرة، ط: ینظر تمام حسان- 9
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وهو الذي خيتص بنرب الكلمة املفردة ،رب الصريفالن: غة العربية إىل قسمنيوينقسم النرب يف اللّ
إذ ،هذا األخري هو موضع اهتمامنا يف هذا البحـث ،1"مايلعوالنرب السياقي االست،والصيغة املفردة

يؤدي تغري موقع النرب من كلمة إىل أخرى يف الكالم إىل بروز موضع اهتمام املتكلم مثال ذلـك  
:عبارة

يعيش بدون طعام وال شراب شهرا كامال؟ هل يستطيع اإلنسان أن
العيش بدون طعام وال شراب أنّذلك على دلّ" دون طعام وال شراب"رب علىفإذا كان الن

ذلك على أنّدلّ" شهر ا كامال" وإذا كان النرب على،هو موضع االستفهام والغرابة لدى املتكلم
ـ ن طعام وشراب بضعة أيام لكن أن يعيش من دواإلنسان ميكنه أن يعيش دواملتكلم يعلم أنّ ا م

شهرا كامال فذلك أمر غريب يبعث يف النفس التعجهشةب والد.
ل يف املعاين اإلضافية اليت ميكـن أن  يتمثّبدور وظيفي على املستوى التركييب،رب كما يقوم الن

) تعـال : (أن يقول أحدهم لآلخـر ك،ميعطيها نرب األفعال لبعض املنطوقات اليت ينطق ا املتكلّ
.2"أو بلهجة االستعطاف تارة أخرى،بلهجة األمر تارة

التباين بني االرتفاع واالخنفـاض يف درجـة   : يعين مصطلح التنغيم: الداللة الصوتية للتنغيم
هـذا  أي أنّ،الصوت الناتج عن التغري يف نسبة ذبذبة الوترين الصوتيني اليت حتدث نغمة موسيقية

.3"لى العنصر املسري يف نظام اللغةعالتنغيم ذا املفهوم يدلّ
كما يساعد على التفرقة ،م يف إيضاح املعىن الذي يقصده املتكلمالتنغيم يسهومن ذلك فإنّ

دون تغيري يف شـكل  ،واالستفهام،عجب واإلنكاروالت،بني املعاين الكالمية مثل التقرير واإلخبار
ـ : مثل نطقنا جلملة االستفهام يف،ن هذه األساليبي تكولتالكلمات ا د موجـود ؟ بنغمـة   حمم

.حممد موجود بنغمة مستوية:ونطقنا جلملة التقرير واإلخبار،صاعدة
الـيت تصـاحب نطـق    *كال من النرب والتنغيم من الفونيمات الثانويةم فإنّبناء على ما تقد

تقـوم بـدور   ،قصد تأدية قيمة صوتية،ا بالنظام الصويت للغةمنهالكلمات واجلمل ويرتبط كلّ
.وظيفي للتمييز بني معاين ودالالت املفردات واجلمل

.307ینظر المرجع نفسھ، ص - 1
.134و 133معجم اللسانیات الحدیثة، ص : ینظر سامي عیاد حنا وأحزان- 2
.67المرجع نفسھ، ص - 3
، وھي عبارة عن مالمح صوتیة ال تدخل أو تشترك في بنیة الكلمة، suprasegmental phonemeیة وتسّمى أیضا الفونیمات فوق التركیب-*

ینظر حلمي . وإّنما تظھر فقط حین تستعمل الكلمة بصورة معینة، أو حین تظّم كلمة إلى أخرى وتكون مصاحبة للنطق، وتمتد عبر أطوال متنوعة
.44الكلمة دراسة لغویة معجمیة،ص: خلیل
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:رفيةالصاللةالد
ؤديها هيكل ومبىن الكلمـة يوهي تلك الداللة اليت ،ى الوظائف الصرفية للكلمةأو ما يسم،

داللـة  ة جند صيغ األمساء تـدلّ ففي العربي. 1"والصيغ اردةزاناألواملعاين املستفادة من "أو هي 
ويدخل ضمن االسـم املصـدر   ،فالتسمية هي الوظيفة الصرفية لالسم،ة على املسمىصرفية عام

فهي الداللـة علـى موصـوف    *ا الداللة الصرفية اليت تؤديها الصفاتأم،واسم املرة واسم اهليئة
وضمائر ،لم واخلطاب هي الداللة على عموم احلضوررة وضمائر التكّوداللة أمساء اإلشا،باحلدث

ة الظروف داللة صرفية عامكما تدلّ،الغائب واألمساء املوصولة داللتها الصرفية على عموم الغياب
.**املكانيةرفيةظعلى الظرفية الزمانية أو ال

مان معاا األفعال فداللتها الصرفية هي داللة على احلدث والزأم،من وداللة الفعل على الز
ومها الوظيفتان ،من هو جزء من داللة صيغة الفعل ووزنهفمعىن احلدث أو الز،داللة ضمنية فقط

على إذ الفعل املاضي يدلّ،منمع اختالف الداللة من حيث الز، 2"ا الفعلمالصرفيتان اللتان يؤديه
واألمر يدل على ،وعلى املستقبل جمازا،حقيقةوالفعل املضارع يدل على احلال ،انقطاع الزمن

مزيد : مثال ذلك،صارت له دالالت فرعية أخرى،فإذا زيد يف البنية الصرفية للفعل،االستقبال
زيادة داللة فرعية جديدة إضافة إىل لّولك،وفاعل،لل وفععأفْ: الثالثي حبرف له ثالثة أوزان هي

تدل يف الغالب على معاين ) فعل(فزيادة اهلمزة يف الفعل ،وزنداللة الفعل الدائمة على احلدث وال
:كثرية منها

.وفهم وأفهمته،دخل زيد وأدخلت زيدا: حنو،التعدية- 1
2 -وأمسى وأسحر،عتم دخل يف العتمةأو،دخل يف الصباح: أصبح: حنو،مانالدخول يف الز.
3 -الداللة على أنأكرمت زيدا: مثل،نةيء على صفة معيك وجدت الش،ك واملعىن املراد أن

ومن ،وأصعبت األمر وجدته صعبا،وجدته جبانا،وأجبنته،وجدته خبيال: وأخبلته،وجدته كرميا
أمرهأغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان وال تطع من :" يف قوله تعاىل" أغفلنا" ذلك كلمة

أو ،من جعلنا قلبه غافال عن الذكر باخلذالن" هأغفلنا قلب"ري فسيقول الزخمشري يف ت،3"فرطا

.56الكلمة دراسة لغویة ومعجمیة، ص: مي خلیلحل- 1
.  واسم اآللة, واسم المكان, اسم الزمان, اسم التفضیل, الصیغة المشبھة باسم الفاعل,اسم المفعول, اسم الفاعل: المشتقة ھيءالصفات أو األسما-*
أسماء الزمان : ا تدل على الوظائف الصرفیة لكلمات مثل ھناك فرق بین داللة أوزان وصیغ األفعال، وھي وقوع الحدث في زمن ما وبین م-**

.57والمكان واآللة، ینظر المرجع السابق، ص 
. 57الكلمة، ص: ، وما بعدھا، وحلمي خلیل95اللغة العربیة معناھا ومبناھا ،ص: ینظر تمام حسان- 2
.28: سورة الكھف اآلیة- 3
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ولن :" ويقول ابن جين.1"إذا وجدته كذلك،أجبنته وأفحمته وأخبلته: كقولك،وجدناه غافال عنه
.2"ته كذلكقأي صادفته وواف،هنا من أن يكون من باب أفعلت الشيء) أغفلنا(خيلو 
.شجرهاأشجرت الغابة أي كثر: مثل:الداللة على الكثرة- 1
شكونا إىل : " ومنه احلديث الشريف،شكا إليه فأشكاه: ومن ذلك**الداللة على السلب- 2

.أي مل يزل شكايتنا،"الرمضاء يف جباهنا فلم يشكناحرrرسول اهللا 
: ما يلي) لفع(ومن أهم الدالالت الصرفية للفعل املضعف العني 

.وبالغ فيه.أكثر القتل:لوقت،أكثر اجلمع:عمج: لمث،الداللة على التكثري واملبالغة-1
.حتهوفرح الرجل وفر،متهفهم زيد وفه،متهعلم زيد وعلّ: مثل،الداللة على التعدية-2
.جه شرقاات:قوشر،اجته غربا،ب الرجلغر:مثلالداللة على الوجهة أو التوجه،-3
،اهللاإذا قال ال إله إالّ: لوهلّ،كربأل اهللا إذا قا: ركب: مثل،الداللة على اختصار احلكاية-4

باهللاقال ال حول وال قوة إالّ:قلحووهو ،فقال احلمد هللا،ومحده،قال سبحان اهللا:حوسب .
ومن الدالالت الصلهرفية اليت يؤديها مبىن الفعل املزيد باأللف والسني والتاء يف أو:

يف أكثـر  ) استفعل(جعلوا همإن....ومن ذلك:" ل ابن جينيقو،الداللة على الطلب غالبا-1
،3"واستصرخ جعفرا،واستوهب واستمنح واستقدم عمرا،واستطعم،استسقى: حنو،للطلباألمر

استسقى موسـى  وإذ:" مثل قوله تعاىل،طلب السقي يف: ومعىن صيغ هذه األفعال على الترتيب
.املنحة، وطلب القدومعام، طلب اهلبة، وطلب ، طلب الط4ّ.."لقومه
2-اجلمـل واستتيسـت   قاستنو: كقول، وذلك مثل ل من حال إىل حالالداللة على التحو
.5"الشاة

الزيـادة  وإذا كانت زيادة األصوات على بنية الفعل األساسية تؤدي إىل زيادة يف الداللة فإنّ
الزيادة يف املبىن تؤدي غالبا إىل الزيـادة  ألنّ،اليت تدخل على املشتقات تؤدي إىل زيادة يف داللتها

وقارئكاتب : ، حنوواحلدوث والتجدد يف معناه،على احلدث وفاعلهفاسم الفاعل يدلّ،يف املعىن
اد حنو قول فارغة بنت شد،صيغ املبالغة على املبالغة والتكثري يف مدلول اسم الفاعلوتدلّومكرم،

: املرية

.205، ص 3الكشاف،ج: الزمخشري- 1
.253،ص 3الخصائص، ج: ابن جني- 2

بمعنى أنك سلبت ھذا : أنصلتھ: نصلت السمع نصال، أي جعلت لھ نصال، فإذا قلت: ومعنى السلب إزالة معنى الفعل عن المفعول، نحو قولك-**
.المعنى عن المفعول أي نزعت نصلھ

.153، ص 2الخصائص، ج: ابن جني- 3
.59سورة البقرة، اآلیة- 4
.71، ص 4تاب، جالك: سیبویھ- 5
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.*ادـاك أقيـة فكـل رابيحالّ::    ةـال طاغيـة قتـار راغيحنّ
واسم املفعول يدل ،والصفة املشبهة تدل على وصف الفاعل باحلدث اتصاف ثبوت ودوام

وتدل أمساء التفضيل على وصف الفاعل بصـفة زاد  ،مبعوث ومكرم: حنو،على احلدث ومفعوله
".اخللقحممد أشرف " حنو،فيها شيء على شيء

:إذ يقول،وقد أشار سيبويه يف كتابه إىل هذه الدالالت الصرفية يف معرض حديثه عن بناء املصادر
 "وذلك،الوجاءوا باملصادر حني أرادوا انتهاء الزمان على مثال فع : ـ ارالصرام واجلـز اد د، واحل

.1"والقطاع واجلهاد
حـني  ،مثلما أدركها غريه من النحاة العرب،يةكما أدرك ابن جين أمهية الدالالت الصرف

،)ومفعل) (مفعل(وقد فرق ابن جين بني داللة ،ومعاين الصيغ،فصلوا القول يف مدلوالت األوزان
وهي تقابل امليم املكسـورة  ،داللة ثبوت ودوام) املصدر(إذ جعل امليم املفتوحة تدل على احلدث 

،وللدرجـة مرقـاة  ،مرقاة: مومن ذلك قوهلم للسلّ" :فيقول،اآللة غري الثابتاسماليت تدل على 
كاملطرقـة  ،عليه بـه لا ينقل ويعتمممهاأنوكسر امليم يدل على ،فنفس احلدث الذي هو الرقي

.2"كاملنارة واملثابة،يف موضعهه مستقرنأوفتحة ميم مرقاة تدل على ،واملئزر واملنجل
مملذلك كان من ،لداللة الصرفية جزء ال يتجزأ من داللة الكلمةاإنّ: ىل القولم خنلص إا تقد

مهما كان قصده من دراستها أن يقف على هذه الداللـة الصـرفية   ،الواجب على دارس الكلمة
ويوضوجتلية قيمة صيغتها الصرفية يف تأدية مقاصد املتكلمني،ن من حتديد معناهايتمكّحها حىت.

:الداللة النحوية
من استخدام األلفاظ أو الصور الكالمية يف اجلملة املكتوبة أو "لةيقصد ا تلك الداللة احملصو

،4ائف النحوية أو املعاين النحويةظف أيضا بالووتعر،3"املنطوقة على املستوى التحليلي أو التركييب
األلفاظ وفق ترتيب و اجلملة عن طريق القواعد النحوية اليت تقتضي ترتيب أاليت تكتسبها الكلمة 

ن ليس النظم أمعلوم :" حيث يقول،وهذا ما أمساه عبد القاهر اجلرجاين بالنظم،املعىن املقصود
ق اسم والكلم ثالثة أقسام  تعلّ،وجعل بعضها بسبب من بعض،سوى تعليق الكلم بعضها ببعض

والتمثيل هلا إىل ،هذهقمث يأخذ يف شرح طرق التعلّ،5"ق حرف ماوتعلّ،ق اسم بفعلوتعلّ،باسم

.51الدیوان، وزارة االتصال والثقافة، الجزائر، دط، دت، ص: ویروى البت للخنساء بصیغة أخرى، ینظر الخنساء-*
.12، ص 4المصدر نفسھ، ج-1

.101.و100،ص 3الخصائص، ج: ابن جني - 2
.209: ،ص1977الخانجي، القاھرة، أقسام الكالم العربي، من حیث الشكل والوظیفة، مكتبة : فاضل مصطفى الساقي- 3
ف.دالئـل اإلعجاز ص: عبد القاھر الجرجاني- 4
.ش.ص: المصدر نفسھ- 5
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وهي كما تراها ،ق الكلم بعضها ببعضفهذه هي الطرق والوجوه يف تعلّ" :إىل أن خيلص إىل القول
.1"معاين النحو وأحكامه

lesويفهم من كلمة تعليق ما يصطلح عليه علماء اللغة احملدثون بالعالقات التركيبية
structures relations2،لنحو فهو ما يعرف بالوظائف النحوية للكلمة ا قصده مبعاين اأم

فال يقوم يف وهم وال يصح يف عقل :" يقول،أو ما يقوم بني معاين الكلم من العالقات،يف اجلملة
ر يف معىن اسم من غري أن وال يتفكّ،يريد إعماله يف اسمأنر يف معىن فعل من غري متفكّر أن يتفكّ

مثل ،يريد منه حكما سوى ذلك من األحكامأو،أو مفعوالوجعله فاعال له،يريد إعمال فعل فيه
.3"أو ما شاكل ذلك،أو حاال،أو صفة،أو خرباأن يريد جعله مبتدأ

وإن أردت أن ترى ذلك عيانا فاعمد إىل :" عليها بقولهلويؤكد اجلرجاين فكرته هذه ويدلّ
معه دخول شيء من معاين النحو ه من مواضعها وضعها وضعا ميتنع ءأي كالم شئت وأزل أجزا

انظر هل مثّ،من نبك قفا جبيب ذكرى مرتل" قفا بنك من ذكرى حبيب ومرتل:" فقل يف، اهفي
.4ىن كلمة منهاعق منك فكر مبيتعلّ

مها5م الداللة النحوية يف اللغة العربية إىل قسمنيوتقس :
العامة املستفادة من اجلمل واألساليب وهي جمموع الوظائف واملعاين:داللة حنوية عامة

أو ، وعلى اإلثبات أو النفي والتأكيد،مثل داللة اجلمل واألساليب على اخلرب واإلنشاء،بشكل عام
ويتم ،وشرط،ومتين ونداء وندبة،وعرض وحتضيض،داللتها على الطلب من أمر وي واستفهام

عدا اجلمل واألساليب اليت ،جلمل أو األساليبذلك باستخدام األدوات اليت تؤدي وظيفة وداللة ا
،تعلم زيد: حنو،مثل مجليت اإلثبات واألمر،وتكتفي بالصيغة فقط،ال حتتاج بطبيعتها إىل األداة

.وتعلم العلم النافع
مثلما يقول متام ،باستخدام األدوات- يف الغالب- الدالالت النحوية العامة حتصل أنّإالّ
فإذا استثنينا مجليت اإلثبات ،يق باألداة أشهر أنواع التعليق يف اللغة العربية الفصحىوالتعل" :حسان

مجلة نا سنجد كلّفإن*وكذلك بعض مجل اإلفصاح)وقم،وزيد قام،قام زيد(واألمر بالصيغة 

.المصدر نفسھ، ص ش- 1

2 -p540.marie moelle g-p-les termes clés de la linguistique mémé seuil paris
.

.314.دالئل اإلعجاز، ص: عبد القاھر الجرجاني- 3
.314المصدر نفسھ ،ص - 4
. 309: أقسام الكالم ص: وفاضل مصطفى, 178: اللغة العربیة معناھا ومبناھا ص:  تمام حسان- 5
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وكيد فداللة الت، 1"غة الفصحى على اإلطالق تتكل يف تلخيص العالقة بني أجزائها على األداةيف اللّ
اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأنّإنّ":يف حنو قوله تعاىل،"إنّ"مستفادة من أداة التوكيد

والعصر إنّ" :يف مثل قوله تعاىل،"إال"وداللة االستثناء مستفادة من أداة االستثناء ،2"هلم اجلنة
وداللة . 3"بالصرباحلق وتواصوبااالذين آمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوإالّ،اإلنسان لفي خسر

بقيعة بفروا أعماهلم كسراكوالذين" :يف حنو قوله تعاىل،"الباء"الظرفية تستفاد من حرف اجلر 
" :يف حنو قوله تعاىل،"هل"ة االستفهام اكما تستفاد داللة االستفهام من أد. 4"حيسبه الضمآن ماء

.5"وراهل أتى على اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئا مذك
ممم تتضح أمهية بيان داللة هذه األدوات وتوضيح معانيها يف املعاجم بوصفها مورفيمات ا تقد

ة حرLes Morphemes Libres،ّة تؤدي وظائف حنوية داخل فهي كلمات مستقل
،للوا فيها القوففص،ه علماء املعاجم العرب على أمهية هذه احلروف واألدواتوقد نب،6التركيب

بعض اللغويني كتبا تشرح معاين هذه احلروف اليت كما خصص،وأفردوا هلا أبوابا يف معامجهم
.*اصطلحوا عليها حبروف املعاين

،مثل باب الفاعلية وباب املفعولية،ل يف معاين األبواب النحويةوتتمثّ:حنوية خاصةةدالل
يف باب من هذه األبواب املذكورة تؤدي وأي كلمة مفردة تقع . وباب اإلضافة،وباب احلالية

كلمة ترد مفعوال وكلّ،كلمة ترد فاعال تؤدي وظيفة الفاعليةفكلّ،وظيفة الباب الذي تقع فيه
ووظيفة اإلضافة تؤديها كلمة تقع حاال،ووظيفة احلالية تؤديها كلّ،فهي تؤدي وظيفة املفعولية

.كلمة تقع مضافا إليه وهكذاكلّ
فالفاعل ،ة يف الكالمحوية اخلاصوالوظيفة الن،فريق بني الباب النحويرورة الته من الضنأإالّ

طريق هذه الدالالت هلذه وعنة به يف الكالم،حوية اخلاصالنوظيفتهباب حنوي والفاعلية 
ية منها ما غة العربالكلمات يف اللّذلك أنّ،مييز بني أقسام الكلمات وأنواعهاميكننا التاألبواب،

ومنها ما ال يصلح أن يقوم ذه ،مائرمثل األمساء والصفات والض،يصلح أن يقوم بوظيفة الفاعلية
الفئة األوىل من الكلمات تؤدي فإنّومن مثّ،مثل األفعال والظروف واألدوات،الوظيفة يف الكالم

.والفئة الثانية ال تؤديها،وظيفة الفاعلية

. 123اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص : تمام حسان- 1
.112سورة التوبة، اآلیة - 2
.سورة العصر- 3
.39سورة النور، اآلیة - 4
.01سورة اإلنسان، اآلیة - 5
.p54  marie noelle : les termes clés de la linguistique:                                                                             ینظر- 6
.حروف المعاني: الجني الداني في حروف المعاني، وألف الزجاجي كتابھ: مثلما ألف الحسن بن قاسم المرادي كتابھ-*
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أن جنمع بني فة حدود الكلمة ومتييزها عن غريها من أجزاء الكالم فالبدوإذا أردنا معر
تحوية للكلمة وبني داللة بنيالداللة النرفيةها الص،األوىل وظيفة : ي وظيفتنيفاسم الفاعل مثال يؤد

صرفية عاموالثانية وظيفة ،وهذا ما اتصفت به اتصافا آنياوصفى أو الة وهي الداللة على املسم
رتيب يف ية التكما ال ميكننا إمهال أمهّ،اجتهد الطالب: ة هي الفاعلية يف مثل قولناوية خاصحن

يقول إبراهيم أنيس،حوية للكلماتاجلملة العربية للكشف عن الداللة الن:"م نظام اجلملة حيت
.1"العربية أو هندستها ترتيبا خاصا لو اختل أصبح من العسري أن يفهم املراد منها

فإذا وقع تغيري يف ترتيب ،فترتيب الكلمات و العبارات يف العربية حمكوم بقواعد ضابطة
هل يستطيع اإلنسان أن يعيش : " فإذا قلنا مثال،األلفاظ من غري قرنية أدى ذلك إىل تغري املعىن

كأن فإذا غرينا ترتيب الكلمات فيها،فهذه مجلة هلا معىن خاص،"فوق سطح القمر عاما كامال
وملا استطاع ،أدى ذلك إىل فساد املعىن) سطح القمر فوق عاما كامال اإلنسان يعيش هل( :نقول

مات يف اجلمل حبسب ما لولذلك اشترط النحاة أن خيضع ترتيب الك،السامع أن يفهم املعىن املراد
.فيلتزم ا املتكلم حىت يسلم كالمه من فساد التركيب وغموض املعىن،وضعوه من قواعد

:الداللة املعجمية
يها بعض ويسم،ويقصد ا تلك الداللة اليت تكتسبها الكلمات املفردة أثناء الوضع اللغوي

ل علماء املعاجم العربية بالكشف عن الداللة املعجمية وقد تكفّ،2الدارسني املعاين املفردة للكلمات
،دة واملصنوعةواملولّ،بني الكلمات املعربة والدخيلةوالتمييز،وبيان معاين األلفاظ العربية،للكلمة

،lexicologieحىت صارت دراسة املعىن املعجمي للكلمات اهلدف الرئيسي لعلم املعاجم 
لذلك قيل يف تعريف ،للكشف عن معاين الكلمات وداللتها- أساسا-املعجم موضوعذلك أنّ

هاملعجم بأن:"ا يف التراكيب املختلفةبني دفتيه مفردات لغةكتاب يضمما ومعانيها واستعماال،
وكتابتها مع ترتيب هذه املفردات بصورة من صور الترتيب اليت غالبا ما تكون ،وكيفية نطقها

.3"الترتيب اهلجائي
كون الدالالت الصوتية ؛اخلطوة األوىل للحديث عن الكلمةفدراسة املعىن املعجمي تعد

ا يف بيان املعىن كلّ،الالت وظيفيةدهيحويةوالصرفية والن منها يؤدي وظيفة خاصة يساهم
4.العام للكلمة ووضوح داللتها

.48داللة األلفاظ، ص : إبراھیم أنیس-1
. 48داللة األلفاظ، ص : یسمیھا إبراھیم أنیس الداللة االجتماعیة،  ینظر إبراھیم أنیس،كما14علم الداللة، ص : ینظر أحمد مختار عمر - 2
.162، ص 2003، 08البحث اللغوي عند العرب ، عالم الكتب، القاھرة، ط: أحمد مختار عمر- 3
.121و120المرجع نفسھ، ص - 4
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رف وعلم وت وعلم الصاملعجم يدرس الكلمة دراسة ختتلف عن دراسة علم الصويالحظ أنّ
فكون املعجم ي،حو للكلمةالنملعىن الوظيفي الذي ا: مها،ق يف دراسته للكلمة بني معنيني اثننير

بني وياق،ظام أو السحليلي يف النكونه ميثل وظيفة اجلزء التيكشف عنه بالعلوم األربعة جمتمعة
فثمة عناصر لغوية . شيء يف إدراك معىن الكالمل كلّوالذي ال ميثّ،املعىن املعجمي أو القاموسي

والكشف عنه عن املعىن املعجمي ديد حت، وميكنوغري لغوية ذات دور كبري يف حتديد املعىن املراد
على شرحها من بعد مثّ،يف مبدأ األمر'صرفيا'النطق على حتديد بنيتها حتديدا تعيني اهلجاء ويقرط

،مع الدخول إليها من مداخل خمتلفة،ستعمالية احلاضرةذلك من وجهيت النظر التارخيية واال
. مدخلواالستشهاد عل كلّ

ممم يا تقددراسة املعىن املعجمي وثيقة الصلة بثالثة علوم تندرج حتت علم ضح للعيان أنّت
:وهي، linguistiqueغة العام احلديث اللّ

.sémantiqueعلم الداللة -1
vocabulaire lexicographieعلم املفردات -2
lexicologieعلم املعاجم -3 1

ن املعىن املعجمي يتكوتهم علماء املعجم أنّاملعاصرون ويف مقدموغة احملدثون ويرى علماء اللّ
: هي على الترتيب،من ثالثة عناصر رئيسية

.désignationأو dénotationما تشري إليه الكلمة يف العامل اخلارجي -1
connotationما تتخذ منه الكلمة من دالالت أو ما تستدعيه يف الذهن من معاين -2
2.الثايندرجة التطابق بني العنصر األول و-3

Dénotationل أو مفهوم واألأنيس مصطلح الداللة املركزية على العنصر إبراهيمويطلق 
غوي يف معجمهله اللّويقصد بالدالالت املركزية ذلك القدر املشترك من الداللة الذي يسج،

لة املركزية وقد تكون هذه الدال،ويعرفه أفراد اتمع ويوصلهم إىل فهم الكلمة وإدراك معناها
.اس كما قد تكون مبهمة يف أذهان بعضهمالنواضحة يف أذهان كلّ

ويقصد connotationكما يطلق مصطلح الداللة اهلامشية على العنصر الثاين أو مفهوم 
،وختتلف باختالف األفراد تبعا الختالف طبائعهم،على الكلمةا تلك الظالل اليت تطفو

.99الكلمة، ص : حلمي خلیل- 1
.106المرجع نفسھ، ص - 2



67

ىن عه مل يذكر العنصر الثالث من عناصر املأنإالّ، 1وتقاليدهموعادام ،م وخرباموجتار
. املعجمي

جلّ يعرفها ،هلا داللة مركزية واحدة'حبر'كلمة :ولتوضيح ما سبق ذكره نسوق املثال التايل
ذلك :" ا الداللة املركزية فهيأم. ختتلف من شخص آلخر،أفراد اتمع ودالالت هامشية عديدة

وقد يسمعها شخص فتثري يف نفسه قوة ،واملعىن املشترك من الداللة هلذه الكلمة،2"املاء الكثري امللح
ع ه يتمتألن،ويسمعها شخص آخر فتثري يف نفسه مشاعر الغبطة والسرور،اهللا وعظمته يف خلقه

هبة من وقد يسمعها شخص آخر فتبعث يف نفسه مشاعر اخلوف والر،برؤية البحر ويسعد به
.املوت

،أفراد اتمعلّجأويشترك يف معرفتها كلّ،ة مشتركةهي داللة عامنفالداللة املركزية إذ
من به ز ختتلف من شخص آلخر حبسب ما يتمي،ا الدالالت اهلامشية فهي دالالت خاصة فرديةمأ

.وما ميلك من جتارب وخربات،طباع
فهي موضوع اهتمام علماء ،لة املركزية والداللة اهلامشية للكلمةا عنصر التطابق بني الدالأم

إذ حيللون الكلمة إىل ،غةاملعجم حيث يدرس ضمن باب العالقات الداللية بني كلمات اللّ
.3بغية الوصول إىل درجة التطابق هذه بني الكلمات،عناصرها الداللية األولية

د اللغويون احملدثون ثالثة وقد حدهخصائص مميزة للمعىن املعجمي هي أن:
.ر غري ثابتمتغي-3.دمتعد-2عام-1

مل ترد يف سياق ما،خل املعجماية العموم يف كون الكلمات هلا معاين عامة دل خاصوتتمثّ
حيددهد معناها ويقي،د يفوتتمثل خاصية التعدعجمدة يف املكون الكلمة ذات معاين متعد،ا مم

جيعلها قادرة على الددة وخمتلفةخول يف سياقات متعد،فيتحداق الذي ترد فيهد معناها وفقا للس،
أما خاصها من طبيعة الكلماتر وعدم الثبوت فنستشفّية التغي،ر فهي دائمة اخلضوع لعوامل التغي

لوالتبد،وتفمن الكلمات ما يهجر فتبلى ومت،ر والبلىوعوامل التطو،ر ومن الكلمات ما يتغي
وهناك كلمات تسمو معانيها ،معناها من الداللة على اخلصوص إىل الداللة على العموم أو العكس

.4ر الداليل أسبابه ومظاهرهه حتت ما يسمى بالتغييدرس هذا كلّ،وأخرى تنحطّ

.107و106داللة األلفاظ، ص : ر إبراھیم أنیسینظ- 1
.فصل الباء باب الراء381، ص 1القاموس المحیط، ج: الفیروز آبادي - 2
.109الكلمة، ص : ینظر حلمي خلیل- 3
دور الكلمة في اللغة، تر : وستیفان أولمان. 167إلى112: داللة األلفاظ، الفصل السابع والثامن والتاسع من الكتاب، ص: ینظر إبراھیم أنیس- 4

270علم اللغة، دار النھضة العربیة، بیروت لبنان، ص : ، ومحمود السعران191إلى-177، ص 1997، 12كمال بشر، دار غریب، القاھرة، ط
.288إلى 
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ياقية أو االجتماعيةالداللة الس:
ويقصد ،ياق واملقام تبعا للمالبسات احمليطة بالفعل الكالميدها السدهي تلك الداللة اليت حي

اليت تتوفر يف املقام واملقال،ياق جمموع القرائن اللغوية واحلالية والتارخيية واالجتماعية احمليطةبالس،
:)spence(فه سبنسويعر،وهذه القرائن هي اليت حتدد الكالم وتعطيه معىن خاصا

contexte of situation،أو احلدث الذي تعرب عنه ،وضع الكلمة داخل اجلملة" ه بأن
قة القائمة عالل يف اله يف حالة الكالم يتمثّكما أن،الكلمة داخل اجلملة مرتبطة مبا قبلها وما بعدها

.1"أو املقام الذي يتكلم فيه وتكوينه الثقايف،بني املتكلم واحلالة
ا ترد الكلمة يف مجفلما تقال يف اجلملة أو العبارة يف وملّى هذا سياق لغوي،لة أو عبارة يسم

من السياقني ويسهم كلّ،فهنا يسمى السياق االجتماعي،مقام خاص أو موقف اجتماعي معني
الكلمة يف ألنّيد معناها املقصود يف ذلك السياق،اللغوي واالجتماعي يف بيان داللة الكلمة وحتد

دالالت خاصة، أو مبعىن آخر تدل على معقول أو متصورإالّ علىتدلحال انعزاهلا ال 
)consept(2.

وقد أشار علماء العربية على اختالف ختصم من لغويني وبالغيني وحتى أصوليني إىل صا
يف مواضع تفسري آيات القرآن الكرمي اعتمادا على ،هذه الداللة وتناولوها بالبحث والدراسة

واملطلق ،اخلصوص والعموم،وأقسام الدالالت،ويف كالمهم عن احلقيقة وااز،ولأسباب الرت
:ا ترد يف السياقات الثالثة اآلتيةمثال ملّ" التوليد" فكلمة،واملقيد وغريها

).املتحدث لغوي(يساهم توليد املعاين يف منو اللغة وتطورها -
).ث طبيباملتحد( التوليد من أصعب العمليات الطبية إنّ-
-املتحدث مهندس كهربائي( التوليد من أهم عوامل التيار الكهربائي يعد.(

وارتبط معناها يف كلّالذي وردت فيه،اختلفت باختالف السياق" التوليد" فداللة كلمة
مرمبجال معريف خاصة مبجال داليل معني خيتص،ففي السيل تدلّاق األوها من على أن

ويف السياق ،فهي تدخل ضمن اال الداليل اللغوي،ت اللغوية اخلاصة بعلماء اللغةاملصطلحا
ذلك تدخل ضمن اال بي هفمل الطب،حات الطبية اخلاصة بعالها من املصطعلى أنالثاين تدلّ

الطاقة نتاجها من املصطلحات اخلاصة بعامل إويف السياق الثالث تدل على أن،الداليل الطيب
.فهي تدخل ضمن اال الداليل الكهربائي،ائيةالكهرب

1 -spénce ensyclopaedia of ling somatics p 502.
.156الكلمة، ص: ینظر حلمي خلیل 2
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ة ث بلسان فئة خاصث يتحدمتحدكلّفإنّ،ياقات الثالثةث ليس نفسه يف الساملتحدومبا أنّ
ى إىل اختالف ا أدمم، الثة سياقات اجتماعية متباينةياقات الثّومن ذلك كانت الس،من اتمع
.إىل آخرمن سياق" التوليد"داللة لفظ 

ه من الصعب أنإالّ،املستوى االجتماعي يف حتديد داللة األلفاظ والكالميةوبالرغم من أمه
.د العناصر االجتماعية واختالفهابسبب تعد،وضع قواعد مضبوطة لتحديد الداللة االجتماعية

مستوى ،ي واملعجميوذا ينضاف إىل املستويات األربعة السابقة الصويت والصريف والنحو
ارس يف حتليل ويفيد الد،الذي ينعكس على املستويات السابقة،آخر هو املقام أو سياق احلال

.  منيويعينه على الوقوف على مقاصد املتكلّ،احلدث الكالمي
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نظريات دراسة املعىن
يت مل تصل إىل وضع ثرة الدراسات القدمية الدة على الرغم من كدراسة املعىن دراسة معقّإنّ

دراسة املعـىن مل  وقد سبقت اإلشارة إىل أنّ،سر نظام املعاينتدرس املفردات وحتنظرية متكاملة،
بها متثل نقطة اشتراك بني كثري من ساعها وتشعبل هي يف ات،تكن مقصورة على عامل اللغة فحسب

وعلـم  ،والفلسـفة ،واملنطق،علم اللغة والنقد والبالغةفهي تشابك بني،العلوم وجماالت املعرفة
فس وعلم األجناسالنوالتـاريخ  ياسة واالقتصـاد، واجلغرافيـا  ، وعلم االجتماع، وحىت عامل الس

.وغريها
وشرح نظامه وفق ما ميليه عليه ،وهذا ما أدى إىل ظهور نظريات متعددة تم بدراسة املعىن

ونظرية ،والنظرية السلوكيةاإلشارية، والنظرية التصورية،النظرية : من أمهها،االختصاص العلمي
وفيما يلي تفصيل كلّ نظرية على حده.والنظرية التحليلية،ونظرية احلقول الداللية،ياقالس:

1-النمزيةظرية اإلشارية أو الر:*(denotational)أو référential theory :
على التنويع يف طرق إيصال مشاعره ونقل أفكاره إىل عجيبةاإلنسان قدرة لوجعزلقد أودع اهللا 

والصـور  ،واإلمياءات واإلشـارات ،والرموز الكتابية، إذ لديه الكلمات واأللفاظ،أفراد جمتمعه
ها تشري إىل مفـاهيم  إنن رموز تشري إىل أشياء غري ذاا،عبارة عهاوهذه كلّ،واحلركات وغريها

وختتلف هذه الرموز لغوية كانت أم غري لغوية من حيث الطبيعة والداللة مـن  ،رات ذهنيةوتصو
.جمتمع لغوي إىل آخر

فوس وأسرعها تأثريا يف الن، وأبلغها تعبريا،واصل تعقيداغة هي أكثر أنظمة التاللّومبا أنّ
زون يف أحباثهم على الرموز اللغوية كّعلماء اللغة كثريا ما يرفإنّ،وأقدرها إيفاء باملقصود،والعقول

لة يف إيصال األفكار كوا تؤدي دورا كبريا يف اختصار الكثري من العمليات املطو،دون سواها
وقد ،واصل بني أفراد اتمع الواحدر اجلهد الكبري والوقت الطويل يف حتقيق التوتوفّ،ونقل املشاعر

ساسي لعلم الداللة لها دورها هذا ألن تكون املوضوع األأهsémantique..
ولقد أسهم العلماء العرب على اختالف ختصم املعرفية يف تناول مسألة الرموز صا

الرموز اللغوية قد ذهب ابن سينا إىل أنّ، والبحث يف طبيعة العالقة بينها وبني معانيها،غويةاللّ
،ةيى العكس من املدلوالت اليت هي طبيعاصطالحية بدليل اختالف الدوال باختالف اتمعات عل

فس على األمور فداللة ا داللة ما يف النوأم: " حيث يقول،ل قامسا مشتركا بني البشر مجيعاومتثّ

.300علم اللغة، ص : النظریة االجتماعیة، ینطلق أصحابھا من مبدأ أّن اللغة مؤسسة اجتماعیة، ینظر محمود السعران: وتسمى أیضا-*
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فإنّ،ال كما يف الداللة بني اللفظ واألثر النفسي،ال الدال وال املدلول عليه،طبيعية ال ختتلف
فظ والكتابة فإنّوال كما يف الداللة بني اللّ،الدال خمتلفاملدلول عليه وإن كان غري خمتلف فإنّ

1"ال واملدلول عليه مجيعا قد خيتلفانالد.
لة اجتماع ثالثة عناصر إذا أخرجنا غوي هو حمصمز اللّالركما أشار يف موضع آخر إىل أنّ

إذ ،)أو املرجع(،ء احملسوسيوالش،ور واملفهومهنية أو التصورة الذّوالص،وتالص:هي،الكتابة
،فس معىنارتسم يف الناخليال مسموع اسم،فظ أن يكون إذا ارتسم يف فمعىن داللة اللّ:" يقول

ما أورده احلس على النفس التفتت إىل فكلّ،هذا املسموع هلذا املفهومفتعرف النفس أنّ
ورة فظ والصلى العالقة بني اللّف عفظية باملعىن احلصري تتوقّومن ذلك كانت الداللة اللّ.2"معناه

.الذهنية
ا يف العصر احلديث فإنّأمأكثر علماء اللغة تفصيال يف مسألة الرمز فردينان دي سوسري يعد

كوا منظومة من العالمات والرموز اليت تعرب عن ": منطلقا من خلفية تعريف خاص للغةي،اللغو
وهو الكلمة املنطوقة ، signifiant) دال(ن من تتكولغوية ةوالرمز عنده هو وحد،3"امفكر

وهو الفكرة اليت تقتـرن  signifié) مدلول(و،أو الشخص خارج اللغة،على الشيءاليت تدلّ
.بالدال

ي ال تنحصر يف الت،وتيةورة الصغوي جمموعة العالقات اليت جتمع بني الصمز اللّل الركما ميثّ
بل تعين أيضا اإلدراك النفسي للصوت أو االنطباع الذي يتركه الصوت ،حسباجلانب الفيزيائي ف

إضـافة إىل  ،وهو الشيء احملسوس الذي ترمز إليه اللفظـة réfèrentوبني املرجع ،يف الذهن
.ر عنهوارتباطه بالشيء احملسوس املعب،الفكرة واملفهوم الذي يرتسم يف الذهن عند مساع الصوت

رية اإلشارية عند سوسري يف حتليل النظام اللغوي وعالمات اللغة على أسـاس أنّ وتقوم النظ
امتثل مظهـر 'فكرة وصوت'ثنائية ومن ذلك فإنّ، 4معىن الكلمة هو إشارا إىل شيء غري نفسها

ر صواملتكامل احلاصل من اجتماع الصورة والتوالداللة هي ذلك الكلّ،سانيةمن مظاهر القيمة اللّ
.ينهالذّ

،اها بسائر الرموز األخرىإذا قارنغوي عند سوسري ال تظهر جليا إالّمز اللّقيمة الركما أنّ
اليت ميكن استبداهلا بكمية مساوية من شيء تقطعة من فئة مخسة فرنكا: ويوضح فكرته هذه مبثال

.05، ص 1970ط، .، تحقیق محمد حضري، القاھرة، د)العبارة(الشفاء) : أبو علي الحسن ابن عبد اهللا (ابن سینا - 1
.04المصدر نفسھ، ص - 2
. 27محاضرات في األلسنیة العامة، ص : فردیناند دي سوسیر- 3
.55علم الداللة، ص : ، وأحمد مختار عمر31اللغة والداللة، ص : ینظر عدنان بن ذریل - 4
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أو بقطعة نقديـة مـن   ،مثال أو بقيمة مماثلة من نفس الطراز كقطعة الفرنك الواحدزاخلب،خمتلف
.1الدوالر مثال،طراز آخر

مبقارنتـها بـالقيم املتماثلـة   فقيمته ال تظهر إالّ،غويمز اللّفاألمر نفسه ينسحب على الر،
ة األشياء املوجودة خارجادمبساعد إالّفمحتوى الكلمة ال يتحد،ها جزء من نظام معـني ومبا أن،

(Mouton)مثال ذلك الكلمة الفرنسية ،كل خاص عن قيمةر وبشبل تعب،فهي تثري معىن فقط
هما ختتلفان مـن حيـث   لكن، (Sheep)عليه الكلمة اإلجنليزية اليت تتضمن املدلول الذي تدلّ

وال تستعمل ،مة لألكلللداللة على قطعة اللحم املقدMutonفاإلجنليزية تستعمل كلمة .القيمة
الكلمة األوىله إىل أنّمردMouton وSheep بنيفاالختالف يف القيمة ،Sheepكلمة 

Sheepتوجد جبانبها كلمة أخرى وهي Muton ، على العكس من الفرنسية اليت ال تستعمل
.Mouton2سوى كلمة 

زة فيما خيـص فكانت هلم آراء وأفكار متمي،علماء اللغةنولقد حذا حذو سوسري طائفة م
يف ) أوغدن ورتشـارد (مثلما هو الشأن عند ،عض داخل التركيب اللغويموز اللغوية بعضها ببالر

حيث اقترحا فيه مثلثـا  ) معىن املعىن(أو ، The moning of moningكتاما املشهور 
.3أي اإلرجاع) مثل اإلحالة(وأمسياه ،ل العالقات السببية وغري السببية يف الداللةميثّ

4.املدلول–املرجع –الفكرة 

Thought référence sense.

يء اخلارجي املشار إليهشال
Réfèrent thing     .

.Ferdinand Decausure cours de linguistique générale édition talantikit Bejaia algerie2002 p:139:             ینظر- 1
2-P Ibid  p: 139.
. 45اللغة والداللة، ص: دنان بن ذریلع- 3
..                                                                            45المرجع نفسھ، ص- 4

الرمز الكلمة االسم               
Symbole Word nama
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ان يكواليت هي كلّ،أي االسم هو مثرة هذه اإلحالة،به على الشيءمز الذي تدلفالر
لكلمات مز على اويطلق أوغدان وريشارد مصطلح الر. 1ن الداللةوتتضم،الفكرة يف نظرمها

إذ يقوم الرمز يف نظرمها بأدوار ،والتمثيالت،وأصوات احملاكاة،واإلمياءات والرسوم،واألشكال
مثل،ةعد :التنظيموجيه والت،سجيلوالت،غ بشيئنيونقل الفكرة وهو مسو:

.وبني الرمز،اإلحالة اليت يقيمها الذهن بني املرجع- أ
2.ة لذلكالعوامل النفسية واالجتماعية املصاحب-ب

أوغدن ورتشارد(مزية يف نظر فالر (يه اللّهي دراسة الدور الذي تؤدمـوز يف احليـاة   غة والر
ة تلك الطرق اليت تساعدنا ـا  راسة اخلاصد بالدفرفهي ت،ة ما تعلق منها بالفكرخاص،اإلنسانية

الرموز على التلذلك ،أو حتول دون ذلك،ليم يف األشياءفكري السكانت الرم كما ه وتنظّموز توج
ل احلوادث وتنقل احلقائقتسج.

،Bloomfield1887-1949: ونـارد بلومفليـد  يال·املدرسة السلوكية األمريكية-2
فهي تقوم على نسان وسلوكه يف املواقف املختلفة،تعتمد هذه النظرية يف حبوثها على تصرفات اإل

د معىن اجلملة بذلك املوقـف  ويتحدات تنتج عنها استجابة لفظية،هاملعاين عبارة عن منبنّأأساس 
هذا فـإنّ ىوعل،والثاين يسمع ويستجيب،م ويثريل يتكلّفاألو،الذي يوجد فيه املتكلم والسامع

فكرة (إنتاج للعالمة اللغوية عملية غري مادية وراء كلّ:أصحاب النظرية يرفضون اآلراء اليت ترى
فمثل هذه التعابري اليت تشـري إىل الفكـر   ،)أو أي عمل إرادي،أو إحساسأو مفهوم أو صورة

بل هي على العكس من ذلك تؤثر سـلبا علـى   ،م للدارس اللغوي شيئاوالوعي واملفاهيم ال تقد
ه من الضروري االنطالق يف وصف االتصال اللغوي من القضـايا  إن:)بلومفيلد(لذلك يرى ،غةاللّ

.3اليت ميكن مالحظتها
اللّ) بلومفيلد(ويعدحيث متيز يف وصفه للّ،ظريةغوي األمريكي رائد هذه النن سبقه غة عم

، بدء من نظرته للغة على غةمن العلماء بناء على ما وضعه من منطلقات أساسية يف التعامل مع اللّ
ة املوقف الذي حيدث له حمصليصل إىل تعريف املعىن بأن،لوك األخرىل أصناف الساثها سلوك مينأ

-أي املعىن-إنه: حيث يقول،املثري واالستجابة: فيه الكالم من خالل عنصرين أساسني مها

.46المرجع نسھ، ص- 1
.46المرجع نفسھ، ص - 2
).تورندایك, بافلوف, ونواطس(من أبرز أعالم المدرسة السلوكیة في علم النفس الذین تأثر بھم بلومفیلد - ·
.115، ص 1982علم اللغة في القرن العشرین، تر نجیب غزاوي، وزارة التعلیم العالي، دمشق، ): جورج(مونان : ینظر- 3
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الفعل أو االستجابة وردم بقول كلمة أو مجلة، م فيه املتكلّاملوقف أو املقام الذي يقو"
(Réponse)1"اليت يتطلبها ذلك من املستمع.

سائران يف "  جيل"و" جاك"، والتفاحة" جيل"و" جاك: "ل املشهورح فكرته هذه باملثاويوض
ق أن حيضرها هلا يتسل" جاك"ها جائعة تسأل ومبا أن،تفاحة على شجرة" جيل"ترى ،الطريق

.2تأكل جيل التفاحةالشجرة ويعطيها التفاحة،" جاك"
؛هو عضويما انهمونفسي، ا ما هو ففي هذا احلدث البسيط متت عمليات كثرية، منه

وقد صاحب هذا ،من تلك التفاحة) جيل(العملية األوىل هي انعكاس موجات ضوئية على عيين 
وبإفراز يف معدا يف شكل بإفراز يف فمها يف شكل لعاب،) جيل(الضوء املنعكس إحساس 

مثّ،)جيل(فهذه العمليات املتتابعة عبارة عن مثريات يف نفس ،د باإلحساس باجلوعتولّ) عصارة(
ل هذا الطلب استجابة وميثّ،إحضار التفاحة) جاك(من ) جيل(لت هذه العملية عملية طلب ت

،التفاحة" جاك"ت العملية الثالثة يف إحضار ومتثلّ،"جاك"ـبالنسبة لاومثري) جيل(بالنسبة لـ 
لت يف تمثّا العملية الرابعة فأم،"جيل"وهو طلب ،ـ"جيل"هذا استجابة للمثري الصادر من هوعمل
:وميكننا أن منثل ذلك يف اخلطاطة اآلتية،للمثريات الداخليةةوهو استجاب،التفاحة" جيل"أكل 

.اخل.....س= ←—م= س= ←—م= ←—س=←—م 
يف الوقت نفسه ) س(ثري اللفظي ميكن أن يكون استجابةويبدو من خالل هذه اخلطاطة أن امل

).س(لالستجابة النهائية) م(يكون مثرياللمثري غري اللفظي، و
ها األحداث الكالمية هي مثريات تقتضي استجابة أو رد فعل معني من السامع فإنمبا أنّو

:ل ذلك يف اآليتوميكننا أن نتمثّ،ختتلف باختالف املواقف
وهكذا ...3س←—3م←—2استجابة←—2مثرية←—1استجابة←—1مثري

،احلوادث السابقة والتالية للكالمما هو إالّ) بلومفليد(املعىن اللغوي عند فإنّومن مثّ
واحلوادث التالية للكالم ،املثريات والدوافع اليت تدفع املتكلم إىل أن يتكلم: ابقة هيواحلوادث الس

) ليدبلومف(وهكذا يربط ،جيابيةإاالستجابة اليت يبديها السامع سواء أكانت استجابة سلبية أم : هي
.3غوي باملوقفاملعىن اللّ
ممن لنا أنّا سبق ذكره يتبيأصحاب النينظرون إىل ) بلومفيلد(لوكية وعلى رأسهم ظرية الس

نة أو يشعر غة يسمع مجلة معيفمتكلم اللّ،فها حافز البيئةها جمموعة عادات صوتية يكيغة على أناللّ

.260و-259، ص 1990أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة، عالم المعرفة، الكویت، : نایف حرما- 1
.Bloomfield: language, pp20.26،                                                              62الداللة، ص علم : نقال عن أحمد مختار عمر- 2
).       تعلیقات كمال بشر في الھامش. (81دور الكلمة في اللغة، ص ): ستیفن(أولمان - 3
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من دون أن ترتبط هذه االستجابة بأي شكل من فتحصل عنده استجابة كالمية،بشعور معني
.1أشكال التفكري

ظر أنّوامللفت للنالتقام ،صال اللغويحليل الذي أجراه أنصار النظرية السلوكية ألمناط االت
على أساس الدصال لدى بعض احليواناتراسات اليت أجروها على أمناط االت،هناك ن هلم أنّإذ تبي

هناك اختالفات كثرية بني االستجابات أنّإالّ،لسلوك بني هذه احليوانات وبني اإلنسانتشاا يف ا
احليوان الذي ال يستطيع الردمن ذلك أنّ،غويةاحليوانية واالستجابات اإلنسانية أمام املثريات اللّ

ي فيعمل عمال ويكتفي جبواب أو برد فعل سلوك،أي اللغةاه بالطريقة نفسها،على املثري الذي يتلقّ
طبيعة هذا السلوك ال حتمل أي صفة جتريدية كما وأنّ،كأن يهرب أو يندفع إىل الطعام،فيزيائيا

أو النقل ،ر وفق احلاالت املماثلةأو التغي،كما ال تقبل التجزئة إىل عناصر،هي احلال عند اإلنسان
.2إىل جماالت أخرى

ولقد و3أمهها،دات كثريةهت ألصحاب هذه النظرية انتقاج:
القياس الذي أجراه بلومفيلد والسلوكيون للسلوك البشري على السلوك احليواين يف أمناط إنّ

قة العلميةاالتصال قياس يفتقر إىل الد،ه كما قيل يقف باللغة اإلنسانية عند حظائر احليواناتألن  .
طوات متتالية أساسها مثريات تنتج اسـتجابات  ورسم له خ) بلومفيلد(املثال الذي أعطاه إنّ

أن يـرد  : مـثال ،كانت عليه يف املثالاإذ ميكن تصور استجابات خمالفة مل،مثال فيه نظر،معينة
،وقطف التفاحـة ،أنا ال أستطيع تسلق الشجرة: بأن يقول هلا مثال) جيل(سلبا على طلب) جاك(
.   مل تتحقق) جيل(لمثري الداخلي الواقع عند االستجابة لمعىن ذلك أنّ،أنت لست جائعة:أو

األغلبية الساحقة من كلمات اللغة املتداولة بني الناس ال ميكن حتليلها حتليال علميا علـى  إنّ
فاخلري والشـر ،)بلومفيلد(ه حنو ما أقر، واملـروءة  ،والشـجاعة واجلـنب  ،والكـره واحلـب

.ودراسة معانيها على أسس قابلة للمالحظة،كن حتليلهاوغريها من أمساء املعاين ال مي...واللؤم
ق االسـتجابة  تتحقّاملواقف الكالمية يف املالمح نفسها حىتليس من املعقول أن تشترك كلّ

. نفسها
ظريات امليكانيكية يف علم ل سلوك اإلنسان وفق النفسري امليكانيكي للمعىن الذي حيلّالتا أنّمب

املعىن هو جمموعة املثريات واالستجابات اآلليةن منطلق أنّفس مالن، حـال مـن   فال ميكن بـأي

،ص 2،1983الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، طةاألعالم، المؤسساأللسنة علم اللغة الحدیث، المبادئ  و: میشال زكریاء: ینظر- 1
.84و-83

.69-68: ،ص1982بیروت، 19-18اللغة والفكر مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد: ینظر  بسام بركة- 2
.66إلى 62علم الداللة، ص : أحمد مختار عمر: ینظر- 3
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د الكالم من العوامل اإلنسانيةاألحوال أن جير،كالدوهي عوامل ال ،عنهاتنبئغبات اليت وافع والر
. ميكن إمهاهلا عند دراسة املعىن

3-ظرية الساقيةالن:*context theory.
ياقي الـذي يراعـي الظـروف    ظرية يف دراستها للمعىن على أساس املنهج السوم هذه النتق

ومـا هـي   ،وما أنواعـه؟ ،وما هي جذوره؟؟،ياقفما هو الس،واملقامات اليت يرد فيها الكالم
.عناصره؟ 

قسـو م" الساق ما بـني الكعبـة والركبـة   ":)ق.أ.س(جاء يف القاموس احمليط يف مادة 
وولدت ثالثة بنني على سـاق متتابعـة ال   .. ة األمر عن شد،ويوم يكشف عن ساق... نوسيقا

وساق املاشية سوقا وسياقة ومساقا ،وساق اجليش مؤخرة...وساق الشجرة جذعها،جارية بينهم
وإىل املـرأة مهرهـا أرسـله    ...واملريض سوقا وسياقا شرع يف نزع الروح،واستاقها فهو سائق

.2"ياق املهرأي يف نزع والس" ياقفالن يف الس" غةيف ذيب اللّوجاء،1..."وساقه
ن،غة إذياق يف اللّفالسهو الشيء واملسري إليهروع يف الش.

، وتعين ربط ربطا وثيقا،(contexere)إىل اللفظة الالتينية )contexte(وتعود لفظة 
يظهـر فيهـا احلـدث    ،و خارج نطاق اللغـة أ،وهي يف  االصطالح اللغوي تعين عالقة لغوية

3.الكالمي

أماياق اصطالحا السهاأمهّ،ةفله تعاريف عدلما ورد يف املعجم املفص،جمرى أحـداث  : هبأن
،يف بدئـه وختامـه  ،عمل أديب وثيق الترابط يسهل عملية ربط الكالم وبناء النص بناء حمكمـا 

ص إذا أعيد إىل مكانه من الـن يف غري مكانه حىتبدااق الكالم وإذا اقتطع منه سي،واحلبكة بينهما
وكثريا ما يكون غامضا،ا ورابطا للفقراتبدا مهم،أي سري األحـداث  ،ه يفهم من السياقولكن

.4"سريا منسقا
كما يعين مصـطلح  ،5"نظمالنظم اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك ال":فه أوملان بقولهويعر

كما يقصد ،ويسهم يف حتديد املعىن املقصود هلا،التركيب أو السياق الذي ترد فيه الكلمة: ياقالس

ونتیجة لالتصال , إذ تعتبر اللغة حقیقة اجتماعیة, كونھا تولي عنایة بالغة لجانب االجتماعي للغة,یة اإلنجلیزیةتسمى أیضا المدرسة االجتماع-*
.309:علم للغة، ص: ، ومحمود السعران29:ھامس ص, دور الكلمة في اللغة: سیغان أولمان: ینظر, االجتماعي

).مادة ساق(255القاموس المحیط، ج ص : الفیروز آبادي- 1
.1599و 1598،ص 2، ج2001، 1ط. معجم تھذیب اللغة، تح ریاض زكي قاسم، دار المعرفة بیروت،: محمد بن احمد األزھري- 2

hadumod bubmann lexikan de sprchruissen schofly alfreed kromen velge en stuttgard 1983 p 267                   - 3

.
.535،ص 2، مج1999، 2المعجم المفصل في األدب، دار الكتب العملیة، بیروت لبنان، ط: محمد التونجي- 4
.68:دور الكلمة في اللغة، ص: أولمان- 5
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للفظـة  اوقد يكون التوضيح مبا ترد فيه ،بالسياق ما يصاحب اللفظ مما يساعد على توضيح املعىن
.ا يصاحب اللفظ من غري الكالم مفسرا للكالموقد يكون مم،من االستعمال

ياق من فالسواحلاليـة والتارخييـة   ،يقصد به جمموع القرائن اللغويـة : عاريفخالل هذه الت
.وهذه القرائن هي اليت تعطي الكالم معىن دالليا،واملقال، اليت تتوفر يف املقام،واالجتماعية احمليطة

اللغوي اإلجنليزي ويعدFirthللحدث والذي اعتمد يف حتليله *زعيم هذا االجتاه بال منازع
ر نظريته لسياق الذي طو) مالينوفيسكي(خاصة منهم ، على أفكار علماء األنتربولوجيا،الكالمي

ي ذالها ترجع معاين الكلمات إىل وظائفها املختلفة يف سياق احلال اخلاصسواليت على أسا،احلال
ـ والسياق هو الـذي ي ،املعىن هو الوظيفة يف السياقومن ذلك فإنّ،1يستعمل فيه ح املعـىن  وض

.كلمةووظيفته لكلّ
معىن الكلمـة  من منطلق أنّ،غةأمهية كربى للوظيفة االجتماعية للّ،Firthطى فريث عوقد أ

ظرية يـرون  أصحاب هذه النومعىن ذلك أنّ،من خالل وضعها يف سياقات خمتلفةال ينكشف إالّ
ومثال ذلك ،أي وضعها يف سياقات خمتلفة،ضح من خالل تسييقهاالدالالت الدقيقة للكلمة تتأنّ

اإلنسـان يف اإلبصـار العني هنا تدل على عضـو  ،'العني تدمع':يف هذه السياقات) عني(كلمة 
.وهو املعىن األصلي،واحليوان

-عني الدجلابة والر،ابة نفسها أو املتاع نفسهنفسه أو الد.
.أي ال أقبل بدال،درمها بعينهال أقبل منك إالّ-
.وهو خمرج مائها،أي عني البئر،ني املاءع-
-من غري عملتفور هي اليت ،ارةالعني الفو.
.اجوجيستوي، أي به اعهو أالّ،عني امليزان-
.أي مطر أيام ال يقلع،أصاب أرض بين فالن عني-
.كبةرأس الرلىوهي املشاشة اليت ع،ة ومشاهلاميني الرضخلى، النقرة اليت ععني الركبة-
العـني  "ينظر إليه فيصيبه بعني ويف احلـديث  ،جلجل الرأن يعني الر: فسعني النوالعني-

2"حق.
-1.حابة اليت تنشأ من القبلةوالعني الس

علم : أحمد مختار عمر: ینظرأحد التطورین الھامین المرتبطین بفیرث، sinclain, meintxh halliday: كما ضمّ ھذا التجاه أسماء مثل-*
.68الداللة، ص 

1 -malinowski: anethnographic  theory of language, London 1935 , p: 93.

.2167، ص5رواه البخاري، باب العین حق ،ج- 2
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.حرف من حروف املعجم: حرف العني-
.محد الفراهيديأمعجم اخلليل بن : وكتاب العني-

ومن املعاين كذلك . كس املال الغائبعاين بعه يألن: واملال احلاضر،اسوساجل: ومن معانيها
خيار الشالعني(ـوهذه الثالثة جيمعها ب،وسنام اإلبل،يديء والس ( إىل سـائر  سـبة  قيمتـها بالن
شـبيه  على الت) عني املاء(و ،)مسعني الش(ومن املعاين ،على التشبيه مبا يف املكانة واملرتلةاجلسد،

.2"العني تنقسم ثالثني قسما": ديةيريف شرح الدهخلويوقال ابن .بالعني يف االستدارة
هذه الصلة كانت موجودة أنّإالّ،ضح لنا اآلن عالقتها بالعني املبصرةها معان ال يتوهذه كلّ

.عليها" العني"الذين أطلقوا لفظ ،يف أذهان العرب األوائل
حتديـد  يف ياقى دور السعلFirthد أصحاب هذا االجتاه وعلى رأسهم فريث وكما أكّ

، وأولـوا ذلـك   هم أكدوا كذلك على االستعمال الفعلي للكلمة يف إطار جمتمع بعينهفإن،املعىن
:يف العربية يف هذه السياقات) ضرب(ما يالحظ يف داللة الفعل :ومثال ذلكاهتماما كبريا،

.عاقبهو،ضرب زيد عمر-
.ذكر وأورد وساق،مثالضرب اهللا-
.حدد،داضرب له موع-
.زق أو الغزوسعى لكسب الر،ضرب يف األرض-
.ر وحسبيحت: ا يف أسداسساضرب أمخ-
.أمسك به أو أجربه: ضرب على يديه-
.ومنعههكفّ: ضرب على يديه-

غوي الذي ال ينظـر إىل  ياق اللّكمه السحياستعمال الكلمة يف رأي أصحاب هذا االجتاه إنّ
والشـيء  ،د معناها بعالقتها مع الكلمات األخرىالكلمة يتحدألنّ،الكلمات كوحدات منعزلة
:فهذه اجلملة هلا داللتان خمتلفتان" نقد العقاد كان نقدا بناء: "تيةنفسه يقال على اجلملة اآل

هلما أن يكون العقّأوقداد هو الذي صدر عنه فعل الن.
.قدعل الناد هو املنقود أي هو الذي وقع عليه فاين أن يكون العقّوالثّ

مقصـد  بيان و،وشرطا أساسيا يف حتديد حمتوى الكالم،عامال مهماياق يعدالسوهكذا فإنّ
.طقم من أمرات معينة يف مناسبات خمتلفة من الناملتكلّ

.375و374و373ص ،1المزھر، ج: ینظر السیوطي- 1
.373، ص 1المصدر نفسھ، ج- 2
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ـ  وعلى هذا فأصحاب هذه الن ياقات ظرية يعتمدون يف دراستهم للكلمات على حتليـل الس
أو ،ياقات اليت تدخل فيهـا د السد معناها بتعدالكلمة يتعدومعىن ذلك أنّ،اقف اليت ترد فيهاواملو

ولذلك اقترح بعض العلمـاء تقسـيم   . Linguistique distributionغويتبعا لتوزيعها اللّ
حبيث تشمل كلّ،ياق إىل أقسامالسوظـروف  ،صل باستعمال الكلمة من عالقات لغويـة ما يت

ياق إىل أربعـة ومن هذا املنطق انقسم الس. ية وخصائص ثقافية وغريهاومالبسات نفس،اجتماعية
:أقسام، هي

1-غوي ياق اللّالسLinguistic context.
2-ياق العاطفي السemotional context.
3-ياق املوقفي الس.Situationel context
4-1: قايفياق الثّالسCultural Context

1-غويياق اللّالس:
اليت حتيط بصوت أو فونيم أو مورفيم أو كلمة أو عبارة " غويةالبيئة اللّ" غوي هو ياق اللّالس
أو هو حصيلة استعمال الكلمة متجاورة وكلمات أخرى داخل نظام اجلملة، مما جيعلها 2"أو مجلة

وال ميكن االكتفاء أو االقتصار يف حتديـد معـاين الكلمـات علـى     تدل عل معىن خاص حمدد،
" اليـد "عريف به مثلما هو احلال يف املثال اآليت، يف استعمال كلمة يء ووصفه أو التار الشاستحض
ياقات اآلتيةيف الس:
.الأي تفض: أعطيته ماال عن ظهر يد-
.ته وسطوتهقو: يد الدهر-
.هم يد واحدة على من سواهم، إذا كان أمرهم واحدا-
.جنانه: يد الطائر-
.خالفنزعها و:خلع يده من الطاعة-
.بايعته يدا بيد، أي مصافحة-
.إذا كان مسحا كرميا: فالن طويل اليد-
.ندم وخاف:سقط يف يده-
.1"أي عن اعتراف وانقياد،"3"حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون"-

.69علم الداللة ص : أحمد مختار عمر : ینظر- 1
.156، ص 1982معجم علم اللغة النظري، مكتبة لبنان ،: محمد علي الخولي- 2
.29سورة التوبة، اآلیة - 3
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ـ الفرنسية اليت يتعد(garçon)ومثال ذلك أيضا كلمة  غـوي  ياق اللّد معناها حبسب الس
ـ ف،الذي ترد فيه اعي واآلذن، وإذا إذا وردت يف سياق احلديث عن مكتب العمل دلت على الس

للكلمة، ومثلها يوردت يف سياق احلديث عن األوالد، دلت على الصيب الصغري وهو املعىن األصل
.يف العربية" ولد" كذلك كلمة
لعالقات الداللية ملاّغوي له دور كبري يف توضيح كثري من اياق اللّالساإلشارة هنا أنّروجتد

رادفيعتمد مقياسا لبيان املشترك والت،م بيانه  يف ومعاين العموم واخلصوص وغري ذلك مثلما تقد
د على أنّابقة، اليت تؤكّاألمثلة السد، على العكس مـن  املعىن املعجمي للكلمة، هو معىن عام متعد

املعىن  الذي يقدمه السياق فهو معىن حمدماتد السعميم أو الغمـوض واضح املعامل، بعيد عن الت،
. ياقيد اختالف طبيعة املعىن املعجمي عن طبيعة املعىن السوهذا ما يؤكّ

2-ياق العاطفيالس:
أمى الكشـف عـن املعـىن الوجـداين     ياق العاطفي فهو الذي يتـولّ ا السEmotive

Manning،به جمموعة املشاعر واالنفعاالت ، كما يقصد 2والذي قد خيتلف من شخص آلخر
اليت حتملها األلفاظ، وهي تتفاوت قوة وضعفا يف هذه األلفاظ، فالس د ياق العاطفي هو الذي حيـد

حه أوملان طبيعة استعمال الكلمة بني داللتها املوضوعية وداللتها العاطفية واالنفعالية، وهذا ما يوض
ullmann ،حنو تماجمموعة من العالويتضح هذا بصفة خاصة يف:" بقوله "ية وعدلحر "ي الت

ويسوق أوملان مثاال آخر يشرح به رأيه هو ،3"قد تشحن يف كثري من األحيان مبضمونات عاطفية
اعر مثقلة مبا جتيش به نفسه من املشاعر واالنفعاالت، فريى اليت ترد على لسان الش" جدار"كلمة 

وهذا املعىن يف احلالتني خيتلف عـن املعـىن   . 4"م مرة أخرىال يرحاة، ولئيماجلدار حلوا مجيال مر
.'اجلدار'املوضوعي لكلمة 

مما تقدانلضح م يتجليا الدور الفعال الذي يؤدياق العاطفي يف حتديد درجـة القـوة   يه الس
عـل  ومثال ذلك أيضـا الف ،واالنفعال للمتكلم مما يقتضي اعتداال أو تأكيدا أو مبالغة،والضعف

أكثـر  " االغتيال " ذلك أنّ،"يغتال"الذي خيتلف فيما حيمله من مشاعر النفور عن الفعل " يقتل"
س على ذلك األفعال اآلتيةقولن،"القتل"دة والغدر من لفظ داللة عن مشاعر القسوة والش:

.189، ص 2الكشاف، ج: ینظر الزمخشري- 1
.84اللغة النظري، ص معجم علم: أحمد علي الخولي- 2
.70دور الكلمة في اللغة، ص : أولمان- 3
.70:المرجع نفسھ، ص: ینظر- 4
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متين من خري دونغرييدل على متين احلصول على ما عند ال" الغبطة"ففعل ) يغبط، وحيسد، وحيقد(
احلسد"ا زواله عنهم، أم "ي زوال النعمة عن الفهو متنتحقّتى وإن مل غري حتا احلقـد  ق للحاسد، أم

فتعدى ذلك إىل إضمار الشنر والكراهية، وحتية، فمعىن الكلمات الثالث خيتلـف  الفرصة لألذي
ت الشحنات التعبريية م الكلمات ذاويتفاوت قوة وضعفا من كلمة ألخرى، وغالبا ما ينتقي املتكلّ

ه الذي يضـطر حم حينها يف حالة من االنفعال اجلامدة، فيكون املتكلّضب والشغالقوية يف مقام ال
.    من شعور وانفعالهيعتورإىل استعمال كلمات مثقلة مبا 

املوقف اخلارجي الذي جيـري فيـه   "ه ف سياق املوقف أو احلال بأنعري:سياق املوقف-3
،اهم بني شخصني أو أكثر، ويشمل ذلك العالقات الزمانية واملكانية اليت جتري فيها احملادثـة التف

ومثال ذلـك اسـتعمال لفـظ    . 1والعالقة بني املتحادثني والقيم بينهم، والكالم السابق للمحادثة
محـة  لتدل على طلب الر" يرمحك اهللا"حيث تقع أوال يف مجلة ،يف مقام تشميت العاطس) يرحم(

متـأخرة  " اهللا يرمحه"لة مجم بعد املوت يف للمخاطب يف الدنيا، وتقع الكلمة نفسها يف مقام الترح
اهللا"م عليها لفظ اجلاللة حيث يتقد "فقد اختلفت داللة اجلملة 2محة يف اآلخرةلتدل على طلب الر ،

غويياق اللّتبعا الختالف املوقف ونتيجة الختالف الس.
سياق كما يسداملوقف مسدأجزاء حمذوفة من الكالم حىتتتمركيب، وهذا مـا  داللة الت

ومن ذلك ...:"أشار إليه سيبويه يف معرض حديثه عن إضمار الفعل املستعمل إظهاره، حيث يقول
ض له فتقولأيضا أن ترى رجال قد أوقع أمرا أو تعر:متعرضا لعأي دنا من هذا األمر ،"ن مل يعنهن

متعرضا لع3"ن مل يعنه، وترك ذكر الفعل ملا يرى من احلالن ،ائي يف الدالت رؤية الرقد سدلة مسد
غضـبت، أو رآه غضـبان،  : ه قالكأن، "جموغضب اخليل على اللّ":الفعل املضمر، ومثله أيضا

فرؤية املتكلم حلـال  . 4"جمغضبت غضب اخليل لعلى اللّ: ه مبرتلته قولهغضب اخليل، فكأن: فقال
.نته يف الداللة عن ذكر الفعل فأضمرهغبان سياق حال، فأالغض

فسياق احلال إذا يدل داللة اللفظ املذكور، وإن مل يذكر هذا اللفظ يف الكالم، وكثريا ما يرد 
هذا يف كالم الناس، حيث يستغين املتكلمون عن ذكر ألفاظ كثرية يف حمادثام، ليقـوم مقامهـا   

.لى املعىن املقصودسياق احلال يف الداللة ع

.84:معجم علم اللغة النظري ص: محمد علي الخولي: ینظر- 1
.71علم الداللة، ص: ینظر أحمد مختار عمر- 2
.272، ص 1الكتاب، ج: سیبویھ- 3
.273ص : المصدر نفسھ،ج،- 4
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ممتهما يؤديه املقام من دور يف حتديد املعىن وبيان مناسبفإنّهم بيانا تقدب يتطلّهالظرفية، فإن
وب،ارس العلم باملعطيات االجتماعية اليت جيري فيها احلدث الكالميمن الددات تسـهم  صفها حمد

.غويةيف حتديد معاين التعبريات اللّ
):االجتماعي(ياق الثقايف لسا-4

السياق الذي يكشف عن املعىن االجتماعي : ياق الثقايفيقصد بالسsocial meaning ،
واملرتبط حبضارة معينة أو جمتمع معني، ويدعى أيضا ،وذلك املعىن الذي توحي به الكلمة أو اجلملة

.cultural meaningاملعىن الثقايف 
والذي يقصد به عادة املقـام  ،قايف بدور مستقل ومتميز عن سياق املوقفالثّياق وينفرد الس

هذا ال ينفي دخول السياق الثقايف ضمن معطيات املقـام  أنّمن خالل املعطيات االجتماعية، إالّ
عموما، ويظهر السياق الثقايف يف استخدام كلمات معينة يف مستوى لغـوي حمـدد، فـاختالف    

اتمع الواحد يؤدي إىل اختالف داللة الكلمة من بيئة ثقافية إىل أخرى، فكلمة البيئات الثقافية يف 
وطبقة اجتماعية ،يدل على مستوى معيشي وثقايف خاص،مثال ترد يف سياق ثقايف خاص'ةجوز'

يف وسـط  ، 'امرأته'زة، كما جند لفظة تدل على طبقة اجتماعية متمي" عقيلته"معينة، وجند كلمة 
الكلمـات  عواألمر نفسه موعند طبقة اجتماعية ختتلف عن الطبقتني األوىل والثانية،ثقايف خمتلف 

،فالسياق الثقايف إذا هو الذي حيدد الداللة املقصـودة مـن الكلمـة   ،'مرته'و'املدام'و،'همرح'
" دادي"على مستوى ثقايف متميز عن الوسط الذي تستعمل فيه كلمـة  تدلّ'أيب'فاستعمال كلمة

األوىل تدل على مستوى ثقايف وثيق الصلة باحلضارة العربية اإلسالمية، والثانية تدلّنّلك أمثال، ذ
بتذلة، فهـذه األمثلـة   على العامية غري امل" بابا"على طبقة اجتماعية ارستقراطية، كما تدل كلمة 

.تربز السياق الثقايف هو الذي يفرض على الكلمة الداللة املقصودة من استعماهلاوغريها 
ال حصر له من الكلمات والعبارات اليت قيلت يف سياق ثقايف ا وميكننا أن نقيس على هذا م
عنـد جهينـة   "و،"ضيعت اللنبفالصي: "كأن يقول العريب،وبيئة اجتماعية خاصة، مثل األمثال

ـ فهذه األمثال والعبارات وأشباهها من الكلمات هلا ارتباط وثيق بالبيئة ا،"اخلرب اليقني ا لثقافية مم
ي أو الـديين أو  قجيعلها حتمل معان ودالالت ثقافية معينة فتكون بذلك عالمات على االنتماء العر

للداللة على الغزو من أجل كسب القلـوب قبـل   'الفتح'استعمال كلمة ياسي، من ذلك أنّالس
ظـالل  وداللة فكلمة الفتح حتمل ؛األرض، ال يساوي حبال من األحوال استعمال كلمة االحتالل

ن بـني  ومن األمثلة أيضا الفـرق البـي  ،'االحتالل'ثقافية تارخيية إجيابية، على العكس من كلمة 
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هـذه الكلمـات   إذ كلّ،)املقاتل أو احملارب(، و)املناضل(و،)ااهد: (استعمال الكلمات اآلتية
حمملة بظالل ثقافية وثيقة الصلة بالدين والتياسةاريخ والس.

كوا ترتبط به يف كـلّ ؛ل خصوصية تمع معنيلغة كلمات وعبارات متثّيف كلّمبا أنّو
جوانب احلياة املادية واملعنوية، فإنارس ترمجة مثل هذه الكلمات والعبارات، مـا  ه يصعب على الد

د يا مبقتضيات الفهم السليم والدقة العلمية، واستيعاب للسياق الثقايف ملا يرمل يكن ملمترمجته حىت
ما تضلل املترجم الذي تغيب عن ذهنـه املعـاين   كثرياالداللة املعجمية ذلك أنّ،ق يف عملهيوفّ

.اهلامشية هلذه الكلمات والعبارات املستمدة من السياق الثقايف
أنواع السياق املذكورة آنفا مترابطة فيما بينـها  ري اإلشارة يف هذا املقام إىل أنّوومن الضر

.إذ ال ميكن ألي منها من أن يستغين عن األنواع األخرى؛داخلةمت
ياقعناصر الس :

واليت ال يقتصر أثرهـا  ،لة للموقف الكالميياق مجلة من العناصر املختلفة املشكّب السيتطلّ
وإىل مـا بعـد انقضـائه،   فحسب، بل ميتد أثرها إىل ما قبله،ظعلى احلدث الكالمي حلظة التلف

1وايتذعنصر ذايت، وعنصر موضوعي، وعنصر : م هذه العناصر إىل ثالثة أقساموتقس.
: ن طريف اخلطابالعنصر الشخصي من أهم عناصر السياق، ويتضميعد: العنصر الذايت-1
اصـد  قيف هذا العنصر اهتمامات ورغبات ومىأو املرسل واملخاطب أو املرسل إليه، ويراعاملتكلّم

.ات الطرفني املرسل واملرسل إليهمعتقدو
روف هي جمموع الظّو،فيها القولن الوقائع اخلارجية اليت متّويتضم: العنصر املوضوعي-2

ا من عوامل اجتماعية وثقافية وسياسية مانيةالز واملكانية وما فيها من شخوص وأشياء، وما حييط
ميما يتعلق باملوقف الكالكلّو،ى اقتصاديةوحت.

وأثـر  ،وطبيعة املعرفة املشتركة بينـهما ،ويقصد به ذوات املتخاطبني: وايتالعنصر الذّ-3
.التبادل اخلطايب يف أطرف اخلطاب األخرى

وقـد  ، "املقام"ولقد أشار علماء العرب قدميا إىل قضية السياق، فعرب عنه البالغيون مبصطلح 
مثال يضرب يف مواضع تناوهلم االشتراك والترادف، *"مقالمقام لكلّ"صارت كلمتهم املشهورة 

التفسري بالسـياق  حىت تأكد لديهم أنّ،والتضاد، ويف مواضع تناوهلم للمعىن املفهوم من التراكيب
السياق هو الـذي  الكالم حيتمل أوجه عدة من املعاين، وعليه فإنّحتمي ال مفر منه، ذلك أنّرأم
نقال عن  عبد الھادي 302،ص 1984، 1البحث اللساني والسیمیائي، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة الرباط المغرب، ط: ھ عبد الرحمانینظر ط- 1

. 311علم اللغة، ص: ،  ومحمود السعران41،  ص 2004، 1استراتیجیات الخطاب،دار الكتاب الجدید، بیروت لبنان، ط: بن ظافر الشھري
".لكّل كلمة من صاحبتھا مقام: "یھم مقولة أخرى نّصھاكما تشیع لد-*
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لكالم امللفوظ، فصورة املقال د املعىن املراد من احيدspeech éventني ي،  ختتلف يف نظر البالغ
ب هذه الكلمة أو تلك، وهذا ، وما إذا كان يتطلcontexte of situationّ"املقام"حبسب 

ريف يقول الش،1األسلوب أو ذاك من أساليب احلقيقة أو ااز، واإلخبار أو االستفهام وهلم جر
غـة  ن يستبعد محل الكالم على بعض ما حيتمله إذا كان له شاهد من اللّوليس جيب أ: " املرتضي

ما حيتمله الواجب على من يتعاطى تفسري غريب الكالم والشعر أن يذكر كلّوكالم العرب، ألنّ
واحد منهما منفردا، ولـيس عليـه   الكالم من وجوه املعاين، فيجوز أن يكون أراد املخاطب كلّ

ب عنه، وأكثر ما يلزمه ما ذكرناه من ذكـر وجـوه احتمـال    مراده مغينّالعلم مبراده بعينه، فإ
.2"الكالم

واهللا جعل لكم من أنفسكم أزواجا :" يف قوله تعاىل) حفدة(ولنأخذ على سبيل املثال كلمة 
أوالد : حيث أورد هلا الطربي، معاين كـثرية منـها  ،3.."وجعل لكم من أزواجكم بنني وحفدة

وقيل األصهار، واألختان ،لاحلفدة هم بنو املرأة من زوجها األو:دم واألعوان، وقيلاألوالد، واخل
الذين هم أزواج بنات الرجل، وقيل البنون أنفسهم، ألن ة واخلدمـة،  هم مجعوا بني األمرين البنـو

ا هذه املعاين حييل إليهأي نسرع إىل العمل بطاعتك، فكلّ،"إليك نسعى وحنفد" وجاء يف الدعاء 
حفدة(ياق الذي قيلت فيه كلمة الس(،اهللا مل يـدل  ا املعىن املقصود يف اآلية، فريى الطربي أنّأم

بظاهر ترتيله وال على لسان رسوله، وال حبجه عىن نوعا من احلفدة دون آخر، بل الكلّة عقل، أن
. 4داخل وحيمل وجها من الصحة وخمرجا من التأويل

ـ : ياق، منهاة ختتلف باختالف السها حتمل معاين عدفإن" ةأم"مة واألمر نفسه مع كل ة األم
مبعىن اإلمام الصاحل الذي يؤمإنّ:" اس، وهو املعىن املستفاد من قوله تعاىلالنة قانتا إبراهيم كان أم

عـىن  ة مبأن يكون أم):" ةأم(خمشري يف تفسري كلمة يقول الز،5"هللا حنيفا، ومل يكن من املشركني
ة مبعىن اجلماعـة يف قولـه   واألم، 6"أو مبعىن مؤمت به،اس ليأخذوا منه اخلريه النأي يؤم،همممأمو
، 8أي مجاعة كثيفـة العـدد  ' أمة'، 7"اس يسقونرد ماء مدين وجد عليه أمة من النوملّا و":تعاىل

.337اللغة العربیة معناھا ومبناھا ص : تمام حسان- 1
. 19-18، ص 1ھـ، ج1373، 1أمالي المرتضي، تح محمد أبي الفضل إبراھیم،مطبعة المعارف، القاھرة، ط: الشریف المرتضي- 2
.72: سورة النحل، اآلیة- 3
.99إلى 96:، ص14، ج07جامع البیان في تفسیر القرآن، دار المعرفة، بیروت لبنان، مج : ینظر الطبري- 4
.120سورة النحل، اآلیة - 5
.166، ص 3الكشاف، ج: الزمخشري- 6
.22سورة القصص، اآلیة- 7

.219، ص4ینظر المصدر نفسھ، ج- 8
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ة أنا أنبئكم بتأويله مأكر بعد وقال الذي جنا منهما واذّ:" واألمة مبعىن احلني والزمان يف قوله تعاىل
.2ة طويلةبعد مد: أي) بعد أمة(،1"فأرسلون

ومن األمثلة القوية واملوضة حة لوثوق الصلة بني الكالم واملقام الذي قيل فيه ما ورد يف قضي
ا م اهللا وجهـه رد هللا، قال اإلمام علـي كـر  ال حكم إالّ" :التحكيم املشهورة من قول اخلوارج

هتاف اخلوارج أنّ:م اهللا وجهه بقوله ذلككريوقد أراد عل، 3"كلمة حق يراد ا باطل" :عليهم
اخلوارج كالم ديين صحيح لكن املقام هو إلزام سياسي حتت غطاء الدين، فاملقال هو هنـا مـن   

الدين، واملقام من السياسة، وكان ينبغي للناإلمام علـي كـرم اهللا وجهـه بكلمتـه     اس بعد رد
.4"ة، أن يفهموا املقال يف ضوء املقاماملشهور

وهو الذي أوىل اهتماما كبريا لقضـية  ،ياقولقد كانت للجاحظ آراء ثاقبة يف موضوع الس
ـ ذلك ما جعله ينبفظ واملعىن، ولعلّاللّ د علـى ضـرورة   ه إىل فكرة مراعاة مقتضى احلال، ويؤكّ

:إىل أربعة أنواعم هذه املطابقةفظ واملعىن، وقساملطابقة بني اللّ
.مطابقة بني اللفظ واملعىن-
.مطابقة بني الكلمة والكلمة-
.مطابقة بني الكالم واملستمع-
.مطابقة بني الكالم واملستمع وبني مقتضى احلل-

ونستشفم أن يعرف أقدار املعاين ويوازن بينهما وبني ينبغي للمتكلّ" :صنيف من قولههذا الت
حالة من ذلـك  طبقة من ذلك كالما، ولكلّأقدار احلاالت، فيجعل لكلّأقدار املستمعني، وبني

مقاما، حتى يقسم أقدار املعاين على أقدار املقامات، وأقدار م أقدار الكالم على أقدار ملعاين، ويقس
.5.."املستمعني على أقدار تلك احلاالت

الكالم واملستمع، وبني مقتضى احلال، وما يف هذه األنواع من املطابقة هو املطابقة بنيواملهم
اليت جيري فيها اخلطاب، إذ ال يكـون الكـالم واضـحا    ،يفرضه من مجلة الظروف واملالبسات

من املتكلم وسياقه احلايل، الذي ورد فيه، مبا يف ذلك كلّياألصلهإذا أرجع إىل مقامومفهوما إالّ
امع وتكوينهما الثقايف، إضافة إىل جممووالسغـوي،  شاط اللّع الظروف االجتماعية اخلارجة عن الن

.حلظةد يف كلّدجتتيتلاخطاب وأي الظروف اخلاصة بكلّ

.45سورة یوسف، اآلیة- 1
.79:، ص3المصدر نفسھ، ج: ینظر- 2
.91ص 1بیروت، د ت، ج.نھج البالغة، شرح اإلمام محمد عبده، مؤسسة األعلمي للمطبوعات،: الشریف الرضى- 3
. 338اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص : ینظر تمام الحسان- 4
.139- 138، ص 1البیان والتبیین، ج: الجاحظ- 5
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ر اجلرجاين أكثر علماء البالغة دقّهعبد القاويعدياق ودوره يف حتديد ة يف النظر يف قضية الس
لى يف مدى مالءمتها جفاظ املعنوية تتقيمة األلمعاين الكلمات، وبيان قيمة هذه املعاين، إذ يرى أنّ
مقياسا لتحديد التفاضل بـني الكلمـات يف   للكلمات األخرى اليت جتاورها يف النظم، الذي يعد

أن تتفاضـل  -وإن جهـد –وهل يقع يف وهم :" إذ يقول،مواضعها داخل السياق الذي ترد فيه
والنظم بأكثر من أن تكـون هـذه   الكلمتان، من غري أن ينظر إىل مكان تقعان فيه، من التأليف 

وهـو  هذه اللفظة فصيحة، إالّ: وهل جتد أحدا يقول]...[مألوفة مستعملة، وتلك غريبة وحشية
.1"ستها ألخواانمالئمة معناها ملعاين جاراا، وفضل مؤانيعترب مكاا من النظم وحس

أكيـد  ، واليت خلص منها إىل التد هذه احلقيقة بشرحه لبعض األمثلة من القرآن الكرميويؤكّ
:على ما ذهب إليه، بقوله

 "فقد اتضاحا ال يدع للشك جماال أنّضح إذن ات دة، األلفاظ ال تتفاضل من حيث هي ألفاظ جمـر
الفها يف مالئمة معىن اللفظة ملعىن خاأللفاظ تثبت هلا الفضيلة ووال من حيث هي كلم مفردة، وأنّ

.2"لك مما ال تعلق له بصريح اللفظاليت تليها أو ما أشبه ذ
فاجلرجاين بآرائه هذه لفت نظر الباحثني لضرورة إعادة قراءة التشكيل النحوي للتركيب يف 

ضوء العالقات السر أنّياقية واملقامية، حيث قرمـا تـدرك   األلفاظ املفردة ال تدرك وحدها، وإن
.ما تفهم يف ضوء عالقات وقرائن السياق واملقامنمعانيها ال تعرف يف نفسها وإداخل عالقة، وأنّ

ـ ،ياقيوجند يف كتب اجلرجاين الكثري من األمثلة اليت شرحها وفق املنهج الس دا مـن  مؤكّ
خالهلا دور السه أدرك أنّياق يف حتديد املعىن، ألنمعىن العبارة الواحدة يتغير املقام، ففي قوله ر بتغي

ياق فمعىن العبارة يف الس،3"ا لصادقونا فيها والعري اليت أقبلنا فيها وإنة اليت كنواسأل القري:" تعاىل
لكن إذا قيلت هذه العبارة يف مقام آخر ال ،4'واسأل أهل القرية': قديرالقرآين يقتضي حمذوفا والت

واعظـا  حيتمل احلذف، وذلك إذا كانت القرية خالية من أهلها، فأراد املتكلم أن يقول للمتلقـي  
. اسأل القرية عن أهلها: ومذكرا

اه إىل علمـاء  ومل يقتصر األمر على علماء العربية بالنظر يف السياق اللغوي فحسب، بل تعد
أصول الفقه الذين تضمنت مصنم مباحث هي يف صميم الدغوي الـداليل، كيـف ال   رس اللّفا

.36دالئل اإلعجاز، ص : عبد القاھر الجرجاني- 1
.38صدر نفسھ، ص الم- 2
.82سورة یوسف، اآلیة - 3
.349أسرار البالغة، ص : ینظر عبد القاھر الجرجاني- 4
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وأوغة يف عقول األصـوليني لغـة   ، حيث أصبحت اللّغةراسة األصولية هو اللّل ما تعتمد عليه الد
.الرتباطها باحلكم الشرعي املراد استنباطه وتطبيقه،ضحوتتد ا الفكرةتتحد*علمية

وقد نبياقني اللّه األصوليون إىل ضرورة االستعانة بالسضح ذلك جليا مـن  فظي واحلايل، ويت
داللته على العموم، وذلـك  -غالبا-فظ العامباللّخالل حديثهم عن العام واخلاص، حيث ال يراد 

ضابطها مقتضيات األحوال اليت ووجوه االستعمال كثرية، ولكن،ما يعترب باالستعمالالعموم إنأنّ
ياق يرشد إىل تبيني الس:" ة السياق يف دراسة املعىنويقول ابن القيم يف بيان أمهي،1هي مالك البيان

والقطع بعدم احتمال غري املراد، وختصيص العام، وتقييد املطلقل، وتعيني احملتملما ،، ع وتنـو
م، فمن أمهله غلط يف نظـره، وغـالط يف   الة على مراد املتكلّالداللة، وهذا من أعظم القرائن الد

ـ  ،2"ك أنت العزيز الكرميذق إن" :مناظرته، فانظر يف قوله تعايل ه كيف جتد سياقه يدل علـى أن
.3"قريالذليل احل

ا كبري اهتمام األصوليني بقصد املتكلّويورد ابن القيم أمثلة عد فظ، م دون ظاهر اللّة يوضح
ما كان ذلـك ألنّ ، إن"ال يقضي القاضي بني اثنني وهو غضبان:" قالrي النبإنّ:" حيث يقول

ستيفاء النظر، ويعمى ش عليه قلبه وذهنه، ومينعه من كمال الفهم، وحيول بينه وبني االغضب يشو
املزعج واخلوف املقلـق،  عليه طريق العلم والقصد، فمن قصر النهي على الغضب وحده دون اهلم

فقهه وفهمه، والتعويل يف احلكـم  واجلوع والظمأ الشديد، وشغل القلب املانع من الفهم، فقد قلّ
ل إىل معرفـة  عاين، والتوصما هي مقصودة للموإن، م، واأللفاظ مل تقصد لنفسهاعلى قصد املتكلّ

تارة، وعموم املعىن الذي قصده تارة، وقد يكون مـن  هم، ومراده يظهر من عموم لفظمراد املتكلّ
.4"املعىن أقوى، وقد يكون من اللفظ أقوى، وقد يتقاربان

ـ يتضالسابقةل اواألقمن خالل  ياق ح للعيان مدى اتفاق علماء األصول مع علماء نظرية الس
ق مبراحل ة ما تعلّخاص، ياقاألصوليني ال يتقيدون مبا تفرضه نظرية السديثة، على الرغم من أنّاحل
غويةحليل على املستويات اللّالت.

غة احملـدثني غـربيني   وصيت ذائع لدى علماء اللّ،ياق صدى كبريهذا وقد كان لنظرية الس
والدراسـات  ،فا واسعا يف التحليل اللغـوي واحد منهم توظيفها كلّحيث وظّ،كانوا  أم عربا

ل التي تختلف اللغة العلمیة عن اللغة األدبیة، كون اللغة العلمیة مثلھا األعلى تجرید األلفاظ من شوائب التشخیص، وتخلیصھا من آثار االنفعا-*
.كشّاف اصطالح الفنون ، المقدمة: التھانوي: م تحدید داللتھا في نطاق اإلصالح المتعارف علیھ بین أھل العلم، ینظرعلقت بھا منذ الوضع األول، ث

.154، ص 3، الموافقات، في أصول األحكام، ج)أبو إسحاق إبراھیم الغرناطي: (الشاطبي- 1
.49سورة الدخان، اآلیة - 2
السالم إبراھیم، دار الكتاب الحدیث، القاھرة والكویت والجزائر، .ن رّب العالمین، رتبھ وضبطھ محمد عإعالم الموقعین ع: ابن القیم الجوزیة- 3
.143:، ص2004. 1ط
.144و-143المصدر نفسھ، ص - 4
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احلجر األساسي يف علـم  ) وملانأ(ى عدها حت،ملا هلا من أمهية كربى يف التحليل الداليل، الداللية
ل احلجـر  متثّ–قت حبكمة إذا طب–نظرية السياق إنّ:" إذ يقول ،ق حبكمةبشرط أن تطب،املعىن

فعل إىل احلصول على جمموعة من النتائج الباهرة يف هـذا  و قد قادت بال،األساسي يف علم املعىن
ومكنت  الدراسة التارخيية للمعىن من ،ها مثال قد أحدثت ثورة يف طرق التحليل األديبإن،الشأن

مت لنا وسائل فنية حديثـة لتحديـد معـاين    ها قدكما أن،االستناد إىل أسس حديثة أكثر ثباتا
قد وضعت لنا نظرية السياق مقاييس لشرح الكلمات وتوضيحها ه و فوق هذا كلّ[...]الكلمات

1)ترتيب احلقائق يف سلسة من السياقات: (ثك مبا مساه األستاذ فريعن طريق التمس.
semantic Fields: الدالليةلنظرية احلقو-4

فقـد اسـتعمل  ،1877إىل عـام  -من املنظـور الغـريب  –تعود بدايات هذه النظرية 
die idec des:تقدمي أفكار احلقل اللغوي"يف مقال له بعنوان ) حقل(مصطلح tegnerجتنر

sprach lichen"، بل أاستخدم 1885و يف عامAbelغوي، و يعد ماير قل اللّمفهوم احل
Mayerم ل من عرض أفكارا بشكل منظّأوز بني ثالثة أنواع من نظم املعىنحيث مي :

1-ظام الطبيعيالن.
2-1910مثل األلقاب العسكرية، حيث قدم هلا دراسة عام ( ظام الفين الن.(
3-الن2رفينيادين و احلظام شبه الفين مثل مصطلحات الصي.

