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قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة
الماجستير في اللغة و النحو ،تخصص اللغة العربية
كلية اآلداب  ،قسم اللغة العربية
جامعة الشرق الوسط
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د

بسم اهلل الرحمــــن الرحيــــم
شكر وتقدير
الحمد هلل  ،والصالة والسالم على نبينا وحبيبنا محمد  ،وعلى آله وصحبه أجمعين  ،وبعد :
فإني أتقدم بخالص الشكر والعرفان  ،وعظيم التقدير واالحترام إلى أستاذي الدكتور عودة
ّ

خليل أبو عودة  ،الذي أشرف على رسالتي هذه  ،وتابعني بنصائحه السديدة  ،وتوجيهاته الحكيمة
التي رسمت لي المسار الصحيح في هذا العمل  ،فاكتسبت منه مهارة الدقة واألمانة العلمية في
القيمة التي دفعتني أن أبذل
مسار البحث العلمي  .فلم ّ
يدخر جهدا في إبداء آرائه و مالحظاته ّ
قصارى جهدي لتخرج هذه الرسالة في أحسن صورة  .فأرجو أن أكون قد وفقت في تقديم ما يليق

باسم أستا ذي الفاضل الذي كان لي عظيم الشرف أن يكون مشرفي وموجهي في هذا العمل  .أسأل
اهلل أن يجعل علمه وما قدمه في ميزان حسناته .
وأتقدم بالشكر الجزيل إلى األساتذة األفاضل الذين تفضلوا بقبول مناقشة هذه الرسالة  ،واغنائها
القيمة  ،وآرائهم السديدة .
بمالحظاتهم ّ
واّني أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أساتذتي في قسم اللغة العربية في جامعة الشرق األوسط

لما قدموه من جهود علمية أثناء دراستي  ،فجزاهم اهلل عني خير الجزاء .

كما أتقدم بالشكر واالمتنان إلى إدارة و موظفي مكتبة جامعة الزيتونة األردنية ؛ لما قدموه لي من

عون ومساعدة في توفير كافة المراجع والكتب الالزمة لهذه الدراسة .

والشكر والعرفان إلى كل من قدم لي العون  ،وتهيئة الظروف إلنجاز هذه الرسالة  ،فرجائي أن

أكون عند حسن الظن .

العلي العظيم  ،عليه توكلت واليه أنيب .
وما توفيقي ّإال باهلل
ّ
حنان حسن سالم

ه

إهـ ـ ــداء
ومثلي األعلى في الحياة  ..إلى َمن وهب حياته إلسعاد أبنائه
إلى قدوتي األُولى َ
أبي  ...أظلَّه اهلل عنده في الجنان بسحائب الرضوان

إلى َمن أرضعتني حبا  ،وحنانا  ،وخلقا حسنا  ،وباركت طريقي بدعواتها
أمي  ...نور حياتي

إلى َمن أخذت بيدي  ،وأوصلتني إلى بر األمان بصبرها وعونها
أختي  ...رفيقة دربي  ،وتوأم روحي

إل ـى أولئ ـك الذي ـن أف ـخر دوما بأنّهـ ـم خي ـ ـر سن ـد وعضـ ـد لـ ـ ـي
إخواني  ...زينتي في الرخاء وعُ ّدتي في البالء
إلى من تعجز كلمات الشكر عن الوفاء بحقه  ،لما غمرني به من عطاء علمي ومعنوي
أستاذي الدكتور عودة أبو عودة

و

فهــــرس المحتويـــــات
المـــــــوضـــــــــــوع

الصفحة

الغالف

أ

التفويض

ب

قرار لجنة المناقشة

ج

شكر وتقدير

د

إهداء

ه

فهرس المحتويات

و

الملخص باللغة العربية

ي

الملخص باللغة اإلنجليزية

ك
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اســم المـصــدر :المـصـطـلــح و الــداللـــة
حنان حسن محمود سالم
المشرف الدكتور  :عودة خليل أبو عودة

الملخص
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مفهوم اسم المصدر وذلك من خالل مناقشة التعريفات الكثيرة
المختلطة التي أوردتها المصادر اللغوية والنحوية الكبرى قديما وحديثا  ،وقد خلصت هذه الدراسة إلى
ِ
يستوف حروف فعله لفظا وال
أن اسم المصدر هو  :ما يد ّل على الحدث المجرد من الزمان  ،ولم
ّ
عما ُحذف من حروف فعله  ،سواء أكان علما على الحدث  ،أو لم يكن .
تقدي ار  ،ولم ُي َع َّوض فيه ّ

صنفت هذه الدراسة اسم المصدر وفق اآلراء التي اتفق عليها جمهور النحاة في
وعليه فقد
ّ

أنماط ثالثة على النحو اآلتي :

جار  ،وب ِ
داد  ،و ِ
 النمط األول  :أسماء أعالم معدولة عن المصادر  ،نحو  :فَ ِهمام .
َ

 -النمط الثاني  :كل مصدر استُعمل في سياق ما بدال من المصدر الصريح لفعل في مادته

اللغوية نفسها  ،نحو قوله تعالى َ ( :واللَّـهُ أَنبَتَ ُكم ِّم َن أاأل أَر ِ
ض نَـبَاتًا

) نوح . 17/

المستَعملة  ،وال في
عرف لها ٌ
 النمط الثالث  :أسماء المصادر التي لم ُي َجذر ثالثي في اللغة ُ
معاجم اللغة  ،مثل  :كالم  ،وعطاء  ،وسالم .
هذا إلى جانب استقصاء داللة اسم المصدر في االستعمال وعالقته بالمصدر الصريح  ،من
أن اسم
خالل الشواهد المستمدة من القرآن الكريم  ،والحديث النبوي الشريف والشعر ،حيث ّ
تبين ّ
المصدر يختلف بداللته ومعناه عن المصدر الصريح خاصة في القرآن الكريم الذي استعمل اسم

المصدر أكثر من مصدره الصريح ؛ وذلك لدواع داللية ذكرتها الدراسة .

ك
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Abstract
 This study aims at verifying Verbal Noun through discussing
the various and wide range definitions of the term stated in language and
syntactic literature in the past and recently as well. The Study concluded
that the Verbal Noun is: what expresses an event in an indefinite time,
without the complete form in pronunciation and estimation and without
placing letters instead of those ellipted, whether as an indicator to an event
or not.
Therefore, the study classified the verbal noun according to the
opinions that gained the linguists consensus to three types as follows:
 First Type: Names derived from the verbal nouns such as, Fajar,
Baddad and Hammam.
 Second Type: Verbal nouns used in a certain cotext as a replacement of
an explicit verbal noun such as in the holy Quran Verse: ( َواللَّـهُ أَنبَتَ ُكم
ض نَبَاتًا
ِ  ) ِّمنَ أاْلَ أرNouh / v17
 Third Type: Verbal nouns that has no triple source in common
language nor in Arabic Lexicons such as: Kalam, Ata’a and Salam.
In addition to researching the connotation of a verbal noun
according to its usage and its relation to the explicit noun through examples
from the Holy Quran, Profit Tradition and Poetry. After which I concluded
that a verbal noun connotation and denotation differ than the explicit verbal
noun especially in the Holy Quran were verbal nouns were used more often
than explicit verbal noun for connotative reasons the study mentioned.

1

الـــفـــصــــــل األول
مقدمة الدراسة وأهميتها

2

تمهيــد :
الحمد هلل الذي علّم بالقلم علّم اإلنسان ما لم يعلم  ،والصالة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وبعد :
عرفت العربية المصدر الذي عده البصريون أصل األفعال والمشتقات  ،على حين رأى فريق
آخر ،ومنهم الكوفيون أن الفعل هو أصل االشتقاق في العربية  ،ومهما يكن من أمر فإن اللغة العربية
لغة اشتقاقية  ،وبهذه الصفة اتسعت اللغة وتنوعت في األساليب والمعاني  ،وقد ذكر علماء العربية
أنواعا من المصادر كالمصدر الصريح  ،والمصدر الميمي  ،ومصدرالمرة  ،ومصدر الهيئة  ،والمصدر
الصناعي  ،والمصدر المؤول بأنواعه  ،واسم المصدر ،وقالوا بالمصدر المرادف نحو  :فرحت سرو ار
وقعدت جلوسا  .وقد أبلى علماؤنا بالء حسنا في دراسة هذه المصادر والوقوف على أسرارها ّ ،إال أنه
كان هناك اختالف واضح بين مذاهب العلماء في تحديد مفهوم اسم المصدر ،كما اضطربت بحوثهم
أن
وتباينت آراؤهم في تحديد الفرق بين المصدر واسم المصدر من الناحيتين  :اللفظية والمعنوية  ،فبدا ّ
هناك حالة من الغموض تحيط به  ،وقد تجلّى هذا الغموض في التعريفات المختلفة التي أوردتها
المصادر النحوية السم المصدر  ،ومما يدل على ذلك ما نقرؤه من تعريفات السم المصدر في
السطور اآلتية :
( اسم المصدر يطلق على ثالثة أمور :
الم ْقتَل " وذلك ألنه مصدر في
"الم ْ
ض ِرب َ ،
أحدها  :ما بدئ بميم زائدة لغير المفاعلة َ ،
_____________________________________________________

3

تج ُّو از
الحقيقة ويسمى المصدر الميمي  ،وانما سموه أحيانا اسم مصدر َ
الثاني  :ما كان من أسماء األحداث علما كـ "سبحان " علما للتسبيح و "فَ ِ
و"ح َم ِاد " علمين للفَ ْج َ ِرة
جار" َ
المح َم َد ِة .
و ْ
الثالث  :ما كان اسما لغير الحدث  ،فاستُعمل له  ،كـ "الكالم " فإنه في األصل اسم للملفوظ به من
العمال  ،ثم نقل
الكلمات  ،ثم نقل إلى معنى التكليم  ،و" الثواب " فإنه في األصل اسم لما يثاب به ّ
إلى معنى اإلثابة )(.)1
وقد عرفّه ابن الحاجب ( ت  646ه )  ( :اسم المصدر  :هو اسم المعنى وليس له فعل يجري
فإنه لنوع من الرجوع  ،وال فعل له يجري عليه من لفظه  ،وقد يقولون  :مصدر واسم
عليه كالقهقرى ّ ،
مصدر في الشيئين المتغايرين لفظا  ،أحدهما للفعل واآلخر لآللة التي يستعمل بها الفعل  ،كالطُّهور
والطهور  ،واألَ ْكل واألُ ُكل  ،فالطُّهور :المصدر ،والطهور  :اسم مايتطهر به  ،واألَ ْكل  :المصدر
واألُ ُكل  :ما يؤكل)(.)2
من هنا ستقوم هذه الدراسة بمتابعة اسم المصدر ومحاولة تحقيق هذا المصطلح وبيان داللته
الدقيقة  ،ورسم الحدود بينه وبين المصطلحات القريبة منه كالمصدر الصريح والمصدر الميمي
وستستعين الباحثة بالشواهد الصحيحة المستمدة من القرآن الكريم ومن الحديث النبوي الشريف  ،ومن
_____________________________________
( )1ابن هشام  ،شرح شذور الذهب . 262 :

( )2ابن الحاجب  ،األمالي . 222 – 282 :

4

النصوص الفصيحة من الشعر الجاهلي  ،ومن أدب العصر اإلسالمي األول

وتلك هي النصوص

التي ارتضاها النحاة وعلماء اللغة لالحتجاج بها .