:مفهوم نظرية احلقول الداللية
هو جمموعة : lescical Fieldأو احلقل املعجمي ،semantic Fieldاحلقل الداليل 

كلمـات  : دالالا، و توضع عادة حتت لفظ عام جيمعها، مثال ذلـك من الكلمات اليت ترتبط 
أمحـر، أزرق،  : ألفاظا، مثللون، و تضم: غة العربية، فهي تقع حتت املصطلح العاماأللوان يف اللّ

اخل...أصفر، أخضر، أبيض
ان أوملهفيعرullmannبقوله ،" :مـن  ر عن جمال معنيهو قطاع من املادة اللغوية، و يعب

ومـن ذلـك   ،4"غة جمموعة جزئية ملفردات اللّ:"ه بأنj. Lyns: فه جون ليونزويعر، 3"اخلربة 
يكون احلقل الداليل جمموعة من األلفاظ اليت تصاحب لفظا معينا يف موضـوع واحـد تربطهـا    

ـ عالقات داللية، و تشترك مجيعا يف التعبري عن معىن عام يعد إذا مـا  قامسا مشتركا بينها مجيعا، ف

.74و 73دور الكلمة في اللغة، ص : أولمان- 1
. 214، ص 71، ج1982، مجلة مجمع اللغة، نظریة الحقول الداللیة و المعاجم المعنویة عند العرب: محمود جاد الّرب- 2
3 -s.Ullmann: meaning and style, p: 26. 27.
4 -j. Lyns : semantic, p : 268
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ها تقع يف حمـيط  مثال، و درسنا السياقات اللغوية اليت تستخدم فيها، جند أن) اقتصاد(تناولنا كلمة 
فظ اللّ'و نطلق على اللفظ املدروس مصطلح...ة، برنامجشؤون سياسة، خطّ: ألفاظ أخرى، مثل

.1)جمموعة لفظية(، و على األلفاظ املصاحبة 'احملوري العقدي
لغـة تنـتظم يف   كلّيبدو أنّ:"...مفهومه أكثر عبد القادر الفاسي الفهري بقولهد وقد حد
حقل تصـويري  : حقل داليل له جانبان، وكلّ( semantics Fields)  حقول داللية

(conceptued Field ) وحقل معجمي ،lescical Field )(،   و مـدلول الكلمـة
، يف نفس احلقل املعجمي، لتغطية أو متثيل احلقـل  مرتبط بالكيفية اليت تعمل معها كلمات أخرى

.2الداليل
ظرية إىل أنّويذهب أصحاب هذه النا بالكلمات إالّدمعىن الكلمة ال يتحدمن خالل عالقا

ا عالقات تركيبية، أو الكلمات اليت يفهم معناها من خالل عالقات بنائية األخرى الت ي تربطها
: د على أساس عالقاا املتقاربة اليت متلك عالقة تركيبية، مثلمات عندهم يتحدشكلية، ومعىن الكل

ففي . من خالل عالقة بنائية أو تركيبيةدا إالّكلمات القرابة أو األلوان اليت ال يفهم معناها جي
أبيض، أسود، أمحر، أصفر، :الكلمات: ة كلمات كثرية جيمعها لفظ واحد، مثلغة العربياللّ

خاف، فزع، : وكلمات أخرى جتمعها قرابة داللية، مثل،3'لون'اخل، اليت جيمعها لفظ ...أخضر
،اخل...يلعامل، وكادح، وشغ: اخل، وكلمات أخرى جتمعها عالقة الترادف، مثل...ارتعب

سخونة، برودة، جليد، : مثل،وعلى التدرجذكر وأنثى، خري وشر،: وأخرى على التضاد، مثل
.4صقيع

أصحاب هذه النظرية يعتمدون بشكل كبري يف دراسة للمعىن على النكرة املنطقية، الـيت  إنّ
معىن منـها مبعـىن   دراكها من ارتباط كلّإلاملعاين ال توجد منعزلة يف الذهن، بل البدنّأب: تقول

، و لفـظ  )حيـوان (بإضافته إىل لفظ ال ميكن أن يفهم إالّ) إنسان ( آخر أو مبعاين أخرى، فلفظ
) بارد(بإضافته إىل لفظ ال يعقل إالّ،)حار(، و لفظ )امرأة( ال يفهم إال بإضافته إىل لفظ)رجل(

. 24، ص 1976اللغة والداللة في الشعر، دراسة نقدیة في شعر السیاب و عبد الصبور، الھیئة المصریة العامة للكتاب، : ینظر علي عزت- 1
اللسانیات و اللغة العربیة، نماذج تركیبیة و داللیة، دار طویقات للنشر، الدار البیضاء، المغرب، و منشورات : عبد القادر الفاسي الفھري- 2

.370: م، ص1985، 1عویدات، بیروت، ط
. 79: علم الداللة، ص: أحمد مختار عمر: ینظر- 3
.35ص . 19، 18ي، ع مدخل إلى علم الداللة األلسني، مجلة الفكر العرب: ینظر موریس أبو ناضر- 4
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يدرك معىن هذه الكلمة أو تلك مبقارنتـه مبعـاين   -كما يقال–ذهن اإلنسان ذلك أنّ،1و هكذا
.2الكلمات األخرى  اليت جيمعها حقل داليل واحد

ا سبق فانّمميل للحقول الداللية هو مجع الكلمات اليت ختتص حقال دالليـا  حلالقصد من الت
ـ  ل املعـىن  معينا، و الكشف عن صالا الواحد منها باألخر، و عالقاا باملصطلح العام، الذي ميثّ

فق علماء هذه النظرية على جمموعة من األسس اليت ولقد ات. العام الذي تنطوي حتته هذه الكلمات
: ر هذه النظرية، منهاينبغي أن تراعى يف إطا

.عضو يف أكثر من حقلlesceme ال وحدة معجمية -1
.ي إىل حقل معنيمال وحدة معجمية ال تنت-2
.الكلمةهيفتردالذيال يصح إغفال السياق -3
.3استحالة دراسة املفردات مستقلة عن تركيبها النحوي-4

راسـة  غة بالدية احلقول الداللية حاولت أن تشمل مفردات اللّنظرنّإفئناء على هذه املبادب
ياق أثناء مفردة إىل حقل داليل معني، مع احلرص على االستعانة بالسحليل، عن طريق ضم كلّالتو

مل الداللة الن ا الداللية اليت نـذكر  ،حوية اليت تؤديها الكلمةدراسة الكلمة، ودون أنوعالقا
: منها

أو .polysemyيكون للكلمة الواحدة أكثر من داللة، وهو ما يسمى بتعدد املعىن قد-1
.وقد سبق شرحهما) اليد( و) العني( كلميت: املشترك اللفظي، مثل

بعض الكلمات املختلفة شكال قد تعطي مدلوال واحدا، و هو ما يسمى بـالترادف  أنّ-2
synonymyسم، حلف، حنذأق: ، مثل الكلمات.

،أنثـى + غـزال : اليت تدل علـى ) رمي(مثل كلمة ،بةض الكلمات تعطي داللة مركّعب-3
.والدة+ أنثى: اليت تدل على) أم: (كلمةو

عن داللتها يف حال إفرادها، -متاما–بعض الكلمات إذا ركبت أصبحت هلا داللة خمتلفة -4
للداللة على الربيد : 'جناح املسلمني'،للداللة على ما ال يزيد وال ينقص: 'إميان املرجئ': من ذلك

.يف العصر العباسي

. 126-125معجم اللسانیات، ص : سامي عیاد حنا و آخران: ینظر- 1
Guirraud Paire, 1975, la sémantique que saisje? P.u.f 8 éme,1975, p: 93ینظر                                                        - 2

.80اللة، ص علم الد: أحمد مختار عمر:  ینظر- 3
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اليت تتضمن اإلنسـان  ) حيوان(بعض الكلمات تتضمن داللة كلمات أخرى، مثل كلمة -6
.اليت تتضمن شجر) نبات(وغريه من أنواع احليوانات، وكلمة 

طويل : مثلبعض الثنائيات من الكلمات تدل إحدى الكلمتني فيها على عكس األخرى، -7
. وقصري، كبري وصغري، املوت واحلياة

فهذه بعض العالقات اليت رصدها الباحثون، و اليت تربط بني كلمات احلقل الداليل الواحد، 
) العمـوم (واالشـتمال  ،antonymyوالتضـاد  ،synonymyعالقة التـرادف  : ومنها

hyponymy،1وغريها.
هذا النوع من الدراسة الغربيني منهم، يعتقدون أنّ-خاصة-ن غة احملدثووإذا كان علماء اللّ

ر يف النصف الثاين منه، ليصبح نظرية قائمة بذاا هلا تطوالداللية قد ظهر أوائل القرن العشرين، مثّ
معامله احلقيقيـة قـد   مبادئها و أسسها اليت متيزها عن غريها من النظريات الداللية األخرى، فانّ

حـىت و إن مل تسـم ـذا    -التاريخ بقرون طويلة عند علماء العربية القدامى ظهرت قبل هذا
خذ العلماء يف مجع اللغة العربية، حيث كان اجلزء األكرب من مجع الكتـب الـيت   أفمنذ -االسم

نسبت إىل الرواة جتمع املفردات حتت موضوع يربطها، و هي صورة من صور مجع اللغة، حيـث  
حبسب املوضوعات، فتناول بعضها اإلنسـان، و أدواتـه، كـالبيوت،    فة تكون املفردات مصن

.اةاخليل واإلبل والش: الح وغريها، وبعضها تناول احليوان مثلارات، واألثواب، والسالدو
ل ما تتجلّوأو غويـة  سـائل اللّ ى معامل نظرية احلقول الداللية يف تراثنا العريب يف تلـك الر

فشكلت بذلك حقـال  "ا علماء العربية ألفاظا كثرية حبسب املوضوعات، الصغرية، اليت مجع فيه
.2"بكرا للدراسات اللغوية طبقا لنظرية اال الداليل أو احلقول الداللية

وقـد روى عنـه  )145ت(أليب خرية األعرايب 'كتاب احلشرات': سائلومن هذه الر ،،
: ، وكتـب )هـ213ت(، واألصمعي)ـه206ت(وكتاب النحل والعسل أليب عمر الشيباين

ـ 210ت(وأيب عمر الشيباين، وأيب عبيـدة  ،)ه208ت (اخليل للنضر بن مشيل  ، وكتـب  )هـ
. حل والعسلاخليل وخلق اإلنسان، و اإلبل، والن: األصمعي

ولقد توغويـة  صانيف بظهور صناعة املعاجم املعنوية، اليت اعتمدت على املادة اللّجت هذه الت
يالتا هذه الرسائل القصرية، ومن هذه املعاجم نذكرحو :

.)هـ224ت (الغريبني أليب عبيد القاسم بن سالم -

1 -j.Lyons, semantic, vol, 1. p: 270-317.
. 145الكلمة، ص : حلمي خلیل- 2
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صانيف املعجمية اليت ، الذي يعد منوذجا يف هذا النوع من الت)ه458ت (املخصص البن سيدة -
.ألفت على أساس داليل

: اللية تنقسم إىلاحلقول الدو من املهم يف هذا املقام التنبيه على أنّ
-وهي احلقول الداللية الرئيسـية، مثـل خلـق اإلنسـان، احليـوان،      : ةحقول داللية عام

.اخل...النبات
مثل حقل أعضاء اإلنسان، صفاته، عالقاته، و احلـال نفسـها مـع    : حقول داللية جزئية-

.احليوان
.1ول اجلزئيةع عن احلقو هي احلقول الداللية اليت تتفر: حقول داللية فرعية-

: نأخذ املثال األيتو لبيان هذه األقسام من احلقول
.احلقل الداليل العام

)  اإلنسان ( 

كما تقسهيأيضا،ثالثة أقسامإىلها م احلقول الداللية حبسب ماد:
1-األلوانغات، فمجموعة اللّيفاأللوانلها نظام صلة، وميثّاحلقول احملسوسة املتصل امتداد مت

.ميكن تقسيمه بطرق خمتلفة، وختتلف اللغات فعال يف هذا التقسيم

. 190و 167و 139: م، ص1985، 1ألنجلو المصریة، طالتعبیر االصطالحي، مكتبة ا: كریم زكي حسام الدین: ینظر- 1

03احلقل الداليل اجلزئي رقم02احلقل الداليل اجلزئي رقم 01احلقل الداليل اجلزئي رقم 
)عالقات اجيابية()نشاط اإلنسان()صفات اإلنسان(

احلنكة(صفات خلقية إجيابية -1
)والتجربة، العزة، القوة، الشجاعة الكرم

األكل والشرب : ط اليوميالنشا-1
والتجارة

:                                                    عالقات اجيابية-1
احلب، الوفاء، النصرة

الطيش و : صفات خلقية سلبية-2
اخلفة اهلوان اجلنب والبخل

السري، السفر: النشاط احلركي-2
.واالستقرار

الكره،الغدر،: عالقات سلبية-2
إلساءةا

.املدح والذم، والثناء، واهلجاء-3...         التفكري: النشاط الذهين-3..صفات خلقية للرجل-3

الزمان واملكان-4.الكذبالصدق،: النشاط الكالمي-4...صفات خلقية للمرأة-4
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لها نظام العالقات األسرية، فهـو حيـوي   احلقول احملسوسة ذات العناصر املنفصلة، و ميثّ-2
. غويعناصر تنفصل واقعا يف العامل غري اللّ

3-لها ألفاظ اخلصائص الفكرية، و هو أهم أقسام احلقول الدالليةو متثّجريدية،احلقول الت
.1نظرا لألمهية األساسية للغة يف تشكيل التصورات التجريدية

على األقسام اآلتيةما التصنيف األهم يف هذا الصدد ما يقوأم :
دات ار-3املوجودات                     -1
العالقات -4األحداث      -2
5-النكاتز و فـودور " تعود بدايات هذه النظرية إىل العاملني: *حليليةظرية الت "jerrold

katzوJerry foder تلميذي تشومسكي ،Chomsky   صاحب املدرسـة التحويليـة ،
وليدية، حني نشرا مقاهلما املشهور التthe structur of semantic theory  يف جملـة ،
البحـث يف معـاين   : ما فيه بتطبيق مشهور قوامـه ا، وقد ق19632، سنة languageغة اللّ

الكلمات عن طريق إرجاعها إىل املكونات الرئيسية أو املؤلفات األساسية، ومها بـذلك ينقـدان   
'ملعجـم ا'إقصاء أنّمن كاتز وفودور قر كلّأف،**'البىن التركيبية'ستاذمها تشومسكي يف كتابه أ

عن البنية العميقة يف القواعد التوليدية التحويلية جعل إنتاج مجل غري صحيحة دالليا أمرا واردا، إذ 
: ليس هناك ما مينع صدور اجلملة اآلتية

.شرب الرجلُ املاَء-
.شرب الرجلَ املاُء -

العميقة، فاجلملة األوىل تلفان يف البنيةختفاجلملتان تتفقان يف البنية السطحية، إالّ أنهما 
ن انية اليت ال حتمل داللة معنية، على الرغم من صحتها مملة الثّصحيحة حنويا ودالليا، عكس اجل

النحويةاحية الن .
وتقوم النمعىن من معاين الكلمة إىل سلسلة مـن  حليلية يف األساس على تشجري كلّظرية الت

العن3تسمح هلا باالنتقال من العام إىل اخلاصلية، مرتبة بطريقة اصر األو.

.107علم الداللة، ص : ینظر مختار عمر-1
، كما تسمى نظریة المحددات الداللیة، ینظر مختار conponential analysis of meaningوتسمى أیضا نظریة التحلیل التكویني للمعنى * 

. .119: علم الداللة، ص: عمر
.114، ص ینظر الرجع نفسھ–2

حیث اعتمد كاتز و فودور في تحلیل المعنى على طریقة تشبھ طریقة تشومسكي في تحلیل الجملة إلى عناصرھا اللغویة باستخدام القواعد ** 
.التحویلیة التولیدیة، إّال أّنھما خالفاه حین انطلقا من تحلیل المعنى من المعنى ال من التركیب

.114: ینظر المرجع نفسھ، ص- 3
ّأول مؤلفات تشومسكي الھامة، و فیھ یعرض لفكرتھ على النحو الذي اعتبره أداة syntatic structures) :1957(كان كتاب التراكیب النحویة -*

معجم : لتولید كّل الجمل النحویة دون الجمل غیر النحویة، معتمدا في تحلیلھ على فكرة أو تصور الفرد المتكلم بلغتھ األم، عیاد حنا و آخرون
. 17اللسانیات، ص 
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د الـداليل إىل  ، إىل احملـد *حوياحملدد الن: ع اخلط مند عن طريق تتبمعىن للكلمة حيدفكلّ
املميز، وسيتم التى يتحقّشجري هكذا حتق القدر الضروري من الشرح والتم كلّوصيف، و قد قد

اليت حتمل يف املعاجم " "bachelorنظريتهما حول كلمة من كاتز و فودور مثاال تطبيقيا على
:اإلجنليزية املعاين اآلتية

.كربأفارس صغري خيدم حتت فارس -1
2-هادة اجلامعية األوىلحامل الش.
.الرجل العازب-3
.بدون أنثاه فترة اإلخصاب) فرس البحر(حيوان حبري معني -4

1:هذه الطريقة الفتقارها الترابط بني أجزاء الشرح، و اعتمدا الرسم الشجري اآليتالعدقدو

اسـم  

)إنسان()                                                           حيوان(

ذكر                                   مل الشهادة                     ذكر                                 حا
اجلامعية األوىل 

عـازب          حيوان حبري                                      فارس صغري         ) رس البحرف(
اإلخصاب                               حتت إمرة فارس اكرببدون أنثاه أثناء فترة

نـات،  كل التركييب تتحدد عندمها يف ثالثة عناصـر أو مكو نة للشهذه العناصر املكوونالحظ أنّ
:هي

1-احملدأو املؤشرات النحوية : حويد الن grammatical markers،   وهـو الـذي
وقـد  .اخل...اسم، فعل، حرف، صفة، مجع، مفرد: فظ، مثلليه اللّد قسم الكالم الذي ينتمي إحيد
غري ضروريااه عنصرعد.

.115: علم الداللة، ص: مختار عمر: ینظر- 1
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وهو ما كان موضـوعا  ،markerssemanticاحملدد الداليل أو املؤشرات الداللية -2
عنصرا عاما مشترك بني الوحدات املعجميـة  بني قوسني هالليني، و يعدlescemes" "  الـيت

.اخل...إنسان، حيوان، نبات، ذكر، أنثى: مثل،معجمية خمتلفةتنتمي إىل حقول 
3-ز أو املميزات املميdistinguichers :االستنباطية من خـالل  وأي املعاين اخلتامية، أ

1ياق، وهو عنصر خاص مبعىن معنيالس.
) رجـل (لمـة  ل ك، حتلّ)رجل و امرأة: (وميكننا توضيح ما سبق ذكره باملثال األيت، كلمتا

ظرية إىل العناصر التكوينية اآلتيةحبسب هذه الن:
...بالغ/ ذكر/ بشري/ حي/ معدود/ حمسوس/اسم=رجل

أمحو األيتا كلمة امرأة فتحلل على الن :
...بالغ/ أنثى/بشري/ حي/ معدود/ حمسوس/ اسم=امرأة 

ن واحد هو مكون نات، عدا مكواملكوجل يف كلّفق مع كلمة ركلمة امرأة تتويالحظ أنّ
). رجل(اجلنس، فهي ختتلف فيه عن كلمة 

ممأأصحاب هذه النظرية يرون ضح أنّا سبق بيانه يتغـوي القيـام   ه لكي يتسىن للباحث اللّن
:تباع اخلطوات الثالث اآلتيةاعليه لزاما نّإبالتحليل التكويين للمعىن، ف

ا نات الداللية، ممالكلمات املتقاربة، واليت تشترك يف جمموعة من املالمح أو املكومجع عدد من-1
.ل حقال دالليا خاصاميكنها أن تشكّ

2-حتديد املالمح أو املكونات اليت ميكن أن تستخدم للتمييز والت  فريق بني هذه األلفـاظ، ويـتم
.                                                                                                                            اء سياقاا املختلفةمنها، من خالل استقرذلك بالوقوف على أهم مالمح كلّ

حتليل املثال : مثال ذلك،2لفظ منهابيان نصيب كلّوضع هذه املكونات يف شكل جدول مثّ-3
*.جنليزيةيف اإل) عزب(backlor ابق كلمةسالّ

.25: معجم اللسانیات، ص: ، وعیاد حنا وآخرون116:المرجع نفسھ، ص: ینظر- 1
.123و122: علم الداللة، ص: مختار عمر: ینظر- 2
.لكل كلمةلتحدید السمات الداللیة التي تحدد المعنى الدقیق) - (و: (+) استعمال عالمتي* 
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يف البحرحيارب جامعيعازب              الداللية) ماتالس(املالمح 
إنسان 
حيوان 
ذكر 
بالغ 

حاصل على شهادة جامعية 

حيارب حتت لواء
بال أنثى 

يعيش يف املاء

+
-
+
+
+
-
+
-

+
-
 +
 +
+
-
-
-

+
-
+
+
-
-
-
-

-
+
+
+
-
-
+
+

وتعدلنظرية احلقول الداللية، امتدادا–يف نظر البعض –حليل إىل عناصر تكوينية نظرية الت
. بل هي حماولة لتثبيت معامل النظرية على الطريق الصحيح

ق نظرية احملددات واملميزات على الوحدات املعجمية املختلفة كذلك، إذ ومن املمكن أن تطب
: ثلبني عنصرين متقابلني يف اجلنس داخل ثنائي معني، م-عن طريق احملدد الداليل-ميكننا التمييز 

.اخل...أخت-عمة، أخ-امرأة، عم-عانس، رجل-ولد وبنت، عازب
، /حديث السن/ ذكر/ إنسان/ حي/ اسم: حتوي مثال احملددات الداللية اآلتية) ولد(فكلمة 

بنت(ا كلمة أم (ها تأخذ صفة أنثى بدال من ذكر، واحلال فتحوي العناصر التكوينية نفسها، عدا أن
ثنائي يتطابق مـع اآلخـر، عـدا    ثنائي من الثنائيات السابق ذكرها، إذ كلّكلّنفسه جنده يف

.1اختالفهما يف مكون واحد هو عنصر اجلنس، أحدمها ذكر و األخر أنثى
كما ميتد استعمال هذه النظرية ليشمل حتليل الكلمة داخل اجلملة التامة، وحينئذ يضاف إىل 

.استوعب الطالب الدرس-: ، يف مثل2)لوظيفة النحويةا(املكونات الداللية السابقة، عنصر 
. احلياة دروس-

كوينية اآلتيةفإذا أردنا حتليل اجلملتني لوجدنامها يشتمالن على العناصر الت  :
.مفعول به+ فاعل+ فعل=1اجلملة
.خرب+ مبتدأ=2اجلملة 

.118ینظر المرجع  السابق نفسھ، ص - 1
.118المرجع السابق نفسھ، ص - 2
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از واالستعارة، ويتضح ذلك كما هلذا التحليل امتداد إىل مباحث علوم البالغة خاصة منها ا
حني يقف أصحاب هذه النظرية عند مكونات املفردات الداخلة يف العالقات اازيـة، فتشـبيه   

با، لارا، والرجل السياسي ثعنالشجاع باألسد، واألبله باحلمار،أو اعتبار احلبما هو من قبيـل  إن
شابيه بني مكونات املفردات اللغوية، فاحلقل الداليل لألسد حيتوي على الوحدة املعنوية الصغرى الت
' كاوية'ار على والن،'بالهة'واحلقل الداليل للحمار حيتوي على الوحدة املعنوية الصغرى ،'شجاعة'

.'مكر'والثعلب على 
وإذا كانت نظرية التحليل التها أحسن نظرية لتحليل املعىن إىل مكونات كويين قد وصفت بأن

داللية صغرى، وأنها قد أدت دورا فعها ألقت الضـوء  اال يف تطوير علم الداللة التركييب، كما أن
ظرية التوليدية التحويلية، وما تقوم بـه  على املكونات الداللية بعدها من املكونات التفسريية يف الن

ه أن، إال1ّمن شرح تفصيلي للعالقات الداللية) النحوية(ىل جانب املكونات التركيبية من دور هام إ
يعاب عليها التمييز بني احملدد الداليل، واملميز دون حاجة إىل ذلك، كما يعاب عليها طريقة تقدمي 

2فظيها ال متيز بني الترادف واملشترك اللاحملددات مرتبة ترتيبا يبدو حتكميا، إضافة إىل أن.
الدرس الداليل يفتقر إىل البحث والتنقيب، عن نظرية لغوية متكاملـة لدراسـة   هذا ويظلّ

به أكثر من كنه الظاهرة اللغويـة،  تقرالداللة وحتليل املعىن، دراسة علمية حتقق للباحث أهدافه، و 
ضافر جهود الكـثري  راع، بل من تفيت من أهذه النظرية املتكاملة املنتظر صوغها لن توال شك أنّ

.من العلماء املختصني
: القات الدالليةالع

وهو ،يف ميدان علم اللغة احلديث_ نسبيا_مصطلح العالقات الداللية مصطلح حديث نّإ
،كالترادف واالشتراك والتضاد،يتناول العالقات والروابط القائمة بني الكلمات من نواح متعددة

.اللةوغريها من قضايا الد
معىن الكلمة ال نّأغويني ن لدى اللّذ تبيإ،وقد نتج هذا املصطلح من دراسة احلقول الداللية

معىن الكلمة هو نّأوذلك من منطلق ، خرىدراك عالقتها مع الكلمات األإمن خالل الّإضح يت
يجماملعخرى يف نفس احلقل لة عالقتها بالكلمات األحمص.

.103: ، ص1، ج2000التحلیل الداللي إجراءاتھ ومناھجھ، دار غریب، القاھرة،: وكریم زكي حسام الدین.120: المرجع السابق، ص: ینظر- 1
.121: علم الداللة، ص: مختار عمر: ینظر- 2
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و ما يطلق أ،مشل وأوسع يف دراسة علم الداللةأرية العالقات الداللية جزءا علميا نظوتعد
ركييب  عليه علم الداللة التstructurcal semantic1،نّأساس أظرية على وتقوم هذه الن

العالقة الداللية بني الكلمة أتنش، حيثليةوأىل عناصر إاملعىن املعجمي للكمة ميكن حتليله 
دق بني العناصر أو بعبارة أ،منهماالتقارب يف املعىن املعجمي لكلّأوبناء على التشابه خرى واأل

.2املكونة للمعىن املعجمي
، ىل رصد الدالالت املمكنة للفظة الواحدة أو موعة ألفاظإالداللية اتودف نظرية العالق

والتمييز بني الوحدة الداللية ،خل املعجميةىل حتديد املداإكما دف ، ليةعناصر أوإىل حتليلها مثّ
، وبني الوحدة املتعددة الداللة اليت ترتبط بأكثر من مدخل، املفردة ذات املدخل املعجمي الواحد

واملختلفتان دالليا وحدة معجمية ،ومن ذلك يتم حتديد إذا ما كانت الوحدتان املتطابقتان صوتيا
.تان أم الرادفتهل مها م:أي، م وحدتنيأ،واحدة

اللغويني العرب القدامى قد أدركوا الكثري اإلشارة إىل أنّ-يف هذا املقام-روري ومن الض
العالقة (ما يندرج حتت مصطلح إىل أهموا وتنبه،من طبيعة العالقات الداللية بني الكلمات

هم مل يصوغوا أنإالّ،كالترادف واالشتراك والتضاد والعموم واخلصوص والفروق وغريها،)الداللية
رة التغيري كويعود ذلك لعدم ربطهم بني ف،اللغاتذلك يف إطار منهج عام ميكن تطبيقه على كلّ

ين انطلقوا من ذغة احملدثون العلى عكس ما فعله علماء اللّوبني فكرة العالقات الداللية، ،الداليل
ومن ذلك ، اللغاتيقه على كلّى تطبحبيث يتسن،نسق واحديف ي وجعلوا العالقات صفمبدأ و
:وهي،قسامأىل ثالثة إيم مفردات اللغة حبسب داللتهاستقكان 

ال ذو املدلول الواحدالدأوفظ الواحد على املعىن الواحد اللّيدل :قسم- 
monosemie ،كماأف بيعرذ تكون العالقة إ،الدال الذي ال يقابله سوى مدلول واحد: هن

وتسمي العرب هذا النوع من ،"املواقف الداللية البسيطة"ويسمى هذا النوع بـ ،3بينهما ثابتة
.عليه باملتبايننطقكما تسمي ما ت، العالقة بالتباين

وهذا ما يسمى باملشترك اللفظي ، كثر من معىنأفظ الواحد على يدل اللّ:قسم- 
Mypongmie ،ّأل، على الدال الذي يكون مدلوله عاماويدلويصطلح ،ه حيمل دالالت عدةن

و أتندرج حتتها عالقات فرعية مثل االشتمال " املواقف الداللية املركبة"وملان على هذا القسم بـأ
و العمومأن التضم.

.121الكلمة، ص: یلحلمي خل- 1
.121المرجع نفسھ، ص- 2
310مبادئ اللسانیات ، ص: ینظر احمد محمد قدور- 3
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وهو ما يسمى بالترادف ،كثر على معىن واحدأو أفظان يدل اللّ:قسم- 
Synonymie. ىل مدلول واحد إوهو تعدد الدوال اليت تشري.
غة هو أن خيتص فيها كلّ لفظ مبعىن معين، وال شك أنّ األلفاظ العربية يف بدء فاألصل يف اللّ

نشأا قد قصد ا أن يعبر كلّ لفظ عن معىن معين، وأن تكون له داللته املستقلة، إالّ أنّ هناك 
د األلفاظ للمعىن الواحد، أوظروفا وعوامل تطرأ على اللغة فتؤدي إىل تعدفظ د املعاين للّتعد

واعلم أنّ من كالمهم اختالف :" الواحد، وهذه ظاهرة لغوية بارزة يف العربية، يقول سيبويه
.1"، واختالف اللفظني واملعىن واحد، واتفاق اللفظني واختالف املعنينيفظني الختالف املعنينياللّ

يئان املختلفان شى اليسم:" بقوله)الصاحيب(كما ذكر ابن فارس هذه األقسام جمتمعة يف كتابه
،ى األشياء الكثرية باالسم الواحدوتسم،كرجل وفرس، وذلك أكثر الكالم،باالمسني املختلفني

،ى الشيء  الواحد باألمساء املختلفةويسم، )وعني السحاب،وعني املال،عني املاء:( حنو
.2)د واحلسامالسيف واملهن:(حنو

أنّ األلفاظ :" عا شامال كلّ أنواع العالقات، إذ يقولعند الغزايل موسوجند هذا التقسيم
: منازل، ولنخترع هلا أربعة ألفاظ، وهياملتعددة باإلضافة إىل املسميات املتعددة على أربعة

.3"املترادفة، و املتباينة، واملتواطئة، واملشتركة
وعليه عموم ،لفظ معىن واحدلكلّ،غةلّل من هذه األقسام األصل يف الل القسم األووميثّ

الن مسألتني فيمثّ،واملترادف) التام والناقص(ا القسم الثاين املشترك اللفظي بنوعيهمأ،كلمات اللغة
وفيما يلي تفصيل القول ،نيحظيتا بعناية اللغويني القدماء واحملدث،غةدالليتني خالفيتني بني أهل اللّ

:يب اآليتيف هذه العالقات على الترت
1 -رادفالت :Synonymie:
ويدل بصيغته ،مصدر يدل على احلدث دون الداللة على الزمان) ترادف(:غةرادف يف اللّالت

اليت يدخل ) ردف(وهذا املصدر مأخوذ من مادة ،*على املفاعلة بني طرفني) تفاعل(الصرفية 
ضمن داللتها الدتبع ماوكلّ،الراكب خلف الراكب: الردف ومن ذلك،بعية واخلالفةالة على الت

حدمها أ:دافة موضعانللر:"قال املربد، كاخلالفة،ردف امللكفعل : اءدافة والر،شيئا فهو ردفه
،4اسمور النأفينظر يف ، ذا قام عن جملسهإن خيلف امللك أخر واآل،ن يردف امللوك دوام يف صيدأ

.24، ص1الكتاب، ج: سیبویھ- 1

.    97ابن فارس الصاحبي في فقھ اللغة ص، -2

.75، ص1المستصفى، ج: الغزالي- 3

.وھما اللفظان اللذان یتجاوران موقعا سیاقیا وداللة-* 
.       وما بعدھا526،  ص5اللسان، مج: ظورینظر ابن من -4
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ىل معىن إقرب الدالالت أما كانت هذه ورب،ن من شؤون الناسأشه حيل حمله يف نأهذا علىويدلّ
وفيه من ااز ، الذي حيمل داللة اخلالفة، اشتقاق لفظ الترادفحيث متّ، الترادف يف االصطالح

كما يردف الرجل غريه يف ، خر يف القيام بوظيفته الدالليةآذ يردف اللفظ لفظا ، إلعالقة املشاة
.ماو وظيفةأداء مهمة أ

لفاظ املفردة الدالة هو األ:"ازي بقولهمام فخر الدين الرفه اإلفيعررادف يف االصطالحا التمأ
ذكره ه حصيلة مانأعلن بأانوي تعريفا للترادف هورد التأكما ،1"واحد باعتبار واحديءعلى ش

هل العربية أوعند ،دحأحد خلف أركوب :الترادف لغة:"فقال،صول وامليزانهل العربية واألأ
صل ألفاظ كذلك يف الداللة على االنفراد حبسب أو أ،صول وامليزان هو توارد لفظني مفردينواأل

.من مجلة واحدة،على معىن واحد،الوضع
فالترادف إذن هو تعدد الدمثل األسد واللّ،ي تشري إىل مدلول واحدوال الترغاميث والض،

.ة املعروفةوالقمح والرب واحلنطة للحب،فترسواهلزبر للحيوان امل
هيف موضعني من كتاب،خرآمكان ءشين حيلّأ: مبعىنرادف وقد استخدم ابن جين الت

هذا :" ذ يقولإ،صول واملباينباب تالقي املعاين على اختالف األ: ل حتت اسمواأل،اخلصائص
وذلك أن جتد للمعىن ،غةشرف هذه اللّلىفصل من العربية حسن كثري املنفعة قوي الداللة ع

ل ومث2ّ"صاحبهاسم منها فتجده مفضي املعىن إىل معىنفتبحث عن أصل كلّ، الواحد أمساء كثرية
.3ليقةوالسةحجيريقة والسة والطّجيريبة والسقيبة والضحية والغريزة والثّتله بالطبيعة وال

ان يف شيء فإذا ترادف الضد:"...إذ يقول،ارئطحلكم للاأنّّباب يف : اين حتت عنوانوالثّ
،تنوينههلان حذفإذا دخلت على املنو،عريفالت'الم'ـوذلك ك...كان احلكم منهما للطارئ

جلكرجلٍ والر...وهو الالم وهذا جار ،ا ترادفا على الكلمة تضادا كان احلكم لطارئهمافلم
4"كاألسود يطرأ عليه البياض،لواحددين املترادفني على احملل اجمرى الض.

:فائدة الترادف
رادف ظاهرة بارزة يف اللّالتثرياوهي ظاهرة ك،غات عموماة خصوصا وغريها من اللّغة العربي

هجات على كما هلا عالقة بعلم اللغة اجلغرايف من حيث توزيع اللّ،راسات املعجميةما ترتبط بالد
.ا املعروفةأقاليمها أو قبائله

.402، ص1المزھر، ج: السیوطي  -1

.113ص2الخصائص، ج: ابن جني  -2

. 117إلى 113، ص2ینظر المصدر نفسھ، ج -3

. 62،ص3المصدر نفسھ ، ج -4
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ويعدرادف يف اللّالتغويوسع اللّغة العربية عامال مهما من عوامل الت،ى فتعدد األمساء للمسم
كما ي،فظيةروة اللّكبري يف تنمية الثّاله أثرأنّالواحد ال شكيسر للشاعر أو الناثر التا عبري عم

ا بشار مذاليت *ما يف خطبة وائل بن عطاءك(،دون حرجيستكن يف نفسه من األفكار واملعاين
فاستعان ،ه كان ألثغاألن) الذي كان ال يستطيع نطقه سليما: فقد خلت من حرف الراء ،بن برد

ى مدحه الشاعر بقولهاءباملترادفات عن الكلمات اليت حوت حرف الرحت ،:
وجانب الراء حتى احتال للشعر::     وجيعل الرب قمحا يف تصرفه       
.  1فعاذ بالغيث إشفاقا من املطـر::      ومل يطق مطرا والقول يعجله     

وشبه،امالترادف املطلق أو الت:ق علماء اللغة احملدثون بني نوعني من الترادف مهايفرو
.2رادفلتا

أمني يتوافر يف األلفاظ املترادفة شرطان مها فيقع ح: رادف املطلق ا الت:
.والدالالت اهلامشية،حتاد التام يف الدالالت املركزيةاإل- 1
.3سياقالقابلية التامة للتبادل يف كلّ- 2

وأمفيتحقق حني تتشابه األلفاظ املترادفة يف داللتها املركزية واهلامشية،رادفا شبه الت.
،كبريااهتماما ما عناية وأولوها ب القدامى بدراسة ظاهرة الترادف أيولقد اعتىن علماء العر

ى أنّحتكتبا مستقلةفيه ف بعضهم صن،األلفاظ املترادفة املتقاربة املعىن(ماين يف كتابه مثل الر(،
مثل ،نايا مصنفامثكما تناوله آخرون يف ،)فقت معانيهما اختلفت ألفاظه وات(واألصمعي يف كتابه

وقد ،)باب تالقي املعاين على اختالف األصول واملباين(اه بن جين حيث خص املترادف بباب مسا
4)ه باب حسن كثري املنفعة قوي الداللة على شرف هذه اللغةوصفه بأن.

غة العرب القدامى بالترادف إالّغم من اهتمام علماء اللّوعلى الرهم اختلفوا يف وقوعهأن،
ذهب : بكي يف شرح املنهاجسقال التاج ال،وفريق ينكره،فريق يثبته،ذلك فريقنيفانقسموا يف

ماكلّوزعم أنّ،نكار املترادف يف اللغة العربيةإىل إاس بعض النمن املترادفات فهو من يظن
املتباينات التفإنّ،كما يف اإلنسان والبشر،اتفي تتباين بالصأو ،انل موضوع له باعتبار النسياألو

ه اين والثّ،ه يؤنسباعتبار أنمبثل هذا املقال ف ألكثر املترادفاتوتكلّ]...[بادي البشرة باعتبار أن
.5"العجيب

.22و21، ص1البیان و التبیین، ج: الجاحظ- 1

.22-21، ص1ینظر المصدر نفسھ، ج -2

.220علم الداللة، ص: ،  ومختار عمر 132ینظر المصدر نفسھ، ص -3

.113، ص2الخصائص، ج: ابن جني  -4

.403، ص1المزھر ، ج: السیوطي  -5
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غوية الذي يذكر التاج يف قوله هذا إىل أيب هالل العسكري صاحب كتاب الفروق اللّويشري
ومن أمثلة ما أورده،الكلمات املترادفةغوية بنيعامال جهده على إجياد الفروق اللّ:رادففيه الت :

أنّ:" وتفريقه بني املدح واإلطراء ،1"الثناء مدح مكررأنّ:" إذ يقول،تفريقه بني املدح والثناء
.2"اإلطراء هو املدح يف الوجه

إذ يقول يف باب األمساء ؛بيان الفروق بني األلفاظبكما اهتم ابن فارس يف كتابه الصاحيب 
د حنو السيف واملهن،األمساء املختلفةبيء الواحد ى الشويسم:...يات تقع على املسمكيف

،وما بعده من األلقاب صفات،)السيف(االسم واحد وهو إنّ: والذي نقوله يف هذا،واحلسام
ها وإن وقد خالف يف ذلك قوم فزعموا أن،صفة منها مبعناها غري معىن األخرىكلّومذهبنا أنّ

ليس : وقال آخرون،"وحسام،سيف:" وذلك قولنا،ها ترجع إىل معىن واحدفت ألفاظها فإناختل
،مضى وذهب وانطلق: حنو، قالوا وكذلك األفعال،ومعناه غري معىن اآلخرإالّ،منها اسم وال صفة

،وكذلك القول فيما سواه،'جلس'معىن ليس يف'قعد'ففي قالوا،ورقد ونام وهجع،وقعد وجلس
ميضي ابن فارس يرد حجج معىن مثّ " د بن حيي ثعلبمحيب العباس أأنانقول وهو مذهب شيخذاو

املعنيني لو اختلفا ملا جاز إنّ:ا قوهلموأم:" إذ يقول ،رادفذلك رأيه يف مسألة التبا نمبي،الترادف
ر عن الشيء بالشيءأن يعب،ا نقولفإن :إناللفظني إنّ:سنا نقولول،ر عنه عن طريق املشاكلةما عب
.3"واحدة منهما معىن ليس يف األخرىيف كلّإنّ: ولقما نوإن،فيلزمنا ما قالوه،خمتلفان

بينهما قدرا من وأنّ،فظني مشاكلةبني اللّابن فارس يرى أنّضح من هذا القول أنّويت
ن داللة لفظ منهما يتضمكلّكد أنّه يؤأنإالّ،ن أحدمها من نيابة اآلخر يف الكالمالداللة متكّ

ا عن اآلخرخاص يف إنّ: وحنن نقول:" يقول يف بيان الفرق بني جمموعة من األلفاظ،ة به يتميز
،كان مضطجعا فجلس: نقولمثّ،...قعدقام مثّ: ا نقولأال ترى أن،'جلس'معىن ليس يف 'قعد'

فاجللوس " املرتفع :اجللس" ألنّ،اجللوسواجللوس عن حالة هي دون ،فيكون القعود عن قيام
4"ا دونهارتفاع عم.

ممم ذكره فإنّا تقدرادفالعلماء العرب القدامى قد انقسموا قسمني يف موضوع الت :
سيف يف جملسالذي قالابن خالويه، ع فيه ومن هؤالءيثبته ويبالغ يف إثباته ويتوس: لألوا

ولةالد":والثاين ،أحدمها يف أمساء األسد،ف يف الترادف كتابنيوألّ،5"امسايف مخسنيأحفظ للس

.48الفروق اللغویة، ص: أبو ھالل العسكري -1

.48المصدر نفسھ ص -2

.99المصدرنفسھ ص  -3

.99و.98،  ص 1المصدر نفسھ ج -4

405،ص1ھر، جالمز:  السیوطي -5
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ف الفريوز أبادي صاحب القاموس كتابا مساهوألّ،ةيف أمساء احلي "وض املسلوف فيما له امسان الر
،العسل:ذكر فيه مثانني امسا للعسل منها" يف العسلفترقيق األسل لتص"اه وآخر مس،"إىل ألوف
.1ميتوب و احلذوال،والشوب،والضريب،ضربةوال،والضرب

روف استعمال احل: رادف ابن جين يف كتابه اخلصائص، الذي ذكر يف بابومن مثبيت الت
غة من هذا الفن شيئا جدت يف اللّوو:"...فيه على حتقق الترادف، فقالادكّؤم،بعضها مكان بعض
يه أيضا  موضع ف، و ..."مجيعه جلاء كتابا ضخماه لو مجع أكثره البه، ولعلّط كثريا ال يكاد حيا

يوجد فرقا بني أن ف لذلك ى تكلّغة لفظان مبعىن واحد، حتن يكون يف اللّأيشهد على من أكثر 
جاز أن ،إليهاضىة يف معىن أفأا كان رفث باملرملّهقعد وجلس، وبني ذراع وساعد، أال ترى أن

.2)إىل(يتبع الرفث الذي بابه هو اإلفضاء وهو 
ا فعل أبو هالل م، على حنواأللفاظالثاين ينكر الترادف، ويثبت الفروق اللغوية بني 

ا يف لغة فأم:"الترادفاابه الفروق منكرتكمقدمة يقول العسكري يف.  العسكري ، وابن فارس
ويقول .3"وينيغالكثري من النحويني واللّفظان واملعين واحد كما ظنن خيتلف اللّأواحدة فمحال 

:قالوا"...): السيف(أمساءلسيف الدولة حومبجلسابن فارس وهو يرد على ادعاء ابن خالويه 
.4"وذا نقول،كذلك القول فيما سواه، ففي قعد معىن ليس يف جلس

غة العربيةظاهرة الترادف ظاهرة قائمة يف اللّا تقدم فإنّمم،يه ها ال تقوم حنو ما ذهب إلولكن
ع يف فريق وس: مثبيت الترادف كانوا فريقنيأنّ":إذ يرى بعض اللغويني احملدثني،املدافعون عنها

من ويضع له شروطا حتد،د حدوث الترادفوفريق آخر يقي،قيدد حدوثه بأيومل يقي،مفهومه
املعنيان من الذي كان يرى قصر الترادف على ما يتطابق فيه،ومن األخريين الرازي،كثرة وقوعه

.5"يف الثانية زيادة يف املعىنألنّ،ارمالسيف والص: فليس من الترادف عنده،دون أدىن تفاوت
.غة احملدثني عربا كانوا أم غربينيرأي الرازي هذا يوافقه عليه كثري من علماء اللّويبدو أنّ

هم يشترطون أنإالّ،غاتغة على وجود ظاهرة الترادف يف مجيع اللّوجيمع أغلب علماء اللّ
منها ،رادفشروطا صارمة لقبول القول بالت :

على األقل يف ذهن الكثرة الغالبة ألفراد البيئة ،التفاق يف املعىن بني الكلمتني اتفاقا تاماا-1
.الواحدة

.407،ص 1ینظر المصدر نفسھ، ج- 1
.310،ص 2الخصائص، ج: ابن جني- 2
.18الفروق اللغویة،ص: أبو ھالل العسكري- 3

. 98الصاحبي في فقھ اللغة، ص: ابن فارس  -4

218. ، و217علم الداللة، ص: مختار عمر  -5
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مة من ىل هلجة واحدة أو جمموعة منسجإغوية حبيث تنتمي الكلمتان االحتاد يف البيئة اللّ-2
.هجاتاللّ

.االحتاد يف العصر حبيث يكون استعمال الكلمتني يف عصر واحد مبعىن واحد-3
ر عن مثل اجلثل واجلفل فأحدمها متطو،فظ اآلخررا صوتيا للّفظني تطويكون أحد اللّأالّ-4
.اآلخر

الترادف ال ضح لنا أنّتا،غة العربيةفإذا طبقت هذه الشروط على اللّ:" يقول إبراهيم أنيس
.1"ا ميكن أن يلتمس يف اللغة النموذجية األدبيةإمن،هجات العربية القدميةيكاد يوجد يف اللّ

ورغم ما يوجد بني لفظة مترادفة وأخرى من فروق أحيانا:" هويرى رمضان عبد التواب أن ،
لك بطريقة تعامل العريب مع هذه معلال ذ" مع من أنكره مجلة،نا ال يصح أن ننكر الترادففإن

عن أيب زيد األنصاري يفنراهم يفسرون اللفظة منها باألخرى كما رو،األلفاظ معاملة املترادف
املُام:قلت ألعرايب:" ه قالأنحبناملتآزف : ما املتكأكىء؟  فقال: قلت: املتكأكىء، قال: ؟ قالئُط

..2"أنت أمحق ؟:؟ قالفما املتآز: قلت: ، قال

د ويؤياعلي اجلارم الذي أجرى حبثأينيهذين الرأكثر :" ووصل إىل القول بأن،رادفيف الت
ما مجعت على ضرب من التسامحما نسمع من املترادفات الكثرية إن،كر الترادفننا ال نعلى أن،

وجوده يف اللغات من اخلري هلاوأنّ،ه واقع فعالونرى أن،نا ندعو إىل ولكنوعدم ،ل والتدقيقالتأم
االحنراف يف الت3"ضييقوسيع والت باعد على ضرورة ذا الرأي يؤكّ، وهومذهب وسط بني ات

بعد حبث وال نقبله إالّعلى اإلطالق،ى ال ننكر الترادفحت،رادف واملانعني لهالتإثباتاملغالني يف 
.وتدقيق
- أحيانا-بل،ادف آراء جلية ال تقل عن آراء اللغوينيرقد كان لعلماء األصول يف مسألة التو

: فا األلفاظ املترادفةازي معرين الريقول فخر الد، غويونا ذهب إليه اللّة وتفصيال  ممـهي أكثر دقّ
"مثّ،4"باعتبار واحد،ى واحدهي األلفاظ املفردة الدالة على مسمل القول أكثر شارحا بعض يفص

املفردة(:واحترزنا بقولنا:"فيقول،ةادة يف التفصيل والدقّعريف زيألفاظ الت (عن الرسم واحلد،
أو ،دكالصارم واملهن،على شيء واحد باعتبار صفتنيفظني إذا دالّعن اللّ)باعتبار واحد(وبقولنا 

باعتبار الصفة وصفة الصفة كالفصيح والن5"هما من املتباينةاطق فإن.

.156و155، ص1990، 2ة، طاللھجات العربیة مكتبة األنجلو المصری: إبراھیم أنیس -1

.413،ص- 1وینظر القصة في المزھر، ج, 316-315فصول في فقھ اللغة، ص:  رمضان عبد التواب  -2

.308،ص1934-..1الترادف ، مجلة مجمع اللغة العربیة الملكي، ط: علي الجارم   -3

347،ص1،ج1،1999طا،دار الكتب العلمیة،بیروت لبنان، طالمحصول في علم أصول الفقھ،تح  محمد عبد القادر ع: فخر الدین الرازي  -4

.384، ص1المصدر نفسھ، ج -5
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ز األصوكما ميرادف عن املؤكّليون املتد أنّالفرق بني املترادف واملؤكّ:" ابع فقالواد والت
بل ،ده ال يفيد عني فائدة املؤكّد فإنا املؤكّوأم،املترادفني يفيدان فائدة واحدة من غري تفاوت أصال

ل شرط كونه ب،ابع وحده ال يفيدالتأنّ) يطانلشيطان :"(كقولنا،ابعوالفرق بينه بني الت،تقويته
مفيدا تقد1"ل عليهم األو.

كما ميواحملدودز علماء األصول املترادف من احلد،يدلّفإذا كان احلدلة على املفردات مفص
ويف ،على األلفاظ جمملة بوضع واحدإذ يدلّ؛احملدود هو على خالف ذلكفإنّ،دةبأوضاع متعد
2"لهافي شرطترادفني أظهر كان اجللي بالنسبة إىل اخلإذا كان أحد امل:" ازيذلك يقول الر.

قولهبف األلفاظ املترادفة وقد زاد الغزايل على ذلك حيث عر ":ا األلفاظ أم ا املترادفة فنعين
والسهم ،يث واألسدواللّر،ر والعقامكاخل،والصيغ املتواردة على مسمى واحد،املختلفة

يتناوله أحدمها من حيث يتناوله اآلخر من غري ،ملسمى واحدني امسوباجلملة كلّ،شابوالن
ا املتواطئة فهي اليت وأم:" فيقول،رادفةتمث يعقبها بتعريف األلفاظ املتواطئة حىت مييزها عن امل،3"فرق
ه فإن) جلالر(كاسم ،فقة باملعىن الذي وضع االسم لهها متولكن،ق على أشياء متغايرة بالعددبتنط
،ق على السماء واألرض واإلنسانبينط) اجلسم(واسم ،ق على زيد وعمرو وبكر وخالدبينط

.4"بإزائها) اجلسم (الشتراك هذه األعيان يف معىن اجلسمية اليت وضع اسم 
وهي اليت تشبه ،)األلفاظ املتكافئة(اه وجند من العلماء من أضاف قسما آخر لأللفاظ مس

: ك إذا قلتفإنrرسوله ءأمساء اهللا احلسىن وأمسا:مثل،فاتتباينة يف الصات واملاملترادفة يف الذّ
.5"نطلقها دالة على املوصوف ذه الصفات،اهللا غفور رحيم قديرإنّ"

ا قد يلتبس بهومتييزهم له عم،د دقة تعاريف علماء األصول ملسألة الترادفهذا ما يؤكّلعلّ و
وعلى هذا ،وما شاكله من األلفاظ املتواطئة واملتكافئة،واحملدودواحلدد والتابعاملؤكّ: من مثل

فالتصوز بالدقّر األصويل للترادف يتميوضبط املعاين وحتديد الداللة،فظيقسيم اللّة يف الت  .
Polysimie: فظياملشترك اللّ
،ألخ األم) اخلال(مثل ،مدلولمنما يطلق على الدال الذي حيمل أكثر : فظي هواملشترك اللّ

حيث ،فه ابن فارس ضمن أقسام الكالمويعر،وللسحاب،وللبعري الضخم، وللشامة يف الوجه

. 353و354،ص1المصدر نقسھ، ج -1

. 348،ص1المصدر  نفسھ،ج -2

.75، ص1المستصفى ،ج: الغزالي -3

. 76،ص1المصدر نفسھ، ج -4

.405، ص1المزھر، ج: السیوطي  -5
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.1)"عني السحاب(و،)عني املال(و،)عني املاء(ى األشياء الكثرية باالسم الواحد حنو وتسم:" قال
كقوله جلّ،فظة حمتملة ملعنيني أو أكثرأن تكون اللّ: معىن االشتراك:" فه يف موضع آخر بقولهويعر
ه كأن،مشترك بني اخلرب وبني األمر) فليلقه(فقوله ، 2"بالساحلفاقذفيه يف اليم فليلقه اليم:"ثناؤه
.أُمر بإلقائهوحمتمل أن يكون اليم،)فاقذفيه يف اليم فليلقه اليم:"(قال

،ثناؤهذا مشترك حمتمل أن يكون اهللا جلّفه،3"ذرين ومن خلقت وحيدا:"ومن الباب قوله
وحمتمل أن يكون،ه انفرد خبلقهألن:4"دا من ماله وولدهخلقته وحيدا فريدا جمر.

،فشمل به األلفاظ واألساليب والتراكيب،ع يف مفهوم االشتراكابن فارس قد توسويبدو أنّ
من املثالني الذين أوردمهان ذلكويتبي،والثاين ،تراك بني أسلوب اخلرب وأسلوب األمرشل االفاألو

.واحلال من املفعول، االشتراك بني تركيب احلال من الفاعل
ا األصوليون فقد حأمفظ الواحد الدال على معنيني خمتلفني فأكثر داللة على اللّ:" وه بقوهلمد

دامى يف مسألة االشتراك فريقني غة العربية القوقد كان علماء اللّ،5"عند أهل تلك اللغة ،واءالس
.وفريق ينفي وقوعه،د وقوعهفريق يؤي: مثلما كان شأم مع الترادف

ه فاألكثرون على أن:" يقول السيوطي،نيوميثل هذا الفريق مجهور علماء اللغة األقدم: املثبتون
،يضع أحدمها لفظا ملعىنبأن ،ا من واضعنيجواز أن يقع إم-:ن أسباب ذلكمث يبي،6"ممكن الوقوع

وهذا على أنّ،فظ بني الطائفتني يف إفادة املعنينيويشتهر ذلك اللّ،يضعه اآلخر ملعىن آخرمثّ،ملعىن
حيث يكون التصريح سببا ،وإما من واضع واحد لغرض اإليهام على السامع،اللغات غري توقيفية

؛ومنهم من أوجب وقوعه،لفاظغة ذلك يف كثري من األلنقل أهل اللّ:" للمفسدة وهو واقع أيضا
.7"ع لزم االشتراكفإذا وز،واأللفاظ متناهية،املعاين غري متناهيةألنّ

،حاةاحلروف بأسرها مشتركة بشهادة النقال ألنّ،االشتراك أغلبوذهب آخرون إىل أنّ
بني احلال وهو أيضا مشترك،واملضارع كذلك،عاءواألفعال املاضية مشتركة بني اخلرب والد

االشتراك نواألمساء كثري فيها االشتراك فإذا ضممناها إىل قسمي احلروف واألفعال كا،واالستقبال
.8"أغلب

. 97،صالصاحبي: ابن فارس -1

. 38سورة طھ،اآلیة  -2

.11سورة المدثر، اآلیة  -3

.261و262الصاحبي ، ص:  ابن فارس -4

. 369، ص1المزھر، ج: السیوطي  -5

. 369،ص1المصدر نفسھ، ج -6

.  370، ص1ینظر المصدر السابق نفسھ، ج -7

. 97الصاحبي، ص: ابن فارس -8
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وأشهرهم ابن درستويه الذي يرفض ،نيغة األقدمل هذا االجتاه قلة من علماء اللّوميثّ: املنكرون
واختالف ) وجد(وقد ذكر لفظة –لفصيح إذ يقول يف شرح ا،غة لفظ  من املشتركأن يوجد يف اللّ

،فق لفظه وخيتلف معناهمن كالم العرب ما يتفظة من أقوى حجج من يزعم أنّهذه اللّ:"-معانيها
ق ومل يتحقّ،من مل يتأمل املعاينفظن، مةوجعله من األصول املتقدل كتابهويه ذكره يف أوبسيألنّ

وهو إصابة ،ها شيء واحدما هذه املعاين كلّوإن، خمتلفةقد جاء ملعاينهذا لفظ واحداحلقائق أنّ
يء خريا كان أو شراالش،يف فجعل الفرق ،املفعوالت كانت خمتلفةقوا بني املصادر ألنّولكن فر

ها أيضا مفعولةاملصادر بأن،وقياسها ،وأمثلتها كثرية جدا خمتلفة، عاريف جداواملصادر كثرية الت
.1"...غامض

فظ فظ الواحد إىل تفريقهم بني مصادر اللّغويني بني معاين اللّجع ابن دسترويه تفريق اللّير
:ومن أمثلة ذلك،حسب اختالف املقامات وسياق الكالم،بناء على تفريقهم بني املفاعيل) وجد(

مثّ،دةجووجدت عليه من املو،الة من الوجودوجدت الضغةن أسباب وقوع االشتراك يف اللّيبي
فظ من لغتني خمتلفتنيها إىل جميء اللّمنب،أو لتغيفيقول،ر الصويتر يف بناء الكلمة نتيجة التطو :
"أو حلذف واختصار وقع يف الكالم،ما جييء ذلك يف لغتني متباينتنيوإن،فظانى اشتبه اللّحت،

امعوخفي سبب ذلك على الس،2"ل فيه اخلطأوتأو.
غة ا علماء اللّأماحملدثون فيفرفظ الواحد بني قسمني أساسيني د معاين اللّقون يف تناوهلم لتعد

:مها،فظيمن املشترك اللّ
 -لاألو :فتكسب الكلمة معىن جديدا أو معاين جديدة،ر داليلوهو الذي حدث نتيجة تطو،

اين دة ومعأي كلمات متعدhomonymie،فظمشترك التغري يف اللّ: ويصطلح عليه بـ
ويشري مصطلح،3"دةمتعدhomonymieّوذلك ،منها على معىنكلّإىل أكثر من كلمة تدل

اسم مبعىن ) دقيق(و،صفة مبعىن متقن)دقيق(اليت حتمل معنيني خمتلفني مها ) دقيق(مثل كلمة 
يف علوم عليه وهذا ما يصطلح ،فعل مبعىن ذم) قدح(و،وعاء للشرب) قدح( كذلك كلمة،طحني

.فظيالغة باجلناس اللّالب
وحيدث هذا حني توجد كلمتان تدل ،طقهو الذي حدث نتيجة تطور يف جانب الن: اينالثّ-

وتصريان ،د أصوات الكلمتنير الصويت فتتحدطوحيدث عن طريق التمثّ،منهما على معىنكلّ
كلمة (أو ،طقالنر يف جانب د املعىن نتيجة تطوويصطلح على هذا القسم بتعد،ة واحدةلمك

.385،ص1السیوطي المزھر، ج -1

. 384،ص1المصدر نفسھ ، ج -2
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1ويسمى أيضا مشترك التغري يف املعىن)معىن متعدد،واحدة Polysemie ويشري هذا املصطلح
ولقد ،إىل داللة الكلمة الواحدة على أكثر من معىن نتيجة اكتساا معىن جديد أو معاين جديدة

تى ال يلتبس أحدمها ححاول بعض علماء اللغة احملدثني التفريق بني هذين القسمني من املشترك 
.2واملعيار االشتقاقي،املعيار الداليلباآلخر فوضعوا معايري وضوابط تفصل بينهما، منها 

:هي،املشترك اللفظي أربعة أنواعكما ذهب العلماء إىل أنّ
.تدور حوله عدة معاين فرعية أو هامشية، وجود مركزي للفظ-1
.عمال اللفظ يف مواقع خمتلفةتعدد املعىن نتيجة الست-2
.داللة الكلمة الواحدة على أكثر من معىن نتيجة لتطور يف جانب املعىن- 3
وقد احتدت صورة الكلمتني نتيجة تطور يف ،منهما على معىنوجود كلمتني تدل كلّ-4

.3جانب النطق
مع ،اب وقوع املشترك اللفظيغة احملدثون مذهب درستويه يف علل وأسبوقد ذهب علماء اللّ

:4من هذه األسباب،وبيان أسباا،توسيعهم يف التعليل هلا
1 -التغيازير الداليل النللداللة على عضو ) العني(استخدام : مثل،اتج عن االستعمال ا
.العني اجلارية و،اجلاسوس، وواجلسد،اإلبصار

عىن جلدة مب) الفروة(يت بالقلب أو باإلبدال مثل كلمة وهو التطور الصو،التغري الصويت-2
فتطابقت مع الكلمة األوىل ،وقد أبدلت الثاء فاء،)الثروة( واملعىن الثاين هو لكلمة ين،والغ،الرأس

.صورة الصوتية فحملت الكلمة املعنيني معااليف 
الكلمة : مثل،الصوتيةفظني يف الصورة لّاالقتراض من لغات أجنبية أخرى مع اتفاق ال-3

مبعىن القول الباطل يف العربية، ومبعىن االختالط يف الفارسية) زور(بة املعر.
قني خمتلفني من يياا من طرتكلمتني يف النطق مع إد اوهي احت،العوارض التصريفية- 4

ها من أجزأ اكتفى ألنومبعىن،ها مجع جزءألن،فهي مبعىن صار أجزاء) أجتز(مثل كلمة ،االشتقاق
.مبعىن كفى

مثّ،'األمحق'وعند قيس هو ،'األعسر'عند متيم 'األلفت'مثل كلمة ، هجاتاختالف اللّ- 5
.استعمل هؤالء لغة هؤالء

. 167المرجع نفسھ، ص  -1

. 174إلى 168ینظر المرجع نفسھ، ص -2

. 163نفسھ ، صالمرجع -3

. 338إلى 326فصول في فقھ اللغة، ص: ،  ورمضان عبد التواب162إلى 159علم الداللة ، ص: ینظر مختار عمر- 4
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،ل صورة صوتية واحدةمتثّ،ومن املشترك مفردتني خمتلفيت املعىن يف صيغة مجع واحدة- 6
وهي تعين أيضا قطعة من األرض حييط ،'جزور'ها مجع ألن،جلزر من اإلبلمبعىن ا'جزر'مثل كلمة 

:هن املعنيانحضر يف الذّ'اجلزر'طلقت كلمة أفإذا ،'جزيرة'ها مجع ألن،ا املاء من كل جانب
.اإلبل وجزر األرض

وخنلص مممعجم لغة من يفإالّ،ال وجود له يف واقع األمر،فظياملشترك اللّم إىل أنّا تقد
. 1فظيملعىن واحد من معاين املشترك اللّغة واستعماالا فال وجود إالّا يف نصوص اللّأم،غاتاللّ

إذ ال ،فظتعددة اليت حيملها اللّاملعاين املالسياق هو الكفيل بتحديد معىن واحد من ومن ذلك فإنّ
على وجه من االحتمال  ويف هذا إالّ،تستعمل الكلمة بأكثر من معىن واحد يف السياق الواحد

املألوف استعمال معىن واحد فقط من غري أنّ،كثري من كلماتنا له أكثر من معىن:" يقول أوملان
انتزع من مكانه يف النظم يصبح غامضا غري إذا مثال ) أدرك(فالفعل ،هذه املعاين يف السياق املعني

عاصره(أو) حلق به(هل معناه : د املعىنحمد(ه يعينأ، أون)التركيب احلقيقي إنّ،)بلغ(أو ) رأى
فإذا تصادف أن اتفقت كلمتان ،املنطوق بالفعل هو وحده الذي ميكنه أن جييب عن هذا السؤال

ل هذه الكلمات ال يكون هلا معىن البتة دون السياق الذي ثمفإنّ،أو أكثر يف أصواا اتفاقا تاما
.2"تقع فيه

Antonymie:داألضدا- 3

،والسواد ضد البياض،ضاد شيئا ليغلبهشيءكلّ"والضد، األضداد يف اللغة مجع الضد
أيضا وضد...خالفه: هتديالشيء وضديده وضدوضد...والليل ضد النهار،واملوت ضد احلياة

ه إذا باينه وضاد،خالفهمثل الشيء والضدالضد: حكى لنا أبو عمرو: قال ابن السكيت...مثله
.3"خمالفة

،إذ دلت على معان متعددة،ذا املفهوم قد استعملت يف اللغة مشتركا لفظيا'ضد'فكلمة 
وهي كذلك شبه الضد،ها استعملت قي الداللة على الشيء وخمالفه ومباينهألن.

فظ أو هو داللة اللّ،فهو أن يكون للدال الواحد معنيان متضادان:ا الضد يف االصطالحأم
هر للطّ'القرء'و،على األبيض واألسود'اجلون'داللة لفظكوذلك ،متضاديننيمعنيعلى الواحد 
ه لذلك عد،فظيللمشترك اللّواألضداد ذا املفهوم ينطبق عليه التعريف االصطالحي،واحليض

. 334فصول في فقھ اللغة، ص: رمضان عبد التواب -1

. 72دور الكلمة  في اللغة، ص: أولمان  -2

. )ضد د(، مادة 652، ص2لسان العرب،مج: ابن منظور -3
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للخلق ) القشيب: "(دين مثلال على معنيني متضافظ الدفظي باللّغويون نوعا من املشترك اللّاللّ
.1"للمغيث واملستغيث) الصارخ(و،للعظيم واحلقري) اجللل(و،واجلديد

فإذا كان من املمكن أن حتمل الكلمة معنيني أو أكثر فمن ،فالتضاد من املشترك اللفظي
يستتبع عادة استحضار ،استحضار أحدمها يف الذهنألنّ،املمكن أن حتمل معنيني متضادين

،2فالتضاد فرع من املشترك اللفظي: اآلخر
وقد ،3وظاهرة داللة اللفظ الواحد على معنيني متضادين ظاهرة موجودة يف مجيع اللغات

ها مل حتظ باهتمام أنإالّ،لت ظاهرة التضاد إحدى مظاهر البحث الداليل عند علماء العربشكّ
بعضهم هلا حيث أفرد ، مام اللغويني القدامىت باهتياحملدثني من اللغويني العرب بقدر ما حظ

،)هـ244ت (وابن السكيت ،)هـ216ت(األصمعيو،)هـ206ت(قطرب: أمثال،مؤلفات مستقلة بذاا
ت (وابن فارس،)هـ351ت(غويوأبو الطيب اللّ،)هـ328ت(وابن األنباري،)هـ291ت(وثعلب

.)هـ395
مذهب ينكره : اد يف اللغة وذهبوا يف ذلك مذهبنيولقد اختلف علماء العرب يف وقوع التض

.د وقوعه يف اللغةوالثاين يثبته ويؤكّ،وينفي وقوعه
ليس يف كالم :" يقول ثعلب،وابن السكيت،العباس ثعلببووعلى رأس هؤالء أ: املنكرون

العرب ضد،ألن4"لكان الكالم حمااله لو كان فيه ضد.
من :" فيقول،يقف على بعض علل وقوع األضداد) از الكالم وتصاريفهجم(ولذلك جنده يف كتابه 

،من الفوز على جنس التفاؤل كالسليم'مفازة'و،جل إذا ماتمفعلة من فوز الر'مفازة'األضداد 
.5"واملنة القوة و الضعف

ضاد ابن درستويهوممن أنكر الت،والذي سبق وأن عرفنا موقفه الرشتراك رادف واالافض للت
االرتفاع مبشقة 'النوء':" ما يلي،ه على أقوال املثبتنييوطي يف املزهر ردفقد نقل عنه الس،فظياللّ

ه وأن،السقوط أيضا'النوء'وزعم قوم من اللغويني أنّ،ومنه قيل للكوكب قد ناء إذا طلع،وثقل
.6"ألضدادوقد أوضحنا احلجة عليهم يف ذلك يف كتابنا يف إبطال ا،من األضداد

. 198، ص1المزھر، ج: السیوطي  -1

. 336فصول في فقھ اللغة، ص: ینظر رمضان عبد التواب  -2
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االفتراق : الشعب:" إذ يقول، يف لغة واحدةاألضداد ال تكون إالّويرى ابن دريد أنّ
شرط التضاد أن يكو ن فأفاد ذا أنّ،ما هي لغة القومإن،وليس من األضداد،والشعب لالجتماع

.1"استعمال اللفظ يف املعنيني يف لغة واحدة
،ضاد جيدهم غالبا ما جيتهدون يف بيان علل وقوعهافضني لظاهرة التاآلراء الراملستقرئإنّ

،فإذا مل جيدوها من األضداد على وجه احلقيقة مل يقبلوها،فهم ال يقبلوا قبل إرجاعها إىل أصلها
: ما يليإىل وقد أرجعوا تعليالم إلنكار األضداد 

على جهة االثنانتداخل مثّ،واحدفاألصل ملعىن،إذا وقع الصرف على معنيني متضادين- 
والنهار ،الليل ينصرم من النهارألنّ،وللنهار صرمي،يقال لليل صرمي'الصرمي'فمن ذلك ،االتساع

.'القطع'وهو ،فأصل املعنيني من باب واحد،ينصرم من الليل
ن أفمحال فإذا وقع الصرف على معنيني متضادين،كما أرجعوا ذلك إىل اختالف اللهجات-

واملعىن اآلخر ،ولكن أحد املعنيني حلي من العرب،يكون العريب أوقعه عليهما مبساواة منه بينهما
فكلمة ،وهؤالء عن هؤالءذ هؤالء من هؤالءخمسع بعضهم لغة بعض فأمثّ،حلي آخر غريه

'الصون'و،2ها عند قيس تدل على الضوءعلى حني أن،على الظلمةمثال عند متيم تدلّ'الصدفة'
.3أخذ أحد الفريقني عن اآلخرمثّ،واألسود يف لغة حي غريه،األبيض يف حي من أحياء العرب

مثل ،وقد ينشأ التضاد يف اللغة من اقتراض اللغة لأللفاظ من لغة أخرى نتيجة االحتكاك-
ويف ،غري اجلائز شرعاوهي يف العربية مبعىن احلرام ،احلالل واحلرام: العربية اليت تعين'بسل'كلمة 

وعلى الشيء أو ،لكما يطلق على غري الكفء أو املؤه،اآلرامية مبعىن غري الصاحل أو املالئم
.4ذالشخص املنبو

' القافلة'كالتفاؤل مثل إطالق كلمة ،باب اجتماعية نفسيةسكما قد ينشأ التضاد يف اللغة أل-
كم حيث يقال للقصريوالته،بالسليم'العليل'ية وتسم،على اجلماعة املسافرة تفاؤال برجوعها

.'األعمى'على 'البصري'وإطالق ،طويل
فقد حيدث يف بعض األحيان أن توجد ،يف وقوع األضداداللتطور الصويت دورنّأكما- 

على األخرى تنطبقحدامها بصورة جتعلها إفتطور صوت ،كلمتان خمتلفتان هلما معنيان متضادان
: ومن أمثلة ذلك يف العربية،فيبدو األمر كما لو كانت كلمة واحدة هلا معنيان متضادان،متاما

.396،  ص1المصدر نفسھ، ج- 1
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هكذا يبدو ،أي حموته" ملقت الكتاب:"وقول سائر قيس،أي كتبته" ملقت الكتاب:"قول بين عقيل
قمل(ضاد يف الفعلالت(،بين ا أنّعرفن'منق'هناك فعال آخر مبعىن الكتابة هو نا إذا عرفنا أنّغري أن

م من األصوات املتوسطة والنون والال،فأبدلت النون الما،عقيل قد تطور الفعل األخري يف نطقها
.1يف العربية

ومثلبة من ،هم عدوها منقصة للعربأنه بوجود األضداد إالّصحابوهناك فريق ثان قال أ
ورودها يف كالمهم عموا أنّوز،وقلة بالغتهم،واختذوها دليال على نقصان حكمتهم،مثالبهم

وهؤالء هم الشعوبيون الذين مساهم ابن ،وإدارة اخلطاب،كان سببا يف كثرة االلتباس يف احملاورة
.2"بالعربواالزدراءيغ  أهل البدع والز" :األنباري

: نباريم هؤالء ابن األويتقد،غة قدميهم وحديثهمجتاه مجهور علماء اللّوميثل هذا اال: املثبتون
ردا'األضداد'ف كتابه الذي صنغة يف اللّقدحعوبيني الذين جعلوا من األضداد ذريعة للعلى الش

ة فيكون ا العرب على املعاين املتضادها كتاب ذكر احلروف اليت توقعذه" :إذ يقول،العربية وأهلها
احلرف منها مؤديا معنيني خمتلفني ويذلك كان منهم بالعرب أنّزدراءواإلأهل البدع والزيغ ظن
أنّإالّ،3"عند اتصال خماطبامواموكثرة االلتباس يف حماور،ة بالغتهموقلّ،لنقصان حكمتهم

ألنّ،عاءهم هذا باطل مبين على وهم منهمادح بعضه بعضاكالم العرب يصح،له ويرتبط أو
فجاز وقوع اللفظة ،مجيع حروفهواستكمال ،باستيفائهوال يعرف معىن اخلطاب منه إالّ،بآخره

املتضادين، ألنها تتقدمها ويأيت بعدها ما يدل على خصوصية أحد املعنيني املعنينيالواحدة على
: فمن ذلك قول الشاعر،معىن واحدم واإلخبار إالّوال يراد ا يف حال التكلّدون اآلخر،

ل ــالفىت يسعى ويلهيه األمو::    شيء ما خال املوت جلل كلّ
4"رييسشيء ما خال املوت معناه كلّوتأخر بعده على أنّ) جلل(م قبل فدل ما تقد.

نّإضح جليا من خالل القول ويتابن األنباري يدرك جيدا الدال الذي ور الفعيهيؤدياق الس
سياقا ،أن تستعمل يف داخل سياق ماكلمة البدكلّ إذ ،لمنييف حتديد املعىن وتبليغ مقاصد املتكّ

.لغويا كان أم سياق حال
ومن املثبتني كذلك لظاهرة األضداد ابن فارس الذي يقول يف باب األمساء كيف تقع على 

ياتاملسم":لألسود )اجلون(حنو ،وا املتضادين باسم واحدومن سنن العرب يف األمساء أن يسم

351فصول في فقھ اللغة، ص: رمضان عبد التواب - 1
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وهذا .العرب تأيت باسم واحد لشيء وضدهوأنّ،هذا املذهبوأنكر ناس ،لألبيض) اجلون(و
العرب تسمي السيف مهندا والفرس طرفا هم الذين رووا أنّالذين رووا أنّوذلك أنّ، ليس بشيء

فه يف موضوع األضداد ردا على مث يشري إىل كتابه الذي ألّ،1"العرب تسمي املتضادين باسم واحد
.2"ذلك ونقصهوذكرنا رد،يف هذا كتابا ذكرنا فيه ما احتجوا بهوقد جردنا :" فيقول،منكريها

بل يف القرآن ،إىل التأكيد على وقوع األضداد وثبوا يف اللغةنيكما ذهب مجهور األصولي
ا أن ال مفهوما اللفظ املشترك إم: قال أهل األصول:" يقول السيوطي،الكرمي واحلديث الشريف

وال جيوز ،هما مدلوال القرءفإن،كاحليض والطهر،دق على شيء واحدالصميكن اجتماعهما يف 
فما وعلى خمتلفني غري ضدين،ضديناملشترك يقع على شيئني ...اجتماعهما لواحد يف زمن واحد

3"كالعنيدين كاجلون وجلل، ويقع على خمتلفني غري ضدينيقع على الض.
فئاتمواقفهم من ظاهرة األضداد إىل أربع سبحبغة ف خمتار عمر علماء اللّوقد صن:

-عون                     املوس -قوناملضي.
-التضييقاملبالغون يف -ع          املبالغون يف التوس.
عني من بالغ يف ومن املوس،لألضداد يف توسيع مفهوم اللفظ وتضييقهاملثبتونيتفاوت :" إذ يقول

كما أنّ،يعالتوسمن املضي4"ضييققني من بالغ يف الت.
إىل ) ضادوالت،فظيواملشترك اللّ،رادفالت(وخنلص من خالل عرض املوضوعات الثالث 

التأكيد على أنل جماال مفتوحا للدرس والنقاش يف إطار الدرس فهي متثّ،ةها مباحث داللية هام
مع استغالل ما تتيحه ،واضحةومنهجية ةنظريبشرط أن يكون وفق أسس،احلديثساين اللّ
النالة وأدوات علمية دقيقةظريات اللسانية احلديثة من مناهج فع.

ي الذي يؤد-ياقأي داخل الس–ابت يف مثل هذه املواضيع هو تناوهلا يف إطار تركييب والثّ
فال قيمة وال وجود،نوعهاا كان وظيفة حتديد دالالت املفردات أياقيللمفردة خارج إطار الس .

.99الصاحبي، ص: ابن فارس - 1

.99المصدر نفسھ، ص - 2

.387، ص1المزھر، ج: السیوطي - 3

. 196علم الداللة،ص: مختار عمر - 4
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اينالفصل الثّ
ألفاظ العقائد يف صحيح البخاري
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: متهيــد
ه ذو قيمة  اس فيما بينهم أمهية كربى ألني يتعارف عليها  النل موضوع  املصطلحات التميثّ

ه بشؤون احلياة، وعالقة األفراد بعضهم بعض، إذ إنّ كثريا من القضايا  ـدها من صلتيستم
ف على حتديد معاين األلفاظ، ول، تتوقّواملعامالت بني األفراد، بل املعاهدات واالتفاقيات بني الد

ا  رعية والقانونية، ممفسريات واألحكام الشف على حتديد معـاين األلفاظ كثري من التكما  يتوقّ
.1بيليف هذا السوالقانون، إىل بذل الكثري من اجلهـودالشرعرجالدعا 

والعربية تزخر مبصطلحاا، حافلة بعباراا وأساليبها، ومن هذه املصطلحات املصطلح 
الشمه املختصـون قسمنيرعي الذّي يقس:

وأما الدينية  فما  :" زايلعنه الغق بأمور العقيدة، الذّي يقولوهو املتعلّ: املصطلح العقيدي-1
نقلته الشكألفاظ اإلميان، ،)املصطلح الديين(، وقد اصطلح عليه املعتزلة بـ 2"ينريعة إىل أصل الد

3فاقوالكفر، والفسق، والن .
2-وهـو املتعلّ: رعياملصطلح الشعليها الفروع من ريعة العملية، وما تبىنق بفروع الش

، واملطلق  صام واخلاالع: ، وكمصطلحكاة، واحلجالة، والزالص: اظألفكالقواعد األصولية، 
ـّ .دواملقي

باقية على أصل معناها ويذهب القاضي أبو بكر إىل أنّ هذه األمساء واملصطلحات، وحنوها
، ويرى 5، سواء أكانت هذه األلفاظ عقيدية أم شرعية4ر عنـه، ومل تنقـلغوي، ومل تتغياللّ

ماء أنّ هذه  املصطلحات  إما  أن  تكون عقيدية، كلفظ اإلميان، فإنها تكون باقية على مجهور العل
.6غوية إىل معان شرعيةأصل معناها اللّغـوي غري منقولة من معانيها اللّ

له إياها ع من حيث كيفية حتملها، تتنوف املسلم بتحملّوملّا كانت التعاليم اإلسالمية التي كُ
صديق بأنه حق، فوجب اإلذعان له، وذلك ف بأن يتحمله باإلميان بـه، والتكلّنوع ي: وعنيإىل ن

كاة مثل حقيقة وجود اهللا وصفاته، وصدق النبوالة والزة، وبثبوت البعث واحلساب، ووجوب الص

.80، ص2003، 4نحـو وعي لغـوي، دار البشائر، دمشق سوریة، ط: مازن المبارك- 1

.44، ص 1المستصفى من علم األصول،ج: أبو حامد الغزالي- 2

.، 44، ص1ينظر المصدر نفسه، ج- 3

.298، ص 1المزهر،ج: السيوطي- 4

.) ص،ل،و(القاموس المحيط ،مادة : الفيروز أبادي- 5

.وما بعدها298، ص1جالمزهر، : ينظر السيوطي- 6
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ونوع  يكلّف  بأن  يتحم ،يام واحلجإقام : لله بالعمل به عمال تطبيقيا يف سلوكه، وذلك مثوالص
الصالة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان ، والعمل بتحصيل الرماتزق، واالمتناع عن احملر.

والنوع األوه يطلب من املسلم أن يعل من التى العقيدة، ألند قعاليم اإلسالمية هو الذّي يسم
طلق هذا االسم على ك حبال، كما يقا به تصديقا جازما ال يدخله الشفيكون مصدعليه قلبه،

ك إذا أُاليم اإلسالمية األساسية الكربى، وهـي األركان اليتعالتنقض واحد منها باإلنكار أو الش
ريف املشهور يف ، وقد جاء تلخيص هذه األركان يف احلديث الش1أنقض اإلميان بالدين كلّه

به ورسله واليوم اآلخر، أن تؤمن باهللا ومالئكته وكت:" تعريف اإلميان يف حديث جربيل بأنه
2"هوبالبعث بعد املوت وباحلساب، وبالقدر خريه وشر.

عـرض يف هذا الفصـل إىل بيان وحتديد دالالت األلفاظ الدالة على العقائد الواردة يف أوس
صحيح البخاري، قصد الوقوف على األصول اللّغوية والعرفية والشرعية التي تعـود إليها هذه  

، وسأعتمد يف ذلك على مجع األلفاظ مثّ تصنيفها يف حقول داللية متمايزة يف جداول األلفاظ
ة، مثّ  حتليل  تلك  األلفاظ  حتليال دالليا من أجل الوصول إىل طبيعة العالئق اليت تربط بني مستقلّ

.بعضبضها غوية، مثّ بيان طبيعة العالئق القائمة بني هذه األلفاظ بعهذه األلفاظ وبني أصوهلا اللّ

): اهللا(قة باخلالق األلفاظ املتعلّ

.10ص ،1،1997اإليمان  باهللا  وأثره في الحياة، دار الغرب اإلسالمي،ط: جارينظر عبد المجيد النّ-1
.27، ص 1عن اإليمان واإلسالم، مجrرواه البخـاري، باب  سؤال جبريل النبي - 2
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مات اليت لقد  ثار خالف كبري بني علماء الكالم منذ القدمي، حول الس: أمساء اهللا احلسنـى
تز الذّمية بات  اإلهلية عن غريها ، هل أمساء اهللا احلسنـى صفات أم أمساء؟ وهـذه مسألـة متشع

نا منيل إىل أن نطلق على هذه الكلمات أمساء اهللا احلسىن، وذلك سع املال يتقام لعرضها، إالّ أن
.ي تؤيد  أنها أمساء ال صفاتريفة، والتة الشق من  نصوص من السنالطمئناننا ملا هو موثّ

إنّ هللا تسعـة وتسعني :" rسول اهللا راهللا عنـه، قال من ذلك ما رواه أبو هريرة رضي 
. 1"ةمسا، مائة إالّ واحدا، من أحصاها دخـل اجلنا

: وقـد أثارت أحاديث األمساء جدال بني العلماء من حيث
جزء من احلديث أو هو من إضافة -يف األحاديث اليت نصت عليها- هـل  سرد  األمساء  -

واة؟الر .
. العدد قابل للزيادة؟هل أمساء اهللا حمصورة يف تسعة وتسعني امسا فقط، أم أنّ-

ق بالتساؤل األول، فقد أمجع العلماء على تواتر اخلرب عن أيب هريرة بالنسبة أما فيما يتعلّ
2ل من حديث األمساءللجـزء األو .

انـي من احلديث، واملشتمل على سرد األمساء فقليلون هم العلماء الذين قبلوه أما اجلـزء الثّ
صال باجلزمتسولء األول، وقد رفعت رواية إىل أيب هريرة عن الرr كما أنّ هناك فريق آخر من ،

.3كوا فيهالعلماء شكّ
إحصاؤها يف اآليتي متّوفيما يلي حتليل هلذه األمساء الواردة يف صحيح البخاري، والت :

): اهللا(لفظ اجلـاللة 
مرة، وهذا ما يؤكّد كونه 750يح البخاري، أكثر من يف صح) اهللا(لقد تكرر لفظ اجلاللة 

د به اهللا اسم تفر) اهللا(شريعية، ولفظ ة األلفاظ العقدية والتحوله بقيتدور لفظا عقديا حموريا 
سبحانه وتعاىل، ال يشاركه  أحد من خلقه يف هذه التفهذا اسم على اإلنفراد :" ازيسمية، قال الر

،هل تعرف له شبيها؟ : ، قال بعض املفسرين4"هل تعلم له مسيا:" قالممنوع من اخلـلق أمجعني، 
.5"مل  يسم ذا االسم غريه:وقال آخرون

.214،ص11، والبخاري مع فتح  الباري  ج411، ص4منھا باب التوحید،ج:أخرجھ البخاري في عدة أبواب - 1
.214،ص11البخاري  مع فتـح  الباري، ج- 2
.215،ص11، جفتح الباري: ینظر ابن حجر الغسقالني- 3
.180سورة األعراف، اآلیة .-4

، 1، ج 1957كتاب  الزینة في الكلمات اإلسالمیة العربیة، تح عبد اهللا  سلوم السامرائي، القاھرة، :)أبو حاتم أحمد بن حمدان(الرازي - 5
. 112ص
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خيتلف عن أمسائه األخرى، ذلك أنّ أمساءه األخرى هي نعوت ) اهللا(عز وجلّ'اهللا'واسم 
هذه األمساء نعوتا إذا كانت: وصفات له، إالّ أنّ اإلشكال الذّي يطرح نفسه يف هذا املوضع هـو

. أمساء اهللا احلسىن؟: وصفات، فكيف جاز أن يقال هلا
أمساء وهي صفات ونعوت، ألنّ : وإنما جاز أن يقال هلا:"وقد علّل الرازي ذلك بقوله

بيب، فيكون قام زيد العاقل، وقام عمرو اللّ: عت يقوم مقام االسم، ويكون خلفا منه، كما يقالالن
صف، فهذا االسم بيب خلفا من متروك، والعاقل يف هذا املوضع اسم، إذا صار له الولّقل والاالع

وهللا :" مسئول على األمساء كلّها، أعين اهللا عز وجلّ، وإليه تنسب األمساء كلّها، قال عز وجلّ
تسموا  ى الناس بسائر األمساء، ومل يسموت،فنسب إىل هذا االسم األمساء كلّها1"األمساء احلسىن

.2"سم الواحد وهو اهللاذا اال
ليس 'اهللا'عن األمساء األخرى من حيث االشتقاق، فلفظ 'اهللا'كما خيتلف لفظ اجلاللة 

ة، يف حني أنّ األمساء مشتقة من صفات، فالقادر من القدرة، والعامل من العلم، مشتقا من صف
والرأعرف املعارف، ال حيتاج  إىل قرينة أو معونةمحة، واهللا هو االسم األعظم، وهو محن من الر.*

بلغنـا أنّ اسم اهللا األعظم هو اهللا ال إله إالّ هو : قال الليث:"يقول صاحب اللّسان
محن، ودليلهم على ذلك اهللا أو الر: ، إالّ أنّ بعض العلماء يرى أنّ اسم اهللا األعظم هو3"وحده

،وهو  رأي 4"ا ما تدعوا فلـه األمساء احلسنـىدعوا الرمحن أيقل ادعـوا اهللا أو أ:"قوله عز وجلّ
5جاجيالز .

سرياين أو عرباين : ، فقيل)هللا(اختلف يف أصل لفظ : والصيغةفظمن حيث اللّ'اهللا'
ها عربيةوالصكما اختلف يف احلكم عليها، أهي موضوعة أو مشتقة، إذ روي عن اخلليل ،حيح أن

.6ريليه ليها تست) اله(روايتان، كما روي  عن سيبويه أنها اسم مشتق من بن أمحد الفراهيدي 
أنّ : أما اللّفظ فعلى قولني أحدمها:" ة، إذ يقولوقد رجح الزجاج أن تكون اللّفظة غري مشتقّ

. 7)لَعاله، أفْ(بل أصله ،(...)فعال، و ثانيهما) إاله(أصلـه 

.180سورة األعراف، اآلیة - 1

.12،ص2جالزينة، : الرازي -2
.لم واخلطاب، واملعونة كاإلشارة والصلة واإلضافةفالقرينة كالتك-*
. 1046و1045ص ،7ج، 1،2005لسان العرب ، ت ج عامر  أمحد حيدر ، دار  الكتب العلمية ، بريوت لبنان ، ط : ابن منظور-3
109سورة اإلسراء، اآلية -4
. 25حلسىن، تح  عبد الرمحان احلسني  املبارك ، مطبعة النعمان، العراق، صاشتقاق أمساء اهللا ا): أبو القاسم عبد الرمحان بن إسحاق: (الزجاجي-5
) إاله (، مادة خمتصر الصحاح: اجلوهري -6
.25،ص العراقتفسري  أمساء  اهللا  احلسىن ، حتقيق أمحد  يوسف الدقاق، مطبعة  حممد هاشم الكيب،): أبو إسحاق  إبراهيم السري(الزجاج  -7
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الّم واأللف واهلاء، اله اسم اهللا تعاىل، مثّ أدخلت األلف والالم ال) اله:"(يقول ابن فارس
، )والة(:، قال وأصل إله[....]فاهللا أصله إاله: قال أبو اهليثم:" سان، وجاء يف الل1ّ"للتعظيم

.2"للوشاح إشاح و للوجاح وهو الستر إجاح:  فقلبت الواو مهزة، كما قالوا
ق العبادة، وهو ومعىن قولنا إله، إنما هو الذي يستح:"جاجلزيقول ا: اهللا من حيث املعنـى

أنّ اخللق يلهون إليه يف : فمعناه) واله(كان أصلهإذا، أما 3"هلا دون من سواهقحتستعاىل املُ
حوائجهم ويضرعون إليه فيما يصيبهم، ويرتعون إليه يف كلّ ما ينوم كما يوله كلّ طفل إىل 

. 4"أمه
العبادة، وقرأ ابن : أنّ اإلالهة، واأللوهة واأللوهية معناهـا: صرى صاحب املخصوي

، أي عبادتك، إالّ أنّ ابن منظور يرى أنّ هذه القراءة عن ثعلب، 5"هتكالإو يذرك و:"عباس
عبد فعلى هذا  ذو إالهة وال ذو آهلة، عبد وال يألنّ  فرعون كان ي: وكأنها هي املختارة، قال

،  والقراء عليها، قال ابن بري، يقوي ما ذهب إليه ابن "وآهلتـك:" ة  األوىل أكثر، وهيوالقراء
ما علمت لكم من :"أنا ربكم األعلى، وقوله:" ، قول فرعون"ويذرك و إالهتك:" عباس يف قراءته

والذي أشار إليه اجلوهري 7"فأخذه اهللا نكال اآلخرة واألوىل:" ، هلذا قال سبحـانه6"إله غريي
، 8"عبدإنّ فرعون كان ي:"بقوله عن ابن عباس

بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إالّ اهللا، وأنّ حممدا رسول اهللا، و إقام  :"rقال النيب
وصوم رمضانالص كاة، واحلج9"الة، و إيتاء الز .

فإذا كان : قال قائلفإذا:" فهل كلّ معبود إله؟ يرى الزجاجي أنه ال جيوز ذلك، إذ يقول
: ؟، قيلمعىن إله معىن معبـود، أفيجوز على هذا أن يسمى كلّ معبود إهلا، كما يسمى معبودا

ذلك على احلقيقة غري جائز، ألنّ معىن اإلله يف احلقيقة هو ذو األولوهية، أي املستحق لأللوهية 
.والعبادة

) .اله(، مادة 227، ص5معجم  مقاييس اللغة، تح عبد السالم هارون، دار اجليل، بريوت، ط ،مج: ارسأمحد بن ف-1
).إله (مادة1046، ص7اللسان، مج: ابن منظور-2
.25تفسیر أسماء اهللا الحسنى، تح  ص: الزجاجي- 3
.1046،ص7اللسان، ج: ینظر، ابن منظور- 4
المحتسب، تح محمد عبد القادر عطا، : راءة ابن محیصن، والحسن، و مجاھد، وابن مسعود، ینظر ابن جني، و ھي ق126سورة األعراف، اآلیة- 5

. 83،ص2الكشاف، ج: ، و الزمخشري391،ص1معاني القرآن، ج: ، و الفراء268،ص1998، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
.38سورة القصص، اآلیة  - 6
.25سورة النازعات ، اآلیة - 7
). إلھ(، مادة 1047، ص7اللسان ،ج: ینظر، ابن منظور- 8
. 22، ص 1كتاب اإلیمان، ج: رواه  البخاري- 9
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و معبود، أال ترى أنّ أحدا من العرب مل يقل واملعبود إنما هو اسم املفعـول من عبـد فهـ
.دناتأهلنا أي تعب: عبدناه فهو معبود، وإنما قيل: إهلنا اهللا فهو مألوه، كما قالوا

عبده، : غة أن يقالليس مبرتلة معبـود فقط، فمن عبد شيئا فقد لزم من طريق اللّ) إله(فـ 
عبده فهو معبوده، فهو عابد : مألوهه، كما قيل: قالإهله، في: فهو عابد له، وذكر معبوده، ومل يقل

.   1له، وذلك معبوده، لوضعه العبادة يف غري موضعها وال استحقاقها
إذ ال يكاد خيلو منها –يف جلّ األحاديث ) اهللا(من كثرة ورود لفظ اجلاللة ويستشف

نعوت الربوبية، املنفرد اجلامع لصفات األلوهية، املنعوت بمن اسم للموجود احلق–حديث
، فهو أعرف 2هو أكرب األمساء وأمجعها للمعاين) اهللا(إنّ لفظ اجلاللة : بالوجود احلقيقي، لذلك قيل

و معونة، فهو اجلامع جلميع صفات الكمال ونعوت اجلالل، أأعرف املعارف، ال حيتاج إىل قرينة 
ا كان كذلك كان املستعيذ به فيدخل يف هذا االسم مجيع األمساء احلسىن، والصفات العلى، فلم

جيمجديرا بأن يعاذ، و حيفظ، ومينع من الشيطان الر .
زة اليت حتتاج إىل بيان معناها وكشف أسرارها، وقد من األلفاظ اإلسالمية املمي: مـاللّه
.ة يف صحيح البخاري، منها املواضع  اآلتيةمر120ما يعادل ) اللّهم(ورد لفظ 

، وقد 3"اللّهم نعم:"اهللا أرسلك إىل الناس كلّهم؟، قال: يف جـوابه عن رجل سألهrقال - 
.وقد كررها  أربع  مرات جوابا عن كل سؤال سأله إليه

.، دعائه البن عبـاس4"اللّهم علّمه الكتاب:" rوقال  -
. 5"هه يف الديناللّهم  فقّ:" rوقال - 

.، وكلّها يف مواضع دعـاء)اللّهم(وغريها من املواضع اليت ورد فيها لفظ 
وأصله اجلاللـة، زيدت فيه ):" هماللّ(قال السيـوطي يف لفظ : فـظاللّهـم من حيث اللّ

امليم املشددة عوضا من حروف النكقوله،رورةداء، ومن مثّ  ال جيمع بينهما إالّ يف الض:
ـّــا        أق 6يا اللّهم  يا أهلما: ـــولإني إذا ما حدث أمل

حويني يف أما إعراب اللّهم فضم اهلاء وفتـح امليم ال اختالف فيه بني الن: قال األزهري
يا أهللا، : ، إذ يرى البصريون أنّ أصل اللّهم1حويونفسري  فقد اختلف فيه النفظ، فأما  العلة  والتاللّ

.40وما بعدھا  إلى ص37اشتقاق  أسماء  اهللا الحسنى ، ص : ینظر الزجاجي - 1
.47، ص1، ج1994، 2لعربي، بیروت ،طاألسماء والصفات، تح أحمد حیدر، دار الكتاب ا): أبو بكر بن الحسین  بن علي (ینظر البیھقي - 2
. 37و36، ص 1رواه  البخاري ، باب ما جاء في العلم،ج- 3
القاھرة، ط .اإلنصاف في مسائل الخالف، تح  محمد مبروك، مكتبة الخانجي،: ینظر ابن االنباري،40،ص 1رواه البخاري ،كتاب العلم، ج- 4

.291، ص 1،2002
.56، ص 1وء، جرواه البخاري  كتاب الوض- 5
.64، ص 3همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج : ينظر، السيوطي- 6
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إالّ للضرورة مثلمـا هو ) هـمللّا(داء وامليم بـنأهللا، ومن ذلك ال جيـوز اجلمـع بني ياء ال
احلـال يف الشاهـد الشعري أعاله، ويز الكوفيون اجلمع بينهـما، ألنّ امليم ليست جعوضا ـو

ما هـي جزء من كـلمة عن ياء النـداء، وإن) كلمة  ) اللّهم:" (مبعـىن قصـد، قال الفراء) أَم
يا أهللا أمتنا خبيـر، فكثرت : أم، تريـد:انت كلمـة ضم إليهاونرى أنها ك[...]تنصبها العرب

. 2يف الكالم فاختلطت، فالرفعة اليت يف اهلاء من مهزة أم، ملّا تركت انتقلت إىل ما قبلها
، وإنّ امليم  )با اهللا(حويني إىل أنّ اللّهم مبعنـى ع النييف حـني ذهب اخلليل وسيبويه ومج

ن ياء ألنهم مل جيـدوا يا مع هذه امليم يف كلمة واحـدة، ووجدوا اسم اهللا املشددة عوض م
. 3مستعمال بيا، إذ مل يذكروا امليم يف آخر الكلمة، فعلموا أنّ امليم يف آخر الكلمة مبرتلة يا يف أوهلا

وحة، فالثانية األوىل جمزومة، والثانية مفت: امليم فيها ميمان) اللّهم(ويف رأي اخلليل أنّ كلمة 
إنّ  وليت،وأين فامليم : كما فتحت نون اجلميع الجتماع الساكنني، وكقوهلم) يا(عوض من قولك

.4األوىل ساكنة، والثانية مفتوحة، واهلاء مرفوعة لوقوع  اإلعراب عليها
عاء ا، وما تشتمل عليه من األجر ونقصد مبعناها من حيث الد: من حيث املعـىن' اللّهم'

ها مجاع اخلري األمر بالدا، يف قوله تعاىلوالثواب، واخلري والربكة، والذي يدلّنا على أن قل :" عاء
. 5"اللّهم مالك  امللك تؤتى امللك من تشاء  وترتع  امللك  ممن تشاء

اللّهم فيها مجاعة : هذه امليم يف قولك:"اللّهم جممع الدعاء، وقيل:" قال احلسن البصري
. 6فقد دعا جبميع أمسائه كلّها) اللّهم: (من قال:" ني امسا من أمساء اهللا، كما قال النظر بن مشيلسبع

: مرة من صحيح البخاري، منها املواضع اآلتية90ما يعادل ) الرب(ورد لفـظ :الرب
اإلبل البهم رعاةإذا ولدت األمة ربتها، وإذا  تطاول : وسأخربك عن أشراطها... :"rقال النيب -

. 7..."يف البنيان
بينا  أيوب يغتسل عريانا  فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب حيتثي يف ثوبه، فناداه :" rقال -

. 8..."أمل أكن أغنيتك عما ترى؟!يا أيوب: ربه

.1048، ص7اللسان، مج: ابن منظور- 1
.203، ص1معاني القرآن، ، ج: الفراء- 2
. 76، ص 2شرح ابن عقيل، ،ج: ،وابن عقيل341من 11جاإلنصاف ،: ينظر ابن األنباري- 3
.18ص 2ت  اإلسالمية، جالزينة في الكلما: الرازي- 4
.26سورة آل عمران، اآلية - 5
.17، ص2ج،المصدر نفسه- 6
32، ص1رواه  البخاري، كتاب  اإليمان،ج- 7
83، ص 1كتاب الغسل، ج،رواه البخاري- 8
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يا رب علقه يا رب !يا رب نطفة: حم ملكا يقولل بالركَّإنّ اهللا عز وجلّ وr ":قال -
.1"!مضغـة

 من حيث اللّفـظ والصيغـةالرب :هـة، قد اختلف يف كونه مصدرا أم صفة مشب
ـاه وساسه، فهو مدبر اخلالئق وسائس أمورهاوالشه مبعـىن ربه مشتق من رب2ائع أن   .