مشـكلة الدراســة :
تقوم هذه الدراسة على محاولة اإلجابة عن األسئلة اآلتية :
 ما حقيقة مفهوم اسم المصدر في النحو العربي  ،ولماذا نشأ بإزاء المصدر الصريح ؟
 هل اسم المصدر والمصدر الصريح ينبثقان من جذر لغوي واحد و أين األفعال التي انبثق
منها اسم المصدر ؟
 هل هناك فروق داللية في استعمال اسم المصدر مكان المصدرالصريح في مثل قوله تعالى:
فإن " نباتا " اسم مصدر من الفعل أنبت الذي
( فتقبلها رّبها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا " ّ
مصدره الحقيقي "إنبات ) آل عمران  ، 73 /فهل هناك فرق داللي بين نبات وانبات ؟

أهميــــة الــدراســـة :
تعالج هذه الدراسة نقطة لغوية دقيقة  ،لم تقف الباحثة على بحث علمي كامل أوفاها الحق
بالدراسة وازالة الغموض الذي يشوب بعض جوانبها  ،وسوف تكون هذه الدراسة الجواب العلمي _ إن
أن كثي ار من
شاء اهلل _عن العالقة بين اسم المصدر والمصدر ودالالتهما في االستعمال  ،خاصة و ّ

_________________________

5

أن
أن المصدر واسم المصدر لهما نفس المعنى  ،وذهب بعضهم إلى ّ :
الدراسات قد خلصت إلى ّ
( وجود اسم المصدر لفعل من األفعال ال يعني ّأنه ليس له مصدر حقيقي  ،بل إن وجود اسم المصدر

هو نوع من الترف الوضعي )(. )1
بأن ما يورده النحاة واللغويون على أنه اسم مصدر إنما هو مصدر
صرح عباس حسن ( ّ
وقد ّ
أن
سماعي  ،و ليست له خصائص يتميز بها  ،وفي التفرقة بينه وبين المصدر تشعيب بغير حاجة  ،و ّ
بعض النحاة يتكلفون الفصل بين المصدر واسمه بأن المصدر يدل على المعنى المجرد  ،واسمه يدل
على الصيغة اللفظية الدالة بحروفها على المصدر نفسه وهو تحليل فلسفي ال خير فيه )
نعد
والصحيح ّأنه ال يمكن أن ّ

()2

.

اسم المصدر ترفا  ،بل هو حقيقة لغوية يجب أن تُدرس

بعناية  ،فهو موجود في المعاجم القديمة ككتاب الصحاح  ،والمخصص  ،و جمهرة ابن دريد  ،ولسان
العرب وال تخلو منه كتب األدب كالكامل للمبرد  ،واألمالي للقالي  ،بل يوجد في عبارات تعزوها
المعاجم إلى األقدمين من علماء العربية كالخليل  ،وسيبويه  ،وأبي عبيدة  ،ودخل اسم المصدر في
كتب العلوم األخرى  ،وذاع في شروح القرآن الكريم والحديث الشريف  ،وجرى على ألسنة الفقهاء عند
تعريف بعض الحقائق الشرعية

()7

 ،فلو كان ترفا لماذا ُذكر في القرآن الكريم إلى جانب المصدر

الصريح ؟ خاصة و ّأنه مما ال شك فيه أن القرآن الكريم يستعمل الكلمة في موقعها المحدد الذي ال تغني
_______________________________
( )1األنطاكي  ،المحيط في أصوات العربية . 232 /1 :

( )2انظر  :حجازي وعبد الباقي  ،كتاب في أصول اللغة . 32 – 22 :
( )3انظر  :مجلة مجمع اللغة العربية . 141 / 8 :
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فيه كلمة عن غيرها لذلك سوف تحاول الباحثة جاهدة إثبات أن اسم المصدر يختلف بداللته ومعناه
عن المصدر  ،وعلى وجه الخصوص في آيات القرآن الكريم ( ،الذي ترى معظم الدراسات في البيان
القرآني وبالغته أنه ال ترادف فيه بين ألفاظه وتراكيبه التي تبدو للقارئ – ألول وهلة – أنها من قبيل
الترادف )( .)1وسوف تقدم هذه الدراسة ثبتا يضم في طياته عددا كبي ار من أسماء المصادر المبثوثة في
المصادر اللغوية والمعاجم الكبرى  ،إضافة إلى ما ستقدمه من نتائج علمية موثّقة أرجو أن تكون أساسا
لدراسات لغوية الحقة تثري المكتبة العربية .

تــعريـــف المصـطلــحــات :
 المصطلح  :هو العرف الخاص  ،وهو عبارة عن اتفاق قوم على تسمية شيء باسم محدد بعد
نقله عن موضوعه األول لمناسبة بينهما ،كالعموم والخصوص ،أو لمشاركتهما في أمر ،أو
لمشابهتهما في وصف أو غيرها .


()2

اسم المصدر  :ما ساوى المصدر في الداللة على معناه وخالفه بخلّوه لفظا وتقدي ار من بعض
ما في فعله دون تعويض  :كعطاء ،فإنه مساو إلعطاء معنى ومخالف له بخلّوه من الهمزة
الموجودة في فعله  ،وهو خال منها لفظا وتقدي ار  ،ولم ُيعوض عنها شيء.

()3

وهو اسم علم

ِ
يدل على الحدث المجرد من الزمن مثل  :فَ ِ
الح ْمد ،
وحماد علما على َ
جار علما على الفُجور َ ،
___________________________________
( )1انظر  :أبو عودة  ،التطور الداللي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم . 238 :
( )2التهانوي  ،كشاف االصطالحات . 212/1 :

( )3ابن عقيل  ،شرح ألفية ابن مالك . 16 / 3 :
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وفَسا ِ
وي ِ
الم ْي َس َرة .
ق علما على الفُسوق َ ،
سار علما على َ

()1



الدراسة الداللية  :هي الدراسة التي تبحث في المعنى وظالل المعنى التي تفهم من السياق
انطالقا من المعنى المعجمي األساسي .

()2

منـهجيـــة الـدراســـة ومـحدداتـــهـا :
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي  ،حيث سيتم استخراج مادة الدراسة من
المصادر اللغوية والنحوية األصول وكتب التفسير  ،ثم تصنيفها ودراستها بما يتناسب و أسئلة الدراسة
حيث ستقوم الباحثة بمتابعة اسم المصدر والمصطلحات القريبة منه  ،وتحقيق مفهومه باالعتماد
على مصادر النحو والصرف األساسية كالكتاب لسيبويه  ،والمقتضب للمبرد  ،والجمل للزجاجي
وشرح الرضي على شافية ابن الحاجب  ،وشرح ابن يعيش للمفصل  ،وألفية ابن مالك والشروح
المتعددة لها  ،وغيرها من كتب النحو المشهورة  ،هذا إلى جانب اإلفادة من كتب النحو الحديثة كالنحو
الوافي لعباس حسن  ،والمحيط في أصوات العربية لألنطاكي  ،ومعاني النحو للسامرائي وغيرها .
وستقوم الدراسة على متابعة شواهد اسم المصدر

في القرآن الكريم  ،وفي الحديث النبوي الشريف

وفي النصوص الفصيحة من الشعر الجاهلي  ،وأدب العصر اإلسالمي األول ،وسيكون االعتماد في
هذا على دواوين الشعر الجاهلي واإلسالمي كدواوين كل من امرئ القيس  ،والنابغة  ،واألعشى
والحطيئة وجرير ،والفرزدق  ،وغيرهم مما يلزم الدراسة  ،وسوف تعتمد على معاجم اللغة الكبرى
________________________________________
( )1أبو عبية  ،محمد  ،قطوف من النحو . 221 :

( )2انظر  :أبو عودة  ،التطور الداللي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم . 62 :
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كالعين للفراهيدي  ،والصحاح للجوهري ولسان العرب البن منظور  ،وتاج العروس للزبيدي  ،باإلضافة
إلى المصادر اللغوية القديمة مثل  :جمهرة اللغة البن دريد  ،والخصائص البن جني  ،والمزهر
للسيوطي و كذلك ال بد من النظر في كتب التفسير مثل  :الكشاف للزمخشري  ،والتفسير الكبير
للرازي  ،والبحر المحيط ألبي حيان األندلسي  ،والنظر في كتب الدراسات القرآنية  ،وغيرها مما يلزم
من الكتب اللغوية والبالغية  ،على أال يكون الهدف هو االستقصاء إنما تقديم األمثلة الكافية التي
تجيب عن أسئلة الدراسة السابق ذكرها .

األدب النظري والدراسات السابقة :
لم تجد الباحثة دراسات علمية متخصصة باسم المصدر أوفته حقه كامال  ،لكنها كانت
دراسات صرفية  ،وقد تطرقت بعضها السم المصدر كجزء من دراستها للمصدر  ،دون أن تلم
بجوانبه المختلفة  ،في حين إ ّن بعضها قد أهملت اسم المصدر ولم تأت على ذكره  ،ومهما يكن من
أمر فإن هذه الدراسات بما توصلت إليه من آراء ونظريا ت ستكون مصدر عون وافادة لدراسة هذه
المسألة واإللمام بجوانبها  ،ومنها :
_ تحدث محمد الخضر حسين (  ) 1222في مقالته " اسم المصدر في المعاجم " عن اسم المصدر
في عرف علماء العربية وما قرروه في الفرق بينه وبين المصدر  ،ثم عرض أمثلة بين فيها
________________________________________________
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اختالف أصحاب المعاجم في التمييز بين المصدر واسمه  ،واتباعهم طريقة غير منتظمة في ذكره
أن الطريقة المثلى لتالفي االختالل
موضحا أسباب هذا االختالف  ،وقد خلص في نهاية بحثه إلى ّ
أن اسم
الواقع في المعاجم تكون  :أوال باعتماد الفرق بين المصدر واسم المصدر من جهة اللفظ وهو ّ
المصدر ما كانت أحرفه أنقص من أحرف الفعل  ،والمصدر ما كانت أحرفه مساوية ألحرف الفعل أو
أن ال فرق بينهما من جهة المعنى .
أزيد منها  ،وثانيا باالعتماد على ّ
_ تعرض فاضل السامرائي ( ) 1281في كتابه " معاني األبنية في العربية " ألسباب تعدد الصيغ
أن كل عدول عن
المصدرية التي أعادها إلى اختالف اللهجات أوال واختالف المعنى ثانيا  ،موضحا ّ
بد أن يصحبه عدول عن معنى إلى آخر إال إذا كان ذلك لغة  ،وإلثبات هذه
صيغة إلى أخرى ال ّ
الحقيقة عرض الباحث األوزان المصدرية ذات المعاني الدالة  ،ودرس معانيها عن طريق النظر
والموازنة بين النصوص في استعمال الصيغ معتمدا على االستعمال القرآني ثم على دراسة الضوابط
العامة واألصول التي وضعها علماء اللغة وعلى المعاني التي يفسرون بها المفردات واألبنية .
_ درس محمد عبد اللطيف (  ) 1222في بحثه " المصدر في القرآن الكريم " المصدر بأقسامه
المختلفة مبينا أوزانه و أدواره البالغية والنحوية  .وقد خصص السم المصدر جزءا يسي ار من بحثه
تناول فيه مفهوم اسم المصدر موضحا الفرق اللغوي بينه وبين المصدر الصريح  ،ذاك ار مذاهب العلماء
فيه مع ميل واضح إلى ترجيح مذهب الذين ساووا بين المصدر واسمه في الداللة  .ثم رصد أبنيته التي
وردت في القرآن الكريم حيث بلغت اثنين وعشرين وزنا .
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_ ذهبت لطيفة النجار (  ) 1223في كتابها " دور البنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية
وتقعيدها " إلى أن المصدر بوصفه بنية صرفية يشكل ملحظا دقيقا يمكن االستعانة به في تحديد
الوظيفة النحوية في التركيب الذي يرد فيه  ،أو ترجيح وظيفة على أخرى  ،فهو يرتبط بوظائف نحوية
مخصوصة كالمفعول المطلق والمفعول ألجله  ،وال يقتصر دوره على ذلك بل قد يتجاوزه إلى تحديد
إعراب كلمة سابقة له أو الحقة يرتبط معها بعالقة نحوية ما  ،وقد انصب اهتمامها على المصدر ،
دون أن تتعرض السم المصدر في دراستها.
_ قدمت آمنة الزعبي (  ) 1226في كتابها " مصادر األفعال الثالثية في اللغة العربية " دراسة
وصفية تاريخية لمصادر األفعال الثالثية  ،حيث تتبعت أوزانها القياسية والسماعية معتمدة على عالقة
المصدر بقوانين التطور اللغوي واللهجات وعلم الداللة  .وقد قدمت اجتهادا بخصوص العالقة بين
المصدر والداللة مفاده أن التعدد الكبير في األوزان لم يقدم شيئا جديدا في أمر داللة المصدر ،بينما
يختلف مصدر الفعل الواحد إذا اختلفت داللته.
_ قدم إسماعيل عمايرة ( ) 2223تصو ار عن أبنية المصادر في بحث له بعنوان "التطور التاريخي
ألبنية المصادر " المنشور في كتابه " بحوث في االستشراق " وذلك من خالل مقارنتها بأبنية المصادر
في بعض اللغات السامية  ،حيث ألقت هذه الدراسة الضوء على أبنية المصادر العربية وما أصابها من
تطور تاريخي عبر مراحل زمنية حتى وصلت إلى صورتها الحالية  ،وقد أظهرت الدراسة هذه المراحل
وما نشأ خاللها من إمكانية اكتساب المصدر الداللة على أحد المشتقات .
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_ خصصت خديجة الحديثي (  ) 2223في كتابها " أبنية الصرف في كتاب سيبويه " فصال
جمعت فيه ما تفرق في تضاعيف كتاب سيبويه من األبنية القياسية والسماعية للمصدر بأنواعه :
الصريح والميمي  ،واسم المرة  ،واسم الهيئة  ،دون أن تأتي على ذكر اسم المصدر  ،وقد قامت
بتبويبها وتقسيمها حسب اختصاصها بالفعل الثالثي والرباعي المجرد والمزيد  ،وقد بحثتها بحثا علميا
مقارنا على ضوء ما جاء في كتب النحو والصرف األخرى  ،وقد استطاعت في نهاية بحثها أن تقرر
أن الصرف الذي ندرسه في معاهدنا وجامعاتنا ليس ّإال صرف سيبويه مع زيادات ال تقدم وال تؤخر
ّ
كثي ار .
_ تناولت حنان جبر ( ) 2223في الجانب التنظيري من دراستها "المصدر بين التنظير واالستعمال "
العالقة بين المصدر واسم المصدر  ،وذلك من خالل دراستها للمصدر في العربية كما وصفه
القدماء ؛ إذ تطرقوا ألنواعه وأوزانه الصرفية  ،واهتمت باتجاه المحدثين الذين تعاملوا مع بنية المصدر
التي ترد متعددة األوزان والمعاني  .أما في الجانب التطبيقي من الدراسة فقد قامت باستقراء نسبة شيوع
عينات محددة من نصوص قديمة تتمثل في المفضليات شع ار ،
اسم المصدر من خالل التطبيق على ّ
والجزء الثاني من قصص العرب نث ار  ،وأخرى حديثة تتمثل في مجموعات شعرية حديثة  ،ومجموعات
قصصية توازيها حجما وزمنا .
يتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة

أن هناك أوجه
التي تناولت اسم المصدر ّ ،

اختالف بينها وبين هذه الدراسة تتمثل في النقاط اآلتية :
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أن أحدا لم يقدم دراسة متخصصة باسم المصدر تتناول جوانبه المختلفة  ،فقد تناولته الدراسات
_ ّ
السابقة في معرض دراستها للمصدر  ،بينما هذه الدراسة ستكون متخصصة باسم المصدر حيث
ّإنها ستقوم بمتابعته ومحاولة تحقيق هذا المصطلح وبيان داللته الدقيقة  ،ورسم الحدود بينه وبين
المصطلحات القريبة منه كالمصدر الصريح والمصدر الميمي .
_ لم تتناول الدراسات السابقة لهذا الموضوع الدراسة الداللية السم المصدر  ،فقد انتهى عبد
اللطيف () 2991

أن المصدر واسمه لهما داللة واحدة  ،على الرغم من
في دراسته بنتيجة مفادها ّ

ّأنه لم يبحث في الجانب الداللي السم المصدر  ،واهتمت حنان جبر ( ) 2223باستقراء نسبة شيوع
اسم المصدر دون االهتمام بداللته  ،أما هذه الدراسة فقد خصصت فصال للبحث في داللة اسم
أن هناك فروقا داللية بين المصدر واسمه تحقيقا لقاعدة
المصدر  ،حيث ستحاول الباحثة أن تثبت ّ
نفي الترادف في اللغة .
_ رصد عبد اللطيف ( ) 2991أبنية اسم المصدر التي وردت في القرآن الكريم حيث بلغت اثنين
وعشرين وزنا  ،وال يفوتني في هذا المقام التذكير بإفادة هذا البحث من أبنية اسم المصدر التي رصدها
عينات محددة
عبد اللطيف في دراسته  .وقامت حنان جبر (  ) 1007باستقصاء اسم المصدر ضمن ّ
من النصوص الشعرية والنثرية  ،القديمة والحديثة  ،أما هذه الدراسة فستكون حدودها في القرآن الكريم
والحديث الشريف والنصوص الشعرية في العصرين الجاهلي واإلسالمي األول  ،على أال يكون الهدف
هو االستقصاء إنما تقديم األمثلة الكافية التي تجيب عن أسئلة الدراسة السابق ذكرها .
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فصــول الدراســة :
يقوم هذا البحث على أربعة فصول وخاتمة  ،هي على النحو اآلتي :
 الفصل األول  :مقدمة الدراسة و أهميتها  ،ويتضمن تمهيدا  ،وتبيانا لموضوع الدراسة وأهميتها
 ،وتعريفا للمصطلحات  ،ثم توضيحا لمنهجية الدراسة ومحدداتها  ،يليه عرض للدراسات
السابقة والفصول التي تتألف منها الدراسة .
 الفصل الثاني  :بين المصدر واسم المصدر  ،ويتضمن المباحث اآلتية :
_ التمهيد :ويتناول مفهوم المصطلح العربي  ،ونشأته  ،وطرق بنائه .
_ المــبحــث األول  :المصدر واسم المصدر في المعاجم اللغوية .
_ المـ ــبحــث الثـانـي  :المصدر في مصادر النحو الكبرى .
_ المــبحـث الثالــث  :اسـ ـم المصـدر في مصادر النحو الكبـرى .
_ المـبحـث ال اربـع  :اسم المصدر في الدراسات اللغوية الحديثة .
 الفصل الثالث  :ثبت بأسماء المصادر المبثوثة في المعاجم والمصادر اللغوية .
 الفصل الرابع  :دراسة داللية ألسماء المصادر .
 الخاتمة  :وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات .
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الـــفصــــل الثــــــانــــــــي
بيـن المصـدر واسـم المصـدر
ويــشـــتـمـــل عــلــى :
التَّــمـهيــد  :المصطلح العربي مفهومه ونشأته وطرق بنائه .
المــبحــث األول  :المصدر واسم المصدر في المعاجم اللغوية .
المــــبحــث الثـانـي  :تعريف المصدر في مصادر النحو الكبرى .
المــبحـث الثالــث  :اســـم المصـدر في مصادر النحو الكبـرى .
المـبحـث الرابـع  :اسم المصدر في الدراسات اللغوية الحديثة .
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تمهيد  :المصطلح العربي مفهومه ونشأته وطرق بنائه

المصطلح لغة  :مشتق من الفعل اصطلح ومادته ( صلح ) التي حددت المعجمات العربية داللتها
بأنها (:ضد الفساد ) فقد جاء في لسان العرب  ( :الصالح  :ضد الفساد صلح ويصلح ويصلُح صالحا
صلَحُوا وتَصالحوا
وصلوحا)(.)1وقد وردت من هذه المادة األفعال (:اصْ طَلَحُوا وصالحوا وا َّ
ُ
واصَّالحوا)( )2بمعنى االتفاق  ،وجاء في تاج العروس  ( :االصطالح  :اتفاق طائفة مخصوصة على
أمرمخصوص)(، )3و يقول البستاني (:تصالحا و اصطلحا على كذا  :خالف تخاصما واختصما )(.)4
وفي المعجم الوسيط  ( :اصطلح القوم على األمر :تعارفوا عليه واتفقوا  ...واالصطالح  :مصدر
اصطلح  ،وهو اتفاق طائفة على شيء مخصوص)(.)5
عرفه الشريف الجرجاني(ت 618ه)
لم يخرج الباحثون المعنيون بالمصطلحات عن هذا المعنى فقد ّ
بأنه( :اتفاق قام على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه األول  ،وقيل هو إخراج اللفظ من معنى
()6
وعرفه التهانوي (ت  1116ه ) بقوله  (:هو العرف الخاص وهو
لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما ) ّ .

عبارة عن اتفاق قوم على تسمية شيء باسم بعد نقله عن موضوعه األول لمناسبة بينهما
____________________________________
( )1ابن منظور ،لسان العرب  :مادة (صلح)  .وانظر :الفيروزابادي  ،القاموس المحيط :مادة (صلح).

( )2انظر :الجوهري،الصحاح.الفيروزابادي ،القاموس المحيط.ابن منظور ،لسان العرب :،مادة (صلح).
( )3الزبيدي ،تاج العروس  :مادة ( صلح).

( )4البستاني ،عبداهلل،البستان :مادة (صلح).
( )5المعجم الوسيط :مادة (صلح) .

( )6الشريف الجرجاني ،التعريفات . 32 :
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كالعموم والخصوص ،أو لمشاركتهما في أمر ،أو لمشابهتهما في وصف أو غيرها)(.)1
لقد حددت التعريفات السابقة للمصطلح شروطا يجب أن تتوفر فيه وهي

()2

:

 .1اتفاق العلماء للداللة على معنى من المعاني العلمية .
 .2اختالف داللته الجديدة عن داللته اللغوية األولى .
.3وجود مناسبة أو مشاركة أو مشابهة بين مدلوله الجديد ومدلوله اللغوي .
بدأت المصطلحات اللغوية بالظهور في القرن األول للهجرة  ،وهي الفترة التي بدأ فيها التفكير في
وضع ما يسمى بعلم العربية على اختالف فروعه وعلومه  ،من أصوات ولهجات ومعجمات وصرف
ونحو  ،لقد كانت خشية المسلمين على كتاب اهلل شديدةً  ،أن يصيبه اللحن في قراءته  ،أو التصحيف
في أحرفه  ،فيؤدي ذلك إلى تحريف آياته وتغيير المفهوم منها ؛ لهذا انصرف العلماء إلى بذل الجهود
في جمع اللغة وتصنيفها واحصاء الظواهر الموجودة في اللغة المثالية وتحديدها وضبطها بقواعد
()3
أن الروايات أثبتت بداية اللحن منذ عهد النبي _ صلى اهلل عليه
وأصول تُحتذى من بعد  .خاصة و ّ

أن رجال لحن بحضرته  ،فقال _صلى اهلل عليه وسلم _  " :أرشدوا أخاكم فقد
وسلم _ فقد روي ّ ( :
()4
أحب إلي من أن أق أر فألحن  .وكتب
ض ّل "  .وقال أبو بكر _ رضي اهلل عنه _  :ألن أق أر فأسقط ّ

كاتب ألبي موسى األشعري إلى عمر " :من أبو موسى " فكتب إليه عمر  :سالم عليك  ،أما بعد ،
________________________________
( )1التهانوي  ،كشاف االصطالحات . 212/1 :

( )2انظر  :مطلوب  ،أحمد ،بحوث مصطلحية  . 9 :القاسمي  ،علم المصطلح 262 :
( )3انظر  :الحديثي  ،خديجة  ،المدارس النحوية . 55 :