هو اهللا غة يطلق على املالك، والسيد واملدبر، واملربي والقيم، واملنعم، والربيف اللّ' الرب'و
) رب:"( عز وجلّ، وهو رب كلّ شيء، أي مالكه، وله الربوبية على مجيع اخللق، جاء يف املقاييس

املالك، واخلالق والص احب، الراء والباء يدلّ على أصول منها إصالح الشيء والقيام عليه، فالرب
.لقهب، ألنه مصلح أحوال خاملصلح للشيء، واهللا جلّ ثناؤه  الر: 'الرب'و

ا من حيث املعـىن، ففيه أقوال منها:من حيث املعـىنالربأم:
. ف يف خملوقاته  بإرادتهاملالك املتصر- يد، الس–،املبلّغ كلّ ما أبدع حد كماله الذّي قدره له-

.  3فاهللا عز وجلّ هو املربي عباده بالتدبري وأصناف النعـم
رب الدار، : يف اهللا وحده، وهو يف غريه على التقييد باإلضافة كقوهلمالرب، إالّ: وال يقال

الن ات احلجال، وقوله تعاىلوربالبيت، وهن رب األمة، ورب ي أحسن :" اقة، وربه ربإن
.  4"ارجع إىل ربك" ، و"مثواي

:يف موضع واحد من صحيح البخاري، هو'األحد'ورد لفظ: األحد
كذّبين ابن آدم ومل يكن له ذلك، وشتمين ومل يكن له ذلك، فأما :قال اهللا تعاىل:" rيب  قال  الن-

لن يعيدين كما بدأين، و ليس أول اخللق بأهون علي من إعادته، و أما شتمه : تكذيبه إياي فقوله
.6"وا أحد، وأنا األحد الصمد، مل ألد ومل  أولد ومل يكن يل كف5"اتخذ اهللا ولدا:" إياي فقوله
أصله واهلمزة واحلاء والدال، و اهلمزة بدل من الواو، 'أحد': يغةفظ والصمن حيث اللّاألحد

وحد، ألنه من الوحدة، و هو يف أمساء اهللا تعاىل، هو الفرد الذّي مل يزل وحده ومل يكن معه آخر، 
.7وهو اسم بين لنفي ما يذكر معه من العدد

91،ص 1رواه البخاري ، كتاب الحيض، ج- 1
.166،ص 1، ج1984نية للكتاب الجزائر ،التحرير والنوير، المؤسسة  الوط:ينظر الطاهر بن عاشور- 2
.28و27،ص 2الزينة ، ج: ينظر الرازي- 3

.14، ص1الكشاف، ج: ، وينظر الزمخشري53و50سورة يوسف، اآلية - 4

.115سورة البقرة، اآلية- 5

. 319، ص 3رواه البخاري ،كتاب تفسير القرآن ،ج- 6

. 334، ص 1القاموس المحيط،ج: روزأبادي، و الفي269، ص 2اللسان، ج: ينظر ابن منظور- 7
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الفرد الذّي ال نظري له وال شبيه املنفرد بوحدانيته 'األحد'معىن اسم : ىنمن حيث املعاألحد
.يف ذاته وصفاته

هو الذّي تفرد بكلّ كمال، وجمد وجالل، ومجال ومحد وحكمة ورمحة، نإذ'األحد'ـف
وغريها من صفات الكمال فليس له فيها مثيل وال نظري، وال مناسب بوجه من الوجوه، فهو 

حياته و قيوميته، وعلمه وقدرته وعظمة وجالله، موصوف بغاية الكمال وايته من كلّ  األحد يف
.صفة من هذه  الصفات

وم له واحد جاز يف املعىن أن يقوم اثنان قفالن ال ي: واألحد أكمل من الواحد ألنك لو قلت
وال اثنان له واحديقوم ال أو ثالثة فما فوقهما، وإذا قلت فالن ال يقوم  له أحد فقد جزمت أنه 

.1فما فوقها، فصار األحد أكمل من الواحـد
ومن حتقيق أحديته وتفرا أن د العـظيم الذي )الصمـد(هدهالكامل والسي مل، أي الرب

بيان : ديثاحيبق صفة كمال إالّ واتصف ا، ووصف بغايتها وكماهلا، ومعظم مقصود األ
د وترتيه احلق عن الولد، والوالد والوالدة، والرباءة من الشركة والتشريكمالوحدانية وذكر الص .

ورد مرتني يف صحيح البخاري، واحدة يف احلديث السابق نفسه مقرونا باسم :الصمـد
ألد ومل أولد ومل يكن يل ملوأنا  األحد الصمد، :"...فيما يرويه عن ربه،rاألحد، قال النيب 

.2"كفؤا  أحدا
.3"اهللا الواحد الصمد ثلث القرآن:" rويف قوله

: مديقال صمد يصمد صمدا، واالسم الص'مدالص': يغـةفظ والصالصمد من حيث اللّ
قصد، ويف حديث معاذ بن اجلموح : وصمد صمد األمر، قصد قصده، واعتمده، وتصمد بالعصا

أي وثبت له وقصدته وانتظرت غفلته، ويف فصمدت به حتى أمكنتين منه غرة، : يف قتل أيب جهل
وذلك إذا  ألف : فصمدا صمدا حتى يتجلّى لكم عمود احلق، وصمد رأسه تصميدا: حديث علي

يد املطاع، الذي ال يقضى دونه أمر، الس: حريكوالصمد بالت...رأسه خبرقة أو ثوب أو منديل
.4الذي يصمد إليه يف احلوائج، أي يقصد: وقيل

. 311و310، ص2الزينة، ج: ينظر الرازي- 1
.319،ص 3رواه  البخاري ، كتاب تفسير القرآن ، ج- 2

. 1968و1967، ص4،ج"قل هو اهللا أحد"رواه البخاري، باب فضل- 3

.647، ص 2اللسان، ج: ينظر ابن منظور- 4
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املصود املقصود إليه يف : إذا قصده، واملعىنفعل، مبعىن مفعول، من صمد إليه:لصمدفا
.احلوائج

الصد املقصود، وهو 'الصمد'من معاين : اللةمد من حيث املعىن والديف العربية هو السي
السيد : مد يف صفاتهمد من صفات اهللا عز وجلّ، ومعىن الصوالص. املشهور يف اللغة العربية

املتناهي يف السؤدد حتى ال سيد فوقه، وهو الذّي يصمد إليه اخلالئق يف حوائجهم، وينتهـون إليه 
.يف أمورهم
فالصمد الذي تصمد إليه مجيع مد معىن جامع يدخل فيه مطالب كلّ موجود، فهو الص

خلوقات يف كلّ املطالب املخلوقات يف كلّ الشؤون واحلوائج، فهو كامل الصفات، املقصود من امل
.واحلاجات، فهو املقصود لكلّ قاصد، وهو الذي يعطي لكلّ شيء حقه، نطق به  أم مل ينطق به

إنما قيل هللا عز وجلّ صمد، ألنه املقصود باحلاجات، وهو غاية :" وقد ذكر الرازي أنه
لغاية يف أنفس املخلوقني، يصمد الغايات، وسيد  السادات، ال سيد فوقه، وال غاية وراءه، بل هو ا

،1"إليه ويقـصد حنوه
والسؤدد، والذي ال فرالسيد املطاع الذي كمل يف أنواع الش: ومن أرجح معاين االسم

2يقضى دونه أمر، الدائم الباقي بعد فناء خلقـه
.

ظ االسملفبيف أربعة مواضع من صحيح البخاري، واحد منها 'العظيم'ورد لفظ : العظيم
: ، نرصدها يف اآليت'العظمة'

-سول قال الرr3"لقد  عذت بعظيم، احلقي أهلك:" البنة اجلون .
.4"العرش العظيمال إله إالّ اهللا العظيم احلليم، ال إله إالّ اهللا رب السموات واألرض ربr":هلوق-

سبحان اهللا : محنإىل الرسان، ثقيلتان يف امليزان، حبيبتانكلمتان خفيفتان على اللّ:" rوقل-
. 5"العظيم، سبحان اهللا و حبمده

.6"اهللاجاليل، وكربيائي وعظميت ألخرجن منها من قال ال إله إالّيت وو عزr..":و قال-

. 107.1، ص1األسماء والصفات،ج : ينظر، البيهقي، و43، ص2الزينة، ج:الرازي - 1
.1648و1467، ص 2اللسان، ج: وما بعدها، وابن منظـور107، ص 1األسماء والصفات، ج: ينظر، البيهقي- 2
. 1350.و1349، ص 3رواه البخاري، كتاب الطالق، ج- 3
. 163و162، ص 4رواه البخاري، باب الدعاء عند الكرب، ج- 4

.2352، ص5لبخاري، باب فضل التسبيح، جرواه ا- 5

.2728و2727، ص6رواه البخار، باب كالم الرب عز وجّل يوم القيامة مع األنبياء،ج- 6
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ظم بكسر العني من العفعيل صيغة مبالغة، ' ظيمالع': العظيم من حيث اللّفظ والصيغة
د : ة فهو عظيم وعظام، فالعظمغر، عظم كصغر، عظما وعظامخالف الصوا الضخامة والعـز

ر، كتعظّم، واالسم العجل تكبره، والرمه، وكبظم بالضموالكربياء، وعظّمه تعظيما وأعظمه فخ :
خوة والزا عظمة اهللا تعاىل. هوالكرب والنذا، ومىت وصف عبد بالعظم فهـو : وأم فال توصف

. 1ذم
يادة يف املقدار واحلجمية، أو يف هو من  يزيد على غريه، سواء كانت الزغةفالعظيم يف اللّ

. اخل...سائر املعاين كالعلم وامللك
: ويف معـىن العظيم آراء عـدة أهمها: العظيم من حيث املعـىن

لطان، وليس املراد به وصفه بعظمم يف صفة اهللا تعاىل يفيد عظم الشأن والساملعظّ'العظيم'-
.األجزاء، ألنّ  ذلك من صفات املخلوقني تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا

ته، وال حتيط األبصار أعظم من كلّ عظيم، ألنّ العقول ال تصل إىل كنه صمدي: واهللا العظيم-
.بسرادقات عزته، وكلّ ما سوى اهللا فهو هين بل كالعدم

.ال حتيط بكنهـه العقـولالعظيم هو الذي-
.عظمة واجلالل، أي عظيم الشأن جليل القـدرهو ذو ال-
.2مسي العـظيم، ألنه اخلالق للخلق العظيم، فكلّ شيء خلقه اهللا عز وجلّ فيه عظمة اخللق-
-م  شعائر الده من يعظّم حرمات اهللا وحيرين، ويوقّر كلّ ما نسب وحظ العبد من هذا االسم أن

ال إله إالّ اهللا  :" يدعـو عند الكربrلذلك كان النيب  إىل اهللا  فهو عظيم  عند اهللا وعند عباده،
يف ) العظمة(أما لفظ .3"اهللا رب السموات واألرض رب العرش العظيمالعظيم احلليم، ال إله  إالّ

ا ـم اهللا جلّ جالله، جاء يف مقام القسم، بيانو اسم مضاف إىل ضمري املتكلّـابع، فهاحلديث الر
.  ل بشيء، و ال متثّف وال حتديّكَالتي ال تلعظمة اهللا سبحانه،
يف أربعة مواضع من صحيح البخاري، واحد بلفظ االسم 'املعطي'ورد لفظ : املعطي املانع

: وثالثة بلفظ  الفعل، نوردها يف اآليت

.171ص ،4جالقاموس،:، مادة عظم، والفيروز أبادي372ص 7اللسان ،ح: ابن منظور- 1
.51و50، ص 1األسماء والصفات، ج : و البيهقي. 28،ص2نة،جالزي: ، والرازي46تفسير األسماء الحسنى،ص : ينظر،الزجاج- 2

. 2336، ص5رواه البخاري، باب الدعاء عند الكرب، ج- 3
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ال هذه األمة  من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين، واهللا املعطي وأنا القاسم، وال تز:" rقال النيب -
. 1"ظاهرين على من خالفهم حتى يأيت أمر اهللا وهم ظاهرون

يل اآلخر، نيا حني يبقى ثلث اللّماء الدليلة إىل السنا تبارك وتعاىل كلّيرتل ربr ":قال النيب-
.2"من يدعوين فأستجيب له، من يسألين فأعطيه، من يستغفرين فأغفر له:" يقول

إالّ اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كلّ شيء قدير، ال إله :" rقال النيب-
اللّهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع  ذا اجلد3"منك اجلد .

من عـطا  عطاء وعطية، وعطا زيد : 'املعطـي': املعـطي من حيث اللّفظ والصيغـة
والعطـية ما ...فيقال أعطيته درهـما، والعطاء اسم منه،باهلمزةى إىل ثان ا، تناوله، ويتعددرمه

4تعطيه واجلمع العطايا
 .

هو  الذي أعطى كلّ شيء  ومينع العطاء عمن يشاء ابتالء أو :املعطـي من حيث املعنـى
.ابق ذكرهافظ الوارد يف األحاديث السوهو املعىن احملوري الذي يستفاد من اللّ. ةيامح

يء جل وبني الشمنع منـعا، أي أن حتول بني الر'املانع'، املانـع من حيث اللّفظ والصيغة
، فهو ميلك املنع والعطاء، وليس 5الذي يريده، وهو  خالف اإلعطاء، واملانع من صفات اهللا تعاىل

.6منعه خبل منه، لكن منعـه حكمة،  وعطاؤه جود ورحـمة
معىن آخر هـو أنه تبارك وتعاىل مينع أهل دينه، أي حيوهلم وينصرهم، 'املانع'كما حيمل لفظ 

.7مينع من  يريد من خلقه ما يريد، ويعطيـه ما يريد: وقيل
ريفة بصيغيت االسم واملعىن املستفاد من لفظي املعطي واملانع الواردين يف األحاديث الش

.نع هو احلائل دون نعمهوالفعل، هو أنّ املعطي هو املمكّن من نعمه، واملا
:، هوورد االسم بلفظه يف موضع واحد من صحيح البخاري: الشهيد

. 280ص ،2كتاب  الخمس ،ج،رواه البخاري- 1
.270ص ،1كتاب التهـجد، جرواه البخاري،- 2
.203، ص 1رواه البخاري  ،كتاب باب الذكر  بعد الصالة،ج- 3
.248المصباح المنير، ص : الفيومي- 4
.137، ص1األسماء والصفات ،ج: البيهقي- 5
.و ما بعدها313، ص5جماللسان، : ابن منظور- 6
.318، ص5اللسان، ج: ، و ابن منظور138، ص2األسماء والصفات، ج: البيهقي- 7
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: أنّ رجال من بين  إسرائيل سأل بعض بين إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، فقال:"..rل النيب وق
كفيال، كفى باهللا: فائتين بالكفيل، قال: ، قالافقال كفى باهللا شهيد...ائتين بالشهداء أشهدهم،

.1..."صدقت
هيـد من حيث اللّفـظ والصالذي ال يغيب عن علمه شيء، ' الشهيد': قيل: يغةالش

احلاضر، وفعيل من أبنيه املبالغـة يف فاعل، فإذا اعترب العلم مطلقا، فهو العليم، وإذا  'هيدالش'و
بن اوقال ...هيداهرة فهو الشأضيف إىل األمور الباطنة، فهو اخلبري، وإذا أضيف إىل األمور الظّ

دةسي :ن ما علمـهالش2اهد العامل الذي يتبي .
والشهيد مبالغة يف الشهادة ترجع إىل العلم اهد، وهو مأخوذ من احلضور واملشاهدة، والش

.مع احلـضور
وهو اخلبري هو العليم بظواهر األشياء، 'لشهيد'قيل إنّ : الشهيـد من حيث املعىن والداللة

ت اهللا ما أفعم القلوب العليم ببواطن األشياء، فهو الذي كرم اإلنسان بنعمة املشاهدة فرأى من آيا
.rدا رسول اهللا اهللا وأنّ حممبالشهادة، شهادة أنّ ال إله إالّ

قيب، وكالمها يدلّ على إحاطة مسع اهللا باملسموعات، وبصره مرادف الر: 'هيدالش'و
كت  قيب على ما دار يف اخلواطر، وحترة، وهو الرة واخلفيرات، وعلمه جبميع املعلومات اجلليباملبص
.3واحظله اللّ

:دة، أهمهـاة، ودالالت متعدحيمل معاين عـد: 'الشهيـد'فلفظ 
.احلاضر  الشـاهـد- 
.املطّلع على ما ال يعلمه املخلوقون إالّ باملشاهدة واحلضـور- 
.ملبني بالدالئل والشواهد لعدله وتوحيده وصفات جـاللها- 
 -4هـود  له بالوحدانية والعبوديةالش.

د بامسه الري هي أعلى أعمال القلوب، هي التعبوهلذا كانت املراقبة التهيد، فمىت قيب الش
حضر العبد هذا العلم يف كلّ علم  العبد أنّ حركاته الظاهرة واخلفية قد أحاط اهللا بعلمها، واست

. 701، ص2كتاب  الكفالة في القرض والديون، ج : رواه البخاري- 1
). شهد(،  مادة 629، ص 2لسان العرب، مج : ابن منظور- 2
.204، ص2000، 2معجم  ألفاظ العقيدة، مكتبة العبيكان، الرياض السعودية، ط: ينظر، عامر عبد اهللا  فالح- 3
.91،ص1األسماء والصفات، ج: ، والبيهقي53تفسير أسماء اهللا الحسنى، ص: ينـظر الزجاج - 4
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أحواله، أوجب له ذلك حراسة باطنة عن كلّ فكر وهاجس يبغضه اهللا، وحفظ ظاهره عن كلّ 
. مل يكن يراه فإنّ اهللا يراهفعل يسخط اهللا، وتعبد مبقام اإلحسان، فعبد اهللا كأنه يراه، فإنقول أو

يح البخاري، ثالثة منها بلفظ االسم، ورد هذا االسم يف ثالثة عشر موضعا من صح: اخلالق
:، نرصدها مجيعا يف  اآليت)خيلق(أو)  خلق(وواحد منها بصيغة املصدر، وتسعة  بلفظ الفعل 

صيغة  املصدربصيغة الفعلبصفة االسمطرف احلديثرقم  احلديث

/خـلف/اهللا إذ خلقهم أعلم مبا كـانوا 1317
/خلقت/ع املرأة  خلقت  من ضلفإن2153ّ
/خـلق/وخلق السموات  واألرض 3019
/خلـق/خلق السموات واألرض 4059
/خلـق/خلقك اهللا بيده 4206
/خـلق/وهو خلقك نداأن جتعل  هللا 4207
/خلـق/من خلق السموات واألرض 4407
/خـلق/اعلموا فكل ميسر ملا خلق  له 4666
خلـق//خلقـي  كذهب خيلقناظلم ممومن5609

/خلـق/خلقتين وأنا أعبدك 5947
//خـالقحىت يقولوا هذا اهللا خالق كل شيء 6866
//خـالقاهللا خالقها ليست نفس  خملوقة إال6974ّ
//خـالقيوم القيامة إىلمن هو خالق 6974

.1"هذا اهللا خالق  كلّ شيء، فمن خلق اهللا: والن يربح الناس يتساءلون حىت  يقول:" rقال النيب-
، وقال  "ما عليكم  أن تفعلوا، فإنّ اهللا  قد كتب اهللا من هو خالق إىل يـوم القيامة:" rوقال -

. 2"ليست نفس خملوقة إالّ اهللا خالقها:"rقال النيب  : جماهد
األشياء خلقا وهـو خلق اهللا: من خـلق'اخلالق': يغـةفظ والصاخلالق من حيث اللّ

م لغري اهللا تعاىل، وأصل اخللق يغة باأللف والالّوال جيوز هذه الص: اخلالق واخلالق، قال األزهري
التقاءقدير، يقال خلقت األدمي للس،إذا قد3جل القول خلقا افتراه واختلقهرته له، وخلق الر.

:االسم أقوال أرجحهامعىنيفوقد وردت : لق من حيث املعىن والـداللةااخلـ

.266، ص6باب  ما يكره من  كثرة  السؤال ، ج رواه البخاري ،- 1
.2695، ص6، ج"هو اهللا الخالق البارئ المصور"رواه البخاري ، باب - 2
.110المصباح المنیر، ص: الفیومي- 3
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أنه من اخللق مبعىن التقدير، والتقدير و تكوين  الشيء  على  مقدار  معني  فاخلالق  هو املقدر -
.بعلم 

.أنه هو الذي صنف املبدعات، وجعل لكلّ صنف منها قدرا-
. 1ةفهو من ابتدأ اخللق أول مر...أنه من اخللق  مبعىن اإلخراج من العدم إىل الوجود-

حقيقة اخللق من العدم، : واألحاديث الواردة يف هذا الشأن، أكّدت حقيقتني اثنتني، األوىل
حقيقة أنّ كلّ شيء عدا اهللا عز وجلّ خملوق له خاضع ألمره، وخلطورة هذه املسألة أغلق  : والثانية

د أنّ كلّ شيء الباب يف وجه املبتدعني، فجاء التفصيل بعد اإلمجال يف أحاديث أخرى ليؤكّ
. 2"اهللا إذ خلقهم، أعلم  مبا كانوا عاملني:" rخملوق، قال النيب 

كان اهللا ومل يكن شيء غريه، وكان عرشه على املاء، وكتب يف الذكـر كلّ شيء، :" rوقال -
. 3"وخلق  السموات واألرض

معجزات وصفـة اخللق من العدم لدى اهللا عز وجلّ ليست معجزة واحدة فحسب، بل 
متعديء من الالّشيء إعجاز دة متداخـلة، وال ميكن الجتهاد العقـل أن حيصرها، فإحداث الش

يدرك ذاته، ويدرك الكون احمليط به، ويدرك خالقه يعجز العقل عن تصو ره، وخلق كائن حي
.إعجاز آخر ما بعده من إعجاز

ع من صحيح البخاري، نرصدها يف ورد هذا االسم بلفظه مضافا يف سبعة مواض: محنالر
:اآليت

. 58، ص1األسماء والصفات، ج: ، و البيهقي36تفسير أسماء اهللا الحسنى، ص: ، والزجاج53و 52، ص2الزينة، ج: ينظر، الرازي- 1
.465، ص 1رواه البخاري، باب ما قيل في أوالد المشركين، ج- 2
.1166، ص 3رواه البخاري، باب كتاب  بدء الخلق، ج - 3

سمبصفة االطرف احلديثرقم  احلديث
799ك أنت الغفـور الرحيـمإن/

/فوق عرش الرمحن2637
/محن ملوت سعد بن معاذاهتز عرش الر3592
/ائتوا خليل  الرمحن 4206
/فأخذت حبق الرمحان4552
/من الرمحنشجتهحم الرإن5642ّ
/محنإىل الرحبيبتان6443
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سبحان : كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان  يف امليزان حبيبتان إىل الرمحان:" rقـال النيب -
.1"اهللا العظيم، وسبحان  اهللا وحبمـده

اللّهم إني ظلمت نفسي ظلما كثريا وال يغفر الذنوب إالّ أنت، فاغفر يل : قل:" rقال النيب -
.    2"ندك، و ارمحين، إنك أنت الغفور الرحيممغفرة من ع

لقد أوردت كتب اللّغة واملعاجم تفصيال يف : من حيث اللّفظ والصيغـة' الرمحن الرحيم
: الرقة والعطف، وفعله قد يأيت متعديا، فيقال: محن واملرمحةأنّ الر: ، هذه خالصته)رحم(مادة 

.ترحمت عليه: ، فيقال)على(دي بـ ع) تفعل(رمحته، وإذا كان على وزن 
هدى ورمحة لقوم :" املغفرة، وقوله تعاىل يف وصف القـرآن: 'الرمحن'ومن معاين 

واالسم ...رمحا، ورمحا، ورمحة، ومرمحة: ، أي  فصلناه هاديا وذا رمحة، ومصدر رحم3"يؤمنون
محىالر.

ومن معاين  . 4"ال تقنطوا من رمحة اهللا:" عاىلالعفو عن ذوي العصيان، قال ت: محة مبعىنوالر
، أي رزق ، وكذلك 5"ابتغاء رمحة من ربك  ترجوها:" زق،  قال عكرمة يف قوله تعاىلالر: محةرال

. أي رزقا) رمحة(،  6"ولئن أذقنا اإلنسان  منا رمحة  مثّ  نزعناها منه:" يف قوله تعاىل
، 7"فبما رمحه من اهللا لنت هلم:" واإلحسان، قال تعاىلتوفيق الطاعة : ومن معاين الرمحة

8"خيتص برمحته من يشاء:" محة مبعـىن اإلسالم واإلميان والنبوة، قال تعاىلوالرته  ، معناه خيتص بنبو
هبنبووجلّ أن ن أخرب عز9مصطفى خمتارته  مم.

) رمحن: (يغتنيجه إىل دراسة هاتني الصومصادرها، نت) رحم(وبعد ذكر بعض معاين صيغة 
.  كوما صفتني من صفات اهللا تعاىل، وامسني من أمساء اهللا احلسىن) رحيم(و

الرمحن :" حليل، فقالرح والتفتني بالشهاتني الص) ااز(لقـد تناول أبو عبيدة يف كتابه 
من لفظ واحد، واملعىن فظني، ومييل أبو عبيدة إىل أنّ اللّ"جمازه الراحم) الرحيم(جمازه ذو الرمحة، و

2352، ص 6رواه البخاري، باب فضل التسبيح، ج - 1

287ص 1رواه البخاري،باب الدعاء قبل السالم ،مح- 2
51اآلية :سورة األعراف- 3
50،اآلية رسورة الزم- 4
28سورة اإلسراء ، اآلية  - 5
09سورة هود، اآلية - 6
106سورة األنبياء،اآلية - 7
159سورة آل عمران،اآلية - 8
بصار ذوي تمييز في الطائف الكتاب العزيز، تح محمد على النجار، : ،  والفيروز أبادي210، ص7اللسان، مج : ينظر، ابن  منظور- 9

.58إلى 55، ص 3بيروت  لبان،جالمكتبة العلمية ،
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ندمان وندمي، قال برج بن مسهر : ساع الكالم عندهم، وقد فعلـوا ذلك، فقالواواحد، وذلك الت
:الطائي

1جومسقيت وقد تغورت الن::       وندمان  يزيد الكأس  طيبا     
:ويف ندمي قال بريق اهلذيل

2كان أبو  زيد أخي وندميي::       حي مثله     رزينا أبا يزيد و ال
ويتساءل البعـض حول السر يف إعادة اللّفظني مع االشتقاق واللّفظ واحد؟، جييب الزجاج 

فعالن : ترى أنّ بناءأال)...رمحن(لفهم ما ذكرنا من تزايد معىن فعالن يف :" عن هذا السؤال بقوله
فالن غضبان، وإناء مآلن، وإنما هو للممتلي غضبا وماء، فلهذا : يقالإنما هو ملبالغة الوصف، 

.أحسن اجلمع بينهما
ما حسن ذلك ملا يف التأكيد من الته إن3...كريروفيه وجه آخر، وهو أن.

فعالن ال جيوز أن يقال إالّ هللا عز وجلّ، يقال  : قال املربد:الرمحن الرحيم من حيث املعـىن
محن، وال يقال لغريه، ورحيم ومسيع وعليم جيوز أن ينعت به خملوق، يقال مررت برجل الر:" له

4".وفوق كلّ ذي  علم عليم:" سامع و مسيع، وعامل وعليم، قال اهللا عز وجلّ

قل ادعـوا :" فأما الرمحن فهو اهللا عز وجلّ ال يشركه فيه خملوق، من ذلك قوله عز وجلّ
، وإنما انفصل هذا االسم من ذلك أعين 5"أدعو الرمحن أيا ما تدعوا فله األمساء احلسىناهللا أو

الروجلّ محن من الر محة من اهللا عزد هذا واالشتراك يف ذلك، على تباين املعنيني، ألنّ الرحيم بتوح
وهو قادر على إنعام وإحسان، وتفضل، ومن اآلدميني رقّة وتعطّف، والقادر الذي مل يزل قادرا

.6"كلّ شيء
محن الروقال املفسرون يف :" حيم، إذ يقولوخيالف املربد املفسرين فيما ذهبوا إليه يف معىن الر

الرمحن الرحيم، أحد االمسني أرق من اآلخر، والّذي أذهب إليه أنه تفضل بعد تفضل وإنعام بعد 
. 7"خييب أملهإنعام، وتقوية ملطامع الراغبني  ووعد ال 

.142، ص1ينظر  الشاهد في مغنى اللبيب، ج- 1
وينظر الشاهد في . 22و21،ص2006، 1مجاز القرآن، تح أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، ط): معمر بن المثنى(ينظر أبو عبيدة - 2

) .ندم(لسان العرب، مادة  
.  37ى،ص تفسير أسماء اهللا الحـسن: الزجاج-3
.76سورة يوسف، اآلية  -4
.109سورة اإلسراء ، اآلية  -5
.23، ص 1الزينة، ج: الرازي-6
.23ص 2المصدر نفسه ،ج-7
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كالذي  يرحم املضرور، وال يقدر على دفع الضر عنه وإنما قيل هللا ' الرمحن':وقال آخرون
عز وجلّ رمحن، ألنه  ميلك الرمحة ويقدر على كشف الضر، ويلجـأ إليه برمحته، وهو نعت هللا 

در، وإن شاء منع، هو مالك للرمحة، إن شاء رحم فكشف الضر وهو عليه قا: عز وجلّ، أي
.1"والرحيم الّذي يرق له بالرمحة، فإذا رق له بالرمحة تعطّف عليه، فيكشف الضر

الفرق بني الرحيممحن والر :ص آراء العلماء يف التم بيانه ميكننا أن نلخا تقدفريق بني مم
: اللّفظني من حيث الصيغة واملعىن، فيما يلي

.ال فرق بينهما، وإنما مها مترادفان: من العلماء من يرى-1
الفرق بينهما فيما معىن الصيغة، فوزن فعالن من أبنية املبالغة، وأما رحيم فهو فعيل مبعىن -2

.فاعل
.رمحن وصف يفرد به اهللا عز وجلّ وحده، أّما الرحيم فيمكن أن يوصف به املخلوقالّ-3
4-حيم هو املثالريب على العملمحن هو املزيح للعلل، والر.
5-الرحيم فخاص باملؤمننيمحن الذي تعم رمحته املؤمن والكافر، والصا الروكان  " احل والطاحل، وأم

2".باملؤمنني رحيما

.، وهذا  أكثر  يف القرآن الكرمي )اهللا(حيلّ حملّ لفظ ) محنالر(أنّ  لفظ -6
7-الرحيم، ولذا اشتهر يف الد3رمحن الدنيا ورحيم اآلخرةيا " عاءمحن أبلغ من الر .

، يذكر فيه أنّ هناك فرقا بينا )الرمحن والرحيم(إالّ أنّ للزجاجي رأيا متميزا يف التفرقة بني 
وروي عن :" من جهة العموم واخلصوص، فينسب إىل ابن عباس ما نصه' الرحيم'و' الرمحن'بني 

ن الدنيا، ورحيم ارمح: وقيل إنه قال. احمالر: حيمرذو الرمحة وال' الرمحن':ابن عباس، أنه قال
: ، فقيل'حيمالر'على ' محنالر'اسم عام، فلذلك قدم ' حيمالر'، اسم خاص، و'محنالر'اآلخرة، و

. 4"بسم اهللا الرمحن الرحيم"
جاجي وما رواه ابن عباس، إذ يقولويورد صاحب الزو يف:"...ينة تعقيبا على رأي الز

معتربا ما رواه ابن " رمحن بأهل الدنيا، برهم وفاجرهم، رحيم مبن قال ال اله إالّ اهللا: احلديث
معىن أنه ميلك  الرمحة ألهـل الدنيا الرب منهم :" عباس حديثا، مثّ يأخذ يف شرح هذا احلديث بقوله

.23، ص2ينظر المصدر نفسه،ج-1
.43سورة األحزاب، اآلية -2
،505، ص2البرهان،ج: وما بعدها، والزركشي22، ص3الزينة،ج: ،وما بعدها، والرازي95،ص1األسماء والصفات، ج: ينظر،البيهقي-3

.وما بعدها  53،ص3بصائر ذوي التمييز،ج: والفيروز أبادي
.55اشتقاق أسماء اهللا الحسنـى، ص: الزجاجي-4
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بالرمحة، إالّ للموح ال إله إالّ ': دين، إذ قالواو الفاجر، ولو شاء تعطّف عليهم مجيعا، وهو ال يرق
. 1رق هلم بالرمحة، ويعطف عليهم باملغفرة' اهللا

كما يضيف الرازي وجها آخر يف التفرقة بني الرويف وجه آخر يعين :" حيم، فيقولمحن والر
أنّ اهللا عز وجلّ فطر مجيع اخلالئق يف الدنيا على معرفته، ودعاهم إىل توحيده رمحة منه م، 

مثّ دعاهم إىل توحيده، فأطاع من أطاع [....]بأهل الرب منهم والفاجر' رمحان'طّفا عليهم، فهو وتع
.2"وأخلص العبادة له، فرضي عنه،وغفر له وكتب له الرمحة، وتعطّف عليه، فهو رحيم بهفوحده،

ريب من غ' محنالر'محن ذا املعـىن، لذلك عد لفـظ تكن تعرف اسم الروالعرب مل
، كان rأنّ النيب ..." محنقل أدعوا هللا أو ادعوا الر:"...القرآن الكرمي، فقيل يف تفسري قوله تعاىل

: محن، فقال اهللابسم اهللا الرمحن الرحيم، فكانت العرب تأىب الر: بسم اهللا، مثّ كتب: يكتب أوال
.3"قل ادعـوا  اهللا  أو ادعـوا الرمحن"

جيوز أن يكون سؤاال عن املسمى به، ألنهم ما كانوا يعرفونه ،4"محنالرما "كما قيل يف تفسري
. "5ذا االسم،  وجيوز أن يكون سؤاال عن معناه، ألنه مل يكن مستعمال يف كالمهم

ورد هذا االسم يف موضعني من صحيح البخاري، أحدمها بلفظ االسم واآلخر بلفظ :ميعالس
يها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم ال تدعون أصم وال غائبا، فإنه يا أ:" rقوله -:الفعل، يف

.6"معكم مسيع قريب، تبارك امسه وتعاىل جده
.7..."، وإذا قال مسع اهللا ملن محده، فإذا ركع فاركعوا..إنما جعل اإلمام ليؤمت به، :" rوقوله -

يغةميعالسة، ومسعامسع مسعا:من حيث اللّفظ والصوقال بعضهم، ومساعا، ومساعي :
األذن، : عـواملسم...األذن، واجلمع أمساع: مع أيضام، والسـع االسـاملصدر، والسم: السمع
األذنان، من كلّ شيء ذي مسع، قال طرفة يصف أذن ناقته: امعتانوالس:

مفـــردكسامعيت شاة حبومل::        مؤلّلتان تعرف العتق فيهما          

.24،ص 3الزينة، ج : الرازي-1
.25، ص2المصدر نفسه ، ج-2
.25ص 2المصدر نفسه ، ج-3

.60سورة الفرقان، اآلية- 4

.154، ص 4الكشاف، ج : الزمخشريينظر،-5

.1091، ص3رواه البخاري، باب ما يكره في رفع الصوت في التكبير، ج- 6

.245و244، ص1رواه البخاري، باب إنّما جعل اإلمام ليؤتم به، ج-  7
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والسميع من صفات اهللا عز وجلّ، وهو فعيل من أبنية املبالغة، كما يكون مبعىن فاعل، فيكون من 
. 1الصفة الشبيهة

قال احلليمي يف معىن : ميع من حيث املعىن والداللةالس'ميعالس' ":ه املدرك : ميعالسإن
ميع مبعىن الس: كون له أذن، وقال اخلطايبلألصوات اليت يدركها املخلوقات بآذام، من غري أن ت

ه أبلغ يف الصفة، وبناء فعيلالسر وامع إالّ أنجوى، سواء عند اجلهر بناء املبالغة، وهو يسمع السالن
واخلفت، والن2"كوتطق والس.

ال يعزب عن إدراكه مسموع وإن خفي، فهو مسيع :" وقد جاء يف اللسان أنّ معىن السميع
:يف أقوال ثالثة، هي' مسيع'و ميكننا إمجال معاين .3"جارحةبغري 
.املدرك لألصوات-
.الذي يسمع السر و النجوى، واجلهر واخلفت، والنطق والسكوت-
قبل اهللا : ومعنـاه" مسع اهللا ملن محده:" الذي يسمع الدعاء و جييبه، ومن هذا قول املصلّي-

.ده، وتقبله، ألنّ  غرض السائل اإلجابة والقبولمحد من محده، أو  أجاب مح
مع واإلجابة، فهو حتى يتحقّق الس'قريب'يف احلديث مقرونا باسم 'السميع'وقد جاء اسم 

.قريب من عباده  بعلمه، قريب ممن يدعوه باإلجابة، والقبول
.'السميع'باسم ورد هذا االسم يف موضع واحد من صحيح البخاري، مقرونا: القريب

يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم ال تدعون أصم وال غائبا، إنه معكم إنه :" rقال النيب 
". مسيع قريب، تبارك امسه وتعاىل جده

الدنو، قرب الشيء ككرم، ودنا : رب، بالضممن القُ'القريب': القريب من حيث اللّفظ والصيغـة
.فهو قريب

هو قريب مني، : ويستوي يف القريب نقيض البعيد، الذكر واألنثى، والفرد واجلمع، تقول
هـو فـي مكان : وهي قريب، وهم قريب، وهن قريب، وكذلك القول يف البعيد، ألنه يف تأويل

.قريب مني، وقد جيوز قريبه ويعيده بالتاء تنبيها على قربت وبعدت
ة بضمتني، برربة بالضم وقُبة، ومقربة، وقُن قرب، وقرابة، ومقروتقول بيين وبني فال

: ويستعمل القرب يف املكان والزمان والنسبة، واحلظوة، والرعاية والقدرة، فمن األول قوله تعاىل

.، وما بعدها148، ص5اللسان، مج: ينظر، ابن منظور- 1

2 ، 1،ج1994، 2ب األسماء والصفات، تح عماد الدين أحمد حيدر، دار الكتاب العربي، بيروت، طكتا): أبو بكر أحمد بنم الحسين(البيهقي-2

.87و86ص

..87و86، ص1بصائر ذوي التمييز، ج: ، والفيروزأبادي150، ص5اللسان، مج: ابن منظور- 3
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ولو :" ، ويف النسبة قوله تعاىل2"اقتربت الساعة:" ،والزمان حنو قوله تعاىل1"وال تقربا هذه الشجرة"
فإنـي :" والرعاية حنو قوله تعاىل،4"عينا يشرب ا املقربون :" ، ويف احلظوة3"رىبكان ذا ق

.6"وحنن أقرب إليه من حبل الوريد:" ، ويف القدرة قوله5"قريب
والقريب يف . 7والقربان ما يتقرب به إىل اهللا، وصار يف التعارف امسا للنسيكة اليت هي الذبيحة

نة فعيل من أبنية املبالغة، كما يكون مبعىن فاعل، فيكون من الصفة صفات اهللا عز وجلّ، على ز
. املشبهة

القريب يعلمه من خلقـه، : 'قريب'معىن االسم : القريب من حيث  املعـىن والداللـة 
ىومعناه أنه ال مسافة بني العبد وبينه، فال يسمع دعاءه أو خيف:" والقريب ممن يدعوه، قال احلليمي

.ه، كيف ما تصرفت به، فإنّ  ذلك يوجب أن يكون له اية،  وحاشا له من النهايةعليه حال
وإذا :" أنه قريب بعلمه من خلفه، قريب ممن يدعوه باإلجابة، كقوله تعاىل: وقيل يف معناه

ي قريب أجيب دعوة الدي  فإني قريب:"، فقوله8"اع إذا دعانسألك عبادي عنمتثيل حلاله يف " فإن
ولة  أجابته ملن دعاه وسرعة إجناحه حاجة من سأله حبال من قرب مكانه، فإذا دعا أسرعت  يف سه
.فقرب اهللا تعاىل من العبد هو اإلفضال عليه بنصرته وتأييده يف حركاته وسكناته. 9"تلبيته

:  نا باسم ايد، يفوورد االسم يف موضع واحد من صحيح البخاري، بلفظه مقر: احلميـد
اللّهم صلّ على : قولوا:" الة عليه، فقــالـله عن كيفية الصأ، جميبا عن سائل سrلنيب قول ا

مد وأزواجه وذرا ـيته، كما صلّيت على آل إبراهيم، وبارك على حممد وأزواجه وذريته، كمحم
.10"باركت على آل إبراهيم إنك محيد جميد

لشكر والرضا،واجلزاء، وقضاء احلق، ا' احلمد': يغـةفظ والصاحلميـد من حيـث اللّ
دا وحممدة وحممدة، فهـو محود ومحيد، وهي محيدة، وأمحـدمحده كسمعه محدا وحممدا وحمم :

.34سورة البقرة ، اآلية -.1
.01سورة القمر، اآلية -.2
. 106سورة المائدة، اآلية -3

28سورة المطففين، اآلية - 4

.185اآلية ،سورة البقرة-5
.16سورة ق، اآلية-6
.253، 252، ص4جالتمييز، ذويبصائر : ينظر الفيروز أبادي-7
.81و80، ص1األسماء و الصفات، ج: ، و ينظر البيهقي185سورة البقرة، اآلية-8
.112،ص 1جالكشاف، :الزمخشري-9

.1233و1232،ص 3جاألنبياء،رواه البخاري، كتاب-10
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، 'حممد'والتحميد، محد اهللا مرة بعد مرة، وإنه إمحاد هللا  تبارك وتعاىل، ومنه...صار أمره إىل احلمد
.1رهكأنه محد مرة بعد مرة، وأمحد إليك اهللا أشك

ناء بالفضيلة، وهو أخص من املدح، وأعم من الشكر، فإنّ املدح يقال فيما الثّ: وقيل احلمـد
يكون من اإلنسان باختياره ومما يكون منه، وفيه بالتسخري، فقد ميدح اإلنسان بطول قامته 

األول، ، دون*صباحة وجهه، كما ميدح ببذل ماله وشجاعته وعلمه، واحلمد يكون يف الثاينو
س كلّ محد شرا، وكلّ محد مدح، وليس يوالشكر ال يقال إالّ يف مقابلة نعمة، فكلّ  شكر محد ول

.2كلّ مدح محدا
ألن حيمد ألنه جلّ ثناؤه بدأ املستحق: '"احلميد': احلميد من حيث املعـىن والداللة

اىل  بعد منحه، وتابع آالءه ومننه حتى احلياة والعقـل، وو: فأوجد، مثّ مجع بني النعمتني اجلليلتني
... فاتت العدد، وإن استفرغ فيها اجلـهد

هو احملمود الذي استحق احلمد بفعاله، وهو فعيل مبعىن مفعول، وهو الذي : قال اخلطايب
حيمد يف السراء والضراء، ويف الشدة والرخاء، ألنه حكيم ال جيري يف أفعاله الغلط، وال يعترضه

.  3اخلطأ فهو حممود على كلّ حال
اللّهم :" rبلفظه يف موضع واحد من صحيح البخاري، قال النيب 'يدا'ورد اسم : ايد

صلّ على حممد وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على حممد وأزواجه وذريته 
.4"كما باركت على آل إبراهيم  إنك محيد جميد

، وايد 5فيع العايل والكرمي والشريف الفعالالر'يـدا': ظ واملعنـىيد من حيـث اللفّا
اجلاللة والعظمة والشرف والكرم، : صيغة للمبالغة من ماجد فهو مأخوذ من اـد، واد) فعيل(

عل اد ألنّ املاجد هو الذي يفدجمي: وقد يوصف اإلنسان باد، فيقال رجل ماجد، وال يقال
.اد، وايـد أن تنسب الرجل إىل6باالكتساب، وايد من معدن اـد

.3526، 1ج،) حمد(القاموس المحيط ،مادة : الفيروز أبادي-1

.وهو ما يكون من األسماء، باختيارهكما يمدح ببذل ماله وشجاعته وعلمه،: أي في التمثيل في قوله-*
. 499، ص 2بصائر  ذوي التمييز ، ج: الفيروز أبادي-2
.192ص،، 1الزينة ،ج: ، وينظر الرازي111و110ص1ت ،جاألسماء  والصفا: البيهقي-3
.1232،ص 3رواه البخاري، كتاب األنبياء ، ج-4
.406،ص1القاموس، ج: الفيروز أبادي-5
.114،ص1الزينة ،ج: الرازي-6
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من ماجد، فهو أبلغ من فعيل صيغـة مبالغة'اـيد': ايد من حيث املعىن والـداللة
رب ال ومعناه املنيع احملمود، ألنّ الع: ألنه جيمع معىن اجلليل والوهاب والكرمي، قال احلليمي،فاعل

جميد، وال لكلّ منيع جميد، وقد يكون الواحد منيعا غري حممود، كاملتآمر اخلليع، : تقول لكلّ حممود
فلما مل يقل  ...اجلائر أو اللّص املتحصن ببعض القالع، وقد يكون حممودا غري منيع كأمري السوقة

ام، وكان يف منعته حسن  لواحد منهما جميد علمنا أنّ ايد من مجع بينهما، وكان منيعا ال ير
اخلصال مجيل الفعال، والبارئ جلّ ثناؤه جيلّ عن أن يرام أو يوصل إليه، وهو مع ذلك حمسن منعم 

ـده خلق د بفعاله وجمجّ، فايـد هو الذي مت1جممل  مفضل، ال يستطيع العبد أن حيصى نعمته
. لعظمتـه

: يف) العظيم(يح البخاري، مقرونا باسم ورد هذا االسم يف موضع واحد من صح: احلليـم
ال إله إالّ اهللا العظيم احلليم، ال إله إالّ اهللا رب السموات :" داعيا عند الكربrقول النيب 

.2"واألرض، ورب العرش العظيم
ضبط النفس والطبع عن : األناة والعقل، وقيل'احللم': احلليم من حيث اللّفظ والصيغـة

، قيل 3"أم تأمرهم أحالمهم ذا أم هم قوم طاغون:" ومجعه أحالم، قال تعاىلهيجان الغضب
معنـاه عقوهلم، وليس احللم يف احلقيقة العقل، لكن فسروه  بذلك كونه من مسببات العقل، وقد 

واحللم التثبت يف األمور، . ولدت أوالدا حلماء: حلم وحلّمه العقل فتحلّم، أو أحلمت املرأة
. 4ار العقـالءوذلك من شع

.صيغة مبالغة، وهو اسم من أمساء اهللا عز وجلّ) فعيل (واحلليم على صيغة 
: وحيمل معان عده، جنملها يف اآليت' احلليم'يرد لفظ : احلليـم من حيث املعنـى والداللـة

ق العاصي كما الذي ال حيبس إنعامه وإفضاله عن عباده ألجل ذنوم، ولكنه يرز: 'احلليم'
اةـهو ذو الصفح واألن: ا يبقى الرب النقيـيرزق املطيع، ويبقيـه، وهو منهمك يف معاصيه كم

ه غضب، وال يستخفّه جهل جاهل، وال عصيان عاص، وال يستحقالصافح مع الذي ال يستفز
فاحلـليم .5عقوبةالعجز اسم احلليم، إنما احلليم هو الصفوح مع القدرة، املتأني الذي ال يعجل بال

:فاحلـليم إذن هو

.114،ص 1الزينة، ج:، والرازي 79،ص1األسماء والصفات ،ج:ينظر البيهقي-1
.2336، ص 5عند الكرب، جرواه البخاري، باب الدعاء - 2
.30سورة الطور، اآلية - 3
.133و132، ص7اللسان، مج : ينظر ابن منظور- 4
.100، ص 1األسماء والصفات، ج: البيهقي- 5
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ـّل بالعقوبة واالنتقـام- .الذي ال يعج
كال مند هؤالء وهؤالء من عطـاء :" الذي ال حيبس إنعامه عن عباده ألجل ذنوم، قال تعاىل-

.1"ربك، وما كان عطاء ربك حمظورا
م ما ترك عليها من ولو يؤاخذ اهللا الناس بظلمه:" ذو الصفح مع القدرة على العقاب، قال تعاىل-

2"رهم إىل أجل مسمىدابة ولكن يؤخ.
هليل املشتمل على التوحيد، وهو أصل وقـد اشتمل احلديث املذكور أعاله على الت

الترتيهات اجلاللية، والعظمة التي تدلّ على متام القدرة، واحللم الذي يدلّ على العلم، إذ اجلاهل ال 
.3ومها أصل األوصاف األكراميةيتصور منه حلم وال كرم، 

املقدورد هذان اللفظان مقرونني يف موضعني من صحيح البخاري، مها: ـرم  املؤخ:
اللّهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك :"...rقال النيب -

املقدم وما أسررت وما أعلنت، أنت خاصمت، وإليك حاكمت فاغفر يل ما قدمت وما أخرت
4"ر،ال إله إالّ أنتوأنت املؤخ.

ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت املقدم يلفر غاللّهم ا:"...rوقال النيب -
.   5"وأنت املؤخر، وأنت على كلّ شيء قدير

قدوما، أي تقدم، وقدم ميقد: من قدم' مقدم': فظ والصيغةاملقدم واملؤخر من حيث اللّ
قدم القوم، كنصر، قدما وقدوما وقدمهـم واستقدمهم، : فالن فالنا إذا تقدمه، جاء يف القاموس

.6تقدمهم، وقدم ككرم، قدامة وقدما، واملقـدم ضد املؤخـر
معنـى قدم قدما و تأخر أخرا، والتأخر ضد التقدم، وقد : ضد املقدم، تقول: 'املؤخـر'أما 

ولقد علمنا املستقدمني :" وأخرته، واستأخر كتأخر، ويف الترتيل...ا، وتأخرة واحدةتأخر عنه تأخر
.8، أي  علمنا من  يستقدم منكم  إىل املوت ومن يتأخر عنه7"منكم ولقد علمنا املستأخرين

واملقدوجلّم واملؤخ يردان مقرونني، فاجلمع بينهما أحسن من التفرقةر من أمساء اهللا عز ،.

.20سورة اإلسراء، اآلية - 1
.61سورة النحل، اآلية- 2
.168ص ، 11فتح الباري  بشرح  صحيح البخاري ، ج: ينظر ابن حجر العسقالني-3
.377، ص1رواه البخاري، باب التهجد بالليل، ج- 4
.2350، ص5، ج"اللهم اغفر لي ما قدمت و ما أخرت"rرواه البخاري، باب قول النبي- 5
. 183و182، ص 4القاموس المحيط، تح مجدي فتحي السيد، المكتبة التوفيقية،القاهرة، مصر، دط، دت، ج: ينظر الفيروزبادي- 6
..            24ورة الحجر، اآلية س- 7

10، ص 3لسان العرب ، مج : ينظر ابن منظور- 8
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املقدم واملؤخر ملا شاء حبكمته، : 'رم واملؤخاملقد': املقدم واملؤخر من حيث املعىن والداللة
م من شاء بالتم هو املقدر ملن شاء  بعدله وحكمته، هو الذي قدقوى واإلنابة واالستجابة، املؤخ

ـّد، فمن قربه فقد قدمه ، ومن أبعده فقد أخره، األبرار وأخزى الفجار، وهو الذي يقرب ويبع
أو  وهو الذي يقدم بعض األشياء على بعض بأمره، إما بالوجود، كتقدمي األسباب على مسبباا،

رف كتقدمي األنبياء والصاحلني من عبادهبالش  .
.هو املعـطي لعوايل الرتب، ويف املؤخر هو الدافع عن عوايل الرتب: وقيل يف املقدم

م ما يشاء منها، ويؤخر ما شاء، قدم املقادير قبل أن هو املرتل لألشياء منازهلا، يقد: لوقي
خيلق اخللق، وقدم من أحب من أوليائه على غريهم من عبيده، ورفع اخللق بعضهم فوق بعض 

، درجات، وقدم من شاء  بالتوفيق إىل مقامات السابقني، وأخر من شاء من مراتبهم و ثبطهم عنها
.  1وأخر الشيء عن حني توقّعه لعلمه مبا يف عواقبه من احلكمة، ال مقدم ملا أخر وال مؤخر ملا قدم

واجلمع بني هذين االمسني أحسن من التفرقة، ألنهما من األمساء املزدوجة املتقابلة، اليت ال 
املقدم ملن تماعهما، فهو تعاىلالكمال من اجيطلق واحد مبفرده على اهللا إالّ مقرونا باآلخر، فإنّ

.شاء واملؤخر ملن شاء حبكمته
ورد اسم  الشايف ، بلفظه  يف موضع  واحد  من صحيح  البخاري : ـايف الش.
اللّهم رب الناس، مذهب الباس، اشف أنت الشايف، ال شايف إالّ أنت، شفاء ال :" rقال النيب

.2"يغادر سقما
يغةايف من حيالشالشني والفاء واحلرف املعتل يدلّ : شفى:"جاء يف املقاييس: ث اللّفظ والص

على اإلشراف على الشيء، يقال أشفى على الشيء إذا أشرف عليه، ومسفاء شفاء لغلبته ي الش
ىفاء، وشفللمرض واشفائه عليه، ويقال استشفى فـالن، إذا طلب الش3"فهكلّ شيء، حر.

افتعل، فنقله من شفاه  اهللا يشفيه، واستشفى: اللّغـة هو الربء من املرض، يقالالشفاء  يف 
.إىل شفاء القلوب والنفوس، واهللا سبحانه وتعاىل هو الشايفشفاء األجسام 

ايف من حيث املعىن والداللةالش:'ايفالش' :دور شفي األبدان من األمراض واآلفات، والص
اؤه شفاءان أو نوعانكوك، فشفمن الشبه والش :لالنوع األو :فاء املعنوي الروحي، وهو الش

الشاينوع الثّفاء من علل القلوب، والن :الش1فاء من علل األبدانفاء املادي وهو الش.

150، ص1األسماء  والصفات ، ج: ينظر البيهقي- 1
2168،ص 5، جrرواه البخاري ، باب رقية النبي - 2
199، ص3، مج )شفى (مقاييس اللغـة، مادة : ابن فارس- 3
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هم مع األخذ باألسباب املشروعة، فإنّأمته أن يعتمدوا على ربrيف احلديث تعليم من النيب 
هوجلّاهللا عزشفاؤه، فكلّايف ال شفاء إالّو الشما يقع من الديصادف تقدير ملداوي إن واء والت

ه هو الذي ميلك  اهللا بالشفاء، ألن، يدعوr، فقد كان النيب عاهللا عز وجلّ تعاىل وإالّ فال ينج
الشفاء بيده تبارك وتعاىلفاء، والش .

ع واحد من صحيح البخاري، قال النيب بلفظه يف موض'السالم'ورد لفظ : ـالمالسr :" ّإن
ها : الم، فإذا صلّى أحدكم فليقلاهللا هو السالم عليك أيبات، السلوات الطيات هللا، والصالتحي

الم علينا وعلى عباد اهللا الصيب ورمحة اهللا وبركاته، السكم إذا قلتموها أصابت كلّ الناحلني، فإن
.2"األرض، أشهد أنّ ال إله إالّ اهللا، وأشهد أنّ حممدا عبده ورسولهعبد هللا صاحل يف السماء و

يغةالم من حيث اللّالسسلم، يسلم، سالما وسالمـة، من : غةجاء يف معاجم اللّ: فظ والص
اآلفات وحنوها، أي  برئ، وأسلم أي انقاد، وتطلق على من يعتنق اإلسالم، وأسلم أمره هللا، أي 

حياهم : زيد عمرو صاحله، وسلّم باألمر، أي رضي به، وسلّم على القوم، أيفوضه فيه، وسامل
.3بتحية اإلسالم، واإلسالم هو اخلضوع والرضا واالنقياد، ألنه يسلم من اإلباء واالمتناع

اسم من أمساء اهللا احلسىن، هو مصدر يعين يف اللّغـة الرباءة من العيوب 'ـالمالس'و
.، ويشمل يف ثناياه معان متعددة كالسكينة واألمان واالستقرار واهلدوء4لفناءوالنقائص ا
الم من حيث املعىن والداللةالس:الم أقوال، منهاويف معنـى اسم الس  :

-السقدمي الذي ال ميكن أن يعارضه امل من املصائب والنقائص واآلفات، إذ هي غري جائزة على الت
.  نقص أوشني

.  الم هو الذي سلم اخلـلق من ظلمـهلسا-
-5الم يف الدنيا واآلخرةمعـطي الس  .

ذا االسم من كلّ من مسي به، اهللا جلّ وعال أحق:" وقد أمجل فيها القول ابن القيم بقوله
بكلّ اعتبار واملخلوق كسالمته  سبحانه من كلّ عيب ونقص من كلّ وجه، فهو الس الم احلق

مة باإلضافة، فهو سبحانه سالم يف ذاته عن كلّ عيب ونقص يتخيله وهم، وسالم يف صفاته سال

33،ص 3وي التمييز، جبصائر ذ: ينظر ،الفيروزبادي- 1
797، ص1رواه البخاري ، باب التشهد في اآلخرة ، ج- 2
.وما بعدها 262،ص7مج) سلم (سان، مادة  لال: ،  وابن منظور90،ص3مج ) سلم(مقاييس  اللغة،مادة  : ينظر ابن فارس- 3
)سلم ( مادة 264،ص7، مج ناللسا: ابن منظور- 4
.252،ص3بصائر ذوي التمييز،ج: ، والفيروز أبادي63،ص1الزينة، ج: ، والرازي74، ص1لصفات، جاألسماء وا: ينظر البيهقي- 5
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وظلم، وفعل واقع على غري من كلّ عيب ونقص، وسالم  يف أفعاله من كلّ عيب ونقص، وشر
الم احلق من كلّ وجه  وبكلّ اعتباروجه حكمة بل هو الس .

فهو الساحبة والولد، واالم من الصلسالم من النالم من ظري والكفء واملماثلة، والس
اد كماهلاالشا يض1ريك، ولذلك إذا نظرت إىل أفراد صفات كماله وجدت كلّ صفـة سالما مم.

:بلفظه يف موضع واحد من صحيح البخـاري،يف) الشهيد(ورد اسم : الشهـيد
عض بين إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، أنه ذكر رجال من بين إسرائيل سأل ب:"...rالنيبقول
.2..."كفى باهللا شهيدا: هداء أشهدهم، فقالائتين بالش: فقال

هيـد من حيث اللّالشيغـةفظ والص :'ية املبالغة يف فاعل، شهد نفعيل من أب: 'هيدالش
يف احلف، والتشهـد: شهادة، ورجل شاهـد، والشهادة خرب قاطع، وقوهلم اشهد  بكذا، أي

قراءة التحيات هللا، وشهـد فالن على فالن حبق، فهو شاهد وشهيد، واستشهد فالن، : الصالة
أياملعاينة، وشهد شهودا، أي حضره، فهو شاهد، وقوم شهود، : فهو شهيد، واملشاهدة

. 3ى ما عنده من الشهادة، فهو شاهدوشهـد له بكذا شهادة، أي أد...حضور
. 4"وشهد شاهد من أهلهـا:" م، قال تعاىلاحلك: ومن معاين الشهادة

ملّا كانت الشهادة ترجع إىل العلم مع احلضور، فالشهد : املعىن والداللةحيثد منـالشهي
هو العليم بظواهر األشياء، وهو اخلبري العليم ببواطن  األشياء، فهو الذي يكرم اإلنسان بنعمة 

ب بالشهادة، شهادة  أنّ ال إله إالّ اهللا وأنّ حممدا املشاهدة، فرأى من آيات اهللا ما أفعم القلو
.rرسول اهللا 

: مأخوذا من احلضور واملشاهدة، فقد قيل يف معناه) هيدالش(وملّا كان اسم 
-احلاضـر املشاهـد- . هيد فعيل مبعىن مفعول، أي املشهود له بالوحدانية والعبوديةالش.
.خلوقون إالّ باملشاهدة واحلضوراملطّلع على ما ال يعلمه امل-
-ن بالداملبيواهد لعدله وتوحيده وصفات جاللهالئل والش .
. 5الذي ال خيفى، وال يغيب عليه شيء من أمـور خملوقاته-

،1،ج1،1999تح محمد عبد القادر عطا، دار التقوى، مصر،طفي الرد على الجهمية والمعطلة، الصواعق المرسلة: ابن القيم الجوزية- 1

.123ص
.801،ص 2رواه البخاري ،باب الكفالة في القرض، ج- 2
.،وما بعدها 629،ص2مادة  شهد ، مجاللسان،: ينظر ابن منظور- 3
.26سورة يوسف ،اآلية - 4
.90،ص1الزينة ،ج: ، والرازي90،91،ص 1واألسماء والصفات ،ج: ،  والبيهقي53تفسير أسماء اهللا الحسنى ،ص: ينظر الزجاج- 5
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األمور الباطنة، وهو ىلهو العليم إذا اعترب العلم مطلقا، وهو اخلبري إذا أضيف إ: هيـدفالش
األمور الظاهرة، وهلـذا كانت املراقبة اليت هي من أعلى أعمال القلوب هي الشهيد إذا أضيف إىل

التعبهيد، فمىت علم العبد أنّ حركاته الظاهرة و الباطنة قد أحاط اهللا بعلمها، د هللا بامسه الش
واستحضر هذا العلم يف كلّ أحواله، أوجب له ذلك حراسة باطنـة عن كلّ فكر وهاجس يبغضه 

د اهللا كأنه يراه، بعبد مبقام اإلحسان، فعتواهره عن كلّ قول أو فعل يسخط اهللا،اهللا، وحفظ ظ
. فإنّ مل يكن يراه فإنّ اهللا يراه

ورد اسم : ارـاجلب'بلفظه يف موضع واحد من صحيح البخاري، يف'اراجلب ،:
ه كما يكـفأ أحدهم ار بيدتكون األرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها اجلبr ":قول النيب 

ـةخبزته يف الس1"فر، نزال ألهل اجلن.
ـّال صيغـة مبالغة من أفعل، قال الفـراء: 'اراجلب': الصيغةواجلبار من حيث اللّفظ  مل : فع

أمسع  فعاال من أفعل، إالّ يف حرفني، وهو جبار من أجربت، ودراك من أدركت، وجرب فـالن 
وجرب اهللا فالنا أي سد حاجته، وأجربه على ر، أو صلح عظمه من كسر،فالنا، أي أغناه من فق

عريف تستخدم كصفـة من بدون ألف والم، والت'ارجب'أكرهـه عليه، ولفظ : األمر، أي
األفراد، ويف هذا احلال يكون مبعىن القهر والطغيان، فهي يف حق اإلنسان صفة ذميمة، قال صفات

لطان   ، واإلجبار هو القهر واإلكراه، ومسي الس2"وا أمر كلّ جبار عنيدوعصـوا رسله واتبع:"تعاىل
را لقهره الناس على ما يريده، أو إلصالح أمورهم، واإلجبار يف األصل محل الغري على أن جيرب ابج

.األمر، ولكن  تعورف اـرد

ه فاجنرب واجترب، وقد جربت: يء  بضرب من القهر، يقالموضوعة إلصالح الش'جرب'فمادة 
.3ا يريد إصالحهـربته فجرب، واجلرب يف احلساب إحلاق شيء به إصالحا ملج: قيل

خنلة جبارة، أي عظيمة ال تنال باليد، واجلبار : العايل الذي ال ينال، يقال: ومن معاين اجلبار
ار، قال تعاىلالقه" :4"اروما أنت عليهم جببواجلب ،ال بغري ار القتوإذا بطشتم :" ، قال تعاىلحق

5"ارينبطشتم جب.

.2390و2389ص، 5رواه البخاري، باب اهللا ،األرض يوم القيامة، ج- 1
.58سورة هـود، اآليـة - 2
.361،ص2بصائر ذوي التمييز، ج: وما بعدها ،  والفيروز أبادي106،ص 3، مج )جبر(اللسان ، مادة : ينظر ابن منظور- 3
.45سـورة ق، اآلية - 4
.130سورة الشعراء، اآلية - 5
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ار من حيث املعىن والداللةاجلب :'اسم من أمساء اهللا احلسىن يطلق وحيتمل معان : 'اراجلب
: ار، أرجحهاكلّها داخلة باسم اجلب،عدة

-اجلبنالار العايل فوق خلقـه الذي ال ي.
-عيف، وكلّ قلب منكسرهو الذي جيرب الضر على ألجله، فيجرب الكسري، ويغين الفقري، وييس

رب، ويعوضه على مصابه أعظم األجر إذا قام  بات والصاملعسر كلّ عسري، وجيرب املصاب بتوفيقه للثّ
.1بواجبها، وجيرب جربا خاصا قلوب اخلاضعني لعظمته وجالله، فهـو املصلح لألمور

-اجلبكرب، وإذا كان ار من اجلربوت، والتكرب يف حق اخللق مذموما، فهو ممدوحا يف اجلربوت والت
حق اهللا، ألنه  سبحانه فوق كلّ اجلبابرة، فال جيري عليه حكم حاكم ، وإنما اجلميع  طوع إرادته 

.سبحانه وتعاىل، فهو القهار لكلّ شيء، الذي دان له كلّ شيء
يقبض :" rقول النيب :خاري، يفورد اسم امللك بلفظه يف موضعني من صحيح الب: امللـك

2..."أنا امللك، أين ملوك األرض: موات بيمينه، مث يقولاهللا األرض، ويطوي الس.
اللّهم لك احلمد، أنت قيم السموات واألرض ومن فيهن، ولك احلمد إنك ملك :" rوقول

الساحلمد موات واألرض ومن فيهن، ولكموات واألرض ومن فيهن، ولك احلمد أنت نور الس
3..."موات  واألرضأنت ملك الس .

غة ذات دالالت خمتلفة يف معاجم اللّ'ملك'إنّ مادة :امللـك من حيث اللّفظ والصيغة
غـة واملعاجم، وفيما يلي بعض هذه دة ال حصر هلا وال عد، وهي مبثوثة يف كتب اللّومعان متعد

.'امللك'وجلّهللا عزواليت قد تساعدنا على فهم معىن اسم ا،املعاين
احتواء الشيء والقدرة على االستبداد به، وملك الشيء وامتلكه :امللك وامللك: قال ابن سيدة

. ومتلكه، وهو مالكه وأحد مالكه، وهذا ملك وملك يده وهذه أمالكه
لك صرف فيه، واالسم مالتاجازه وانفرد باستعماله واالنتفاع به أو : وملك الشيء أي

يء أو ملكه الشيء،  أي جعله ملكا له، ومتلّك الشيء، أي امتلكـهوأملكه الش.
يفتـح امليم والالم هو واحـد املالئكة، واململوك العبد، إذا ملك ومل ميلك ) ـكلَاملَ(و

فالن حسن امللكة، إذا: ه، ويقاللكته، أي رقّلكه وملكه ومطال م: ق،  يقالالر: أبواه، وامللك
.كان حسن الصنع إىل مماليكه، واململكة سلطان امللك وعبيده

.81،82ص ، 1الزينة ،ج: ازي، والر67و66ص 1األسماء  والصفات، ج: ينظر البيهقي- 1
.1812،ص4، ج" واألرض جميعا قبضته:" رواه البخاري، باب قوله- 2
.577،ص 1، جرواه  البخاري، باب  التهجد- 3
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ى ذلك أومل ا يف نفسه ويف غريه، سواء تولّياسة إممن ميلك الساسم لكلّ'امللك':وقيل
على األفراد جمازا، ألنهم وملكهم ملك هللا امللك 'امللوك'و'امللك'، لذا جاز أن يطلق لفظ 1يتول
احلق .

م هو اسم من أمساء اهللا بفتح امليم وكسر الالّ: 'كلاملَ': اللةلك من حيث املعىن والدامل
احلسىن، وهو يعين ذو امللك، وصاحب التملف فيما ميلك جبميع الوجوه ما علمناه منها وما صر

.2موجودعن كلّنعلم، فهو الذي يستغين يف ذاته وصفاته
يء من العدم إىل الوجود، اإلبداع هو إخراج الشإلبداع، ألنّوذلك مما يقتضيه ا: قال احلليمي

3مبا أبدع منه، وال أوىل بالتصرف فيه منه، وهذا هو امللكفال يتوهم أن يكون أحد أحق.
، ويقبلهم بف أمور عباده حبكمته كما حياهي، املعز، املذلّ، الذي يصرمر النهو اآل: فامللك

دبري، الذي له ف بصفة امللك، وهي صفات العظمة والكربياء، والقهر والتكما يشاء، فهو املوصو
صرف املطلق يف اخللق، واألمر واجلزاءالت.

، يف موضع واحد من صحيح البخاري'بريالك'بلفظه مقرونا بلفظ 'العلي'ورد اسم : العـلي
بأجنحتها خضعانا لقوله، ماء، ضربت املالئكة إذا قضى اهللا أمرا يف السr ":قول النيب يف

احلق، : ذي قالماذا قال ربكم، قالوا للّ: فإذا فزع عن قلوم، قالوا[...] كالسلسلة على صفوان
.   4..."وهو العلي الكبري

هـة فعيل من العلو مبعىن فاعل، هو صفة مشب: 'العلي': يغةفظ والصالعـلي من حيث اللّ
الوته وعهولْوه وعلْيء وعو الشلُمسا وارتفع، وع: ا، أي، عال يعلو علوزومبوت واللّتفيد الثّ

أرفعه، وقد عال علوا فهو علي، وعاله وعال به واستعاله وأعاله وعـالّه، صعده، : اليتهوع
فيع القدر، وإذا وصف اهللا تعاىل الر: ارتفع كاعتلى واستعلى، والعلي: فعة، وعال النهارالر: والعالء

.5ه فمعناه أنه يعلو أن حييط به وصف الواصفني، بل علم العارفنيب

بصائر ذوي  : وما بعدها ، والفيروز أبادي99، ص6اللسان ، مج: ، وابن منظور352و351ص ،5ج،المقاييس:ينظر ابن فارس- 1

.520، ص4جالتمييز، 
.30صتفسير أسماء اهللا الحسنى،: ينظر الزجاج- 2
.63، ص1األسماء  والصفات ، ج: البيهقي- 3
.1736،ص4، ج"إالّ من استرق السمع"باب قوله رواه البخاري،- 4
.96،ص4بصائر ذوي التمييز، ج: ، والفيروز أبادي112،ص4،مج ) علو(المقاييس ، مادة : ينظر ،ابن فارس- 5
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إنه الذي ليس فوقه فيما جيب له من : 'العلي'قيل يف معىن : العـلي من حيث املعىن والداللة
. 1معايل اجلالل أحد، وال معه من يكون العلو مشتركا بينه وبينه، لكنه العلي باإلطالق

ه األعلى ومتعال، وختصيص تالذي ال رتبة فوق رتبته، وجيوز يف صففيع القدرهو الر:فالعلي
'العلي'لفظ التعايل للمبالغة ال على سبيل التكلّف كما يكون من البشر، ومن هذا فإنّ اسم 

علو شأن، علو قهر، علو : غويني ثالثة أقساميتضمن كلّ صفات العلو والفوقية، والعلو يف عرف اللّ
.اهللا عز وجلّ فوق مجيع خملوقاته مستو على عرشه يف مسائه عاليا على خلقه بائنا منهمف.فوقية

فة تأكيدا على ثبوت هذه الص'الكبري'يف احلديث مقرونا باسم 'العلي'وقد ورد اسم 
األعلى، والعلي، واملتعايل، واجلميع  : يف ثالثة أمساء، هـي'العلو'ولزومها، كما ورد يف مادة 

يشترك يف معنـى واحد هو ارتفاع  املرتلـة، ورفعـة القدر، وعلوه سبحانه وتعاىل عن أن حييط 
.به وصف الواصفني، مثّ  ينفرد كلّ منها مبزيد معىن، فاألعلى هو الذي بلغ الغاية يف علو الرتبة

لبخاري، يف موضع واحد من صحيح ا'العلي'ورد هذا االسم بلفظه مقرونا مع اسم : الكبري
ماء، ضربت املالئكة بأجنحتها خضعانا لقوله، إذا قضى اهللا أمرا يف السr ":قول النيب : هو

احلق، وهو : ماذا قال ربكم، قالوا للذي قال: كالسلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوم، قالوا
...".العلي الكبري

هو كبري، وكبار، وكبار، : ر، يقالخالف الصغ: 'الكرب': يغةفظ والصالكبري من حيث اللّ
والذي توىل :"، والكرب معظم األمر، قال عز وجل2ّ"اراومكروا مكرا كب:" قال اهللا تعاىل

.العظمة، وكذلك الكربياء: ، والكرب هو اهلرم، والكرب..، معظم أمره3..."كربه
والكبري يف صفة اهللا . 4أكرب الشيء، استعظمه: ورثوا اد كابرا عن كابر، ويقال: ويقال

هة دالة على  الثّتعاىل، فعيل صفة مشبوام، وهو العظيم اجلليل ذو الكربياءبوت والد.
هو العظيم املوصوف باجلالل وعظم الشأن ذو ' الكبري': الكبيـر من حيث املعىن والداللة

يريده منهم من غري أن يروه، إنه املصرف عباده على ما : يف معنـى الكبري: الكربياء، قال احلليمي
وكبري القوم هو الذي يستغين عن التبذل هلم، وال حيتاج يف أن يطاع إىل إظهار نفسه، واملشافهة 

من دونه جمـاز، ألنّ من بأمره ويه، إالّ أنّ ذلك يف صفة اهللا تعاىل جده إطالق حقيقة، ويف

..45،ص1جاألسماء  والصفات ،:البيهقي - 1
. 22سورة نوح، اآلية- 2
. 11سورة النور، اآلية - 3
.وبعدها699،ص 3مج ) بكر(اللسان  ،مادة : ، وابن  منظور154،ص5مج ،)كبر(مقاييس اللغة ،مادة : ينظر ابن فارس- 4



147

يدمور إىل االستظهار على املأمور بإبداء اس، ويف بعض األعي كبري القوم قد حيتاج مع بعض الن
نفسه له، وخماطبته كفاحا خلشية أن ال يطيعه إذا مسع أمره من غريه، واهللا سبحانه وتعاىل جلّ ثناؤه 

.1ال حيتاج إىل شيء  وال يعجزه شيء
اسم من أمساء  اهللا احلسىن الثابتة لـه، وهو سبحانه وتعاىل املوصوف بصفات 'الكبري'ـف

د والكربياء والعظمة، واجلالل الذي هو أكرب كلّ شيء، وأعظم كلّ شيء، وأجل وأعلىا.
:بصيغة التفضيل يف ثالثة مواضع من صحيح البخاري، هي) أكرب(كما  ورد لفـظ 

.2"اهللا أكرب،خربت خيرب:" rقول النيب 
ريك له، له امللك وله احلمد، وهو ال إله إالّ اهللا وحده ال ش: من تعار من الليل فقال:" rوقوله 

على كلّ شيء قدير، احلمد هللا، وسبحان اهللا، وال إله إالّ اهللا واهللا أكرب، وال حول وال قوة إالّ 
.4"اهللا أكرب أشهد أين عبد اهللا ورسوله:" rوقوله ، فاهللا أكرب كلّ شيء. 3..."باهللا

م والغائب يف موضعني ضمريي املتكلّمضافا إىل' حسيب'بلفظ 'احلسيب'ورد اسم : احلسيب
:من صحيح البخاري، مها

من كان منكم مادحا أخاه ال حمالة، فليقل أحسب فالنا، واهللا حسيبه، وال أزكّي :" rقول النيب 
.5"على اهللا أحدا  أحسبه كذا وكذا، إن كان يعلم ذلك منه

، فقالت اللّهم ال متت ابين حتى بينا امرأة  ترضع ابنها إذ مر ا راكب وهي ترضعه:"rوقوله 
اللهم ال جتعلين  مثله، مثّ رجع يف الثدي، ومر بامرأة  جترر ويلعب ا، : يكون مثل  هذا ، فقال

ا ـأما الراكب فإنه كافر، وأم: اللّهم اجعلين مثلها، فقال: اللّهم ال جتعل ابين مثلها، فقال: فقالت

. 6"حسيب اهللا: حسيب اهللا، ويقولون تسرق، وتقول: ، وتقولتزين: املرأة  فإنهم يقولون هلا
فعيل مبعنـى مفعل، أي الكايف، من : 'حسيب': يغةفظ والصاحلسيـب من حيث اللّ

ابت يف اآلباء، وقيلرف الثّأحسبين الشيء إذا  كفاين، واحلسب الكرم، واحلسب الش :رف هو الش

.73،ص 1األسماء  والصفات ،ج: البيهقي- 1
.145،ص1،ج.باب ما يذكر في الصالة عند اإلغارة، اريرواه البخ- 2
.387،ص،1باب فضل  من تعار بالليل، ج،رواه البخاري- 3

.1115، ص3رواه البخاري، باب إن اهللا يؤيد الدين بالرجل الفاجر، ج-- 4

.946،ص2رجل رجال كفاه، جىباب زك،رواه البخاري- 5
.1279ص،3، ج"أن أصحاب  الكهف والرقيمأم حسبت "باب ،رواه البخاري- 6
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العد، : من مفاخر أبائه، واحلسب الفعال الصاحل واحلسبيف الفعل، واحلسب ما يعده  اإلنسان
.1حسبت الشيء أحسبه حسبا وحسبانا: تقول

اسم من أمساء اهللا احلسىن يرد بلفظه ويراد به ' احلسيب': اللةاحلسيب من حيث املعىن والد
:معان عدة، أرجحها

باد يف مجيع ما أمههم من أمر دينهم فعيل مبعىن مفعل، أي الكايف، الذي منه كفاية الع: احلسيب-
.ودنياهم من احلصول على املنافع، ودفع  املضار

.فعيل صفة مشبهة، الذي له صفات الكمال واجلالل: احلسيب-
. ، أي حفيظا2"إنّ اهللا كان على كلّ شيء حسيبا:"مبعىن احلفيظ، قال تعاىل: احلسيب-
درك لألجزاء واملقادير اليت يعلم العباد أمثاهلا فعيل صيغة مبالغة من احلاسب، امل: احلسيب-

.3باحلساب من غري أن حيسب
' فاحلسيب'الكايف ومتويل األمر، : يف احلديثني السابقني هو' احلسيب'املستفاد من لفظواملعىن

.هاهنا باملعىن األخص هو الكايف لعبده املتقي املتوكّل عليه كفاية خاصة يصلح ا دينه ودنياه
يف موضع واحد من صحيح 'عالّم الغيوب'ورد هذا االسم بلفظه مضافا : العـالّم
: إذا هم أحدكم باألمر، فلريكع ركعتني من غري الفريضة، مثّ فليقل:" rقول النيب :البخاري، هو

درك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر وال قاللّهم إني أستخريك بعلمك، واست
.4.."وتعلم وال أعلم، وأنت عالّم الغيوبأقدر،

العامل، : ثالثة أمساء، هـي' العلم'رد يف مادة و: يغةفظ والصالعـالّم من حيث اللّ
. والعليـم، والعـالّم

ل، ــفعال صيغة مبالغة من عامل، يعلم علما فهو عامل وعليم، والعلم نقيض اجله: عـالّم
ملّا كان العلم قد يكون الوصف به بعد املزاولة له وطول : قوم علماء، قيلورجل عامل وعليم من 

املالبسة صار كأنه غريزة، ومل يكن  على أول دخوله فيه، ولو كان كذلك لكان متعلّما ال عاملا، 
.فلما خرج بالغريزة إىل باب فعل صار عاملا يف  املعنـى كعليم

.293، ص1، مج ) حسب(اللسان، مادة : ينظر ابن منظور- 1
.85سورة النساء، اآلية - 2
،2بصائر ذوي التمييز،ج: ، والفيروز أبادي91، ص 1األسماء والصفات،ج: ، والبيهقي49تفسير أسماء اهللا الحسنى، ص: ينظر الزجاج- 3

..92ص
.391،ص1باب التطوع، جالبخاري،رواه - 4
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عامل جدا، واهلاء للمبالغة، وعلمت الشيء : ه بالعلم، أيوفـالن عالّمه إذا بالغت يف وصف
.  1والعالم هو من بلـغ الغاية والنهـاية...عرفته، ومنه  العالّم والعالمة: أعلمه علما

علم يعلم، إذا تيقّن، وجاء مبعىن املعرفة أيضا، كما جاءه مبعناه ضمن : والعلم اليقني، يقال
تراكهما يف كون كلّ واحـد مسبوقا باجلهل، ألنّ  العلم وإن حصل كلّ واحد معىن اآلخر، الش

عن كسب، فذلك الكسب  مسبوق باجلهل، واهللا العامل أو العليم أو العالّم مرتّه عن سابقة اجلهل، 
.  2وعن االكتساب ألنه تعاىل يعلم ما كان وما يكون، وما ال يكون لو كان كيف يكون

هو املدرك ملا يدركه املخلوقون بعقوهلم : 'العـالّم': والداللةالعـالّم من حيث املعىن
.وحواسهم، وما ال يستطيعون إدراكه من غري أن يكون  موصوفا بعقل أو مهس

العامل بأصناف املعلومات على تفاوا، فهو يعلم املوجود ويعلم ما هو : مالعالّ: قال احلليمي
. 3علم ما ليس بكائن، وأنه لو كان كيف يكونكائن، وأنه إذا كان كيف يكون، وي

فاهللا العليم هو العليم احمليط علمه بكلّ شيء بالواجبات، واملمتنعات، واملمكنات، فيعلم تعاىل 
نفسه الكرمية، ونعوته املقدسة، وأوصافه العظيمة، وهي الواجبات اليت ال يكون إالّ بوجودها، 

ب على وجودها لو وجدت، فالعالّم الذي أحاط ويعلم ما يترتويعلم املمتنعات حال  امتناعها،
علمه بالعامل العلوي، والعامل السفلي، وقد جاء لفظ العالّم مضافا إىل الغيوب اليت هي مجع غيب، 
والغيب هو ما غاب عن حواس اإلنسان الظاهرة، وهو ما ال يعلمه إالّ اهللا، لذا كانت استخارة 

. 4،طلبا لألفضل'بباسم عالّم الغيو'العبد 
يف موضع واحد من 'نور السموات'موات ورد هذا االسم بلفظه مضافا إىل الس: النـور

اللّهم لك احلمد، أنت قيم السموات واألرض ومن فيهن، :" rقول النيب :صحيح البخاري، يف
األرضلك احلمد، لك ملك السموات واألرض ومن فيهن، و لك احلمد، أنت نور السموات وو

...". ومن فيهن
الذي يعني األبصار، والنور ضد ءياء والسناالض: 'النور': يغةفظ والصالنور من حيث اللّ

ا كانالظلمة، ويف احملكم النوقد نار  نورا وأنار واستنار ونور مبعىن واحد، أي...ور الضوء، أي :
.نورهظهر: استمد  شعاعه، ونور الصبح: أضاء، واستنار به

379و378،ص7مج ،)علم(اللسان، مادة : ينظر ابن منظور- 1
254ص ،)علم(المصباح المنير، مادة : ينظر الفيومي- 2
89،ص1األسماء والصفات، ج: البيهقي- 3

.89، ص1ینظر المصدر نفسھ، ج- 4
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موضع : نوير اإلنارة واملنار واملنارةوالت...وقت أسفار الصبح، قد نور الصبح تنويرا: 'نويرالت'و
ور واملنارةالن :راجالشمعة ذات الس.

أعالمه اليت ضرا إبراهيم اخلليل على نبينا : ومنار احلرم...العلم واحلد بني األرضني: 'املنار'و
ة والسالم على أقطار احلرم ونواحيه، وا تعرف حدود احلرم من حدود احلل، واملنارة وعليه الصال

.1حمجة الطريق:ن عليها، وهي املئذنة، واملناراليت يؤذّ
: اـويراد به معان عدة، أرجحه'النور'يطلق اسم اهللا : النـور من حيث املعىن والداللة

-داه  ذو الغـوايةهو الذي يصري بنوره ذو ا: ورالن لعماية ويرشد.
-هو الظاهر الذي به كلّ ظهور، والظاهر يف نفسه املظهر لغريه: ورالن.
-ه الضيـاء نفسه: ورالنالنور صاحب النور، أي خالقـه ال أن.
-سبب املصلحة، إذ به سبحانه استقامت األمور: ورالن.
-ورالن :نور السن حبججه وبراهينه وحدانيتهموات واألرض مبا أوضح وبي .
-ر هلم إدراكه: ورالن2هو اهلادي ال يعلم العباد إالّ ما علّمهم، وال يدركون إالّ ما يس.

فاهللا نور السموات واألرض هو الذي استنارت به العوامل كلّها، وبنور وجهه أشرقت 
ونور معنـوي-نور حسي، -: ور  نورانالظلمات، والن.

ما احلسي فما يدرك بعني البصر، وهو ما انتشر من األجسام النيرة، كالقمرين والنجوم أ
.النيرات، وكلّ العوامل التي مل حيصل هلا نور إالّ من نوره

فما يدرك بعني البصرية، وهو ما انتشر من األنوار اإلهلية، كنور العقل ونور : وأما املعنوي
. 3ريفة، وما يكون للعبد ا من نور يف الدنيا واآلخرةة الشلسنالقرآن الكرمي، ونور ا
:ورد هذا االسم بلفظه يف موضع واحد من صحيح البخاري، يف: سريع احلساب

م ــل الكتاب، سريع احلساب، اللّهم اهزم األحزاب، اللّهم أهزمهاللّهم مرتّ:".. rقول النيب 
.4"وزلزهلم

رع  سخالف البطيء، ي: السريع: جاء يف معاجم اللّغـة: فظحيث اللّسريع احلساب من 
ويسرع سراعة، وسرعا وسرعا وسرعا وسررِعا وسرعة، فهو سعوسريع وساع، وأسرع فهو ر

. اللسان ،مادة  نور : ينظر ابن منظور- 1
804،805،ص3اللسان ،مج : ، وابن منظور143،ص1األسماء والصفات،ج: ، والبيهقي64تفسير أسماء اهللا الحسنى ،ص : الزجاجينظر - 2

..)نور(مادة 
.، وما بعدها 133،ص 5بصائر ذوي التمييز، ج: ينظر الفيروز أبادي- 3
.1072،ص3رواه البخاري ،باب  الدعاء على المشركين  بالهزيمة  والزلزلة ،ج- 4
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مون : اسمسرع، وسري سريع، وخيل سريع وسارع إىل اخلري وسرعان النأوائلهم الذين يتقد
س1اعار .

اسم من أمساء اهللا احلسىن ورد يف القرآن ويف احلديث مضافا إىل لفظني اثنني فقط،'ريعلسا'و
.، ويف  هذا احلديث ورد مضافا إىل لفظ احلسـاب3"سريع العقاب"، و2.."سريع احلساب:"مها

ال يشغله حساب أحد عن حساب غريه، : معناه' سريع احلساب': ريع  من حيث املعىنالس
، 4معناه أنه حياسب اخللق يوم القيامة يف وقت قريب: األمر يف حماسبة اخللق عليه، وقد قيلفيطول 

يف هذا املوضع، هو الداللة على كمال قدرته ووجوب احلذر ' السريع'واملعىن املستفاد من لفظ 
.منه

صحيح يف موضع واحد من ' السموات'بلفظه مضافا إىل لفظ ' القيوم'ورد لفـظ : القيوم
اللّهم لك احلمد، أنت قيم السموات واألرض، ومن فيهن، ولك :" rقول النيب :البخاري، يف

...".احلمد، لك ملك السموات واألرض ومن فيهن
ابق وزنه فعيل، وأصله قيوم، فلما اجتمعت الياء والواو والس'قيم':القيم من حيث اللفظ

مقيمه، وأمر قيم، مستقيم، : وقيم األمر. ا فيها  الياء اليت قبلهاساكن أبدلوا من الواو ياء، وأدغمو
دين األمة القيمة  باحلق، وجيوز أن يكون دين امللّة: ، أي5"فيها كتب قيمة:" قال تعاىل
الذي يقومهم ويسوس أمورهم، وقيم : السيد وسائس األمر، وقيم القوم: ، والقيم...املستقيمة

. 6نه يقوم بأمرهااملرأة زوجهـا أل
ه ـلّ شيء، والقيم يف صفة اهللا تعاىل وأمسائـكمن أبنية املبالغة، ومعناها القيام على'قيم'و

.احلسىن، فهو القيم على كلّ شيء بالرعاية له
هـو القائم بتدبري أمر خلقه يف إنشائهم ورزقهم، ويطلق : 'القيم': القيم من حيث املعىن

القائم بنفسه مطلقا ال بغريه، وهو مع ذلك يقوم به كلّ موجود -: به معان عدة أرجحهاويراد
.حتى يتصور وجود شيء وال دوام وجوده إالّ به

وما بعدها ، 138، ص5، مج ) سرع(اللسان  مادة : ، وابن منظور153و152،ص 3،مج )سرع(المقاييس  ،مادة : ينظر ابن فارس- 1

.      214،ص3بصائر ذوي التمييز ،ج: والفيروز أبادي

.202سورة البقرة،  اآلية - 2

.165سورة األنعام، اآلية- 3

.153،ص1فات ،جاألسماء والص: البيهقي- 4
.03سورة البينة ،اآلية - 5
.وما بعدها455، ص 7،مج )قوم (اللسان ،مادة : ينظر ابن منظور- 6
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الدائم الذي ال يزول، القائم -.القائم بتدبري أمر خلقه يف إنشائهم ورزقهم وعلمه بأمكنتهم-
.1بكلّ شيء

لقيومية، قامت به األرض والسموات وما فيهما من املخلوقات، فهو فالقيم هو اهللا كامل ا
الذي أوجدها، وأمدها وأعدها لكلّ ما فيه بقاؤها، وصالحها وقيامها، فهو الغين عنها من كلّ 

.وجه، وهي اليت افتقرت إليه من كلّ وجـه
: ألفـاظ متعلّقـة بذات  اهللا عزوجل 

لة بذات اهللا بعض الصفات الثابتة باألدلّة القطعية، كاليد والوجه، قال ويقصد باأللفاظ املتص
له يد ووجه ونفس، كما ذكر تعاىل يف القرآن الكرمي من ذكر اليد :" أبو حنيفـة  رضي اهللا عنه

.   2"إنّ يده قدرته ونعمته، ألنّ فيه إبطال الصفة: والوجه والنفس، فهو له صفة  بال كيف وال يقال
إنها أعضاء، أو جوارح، أو أدوات أو أركان، ألنّ الركن جزء : فال يقال هلذه الصفات

مد، ال يتجزأ سبحانه وتعاىل، واألعضاء فيها معىن التفريق املاهية، واهللا تعاىل هو األحد الص
تعاىل اهللا عن ذلك، واجلوارح فيها معىن االكتساب واالنتفاع، وكذلك األدوات هي والتعضية، 

.3آلالت اليت ينتفع ا يف جلب املنفعة، ودفع املضرة، وكلّ هذه املعاين منتفية عن اهللا تعاىلا
:اليـد، والوجه، والساق، جنملها يف اآليت: وقد ورد من هذه األلفاظ املتصلة بذات اهللا ما يلي

املضافطـرف  احلديث رقم احلديث  
14-618 -2109-2581-2952-2953-

3083 -3120-3170 -3993-4453-4726-
4746

إىل الضمـري نفسي بيده) فالذي(والذي  

مضاف إىل لفظ اهللا مث ليقفن أحدكم  بني يدي اهللا 1347
4457
4407
4407

ال تغيضها نفقةى يد اهللا  مأل
ه مل يغض ما يف يده  فإن

وبيده امليزان  خيفض ويرفع 

إىل الضمريواهللا لفظإىلمضاف 

.4فو الذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده:" rقال -
.5.."مثّ ليقفن  أحدكم بني يدي اهللا، ليس بينه وبينه حجاب، وال ترمجان يترجم له:"..rوقال -
.5.."له

462،463،ص7،مج ) قوم(اللسان ،مادة: ، وابن منظور95، ص1الزينة،ج: ، والرازي93،ص1األسماء والصفات ،ج: ينظر البيهقي- 1
شرح العقيدة الطحوية، تح مصطفى بن العدوي ، دار بن : ر، نقال عن علي بن  محمد  بن أبي العز الحنفيالفقـه األكب:أبو حنيفة النعمان- 2

. 189م، ص2003، 2حزم ، ط 
.189شرح العقيدة الطحوية،  ص: الحنفيعلي بن محمد بن أبي العز- 3
.14،ص1رواه  البخاري ، باب من اإليمان أحب ألخيك ما يحب لنفسه ،ج-4
.513،2ه البخاري ،باب الصدقة قبل الرد، جروا-5
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أنت أبو الناس، : جيتمع املؤمنون فيقولون لو استشفعنا إىل ربنا، فيأتون آدم فيقولون:" rوقوله -
اهللا بيده، وأسجد لك املالئكة، وعلّمك أمساء كلّ شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يرحينا خلقك 

. 1.."من مكاننا هذا
يد اهللا مألى ال تغيضها نفقة، سحاء اللّيل : أنفق أنفق عليك، وقال: قال اهللا عز وجلّ: rوقال -

ا يف يده، وكان عرشه على أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء واألرض مل يغض م:والنهار، وقال
. 2"يرفعواملاء، وبيده امليزان خيفض 

اليد من أطراف األصابع إىل الكف، : الكف، وقيل: 'ليـدا':اليد من حيث اللّفظ والصيغة
يدي، فحذفت الياء ختفيفا، واجلمع يدي، ومجع اجلمع أياد، : وهي أنثى حمذوفة الالم، وزا فعل

وأصلها يدي، ألنهم جيمعوا :" خفيف، اليد بالتشديد، قال الفريوز  أباديليد بالتا: وفيها لغات
أم هلم أيد يبطشون :" على أيد، وأيد أفعـل، وأفعل مجع  فعل أكثر، حنو أفلس، قال تعـاىل

يديان يدلّ على أنّ أصله : ،  وقوهلم4"فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق:" ، وقوله تعاىل"3ا
للجاه، والوقار، والطريق، ومنع الظلم، والقوة، ' اليد'وقد استعري  لفظ ، يته، رببت يدهفعل، و يد

5، وامللك، واجلماعةنلطاوالقدرة والس.
: ىـالواردة يف األحاديث املذكورة آنفا، هي مبعن' اليد': اليـد من حيث املعىن والداللة

إذ هي أجلّ 'اليد'إالّ له تعاىل، وخص لفظ عبارة عن تويل خللقه باختراعه الذي ليس 'بيده'
تولّاجلوارح اليت ير لنا اختصاص املعىن، ال لنتصوا الفعل فيما بيننا ليتصو ر منه تشبيها، وقيلى :

.6معناه بنعميت اليت رشحتها هلم
فات الذاتية الثابتة هللا يف كتابه وسنة نبيه فاليد صفة من الصrت اليهود يد وقال:"، قال تعاىل

وما منعك أن :" ، وقال تعاىل7.."اهللا مغلولة غلّت أيديهم ولعنوا مبا قالوا بل يداه مبسوطتان
. 8"تسجد ملا خلقت بيدي

.1624،ص4ج،>>وعلم آدم األسماء  كلها << لبخاري ،باب قوله  هللا ارواه -1
.1724،ص4ج،>>وكان  عرشه على الماء<< :رواه البخاري ،باب  قوله -2
.195سورة  األعراف،اآلیة  -3
.07سورة المائدة ،اآلیة -4
.381،ص 5ذوي  التمییز ،جبصائر : الفیروز أبادي-5
.383،ص5المصدر نفسھ ،ج-6

.66سورة المائدة ،اآلیة - 7

.75سورة ص ،اآلیة -8
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كمثله سلي:" وأهل السنة على أنّ هللا تعاىل يدين اثنتني ليست كأيدي املخلوقني، قال تعاىل
يـد ووجه ونفس، كما ذكر تعاىل يف القرآن الكرمي له:" ، وروي عن أيب حنيفة أنه قال1"شيء

إنّ  يده قدرته ونعمته، ألنّ فيه : من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بال كيف، وال يقال
.2"إبطال الصفة
ورد لفظ الوجه مضافا إىل لفظ اجلاللة أو ضمري يعود على اهللا تعاىل يف سبعة مواضع : الوجه

:ي، جنملـها يف اآليتمن صحيح البخار
تعليقطرف احلديثرقم احلديث

56ا وجه اهللاإن مضاف إىل لفظ  اجلاللةك  لن تنفق  نفقة  تبتغي
ف إىل لفظ  اجلاللةمضايريد  بذلك  وجـه  اهللا415

مضاف إىل لفظ  اجلاللةمن بىن مسجدا يبتغي به وجه اهللا439
مضاف إىل ضمري يعود على اهللا ورد ثالث مرات ابتغاء وجهك إن كنت تعلم أني فعلت ذلك 2102
مضاف إىل ضمري يعود على اهللا ورد مرتنيأعـوذ بوجهـك 4352
)اهللا(مضاف إىل لفظ  اجلاللهفتعمل عمال تريد به وجه اهللا 6352

عل يف يف إنك لن تنفق نفقة تبتغي ا وجه اهللا إالّ أجرت عليها، حتى ما جت:" rقال النيب -
. 3"امرأتك

لن ختلف بعدي، فتعمل عمال تريد به وجه اهللا، إالّ ازددت به رفعة ودرجة، أو لعلّك :" rوقال-
.4بن خولة.سعد.أن ختلف بعدي  حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، ولكن البائس

ووجوه، مستقبل كلّ شيء، واجلمع أوجه،: 'الوجه': يغةفظ والصالوجه من حيث اللّ
، وملاّ كان الوجه أول "فاغسلوا وجوهكم:   "والوجه نفس الشيء، وقيل أصله اجلارحة،قال تعاىل

.ما يف ظاهر البدن استعمل يف مستقبل كلّ شيء   وأشرفه ومبدئهفما يستقبلك وأشر
، ووجه السبيل املقصود منه: ما بدا لك منه، ووجه الكالم: ووجه الدهر أوله، ووجه النجم

: اجلـاه واملرتلـة، ويقال: هةجالوهـة، أوجه، والوِجه، والوجه والوِجوالو،سيدهم: القوم
. هه توجيهـا، أرسله، وشرفه كأوجههووج..واجهت فالنا، أي جعلت وجهي تلقاء وجهه

.5ذو اجلـاه، واجلمع وجهاء: والوجيه
.يف الكتاب والسنـةوالوجه من الصفات الذاتية هللا الثابتة 

.9سورة الشورى، اآلیة -1
.188شرح العقیدة الطحاویة ، ص : محمد أبو العز الحنفي-2

.30ص 1رواه البخاري،باب  ما جاء أن األعمال  بالنیة ،ج -3

.2477و2476، ص 6میراث البنات، جرواه البخاري ،باب- 4

. 167و166،ص 5بصائر  ذوي التمییز ،ج: الفیروز أبادي-5
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ة، فات الذاتية هللا الثابتة يف الكتاب والسنمن الص'الوجه': الوجـه من حيث املعىن والداللة
إنما عين الوجه الذي يؤتى منه، ومعناه كلّ شيء :" ، قيل1"كلّ شيء هالك إالّ وجهه:" قال تعاىل

.2"من أعمال العباد هالك إالّ ما أريد به وجه اهللا
ونثبت هللا وجها يليق جبالله، بال كيف وال متثيل، وال صرف عن معناه احلقيقي، قال 

.3"ليس كمثله شيء:"تعاىل
:يف موضع واحد من صحيح البخاري، يف'الساق'رد لفـظ و: السـاق

يكشف ربنا عن ساقه، فيسجد كلّ مؤمن ومؤمنة، ويبقى كلّ من كان يسجد يف :" rقول النيب -
.4"دنيا رياء ومسعة، فيذهب ليسجد، فيعود ظهره طبقا واحداال

ـاق من حيث اللفظالس :'اقالس' :ساق القدم، والساق من اق غصن الشجرة، والس
اإلنسان بني الراس، الرعية من دون امللككبة والقدم، والسطويل : واألسوق...وقة من الن

اق مؤنث..اقنيالساق:" قال تعاىل، والساق بالس5"والتفّت الس.
. 6قامت احلرب على ساق: ديد وكشفه مثل يف شدة األمر، يقالاألمر الش: فالساق يف اللّغة

. 6ساق
:" صفة ذاتية هللا ثابتة بالكتاب والسنة، قال تعاىل' الساق': الساق من حيث املعىن والداللة

."ا عن ساقهنيكشف ربr":قولهو،7"عونجود فال يستطيساق ويدعون إىل السيوم يكشف عن"
أن :"، يقول ابن القيم8اق نور عظيم يكشف به سبحانه وتعاىل يوم القيامةإنّ املراد بالس: قيل

يوم يكشف عن :" أن نقول من أين يف ظاهر القرآن أنّ هللا ساقا؟ وليس معك إالّ قوله تعاىل:"القيم
راد بالكشف عن الشدة، أو املراد ا أنّ الرب ، والصحابة متنازعون يف تفسري اآلية، هل امل"ساق

وليس يف ظاهر القرآن ما يدل على أنّ ذلك صفة اهللا، ألنه سبحانه مل [...]تعاىل يكشف عن ساقه
يضف الساق إليه، وإنما ذكره جمردا عن اإلضافة منكرا، والذي أثبتوا ذلك صفة كاليدين، 

فق على وإنما أثبتوه حبديث أيب سعيد اخلدري، املتواإلصبع مل يأخذوا ذلك من مظاهر القرآن، 
عن ساقه فيخرون له سجدا:" ته، وهو حبديث الشفاعة الطويل، ومنهصح ومحل "فيكشف الرب ،

.88سورة القصص،اآلیة -1
.166،ص5المصدر السابق نفسھ ،ج-2
.11سورة  الشورى ،اآلیة -3
.1871،ص4،مج ) یوم القیامة یكشف عن ساق(رواه  البخاري،  باب  -4
.28آلیة سورة القیامة ،ا-5
.909، ص5مج) سوق (اللسان ،مادة : ینظر ابن منظور-6
.42سورة القلم ،اآلیة  -7
.1871،ھامش ص 4ینظر صحیح البخاري ،ج-8
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مطابقا " يوم يكشف عن ساق ويدعون إىل السجود فال يستطيعون:" اآلية على ذلك قال تعاىل
: فخيم، كأنه قالعظيم والتوتنكريه للت،.."اون له سجدفيكشف عن ساقه فيخرr ":لقوله 

. 1"يكشف عن ساق عظيمة، جلّت عظمتها،  وتعاىل شأا أن يكون هلا نظري أو مثيل أو شبيه
:، مها،يف موضعني من صحيح البخاري'العرش'ورد  لفظ : العرش

اهللا، ما بني الدرجتني كما إنّ يف اجلنة مائة درجة، أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيل :" rقال النيب -
فوقه -أراه-بني السماء واألرض، فإذا سألتم اهللا فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط اجلنة، وأعلى اجلنة

عرش الرمحن ومنه تفجار اجلن2"ةر أ.
ال إله إالّ اهللا العظيم احلليم، ال إله إالّ اهللا رب السموات ورب األرض، ورب العرش :" rوقال-

. 3"ميالكر
يف اللغـة يدل على ارتفاع يف شيء مبين، مثّ  يستعار ' العرش':فظالعـرش من حيث اللّ

ورفع  أبويه على :"سرير امللك، قال تعاىل: العرش: يف غري ذلك، من ذلك العرش، قال اخلليل
رشه، قال ثلّ ع: عرش، وإذا زال ذلك عنه قيل:، مث استعري ذلك فقيل ألمر الرجل وقوامه4"العرش

:  قال زهري
5عـلوذبيان إذ زلت بأقدامها الن::      تداركتما األحالف قد ثلّ عرشها     

أال نبين لك :" يوم بدرrبناء من قضبان يرفع ويوثق حىت يظل، وقيل للنيب : والعريش
به اهلودج ش: والعرش..سقف البيت عرش: ، وكلّ بناء يستظل به عرش وعريش، ويقال"عريشا

ي6خذ للمرأة تقعـد فيه على بعريهات.
والعرش البيت واملرتل، واجلمع ع7أربعة كواكب صغار: ش،والعريشر .

هو مكان استواء اهللا، وقد اختلف العلماء يف : 'العرش':العـرش من حيث املعىن والداللة
مستدير من مجيع جوانبه حميط ماهية العرش، فذهب طائفة أنّ أهل الكتاب إىل أنّ العرش فلك

بالعامل من كلّ جهة، وربما مسوه الفلك األطلس، والفلك التاسع، وهذا ليس صحيح ألنه قد ثبت 
نملَوأَونُفأكُونَقُعصاس  يفإنّ النr ":يف الشرع أنّ له قوائم حتمله املالئكة، كما قال النبي 

.252،ص 1ج.الصواعق  المرسلة ،: ابن القیم الجوزیة-1
.1028،ص3رواه البخاري،باب درجات المجاھدین في سبیل اهللا،  ج-2
.2336،ص5الدعاء عند الكرب ،جرواه البخاري، باب -3
.109سورة یوسف ،اآلیة -4
. 402، ص4، والشاھد في اللسان، مج 109دیوان زھیر، ص -5
).عرش(مادة 266و265،ص4مقاییس الّلغة ،مج: ینظر ابن فارس-6
.وما بعدها401،ص 4مج) عرش(مادة اللسان،: ينظر ابن منظور-7
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يفيقا مبوسى آخذٌ، فإذا أنبقائمةمِمن قوائالعفَأدري أَالَ، فَشِرقبلي أم جوزي بصعقة اق
.1"ورالطّ

،'محنالر'فالعرش عرش يليق باهللا ال نعلم كيفيته إالّ أنه ورد مضافا يف احلديث األول إىل اسم 
.عظم اهللا عز وجلّ'العظيم'كما جاء  موصوفا يف احلديث الثاين بـ 

: ألفاظ دالـة على املالئكة وأوصافهم
بصيغ متعددة يف مخسة وثالثني موضعا من صحيح البخاري، ' املالئكة'ورد لفظ : املالئكة

: نرصدها يف اآليت
املقصود صيغة الورود طـرف احلديث  رقم احلديث

.850، ص2في األشخاص والمالءمة، جرواه البخاري، باب ما يذكر -1
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مجع مـلك، وأصل صيغة اجلمع : 'املالئكـة': املـالئكـة  من حيث  اللّفظ والصيغة
مالئكة، والتاء لتأكيد اجلمعية ملا يف التاء من اإليذان مبعىن  اجلماعة، فمالئك مجع مالك كشمائل 

: شعراء عبد القيسومشأل، ومما يدلّ عليه أيضا قول بعض
1ماء  يصوبترتّل  من جـو  الس::    ولست  إلنسي  ولكن  ملألك

ملك ختفيفا، بترك مهزة لكثرة االستعمال، وطلبا للتخفيف، فلما مجعوها ردوها إليه : مثّ قالوا
ومنه أرسل،ألك مبعىنهو مفعل من : مالئكة ومالئك، وقد اختلفوا يف اشتقاقه، فقالوا: فقالوا

كن رسويل إليه، وأبلغه عين، وأصل ألكين أإلكين، : قوهلم يف األمر بتبليغ رسالة ألكين إليه، أي
وإن مل يعرف له فعل، وإنما اشتق اسم امللك من اإلرسال ألنّ املالئكة رسل اهللا إما بتبليغ أو 

ن األلوك واأللوكة وهي هو مقلوب ووزنه مفعل وأصله مألك م: وقال الكسائي...تكوين
ة فقلبوا فيه لبا مكانيا، فقالوا مألك  فهو صف) بفتح الالم وضمها(الرسالة، ويقالّ مألك ومالكة 

2هو مشتق من امللك بفتح امليم وسكون الالم: هة، وقال ابن كيسانمشب .
اهللا تعاىل، وليس هلم يب خلقوا لعبادة يبعامل غ' ملالئكةا': املـالئكة من حيث املعىن والداللة

من خصائص الربوبية واأللوهية شيء، خلقهم اهللا تعاىل من نور، وجبلوا على االنقياد التام ألمره 
.والقوة على تنفيذه

املالئكة خلق من خلق اهللا عز وجلّ، روحاين على ما رواه العلماء، : وقال صاحب الزينة
ا مالئكة إلرسال اهللا إياهم إىل األنبياء على ما دلّت عليه وإنما مسو،rوأتت به األخبار عن النيب 

.سالةغة أنه مأخوذ من املألكة وهي الراللّ
مسوا مالئكة ألنّ اهللا خلقهم، ووكّل كلّ ملك منهم بأمر من : ومسعت بعض أهل اللّغة يقول

ا ـفرقفتحت الالم منهفسمي ملكا و، وجعل تدبريه إليه وملكه منه،هواستحفظه واستدعا، األمور
وحاين ملك، وقد وكلّ اهللا بالريح ملكا ملك، والري، فقيل للبشريبينه وبني امللك البشر

والشر له ذلك الشيء الذي وبات ملكا، مس ملكا، وباملطر ملكا، والندبري، وسخملّكه ذلك الت
ألنّ اهللا عز وجلّ ملّكه مسي بذلك' ملك املوت' :وكّل به، وأعطى امللك القدرة عليه، كما قيل

.99،ص6، والشاهد في اللسان، مجالبيت لعلقمة- 1
التحرير : ، وابن عاشور524،ص4بصائر ذوي التمييز،ج: وما بعدها، والفيروز أبادي99، ص 6اللسان ،مج : ينظر ابن منظور- 2

.397،398،ص1والتنوير، ج
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، فهم ال يعصون اهللا ما 'الكرام الكاتبني':أرواح العباد، ووكّله بقبضها، وكما قيل للمالئكة
.1أمرهم، وال خيالفون ما أمروا  به ووكّلوا به

فاملالئكة خملوقات نورانية مساوية جمبولة على اخلري قادرة على التشكّل يف خرق العادة، ألنّ 
النيف كيفيات، وألنّ أجزاءه ال تتزاحم ونورها ال شعاع له، فلذلك ال تضيء إذا لشكّور قابل للت

اتصلت بالعامل األرضي، وإنما تتشكل إذا أراد اهللا أن يظهر بعضهم لبعض رسله وأنبيائه على وجه 
.2خرق العادة

: ة أمههايف صحيح البخاري بصيغ عد'املالئكة'وقد ورد لفظ 
.مرة 22معرفة باأللف والالم، أو باإلضافة ) املالئكة(بصيغـة اجلمع -
.ورد بصيغـة املثىن يف ثالثة مواضع-
. ، واملخصوص به جربيل عليه السالم'ال'ـورد بصيغة املفرد نكره سبع مرات، ومفرد معرفة ب-
ملك '، 'ملك املوت': مضافا إىل العمل املخصوص به املوكل له، مثل'املالئكة'كما ورد لفـظ -
حمالر'،'ملك اجلبال'، 'مالئكة العذاب'، 'محةملك الر' ،'يحملك الر'.

ملك املوت، وهو املوكّل يقبض : إليه، مثالاة فورد مضافوقد يكون لبعضهم أعمال خاص
اهللا األرواح عند املوت، وملك موكّل بالنار، وهو خازا، وجربيل األمني على وحي اهللا يرسله 

املطر والنبات، وإسرافيل املوكّل بالنفخ يف : ل بالقطر، أيإىل األنبياء والرسل، وميكائيل املوكّ
الئكة املوكّلون باألجنة يف األرحام، واملالئكة املوكّلون حبفظ أعمال بين آدم وكتابتها، الصور، وامل

.املالئكة املوكّلون بسؤال امليت إذا وضع يف قربه
امللقيات واشرات نشرا، والفارقات فرقا، أعظم جنود اهللا ومنهم املرسالت عرفا، والنفاملالئكة 

ذكرا، ومنهم النازعات غرقا والناشطات نشطا، والسابقات سبقا، ومنهماحبات سبحا، فالس :
الص3اجرات زجـرا  فالتاليات ذكراافات صفا، فالز .

حم، ماء، وملك الروخازن النار، وخازن السجربيل،: كر من أمساء املالئكةوالذي ذُ
إسرافيل املوكّلون باحلياة، فجربيل موكّل وجربيل وميكائيل، : ورؤساء املالئكة األمالك الثالثة

1-166ص ، 2الزينة ،ج:ازي الر.
.398ص،1جالطاهر بن عاشور،:اشورابن ع- 2
. 280وية، صاشرح العقيدة الطح: الحنفيالعزوأب- 3
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بالوحي الذي به حياة القلوب واألرواح، وميكائيل موكّل بالقطر الذي به حياة األرض والنبات 
.1لصور  الذي به حياة اخللق بعد ممامواحليوان، وإسرافيل املوكّل بالنفخ يف ا

:وفيما يلي بيان ملعىن بعض أمساء املالئكة الواردة يف صحيح البخاري، وأكثرها حضورا
: يف مثانية عشر موضعا من صحيح البخاري، نوردها يف اآليت'جربيل'ورد  لفظ :جربيـل

طـرف احلـديثرقم احلديث
سالم يعلمكم  دينكم  جاء جربيل عليه ال49

ه جربيل فينادي جربيل  بحفي... إذا أحب  اهللا العبد نادى جربيل3037

اللهم  أيده  بروح القدس : أجب عين3040
أو هاجهم وجربيل  معـك : مهأهج3041
يا عائشة هذا جربيل يقرأ عليك السالم 3045
أقـرأين  جربيل  على حرف  فلم أزل أستزيده3047
نزل  جربيل  فأمنـي فصليت معه 3049
فنظرت   فإذا فيها  جربيل 3059
خبرين ن جربيل 3151
فرتل جربيل ففرج صدري 3164
هذا جربيل أخذ برأس فرسه3773
مازال يوصيين جربيل باجلار5668

ه، فيحبه جربيل، فينادي إنّ اهللا حيب فالنا فأحب: إذا أحب اهللا العبد نادى جربيل:" rقال النيب -
جربيل يف أهل  السماء، إنّ اهللا حيب فـالنا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، مثّ يوضع له القبول يف 

.2"األرض

.3"أجب عين، اللّهم  أيده بروح القـدس:" rوقال -

.4"ى ظننت أنه سيورثّهمازال يوصيين جربيل باجلار،حتr ":وقال -

: العبد، وروي عن ابن عباس يف جربيل وميكائيل: 'اجلرب': "لّفظ والصيغةجربيل من حيث ال
إنّ : بوبية فأضيف جرب و ميكا إليه، قالمعىن إيل هو الر: كقولك عبد اهللا، وعبد الرمحن، األصمعي

.281نفسه، صالسابقالمرجع- 1

.1973،ص3رواه البخاري ،باب ذكر المالئكة، ج-2
.1176، ص 3رواه البخـاري ،باب ذكر المالئكة،ج-3
.2239، ص5رواه البخاري،باب الوصایة بالجاز ،ح-4
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جرب أضيف : اسم، يقال: جربئيل:  جرب عبد، وإيل اهللا، وقيل: عيد إيل، رجل إيل، ويقال: معناه
:جربئيل، جربييل، مثال جربئيل يهمز وال يهمز، وأنشد كعب بن مالك: وفيه لغاتإىل إيل، 

1يد الـدهر إالّ جربئيل أمامها::   شهدنا فما تلقى لنا من كتيبة

:وجربيل بالكسر وحذف اهلـمزة، قـال حسان
.2ليس له  كفاءوبروح القدس  ::     وجربيل رسول اهللا  فينــا    

.3جربعل، وجربين وجربين بالنون: مقصور، مثال:وجربيل 

هو اسم سيد املالئكة لدى بين إسرائيل، وقد : 'جربيل': جربيل من حيث املعىن والداللة
، فأما كلمة جرب فمعناها عند )إيل(، وكلمة )جرب(سبق اإلشارة إىل أنه مركب من كلمتني،كلمة 

فهي ' إيل'ن العربانية أنها مبعىن عبد، والتحقيق أنها يف العربانية  مبعىن  القوة، وأما اجلمهور نقال ع
. 4عند اجلمهور اسم من أمساء اهللا تعاىل

، وأيد به مجيع األنبياء عليهم السالم، نزل بالوحي rفجربيل هو امللك الذي أيد به حممد 
وقد :" ، قال ابن األثريrمع القرآن الكرمي نزل به على النيب على األنبياء بأمر  اهللا، كما هو احلال 

كان : ، قالوا 5"وعلّمه شديد القوى:" ورد يف صفة جربيل عليه السالم  أمر عظيم، قال اهللا تعاىل
من شدة قوته أنه رفع مدائن قوم لوط وكن سبعا  مبن فيها من األمم، وكانوا قريبا من أربعمائة 

الدواب واحليوان، وما لتلك املدن من األراضي واملعتمالت والعمارات وغري ألف، وما معهم من 
ن عنان الس ماء حىت مسعت املالئكة نباح ذلك، رفع ذلك كلّه على طرف جناحه حىت بلغ

.6الكالب وصياح ديكتهم، مثّ قلبها فجعل عاليها سافلها فهذا هو شديد القوى
اموس الذي نزل وح األمني، وروحومن ألقابه الرالقدس، وروح من أمر اهللا، وهو الن
سلبالرساالت على الر .

يف واحد ومخسني مرة يف صحيح البخاري، واحدة منها بلفظ ' الرسول'ورد لفظ : الرسول
النيب منها بلفظ املفرد عائد على46، و)سلالر(، وأربعة منها بلفظ اجلمع )سالةالر(املصدر 

:الم، حنملها مجيعا يف اآليتمنها يعود على عيسى عليه الساواحد، إالrّحممد
الصيغـة  طرف احلديث  رقم  الصيغـة  طرف احلديث  رقم ال

مفرد مضاف  حيبه  اهللا ورسوله  2812 الرسول حممد ص من  حممد عبد اهللا  ورسوله  07

.271یت لكعب بن مالك في دیوانھ، ص الب- 1

.16،ص 2الدیوان، شرح وتقدیم عبدأ مھنا، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط: حسان  بن ثابت-2
108و107،ص 3،مج) جبر(اللسان  ، مادة : ینظر ابن منظور-3
620،ص1التحریر والتنویر ،ج: ابن  عاشور-4
05سورة النجم ،اآلیة -5
.56، ص1،ج2005، 1البدایة والنھایة، تح مصطفى بن العدوي، دار اإلمام مالك، القاھرة، مصر،ط): أبو الفداء إسماعیل: (رابن كثی-6
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) مفرد (
مفرد مضـاف  ال جتتمع بنت رسول اهللا 

وبنت عدو اهللا

2943 ) مفرد(حممد ص   أن يكون اهللا ورسوله  16

مفرد مضاف  ترجعوا إىل رحالكم  برسول 
اهللا 

2978 )مضاف(حممد ص إميانا  باهللا ورسوله  26

مفرد مضاف  أن األرض هللا ورسوله  2996 ) كل الرسل(مجع 
مضاف 

يقا برسليدصإميانا يب وت 36

مفرد مضاف  حىت تلقوا اهللا ورسوله 2978 ) ص(مفرد حممد  هللا إىلمن كانت هجرته 
ورسوله ...فهجرته ورسوله

54

مفرد  مضاف رسول اهللا......  2552 مفرد  مضاف  فإن أحد ترخص  لقال 
رسول اهللا 

104

مفرد  مضاف رسول اهللا ص....  2562 مفـرد  إن اهللا  قد  أذن لرسوله  104
مفرد مضاف  وإنا اهللا  رسول اهللا  3013 مفـرد  مضاف  صوسلط عليهم رسول اهللا 112
مفرد مضاف  ليس هلم موىل يعرف اهللا 

ورسوله 

3313 مفرد مضاف صرسول اهللاعنأجب  442

مفرد مضاف أو يقول على رسول اهللا 3318 مفرد مضاف  وز من الرسل أول من جي 773
مفرد مضاف عصت  اهللا ورسوله وعصية 3322 مجع معـرفة  وال يتكلم يومئذ أحد إال 

الرسل 

773

مفرد مضاف عبده ورسوله احممدوأنّ 2352 مجع  معـرفة  اللهم  :وكالم الرسل يومئذ
سلم 

773

مفرد مضاف فقولوا عبد اهللا ورسوله  3261 مفرد مضاف إىل  
الضمري 

أشهد أن  حممدا  عبده 
ورسوله 

797

مجـع معـرفة  ا رجال آمنوا  باهللا وصدقو
املرسلني 

3083 مفرد مضاف إىل 
لفظ اجلاللة 

هو رسول  اهللا حممد ص  880

مفرد مضاف ّكم  لتعلمون أين رسول  إن
اهللا حقا 

3699 مفرد معرفة  ومسجد الرسول ص  1132

مفرد مضاف  أنكم  أطعتم  اهللا ورسوله  3757 مفرد  مضاف  ما أدري  وأنا رسول اهللا   1186

مفـرد مضاف  ى رجل يقتل رسول اهللا عل 3845 مفـرد  مضاف  ه  عبد اهللا  ورسوله أشهد أن 1273

مفرد مضاف ائتوا  عيسى عبد اهللا ورسوله  4206 مفـرد  مضاف ي  رسول اهللا تشهد أن 1289

مفرد مضاف يا حممد أنت رسول اهللا  4435 مقصودةمفرد نكرة  أمل أرسل إليكم رسوال  1347

مفـرد  مضاف لى حممد عبدك ورسولك ع 4520 مفرد مضاف  الذي حدثنا عنك رسول اهللا 1783

مفـرد  مضاف أشهد أين رسول اهللا  5128 مفرد مضاف  آمنت بك  وبرسولك  2104

مفـرد  مضاف ونقشت فيه حممد رسول هللا  5539 مفرد مضاف  اهللا ورسوله إالّ......  2241
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مفـرد  مضاف رسوله آمنا باهللا واتبعنا  5378 مفرد  مضاف  ي رسول اهللا نأو 2352

مصدر مضاف  برسالته اهللاصطفاك  3228 مفرد  مضاف  ذى اهللا ورسوله آه  فإن 2375

فأكون أول من جيوز من الرسل بأمته، وال يتكلم يومئذ أحد إالّ الرسل، وكالم :" rقال النيب -
.1..."الرسل يومئذ اللّهم سلّم

.2"أشهد أنّ ال إله إالّ اهللا، وأني رسول اهللا:"rوقال -
أنت الذي أخرجتك خطيئتك من اجلنة، فقال : أصبح آدم وموسى، فقال له موسى:" rوقول -

أنت  موسى الذي اصطفاك اهللا برساالته وبكالمه، مث  تلومين على أمر قدر علي قبل أن : له آدم
.3"أخلق

الراء والسني والالم أصل واحد، مصرف : سولالر: يغةفظ والصمن حيث اللّالرسول
منقاس، يدل على االنبعاث واالمتداد، فالرلس :السهلري الس،والرسل والرسلة الرؤدةفقة و الت .

. 4قطيع من اإلبل قدر عشر، يرسل بعد قطيع: لسوالرِ
ل سالر: د بعضها فيما يلييف كتب اللّغة واملعاجم معان كثرية، نور) رسل(وحتمل مادة 

والرلةس :الرواالنبعاث على مهلةؤدفق  والت ،.
والرل بالفتحس :هالسل من السري، وقد رسل بالكسر رسال ورسسليط الة، واإلرسال الت

واإلطالق والتسول، والرسالة والرسالة، والرسول املرسل أيضا، واجلمع أَوجيه، واالسم الررل س
ورسسالءل ور.
.افق لك يف النضال وحنـوهروالرسول امل-
.املنبعث: منبعثـة انبعاثا سهال، ومنه الرسول: وإبل مراسل-

.إذا  أمرته بالرفق، وتارة االنبعاث فاشتق منه الرسول: على رسلك: وتصور منه تارة الرفق فقيل
: الشاعروالرسول تارة يقال  للقول املتحمل، لقول

.أال أبلــغ أبــا  حفص رسوال 
لقد جاءكم رسول من :" والرسول يقال للواحد واجلمع، قال تعاىل. وتارة ملتحمل القول

. 5"أنفسكم

.217،ص1باب فضل السجود ،جرواه  البخاري،- 1
.880، ص 2رواه  البخاري ،باب الشركة  في الطعام ،ج- 2
.1251ص،3رواه البخاري ، باب فضل  موسى وذكره بعد ،ج- 3
.392مج ) رسل(مقاييس  اللغة ،مادة: ينظر بن فارس- 4
.129سورة  التوبة ،اآلیة - 5
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، ومل يقل رسل، ألنّ فعوال وفعيال يستوي فيهما املذكر واملؤنث، 1"إنا رسول رب العاملني:" وقال
إنا ذو ورسالة رب العاملني، ألنّ الرسول يذكر : عدو وصديق، وقيل معناه: لوالواحد  واجلمع، مث

. 2ورسل اهللا تارة يراد ا املالئكة، وتارة يراد ا األنبياء. ويراد به الرسالة كما تقدم
ورد لفظ األنبياء يف أربعة وأربعني موضعا من صحيح البخاري، بصيغ خمتلفة، منها : األنبياء

يف rة املفرد، وصيغة  التثنية، وصيغة اجلمع، وهي  الغالبة، وصيغة املصدر، كما  خص النيب صيغ
:حد عشر موضعا، نرصده مجيعها يف اآليت أ

الصيغـة  احلديث فطر رقم احلديث الصيغـة  احلديث فطر رقم احلديث

مجع معرفة وأنا خامت األنبياء   3342 مفرد مضاف  آمن  بنبيه رجل من أهل الكتاب   97

مفرد نكـرة  فإمنا عليك   نيب  وصديق    3472 مفرد معرفة  
موصوف 

مرحبا بالنيب الصاحل واالبن الصاحل 342

مصدر إن مما  أدرك  الناس  من كالم النبوة  3296 مجع   مضاف اختذوا  قبور أنبيائهم  مساجد  425

مجع نكـرة  يكلمون من غري أن يكونوا  أنبياء   3486 مفرد معرفة 
.خمصوص

السالم  عليك أيها النيب ورمحة اهللا  797

مفرد معرفة   مرحبا باألخ الصاحل والين الصاحل  3674 مجع معرفة  .النبيون حق وحممد حق 1069

مفرد مضاف  اشتد غضب اهللا على قوم  فعلوا بنبيه 3845 مفرد مضاف  يقضي اهللا على لسان نبيه ما شاء  1365

د معرفة مفر وتذهبون بالنيب  إىل رحالكم  4075 مفرد مضاف  فصم صيام نيب  اهللا داود   1874

مجع معرفة  أنذره  نوح  والنبيون من بعده  4141 مفرد نكرة  ما بعث اهللا  نبيا إالّ رعى الغنم 2143

مفرد  نكرة  ما بعث اهللا من نيب إال أنذره قومه  4141 مجع معرفة  األنبياء ال ختريوا بني 2281

مفرد نكـرة  إنه مل يقبض نيب قط حىت يرى  4173 مفرد نكرة  نيب حواريا لكلّإنّ 2691

مجع معرفة  الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني 4310 مفرد معرف  أنا  النيب ال كذب  أنا ابن عبد املطلب  2709

مفرد مضاف  أنت  نيب اهللا  وخليله  4435 النيب مفرد 
معرفة 

أصحاب النيب  /فيكم من صحب النيب
صاحب أصحاب النيب

2740

مفرد معرفة  مل يأذن اهللا بشيء ما أذن للنيب  4736 جم+مف نك
م

قرصت منلة  نبيا من األنبياء  2856

مفرد نكرة  لكل نيب  دعوة مستجابة  5945 مفرد نكرة  وما من نيب  إال قد أنذره قومه 2892

مثىن مع+ مفرد  .فجعل النيب والنبيان ميرون و النيب 5378 مفرد نكرة  مل يقله  نيب لقومه  2892

مفرد نكرة  كل نيب  يسأل  سؤاال  5946 مفرد نكرة 
مجع معرفة+

غزا  نيب  من األنبياء  2956

مفرد نكرة  .ما بعث  اهللا من نيب  وال استخلف 6773 مفرد  مضاف  بن نيب اهللا فيوسف نيب اهللا ابن نيب اهللا ا 3175

مجع مضاف   سؤاهلم  واختالفهم  على أنبيائهم  6858 مجع  معرفة  األنبياء أوالد عالت  3258

مصدر  .من سنة وأربعني جزءا من النبوة 6582 مفرد نكرة  وإنه  ال نيب  بعد  3268

مصدر  مل  يبق من النبوة إال مبشرات  5589 مجع مضاف  وسهم أنبياؤهم كانت  بنو إسرائيل تس 3268

مجع  معرفة  مثلي  ومثل  األنبياء  3341

.15سورة  الشعراء،اآلیة - 1

، ص 3بصائر ذوي التمییز،ج: وما بعدھا، والفیروز أبادي37، ص6اللسان، مج : وابن منظور. 392، ص2المقاییس، مج : ینظر ابن فارس- 2
.وما بعدھا69
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اخلرب، ونبأ : مجع نيب والنيب من النبأ حمركـة: 'األنبياء': يغةفظ والصاألنبياء من حيث اللّ
، وعلى هذا هو فعيل 1"نىبء عبادي أني  أنا الغفور الرحيم:" أخرب، ومنه اشتقت النيب ،قال: أنبأو

، وعلى هذا فهو فعيل مبعىن مفعول، غري أنهم تركوا 2"نبأين العليم اخلبري:" فاعل، قال تعاىلمبعىن 
فإنهم يهمزون هذه األحرف وال يهمزون غريها، ...إالّ أهل مكّة...اهلمزة يف النيب والربية، والذرية

بدل وألزم اإلبدال  مجع ما وخيالفون العرب يف ذلك، وجيمع نيب على نبيني وأنبياء، ألنّ  اهلمز ملّا أ
قالت :" ونبأته أبلغ من أنبأته، ويدلّ على ذلك قوله تعاىل...أصل المه حرف العلّة، كعيد وأعياد
، ومل يقل أنبأين بل عدل إىل نبأ الذي هو أبلغ، تنبيها على 3"من أنبأك هذا قال نبأين العليم اخلبري

.4حتقيقه، وكونه من قبل  اهللا
:يف اللّغـة معان عدة، جنملها يف اآليت) نبـأ(دة وحتمل مـا

.ونبأت يه األرض جاءت به- .   أتى من أرض إىل أرض فهو نابئ: نبأ-.   نبأ  مبعىن  طـرأ-
.الصوت اخلفي: والنبأة- .  اخلرب ،ألنه  يأيت من مكان آلخر: النبأ- .  الطريق الواضح: والنيبء-
.5ارتفــع: ونبـأ-

تعين سفارة بني اهللا وبني ذوي العقول، إلزاحة : 'النبوة': نبياء من حيث املعىن والداللةاأل
.فالنيب هو من نبأه اهللا خبرب السماء، واألنبياء مجع نيب. عللهم يف أمر معادهم ومعاشهم

حب ون إالّ صاـأنّ النيب ال يك: وقد ذكر العلماء فروقا بني النيب والرسول، هذا ملخصها
سول رسوال لغري اهللا تعاىل، فال يكون صاحب معجزة، واإلنباء عن الشيء معجزة، وقد يكون الر

قد يكون من غري حتميل النبأ، واإلرسال ال يكون إالّ بتحميل، والنبوة يغلب عليها اإلضافة إىل 
سالة تضاف إىل رالنيب، فيقال نبوة النيب، ألنه يستحق منها الصفة  اليت هي على طريق الفاعل، وال

سالة مجلة من البيان حيملها القائم ، ومل يقل بنبويت، والر"برساليت: "اهللا ألنه املرسل ا، وهلذا قال
. 6ا يؤديها إىل غريه، والنبوة تكليف القيام بالرسالة

مل يأمره أن فالنيب هو من نبأه  اهللا خبري السماء، فإن  أمره أن يبلغ غريه، فهو نيب رسول، وإن 
يبلّغ غريه، فهو نيب وليس برسول، فالرسول أخص من النيب، فكلّ رسول نيب، وليس كلّ نيب 

.49سورة الحـجر ،اآلیة  - 1
.03سورة التحریم ،اآلیة - 2
.03سورة التحریم اآلیة - 3
15و14، ص5بصائر ذوي  التمییز ،ج: ینظر الفیروز أبادي - 4
.164،ص1مج ) نبأ(اللسان ،مادة :  ، وابن منظور385، ص5مقاییس اللغة ، مج : ینظر ابن  فارس- 5
.285روق اللغوية ، تح عماد زكي البارون ، المكتبة التوفيقية، مصر، دط، دت ،ص الف:  أبو هالل  العسكري- 6
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رسوال، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة 
.1وغريها، خبالف الرسل، فالرسالة أعم من جهة ننفسها، وأخص من جهة أهلها

بصيغها املختلفة إفرادا وتثنية ومجعا، وبصيغة 'سل واألنبياءالر'ولقد كثر ورود ألفاظ 
املصدر، ذلك للتأكيد  على أنّ إرسال األنبياء والرسل من أعظم نعم اهللا على خلقه، وخصوصا 

م يتلوا لقد من اهللا على املؤمنني إذ بعث فيهم رسوال من أنفسه:" ، كما يقول تعاىلrسيدنا حممد 
.2عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب واحلكمة، وإن  كانوا من قبل لفي ضالل مبني

: أمساء األنبياء الواردة يف صحيح البخاري
: وردت  يف صحيح  البخاري أمساء مخسة عشر نبيا، حنملها  يف اآليت

اموعبالوصفباالسماسم النيباموع وروده بالوصف وروده باالسم اسم النيب  
220022موسى 16ضمن العدد 1602آدم 

010001هارون 030003نـوح 
010001داود 150217إبراهيم 
040001سليمان 060006إمساعيل 
010004حيي 010001إسحاق 

150015عيسى 010001أيوب 
211132حممد 030003يوسف 
030003يونس 

:وفيما يلي تفصيل يف كلّ اسم من أمساء األنبياء السابق ذكرها
:    يف ستة عشر موضعا من صحيح البخاري، نرصدها يف اآليت'آدم'ورد لفظ : آدم

طرف احلديثرقم حلديثطرف احلديثرقم حلديث 
قرون بين آدمبعثت من غري 3364.وهذهقال هذا آدم،342

إن اهللا كتب على ابن آدم حظه 5889كذلك استغاثوا بآدم فبينما هو1405
يكرب ابن آدم ويكرب معه اثنان 6058خلق اهللا آدم وطوله ستون ذراعا 3148
لو أن  البن آدم مثل داود 6073قال يدخل اجلنة على صورة آدم 3148
ميأل عني ابن آدم إال التراب ال6073على صورة  أبيهم  آدم 3149
أول من يدعى يوم القيامة آدم 6164صبح آدم   وموسى أ3228

.116شرح  العقيدة  الطحاوية ، ص: ينظر أبو العز الحنفي1
.164سورة آل عمران  ،اآلية - 2
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قلت جلربيل من هذا؟ قال هذا آدم، :" يف احلديث الطويل الذي فرضت فيه الصالةrقال النيب -
دة عن مشاله أهل بنيه، فأهل اليمني منهم أهل اجلنة، واَألسوِ* وهذه اَألسوِدة  عن ميينه ومشاله نسم

. 1النار، فإذا نظر عن ميينه ضحك  وإذا نظر قبل مشاله بكى
لبيك  : هذا  أبوكم آدم، فيقول: أول من يدعى يوم القيامة آدم، فتراءى ذريته، فيقال:" rوقال-

وسعديك، فيقول أخرج بعث جهنـم من ذريتك، فيقول، يا رب كم أخرج، فيقول أخرج من 
.2"سعنيكلّ مائة تسعة وت

عليه السالم هو أبو البشر، ذكر أنه أفعل ،وصف مشتق 'آدم':فظ واملعىنآدم من حيث اللّ
آدم : أمساء األنبياء كلّها أعجمية إالّ أربعة: من األدمة، ولذا منع من الصرف، قال اجلواهري

هو اسم : قوممسي آدم ألنه خلق  من أدمي األرض، وقال:وصاحل وشعيب وحممد، قال ابن عباس
التراب  بالعربانية، آدم فسمي : سرياين أصله آدم بوزن حاتام عرب حبذف الثانية، وقال الثعاليب

.3سنة960آدم به، وقيل عاش 
وقيل آدم مشتق من األدمة، ومن أدمي األرض، حنو اشتقاقهم يعقوب من العقب، وإدريس من 

. 4ى وزن فاعل، كآزر وعازر وعابر وأشباه ذلكالدرس، وإبليس من اإلبالس، وما آدم إالّ عل
هو اسم اإلنسان األول أيب البشر يف لغة العرب، ملاّ يرد مضافا إليه حنو ابن آدم، أو نفآدم إذ

لم عليه وضعه لنفسه بإهلام من ، وعند مجيع أهل األديان، وهو ع'أبوهم' ، أو'أبوكم'موصوفا بلفظ 
أنّ اهللا ، 5..."وعلّم آدم األمساء كلّها:" وظاهر القرآن يف قوله تعاىل..للغةاهللا تعاىل كما وضع مبدأ ا

يف األحاديث مبعىن ) آدم(عز وجلّ أمساه ذا االسم من قبل خروجه من جنة عدن، وقد ورد اسم 
، داللة على اإلنسان مطلقا، أو موصوفا)ابن آدم(أيب البشر اإلنسان األول، ملّا يرد مضافا إليه، حنو 

).أبوهم(، أو )أبوكم(بلفظ 
: يف ثالثة مواضع من صحيح البخاري، نرصدها يف اآليت'نوح'ورد لفظ :نـوح

.230،ص3التحرير والتنوير، ج: ، وينظر الطاهر بن عاشور29سورة  العنكبوت ،اآلية - 1
.135،ص 1باب كيف فرضت الصلوات،ج: بخاريرواه ال- 2
.137،138،ص1اإلتقان في علوم القـرآن ،ج: السيوطي- 3
.138، ص1ج،المرجع نفسه- 4
.31سورة البقـرة ،اآلیة - 5
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إني أنذركموه، وما من نيب إالّ قد أنذره قومه،  :" يف معرض احلديث عن الدجالrقال النيب -
مون أنه أعور، وأنّ اهللا تعل: لقد أنذره نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قوال مل يقله نيب لقومه

.1"ليس بأعور
نعم،  أي رب، فيقول : هل بلّغت؟، فيقول: جييء نوح وأمته، فيقول اهللا تعاىل:" rوقال 
rحممد : من يشهد لك؟ فيقول: ال ما جاءنا من نيب، فيقول لنوح: هل بلّغكم؟ فيقولون: ألمتـه

. 2"وأمته فنشهد أنه قد بلّغ
ل الرسل إىل أهل األرض، يا نوح أنت أو: نوح، فيأتون نوحا، فيقولوناذهبوا إىل :" rوقال 

. 3..."ومساك اهللا عبدا  شكورا
النون  والواو :" سعريف، جاء يف املقايياسم نيب معروف ينصرف مع العجمة والت: 'نوح'ـف

: حيانتناوحت الرواحلاء أصل يدل على مقابلة الشيء للشيء، ومنه تناوح اجلبالن، إذا تقابال، و
قال اجلواليقي. 4"تقابلتا يف املهب :ما : ب، ومعناه بالسريانية الشاكر، وقال احلاكمأعجمي معرإن

ى نوحا لكثرة بكائه على نفسه، وامسه عبد الغفّيسمك بفتح امليم وسكون لْار، وهو نوح بن م
وهو ...مومة بعدها واو ساكنةتوشلخ بفتح امليم وتشديد املثناة املضالالم بعدها كاف، ابن م

ه اهللا إىل ثعند العرب، ويعد نوح أبا ثانيا للبشر، بعد وقوع الطوفان، وهو أول رسول بع5إدريس
ر تسعمائة ومخسني سنة، وهو ظاهر قوله تعاىلالنفلبث فيهم ألف سنة إالّ مخسني :" اس، وقد غم

.6"عاما
نرصدها يف وعشرين موضعا من صحيح البخاري،يف أربعة' إبراهيم'ورد اسم : إبراهيم 

:آليت ا
تعليـق طرق احلديث ديثاحلرقمتعليق طرق احلديث رقم احلديث

فيأتون إبراهيم فيقولون يا3182مضاف إليه فبلغت به أساس إبراهيم 1509
براهيمإ

منـادى

مضافة إبراهيمبركة  بدعو3185مضاف إليه اقتصروا على قواعد  إبراهيم 1506
كما صليت على إبراهيم3190أن إبراهيم حرم مكة ودعا  2022

.1113،ص 3باب  كيف  يعرض اإلسالم على النبي، ج،رواه البخاري- 1
.1215،ص 3، ج" رسلنا  نوحا إلى قومهولقد أ: "وجّلباب قال اهللا عز،رواه البخاري- 2

.1216و 1215،ص1،ج" ولقد أرسلنا نوحا  إلى قومه"باب :رواه البخاري -  3

..367،ص 5ابن فارس  مقاييس الدولة ،ح- 4
.50،ص 2ج،، ينظر المصدر نفسه138، ص2اإلتقان ، ج: السيوطي-5
.13سورة العنكبوت، اآلية - 6
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براهيمإحنن أحق بالشك من 3192ثل ما حرم إبراهيم مكة مب2736
3171مضا وضم براهيم بهوأنا أشبه ولد إ3204القيامة إبراهيم ل من يكسى يوم أو

ضام
رأيت عيسى وموسى  3255وصف مضا ابن  خليل  اهللا 3175

وإبراهيم 
وصف مضاائتوا خليل الرمحن4206ختنت إبراهيم عليه السالم ا3178
مضاف إليهال ورب إبراهيم5728يكذب  إبراهيم إال ثالثا 3179
على إبراهيم خكان ينف3180

هو اسم : بن تارح، قيلب باخلليل، وهو إبراهيمسول العظيم امللقّهـو اسم الر: إبراهيم
إبراهام وقرئ به، : إبراهيم، وقالوا: قدمي ليس عربيا، وقد تكلّمت به العرب على وجوه أشهرها

وإبراهم حبذف الياء وإبرهم، وهو اسم سرياين معناه؟ أب رحيم، فمعىن إبراهيم على هذا أبو أمم 
ر ولد يف أور الكلدانيني سنة ستة مشتق من الربمهة، وهي شدة  النظر،  وهو ابن آز: كثرية، وقيل

.  1ةسن)175(وتسعني وتسعمائة وألف قبل ميالد املسيح، وعاش مائة ومخس وسبعني 
يا عائشة، لوال أنّ قومك حديث عهد جباهلية ألمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه :"rقال النيب -
2"يا،فبلغت به أساس إبراهيمأخرج منه،وألزقته باألرض، وجعلت له بابني،بابا شرقيا، وبابا غربما

وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنّ أناسا من أصحايب  يؤخذ م ذات :"...rوقال -
. 3..."إنهم مل يزالوا مرتدين على أعقام منذ فارقتهم: أصحايب أصحايب، فيقول: الشمال، فأقول

إنه أول رسول بعثه اهللا إىل أهل ائتوا نوحا، ف:" يف معرض احلديث عن يوم القيامةrوقوله -
ائتوا : لست هناكم، وبذكر سؤاله ربه ما ليس به علم فيستحي، فيقول: األرض، فيأتونه فيقول

".خليل الرمحن
وإنّ العرب أشد اختصاصا بإبراهيم من حيث إنهم يزيدون على نسبهم  إليه بكوم حفظة 

.4فية خبالف أهل الكتابنييطـرأ عليهم دين خيالف احلنحرمه، ومنتمني  قدميا للحنيفية، ومل ي
وقد جاء وصفه خبليل اهللا، وخليل الرمحن، واخلليل يف كالم العرب الصاحب املالزم، الذي 

وتطلق ...لة للمكانواحي املتخلّال خيفى عنه شيء، من أمور صاحبه، مشتق من اخلالل، وهي الن

.701،ص1التحرير والتنوير، ج: ، وابن  عاشور138، ص2اإلتقان، ج:ينظر  السيوطي- 1
.1222، ص 3، ج"واتخذ اهللا إبراهيم خليـال:" رواه البخاري ،باب قول اهللا  تعالى - 2
.4206، ص 4، ج"وعلّم آدم  األسماء كلّها:" باب  قول اهللارواه البخاري،- 3
.700ص 1التحریر والتنویر، ج: الطاھر بن عاشور- 4
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ة رضا اهللا عنه ، إذ علم كلّ واحد ىن اختاذ اهللا إبراهيم خليال شدومع...اخللّة على الصحبة اخلالصة
. 1أنّ اخللّة احلقيقية تستحيل على اهللا فأريد لوازمها

: يف أربعة مواضع من صحيح البخاري، نرصدها يف اآليت' إمساعيل'ورد اسم : إمساعيل
. 2"اعتقيها فإنها  من ولد إمساعيل:"rقال النيب -
.3يرحم اهللا أم إمساعيل، لوال  أنها عجلت لكان زمزم عيينا معينا: " rوقال -
إنّ  أباكما كان يعوذ ا إمساعيل وإسحاق أعوذ بكلمات اهللا :" يعوذ احلسن واحلسنيrوقوله -

. 4"التامـة، من كلّ شيطان وهـامة، ومن كلّ عني المـة
.هـو أكرب ولـد إبراهيم: وإمساعيـل
ورد اسم إسحاق يف موضع واحد من صحيح البخاري، معطوفا على لفظ : إسحـاق

، وإسحاق هو ..."إنّ أباكمـا كان يعوذ ما إمساعيل وإسحاق" ابق،يف احلديث الس'إمساعيل'
د إمساعيل بأربع عشرة سنة، وعاش مائة ومثانني سنة، ومعناه قيل ولد بعولد إبراهيم األصغر، 

. 5)حاكالض(بالعربانية 
.يف ثالثة مواضع من صحيح البخاري) يوسف(ورد اسم : يوسف

اللّهم سبع ":rوقال . 6"إنكن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس:" rقال النيب -
.8"اس يوسف، نيب اهللا، ابن نيب اهللا، ابن خليل اهللافأكرم النr ":وقال -. 7"كسبع يوسف

هو يوسف بن يعقـوب بن إسحاق بن إبراهيم، وهو أحد األسباط، اسم عرباين، و: يوسف
وكـان يوسف أحب أبناء يعقوب عليهما السالم إليه، وكـان فرط حمبة أبيه إياه سبب غرية 

.، وقـد جاء وصفـه بالكرمي9إخوته منه
:يف ثالثة مواضـع من صحيح البخاري، هي'يونس'ورد اسم : يونس

. 1"إني خري من يونس: ولن أحدكميق:" rقال النيب -

.211ص5ينظر  المرجع  نفسه،ج- 1
.898،ص2جرواه البخاري ،باب من ملك من العرب رفيقا، - 2
.1226، ص3ح>> يزفون <<رواه البخاري ،باب - 3
.1233،ص 3ح>> يزفون <<رواه  البخاري ، باب  - 4
.138،ص 3اإلتقـان ،ج:السيوطي- 5
.236،ص1ن يشهد الجماعة ،جرواه  البخاري ،باب حد المريض أ- 6
.342،ص1رواه البخاري ،باب دعاء النبي علية وسلم ، ج- 7
.             1224، ص3، ج"واتخذ اهللا إبراهيم خليال"رواه البخاري ، باب - 8
.206و205، ص12التحرير والتنوير، ج: ، والظاهر بن عاشور138، ص2اإلتقان ، ج: ينظر السيوطي- 9
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ـّلوا بني أنبياء اهللا، فإنه ينفخ يف الصr ":وقوله - موات ومن يف ور، فيصعق من يف السال تفض
األرض إالّ من شاء اهللا، مثّ ينفخ فيه أخرى، فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش، فال 

.2"إنّ  أحدا أفضل من يونس بن مىت: ،أم بعث  قبلي، وال أقول...أدري أحوسب بصعقته
.3"أنا خري من يونس بن متى: ال ينبغي لعبد أن يقول:" rوقوله 

هو ابن مىت بفتح امليم وتشديد التاء الفوقية مقصور، 'يونس':يونس من حيث اللفظ واملعىن
أنه لبث يف : الكوقد قيل إنه كان يف زمن ملوك الطوائف من الفرس، روى ابن أيب حامت عن أيب م

يوما، التقمه ضحى ولفظه عشية، : بطن احلوت أربعني يوما، وقيل سبعة أيام، وقيل ثالثة، وقيل
وهو اسم من سبط زبولون من بين إسرائيل، بعثه اهللا إىل أهل نينوى عاصمة األشوريني، بعد 

.4خراب بيت املقدس، وذلك يف حدود القرن احلادي عشر قبل اهلجرة
يف مقام تزكيته وتفضيله، ملا عرف به من كثرة صالة، وتسبيح يف 'يونس'ورد اسم وقد 

.5إنّ العمل الصاحل يرفع صاحبه إذا عثر: خاء، لذا  قيللراوقت 
:يف عشرين موضعا من صحيح البخاري، نرصدها يف اآليت'موسى'ورد اسم : مـوسى

.1254،ص3، ج"وإن  يونس  لمن المرسلين:" اري ، باب قوله تعالىرواه البخ- 1
1254،1255، ص 3وإن يونس لمن المرسلين، ج:"رواه  البخاري ،باب قوله تعالى- 2
.1255، ص 3رواه  البخاري، الباب نفسه ،ج- 3
.34،ص6التحرير والتنوير ،ج:، والطاهر بن عاشور 140،ص2اإلتقان ، ج:ينظر السيوطي- 4
.125،ص5الكشاف ،ج: ينظر الزمخشري- 5

طرق احلديثرقم احلديثطرف احلديثرقم احلديث
رأيت ليلة أسري يب موسى رجال  آدم 3067من بين إسرائيل بينما موسى يف مأل74
وأما  موسى  فجعد آدم 3177فأوحى اهللا إىل موسى : قال موسى ال74
إن موسى كان رجال حييا ستريا 3223نسأل  موسى  السبيل إليه 74

دم ومـوسى احتـج  آ3228يرحم اهللا موسى، لوددنا لو صرب 122
أنت ملوسى الذي اصطفاك  اهللا وكان موسى يغتسل  وحده 274
.أنا موسى، قال موسى مث مررت مبوسى،هـذا موسـى 342

فكانت األوىل من موسى نسيانا4498فأنا  أحق  مبوسى  منكـم 1900
رأيت  عيسى وموسى  وإبراهيم 3855ال ختريوين  على مـوسى 2280
وأما موسى  فآدم  جسيم  سبط3225ذا موسى باطش جانب العرش فإ2280
رحم  اهللا موسى قد أذي2981
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هل تعلم أحدا أعلم منك؟ : بينما موسى يف مأل من بين إسرائيل، جاءه رجل فقال:" rقال النيب-
له بلى، عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه، فجعل اهللا: موسىىلإقال موسى ال، فأوحى اهللا 

. 2"فأنا أحق مبوسى منكم:" يف صيام يوم عاشوراءrوقوله- . 1...احلوت آية
ال ختريوين على موسى، فإنّ الناس يصعقون يوم القيامة، فأصعق معهم، فأكون أول :" rوقال -

أكان فيمن صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن : من يفيق، فإذا  موسى باطش جانب العرش، فال أدري
. 3"استثىن اهللا

رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأمحر جعد عريض الصدر، وأما موسى :" rوقال -
.4*"فآدم جسيم   بسيط، كأنه من رجـال الزط

يف مواضع خمتلفة منها ما هو يف باب وصف يوم البعث ويكون فيه، ' موسى'قد ورد  لفظ 
يعقوب عليهما السالم، وهو رسول اهللا وموسى هو ابن  عمران بن يصهر بن فاهث بن الوي بن

لد مبصر يف حدود سنة ألف ومخسمائة قبل ميالد وإىل بين إسرائيل وصاحب شريعة  التوراة، 
مبعىن ) مـو(ب من كلمتني، كلمة إنه مركّ: اسم سرياين قيل'موسى'عيسى عليه السالم، ولفظ 

الم قرب موسى، وتويف موسى عليه السمبعىن املنقـذ، وقد صارت يف العربية ) سى(املاء، وكلمة 
.5قبل ميالد عيسى380أرحيا سنة مثانني وثالمثائة 

يف rقول النيب :يف موضع واحد من صحيح البخاري، هو'هارون'ورد لفظ : هـارون
.6"مرحبا بك من أخ  ونيب: هارون فسلمت عليه،فقالفأتينا على:"..حديث املعراج

هو أخو موسى عليهما السالم، وهو هارون بن : 'هارون':فظ واملعىنلّهارون من حيث ال
عمران من سبط الوى، ولد قبل أن يأمر فرعون  بقتل أطفال بين إسرائيل، وهو أكرب من موسى، 
وملّا كلّم اهللا موسى بالرسالة أعلمه بأنه سيشرك معه أخاه هارون  فيكون كالوزير له، وأوحي إىل 

موسى هو الرسول األعظم، وكان معظم وحي اهللا إىل هارون على لسان هارون أيضا، وكان
موسى، وقد جعل اهللا هارون أول كاهن لبين إسرائيل ملّا أقام هلم خدمة خيمة العبادة، وجعل  

.40،ص1رواه البخاري، باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه السالم في البحر إلى الخضر، ج- 1
.704،ص2رواه البخاري، باب صيام  يوم عاشوراء ج- 2
.849، ص 2رواه البخاري، ما يذكر في الخصومة بين المسلم واليهودي،ج- 3
.1269،ص3ج،.."واذكر في الكتاب موسى " باب،رواه البخاري- 4

.جنس طوال من السودان: الزط-*

.798،ص1التحرير والتنوير،ج: ، والطاهر بن عاشور139، ص2اإلتقان ،ج: ينظر السيوطي- 5

.1173،ص3، باب ذكر المالئكة ،جرواه  البخاري- 6
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' هارون'الكهانة يف نسله، وقيل كان طويال، فصيحا جدا، مات قبل موسى، وذكر أنّ معىن 
.1بالعربانية احملبب

، يف rيف حديث املعراج، يف معرض ذكر األنبياء الذين مر م النيب ' هارون'اء ذكر اسم وج
.طريقه إىل سدرة املنتهـى

:يف سبعة مواضع من صحيح البخاري نرصدها يف اآليت' داود'ورد  لفظ  : داود
احلديثفطررقم احلديثاحلديثفطررقم احلديث

فتحاكما إىل داود ،سليمان  بن داود 3244داود أحب الصالة إىل اهللا صالة1079
خفف على داود  القراءة 4436وأحب الصيام إىل اهللا صيام  داود 1072
أوتيت  مزمارا  من مزامري داود 4761فصم صيام نيب اهللا داود 1874
خفف على داود القرآن 3235

عليه السالم، وأحب الصيام إىل اهللا صيام داود، أحب الصالة إىل اهللا صالة داود:" rقال النيب -
.2"وكان ينام نصف  الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما

مثلي ومثل الناس، كمثل رجل استوقد نارا، فجعل الفراش وهذه الدواب تقع يف :" rوقال -
إنما : بن إحدامها، فقالت صاحبتهاكانت امرأتان معهما ابنامها، جاء الذئب فذهب با:النار، وقال

ذهب بابنك، وقالت األخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إىل داود، فقضى به للكربى، فخرجتا 
ال تفعل : ائتوين  بالسكني أشقه بينهما، فقالت الصغرى: على سليمان ابن داود فأخربتاه، فقال

. 3"يرمحك اهللا، هو ابنها، فقضى به للصغرى
، وهو داود بن 4اسم أعجمي ال يهمز' داود': جاء يف اللسان: يث اللفظ واملعـىنداود من ح

قبل املسيح، وتويف يف 1085بن يسى من سبط يهوذا من بين إسرائيل، ولد بقرية بيت حلم سنة 
مي قبل امليالد،كان يف شبابه راعيا لغنم أبيه، له معرفة بالنغم والعزف، والر1015أورشليم سنة
بور ملكا عليهم، وأتاه اهللا النبوءة وأمره بكتابة الز) شاول(يعه اإلسرائيليون بعد موت باملقالع، با

.5املسمى عند اليهود باملزامري
وقد جاء  ذكر داود يف األحاديث النبوية على سبيل التمثيل والتد شبيه،إذ ميثل منوذجا يف التعب

.، واملكلّف بالعمل بههللكتاب املرتّل عليهللا عز وجلّ يف صالته وصيامه، وطريقة قراءته

.494، ص2التحرير والتنوير، ج، والطاهر بن عاشور139، ص2اإلتقان ،ج: ينظر السيوطي- 1

.380،ص1رواه البخاري ، باب قيام  النبي صلى اهللا عليه وسلم حتى ترم قدماه ،ج- 2
.1261،ص3ج..." ووهبنا لداود سليمان :" رواه البخاري، باب قوله تعالى - 3
.، مادة  داود 563،ص2اللسان ، مج : ابن منظور- 4
.339و338،ص 7التحرير والتنوير ،ج: ، وابن عاشور140و139،ص2جاإلتقان ،: ينظر السيوطي- 5



175

: يف ثالثة مواضع من صحيح البخاري، هي' سليمان'ورد لفظ :سليمان
نين اهللا منه، فأردت أن كإنّ عفريتا من اجلن تفلّت علي البارحة ليقطع الصالة فأم:"rقال النيب -

قول أخي تليه كلّكم، فذكرأربطه إىل سارية من سواري املسجد، حتى تصبحوا وتنظروا إ
. 1رب اغفر يل وهب يل ملكا ال ينبغي ألحد من بعدي:" سليمان

قال سليمان بن داود ألطوفن اللّيلة على سبعني امرأة، حتمل كلّ امرأة فارسا :" rوقال النيب -
. 2جياهد يف سبيل اهللا

...". ني أشقه بينهماكفقال ائتوين بالسفخرجا على سليمان بن داود فأخربتاه،:" rوقال 
غة اسم علم بتصغري سلمان، قال يف اللّ'سليمان': فظ واملعنـىسليمان من حيث اللّ

فالسالمة أن يسلم اإلنسان حة والعافية،ه من الصابالسني والالم وامليم معظم ب:"سصاحب املقايي
. 3"ن العاهـة واألذىم

اثنتني وثالثني 1032سبط يهوذا، ولد سنة يسى منوسليمان هو النيب سليمان بن داود بن 
قبل املسيح، وولّي ملك 975وألف قبل املسيح، وتويف يف أورشليم سنة  مخس وسبعني وسبعمائة 

إسرائيل وقد عظم ملك بين إسرائيل يف مدته، وهو الذي أمر ببناء مسجد بيت املقدس وكان نبيا 
.4حكيما شاعرا

النيب يف معرض التأكيد على ما أويت سليمان عليه السالم من ' ليمانس'وقد جاء ذكر اسم 
. تسخري اجلن والريح والطري، والقوة وامللك واحلكمة: نعم، مل يؤا أحد قبله وال بعده، منها

:أيوب
:يف موضع واحد من صحيح البخاري، هو'أيوب'ورد لفظ

ا، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب حيتثي يف ثوبه، بينما أيوب يغتسل عريان:" rقال النيب
5"بلى وعزتك، ولكن ال غىن يب عن بركتك: يا أيوب، أمل أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: فناداه ربه

5"بركتك

جوع، ومنع لفظ الر:واألوب أو األوبة: من األوب'أيوب': فظ واملعىنأيوب من حيث اللّ
احلجاز  وجند، ألنّ العرب اعتربت القبائل البعيدة عنها رف، إذ مل يكن من عربمن الص) أيوب(

.176،ص1،جدالغريم يربط في المسجباب األسير أو:رواه البخاري - 1
.1260، ص3، ج"ووهبنا  لداود سليمان :" رواه البخاري ،باب  قوله تعالى - 2
.) س،ل، م(مادة  273،ص7لسان ، مجال: ، وينظر ابن منظور90، ص3،مقاييس اللغة ،مج : ابن فارس- 3
.630، 629، ص1التحریر والتنویر،ج: ، والطاھر بن عاشور141، ص2اإلتقان، ج: ینظر السیوطي- 4

.107، ص1رواه البخاري، باب من اغتسل عریانا وحده في الخلوة، ومن ستر فالستر أفضل، ج- 5
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. 1عجما
وأيوب نيب اهللا، قيل إنه عريب األصل من أرض عوص، يف بالد أدوم، وهي من بالد حوران، 

هو يوباب ابن حفيد : امسه غوض، وقيل: هو أيوب ابن ناحور أخي إبراهيم، وقيل: وقيل
موسى يف القرن اخلامس عشر قبل املسيح، أي يف القرن احلادي كان بعد إبراهيم، وقبل...عسيو،

غة العربية، إنّ الكتاب املنسوب إليه يف كتب اليهود أصله مؤلّف باللّ: والعشرين قبل اهلجرة، ويقال
اريخ أنّ نقله إىل العربانية على سبيل املوعظة، فظن كثري من الباحثني يف التالسالم وأنّ موسى عليه 

.2"قبيلة عربية وليس ذلك ببعيدأيوب من 
:يف اآليت ملها يف أربعة عشر موضعا من صحيح  البخاري  جن)  عيسى(ورد لفظ :عيسـى 

طرف احلديثرقم احلديثطرف احلديثرقم احلديث

أنا أوىل الناس بابن مرمي 3258ليوشكن أن يرتل فيكم ابن مرمي  حكيما 2109
رأى عيسى  بن مرمي  رجال يسرق 3260ا، وعبورأيت عيسى رجال مر3067
ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي 3261......فإذا حيي وعيسى ومها  ابنا  3247
كيف  أنتم  إذا  نزل  ابن مرمي فيكم 3265عيسى عبد اهللا ورسوله وكلمته وأن3252ّ
عيسى عبد اهللا ورسوله وكلمة اهللا ائتوا 4206عيسى :مل يتكلم يف املهد إال ثالثة3253
عليكم بعيسى فإنه روح اهللا وكلمته 7072رأيت عيسى  وموسى  وإبراهيم 3255
عريض الصدر .....فأما عيسى  فأمحر3255

الذي نفسي بيده، ليوشكن  أنّ يرتل فيكم ابن مرمي حكما مقسطا، فيكسر و:" rقال النيب - 
.3"يضع اجلزية ويفيض املال حتى ال يقبلـه أحدالصليب،ويقتل  اخلرتير، و

ال يأخي موسى، رجال آدم، طويبرأيت ليلة أسري:" يف معرض حديثه عن اإلسراءrوقال -
جعدا،كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجال مربوع اخللق  إىل احلمرة والبياض سبط الرأس، 

.4"ن اهللا عليهت مالكا خازن النار  والدجال، يف آيات أراهيأرو
. 5..."ائتوا عيسى عبد اهللا ورسوله، وكلمة اهللا وروحه: فيقول:"...يف حديث الشفاعةrوقال -

. 5..."وروحه

.34،ص6التحرير والتنوير،ج: عاشور، والطاهر بن .210،ص1اللسان،مج : ينظر ابن منظور- 1
.34و33،ص،6التحرير والتنوير،ج:الطاهر بن عاشور- 2
.774، ص2رواه  البخاري ،باب قتل الخنزير، ج- 3
.1183و1182،ص3والمالئكة  في السماء ،جرواه البخاري، باب إذا قال أحدكم آمين،- 4
.1625و1624،ص4ج،"سماء كلها وعلم آدم  األ: "باب قوله تعالىرواه البخاري،- 5
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اسم معرب من شيوع أو يسوع، وهو اسم عيسى ' عيسى': عيسى من حيث اللّفظ واملعىن
مة وثقل ترتيب بن مرمي قلبوه يف تعريبه قلبا مكانيا لبحري على وزن خفيف، كراهية اجتماع العج

نظيم على حروف الكلمة، فإنّ حريف علة يف الكلمة وشينا، واخلتم حبرف حلق ال جيري هذا الت
ها خلقية فهي مبدأ النموا العني ألنا، فقد طق، مثّ طبيعة ترتيب احلروف مع  التنفس عند النطق

. 1ملةحركوا حروفه حبركات متناسبة، وجعلوا شينه املعجمة الثقيلة سينا مه
: وعيسى. 2السيد أو املبارك: فعيسى اسم سرياين عرباين يشوع أو أيشوع، معناه يف العربانية

، وهو 589ماء قبلها سنة قبل اهلجرة، ورفع إىل الس622هو عيسى بن مرمي، ولد من غري أب سنة 
. 3رسول بشرع ناسخ  لبعض أحكام التوراة

الصورة األوىل : على ثالثة صورrسالم يف أحاديث النيب عليه ال'عيسى'وقد ورد اسم 
3253-3252-3247-3067رقم : وكان  ذلك  يف سبعة مواضع من الصحيح هي) عيسى(بلفظ 

-3255-4206-7072.

ه مرمي بنت عمران، وكان ذلك يف ستة ىلنسبة إ) ابن مرمي(ورد بوصف : ورة  الثانيةوالصأم
) ابن مرمي(، و 3265-3261-3260- 3258-3253- 2069: يمواضع من الصحيح  ه

هو أحد األلقاب اليت عرف ا  عيسى عليه السالم، وهو وصف باالسم لتمييز املسمى، ولقد 
تعارفت العرب على ذكر اسم األب يف ذكر األعالم  للتمييز وهو املتعارف، وتذكر األم يف 

مسية، قبل أن يلحق بأيب  سفيان يف زمن معاوية زياد بن: النسب إما للجهل باألب، كقول بعضهم
.4عمر بن هند، وهو عمرو بن ملك  العرب: بن أيب سفيان، وإما ألنّ ألمة مفخرا عظيما كقوهلم

كلمة اهللا وروحه، حبسب روح اهللا وكلمته، أو(ورد موصوفا بـ : الثةورة الثّوالص
هاوردن. 7072-، 4206–3252رقم : ، هياملقامات، يف ثالثة مواضع من صحيح البخاري 

: جمموعة يف
من شهد أنّ ال إله إالّ اهللا وحده ال شريك له، وأنّ حممدا عبده ورسوله، وأنّ :" rقول النيب -

عيسى عبد اهللا  ورسوله، وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه، واجلنة حق، والنار حق، أدخله اهللا 
وأنّ عيسى عبد اهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إىل "قد أفادت مجلة و. 5"اجلنة على ما كان من العمل

تأكيدا على ما اتصف  به  عيسى من صفات غري اليت وصفه ا النصارى، " إىل مرمي، وروح منه

.594،ص1التحریر والتنویر،ج: الطاھر بن عاشور- 1
.594،ص1ینظر المصدر نفسـھ ،ج- 2
.33،ص 6التحریر والتنویر ،ج: ، والطاھر بن عاشور141،ص2اإلتقان ،ج: ینظر السیوطي- 3
.246،ص3التحریر والتنویر، ج: ینظر الطاھر بن عاشور- 4
.1267،ص 3، ج..." يا أهل  الكتاب ال تغلـوا في دينكم:" ري ،باب قوله وتعالى رواه البخا- 5



178

صفة الرسالة، وصفة كونه كلمة اهللا  ألقيت إىل مرمي، وصفة كونه روحا من : وهي ثالث صفات
ف إبطال ما أحدثه غلو النصارى يف هذه  الصفات، غلو أخرجهم عند اهللا، والقصد من هذا الوص

عن كنهها، فإنّ هذه الصفات ثابتة لعيسى، والنصارى مثبتون هلا، فال ينكر عليهم وصف عيسى 
ا، لكنهم جتاوزا احلد ا، فجعلوا الرسالة النبوة، وجعلوا الكلمة اتحاد حقيقة اإلهلية بعيسى يف 

يسى ابنا هللا، ومرمي صاحبة هللا سبحانه، وجعلوا معىن الروح على ما به بطن مرمي، فجعلوا ع
.1تكونت حقيقة املسيح يف بطن مرمي من نعت اإلهلية

والذي :" rقوله -:احلكم املقسط، يف موضع واحد من الصحيح، يف: كما جاء وصفـه بـ
يب، ويقتل اخلرتير ويضع نفسي بيده، ليوشك أن يرتل فيكم ابن مرمي حكما مقسطا، فيكسر الصل

. 2"اجلزية، ويفيض املال حتى ال يقبله أحد
ويفيد احلديث قرب نزول عيسى عليه السالم ليحكم بني الناس وميأل األرض عدال، ويرفع 

اس مبا يف يدهاجلزية فال يقبل من الناس إالّ اإلسالم، فيكثر املال، ويستغين كلّ  واحد من الن.
من الصحيح، ستة منها جاء مضافا إىل ايف واحد وعشرين موضع'حممد'ورد لفظ :حممد

: ، جنملها يف اجلدول اآليت)أمحد(، ومنها مـرة بلفظ )أمه(، وإىل )آل(
طـرف احلديثرقم احلديثاحلديثطرفرقم احلديث

وأنّ حممدا عبده ورسوله 3252هو حممد  رسول اهللا 86
لو أنّ فاطمة بنت حممد سرقت ...3288مبحمد آمن بنبيه وآمن97

أنا حممد وأمحد : يل مخسة أمساء3339نعم ،معي حممد صلى اهللا  عليه وسلم 342
إمنا يأكل آل حممد من هذا املال 3508فمن  ويل  شيء  من أمة  حممـد 885
ا  املال إمنا  يأكل  آل حممد  من هذ3508يا أمة حممد، يا أمة حممـد  997

عبدا غفر له ) ص(اائتوا  حممد4206أما علمت أنّ آل حممد ال يأكلون الصدقة1414
اللهم صل على حممد عبدك ورسولك 4520صاع بر ) ص(ما أمسى عند آل حممد 1963
وبارك على حممد وعلى آل حممـد 4520أنا رسول اهللا، وأنا حممد بن عبد اهللا 2552
ونقشت فيه حممد رسول اهللا 5532يا حممد  ارفع رأسك :فيقال3162
حممد  وأمته :فيقول 6917اللهم صل على حممد وأزواجه وذريته 3189
وبارك على آل حممد وأزواجه وذريته 3189

احلاء وامليم :"من محد، يقول صاحب املقاييس: 'حممد': من حيث اللفـظ واملعنـى: حممد
محدت  فالنا أمحده، ورجل حممود وحممد، إذا كثرت : ل يدل على حالف الذم، يقالوالدال أص

: خصاله احملمودة غري املذمومة، قال األعشى ميدح النعمان بن املنذر

.52-51،ص6التحرير والتنوير،ج: ينظر الطاهر بن عاشور- 1
.727،ص2رواه  البخاري، باب قتل الخنزير، ج- 2
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1إىل املـاجد الفرع اجلـواد احملمـد***   إليك  أبيت  اللّعن  كان كالهلا    

محاداك أن تفعل كذا، أي غايتك وفعلك احملمود منك : ، ويقول العربrوهلذا مسي نبينا حممدا 
أخبلته إذا وجدته خبيال، : أمحدت فالنا، إذا وجدته حممودا، كما يقال: غري املذموم، ويقال

. 2وأعجزته، إذا وجدته عاجزا، وهذا  قياس مطرد يف سائر الصفات
مودة،  فباعدت بينه وبني كلّ مذموم من هو الذي كثرت خصاله احمل: يف اللّغـة' حممد' فـ
.اخلصال

له من الصفات أربع عشرة صفة، يف عشر مواضع من صحيح البخاري،ورد:rهصفات
: يف اآليتهانرصد

.منها ما هو وصف صريح، ومنها ما هو وصف بالفعل
الـوصفطرف  احلـديثرقم احلديث

رسـول هو حممد  رسـول اهللا 86
)باملصدر(الشافع د  الناس بشفاعيت  يوم القيامة أسع99

الشكورأفـال أكون  عبـدا شكـورا 1078
الفصيح البليغ بعثت  جبوامع  الكلم 2815
قاسـم فإين إمنا جعلت قامسا أقسم بينكم 2949
النيب الصاحل مرحبا  باألخ  الصاحل  والنيب الصاحل 3213
األميـن أهل  األرض  فال تأمنوين أيأمنين  اهللا  على3164
احلاشر وأنا احلاشر  الذي حيشر  الناس على  قدي  3339
أي اخلامت العاقباقبوأنا  الع3339
4435سيد الناس(السيد اس يوم القيامة أنا  سيد  الن (
خامت  األنبياء يا حممد أنت رسول  اهللا وخامت  األنبياء 4435
العريان -ذير  النذير العريان نا النوإين أ6117

ما من شيء مل أكن أريته إالّ :" r، قال النيب 'سول والنيبالرr:'إنّ أول ما وصف به حممد 
قريب من فتنة املسيح ...أنكم  تفتنون يف قبوركم: رأيته يف مقامي، حىت اجلنة والنار، فأوحي إيل

هو حممد رسول اهللا، جاءنا بالبيان : لرجل؟،  فأما املؤمن فيقولما علمك ذا  ا: الدجال، يقال
. 3..."من صاحلا، فقد علمنا إن كنت ملوقنا به: واهلدى، فأجبنا واتبعنا، هو حممد، ثالثا، فيقال

.553، ص2مج، والشاهد وارد  في اللسان البن  منظور،132ص:األعشى  الديوان - 1
.553اللسان  ،مج ،ص: ، وابن  منظور100،ص2المقاييس ،مج : ينظر ابن فارس- 2
.45، 44،ص1جرواه البخاري ،باب ،من أجاب الفتيا بإشارة  اليد والرأس ،-3
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النون والباء واحلرف املعتل أصل صحيح يدل على ارتفاع :"من نبو، يقول ابن فارس: 'النيب'و
امسه من النبوة، وهو االرتفاع، كأنه rإنّ النيب : ، ويقال...غريه  أو تنح عنهيف الشيء عن

فألنه أنبأ عن اهللا تعاىل، أي ' النيبء' :، ومن مهرز النيب فقال1مفضل على سائر الناس برفع  مرتلته
.أخرب عنه

، على فعيل، وقد يقع املبعوث برسالة يؤديها، أما النيب: فعلى فعول مبعىن مفعول: 'الرسول'
.وهي  لغة فاشية) نيب(يف لفظه إبدال  وإدغام، فيصري 

ماء، إنّ من نبأه اهللا خبرب الس: كثري من العلماء بني داللة لفظي النيب والرسول، فقيلقرفوقد 
سول، ، وإنّ مل يأمر أن يبلغ غريه، فهو نيب وليس برإن أمره أن يبلّغ غريه، فهو نيب وليس رسوال

.2، وليس كلّ نيب رسوال، وقد سبق التفصيل يف هذه املسألةنيبفالرسول أخص من ال
الشورد هذا الوصف بصيغة املصدر املضاف إليه : افعفيع أو الشr)يف قوله )شفاعيت ،

r...":اس بشفاعيت يوم القيـامة من قال3"ال إله إالّ اهللا، خالصا من قلبه أو نفسه: أسعد الن .
والشافع من الشفاعة وهي مشتقة من الشفع، وهو املقارنة أو ضم الشيء إىل مثله، وأكثر ما 

توسله إىل اهللا تعاىل أنّ : rتستعمل يف انضمام من هو أعلى مرتبة إىل من هو أدىن، وشفاعته 
.يرحم العباد يف مواقف عدة من مواقف يوم القيامة

وارتفاع شأنه تهسل، لعلو مرتبف دون غريه من األنبياء والرذا الوصrوقد خص النيب 
.عند ربه عز وجلّ
صيغة مبالغة من شاكر، : كور، والش4"أفال أكون عبدا شكورا:" rقال النيب : الشكـور

.أي أبالغ يف شكر اهللا تعاىل على غفرانه يل
الكلم، ونصرت بالرعب، فينا أنا نائم بعثت جبوامع :" rورد ذلك يف قوله : الفصيح البليغ

الكلمات اجلوامع، والكلمة ' جوامع الكلم'، ومعىن 5"أتيت مبفاتيح خزائن األرض فوضعت يف يدي
هو الكالم الذي قلّ :" rاجلامعة هي املوجزة لفظا املتسعة معىن، يقول اجلاحظ يف وصف فصاحته 

استعمل املبسوط يف موضع ...ه عن التكلّفعدد حروفه، وكثر عدد معانيه، وجلّ عن الصنعة، ونز
البسط، واملقصور يف موضع القصر، وهجر الغريب احلوشى، ورغب عن اهلجني السوقي، فلم 

.385و384، ص5المقاييس، مج:ابن فارس- 1

.من البحث147ينظر الصفحة رقم - 2

.49ص،1باب الحرص على الحديث،جرواه البخاري،- 3
.380،ص1حتى  ترم قدماه ،جrرواه البخاري، باب قيام النبي - 4
.1087ص،3، ج..."نصرت  بالرعب:" rرواه  البخاري ، باب قول النبي - 5



181

ينطق إالّ عن مرياث حكمه، ومل يتكلّم إالّ بكالم قد حف بالعصمة، وشد بالتأييد، ويسـر 
. 1"بالقبولبالتوفيق، وهذا الكالم الذي ألقى اهللا احملبة عليه وغشاه

مسوا بامسي وال تكنـوا بكنييت، فإني إنما جعلت قامسا أقسم :" rقال النيب : القاسم
والقاف والسني وامليم أصالن صحيحان، يدل أحدمها على مجال : من قسم: 'القاسم'، و2"بينكم

.وحسن، واآلخر على جتزئة شيء
مجال قسم بكسر القاف، الوجه، أي ذوفاألول القسام، وهو احلسن واجلمال، وفالن مقسم

مصدر قسمت الشيء :،واألصل اآلخر القسم...الوجه، وهو أحسن ما يف اإلنسان: والقسمة
بوصف القاسم، ألنه يقسم بني الناس rووصف النيب .3قسما، والنصيب قسم بكسر القاف

.أي يقدره وينظر فيه كيف يفعل: أمرهم
قال النيب : احل الصrحىت أتى السماء اخلامسة، فإذا هارون :" يف حديثه عن ليلة أسري به

. 4"مرحبا باألخ الصاحل والنيب الصاحل: هذا هارون  فسلم عليه، فسلّمت عليه فرد، مثّ قال: قال
صلح الشيء : والصاحل من صلح، والصاد والالم والتاء أصل واحد يدل على خالف الفساد، يقال

ورجل صاحل يف نفسه من قوم صلحاء، ومصلح يف أعماله .بفتح الالمصلح: يصلح صالحا، ويقال
.5وأموره، وقد أصلحه اهللا

، ردا على rورد وصف األمني بصيغة الفعل املنسوب إىل اهللا عز وجلّ، يف قوله :األميـن
. 6"من يطع اهللا إذا عصيت؟، يأمنين اهللا على أهل األرض فال تأمنونـي:"rمل يرض بقسمتهرجل

. 6"تأمنونـي
أحدمها األمانة اليت هـي ضد اخليانة، ومعناها سكون : األمني يف اللّغة له معنيان متقـاربان

اآلمنة من األمـن، واألمان : القلب، واآلخر التصديق، و املعنيان كما قلنا متدانيان، قال اخلليل
.الصادق األمنيr، لذا كان  يسمى 7إعطاء األمنة، واألمانة  ضد اخليانـة

.17و16، ص2البيان والتبيين، ج: الجاحظ- 1
.1134،ص 3،ج"  فأن هللا  خمسه  وللرسول:" رواه البخاري ، باب قوله  تعالى- 2
.      .86، ص5المقاييس ،مج : ابن فارس- 3
.1243،ص3، ج..."هل أتاك حديث موسى :" رواه البخاري ، باب قوله  تعالى - 4
..)صلح(، مادة  294،ص2اللسان ، مج: ابن منظور- 5

.       1219، ص3، ج..."وأما  عاد  فأهلكوا:" رواه البخاري ، باب  قول اهللا عز وجل- 6

114، ص3المقاييس،مج:ينظر ابن فارس. 133، ص1المقاييس ، مج : ارسابن ف- 7
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يل :" rوردت هذه األوصاف الثالثة  جمموعة متتالية يف قوله : املاحـي واحلاشر والعاقب
أنا حممد، وأمحد، وأنا املاحـي الذي ميحو اهللا يب الكفر، وأنا احلاشر الذي حيشر : مخسة أمساء

1"الناس على قدمي، وأنا العاقب

الشيء ميحوه وميحاه حموا : اسم فاعل من حما: 'املاحي': املـاحي من حيث اللّفظ واملعىن
.، فهو ممحو وممحي، قلبت الواو ياء، ألنها جاءت متطرفة مسبوقة بكسرة2..."أذهب  أثره: وحميا

ألنه ميحو الكفر ويعفي : ، حما اهللا به الكفر وآثاره، وقيلrواملـاحي من أمساء سيدنا رسول اهللا 
. 3آثاره بإذن اهللا
حشرهم حيشرهم حشرا : اسم فاعل من حشر: 'احلاشر': فظ واملعىنر من حيث اللّاحلـاش

من أمساء سيدنا رسول اهللا : 'احلاشر'و. مجع الناس  يوم القيامة: مجعهم، ومنه  يوم احلشر، احلشري
rه كما يقول ابن  األثرياس خلفه وعلى ملته دون ملة عريه: ، ألنه ال 4احلاشر الذي حيشر النألن ،
.نيب بعـدهال 

أحدمها يدل : العني والقاف والباء أصالن صحيحان: فهو اسم فاعل من عقب: أما العاقب
، ومنه مسي 5على آخر شيء، وإتيانه بعد غريه، واألصل اآلخر على ارتفاع وشدة وصعـوبة

.ه نيب، ألنه  عقب من كان قبله من األنبياء عليهم السالم، وليس بعد)العاقب(rرسول اهللا
. 6..."أنا سيد الناس يوم القيامة:" يف حديث الشفاعةrورد يف قوله :السيـد

د سوادا وسيادة، يسومبعنـى فاعل من ساد : 'السيـد': فظ واملعىنـد من حيث اللّالسي
احلليم، : يدالس: والسواد العدد الكثري، ومسي بذلك، ألنّ األرض سواد له، وأما السيادة فقال قوم

إنما مسي سيدا، ألنّ الناس يلتجئون إىل سواده، وهذا : وأنكر ناس أن يكون هذا من احللم، وقالوا
.7أقيس من األول وأصح

ر بالسدويعباملتويل للسواد،  أي : واد للشخص املترائي من بعد، وعن اجلماعة الكثرية، والسي

.1299،ص3،جrرواه البخاري ، باب ما جاء في أسماء رسول اهللا - 1
..) محا(، مادة 698، ص8اللسان ، مج : ابن منظور- 2
.).'محا'(، مادة 698، ص8المصدر نفسه، مج .- 3
.)حشر (ادة  م179،180،ص3ينظر المصدر نفسه، مج- 4
..77،ص4المقاييس ،مج : ينظر ابن فارس- 5
.1745، ص4، ج..."ذرية من حملنا مع نوح"رواه البخاري ،باب - 6

.114، ص3المقاييس، مج: ينظر ابن فارس- 7
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وملّا كان من شرط املتويل للجماعة أن...سيد القوم: ويقالاجلماعة الكثرية، وينسب إىل ذلك،
.سيد الناسr، ولذلك كان النيب1سيد: يكون مهذّب النفس، قيل لكلّ من كان فاضال يف نفسه

يا :" فيقولونrفيأتون حممدا :"... يف حديث املعراج املطولrقوله يفورد: خامت األنبياء
م من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إىل وخامت األنبياء، وقد غفر اهللا لك ما تقدحممد أنت رسول اهللا، 

. 2..."ربك
اسم  فاعل من ختم واخلاء والتاء وامليم :بكسر التاء ' خاتم': فظ واملعىنخامت من حيث اللّ

وهو : أصل واحد، وهو بلوغ آخر الشيء، يقال ختمت  العمل، وختم القارئ السورة، فأما اخلتم
.. يء ال يكون إالّ بعد بلوغ آخره بع على الشالطبع على الشيء، فذلك من الباب أيضا، ألنّ الطّ

.3واخلـامت مشتق منه ألنه به خيتم
، مسي به ألنه آخر نيب من اهللا، فال نيب بعده يف البشر، وقد rاسم من أمساء النيب 'اخلامت'و

سل واألنبياء، وعرف ذلك وتواتر بني األجيال، فصار مت الرخاrأمجعت األمة على أنّ حممدا 
، تكميل "خامت األنبياء:" معلوما من الدين بالضرورة، فقوله  صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث

". أنت رسول اهللا: "واستطراد مبناسبة إجراء وصف الرسالة عليه، ملاّ قال
رأيت : ما بعثين اهللا، كمثل رجل أتى قوما فقالمثلي ومثل:" rيف قوله : النذير والعريان

على مهلهم فنجـوا، ااجليش بعيين،  وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة فأدجلو
.4"وكذّبته طائفة فصبحهم  اجليش فاجتاحهم

والراء كلمة تدل على ، النون والدال )نذر(من : 'ذيرالن': فظ واملعىنالنـذير من حيث اللّ
خوف : اإلبالغ، وال يكاد يكون إالّ يف التخويف، وتناذروا: ختويف أو ختوف، منه اإلنذار

نذرت م فاستعددت هلم : بعضهم بعضا، ومنه النذر، وهو أنه خياف إذا أخلف، قال ثعلب
.5املنذر: وحذرت منهم، والنذير

بان من باب ضرب املثل تأكيدا للمعىن يف وقد جـاء وصف النذير مذيال بوصف العر
: أنا النذير العربان، قال أبو طالب: من أمثال العرب يف اإلنذار: وصف األول، يقول  األزهري

ما قالوا أنا النذير العربان ألنّإنجل  إذا رأى الغارة قد فجئتهم وأراد إنذار قومه جترد من ثيابه الر

.273و272، ص3بصائر ذوي التمییز، ج: يالفیروز أباد- 1

.1746، ص4، ج..."ذریة  من  حملنا  نوح" رواه البخاري، باب - 2
.245،ص2المقاییس، ج: ابن فارس- 3
.2379و2378،ص5رواه البخاري ، باب االنتھاء عن المعاصي، ج- 4
.414، ص5المقاییس، مج : ابن فارس- 5
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فوصف العريان يف . 1الغارة، مثّ صار مثال لكلّ شيء ختاف مفاجأتهوأشار ا ليعلم أن قد فجئتهم 
هذا احلديث، دال على الذي يتجرد من ثوبه ويرفعه بيده إعالما لقومه بالغارة عليهم، وقد ضرب 

 به النيبrه جترد إلنذارهماملثل ألن.
)قة باليوم اآلخرمتعلّ(ألفاظ الغيبيات 

:  يف موضع واحد فقط من صحيح البخاري، هو'راطسال'ورد لفظ: ـراطسال
من كان يعبد : اس يوم القيامة، فيقولحيشر الن:" يف معرض حديثه عن يوم احملشرrقول النيب 

شيئا فليتبع،فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقـى 
أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا فيدعوهم فيضرب : فيأتيهم  اهللا فيقول...هذه األمة فيها منافقوها

.2"...جهنم، فأكون أول من جيوز من الرسل بأمتهينراط بني ظهراسّال
سرط ،والسني والراء والطاء أصل : راط من مادةسّال: يغـةفظ والصراط من حيث اللّسال

سرطت الطعام، إذا بلعته، ألنه إذا سرط : ومن ذلكصحيح واحد يدل على غيبة يف مر وذهاب، 
امليم، واملسرط الشيء يف حلقه سار فيه سريا سهال، واملسرط بكسر: السرط: غاب ويقال

. 3البلعوم: بفتحها
ه يسترط : راطوالسالسيف القاطع املاضي يف الضريبة، وفرس سرطان، وسرطان اجلري كأن

السبيل الواضح، أو الطريق املستسهل، أصله من سرطت الطعام، : راطوالس.العدو ويلتهمه
سراط، تصور أنه يبتلعه أو يبلع سالكه، والصراط مشتق منه، ولغة يف : ابتلعته، فقيل: وزردته

وقد اتفقت ...صراط، سراط، وزراط،: يف الصراط ثالث لغات: السراط، قال أبو عبيدة
الصاد أعجب إيل، وعليه : وكان أبو عمر جييزمها، ويقولاملصاحف على الصاد يف مجيع القرآن،

.4"قراءة العامـة
:" الطريق املستسهل، والسبيل الواضح، قال أبو عبيدة: 'السراط': من حيث املعىنالسراط 

:   قال جرير...الطريق، املنهاج الواضح: السراط
5إذا اعوج املوارد  مستقيم::      أمري  املؤمنني  على صراط      

) .نذر (مادة  769،770، ص3اللسان ، مج : ابن منظور- 1
.278و 277، ص1رواه البخاري ، باب فضل  السجود، ج- 2
.مادة  سراط 731،ص4اللسان ،مج : ، وابن منظور152المقاییس ، مج ،ص: فارسابن - 3
216،ص2الزینة ، ج:الرازي - 4
.382الدیوان، شرح مھدي محمد ناصر الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ص: جریر- 5
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، "راط املستقيمهدنا الصا:"رون يف قوله تعاىلقال املفس. 1الطرق، ما وردت عليه من ماء: واملوارد
.             2هو طريق احلق واهلداية، وكلّ املعارف الصاحلات من اعتقاد  وعمل

: rجسر على النار كما قال النيب هو: ويقال الصراط الذي يف اآلخرة املذكور يف احلديث
من السيف ، جيوز عليه اخلـالئق، عليه سبع قناطر، وهو أحد"فيضرب الصراط بني ظهراين جهنم

وأدق3عرمن الش .
لبخاري، اموضعا من صحيح 97يف سبع وتسعني 'اجلنـة'د لفظ ور:اجلنـة وأوصافـها

:  جنملهـا يف اجلدول اآلتـي
حلـديثطـرف ا رقم احلديث طـرف احلـديث رقم احلديث
حرمت  عليه  اجلنـة  1298 أو  أدخـله اجلنـة  36

أدخله اهللا اجلنـة  1302 من لقي اهللا ال يشرك  به شيئا دخل اجلنة 129

إنّ له  موضعا  يف اجلنـة  1316 فشكر اهللا  فأدخله اجلنـة  371

اجلنة ء  إالّااحلج  املربور  ليس له  جز 1683 أهل اليمني منهم أهل اجلنـة  342

بشروا خدجية  ببيت  من اجلنة  1699 يدعوهم إىل اجلنة ويدعونه  إىل النار  436

دخل اجلنـة  إن صـدق  1792 بىن اهللا  له مثله  يف اجلنـة  439

إن يف اجلنة  بابا  يقال له  الريان  1797 عرضت  علي اجلنة  والنار   آنفا  515

نودي  من أبواب  اجلنـة  1798 أعد  اهللا   له  نزال  من اجلنـة  631

إذا  جاء رمضان   فتحت أبواب اجلنـة  1799 قد دنت مين اجلنـة  712

)مرات 3(بقنطرة  بني اجلنة والنار   2488 حبك إياها أدخلك اجلنة  741

إالّ أدخله اهللا ا اجلنـة  2488 لى اجلنـة فإذا أقبل  به  ع 773

من أحصاها  دخل اجلنـة  2585 إين  رأيت  اجلنة  فتناولت  عنقودا  1004

من حفـر  رومة فله  اجلنـة   2626 اجلنة حق والنار حق  1069

كان حقا على اهللا أن يدخله اجلنة  2637 بني يدي  يف اجلنة  1098

لقاب قوس يف اجلنة خري مما  تطلع  عليه  2640 من رياض  اجلنـة روضة  1137

ما أحد يدخل اجلنـة 2662 ال يشرك  باهللا شيئا  دخل اجلنة  1180

أنّ الرجل  ليعمل  عمل  أهل اجلنة 2742 إالّ أدخله اهللا اجلنـة  1191

عجب اهللا  من قوم  يدخلون  اجلنة 2848 أبدلك اهللا به مقعدا يف اجلنة  1273

لمةه ال يدخل اجلنة إالّ نفس مسإن 2897 إالّ كتب مكاا من اجلنة والنار  1296

فنهـران يف اجلنـة 5287 يدخل اجلنة من أمته  أفضل  مما يدخل 3035

إن  شئت  صربت  ولك  اجلنـة  5328 يكون بينه وبني اجلنة  إال ذراعا 3036

.22،23مجاز القرآن، ص: أبو عبیدة- 1

.191، ص 1ج: نویرالتحریر والت: ینظر الطاھر بن عاشور- 2
.215، ص2الزینة، ج: ینظر الرازي- 3
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عوضته  منهما  اجلنـة  5329 فإن كل من أهل  اجلنة  فمن  أهل  اجلنة  3068

ن يدخل  أحد عمله  اجلنـة ل 5349 بينما  أنا  نائم  رأيتين يف اجلنة   3070

ويدخل اجلنـة  من هؤالء  سبعـون 5378 أول زمرة  تدخل اجلنة 3074

يدخل  اجلنة  من أميت  زمـرة  5474 هل اجلنـةأأن ينظر  إىل رجل من  3083

ال يدخل  اجلنـة  قـاطع  5638 اب يف اجلنة مثانية  أبو 3084

يا أم حارثة  إا  جنان  يف اجلنة  5654 فكل من يدخل  اجلنة  على صورة  آدم  3148

ال يدخل  اجلنة  قتات  5709 أول طعام  يأكله  أهل اجلنـة   3151

إن الرب يهـدي إىل اجلنـة  5743 جييء معه  مبثال  اجلنة  والنار  3160

والنارإال وقد  فرغ  من مقعده  من اجلنة 5863 أن تكونوا ربع أهل اجلنـة  3170

فهو من  أهل اجلنـة   5947 إين حرمت  اجلنة  على الكافرين  3172

إنه   صوره  يل  اجلنة والنـار  6001 حىت يرى مقعده  من اجلنـة 3173

مث احتسبه  ،إىل اجلنـة  6060 أخرجتك خطيئتك  من اجلنـة  3228

مل ييأس  من اجلنـة 6104 واجلنة  حق والنار  حق ،أدخله اهللا اجلنة 3252

أضمت لـه اجلنـة  6109 فأدخله  اهللا اجلنـة  3266

اجلنة أقرب إىل أحدكم  من شراك  نعله  6123 ولكنه  من أهل اجلنـة 3417

نزال  ألهل  اجلنـة  6155 أئذن له وبشره  باجلنة 3471

نة أهل اجل....يدخل  أهل  اجلنة  اجلنة  6178 فقد وجبت لكم اجلنـة 3761

أهل اجلنـة .... فيدخلون  اجلنة  6191 فقد وجبت لكم اجلنـة 3762

الفردوس  ..أجنة واحدة هي إنما جنان 6199 قال يف اجلـنة 3820

اجلنة  ...وآخر أهل  اجلنة دخوال 6202 فاجلنة  عليه حـرام 4071

بينما   أنا أسري  يف اجلنة  6210 ذه   جنة عدن  ه 4797

كل أمتـي  يدخلون اجلنـة  6851 يا أهل اجلنـة، يا أهل اجلنـة   4453

فضل  اجلنة ... وال تزال  اجلنة  تفضل   6949 إن يف اجلنة  خيمة  من لؤلؤة 4598

مث يدخلهم  اهللا اجلنة  بفضل  رمحته 7012 أال أخربكم  يا أهل اجلنـة 4634

عده  من اجلنـة إالّ  وقد  شب مق 4661

تدل على ) جن(أنّ مادة : غة واملعاجمجاء يف كتب اللّ: يغةمن حيث اللّفظ والصاجلنة 
ما يصري : واجلنة. ستره، وكلّ شيء سترته، فقد جن عنك: الستر واخلفاء، فجن الشيء جينه جنـا

ـة البستان، وهو ذاك ألنّ الشجر إليه املسلمون يف اآلخرة، وهو ثواب مستور عنهم اليوم، واجلن
املقبور، : الولد يف بطن أمـه، واجلنيـن: واحلنني...الطّوالواجلنـة عند العرب النخل...بورقه يستر

الترس، وكلّ ما استتر به من السـالح فهو جنة، : القلب، الستتاره يف الصدر، واحملن: واجلنان
...اجلنـة ما اتقي بهالسالح ما قوتل به، و: قال أبو عبيدة
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.1سواده وسترة األشياء: يلاجلنون، وذلك أنه يغطي العقل، وجنان اللّ: 'اجلنـة'و
املذكورة يف األحاديث الشريفة، هي اجلنة اآلخرة، اليت هي ' اجلنـة': من حيـث املعنـى

جع إىل اخلرب الصادق، ها يريبدار الثواب، ال تقع حتت حسنا أو متناول إدراكنا، وتفسري غر
.rوالسماع املوثق من القرآن الكرمي، وحديث الرسول 

واب جنة، ألنه ثواب ادخره اهللا ألوليائه، وأهل طاعته، وإنما مسيت اجلنة التي هي الثّ:" قالوا
أخفي فال تعلم نفس ما :" وبذلك أخرب اهللا عز وجلّ يف كتابه، وحمكم ترتيله...وهو مستور عنهم

واجلنـة مجعهـا . رتأي سأخفي هلم،: ، فقال2"هلم من قرة أعني جـزاء مبا كانوا يعملون
خمـاطبا أم rقال : أنّ اجلنـة ليست واحدة، وإنما هي جنانrجنان، وقد أخرب النيب 

.3"وإنه لفي الفردوس األعلىهبلت، أجنة واحدة هي؟ إنما هي جنان كثرية،:" حـارثة
أنّ اجلنان سبع، جنة الفردوس، جنة عدن، جنة نعيم، جنة : روى عن ابن عباس: لفردوسا

4الم، دار اجلاللاخللد، جنة املأوى، دار الس .
يف موضع واحد من صحيح البخاري، ولفظ ' الفردوس'لفظ : وقد ورد من هذه األلفاظ

:موضع واحد، جنملها يف اآليت، أحد أار اجلنة، يف'الكوثر'يف موضعني منه، ولفظ ' عدن'
الـوصف احلـديث  فطـررقم احلديث

الفردوس األعـلى ابنك أصاب الفردوس األعلى وإن2654ّ
جنـة  عـدن ـة  عـدن هذه  جن:قاال يل4397
4597جنـة عـدن  ة عدن على  وجهـه يف جن
الكوثـر قال  هـذا  الكـوثر 4680

. 5"يا أم حارثة، إنها جنان يف اجلنـة، وإنّ  ابنك أصاب الفردوس األعلى" :rقال النيب -
اسم أعجمي، مبعىن البستان يف الرومية، والفردوس هو البستان الذي جيمع ما يف : الفـردوس

ال ـق،وقد جاء عن العرب ذكر الفردوس: البساتني من  شجر وزهر ونبات، قال بعض املفسرين
:عدي بن زيد

. 1وزوجـه ضلعـه من جنبـه جعال::     مثّـة أورثـه الفردوس يعمرها     

.،وما بعده687، ص 7اللسان، مج : ، وينظر ابن منظور422و421،ص1المقاييس، مج : ابن فارس-1
.17سورة السجدة ،اآلية -2
.2401، ص5رواه البخاري، باب صفة الجنة و النّار،ج-3
.201،202،ص 2الزينة ،ج: ينظر الرازي -4
.1034،ص3رواه البخاري ، باب من  أتاه سهم  غرب فقتله ،ج-5
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.2وكان عدي نصرانيا، وقد أخذ هذا من الكتب املرتّلة
.أفضل مكان يف اجلنة من خالل وصفه باألعلى: والفردوس األعلى

جنتان من :" rل النيب قا: ورد لفظ عدن يف موضعني من صحيح البخاري مها:عـدن
فضـة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب، آنيتهما وما فيهما، وما بني القوم وبني أن ينظروا 

.3"إىل ربهم إالّ رداء الكرب، على وجهه يف جنة عدن
ا أتاين اللّيلـة آتيان، فابتعثاين، فانتهيا يب إىل مدينة مبنية بلنب ذهب، ولنب فضة فتلقان:" rوقال -

اذهبوا : رجال تشطر شطرا من خلقهم، كأحسن ما أنت راء، وشطر كأقبح ما أنت راء، قاال هلم
فقعوا يف ذلك النهـر، فوقعوا فيه، مثّ رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا يف أحسن 

.4..."هذه جنة عدن، وهذا مرتلك: صورة، قاال يل
عدنت اإلبل مبكان كذا وكذا، إذا ألفته ولزمته، : تقول العرب:" قال األصمعي: عـدن

معدن، : تركت  اإلبل عوادن مبكان كذا، إذا ألفته ولزمته، ومنه قيل ملعدن الذهب والفضة: ويقال
وقال أبو . 5ألنّ جوهر الذهب والفضة يثبت فيه: ألنه يثبت الناس فيه، وال يتحولون، وقال غريه

، أي خلد، يقال عدن فالن بأرض كذا وكذا، 6"يف جنات  عدن" :عبيدة يف تفسري قوله عز وجلّ
. 7أقام ا، ومنه املعدن، ويقال هو يف معدن صدق،أي  يف أصل ثابت: أي

ملّا عرج به rقول النيب :ورد لفظ الكوثر يف موضع واحد من صحيح البخاري، يف: الكوثر
هذا  : ما هذا يا جربيل؟ قال: ؤلؤ جموفا، فقلتأتيت على ـر، حافّتاه قباب اللّ:" إىل السماء

.8"الكوثر
والكثرة والكثري نقيض القلّـة، قال : الكوثر مشتق من كثر: فـظالكوثر  من حيث  اللّ

لكوثر، الرجل : الكاف والثاء والراء أصل صحيح يدل على خالف القلـة، يقال: بن فارس
:املعطاء، هو فوعل من الكثرة، قال

1وكان أبوك ابن العقائل كوثرا::   وأنت كثري يا ابن مروان طيب   

.300ديوان عدي  بن  زيد، ص -1

140، ص1اإلتقان ،ج: ، وينظر السيوطي199،ص2الزينة ،ج: الرازي- 2

1848،ص4، ج"ومن  دونهما  جنتان :"رواه  البخاري ، باب  قوله - 3

1771، ص4، ج"ترفوا  بذنوبهم  خلطوا  عمال  صالحا  وآخر سيئاوآخرون  اع:" رواه  البخاري ، باب  قوله -4
.199،ص2الزينـة ،ج:الرازي -5
.73سورة  التوبة ،اآلية  -6
104مجاز القرآن ،ص:أبو عبيدة -7
1900،ص 4، ج"إنا أعطيناك  الكوثر"رواه  البخاري ،باب  تفسيره  سورة -8



189

.2و الكوثر ر يف اجلنـة
خاصة، rر يف اجلنة، يتشعب منه أارها، وهو للنيب : 'الكوثر': الكوثر من حيث املعىن

. 3"إنا أعطيناك الكوثـر:" قال تعاىل
الكوثر، : من اخلري، الذي يعطيه اهللا أمته يوم القيامة، وقيلالكوثر، كلّ كثري: وقد قيل
ومجيع ما جاء يف تفسري :" سان هذه املعاين جمموعة حني قالة، وقد أورد صاحب اللّاإلسالم والنبو

ة وإظهار الدين الذي بعث به على كل دين، والنصر على ، أعطي النبوrالكوثر قد أعطيه النيب 
ته، وما ال حيصى من اخلري، وقد أعطي من اجلنـة على قدر فضله على أهل ألمأعدائه، والشفاعة

. r"4اجلنة 
نني موضعا من صحيح البخاري، منها سبعة وردت ايف أربعة ومث'النار'ورد لفظ : النـار

: ، واليت جنملها يف اآليت)جهنم(مضافة إىل لفظ 
ف احلديثطـررقم احلديث طرف احلديثرقم احلديث 

ولقد رأيت جهنم حيطم بعضها بعضا 1154كما يكره أن يقذف يف النار 16
ار يشرك  باهللا  شيء دخل الن1180خشية أن يكبه اهللا يف النار 27
ار انظر إىل  مقعدك  من الن1273أريت النار فإذا  أكثر أهلها  النساء 29
ار حلمد هللا الذي أنقذه من النا1290فالقاتل  واملقتول  يف النار 31
ار ة والنإالّ كتب مكاا من اجلن1296ال إله إالّ اهللا :خيرج من النار من قال44
م عذب ا يف نار جهن1297ويل لألعقاب من النار 60

ار خينق  نفسه خينقها  يف الن1299إالّ كان هلا حجابا من النار 101
ار فوجهت لـه الن1301فليلج  النار فإنه من كذب على107
2981311ي  أريتكن  أكثر أهل النار فإنـار ومن عذاب الن
ار مالك  خازن الن1320النار من قال  ىاهللا  قد حرم علفإن415ّ
النار فال يرى إال1347ّويدعونه إىل النـار 436
510فإنّ شدي4453من فيح  جهنم ة  احلرأويا ....ار ا أهل النار هل الن
.........يلقى  يف النار  وتقول 4567عرضت  علي اجلنة  والنار  آنفا 515
ـار كن له سترا  من الن1352)8النار(ويف جهنم  كالليب  773
ار فدخلت  فيها الن2236حرمه  اهللا على النـار 865

ار  ة  بني اجلنة  والنجبسوا بقنطر2308والنـار حـق 1069

.706، ص3، مجفي اللسان مادة كثرالشاهد-1
.161و160،ص5المقاييس، مج : ابن فارس-2
.01سـورة الكوثر ،اآلية -3
) .كثر(،مادة 706،ص3اللسان، مج : ابن منظور4
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فإمنا  هي قطعته  من  النار 2326بعد  اهللا  وجهه  عن النار 2685
ار بكل عضو  منه عضوا  منه من الن2381أما  إنه من أهل  النار 2742
إمنا خيرج  يف بطنه  نار جهنم 5311مأل اهللا بيوم وقبورهم نارا 2773
2795 من اإلزار  ففي النار 5450ا إال اهللا وإن النار ال يعذب
هذه طارحة  ولدها  يف النار 5653ورأيت مالكا خازن النار 3067
إنه صورت يل اجلنة والنار 6001واطلعت  يف النار  فرأيت أكثر 3069
ومن فتنة النار  وعذاب النار 6007احلمى  من فيح  جهنم 3088
مل يـأمن من النار 6104ار جهنم من سبعني  جزءا  من ن3092
يزل  ا يف النار 26112يوم القيامة  فيلقى  يف النار 3094
فأنا آخذ حيجزكم عن النار 6118يقول  ألهون أهل  النار عذابا 3156
حجبت النار بالشهوات 6122وإنه  جييء  معه مبثال  اجلنة والنار 3160
والنار مثل ذلك 6123بعث النار أخرج  بعث النار وما 3170
وحتشر بقيتهم  النار 6157فيلقى  يف النار 3172
يا أهل النار ...وأهل  النار النار 6178والنار حق 3252
خيرج من النار  بالشفاعة 6190دعاة  إىل أبواب  جهنم 3411
عذابا أن أهو  أهل  النار6193لكايف الدرك األسفل من النار 3670
اجلهنميون ..خيرج  قوم من النار6198شراك ،أو شراكان من نار 3993
أال أري  مقعده  من النار 6200ما بقي  يف الناس إال من حبسه القرآن 4206
أين  ألعلم  آخر  أهل  النار خروجا 6202وقنا عذاب  النار 4250
ع  يف حفرة  من النار فيق6661النار -فيتساقطون  يف النار  4305
غري أنّ أصحاب النار قد أمر م 4900

ثالثة من كن فيه وجد حالوة اإلميان أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها، :" rقال النيب -
وقال .1"ه إالّ هللا، وأن يكره أن يعود إىل الكفر كما يكره أن يقذف يف الناروأن حيب املرء ال حيب

r ":من2"ارمات يشرك باهللا دخل الن .
من شهد أنّ ال إله إالّ اهللا وحده ال شريك له وأنّ حممدا عبده ورسوله، وأنّ عيسى :" rوقال -

عبد اهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه، واجلنة حق والنأدخله اهللا اجلنة ار حـق ،
.3"على ما كان من العمـل

.14،ص1باب حالوة اإليمان ،ح:رواه البخاري ،-1
.417ص1رواه  البخاري ،باب  الجنائز ومن  كان آخر  كالمه   ال إله إال  اهللا ،ج-2
.1267،ص3ح"يا أهل  الكتاب  ال تغلوا  في دينكم :" ري ،باب  قوله تعالى رواه  البخا-3
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نار فهو نير، وأنار فهو منري، والنار : يقال: سانجاء يف اللّ: فـظاللّالنـار من حيث 
ولنار تقال للهب الذي يبدو للحاسة، . 1معروفة، وهي أنثى، وهي من الواو، ألنّ تصغريها نويرة

رار اليت تورون: "دة املذكورة يف قوله تعاىلوللحرارة اوالنار جهنم املذكورة يف 2"أفرأيتم الن ،
،  وجتمع نار على أنيار 3"قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها اهللا الذين كفروا:" تعاىلقوله

.4وأصلها أنوار، كما جاء يف ريح وعيد، رياح وأعياد، وأصلها واو
: هي اسم العذاب الذي يعذب اهللا به الكفار يف اآلخرة، قال تعاىل: 'النار': من حيث املعىن

:ار سبعة، وواحدة األدراك درك، قال تعاىلإنّ أدراك الن: ، ويقال5ففي الناروأما الذين شقوا "
rار، وقال النيب ه من النأهل كلّ درك حملّحلّ: قال أهل التفسري. 6"ركوا فيها مجيعااّداحتى إذا "

هو :" ما أغىن عن عمه أيب طالب: جميبا عن سؤال العباب بن عبد املطلب رضي اهللا عنه، ملّا سأله
رك طبق من أطباق والد. 7"يف ضحضاح من النار، ولوال أنا، لكان يف الدرك األسفل من النار

م، وأسفل كلّ ذي عمق، ويقال ملا اخنفض درك، كما يقال ملا ارتفع درججهن .
ريفة جاء كلّها ترهيبا وختويفا من الوقوع يف األحاديث الش'ارالن'ويبد أنّ استعماالت لفظ 

.احملرمات واملنهيات اليت توجبها ملرتكبيهايف
يف سبعة مواضع من صحيح البخاري، سبق اإلشارة إليها يف 'جهنم'ورد لفظ :جهنم

إذا اشتد احلر فابردوا عن الصالة، فإنّ شدة احلر من :" rمنها قول النيب . معرض احلديث عن النار
.9"ميف آنية الفضة إنما جيرجر يف بطنه نار جهنالذي يشرب :" rوقال النيب .8"فيح جهنم

، 10"ون اجلهنمينيفيدخلون اجلنة، يسمrار بشفاعة حممد خيرج قوم من النr ":وقال 
. اجلهنميني نسبة إىل جهنم

.وما بعدها مادة نو مادة  نور 805،ص3اللسان ،مج: ينظر ابن منظور-1
.74اآلية ،سورة الواقعة-2
.70سـورة الحج، اآلية -3
.135،ص5ج،بصائر ذوي التمييز:الفيروزأبادي -4
.106سورة هـود ،اآلية -5
.36سورة األعراف،اآلية -6
.1408،ص3رواه البخاري ،باب قصة أبي طالب ،ج-7

199و198ص 1رواه البخاري، باب اإلبراد في شدة الحر ،ج- 8
2133،ص5رواه البخاري، باب آنية الفضة ،ح-9

.2401، ص5رواه البخاري، باب صفة الجنة والنار،ج-10

.كبة ، العلمية والعجمة  والتأنيث هو اسم ممنوع من الصرف ، لعلة  مر-*
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يقال : فظ واملعىنـم من حيث اللّجهن'النه، يقال : 'مار جهنجهم والتكروهو مأخوذ من الت
يل وجهمته، وهي ما بني أوله الوجه، أي كريه الوجه، قال أبو عبيدة من ذلك جهة اللّرجل جهم

ث اسم مؤن: مجهن: م كلمة دالة على خالف البشاشة والطالقة، قال أبو عبيدةجهىل ربعه، والتإ
ه على أربعة أحرف، وقيل هو اسم أعجمي معر1ب، أصله كهنامال ينصرف، ألن ،

.م لبعد قعرهانام بكسر اجليم واهلاء بعيدة القعر، وبه مسيت جهنهِالقعر البعيد، وجِ: واجلهنام
م املذكورة يف األحاديث هي اسم دال على دار العقاب املوقدة نـارافجهن.