( )4انظر  :الهندي  ،عالء الدين  ،كنز العمال في سنن األقوال واألفعال . 134 /1 :
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فاضرب كاتبك سوطا واحدا و ِّ
أخر عطاءه سنة )(.)1
ال تظهر العلوم فجأة  ،بل تأخذ في الظهور رويدا رويدا  ،فكان ذلك مدعاة ألن تغمض نشأة
بعض العلوم  ،وأن يختلط على الناس واضعوها  ،وهذا ما حدث فيمن ُنسبت إليهم الخطوات األولى في
وضع النحو العربي  ،فاختلف الناس في أول من وضع النحو فقال بعضهم  :أبو األسود الدؤلي  ،وقيل
هو نصر بن عاصم  ،وقيل بل هو عبد الرحمن بن هرمز ،وأكثر الناس على ّأنه أبو األسود الدؤلي(.)2
وليس يهمنا في هذه الدراسة استقصاء القول في مسألة أول من وضع النحو  ،وبخاصة ّأنها
أن الذي يعنينا هنا هو
مبسوطة في الكتب التي تعنى بنشأة النحو األولى  ،وعواملها  ،وشواهدها  ،إالّ ّ
تقديم فكرة عن نشأة المصطلح وهو _ ال ريب _ نشأ مع نشأة النحو العربي  ،وغيره من العلوم  .وكلمة
( النحو ) ذاتها أشهر مصطلح ُعرف في تلك الفترة  ،وا ّن في الروايات التي تتحدث عن نشأة النحو
العربي وموضوعاته الكثيرة عددا من المصطلحات مثل  :العطف  ،والنعت  ،والتعجب  ،واالستفهام
وما عرف الحقا بالحركات اإلعرابية  ،وهي مصطلحات تنسجم مع سهولة التفكير وبساطته في تلك
الحقبة من الزمن.
إن فهم المصطلحات نصف العلم  ،ألن المصطلح هولفظ
المصطلحات هي مفاتيح العلوم  ،وقد قيل ّ
يعبر عن مفهوم( ،)3والمعرفة مجموعة من المفاهيم التي يرتبط بعضها ببعض في شكل منظومة ومن
__________________________
( )1أبو الطيب ،مراتب النحويين . 14 :
( )2ضيف  ،شوقي  ،المدارس النحوية .13 :

أن المعنى هو
( )3المفهوم كما عرفه الكفوي في الكليات :هو الصورة الذهنية سواء وضع بإزائها األلفاظ أو ال  ،كما ّ
الصورة الذهنية من حيث وضع بإزائها األلفاظ .
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فإن المصطلح ضرورة الزمة للمنهج العلمي  ،إذ ال يستقيم منهج إال إذا بني على
ناحية أخرى ّ
مصطلحات دقيقة(.)1
لقد أدرك العرب هذه الحقيقة  ،فاهتموا بالمصطلحات العلمية  ،وكانت الحقيقة الشرعية من أول
روافدها  ،وهي ألفاظ كانت لها معان جديدة كالشهادة والصالة والصوم والزكاة  ،وكان المتكلمون أول
من اهتم بالمصطلحات( ،)2وقد قال فيهم الجاحظ ( :وهم تخيروا تلك األلفاظ لتلك المعاني  ،وهم اشتقوا
لها من كالم العرب تلك االسماء  ،وهم اصطلحوا على تسمية ما لم يكن له في لغة العرب اسم
فصاروا في ذلك سلفا لكل خلف وقدوة لكل تابع )(.)3
ازدادت أهمية المصطلحات حينما نشطت الحركة الفكرية والعلمية  ،وبدأ عهد الترجمة واحتاج
المؤلفون والمترجمون إلى ألفاظ تدل بدقة على العلوم والفنون ؛ فلجأوا إلى الحقيقة اللغوية يستنطقونها
يعربون على وفق أبنية اللغة العربية( . )4ويشير
من المعنى اللغوي إلى معنى اصطالحي جديد  ،أو ّ
الجاحظ إلى هذا قائال  ( :وكما وضع الخليل بن أحمد ألوزان القصيد وقصار األراجيز ألقابا لم تكن
العرب تتعارف تلك األعاريض بتلك األلقاب وتلك األوزان بتلك األسماء  ...وكما سمى النحويون فذكروا
الحال والظرف وما أشبه ذلك ؛ ألنهم لو لم يضعوا هذه العالمات لم يستطيعوا تعريف القرويين وأبناء
البلديين علم العروض والنحو  ،وكذلك أصحاب الحساب قد اجتلبوا أسماء جعلوها عالمات للتفاهم ...
()5
أن
وانما جازت هذه األلفاظ في صياغة الكالم حين عج ْ
زت األسماء عن اتساع المعاني )  .ويبدو ّ

___________________________________
( )1انظر :القاسمي  ،علم المصطلح . 265 :
( )2انظر  :مطلوب  ،بحوث مصطلحية . 2 :
( )3الجاحظ  ،البيان والتبيين . 139 /1 :

( )4انظر  :مطلوب  ،بحوث مصطلحية . 2 :

( )5الجاحظ  ،البيان والتبيين . 145 – 139 /1 :
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الجاحظ يشير فيما سبق إلى طريقتين من طرق وضع المصطلحات وهما  :اختراع األسماء لما لم يكن
معروفا كما فعل المتكلمون والنحويون والعروضيون  ،أو بالتعريب كما فعل أصحاب الحساب .
لقد أصبح المصطلح مهما في تحصيل العلوم ؛ ألنه يحدد قصد المؤلف أو المترجم  ،وأخذ
ال مهتمون بالعلوم يعنون به كثي ار ألنه كما قال التهانوي  ( :أكثر ما يحتاج به إلى األساتذة هو اشتباه
فإن لكل علم اصطالحا إذا لم يعلم بذلك ال يتيسر للشارع فيه إلى االهتداء سبيال وال إلى
االصطالح ّ
فهمه دليال )(.)1

طــــرق بــنــــــــــاء المـصـطـلحـــــــات

هم هذا البحث الحديث عن طرق بناء المصطلحات حديثا علميا متخصصا  ،وافيا  ،ولكن
ليس من ّ
فإني أرى من المفيد أن أذكر باختصار وعلى شكل
بمناسبة الحديث عن ( مصطلح اسم المصدر ) ّ ،
خطوات  ،طرق بناء المصطلحات  ،وأسس وضعها وقواعدها .
تتباين طرق بناء المصطلحات بتباين الفكر الثقافي والحضاري لدى العلماء والباحثين في كل بيئة
عما هي عليه في بيئات علمية أخرى  ،وربما اختلفت طرق البناء في البيئة الثقافية الواحدة
علمية ّ ،
باختالف الجماعة العلمية التي ينتمي إليها واضع المصطلح( .)2وقد عرف العرب منذ عهد مبكر ما في
لغتهم من قدرة على النمو واالزدهار  ،ووجد األدباء والعلماء األبواب مشرعة أمامهم فطوفوا في آفاق
__________________________________
( )1التهانوي  ،كشاف اصطالحات الفنون . 1 :
( )2انظر :استيتية  ،اللسانيات . 354 :
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واسعة  ،وصوروا ما في أحاسيسهم وسجلوا آدابهم وعلومهم وفنونهم  ،ووجدوا في طواعية اللغة العربية
()1
فإن طرق بناء المصطلحات يمكن تصنيفها على النحو اآلتي :
ما أعانهم على ذلك  ،وعليه ّ

 .1االرتــــجــــال
عد وسيلة من وسائل نمو اللغة  ،ووضع
وي ّ
هو وضع كلمات جديدة لم تكن مستعملة من قبل ُ .
المصطلحات واألخذ به نافع ؛ ففي اللغة العربية ما يعين عليه  ،فحروفها تخلق ماليين الكلمات لم
يستعمل منها إالّ القليل ،ويمكن اإلفادة من غير المستعمل أو المهمل على أن يراعى االئتالف في
الحروف

(.)2

ويطلق بعض العلماء على هذه الوسيلة الطريقة اإلبداعية  ،وهي الطريقة المثلى في بناء

المصطلح ومؤداها _ في األصل _ وضع المصطلح ومضمونه معا والطريقة هذه هي التي اتبعها
النحاة واللغويون العرب في دراسة العربية  ،فقد وضعوا مصطلحات دقيقة تحمل مضامين محددة وفي
مقدمتهم الخليل بن أحمد (ت  171ه ) وسيبويه ( ت  161ه ) على غير مثال سابق لمضامين
اللسان العربي  ،فكانت طريقتهم إبداعا حقيقيا (.)3

 .2االشـــتـــقــاق
تعد بحق وسيلة رئيسية من
لقد أفادت العربية عبر تاريخها الطويل من ظاهرة االشتقاق التي ّ
وسائل نمو الثروة اللفظية في العربية للداللة على المعاني الجديدة  ،حيث لم ينقطع سيل األلفاظ
_______________________________________
( )1انظر  :مطلوب  ،بحوث مصطلحية . 12 :
( )2انظر  :المصدر نفسه . 11 :

( )3انظر  :استيتية  ،اللسانيات . 355 – 354 :
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الجديدة في اللغة العربية منذ صدر اإلسالم وفي العصور التالية  ،وفي العصر الحديث  ،فظهر عدد
كبير من األلفاظ ألداء المعاني الجديدة للداللة على أفكار أو أشياء مادية  ،وذلك باشتقاق لفظ جديد
من مادة قديمة كالجهاد  ،والزكاة  ،والتأليف  ،والتصعيد  ،والتجريح  ،والتعديل  ،والشعوبية  ،والتصدير
واالشتراكية . ...

( )1

)واالشتقاق بهذا المعنى عملية قياسية هادفة إلى تكوين كلمات جديدة  ،وفقا للقواعد

( )2
عرفه الرماني (ت  483هـ ) بأنه( :اقتطاع فرع من
التي تقوم عليها الكلمات الموجودة في اللغة  .وقد ّ

أصل يدور في تصاريفه األصل )( .)4وهوعند المحدثين( :توليد لبعض األلفاظ من بعض والرجوع بها
إلى أصل واحد يحدد مادتها ويوحي بمعناها المشترك األصيل مثلما يوحي بمعناها الخاص الجديد)

( )3

،

وقد أجاز مجمع اللغة العربية بالقاهرة االشتقاق من أسماء األعيان العربية  ،ومن األسماء الجامدة
المعربة  ،ووضع لذلك قواعد واضحة  ،وهو بهذا يهدف إلى تلبية الحاجة المعاصرة إلى تكوين كلمات
عربية لم ترد في المعجمات العربية  ،وتصلح للتعبير عن المفاهيم المستخدمة في العلوم والصناعات
تضم كل ألفاظ اللغة  ،وأمثلتها ليست مستوعبة لكل ما تسمح به القواعد اللغوية  ،فهي ال تحيط بكل
ما يراد من معاني العلوم والفنون والصناعات  ،فقد ظهرت اصطالحات للعلوم في عصر ازدهار
الحضارة اإلسالمية  ،لم يعرفها العرب في عصور االحتجاج ولم تستوعبها المعجمات العربية العامة(.)5
___________________________
( )1انظر  :المبارك  ،محمد  ،فقه اللغة . 88 :
( )2انظر  :حجازي  ،محمود  ،األسس اللغوية لعلم المصطلح . 45 :
( )3انظر  :السيوطي األشباه والنظائر في النحو . 66 /1 :
( )3الصالح  ،صبحي  ،دراسات في فقه اللغة . 173 :

( )5انظر  :حجازي  ،محمود  ،األسس اللغوية لعلم المصطلح . 48 – 47 :

 .الــــتـــعــــــريــــب

22

عرفه السيوطي على ّأنه  ( :ما استعملته العرب من األلفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها )(.)1
ّ
ولما يتقنوا اللغة العربية إبان الحكم
لقد تأثرت اللغة باألمواج الهائلة من البشر الذين دخلوا اإلسالم ّ
األموي والعباسي  ،حيث اتسعت الفتوحات اإلسالمية وانتقلت إلى البيئة العربية أنماط كثيرة من وجوه
الحياة عند الفرس والروم  ،واضطر األدباء فيما بعد إلى االستعانة ببعض األلفاظ األعجمية للداللة
عما في نفوسهم ( ،)2والعرب اليوم هم أكثر حاجة من ذي قبل ؛ لما ط أر على الثقافة والعلم من اتساع
ّ
وتقدم عظيمين  .وألهمية التعريب في رفد العلوم المستحدثة بمصطلحات دقيقة تُجاري التقدم الحضاري
والعلمي والتقني  ،اتخذ مجمع اللغة العربية ق ار ار يجيز تعريب بعض األلفاظ عند الضرورة على طريقة
العرب في تعريبهم( ،)4والتي تتمثل في إخضاع األلفاظ المعربة إلى قواعد وأوزان اللغة العربية فتتوارد
وتثنى وتجمع
وتعرف بأل وتضاف ويضاف إليها
ّ
عليها عالمات اإلعراب إال في بعض األصول ّ ،
وتذ ّكر وتؤنث

( )3

.

 .3الـــنحـــــت
لقد وجد العلماء في النحت طريقا من طرق النمو اللغوي حيث اعتمدوا عليه في وضع المصطلحات
العلمية التي تعبر عن المسميات الجديدة في اللغات األجنبية التي ال مقابل لها في العربية
_____________________________________
( )1السيوطي  ،المزهر . 211 /1 :
( )2انظر :أبو عودة  ،عودة  ،التطور الداللي . 64 :
( )4انظر :حجازي  ،محمود ،األسس اللغوية لعلم المصطلح . 138 :
( )3انظر  :حماد  ،أحمد  ،عوامل التطور اللغوي . 11 :
( )5انظر  :عوامل التطور اللغوي . 38 :

( )5
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وهو في اصطالح العلماء  ( :أن تعمد إلى كلمتين أو جملة فتنزع من مجموع حروف كلماتها كلمة ف ّذة
تدل على ما كانت تدل عليه الجملة نفسها )( ،)1ويكون على أنواع أربعة:
عبشمي (عبد شمس) ومرقس ّي(امرئ القيس).
 .1النحت النسبي :وهو ما ينحت نسبة إلى علمين مثل:
ّ
 .2النحت الفعلي  :وهو ما ينحت من الجملة داللة على منطوقها  ،نحو :بسمل  ،وحيعل و بأبأ

( )2

.

 .4النحت االسمي  :وهو ما ينحت من كلمتين جامعا بين معنييهما مثل :جلمود من(:ج ُمدوجلُد ) .
طر
 .3النحت الوصفي  :وهو ما ينحت من كلمتين للداللة على صفة بمعناهما أو أشد منهما مثل ضب ْ
للرجل الشديد  ،منحوت من ( :ضبط وضبر) وفي (ضبر) معنى الشدة والصالبة (.)4
فالنحت قد يصلح وسيلة من وسائل وضع المصطلح على أن تكون اللفظة منسجمة مع الذوق
العربي وأبنية اللغة المعروفة لذلك أجاز مجمع اللغة العربية في القاهرة النحت عندما تُلجئ إليه الضرورة
مع اشتراط العلماء فيه  .1 :انسجام الحروف عند تأليفها في الكلمة المنحوتة .
 .2تنزيل هذه الكلمة على أحكام العربية  ،وصياغتها على وزن من أوزانها(.)3

 .5المـــجـــــاز
وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطالح التخاطب ؛ لعالقة مع قرينة مانعة من إرادة
_______________________________________
( )1الصالح  ،دراسات في فقه اللغة . 234 :عبد التواب  ،فصول في فقه العربية . 267- 266 :
( )2بأبأ  :منحوتة من جملة  :بأبي أنت .

( )4انظر  :السيوطي  ،المزهر  . 475 – 474 /1 :طرزي  ،فؤاد  ،االشتقاق . 215 – 213 :

( )3انظر  :مطلوب  ،بحوث مصطلحية  . 28 :الصالح  ،صبحي  ،دراسات في فقه اللغة 273 :
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المعنى الوضعي  ،والعالقة هي المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي  ،وقد تكون المشابهة
بين المعنيين وقد تكون غيرهما( .)1وبفضل المجاز اتسعت اللغة العربية للعلوم والفنون على اختالف
أنواعها  ،وللحضارة على كثرة مظاهرها  ،فنهضت بالعلوم الشرعية واللغوية والطبيعية والرياضية وعلوم
النفس واالجتماع  ،وبالجملة لم تقف أمام أي مظهر من مظاهر العلم أو الحضارة وقفة المتعثر الحائر
بل خاضت في مختلف مناحي القول  ،وقويت على التعبير عن شتى مظاهر التفكير( .)2فكان التوسع
المجازي في العربية عامال مساعدا لتطوير اللغة واثرائها بألفاظ ومعان جديدة  ،و محافظا عليها من
األعراض التي قد تتعرض لها كدخول المعرب والدخيل والمترجم إليها دون ضابط  ،مما يكون له األثر
السيء في حياة اللغة (.)4

.6التـــوليـــد
التجوز أو االشتقاق من معناه الوضعي اللغوي الذي ُعرف به في
هو ما نقله العرب بطريق
ُّ
الجاهلية وصدر اإلسالم إلى معنى آخر تعورف عليه  ،إما بين عامة الناس أو بين خاصة منهم
كالنحويين والعروضيين والفقهاء والمحاسبين والمهندسين واألطباء وغيرهم( .)3وقد نجح العلماء في وضع
المصطلحات والكلمات الجديدة التي تحتاج إليها اللغة _ السيما اللغة العلمية _ عن طريق الرجوع إلى
األلفاظ القديمة ذات الدالالت المندثرة واطالقها على مستحدثات هذاالعصر  ،وكانت القاعدة األساسية
____________________________________

( )1الهاشمي  ،أحمد  ،جواهر البالغة . 231 :

( )2انظر  :وافي  ،علي  ،فقه اللغة . 241 :

( )4انظر  :حماد  ،أحمد  ،عوامل التطور اللغوي . 58 :
( )3انظر  :وافي  ،فقه اللغة 259 :
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في ذلك وجود مالبسة بين القديم والحديث( ،)1فوجدنا أنفسنا أمام فوج زاخر من األلفاظ القديمة بصورة
جديدة من الداللة كالمدفع  ،والطيارة  ،والسيارة  ،والبريد والقاطرة والمجالت  ،والصحف  ،والهاتف
وغير ذلك من آالف األلفاظ التي أحياها الناس واستعملوها وخلعوا عليها دالالت جديدة تطلبتها الحياة
اليومية الجديدة(.)2

أسس وقواعد لوضع المصطلحات
لقد استطاع العرب القدماء أن يخترعوا أسماء لما لم يكن معروفا  ،وأطلقوا األلفاظ القديمة على
المعاني الجديدة  ،ونقلوا من اللغات األجنبية  ،وكان شرطهم األساسي في ذلك أالّ يكون المصطلح
خارجا على أبنية اللغة العربية وأن يتقبله الذوق  ،وأن تكون للكلمة الجديدة أدنى صلة أو مالبسة بما
أن وضع المصطلحات العلمية في هذا العصر أيسر من
تدل عليه من معنى جديد  .ومما ال شك فيه ّ
وضعها في القديم  ،وذلك لوضوح الرؤية وتهيئة األسباب  ،فقد استطاع العلماء المحدثون أن يتفقوا
على أسس وقواعد عامة لوضع المصطلح( ،)3تتمثل فيما يأتي :
 .1االنطالق من المفاهيم والعالقات القائمة بينها  ،أي من المدلول إلى الدا ّل  ،ال من المصطلحات
إلى المفاهيم  ،وهذا ما يميز دراسة المصطلح عن دراسة الكلمة المعجمية  ،ولعله ما يبرر االنطالق
دائما من المفهوم  ،أي من داللة المصطلح حتى في أثناء دراسته دراسة شكلية ؛ ألنه ال يتسنى
__________________________________
( )1انظر  :مطلوب  ،بحوث مصطلحية . 24 :

( )2انظر  :حماد  ،أحمد  ،عوامل التطور اللغوي . 118 :
( )3انظر  :مطلوب  ،بحوث مصطلحية . 35 :
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الوصول إلى تقييم بنية المصطلح دون الوقوف على مدى تعبيره عن مفهومه

()1

وخلوه ما أمكن من أدوات العطف واالستدراك  ،من أهم األوصاف التي
إن قصر اللفظ وسهولته
ّ .2
ّ
سيما إذا كانت مما ستتداول على األلسن تداوال كبي ار  ،فالمصطلح
يجب أن تتصف بها المصطلحات ّ
يجب أن يكون بأقل عدد ممكن من الكلمات ألن اإلطالة تخرج بالمصطلح من بابه إلى الوصف(.)2
 .3تمثيل كل مفهوم بمصطلح مستقل  ،واالبتعاد عن تسمية مفاهيم متقاربة بمصطلح واحد  ،وهو
بد من تجنب الغموض عند تسمية
مايعرف بتداخل مفاهيم المصطلح الواحد  ،وبصفة عامة ال ّ
أن تحديد مفهوم واحد للمصطلح ومصطلح واحد للمفهوم هو المطلب األساسي
المصطلح  ،فال شك ّ
واألمثل لصياغة المصطلحات(.)3
 .4اختيار أقرب كلمة  ،وأنسب صيغة صرفية للتعبير عن المضمون  ،فإذا كان المفهوم مما له صلة
بالكثرة والمبالغة  ،كانت صيغة المبالغة أنسب من حيث هي أقرب  ،وأدق من حيث هي أد ّل وأقوى من
حيث هي أبلغ  ،واذا كان المفهوم مما له صلة بوصف ثابت ال عارض كانت الصفة المشبهة أقرب
متناول للتعبير عنه(.)4
 . 1أن تتم صياغة المصطلحات بصورة نظامية  ،فكما تشترك المفاهيم في سمات داللية ال بد أن
تشترك مصطلحاتها أيضا في سمات شكلية(.)5
____________________________________
( )1انظر  :انظر  :الحديدي  ،إيناس  ،المصطلحات النحوية في التراث النحوي . 92 :

( )2انظر  :مطلوب  ،بحوث مصطلحية  . 36 :استيتية  ،سمير  ،اللسانيات . 366 :

( )3انظر  :الحديدي  ،إيناس  ،المصطلحات النحوية في التراث النحوي . 91 :
( )4انظر  :استيتية  ،سمير  ،اللسانيات . 366 :

( )5انظر  :الحديدي  ،إيناس  ،المصلحات النحوية في التراث النحوي . 99 :

27

الـمبـحــث األول
المصدر واسم المصدر في المعاجم اللغوية

َّدر )  :االنصراف عن الورد وعن كل أمر( .)1وصدر القوم عن
المصدر  :مشتق من ( الص ْ
المكان  :أي رجعوا عنه  ،وصدروا إلى المكان  :صاروا إليه( .)2وأصدرته فصدر  :أي رجعتُهُ فرجع
والموضع مصدر ومنه مصادر األفعال( .)3والمصدر أصل الكلمة التي تصدر عنه األفعال
أن المصادر كانت أول الكالم
وتفسيره ّ :

َّمع والح ْفظ  ،وانما صدرت األفعال
كقولك  :الذهاب والس ْ

عنها  ،فيقال :ذهب ذهابا  ،وسمع س ْمعا وسماعا  ،وحفظ ح ْفظا( .)4وهو ما يصدر عنه الشيء وعند
علماء اللغة  :صيغة اسمية تدل على الحدث(.)5
هيأت
أما اسم المصدر فقد تحدثت عنه المعاجم اللغوية دون ذكر المصطلح صراحة ّ ،
ولكنها ّ
َّرت عنه المعاجم بإحدى الطرق اآلتية :
لتحديد داللته من خالل ما جاء فيها من شروح وأمثلة  ،فقدعب ْ
 ذكره بعد الفعل أو المصدر بقولهم  ":االسم منه كذا " أو " االسم  :كذا " أو " كذا  :االسم " فقد
جاء في معجم العين  ( :احتكم في ماله:إذا جاز فيه حكمه واالسم  :األحكومة والحكومة)(.)6
_________________________________________
( )1انظر  :الفراهيدي  ،العين  .الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( صدر) .
( )2ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( صدر ) .