يف موضعني من صحيح البخاري، مرة بصيغة املصدر، 'البعث'ورد لفظ : يـوم البعـث
.ومرة بصيغة الفـعل

ؤمن باهللا ومالئكته وبلقائه ورسله، وتؤمن تأن " ما اإلميان؟: جميبا عن سؤال جربيلrالنيب قال-
. 2"بالبعث

أمل : يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة وغربة فيقول له إبراهيم:" rوقال -
إنك وعدتين أن ال يا رب: فاليوم ال أعصيك، فيقول إبراهيم: أقل لك ال تعصين، فيقول أبوه

.3"ختزيين يوم يبعثون، فأي خزي  أخزى من أيب إالّ بعد
يوم الدين، قال املفسرون معناه يوم احلساب، ألنّ كلّ أحد : ويقال له أيضا: يوم البعـث

.4حياسب فيجازى بعمله، ومن أجل ذلك يقال كما تدين تدان
قول النيب : واحد من صحيح البخاري، يفيف موضع'النشور'ورد لفظ : شوريوم النr يف

انا بعدما أماتنا  ياحلمد هللا الذي أح:"، وإذا قام قال"بامسك أموت وأحيا:" دعاء النوم واالستيقاظ
5"شـوروإليه الن .
شورالن :ويقال له أيضا يوم النحف، فيعطى كلّ شور، وذلك أنّ  أعمال العباد تظهر يف الص

وخنرج له يوم القيامة كتابا يلقاه " ، وقال6"حف نشرتوإذا الص:" ه منشورا، قال تعاىلواحد كتاب
نشر اهللا : ف، ويكون أيضا من نشور املوتى، يقالصحشور لنشر ال، فسمي يوم الن1"يلقاه منشورا

ت فنشر، قال األعشـىاهللا املي :

.490المقاييس ،مج،ص:  ، وابن فارس212،ص2الزينة ، ج: ينظر الرازي-1
.27،ص 1جرواه البخاري ،باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله،-2
.1223،ص3، ج"واتخذ اهللا إبراهيم  خليـال:"رواه  البخاري ،باب  قوله تعالى -3
.227،ص2الزينة ، ج: الرازي-4
.2326،ص5رواه البخاري، باب ما يقول  إذا نام  ،ح-5
.20سورة التكوير،اآلية -6
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ينقـل  إىل قـابـرعـاش ومل  ::     لو أسندت ميتا إىل حنـرها    
2ا للميـت  النـــاشرـيا عجب::     حىت يقـول الناس مما رأوا    

شـور. 3فكأنّ امليت مطوي يف األكفان يف القرب، مثّ ينشر بعد ذلك الطيهو اإلحياء : فيوم الن
.والبعث يوم القيامـة

:شرة مرة يف صحيح البخاري جنملها يف اآليت اثين ع) اآلخرة (ورد لفظ :اآلخرة 
طـــرف احلــديثرقم احلديث طرف احلديث رقم احلديث 

ويف اآلخرة حسنـة 4250رب كاسية يف الدنيا عارية يف اآلخرة 115
إالّ خير بني الدنيا واآلخرة 4310اللهم ال خري إالّ خري اآلخرة 418
فإا  هلم  يف الدنيا  ولنا يف اآلخرة 5110له  يف اآلخرة من  ال خالق846

جرمها  يف اآلخرة 5494إال وأنا أوىل به يف الدنيا واآلخرة 2269
فلن  يلبسه يف اآلخرة 5494اللهم  ال عيش إالّ عيش  اآلخرة 3586
دعويت شفاعة  ألميت يف اآلخرة5945اللهم إن األجر أجر اآلخرة 3694

وما احلياة إالّ :" قال اهللا عز وجلّ: حياتان 'الدنيا واآلخرة':اآلخرة من حيث اللّفظ واملعين
نعتا ) الدنيا(، فجعل 5"والدار اآلخرة خري للذين يتقون أفال تعقلون:"وقال، 4"متاع الغرور

، 6"ين اتقوا أفال تعقلونولدار اآلخرة خري  للذ:" للحياة، وجعل اآلخرة نعتا للدار، ويف قوله تعاىل
: احلياة الدنيا، واحلياة اآلخرة، وكذلك مها داران: أضاف اآلخرة إىل الدار، فالدنيا واآلخرة حياتان

دار الدنيا ودار اآلخرة، واآلخرة نعت للدار، وإنما جاء مضافا لشيوع ذلك يف كالم العرب، كما 
فت الدار إىل اآلخرة وهي اآلخرة، وقد تضيف أضي"الدار اآلخرة:" يقول الفراء يف قوله تعاىل

ق هو اليقني، ـواحل،7"إنّ هذا هلو حق اليقني:" العرب الشيء  إىل نفسه إذا اختلف لفظه، كقوله
.8"ومثله آتيتك بارحة األوىل، وعام   األول، وليلة األوىل

خرة، فإنّ اآلخرة صفة فاآلخرة  يف اصطالح  القرآن الكرمي  واحلديث الشريف هي احلياة اآل
ثاآلخر باملد وكسر اخلاء ،وهو احلاصل املتأخر عن شيء قبله يف فعل أو حال، وتأنيث تأني

فظ حذف لكثرة  وصف اآلخرة منظور فيه إىل أن املراد إجراؤه على موصوف مؤنث، اللّ

.13سورة بنـي إسرائيل ،اآلية-1
الدیوان، ص: األعشى- 2

.228،ص2الزينة ،ج:الرازي -3
.158آل  عمران اآلية  :سورة  4
.169سورة  األعراف ،اآلية  5
.109سورة  يوسف ، اآلية  6
.98سورة  الواقعة  ،اآلیة  7
.55،56،ص2معاني القرآن، ج: الفراء-8
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ة يبرقأي  ال،الدنيااستعماله وصريورته معلوما، وهو يقدر باحلياة اآلخرة، مراعاة لضده وهو احلياة 
مبعنـى حلاضرة، ولذلك يقال هلا العاجلة مث صارت اآلخرة علما بالغلبة على احلياة احلاصلة بعد 

لكلّ نيب دعوة :" rقال النيب . 1موت وهي احلاصلة بعد البعث إلجراء اجلزاء على األعمال
. 2"مستجابة يدعو ا، وأريد أن أختبئ دعويت شفاعة ألميت يف اآلخرة

ومنه فإنّ هي احلياة احلق،'اآلخرة': يف األحاديث الشريفة دال على أنّ'احلياة اآلخرة'فلفظ 
فس من واب واحلجب، هو الذي يوجب احلذر والتفكري فيما ينجي الناليقني باآلخرة دار الثّ
أنّ اإلميان  ، ويف األحاديث الشريفة تأكيد على هذه املعاين، تأكيد على بالعقاب وينعمها بالثوا

.باآلخرة هو مـالك التقوى واخلشية، ليت وصف ا عباد اهللا املتقون
يف سبعة وأربعني موضعا من صحيح البخاري، ) القيامة(جاء ذكر لفظ : يوم القيـامة

:، جنملها يف اآليت)يوم(مضافا إىل لفظ  
طـــرف احلـديث احلديثرقمطـــرف  احلـديثاحلديثرقم
مس والقمر يكوران  يوم القيامة الش3028أسعد الناس بشفاعتـي يوم القيامة 99

ل من يكسى  يوم القيامة  إبراهيم وأو3171ـرا غإن أميت  يدعون  يوم القيامة  136
مل ينظر  اهللا إليه يوم القيامـة 3465شرار  اخللق  عند اهللا  يوم القيامة 417
لعله  تنفعه  شفاعيت  يوم القيامة 3672يوم القيـامـة إال شهـد له 584
يف رؤية اهللا عز وجلّ يوم القيامة 4305حلت  له شفاعيت  يوم القيامة  589
الرجل السمني العظيم  يوم القيامة 4452حيشر الناس  يوم القيامة 773

بعا يوم القيامة أن أكون أكثرهم تا4696فإنه يبعث يوم  القيامة ملبيا1206
إال جاء يوم  القيامة وكلمه يدمى5213أنا شهيد  على هؤالء يوم  القيامة 1278
فهو يتجلجل إىل يوم القيامة 5452حىت يبعثك  اهللا يوم القيامة 1313
اس عذابا يوم لقيامة أشد الن5610فيصنع به إىل يوم القيامـة 1320
اس عند اهللا مرتلة  يوم القيامة النشرإن5685ّالقيامة وال يأيت أحدكم  يوم 1337
جتد  من شرر  الناس يوم القيامة 5711يطوقـه يوم القيـامة 1338
أخىن األمساء يوم القيامة عند اهللا5852ويكون شهيدا عليه يوم القيامة 1396
ك يوم القيامة ذلك له جتربة قربة إلي6000إن الشمس تدنو يوم القيامة 1405
لن يوايف عبد يوم القيامة 6059يدخل  منه الصائمون يوم القيامة 1797
تكون األرض يوم القيامة 6155إنّ أصحاب هذه الصور يوم القيامة 1999
أول من يدعى يوم  القيامة آدم6164ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة  2114
وإال سيكلمه  اهللا يوم  القيامة 6174القيامة ثالثة ال ينظر اهللا إليهم يوم2230

.238، ص1التحریر والتنویر،ج: الطاھر بن عاشور-1
.2324، ص5رواه  البخاري ، باب لكل نبي دعوة  مستجابة ،ج-2
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إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة 6193الظلم ظلمات يوم القيامـة 2315
جلد يوم القيامة 6466جاء به  يوم القيامة  حيمله 2457
صب يف أذنه  اآلنك يوم القيامة 6655يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة 2695
وستكون ندامة يوم القيامة 6729لكلّ غادر لواء يوم القيامة 3015
من هو خالق إىل يوم القيامة 6974اللهم اجعله يوم القيامة  فوق كثري 4068
ما خرجوا  منها  إىل يوم القيامـة 4085

ومثله صام يصوم مأخوذة من قام يقوم، واملصدر منه قيام، ' القيامة': القيامة من حيث اللّفظ
غة على االنتصاب والعزم، تقول قام قياما، تدل يف اللّ) قوم(صياما، والصوم اسم منه، ومادة 

قام ذا األمر، إذا  : والقومة املرة الواحدة، إذا انتصب، ويكون قام مبعىن العزمية،كما يقال
. 1اعتنقه

هو فعل يكون من مجيع اخلالئق دفعة واحدة، لذلك أدخل فيه : 'القيامة': من حيث املعىن
.2يوم القيام: يوم القيامة، ومل يقل: اهلاء، قيل

فوس فالقيامة إذا ظرف ملا جيري فيه من عدل اهللا، وإفاضة فضله، وما حيضره من املالئكة والن
وارد يف األحاديث الشريفة،كما دلّ على وكلّ هذه املعاين دلّ عليها لفظ القيامة ال،3املباركة

اس يف الدنيا، قال النيب وجود التعب وإثبات اجلزاء على األعمال اليت عملها النr ": الظلم ظلمات
هاهنا دال على ذلك اليوم املشهود الذي جيري فيه عدل اهللا وحكمه ' القيامة'فلفظ . 4"يوم القيامة
.بني العباد

يف مخسة عشر موضعا من صحيح البخاري، 'اعـةالس'د لفظ ور: الساعة وأشراطها
:رصدها يف اآليتن

طـرف احلـديثرقم احلديث طـرف احلـديثرقم احلدث 

إن اهللا  عنده علم الساعة 4351فإذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة 59
ولكن  سأحدثك  عن أشراطها 4499إنّ من  أشراط الساعـة 80

فلن  يدركه  اهلرم  حىت تقوم  الساعة 4652م  الساعة حىت يقبض العلم ال تقو989
بعثت أنا والساعـة كهاتني 5815وحممد  حق، والساعة حق 1069
إن بني  يدي  الساعة  ألياما 6651فإن الساعة ال تقوم حىت  يطوي 1347
خترج  نار ال تقوم الساعة  حىت 6701أعدد  ستا بني يدي الساعة 3005
أمر هذه األمة مستقيما حىت  تقوم الساعة 6882أمـا أول  أشراط الساعة نـار 3151

.43، ص5المقاییس ،مج : ینظر ابن فارس-1
.227،ص2الزینة ، ج: الرازي-2
.338،ص29التحریر والتنویر، ج:الطاھر بن عاشور-3
.764، ص2رواه البخاري ، باب الظلم  ظلمات یوم القیامة ،ج-4
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ال تقوم  الساعة  حىت  خيرج3329

كيف : ، قال"فإذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة:" جميبا عن السائل عن الساعةrقال النيب -
.1"فانتظر الساعةإذا  وسد األمر إىل غري أهله :" إضاعتها؟، قال

أنت احلـق، ووعدك احلـق، ولقـاؤك حق، وقـولك حـق، :"... يف دعاء التهجدrوقال -
ـة حق،  والنون حـق، وحممد واجلنار حـق، والنبيr2..."حق، والساعة حـق  .

إنّ اهللا عنده علم الساعة، ويرتل الغيث، ويعلم ما يف األرحام، : مفاتيح الغيب مخسة:" rوقول -
.3"ما تدري نفس ماذا تكسب غدا،وما تدري نفس بأي أرض متوت، إنّ اهللا عليم خبريو

. 4"اعـة كهاتنيبعثت أنا والسr :"وقوله
فظمن حيث اللّاعةالس:'اعـةالس' :اعـة جزء من أجزاء اللّمن سوع، والسهـار، يل والن

.ـاضرالوقت احل: والساعـة...وتصغريه سويعـة... واجلمع ساعات
تدع ولدها حىت تأكله السباع، وساعة سوعاء،  أي شديدة، كليلة : وناقة مسياع، كمصباح

.  5ليالء، وعاملة  مساوعة، أي بالساعة
ر ب: اعة من حيث املعىنالسـيعب'عن القيامة، تشبيها بذلك لسرعة حسابه، كما ' اعةالس
اعة يقسم ارمون ما لبثوا ويوم تقوم الس:"ا نبه عليه بقوله، أو مل6ّ"وهو أسرع احلاسبني:"قال تعاىل

.الوقت اليسري: انية، فاألوىل القيامـة، والث7ّ"لبثوا غري ساعة
جاجوقال الز :اعة اسم للوقت الذي تصعق فيه العباد، والوقت الذي يبعثون فيه، وتقوم الس

، 8يحة األوىلفيموت اخللق كلّهم عند الصاس يف ساعة،ها تفجأ الن، مسيت ساعة ألنةفيه القيام
. 9"إن كانت إالّ صيحة واحدة فإذا هم خامدون: "اليت ذكرها اهللا عز وجلّ

ومعنـى السريفةاعة الواردة يف األحاديث الش : الوقت الذي تقوم فيه القيامة، يريد النيبr
.ذي تقوم فيه مسيت ساعـةأنها ساعة حفيفة، حيدث فيها أمر عظيم، فلقلة الوقت ال

ورد لفظ : جـالالد'من صحيح البخاري، أربعة منها يف ايف اثين عشر موضع' جالالد
:     سياق التعوذ من فتنته، نرصدها مجيعا يف اآليت

.33،ص1رواه البخـاري، باب من سئل  علما وھو مستغل  في حدیثھ،ج-1
.377،ص1رواه البخاري  ،باب التھجد باللیل ،ج-2
.1693،ص4، ج"ـووعنده  مفاتح  الغیب ال یعلمھا إال ھ"رواه  البخاري ، باب -3
.1882، ص4، ج"والنازعات" رواه البخاري ،باب تفسیر سورة -4
276، ص3بصائر ذوي التمییز، ج: ، والفیروزابادي154، ص5اللسان ، مج : ینظر ابن  منظور-5
.31سورة األنعـام ، اآلیـة -6
.54سـورة الروم ،اآلیة  -7
.28سورة ياس ،اآلية -8
.'سوع'، مادة  154،ص5مجاللسان،:وابن منظور،28سورة يس، اآلية -9
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طـرف احلــديث  رقم احلديث طـرف احلديث ديثاحلرقم 

أشد أمتـي على الدجـال هم2405من فتنة املسيح الدجال 86
ورأيت مالكا خازن  النار  والدجال 3067املسيح الدجال أعوذ بك من فتنة789

أال أحدثكم حديثا عن الدجال 3160يدخل املدينة رعب املسيح الدجال ال1780
.. إنّ مع الدجال إذا خرج ماء و3266ال يدخلها الطاعون وال الدجال 1781
ابون  حىت  يبعث دجالون  كذ3413ّمن بلد  إال سيطؤه الدجال ليس1782
وأعوذ  بك من فتنة  املسيح الدجال 6007يأيت الدجال ، وهو حمرم عليه أن 1783

: صيغة مبالغة من الدجل، يقول ابن فارس: 'الدجال': يغةفظ والصال من حيث اللّجالد
جـل الد: غـةنقاس، يدلّ على التغطية والستر، قال أهـل اللّالدال واجليم والالم أصل واحد م"

إذا كان قد : سيف مدجل:  جال املموه، يقاللدا: وقيل...متويه الشيء، ومسي الكذّاب دجاال
جارة، ويقال دجلت البعري، إذا اجلماعة العظيمة حتمل املتاع للت: ومن الباب الدجالة...حلّي بذهب

. 1"كلّ شيء غطّيته فقد دجلتـه: لبعري مدجل، قال ابن دريدطليته بالقطران، وا
ال': ال من حيث املعىنالدجما دجله كذّ: 'الدجه الكذّاب، وإنهو املموه بدجل احلقبه، ألن

.يه و يستره متويهابالباطل، أي يغطّ
وخـروج الدبالبشجال أحد أشراط الس قال الرسول . ريةاعة الكربى، وأعظ فتنة مترr يف

ـي :" جالذكـر الدي ألنذركموه، وما من نـيب إالّ أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكنإن
وقد مسي املسيح ". تعلمون أنه أعور، وأنّ اهللا ليس بأعور: أقول لكم فيه قوال مل يقلـه نيب لقومه

أقوال ناهزت اخلمسني، ) املسيح(ظ ـد ورد يف لفـال ألنّ عينـه الواحـدة ممسوحة، وقالدج
،2تتقارب مجيعها يف املعنـى

، إما تعوذا من فتنتـه، ألنه يدعـى الربوبية، 'الدجال املسيـح'واملواضع اليت ذكر فيها 
أال أحدثكم حديثا عن الدجـال، ما :" rويأيت باألعمال  اخلارقة لريوج ا باطلـه، قال النيب 

إنها اجلنة هي النار، : نه أعور، وإنه  جييء  معه مبثال اجلنة والنار، فاليت يقولإ: حدث به نيب قومه
. 3"وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه

ا جاء ذكره إخبارا عنـه وعن صفاتـه املميزة لـه،وإموعمبهـاتا يكون معه من الش.

.392، ص2المقاييس ، ج: ابن فارس -1
.، وما بعدها  499،ص4بصائر ذوي التمييز،ج:ينظر الفيروز أبادي -2
.1275،ص3ج>>...إنا أرسلنا  نوحا  إلى قـومه  << :رواه البخاري، باب قوله تعالى -3
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ل منهما بصيغـة اجلمع األو،خارييف موضعني من صحيح الب'القلم'ورد لفظ :القلم
) . القلم(، والثاين بصيغـة املفرد )األقالم(
. 1"مثّ عرجا يب حتى ظهرت ملستوى أمسع فيه صريف األقالم:" rقال النيب -
. 2القلم مبا أنت الق، فاختص على ذلك أو ذرفـجيا أبا هريرة  :" rوقال -

قلمته، أي قطعته، وهيأته من جوانبه، وسويته، من: 'القلم': فظالقلـم من حيث اللّ
تومهـه، : ال أدري، فقيل له: ما القلم؟ ففكّر ساعة، وقلّب يديه، مثّ قال: وبريته، وقيل ألعرايب

فالقلم يف اللّغـة إذا يدل على تسوية . 3ظفور فسمي قلماهو عود قلم من جوانبه كتقليم اُأل: فقال
.قالمشيء عند بريه وإصالحه ومجعـه أ

والقلم يف كالم العرب القـدح والسهم الذي يتساهم به، واألقالم السهام جتال على الشيء 
.أقالمهم سهـامهم: ، قال أهل التفسري4"كفل مرمييإذ يلقون أقالمهم أيهم :" يقسم، قال  تعاىل

: أسهم، فإقليميف األرض سبعة أقاليم، أي سبعـة: إنّ اإلقليم أخذ من ذلك، يقال: ويقال
مسي السهم قلما، ألنهم كانوا يكتبون أمساءهم وأنصباءهم بالقلم، : فعيل من القلم، وقال قومإ

.فسمي السهم قلما لذلك
كان يأخذ الوحـي عن جربيل، وجربيل عن rيروى أنّ النيب : القلـم من حيث املعـىن

. 5وح، واللّوح عن القلمميكائيل، وميكائيل عن إسرافيل، وإسرافيل  عن اللّ
، أي صوت ما تكتبه املالئكة من قضاء اهللا تعاىل "صريف األقالم:" rويستفاد من قـوله 

القدر مبا كتب عليك وفرغ د، نف"القـلم مبا أنت القجفr ":وتدبريه ويستفاد من قولـه 
ة، فأما القلم الذي خلقه وقد روي عن القلم حديث كثري وأخبار كثري:" منه، يقول صاحب الزينة

. 6اهللا قبل كلّ شيء فاهللا أعلم بكيفيته، وليس لنا أن نقول فيه إالّ ما روي

.136،ص1الصهوات في اإلسراء ،جرواه البخاري، باب كيف فرصت -1
.1953،ص5رواه البخاري ،باب ما يكره من التبتل والخصاء، ج-2
.144،ص2الزينة ،ج: الرازي-3
.44سورة آل عمـران، اآلية -4
.144،ص2ينظر المصدر نفسه، ج-5
295،ص4بصائر ذوي التمییز، ج:الفیروز أبادي -6
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الفصل الّثالث
ات الواردة في صحیـح البخـاريدألفـاظ العبـا
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ــیدت : مھ

ه تقوم على أساس إقامـة اخلالفة إنّ املهمة التي كلّـف ا اإلنسـان وجعلت غاية وجود
اهللا -خالفـة اهللا يف األرض تقتضي أن يكون كلّ هم اإلنسان تقربه من مستخـلفه ويف األرض، 

وجلّعز-ها يا:" وجلّو ترقّيه حنوه لتحقيق اخلالفة، وبلوغ مراتب الكمال البشري، يقول عزأي
ي واالقتراب من اهللا إالّ ق هذا الترقّيتحقّ، وال1"اإلنسان إنك كادح إىل ربك كدحا فمالقيه

ق فاخلالفة ال تتحقّ،2"ليعبدونوما خلقت اجلن واإلنس إالّ":بالعبادة، وهـذا ما يؤكّده قوله تعاىل
.إالّ بالعبادة، فهي جوهرها ومنهجهـا

إنّر اإلسالمي للوجود، فولة عن تشكيل التصوؤوإذا كانت العقيدة يف اإلسالم هي املس
رز الفكر ار من حيالعبادة فيه هي املسئولة عن نقل هدا التصو ز القلب الذي حيسد إىل حي

لك قوة دافعة، هلا حرارا وهلـا نورها، فشتـان بني من يعمل عقليا ذيشعر، فتجعل العقيدة بو
علنه، ويتصور ويقنع فكريا بوجود اهللا، ومن حيس ويشعر بإشرافه وهيمنته عليه بعلمه بسـره و

تصورا قلبيا حتمية لقائه، وحسابه، فالعبادة هي الوسيلة اليت تنقل اإلنسان من احلالة األوىل إىل 
. اوحتياوحتييها ،د جذوة العقيدة وتتغذى ااحلالة الثانية، فهي توقّ

ا العامغة؟ وما هي اللّة؟ وما هي العبادة يفصة واخلافما املقصود بالعبادة ؟ وما هي دالال
.داللة األلفاظ اليت تدور يف فلك هذين املعنيني اخلاص والعام؟

عبده : منتهى التذلّل واخلضوع واالنقياد، يقال: غةإنّ أصل العبادة يف اللّ: غةالعبادة يف اللّ
، عبادة وعبودية، مبعىن انقاد وأطاع وخضع، ومنه طريق معبد، أي مذلّل للسري عليه بسهولة

. 3بعري معبد، أي مذلّل للركوب: ويقال
.      فالعبادة يف أصلها اللّغوي تعبري عن بذل أقصى الطّاعة واخلضوع

دت تعاريف مصطلح العبادة يف الشرع، نقتصر على بعضها فقد تعد: أما العبادة يف االصطالح
:                                            فيما يلي

1 .06اآلية ،سورة االنشقاق-
2 .56اآلية ،رة الذارياتسو-

3 .36المصباح المنير، ص: ، والفيومي314ص ،1ج،القاموس: روز أباديفيوال،264ص،4مج،اللسان: ينظر ابن منظور-
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ومعىن احلب، فهي تتضمن غاية الذلّالعبادة املأمور ا تتضمن معىن الذلّ:" يقول ابن تيمية
، فالعبادة ذا التصور حتمل معىن أدق وأعمق وأوسع مما يتصوره البعض، 1"هللا تعاىل بغاية احملبة له

، إذ يربز إىل جوار املعىن األصلي يف اللّغة، وهو غاية وذلك أنّ العبادة تتألّف من عناصر بسيطة
ق العبادة إالّ به، أال وهو عنصر احلب، فبغري هذا العنصر العاطفي الطاعة واخلضوع، عنصر ال تتحقّ

.سل وأنـزل الكتبق العبادة التي خلق اهللا هلا اخللق، وبعث هلا الرالوجداين ال تتحقّ
، واملعىن 2"العبادة جتمع أصلني غاية احلب بغاية الذلّ واخلضوع:"زيةويقول ابن القيم اجلو

- ويف الشرع:"، إذ يقول3"إياك نعبد وإياك نستعني:" لقوله تعاىلنفسه يتضمنه تفسري ابن كثري
.   4"عبارة عما جيمع كمال احملبة واخلضوع واخلوف-العبادة 

م ندرك أنّ العبادة البدا تقدهلا من عنصرين أساسينيومم:
عنصر االلتزام مبا شرع اهللا، ودعا إليه رسوله صلى اهللا عليه و سلم، أمرا ويا وحتليال: األول

.حترميا، وهذا هو الذي حيقّق معىن الطّاعة واخلضوع لهو
عور و الشأن يصدر ذا األمر االلتزام من قلب اإلنسان املؤمن، وأساس حمبة اهللا تعاىل ه: اينوالثّ

.بفضله ونعمته وإحسانه
خاصية خص ا اإلنسان تشريفا وتكرميا، جعلت غاية اخللق ومهمة الوجود، إالّ نلعبادة إذاف

.أنها من أخص مسات املؤمنني باهللا عز وجلّ
عرب وهناك كلمات وألفاظ كثرية تدور يف فلك العبادة، كانت حتمل معاين لغوية معينة عند ال

قبل جميء اإلسالم، وبعد نزول القرآن الكرمي طور اإلسالم هذه الكلمات، وأعطاها دالالت معينة مل 
تكن معروفة من قبل، ويف هذا الفصل سنتناول الكلمات املتصلة حبقل العبادة الواردة يف صحيح 

البخاري بالدمناها أربعة أقسام تبعا للشعائر التعبدية األربع الواردة املعروفة راسة والتحليل،  وقد قس
ق ذه املصطلحات من ألفـاظ ، وما تعلّوم احلجكاة والصالة والزالص: يف الدين اإلسالمي، وهي

.وكلمـات

1 .17ص م،2000، 1، شرح عبد العزيز بن عبد اهللا الراجحي، دار الفضيلة بيروت لبنان،طالعبودية: ابن تيمية-
2 .24، ص 1مج ، تح محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، دط، دت، مدارج السالكين:ابن القيم الجوزية-

3 .04سورة الفاتحة، اآلية -
4 .24، ص 1التفسير، مج : يركثابن -
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ـالةالص:
فظ العقدي احملوري الذي تدور حوله جمموعة من الكلمات واأللفاظ الة، اللّل لفظ الصثّمي

منها القيام والسجود، والركوع، والتكبري، والتسبيح، ة يف صحيح البخاري،الواردة بكثر
،الة يف تسعة وتسعني موضعا من الصحيحر ذكر لفظ الصوقد تكرواخلشوع، واإلمام، والقبلة، 

ثنان وستون بصيغة املصدر، جنملها مجيعا يف اجلدول امنها سبعة وعشرون بصيغة الفعل، و
:         آلتـــيا

الصيغة طرق احلديث رقم احلديث الصيغة طرق احلديث رقم احلديث

مصدر اجعلوا يف بيوتكم من صالتكم 422 مصدر وإقام الصالة 08
فعل مضارع  املالئكة تصلي على أحدكم  434 مصدر ويقيموا الصالة  25

مصدر الصالةيقطع عليل 449 فعل مضارع عليهاوكان معه حىت يصلي 47
فعل ماض فإذا خشي الصبح صلى واحدة  460 مصدر وإقام الصالة 53

مصدر صالة اجلميع تزيد عن صالته 465 فعل ماض اس  فليخفف  ى بالنفمن صلّ 90
فعل مضارع يصلي  )تصلي( إال الصالة  465 مصدر تقبل صالة من أحدثال 135

مصدر الصالة على وقتها 504 مصدر كالصالة أمام 139
مجع فذلك مثل الصلوات اخلمس 505 فعل ماض قم صل ركعتني 158

مصدر عن الصالةفابردوا 510 مصدر يزال العبد يف  الصالة     ال 174
مصدر تغلبوا على صالة قبل طلوع ال 529 فعل مضارع نعس أحدكم وهو  يصلي فلريقد 209

اسم وجيتمعون يف صالة الفجر 530 ارعفعل مض تصلي فيهو  225
فعل مضارع ون  وهم  يصلّ...ون وهم يصلّ 530 فعل أمر+مصدر صليفدعي الصالة، مثّ 226

اسم سجدة من صالة العصر 531 مصدر فتوضأ وضوءك  للصالة 244
اسم كما بني صالة العصر 532 فعل مضارع تصليإذا حاضت مل  298
اسم صالتكم املغرباسمعلى 538 فعل أمر+مصدر أدركته الصالة فليصل 328

فعل مضارع أحد من الناس يصليسلي 542 فعل مضارع .يصلي أحدكم يف الثوب الواحدال 352
اسم الصالةينتظر ل األرض همن أ 545 مصدر أهلتين آنفا عن صاليت 366
اسم ما انتظرمتوهايف صالةإنكم أما 546 مصدر تعرض يف صاليت 367
اسم أدركركعة من الصالة فقد 555 فعل أمر+فعل ماض قياماوإن صلى قائما فصلوا  371
اسم طلوع الشمسبصالتكم  558 مصدر+فعل ماض من صلى صالتنا 384
اسم صالة بعدالصالة بعد الصبح، 561 مصدر إنه لو حدث يف   الصالة شيء 392
اسم الصالةأخاف أن تناموا عن  570 مافعل +افعل مض إذا صلى.... إذا كان أحدكم يصلي  397

فعل ماض  صليتها واهللا ما 571 فعل مضارع أن تصلين حتبيأ 414
فعل مضار وهو قائم يصلي 893 اسم بالل قم فناد بالصالةيا 579
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فعل أمر فليصلوا قياما وركبانا 901 اسم ثوب بالصالة..إذا نودي للصالة 583
من ذبح قبل أن يصلي 942 اسم والصالة القائمة 589

اسم وترااجعلوا آخر صالتكم بالليل 953 اسم+فعل أمر فامشوا إىل الصالة 600
فعل أمر  مروا أبا بكر فليصلي بالناس 633 فعل أمر الصالةذا حضرتإوصلوا ف 602

فعل ماض وادعوافإذا رأيتموها فصلوا 993 اسم صلوا يف الرحال أالأ 606
فعل مضارع صلى،ومن...صلى قائماإن 1064 اسم إذا الصالة فعليكم بالسكينة 609
فعل ماض أال تصليان 1075 اسم مث أمر بالصالة فيؤذن  هلا 618

اسم فإن صلى احنلت عقدة 1091 اسم صالة اجلماعة تفضل صالة الفرد  619
اسم وبةملكتاوينام عن الصالة  1092 اسم اجلماعةصالة الرجل يف 620

اسم+ فعل ما إن توضأ وصلى قبلت صالته 1103 فعل ماض+ اسم يصلي..الصالة أأعظم الناس أجرا يف 623

اسم وصالة بعد صالتني 1139 اسم املنافقنيليس صالة ؟أثقل على 626
اسم ألف من...صالة يف مسجدي

صالة
1133 فعل أمر اسبالنمروا أبا بكر فليصلي   633

اسم إن يف الصالة شغال 1141 اسم وأقيمت الصالة 640
اسم ا اللهم أمي وصاليت 1148 اسم من رابه شيء يف صالته فليسبح 652

فعل أمر فإذا رأيتم  ذلك فصلوا 1154 فعل ماض ى الناسصلّأ 655
اسم فإذا كان يف صالته 1155 فعل ماض بالناس فليخففأ إذا صلى أحدكم 671

فعل مضارع أين كنت أصلي 1159 فعل ماض كسبح اسم رببفلوال صليت  673
فعل مضارع منعك أن تصلي للناسما 1160 اسم إين ألقوم يف الصالة 675
فعل مضارع آذين أصلي عليه 1210 اسم إقامة الصالةتسوية الصفوف من 690

فعل أمر وا فصلوا عليهفهلم 1257 اسم الليلأن تكتب عليكم صالة 696
فعل مضارع ىيصلمن شهد اجلنازة حىت  1261 اسم صالمأبصارهم إىل السماء  يف 717

اسم صلوا قد افترض عليهم مخس 1331 اسم صالة ملن ال يقرأ  الفاحتةال 723
اسم وتقيم الصالة املكتوبة 1333 مضافعل + فعل أمر تصلك مل ارجع فصل إن 724

فعل أمر للدعاء فالناللهم صل على آل  1426 اسم+ فعل ماض  والصلوات..فإذا صلى أحدكم فليقل 797
فعل أمر صل يف هذا الوادي املبارك 1461 اسم صالةخلف كلّ 807

اسم فطويفإذا أقيمت صالة الصبح  1546 اسم+ فعل مضا  غريكمالةيصلي هذه الص 824
إن هذه الصالتني حولتا 1599 فعل مضارع كتب لهمث يصلي ما 843

اسم تكفرها الصالة والصيام 1796 اسم مع كل صالة 847
فعل مضارع وهو يصلي 3100 اسم فمن كان من أهل الصالة نودي من 

باب الصالة

1798

اسم أينما أدركتك الصالة 3186 فعل مضارع  ضأ  وتصليمت  توافق 2104
أمر   دعاء اللهم صلي على حممد 3189 اسم صلوا على صاحبكم 2168

اسم أحب الصالة إىل اهللا  صالة داود 3238 اسم أن آمر بالصالة فتقام 2288
اسم من الصالة صالة 407 اسم وأقام الصالة 2637
اسم صالمحيقر أحدكم صالته مع  3414 فعل ماض صليناوال تصدقنا وال    2682
اسم يومكلالصلوات مخسني صالة 3674 اسم الصالة صدقةكل خطوة ميشيها إىل 2734

اسم فاعل فإن توضأ وصلى قبلت صالته 1103 اسم فدعوا الصالة حىت تربز 3057
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اسم وصالة بعد صالتني 1139 أعظم الناس أجرا يف الصالة من يصلي  623
اسم من ألف ..صالة يف مسجدي 

صالة

1133 اسم س صالة ؟أثقل على املنافقنيلي 626

رسول اهللا، وإقام ادحمماهللا، وأنّإله إالّالبين اإلسالم على مخس، شهادة أنّ":rقال النيب-
الة، وإيتاءالصالزوقال.1"، وصوم رمضانكاة، واحلجr:"ّى صالتنا، واستقبل قبلتنا، من صل
. 2"فال ختفروا اهللا يف ذمتهة رسوله،ة اهللا وذمملسلم، الذي له ذمذبيحتنا فذلك الوأك
جل يف اجلماعة تضعف على صالته يف بيته ويف سوقه مخسة وعشرين ضعفا، صالة الرr:"وقال

وذلك أنالصالة، مل خيط خطوة إالّخيرجه إالّخرج إىل املسجد، الأ فأحسن الوضوء ، مثّه إذا توض
ه، ى مل تزل املالئكة تصلي عليه مادام يف مصالّعنه ا خطيئة، فإذا صلّة، وحطّرفعت له ا درج

.3"نتظر الصالةايزال أحدكم يف صالة ماهم ارمحه، والهم صل عليه، اللّاللّ
فظالة من حيث اللّالصالصاد والالم واحلرف املعتل : صلي: جاء يف املقاييس:يغةوالص

.واآلخر جنس من العبادة،شبهها من احلمىأوماار أحدمها الن: أصالن
فأمل فقوهلما األو :الي صلى صليت العود بالنار، والصارلن،ما: الءواصطليت بالنار، والص

وقوديار ويصطلى به، وما يذكى به الن.
ا الثاينوأم :و،الةفالص4عــاءهي الد.

كت الواو، وانفتح ماما حرلقوهلم يف اجلمع صلوات، وإنواو،فالصالة على وزن فعلة، المها 
.قبلها فقلبت ألفا

وهو ء، مفترقان من الصالكنيعرقان يف الورالوين، ومهالة اشتقاقها من الصالصإنّ":وقيل
."ك صلويهي حيراملصلّق الصوان عند عجب الذنب، وذلك أنّطن يف الظهر منه يتفربعرق مست

.5ي يف حلبة السباق يئه ثانيا عند صلوى السابقومنه املصلّ
الصالة':الة من حيث املعىنالص' :الدناء من اهللا تعاىل محة واالستغفار، وحسن الثّعاء والر

ت ى صالة، وقد مسيفيها ركوع وسجود، اسم يوضع موضع املصدر، من صلّ،على رسوله وعباده

1 .12، ص 1جرواه البخاري ، باب اإليمان ، -
2 ،ص 1القبلة ، جرواه البخاري ، باب فضل استقبال - 153.
3 .232، ص 1جرواه البخاري ، وجوب صالة الجماعة ، -

4 .300، ص 3المقاييس ، مج : ابن فارس -
5 .، مادة صال435، ص 8اللسان ، مج: ينظر ابن منظور -
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ر معناها الة من األلفاظ اليت تطونه، والصعروفة صالة كتسميـة الشيء ببعض ما يتضمالعبادة امل
ي هو جزء من ذعاء العلى الدبعد جمـيء اإلسالم من اخلصوص إىل العموم، فبعدما كانت تدلّ

.كوع والسجود والتكبري والدعاءف من الراملتألّعلى الكلّ،  صارت تدلّكلّ
إالعبادات اليت مل تنفك شريعة منها، والة منفالصرها حبسب شرع شرع، ن اختلفت صو

.1"موقوتاالة كانت على املؤمنني كتابالصإنّ":ولذلك قال تعاىل
.  2صلى الرجل مبعىن أزال على نفسه ذه العبادة الصلى الذي هو نار اهللا املوقدة: وكما قيل 

:ة نشرحها يف اآليتاحلديث النبوي الشريف مبعان عديف 'الصالة'وقد ورد لفظ 
مثل الصلوات اخلمس، ميحو اهللا ا " :rمبعىن الصالة املفروضة شرعا، يف قوله'الصالة'- 
دا رسول اهللا، حمماهللا وأنّإله إالّالشهادة أنّ: بين اإلسالم على مخس":rويف قوله .3"اخلطايا

4"اة واحلج وصوم رمضانالة وإيتاء الزكوإقام الصاملقصود من تنبيها أنّ'إقام'ما سبقت بلفظ ، وإن
. فعلها توفية حقوقها وشرائطها، ال اإلتيان يآا فقط

سم تدل على هذا املعىن، معىن بصيغيت الفعل واال'الصالة'وجممل املواضع اليت ورد فيها لفظ 
.الصالة املفروضة

 -الة مبعىنالصلوات اخلمس املفروضة يف اليوم والليلة يف قولهالصr":الة أدبر إذا نودي للص
ى الالشيطان وله ضراط حتيسمع التقداء أأذين، فإذا قضي النثإذا بل، حىت5"ب بالصالة أدبرو.

.6"الصالة على وقتها":أي العمل أحب إىل اهللا ؟ قال": جميبا على سؤالrويف قوله
على هم صلّاللّ":لقوم أتوه بصدقتهمrم يف قولهوالتزكية والترحاالستغفارمبعىن :الةالص- 
حقيق تزكية لمسلمني يف التلصالة اهللا محة، ألنّزكية والرهاهنا دل على الت'الصالة'،7"آل أوىف

حيدث، تقول ى فيه، ما مل ه الذي صلّي على أحدكم، مادام يف مصالّاملالئكة تصلّ:" rويف قوله. هلم
.اس، هي الدعوة هلم بالرمحة و االستغفار هلم، فصالة املالئكة على الن8"هم ارمحههم اغفر له، اللّاللّ

 -الة مبعىن صالة اجلنازة يف قولهالصr:"بع جنـازة مسلم إميانا واحتسابا، وكان معه من ات
صلّحىت يى عليها ويى مثل أحد، ومن صلّطقرا، كلّقرا طنيبه يرجع من األجر فرغ من دفنها فإن

1 .103سورة النساء ، اآلیة -
2 .436، ص 3بصائر ذوي التمییز، ج: الفیروز آباديینظر  -

3 .197، ص 1الصلوات الخمس كفارة ، جباب ،رواه البخاري -
4 .12، ص1رواه البخاري ، باب اإلیمان ، ح-

5 .220، ص1رواه البخاري، باب فضل التأمین، ج-
6 .197، ص 1رواه البخاري ، باب الصالة لوقتھا ، ج-

7 .544،ص2، ودعائھ لصاحب الصدقة ، جاإلمامرواه البخاري ، باب صالة -
8 . 171، ص1، جالحدث في المسجدباب , لبخاري رواه ا-
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، وقد جاء لفظ الصالة يف هذا احلديث بصيغة 1"ه يرجع بقراطرجع قبل أن تدفن فإنعليها مثّ
ويف . وقوع الفعل وانقضاء احلديثققّال على حتالفعل املضارع املبين للمجهول، واملاضي الد

قد تويف اليوم رجل صاحل من احلبشة ":rقولهومبعىن صالة الغائب يف ،2"آذين أصلي عليه":rقوله
.3"احلبشة فهلم فصلوا عليه

 -مبعىن صالة اجلمعة يف قوله:الةالصr:"فجاء أحدكم '، 4إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل
.حضر صالة اجلمعةمبعىن 'اجلمعة
 -مبعىن صالة العيد يف قوله:الةالصr:"ّا، ومن ي فليـذبح أخرى مكمن ذبح قبل أن يصلا

.واملقصود صالة عيد األضحى. 5"مل يذبح فليذبح باسم اهللا
 -مبعىن صالة النافلة يف قوله:الةالصr":رها الصالة جل يف أهله وماله وجاره، تكفّفتنة الر

.6"والصدقة
 -مبعىن صالة العصر، يف قوله:الةالصrم وقبورهم:"ملّا كان يوم األحزابنارا، مأل اهللا بيو

ى غابت الشمسشغلونا عن الص7"الة الوسطى حتالة الوسطى يف هذا احلديث هي صالة ، فالص
.العصر

حديث إما دعوة إىل يف كلّهي يف تسعة وتسعني حديثا، و'الةالصr'وقد ذكر النيب
ني الكرامة واجلزاء ، وإما بيان لكيفية أدائها، واعدا املصلrّإقامتها، واحلرص على أدائها كما أمر 

احلسن يف الددي العبد إىل االستقامة، فتقرب ه من اخلري ارين، الدنيا واآلخرة، ذلك أنّ الصالة
اخلضوع هللا تعاىل، ومبقدار استحضار والة العبادة ر، كما أنّ املقصود من الصتبعده عن الشو

يبة يف إخالب عليه آثار الطّاملعبود يقوى اخلضوع له، فتترته، وإقباله على عبادته، ص العبد لرب
.وذلك مالك االمتثال و االجتناب

يف اثين عشر موضعا من صحيح البخاري، أربعة منها بصيغة اسم 'القيام'ورد لفظ :امـالقي
:، واثنان بصيغة املصدر، و ستة بصيغة الفعل، نرصدها مجيعا يف اآليت)قائم(الفاعل

طرف احلديث رقم احلديث ف احلديثطر رقم احلديث

1 . 26، ص1رواه البخاري، باب اتباع الجنائز من اإليمان، ج-
2 .427، ص 1، جفن في القميص الذي يكفّكرواه البخاري ، باب ال-

3 .443،ص 1رواه البخاري ، باب الصفوف على الجنازة ، ج-
4 .289، ص 1الجمعة ،جرواه البخاري ، باب فضل الغسل يوم-
5 .334، ص1رواه البخاري، باب كالم اإلمام والنّاس يوم العيد، ج-
6 . 22، ص1رواه البخاري ، باب قيام ليلة القدر من اإليمان ، ج-

7 .375، ص1رواه البخاري ، باب صالة القاعد، ج-
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إن صلّى قائما فهو أفضل 1064 وإقام الصالة وإيتاء الزكاة 08

وكان ينام نصف اللّيل ويقوم ثلثه 1079 ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة 25

فصم وأفطر وقم ومن 1102 من يقم ليلة القدر إميانا 35

وتقيم الصالة املكتوبة 1333 رمضان، إميان واحتسابامن قام  37

كمثل الصائم القائم 2635 وإقام الصالة 53

أو القائم اللّيل اّلصائم النهار 5038 وهو قائم يصلي 893

:واملعىنالقيام من حيث اللفظّ
والقومة،نقيض اجللوس، قام يقوم قوما وقيامة وقومة وقامة: من حيث اللّفظ والصيغةالقيام

.1إذا انتصب، ويكون قام مبعىن العزمية كما يقال، قام ذا األمر، إذا اعتنقـهة الواحدة،رامل
:اهدها السياق الذي ترد فيه مندة حيدمعان متعد'القيام'ومحل لفظ : من حيث املعىن

إله شهادة أن ال: م على مخسبين اإلسال":rمبعىن آدم، أقام الشيء، أدامه، يقول النيب : 'أقام'
ـّاهللا وأنّإالّ ' إقام'، فـ2"الة، وإيتـاء الزكاة، واحلج وصوم رمضان، وإقام الصدا رسول اهللاحمم

ى  اس حـتت أن أقاتل النرأم":rنفسه يف قولهواملعىنمصدر مضاف دال على إدامة الصالة، 
فعل ' يقيمون'.3"الزكاةالة ويؤتونويقيمون الصدا رسول اهللا، حمماهللا وأنّإله إالّاليشهدوا أنّ

. مضارع دال على جتدد يف املعىن و استمرار يف الزمن، مسند إىل ضمري اجلماعة الشامل لعموم الناس
.  واملعىن املستفاد هو التأكيد على أنّ إقام الصالة عصمة للمسلم

تشرك به شيئا، وتقيم الصالة املكـتوبة، التعبد اهللا":rالة يف قولهالصأداء: األداءومبعىن 
4"كـاة املفروضة، وتصوم رمضانوتؤدي الز.

الة يف اللّمبعىن الصيل، وهو أكثر املعاين ورودا يف يعرف بقيام اللّافلة أو مايل، صالة الن
يل ام اللّـوقي،5"م من ذنبهتقدمن قام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما":rاألحاديث، قال النيب

.لقب يف اصطالح القرآن واحلديث للصالة فيه ماعدا صالتـي املغرب والعشاء ورواتبهما
وم عادة، فالقيام فيه زيادة يف اشتغال املؤمن باإلقبال ه وقت النالة فيه ألنيل بالصوختصيص اللّ

باينعلى مناجاة اهللا، وتلقي الفيض الر.
ى قاعدا فله نصف ى قائما فهو أفضل، ومن صلّن صلّإ":rضد القعود، قال النيبالقيام مبعىن

.1"ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعدأجر القائم،

1 .وما بعدھا 456،ص7جمان، اللس:، وابن منظور43، ص5المقاییس ، مج : ینظر  ابن فارس -
2 .12،ص 1رواه البخاري ، باب اإلیمان ، ج-

3 .17، ص1، ج)فإن تابوا و أقاموا الصالة : ( رواه البخاري ، باب قولھ تعالى -
4 .506، ص2رواه البخاري ، باب وجوب الزكاة ،ج-

5 .22، ص1رواه البخاري ، باب تطوع قیام رمضان من اإلیمان ، ج-
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فالقيام إذن هو اهليئة األوىل من هيئات الصه وقوف جمرالة، وهو يعامل كما لو أنن د يتضم
قراءة فاحتة الكتاب، وسورة أخرى، مثّ التل يف هيأة أخرى، فالقيام مبعىن النهوض بكلّ ما يف حو

وشاط والتدبري  ذلك من معان، كالنا أن ينهض لهاإلصالح، ألنّ من عمل عمال مهم.
ورد لفظ :كوعالر'سبعة منها بصيغة ،ة عشر موضعا من صحيح البخاريمخسيف 'كوعالر

: اآليتيف سم  جنملها وعشرة بصيغة اال،الفعل

احلديثفطررقم احلديثاحلديثف طرم احلديثرق
إذا ركعتم و سجدمت707ث فيهما نفسه ى ركعتني ال حيدصلّمث158ّ
ركع حىت تطمئن راكعا امث 724و إذا ركع فاركعوا 371
قم فاركع ركعتني 888و ال ركوعكم 408
صل ركعة واحدة 946صل ركعتني 432
فاركع ركعة توتر لك 948أن جيلس قبل فلريكع ركعتني 433
فلريكع ركعتني من غري الفريضة  1109ركعة وم هذه السورة يف كلّزل441
مث فلريكع ركعتني 1176من أدرك ركعة من الصبح 554
أقيموا الركوع و السجود 709

كوع من حيث اللفظ واملعىنالر :
حنناء يف االراء و الكاف و العني أصل و احد يدل على 'ركع':والصيغةفظمن حيث اللّ

ركع مصدر للفعلفالركوع .منحين راكعوكلّ،حنىناركع الرجل إذا :اإلنسان وغريه، يقال
لوات فهي قومة يتلوها الركوع والسجدتان من الصيركع ركعا وركوعا، طأطأ رأسه وكلّ

ا الركوع فهو أن خيفض وأم،ث ركعاتي ركعة وركعتني وثالركع املصلّ:ويقال،2ركعة
.ى يطمئن ظهره راكعاي رأسه بعد القومة اليت فيها القراءة حتاملصلّ

كوع من حيث املعىنالر :'كوعالر'هو اهليئة الثانية من هيئات الصالة، إنالةه قوام الص،
،ة مثل القيامأخذ مكانة األولويه ال يأنعم،الةل عربه من خالل الصتشكّناين الذي راز الثّوالطّ

إالّ،ةوال مرتبة السجود  املهمويتوازى ،ما يعين الوسط من أمهيةه يأخذ مركز الوسط بكلّأن
الة قد وحدة بناء من وحدات الصكلّهذا املوقع الوسط يف القلب من اهليئات مع حقيقة أنّ

على هذه اهليئة 'ركعة'ت مسي'ا أنّويتوازى أيض،'كوعالرالركوع ملن جاء متأخالة را يف الص

1 ..374،ص1رواه البخاري ، باب صالة القاعد ج-
2 .'ركوع'مادة 122، ص 5اللسان ،مج :ابن منظور-
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كوع متايزا جيعل ه مينح الروهذا كلّ،كوع ركعة كاملةيف الرااللتحاقوحسب ،جيزي عن القيام
الةمنه قوام الص.

ل داملعىن، كماعلى هذا دااليف األحاديث'و الفعلاالسم'بصيغيت'كوعالر'وقد ورد لفظ 
اجلزء،بواسطة من باب تسمية الكلّالة نفسها على الصذلك أن الرالة كوع هو وسط الص
.وقوامها

ركعوا وإذا سجد ار فكربوا وإذا ركع فما جعل اإلمام ليؤمت به  فإذا كبإنr":يقول النيب 
هاهنا مرتني كالمها بصيغة الفعل، ' الركوع'، ورد لفظ 1"وا قياماى قائما فصلّسجدوا و إن صلّاف

فعل ماض مسند إىل اإلمام، دال على حدث الركوع مبعىن اهليئة الثّانية من هيئات ' ركع'األوىل يف 
فعل أمر مسند إىل مجاعة املخاطبني ' اركعوا'الصالة اليت تتوسط بني القيام والسجود، والثّانية 

.ويشمل مجيع املسلمني دال على وجوب اتباع اإلمام يف كلّ هيئات الصالة اقتداء
اهللا ما خيفى علي خشوعكم وال ركوعكم هنا فواهل ترون قبليت ه:" rهلوقاملعىن نفسه يف و

أي احنناءكم بعد القيام، وقد حيمل معىن الصالة 'ركوعكم'، 2"وإين ألراكم من وراء ظهري
.3"ي ألراكم من بعدي إذا ركعتم وسجدمتجود فو اهللا إنكوع والسأقيموا الرr ":وقال .ككل

ي هم إناللّ: ليقلأحدكم باألمر فلريكع ركعتني من غري الفريضة مثّإذا همr ":وقال 
أي فليصل ' فلريكع ركعتني'.4"وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيمأستخريك بعلمك

، ذلك أنّ الركوع هو وسـط الصـالة'الركوع'بواسطة اجلزء' الصالة'ركعتني، عبر عن الكلّ 
.وقوامها

ورد لفظ :جودالس'مثانية منها بصيغةيف أربعة عشر موضعا من صحيح البخاري،'جودالس
:يف اآليتهاردنو،سمتة منها بصيغة اال، وسالفعل

طرق احلديثرقم احلديثطرق احلديثرقم احلديث
أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم777و إذا سجد فاسجدوا 372
فليسجد سجدتني 1174جد سجدتني مث يس392
509الشمس( حىت تسجد حتت العرش 3027جود اعتدلوا يف الس (
فيأتوين فأسجد حتت العرش 3162إذا أدرك أحدكم سجدة من صالة531
من الدنيا احىت تكون السجدة الواحدة خري3264أقيموا الركوع و السجود 709

1 .149، ص 1جباب الصالة في السطوح و المنبر و الخشب ، : رواه البخاري -
2 .161،ص 1جرواه البخاري، باب عظة اإلمام الناس في إتمام الصالة ،-

3 ، ص 1ج، باب الخشوع في الصالة ، رواه البخاري - 259.
4 .391، ص 1جرواه البخاري ، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، -
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مؤمن  فسجد له كل4635ّمث أسجد حىت تطمئن ساجدا 724

فظ واملعىنجود من حيث اللّالس :
رد السني واجليم والدال أصل واحد مطّ" مصدر سجد'السجود':والصيغةفظمن حيث اللّ

.1"فقد سجدما ذلّتطأمن وكلّسجد إذا :يقاليدل على تطأمن  وذلّ
د يسجد سجودا وضع جبهته باألرض، وقوم سج:قال بن سيدة:"سانجاء يف اللّدوق

سجوجلّد وسجود  وقوله عز ":وخربين هذا سجود إعظام ال سجود عبادة ألنّ،2"داوا له سج
وجلّيعقوب مل يكونوا يسجدون لغري اهللا عزجاج، قال الز: "إنه كان من سنعظيم يف ذلك ة الت

الوقت أن يسجد للم3"مظَّع.
من حيث املعىنجودالس:'جودالس'جود طأطأة اجلسد وإيقاعه على األرض حقيقة الس
عظيم ملشاهد بالعيانبقصد الت،كالسد،جود للملك والسيجود للكواكب، قال تعاىلوالس":وا وخر

وقال، "داله سج":4"مس وال للقمرال تسجدوا للش.
ارا ـا العمـه وخلعنـسجدنا ل:     :رى ـد الكيـعبا ـا أتانـفلم:و قال األعشى

.5ؤارا ك طورا سجودا و طورا ج::ــت امللياوـن صلـيراوح م:و قال أيضا
،6"دواـدوا هللا و أعبـسجاف:" قال تعاىل، جود هللاستحضار وهو السأو املشاهد بالتخييل واال

.ركن من أركان الصالة  يف اإلسالم'جودالس'و
الة خمتلفة وهيئة سجود الص،اها البشر عند خلق العاملة تلقّل حتيأو'جودلسا'د كان وق

جلني، اخلرور على األرض باجلبهة واليدين والر: جود يف صالة اإلسالمالسوختالف األديان، اب
عة مرنا أن نسجد على سبأُ:" كعتني يف اإلسالمجود يف الريف موضع سياق كيفية السrقال النيب 

.7"ثوبا وال شعراوال نكفأعظم،
الة بعد القيام ل مثل هيئات الصالثة اليت تشكّهو اهليئة الثّاملقصود هاهنا ' جودالس'ـف

والركوع، وقد مرمه اإلنسان خلالقه وأنّأنه مظهر اخلضوع الكامل الذي يقدكوع هو مرحلة الر

1 .132، ص3المقاييس، مج:ابن فارس-
2 .100سورة يوسف ،اآلية -

3 ) .يسجد ( ،مادة 597، ص2اللسان، مج:ابن منظور-
4 .36سورة فصلت، اآلية -

5 يوان،  صالد: األعشى-
6 .61سورة النجم، اآلیة -

7 .280، ص1رواه البخاري، باب السجود على سبعة أعظم ، ج-
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النيبقال . جود، للخضوع الكاملمتهيدية للسr ":أقيموا الركوع والسي ألراكم من جود فو اهللا إن
."بعدي إذا ركعتم وسجدمت

السجود إذا ال ميكن عزله عن الرالة عن األخرى كوع بل ال ميكن عزل هيئة من هيئات الص
يئات متداخلة متالمحة متكاملة مرتبطة الواحدة باألخرى لتؤدي الة كلّبل الص ها وحدة واحدة

ما جعل اإلمام إنr: "قال النيب . وحده ال شريك لهوجلّنقياد هللا عزمة معاين اخلضوع واالملح
". وا قياماى قائما فصلّسجدوا وإن صلّاوإذا سجد  ففاركعواروا  وإذا ركع ر فكببه فإذا كبليؤمتّ

يف ثالثة مواضع من صحيح البخاري، هي'التكبري'ورد لفظ : رـكبيالت:
إذا ركع فاركعوا، و إذا سجد وما جعل اإلمام ليؤمت به، فإذا كبر فكبروا، إنr ":ل النيبقا-

."قياماوا فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلّ
ر معك من القرآن، مثّ اركع حتى تطمئن الة فكبر، مثّ اقرأ ما تيسمت إىل الصإذا قُ:" rوقال-

د حتى تطمئن ساجدا، مثّ ارفع حىت تطمئن جالسا، راكعا، مثّ ارفع حتى تعتدل قائما، مثّ اسج
.1"هاافعل ذلك يف صالتك كلّو
وكنتم ،ومل يدركم أحد بعدكممن سبقكمثكم بأمر إن أخذمت به أدركتم أال أحدr":وقال-

صالة ثالثا خلف كلّ،روندون وتكبحون وحتممن عمل مثله؟ تسبإالّ، خري من أنتم بني ظهرانيه
. 2نيوثالث

فظ واملعينكبري من حيث اللّالت:
األمر جعله وكرب، فهو كبري،أي عظم،مصدر كرب'كبريالت': من حيث اللّفظ والصيغة

،'اهللا أكرب'ويف حديث األذان ،عظيمكبري التوالت،اهللا أكبري:ر قالوكب،ستكربه رآه كبريااو،كبريا
معناه اهللا كبري فوضع أحدمها أنّ: ن فيه قوالنذلك قول املؤذّوك،أكرباهللا:يا قول املصلّوأم

.موضع أفعل'أفعل'
رنا ويذكّ، الةالشعار الذي نفتتح به الصوه'اهللا أكرب'أو ' التكبري':التكبري من حيث املعىن

ه أكرب كلّه وحكمه وقيمناهللا وموازيأال وهي أنّ،ما صرنا نراها  حمض بديهةبتلك احلقيقة اليت رب
كما جيب أن ،الةستشعارها أثناء أدائه الصاي جيب على املؤمن وهذه هي احلقيقة الت، شيء

قال. الةتنسجم هذه البديهة وحياته خارج أوقات الصr ":رإذا قمت إىل الصكَبِّر'.." الة فكب '

1 .264، ص 1رواه البخاري ، باب وجوب القراءة لإلمام و المأموم، ج-
2 .289، ص1رواه البخاري، باب الذكر بعد الصالة، ج-
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اهللا 'بالتكبري قوله فعل أمر مسند إىل ضمري املخاطب يشمل كلّ املسلمني، دال على ابتداء الصالة
.وهو أمر يفيد الوجوب واإللزام' أكرب

يف مطلع الصالة تعد أساس الصالة، و احملور الذي تدور عليه فروع اإلميان ' اهللا أكرب'فلفظة 
واإلسالم الصحيحني، فمن كان يف قلبه اعتقاد جازم بأنّ اهللا أكرب، فإنه ال يرضى بذلة، وال 

.، وال يقنط من رمحة، وال ييأس من انكشاف كربة، وال جيزع من نازلةيستكني لعبودية
ارتاح باله وطابت نفسه، واطمأن قلبه، وشعر ' اهللا أكرب'فلما يقول املصلّي مستفتحا صالته 

.أنه قد عرج عن هذا العامل املادي إىل عامل آخر حيث الكمال والعظمة
ب النيب كما حبrنيصالة ثالثا وثالثكلّالتكبري دبر،كبري هو قول املؤمنواملقصود بالت:

مثلما هو يف احلديث الثّالث.شيء أي أعظمومعناه اهللا أكرب من كلّ،عظيماهللا أكرب قصد الت.
سبيح'ورد لفظ : سبيحالتيف موضعني من الصحيح، مها' الت:

-قول النيبr ":ح التفت مايل رأيتكم أكثرمت التصفيق، من راه إذا سببه شيء يف صالته فليسبح فإن
التسبيح يف مثل هذه املواضع يراد به التنبيه على اخلطأ والنسيان يف . 1"إليه، وإنما التصفيق للنساء

.الصالة
".تسبحون وحتمدون وتكبرون خلف كلّ صالة ثالثا وثالثني:" rوقوله-

:التسبيح من حيث اللّفظ واملعىن
من السبح، وسبح كلمة تدل على معنييـن : التسبيح مصدر سبح: ن حيث اللّفظ والصيغةم

السعي، فاألول السبحة، وهي الصالة وخيتص بذلك جنس منرالعبادة، واألخأحدمها جنس من
"يقول الفقهاء. ما كان نفال غري فرض أي ال ينفل " جيمع املسافر الصالتني وال يسبح بينهما: 

... التعبيد: وهو ترتيه اهللا جلّ ثناؤه من كلّ سوء، والترتيه: ومن باب التسبيح. ما بصالةبينه
ه ترتّه من كلّ شيئ ال ينبغي له: وصفات اهللا جلّ وعزوح، واشتقاقه من الذي ذكرنا من أنسب.

.      2يف اجلرياحلسن مد اليدين : القوم يف املاء، والسابح من اخليل: خر السبح والسباحةواألصل اآل
هم سبحانك اللّ'،وتسبيح املؤمنني،الترتيه والتقديس: يف احلديث مبعىن'حيالتسب'وقد ورد لفظ 

.السجوديف 'سبحان ريب األعلى'والركوع،يف 'ي العظيمسبحان رب'والةل الصيف أو'وحبمدك
. يب يف الصالةنبيه عن اخلطأ أو الريف موضع  الت'سبحان اهللا'و

1 .289ص،1،جرواه البخاري، باب الذكر بعد الصالة-
2 .125،ص3المقاييس ، مج : ابن فارس-
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هل ترون :" rالنيب يف موضع واحد من الصحيح يف قول'اخلشوع'ورد لفظ :اخلشوع 
".فو اهللا ما خيفى علي خشوعكم وال ركوعكم إني ألراكم من وراء ظهري، قبليت هنا

:فظ واملعىناخلشوع من حيث اللّ
يدل ،واخلاء والشني والعني أصل واحد،مصدر خشع'اخلشوع': والصيغةفظمن حيث اللّ

وهو قريب املعىن من،ع خشوعاـخيش، رأسهأـإذا تطامن وطأط، خشع:ويقال،طامنعلى الت
قال ، وت والبصرواخلشوع يف الص،واإلقرار باالستخذاءالبدء يف أنّ اخلضوع إالّ،اخلضوع

خشع بيانوجاء يف ال، 2"املستكني والراكعواخلاشع ":دريدقال ابن.1"خاشعة أبصارهم":تعاىل
رمى ببصره حنو األرض،عخيشع خشوعا واختشع وختش،ه وخفض صوتهوغض ،عوقوم خش ،

ونـعمتخش ،وخ3واضعـوتدرهـصـأ طأطإذاعـشواخت، انكسررهـبصعـش

؛فسخشوع للنهو جماز يفو،طامنل والتخنفاض والتذلّواالالسكونهوغة فاخلشوع يف اللّ.     
وقد ،ه أكثر ما يستعمل فيما يوجد يف اجلوارح والضراعة أكثر ما يستعمل فيما يوجد يف القلبألن

.          روي إذا ضرع القلب خشع اجلوارح
واملراد ما هو ، والضراعةضاعاملقصود يف احلديث هو االت'اخلشوع':من حيث املعىن

إليهاات العه على تفاصيل ما يف القلبطّاو،ضاع القلب واجلوارح وانكسارها لنظر الرب
حمالة يوجب خشوع القلب واجلوارح ال-مقام الصالة- فخوف العبد يف هذا املقام، واجلوارح

خلشوع إذا غفل عن وإنما يفارق القلب ا،أشد خشوعاكاناستحضارا لهأشدكان ما وكلّ
.إليههالع اهللا تعاىل ونظراطّ

.الظاهرةهو خوف القلب بالتفكري دون اضطراب األعضاء نإذ'اخلشوع'ـف
ثالثة بصيغةمنها ،ا من صحيح البخاريضعيف سبعة عشر مو'اإلمامة'ورد لفظ :اإلمامة

:اآليتجنملها يف ،وأربعة عشر بصيغة االسم،الفعل
احلديث  فطر رقم احلديث احلديثف طر رقم احلديث

فإذا خرج اإلمام حضرت املالئكة    841 به        ما جعل اإلمام ليؤمتإن 371

إذا تكلم اإلمام            تمث ينص 843 م  أكربكم                كوليؤم 602

مام راع ومسؤول عن رعيته اإل 853 يؤم الناس       أمر رجال فمثّ 618

1 .43سورة القلم اآلية -
2 .182، ص 2المقاييس، مج : ابن فارس-

3 .65، ص5سان ، مج اللّ: ابن منظور-
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تمام خيطب فقد لغوواإل 892 ى يصليها مع اإلمام      حت 623

يبايعه إالّ لدنيا ورجل بايع إماما ال 2230 مام العادل       اإل 629

ة                     وإنما اإلمام جن 2797 إذا رفع رأسه قبل اإلمام          659

كم                   وإمامكم من 3265 فليتجوزالناس مفمن أ 672

تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم       6673 فإذا أمن األمام فأمنوا             747

إذا قال اإلمام مسع اهللا ملن محد 763

:فظ واملعىنمامة من حيث اللّاإل
،أمه يؤمه أما إذا قصده،القصد: م بالفتحمشتق من اَأل'اإلمام':صيغةالمن حيث اللّفظ و

:قال الشاعر، األخريتان على البدل، مهه وتيمميو ،متّه وتأممهاوأممه و
.1ر بن عمروـا أبا صخـميمت ::  ن     ـولك، نـفلم أنكل ومل أجب

مته قصدتهومي ،وتأمم به وأتم،ةم جعله أم القوم وأم قت،أمكلّ من :إلماموا،وهي اإلمامة،مهمد
.ضالنيأو كانوااملستقيم راطبه قوم كانوا على الصتمئا

فاإلمام مشتقِوهو على وزن ،من األم'فمن صيغ اآل'العٍوأصله ،قابلة مساعا كالعماد والن
ة واإلمام على القدعلى الطريق يقتدي به السائل دلّوملّا كان الدال ، ما حيصل به األم أي القصد

.واهلادي
،و كتابا أو غري ذلكأ،هعلبقوله وفىيقتدكانبه إنسانا متهو املؤ:'ماماإل':من حيث املعىن

الذّي السياق اللّغويدها حيدخمتلفة،يراد به معان و'اإلمام'وقد يطلق لفظ ،ا كان أو مبطالحمقّّ
:ومن هذه املعاين الواردة يف األحاديث،ترد فيه
قوله وهو املعىن املقصود يف ،املؤمت به يف الصالةرياتمبعىن مقدم القوم وقائد اخل'اإلمام'- 

r:"ما جعل األمام ليؤمتأي ليقتدى به يف الصالة' ليؤمت'...".بهإن.
وغريها من األحاديث املبينة يف ،)ناسأمر رجال فيؤم الومث(،)أكربكم مكموليؤ:" rوقوله

اجلدول أعاله وهي تبلغ
.عشر أحاديث

وجند هذا املعىن يف ،ينوب منابه القائم بشؤون األمةما مبعىن احلاكم األعلى أو 'اإلمام'و- 
ام ظلّه اإلمإالّه يوم ال ظلّهم اهللا يف ظلّسبعة يظلّ:"rنها قول عشرة،ممن بني سبعة ستة أحاديث

1 .21، ص 7شاھد وارد في اللسان، مج -



215

مسؤول واإلمام راع  ":rقولهواملعىن نفسه يف .القائم بشؤون األمة احلاكم' اإلمام'1"..العادل 
، "لدنياإالّهورجل بايع إماما ال يبايع":rوقول،.."ةنما اإلمام جنإو":rوقوله، 2.."عن رعيته

.حاكما يتوىل شؤون الناس' إماما'
:نرصدها يف اآليت،عشر مواضع من صحيح البخارييف 'القبلة'ورد لفظ : القبـلة

احلديث     فطر رقم احلديث احلديثفطر رقم احلديث

ه بينه وبني القبلة                ربإنّ 397 ائط فال يستقبل القبلة  غإذا أتى أحدكم ال 144

ممثلني يف قبلة هذا اجلدار                                716 من صلى صالتنا واستقبل قبلتنا        384

هل ترون قبليت هنا                    408 واستقبلوا قبلتنا                         385

استقبل قبلتنا   5243 إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة       386

مث استقبل القبلة فكرب                  5897 القبلة                             هذه 389

:فظ واملعىنالقبلة من حيث اللّ
بكسر الفاء ' فعلة'زنةلىعق تشمماسوهي،من قبل'القبلة': من حيث اللّفظ والصيغة

وسكون العني، وهي زنة املصدر الدال على هيئة فعـل االستقبال، أي التوجـه، مثّ أطلقت على 
القاف والباء والالم أصل واحد صحيح تدل "جاء يف املقاييس . الشيء الذي يستقبله املستقبل جمازا

.3بعد ذلكويتفرعالشيء للشيءها على مواجهةكلمه كلّ
.،واملقبل عليها املقصودة،ه إليهاهة املتوجهي اجل:غةيف اللّ'القبلة'و
إىل ،ناحية الصالة'القبلة'بلفظ املراد يف األحاديثاملعىن، أما من حيث :ن حيث املعىنم

كلّميضمكانهإن،د مكانوهو أكثر من جمر،الةجه إليه عند الصاملكان الذّي نت،حيث الكعبة
إىل ، ماويةسالة السالبيت وإرساء دعائم الرما كان منذ أن بدأ إبراهيم رحلته تلك يف رفع قواعد

.والسالمالةسل عليه أفضل الصسالة على يدي خامت الرالرأن اكتملت تلك
ة اهللا ذمالذي لهذبيحتنا فذلك املسلموأكل،ى صالتنا واستقبل قبلتنامن صلّ:"rالنيبقال

يف ذمتهة رسوله فال ختفوا اهللاوذم".

1 .234،ص 1رواه البخاري، باب من جلس في المسجد ينتظر الصالة ، ج-
2 .304،ص 1اري ، باب الجمعة في القرى و المدن ، جرواه البخ-

3 د.51ص،5المقاييس، مج: ابن فارس-
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منها قبلها غريتيس، إذ ملمايد اختصاصهمزعلىةلالري املسلمني للدمضإىلالقبلةةضافوإ
قال .مصاليف نقبلوتوا يسنوك، وأهل الكتاب مل يصلّنياملمنوا نوكيملركنيشاملنّاألمم، أل

.1"من صلّى صالتنا واستقبل قبلتنا، فال يذبح حتى ينصرف":rالنيب
يغة منها عشرة بص،يف أربعة عشر موضعا من صحيح البخاري'الغسل'ورد لفظ : الغسل
: جنملها يف اآليت، بصيغة املصدرالفعل وأربعة

احلديث     فطر رقم احلديث احلديث           فطر رقم احلديث
الغسل يوم اجلمعة واجب 820 من نومه اغتسل    أحدكماستيقظ 160

اجلمعة فليغتسلأتى أحدكم إذا  837 الدمفاغسلي عنك أدبرت وإذا 226
يوم اجلمعة غسل اجلنابة  من اغتسل  841 مث يغتسل فيه                 236

يغتسل رجل يوم اجلمعة ال 843 كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة 274
اغتسلوا يوم اجلمعة و اغسلوا رؤوسكم  844 ن       ابينما أيوب يغتسل عري 275

أي يغتسل يف كل سبعة أيام يوما 856 منمثكركذتوضأ واغسل 286
ايوم مخسيغتسل فيه كلّ 505 فقد وجب الغسل 287

:فظ واملعىنالغسل من حيث اللّ
وغسل ، دال على حدث جمرد من الزمن، مصدر غسل'الغسل': من حيث اللّفظ والصيغة

.سم من االغتسالاالالغسل املصدر من غسلت والغسل بالضم:وقيل،الشيء يغسله غسال وغسال
.وشيء مغسول وغسيل،همتام غسل اجلسد كلّ: والغسل

.2املوضع الذي يغتسل فيه:واملغتسل،املاء الذي يغتسل به:والغسول
الوجه واليدين ،غسل جوارح الوضوء، فالةأ للصمبعىن توض'الغسل':من حيث املعىن

.لة بالوضوءاملشموهي األعضاءوهذه، والرجلني، والرأس
خمتلفة من حيث داللتها على عموم يف املعىن عدةمعانويراد به 'الغسل'كما يطلق لفظ 

قال النيب ،اجلنابةمنوالغسل مبعىن االغتسال،الةلغسل مبعىن الوضوء للصا: فيه منهاخصوص أو
r:"تمام غسل اجلسد أي الوضوء األكرب ب' الغسل' .3"حمتلمالغسل يوم اجلمعة واجب على كل

ومن راح يف بدنة،بما قرفكأن، من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة مث راح" :وقال أيضا.كلّّه
. 4"...ةرب بققرأنماكالساعة الثانية ف

1 .2114، ص 5رواه البخاري، باب من ذبح قبل الصالة ،أعاد ، ج-
2 ).غسل(، مادة573، ص6ان، مج لسال:ينظر ابن منظور-

3 .293، ص 1طهر ، جرواه البخاري ، باب وضوء الصبيان ومن يجب عليهم الغسل وال-
4 . 301، ص1رواه البخاري، باب فضل الجمعة،ج-
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يغتسل فيه كلّ، باب أحدكمرا بأرأيتم لو أنّ" :rالنيبقال ، مطلقاوالغسل مبعىن االغتسال
فذلك مثل الصلوات:"نه شيئا، قالرمن دقالوا ال يبقى" نهردذلك يبقي منمخسا، ما تقول؟يوم

فعل مضارع دال على حدث متجدد يف املعىن مستمر يف ' يغتسل'.1"اخلطايااخلمس، ميحو اهللا ا 
. الزمان، يفيد معىن العموم يف االغتسال

يف األحاديث النبوية،'واالسمعل الف'بصيغتيها 'الغسل'ةلفظتضمنتهاهذه املعاينوكلّ
.سابقة الذكر

املاء الذي ،د أن يبدأ باملاءذلك ال بفإنّاحلياة،وإعادة احلياة،كانت الصالة هي دعوة إىل وملاّ
ارتباط الوضوء يفسروهذا ما احلياة،ه رمز لكنفحسب،يكون وسيلة تنظيف هو أكثر من أن

سبقو،الةوالغسل بالصفعل يوالوضوءبفعل الغسل الةالص.
منها إحدى عشر ،ورد لفظ الوضوء يف ستة عشر موضعا من صحيح البخاري:الوضوء

:ونرصدها يف األيت، بصيغة املصدرمنها،بصيغة الفعل ومخسة

احلديث     فطر رقم احلديث احلديث           فطر رقم احلديث

جنبنعم إذا توضأ أحدكم فلريقد وهو  283 فيه وضوء 132

املرأة منه مث يتوضأ ويصليما مس يغسل  269 ال تقبل صالة من أحدث حىت يتوضأ 135

ةقدعتلحناتوضأ فإذا 1021 من أثار الوضوء غرا حمجلني 136

فإن توضأ وصلي قبلت صالته 1103 هذا وضوئي من توضأ حنو  158

فقامت توضأ وتصلي  2104 استجمر فليوترمن فليستنثر ون توضأم 159
إىل جانب قصرفإذا امرأة تتوضأ  3070 فعليك الوضوءقحطت  إذا أعجلت أو  178

إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ 3121 فتوضأ وضوءك للصالة  244

حسنفإن أحدكم إذا توضأ فأ 965 ومواضع الوضوء منهاأن مبيامينهاابد 155

: الوضوء من حيث اللّفظ واملعىن
املاء الذي يتوضأ به، كالفطور والسحور، : الوضوء بالفتح' وضأ': من حيث اللّفظ والصيغة

. ملا يطهر عليه ويتسحر به
الوضوء بالضم، : أيضا املصدر من توضأت للصالة، مثل الولوع والقبول، وقيل' الوضوء'و

توضأت للصالة وال تقول توضيت، وأصل كلمة وضوء من الوضاءة وهي : صدر، وتقولامل
، وهي 1"وقدمي يراد به غسل بعض األعضاء: وضوء الصالة معروف، قال:"احلسن، قال ابن األثري

1 .197، ص1رواه البخاري، باب فضل الصالة لوقتها، ج-
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. الوجه واليدين والرأس والرجلني، األعضاء املشمولة بالوضوء
هو املاء يتوضأ به، والوضوء بالضم، فعله إذا توضأت، ' الوضوء': الوضوء من حيث املعىن

.والوضوء لفظ يدل على الوضاءة، وهي احلسن و النظافة؛ وكأنّ الغاسل وجهه وضأه، أي حسنه
وقد جاء التأكيد على الوضوء كشرط من شروط صحة الصالة، وآلية يستعني ا املؤمن 

ضوء لفظ يطلق يف اإلسالم، و يتحقّق منه معنيان، حسي على طرد وساوس الشيطان، ذلك أنّ الو
:و معنوي

ال تقبل صالة من أحدث :" rالنيب أما احلسي فهو حصول احلسن والنظافة اجلسدية، قال
، فـ 3..."إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء مث استقبل القبلة فكرب:" rوقال. 2"حتى يتوضأ

.سي الذي هو أحد شروط صحة الصالةهنا هو الوضوء احل' الوضوء'
إنّ أميت يدعون يوم القيامة :" rوأما املعنوي فهو حصول حسن النفس وطهارة القلب، قال 

يعقد :" وقال أيضا. 4"غرا حمجلني من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل
د، يضرب كلّ عقدة عليك ليل طويل الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثالث عق

فارقد، فإن استيقظ فذكر اهللا احنلت عقدة، فإن توضأ احنلّت عقدة، فإن صلّى احنلّت عقدة، 
.5"فأصبح نشيطا طيب النفس، وإالّ أصبح خبيث النفس كسالن

. هلذا كان الوضوء شرطا أساسيا حتقق به الصالة اليت تشترط طهارة اجلسد مع طهارة النفس
:، هويف موضع واحد من الصحيح'ستجماراال'ورد لفظ : ستجماراال-

.6"فليوترأ فليستنثر، ومن استجمر من توضr:"ل النيب وق
:ستجمار من حيث اللفظ واملعىناال

دال على حدث جمرد من الزمن، مصدر استجمر، 'ستجماراال': من حيث اللّفظ والصيغة
ار واجلممجرة،ع، فاجلمر مجر النار معروف، الواحدر كلمة تدل على التجممج، ومجروهو مزيد 

يف الغزو ومل حبسهمر فالن جيشه إذا مج:امورة أيضا وهي شحمة النخلة، ويقالجو،لنخار المج

1 .191، ص1اللسان، مج: ابن منظور-
2 .63، ص1رواه البخاري، باب ال تقبل صالة بغير طهور، ج-

3 .191، ص1اللسان، مج: ابن منظور-
4 .63، ص 1اري، باب فضل الوضوء،جرواه البخ-

5 .383،ص1رواه البخاري، باب عقد الشيطان على قافية الرأس ، ج-
6 .72و 71، ص 1رواه البخاري ، باب االستنثار في الوضوء ، ج-
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ع ما هناك من مني من ذلك أيضا، لتجمرة يمبكّلّوايتالث الواجلمرات الثّ..يقفلهم إىل بالدهم
.1احلصى

ستنجاء، واستجمرهو اال:ستنجاء باحلجارة، وقيلاال'ستجماراال': من حيث املعىن
ستنجاء ستجمار بديال عن االويعتمد اال.ح باجلمار، واألحجار الصغارإذا متس،واستنجى واحدا

.زمةهارة الالّيف حال غياب املاء قصد حتقيق الطّ
ل النيب وق: ، هود من الصحيحيف موضع واح'الصعيد'ورد لفظ :عيدالصr: ملن أصابته

.2"ه يكفيكعيد، فإنعليك بالص:"جنابة ومل جيد ماء
وجه األرض، واملكان عليه تراب أو مل يكن، 'عيدالص':فظ واملعىنالصعيد من حيث اللّ

3مل واحلجارةفالصعيد يشمل التراب والر.
حكم تشريعه عل بدال عن الطهارة، وأنّالم، جبالصعيد من خصائص شريعة اإلسالتيمم و

ا يف نفوسهم، فالة، وترتقرير لزوم الطهارة يف نفوس املؤمنني، وتقرير حرمة الصتتركمليع شأ
تعظيما ملناجاة اهللا تعاىل، فلذلك شرع هلم ،طهارةنني بدوون فيها أنفسهم مصلّهلم حالة يعد

رين، وجعل ذلك مبباشرة اليدين صعيد شعروا أنفسهم متطهليست،عمال يشبه اإلمياء إىل الطهارة
.4التراب مستعمل يف تطهري اآلنية وحنوهااألرض اليت هي منبع املاء، وألنّ

هيورد لفظه يف ثالثة مواضع من صحيح البخاري:واكالس ،:
واك ولت السك بسواك، فجاءين رجالن أحدمها أكرب من اآلخر، فناأراين أتسوr":قال النيب -

.5"ر، فدفعته إىل األكرب منهمابك: األصغر منهما، فقيل يل
.6"صالةواك مع كلّاس، ألمرم بالسعلى أميت أو على النلوال أن أشقr:"وقال -
.7"واكأكثرت عليكم يف الس":وقال أيضا-

فظ واملعىنواك من حيث اللّالس:'ربية على حركة يف العكلمة تدلّ: سوك:'واكالس
.واكرؤوسها، ومن هذا اشتق السك ساؤك هزاك، أي ما حترتواضطراب، يقال جاءت اإلبل ما 

1 .477، ص1المقاييس، مج: ينظر ابن فارس-
2 .331و 330، ص 1جلماء،امنه كفيرواه البخاري، باب الصعيد الطيب، وضوء المسلم، ي-

3 .287، ص 3المقاييس، مج : ينظر ابن فارس-
4 . 68، ص5التحرير والتنوير، ج: ينظر ابن عاشور-

5 رواه البخاري، باب د- .96، ص1فع السواك إلى األكبر،ج
6 . 303، ص1رواه البخاري، باب السواك يوم الجمعة،ج-

7 .303، ص 1معة، جرواه البخاري، باب السواك يوم الج-



220

كاوفالس :دلكه، وساك فمه بالعود يسوكه : واك، واملسواك، وساك الشيء سوكافعلك بالس
.1ك أو سؤك، فال تذكر الفمقلت استاك أو تسوسوكا، واستاك مشتق من ساك، وإذا

وهو فعل يراد به  .يدلك به الفم من العيدان، والسم العود املسواك والسواكواك، ماإذن الس
متام وصف الطّهارة اليت هي شرط صحة العبادة يف اإلسالم، وهذا هو املعىن الذي يؤديه اللفظ يف 

واك مع س، ألمرم بالساعلى أميت أو على النلوال أن أشقr:"النيبقالالسياقات اليت ورد فيها،
لوال خوفه من وقوع الناس يف الشدة واحلرج ألمر rففي احلديث تأكيد على أنه ". صالةكلّ

الناس أمر إجياب على السواك، ملا يف السواك من متام طهارة العبد يف حال إقباله على ربه يف 
.   الصالة

كــاةالز:
كاة لفظا حموريا عقديا تدور حوله جمموعة من الكلمات واأللفاظ الواردة يف ل لفظ الزميثّ

كاة يف ستـة مواضع من صحيح البخاري ، ر لفظ الزوقد تكرالصدقة، : ، منهاصحيح البخاري
:جنملها مرتبة يف اآليت ،  'كاة الز'سمومخسة بلفظ اال،'أزكي'واحد منها بلفظ الفعل 

طـــرف احلديثرقم احلديثطـــرف احلديثرقم احلديث

08وإقام الص1332كاةالة وإيتاء الزوتقيم الصكاةالة وتؤيت الز
25ويقيموا الصفلم يؤد زكاته1338كاةالة ويؤتوا الز

50ي على اهللا أحداأزكّوال2519الة وتؤيت الزكاة املفروضةوتقيم الص

فظ واملعىنكاة من حيث اللّالز:
دال على حدث على زنة فعلة، اسم يقوم مقام املصدر،'كاةالز':يغةفظ والصن حيث اللّم

.)ألفا(قبلها انقلبت الواو وانفتحت ماجمرد من الزمن، حتركت 

1 .56، ص 6اللسان، مج : ، وابن منظور118و 117ص، 3المقاييس، مج : ينظر ابن فارس-
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أخرجه اهللا من كاء مااه اهللا وأزكاه، والززكا يزكو زكاء، وزكوا منا، وقد زكّ: وأصلها
مرالت،وأرض زكيبةة طي.