( )3الفيروزابادي  ،القاموس المحيط  :مادة ( صدر ) .

( )4انظر  :الفراهيدي  ،العين  .األزهري  ،تهذيب اللغة  :مادة ( صدر ) .
( )5المعجم الوسيط  :مادة ( صدر ) .
( )6الفراهيدي  ،العين  :مادة ( حكم )
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ت الرجل إدراكا  ،إذا لحقته  ،فهو ُم ْدرك  ،والدرك أيضا االسم من أدرْكتُه )(.)1
وقال ابن دريد  ( :أدرْك ُ
ت الرجل فهو مصفود  ،وصفَّدته فهو ُمصفّد  ،وأما أصفدته باأللف
وجاء في التهذيب  ( :صف ْد ُ
إصفادا فهو أن تُ ْعطيه وتصله  ،واالسم منه الصَّفد )(.)2
وقال الجوهري َّ ( :
الد ْبرة باإلسكان والتحريك أيضا  :الهزيمة في القتال  ،اسم من اإلدبار وهو
نقيض اإلقبال )(.)3
أما ابن منظور فقد قال  ( :ونذر بالشيء وبالعدو  ،بكسر الذال  ،ن ْذ ار  :علمه فحذره  ،وأنذره
أن ُّ
اإلنذار المصدر )(.)4
باألمر إنذا ار ُ
ون ْذ ار – عن كراع واللحياني -والصحيح ّ
الن ْذر االسم و ُ
الغواث  ،بالضم  ،وفتحه
وفي القاموس المحيط َّ ( :
غوث تغويثا  :قال واغوثاه  ،واالسم  :الغ ْوث و ُ
شا ّذ  .واستغاثني فأغثته إغاثة ومغوثة واالسم  :الغياث بالكسر )(.)5
وقال َّ
الزبيدي  ( :أغار على القوم غارة واغارة  :دفع عليهم الخيل  ،وقيل  :اإلغارة المصدر
والغارة االسم من اإلغارة على العدو )(.)6
ِّدفة  :اسم من المصادفة للّقاء اتفاقا من دون قصد أو انتظار(.)2
وفي محيط المحيط  ( :الص ْ
 ذكره بعد الفعل أو المصدر بقولهم  " :هو اسم يقوم مقام المصدر الحقيقي"  ،يقول األزهري  ( :آذ ْنتُه
_________________________________
( )1ابن دريد  ،جمهرة اللغة  :مادة ( درك ) .
( )2األزهري  ،تهذيب اللغة  :مادة ( صفد ) .
( )3الجوهري  ،الصحاح  :مادة ( دبر ) .

( )4ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( نذر ) .

( )5الفيروزابادي  ،القاموس المحيط  :مادة  ( :غوث ) .
( )6الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( غور ) .

( )2البستاني  ،محيط المحيط  :مادة ( صدف ) .
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أوذنه إيذانا وأذانا  ،فاألذان  :اسم يقوم مقام اإليذان  ،وهو المصدر الحقيقي )(.)1
صدر تقول:
اسم يوضعُ م ْوضع الم ْ
وفي الصحاح ( :الصالةُ :واحدةُ الصَّلوات الم ْفروضة ،وهو ٌ
صليةً)(.)2
صلَّْي ُ
ت صالةً والت ُق ْل ت ْ
وجاء في لسان العرب ( :العافية دفاعُ اهلل تعالى عن العبد .يقال :عافاه اهللُ عافيةً ،وهو اسم يوضع
موضع المصدر الحقيقي )(.)3


التعريف به على ّأنه مصدر للمصدر فوق الثالثي  ،يقول الفراهيدي  ( :الخلفة  :مصدر

ِ
اد
اد أَن يَ َّذ َّك َر أ َْو أ ََر َ
َّه َار ِخ ْل َفةً لِّ َم ْن أ ََر َ
االختالف ومنه قوله تعالى َ ) :و ُه َو الَّذي َج َع َل اللَّْي َل َوالن َ
ورا ) الفرقان  .)4() 82/ويقول في موضع آخر  ( :الفُ ْرقة  :مصدر االفتراق  ،وهذا ما خالف
ُش ُك ً
مصادر افتعل )( . )5فمن الواضح هنا َّ
أن الخليل لم يذكر مصطلح ( اسم المصدر) صراحةً  ،ولكنه
ذكره عمليا واستعماال  ،فقوله  ( :الخلفة ) مصدر االختالف  ،يدل على َّأنه ( مصدر) أوال َّ ،
ولكنه
مصدر قام مقام المصدر الحقيقي بفعله وعمله  ،وخالفه في بعض حروفه  ،وهذا ما نعنيه باسم
المصدر .
أن نقول إ َّن المعاجم اللغوية الكبرى لم تذكر اسم المصدر صراحة َّ ،
ولكنها أشارت
ومن هنا يمكن ْ
بأنه اسم منه
إليه إشارة واضحة عند الحديث عن المصدر ،حيث ّإنها ذكرته بعد المصدر  ،ووصفته ّ
__________________________________
( )1األزهري  ،تهذيب اللغة  :مادة ( أذن ) .
( )2الجوهري  ،الصحاح  :مادة ( صال ) .

( )3ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( عفا ) .
( )4الفراهيدي  ،العين  :مادة ( خلف) .
( )5المصدر نفسه  :مادة ( فرق ) .
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أو اسم قام مقام المصدر الحقيقي للفعل  ،وفي هذا تأكيد على َّ
أن العلماء األوائل قد أرهصوا باسم
وبينوه عمليا  ،تلميحا ال تصريحا .
المصدر ّ ،
وكأنه
أن بعض المعاجم الكبرى _ أحيانا _ ذكرت اسم المصدر إلى جانب المصدر الصريح ّ
ّإال ّ
لغة فيه ،دون اإلشارة إلى عدم جريانه على فعله  ،فقد جاء في معجم العين ( :أ ْوث ْقته إيثاقا ووثاقا)

()1

ت على العدو أُغير إغارة وغارة )( .)2وفي مقاييس اللغة  ( :بيَّت األمر  :إذا
وفي الجمهرة  ( :أغ ْر ُ
دبره ليال  ،والبيات والتبييت :أن تأتي العدو ليال  ،كأنك أخذته في بيته )( .)3وفي هذا إشارة واضحة
ّ
تنبهوا إلى اسم
إلى حالة من االضطراب والغموض التي تحيط باسم المصدر  ،فالعلماء األوائل ّ
أن حالة الغموض هذه
المصدر وطريقة وضعه  ،لكنهم لم يفرقوا أحيانا بين المصدر واسمه  ،ويبدو ّ
استمرت حتى وقتنا الحاضر .
قد
ّ
فالمعجم الوسيط  ،لم يستعمل مصطلح (اسم المصدر ) سواء بذكره صراحة أو باإلشارة إليه على
الرغم من ذكره أللفاظ أجمعت المعاجم اللغوية الكبرى على ّأنها أسماء مصادر نحو  :جواب وعذاب ،
رد كل منهما
وكالم  ،فجاء فيه  ( :أجاب طلبه  :قبله وقضى حاجته  ...وجاوبه مجاوبة وجوابا ّ :
ردا على سؤال أو دعاء أو دعوى )
على اآلخر  ...والجابة  :الجواب  ،والجواب ما يكون ّ
فيه  ( :ع ّذبه  :عاقبه ون ّكل به  ،والعذاب  :العقاب و ِّ
شق على
النكال  ،وكل ما ّ
________________________________________________
( )1الفراهيدي  ،معجم العين  :مادة ( وثق ) .
( )2ابن دريد  ،جمهرة اللغة  :مادة ( غور ) .

( )3ابن فارس  ،مقاييس اللغة  :مادة ( بيت ) .

( )4المعجم الوسيط  :مادة ( جوب ) .

()4

 .وجاء
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النفس )

()1

 .وذكر الكالم على النحو اآلتي  ( :كالمه  :خاطبه  ،وكلّمه تكليما  :وجه الحديث إليه

وتكلّم  :نطق بكالم  ...والكالم في أصل اللغة  :األصوت المفيدة )

___________________________
( )1معجم الوسيط  :مادة ( عذب ) .
( )2المصدر نفسه  :مادة ( كلم ) .

()2

.
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المــــبحـــث الثـانـــي
تعريف المصدر في مصادر النحو الكبرى

يعرف النحاة المتقدمون المصدر  ،إنما كان ذكرهم له من خالل الحديث عن طريقة العرب في
لم ّ
الوصول إلى المصدر من األفعال الثالثية وغير الثالثية دون أن يضعوا له حدا في الكالم  ،يقول
سيبويه ( ت  161ه )  ( :فاألفعال تكون من هذا على ثالثة أبنية  :فعل ي ْف ُعل  ،وفعل ي ْفعل وفعل
ي ْفعل  ،ويكون المصدر ف ْعال واالسم فاعال ،فأما فعل ي ْف ُعل فمصدره قتل يقتُل قتْال واالسم قاتل )(.)1وهذا
ما نجده عند المبرد ( ت  261ه) و ابن السراج ( ت  318ه )(.)2
أن المصدر كل اسم
عرف المصدر إذ قال  ( :اعلم ّ
ويبدو ّ
أن ابن جني ( ت  392ه ) أول من ّ
َّ
دل على حدث وزمان مجهول وهو وفعله من لفظ واحد والفعل مشتق من المصدر )( .)3ويفهم من
تعريف ابن جني ضرورة أن يتضمن المصدر أحرف فعله  ،دون اإلشارة إلى كيفية هذا التضمين .
وقال ابن يعيش ( ت 843ه )  ( :المصدر هوالمفعول الحقيقي ألن الفاعل يحدثه ويخرجه من
العدم إلى الوجود  ،وصيغة الفعل تدل عليه  ،واألفعال كلّها متعدية إليه سواء كان يتعدى الفاعل أو لم
يتعداه نحو  " :ضربت زيدا ضربا " و" قام زيد قياما " وليس كذلك غيره من المفعولين وسمي مصد ار
ّ
ألن الفعل صدر عنه و أُخذ منه )( .)4وفي قوله هذا إشارة إلى مسألة خالفية في أصل االشتقاق
__________________________________
( )1سيبويه  ،الكتاب . 5/ 4 :

( )2انظر  :المبرد  ،المقتضب  . 123 – 122 /2 :ابن السراج  ،األصول في النحو . 136 /3 :
( )3ابن جني  ،اللمع . 44 :