1شيء يزداد وينمى فهو يزكو زكاء، وكلّ...رع، يزكو زكاء، أي مناوزكا الز .
يغة هكاة يف اللّفالزالنماء والزيادة ، ويقال مسها مما يرجى به زكاء يت زكاة املال كذلك ألن
خذ من ":ة ذلك قوله تعاىلوحج،ها طهارةزكاة ألنتزيادته ومناؤه، وقيل أيضا مسيهواملال، و

أمواهلم صدقة تطهايكرهم وتز 2"هم.
كاة من حيث املعىنالز :'ماء، فهي يف اصطالح ' كاةالزيادة والنإذا كانت يف اللّغة هي الز
"...:rالنيبقولي،3"خمصوص ملالك خمصوصعبارة عن إجياب طائفة من املال يف مال" الفقهاء

كاة'، فـ.."الة وإيتاء الزكاةوإقام الصذا املعىن قبل ذكرها ' الز هي زكاة املال، ومل تكن معروفة
ي تزكيـة وزكاة، ريف، ومعناها التطهري والفعل منها زكـى يزكّيف القرآن الكرمي واحلديث الش

ى عن ماله زكاتهإذا أد.
، وذا يكون للفظ 4ها طهارةهارة، زكاة املال، وقيل مسيت بذلك زكاة ألنقيل الطّوقد

'مها النماء أو الربكة والطهارة،معنيان'كاةالز.كاة املفروضة فعل يقصد به تطهري املال ورجاء والز
دا رسول محماهللا، وأنّإلـه إالّشهادة أن ال: بين اإلسالم على مخس"rقال النيب.الربكـة فيه

الة،اهللا، وإقام الص5"كاة، واحلج، وصوم رمضانوإيتاء الز.
صدق اإلميان، واألمر ا أماراتمارة من أكاة ركنا ثابتـا من أركان اإلسالم، وـل الزومتثّ

النيبقال سالم،اإلبات علىوام والثّيستلزم األمر بالدrما: يف جواب على سؤال جربيل
وتصوم كاة املفروضةي الزسالم أن تعبد اهللا وال تشرك به، وتقيم الصالة، وتؤداإل:"اإلسالم؟
.6"رمضان

1 .334، ص8اللسان، مج : ينظر ابن منظور-
2 .104سورة التوبة، اآلية -

3 .119التعريفات، ص: الشريف الجرجاني-
4 .17، ص3المقاييس، مج : ينظر ابن فارس-

5 .12، ص1اه البخاري، باب اإليمان، جرو-
6 رواه البخاري، باب سؤال جبريل النبي - r .27، ص1عن اإليمان واإلسالم واإلحسان وعن الساعة ،ج
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وكثريا ما يقرن لفظ الزالقرآن الكرميالة، يف كاة بلفظ الصوذلك قصد ، ريفواحلديث الش
كاة، تؤيت الزالة، وشرك به شيئا، وتقيم الصتعبد اهللا وال ت:"...r، يقول النيبكاةالزتعظيم شأن
كاة'وقد ورد اللّفظان .1"حموتصل الرالة والزمقرونني يف كلّ املواضع املذكورة سابقا ' الص.

املعىن هو ، و'الزكاة'الركن الثّابت من أركان اإلسالم الداللة احملورية للفظ معىن ميثّل و
يقول ياألخري الذ، عدا يف احلديث ريفة سابقة الذكرفظ الوارد يف األحاديث الشللااملستفاد من 

ناء يف هذا املوضع معىن الثّ'أزكي'إذ املقصود بلفظ ،2"ي على اهللا أحداوال أزكّ":rالنيب فيه
.'ازك'معان لفظ من الح، وهو معىن بالصفصواملدح و الو

.على عموم معىن فعل اخلري وطاعة اهللا واإلخالص له'الزكاة'كما يدل لفظ 
:دقـةلصا

كاة يف ثالثة وأربعني موضعا من صحيح البخاري، مخسة منها مبعىن الز'دقةالص'ورد لفظ 
بصيغة الفعل، ويف ثالثة عشر منها بصيغة 'دقةالص'منها جاء فيها لفظ بعة عشـرروأ، املفروضة

:  بة يف اآليتسم، جنملها مرتاال

طـــرف احلديثديثرقم احلطـــرف احلديثرقم احلديث
بفرق بني ستةتصدقأو1720فهو له صدقةحيتسبها،55

ها الصالة والصيام والصدقة فرتك1796معشر النساء تصدقنيا298
من كان من أهل الصدقة، دعي من باب1798تعلم مشالهرجل تصدقه، أخفى حىت ال629
ق ذا صدت...أين احملترق1833وكربوا وصلوا وتصدقوا997

لوال أن تكون صدقة ألكلتها1950افترض عليهم صدقة يف أمواهلم1331
فإا صدقة تصدق ا على نفسك2382صدقةأوسبقمخسة 1340
هذه صدقات قومنا2405ميشي الرجل بصدقته1345
أهديه أم صدقة2437من يقبل صدقتهيهم رب املالحىت 1346
من نفقة فهي صدقةأنفقتمهما2521دقتهأحدكم بصفحىت يطو1347
ه  صدقة عليسالمي من الناسكل2560ّالرجل فيه بالصدقة من الذهبفيطو1348
1355اتسبإن شئت ح2586قن بصدقةألتصد أصلها وتصدقت
نعم صدقة عنها 2609أحد املتصدقني1371

1 .506و 505، ص 2رواه البخاري، باب وجوب الزكاة، ج-
2 .947ص،2رواه البخاري، باب زكى رجل رجال، ج. -
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1375صدقةفهوو مؤنة عاملي2624قمثل البخيل واملتصد
وال تصدقنا وال صلينا2682مسلم صدقةعلى كل1376ّ
تركنا صدقةنورث ماال2926ويعطيه املصدق عشرين درمها1380
منه وتصدقاانفقوا على أنفسكمأو3285فهل لك من إبل تؤدي صدقتها1384
قامرك ، فليتصدقَتعال أ4579ُليس يف فرسه وغالمه صدقة1394
قفتصد4613رابة وأجر الصدقةأجر الق1397
ق به آناء الليل والنهارفهو يتصد4738فهي عليه صدقة ومثلها معها1399
فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه5673فطن به فيتصدق عليهيوال1409
معروف صدقةكل5675ّتعد يف صدقتكال1418

فظ واملعىندقة من حيث اللّالص:
ما: دقةوالص،قت به على الفقراءتصددقة، ماالص":سانجاء يف اللّ: والصيغةفظاللّمن حيث 

تصدقت به على مسكني، الذي يعطي الصدقة، والصدقة ماق واملتصد،أعطيته يف ذات اهللا للفقراء
وقد تصدق عليهق عليه، وصد :ل ق أراه على فكتصديف معىن تفععل، واملصدقة، ل للصبالقا: قد

الصدقة، ق الذي يعطيما املتصدوالعامة تقوله، إن،قتقل برجل يتصدومررت برجل يسأل وال
. 2قنياد، أصله املتصدبتشديد الص.1"قاتقني واملصداملصدإنّ"وقوله تعاىل
غة هي مادقة يف اللّفالصق به املرء عن نفسه وماله على الفقراء وذوي احلاجة، يتصد

، كما فعلهدق يف ى صاحبه الصي الواجب صدقة إذا حترمسد دقة، وقـق هو املعطي للصصدواملت
ة"...:ي إعفاء املعسر صدقة، قال تعاىلمسإىل أهله إالّسلمةمودي3"قوا أن يصد.

دقة من حيث املعىنالص :'ما'دقةالصكاة، خيرجه اإلنسان من ماله على وجه القربة، كالز
لكنتقال للمتطًالعرف دقة يف الصوللواجبكاةع به، والز.

ا : دقةفالص إاملرادفع العام، ووجوه اخلري وطرق اإلحساس، نفاق وبذل املال يف سبيل الن
النيبة اإلنفاق يف سبيل اهللا حثّوألمهيrّده كثرة تؤكّب فيه ترغيبا عظيما، وهذا ماورغ

إنفاق املال يف سبيل اهللا حتت ها إىل أنّلمجملشأن، واليت تشـري يفاألحاديث الواردة يف هذا ا
جناح األمن والرخاء، خالصا من شوائب األهواء، يسبب الزق الربكة، عم، وحيقّيادة وجيلب الن

.ة وإخاءب حمبوفوس من رجس احلقد، وميأل القلر النواب اجلزيل، ويطهويضمن الثّ

1 .17سورة الحديد اآلية -
2 .938،ص5اللسان ، مج: بن منظورا-

3 .91ساء، اآلية سورة النّ-
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كاة املفروضة وكان ذلك يف ستة ابقة على الزالوارد يف األحاديث الس'ةدقالص'لفظ كما دلّ
رتيبمواضع هي على الت:

ي رسول اهللا وأنوادعهم إىل شهادة أن الإله إالّ:"لى اليمنعوالّهيوم أن اذ عملrقول النيب- 
يوم وليلة، فإن كلّاهللا قد افترض عليهم مخس صلوات يفعلمهم أنّأف،هم أطاعوا لذلكاهللا، فإن

إىل افترض عليهم صدقة يف أمواهلم، تؤخذ من أغنيائهم وترداهللاعلمهم أنّأهم أطاعوا لذلك، ف
.كاة املفروضةهي الز'صدقة'،1"فقرائهم
ليس فيما دون مخس أواق صدقة، وليس فيما دون مخس ذود صدقة، وليس فيما ":rوقال- 

: 'ذود'زكاة، و : 'صدقة'ة، وهي أربعون درمها، وـّيمجع أوق:'أواق'، 2"دقةصدون مخس أوسق
.وهو ستون صاعا من مثر أو حبمجع وسق'أوسق'ثالثة إىل عشرة من اإلبل،  و

ها تقبل منه، عنده، وعنده بنت لبون، فإنخماض وليست ومن بلغت صدقته بنت":rوقال- 
عنده بنت لبون خماض على وجهها، وعنده ، فإن مل يكنشاتنيق عشرين درمها أو املصدويعطيه

أي زكاته، و'بلغت صدقته'.3"ه يقبل منه، وليس معه شيءابن لبون، فإن'اسم فاعل هو 'قاملصد
العامل على مجع الزدقاتكاة والص.

ي ل تؤدـل لك من إبـشأا شديد، فهوحيك إنّ":اهلجرةجميبا أعرابيا سأله عن rوقوله-
.ي زكاا فرض اهللا فيهاأي تؤد'اصدقته'، 4"هاـصدقت

.أي زكاة مفروضة'صدقة'،5"ليس على املسلم صدقة يف عبده وال فرسه":rوقال-
عرف من طاعة اهللا تعاىل، ماوأريد به معىن عام جامع لكلّ'دقةالص'كما أطلق لفظ 

ماب إليه، وكلّوالتقرمن وجوه اإلحسان، وترك مارعندب إليه الشقول ، يى عنه من القبائح
يعمل بيده، فيمنع ":قالمثّ"مسلم صدقةعلى كلّ:"وقال أيضا.6"معروف صدقةكلّ":rالنيب

قالمثّ، "قنفسه ويتصد:"فليعمل باملعروف، وليمسك عن الشركلّ:"وقال. 7"ها له صدقةفإن
اس عليه صدقة، كلّسالمي من النمس يعدل بني اليوم تطلع فيه الشفمعىن اللّفظ . 8"اس صدقةن

1 -506، ص2كاة، جرواه البخاري، باب وجوب الز.
2 .509، ص2فليس بكنز، جتهدي زكارواه البخاري، باب ما ُأ-

3 -525، ص2كاة،جرواه البخاري، باب العرض في الز.
4 .527، ص2ج،رواه البخاري، باب زكاة اإلبل-

5 .532، ص2جرواه البخاري، باب ليس على المسلم في عبده صدقة، -
6 .2241، ص5جمعروف صدقة، رواه البخاري، باب كّل-

7 .524، ص1مسلم صدقة ، جرواه البخاري، باب على كّل-
8 .964، ص2اس والعدل بينهم ،جرواه البخاري، باب فضل اإلصالح بين النّ-
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يف هذه السياقات احلديثية يدلّ يف جمملها على عموم وجوه اخلري وشىت أصناف اإلحسان ' الصدقة'
.التي يراد ا وجه اهللا
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:الصيـام
من الكلمات واأللفاظ الواردة يف لفظا حموريا عقديا تدور حوله جمموعة'صيامال'ل لفظ ميثّ

الصوم واخلَلوف، ورمضان، والوصال، والسحور، والفطر، وليلة القدر، : ، منهاصحيح البخاري
.  واالعتكاف، وعاشوراء

يف سبعة وأربعني موضعا من صحيح البخاري، منها ما هو ' الصوم'أو ' الصيام'وقد ورد لفظ 
:يغة املصدر، ومنها ما هو بصيغة اسم الفاعل، جنملها مجيعا يف اآليتبصيغة الفعل، ومنها ما هو بص

طرف احلديثرقم احلديثطرف احلديثرقم احلديث
ال يتقدمن أحدكم رمضان بصوم1815و إيتاء الزكاة و صوم رمضان08
إنّ من أكل فليتم أو فليصم1824و صيام رمضان46
ل أو شرب فليتم صومهإذا نسي فأك1831و تصوم رمضان50

فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني1834أليس إذا حاضت مل تصل و مل تصم298
أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم1839و أحب الصيام إىل اهللا صوم داوود1079
ليس من الرب الصوم يف السفر1844تقوم اللّيل و تصوم النهار1102
من مات و عليه صيام صام عليه وليه1851الفطر واألضحى: ال صوم يف يومني1139
و من أصبح صائما فليصم1859من شاء أن يصومه فليصمه1515
ومل يكتب عليكم صيامه  وأنا صائم1881فليصم ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع1606
ريا أبا فالن أما صمت سرر هذا الشه1882و صم ثالثة أيام1719
....ال يصومن أحدكم يوم اجلمعة إالّ 1884خللوف الصائم ..الصيام يل ... الصيام جنة 1795
...أن تصومي غدا .... أصمت أمس 1885تكفرها الصالة والصيام و الصدقة1796

فصوموه أنتم1901إنّ يف اجلنة باب يدخل منه الصائمون1797
1798ياممياومن كان من أهل الصو تصوم و ال تفطر2633دعي من بابالص
كمثل الصائم القائم2635و إذا رأيتموه فصوموا1801
و صام رمضان2637و من صام رمضان إميانا1802
من صام يوما يف سبيل اهللا2685و من مل يستطع فعليه بالصوم1806
مهمو صيامه مع صيا3914ال تصوموا حىت تروا اهلالل1807
من شاء صامه و من شاء مل يصمه4231صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته1810
وليستظل وليقعد و ليتم صومه...مره6326لكن  أصوم وأفطر4776
فدية من صيام أو صدقة أو نسك6330ال تصوم املرأة وبعلها شاهد إال4796ّ
القائم اللّيل و الصائم النهار5038

:لصيام من حيث اللّفظ واملعىنا
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يف اللّغة مصدر للفعل صام يصوم صوما ' الصوم'أو ' الصيام': من حيث اللّفظ والصيغة
يف كتب اللغة أصل واحد يدلّ على إمساك وركود يف مكان، ' صوم'وصياما، ومادة هذا اللّفظ 

إذا أمسكت عن السري وصامت فالصوم هو اإلمساك عن الشيء والترك له، يقال صامت اخليل
الريح إذا أمسكت عن اهلبوب أو ركدت، والصوم استواء الشمس  انتصاف النهار، كأنها ركدت  

.1عند تدوميها
: قال النابغة الذبياين 

2حتت العجاج و خيل  تعلك اللّجما::     خيل صيام و خيل غري صائمـة     

:ة ممسكة عن اجلري أو ممسكة عن العلف، وقال امرؤ القيسأي خيل ثابت
ـّهار وهجَّرا::     فـدع ذا وسل اهلم عنك حبسرة     3ذمول إذا صـام الن.

.يف اللّغة هو اإلمساك واالمتناع عن الفعل مطعما كان أو كالما أو سريا' الصوم'فـ 
:  الصوم يف األحاديث الشريفة بصيغ ثالث، هيورد لفظ: الصوم من حيث املعىن

الفعل بصيغة الثالث املاضي واملضارع واألمر، واملصدر بصيغة الصوم والصيام،  واسم الفاعل 
.  إفرادا ومجعا' الصائم'

يف اللغة اسم يدلّ يف احلقيقة على مطلق اإلمساك عن شهويت البطن ' الصوم'و إذا كان 
ن طلوع الفجر إىل غروب الشمس، وكماله باجتناب احملظورات، وعدم الوقوع والفرج مع النية م

*.يف احملرمات، وهذا املعىن للصوم مضبوط بضابطي النية والزمان
بأوصاف عدة، هي أفضل وأحب الصيام، الصوم جنة، الصوم ' الصوم'وقد جاء وصف لفظ 

، أنّ عبادة الصوم قد 4"الصيام صوم داوودأفضل الصيام وأحبr "وجاء، فدية، ويفهم من قوله 
فرضت على األمم واألنبياء من لدن آدم عليه السالم إىل عهد اإلسالم، فالصوم عبادة قدمية أصلية 
ما أخلى اهللا أمـة من افتراضها  عليهم، مل يفرضها على املسلمني وحدهم على اختالف 

.   الكيفيات والضوابط

1 .319، ص7اللسان ، مج :  ، وابن منظور323ص،3المقاييس، مج: ينظر ابن فارس-

2 .  130، ص1986الديوان، دار بيروت للطباعة والنّشر، بيروت، دط، : النابغة الذبياني-

3 .94، ص2004، 2الديوان، عناية وشرح عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت لبنان، ط: امرئ القيس-

*-د أصوله وأوقاتهوهي قيود في كيفيته المعتبرة شرعا، قيود تحد .

4 .670، ص 2جرواه البخاري، باب فضل الصيام، -
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م جنة فال يرفث وال جيهل وإن امرئ قاتله أو شامته فليقل إني صائم، إني الصيا:" rأما قوله 
تعين محله على ما يصلح من ' جنة'أي وقاية، وملّا ترك ذكر متعلّق ' الصوم جنة'، فقوله 1"صائم

أصناف الوقاية املرغوبة؛ ففي الصوم وقاية وسترة من الوقوع يف املآمث، ووقاية من الوقوع يف 
.اآلخرة، ووقاية من العلل واألدواء الناشئة عن اإلفراط يف تناول امللذّاتعذاب

عليه بالصوم فإنه له :" ، وقوله"فدية من صيام أو صدقة أو نسك:" rكما يفهم من قوله
قسم ينجع : ، أن الصيام موجب التقاء املعاصي والتكفري عن الذّنوب؛ ألنّ املعاصي قسمان"وجاء
كه التفكّر كاخلمر وامليسر والسرقة والغضب، فتركه حيصل بالوعد على تركه، والوعيد على يف تر

فعله واملوعظة بأحوال الغري، وقسم ينشأ من دواع  طبيعية كاألمور الناّشئة عن الغضب وعن 
ادة الشهوة الطبيعية اليت هي داعية تلك املعاصي لريتقي الفرد املسلم به عن حضيض االنغماس يف امل

إىل أوج العامل الروحاين، فهو وسيلة لالتصاف بالصفات امللكية، واالنتفاض من غبار الكدارات 
.احليوانية

االقتصاد يف إمداد القوى احليوانية، وتعود الصرب بردها : فالصوم فيه خصلتان عظيمتان، مها
ذكرها على فريضة الصيام على عن دواعيها، لذا كان التأكيد يف األحاديث الشريفة السابق

.املسلمني، وبيان فائدته الكربى، وحكمته العليا
: يف موضع واحد من صحيح البخاري، هو' اخللوف'ورد لفظ : اخلَلُوف

–الصيام جنة، فال يرفث وال جيهل وإن امرؤ قاتله أو شامته  فليقل إني صائم :" rقول النيب
..".يده خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسكو الذي نفسي ب-مرتني

: اخلَلُوف من حيث اللّفظ واملعىن
مصدر للفعل خلف، أي يغير أو جميء شيء بعد شيء ' اخلَلُوف': من حيث اللّفظ والصيغة

جييء أحدها أن  : اخلاء والالم والفاء أصول ثالث: خلف'' :حب املقاييسايقوم مقامه، يقول ص
.2"شيء بعد شيء يقوم مقامه، والّثاين خالف قدام، والثالث التغير

:خلُف فوه، إذا تغير رحيه، وأخلف، يقول ابن األمحر: ويقال
     رمكر اإلخوان و الدهــر::      بان الشباب  و أخلف الع3و تن.

1 . 670، ص2رواه البخاري، باب فضل الصوم،ج-
2 .211، ص 2المقاييس ، مج: بن فارسا-

3 .مادة خلف. 212، ص2الشاهد في المقاييس، مج-
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اد، البعري األخلف وهو الذي ميشي يف شق من داء يعتريه، ومن هذا الباب، باب التغير والفس
تغير طعمه ورحيه، وخلُف اللنب خيلف خلوفا إذا أطيل إنقاعه : وخلف اللّنب وغريه،  وخلُف خلوفا
.1حتى يفسد، وخلف النبيذ إذا فسد

لَخلُوفr ": نيبيف قول ال' خلُوف' إنّ الداللة املستفادة من لفظ : اخللوف من حيث املعىن
، أي تغير رائحة فمه وفساد طعمه، لتأخر الطّعام "أطيب عند اهللا من ريح املسكمفَمِ الصائ

يف سياق الترغيب يف الصوم وبيان فضل الصائم، ' اخللوف'والشراب، و قد جاء ذكر لفظ 
الذي هو تغير طعم ' اخللوف'والتأكيد على عظيم اجلزاء الذي يلقاه العبد من فعل الصيام، ذلك أنّ 

.الفم  ورائحته كان بسبب انقطاع الطعام والشراب بنية الصيام قصد التقرب إىل اهللا عز وجلّ
يف ثالثة عشر موضعا من صحيح البخاري، اثنان منهما ' رمضان'ورد لفظ : رمضـان

:بصيغيت الشهر واهلالل، جنملها يف اآليت

طرف احلديثم احلديث رقطرف احلديثالرقم 

08
37
46
50

1690
1799
1800

وإيتاء الزكاة واحلج وصوم رمضان 
من قام رمضان إميانا  واحتسابا 

وصيام رمضان 
وتصوم رمضان 

فإذا كان رمضان فاعتمري فيه  
إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة  

إذا دخل شهر رمضان

1801
1802
1807
1813
1815
2637

ذا رأيتموه فصوموا و إ
و من صام رمضان إميانا 

ال تصوموا حىت تروا اهلالل 
رمضان وذو احلجة :شهران ال ينقصان شهرا عيد

ال يتقدمن أحدكم رمضان بصوم 
وصام رمضان

: رمضان من حيث اللّفظ واملعىن
والضاد أصل مطّرد يدل على رمض، الراء وامليم :"جاء يف املقاييس: من حيث اللّفظ والصيغة

حارة : حر احلجارة من شدة حر الشمس، وأرض رمضة: حدة يف شيء من حر وغريه، فالرمض
احلجارة، وذكر قوم أنّ رمضان اشتقاقه من شدة احلر؛ ألنهم ملّا نقلوا اسم الشهور عن اللّغة 

 ،ام رمض احلروها باألزمنة، فوافق رمضان أيوجيمع على رمضانات و أرِمضاء، ومن القدمية مس
.     2الباب أرمضه األمر ورمض لألمر، ورمض أيضا، إذا أخرقته الرمضاء

1 .505، ص5اللسان، مج: ،و ابن منظور213و 212، ص2ييس ،مجالمقا: ينظر ابن فارس-
.440، ص2المقاييس، مج: ابن فارس- 2

.
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شدة حر الشمس، وقد رمض يومنا رمضا اشتد حره، وشهر رمضان : فالرمض يف اللّغة
ن مأخوذ من معروف، وقد مسي كذلك ألنه وافق أيام رمض احلر وشدته، كما قيل شهر رمضا

.1رمض الصائم  يرمض إذا حر جوفه من شدة العطش
إذن اسم علم على زنة فعالن من رمض بكسر امليم إذا احترق، وهو علم على ' رمضان'فـ 

. الشهر التاسع من أشهر السنة العربية القمرية
نية زيادة األلف والنون؛ ألنه األوىل العلمية، والثّا: اسم ممنوع من الصرف، لعلتني' رمضان'و

.مشتق من الرمضاء وهي احلرارة 
اجلزء املعروف من السنة العربية القمرية، هو الذي جعل ' رمضان': رمضان من حيث املعىن

ظرفا ألداء فريضة الصيام املكتوبة يف الدين، فكلّما حلّ الوقت املعين من السنة املسمى بشهر 
: بين اإلسالم على مخس:" rقال النيب . على املسلمني أداء فريضة الصوم فيهرمضان فقد وجب 

2"شهادة أنّ ال إله إالّ اهللا وأنّ حممدا رسول اهللا، وإقام الصالة وإيتاء الزكاة واحلج وصوم رمضان

ني يوما الوارد يف األحاديث السابق ذكرها أن تصوم األمة ثالث' رمضان'وهلذا فإنّ املراد بلفظ 
.جلميع املسلمنيةمتتالية مضبوطة البدء والنهاية، متحد
بشهر معين، وجعل قمريا لسهولة ضبط بدئه وايته برؤية اوملّا كان ذلك هو املراد وقت

اهلالل والتقدير، واختري شهر رمضان من بني األشهر ألنه قد شرف برتول القرآن فيه، فإنّ نزول 
ن لقصد ترتيه األمة وهداها ناسب أن يكون ما به تطهري النفوس واالرتقاء إىل أمسى القرآن ملّا كا

.معارج الكمال، وهذا هو السر يف أنّ الصوم كان يف شهر رمضان
كانت تأكيدا على أنّ صوم هذا الشهر ركن من ' رمضان'وأكثر املواضع التي ورد فيها لفظ 

-50.46-80: املرء إالّ بصيامه يف األحاديث رقمأركان اإلسالم، ال يتم إسالم 
يف أحاديث أخرى على أنه شهر الطّاعة ' رمضان'كما أفاد لفظ . 1801-1800.-1815

-1802-37: والتقرب إىل اهللا، والرقي إىل مراتب الكمال البشرى، يف األحاديث رقم
2637 .قال النيبr ":الة وصام رمضان كان حقّا على اهللا أن من آمن باهللا وبرسوله وأقام الص

.   3"يدخله اجلنة، جاهد يف سبيل اهللا أو جلس يف أرضه اليت ولد فيها
:يف موضع واحد من صحيح البخاري، هو' الوصال'ورد لفظ: الوصال

1 .596، ص4سان ، مجاللّ: ينظر ابن منظور-
2 .12، ص1،ج)بني اإلسالم على خمس:(رواه البخاري باب اإليمان قول النبي صلى اهللا عليه و سلم-

3 .1028، ص3اهدين في سبيل اهللا، جرواه البخاري، باب درجات المج-
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لست كأحد منكم، إني أٌطعم :" إنك تواصل، قال: ، قالوا"ال تواصلوا:" rقول النيب -
.1..."وأُسقى

: الوصال من حيث اللّفظ واملعىن
مصدر للفعل وصلَ، وتدل مادة هذا اللفظ يف املعجم ' الوصال': من حيث اللّفظ والصيغة

 ى يعلقه، ووصلته به وصال والوصل ضدشيء إىل شيء حت ضم ،على أصل واحد هو  الضم
حلديث التي تصل شعرها بشعر آخر ما بني عجزه وفخذه والواصلة يف ا: اهلجران، وموصل البعري

.زورا
ووصلت اللّيل بالنهـار وصلته، . 2األرض الواسعة، كأنها وصلت فال تنقطع: والوصيلة

وذلك يف عمل يعمل، ووصل توصيـال إذا أكثر من الوصل، وواصله مواصلة، ووصاال، ومنه 
.تفطر أياما تباعااملواصلة بالصوم وغريه، وواصلت الصيام وصاال إذا مل

يف الصوم هو أن ال يفطر الصائم يومني أو أياما، والوصال ' الوصال': الوصل من حيث املعىن
الناهية، ' ال'يف الصوم منهي عنه ملا فيه من مضرة، وقد ورد النهي عنه بالفعل املضارع املسبوق بـ

م، و حتذيرا من إتيانه وفعله ملا فيه من مشقّة اليت تفيد االنتهاء عن الفعل على وجه الوجوب واإللزا
.ال يستطيعها املرء
: يف ثالثة مواضع من صحيح البخاري، نذكرها يف اآليت'  السحور'ورد لفظ :  السحـور

ال مينعن أحدكم، أو أحدا منكم أذان بالل من سحوره، فإنه يؤذّن أو ينادي بليل :" rقال النيب-
.  3"به نائمكم وليس أن يقولَ الفجر أو الصبحلريجع قائمكم ولين

. 4"تسحروا فإنّ يف السحور بركة:" rو قال -
.5"ال تواصلوا فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر:" وقال أيضا-

: السحور من حيث اللّفظ  واملعىن
والسَحر بفتح السني هو الوقت : حرمن الس' السحور': السحور من حيث الفظ والصيغة

،6"وباألسحار هم يستغفرون: "حرة، وجيمع السحر على أسحار، قال تعاىلسقٌبيل الصبح، ومنه ال

1 .693ص ،2رواه البخاري، باب الوصال، ج-
2 .116و 115، ص 6، مج المقاییس: بن فارساینظر -
3 .224، ص1البخاري ، باب األذان قبل الفجر ، جرواه -

4 .679و 678،ص 2رواه البخاري ، باب بركة السحور من غیر إیجاب، ج-
5 .693،ص 2بخاري، باب الوصال و من قال لیس في اللیل صیام، جرواه ال-

6 .18سورة الذاريات، اآلية -
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أتيتك :" ، إذا كان ليوم بعينه، فإن أراد بكرة وسحرا من األسحار قال"أتيتك سحر:" ويقولون
. ، والسحور طعام السحر وشرابه1"سحرا

حور': حور من حيث املعىنالسحر من ' السر به وقت السبالفتح اسم يطلق على ما يتسح
بالضم فهو مصدر للفعل ' السُحور'الطّعام أو الشراب، فهو اسم وضع ملا يؤكل وقت السحر، أما 

نفسه، وأكثر ما روي بالفتح، وقيل الصواب بالضم؛ ألنه بالفتح الطّعام، أما الربكة واألجر 
.والثواب ففي الفعل ال يف الطعام

يف أربعة عشر موضعا من صحيح البخاري، اثنان منها بصيغة ' الفطر'ورد لفظ : الفطـر
: االسم، واثنا عشر منها بصيغة الفعل جنملها يف اآليت

طرف احلديثرقم احلديثطرف احلديثرقم احلديث
طرا فليتم بقية يومه من أصبح مف1859و يصوم يوما ويفطر يوما 1079

فإذا أفطرت فصم يومني 1882من شاء فليصمه ومن شاء أفطر 1794

فأفطري 1885إذا أفطر فرح ، وإذا لقي ربه فرح 1805

فمن شاء  فليصم ومن شاء فليفطر1899صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 1810

تفطر وتصوم فال 2633أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم 1839

ذهب املفطرون اليوم باألجر 2733ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر 1856

لكين أصوم وأفطر وأصلي وأرقد4776كالقائم ال يفتر وكالصائم ال يفطر5661

:الفطر من حيث اللّفظ واملعىن
دة هذا اللّفظ يف مصدر الفعل فطر وأفطر، و تدل ما' الفطر': من حيث اللّفظ والصيغة

أفطر إفطارا، : املعجم على أصل واحد  هو فتح لشيء وإبرازه، من ذلك الفطر من الصوم، يقال
.ومنه الفَطر بفتح الفاء وهو مصدر فطرت الشاة فَطْرا، إذا حلبتها. مفطرون: وقوم فطر أي

الشقّ ومجعه فٌطٌور، ويف وفطر الشيء وفطره فانفطر شقّه، وتفطّر الشيء تشقَّق، والفَطْر 
، ومنه أخذ3"إذا السماء انفطرت:" الشق، قال تعاىل: ، وأصل الفطر2"هل ترى من فطور:"الترتيل

. 4خلقهم وبدأهم والفطرة االبتداء واالختراع: م ألنه يفتح فاه، وفَطَر اهللا اخللق يفطرهمئفطْر الصا
. 4واالختراع

1 .327، ص 3اللسان، مج: ، وابن منظور138، ص 3مج ،المقاييس: ينظر ابن فارس-
2 .03سورة الملك، اآلية-

3 .01سورة االنفطار، اآلية-
4 .632، ص3اللسان، مج: ن منظور، واب510، ص4المقاييس، مج: ينظر ابن فارس-
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يف rوالفطر نقيض الصوم، قال النيب' الفطر'واالسم للصائم' الفَطر': الفطر من حيث املعىن
لذلك مسي أول يوم من . أي مل يصم' أفطر'.1"من شاء فليصمه ومن شاء أفطر:" يوم عاشوراء

 طر، إيذانا بانتهاء شهر رمضان شهر الصيام، يقول النيبال بيوم عيد الفشوr ":ال صوم يف يومني :
.يوم العيد اليوم األول من شوالأي' الفطر' .2"الفطر واألضحى

.أفطر من صومه. 3"للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه:" rوقال 
:يف مخسة مواضع من صحيح البخاري، نرصدها يف اآليت' ليلة القدر'ورد لفظ : ليلة القـدر

.4"له ما تقدم من ذنبهمن يقم ليلة القدر إميانا واحتسابا غٌفر:" rقال-
إني خرجت ألخربكم بليلة القدر وإنه تالحى فالن وفالن فرفعت وعسى أن يكون :" وقال أيضا-

.5"خريا لكم، التمسوها يف السبع والتسع واخلمس
فلريجع فإني أريت ليلة القدر، وإني نسيتها وإنها يف rمن كان اعتكف مع النيب :" وقال أيضا-

حتروا ليلة القدر يف :" rوقال . 6"واخر يف وتر، وإني رأيت كأني أسجد يف طني وماءالعشر األ
.7"الوتر من العشر األواخر من رمضان

التمسوها يف العشر األواخر من رمضان ليلة القدر يف تاسعه تبقى يف سابعه تبقى يف  : (وقال أيضا-
.                                    8"خامسه تبقى

:القدر من حيث اللّفظ واملعىن.     
مادة قدر يف اللّغة أصل واحد يدلّ على مبلغ الشيء وكنهه ' القدر': من حيث اللّفظ والصيغة

الشيء أقدره من وايته، فالقدر مبلغ كلّ شيء يقال قدره كذا أي مبلغه وكذلك القدر وقدرت 
التقدير وقدرته أقدره والقدر قضاء اهللا تعاىل األشياء على مبالغها واياا التي أرادها هلا وهو 

. والقدر كذلك وقت الشيء املقدر له واملكان املقدر له ومجعه أقدار. 9القدر أيضا

1 .400، ص2رواه البخاري ، باب مسجد بيت المقدس، ج-
2 .670، ص2رواه البخاري ، باب وجوب صوم رمضان ، مج-

3 .673، ص2رواه البخاري ، باب هل يقول إني صائم إذا شتم، ج-
4 .21، ص1رواه البخاري ، باب قيام ليلة القدر، ج-

5 .27، ص1ي ، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو ال يشعر، جرواه البخار-
6 .281و280،ص1رواه البخاري ، باب السجود على األنف وعلى الطين، ج-

7 .710، ص2رواه البخاري ، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر األواخر، ج-
8 .711، ص2األواخر، جرواه البخاري ، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر -

9 .62، ص5المقاییس ، مج:ابن فارس-
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ي ابتدئ فيها نزول القرآن، ويظهر اسم جعله اهللا لليلة الت' ليلة القدر': القدر من حيث املعىن
. 1"إنـا أنزلناه يف ليلة القدر:" أنّ أول تسميتها ذا االسم كان يف سورة القدر ملّا قال اهللا تعاىل

. 2ومل تكن معروفة عند املسلمني ذا االسم وبذلك يكون ذكرها ذا االسم تشويقا ملعرفتها
و قدر مبعىن الشرف والعظمة والفضل، ألنها ليلة فضلها والقدر الذي عرفت اللّيلة باإلضافة إليه ه

 اهللا ألمور خمصوصة، فتلك ليلة جعل اهللا هلا شرفا وعظمة؛ إذ جعلها مبدأ وحيه إىل النيبr .
".من يقم ليلة القدر إميانا واحتسابا غٌفر له ما تقدم من ذنبه:" rقال

مبرتلة العلم لتلك ' ليلة القدر'هذا املركّب تعريف اجلنس قصد جعل ' القدر'والتعريف يف 
اللّيلة كالعلم بالغلبة، ألنّ تعريف لفظ املضاف إليه بالالّم مع تعريف لفظ املضاف باإلضافة أَوغَل 

.يف جعل ذلك املركّب لقبا الجتماع تعريفني فيه
ينها والتأكيد على يف األحاديث الشريفة قصد االهتمام بتعي' ليلة القدر'وقد تكرر اسم 

التماسها، والتحري يف طلبها ملا فيها من عظيم األجر واخلري الكثري، ومضاعفة ما حيصل فيها من 
.األعمال الصاحلة، واستجابة الدعاء، وكثرة الربكة فيها

يف موضعني من صحيح البخاري، أحدمها بصيغة الفعل، ' االعتكاف'ورد لفظ : االعتكاف
:ة االسم، نذكرمها يف اآليتواآلخر بصيغ

فلريجع، فإني أٌريت ليلة rمن كان اعتكف مع النيب:" يف إحدى خطبه لصحابتهrقال النيب -
.3"الرب أردن ذا؟ ما أنا مبعتكف:" rوقال ...". القدر

:االعتكاف من حيث اللّفظ واملعىن
أصله اللّزوم، : عكف عكوفا واعتكافامصدر الفعل' االعتكاف': من حيث اللّفظ والصيغة

لن نربح عليه عاكفني حتى يرجع إلينا :" قال تعاىل. ويقال عكفت باملكان أي أقمت به مالزما
. 4"موسى

ما عكفك عن كذا؟، أي حبسك، وعكف : قالياحملبوس : والعاكف واملعتكف واملعكوف
: عنه وجهه، وقيل أقام، ومنه قوله تعاىلأقبل عليه مواظبا ال يصرف : على الشيء يعكف عكوفا

. 6، أي يقيمون5"يعكفون على أصنام هلم"

1 .01سورة القدر، اآلیة -
2 .457، ص30التحریر و التنویر، ج: ینظر ابن عاشور-

3 .719ص،2ج،باب من أراد أن یعتكف ثم بدا لھ أن یخرج،رواه البخاري-
4 .90اآلیة ،سورة طھ-

5 .138سورة األعراف، اآلية -
6 .وما بعدها653،ص 5اللسان، مج: ،  وابن منظور109و108، ص4المقاييس، مج: ينظر ابن فارس-
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يف اللّغة هو اإلقامة واحلبس، واإلقبال على الشيء دون ' العكوف'أو ' االعتكاف'فـ
.هو املكث يف املسجد للعبادة: ويف الشرع. االنصراف عنه

اإلقامة يف املسجد وهو املعىن املستفاد : 'العكوف'أو ' االعتكاف': االعتكاف من حيث املعىن
فالعاكف هو املقيم يف املسجد ال خيرج منه إالّ حلاجة، يصلّي ) الفعل واالسم(من اللّفظ بصيغتيه 

فيه ويقرأ القرآن، ويقال ملن الزم املسجد وأقام على العبادة فيه عاكف ومعتكف، حاله يف ذلك 
العتكاف حمبوس حبسا إراديا قصد التزود بالطّاعات والتفرغ لفعل حال احملبوس، إالّ أنه يف ا

.اخلريات
:يف أربعة مواضع من صحيح البخاري، نوردها يف اآليت' عاشوراء'ورد لفظ : عاشوراء

.1"من شاء أن يصومه فليصمه ومن شاء أن يتركه:"rقال النيب -
وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء هذا يوم عاشوراء ومل يكتب عليكم صيامه :" rوقال-

.2"فليفطر
أنّ من كان أكل فليصم بقية يومه ومن مل يكن أكل فليصم فإنّ : أن أذّن يف الناس:" وقال أيضا-

.4"فصوموه أنتم: "وقال أيضا. 3"اليوم يوم عاشوراء
:عاشوراء من حيث اللّفظ واملعىن

م تعشريا كانوالعشرة والعشر والعشرون معروفة، وعشتسعة فجعلتهم عشرة، وهو ال ار
.يعشر فالنا ظرفا أي ال يبلغ معاشره أي عشره

وعاشوراء يف األيام من ذي احلجة وهو اليوم العاشر من حمرم، وقد جاء ذكره يف أكثر من 
:موضع قصد الترغيب يف صومه، ملا يف ذلك من عظيم األجر، وذلك من وجوه عدة

-هلا خمالفة اليهود يف هذا اليوم الذي هو عندهم عيد وعندنا يوم صوم، واملسلمون ال يصومون أو
. العيد

. أنه شكر هللا على ما تفضل به من آالء على عباده: والثّاين-

1 .578، ص1، ج"جعل اهللا الكعبة البيت الحرام":رواه البخاري ، باب قول اهللا تعالى-
2 .704، ص2رواه البخاري ، باب صيام يوم عاشوراء ،ج-

3 .705، 2اء، جرواه البخاري ، باب صيام يوم عاشور-
4 .705و 704، ص2رواه البخاري ، باب صيام يوم عاشوراء، ج-
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احلــج:
ات واأللفاظ الواردة يف لفظا حموريا عقديا تدور حوله جمموعة من الكلم'ـجاحل'ل لفظ ميثّ

العمرة، واإلحرام واحلرم، واحللّ، والطّواف، والسعي، والكعبة، والبيت، : ، هيصحيح البخاري
.والصفا واملروة، واهلدي، والنسك، والتلبية

يف أربعة وعشرين موضعا من صحيح البخاري، منها ثالثة بصيغة ' احلج'وقد ورد لفظ 
:بصيغة االسم، جنمعها يف اآليتالفعل، وواحد وعشرون 

طــــرف احلديــث رقم احلديث طــــرف احلديــث رقم احلديث

حتى يقضي حجه 1606 وإيتاء الزكاة واحلج 08
ى أحلّ من احلجفال أحلّ حت 1610 حج مربور 26

هذا يوم احلج األكرب 1655 فاقضي ما يقضي احلاج غري أن ال تطويف 290
ملربور ليس له جزاء إالّ اجلنةواحلج ا 1683 ومن أهلّ حبج فليتمم حجه 313

فإنّ عمرة يف رمضان حجة 1690 ال لكن أفضل اجلهاد حج مربور 1448
وامتشطي وأهلّي باحلج 1701 من حج هللا فلم يرفث ومل يفسق  1449

نعم حجي عنها 1754 وقل عمره يف حجة 1461

مضان وذو احلجةر...شهران ال ينقصان  1813 و اصنع يف عمرتك كما تصنع يف حجتك 1463
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احلج جهادكن 2720 من كان معه هدى فليهلّ باحلج مع العمرة 1481
اذهب وحج مع امرأتك 2844 ى إذا كان يوم التروية فأهلوا باحلجحت 1493

لعلّك أردت احلج حجي واشترطي  4801 ةاجعلوا إهاللكم باحلج عمر 1497

ليحجن البيت وليعمرنّ 1516

:احلج من حيث اللّفظ واملعىن
احلاء واجليم لفظ له دالالت متعددة، ' احلج': جاء يف كتب اللّغة: من حيث اللّفظ والصيغة

اعر: أشهرها احلجالقصد، وكلّ قصد حج، قال الش:
1ااملزعفـرنرية        حيجون سب الزبر قاوأشهد من عوف حلوال كث

مثّ اختص ذا االسم القصد إىل البيت احلرام للنسك، واحلجيج مجع حاج، وقوم حجاج، وقد 
:مجع مجوعا أخرى، قال الشاعر

2مبكّــة القلـوب هلـا وجيب::    ذكرتك واحلجيج هلم ضجيـج   

:جادة الطريق، قال الشاعرومن الباب احلجة، وهي 
فإنك عن قصد احملجة أنكــب ::    أال بلّغا عني حريثا رسالــة    

.ا يقصد احلق املطلوبوقد تكون احلجة مشتقّة من هذا أيضا، ألنها تقصد أو
ألنّ احلج يف ' القصد'واحلج احلجة وهي اهليئة، وقد ميكن أن جيمع هذا إىل األصل األول 

.3السنة ال يكون إالّ مرة واحدة، فكأنّ العام تسمى مبا فيه من احلج حجة
يف اللّغة إذن بفتح احلاء وكسرها اسم جنس يدلّ على تكرر القصد إىل الشيء أو ' احلَِج'فـ

.كثرة قاصديه
ملسلمني متميزة عن بقية األجناس، ويتم عبادة مشهورة عند ا' احلَج': احلج من حيث املعىن

فيه زيارة الكعبة يف موسم معين يف وقت واحد للجماعة، وفيه وقوف عرفة، يقول صاحب 
احلج القصد إىل الشيء املعظّم، ويف الشرع قصد لبيت اهللا تعاىل بصفة خمصوصة يف :" التعريفات

.4"وقت خمصوص بشرائط خمصوصة

1 -22، ص2مج،)حجج(سان، مادةعدي كما في اللّالبيت للمخبل الس.
2 .29، ص2البيت شاهد في المقاييس البن فارس ، مج-

3 .اوما بعده22،ص2اللسان ، مج: ، وابن منظور30و 29، ص2المقاييس، مج: ينظر ابن فارس-
4 .86و85التعريفات، ص: الشريف الجرجاني-
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قصد للزيارة، وقد خص يف تعاريف الشرع بقصد بيت اهللا إقامة للنسك، ال' احلج'فأصل 
وهو أحد أركان اإلسالم قال . 1فقيل احلَج واحلج بفتح احلاء وكسرها فاحلَج مصدر، واحلج اسم

شهادة أن ال إله إالّ اهللا وأنّ حممدا رسول اهللا وإقام الصالة : بين اإلسالم على مخس:" rالنيب 
".يتاء الزكاة واحلج، وصوم رمضانوإ

يف األحاديث السابق ذكرها داللة على وجوب هذه الشعرية ' احلَج'وقد جاء ذكر لفظ 
التعبدية، وبيان ماهلا من كبري ثواب وعظم الفضل، حىت أنها رتبت ثالثة من حيث كثرة الفضل 

إميان باهللا "جميبا على أفضل األعمال rل وعظم األجر بعد اإلميان باهللا واجلهاد يف سبيله، قا
.2"حج مربور:"مث قال" اجلهاد يف سبيله"مثّ " ورسوله

لكن أحسـن :" وقال أيضا لعائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها ملّا سألته عن خروجها للغزو واجلهاد
. 3"اجلهاد وأمجله احلج حج مربور

العرب، وهو مأثور عن شريعة إبراهيم عليه السالم إذن من أشهر العبادات عند' احلج'فـ
وأذّن يف الناس باحلج يأتوك رجاال وعلى كلّ ضامر يأتني من كلّ :" اهللا ذلك يف قولهىكما حك
إنّ العرب هم أقدم أمة عرفت عندها عادة احلج، وهم يعتقدون أنّ زيارة : ، حتى قيل4"فج عميق

.الكعبة سعي هللا تعاىل
: ال النابغة الذبياينق

5فهن كأطراف احلَنّي خواضــع::    عليهن شعثٌ عامدون لربهم    

العمرة إىل العمرة كفّارة ملّا بينهما :" rيف قوله ' املربور'كما ورد لفظ احلج موصوفا بـ
.قبول الذي مل يرتكب فيه ذنبواملربور هو امل. 6"واحلج املربور ليس له جزاء إالّ اجلنة

هذا يوم احلج :" يف خطبة الوداعr، احلج األكرب يف قوله 'األكرب'كما ورد موصوفا بلفظ 
هو يوم : هو يوم عرفة ألنه يوم جمتمع الناس يف صعيد واحد، وقيل: قيل' احلج األكرب'، 7" األكرب

اس مجيعا حيضرون مىن يوم النحر ألنّ النك : األكربعحر، فكان ذلك االجتماالنوقال مالك ال نش

1 .432، ص2بصائر ذوي التمييز، ج:ينظر الفيروز آبادي-
2 .18ص1رواه البخاري، باب من قال أن اإليمان هو العمل، ج،-

3 .558، ص2ساء، جرواه البخاري، باب حج النّ-
4 -25اآلية ،سورة الحج.

5 .81ص،الديوان: يانيالنابغة الذب-
6 .629، ص2رواه البخاري، باب وجوب العمرة و فضلها، ج-

7 .621، ص2رواه البخاري، باب الخطبة أيام منى، ج-
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 ،نحر فيه اهلدي وينقضي فيه احلجه اليوم الذي ترمى اجلمرة ويحر ألناألكرب يوم الن أنّ يوم احلج
"حر أدرك احلجحر فوقف بعرفة قبل الن1"من أدرك ليلة الن.

ل فوصف األعظم من تلك األعمال واألكربِ باجلر وصف احلج، باعتبار جتزئته إىل أعما
. باألكرب

لفظا ' احلج'قد يكون يوم النحر لكثرة ما فيه من مناسك، وقد مثّل لفظ ' احلج األكرب'فـ
حموريا عقديا دارت حوله جمموعة من األلفاظ الدالة على مجلة من املناسك ال يتم احلج إالّ ا، 

اهلدي –التلبية –الكعبة–الصفا واملروة -السعي-لطّوافا-اإلحالل-اإلحرام–العمرة : وهي 
.البيت -النسك -النحر -

يف تسعة مواضع من صحيح البخاري، اثنان منها بصيغة الفعل، ' العمرة'ورد لفظ :العمرة
: وسبعة منها بصيغة االسم، جنملها يف اآليت

طرف احلديــــث احلديثرقم  طرف احلديــــث احلديثرقم

اجعلوا إهاللكم باحلج عمرة 1497 انقضي رأسك وأمشطي وأمسي عن عمرتك 310
ليحجن البيت وليعتمرن 1516 من أحب أن يهلّ بعمرة فليهلل 311

العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما 1683 وقل عمرة يف حجة 1461
فإن كان رمضان فاعتمري فيه 1690 أين الذي سأل عن العمرة  1463

فأحب أن جيعلها عمرة فليفعل 1485

:العمرة من حيث اللّفظ واملعىن
اسم جنس مشتقّة من التعمري، وهو شغل املكان، ضد ' العمرة': من حيث اللّفظ والصيغة

اإلخالء، والعمارة ضد اخلراب، عمر أرضه يعمرها فعمرت هي ومكان معمور وعامر، وعمره 
.2أقاموا بهأهله سكنوه و

احلج األصغر، ومجعها عمر وعمرات مثل غرف وغرفات، مأخوذة ' العمرة': من حيث املعىن
ال تطلق إالّ على زيارة الكعبة يف غري أشهر ) العمرة(من االعتمار هو الزيارة، وهي ذا الوزن 

جة وحمرم وصفر، احلج، وهي معروفة عند العرب، وكانوا جيعلون ميقاا ما عدا أشهر ذي احل
ولعلّهم جعلوا . إذا برئ الدبر، وعفا األثر، وخرج صفر،حلّت العمرة ملن اعتمر:" فكانوا يقولون

. 3"ذلك لتكون العمرة بعد الرجوع من احلج و إراحة الرواحل

1 .108، ص10التحرير والتنوير ، ج:ينظر ابن عاشور-
2 . 255المصباح المنير،ص: ينظر الفيومي-

3 .217، ص2التحوير والتنوير، ج: ينظر ابن عاشور-
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إذن هي اسم لزيارة البيت احلرام يف غري وقت احلج، أو يف وقته بدون حضور ' العمرة'فـ
، فهي زيارة فيها عمارة الود، جعلت يف الشريعة للداللة على القصد املخصوص وكذلك عرفة

احلج، فالعمرة بالنسبة إىل احلج مثل صالة الفرد لصالة اجلماعة، وهي بصيغة االسم علم الغلبة 
. 1"ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج:" rقال النيب. على زيارة الكعبة

فعل مضارع مبين للمجهول دال على جتدد حدث زيارة البيت وإعماره مع استمرار 'يعتمرن'
.الزمن

يف عشر مواضع من صحيح البخاري،جنملها ' اإلحرام واحلرم'ورد لفظ : اإلحرام واحلـرم
:يف اآليت

طرف احلديــــث رقم احلديث طرف احلديــــث رقم احلديث

حليس على احملرم يف قتلهن جنا 1730 املسجد احلرام 1132
وال تنتقب املرأة احملرمة 1741 أخرج بأختك من احلرم 1483
فليلبس سراويل احملرم  1749 فأهد وامكث حراما كما أنت  1485

ملحد يف احلرم 6488 ال حيل مىن حرام... أحلوا من إحرامكم  1493

إالّ املسجد احلرام  1133 إن هذا البلد حرمه اهللا 1510

:احلرام و اإلحرام من حيث اللّفظ واملعىن 
يف اللّغة يدل على املنع والتشديد، فاحلرام ضد احلالل، ' احلرام': من حيث اللّفظ والصيغة

مكة واملدينة، : حرمي البئر وهو ما حوهلا، حيرم على غري صاحبها أن حيفروا فيه، واحلَرمان: واحلرمي
ما، وأنه حرّم أن يحدث فيها أو يؤوى محدث، وأحرم الرجل باحلج ألنه حيرم مسيا بذلك حلرمته

. عليه ما كان حالال له من الصيد، والنساء وغري ذلك، وأحرم الرجل دخل يف الشهر احلرام
هو املكان احملدود احمليط مبكة من جهاا على حدود ' احلرم': احلرام من حيث املعىن

الذي حدده فروفة، وهو الذي ال يصاد صيده، وال يعضد شجره، وال حتلّ لُقَطته، وهو املعرومع
.إبراهيم عليه السالم ونصب أنصابا تعرف ا حدوده فاحترمه العرب

:وجاء وصف املسجد احلرام يف موضعني مها
- قول النيبr ":جال إالّ إىل ثالثة مساجدالر سول صلّى اهللا املسج: ال تشدد احلرام، ومسجد الر

.2"عليه وسلم، ومسجد األقصى

1 .578، ص2، ج)جعل اهللا الكعبة البيت الحرام :( رواه البخاري، باب قوله تعالى _ 
2 . 398، ص 1، جةرواه البخاري، باب فضل الصالة في مسجد مكة والمدين-
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.1"صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سواه، إالّ املسجد احلرام:" rوقوله -
فاملسجد احلرام وصف للمسجد مبكة هو املمنوع، أي املمنوع منع تعظيم وحرمة، وهو اسم 

وقد اشتهر عند العرب وصف مكة بالبلد احلرام . رة احمليطة بالكعبةعلم بالغلبة على املساحة احملصو
ربنا إني :"أي املمنوع عن اجلبابرة والظلمة واملعتدين، قال تعاىل على لسان إبراهيم عليه السالم

، 3، أي املعظّم احملترم الذي ال يتهاون به2"أسكنت من ذرييت بوادي غري ذي زرع عند بيتك احملرم
قال النيبr ": ه إالّ منقط لُقطتلْتفَّر صيده، وال تَعضد شوكه، وال ينمه اهللا، ال يإنّ هذا البلد حر

أي جعل له حرمة وتعظيما، ووصف الكعبة بالبيت احلرام، ووصف مكة باحلرم ' حرمه'،  4"عرفها
.أوصاف قدمية شائعة عند العرب

وهو احلرم الذي حرمه إبراهيم عليه السالم، وحرم مكة معلوم حبدود من قبل اإلسالم، 
.ووصفت حبدود عالمات

اوقد مسي احلرم حرما لتحرمي اهللا تعاىل فيه كثريا مما ليس مبحرم يف غريه من املواضع، كم
وصفا ملن أحرم حبج أو عمرة، أي نوامها، ووصفا أيضا ملن كان حاالَّ ' احلرام'ورد يف األحاديث 

رجل حرام وحالل، وحملّ وحمرم، وأحرم القوم، دخلوا يف احلرم، ورجل حرام : فقيليف احلرم
.داخل يف احلرم

ن لنا أنّ لفظ اممم يتبيريفة هو لفظ دال على معنيني ' احلرام'تقدالوارد يف األحاديث الش
أحلّوا :" rول النيب مشتركني يف معىن احلرمة، حرام احلظر واإلباحة، وحرام التوقري واحلرمة، يق

من إحرامكم، بطواف البيت وبني الصفا واملروة وقصروا، مث أقيموا حالال حتى إذا كان يوم 
افعلوا ما أمرتكم فلوال أني سقت :" مث قال". التروية فأهلّوا باحلج واجعلوا الذي قدمتم ا متعة

أحلّوا من ' فـ. 5"لغ اهلدي حملّهاهلدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن ال حيلّ مني حرام حىت يب
.            أي حتلّلوا' إحرامكم

1 .398، ص1رواه البخاري، باب فضل الصالة في مسجد مكة والمدينة،ج-
2 .38سورة إبراهيم، اآلية -

3 .29، ص2التحرير والتنوير، ج:ابن عاشورينظر-
4 .575، ص 2رواه البخاري، باب فضل الحرم،ج-
5 .575، ص 2،جفضل الحرمرواه البخاري، باب -

5 .569،ص2رواه البخاري، باب التمتع واإلقران واإلفراد،ج-
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كما أنّ اسم املسجد احلرام هو من األلقاب اإلسالمية، جعل علما على حرمي الكعبة احمليط 
ا، وهو حملّ الطواف واالعتكاف، ومل يكن يعرف باملسجد عند العرب يف زمن اجلاهلية، إذ مل 

.  ات سجود، واملسجد موضع ومكان السجود تكن هلم صالة ذ
يف مخسة مواضع من الصحيح، كلّها بصيغة الفعل، نوردها يف ' احلل'ورد لفظ : احلــلّ

من أحرم بعمرة ومل يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فال حيل، حىت :" rقال النيب - :اآليت
.1"حيل بنحر هديه، ومن أهل حبج فليتم حجه

.2"لوال أنّ معي اهلدي ألحللت:" rل وقا-
.3"إني لبدت رأسي، و قلّدت هدي، فال أحلّ حتى أ حنر:" وقال أيضا-
أحلّوا من إحرامكم بطواف البيت وبني الصفا واملروة، وقصروا مثّ أقيموا حالال، :" وقال أيضا-

روية فأهلّوا باحلجى إذا كان يوم الت4"حت.
كم أهدى، فإنه ال حيلّ لشيء حرم منه، حتى يقضي حجه، ومن مل من كان من:" وقال أيضا-

هِلَّ باحلجير وليحلل، مثّ ل5"يكن منكم أهدى، فليطف بالبيت وبالصفا واملروى، وليقص.
:احللُّ من حيث اللّفظ واملعىن

كثرية ومسائل، احلاء والالم له فروع) حلّ(جاء يف املقاييس : من حيث اللّفظ والصيغة
حللت العقدة أحلّها حال، ويقول : يقال. وأصلها كلّها عندي فتح الشيء، ال يشذّ عنه شيء

).يا عاقدا اذكر حال: (العرب
ضد احلرام، وهو من األصل الذي ذكرناه، كأنه من حللت الشيء، إذا أحبته : واحلالل

.وأوسعته ألمر فيه
ت بالقوم، لالباب ألنّ املسافر يشد ويعقد فإذا نزل حلّ، يقال حلنزل وهو من هدا : وحلّ

.6بعلها، حليلة املرء زوجه، و مسيا بدلك ألنّ كلّ واحد منهما حيلّ عند صاحبه: وحليل املرأة

1 .121، ص1رواه البخاري، باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة، ج-
2 - رواه البخاري، باب من أهل في زمن النبي r .546، ص2، ج

3 .568، ص2رواه البخاري، باب التمتع واإلقران، ج-
4 .569، ص2رواه البخاري، باب التمتع و اإلقران، ج-

5 .607، ص2رواه البخاري، باب من ساق البدن معه ، ح-
6 .20، ص2المقاييس، مج: ابن فارس-
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هو ما جاوز احلرم، يقال رجل محلّ من اإلحالل وحمرم من ' احللُّ': احللُّ من حيث املعىن
حالل وحملّ إذا خرج من اإلحرام أو خرج من احلرم، بعد أن أكمل حجه أو اإلحرام، ورجل

.عمرته
، يف األحاديث السابق ذكرها مقرونا بلفظ احلرام أو اإلحرام، ذلك أنّ 'احللّ'وقد ورد لفظ 

قال . لعمرةاإلحرام ميثّل بداية اإلتيان باحلج أو العمرة، واحللّ أو اإلحالل إعالن عن اية احلج أو ا
ى حيلّ بنحر هديه، :" النيبمن أحرم بعمرة ومل يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فال حيلّ، حت

". ومن أهلّ حبج فليتم حجه
يف إحدى عشر موضعا من صحيح البخاري، منها عشر بصيغة ' الطّواف'ورد لفظ :الطّواف

: اآليتالفعل، وواحد بصيغة االسم أو املصدر، جنملها يف 

طرف احلديث احلديثرقم طرف احلديث رقم احلديث

فليطف بالبيت وبالصفا واملروى  1606 غري أن ال تطويف بالبيت  290
فطف بالبيت والصفا قأحسنت، انطل 1637 ن لعلها حتبسها ، أمل تكن طافت معك 322

على أن حتلّو بيننا وبني البيت فنطوف به 2581 طوفتماين اللّيلة فأخرباين :قلت  1320
ألطوفن اللّيلة على مائة امرأة  2664 وما طفت ليايل قد منا مكة  1426

حتى تطوف بالكعبة ال ختاف أحدا إالّ اهللا  3400 أحلّوا من إحرامكم ، بطواف البيت  1493
ت صالة الصبح فطويف على بعريك إذا أقيم 1546

:الطّواف من حيث اللّفظ واملعىن
يدل ' طاف'مصدر للفعل طاف يطوف طوافا، واللفظ ' الطّواف': من حيث اللّفظ والصيغة

على معىن دوران الشئ على الشيء، وأن حيف به، مثّ يحمل عليه، يقال طاف به وبالبيت يطوف 
.أطاف به، و استطاف، مثّ يقال ملا يدور باألشياء، ويغشيها من املاء طوفانطوفا وطوافا و

: وطاف به اخليال طوفا، أملّ به يف النوم،  وطاف بالقوم وعليهم طوفا وطوفانا ومطافا
حام حوله، وأطاف به  : استدار وجاء من نواحيه، وأطاف فالن باألمر إذا أحاط به، وقيل طاف به

.1ه ليالطرق: وعليه

1 .626،ص5البيان ، مج: ، وابن منظور432، ص3مجالمقاييس،: فارسينظر ابن -
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املشي حول الشيء، وطاف حول الكعبة يطوف : 'الطّواف والطّوف': من حيث املعىن
وطهر بييت :" كثري الطوف،  قال تعاىل: موضع الطواف، ورجل طاف: طوفا وطوافا، واملطاف

.1"للطّائفني والعاكفني والركّع السجود
عبد، وهو عبادة قدمية من زمن إبراهيم عليه هو املشي حول الكعبة قصد الت: 'الطّواف'فـ

.السالم، قررها اإلسالم، وقد كان أهل اجلاهلية يطفون حول أصنامهم كما يطوفون حول الكعبة
يف األحاديث السابق ذكرها ذا املعىن معىن العبادة املرتبطة بأداء ' الطواف'وقد ورد لفظ 

فريضة احلج، أو العمرة، 
قال النيبr ":فا واملروةمصدر ' طواف'، 2..."أحلّوا من إحرامكم، بطواف البيت وبني الص

مضاف إىل لفظ البيت، دال على حدث جمرد من الزمن، و املراد بالطّواف هاهنا هو املشي حول 
.   الكعبة قصد التعبد

:وقد أخذ اللّفظ معىن آخر يف موضعني من املواضع السابقة
على لسان سليمان بن داود عليهما rمعىن الطّواف ليال، وهو املستفاد من قوله األول - 
،  أي أملّ وأطوف ليال،  وفيه كتابة عن املباشرة 3.."ألطوفن اللّيلة على مائة امرأة :"السالم

. والنكاح
اين اللّيلة طوفتم"...يف الرؤيا rمعىن اإلحاطة بالشيء وهو املستفاد من قوله : والثّاين-

الضمري هنا عائد على امللكني  الذين أتيا النيب صلى اهللا عليه 4..."فأخرباين عما رأيت، قاال نعم
.مبعىن أطلعتماين وأحطتماين علما' طوفتماين'وسلم وأخرجاه إىل أرض املقدس، و

:يف موضع واحد من الصحيح، هو' السعي'ورد لفظ : السعـي
 قول النيبrأحججت يا عبد اهللا بن قيس، قلت نعم يارسول اهللا، قال:" يب موسى األشعريأل :

مل أسق، : ، قلت"فهل سقت معك هديا:" لبيك إهالل كإهاللك، قال:" ، قال قلت"كيف قلت"
.5"فطف بالبيت، واسع بني الصفا واملروة، مثّ حلّ:" قال

:السعي من حيث اللّفظ واملعىن

1 .24سورة الحج ، اآلية -
2 .569و568، ص2رواه البخاري، باب التمتّع واإلقران واإلفراد بالحج،ج-

3 .1038ص,3رواه البخاري، باب من طلب الولد للجهاد، ج-
4 .464و463، ص1جرواه البخاري، باب ما قيل في أوالد المشركين،-

5 .467و466و465، ص 1رواه البخاري، باب ما قيل في أوالد المشركين، ج-
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املشي السريع، ويستعمل للجد خريا كان أو شرا، قال ' السعي': ظ والصيغةمن حيث اللّف
: ، وقال تعاىل1"ومن أظلم ممن منع مساجد اهللا أن يذكر فيها امسه وسعى يف خراا:" تعاىل

،  وأكثر ما يستعمل يف األفعال احملمودة، وقد سعى إىل اد 2"نورهم يسعى بني أيديهم وبأميام"
.ىل الغاية، ويسعى على عيالهوهو يسعى إ

سعا إذا عدا، ويسعى إذا ...عدو دون الشد، سعى يسعى سعيا: السعي: وجاء يف اللّسان
أصل السعي يف كالم العرب التصرف : وقال الزجاج...مشى، وسعى إذا عمل، وسعى إذا قصد

.4معناه إالّ ما عمل،3"وأن ليس لإلنسان إالّ ما سعى:" يف كلّ عمل، ومنه قوله تعاىل
يف اللّغة إذن أصله املشي مثّ صار جمازا مشهورا بالتسبب املقصود كاحلقيقة ' السعي'فـ

.العرفية، مثلما هو احلال يف اآلية الكرمية السابقة
هو املشي بني الصفا واملروى، قصد التعبد، وقد كان ' السعي': السعي من حيث املعىن

الصفا واملروة من أعمال احلج من زمن إبراهيم عليه السالم قررها اإلسالم، تذكريا السعي بني
بنعمة اهللا على هاجر وابنها إمساعيل، إذ  أنقذه اهللا من العطش، كما يف حديث البخاري، يف 

.كتاب بدء اخللق
: الكعبـة
: اآليتيف مخسة مواضع من الصحيح، نورها يف' الكعبة'ورد لفظ 

: يا عائشة لوال قومك حديثٌ عهدهم بكفر، لنقضت الكعبة، فجعلت هلا بابني:" rقال النيب -
.5"باب يدخل الناس وباب خيرجون

يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا :" وقال. 6"خيرب الكعبة ذو السويقتني من احلبشة:" وقال أيضا-
. 7"ببيداء من األرض خيسف بأوهلم آخرهم

إنّ اهللا ليس بأعور، أال إنّ املسيح الدجال أعور العني اليمىن، كأنّ عينه عنبة طافية، :" يضاوقال أ-
.8.."وأراين اللّيلة عند الكعبة يف املنام فإذا رجل آدم

1 .113اآلية ،سورة البقرة-
2 .8سورة التحريم، اآلية -
3 .38ية اآل،سورة النجم-

4 .359، ص8سان، مج اللّ: ابن منظور-
5 .59ص1صر فهم بعض النّاس عنه، جرواه البخاري، باب من ترك بعض االختيار مخافة أن يق-

6 .577،ص2،ج"جعل اهللا الكعبة البيت الحرام:" رواه البخاري، باب قوله اهللا تعال-
7 .746ص2رواه البخاري باب ما ذكر في األسواق، ج-

8 .1269، ص3، ج"وأذكر في الكتاب مريم "رواه البخاري، باب -



246

.1"كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظّم اهللا فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة:" rوقال -
:الكعبة من حيث اللّفظ واملعىن

اسم علم على البيت الذي بناه إبراهيم عليه السالم، ' الكعبة': من حيث اللّفظ والصيغة
: وهو لفظ تدل مادته على النتق وارتفاع الشيء، ومنه الكَعب كَعب الرجل: وهي من الكَعب

بت املرأة كعابة الغرفة، وكع: إنّ الكعبة: وهو عظم طريف الساق عند ملتقى القدم والساق، ويقال
.2وهي كاعب، إذا نتأ ثديها، وثوب مكعب مطوي شديد اإلدراج، وبرد مكعب فيه شيء مربع

فالكعبة يف اللّغة علم مشتق من . 3لتربيعها وارتفاعها: وقد مسيت الكعبة كعبة لنتوئها، وقيل
. الكعب وهو النتوء والربوز

وت املبنية يف األرض بناه إبراهيـم بياسم علم على أول ال' الكعبة': الكعبة من حيث املعىن
إنّ أول :" عليه السالم مبكّة املكرمة بأمر اهللا تعاىل، ليكون آية للتوحيد وهدى للناس، قال تعاىل

.4"بيت وضع للناس للّذي ببكة مباركا وهدى للعاملني
وإنما كانت األولية : " صاحب التحرير والتنويرفأوليتها يف البناء موجِبة هلا التفضيل، يقول

موجبة التفضيل ألنّ مواضع العبادة ال تتفاضل من جهة العبادة، إذ هي يف ذلك سواء، ولكنها 
تتفاضل مبا يحفّ بذلك من طول أزمان التعبد فيها، وبنسبتها إىل بانيها، وحبسن املقصد يف 

.5"املزايا فكانت أسبق بيوت العبادة احلق،وقد مجعت الكعبة مجيع هذه ...ذلك
: يف ستة مواضع من صحيح البخاري، نوردها يف اآليت ' البيت'ورد لفظ : البيـت

طرف احلديث رقم احلديث طرف احلديث رقم احلديث

أحسنت، طف بالبيت  1701 غري أن تطويف بالبيت  290
على أن ختلوا بيننا وبني البيت فنطوف 2581 ألمرت بالبيت فهدم  1509

 ال يبقى أحد يف البيت إالّ لٌد 4189 ليحجن البيت وليعتمرن  1516

:البيت من حيث اللّفظ واملعىن
هو املأوى واملآب، وجممع الشمل، يقال بيت وبيوت، ' البيت':من حيث اللّفظ والصيغة

ه، ألنه جممع األلفاظ واحلروف واملعاين، على شرط لبيت الشعر على التشبي: وأبيات، ومنه يقال

1 رواه البخاري، باب أين ركز النبي - r .1560، ص 4ية يوم الفتح، جالرا
2 .649، ص5المقاييس، مج: ينظر ابن فارس-

3 .318المصباح المنير، ص : ينظر الفيومي-
4 .96سورة آل عمران، اآلية -

5 .15، ص4التحرير والتنوير، ج:ابن عاشور-
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يف اللّغة اسم جنس ' البيت'فـ. 1خمصوص وهو الوزن، والبيت عيال الرجل والذين يبيت عندهم
للمكان املتخذ مسكنا لواحد أو عدد من الناس، وهو مكان من األرض حييط به ما مييزه عن غريه، 

.ليكون الساكن مستقال به لنفسه
اسم علم بالغلبة على الكعبة كما غلب النجم على الثريـا، ' البيت': البيت من حيث املعىن

ـّا كان ' البيت'ولفظ  الوارد يف األحاديث بيان للكعبة،  قُصد من هذا البيان التنويه والتعظيم، ومل
.الكعبةاسم الكعبة مساويا للبيت احلرام يف الداللة على هذا البيت فقد عبر به عن

والكعبة بيت بناه إبراهيم اخلليل بأمر من اخلالق اجلليل، لعبادة اهللا وحده دون شريك فيأوي  
.إليه من يدين بالتوحيد ويطوف به من يقصد تعظيم اهللا تعاىل

قـول : يف موضع واحد من صحيح البخاري، هو' الصفا واملروة'ورد لفظ : الصفا واملروة
.2"أحسنت، طف بالبيت وبالصفا واملروة مثّ أحل:" موسى األشعريأليبrالنيب 

: الصفا واملروة من حيث اللّفظ واملعىن 
امسان جلبلني متقابلني بني بطحاء مكّة واملسجد '  الصفا واملروة': من حيث اللّفظ والصيغة

.فرأس هو منتهى جبل قعيقعان' ملروةا'فهو رأس اية جبل أيب قيس، وأما ' الصفا'احلرام، فأما 
ألنّ حجارته من الصفا، وهو احلجر العريض األملس الصلب الصايف من الطني ' الصفا'ومسي 

.     والرمل
مروة ألنّ حجارا من املرو، وهي احلجارة البيضاء اللّينة اليت تورى النار ' املروة'ومسيت 

.3خيرج قطعا حمددة األطراف، وهي تضرب حبجارة من الصفا فتشقّقويذبح ا، ألنّ شذرها 
وكأنّ اهللا تعاىل لطف بأهل مكّة فجعل هلم جبال من املروة :" يقول صاحب التحرير والتنوير
.4"لالنتفاع به يف اقتداحهم وذبائحهم

اهللا عز وجلّ عالمتني على شعريتان من شعائر اهللا، جعلهما ' الصفا واملروة': من حيث املعىن
.مكان عبادة، هي السعي بينهما، إذ ال تتعلّق ما عبادة جعال عالمة عليها غري السعي بينهما

يف مثانية مواضع من صحيح البخاري، منها ثالثة بصيغة الفعل، ' اهلدي'ورد لفظ : اهلـدي
:ومخسة بصيغة االسم، جنملها يف اآليت 

1 .325و324، ص1المقاييس، مج : ابن فارس-
2 .676، ص2، جرواه البخاري، باب متى يحل المعتمر-

3 .60، ص2التحرير والتنوير، ج: ابن عاشور-
4 .60، ص2التحرير والتنوير، ج: ، وابن عاشور292، ص 3ينظر ابن فارس، مج-
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طرف احلديث حلديثرقم ا طرف احلديث رقم احلديث

إني لبدت رأسي وقلّدت هديي 1993 فإني لوال أني أهديت ألهللت بعمرة 311

إالّ من قلّد اهلدي 1497 ومن أحرم بعمرة وأهدى فال حيل 313

فلوال أن سقت اهلدي لفعلت 1491 من كان معه هدي فليهل 1481

فاهد، وأمكث حراما كما أنت 4095 ن هديهل معك م 1484

:اهلدي من حيث اللّفظ واملعىن
األول اإلرشاد، واآلخر بعثة : كلمة تدلّ على معنيني' اهلدي': من حيث اللّفظ والصيغة

فمن ما أهديت من لطف إىل ذي مودة، : لطف أو اهلدية، أمـا األصل الثاين الذي هو اهلدية
.1طبق تهدى عليهال: أهديت أهدي إهداء واملهدى: يقال

: ما أهدي من النعم إىل احلرم قربة إىل اهللا تعاىل، فاهلدي يف اللّغة هو من اهلدية: واهلدي
.خمتصة باللّطف الذي يهدى بعضها إىل بعض

وهو ما يهدى إىل مناسك احلج، : اسم خمتص مبا يهدى إىل البيت' اهلدي': من حيث املعىن
من مىن أو باملروة من األنعام قصد التقرب به إىل اهللا عز وجلّ، وهذا هو املعىن لينحر يف املنحر

.املستفاد من لفظ اهلدي الوارد يف األحاديث الشريفة املذكورة آنفا
: النسـك
يف موضعني من صحيح البخاري، أحدمها بصيغة الفعل واآلخر بصيغة ' النسك'ورد لفظ 
:يف اآليتاالسم، نوردمها

من صلّى صالتنا ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصالة، فإنه :"rقال النيب -
.2"قبل الصالة، وال نسك له

احلق رأسك، وصم ثالثة أيام، أو أطعم ستة مساكني، أو انسك :" أيضا ألحد الصحابةrوقال -
.3"بشاة

:النسك من حيث اللّفظ واملعىن
أي تعبد، : يقال نسك ينسك نسكا، وقد نَسك وتنسك' النسك': من حيث اللّفظ والصيغة

: ونسك بالضم نساكة أي صار ناسكا، واجلمع نساك، والنسك بفتح السني واملَنِسك بكسرها

1 .42ص، 6مج،المقاييس: ينظر ابن فارس-
2 .325، ص1حر، جرواه البخاري، باب األكل يوم النّ-

3 .644، ص2، ج"ان منكم مريضا أوبه أدى  من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسكفمن ك:"رواه البخاري، باب قوله تعالى-
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ك، املنِسك بكسر السني املوضع الذي تذبح فيه النسيكة والنسائ: وقيل... سرعة النسك
.الذبيحة: والنسيكة

: نسك الرجل إىل طريقة مجيلة أي دوام عليها، وينسكون البيت يأتونه، وعن الفراء: ويقال
.1املوضع املعتاد الذي تعتاده: املنِسك يف كالم العرب

قرّب هو العبادة والطاعة وكلّ ما ت: يف اإلسالم' النسك'و' النسك': النسك من حيث املعىن
: ولفظ النسك يف هذين احلديثني يدل على. به إىل اهللا تعاىل، فكلّ حق هللا تعاىل يسمى نسكا

النسيكة اليت هي الذبيحة أي دم يراق مبكة تقربا هللا عز وجلّ، كما قد يفهم منه معىن : النسك
ه أخلص نفسه وصفّاها هللا ناسك، ألن: التكفري عن الذّنب، وتصفية النفس، ذلك أنّ املتعبد يقال له

.تعاىل من دنس اآلثام
:يف ثالثة مواضع من صحيح البخاري، هي' التلبية'ورد لفظ : التلبيـة

اغسلوه مباء وسدر، وكفّنوه يف ثوبني وال حتنطوه، وال ختمروا رأسه، فإنه يبعث :" rقال النيب -
. 2"يوم القيامة ملبيا

لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إنّ احلمد والنعمة لك وامللك، ال لبيك اللّهم :" وقال أيضا-
.3"شريك لك

يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، واخلري : "يقول اهللا تعاىل:" وقال أيضا يف قصة يأجوج ومأجوج،-
من كلّ ألف تسعمائة : وما بعث النار ؟ ، قال: أَخرج بعثَ النار، قال: يف يديك، فيقول

. 4"وتسعني
: .لبيك من حيث اللّفظ واملعىن

وهو يدل على . مصدر مثنى للفعل لب يلب لبا وإلبابا' لبيك': من حيث اللّفظ والصيغة
:معىن اللّزوم والثّبات، وعلى معىن اخللوص واجلودة

ر إذا الزمه، فألب باملكان، إذا أقام به، يلب إلبابا ورجل لب ذا األم: فأما املعىن األول
معناه أنا مقيم على : قالوا: حمبة لزوجها ثابتة على وده، ومن باب التلبية وهو قوله: ويقال امرأة لبة

. طاعتك

1 .106، ص6اللسان، مج: ينظر ابن منظور-
2 . 426، 425، ص1رواه البخاري، باب الكفن في ثوبين،ج-

3 .561، ص2رواه البخاري، باب التلبية، ج-
4 .1222و 1221ص،3رواه البخاري ، باب قصة يأجوج ومأجوج، ج-
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فهو اللّب معروف من كلّ شيء، وهو خالصه وما ينتقى منه، ولذلك مسي العقل : وأما الثّاين
.لبا، ورجل لبيب  عاقل

من التلبية املأخوذة من لب باملكان إذا أقام به، وامللبي عند ' لبيك':عىنلبيك من حيث امل
احلج أو العمرة خيرب أنه يقيم على عبادة اهللا ويالزمها، واملراد تلك العبادة اليت دخل فيها سواء 

.كانت حجا أو عمرة
:عدة جنملها يف اآليتالوارد يف األحاديث السابق ذكرها، معان' لبيك'كما يفهم من لفظ 

الواردة يف احلديث األول بصيغة اسم الفاعل، ويف احلديث الثّاين بصيغة املصدر ' لبيك'
اجتاهي قصد لك يا رب،: املنصوب املثنى تثنية غري حقيقية، بل هي للتكثري واملبالغة، أفـاد معىن

.ومعىن حمجيت وإخالصي يا رب لك
معىن إجابيت لك يا رب إجابة بعد ...) لبيك:(فيقول: يف احلديث الثّالث' يكلب'وأفاد لفظ 

.إجابة

ابعالفصل الّر
ألفاظ المعامالت في صحیح البخاري
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:متهيــــد

آدابه معه، بين كذلك كلّ أنواع التصرفات عالقة العبد بربه واتصاله به، وrفكما بين النيب 
كما . واملعامالت، من البيع والتّأجري واملشاركات، والعقود اخلريية من األوقاف والوصايا واهلدايا

بين أحكام النكاح والعالقات الزوجية من الشروط والعشرة والنفقات والفرقة الزوجية، وآداا 
، مثّ ما حتفظ به النفس من عقوبة اجلنايات، كالقصاص والديات  وأحكامها والعدة ومتعلّقاا

.واحلدود، مثّ تطبيق هذه األحكام وتنفيذها من أبواب القضاء وأحكامه
فقد نظّم العالقات بني الناس يف أسواقهم، ومزارعهم، وأسفارهم، وبيوم وشوارعهم، فلم 

م إالّ وبينعبري عن كلّ . ه بأعدل نظام وأحسن ترتيبيدع شيئا حيتاجون إليه يف شؤووقد جاء الت
.هذه املعامالت وأحكامها يف األحاديث النبوية الشريفة بألفاظ وصيغ ضابطة هلا

:املعامالت يف اللّغة 
املعامالت مجع معاملة على زنة مفاعلة، مصدر ميمي من الفعل الرباعي عامل، يدل على 

زمان، وهو يف معىن عمل املصدر العام، إالّ أنه يفترق عنه بزيادة امليم يف أوله، حدث جمرد من  ال
يدل على معىن املشاركة ' مفاعله'ويفوق املصدر األصلي يف قوة الداللة وتأكيدها، وهو بوزنه هذا 

.التي تقتضي طرفني
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إذا عمل بنفسه، والعمالة عمل يعمل عمال، فهو عامل، واعتمل الرجل : جاء يف معاجم اللّغة
أجر ما عمل، واملعاملة مصدر من قولك عاملته وأنا أعامله معاملة، وعاملت الرجل أعامله معاملة، 

.واملعاملة يف كالم أهل العراق هي املساقاة يف لغة احلجازيني
ي يقع منها املهنة والفعل، وقيلّ أخص منه، ألنّ الفعل قد ينسب إىل احليوانات الت: والعمل

. 1بغري قصد وإىل اجلمادات أيضا، والعمل قلّما ينسب إليها
إنّ الناظر يف التعريفات السابقة يستنتج أنّ املعامالت مصطلح فقهي خالص متفق عليه بني 

. الفقهاء
:املعامالت يف الفقه

عادة بالعبادات مثّ املعامالت، املعامالت قسم من أقسام الفقه اإلسالمي، إذ يبدأ الفقهاء 
املعامالت األخروية تكون بني العبد وربه، واملقصود باملعامالت الدنيوية : فاملقصود بالعبادات

تكون بني العباد فيما بينهم، ويذهب بعض العلماء إىل أنّ املقصود باملعامالت حقوق العباد، يقول 
منقسمة إىل حقوق اهللا خالصة، وما اجتمع فيه عرف أنّ مشروعات الشارع :" ابن اهلمام احلنفي

احلقّان وحق اهللا تعاىل غالب، وما اجتمع فيه وحق العباد غالب، فحقوقه تعاىل عبادات وعقوبات 
.2"مث شرع يف حقوق العباد وهي املعامالت...وكفّارات، فابتدأ املصنف حبقوق اهللا تعاىل

ت الدنيوية املادية التي يتداوهلا الناس فيما بينهم، يف إنّ املقصود باملعامالت، تلك املعامال
جمال التجارة، وما يتصل ا من عقود، ووزن وكيل، ودين وأمانة، وإقرار احلق، وتوكيل وشركة، 
وأهلية التصرف أو عدمها، واحلجر على السفيه والضعيف وانون، وما حرم يف هذه املعامالت 

عامالت إضافة إىل ما سبق والية اليتامى وإعطاء أجر العامل على عمله، واهلبة من الربا، وتشمل امل
والوصية، واهلدية، والوقف، والنفقة على ذوي القرىب، إىل غري ذلك من املعامالت التي يذكرها 

.الفقهاء يف مصنفام
ة باملعامالت بناء على ما اترع وقد اعتمدت يف حتديد املصطلحات اخلاصفق عليه فقهاء الش

.يف مدونام

1 .وما بعدھا555، ص6اللسان، مج: ، وابن منظور145، ص 4المقاییس، مج: ینظر ابن فارس-
2 1996،،2فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر، مراجعة یوسف الغوش،دار المعرفة، لبنان،ط): محمد بن علي بن محمد(الشوكاني- 

.247و 246،ص6،ج
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:التجارة
: اللفظ احملوري واملركز الداليل الذي تدور يف فلكه ألفاظ كثرية منها' التجارة'ميثّل لفظ 

. البيع، والشراء، والثّمن، والسلعة، والسوق
:من صحيح البخاري، مهايف موضعني اثنني' التجارة'وقد ورد لفظ 

كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه جتاوزوا عنه لعلّ اهللا أن :" rقول النيب -
.2"حرمت التجارة يف اخلمر:" rوقال .1" يتجاوز عنا فتجاوز اهللا عنه

: التجارة من حيث اللّفظ واملعىن
مصدر يدل على حدث جمرد من الزمان، على وزن ' رةالتجا': من حيث اللّفظ والصيغة

فعالة، وهو وزن مطّرد يف احلرف، فالصيغة الصرفية للكلمة تدل على احلرفة فهي كالزراعة 
التصرف يف رأس املال طلبا -1: هييف معاجم اللّغة معان عدة،' جتارة'وحتمل مادة .والتجارة

.التجارة حرفة التاجر-3). بضاعة والسلعال(كلّ ما يباع ويشتري -2. للربح
حاذق عارف لوجه املكتسب منه، فعن : هو تاجر بكذا ، أي: احلذق واملهارة باألمور، يقال- 4

:إنه لتاجر بذلك األمر، أي حاذق، وأنشد: تقول العرب: ابن األعرايب

1 .731، ص 2رواه البخاري ، باب من أنظر معسرا ، ج- 

2 .776و775، ص2رواه البخاري ، باب تحریم التجارة في الخمر، ج- 
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1ي بالطّعـان تــجارلكن قوم::       ليست لقومي بالتكيف جتــارة      

.فالتجارة يف اللّغة عموما هي يف معاملة اخللق بالبيع والشرى
تدل التجارة على معىن شراء شيء لبيعه بالربح، وهو املعىن :التجارة من حيث املعىن

فة املعجمي نفسه الدال على استمرار الشراء والبيع أو املبادلة من أجل الربح، ولذا فالتجارة حر
تدل داللة اقتضاء على املهارة، أو أنّ املهارة عما يباع ويشتري جماز، ألنّ املصدر أطلق على اسم 

.املفعول
واملعىن الوارد يف احلديثني السابقني هو املبادلة بالشراء والبيع، قصد الربح وهو املعىن احلقيقي 

.للّفظ
ث الثّاين إضافة إىل املعىن املفهوم من املصدر على الرجل الوارد يف احلدي' التاجر'كما دل لفظ 

.الذي ميتهن حرفة التجارة، فهو اسم فاعل دال على حدث التجارة والذّات املتصفة ذا احلدث
:البيـع

يف أربع وثالثني موضعا من صحيح البخاري، عشرة منها بصيغة االسم، ' البيع'ورد لفظ 
: ة الفعل، نوردها مجيعا يف اجلدول اآليتوالبقية بصيغ
طرف احلديثرقم احلديثطــرف احلديـــثرقم احلديث

بع اجلمع بالدراهم مثّ ابتع بالدراهم 2089ابتاعيها فأعتقيها فإنّ الوالء ملن أعتق444

يشترط املبتاع.. من باع خنال فثمره للبائع2090تبيعها أو تصيب ا حاجتك 906
بيعا أم عطية ؟ أو قال أم هبة2103فيأيت حبزمة احلطب على ظهره فيبيعها1402
فجملوها فباعوها2110رحم اهللا رجال مسحا إذا باع وإذا اشترى 1970
ورجل باع حرا فأكل مثنه2114يف بيعهما....البيعان باخليار ما مل يتفرقا 1973
بيع اخلمر وامليتةإن اهللا ورسوله حرم 2121أتبيع مجلك1991
فبع التمر ببيع آخر2188إنّ املتبايعني باخليار يف بيعهما أو يكون البيع2001
.كيف ترى بعريك ، أتبعنيه2255إذا بايعت فقل ال خالبة 2011
كنت أبايع الناس فأجتوز عن املوسر2261من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يستوفيه2019
ال يباع وال يوهب وال يورث2613على بيع أخيهال يبيع بعضكم2032
فمن جيد منكم مباله شيئا فليبعه2996فمن ابتاعها بعد فإنه خبري النظرين 2041
ومل أبتع منك الذهب3285مثّ إن زنت الثالثة فليبعها ولو حببل2045
ما خلفك، وأمل تكن قد ابتعت ظهرك4156وال يبيع حاضر لباد2050
و إما أن تبتاع منه5214ال يبيع حاضر ....ال يبتاع املرء بيع أخيه2052

1 .83و 82، ص 3اللسان ، مج : ینظر ابن منظور- 
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فيصبح الناس يتبايعون 6132ال تبيعوا الذهب بالذهب وال تبيعوا منها2068
فال يتبايعانه وال يطويانه6141تبيعوا الثمر حىت يبدو وال تبيعوا الثمرال2072
بيع املسلم ال داء وال خبثة وال غائلة6579رفال تتبايعوا حتى يبدو صالح الثم2081

:البيع من حيث اللفظ واملعىن
على ) بيع(، ويف املعجم تدل مادة )فعل(مصدر بوزن: 'البيع': من حيث اللّفظ والصيغة

-3. وهو العقد- 2. مطلق املبادلة واملقايضة، فهو أخذ وإعطاء يف الوقت نفسه-1:معاين عدة
.مبعىن الشراءوهو ضد 

أي قام مقامك يف املرتلة ...باع فالن على بيعك: (السلعة وجمازا يقولون-5. البيعة والعهد-4
. والرفعة، قال يزيد بن معاوية لزوجته التي تزوج عليها أخرى تدعى أم مسكني

.من قدر حلّ بكم تضجيــن ::     مالك أم هاشم تبكيـــن      
.ميمونة من نسوة مياميـــن::     باعت على بيعتك أم مسكني      

.1والبيع الظفر بالغري-7. الوشاية لدى السلطان: والبيع- 6
يف الشرع اإلسالمي على مبادلة املال باملال، وزاد ) البيع(يدل لفظ : البيع من حيث املعىن
.2مبادلة املال املتقوم باملال املتقوم متليكا ومتلّكا: هو يف اصطالح الفقهاءفيه الشرع قيد التراضي، و

قد حدث له ختصيص يف الشرع، وهو ) البيع(فالظّاهر من خالل هذين التعريفني أنّ لفظ 
.تطور حدث يف الكلمة لظروف غري لغوية، وهي ظروف دينية فرضها الشرع اإلسالمي

سبعا وأربعني مرة، ويف املواضع املذكورة سابقا، منها ' البيع'ث الشريف ورد لفظ ويف احلدي
اثنا عشر موضعا بصيغة االسم، وسبعة وثالثون بصيغة الفعل كلّها تدل على معىن واحد، وهو 

.مبادلة مال مبال، وهو املعىن الشرعي للّفظ املستفاد يف باب املعامالت
.هو املعىن احلقيقي للّفظ-مبادلة مال مبال–ويبدو أنّ هذا املعىن

على املبادلة واملفاعلة، وذلك من التعاقد ' البيع'كما يبدو مما سبق أنّ الداللة املركزية للفظ 
واستبدال السلع والبضائع، وهذه الداللة االجتماعية وثيقة االتصال بداللة لفظ التجارة، تقوم على 

.لة واملشاركة شراء وبيعا، فالبيع إذن ما تعلّق بالتجارة تعلّق اخلاص بالعامالتفاعل واملفاع
يف عشر مواضع من صحيح البخاري، كلّها بصيغة الفعل، ' شرى'ورد لفظ :شرى واشترى

: نوردها يف اآليت

1 .2804. 2بسائر ذوي التمییز،  مج: والفیروز آبادي .24ص.5اللسان، مج: ینظر بن منظور- 

2 .49التعریفات، ص: جاني الشریف الجر- 
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طرف احلديثرقم احلديثطــرف احلديـــثرقم احلديث
.اشتروه ، فأعطوه إياه2260مسحا إذا باع وإذا اشترى1970

يا معشر قريش اشتروا أنفسكم 2602إما تشتريه أو جتد رحيه 1995
وال أحد اشترى غنما أو خلفات 2956حتى اشتريت منه بقرا وراعيها 2102
إنما أشتريك منك..اشترى رجل من رجل عقار3285أن تشتري، فبع التمر بيع أخر مث اشترى2188
.أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا 6918شتروا له بعريا فأعطوه إياهوا2260

:شرى من حيث اللّفظ واملعىن
، وكالمها )افتعل(، واشترى على زنة )فعل(على زنة : 'شرى': من حيث اللّفظ والصيغة

ألوىل يف داللتها علـى دال على حدث منقطع زمنيـا متجدد معنويا، تزيد الصيغة الثّـانية على ا
.االجتهاد واملبالغة

أحدها يدل :" هلا أصول ثالثة كما يقول صاحب املقاييس) شرى( ويف معاجم اللّغة مادة 
على تعارض من االثنني يف أمرين أخذا وإعطاء مماثلة، واآلخر نبت، والثّالث هيج يف الشيء 

. 1"وعلوه
،رى والبيع متالزمانوالش،ومبعىن البيع،شتراءىن االويكون مبع،ويقصرميد: وشرى

وهذا إذا كانت املبايعة ،منن وآخذ الثّثموالبائع دافع امل،نمن وآخذ املثمفاملشتري دافع الثّ
.منهما بائعا ومشتريار كلّأن يتصوا إذا كان بيع سلعة بسلعة صحفأم،وسلعةنقدواملشاراة ب

قال يزيد بن مفرغ،لكن جميئها على باع أكثر،اع واشترىمبعىن بفشرى ضد:
2ه أبداـمن احلوادث ما فارقت::  فين ولوال ما تكنشريت بردا 

.3ولكن جميئها على ابتاع أكثر،اشترىومبعىن باع اشترى ضدما أنّك
وداللة اشترى ،داللة شرى على اإلعطاء أكثرأنّادو لنم يبا تقدمم:اشترى من حيث املعىن

فظ إىل معان هامشية مثل الوشاية والوقاية وقد خيرج اللّ، وعكس ذلك صحيح،أكثرذ على األخ
بطريق االويكون ذلك،خريةوالسافتعل(على زنة ) اشترى(لفظ دورقدو.ستعارةساع واالت (
":rقال النيب ،عدا واحدا منها يف غري باب املعامالت،تها يف باب املعامالكلّ،عشرة مرةاثنيت

1 .ص3،266المقاییس، مج : ابن فارس- 

2 .212وھو في دیوان یزید بن مفرغ، ص، 400ص، 8مج ،الشاھد في اللسان- 

3 .316،ص3ج،بصائر ذوي التمییز: والفیروز أبادي, 400ص.8اللسان مج : ینظر ابن منظور- 
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بل ،هنا ليس مبعىن البيع، و االشتراء1"وإذا اقتضى،شترىاوإذا ،ا إذا باعحمس،رحم اهللا رجال
حصيلهو مبعىن األخذ والت.