( )4ابن يعيش  ،شرح المفصل . 222 /1 :
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أن المصدر هو األصل
أهو الفعل أم المصدر ؟ فانقسم اللغويون إلى قسمين  ،فذهب البصريون إلى ّ
دون
أن الفعل مشتق منه  ،وذهب الكوفيون إلى ّ
وّ
أن المصدر مشتق من الفعل وفرع عليه  ،وخير من ّ
حجج الفريقين وناقشها أبو البركات ابن األنباري ( ت  177ه ) في كتابه اإلنصاف في مسائل
فند حجج الكوفيين  ،و ّأيد البصريين في حججهم  ،وجمهرة علماء العربية على قوله في
الخالف  ،حيث ّ
أن المصدر أصل االشتقاق(.)1
تأييد مذهب البصريين في ّ
ويعرف ابن الحاجب ( ت  848ه ) المصدر بقوله  ( :المصدر  :اسم الحدث الجاري على
ّ
الفعل  ،ويفسر الرضي ( ت  868ه ) ذلك بقوله  :يعني بالحدث معنى قائما بغيره  ،سواء صدر
عنه كالضرب والمشي  ،أو لم يصدر عنه كالطول والقصر )(.)2
أما ابن مالك ( ت  872ه ) فقد ع ّرفه بتعريفين :
أولهما  ( :المصدر  :اسم دال باألصالة على معنى قائم بفاعل  ،أو صادر عنه حقيقة أو مجا از أو
واقع على مفعول  ،وقد يسمى فعال وحدثا وح ْدثانا وهو أصل الفعل ال فرعه خالفا للكوفيين )(.)3
وثانيهما ّ :أنه اسم الحدث  ،وهو المستفاد من قوله في أرجوزته األلفية:
ِ
الزمان ِم ْن
اسم ما ِسوى
المصدر ُ

ــل كـأم ٍـن ِم ْـن أ ِ
م ْــدلـولَـي ِ
الف ْـع ِ
َم ْـن
ْ
َ

()4

فسر ابن عقيل هذا التعريف بقوله  ( :الفعل يدل على شيئين  :الحدث والزمان  ،ف " قام "
وقد ّ
يدل على قيام في زمن ماض ،و" يقوم " يدل على قيام في الحال أو االستقبال  ،و " قم" يدل على قيام
___________________________________________
( )1انظر  :األنباري  ،اإلنصاف في مسائل الخالف . 231 – 235/1 :
( )2االستراباذي  ،شرح الكافية . 399 / 3 :
( )3ابن مالك  ،شرح التسهيل . 152 / 2 :
( )4ابن مالك  ،األلفية . 69 :
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في االستقبال ،والقيام هو الحدث – وهو أحد مدلولي الفعل – وهو المصدر ،وهذا معنى قوله ":ما
كأم ٍن  ،فإنه أحد مدلولي أمن )(.)1
سوى الزمان من مدلولي الفعل " فكأنه قال:المصدر اسم الحدث ْ
فإن ما ذكره علماء العربية
ومن خالل تتبع تعريف مصطلح المصدر في كتب النحو الكبرى ّ ،
يتضمن حالتين تتحدد من خاللهما معالم المصدر في الكالم :

()2

األولى  :الحالة المعنوية  ،إذ يدل المصدر في الغالب على مجرد الحدث الذي يدل على
أمر معنوي محض ال صلة له بزمان  ،وال بذات  ،وال بعلمّية  ،وال تذكير أو تأنيث أو جمع أو
غيره إال إذا كان داال على مرة أو هيئة .
بد من أن يكون جامدا مشتمال على جميع حروف فعله
أن تكوينه اللفظي ال ّ
الثانية  :فهي ّ
الماضي أو أكثر  ،وال يمكن أن ينقص عنه في الحروف  .فلو أخذنا المصدر ( تحسُّن ) لوجدنا ّأنه
نحسه بحاسة من حواسنا  ،إذ هو مصدر
يدل على أمر عقلي محض ندركه بالعقول  ،وال نستطيع أن ّ
محصور في الذهن فقط  ،وهذا كونه أم ار معنويا محضا  ،وا ّن هذا اللفظ الجامد وهو (تحسُّن ) ال يدل
على زمن مطلقا أو حال أو مستقبل  ،وال يدل على مكان وال ذات  ،وهي الجسم أو المادة
المجسدة  ،وليس علما على شيء معين يدل عليه كما يدل العلم على صاحبه  ،فكل أمره مقصور
على الداللة المعنوية وهو إلى ذلك مشتمل على جميع حروف فعله الماضي (تحسَّن) .
________________________________________
( )1ابن عقيل  ،شرح األلفية . 132 /2 :
( )2انظر  :حسن  ،عباس  ،النحو الوافي . 152 / 3 :
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فإنه يمكن
ومن خالل استعراض المصادر النحوية والصرفية  ،وما جاء فيها من تعريفات للمصدر ّ
أن نحدد خصائصه في النقاط اآلتية :
ْ
 .1المصدر يدل على مجرد الحدث في أمر معنوي محض .
 .2ليس للمصدر صلة بزمان محدد  ،فهو يصلح للداللة على األزمان الثالثة .
 .3ليس له صلة بذات معينة .
 .4ليس هو علما على شيء ما .
 .1ال يد ّل على تذكير أو تأنيث أو جمع .
ولكنه الينقص عنها.
 .8يجب أن يشمل تركيبه على جميع حروف فعله الماضي ،وقد يزيد عليها ّ
مردها إلى السماع في الغالب  ،وقد
ويصاغ المصدر من الفعل الثالثي المجرد على أوزان كثيرة ّ
أن ما ذكره سيبويه منها
اختُلف في عدد هذه األوزان  ،فذكر السيوطي أنها خمسة وعشرون  ،غير ّ
يرتقي إلى اثنين وثالثين بناء

()1

حدا غير معقول قد
 ،وقد تتعدد مصادر الفعل الثالثي الواحد فتصل ّ

يبلغ في بعض األحيان تسعة أو عشرة( ،)2ويمكن أن يعزى ذلك إلى اختالف اللغات من جهة  ،وتباين
الروايات من جهة أخرى(.)3
أما مصادر غير الثالثي فهي مقيسة كلها  ،وما ورد على خالفها يحفظ وال يقاس عليه(.)4
____________________________________________
( )1انظر  :طرزي  ،االشتقاق . 143 :

( )2انظر  :السيوطي  ،المزهر . 11/ 2 :
( )3انظر  :طرزي  ،االشتقاق . 151 :

( )4انظر  :ابن عقيل  ،شرح األلفية . 151 – 99 / 3 :
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المــبحــث الثالث
اسم المصدر في مصادر النحو الكبرى
م َّر بنا في الحديث عن اسم المصدر في المعاجم اللغوية َّ ،
أن العلماء المتقدمين لم يذكروا
( اسم المصدر ) صراحة َّ ،
ولكنهم أشاروا إليه إشارة واضحة عند الحديث عن المصدر ودالالته ،
واستعماالته .
َّ
لكن بعض النحويين القدامى كانوا قد ذكروه ليد ّل على ما يد ّل عليه المصدر ويجري عليه من
األحكام ما يجري على بعض األعالم من البناء أو المنع من الصرف نحو َّ :برة غير مصروف بمعنى
المبادة وهي التفرق ،
المبرة  ،وفجار مبنيا على الكسر بمعنى الفجور  ،ونظيره بداد ومعناه الب ّدة أو
ّ
الهمة(.)1
وهمام ومعناه ّ
ولقد كان سيبويه ( ت  161ه ) َّ
أول من استعمل مصطلح ( اسم المصدر ) صراحة بهذه الداللة
وذلك في قوله  ( :ومما جاء اسما للمصدر  :قول الشاعر النابغة :
إ ّنا اقـتسمـنا ُخـطَّـتـيـنا بــينـنا

()2

ـت فَ ِ
ــجــار
ــت َّ
بـــرةَ واحتمـ ْل َ
ـحـمـ ْل ُ
فَ َ

ففجار معدول عن الفجرة )( .)3وقد تبعه في هذا المبرد ( ت  261ه ) الذي قال  ( :وأما ما كان
اسما لمصدر غير مأمور به فنحو قوله :
____________________________________
( )1انظر  :مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة . 141 / 1 :

( )2انظر الشاهد  :ديوان النابغة الذبياني  . 55 :سيبويه  ،الكتاب  .224 /3 :ابن يعيش،شرح المفصل 53 / 4:
البغدادي  ،خزانة األدب 269 /6 :

( )3سيبويه  ،الكتاب . 224 / 3 :
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ش ْـرَبـة
ــن لَــبــن
الـمـحـلَّق ُ
ت ِم ْ
وَذ َك ْــر َ
َ

الصـعـيد بـ ِ
داد )
والـخـيـ ُل تعـدو فـي َّ
َ

()1

المبادة وهي التفرق .
أي بددا ومعناه الب ّدة أو
ّ
وأيدهما ابن السراج ( ت  318ه) فقد قال ( :وقد جاء هذا البناء اسما للمصدر  ،فقالوا  :فجار
يريدون  :ف ْجرة  ،وبداد يريدون  :بددا )( .)2وتابعهم في هذا ابن يعيش ( ت 843ه) عندما قال :
( الضرب الثاني من ضروب فعال أن يكون اسما لمصدر علما عليه مثل فجار وبداد)(.)3
ومما جاء من أسماء المصادر بهذه الداللة " يسار" في قول الشاعر :
ــس ٍ
ـــار لـعــلَّـــنا
ُ
فـقـــلت امـكـثــي حــتى َي َ

قـــالـت أعــــــــاما وقـــــابلــه
نـَحــُ ُّج مـــعا
ْ

()4

أي امكثي إلى ميسرة  .وقالوا حماد بمعنى الم ْحمدة  ،قال الشاعر المتلمس:
ــمــاد لــهــا ج ِ
ج ِ
ــمــاد وال تـــقـــولـــــــي
َ
َ

ِ ()5

لــــهــــا أبــــــدا إذا ُذكــــــَِرت َحـــــمــــــاد

أي قولي لها جمودا وال تقولي لها حمدا وشك ار .
وقد أشار بعض النحويين المتقدمين إلى نوع آخر من أنواع اسم المصدر وذلك في معرض حديثهم
عن مصدر الفعل الرباعي المزيد( ،)6يقول سيبويه  :والطمأنينة والقشعريرة ليس واحد منها بمصدر على
أن النبات ليس بمصدر على أنبت فمنزلة اقشعررت من القشعريرة
اطمأننت  ،واقشعررت  ،كما ّ
_______________________________________
( )1المبرد  ،المقتضب . 321/ 3 :الشاهد للنابغة الجعدي ،انظر في :ديوانه  . 52 :سيبويه،الكتاب225 /3 :
ابن يعيش  ،شرح المفصل . 51 /3 :البغدادي  ،خزانة األدب 314 /6 :

( )2ابن السراج  ،األصول في النحو .19 /2 :
( )3ابن يعيش  ،شرح المفصل . 53 /3 :

( )4انظر الشاهد في :سيبويه،الكتاب .224 /3 :ابن يعيش،المفصل .53 /3 :ابن مالك ،شرح التسهيل141/2:

( )5انظر الشاهد في  :ديوان المتلمس  . 162 :سيبويه  ،الكتاب . 225 /3 :ابن يعيش  ،شرح المفصل 53/3 :
البغدادي  ،خزانة األدب  . 313 /6 :جماد  :تقال للبخيل أي ال يزال جامد المال .