خذ أي أ،هو مبعىن ابتاع'اشترى'الفة الذكر من لفظ ريفة السجاء يف األحاديث الشوما
فقد ورد مبعىن حيتمل ،يف موضع واحدإالّ،وهو معىن خاص باملعامالت. الثّمنن ودفعاملثم

قريش اشتروا أنفسكم، ال أُغين عنكم من اهللا يا معشر ":rوهو يف قوله ،باع وابتاع:الوجهني
اع، أمر مسنود إىل واو اجلماعة، يدلّ على معنيني معىن باع ومعىن ابت) اشتروا(فـ . 2"شيئا

والغالب أنه مبعىن ابتاع، حيث جاء ذا املعىن يف كلّ مواضع استعماله يف القرآن الكرمي، وظاهـر 
.دال على هذا املعىن) اشتروا(السياق الذي ورد فيه لفظ 

بينهما تطابق داليل يكاد يكون كامال، فكالمها ) اشترى، وباع(ومما تقدم يالحظ أنّ لفظي 
بني اللّفظني قد نشأ من املوقف والشراء  واملعاوضة واالستبدال، ولعلّ هذا التطابقيدل على البيع

.التجاري، وخاصة قبل ظهور النقود واستخدامها يف النشاط التجاري
فمنذ أن استخدمت النقود كواسطة بني البائع واملشتري، ميكن حتديد داللة االشتراء يف بذل 

ضد لفظ ' البيع'، وداللة البيع يف بذل املثمن وأخذ الثّمن، ومنه يصري لفظ الثّمن وأخذ املثمن
.، إالّ أنه تبقى فيهما داللة االستبدال 'الشراء'

:جنملهما يف اآليت .ورد لفظ الثمن يف تسعة مواضع من صحيح البخاري :الثّمـن 
طرف احلديـــــــــثالرقـم طــرف احلديـــثالرقـم 
الثمن واجلمل لك2338امنوين حبائطكم هذا ثجار نبين اليا418

وكان له ما يبلغ مثنه بقيمة العمل 2359خذ مجلك ولك متنه1991
أغالها مثنا ، وأنفسها عند أهلها2382قد أخذما بالثمن 2031
أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا6918مثنها افباعوها وأكلو2111
ورجل باع حرا فأكل مثنه 2114

: الثّمن من حيث اللّفظ واملعىن
اسم يدل على مسمى جمرد من الداللة على : 'الثّمن':من حيث اللّفظ والصيغةالثّمن

عوض : الثّمن-: يف معاجم اللّغة فيحمل معان عديدة، هي' مثن'، أما لفظ )فعل(الزمن، على وزن 
.1والثّمن قيمة الشيء- .ما تستحق به الشيء: منوالثّ-، 3ما يباع

1 .731و 730،ص2الشراء و البیع،جرواه البخاري، باب السھولة و السماحة في - 

2 .1012باب ھل یدخل النساء والولد في األقارب، ج،  ص،رواه البخاري- 

3 .386، ص 1المقاییس ، مج : بن فارسا- 
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يدل على العوض الذي يؤخذ على التراضي يف مقابلة املبيع ' الثّمن': الثّمن من حيث املعىن
على أنه وسيلة أو واسطة بني البائع ' مثن'نقدا كان أو سلعة، ومن ذلك تبدو داللة اللّفظ 

.تغير السلع، وتقاس به هذه السلعواملشتري، وهو بذلك مقياس متغير ب
يف تسعة مواضع من صحيح البخاري، واحد منها بصيغة الفعل ' الثّمن'وقد ورد لفظ 

يا بين النجار ثامنوين :" rيقول النيب . ، ومثانية بصيغة االسم، كلّها يف باب املعامالت)ثامنوين(
عل، دال على املطاوعـة يف احلـدث، يقال فعل أمر على زنة فا: 'ثامنوين'فـ. 2"حبائطكم هذا 

،  أي "ثامنوين حبائطكم"، 3ثامنت الرجل يف املبيع، إذا قاولته يف مثنـه وساومته على بيعه واشترائه
.قرروا معي مثنه وشاركوين يف وضع وحتديد مثنه، وبيعونيه بالثّمن

وهو املعىن نفسه . هنا هو العوض' الثّمن'، فاملقصود بلفظ 4"خذ مجلك ولك مثنه:"rويقول 
.الذي جنده يف كلّ األحاديث اليت ورد فيها هذا اللّفظ

تبدو فيما يعطى يف مقابل حتصيل أو امتالك شيء، سواء كان نقدا أم ' الثّمن'فداللة لفظ 
مقابل سلعة، وهي الداللة االجتماعية السائدة، خاصة بعد ظهور النقود، فالثمن هو من النقود يف

.سلعة

يطلق على الشيئني يف جتارة االستبدال قبل ظهور النقود، ألنّ كالمها مثن ' الثّمن'وقد كان 
لآلخر، ولذلك صح إدخال الباء على أيهما، أما التجارة بالنقود فإنّ الباء تدخل فيها على الثّمن 

.5ألنها مثن أبدا
ثة مواضع من صحيح البخاري، واحد منها بصيغة ورد لفظ السوق يف ثال:السـوق

:اجلمع، هي
من مر يف شيء من مساجدنا، أو أسواقنا بنبل، فيأخذ على نصاهلا، ال يعقل :" rقال النيب - 1

.6"بكفه مسلما
.7..."صالة اجلميع تزيد على صالته يف بيته،وصالته يف سوقه مخسا وعشرين درجة:" rوقال- 2

1 .677،ص 7اللسان ، مج : بن منظورا- 

2 .165، ص1نبش قبور مشركي الجاھلیة، جباب, رواه البخاري - 

3 .677، ص7ن، مجاللسا: ینظر ابن منظور-

4 .740و739، ص2باب شراء الدواب و الحمیر، ج,رواه البخاري -

5 .30،ص1ج.معاني القرآن،: ینظر الفراء-

6 .173، ص 1رواه البخاري، باب المرور في المسجد، ج-

7 .181، ص 1رواه البخاري، باب الصالة في مسجد السوق،  ج-
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. 1"عضهم على بيع بعض، وال تلقوا السلع حتى يهبط ا إىل السوقال يبيع ب:" وقال أيضا- 3
: السوق من حيث اللّفظ واملعىن

اسم مكان يباع ويشترى فيه، مشتقة من ساقه يسوقه ' السوق': من حيث اللّفظ والصيغة
داقها وأسقته، ويقال سقت إىل امرأيت ص. سوقا، إذا حداه، والسيقة، ما استيق من الدواب

إذا باعـوا: فالسوق مشتقة من هذا ملا يساق إليها من كلّ شيء واجلمع أسواق، وأسوق القـوم
.واشتروا 

سوق نافقة، : يذكّر ويؤنث، وتأنيثها أفصح و أصح، وتصغريها سويقة، قيل: 'السوق'ولفظ 
.2سوقي على لفظهاقامت سوقه، و النسبة إليها: ومل يسمع نافقا بغري هاء، وقيل
فرياد به املكان الذي جتلب إليها : من حيث املعىن' السوق'أما : السوق من حيث املعىن

وتساق املبيعات حنوها، فيقع فيها البيع والشراء، وهذا هو املعىن احملوري الذي دلّ عليه اللّفظ 
والسوق من األحوال املشاهدة بصيغيت املفرد واجلمع، الوارد يف األحاديث املذكورة أعاله، 

.املتكررة
: يف ثالثة مواضع من الصحيح، هي' السلعة'ورد لفظ : السلعـة

.3"احللف منفقة للسلعة، ممحقة للربكة: "rقال النيب -
.4"ال يبيع بعضكم على بيع بعض، وال تلقوا السلع حتى يهبط ا إىل السوق:"rوقال -
منهم رجل أقام ]...[ينظر إليهم يوم القيامة وال يزكيهم، وهلم عذاب أليمثالثة ال:" وقال أيضا-

. 5"واهللا الذي ال إله غريه، لقد أعطيت ا كذا وكذا، فصدقه رجل: سلعة بعد العصر، فقال
: السلعة من حيث اللّفظ واملعىن

ى حدث جمرد من اسم على وزن فعلة، يدل عل: 'السلعة': من حيث اللّفظ والصيغة
هي الشيء املبيع أو الطّائفة من املال تبعث للتجارة وهي : الزمان، وهو مبعىن املفعول ألنّ السلعة

. 6البضاعة، واجلمع فيها سلع واملسلّع صاحب السلعة

1 .759، ص 2ق، ج رواه البخاري، باب الصالة في مسجد السو-

2 .179المصباح المنیر، ص : والفیومي،907، ص 5اللسـان ، مج : ، وابـن منظـور 117ص .3المقاییس ، مج : ینظر  ابن فـارس-

3 .735، ص2با ویربي الصدقات، ج رواه البخاري باب یمحق اهللا الّر-

4 .759، ص 2رواه البخاري باب النھي عن تلقي الركبان،ج-

5 .831، ص2اه البخاري ، باب إثم من منع ابن السبیل من الماء، جرو-

6 .147ص،5مج،اللسان: وابن منظور،95ص،3مج المقاییس، : ینظر ابن فارس-
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يف ثالثة مواضع من الصحيح، كلّها يف املعامالت، ' السلعة'ورد :السلعة من حيث املعىن
.املال أو كلّ ما يتجر فيه: مبعىن واحد، هوومجيعها

لفظ دال على جزء خمصص للتجارة قُطع من رأس املال وهو البضاعة، وهذه هي ' السلعة'فـ
، وهي تربطها بلفظ التجارة عالقة اخلاص بالعام، فالسلعة 'السلعة'الداللة املركزية اليت يؤديها لفظ 

. جزء، والتجارة كلّ

: ألفاظ املال والعملة
: اللفظ احملوري العقدي الذي تدور يف فلكه ألفاظ عدة، هي' املال'ميثّل لفظ : املــال

يف مخسة وثالثني موضعا من صحيح ' املال'الدراهم، الدينار، الذهب الفضة كعملة، وقد ورد لفظ 
:البخاري، جنملها يف اآليت

طرف احلديثرقـم احلديثديـــثطــرف احلرقم احلديث

ينظر لعلّ مركبا قد جاء مباله 2169يوشك أنّ خري مال املسلم غنم 19

ولو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك 2174عصموا مني دماءهم وأمواهلم 25
ومن ابتاع عبدا وله مال فما له للذي 2250فإنّ دماءكم وأموالكم وأغراضكم بينكم67
فأيما مؤمن مات وترك ماال2269جل أتاه اهللا ماال فسلّط على ر73
فلما نشرها وجد املال والصحيفة2298واخلادم راع يف مال سيده853
فعليه خالصه يف ماله2360فقد حرمت علينا دماءهم وأمواهلم 926
ماال من حلف على ميني يستحق ا2380إالّ رجل خرج خياطر بنفسه وماله385
أمسك عليك بعض مالك 2606أنّ اهللا افترض عليهم صدقة يف أمواهلم 1331
إنّ رجاال يتخوضون يف مال اهللا 2950من آتاه اهللا ماال يؤد زكاته 1338
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مث استفاضة املال حىت يعطي الرجل 3005حتى يكثر فيكم املال1346
لبنيه رغسه اهللا ماال فقال3291أمل أوتك ماال1347
أن يكون له مثل أهله وماله 3394وإنّ هذا املال خضرة حلوة1396
نذهب دماء قوم وأمواهلم 4277إذا جاءك من هذا املال شيء1404
فجعل املال يف جوفها5906قيل وقال وإضاعة املال1407
.حب املال: ويكرب معه اثنتان6058فتنة الرجل يف أهله وماله وجاره1796
أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله 6077اللّهم أرزقه ماال وولدا وبارك له 1881
وماله وعمله، فريجع أهله وماله...يتبعه6149مب يأخذ أحدكم مال أخيه 2086
األكثرون أمواال6262ويفيض املال حتى ال يقبله أحد2109

: املال من حيث اللّفظ واملعىن
مفرد أموال، يؤنث ويذكّر، وهو اسم يدل على مسمى ' املال': ث اللّفظ والصيغةمن حي

. فقلبت عينه ألفا ملناسبة حركة الفتح قبلها' مول'جمرد من الداللة على الزمن بوزن فعل، و أصله 
ى هو املال، وهي املال، يـرو : على ما ملكته من مجيع األشياء، يقال' املال'ويف املعجم، يدل لفظ 

:عن حسان بن ثابت قوله
1المــالوقد تسود غري السيد ::        املال تزري بأقوام ذوي حســب      

.2مال الرجل ميال ماال، و املال عند أهل البادية النعم: ويقال
و جتارة أو يدل على كلّ ما ميلكه اإلنسان من متاع أو عروض أ' املال': املال من حيث املعىن

املال يف األصل ما ميلك من الذهب والفضة، مث أطلق على :"عقار،أو نقود أو حيوان، قال ابن األثري
كلّ ما يقتىن وميلك من األعيان، وأكثر ما يطلق املال عند العرب على اإلبل ألنها كانت أكثر 

.3"أمواهلم
ب والفضة قد تطور عرب الزمن، مثّ صارت تدل ويبدو لنا مما ذكر أنّ داللة املال على الذه

على مجيع ما ميلكه اإلنسان، وهذا من باب التوسع يف الداللة، باشتمال اللفظ على معان جديدة 
.تندرج حتت املعىن األصلي للكلمة

ويف احلديث الشريف ورد لفظ املال سبعة وثالثني مرة، يف مثان مرات ورد مفردا معرف 
، وتسع مرات مفردا نكرة، وسبع مرات مضافا إىل لفظ، وأربع عشرة مرة مضافا إىل )ال(بـ 

ما ميلكه اإلنسان من األعيان، كالذهب و :  ضمري،  ومعىن اللفظ يف كلّ هذه املواضع كان مبعىن

1 .147الدیوان ، ص : حسان بن ثابت -

2 .703، ص 6اللسان ، مج : ابن منظور ینظر-

3 .703، ص 6مج ،المصدر نفسھ-
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الفضة و احليوان والنقود والعقار، وغريها مما ميلك، و هو املعىن املركزي الذي يفهم من لفظ 
.يف باب املعامالت' لاملا'

:يف ستة مواضع من صحيح البخاري، نوردها يف اآليت ) الدراهم(ورد لفظ : الدراهم
طــرف احلديـــثرقم احلديثطــرف احلديـــثرقم احلديث
.الدراهم..ال تفعل، بع اجلمع بالدراهم2089ويعطيه املصدق عشرين درمها1380
.بل أن ال يكون دينار و ال درهمق2317وإن أعطاكه بدرهم 1419
.تعس عبد الدينار وعبد الدرهم 2730ال صاعني بصاع وال درمهني بدرهم 1974

وهو اسم يدل على مسمى جمرد من الداللة على الزمان، من مادة ' درهم'مجع : الدراهم
: ب فيه لغاتاسم للمضروب من الفضة، وهو فارسي األصل معر: ، والدرهم اإلسالمي)دره(
' درهم': على وزن فعلل بكسر الفاء وفتح الالم يف اللغة املشهورة، وقد تكسر هاؤه فيقال' درهم'

.محال على األوزان الغالبة

و الدرهم ستة دوانق، والدرهم  نصف دينار ومخسه، وكانت الدراهم يف اجلاهلية خمتلفـة، 
هم منها أربعة دوانيق، وهي طربية الشام، وبعضها ثقاال فكان بعضها خفافا وهي الطربية، كلّ در

.                 1كلّ درهم مثانية دوانيق، مجعت فيما بعد على عهد عمر رضي اهللا عنه
ورد ستة مرات يف ' دراهم'يدل على الثّمن، ومجعه ' الدرهم': الدرهم من حيث املعىن

داللة على املسكوك أو ما طبع من الفضة لغرض التعامل، احلديث النبوي، يف باب املعامالت لل
.  فهو نوع من العملة الفضية يتعامل ا الناس تعد وتوزن

:يف إحدى عشر موضعا من صحيح البخاري، نوردها يف اآليت' الدينار'ورد لفظ: الدينـار

طرف احلديثرقم احلديثطــرف احلديـــثرقم احلديث

ال يقتسم ورثيت دينارا  2624فقه كلّه إالّ ثالثة دنانريأن1342
تعس عبد الدينار و الدرهم2730بأن يسلفه ألف دينار 1427
حىت يعطي الرجل مائة دينار3005.حىت تعطيها مائة دينار 2102
على ثالثة و عندي مائة دينار6079بِعنيه، قد أخذته بأربعة دنانري2185
تقطع اليد يف ربع دينار فصاعدا6407دينارا أرصده لدينإالّ 2258
قبل أن ال يكون دينار وال درهم 2317

: الدينار من حيث اللّفظ واملعىن

1 .117المصباح المنیر، ص الفیوميینظر-
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اسم جنس يدل على مسمى جمرد من الداللة على ' الدينار': من حيث اللّفظ والصيغة
دنانري و دينينري، فقلبت إحدى : تشديد بدليل قوهلم، بال'دنار'الزمان، وهو فارسي معرب  وأصله 

.                1النونني ياء لئال يلتبس باملصادر التي جتيء على فعال
.2والدينار اسم ملسكوك من الذّهب يعادل اثنتني وسبعني حبة من الشعري املتوسط

.ة نقدية أو ورقية تستعمل يف التعاملاسم جنس يطلق على عمل' الدينار': من حيث املعىن
إحدى عشرة مرة، اثنان منها بصيغة اجلمع، وكلّها جاءت يف ' الدينار'وقد ورد لفظ 

.املعامالت، مبعىن العملة نقدا كان أو ورقا، وهو املعىن االجتماعي السائد
أنه ميثّل املركز الداليل واحملور أعم األلفاظ، حيث' املال'والذي يبدو لنا مما تقدم أنّ لفظ 

.   الذي تدور حوله ألفاظ الدينار والدرهم، وجتمع بينهم الداللة على العملة املستعملة يف املعامالت
: الذّهـب
:يف مخسة وعشرين موضعا من صحيح البخاري، نوردها يف اآليت' الذّهب'ورد لفظ 

طرف احلديثم احلديثرقطــرف احلديـــثرقم احلديث
خيرج ملء كفه من ذهب أو فضة3200مت جاء بطست من ذهب342

ومل أبتع منك الذهب.... خذ ذهبك مين 3285ما أحب أنّ يل مثل أحد ذهبا1342
يف يدي سوارين من ذهب3424يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب1348
فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا3470الذهب بالذهب ربا إالّ هاء هاء 2027
إيل مدينة مبنية بلنب ذهب ولنب فضة4397ال تبيعوا الذهب بالذهب إال سواء بسواء2066
وجنتان من ذهب4597الذهب بالذهب مثل مبثل2067
وال تشربوا يف آنية الذهب و الفضة5110وتركت الذهب الذي أعطيتها2152
واديا مأل من ذهب أحب إيل ثانيا6074ذهباما أحب أنه حيول يل 2258
ما يسرين أن عندي مثل أحد هذا ذهبا6173لو كان يل مثل أحد ذهب2259
فإذا أنا بقصر من ذهب6702نبين صومعتك من ذهب2350
يوشك الفرات أن حيسر عن كرت من ذهب6621فجاؤوا برأس املال مثل رأس مترة من الذّهب2356
إين اتخذت خامتا من ذهب6868م فيها الذّهبآنيته3073

: الذّهب من حيث اللّفظ واملعىن
اسم جنس يدل على مسمى جمرد من الداللة على : 'الذّهب': من حيث اللّفظ والصيغة

والذّهب معروف، القطعة منه ذهبة، وعلى : الزمن، حيمل معىن احلسن والنضارة، جاء يف اللّسان

1 .273، ص 3اللسان، مج : بن منظورا-

2 .286، ص 3التحریر و التنویر ،ج : ینظر ابن عاشور-
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: ذكّر ويؤنث، على ما يذكر يف اجلمع الذي ال يفارقه واحده إالّ باهلاء، قال األزهريهذا ي
.                    1"الذهب مذكّر عند العرب، وال جيوز تأنيثه إالّ أن جتعله مجعا لذهبة"

معروف، وهو الترب، ورد يف تسع وعشرين مرة، أربعة ' الذّهب': الذّهب من حيث املعىن
:ها فقط يف جمال املعامالت وهيمن
هنا هو املعدن املعروف، الترب، وهو ' الذّهب'و، 2*"الذّهب بالذّهب ربا إالّ هاء وهاء:" rقوله -

.املعىن احلقيقي االجتماعي املتداول بني الناس يف باب املعامالت
الّ سواء بسواء، وبيعوا ال تبيعوا الذّهب بالذّهب إالّ سواء بسواء، و الفضة بالفضة إ:" rوقوله -

يف هذا احلديث هو الترب واملعدن ' الذّهب'. 3"الذّهب بالفضة، والفضة بالذّهب كيف شئتم
.املستعمل يف املعامالت كعملة أو بضاعة، تستعمل يف التجارة والتبادل

عدن الترب امل' الذّهب'. 4"الذّهب بالذّهب مثال مبثل، و الورق بالورق مثال مبثل:" rوقال - 
.املستعمل يف املعامالت

:يف ستة مواضع من صحيح البخاري، نوردها يف اآليت' الفضة'ورد لفظ: الفضـة
طرف احلديثرقم احلديثطــرف احلديـــثرقم احلديث

الذهب بالذهب مثل مبثل والورق بالورق مثال مبثل2067و الفضة بالفضة إال سواء بسواء2066

كما تنفي النار خبث الفضة 3824ذهب ولنب فضةبلنب4397
الذي يشرب يف آنية الفضة إمنا جيرجر5311وال تشربوا يف آنية الذهب و الفضة5110

: الفضة من حيث اللّفظ واملعىن
اسم جنس يدل على مسمى جمرد من الداللة على ' الفضة': الفضة من حيث اللّفظ والصيغة

.، حيمل معىن املعدن اخلالص من كلّ الشوائبالزمن
ورد . هي ذلك املعدن اخلالص، املعروف، قرين الذّهب' الفضة': الفضة من حيث املعىن

، ويف جمموع املرات )الورق(، واثنان منها بلفظ )الفضة(لفظ الفضة مثاين مرات، ستة منها بصيغة 
.تكان اثنان منها فقط يف باب املعامال

1 .365و 364ص . 1لسان العرب ، مج : بن منظور ا-

.س قبل التفرقجليعني هات في الم: بأن يقول أحدهما هاء يعني خذ، ويقول اآلخر هاء ) هاء وهاء ( -* 
2 -751و750، ص2كرة، جرواه البخاري، باب ما يذكر في بيع الطعام والح.
3 .751و 750، ص 2رواه البخاري، باب ما یذكر في بیع الطعام و الحكرة ، ج -

4 .761، ص 2رواه البخاري، باب بیع الذھب بالذھب، ج -
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اسم يدل على مسمى خال من الداللة على الزمان، بوزن فعل يدل : 'الورِق': الورِق
الدراهم املضروبة أو املسكوكة للصرف، الفضة يف كلّ أحواهلا املال : معجميا على معان عدة منها

.1من دراهم و إبل وغريها
الذّهب بالذّهب مثال :" rو قولهه. مرتني مكرر يف حديث واحد' الورق'وقد ورد لفظ 

هاهنا مبعىن الفضة مضروبة وغري مضروبة، وقد ' الورق'فلفظ . 2"مبثل، و الورق بالورق مثال مبثل 
. الدراهم، إالّ أنّ املعىن األول أوفق مع السياق: يراد به

ية بني هذه األلفاظ، مما تقدم ذكره من ألفاظ املال والعملة، يبدو لنا أنّ هناك عالقات دالل
ميثّل اللّفظ العقدي واملركز الداليل الذي تدور يف فلكه مجيع األلفاظ األخرى، 'ملال'أنّ لفظ - :هي

ذلك أنه يدل على العملة داللة ضمنية، وهي الرابط الذي جيمعه مع باقي األلفاظ الدالة على 
.العملة
ذّهب والفضة، تتعلّق بلفظ املال تعلّق اخلاص وال- والدنانري –الدراهم -: أنّ األلفاظ-

.بالعام، يف الداللة على املال و العملة سواء أكانت داللة صرحية أم ضمنية
:ألفاظ التقدير والقياس

الصاع، : ويندرج ضمن هذا احلقل مجلة من األلفاظ الدالة على التقدير والقياس، متثّلت يف
الوزنالقراط، الكيل، املد  ، .

:الصـاع- 1
:يف سبعة مواضع من صحيح البخاري، نوردها يف اآليت' الصاع'ورد لفظ 
طــرف احلديـــثرقم احلديث

أو أطعم ستة مساكني لكلّ مسكني نصف صاع1721

اللّهم بارك لنا يف صاعنا ومدنا1790
صاع حبصاع بر ، وال ) ص ( ما أمسى عند آل حممد 1963
ودعوت هلا يف مدها وصاعها2022
وإن شاء ردها وصاع متر2041
اللّهم بارك هلم يف مدهم و صاعهم2736

:الصاع من حيث اللّفظ واملعىن

1 .199و 198،ص 5بصائر ذوي التمییز ، ج : أبادي، و الفیروز1099و 1098،ص 5اللسان العرب منج : ابن منظور :ینظر -

2 .761، ص 2رواه البخاري، باب بیع الفضة بالفضة، ج -
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اسم جنس يدل على مسمى خال من الداللة على ' الصاع': من حيث اللّفظ والصيغة
.اليت ال تتعين إالّ بالتضامالزمان، وهو من املقادير املبهمات

أهل احلجاز يؤنثون الصاع، وجيمعوا يف القلّة : والصاع هو الصواع، يذكّر ويؤنث، قيل
، والتذكري أرجح وأفصح عند 'أصواع'، وقد جيمع على 'صيعان'، ويف الكثرة على 'أصوع'على 

:هيعلى معان عدة، ' الصاع'ومعجميا يدل لفظ .1العلماء
.مكيال ألهل املدينة يسع مخسة أرطال وثلث الرطل: الصاع-
.اجلام يشرب فيه: الصاع-
.2موضع صدر النعام من األرض: الصاع-

.صاع من بر أو صاع من متر: ويعبر عن املكيل باسم ما يكال به، يف قولك
–أربعة أمداد، ورد تسع مراتاسم آللة يكال ا، وهو' الصاع': الصاع من حيث املعىن

:آنفا، ثالثة منها فقط يف باب املعامالت، هييف األحاديث الشريفة املسجلة-مع املكرر
-قول النيبr ":3"ال صاعني بصاع، وال درمهني بدرهم" ، أي ال تبيعوا صاعني "ال صاعني . 

ال تصروا اإلبل والغنم، فمن :" rبصاع، و الصاع هنا هو إناء يكال به، واملعىن نفسه يف قوله 
.4"إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع متر: ابتاعها بعد فإنه خبري النظرين بعد أن حيتلبها

املكيال املعروف، واملقياس املتداول يف باب املعامالت آنذاك، فالداللة املركزية للفظ : الصاع
.هي املكيال، وهو معيار ومقياس' الصاع'

:يف ثالث مواضع من صحيح البخاري، هي' القرياط'ورد لفظ : القيـراط- 2
-قول النيبr ":،ه يرجع من األجر بقرياطني، كلّ قرياط مثل أحده يرجع بقرياط...فإن5"فإن..
إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من األمم، كما بني صالة العصر إىل غروب الشمس، :" rقوله و-

هار عجزوا، فأعطوا قرياطا قرياطا، مثّ أويت أويت أهل التى إذا انتصف النوراة، فعملوا حتوراة الت
أهل اإلجنيل اإلجنيل، فعملوا إىل صالة العصر مثّ عجزوا، فأعطوا قرياطا قرياطا، مثّ أوتينا القرآن، 

أعطيت هؤالء أي ربنا، : فعملنا إىل غروب الشمس، فأعطينا قرياطني قرياطني، فقال أهل الكتابني

1 .211المصباح المنیر ، ص : ینظر الفیومي -

2 .198و 197، ص 5اللسان ، مج: بن منظور ا-

3 .732، ص 2رواه البخاري، باب  بیع الخلط من التمر، ج -

4 .755، ص 2ب  النھي للبائع أن ال یحفل اإلبل و البقر، ج رواه البخاري، با-

5 .26، ص 1باع الجنائز من اإلیمان، جّتا، باب رواه البخاري-
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هل : قال اهللا عز وجلّ: قال. قرياطني قرياطني، وأعطيتنا قرياطا قرياطا، وحنن كنا أكثر عمال
.1"فهو فضلي أوتيه من أشاء: ال، قال: ظلمتكم من أجركم من شيء؟، قالوا

.2"من أفىت كلبا، ليس بكلب ماشية أو ضارية، نقص كلّ يوم من عمله قرياطان:" rقالو-
اسم جنس يدل على مسمى خال من الداللة ' القرياط': من حيث اللّفظ والصيغةرياط قال

لكنه أبدل من ' قراط'، وأصله 'فيعال'على الزمان، وهو اسم معرب من أصل يوناين، على وزن 
، 'قراريط': أحد املضعفني ياء للتخفيف، كما يف دينار وحنوه، وهلذا يرد يف اجلمع إىل أصله، فيقال

:على معان عدة، أشهرها' قرياط'ومعجميا تدل وحدة 
.الشيء اليسري: القرطيطة-.                 ما يعلق يف األذن: القـرط- 
.علف الدواب: القـرط-.                       شعلة النار: القـرط -

.وزن من األوزان معروف: القرياط-
.3جزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عشره يف أكثر البالد: القرياط-

وزن من األوزان معروف، وهو جزء من أجزاء الـدينار،  ' القرياط':من حيث املعىنقرياط ال
ورد يف األحاديث الشريفة سبع مرات مكرر يف ثالثة أحاديث من صحيح البخاري، كلّها يف غري 

ورد يف معرض اجلزاء يف أعمال اخلري، وما يناله العبد من ثواب جزاء حسن باب املعامالت، وإنما
يف باب اجلنازة على أنه مثل جبل أحد، لعظم األجـر، وكـبري   ) القراط(الصنيع، كما جاء لفظ 

.اجلزاء
:     يف أربعة مواضع من صحيح البخاري، هي' املكيال'أو ' الكيل'ورد لفظ : كيـلال3

،4"كيلوا طعامكم يبارك لكم:"rقوله -
.5"وإذا بعت فكلْ، وإذا ابتعت فاكتل" ، "اكتالوا حتى تستوفوا:" rوقوله -
.6"اللّهم بارك هلم يف مكياهلم، وبارك يف صاعهم ومدهم:" rقوله و -
.7"يف متر فليسلف يف كيل معلوم، ووزن معلوم*من سلّف:" rقوله و -

1 .204، ص1رواه البخاري، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، ج-

2 .2088،ص 5رواه البخاري، باب من أفتى كلبا لیس بكلب صید أو ما شبھ، ج -

3 .787و 786،ص 4اللسان ، مج : ، وابن منظور 72،ص 5المقاییس ، مج : ر ابن فارسینظ-

4 .749ص 2رواه البخاري ، باب ما یستحب من الكیل، ج -

5 .749،ص2باب الكیل على البائع و المعطي، ج ،رواه البخاري-

6 .750و 749، ص2، ج) ص ( رواه البخاري، باب بركة صاع النبي -

ھو بیع على موصوف في الذمة ببدل یعطى عاجال، وسمي سلفا لتقدیر رأس المال، وسمي أیضا سلفا ألنھ یشترط فیھ رأس المال في مجلس العقد،:الّسلف- *

7 .    781،ص 2رواه البخاري، باب السلم في كیل معلوم ، ج -
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:اللّفظ واملعىنالكيل من حيث 
كال يكيل كيال، يدل على حدث جمرد : مصدر للفعل' الكيل': من حيث اللّفظ والصيغة
: معان عدة، نرصدها يف اآليت' كيل'من الزمان، ومعجميا حتمل مادة 

.احلر يتناثر من الزند مسودا ال نار فيه: الكيـل-.                هو املكيـال: الكيـل- 
.املقايسة بالقول و الفعل أو املكافأة: املكايلة- .       ممارسة التقدير باملكيال: الكيـل- 
.  الفرس يكايل الفرس يف اجلري إذا عارضه وباراه- 
.1أن يتشامت الرجالن فرييب أحدمها على اآلخر: املكايلة- 

.يف غالبها حول معىن القياس والتقديرفالكيل يف اللّغة له دالالت عدة، تدور
الوزن و التقدير، وهو الوزن سواء يف معرفة املقادير، : 'الكيـل': الكيل من حيث املعىن

أربعة منها بصيغة فعل . وقد ورد ست مرات يف أربعة أحاديث شريفة، كلّها يف باب املعامالت
، ويف الثّاين )كيلوا(املخاطبني يف احلديث األول األمر، اثنان منها أسند الفعل إىل ضمري مجاعة 

زنوه عند شرائه أو بيعه حتى يزول الشك وتتجنب : و املقصود عموم املسلمني، أي). اكتالوا(
.املنازعة

بالتقدير باملكيال حالة البيع فكانت مبعناه، واختصت صيغة ) اكتال(وقد اختصت صيغة فعل 
كما ورد مرتني بصيغة األمر املسند إىل .لتقدير باملكيال حالة الشراء، فكانت مبعناهبا) اكتال(افتعل 

، واملقصود استيفاء املكيل يف حال البيع  )اكتل(، و)فكل:(ضمري املخاطب، يف احلديث الثّاين يف
.وحال الشراء

يسلف يف كيل فل:" rيف احلديث الرابع، يف قوله ) الكيل(كما ورد مرة بصيغة املصدر 
هاهنا مبعىن اسم املفعول، أي الشيء الذي يكال من متر وحنوه، وهذا من قبيل ) الكيل(، و"معلوم

. إطالق املصدر وإرادة اسم املفعول
اللّهم بارك هلم يف :" يف احلديث الثّالث، يف قوله) املكيال(كما ورد مرة بصيغة اسم اآللة 

من الكيل، و امليم فيه لآللة، فهو يدل على اآللة اليت يعاجل ا حدث مفعال، ) مكياهلم(، "مكياهلم
.الكيل، كما حيتمل معىن ما يكال، وعلى حجم املكيال ألنه هو املراد منه

ورد لفظ :املـد'يف أربعة مواضع من صحيح البخاري، هي' املـد  :

1 .وما بعدھا674،ص 6اللسان، مج : ینظر ابن منظور-
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أو أشد، اللهم بارك لنا يف صاعنا ويف مدنا، اللّهم حبب إلينا املدينة كحبنا مكّة:" rقال النيب -
.   1.."وصححها لنا

وحرمت املدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت هلا يف مدها وصاعها مثلما دعا :" rوقوله -
.2"إبراهيم عليه السالم  ملكة

بوا ال تس:" rوقوله.3"اللّهم بارك هلم يف مكياهلم، وبارك هلم يف صاعهم ومدهم:"rوقوله -
.4"أصحايب، فلو أنّ أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ، ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه

اسم يدلّ على حدث جمرد من الزمان، على وزن ' املـد':املـد من حيث اللّفظ والصيغة
:  على معان عدة، أشهرها) مـد(فَعل، ومعجميا حتمل مادة 

 - الزيادة املتصلة: املادة- .           اجلذب واملطل: املد.
.كثرة املاء أيام املدود: املـد–.      أمهله وطول له : يف غريه أي : مدة - 
. السيل: املـد–.        أن ميد الرجل الرجل يف غيه : املد - 
.  أي أمهله وطول له: ومده يف غيه- 
 - النيب : ع صاعضرب من املكاييل، وهو رب: املـد وهو قدر مدrاعمخسة أرطال : ، والص

.5واجلمع أمداد و مدد و مداد كثرة
: املد مكيال من املكاييل معروف، وهو ربع صاع، قال اجلوهري: املـد من حيث املعىن

املد بالضم مكيال وهو رطل وثلث عند أهل احلجاز الشافعي، ورطالن عند أهل العراق أيب "
.6"و الصاع أربعة أمدادحنيفة، 

أربع مرات يف األحاديث الشريفة املسجلة أعاله، ثالثة منها ورد نكرة ' املـد'وقد ورد لفظ 
، كما أنّ احلاالت 'أحدهم'مضافا إىل ضمري مجاعة املتكلّني أو مجاعة الغياب، ومرة مضافا إىل لفظ 

رض الدعاء ألهل املدينة، لذلك جاء مضافا إىل كانت يف مع' املـد'األوىل التي ورد فيها لفظ 
.، أو نون اجلماعة، واملقصود أهل املدينة'ها'أو ' هم': الضمري

1 .667، ص 2أن تعرى المدینة ، ج ) ص ( ب كراھیة النبي رواه البخاري ، با-

2 .750و 749، ص 2ومدھم، ج ) ص ( رواه البخاري ، باب بركة صاع النبي -

3 .750و 749، ص 2ومدھم ،ج ) ص ( رواه البخاري ، باب بركة صاع النبي -

4 .1343، ص 3،ج" لو كنت متخذا خلیال ) " ص ( رواه البخاري ، باب قول النبي -

5 .وما بعدھا 777،ص 2اللسان، مج : ینظر ابن منظور-

6 .779، ص 2المصدر نفسھ مج -
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هو ذلك الضرب من املكاييل املعروف، واملستعمل يف : واملعىن املراد باملـد يف املواضع الثالثة
 ه هو املراد منهباب املعامالت، كما قد حيتمل اللّفظ معىن ما يكال باملـدألن.

فكان يف معرض التنويـه بفضـائل الصـحابة    ' املـد'أما املوضع الرابع الذي ورد فيه لفظ 
، أنّ القليل "ما بلغ مد أحدكم وال نصيفه:" رضوان اهللا عليهم، فاملراد بقوله صلى اهللا عليه وسلم

ملا هلم من فضل السبق الذي ال يدانيه الذي أنفقه أحدهم أكثر ثوابا من الكثري الذي ينفقه غريهم
. فضل

وجاء التمثيل باملـد الذي هو يف األصل ربع صاع ألنه أقل ما كانوا يتصدقون به يف العادة 
. آنذاك

: يف سبعة مواضع من صحيح البخاري، هي' الوزن'ورد لفظ : الـوزن

طــرف احلديـــثرقـم احلديث
وزن ذرة....وزن برة....ن شعريه من خريويف قلبه وز44

فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم2124
وروثه وبوله يف ميزانه يوم القيامة2698
وبيده امليزان خيفض ويرفع4407
ال يزن عند اهللا جناح بعوضة 4452
ثقيلتان يف امليزان6043
وكذلك امليزان6918

:ىنالوزن من حيث اللّفظ واملع
على حدث جمرد دال) فعل(الوزن مصدر الفعل وزن على زنة : من حيث اللّفظ والصيغة

:من الزمان، وهو يف املعجم يدل على معان عدة، نرصدها يف اآليت
وقام ميزان النهار أي انتصف: الـوزن- .املثقال املعيار املسوى من احلجارة واحلديد:الوزن-
.   ثقل شيء بشيء مثله،كأوزان الدراهم:الوزن-.                 أوزاناملثقال و اجلمع: الـوزن-
.جنم يطلع قبل سهيل فيظن إياه: الوزن-. القدرة من التمر ال يكاد الرجل يرفعها بيديه: الوزن-
.1القدر، يقال ليس لفالن وزن: الـوزن-

: ات، اثنان منها يف بابا املعامالت، مهاورد لفظ الوزن مثان مر:الوزن من حيث املعىن
الوزن هنا هو الكيل اخلاص . 1"فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوممن سلّف يف متر، :"rقوله

.وأريده به املفعول) وزن(باملعامالت، وقد جاء بصيغة املصدر 

1 .وما بعدھا 1026، ص 7اللسان ، مج : ینظر ابن منظور-
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لك ال تفعلوا ولكن مثال مبثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذ:" rويف قوله
، و املراد به العدل ووفاء الوزن، باإلضافة إىل )مفعال(ورد هنا بصيغة اسم اآللة ميزان .2"امليزان

.معىن اآللة اليت هي امليزان
:يف غري باب املعامالت سبع مرات، يف مخسة أحاديث، هي' الوزن'وقد ورد لفظ 

، ويف قلبه وزن شعرية من خري، وخيرج من خيرج من النار من قال ال إله إالّ اهللا:"rقوله -
فلفظ ، 3"ويف قلبه وزن ذرة من خري...ويف قلبه وزن برة من خري، وخيرج من النار...النار

هاهنا الوارد ثالث مرات مضافا إىل املكيل، دال على الكيل واملقدار، كما حيتمل اللّفظ ) الوزن(
.هنا احلقيقة وااز معا

فإنّ شبعه وريه وروثه . حتبس فرسا يف سبيل اهللا، إميانا باهللا، وتصديقا بوعدهمن ا:" rويف قوله -
، أي يوضع ثواب هذه األشياء يف كفّة ميزاته، )يف ميزانه:(، أراد بقوله4"وبوله يف ميزانه يوم القيامة

.معاآلة الوزن، كما حيتمل اللّفظ معىن األعمال احلسنة، وحيتمل أن يكونا) امليزان(ويراد بلفظ 
اآللة، أو الشريعة، أو : هنا حيتمل معاين عدة' امليزان'،5"وبيده امليزان خيفض ويرفع:" rوقوله -

أو اجلزاء على األعمال، وأقرب املعاين موافقة للسياق معىن الشريعة والعدل، أي العدل بني العدل، 
.فاللّفظ حيتملها مجيعااخللق، إالّ أنّ مجيع املعاين متقاربة يف الداللة على العدل، لذا 

بصيغة الفعل املاضي الدال على التجدد يف املعىن واالنقطاع يف الزمن، يف ' الوزن'وورد لفظ 
' الوزن'. 6..."إنه ليأيت الرجل العظيم السمني يوم القيامة، ال يزن عند اهللا جناح بعوضة:"rقوله

.هنا دال على القيمة والقدر واملرتلة واملقدار
كلمتان خفيفتان على اللّسان، ثقيلتان يف امليزان حبيبتان إىل الرمحن سبحان اهللا :" rوقوله-

هنا دال على اآللة التي توزن ا األشياء، كما حيتمل اللّفظ ' امليزان'، 7"العظيم، سبحان اهللا وحبمده
.معىن اجلزاء و الثّواب، وقد يكون املعنيان معا

1 .781، ص 2رواه البخاري، باب السلم في كیل معلوم ، ج-

2 .2676و 2675، ص 6ج .... رواه البخاري، باب إذا اجتھد العامل أو الحاكم -

3 .25و 24، ص 1رواه البخاري ، باب زیادة اإلیمان ، ونقصا لھ،ج-

4 .1048، ص 3رواه البخاري ، باب من احتبس فرسا ، ج -

5 .1724، ص 4،ج " وكان عرشھ على الماء " رواه البخاري ، باب قولھ -

6 .1759، ص 4، ج " ولقائھ فحبطت أعمالھم أولئك الذین كفروا بآیات ربھم " رواه البخاري ، باب -

7 .2352،ص 5رواه البخاري ، باب فضل التسبیح ، ج -
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القرياط، والصاع، (شرح لأللفاظ السابقة يبدو لنا أنّ كلّ هذه األلفاظ مما تقدم ذكره من 
تدور يف جمال داليل واحد هو داللة التقدير والقياس كيال ووزنا، سواء ) والكيل، واملـد، والوزن

.أكانت هذه الداللة مباشرة أم غري مباشرة اقتضاها اللّفظ

:ادة ألفاظ الوفاء والزي
ويضم هذا احلقل جمموع األلفاظ الدالة على معىن الوفاء والزيادة، الواردة يف صحيح 

.اإلسراف، بلغ، الربا، أوىف، واستوىف: البخاري، وهي
:ورد يف موضعني من صحيح البخاري، مها:اإلسراف

إذا أنا مت فأحرقوين، مثّ :كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره املوت، قال لبنيه:" rقوله-
.1"اطحنوين، مثّ  ذروين يف الريح

.1"رب أغفر يل خطيئيت وجهلي و إسرايف يف أمري كلّه، وما أنت أعلم به مين:" rوقوله-

1 .1284و 1283، ص 3باب حدیث النار، ج رواه البخاري،-



273

:اإلسراف من حيث اللفظ واملعىن
مصدر رباعي للفعل أسرف على زنة إفعـال، يـدل   ' اإلسراف': من حيث اللفظ والصيغة

: د من الزمان،  وهو يف املعجم يدل على معان عدة، هيعلى حدث جمر
.جماوزة القصد: اإلسراف-.جماوزة احلد، أو تعد احلد: السرف و اإلسراف-
.اإلفراط يف كلّ ما أنفق يف غري طاعة: اإلسراف-.                أكل ماال حيل أكله: اإلسراف-
.الضراوة: السرف -.                               اخلطأ: السرف-
.2اللّهج بالشيء: السرف-

هو جتاوز احلد يف كلّ شيء، يف نفقة أو معصـية أو  ' اإلسراف': اإلسراف من حيث املعىن
الـدال علـى   ) يسرف(غري ذلك، وقد ورد اللّفظ مرتني يف الصحيح، مرة بصيغة الفعل املضارع 

ن، و الثّانية بصيغة املصدر النكـرة املضـاف إىل املـتكلّم،    التجدد يف املعىن، و االستمرار يف الزم
وكالمها يف غري باب املعامالت، فاألول جاء يف سياق احلكاية عن رجل أسرف يف معصية اهللا، أي 
 عاء وطلب املغفرة من اهللا عزه، و الثّاين جاء يف سياق الدو أفرط يف معصية رب ،بالغ وجتاوز احلد

إسـرايف  '، "رب أغفر يل خطيئيت وجهلي و إسرايف يف أمري:" يه الصالة والسلموجلّ، يف قوله عل
.مبعىن جتاوز احلد يف كلّ ما صدر مني' يف أمري

وهو هو جماوزة احلد يف سبيل اإلفراط،) اإلسراف(مما تقدم يبدو لنا أنّ املعىن املركزي للفظ 
له اإلنسان، إالّ أنه يف اإلنفاق أشهر وقد خيرج إىل إن كان موضوعا لتجاوز احلد يف كلّ فعل يفع

.دالالت هامشية حيددها السياق اللّغوي، الذي يرد فيه
:ورد لفظ بلغ يف أربعة وثالثني موضعا من صحيح البخاري، جنملها يف اآليت: بلـغ

طرف احلديثرقم احلديثطــرف احلديـــثرقم احلديث
مثّ يبلغ املاء اجلدر مث أمسك2232بلغ مينفأخذين فغصين حىت 03

بلغ هذا مثل الذي بلغ يب2234عليهم قمص منها ما يبلغ الندي 23
وكالة ما يبلغ مثنه2359ليبلغ الشاهد الغائب67

حىت يبلغ اهلدى حمله2494ثالثة مل يبلغوا احلنث102
إنه بلغين عنك كذا وكذا2518أال هل بلغت105
تبلغ عليه إىل أهلك2569إذا بلغ باا فرأى زهراف773

ما كان حديث بلغين عنكم 2978فتحمل عنه حىت تبلغ اآلفاق1320

1 رواه البخاري، باب قول النبي - r .2950، ص 5ج ،"اللھم اغفر لي ما قدمت و ما أخره " 

2 .557و 556، ص 5مج ،اللسان : بن منظور ا، و153، ص 3المقاییس، مج :بن فارسا-
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هل بلغت: فيقول اهللا تعاىل3161ال أملك لك شيئا وقد بلغت 1337
بلغوا عين ولو آية 3274وال متهل حىت إذا بلغت احللقوم1353

فإذا بلغت ظهورنا فأقبل3328هاهات فقد بلغت حمل1377
ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه3470ومن بلغت صدقته بنت خماض1380
يبلغ كعبيه 3672حىت يبلغ العرق نصف األذن1405
أال ترون ما بلغكم 4435حىت يبلغ اهلدى حمله1493
حىت بلغة ستني سنة6056فبلغت به أساس إبراهيم1509
و القصد القصد تبلغوا 6098بلّغتاللهم هل 1652
ويلحمهم حىت يبلغ آذام 6167ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى1721
ورائكماحفظوهن وأبلغوهن من 6838إنّ الشيطان يبلغ من اإلنسان مبلغ1930

:بلغ من حيث اللّفظ واملعىن
قترن بزمان، يدل معجميا على البلوغ فعل دال على حدث م'بلغ': من حيث اللّفظ والصيغة

ميـد يده بعنان فرسه ليزيـد يف عـدوه،   : وصل إىل الشيء، ويبلغ الفارس: إىل الشيء، يقال بلغ
.1"إذا احتلم، واإلبالغ اإليصال وكذلك التبليغ: وتبلّغت القّلة بفالن، اشتدت، وبلغ الغالم

الوصول إىل منتهى الشيء، واالنتهاء إىل : هومن حيث املعىن' البالغ': بلغ من حيث املعىن
.2"أقصى املقصد، واملنتهى مكانا كان أو زمانا أو أمرا من األمور املقدرة

مثان وثالثني مرة يف صحيح البخاري، كلّها بصيغة الفعل، اثنان منـها  ) بلغ(وقد ورد لفظ 
لى التجدد يف املعىن واالستمرار يف الزمن، فقط يف باب املعامالت، كالمها بصيغة املضارع الدال ع

نصيبا، وكان له ما يبلغ مثنه بقيمـة  : له من عبد، أو شركا، أو قال*من أعتق شقصا:" rيف قوله 
فعل مضارع مسند إىل ضمري الغائب، ' يبلغ'لفظ . 3"العدل فهو عتيق، وإالّ فقد عتق  منه ما عتق

.وال نقص، وهو بلوغ مادي متعلّق بقيمة الشيء ومثنهدال على بلوغ الثّمن حدا ال زيادة فيه
هاهنا جاء بصيغة املضارع ازوم املنقطع ' يبلغوا'لفظ ،4"ثالثة مل يبلغوا احلنث:" rويف قوله

يف الزمن املاضي، مسندا إىل ضمري مجاعة الغائبني، داال على البلوغ الزمين جمازا ، ألنّ احلنث هو 
.قبل أن يبلغوا احللم، ألنّ اإلمث إنما يكتب بعد البلوغاالسم، أي ماتوا

1 .384و 383، ص 05اللسان ، مج : ، وابن منظور 302و 301، ص 1المقاییس مج : ینظر  ابن فارس -

2 أوالده وي بمصطفى البابي الحلالمفردات في غریب القرآن مج محمد سید كیالني ، شركة مكتبة ومطبعة ) : أبو القاسم الحسن بن محمد ( الراغب األصفھاني -

.60، ص 1961، مصر ، 

.نصیبا أو سھما: شقصا - * 

3 .882، ص 2رواه البخاري ، باب تقویم األشیاء بین الشركاء بقیمة عدل ، ج -

4 .50، ص 1ھل یجعل للّنساء  یوما على حده في العلم ، ج ،رواه البخاري -
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يف عموم صيغه، هي الوصول الزمين أو ) البلوغ(مما تقدم ذكره، فإنّ الداللة املركزية للفظ 
. املكاين، أو معىن االنتهاء، سواء كان يف باب املعامالت أو يف غريه

: عة مواضع من صحيح البخاري، هييف أرب' الربا'ورد لفظ : الربـا
الذّهب بالذّهب :" r، وقوله1"والذي رأيته يف النهر آكلو الربا:"يف حديث طويلrقول النيب -

ربا إالّ هاء و هاء، والرب بالرب ربا إالّ هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إالّ هاء وهاء، والشعري بالشعري 
.2"ربا إالّ هاء وهاء

أوه أوه، عني الربا عني الربا، ال تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري، فبع التمر ببيع :" يضاوقوله أ-
الشرك باهللا والسحر، وقتل النفس التي حرم اهللا إالّ باحلق وأكل :"...rوقوله. 3"آخر، مثّ اشتره به

.4"الربا، و أكل مال اليتيم، والتويل يوم الزحف، وقذف احملصنات الغافالت
:الربا من حيث اللّفظ واملعىن

اسم يدل على مسمى خال من الداللة على الزمان، وهـو  ' الربا': من حيث اللّفظ والصيغة
:بالواو على األصل، وهو يف املعجم يدلّ على) ربوان(اسم مقصور أبدلت واوه ألفا، ألنه يثني 

*.العينة: الربـا-.       الزيادة والنماء: الربـا-

.إقراض املال بفائدة: الربـا-.                              الفائدة: الربـا-
.5عالها: ربا الرابية-.                     يربو إذا زاد: ربا الشيء-

فضل خـال عـن   "ائدة، فهو يف الشرع يدلّ على معىن الزيادة والف: الربا من حيث املعىن
: أما يف االقتصاد فمعناه ال خيرج عن املعىن الشرعي، إذ يعرف بـ،6"عوض شرط ألحد العاقدين

.7"وهو املبلغ يؤديه املقترض زيادة على ما اقترض تبعا لشروط خاصة"
ة نكرة، وكلّها يف بـاب  ، وأربع)أل(مثان مرات، أربعة منها معرفا بـ ' الربا'وقد ورد لفظ 

املعامالت مبعناه الشرعي املشار إليه سابقا، كما قد حيتمل اللّفظ معىن احلرام، الذي ميثّـل أحـد   
.موارده

1 .466و 465ص 1الد المشركین ، ج رواه البخاري ، باب ما قیل في أو-

2 .751و 750ص 2رواه البخاري ، باب ما یذكرني بیع الطعام و الحكرة ، ج -

3 .813،ص 2رواه البخاري ، باب إذا باع الوكیل شیئا فاسدا ، فیعھ مردود ، ج -

4 .1018و 1017، ص3ج،"الذین یأكلون أموال الیتامى ظلما : " رواه البخاري ، باب قولھ تعالى -

.وھي أن یأتي الرجل رجال لیستقرضھ فال یرغب في اإلقراض طمعا في الفضل: لعینة -*

5 .   286و 285،ص 8مج ،سان الّل: ، وابن منظور 483، ص 2المقاییس ، مج:ینظر ابن فارس-

6 .114التعریفات ، ص : ریف الجرجاني الّش-

7 .326ص 1، ج1972، 2الوسیط ، القاھرة ، ط المعجم : غة العربیة مجمع الّل-
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:يف مخسة عشر موضعا من صحيح البخاري، حنملها يف اآليت' الوفاء' ورد لفظ : الوفـاء
ديثطـرف احلرقم احلديثطــرف احلديـــثرقم احلديث
فإن أعطاه ما يريد وىف له2527فمن وىف منكم فأجره على اهللا 18

أحق الشروط أن توفوا به 2572ولن تويف أو جتزي عن أحد بعدك922
استوفيت الثمن2706اقضوا اهللا  فاهللا أحق بالوفاء  1754
ووعدين فوىف له2943فأويف بنذرك1927
هذا الذي أوىف اهللا له بأذنه4623يستوفيهابتاع طعاما فال يبعه حتى2019
لن يوايف عبد يوم القيامة6059جذّ له فأوىف له 2020
.ومل يترك وفاء فعلينا قضاؤه6350استأجرت أجريا فاستويف منه2114
وينذرون وال يوفون2508

:الوفاء من حيث اللّفظ واملعىن
مصدر للفعل وىف، دال على حدث جمرد من الزمـان،  : 'الوفاء':ةمن حيث اللّفظ والصيغ

:ومعجميا يدل على معان عدة، نرصدها يف اآليت
.الذي يعطي احلق ويأخذ احلق: الوفـي- .   يف الكيل أي متّ: الوفـاء-.    ضد الغدر: الوفاء-
.                 يف إخباره عما مسعت أذنهأظهر صدقه : وأوىف اهللا بأذنه،أي-.  بلغها واستكملها: وتوفّى املدة-
.1أتيته: وأوفيت املكان-.  أكمله له وأعطاه إياه : وأوفاه حقّه ووفّاه إياه-

اسم معىن يدل على ' الوفاء'اخللق الشريف العايل الرفيع، فـ' الوفاء': الوفاء من حيث املعىن
مال الشرط، كما يدلّ على الزيادة والكمـال وأداء  إمتام العهد، وإك: إكمال وإمتام، ومنه الوفاء

الواجب أو احلق.
ست عشرة مرة يف احلديث الشريف، منها ستة فقط يف باب ' الوفاء'وقد ورد لفظ 

:املعامالت، كلّها بصيغة الفعل، وقد كان ذلك يف املواضع اآلتية

، 2"من ابتاع طعاما، فال يبعه حتى يستوفيه:"، مثّ قال"اكتالوا حتى تستوفوا:" rقول النيب - 
فعل مضارع دال على جتدد يف املعىن واستمرار يف الزمان، مسند إىل ضمري مجاعة ) تستوفوا(

األمر بأخذ احلق كامال، ' استوفوا'املخاطبني، واملقصود عموم املسلمني، واملستفاد من لفظ 

1 .وما بعدھا815، ص8اللسان، مج: ، وابن منظور 129، ص6المقاییس، مج: ینظر ابن فارس-
2 .748،ص2رواه البخاري، باب الكیل على البائع و المعطي ، ج -

.من الجذاذ ھو قطع التمر: جّذ -* 
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أي حتى يقبضه، واألمر مقصود به عموم ،)يستوفيه(كما يستفاد من قوله . وإعطائه كامال
.املسلمني كذلك

فعل أمر مسند إىل ضمري املخاطب، واملقصود هو ' أوف'، 1"له، فأوف له* جذّ:"rوقوله- 
.أحد الصحابة رضي اهللا عنهم، و املستفاد من األمر، أكمل وأمتّ وكلْ وال تنقص

رجل أعطى يب مثّ غدر، ورجل باع : يوم القيامةثالثة أنا خصمهم : قال اهللا:" rو قوله- 
العمل الذي ) استوىف منه(، 2"حرا فأكل مثنه، ورجل استأجر أجريا فاستوىف منه ومل يعطه أجره

.فعل دال على حدث وقع وانقضى، وهو مبعىن استكمل عمله وأمتّه' استوىف'استأجره من أجله 
رجل على : ينظر إليهم وال يزكّيهم، وهلم عذاب أليمثالثة ال يكلّمهم اهللا وال:" rقوله- 

فضل ماء بطريق مينع منه ابن السبيل، ورجل بايع رجال ال يبايعه إالّ للدنيا، فإن أعطاه ما يريد 
وفّى له، وإالّ مل يف له، ورجل ساوم رجال بسلعة بعد العصر، فحلف باهللا لقد أعطى ا كذا 

نفي ' مل يف'مبعىن ثبت على العهد فأخلص له والتزم ببيعته، وقوله ' وىف'قوله ، 3"وكذا فأخذها
.للثّبات على العهد وعدم االلتزام به

أوالهـا ' أحق الشروط'، 4"أحـق الشروط أن توفّوا به، ما استحللتم به الفروج:" rقوله- 
عقد النكاح، وقد جاء بصيغة مبعىن تلتزموا وتبلغوا الشروط املتفق عليها يف ) توفوا(بالوفاء به، 

املضارع الدال على االستمرار والتجدد، مسندا إىل ضمري مجاعة املخاطبني، وهو أمر لعموم 
.املسلمني يلتزموا ويوفّوا شروط الزواج 

مبعىن استكملت، ' استوفيت'، 5"استوفيت الثّمن:" يف حديثه مع أحد الصحابةrويقول- 
.وأمتمت الثّمن

أمتّ وأكمل، وهو املعىن : ، ورد مبعنيني مها'وفّى'أو ' أوىف'مما تقدم ذكره يبدو لنا أنّ لفظ 
الغالب على جلّ مواضع ورود اللّفظ، ومعىن ثبت على العهد، وكان يف موضع واحد من املواضع 

اإلكمال الستة الواردة يف باب املعامالت، كما يبدو أنّ الداللة املركزية للّفظ هي اإلمتام و
.والزيادة

1 .748، ص2ع و المعطي ، ج رواه البخاري، باب الكیل على البائ-

2 .                                     .776، ص 2ا، ج باب إثم من باع حّر:رواه البخاري -

3 .950،ص 2باب الیمین بعد العصر، ج : رواه البخاري -

4 .970، ص 2رواه البخاري ، باب الشروط في المھر عند النكاح، ج -

5 .1051و 1050، ص 3دابة غیره في الغزو، ج رواه البخاري ، باب من ضرب-
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:ألفاظ النقص واإلخفاء
يضم هذا احلقل جمموعة من األلفاظ الدالة على النقص واإلخفاء، وردت يف صحيح  

.املَحق-الظّلم - السفيه -اخلائن -خسر -الباطل -–اإلمث -: البخاري، وهي
: يف ثالثة مواضع من صحيح البخاري، هي' اإلمث'ورد لفظ :اإلثـم-1

احلالل بني واحلرام بني،فمن ترك :"rوقوله . 1"اللّهم إين أعوذ بك من املأمث واملغرم:"rقول النيب -
ما شبه عليه من اإلمث كان ملا استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من اإلمث أوشك أن يواقع 

.1..."ما استبان

1 .286،ص1ج،رواه البخاري ، باب الدعاء قبل السالم-
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.2..."للّهم إين أعوذ بك من الكسل و اهلرم، واملأمث واملغرم، ومن فتنة القربا:"rوقوله -
: اإلمث من حيث اللّفظ واملعىن

اسم يدل مسمى جمرد من الداللة على الزمان، وهو مصدر ' اإلمث': من حيث اللّفظ والصيغة
: ل معان عدة، نرصدها يف اآليتحتم) أمث(للفعل أمث، يأمث إمثا، أما يف املعجم فإنّ مادة 

.3البطأ والتأخر، يقال ناقة آمثة، أي متأخرة ، واإلمث مشتق من ذلك: اإلثـم- 
.                          4القمار: اإلثـم-.اخلمر: اإلثـم-. الذّنب: اإلثـم-. عمل ما ال حيلّ: اإلثـم- 

فاإلمث . 5"ما جيب التحرز منه شرعا وطبعا:"مث يف الشرع بأنهيعرف اإل: اإلمث من حيث املعىن
هو ما ي عنه، وقد يطلق على اجلزاء املترتب على فعل ما نهِي عنه جمازا، : واآلثام من حيث املعىن

.وقد اشتق من معىن البطء والتأخر، ألنّ اإلمث بطئ عن اخلري متأخر عنه
ربع مرات يف صحيح البخاري، كلّها يف غري باب املعامالت، اثنان أ' اإلمث'وقد ورد اللفظ 

مبعىن الذنب واملعصية كبريا كـان أو  ' املأمث'، و)املأمث واملغرم) ( أل(منها بصيغة املصدر املعرف ب
.صغريا، وهو ما يستحق صاحبه العقوبة

ما أو ما يوجِب العقوبة يف حق هي معىن الذّنب عمو' اإلمث'والظاهر أنّ الداللة املركزية للفظ 
مقترفه، كما قد خيرج إىل معان ودالالت هامشية أخرى حيددها السياق الذي يرد فيه اللّفظ، منها

.،وكلّ ما يستوجب العقاب..الظّلم، والتكبر، واخلمر والقمار
: يف ثالثة مواضع من صحيح البخاري، هي' الباطل'ورد لفظ : الباطل-2
ما بال أناس يشترطون شروطا ليس يف كتاب اهللا، من اشترط شرطا ليس يف :"rقوله - 

.6"كتاب اهللا فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط، شرط اهللا أحق وأوثق
قاال لك ما عملنا باطل، ...ال حاجة لنا إىل الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل:"..rوقال - 

.7"ولك األجر الذي جعلت لنا فيه

1 .724و723،ص2رواه البخاري ، باب الحالل بین والحرام بین وبینھما مشبھات ،ج-

2 .2342و2341،ص5رواه البخاري باب التعوذ من المأثم والمغرم ، ج-

3 .60، ص1مج, لمقاییس ا: ابن فارس: ینظر -

4 .5و4،ص7اللسان ، مج : ابن منظور: ینظر -

5 .57التعریفات ،ص: الشریف الجرجاني -
6 .757و756ص، 2باب البیع والشراء مع النساء ج: رواه البخاري-

7 .793و792، ص2جباب اإلجارة من العصر إلى اللیل، : رواه البخاري-
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أال كلّ شيء ما خال اهللا باطل، وكاد أمية : كلمة لبيد:أصدق كلمة قاهلا الشاعر:" rوقال - 
. 1"بن أيب الصلت أن يسلم

: الباطل من حيث اللّفظ واملعىن
اسم فاعل يدل على احلدث والذّات املتصفة به اتصافا ' الباطل':من حيث اللّفظ والصيغة

كون مبعىن اسم املفعول الدال على احلدث وعلى من وقع عليه هذا احلدث، أما آنيا، كما ي
ذهاب الشيء وقلّة : معجميا فقد ورد مبعان عدة فيها من التقارب ما يردها إىل أصل واحد هو

:كذلك' الباطل'ومن املعاين التي حيملها لفظ .،2مكثه ولبثه
.  الكفر والشرك: الباطل-. الكذب: الباطل-.قياسضد احلق ومجعه أباطيل على غري : الباطل-
.إبليس أو الشيطان، ألنه ال حقيقة ألفعاله: الباطل- .   الظّلم والتعدي: الباطل-
.                               3السحر: الباطل-.  اهلزل والعبث الذي ال فائدة منه: البطلة-

سم دال على معىن عام هو الضياع واخلسران، ويف عرف ' الباطل':حيث املعىنالباطل من
، وقد ورد اللّفظ أربع مرات يف األحاديث املذكورة 4"هو الذي ال يكون صحيحا بأصله:" الشرع

فيها على وجهني ' باطل'املذكورة سابقا كلّها نكرة، اختص باملعاملة يف ثالث مرات، معىن اللّفظ 
ل نقيض احلقياع واخلسران يف قولهاألووالثّاين الض ،r ": من اشترط شرطا ليس يف كتاب اهللا فهو

هاهنا نقيض احلق، وهو ما ال ثبات له عند الفحص، فال يصح البيع مبثل هـذا ' باطل'، فـ "باطل
.الشرط املخالف للشرع

أبطلنا عملنا وكأنه مل مكرر مرتني أي ' باطل'" عملنا باطل...عملنا باطل:".. rويف قوله 
.يكن فهو ضائع خاسر، أي ذهب ضياعا وخسرا وذهب معه األجر

، لفظ "أال كلّ شيء ما خال اهللا باطل:" rأما وروده يف غري باب املعامالت فكان يف قوله 
ها هنا دال على نقيض احلق، وهو ماال ثبات له عند الفحص، كما يدلّ على كلّ ما تربأ ) باطل(
.ه النفوس الزكية اخللية من عرض أو هوىمن

: ، أنه يدل على معان ثالثـة هـي  'الباطل'واملالحظ من خالل السياقات اليت ورد فيها لفظ 
ومعىن الضياع واخلسران، وهي املعـاين األقـرب إىل   . معىن نقيض احلق وماال يثبت عند الفحص

1 ..1395، ص3لیة ،جباب أیام الجاھ: رواه البخاري-
2 .258،ص1المقاييس، مج: بن فارسا-

3 . 253و252، ص2بصائر ذوي التمييز، ج: أبادي، والفيروز171و170، ص6اللسان، مج: ينظر ابن منظور- 6-
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، وهي داللة الضياع واخلسران، مع احتمال خروجـه إىل  الداللة املركزية التي يؤديها هذا اللّفظ
.معان ودالالت هامشية تتحدد من خالل السياق الذي ترد فيه

: يف ثالثة مواضع من صحيح البخاري، هي' خان'ورد لفظ : خـان-3
أربع من كُن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصـلة  :" rقوله -
.1"ن النفاق حتى يدعها، إذا اؤمتن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجرم
إنّ بعدكم قوما خيونون وال يؤمتون، ويشهدون وال يستشهدون، وينذرون وال يفون، :"rوقال -

. 2"ويظهر عليهم السمن
.3"ن أنثى زوجهالوال بنو إسرائيل مل يخنزِْ اللَّحم، ولوال حواء مل خت:" rوقوله-

: خان من حيث اللّفظ واملعىن
فعل دال على حدث متجدد يف املعىن منقطع يف الزمن، ' خان': من حيث اللّفظ والصيغة

وهو ثالثي معتل العني، يدلّ يف املعجم على معان عدة مردها مجيعا إىل معىن النقص والتفريط 
: باألمانة، نرصدها يف اآليت

: يدل على أصل واحد، وهو التنقّص، وختونين فالن حقّي: ، خون)خان: (جاء يف املقاييس
.4تنقّصين

.غير حاله من اللّني إىل الشدة: وخانه الدهر- .          نبـا: وخانه سيفه-
. التعهد: األول التنقّص، والثّاين: من املشترك، له معنيان: والتخون-.   نقصه: وخونه وخون منه-
.5نقضه سرا: مل يؤدها، وخان العهد: وخان األمانة- .    غدر به: خان فالن فالنا-

، وهي تدلّ على اإلخالل مبا اؤمتنت 'خان'مصدر للفعل : 'اخليانة': خان من حيث املعىن
فظ ثالث عليه من حق اهللا أو للنفس أو للغري، أو هي أن يؤمتن اإلنسان فال ينصح، وقد ورد اللّ

باملعىن العام، الذي قد يشمل باب ' خان'مرات، كلّها بصيغة الفعل، اثنان منها جاء فيها اللّفظ 
.املعامالت، يف سياق ذم اخلصال غري احلميدة اليت يتصف  ا املنافق

1 ..21، ص1رواه البخاري ، باب عالمات المنافق ،ج-

2 .938، ص2رواه البخاري، باب ال یشھد على شھادة جور إذا أشھد، ج-
3 .1213،ص3،ج30البقرة >> ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خلیفة القوإذ<< : رواه البخاري ، باب قولھ اهللا تعالى -

4 .231ص،2المقاییس ، مج : ابن فارسینظر-

5 .737، و736، ص7اللسان ، مج: ینظر ابن منظور-
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هاهنا فعل ماض دال عل حدث متجدد يف املعىن، ' خان'" إذا أؤمتن خان:" rففي قوله
الزمان، مسند إىل ضمري املفرد الغائب، وهو مبعىن خيانة األمانة، أي نقضها وعدم منقطع يف

أدائها، كما قد حيتمل معىن الغدر، إالّ أنّ املعىن األول أقرب لداللة السياق على ذلك، كونه سبق 
' خيونون'" خيونون وال يؤمتنون:"rواملعىن نفسه يستفاد من اللّفظ يف قوله . بلفظ دال على األمانة

.األمانة وينقضوا وال يؤدوا
أما يف غري املعامالت فقد جاء بصيغة املضارع املسند إىل ضمري املفرد املؤنث الغائب، يف 

مسبوقا بنفي، فدلّ على تعلّق الفعل بالزمن املاضي وميتد إىل احلاضر واملستقبل، " مل ختن:"rقوله
.اهنا عدم الوفاء بالعهد والغدر بهه' ختن'واملعىن املستفاد من لفظ 

يف األحاديث السابق ذكرها، أنّ اللّفظ ' خان'ويتضح من هذه االستعماالت السياقية للفظ 
يدلّ على معىن حموري ميثّل داللته املركزية، وهي نقض األمانة والغدر، ونقض العهد، كما قد 

هر، وخان النصيحة، وكلّها من باب االستعارة نبوء السيف، وخان الد:حيتمل دالالت هامشية مثل
. ملشاتها يف العالقة مع املعىن األصلي للّفظ

:يف ثالثة مواضع من صحيح البخاري، هي' اخلسر'ورد لفظ : اخلسـر- 4
-قوله النيبr": ة، وأحسبه وجهينة خريا من بين متيم، وبين عامرفَار ومزيأرأيت إن كان أسلم وغ

.1"غطفان، خابوا وخسروا وأسد، و
.2"ويلك، ومن يعدل إذا مل أعدل، قد خبت وخِسرت إن مل أكن أعدل:"rوقوله-
.3"هم األخسرون ورب الكعبة هم األخسرون ورب الكعبة:" rوقال-

:اخلسر من حيث اللّفظ واملعىن
يف املعىن منقط يف خسر خيسر خسرا فعل دال على حدث متجدد: من حيث اللّفظ والصيغة

النقص يقال خسرت امليزان أخسرته، : الزمن حيمل يف املعجم معان عدة، تعود إىل أصل واحد، هو
:، ومن هذه املعاين4إذا أنقصته

. أبعثه: وخسرت فالنا بالتثقيل -.        هلك : خسرا وخسرانا: خسر-
. وضع يف جتارته أو غنب: خسر التاجر- .              الضالل واهلالك: اخلسارة-

1 .1294، ص 3جع، ج رواه البخاري ، باب ذكر أسلم ، وغفار ، ومزیة وجھینة وأش-
2 .1321،ص 3رواه البخاري ، باب عالمات النبوة في اإلسالم ، ج-

3 .2447،ص6رواه البخاري ، باب كیف كانت یمین النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، ج-

4 .182ص 2المقاییس ، مج : ینظر ابن فارس-
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.1ضد الربح: اخلسر واخلسران-.                      النقص : اخلسران-
هو النقص واهلالك، ورد أربع مرات يف احلديث الشريف، ' اخلسر': اخلسر من حيث املعىن

مكرر يف احلديث الثّالث، ) ألخسرونا(كلّها يف غري باب املعامالت، منها اثنان بصيغة املبالغة 
حيمل معىن الكثرة واملبالغة، أي األكثر خسارة من غريهم، وقد جاء يف  املوضعني ' األخسرون'و

مسبوقا بضمري يفيد القصر، ألنهم بلغوا احلد األقصى من اخلسارة، فكأنهم انفردوا باألخسرية، 
.وهو يف غري باب املعامالت

مرتني بصيغة الفعل املاضي، أسند يف األول إىل ضمري مجاعة الغائبني، ' خسر'كما ورد لفظ 
مبعىن هلكوا، وغبنوا، ويف الثّاين أسند إىل ضمري ' خسروا'، "خابوا وخسروا:"وهم قبائل، يف قوله

.املفرد املتكلّم، يف سياق جواب شرط منفي
سياق األحاديث الشريفة مبعىن اهلـالك  قد استخدم يف ' خسر'والذي يبدو مما تقدم أنّ لفظ 

اإلنقاص، وضـد  : والغنب، وهو املعىن االجتماعي السائد للّفظ، قريب من معناه وداللته املركزية
الربح، كما يبدو أنّ هناك شبه تطابق بني الداللتني، كون النقص أعم من اخلسران، واخلسران نوع 

.من النقص
:السفهاء-5

يأيت يف آخر الزمان :" لفظ السفهاء يف موضع واحد من صحيح البخاري، هو قول النيبورد
قوم، حدثاء األسنان سفهاء األحالم، يقولون من خري قول الربية ميرقون من اإلسالم كما ميـرق 

. 2.."السهم من الرمية
:السفهاء من حيث اللّفظ واملعىن

فهاء': يغةمن حيث اللّفظ والصكـثري   ' السمجع سفيه على زنة فعيل، صفة تدل علـى الت
:واملبالغة يف الوصف الدال على معىن جمرد حادث وفاعله، ويف املعجم يدلّ على

فالسفه ...السني والفاء واهلاء، أصل واحد يدلّ على خفّة وسخافة، وهو قياس مطّرد:السفه-
ويقال تسفّهت . ويقال تسفّهت الريح، إذا مالت...رديء النسجضد احللم، يقال ثوب سفيه، أي 

.3"فالنا عن ماله، إذا خدعته، كأنك ملت به واستخففته
:كما جاء يف اللّسان السفه مبعان عدة، نرصدها يف اآليت

1 .225و 224ص 3اللسان ، مج : ینظر ابن منظور-
2 .1322و 1321ص 3باب عالمات النبوة في اإلسالم ، ج رواه البخاري،-

3 .80و 79،ص 3المقاییس ، مج : ابن فارس-
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.احلركةاخلفّة و: السفه-.   نقيض احللم: السفه-.       قلّة احللم: السفه والسفاهة-
.اخلفّة والطّيش: السفاهة-.        األمحق: السافه-. اجلاهل: اجلهل، والسفيه: السفه-
-فال تراه حقا:سفه احلق 1أن جتهل احلق.

مجع سفيه هو صيغة مبالغة وتكثري، مبعىن خفّـة الـنفس   'السفهاء': السفهاء من حيث املعىن
ة احللم، دال على حدث جمرد من الزمن وفاعله، ورد مرة واحدة بصيغة اجلمع ونقص العقل، وقلّ

، غري خمصص للمعامالت املفهوم الذي بينـا  )سفهاء األحالم) (األحالم(مضافا إىل لفظ ' السفهاء'
' السـفهاء 'فلفظ . منها واألخرويةةسابقا، إذ قد حيمل معىن عاما تدخل فيه كلّ املعامالت الدنيوي

هاهنا يدل على اجلهال اخلرقاء قليلي العقل، فاقدي احللم، الذين يستحقّون احلجر سـواء أكـان   
. احلجر للصغر أم للجنون، أو لسوء التصرف أو الفلس

هنا دلّ على مجيع أنواع احملجورين، وال خيلو السفيه عموما مـن  ' سفهاء'ولعلّ مجع اللّفظ 
.الت احلياة، املالية وغري املاليةاجلهل بالتصرف يف شتى جما

هي اخلفّة واحلركة مثّ استعمل يف خفّة : 'السفه'ويبدو مما سبق أنّ الداللة املركزية للفظ 
النفس لنقصان العقل يف األمور الدنيوية واألخروية، إالّ أنه حيمل داللة اجتماعية متداولة هي اخلفّة 

نسان العياب بذيء اللّسان بالسفيه، وهي صفة مالزمة خلفاف يف العقل والطيش، كما يوصف اإل
.األحالم وضعاف العقول

:الظّلـم-6
:يف ستة عشر موضعا من صحيح البخاري، نوردها جمملة يف اآليت' الظّلم'ورد لفظ 
طرف احلديثرقم احلديثطــرف احلديـــثرقم احلديث

ورد السالم ، ونصر املظلوم 2313هل ظلمتكم من أجركم من شيء532

الظّلم ظلمات يوم القيامة 2315اللّهم إني ظلمت نفسي ظلما كبريا:قل 799
من كانت له مظلمة ألحد بقدر مظلمته 2317فإنكم تظلمون خالدا : وأما خالد1399
من أخذ شربا من األرض ظلما 3026واتق دعوة املظلوم1425
ال تقتل نفس ظلما 3157ظلم مطَل الغين 2166
إن اهللا ليملي للظامل 4409فيتقاضون مظامل كانت بينهم2308
أو ظلمت 4479ال يظلمه وال يسلمه2310
وال يظلم اهللا عز وجلّ من خلقه أحدا4569أنصر أخاك ظاملا أو مظلوما2311

:الظلم من حيث اللّفظ واملعىن

1 .وما بعدھا1074ص ،7اللسان ، مج : ینظر ابن منظور-
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مصدر يدل على حدث جمرد من الداللة على الزمان، وقد ' لظّلم': الصيغةمن حيث اللّفظ و
:استعمل حملّ االسم، ويف املعجم يدلّ على معان عدة، نرصدها يف اآليت

.1وضع الشيء يف غري موضعه تعديا: الظّلم-.               خالف الضياء والنور: الظّلم-
.امليل عن العهد: الظّلم- .      اجلور وجماوزة احلد: الظّلم-
-رع: ظَلَمب بأدب الشة والتأدأساء األدب بتركه السن.

اسم يقوم مقام املصدر، يدلّ على وضع الشيء يف غري 'الظّلم': الظّلم من حيث املعىن
يطلق على كلّ موضعه املختص به، إما بنقصان أو بزيادة، وإما بعدول عن وقته أو مكانه، فالظّلم 

جماوزة للحق، ويف الكثري والقليل، وهلذا يستعمل لفظ الظّلم يف الشرع، يف الذّنب الكبري والذّنب 
.الصغري

:ويقسم بعض احلكماء الظّلم ثالثة أنواع
ظلم بينه وبني: والثّاين. الظلم بني اإلنسان وبني اهللا، وأعظمه الكفر والشرك والنفاق: األول

. 2ظلم بينه وبني نفسه: والثّالث. الناس
عشرين مرة يف األحاديث الشريفة املشـار إليها سابقا، عشرة منـها ' الظّلم'وقد ورد لفظ 

بصيغة االسم، وستة بصيغة الفعل، وجلّها جاءت يف معىن عام دال على الظّلـم مطلقـا مبعنـاه    
سواء كان بني اإلنسان وأخيه اإلنسان، أو بينـه وبـني   جتاوز احلد واجلور واالعتداء، : املركزي

أي جيـور ويعتـدي   ' يظلمه'، 3"املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه:" rيف مثل قوله . خالقه
. عليه ويتجاوز احلد معه

من أخذ شربا من األرض ظلما فإنه يطـوق  :" rكما جاء مبعىن الغضب بغري وجه، يف قوله 
مصدر دال على الغضب ألخذ األرض بغري وجه حق، وهو ' ظلما'، 4"ة من سبع أرضنييوم القيام

.معىن خاص بأكل حق اآلخرين، وقد يدخل يف باب املعامالت
7-ـقورد لفظ : املَح'قحيف موضعني من صحيح البخاري، مها' م:

-قوله النيبr":ى يتفرقا، أو قال حتنا بـورك هلمـا يف   البيعان باخليار ما مل يتفرقا، فإن صدقا وبي
2"احللف منفقة للسلعة، ممحقة للربكة:" rوقوله.1"بيعهما، وإن كتما وكذبا محقَت بركة بيعهما

1 .468، ص 3المقاییس، مج: ینظر ابن فارس-
2 .542،ص 3بصائر ذوي التمییز، ج: ینظر الفیروز أبادي-

3 .863و 862،ص 2اب ال یظلم المسلم المسلم وال یسلمھ، ج رواه البخاري، ب-

4 . .1168، ص3رواه البخاري، باب ما جاء في سبع أرضین، ج-
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:املَحق من حيث اللّفظ واملعىن
، يدلّ على النقصان، وحمقـه  )محق(مصدر للفعل الثالثي'املَحق': من حيث اللّفظ والصيغة

يف معاجم اللّغة معان عدة، نرصدها ) حمق(، كما حتمل مادة 3صه، وكلّ شيء نقص وصف ذانق
.اإلبطال واملَحو: املَحـق–.                  النقصان، وذهاب الربكة: املَحـق-: يف اآليت

-ـقرى منه شيء: املَحى ال ييء كلّه حت4أن يذهب الش .
من حيث املعىناملَح حيح، كالمها يف بـاب  ' احملق': قتني يف الصهو احملو واإلبطال، ورد مر

املعامالت، مرة بصيغة الفعل املاضي املبين للمجهول، الدال على حدث متجدد يف املعىن، منقطع يف 
بيعهما حتى مبعىن ذهبت بركة بيعهما، وهلك' حمقت'" محقَت بركةُ بيعهما:" rالزمان، يف قوله 
.ال يرى منه شيء

أي ' ممحقـة '" ممحقَةٌ للربكـة  :" rيف قوله) مفعلة(على وزن ) ممحقَةٌ(وورد مرة بصيغة 
. مذهبة له، وهو مبعىن مذْهب للربكة، منقص من السلعة، مذهب هلا

مبعىن واحد، هوالنقص يف جاء) وممحقة-محق (بصيغتيه ' حمق'ويبدو من السياقني أنّ لفظ 
.الشيء بالتدريج وذهاب الربكة، وهو الداللة احملورية اليت يؤديها اللّفظ غالبا

:يف موضعني من صحيح البخاري، مها' كتـم'ورد لفظ : كتـم
- قول النيبr ":5"وإن كتما وكذبا حمقّت بركة بيعهما.
.6"جع إىل بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبليا أبا ذر، اكتم هذا األمر، وار:" rوقوله -

الكـتم  'فعل يدل على حدث وزمـن، مـن املصـدر    ' كتم': من حيث اللّفظ والصيغة
:يف املعجم على معان عدة، نرصدها يف اآليت' كتم'، و دلت مادة 'والكتمان

والكتمـان  ، 7اإلخفاء والستر، وقوس كتوم ال يرن، وسحاب مكتتم ال رعد فيـه  : الكتم
أمسك ما فيه : كتم الربو إذا ضاق منخره عن نفسه، وكتم الِسقَاُء: نقيض اإلعالن، ويقال للفرس

.، فالداللة املعجمية للّفظ هي املنع واإلخفاء والستر1من اللّنب والشراب

1 .732،ص 2رواه البخاري، باب إذا بّین البیعان ولم یكتما ونصحا، ج -

2 .735، ص 2، ج276البقرة " یمحق اهللا الربا ویربي الصدقات " رواه البخاري، باب -

3 .301، ص 5المقاییس، مج : ینظر ابن فارس-

4 .1064،ص 5اللسان، مج : ینظر ابن منظور-

5 .732،ص 2رواه البخاري، باب إذا بّین البیعان ولم یكتما ونصحا ، ج -

6 .1295و 1294، ص 3باب قصة إسالم أبي ذر رضي اهللا عنھ ، ج ،رواه البخاري-

7 .157،ص 5مج المقاییس ، : ینظر ابن فارس-
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ـ ' كتم':كتم من حيث املعىن ل فعل دال على حدث متجدد يف املعىن منقطع يف الزمن، حيم
معىن اإلخفاء والستر، ورد مرتني يف احلديثني الشريفني السابقني، األول يف بـاب املعـامالت يف   

فعل ماض مسند إىل ضمري املثنى الغـائبني، دال علـى معـىن    ' كتما'" وإن كتما وكذبا :" قوله
الثّاين فكان يف غري اإلخفاء يف النفس وعدم اإلعالن، وهو الداللة املركزية هلذا اللّفظ، أما املوضع 

فعل أمر دال على حدث مستمر يف ' اكتم'" يا أبا ذر اكتم هذا األمر:"rباب املعامالت، يف قوله 
الزمن مسند إىل ضمري املخاطب، دال على وجوب اإلخفاء والستر حتى ال يتأذّى أبـو ذر مـن   

. املشركني
معناه الداليل املركزي، وهو معىن السـتر  استعمل يف ' كتم'والذي يبدو من السياقني أنّ لفظ

.واإلخفاء واملنع

: ألفاظ اإلصالح و العدل
يضم هذا احلقل جمموعة من األلفاظ الواردة يف صحيح البخاري الدالة على معىن اإلصـالح  

.طالقس-العدل ، -الصلح ، -احلكم ، -احلق ، -: والعدل، وقد رصدت منها
1- ورد لفظ :احلـق'يف سبعة وعشرين موضعا من صحيح البخاري، نوردها جمملة ' احلق
:يف اآليت

طرف احلديثرقم احلديثطــرف احلديـــثرقم احلديث

1 .466و 465،ص 7اللسان ، مج : ینظر ابن منظور-
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مث ، مل ينس حق اهللا يف رقاا2242و العبد اململوك إذا أدي حق اهللا وحق97

قد أفلس ، فهو أحق به من غريه2272قأنت احلق ، ووعدك حق، ولقاؤك ح1067
فخذوا منهم حق الضيف2329... وقولك حق، واجلنة حق والنار حق والنبيون حق1067
فمن قضيت له حبق مسلم2326حق و الساعة حق1067
1102وألهلك حق امرئ مسلم2587وإنّ لنفسك عليك حق ما حق
حنن أحق بالشك من إبراهيم3192وجدمت ما وعد ربكم حقا1304
يؤدون احلق الذي عليكم3408ال يؤدي حقها 1391
ألبعثن عليكم أمينا ، حق أمني3525وإنه من يأخذه بغري حقّه1396
حنن أحق بصومه 3726أقضوا اهللا فاهللا أحق بالوفاء1754
يب منكمليس بأحق 3990فدين اهللا أحق أن يقضى: نعم ، قال 1852
ويلك أو ليس أحق أهل األرض4094فأنا أحق مبوسى منكم1874
احلق: قالوا للذي قال 4424شرط اهللا أحق و أوثق2047
إنّ أحق ما أخذمت عليه أجرا5406أعطين حقّي.. ال تفض اخلامت إالّ حبقّه 2102
2210 سلم مسعهفحق على كلّ م5869من أعمر أرضا ليست ألحد فهو أحق

:احلـق من حيث اللّفظ واملعىن
يدل على حدث جمرد من الزمن، ) فعل(مصدر على زنة ' احلق': من حيث اللّفظ والصيغة

يف معاجم اللّغة معان عدة، نرصدها يف ) حق(وقد حيلّ حملّ االسم ليدل على مسمى، وحتمل مادة 
- . القرآن الكرمي: احلـق–. اسـم اهللا تعاىل: احلـق-.إحكام الشيء وصحته: احلـق-: اآليت

-صدق -املوجود الثّابت-امللك -اإلسالم -.العدل - . األمر املقضى-.نقيض الباطل: احلـق
.1واحلق اليقني بعد الشك–احلظّ والنصيب -املوت - احلديث 

احلكـم  : اصطالح أهل املعاين هـو احلق يف:" يقول صاحب التعريفات:احلق من حيث املعىن
.2"املطابق للواقع  يطلق على األقوال والعقائد واألديان واملذاهب باعتبار اشتماهلا على ذلك

مثان وثالثني مرة يف األحاديث الشريفة املذكورة سابقا، كلّها مفردة، ' احلق'وقد ورد لفظ 
.الثّبوت واملطابقة للواقع واملوافقة:يدلّ على معان عدة، ترجع يف عمومها إىل معىن

وقد ورد أربع عشرة مرة يف باب املعامالت، مثان مرات معرفا باإلضافة، وواحد مضافا، 
الدال على أنّ شيئني ' احلق'على زنة أفعل التفضيل من لفظ ' أحق'وواحد نكرة، وأربعة بصيغة 

1 بصائر : وما بعدھا ، والفیروز أبادي799،ص 5اللسان مج: ،  وابن منظور16و 15ص 2المقاییس ، مج : سینظر  ابن فار-

.485و 484، ص 2ذوي التمییز، ج

2 .94التعریفات، ص : الشریف الجرجاني-
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rكلّها جاءت مبعىن الواجب الثّابت، يف مثل قولهاشتركا يف صفة، وزاد أحدمها عن اآلخر فيها، و
.." اتق اهللا وال تفض اخلامت إال حبقّه: قالت:" -حديث الثّالثة الذين دخلوا الغار-يف حديث طويل

'  حقّي'يراد به ما حيلّ به وهو النكاح، ويراد بلفظ' حقّه'فلفظ .1"يا عبد اهللا أعطين حقّي:" قال
.ذمة املدينالدين الذي هو ثابت يف 

إنّ نزلتم بقوم، فأُمر لكم مبا ينبغي للضيف، فاقبلوا، فإن مل يفعلوا، فخذوا منهم :" rوقوله
، هو ما ثبت ووجب على املضيف تقدميه "خذوا منهم حق الضيف:"فقوله،2"حق الضيف

.للضيف
رية، فقد جاء مبعىن الثّابت يف عدة مرات، وبدالالت كث' احلق'ويف غري املعامالت ورد لفظ 

ووعدك احلق، ولقاؤك حق وقولك حق، واجلنة حق، والنار حق، والنبيون حق، وحممد :" rقوله
اعة حقوالس ،فـ3"حق ،'وثبت يقينا يف قضايا العقيدة، وجاء مبعىن اسم اهللا ' احلق ها هنا ما صح

فأنا أحقr ": ، وجاء مبعىن أَوىل وأَثْبت يف قوله"ت احلقأن:" تعاىل يف احلديث السابق نفسه يف قوله
.مبعىن أَوىل وأَثْبت' أحق'، "شرط اهللا أحق وأوثق:" r، وقوله4"مبوسى منكم

: استعمل يف السياقات السابقة الذّكر يف الدالالت اآلتية' احلق'والذي يبدو مما تقدم أنّ لفظ 
.ت، اسم اهللا تعاىل، والثّابت يف غري املعامالتالواجب الثّابت يف املعامال
يف تسعة مواضع من صحيح البخاري، نرصدها يف ' احلكم'ورد لفظ :احلــكـــم

:اآليت
طرف احلديثرقم حلديثطــرف احلديـــثرقم احلديث

حكمت حبكم اهللا أو حبكم امللك3593وإليك حاكمت1069

ومنهم حكيم3991بن مرمي حكماليوشكن أن يرتل فيكم ا2109

ال يقضني حكم بني اثنني6739حكمت حبكم-إن هؤالء نزلوا على حكمك2878

…..وإذا حكم… إذا حكم احلاكم6919فتحاكمنا إىل داود3244

فتحاكما إىل رجل 3285

:احلكم من حيث اللّفظ واملعىن

1 .772و 771،ص 2باب إذا اشترى شیئا لغیره بغیر إذنھ فرضي، جرواه البخاري، -
2 .869و 868،ص 2رواه البخاري، باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمھ، ج-

3 .377،ص 1رواه البخاري، باب المتھجد باللیل، ج-

4 .91ص 2المقاییس ، مج : بن فارسا-
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دال على حدث جمرد من الزمن، ) فعل(ى وزن مصدر عل' احلكم':من حيث اللّفظ والصيغة
:يف املعجم معان عدة، نرصدها يف اآليت) حكم(وقد حيلّ حملّ االسم، وحتمل مادة 

احلاء و الكاف و امليم أصل واحد وهو املنع، وأول ذلك احلكم، : احلكم:" جاء يف املقاييس
اسم من : القضاء بالعدل، واحلكم: واحلكمالعلو والفقه، : احلكم: وقيل. 1"وهو املنع من الظّلم

: الذي ال اختالف فيه وال اضطراب، واحلاكم منفّذ احلكم، واحلَكَم: أمساء اهللا تعاىل، واملُحكَم
.الرؤساء: واحلكّام.،2القاضي

هو وضع الشيء يف موضعه، واملنع، ورد أربع عشرة مرة ' احلكم': احلكم من حيث املعىن
.يث املدونة أعاله، كلّها يف باب املعامالت عدا واحدا منهايف األحاد

وما ورد منها يف املعامالت تسعة منها بصيغة االسم، أربعة منها مضاف، واثنان نكرة، 
ليوشكنr ": يقول النيب . ، وكلّها مبعىن القضاء ووضع الشيء يف موضعه)أل(وواحد معرف بـ 

قاضيا يقضي بني الناس بالعدل، ' حاكما'أي ' حكما'،3"مقسطاأن يرتل فيكم ابن مرمي حكما 
.ومينع الظّلم
فلفظ ، 4"لقد حكمت فيكم حبكم امللك:" ، مثّ قال"إنّ هؤالء نزلوا على حكمك:" rوقال 

حكم 'هاهنا جاء مضافا إىل ضمري املفرد املخاطب، و املراد قضاؤك، واملعىن نفسه يف قوله ' حكم'
. قضاء امللك، وقد يراد به شرع امللك، أي'امللك

هاهنا القاضي الذي يقضـي ' احلكم'،5"ال يقضني حكَم بني اثنني وهو غضبان:" rوقوله 
إذا حكم احلاكم :" rوقوله. ويفيت بني الناس، حتى حيقّق العدل ويدفع الظلم على املظلوم

.مبعىن القاضي أو املفيت' احلاكم'،6.."فاجتهد
صيغة فاعل : يف املعامالت بصيغة الفعل، فقد جاء بصيغتني' حكم'أما ما ورد من اللّفظ 

:الدالة على املشاركة يف احلدث من اثنني متخاصمني، وكان ذلك يف ثالث مرات' حاكم'
مبعىن احتكمت إىل شرعك، ' حاكمت'، 1..."وإليك حاكمت:"rاألوىل يف دعاء التهجد، قوله-

.لك يف إحقاق احلق ودفع الظّلمورضيت بعد

1 .91،ص 2المقاییس ، مج : بن فارسا-
2 .129و128، ص 7مج،اللسان: بن منظورینظر ا-

3 .774،ص 2رواه البخاري ، باب قتل الخنزیر، ج -

4 .1107، ص 3رواه البخاري، باب إذا نزل العدو على حكم رجل، ج -
5 .2616ص ،6رواه البخاري، باب ھل یقضي القاضي وھو غضبان، ج-

6 .2676،ص 6رواه البخاري ، أجر الحاكم إذا اجتھد فأصاب، ج -
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' حتاكمتا'، 2.."فتحاكمتا إىل داود فقضى: "اختصمتا يف ولديف شأن امرأتنيrوالثّانية يف قوله-
.طلبتا احلكم والفصل يف خصومتهما حتى حيق احلق لصاحبه، ويدفع الظّلم عن املظلوم

الفاصل فيما بينهما من خصومة، وهو ، أي طلبا احلكم"فتحاكما إىل رجل:"..rوالثّالثة يف قوله-
. املعىن نفسه يف األوىل والثانية

ومنهم رجل :"...rوورد يف غري باب املعامالت يف موضع واحد من الصحيح، يف قوله
أي ذو حكمة وشجاعة، حيسن تقدير األمور حبسب ما جيب، وبقدر ما جيب ' حكيم'، "حكيم

.ويف الوقت الذي جيب

هي املنع و املوافقة، وهي الداللة اليت ' حكم'يالحظ مما سبق أنّ الداللة احملورية للفظ والذي 
محلها اللّفظ يف كلّ املواضع اليت ورد فيها، كما قد حيتمل بعض املعاين اهلامشية املتفرعة عن املعىن 

.من ينفّذ احلكم، أو احلاكم القاضي، أو احلاكم الرئيس: األصلي، مثل احلاكم
اعتراه تطور يف الداللة فانتقل من اخلصوص إىل العموم، فبعدما كان يدلّ على ' احلكم'فلفظ 

.القضاء و الفصل يف اخلصومات، صار يدل على تويل األمر والقيادة والسلطة
:الصلح 

:يف واحد وعشرين موضعا من صحيح البخاري، نرصدها يف اآليت' الصلح'ورد لفظ 

طرف احلديثرقم احلديثطــرف احلديـــثرقم احلديث

ولعلّ اهللا أن يصلح به بني فئتني 2557فيقال ، من صاحلا86

أعدها لعبادي الصاحلني3072إذا كان الرجل الصاحل فمات417

الرؤيا الصاحلة من اهللا3118السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني 797

مرحبا باألخ الصاحل و النيب الصاحل3213لن ختلف فتعمل عمال صاحلا إنك 1233

يقبض الصاحلون األول فاألول3925قد تويف اليوم رجل صاحل من احلبش1257

فإم خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا 4397وإن كان نساء فال تصلح1955

لصاحلة يسمعها أحدهمالكلمة ا5422مثل اجلليس الصاحل و اجلليس السوء1995

ويعجبين الفأل الصاحل5424ال تبيعوا حىت يبدو صالح التمر2072

يهديكم اهللا ويصلح بالكم5870فال تبيعوا التمر حىت يبدو صالحه 2081

1 .377،ص 1رواه البخاري ، باب التھجد ، ج-

2 .1261و 1260، ص 3، ج..." ووھبنا لداود سلیمان " رواه البخاري ، باب قولھ تعالى -
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فاحفظها مبا حتفظ به عبادك الصاحلني5961ليس الكذاب الذي يصلح بني الناس 2546

اذهبوا بنا نصلح بينهم 2547

:الصلح من حيث اللّفظ املعىن
) فعـل (، على زنة 'صلح'مصدر للفعل الثّالثي الصحيح ' الصلح': من حيث اللّفظ والصيغة

الصـلح  :" يدل على حدث جمرد من الزمن، وقد حيلّ حملّ االسم، كما يقول صاحب التعريفات
.1"اسم من املصاحلة وهي املساملة بعد املنازعة

تصاحل القوم : والصلح. 2خالف الفساد: الصلح والصالح: يف املعجم على) صلح(وتدلّ مادة 
. 3"من أمسـاء مكـة  : بكسر الصاد مصدر املصاحلة، وصالح: السلم، والصالح: بينهم، والصلح

.4"عقد برفع النزاع:" ويعرفه أهل الشرع بقوهلم
من املصاحلة وهي املساملة بعـد املنازعـة، ورد يف اثـنني    ' حالصل': الصلح من حيث املعىن

:وعشرين مرة يف األحاديث املدونة أعاله، سبعة منها يف باب املعامالت، هي
ورد ' يصـلح '، 5..."فال يصـلح *إن كان يدا بيد فال بأس، وإن كان نساء:" rقول النيب 

ملصلحة ملا يف هذا النوع من البيوع من فسـاد،  بصيغة الفعل املضارع املنفي دال على نفي وقوع ا
النفي عن إتيان مثل هـذا البيع، واعتماد بيع يد بيد، حيث يقبـض كـلّ ) ال يصلح(واملراد يف 

.املتعاقدين للبدل من اآلخر يف الس
مثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء كمثل صاحب املسك وكـري احلـداد، ال   :" rوقوله 

إما تشتريه أو جتد رحيه، وكري احلداد، حيرق بدنك أو ثوبك، أو جتد : مك من صاحب املسكيعد
وصف للجليس ، دال على وصف والذّات املتصفة به، اتصافا آنيا أو ' الصاحل'و،6"منه رحيا خبيثة

.دائما، واملراد به ما سلم من الفساد فأفاد غريه من صالحه
مصـدر  ' صـالحه '،7"الثّمر حتى يبدو صالحه، وال تبيعوا الثّمر بالثّمرال تبيعوا :" rوقوله 

مضاف إىل ضمري يعود على الثّمر، واملراد حىت يطهر نضجه، ويؤكل منه، فالصالح هنا النضج و 

1 .139التعریفات ، ص : الشریف الجرجاني-

2 .303، ص 3المقاییس، مج: بن فارسا-

3 .295و 294، ص 2اللسان، مج : ینظر ابن منظور-

4 .متأخرا: َنَساء-*.139التعریفات، ص : ریف الجرجانيالش-

5 .727و 726ص 2رواه البخاري، باب التجارة في البّر ، ج-
6 .741،ص 2باب في العطار وبیع المسك ، ج،رواه البخاري-

7 .763،ص 2، وھي بیع الثمر بالثمر، جةالمزابنرواه البخاري، باب  بیع -
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اسم يـدل علـى النضـج و    ' صالح'" فال تبايعوا حتى يبدو صالح الثّمر: "rوقوله . االستواء
.راد هو النهي عن بيع الثّمار قبل أن يبدو صالحها، أي نضجهااالستواء، واملعىن امل

فعـل  ' يصلح'،1"ليس الكذّاب الذي يصلح بني الناس، فينمي خريا أو يقول خريا:"rوقوله 
مضارع دال على حدث متجدد يف املعىن، مستمر يف الزمن، مسند إىل ضمري الغائب املفرد العائد 

يزيل أسباب اخلالف بني املتخاصمني، و املعىن نفسـه يف  ) يصلح(ملراد بـ وا' الكذّاب'على لفظ 
فعل مضارع مسنـد إىل ضمري مجاعة املتكلّمني، دال ' نصلح'،2"اذهبوا بنا نصلح بينهم:" rقوله 

.على إزالة أسباب اخلالف والنزاع، وإحالل السلم، وفض النزاع بني املتخاصمني
ابين هذا سيد، ولعلّ اهللا أن يصلح به بـني فئـتني عظيمـتني مـن     إنّ :" rوكذلك قوله 

.فعل مضارع يدل على إزالة أسباب اخلالف وفض النزاع وإحالل السلم' يصلح، 3"املسلمني
يف باب املعامالت قريب من املعىن الشرعي للّفظ، ' صلح'ويبدو أنّ املعىن الذي جاء به لفظ 

ي ورد فيها اللّفظ أنّ الداللة املركزية للفظ كمـا يبدو من خالل السبصـيغتيه  ' الصلح'ياقات الت
هي إزالة فساد حدث أو حمتمل احلدوث وقطع استمراره، وحصول التراضي بني )الفعلية واالمسية(

.املتنازعني
مخس عشرة مرة، أربع عشرة منـها بصـيغة   ' الصلح'أما يف غري املعامالت فقد تكرر لفظ 

كلّها ) صاحل(، وعشرة منها بلفظ املفرد 'أل'كلّها معرفة بـ) صاحلون(سم، أربعة بلفظ اجلمع اال
.يف معرض الدعاء) يصلح(، عدا اثين منها وردا نكرة ، كما ورد مرة بصيغة الفعل 'ال'معرفة بـ 

لوصـف  وكلّ هذه املواضع التي ورد فيها يف غري باب املعامالت جاء اللّفـظ داال علـى ا  
بالصالح الذي هو نقيض الفساد، واملراد القوم الصاحلني الذين يفعلون الصلح، فاستحقّوا الوصف 

.به جمازا
:يف تسعة مواضع من صحيح البخاري، نرصدها يف اآليت' العدل'ورد لفظ: العـدل
طرف احلديثرقم احلديثطــرف احلديـــثرقم احلديث

فإن أمر بتقوى اهللا وعدل فإن له 2797اإلمام العادل 629

لقد شقيت إن مل أعدل 2969ال يقبل منه صرف وال عدل 1771

فمن يعدل إذا مل يعدل اهللا ورسوله2981قوم اململوك قيمة عدل2360

من يعدل إذا مل أعدل، إن مل أكن أعدل3414فاتقوا  اهللا وأعدلوا بني أوالدكم2447

1 .958،ص 2، باب لیس الكاذب الذي یصلح بین الناس، جرواه البخاري-
2 .958،ص 3، جاإلمام ألصحابھ اذھبوا بنا نصلحرواه البخاري، باب قول-

3 رواه البخاري، باب قول النبي - r .963و 962،ص 2ج،..."د للحسن بن علي ابن ھذا سّی
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ويعدل بني الناس: الشمسكلّ يوم تطلع فيه2560

:العدل من حيث اللّفظ واملعىن
، يدل على حدث جمرد من الـزمن،  )فعل(مصدر بوزن ' العدل': من حيث اللّفظ والصيغة

كما يدلّ اللّفظ وصفا على الفرد . ومعناه على املصدرية اإلقساط يف احلكم، ومبعىن الصفة العادل
تدلّ على معان عدة، وترجـع مجيعـا إىل أصـلني اثـنني     ) عدل(نّ مادة أما معجميا فإ. واجلمع

العني والدال والالّم أصالن صحيحان، لكنهمـا  : عدل:" متضادين، كما يقول صاحب املقاييس
.1"أحدمها يدلّ على استواء، واآلخر يدلّ على اعوجاج: متقابالن كاملتضادين

ضد اجلـور، العـدل مـن    : النفوس أنه مستقيم، العدلما قام يف: العدل: وهذه املعاين هي
النظري : الفدية، العدل والعدل والعديل: احلكم باحلق، العدل: املرضي قوله وحكمه، العدل: الناس

. 2احلق: امليل والعطف، والعدل اسم من أمساء اهللا احلسىن، والعدل: واملثيل، العدل
ويف . 3"خروج االسم عن صيغته األصلية إىل صـيغة أخـرى  " والعدل يف عرف النحاة هو

من اجتنب الكبائر ومل يصر على الصغائر وغلب صوابه واجتنـب األفعـال   :" اصطالح الفقهاء
.4"اخلسيسة كاألكل يف الطّريق والبول

ة هو املقبول الشهادة املرضي، وهو احلق، وقد ورد اثين عشـر ' العدل': العدل من حيث املعىن
سبعة يظلّهم :"rقوله : مرة، إحدى عشرة منها يف باب املعامالت، كلّها مبعىن احلكم باحلق، وهي

على زنة فاعل دال على الوصف وعلـى  ' العادل'.،5"اهللا يف ظلّه يوم ال ظلّ إالّ ظلّه، اإلمام العادل
. ف يف حكمه بني الناسالذّات املتصفة به اتصافا دائما، وهو العدل من الناس احلاكم باحلق املنص

مال، قوم اململوك يف ماله، فمن مل يكن له**من مملوكه فعليه خالصه*من أعتق شقيصا:" rوقوله 
أي املرضي قوله وحكمه، وهـو املقنـع يف   ' عدل'، 6"قيمة عدل، مثّ استسعي غري مسقوق عليه

.شهادته، املنصف يف حقيقته

1 .246، ص4المقاییس، مج: ابن فارس-

2 .517و516، ص6سان، مج الل: ینظر ابن منظور-

3 .352التعریفات، ص: الشریف الجرجاني-
4 .352، صالمصدر نفسھ-

5 .235و 234،ص1رواه البخاري ، باب من جلس في المسجد ینتظر الصالة ، ج-

.882،ص2رواه البخاري ، باب تقویم األشیاء بین الشركاء بقیمة عدل  ، ج-6

.أداء قیمة الباقي من مالھ لیخلصھ من الرق كلیا : الصھخ- **.ما ھنصیبا وس: شقصا -*
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فعل أمر يفيد الوجوب واإللزام مسند ' اعدلوا'، 1"أوالدكمفاتقوا اهللا واعدلوا بني :"rوقوله
وجوب اإلنصاف والتسوية : إىل ضمري مجاعة املخاطبني، واملقصود عموم املسلمني، واملستفاد منه

بني األوالد يف كلّ شيء، كما حيتمل اللّفظ معىن احلكم باحلق، واإلنصاف والتسوية من مقتضيات 
احلكم باحلق.

كلّ سالمي من الناس عليه صدفة، كلّ يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بني الناس :"rه وقول
فعل مضارع دال على حدث متجدد يف املعىن، مستمر يف الزمن، مسند إىل ضمري ' يعدل'،2"صدقة

.املفرد الغائب، حيمل معىن احلكم باحلق الذي من مقتضاه اإلنصاف والتسوية بني الناس
إنما اإلمام جنة، يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى اهللا وعدل فإنّ له :"..rوقال

فعل دال على حدث متجدد يف املعىن منقطع يف ' عدل'. 3"بذلك أجرا، وإن قال بغريه فإنّ عليه منه
، حيمل معىن احلكم باحلق يف شؤون رعيته، 'األمام'الزمن مسند إىل ضمري الغائب العائد على 

الوارد هنا فعل دال ' أعدل' ،4"لقد شقيت إن مل أعدل:"rوقوله. فأنصف حمكوميه وسوى بينهم
على معىن متجدد منقط يف الزمن، مسبوق بنفي واقع يف فعل شرط، حيمل معىن نفي العدل أي 

.الوارد يف بقية األحاديث) عدل(املعىن نفسه يستفاد من اللفظ .عدم اإلنصاف والتسوية بني الناس

فعليه لعنة اهللا :"يف حديث طويلrوقد ورد يف غري باب املعامالت مرة واحدة يف قوله 
، أي ال يقبل منه توبة وال فدية أو نافلة 5"واملالئكة والناس أمجعني، ال يقبل منه صرف وال عدل

.وال فريضة
ي التوسط واالعتدال، وداللته ه' العدل'والذي يبدو مما تقدم ذكره أنّ الداللة األصلية للفظ 

املتداولة هي اإلنصاف واملساواة، وهو نقيض والظّلم، قد خيرج إىل بعض معاين أخرى االجتماعية
.الفدية، ومنها اسم اهللا تعاىل: منها

والـذي  :" rيف موضع واحد من صحيح البخاري، وهو قوله ' القسط'ورد لفظ :القسط
ل فيكم ابن مرمي حكما مقسطا، فيكسر الصليب، ويقتـل اخلرتيـر،   نفسي بيده، ليوشكن أن يرت

".ويضع اجلزبة، ويفيض املال حتى ال يقبله أحد

1 .414،ص2رواه البخاري ، باب اإلشھاد في الھبة ،ج-

2 .964،ص2رواه البخاري ، باب فضل اإلصالح بین الناس والعدل بینھم، ج-

3 .1080،ص3رواه البخاري باب یقاتل من وراء اإلمام ویتقى بھ، ج-

4 .1143،ص3ن الدلیل على أن الخمس لنوائب المسلمین ،جرواه البخاري ،باب وم-

5 .774،ص2رواه البخاري ،باب حرم المدینة ،ج-
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:      املقسط من اللّفظ واملعىن
دال على حـدث وذات  ' أقسط'اسم فاعل من الفعل ' املقسط': من حيث اللّفظ والصيغة

:معان عدة، نرصدها يف اآليت) قسط(و) أقسط(متصفة به، ويف املعجم حتمل مادة 
العدل، والقَسط بفتح : فالقسط-مشترك لفظي يدلّ على معنيني متضادين والبناء واحد، ' القسط'

.1القاف، اجلور
.الكرز عند أهل األمصار: والقسط-.                         احلصة والنصيب: القسط-

.2الرزق: والقسط-.    ع، وقيل أكثرمكيال وهو نصف صا: القسط-

هو العدل، ورد مرة واحدة يف صـحيح البخـاري، يف   ' القسط': القسط من حيث املعىن
دال ) مفعل(على زنة ) مقسط(معرض احلديث عن نزول عيسى املسيح عليه السالم، جاء بصيغة 

بالقسط، أي العادل امللتزم بـاحلق،  هو القائم: على وصف النيب عيسى عليه السالم، واملعىن املراد
.وهو معىن عام تندرج حتته القسط أو العدل يف احلكم بني الناس

: ألفاظ اإلجارة والكسب
ويضم هذا احلقل جمموعة من األلفاظ الدالة على معىن األجرة والكسب، الواردة يف صحيح 

.الكسب-القبض،  -األجر، -: البخاري، والتي رصدنا منها
يف مثانية مواضع من صحيح البخاري يف باب املعامالت، نوردها ' األجر'ورد لفظ :األجـر
:جمملة يف اآليت

طرف احلديثاحلديثرقمطــرف احلديـــثرقم احلديث

ورجل استأجر أجريا فاستوىف منه 2114ا نال من أجر أو غنيمة 36

.كمثل رجل استأجر أجراء2148يه أجرا لو شئت الختذت عل122

.خري له من أن يأخذ أجرا معلوما 2421فاستأجر...أجرك ... كمثل رجل استأجر قوما 533

كتاب اهللاإن أحق ما أخذمت عليه أجرا 5405استأجرت أجريا بفرق 2102

1 .86و85،ص5ینظر ابن فارس المقاییس ، مج-

2 .ومابعدھا 788، ص4اللسان ، مج: ینظر ابن منظور -
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:األجر من حيث اللّفظ واملعىن
مصدر يدل على حدث جمرد من الزمن، وهـو مبعـىن   ' األجر': من حيث اللّفظ والصيغة

يف املعجم معان عدة، يقول صـاحب  ) أجر(االسم الدال على ما يؤخذ نظري عمل، وحتمل مادة 
أصالن ميكن اجلمع بينهما باملعىن، فاألول الكّـراء علـى   : اهلمزة واجليم والراء: أجر:" املقاييس

.1"العمل، والثّاين جرب العظم الكسري
املهـر،  : ويقال األجر،2الكّراء: الثّواب، واألجر: اجلزاء على العمل، واألجر: األجر: ويقال
.3"فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة:" يقول تعاىل

ما يعود من ثواب العمل، دنيويا أو أخرويا، ورد أربع عشرة ' األجر': األجر من حيث املعىن
حاديث الشريفة املدونة أعاله، كلّها يف باب املعامالت، حتمل معىن األجرة وما يعود من مرة يف األ

،  4"لو شئت التخذت عليه أجـرا :"..r، يف مثل قول النيب )االسم  والفعل(ثواب عمل، بصيغتيه 
متـه  وهو عوض عمل قام به اخلضر عليه السالم، وهـو إقا . أجرة، أو مقابال ماديا: مبعىن' أجرا'

.اجلدار
مثل املسلمني واليهود والنصارى، كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عمال :"...rوقوله 

إىل اللّيل، فعملوا إىل نصف النهار، فقالوا ال حاجة لنا إىل أجرك، فاستأجر آخرين، فقال أكملـوا  
الوا لك ما عملنـا،  بقية يومكم ولكم الذي شرطت، فعملوا حتى إذا كان حني صالة العصر، ق

، ورد لفـظ  5"فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفـريقني 
، تفيد الطّلب، طلـب  'استأجر') استفعل(يف هذا احلديث أربع مرات، ثالثة منها بصيغة ' األجر'

طب وهو املسـتأجر،  مضافا إىل ضمري املخا) أجرك: (إجناز عمل مقابل أجر، ومرة بصيغة االسم
.اجلُعل من املال والرزق: واملراد

اللّهم إن كنت تعلم أني استأجرت : وقال اآلخر:"...يف حديث أصحاب الغارrوقال النيب 
األوىل بصيغة الفعـل والثّانيـة   : ورد مرتني.." أجريا بفرق من ذرة، فأعطيته، وأىب ذاك أن يأخذ

1 .62، ص1المقاییس، مج : ابن فارس-

2 .10و 09، ص3مج ،اللسان: ینظر ابن منظور-

3 .24اآلیةساء، سورة الّن-

4 .58و 57و56، ص1رواه البخاري، باب اإلنصات للعلماء ، ج-

5 .204،205،ص1رواه البخاري باب من أدرك ركعة من العصر قبل المغرب ج-
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أي طلبت القيـام بعمـل   ' استأجرت') استأجرت أجري(يف : وىلبصيغة االسم، والثاين معمول لأل
.مقابل أجرة أو جعل، واألخري هو القائم بالعمل

اسـتأجر  (، 1"مثلكم ومثل أهل الكتاب كمثل رجل استأجر أجراء :"rواملعين نفسه يف قوله
أما إنـه لـو   :" r، أي كلّف عماال بعمل مقابل أجر وجعل من مال أو رزق، وقال النيب )أجراء

أي مقـابال وجعـال   ) أجرا معلوما(، 2"منحها إياه، كان خريا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما
. معلوما من املال أو الرزق مقابل شيء ممنوح

استعمل يف األحاديـث  ) االسم والفعل(بصيغتيه ' األجر'والذي يبدو مما تقدم ذكره أنّ لفظ 
عىن الثّواب الدنيوي الدال على عوض العمل، أو ما يعطاه اإلنسان من نقوذ نظري السابق ذكرها مب

.عمل
كما استعمل يف مواضع أخرى كثرية للداللة على الثّواب األخروي، وهي داللـة مطابقـة   

، للداللة األوىل، فكالمها ثواب مقابل عمل، غري أنّ األول يف الدنيا بني الناس يف تصريف شؤوم
.والثّاين يف اآلخرة

:يف موضع واحد من صحيح البخاري، هو' قبض'ورد لفظ :قبـض
. 3"من اتباع طعاما فال بيعه حىت يقبضه:" rقول النيب

:القبض من حيث اللّفظ واملعىن
عىن مقصور يف فعل مضارع دال على حدث متجدد يف امل' يقبض': من حيث اللّفظ والصيغة

األخذ، والتجمع أو : القبض: على معان عدة، هي) قبض(الزمن احلاضر، ومعجميا حتمل مادة 
مطوي، والقبض : مجعه، وشيء مقبوض: خالف البسط، وقبض الطائر جناحه: اجلمع، القبض

.، وكلّ هذه املعاين ال خترج عن معىن عام هو احلوز واجلمع4عند املوت فيقال قبضه اهللا
مرة واحـدة يف صـحيح البخـاري يف بـاب     ' القبض'ورد لفظ : القبض من حيث املعىن

املعامالت، بصيغة الفعل املضارع املسند إىل ضمري الغائب، واملقصود به كلّ من ابتـاع طعامـا،   

1 .776، ص2ج،رواه البخاري باب اإلجارة إلى نصف النھار-

2 .928،ص2رواه البخاري باب فضل المندحة، ج-

3 .750، ص2كرة، جرواه البخاري، باب ما یذكر في بیع الطعام والِح-

4 4بصائر ذوي التمییز،ج:وما بعدھا والفیروز أبادي643،ص4اللسان ، مج :، ابن منظور50،ص5المقاییس، مج:ینظر ابن فارس-

.وما بعدھا 228،ص
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أي يستوفيه مع حضور الطّعام ونقله حىت يصح البيع، ذلك أنّ تناول الطعام ' يقبضه'واملراد بلفظ 
.لبيد وحضوره أثناء البيع، شرط لقيام احلكم الشرعي وصحتهبا

:يف أربعة مواضع من صحيح البخاري، جنملها يف اآليت' الكسب'ورد لفظ: الكسـب

طرف احلديثرقم احلديثطــرف احلديـــثرقم احلديث

ولزوجها أجره مبا كسب 1359وال تعلم نفس ماذا تكسب غدا992
1344إذا أنفقت املرأة من كسب زوجها1960ق بعدل مترة من كسب طيب من تصد

: الكسب من حيث اللّفظ واملعىن
مصدر يدل على حدث جمرد من الزمان، يستعمل ' الكسب': من حيث اللفظ والصيغة

على معان عدة، تعود يف جمملها إىل معىن عام) كسب(حملّ االسم أحيانا، ومعجميا تدل مادة 
.1هو االبتغاء والطلب واإلصابة، والكسب من ذلك

، ورد أربع واإلصابة والتحصيلهو اجلمع والطلب ' الكسب':الكسب من حيث املعىن
مبعىن ) الكسب(مرات يف األحاديث املدونة أعاله،  اثنان منها يف باب املعامالت، بصيغة االسم 

.ةاجلمع والسعي يف طلب الرزق، وابتغاء املنفع
' كسب'، 2"من تصدق بعدل مترة من كسب طيب، وال يقبل اهللا إال الطّيب:" rيقول النيب 

أي احلالل، دال ' الطيب'مصدر يـدل على حدث جمرد من الزمان، حيلّ حملّ االسم، موصوف بـ
أنفقت إذا:" rواملعىن نفسه يف قوله . على ما  حيصله اإلنسان من رزق أو اكتساب املال و مجعه

مضاف إىل لفظ الزوج، دال ' كسب'، 3"املرأة من كسب زوجها عن غري أمره فلها نصف أجره
. على ما حيصله الزوج من رزق أو مال بتعب

وال تعلم نفس ماذا :" rأما يف غري باب املعامالت فقد ورد مرتني بصيغة الفعل يف قوله 
متجدد يف املعىن مستمر يف الزمن، يدل على فعل مضارع دال على حدث' تكسب'،4"تكسب غدا

إذا :" rواملعىن نفسه يف قوله . ما حتصله النفس البشرية من خري أو شر، أو تعمل من خري أو شر
، 5"أنفت املرأة من طعام بيتها غري مفسدة كان هلا أجرها مبا أنفقت، و لزوجها أجره مبا كسب

1 ینظر-
.179،ص5المقاییس ، مج: ابن فارس 

2 .511،ص 2باب ال تقبل اهللا صادقة من غلول،  و ال یقبل إال من كسب طیب، ج رواه البخاري، -
3 .722، ص 2، ح 267البقرة ) أنفقوا من طیبات ما كسبتم : ( رواه البخاري ، باب قول اهللا تعالى -

4 .351رواه البخاري ، باب ال یدري  متى  یجيء المطر إال اهللا، ج ،ص -
.518و 507،ص 2رواه البخاري ؟، باب من أمر خادمھ بالصدقة و لم یناول بنفسھ ح - 5
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لزوج، و املراد مبا مجع وحصل من مال و رزق، فعل ماض مسند إىل ضمري يعود على ا' كسب'
.فهو يؤجر بسبب كسبه املالَ املُنفَق

بصيغتيه الفعلية واالمسية، ' الكسب'والذي يبدو من خالل السياقات التي ورد فيها لفظ 
باب مبعىن ما حيصله اإلنسان وجيمعه من مال أو رزق لنفسه ولغريه، هذا يف استعمل يف املعامالت

غري املعامالت فقد حيتمل لفظ الكسب ما حيصله، ويعمله اإلنسان من خري أو املعامالت أما يف
تقارب كبري، ألنّ لفظ الكسب لفظ عام يف مجيع األقوال واألفعال خريها شر، و بني الداللتني

، والسعي يف وشرها، نافعها وضارها، إالّ أنّ الداللة األصليـة للفّظ هي داللة اجلمع والطلـب
.أسباب العيش ، وهي الداللة التي ورد ا يف مواضع املعامالت 

:  ألفاظ املنح والعطاء
تضمن هذا احلقل جمموع األلفاظ الدالة على معىن املنح والعطاء الواردة يف صحيح البخاري، 

.النفقة واهلدية: وقد أحصيت منها اللّفظني
: النفقـة

:يف أربعة وعشرين موضعا من صحيح البخاري، نوردها جمملة يف اآليت' النفقة'ورد لفظ 
طرف احلديثرقم احلديثطرف احلديثرقم احلديث
احللف منفقة للسلعة1981نفقة الرجل على أهله 54
يشرب النفقة الرهن يركب بنفقته، و2375إذا أنفق الرجل على أهله حيتسبها55
وإنك مهما أنفقت من نفقة 2591إنك لن تنفق نفقة تبتغي ا وجه اهللا65
و لكن تنفق مثره2613حتى ال تعلم مشاهلا ما تنفق ميينه629
ما تركت بعد نفقة نسائي 2624ما أحب أنّ يل مثل أحد ذهب، فأنفقه كلّه1342
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من أنفق زوجني يف سبيل اهللا2686هللافلعلّه يعترب فينفق مما أعطاه ا1355
و الذي نفسي بيده لتنفق كنوزها2953إذا أنفقت املرأة من طعام بيتها 1359
وأنفقوا على أنفسهما منه3285فاليد العليا هي املنفقة1362
فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا3470اللّهم أعطى منفقا خلفا1374
ما أنفقه.. نفقة.. أَنفق أُنفق عليك4407فق ، املنفق ، ينفقمثل البخيل و املن1375
ما أنفقت من نفقة4899انفق عليه، فلك أجر ما أنفقت1398
فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار7091إنّ قومك قصرت م النفقة1507
و لكنها على قد نفقتك أو نصيبك1695

:  واملعىنالنفقة من حيث اللّفظ 
اسم من اإلنفاق يدل على حدث جمرد من الداللة على ' النفقة': من حيث اللّفظ والصيغة

ما أنفق الرجل على نفسه وعياله من الدراهم وغريها، : على) أنفق(الزمان ومعجميا تدل مادة 
حلضانة، ويقال ما يفرض للزوجة على زوجها من املال للطعام والكساء والسكن وا: والنفقة
. 1الزاد ينفق نفقا أي ينفد: النفقة

اسم لكلّ ما ينفقه الرجل على نفسه وعياله من الدراهم ' النفقة': النفقة من حيث املعىن
وغريها، ورد مخسة وثالثني مرة يف األحاديث املدونة أعاله، منها ثالث وعشرون يف املعامالت، 

مصدر دال على حدث جمرد من ' نفقة'، 2"على أهله حيتسبها صدقةنفقة الرجل:" rمنها قوله 
الزمان، واملراد منه ما يبذله الرجل ويصرفه من مال ورزق على أهله، وهم األوالد والزوجة 

.وغريمها ممن يدخل حتت كفالته
' أنفـق ' .3"إذا انفق الرجل على أهله حيتسبها فهو له صدقة:" rواملعىن نفسه جنده يف قوله 

الـدال  ) الرجل(فعل يدل على حدث متجدد من حيث املعىن، منقطع يف الزمان، مسند إىل لفظ 
على عموم الرجال، وهو مبعىن ما يبذله الرجل، وينفقه على العيال واألهل، وهذا املعىن جنـده يف  

، غري أنـه  )م والفعلاالس(يف باب املعامالت بصيغتيه ' النفقة'عموم األحاديث اليت ورد فيها لفظ 
:ورد مبعىن عام يف موضعني، مها

1 .1082و 1081، ص 5اللسان ،  مج : ینظر ابن منظور-
2 .30و 29،ص 1األعمال بالنیة والحسبة،جرواه البخاري، باب ما جاء أّن-
3 .30و 29،ص 1،جالحسبةوأن األعمال بالنیة : جاء رواه البخاري، باب ما-
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اللّهم أعط منفقا خلفا، : ما من يوم يصبح العباد فيه إالّ وملكان يرتالن، فيقول أحدمها:" rقوله -
دال على احلدث والـذّات  ' أنفق'اسم فاعل من ' املنفق'. 1"اللّهم أعط ممسكا تلفا: ويقول اآلخر

.ل املال والرزق، ويتطوع به يف شتى أبواب اخلرياملتصفة به، وهو الذي يبذ
مثل البخيل واملنفق، كمثل رجلـني عليهمـا جبتـان مـن     :" rوهو املعىن املستفاد من قوله -

.هنا هو املتطوع بالصدقة، املنفق للمال والرزق فيما يستحق النفقة' املنفق'، 2.."حديد
منفقـة  '". احللف منفقة للسلعة ممحقـة للربكـة  :" rهيف قول) مفعلة(كما ورد مرة بصيغة 

.مبعىن فنائها ونفادها، فهو من النفق، مبعىن انقطاع الشيء وذهابه' للسلعة
ما يبذله الرجل ويصرفه : هي) النفقة (والذي يبدو مما تقدم شرحه ، أن الداللة احملورية للفظ 

.أو ينفقه على نفسه وذويهمن ماله تربعا، أو يف مقابل عوض يبتغيه،

: اهلبة واهلدية
يف إحدى عشر موضعا من صحيح البخاري، نرصدها جمملة يف ' اهلبة واهلدية'ورد لفظا 

:اجلدول اآليت

طرق احلديثرقم احلديثطرق احلديثرقم احلديث
فينظر يهدي له أم ال2457بدنهيهديكمثل الذيمثل املهجر887

ال يباع وال يوهب2613هو هلا صدقة ولنا هدية1422

فإن العائد يف هبته كالكلب2841أم هبة: بيعا أم عطية ؟ أو قال 2103

كلي هذا وأهدي3875ولو أهدي إيل ذراع أو كراع2429

حىت تأتيك هديتك6578أهدية أم صدقة2437

العائد يف هبته كالكلب2449

: اللّفظ واملعىناهلبة من حيث 

1 .523و 522،ص 2، ج..)فأما من ؟أعطى واتقى : ( رواه البخاري ، باب قول اهللا تعالى-

2 .523، ص 2رواه البخاري، باب مثل المتصدق والبخیل، ج-
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: اسم من وهبت الشيء أهبه هبة وموهبا ، وتواهب الناس' اهلبة': من حيث اللّفظ والصيغة
.1"متليك العني بال عوض" وهب بعضهم البعض، وهي يف اللّغة مبعىن التربع، ويف الشرع

ض، وردت أربع مرات يف العطية اخلالية عن األعواض واألغرا' اهلبة': اهلبة من حيث املعىن
أو " بيعا أم عطية:" rيف قوله: صحيح البخاري، كلّها يف باب املعامالت، ثالثة منها بصيغة االسم

العائد " rمبعىن أن جتعل ملكك لغريك بغري عوض، واملعىن نفسه يف قوله' هبـة'، 2"أم هبة:" قال
هاهنا أن يعود ويرجع فيما ' هبة'، وورد مرتني بالصيغة نفسها واملعىن نفسه،.."يف هبته كالكلب

عن الرجوع يف اهلبـة، ومشبها الواهب العائد يف rملّكه غريه، فيسترده، ويف ذلك ي من النيب 
.يعود يف قيئه، وهو تشبيه فيه من القبح واالستكراه ما فيههبتـه بالكلب الذي 

تصدق بأصله، ال يباع :"rول يف قوله مرة بصيغة الفعل املبين للمجه' اهلبـة'كما ورد لفظ 
فعل مضارع مبين للمجهول مسند إىل غائب ' ال يوهب'،3"وال يوهب وال يورث، ولكن ينفق مثره

.يعود على املال املُتصدق به، مسبوق حبرف نفي، يدل على النهي على منحه والتطوع به ثانية
دل داللة حمورية هي التربع ومتليـك العـني بـال    ي' اهلبـة'والذي يستفاد مما سبق أنّ لفظ 

.عوض، أو العطية اخلالية عن األعواض واألغراض
: اهلدية من حيث اللّفظ واملعىن

مبعىن املفعول يدلّ على احلدث وما وقع عليه هذا احلدث ' اهلدية': من حيث اللّفظ والصيغة
المـه،  ، وقع فيه إدغام ياء فعيل يف ياء أهدى به، وهو على زنة فعيلةكما يكون مبعىن االسم، الدال على ما 

ما أهديت مـن  : البعثة بلطف، واهلدية: اهلدية: حيمل معان عدة، هي' اهلدية'أما معجميا فإنّ لفظ 
عم إىل احلرم قربة إىل اهللا تعـاىل،  : العروس، واهلدي: لطف إىل ذي مودة، واهلديما أهدى من الن

.4األسري: دياهل: وقيل
.5"ما يؤخذ بال شرط اإلعادة: اهلدية : "وجاء يف التعاريف

1 .277ص ،التعریفات:الشریف الجرجاني-

2 .772ص ،2جرواه البخاري، باب الشراء والبیع مع المشركین وأھل الحرب، -

3 .1017، ص 3رواه البخاري، باب وما للوحي أن یعمل في مال الیتیم، ج -

4 .وما بعدھا 775، ص 8مج ،سانلال:، ابن منظور43و 42، ص6المقاییس، مج: نظر ابن فارس-

5 .217التعریفات، ص : لشریف الجرجانيا-
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ما يقدم املرء من مال وحنـوه إىل غـريه بقصـد اإلكـرام     ' اهلدية': اهلدية من حيث املعىن
أهديت اهلدية، : وما كان إعطاء بأهديت، حنو. واإللطاف، وقد خص ما كان هديا داللة ديت

. 1يت إىل البيتوهد
مثان مرات يف األحاديث الشريفة املدونة أعاله، منها ثالثـة بصـيغة   ' اهلدية'وقد ورد لفظ 

هو هلا :" ، نكرة يف موضعني، ومضاف إىل ضمري املخاطب يف موضع، يف األحاديث'هدية'املفعول 
.2"صدقة ولنا هدية

كلّها مبعىن اإلحتـاف بـال شـرط    .4"يك هديتكحتى تأت:" ، وقوله3"أهدية أم صدقة:" rوقوله
.اإلعادة

مخس مرات بصيغة الفعل، اثنان بصيغة املضارع املبين للمعلوم، يف ' اهلدية'كما ورد لفظ 
مبعىن ' يهدي'5..."مثل املهجر كمثل الذي يهدي بدنه، مثّ كالذي يهدي بقرة، مثّ كبشا:" rقوله 

فينظر يهدى له أم :" rبصيغة املضارع املبين للمجهول يف قولهمبعىن يقرب إىل اهللا تعاىل، وواحدة 
أي ما يعطى من مال بسبب عمله ووظيفته، وهو مبعىن اإلحتاف بال شرط ' يهدى له'؟ 6"ال

.اإلعادة
كما ورد مرة بصيغة الفعل املاضي املبين للمجهول مسندا إىل ضمري املتكلّم العائد على النيب 

لو دعيت إىل ذراع أو كراع ألجبت، ولو أُهدي إيلَ ذراع أو كراع:"وسلم يف قولهصلى اهللا عليه 
.ما أحتف به إكراما من ذي مودة: هنا مبعىن' أُهدي'7"لقبلت

' أهدي'، 8"كلي هذا وأهدي فإنّ الناس أصابتهم جماعة:" rوورد مرة بصيغة األمر يف قوله 
.املودةأمر بالتربع وإحتاف الغري من ذوي 

بصيغيت االسم والفعل، أنّ لفظ ' اهلديـة'والذي يبدو من السياقات اليت ورد فيها لفظ 
.له داللة حمورية هي ما يؤخذ بال شرط اإلعادة من مال أو حنوه' اهلديـة'

1 .218، ص 5جبصائر ذوي التمییز، : ینظر الفیروز آبادي-

2 .547، ص 2جرواه البخاري، باب فرض صدقة الفطر، -

3 .910ص 2جرواه البخاري ، باب فبول الھدیة، -
4 .6559، ص6جرواه البخاري، باب احتیال العامل لیھدى لھ، -

5 .314، ص1رواه البخاري، باب االستماع إلى الخطبة، ج-
6 .917، ص2رواه البخاري، باب من لم یقبل الھدیة لعلة، ج-

7 .908ص ،2رواه البخاري، باب القلیل من الھبة، ج-

8 .1505ص ،4ج،رواه البخاري، باب غزوة الخندق-
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:ألفاظ الشهادة واليمني
: ل الداليل األلفاظ الدالة على الشهادة واليمني، وقد أحصيت منها لفظني،مهايضم هذا احلق

.الشهادة واليمني

:يف تسعة مواضع من صحيح البخاري، نوردها يف اآليت' الشهادة'ورد لفظ : الشهادة-1
طرق احلديثرقـم احلديثطــرق احلديـــثرقم احلديث

أيما مسلم شهد له أربعة2500إالّ اهللاما من أحد يشهد أن ال اله 128



306

ال تشهدين على جور2507أليست شهادة املرأة مثل نصف شهادة298
ويشهدون وال يستشهدون2508ائتين بالشهداء أشهدهم:فقال2169
شهادته...سبق شهادة أحدهم ميينه،2509"شهودك"2229
شهادة القوم، املؤمنون شهداء اهللا2499

:الشهادة من حيث اللّفظ واملعىن
مصدر على زنة فعالة، يدل على حدث جمـرد مـن   ' الشهادة': من حيث اللّفظ والصيغة

على معان عدة، ال خترج عـن أصـل   ' الشهادة'الزمان، وقد حيلّ حملّ االسم، ومعجميا يدل لفظ 
املوت يف سبيل اهللا، : طع، و الشهادةاخلرب القا: الشهادة: ، وقيل1حضور، وعلم وإعالم: واحد هو

ضـد الغيـب،   : حمضر الناس، الشهادة، الشاهد: امع من الناس، واملشهد: والشهادة واملشهد
.2اإلقرار: والشهادة

إخبار عن عيان بلفظ الشـهادة يف جملـس   :"ويف الشريعة كما يقول صاحب التعريفات هي
.3"القاضي حبق للغري على آخر

هي احلضور والعلم اإلعالم، ورد اللّفظ مخس عشـرة  ' الشهادة': الشهادة من حيث املعىن
ما :"rمرة يف األحاديث املدونة أعاله، كلّها يف باب املعامالت، عدا املوضع األول منها، يف قوله 

، 4"إالّ حرمه اهللا عن النـار من أحد يشهد أنّ ال اله إالّ اهللا وأنّ حممدا رسول اهللا، صدقا من قلبه،
فعل مضارع يدل على حدث متجدد يف املعىن مستمر يف الزمـان، دال علـى اإلقـرار    ' يشهد'

.rواإلعالم بوحدانية اهللا، وصدق نبوة حممد 
هاهنـا  ' شهادة''، 5"أليس شهادة املرأة نصف شهادة الرجل:" rوما كان يف املعامالت قوله

واملعـىن  . ضور، و الشهادة التي حتفظ وتؤدى، قصد اإلخبار ا للغري على آخـر مصدر مبعىن احل
.ذه الصيغة' الشادة'نفسه يف كلّ املواضع اليت ورد فيها لفظ 

: فقال ائتين بالشهداء أشهدهم، فقال:" rكما ورد اللّفظ ثالث مرات بصيغة الفعل، يف قوله
فعل مضارع دال على حدث متجدد يف املعىن، مستمر يف ' أشهدهم'، 6..."كفى باهللا شهيدا

.الزمان، مسند إىل ضمري املتكلّمني يراد به حضورهم وإقرارهم حبق املخرب على اآلخر

1 .221، ص3المقاییس، مج :ینظر ابن فارس-
2 .وما بعدھا629،ص2مجلسان العرب،:ینظر ابن منظور-

3 .135التعریفات،ص: الشریف الجرجاني-
4 .60و59،ص1علم قوما دون قوم، جرواه البخاري،باب من خص بال-

5 .116،ص1باب ترك الحائض الصوم،جرواه البخاري،-
6 .801،ص2باب الكفالة في القرض،جرواه البخاري،-
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فعل أمر مسند إىل ضمري املخاطب، مسبوق ' تشهدين'، 1"ال تشهدين على جور:".. rوقوله
.و امليل عن احلقبنهي دال على النهي عن الشهادة على الظّلم

' يشهدون'، 2"إنّ بعدكم قوما خيونون وال يؤمتنون، و يشهدون وال يستشهدون:"rوقوله
أي ال يطلب منهم ' ال يستشهدون'فعل مضارع مسند إىل ضمري اجلماعة، دال على احلضور، و

.إقرار وال إخبار أو إعالم مبا شهدوه وحضروه، ألنّ شهادم ال تقبل
فعل ماض دال على حدث ' شهد'، 3"أيما مسلم شهد له أربعة خبري أدخله اهللا اجلنة:"rلهوقو

.مقيد بزمن، مبعىن اإلقرار له باخلريية، واإلخبار بصالحه، وال يكون ذلك إالّ باحلضور
ائتين بالشهداء : فقال:"rبصيغة اسم اجلمع يف مواضع ثالثة يف قوله ' الشهادة'كما ورد لفظ 

.هم احلاضرون الذين يشهدون ما بيننا من عهد أو عقد' الشهداء'، "شهدهمأ
) اهللا(اسم مجع مضاف إىل لفظ اجلاللة ' شهداء'، "املؤمنون شهداء اهللا يف األرض:"rوقوله

.تكرميا وتشريفا، وهو مبعىن من يشهدون أمور الناس، فيؤدون الشهادة هللا على الناس
استخدم يف األحاديث السابقة مبعنيني ' الشهادة'د مما تقدم هو أنّ لفظ والذي يستفا

ومها معنيان ال خيرجان عن املعىن املركزي للّفظ املبين . أداء الشهادة، واإلقرار باحلق: أساسيني، مها
.سابقا، وهو احلضور، واإلقرار، واإلعالم

: اليمني
:عة مواضع من صحيح البخاري نرصدها جمملة يف اآليتيف سب' اليمني'ورد لفظ 

: اليمني من حيث اللّفظ واملعىن

1 .938،ص2باب ال یشھد على شھادة جور إذا أشھد،جرواه البخاري،-
2 .938،ص2رواه البخاري،باب ال یشھد على شھادة جور إذا أشھد،ج-

3 .935و934،ص2خاري،باب تعدیل كم یجوز؟، جرواه الب-

طرف احلديثرقـم احلديثطــرف احلديـــثرقم احلديث

اليمني على املدعى عليه4277فيمينك......من حلف على ميني2229
بأميان مخسني منكم5791.رجل حلف على سلعة2240
ميينك...حلفت على مينيوإذا 6248وميينه....سبق شهادة أحدهم ميينه2509
...ال أحلف على ميني، فأرى2964
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اسم على زنة فعيل، يدل على حدث جمرد من الزمان، ' اليمني': من حيث اللّفظ والصيغة
القوة، وقال : اليد، اجلارحة، واليمني: اليمني: ويف املعجم يدل اللّفظ على معان عدة، منها

: األصمعي يف قول الشماخ

.1تلقّـاها عرابـة باليميـن::      إذا ما رايـة رفعت ـد     

احللف : نقيض اليسار، واليمني: وقيل اليمني. 2احللف: الربكة، واليمني: أراد اليد اليمىن، واليمن
.3املرتلة: والقسم، واليمني
يف الشرع، تقوية أحد طريف اخلرب بذكر اهللا تعاىل أو التعليـق،  : اليمني:"لتعريفاتوجاء يف ا

.4"فإنّ اليمني بغري اهللا ذكر الشرط و اجلزاء حتى لو حلف أالّ حيلف
أصله اجلارحة اليد، مثّ استعري اليمني للتـيمن و السـعادة،   ' اليمني': اليمني من حيث املعىن

لحلف والقسم، ألنّ املتحالفني كأنّ أحدمها يصفّق بيمينه على ميني صاحبه، وقد وكذلك استعري ل
مثانية منـها  . عشرة مرات يف األحاديث املدونة أعاله، كلّها يف باب املعامالت' اليمني'ورد لفظ 

دال على معىن القسم واحللف بذكر اهللا تعاىل، وهو املعىن الشـرعي للـيمني،   ' ميني'بلفظ املفرد 
ورجل حلف :"rالذي ورد مرة وحده دون لفظ اليمني، يف قوله' احللف'لك لورود قرينة لفظ وذ

.، أي أقسم يف السوق ليغايل بسلعته.."على سلعة
.مبعىن األقسام واحللف' أميان'، "بأميان مخسني منكم:".rكما ورد مرة بصيغة اجلمع يف قوله

يف السياقات السابقة دلت على داللة حموريـة ' اليمني'والذي يبـدو مما سبق ذكره أن لفظ
.القسم واحللف: هي

:ألمانة والعهدا
يتضمن هذا احلقل األلفاظ الواردة يف صحيح البخاري، الدالة على معىن األمانة والعهد، وقد 

.األمانة، والعهد، والوصية: أحصيت منها ثالثة ألفاظ
:يف تسعة مواضع من صحيح البخاري، جنملها يف اآليت' األمانة'ظ ورد لف: األمانة-1

طرف احلديثرقـم احلديثطــرف احلديـــثرقم احلديث

فال تأمنوين... أيأمنين اهللا 3166إذا أؤمتن خان33
إن لكل أمة أمينا ، وإن أميننا3534إذا أؤمتن خان34

1 .1041، ص7مج ،اللسان:وابن منظور،158،ص6ج،شاھد في المقاییس البن فارسال-
2 .158ص،6مجالمقاییس،: ابن فارس-

3 .وما بعدھا1037ص ،7اللسان ،مج: ینظر ابن منظور-
4 .280صالتعریفات،: الشریف الجرجاني-
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أمينا، حق أمني... عليكم ألبعثن 3535فإذا ضيعت األمانة فانتظر59
فتقبض األمانة من قلبه6132اخلازن املسلم األمني1371
إنّ بعدكم قوما خينون وال يؤمتنون2508

: األمانة من حيث اللفظ واملعىن
اسم مبعىن املصدر، ضد اخليانة تدلّ على حدث جمرد من الزمان، ' األمانة': من حيث اللفظ

الثّقـة واألمـان،   : علـى ' األمانة'السم ما استؤمن عليه اإلنسان، و يف املعجم يدل لفظ ومبعىن ا
.1والوفاء...والطّاعة والعبادة، و الوديعة

تطلق على كلّ ما استودعه اإلنسان سواء من قبل اهللا تعاىل ' األمانة': األمانة من حيث املعىن
ي ال حتصى كالبصر والسعم التين والنة زمنيـة   ...معكالداخل، أو ما استودعه من قبل البشر ملـد

.كالودائع املالية وغريها، وهي يف ذلك كلّه تتضمن الثّقة وضد اخليانة
ثالث عشرة مرة يف األحاديث املدونـة أعـاله، كلّهـا يف بـاب     ' األمانة'وقد ورد لفظ 

' األمانـة '،2"ضيعت األمانة فانتظر الساعةفإذا :"...rاملعامالت، اثنان منها بصيغة املصدر يف قوله
ينـام  :" rوقولـه . لفظ عام هاهنا يف مجيع وظائف الدين، ويف أمانات األموال كالودائع وغريها

الرجل النومة، فتقبض األمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الكوكب فال يكاد أحـدهم يـؤدي   
.تزام األمر والنهي والوديعة والبيع، وهي ضد اخليانةهنا مبعىن الطّاعة وال' األمانة'3"األمانة

أي مأمون الغائلة، ليس له غـور وال  ' أمني'لفظ ،4"إنّ يف بين فالن رجال أمينا:"rويف وقوله
.مكر يخشى

وهو صفة مشبهة باسم الفاعل دال على املتصـف  ' أمني'كما ورد مخس مرات بصيغة فعيل 
هو مأمون الغائلة، الذي ليس له غور وال مكر خيشى، وهو املـأمون  ' األمني'راد من باألمانة، و امل

على مجيع احلقوق سواء أكانت هللا أم للعباد فعلية أو قولية، ويدخل يف ذلك ما كان يف املعامالت 
.من ودائع أو رهن أو غريها

اضـي املـبين للمجهـول    كما وورد اللّفظ أربع مرات بصيغة الفعل، يف موضعني بصيغة امل
فعـل ماضـي مـبين    ' ائتمن'" إذا اؤمتن خان:" عن صفات املنافقنيrيف معرض حديثه ' ائتمن'

1 .ومابعدھا620،ص7مجسان،الل: ابن منظورینظر-
2 .33،ص 1رواه البخاري باب من سئل علما وھو مشتغل في حدیثھ ، ج-

3 .2382، ص5رواه البخاري، باب رفع األمانة، ج-
4 .2384و 2883،ص 5ج ،رواه البخاري باب رفع األمانة-
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للمجهول مسند إىل ضمري الغائب العائد على املنافق الذي ال ذمة له وال عهد، فهو غري مـأمون،  
.   خيشى مكره

بصيغتيه االسم والفعل، ' األمانة'فيها لفظ والذي يبدو مما تقدم شرحه من السياقات اليت ورد
دال على معىن حموري هو كلّ ما استودعه اإلنسان من حقوق هللا عز وجلّ، أو حقـوق للعبـاد،   

.الثّقة والوفاء، والطّاعة: وقد خيرج إىل معان قريبة من هذا املعىن احملوري، مثل. وهو ضد اخليانة

: بعة مواضع من صحيح البخاري، جنملها يف اآليتيف س' العهد'ورد لفظ : العهـد-2
طرف احلديثرقم احلديثطــرف احلديـــثرقم احلديث

إن عاهد عليها أمسكها4743وإذا عاهد غدر134

أن أرسل إىل أيب بكر وابنه وأعهد5342لعلي أعهد إىل الناس195
ىت عهدتين فحاشايا عائشة م5685فيعطي اهللا ما يشاء من عهد وميثاق 773

وهو يتعاهده4653

: العهد من حيث اللّفظ واملعىن
مصدر على زنة فعل يدل على حدث جمرد من الزمـان،  ' العهد':من حيث اللّفظ والصيغة

وقد يستعمل مبعىن املفعول املعهود ويدل يف املعجم على معان عدة، ترجع يف جمموعها إىل أصـل  
العني واهلاء والدال أصل عندنا دال على معىن واحد، : عهد" ل صاحب املقاييسواحد، مثلما يقو

.1"أصله االحتفاظ بالشيء وإحداث العهد به: قد أومأ إليه اخلليل، قال
مرسوم يكتب للوالّة: االلتقاء واإلملام، والعهد: املوثق، والعهد: العهد الوصية، والعهد: وقيل

األمانة : العهد: كما قيل. 2"املطر النسمي: ستوثق به يف البيعات، و العهدالكتاب الذي ي: والعهد
. 3واليمني واملوثق، والذمة والضمان

يف األصل هو حفظ الشيء ومراعاته حاال بعـد حـال، مثّ   ' العهد': العهد من حيث واملعىن
.4استعمل يف املوثق الذي يلزم مراعاته وهو املراد

رد عشرة مرات يف األحاديث املدونة يف اجلدول، منها واحدة يف املعامالت، يف قوله وقد و
r د يف املعىن ' عاهد'" وإذا عاهد غدر:"...يف وصف املنافقفعل ماضي دال على حدث متجد

1 .167ص 4المقاییس، مج : بن فارسا-
2 .170ما بعدھا إلى و167،ص 4ینظر المصدر نفسھ، مج -

3 .114ص 4مصائر ذوي التمییز الفیروز أبادي، ج:  أباديینظر الفیروز-

4 .165التعریفات، ص : لشریف الجرجانيا-
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الدال على املشاركة، وهو مبعىن ما عاهد عليه غريه حيث يطلب ) فاعل(منقطع يف الزمان على زنة 
.ه والوفاء بهمنه حفظ

مثّ يفرغ اهللا :"...يف حديث طويلrويف غري املعامالت ورد اللّفظ تسع مرات، منها قوله 
هل عسيت إن فُعل ذلك بك أن : ، فيقول...من القضاء بني العباد، ويبقى رجل بني اجلنة والنار

أليس : فيقول اهللا له...ال وعزتك، فيعطي اهللا ما يشاء من عهد وميثاق،: تسأل غري ذلك؟ فيقول
هاهنا مبعىن الوفاء بالعقد الذي التزم ' العهد'ويتكرر ذلك مرتني، و1..."قد أعطيت العهود وامليثاق

يف املواضع األربعة من ' امليثاق'عطف عليه لفظ ' العهد'واملالحظ أنّ لفظ .به أمام اهللا عز وجلّ
.    هداحلديث، كلّها مبعىن العقد املوثق بيمني أو ع

إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب اإلبل املعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، :"rويف قوله
فعل ماض على زنة فاعل وال يفيد املشاركة، وهو مبعىن استمر على ' عاهده'، 2"وإن أطلقها ذهبت

. شدها وربطها

هي حفظ الشيء ومراعاته والوفاء به، ' دالعه'والذي يبدو مما تقدم أنّ الداللة احملورية للفظ 
وهو املعىن الذي أفاده اللّفظ يف موضع املعامالت، كما أفاد معىن العهد يف مواضع أخرى، ومعـىن  

.االستمرار واحملافظة يف مواضع أخرى
:الوصية-3

:يف أربعة مواضع من صحيح البخاري، نرصدها يف اآليت' الوصية'ورد لفظ 

الوصية من حيث اللّفظ واملعىن                           
على زنة فعيلة، وقع فيه إدغام ياء المه يف ياء فعيل، ' الوصية':من حيث اللّفظ والصيغة

لى حدث جمرد من الزمان، وقد حتلّ حملّ املفعول، أي ما أوصي به وهي مبعىن املصدر يدل ع
:  حتمل معان عدة، هي) وصي(اإلنسان، أما معجميا فإنّ مادة 

1 .277،278، ص 1، باب فضل السجود ، حرواه البخاري-
2 .باب استذكار القرآن و تعاھده رواه البخاري،-

طرف احلديثرقم احلديثطــرف احلديـــثاحلديثرقم 

أهلهفلما يئس من احلياة أوصى 3266إالّ ووصيته..له شيء يوصي به2587
مازال يوصيين جربيل باجلار5668فاستوصوا بالنساء3153
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، و الوصية يف اصطالح الفقهاء 2جريدة النخل حيزم ا: ، والوصية1ما أوصيت به: الوصية
.3"ما بعد املوتمتليك مضاف إىل:" كما يقول صاحب التعريفات هي

التقدم إىل الغري بأمر من األمور أن يفعل مما فيه صالح ' الوصية': الوصية من حيث املعىن
عند املوصي، وقد ورد اللّفظ مخس مرات يف األحاديث املدونة أعاله، كلّها يف املعامالت، واحد 

وصي فيه، يبيت ليلتني إالّ ووصيته ما حق امرئ مسلم، له شيء ي:" rمنها بصيغة االسم يف قوله
أن يعهد املرء يف تقسيم ماله ) امرئ مسلم(مضافة إىل ضمري يعود على ' وصيته'،4"مكتوبة عنده

.بعد موته، مبا يراه وهذه يف باب املعامالت
وورد أربع مرات بصيغة الفعل اثنان منها بصيغة املضارع الدال على حدث متجدد يف املعىن 

مبعىن يعهد ' يوصي'..." ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه:" rستمر يف الزمان، يف قوله م
.باملال أو غريه، وميلّكه ملا بعد املوت

املراد يستعطفين عليه ' يوصي'، 5"مازال يوصيين جربيل باجلار حتى ظننته أنه سيورثه:" ويف
.ويذكّرين حبقوقه علي
فعل ماضي دال على ' أوصى'" فلما يئس من احلياة أوصى أهله:" غة املاضي يفوورد مرة بصي

.حدث متجدد يف املعىن منقطع يف الزمان، واملراد عهد إىل أهله وأمرهم
على ' استوصوا'، 6"فاستوصوا بالنساء خري، فاستوصوا بالنساء"كما جاء مرة بصيغة األمر يف

ضمري اجلماعة، واملقصود مجيع املسلمني مأمورون باإلحسان إليهن،  فعل أمر  مسند إىلمرتني،
.والتواصي فيما بينهم باإلحسان إليهن

، حيمل داللة )االسم والفعل(بصيغتيه ' الوصية'والذي يبدو من السياقات اليت ورد فيها لفظ 
بعـد املـوت، أو الشـيء    ما يوصل من كالم قصد النصيحة والوعظ، أو متليك ملا : حمورية، هي

.املوصى به

1 .811، ص 8اللسان، مج : ینظر ابن منظور-

2 .454،ص 4ج،القاموس المحیط: ینظر الفیروز أبادي-

3 .273التعریفات، ص : الشریف الجرجاني-

4 .273ص 3رواه البخاري، باب الوصایا، ج-

5 .2239ص 5جرواه البخاري، باب الوصاء بالجار،-

6 .1212ص ،3ج،309البقر " یفةلمالئكة إني جاعل في األرض خلوإذ قال ربك ل:" رواه البخاري باب ق قولھ تعالى-
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:ألفاظ الدين والرهان والكتابة
الدين والرهان، والكتابة، الواردة يف صـحيح  : يتضمن هذا احلقل األلفاظ الدالة على معاين
.األجل، الدين، الغرم: البخاري، و التي أحصيت منها ثالثة ألفاظ، هي

:يف تسعة مواضع من صحيح البخاري، جنملها يف اآليت' األجل'ورد لفظ : لألجا- 1

طرف احلديثرقم احلديثطــرف احلديـــثرقم احلديث



314

أكتب عمله ، ورزقه وأجله3036فما الرزق و األجل فيكتب312
األمم منخالإنما أجلكم يف أجل من 3272عاجل أمري وآجله: أو قال1109
وهذا أجله حميط به6054عنده بأجل مسمىوكل 1224
أعذر له إىل امرئ أجر أجله6056وزن معلوم إىل أجل معلوم2125
اآلجل...فدفعه إليه إىل أجل مسمى2169

:األجل من حيث اللّفظ واملعىن
مان، يدل على حدث جمرد من الز) فعل(اسم على وزن ' األجل': من حيث اللّفظ والصيغة

غاية الوقت يف حمل الدين وغريه، : األجل: معان مخسة متباينة، هي) أجل(ويف املعجم حتمل مادة 
يف اجلواب كأنه يريد انتـهى وبلـغ   ) أجل(مصدر أجل عليهم شرا، أي جناه وحبثه، و: واألجل

لها تشترك يف ، وهذه املعاين يف جمم2املوعد: العمر، واآلجل مدة الشيء، واألجل: واألجل، 1الغاية
.الداللة على الزمن

هو غاية الوقت احملدد يف كلّ شيء، ورد اثنيت عشرة مرة يف ' األجل':األجل من حيث املعىن
من أسلف :" rاألحاديث املدونة أعاله كلّها باملعىن نفسه، منها أربعة يف باب املعامالت، يف قوله

اسم نكرة موصوف بلفظ ' أجل'، 3"علوميف شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، وأجل م
دال على وجوب حتديد الوقت وتعينه يف بيع السلف أو السلم، وهو بيع على موصوف ) معلوم(

.يف الذّمة ببدل يعطي عاجال
أنه ذكر رجال من بين إسرائيل، سأل بعض بين إسرائيل أن :" rويف حديث طويل يقول

مثّ التمس مركبا أجل مسمى، فخرج يف البحر فقضى حاجته، فدفعها إليه إىل...يسلفه ألف دينار،
أجل 'هاهنا ثالث مرات، األوىل ' األجل'تكرر لفظ . 4...."يركبها يقدم عليه لألجل الذي أجله

معرفة دال على وقت حمدد '  ..األجل الذي'نكرة موصوفة مبعىن وقت حمدد معين، والثانية ' مسمى
بصيغة الفعل املاضي الدال على احلدث يف زمن منقطع، مسند ' أجله'الثة معلوم بني الطرفني، والث

.إىل ضمري الغائب يعود على الذي عليه الدين، وهو مبعىن الوقت احملدد املعلوم
أما يف غري باب املعامالت فقد ورد اللفظ سبع مرات كلّها مبعىن الوقت املضروب عمـرا  

إنّ هللا ما أخذ وله ما أعطى، وكلّ عنـده بأجـل   :" اهللا عليه وسلملكلّ إنسان، منها قوله صلى 

1 .64، ص 1المقاییس، مج : ینظر ابن فارس-

2 .130و 129، ص 6اللسان، مج : ینظر ابن منظور-

3 .781، ص 2رواه البخاري، باب السلم في وزن معلوم، ج -

4 .801ص ،2ج،رواه البخاري، باب الكفالة في القرض و الدیون باألبدان وغیرھا-
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اسم نكرة موصـوفة، دال علـى وقـت معلـوم حمـدد،      ' أجل'1"مسمى، فلتصرب ولتحتسب
اسم مضاف إىل ضمري يعود على غائب هو اإلنسان ' آجله'" أكتب عمله، ورزقه و أجله"...ويف

.مطلقا، و املراد عمره أو وقت موته
داللة حمورية هي الوقت احملدد أو غائب الوقـت  ' أجل'ذي يبدو مما تقدم ذكره أنّ للفظ وال

الوارد يف باب املعامالت، أما يف غري ' األجل'احملدد لقضاء الدين، وهذا هو املعىن املستفاد من لفظ 
.املعامالت فقد دلّ على معىن عمر اإلنسان واملوت

:يف مثانية مواضع من صحيح البخاري، هي' دينال'ورد لفظ : الدين-2

الدين من حيث اللّفظ واملعىن                        
يدل على حـدث جمـرد مـن    ) فعل(مصدر على زنة ' الدين': من حيث اللّفظ والصيغة

مال وحنو، ويف املعجم يدل لفـظ  الزمان، حيلّ حملّ االسم الدال على مسمى، وهو ما يستدان من 
الدين املعاملـة  : على معان عدة ترجع يف عمومها إىل أصل واحد هو االنقياد والذلّ، قيل) الدين(

:الباب املطّرد ألنّ فيه كلّ الذلّ، والذًلّ، ولذلك قيلدينا، إما أخذا وإما إعطاء، والدين من قياس
: الـدين :" وقيـل ،3"الدين كلّ شيء ليس حاضـرا :" وقيل،2"الدين ذل بالنهار، وغم بالليل"

.  4"القرض، ومثن املبيع
، وقـد ورد  5الصحيح هو الذي يسقط إالّ باألداء أو اإلبراء' الدين': الدين من حيث املعىن

هـو  مثان مرات يف األحاديث املدونة آنفا يف اجلدول، كلّها يف باب املعامالت، وهي مبعىن واحد، 
يا كعب، :" rما ثبت يف الذمة وله أجل وال يسقط إالّ بأداء أو إبراء، يقول : املعىن الشرعي للّفظ

1 .432و 431ص ،2خاري، باب م یرخ من البكاء في غیر نوح، جرواه الب-

2 .320و 319، ص 2، مج المقاییس: ینظر ابن فارس-

3 .758، ص7اللسان، مج : ینظر ابن منظور-

4 .125المصباح، ص : لفیومي-

5 .111التعریفات، ص: الشرف الجرجاني-

طرف احلديثرقم احلديثطــرف احلديـــثرقم احلديث

هل عليه دين2168ضع من دينك هذا445

فمن تويف من املؤمنني فترك دينا2176أرأيت لو كان على أمك دين1754
إالّ دينارا أرصده لدين2258فدين اهللا أحق أن يقضى1852
وضلع الدين وغلبة الرجال2736كان تاجر يداين الناس1972



316

اسم مضاف إىل ضمري املخاطب، وهو مصـدر دال علـى   ' دينك'، 1"ضع من دينك هذا:" قال
.السلف الذي ال يسقط إالّ بأداء أو إبراء، واملعىن نفسه يف جلّ األحاديث

: كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قـال لفتيانـه  :" rبصيغة الفعل يف قوله وقد ورد
فعل مضارع على صيغة يفاعل صيغة املشاركة،' يداين'، 2.."جتاوزوا عنه، لعلّ اهللا أن يتجاوز عنا

.إالّ بأداء أو إبراءدال على أحد العوضني نقدا أو غريه، وهو السلف الذي ال يسقط 
هي ما ثبت يف الذمة ووجـب أداؤه  ' الدين'ي يالحظ مما تقدم أنّ الداللة احملورية للفظ والذ

.إالّ بأداء أو إبراءيسقط من قرض مؤجل وغريه، وهو الذي ال 
:يف ثالثة مواضع من صحيح البخاري، هي' الغرم'ورد لفظ : الغرم-3

-قول النيبr...":ي أعوذ بك من املث :"...وقوله-، 3"أمث واملغرماللّهم إنجل إذا غرم، حدإنّ الر
.5"ادع غرماءك فأوفهم:"...rوقوله-. 4"فكذب، ووعد فخلف

:الغرم من حيث اللّفظ واملعىن
اسم يدلّ على حدث جمرد من الزمان على زنة فعل، يدلّ ' الغرم': من حيث اللّفظ والصيغة

.6غارم عليه دين، والغرمي الذي له الدين، والذي عليه الدين مجيعاالدين، ورجل : يف املعجم على

الدين مطلقا، ورد يف ثالث مرات يف األحاديـث املـذكورة   ' الغرم':الغرم من حيث املعىن
مصدر وضع ' املغرم'" اللّهم إني أعوذ بك من املأمث واملغرم:"rيف قوله) مفعل(سابق، األوىل بصيغة 

سم، يدلّ على الدين الذي جيد وفاءه، أو الدين مطلقا، وقد يراد بـه مغـرم الـذّنوب    موضع اال
. واملعاصي، أو الدين الذي يكرهه اهللا أو فيما جيوز، ويعجز عن أدائه

مجع غرمي والغرمي هو الذي ' الغرماء'" ادع غُرماءك فأوفهم:" rوورد بصيغة اجلمع يف قوله 
.له الدين

فعل ماض دال على حـدث،  ' غرم'.." إنّ الرجل إذا غرم:"rا ورد بصيغة الفعل يف قولهكم
.يراد به إذا صار عليه دين يعجز عن الوفاء به

1 .175ص 1جا رواه البخاري، باب التقاضي والمالزمة في المسجد، -

2 .731،ص 2رواه البخاري، باب من أنظر معسرا، ج-

3 .286،ص 1رواه البخاري، باب الدعاء قبل السالم، ج-

4 .964ص ،2بین الغرماء و أصحاب المیراث، جرواه البخاري، باب الصلح -

5 .964، ص2رواه البخاري، باب الصلح بین الغرماء وأصحاب المیراث، ج-
6 .397، ص 7اللسان ، مج : رینظر ابن منظو-
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ما : أنّ الداللة احملورية هلذا اللّفظ هي' الغرم'والذي يبدو من السياقات الذي ورد فيها لفظ 
.عجز عن أدائهاستدين فيما يكرهه اهللا أو فيما جيوز مثّ

:يف ستة مواضع من صحيح البخاري، هي' العسرة'ورد لفظ : العسرة
طرف احلديثرقم احلديثطــرف احلديـــثرقم احلديث

فإذا رأى معسرا1972يسروا وال تعسروا69

من جهز جيش العسرة2626فإنما بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين217
يسروا وال تعسروا2873فتياين أن ينظروا املعسركنت آمر1971

:العسرة من حيث اللّفظ واملعين
يدلّ على حدث جمرد من ) فعل(مصدر على زنة ' العسرة': من حيث اللّفظ والصيغة
نقيض الصعوبة والشدة فالعسر: العسر: معان عدة، هي) عسر(الزمان، ويف املعجم حتمل مادة 

نقيض : قلّـة ذات اليد، واملعسر: والعسرة، 1اإلقالل، ألنّ األمر ضيق شديد عليه: سر، والعسرالي
. 2صار ذا عسرة وقلّـة ذات اليد: املوسر، ومعسر

الضيق والشدة، ورد سبع مرات يف األحاديث املدونة ' العسرة': العسرة من حيث املعين
نتان منها بصيغة املضارع املسبوق بنهي، مسند إىل ضمري أعاله، كلّها يف باب املعامالت، اث

مضارع دال على حدث مسبوق بنهي مسند ' ال تعسروا'3"يسرو وال تعسروا:" rاجلماعة يف قوله
إىل ضمري املخاطبني وهم عموم املسلمني، يدل على النهي عن التشديد يف األمور كلّها وعدم 

.التضييق فيها
4"فإنما بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين:"...rيف قوله) معسر(مرات بصيغة وورده ثالث 

اسم فاعل مجع،  دال على أنه من شأنكم عدم التعسري، ملا جلبه الشرع من اليسر ورفع ' معسرين'
.احلرج ودفع التضييق

املوسر، وهو ذو ، هو نقيض 'املعسر' " املعسروا كنت آمر فتياين أن ينظر:"..rويف قوله
فإذا رأى :" rالعسرة وقلّـة ذات اليد، أي ضيق احلال من جهة عدم املال، واملعىن نفسه يف قوله

".معسرا

1 .319، ص 4المقاییس، مج : ینظر ابن فارس-

2 525و 524، ص 3اللسان، مج : ینظر ابن منظور-

3 رواه البخاري، باب ما كان النبي- r .38، ص1ي تخولھم بالموعظة والعلم كي ال ینّفروا،ج
4 .89، ص1رواه البخاري، باب صب الماء على البول في المسجد، ج-
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' العسرة'1"من جهز جيش العسرة فله اجلنـة:"rكما ورد مرة يف غري املعامالت، يف قوله 
.ظَّهر والزاد واملاءملا فيها من صعوبة وعسر يف ال) عسرة(يف غزوة تبوك، ومسيت

ضيق ذات -: استخدم يف احلديث الشريف مبعنيني مها' العسر'والذي يبدو مما تقدم أنّ لفظ 
اليد ماال، والشدة والضيق والصعوبة، والداللة الثّانية أعم من األوىل، ألنّ اللّفظ حلقه التخصيص 

.يف املعامالت

1 .1021، ص3،ج..رواه البخاري، باب إذا وقف أرضا أو بئرا-
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خامتة

:مةـخات
راسة ألفاظ العقائد والعبادات واملعامالت يف صحيح البخاري، قد تناولت بالبحث والد

بوي على املستوى اإلفرادي للكلمات وحاولت جهدي الكشف عن بعض أسرار البيان الن
داللة، ودراسة األلفاظ من كتب رت عليه املكتبة العربية يف موضوع الواأللفاظ، مستعينا مبا توفّ

به من أراد مواصلة يهتدي أن تكون دليال ونرباسا عا إىل نتائج ومثار أرجوومعاجم، متطلّ
.والتنقيب يف هذا املوضوعالبحث

وتتمثل النتائج املتوصراسة فيما يليل إليها من خالل هذه الد:
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ية املتداولة حديثا كانت معروفة لدى علماء العرب إنّ الكثري من املفاهيم واملصطلحات الدالل–1
القدامى لغويني كانوا أم أصوليني، لذلك تضمنت مصنم الكثري من التعريفات الداللية يف جمال فا

.اللّغة وعلم األصول
غوية خاصة قضية الداللة، يقتضي من الباحث اإلستعانة واملزاوجة إنً تناول بعض القضايا اللّ-2

بني النسق الترس اللّراثي ومناهج الدى حتقّغوي احلديث، حتراسة أهدافها، ويصل الباحث إىل ق الد
.مبتغاه

فات ومدونات هو يف حاجة ماسة إىل الكثري فه أسالفنا من مصنغوي الذي خلّراث اللّالتإنّ-3
ائنا القدامى ارسني العرب احملدثني، قصد الكشف عن مدى إسهام علممن جهود الباحثني والد

رة غوي، حيث ظهرت عندهم أفكار وأعمال مبكّرس اللّوعطائهم العلمي يف خمتلف جماالت الد
رس اللّيف صميم مباحث الدرس الداليل خصوصاغوي عموما والد.

4-نظرية احلقول الداللية نظرية عربية خالصة، إذ اتضح من خالل هذا البحث أنً علماء تعد
نات، فهم الذين أرسوا أسس بدعوا يف هذا اال تنظريا وتصنيفا للكتب واملدوالعرب القدامى قد أ

هذه النظرية وأصفوا معاجم تشتمل على الكلمات حني ألّة من الزمان،لوا أصوهلا، قبل قرون عد
املتجانسة، واهتمامهم باملعاين ذات الصيغة الواحدة، غري أنه من الضروري املزاوجة بني اآلراء 

.ف معجما أو معاجم وفق نظام احلقول الدالليةها وحديثها حتى نصنقدمي
5-غويني قدميهم وحديثهم، بعد أن رسني واللّالقد نالت الكلمة احلظ الوافر من اهتمام الد

اس يف كلّ حني وآن، سواء كانت هذه الكلمة فرضت نفسها وبسطت هيمنتها على أمساع الن
اللة على احلياة اجتماعيا ة، ملا للكلمة من قوة تعبريية يف الدمنطوقة ملفوظة أو مكتوبة خمطوط

.اخل...وعلميااوثقافي
6-تعترب النغوية حنوها طبيقات اللّصوص احلديثية ثروة لغوية غري مستثمرة كما ينبغي يف جمال الت

غة يف دقةل مناذج مثالية للخطاب العلمي القائم على أسس اللّوصرفها ومعجمها، إذ متثّ
االصطالح، وجودة الصريف سجل ومدونة لغوية، ال تنفد ياغة، وبذلك فإنً احلديث النبوي الش

.أسرارها وال تنقضي عجائبها
7-أكًدت الدراسة مبا ال يدع جماال للشكريف، يف أنً االحتجاج بنصوص احلديث النبوي الش

روريا ومطلبا علميا، يفرضه مسو أمرا ضغة حنوها وصرفها ومعجمها وتركيبها، يعدجماالت اللّ
ر احلاصل يف شتى مناحي لغة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وتقتضيه متطلبات التطوةدرجة فصاح
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ريف على رت لغة احلديث الشاخل، فقد توفّ...احلياة  العلمية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
ألفاظ ومصطلحات قوياالت احلياتيلة بكلّة الصاة اليت ختصى يب صلّاإلنسان، ذلك أنً كالم الن

يصدر يف فراغ، وإنما كان حافال باملالبسات احلسية واملعنوية املؤثرة يف بيئته ملاهللا عليه وسلم 
.غويةاللّ
8-سجراسة توافقا دالليا يف الكثري من املواضع بني الدالالت املعجمية الواردة يف كتب لت الد
راسة يف هذا البحث، ويعود السبب يف ياقية لأللفاظ والكلمات املقصودة بالدالت السغة، والدالاللّ

.عاشه من مواقفكان جيري من أحداث وماذلك إىل تفاعل النيب صلى اهللا عليه وسلم مع ما
9 -سجلت الدذّغة، إذ كثريد ألفاظ اللّراسة ظاهرة جتد من األلفاظ العربية اليترت بت وحتض

ت عن كثري من ألفاظ اجلاهلية، كما نشط استعمال بعض األلفاظ اليت كانت مهملة يف لّوخت
اجلاهلية كألفاظ الصالة والزكاة والصاخل، وغريها من املفردات اليت أحياها الدين ...وم، واحلج

.ة وإجيابيةيها حركجديدة كلّفيها معايناإلسالمي، وبثّ

بعض الكلمات بعد جميء اإلسالم، منها على سبيل املثال ال سجلت الدراسة تطور معاين -10
الذي تطور معناه من اخلصوص إىل العموم، فبعدما كان يدل على معىن ' الصالة'احلصر لفظ 

الدعاء الذي هو جزء من الصالة، صار يدل على العبادة املعروفة، واليت تتشكّل من القيام 
من داللته على العموم إىل الداللة على ' الصيام'ور معىن لفظ كما تط. والركوع والسجود والدعاء

. اخلصوص هو املعىن املتداول للصيام يف الشرع اإلسالمي
11-سجلت الدريف قد جاء بألفاظ ودالالت جديدة، مل تكن راسة أنً احلديث النبوي الش

ادات أو املعامالت، اليت جاء ا ق بالعقائد أو العبمعروفة يف العصر اجلاهلي، سواء منها ما تعلّ
ين اجلديدالد.

12-راسة عن بعض ألفاظ العقيدة، وألفاظ العبادة وألفاظ املعامالت اليت سادت يف كشفت الد
ين عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وبقيت متداولة إىل يومنا هذا، الرتباطها  الوثيق بقضايا الد

اإلسالمي يف بعديه التعبشريعي املعاماليتدي والت.
13-كما سجراسة تغيريا جذريا يف أمساء اجلاهلية، كيف ال وقد ساهم النيب صلى اهللا لت الد

عليه وسلم يف عملية التقيلسمية والتفاستعملت .ين اجلديدب، وفق املعاين والقيم اليت اقتضاها الد
. ألفاظ بدالالت ختتلف عما كانت عليه يف االستعمال اجلاهلي
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14-مل تسجريف ل الدراسة يف األحاديث املدروسة ألفاظا غريبة، إذ جاءت لغة احلديث الش
.خالية من املفردات واأللفاظ النابية أو الغربية

15-حاولت الدم معجما لغويا خاصا ببعض ألفاظ العقائد وألفاظ العبادات، راسة أن تقد
.ريف من خالل صحيح البخاريالشوألفاظ املعامالت، الواردة يف احلديث النبوي

16-راسة  أنً الكثري من األلفاظ احلديثية يتوقف على حتديد معانيها ضبط كما سجلّت الد
ما هلذه األلفاظ واملصطلحات من كبري دور يف توثيق الصلة رعية،وتفسري الكثري من األحكام الش

عرب يف اجلاهلية على ألفاظ تدل على معاين رعية األصولية، فقد تعارف الوالشغويةبني العلوم اللّ
خمصوصة، وبعد جميء اإلسالم أصبحت بعض األلفاظ هلا مدلوالت غري تلك اليت كانت معهودة 

. من قبل
17-توصي الدصة يف راسة الدارسني والباحثني على القيام بإجراء دراسات وحبوث لغوية متخص

ريف خاصة منها الميدان احلديث النبوي الشدراسات التاملة لكلّطبيقية الشرس مستويات الد
لغة احلديث جاءت بلسان عريب فصيح ، ألنّ)حنوا وصرفا ومعجما وتركيبا وأسلوبا (غوي اللّ

وتية رفية أو الصحوية أو الصتنحبس يف بوتقة القواعد النملغة وىل رحاب اللّإامتدت تراكيبه 
.فحسب

ريف منهلفلغة احلديث الشحافلةنة خصب ومدووالبدائع ،فظيةر اللّربالكنوز والد
وإن مل تكن من الوحي إالّاألسلوبية، فألفاظه حىتها جاءت من سبيلهأن.
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.فهرس املصادر واملراجع-1
.فهرس اآليات القرآنية-2
.فهرس األبيات الشعرية-3
فهـرس احملتـويـات         -4
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فهرس املصادر واملراجع

فهرس املصادر واملراجع
رة برواية ورش عن نافع املدين، جممع خادم احلرمني القرآن الكرمي، مصحف املدينة املنو

الشريفريفني، امللك فهد لطباعة املصحف الش.
:املصــــدر- 1

د اهللا حممد إمساعيل البخاري اجلعفي، نشر مشترك، موفم عبوإلمام أبا: صحيح البخاري-1
للن1992، اجلزائر،مليلةعني شر والتوزيع شر، دار اهلدى للطباعة والن.

:املراجـــــع- 2
.1980، 4، طداللة األلفاظ ، مكتبة األجنلو املصرية_ : إبراهيم أنيس _ 1

.1990، 2طملصرية،العربية، مكتبة األجنلو االلّهجاتيف_ 
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النهاية يف غريب احلديث واألثر ، حتقيق طاهر أمحد الزاوي      ) : د الدين أبو السعادات املبارك(ابن األثري _ 3
.و حممود حممد الطناجي، دار الفكر ببريوت لبنان، دط، دت

.2003بنان، دط، التصور اللغوي عند علماء األصول، دار املعرفة، بريوت ل: أمحد عبد الغفّار-4
الصورة البالغية عند عبد القاهر اجلرحاين، دار طالس للدراسات والترمجة والنشر                             : أمحد علي دمهان_ 5

.1،1986دمشق ط
البحث اللّغوي عند العرب مع دراسته لقضية التأثري و التأثر، عامل الكتب، القاهرة      : أمحد خمتار عمر_ 6
.            8،2003ط

.2003، 8علم الداللة، عامل الكتب، القاهرة، ط-
.199، 2مبادئ اللّسانيات ،دار الفكر،بريوت لبنان ط: ورمد قدأمحد حم_ 8
قاسم، دار املعرفة بريوت لبنان                                   معجم ذيب اللغة ،حتقيق رياض زكي ): حممد بن امحد ( األزهري -9
2001، 1ط

شرح ألفية ابن مالك، مطبعة البايب احلليب ،القاهرة، دط، ): أبو احلسن علي نور الدين(األمشوين _ 10
1939          .

الكتاب العريب، بريوت اإلحكام يف أصول األحكام ، تح سيد اجلميلي، دار) : علي بن حممد(اآلمدي _ 11
.1984، 1لبنان، ط

اإلنصاف يف مسائل اخلالف، حتقيق جودة مربوك                             ): أبو الربكات عبد الرمحن( ابن األنباري _ 12
.، دت 1مكتبة اخلاجني، مصر،ط

العصرية، صيدا بريوت، األضداد، حتقيق أبو الفضل إبراهيم، املكتبة): حممد بن القاسم(ابن األنباري- 13
. 2002، 1ط

املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي، دار الدعوة دار سحنون، استانبول تونس، :آرنت رافن وِنسنِك- 14
.1988دط، 
خزانة األدب ولب لباب لسان العرب،تقدمي وعناية حممد نبيل طريف، ): عبد القادر بن عمر(البغدادي - 15

. 1998، 1ت لبنان، طدار الكتب العلمية، بريو
.1986، 1علم الداللة، ترمجة أنطوان أبو زيد، منشورات عويدات، بريوت لبنان، ط: بيار غريو- 16
األمساء والصفات، حتقيق أمحد حيدر، دار الكتاب العريب، بريوت ): أبو بكر بن احلسني بن علي(البيهقي- 17

. 1994، 2لبنان، ط
1999الدولية، دط، اجلامع، بيت األفكار: الترمذي - 18

.2001، 4اللغة بني الوصفية واملعيارية، دار الكتب، القاهرة، ط: متام حسان- 18
.2004، 4اللغة العربية معناها ومبناها، عامل الكتب، القاهرة،ط-
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فهرس اآليات القرآنية الكرمية
رقم اآليةالسورةنص اآلية

05الفاحتةإياك نعبد و إياك نستعني  
04الفاحتةاهدنا الصراط املستقيم                 

31البقرةوعلّم آدم األمساء كلّها 
34البقرةوال تقربا هذه الشجرة

59وإذ استسقى موسى لقومه
113البقرةومن اظلم ممن منع مساجد اهللا أن يذكر فيها امسه وسعى يف خراا   

115وقالوا اتخذ هللا ولدا
185ي قريبفإن

202سريع احلساب
229البقرةوال تتخذوا آيات اهللا هزوا

26آل عمرانقل اللّهم مالك امللك تويت امللك من تشاء وترتع امللك ممن تشاء
49آل عمرانإذ يلقون أقالمهم أيهم يكفل مرمي

96آل عمرانإنّ أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعاملني           
101وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم آيات اهللا وفيكم رسوله

159خيتص برمحته من يشاء
164آل عمرانلقد من اهللا على املؤمنني إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم

24النساءفما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة
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43النساءأو المستم النساء 
73النساءكنت معهميا ليتين 

85النساءإنّ اهللا كان على كلّ شيء حسيبا
91النساءودية مسلّمة إىل أهله إالّ أن يصدقوا

103النساءإنّ الصالة كانت على املؤمنني كتابا موقوتا
07املائدةفاغسلوا وجوهكم و أيديكم إىل املرافق                               

66املائدةد يد اهللا مغلولة غلّت أيديهم بل يداه مبسوطتان          وقالت اليهو
106املائدةولو كان ذا قرىب                                                       
31األنعاموهو أسرع احلاسبني                                                   

165األنعاموهو سريع العقاب        
36األعرافحتى إذا اداركوا فيها مجيعا                                            
51األعرافهدى ورمحة لقوم يؤمنون                                              

126هل تعلمويذرك وءاهلتك                   
138األعرافيعكفون على أصنام هلم                                                
180األعرافهل تعلم له مسيا                                                        

195عرافاألأم هلم أيد يبطشون ا             

29التوبةحتى يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون                               
73التوبةيف جنات عدن                                                         
112التوبةإنّ اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم و أمواهلم بأنّ هلم اجلنة             

129التوبةقد جاءكم رسول من أنفسكم                                        ل
204التوبةخذ من أمواهلم صدقة تطهرهم و تزكيهم ا                          
09هودولئن أذقنا اإلنسان منا رمحة مث نزعناها منه                            

54هودجبار عنيد                                    عصوا رسله واتبعوا كلّ
106هودو أما الذين شقوا ففي النار 

26يوسفوشهد شاهد من أهلها                                                 
45يوسفوقال الذي جنا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون      

50يوسفيب أحسن مثوايإنـه ر
53يوسفارجع إىل ربك                                                         
75يوسفوفوق كل ذي علم عليم                                               
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82فيوسواسأل القرية اليت كنا فيها و العري اليت أقبلنا فيها وإنا لصادقون       
91يوسفتاهللا لقد آثرك اهللا علينا

100يوسفوخروا له سجدا                                                        
109يوسفورفع أبويه على العرش                                                 

38يمإبراهربنا إين أسكنت من ذرييت بواد غري ذي زرع عند بيتك 
24احلجرولقد علمنا املستقدمني منكم و املستأخرين                            
49احلجرنبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم                                      
ولو يواخذ اهللا الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم 

على أجل مسمى        
61النحل

واهللا جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنني 
وحفدة           

72النحل

79النحليف جو السماء
120النحلإنّ إبراهيم كان أمة قانتا هللا حنيفا ومل يكن من املشركني             

13اإلسراءوخنرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا                         
20اإلسراءكالً مند هؤالء وهؤالء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك حمظورا   
23اإلسراءوقضى ربك أالّ تعبدوا إالّ إياه                                         
28اإلسراءابتغاء رمحة من ربك ترجوها                                          
109اإلسراءقل ادعوا اهللا أو ادعوا الرمحن أيا ما تدعوا فله األمساء احلسىن         

28الكهفأغفلنا قلبه
فإما ترين من البشر أحدا فقويل إني نذرت للرمحن صوما فلن أكلّم 

اليوم إنسيا 
26مرمي

38طـه"                      فاقذفيه يف اليم فليلقه اليم بالساحل
40طـهإذ متشي أختك فتقول هل أدلّكم على من يكفله                      
71طـهفاقض ما أنت قاض                                                    
90طـهلن نربح عليه عاكفني حتى يرجع إلينا موسى                         

106األنبياءاهللا لنت هلم                                             فبما رمحة من
22احلجوطهر بييت للطّائفني والعاكفني و الركع السجود                      
وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاال وعلى كل ضامر يأتني من كلّ فج 

عميق            
25احلج
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70احلجمن ذلك النار وعدها اهللا الذين كفروا               بشر مقل أفأنبئك
11النوروالذي توىل كربه                                                       
39النوروالذين كفروا أعماهلم كسراب بقيعة حيسبه الضمآن ماء              

60الفرقانما الرمحن                             
15الشعراءإنا رسول رب العاملني                                                  
130الشعراءوإذا بطشتم بطشتم جبارين                                            

11القصصصحون             هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له نا

22القصصفلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون                   

38القصصما علمت لكم من اله غريي                                           
88القصصكلّ شيء هالك إالّ وجهه                     

13العنكبوتفلبث فيهم ألف سنة إالّ مخسني                                        
54الرومويوم تقوم الساعة يقسم ارمون ما لبثوا غري ساعة                   

17السجدةفال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون  
23األحزابفمنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال                
28يسوإن كانت إالّ صيحة واحدة فإذا هم خامدون                        
75صوما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي                                  

50الزمراهللا    ال تقنطوا من رمحة 
36فصلتوال تسجدوا للشمس وال للقمر                                       
09الشورىليس كمثله شيء                                                       
49الدخانذق إنك أنت العزيز الكرمي                                            

16قوحنن أقرب إليه من حبل الوريد 
18قما يلفظ من قول إالّ لديه رقيب عتيد                                  
45قوما أنت عليهم جببار                                                   
18الذارياتوباألسحار هم يستغفرون                                              
56الذارياتوما خلقت اجلن واإلنس إالّ ليعبدون                                  

04النجموما ينطق عن اهلوى إن هو إالّ وحي يوحى
38النجموأن ليس لإلنسان إالّ ما سعى                                                    
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19القمراقتربت الساعة        
66الرمحنفيهما عينان نضاختان                                                            
17احلديدإنّ املصدقني واملصدقات                                                          
10الصفيا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب أليم                
03التحرمينبأين العليم اخلبري                                                                 

08التحرمينورهم يسعى بني أيديهم و بأميام 
03امللكهل ترى من فطور             

22نوحومكروا مكرا كبارا  
28القيامةوالتفّت الساق بالساق  

25النازعاتفأخذه اهللا نكال اآلخرة واألوىل    
20كويرالتوإذا الصحف نشرت                                                             

01االنفطارإذا السماء انفطرت    
28املطففنيعينا يشرب ا املقربون     

06االنشقاقيا أيها اإلنسان إنك كادح إىل ربك كدحا                                      
11ملدثراذرين ومن خلقت وحيدا                                                         

01اإلنسانهل أتى على اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئا مذكورا  
03البينةفيها كتب قيمة   

والعصر إن اإلنسان لفي خسر إالّ الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا باحلق 
وتواصوا بالصرب     

03-01العصر

01الكوثرإنا أعطيناك الكوثر                        
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عريةفهرس األبيات الشّ-2

فهرس األبيات الشعرية

فإنك عن قصـد احملجة أنكب::        أال بلّغا عين حريثا رسـالـة        
ترتّل من جو السماء يصـوب::        ألنسى ولكـن ملالك        ولست

مبكة القلوب هلـا وجيــب::        ذكرتك و احلجيج هلم ضجيج       
وردا وعضت على العناب بالربد::       فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت   
اجلواد احملمدإىل املاجد الفرع ::         إليك أبيت اللّعن كان كالهلا        
حالّل رابيـة فكّـاك أقيـاد::        حنّـار راعية قتـال طاغيـة       
عـاش ومل ينقـل إىل قابـر::         لو أسندت ميتـا إىل حنـرها      
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ياعجبـا للميـت الناشـر::         حتى يقول النـاس ممـا رأوا      
وكان أبوك ابن العقائـل كوثرا::وأنت كثري يا ابن مروان طيب     
كسامعيت شـاة حبومـل مفرد::        مؤلّلتان تعرف العتـق فيهمـا    
حيجون سب الزبرقان املزعفرا::        واشهد من عرف حالال كثرية     
وتنكّر اإلخـوان والدهــر::       بان الشباب وأخلـف العمـر    

ميمت ـا أبـا صخر بن عمرو::        فلم أنكل ومل أجبـن ولـكن 
سجدنـا لـه وخلعنا العمارا::       فلما أتـانا بعيـد الكـرى       
ك طورا سجودا وطورا جـوارا::        يراوح من صلـوات املليـ       

وجانب الراء حتى احتال على الشعر::       وجيعل البـر قمحـا يف تصرفه     
فعـاذ بالغيـث إشفاقا من املطـر::        ق مطرا والقول يعجله    ومل يطلـ

لكـن قومـي بالطّعان جتـار::        ليست لقومي بالتكيف جتـارة    
لكـن قومـي بالطّعان جتـار::        ليست لقومي بالتكيف جتـارة    
ضــعفهن كأطراف احلين خوا::        عليهن شعث عامـدون لربهم    

والفتـى يسعـى و يلهيه األمـل::        كلّ شيء ما خال املـوت جلل    
وقـد تسود غيـر السيد املـال::         املـال تزري بأقوام ذوي حسب  
وكـلّ نعيـم ال حمالـة زائـل::       أال كـلّ شيء ما خال اهللا باطل  
للشمس لعـاب فنـزلوسـال::       حتى إذا صام النهـار واعتـدل  
وذبيان قد نزلت بأقدامها النعـل::     تداركتما األحالف قد ثلّ عرشها  
وزجـه ضلعـه من جنبه جعال::      مثـة أورثه الفردوس يعمـرها    
حتت العجاج وخيل تعلك اللّجما::      خيل صيام وخيل غري صائمـة    
سـم وفعـل مثّ حرف الكلـموا::      كالمنـا لفظ مفيـد كاستقم    
وكلمـة ـا كالم قـد يـؤم::       واحده كلمة و القـول عـم    
يدا الدهـر إالّ جربائيل أمامـها::       شهدنا فما تلقى لنـا كتيبـة    
إذا اعوج املـوارد مستقيـم::        أميـر املؤمنني علـى صراط    
كان أبو زيـد أخي وندميـي::        رزينا أبا زيد وال حتى مثلـه    

سقيت و قـد تغورت النجـوم::         وندمـان يزيـد الكأس طيبـا   
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من هم قـد حـلّ بكم تضجني::        مالـك أم هاشـم تبكيـن     
نـوة مياميـة من نسـميمون::   د ـباعت على بيعتك أم سع

نــة باليميـاها عرابـتلقّ:  :د ـة رفعتـا رايـإذا م
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فهـرس احملتـويـات

اتـويـرس احملتـفه
:مقدمة - ه-أ

)30- 01(............................ف يف كتب النحو واللّغةاحلديث الشري: مدخل-
)06-01(...........................................حو احلديث وكتب الن-1:والأ-

)10-06(.............................................عراب احلديث إكتب -2
)15- 11( ..........................................حلديث كتب املعاجم وا-1: ثانيا- 

)21-15( ............................................كتب غريب احلديث -2
لغةحجيةآراء العلماء يف : ثالثا- احلديث النبوي الش23- 21(..غةحو واللّريف يف قضايا الن(

)25-24(.......................................ريفتعريف احلديث النبوي الش:رابعا-
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)30- 25( .............................................هاإلمام البخاري وصحيح-
رس الداليل: لالفصل األو103-31(.................................الكلمة يف الد(

)34-32( ................................................................: دـمتهي-
)36-34( .......................................حغة و االصطالتعريف الداللة يف اللّ-
)38- 36( ........................................................بني الداللة واملعىن -
)39(..............................................................عناصر الداللة -
)44-40(.............................................أمهية البحث يف داللة األلفاظ -
)58- 45(..........................................................أنواع الدالالت -
)86-59( .....................................................نظريات دراسة املعىن -
)103- 86(.........................................................العالقات الداللية -

) 188-104(.د يف صحيح البخاري ئاعقألفاظ ال: اين الفصل الثّ
) 106-105(..........................................................:دـمتهي-

) 146-107(....................................................................... ) اهللا(قة باخلالق األلفاظ املتعلّ-
)141-107(.....................................................أمساء اهللا احلسىن -

-146-141(....................................................................وجلألفاظ متعلقة بذات اهللا عز (
)151-147(...................................ألفاظ دالة على املالئكة وأوصافهم -
)173-152(.......................................ءاألنبياألفاظ دالة على الرسل و-
)188-173(..................................) متعلقة باليوم اآلخر (تألفاظ الغيبيا-

)242-189(.ألفاظ العبادات يف صحيح البخاري : الفصل الثالث
)191- 190(..........................................................................................................:متهيد-

)206-192(............................................اق ألفاظ الصالة و ما تعلّ-
)211-207(..................................................ق به سل وما تعلّغال-
-اكاة ألفاظ الز 216-212(.............................................وما تعلق (
)227-217............................................ .(ألفاظ الصيام وما تعلق به  -
-242-218(...............................................وما تعلق به ألفاظ احلج(

)310-243(.ألفاظ املعامالت يف صحيح البخاري: الفصل الرابع
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)245-244(........................................................................................................:متهيد-

)252-242(...........................................ق ا جارة وما تعلّالتألفاظ -
)258-253(..................................................ألفاظ املال والعملة -
) 264-258(................................................القيام التقدير وألفاظ-
)270-265(...............................................يادة لزالوفاء وألفاظ ا-

) 279-271(.................................................................................ألفاظ النقص واإلخفاء-
) 288- 280(..............................................ألفاظ اإلصالح والعدل -
)292-289(.............................................ة والكسب رألفاظ اإلجا-
) 297-293(.....................................................................................والعطاءاملدحألفاظ-

-305-298(.............................................هادة واليمني ألفاظ الش(
-310-306(......................................هان والكتابة ألفاظ الدين والر(
)315-311(.................................................................................   :خامتة-

)339-316(:                                                                                    فهارسال-
) 326-317...........................................  (فهرس املصادر واملراجع -1

) 333-327.....................................  (شواهد اآليات القرآنية فهرس-2
)336-334.....................................  (عرية يات الشبشواهد األفهرس-3
)339-337............................................. (اتـويـرس احملتـفه-4

ملخص: 
مل يتضح يف منهج عام، لذلك جنده مبثوثا هأنغوي العريب ، إالّرس اللّالبحث يف مشكلة داللة األلفاظ قدمي يف الدإنَّ 

بالغية وحىت نقدية وفلسفية، فقد اهتم العلماء العرب منذ القدمي وفات متنوعة، لغوية وحنوية ومتفرقا يف كتب كثرية، ومصن
ما اهتماممبعىن امللفوظات أي،ورية، وينفقون األوقات الطويلة، با جعلهم يبذلون اجلهود الكممفون املصيصنفات الكثرية يف ن

ا، وتتبع تطودراسة معىن األلفاظ، وحتديد مدلوالرها، ورصد ما يطرأ عليها من تغيل عرب الزمان واملكانر وتبد.

وكان أوومبا أنّ. داللةوة لغته فصاحة وبالغة ل ما اهتموا به ألفاظ القرآن الكرمي النبهارهم بقول ريف ميثّاحلديث الش
ظها وتراكيبها قد بلغت الدرجة الثانية بعد القرآن الكرمي يف مراتب البيان الغته يف ألفص القرآين، فإنّفسريية للنرة التاملذكّ

اهتمام الباحثني على من مفاهيم ومثل جديدة جعلت منه حملّاحلديث الشريف نه حة، إضافة إىل ما تضمالفصاووالبالغة 
م، فكلُّاختالف ختصحسب منهجه وحسب األهداف اليت يريد بلوغهاتناولهصا                                      .
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املعامالت يف صحيح البخاري، وألفاظ العقائد والعبادات (ـبأجل هذا وقع اختياري على موضوع البحث املوسوممن .
غويون بني الداللة املعجمية للكلمة، والداللة ق اللّنا جند للكلمة الواحدة أكثر من معىن، إذ يفرذلك أن،)دراسة داللية

غوي أو األصلي ح عليه باملعىن اللّما يصطلالداللة املعجمية هي داللة الكلمة داخل املعجم، أواالجتماعية هلا، باعتبار أنّ
.م على الكلمة من معاين يستدعيها املقاما الداللة االجتماعية فهي داللة الكلمة يف االستعمال، وما يضفيه املتكلّأم،للكلمة

Résume
La  recherche  dans  le  problème  de  la  signification  des  mots  et  très  ancienne  dans  la  leçon
linguistique arabe, mais il n'était pas clair dans un programme général, c'est pour cela, nous
le trouvons dispersé dans de nombreux livres  et œuvres variés (grammaticale,  linguistique,
rhétorique et même critique et philosophique).
Les spécialistes arabes se sont intéressés depuis longtemps à la signification (le sens) des
mots ce qui les a poussés à fournir beaucoup d'efforts et passer beaucoup de temps à classer
de  nombreux  œuvres  dans  l'étude  de  la  signification  des  mots  et  de  déterminer  ses
implications, le suivi de son évolution et son  changement dans le temps et l'espace.
Et ils sont intéressés d'abord aux mots du coran qui les a fortement impressionnés par sa
maitrise de la langue, l'éloquence et la signification et puisque le hadith est considéré la note
explicative du texte du coron, sa langue et sa structure ont atteint la deuxième division
(place) après le coran sur les ordres de l'état de la rhétorique et de l'éloquence.
En plus, il contient des concepts, tels que les nouvelles valeurs qui ont attiré vers lui
l'attention des chercheurs dans différentes spécialités et chacun l'a pris selon sa démarche et
l'objectif qui il veut attendre.
C'est pour cela j'ai choisi ce sujet de recherche, qui s'intéresse aux mots de la foi, de culte et
les transactions dans "sahih el bukhari" par ce qu'on trouve plusieurs sens pour un seul mot.
Et que les linguistes font la distinction (la différence) entre la signification lexicale et le sens
du mot dans le dictionnaire ou l'origine du mot alors que la signification sociale est l'usage du mot (le mot en
usage).
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