( )6انظر  :ابن السراج  ،األصول في النحو  . 132 /3 :ابن يعيش  ،شرح المفصل . 52-56 /4 :
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()1
ص ُدهم َّ
أن اقشعررت مصدره  :اقشع ار ار
واطمأننت من الطمأنينة بمنزلة أنبت من النبات )  .وق ْ

واطمأننت  :اطمئنانا  ،فلما قالوا  :قشعريرة  ،وطمأنينة جاؤوا ( باسم المصدر ) وليس بالمصدر
الصريح كما قالوا  ( :نبات ) من أ ْنبت  ،التي مصدرها الصريح ْ ( :إنبات ) .
وقد أشار إلى هذا ابن جني ( ت  392ه ) في قوله ( الكالم اسم من كلّم بمنزلة السالم من سلّم
وهما بمعنى التكليم والتسليم وهما المصدران الجاريان على كلّم وسلّم )(.)2
أن اسم المصدر يختص بما كان غير جار على فعله  ،وهذا ما ذهب إليه
وهم بذلك يشيرون إلى ّ
الرضي ( ت868ه) إذ قال  ( :ومصادر ما زيد فيه من الرباعي نحو تد ْح ُرج واحرْنجام واقش ْعرار  ،وأما
اقشعر قشعريرة  ،واطمأن طمأنينة فالمنصوبان منهما اسمان واقعان مقام المصدر  ،كما في أنبت نباتا
ّ
عطاء )(.)3
وأعطى
ً
أن المتقدمين من النحاة لم يفرقوا أحيانا بين المصدر واسم المصدر  ،إذ نجدهم في موضع
ويبدو ّ
آخر قد أجازوا استعمال المصادر مع غير أفعالها ألنهم يرون معناها واحدا من حيث االستعمال
ومنهم سيبويه إذ قال

()4

 ( :هذا باب ماجاء المصدر فيه على غير الفعل ألن المعنى واحد وذلك

قولك  ( :اجتوروا تجاو ار  ،وتجاوروا اجتوا ار  ،ألن معنى اجتوروا وتجاوروا واحد  ،ومثل ذلك انكسر
__________________________________
( )1سيبويه  ،الكتاب . 16 -15 /4 :
( )2ابن جني  ،الخصائص . 29 /1 :

( )3االستراباذي  ،شرح الشافية  . 121 /1 :احرنجم القوم  :اجتمع بعضهم إلى بعض .
( )4سيبويه  ،الكتاب . 12-11 /4 :
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كس ار  ،و ُكسر انكسا ار  ،ألن معنى ُكسر وانكسر واحد ،وقال اهلل تبارك وتعالى" :

َواللَّ هُ أَنْ بَتَ ُك ْم ِم َن

ْاْل َْر ِ
َّل إِلَْي ِه تَ ْبتِ ًيل "
ألنه إذا قال أنبته فكأنه قال قد نبت  ،وقال ّ
ض نَبَاتًا " نوح ّ . 17 /
عز وج ّل " َوتَ بَت ْ
أن في قراءة ابن مسعود َ ":وأُنْ َ
زل ال َْم َلئِ َكةُ
المزمل  6 /ألنه إذا قال تبتَّ ْل فكأنه قال بتّ ْل  ،وزعموا ّ
يل " الفرقان  21 /ألن معنى أُنزل َّ
ونزل واحد  ،وقال القطامي :
تَن ِز ً

ــــــه اتِّــــــبــــاع ـ ـ ـ ــا
ولـــيـــس ْ
َّع ُ
بــــأن تَــتَـــب َ

ـــت مـــنـــه
وخــير األمـــــر مـــا اســــتـَــ ْقــبــَْل َ
بعت في المعنى واحد  .وقال رؤبة :
ت واتَّ ُ
ألن تتَّب ْع ُ

()1

()2

ِ
الــــــحــــضـــب
وقــــد تــــــطــــويـــــــــت انــــــطـــــواء
ألن معنى تطويت وانطويت واحد)(. )3
أن المعنى واحد
وقد وافق المبرد سيبويه في جواز استعمال المصدر مع غير فعله  ،وعنده أيضا ّ
من حيث االستعمال ،وتابعه في ذلك ابن السراج(.)4ولم يفرق الزجاجي ( ت341ه) بين المصدر
عطاء وعطيَّة  ،وأكرمته
واسمه عندما قال  :وربما جاء المصدر على غير الفعل  ،كما قالوا  :أعطيته
ً
كرامة)( .)5والى ذلك ذهب ابن جني إذ يقول  :كما جاءوا بالمصدر فأجروه على غير فعله لما كان في
___________________________________________
( )1انظر الشاهد في  :ديوان القطامي  . 35 :ابن السراج  ،األصول . 134 /3 :ابن جني ،الخصائص93/3:
ابن قتيبة  ،أدب الكاتب . 421 :

( )2انظر الشاهد في  :ابن السراج  ،األصول  . 135/ 3 :ابن يعيش  ،شرح المفصل . 126 /1 :
الحضب  :الذكر الضخم من الحيات  ،أو حية دقيقة .

( )3سيبويه  ،الكتاب . 12-11 /4 :

( )4انظر  :المبرد  ،المقتضب  . 212/1 :ابن السراج  ،األصول . 135 -132 /3 :
( )5الزجاجي  ،الجمل في النحو . 312 :
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معناه  ،نحو قوله :

()1

بــــما لـــم تــــشــــكــروا الــــمعــــروف عـــنــــدي
لما كان التعاود أن يعاود بعضهم بعضا )

()2

وان ِشــــ ْئـــــتـُـــــم تـــــعـــــاودنـــا ِعـــــوادا

 ،وتبعه في ذلك ابن يعيش(.)3

ويبدو َّ
أن علماءنا األوائل قد تجاوزوا الحقيقة  ،عندما قالوا إ َّن المصدر واسم المصدر لهما معنى
واحد  ،إذ ليس في اللغة كلمتان بمعنى واحد تماما  ( ،فالترادف في اللغة غير موجود ّ ،إال من باب
ضيق هو ما قد تأتي به تلك الصفات التي ذهب سياقها األول  ،وأصبحت تستعمل في سياق واحد
وهو أيضا ما قد يرد إلى اللغة من كلمات أجنبية تزاحم بعض الكلمات األصلية فيها بمعناها
فيستعملها الناس بمعنى واحد في سياق واحد )( .)4فاجتوروا معناه  :طلب بعضهم جوار بعض  ،أما
تجاوروا  :فهم فعلوا ذلك عن غير طلب  ،لظروف قد جمعتهم  .وكذلك انكسر انكسا ار فإنه يفيد
سم  ،ولم ُيعرف  .أما (إنباتا و نباتا ) فالنبات
المطاوعة  ،أما ُكسر فهو مبني للمجهول فيه فاعل لم ُي َّ
استمر  ،وليس في إنبات ّإال صفة التوكيد فهي تخلو من
يدل على َّأنه نبات نبت صحيحا واستقام و ّ
صفة االستمرار أو الحياة  ،ومما يؤكد هذا َّأنه( ليس في القرآن الكريم ترادف أبداَّ .
إن لكل كلمة في
القرآن الكريم معناها المحدد ودورها المرسوم في إكمال بناء اإلعجاز القرآني لفظا ومعنى  ،فالكلمة في
()5
إن ( تبتَّل وبتَّل )
القرآن الكريم ُيراد لفظها ومعناها في وحدة واحدة ال تنفصم أبدا )  ،فقد قالواّ :

_____________________________
( )1انظرالشاهد في :البغدادي ،خزانة األدب141/15:ونسبه لشقيق بن جزء الباهلي .ابن قتيبة أدب الكاتب.421 :

( )2ابن جني  ،الخصائص . 92 /2 :

( )3انظر  :ابن يعيش  ،شرح المفصل . 226 – 224 / 1 :

( )4أبو عودة  ،الترادف في اللغة العربية  ،المجلة الثقافية  ،الجامعة األردنية . 122 / 13-12 :
( )5المصدر نفسه . 122 / 13-12 :
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لهما داللة واحدة  ،ومثلهما ( أنزل ون َّزل ) غير َّ
أن هناك دراسات كثيرة أثبتت وجود فرق داللي بين
مثل هذه الصيغ  .وأما في شاهد الباهلي  ،فيبدو َّ
أن الوزن لم يسعف الشاعر بذكر المصدر الصريح
عاودا) ،فذكر كلمة أخرى (عوادا) وهي اسم للمصدر ،وذلك الستقامة الوزن .
(ت ُ

لم يستمر النحاة على هذا النهج  ،بل بدؤوا يضعون حدا السم المصدر في الكالم  ،وأول هوالء
ابن الحاجب ( ت  848ه ) إذ قال  ( :اسم المصدر  :هو اسم المعنى وليس له فعل يجري عليه
فإنه لنوع من الرجوع  ،وال فعل له يجري عليه من لفظه  ،وقد يقولون  :مصدر واسم
كالقهقرى ّ ،
مصدر في الشيئين المتغايرين لفظا  ،أحدهما للفعل واآلخر لآللة التي يستعمل بها الفعل  ،كالطُّهور
والطَّهور  ،واأل ْكل واألُ ُكل  ،فالطُّهور :المصدر ،والطَّهور  :اسم مايتطهر به  ،واأل ْكل  :المصدر
()1
أن اسم المصدر عنده يستعمل في شيئين :
واألُ ُكل  :ما يؤكل)  .ويستفاد من تعريفه ّ

 .1اسم المعنى الذي ليس له فعل يجري عليه  ،أي ليس له فعل مشتق منه .
 .2اسم اآللة التي يستعمل بها الفعل  ،ويريد بالفعل  :الحدث .
ويحدد ابن مالك ( ت  872ه ) اسم المصدر بقوله  ( :اسم المصدر على ضربين  :علم وغير
ّ
علم  ،فالعلم  :ماد ّل على معنى المصدر داللة ُم ْغنية عن األلف لتضمن اإلشارة إلى حقيقة  ...والثاني
من ضربي اسم المصدر  :ما ساواه في المعنى والشياع وقبول األلف والالم واإلضافة والوقوع موقع
وغ ْسل
الفعل أو موقع ما يوصل بالفعل  ،وخالفه بخلوه دون عوض من بعض ما في الفعل  ،كوضوء ُ
______________________________
( )1ابن الحاجب  ،األمالي . 295 – 219 :
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فإنهما مساويان للتوضؤ واالغتسال في المعنى والشياع وجميع ما نفي عن العلم  ،وخالفاه بخلوهما دون
ّ
عوض من بعض ما في فعليهما وهما  :توضأ واغتسل  ،وحق المصدر أن يتضمن حروف الفعل
كأعلم إعالما ودحرج دحرجة )(.)1
توضؤا  ،أو بزيادة عليه ْ
بمساواة كقولك  :توضأ ُ
وعرفه الرضي ( ت  868ه) بقوله  (:ويعمل اسم المصدر عمل المصدر وهو شيئان  :أحدهما :
ّ
المستخرج  ،والثاني  :اسم العين مستعمال
ما د ّل على معنى المصدر مزيدا في أوله ميم كالم ْقتل و ُ
بمعنى المصدر كقوله :
ِ
الـــمــــوت َع ِّــنـــــي
أَ ُكـــــــ ْفـــرا َبـــــعـْ َـد َرِّد

وبــــع َد عـ ِ
الـــرتــــاعـــــــا
ـطـــائــــك الـــــمائــــ َة ِّ
َ ْ َ

()2

أي إعطائك،والعطاء في األصل  :اسم لما ُيعطى)(ّ .)3إال َّ
عرفه علماء
أن ما زيد في أوله ميم  ،هو ما َّ
اللغة وعلماء الصرف خاصة بالمصدر الميمي  ،فهو ليس اسم المصدر الذي يتحدث عنه النحاة .
وقال في موضع آخر ( :وأما التِّبيان فليس ببناء مبالغة  ،واال انفتح تاؤه  ،بل هو اسم أقيم مقام
مصدر بيَّن  ،كما أقيم غارة وهو اسم مقام إغارة في قولهم  :أغرت غارة  ،ونبات موضع إنبات ،
وعطاء موضع إعطاء في قولهم  :أنبت نباتا وأعطى عطاء )( .)4يتضح من كالم الرضي ّأنه ليس ثمة
اسم مصدر دال على الحدث إال واسم العين أصل له.
_____________________________________________
( )1ابن مالك  ،شرح التسهيل . 441 / 2 :
( )2الشاهد في  :القطامي  ،ديوانه  . 32 :ابن السراج  ،األصول  . 145 /1 :ابن جني  ،الخصائص . 24 /2 :
ابن الشجري،

األمالي  .396 /2 :ابن هشام  ،شرح شذور الذهب  . 265 :ابن عقيل  ،شرح األلفية 22/3 :

البغدادي  ،خزانة األدب  .132/ 8:الرتاع  :اإلبل التي تُترك كي ترعى كيف شاءت لكرامتها على أصحابها .
( )3االستراباذي  ،شرح الكافية . 412 / 3 :

( )4االستراباذي  ،شرح الشافية . 162 /1 :
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أن اسم المعنى الصادر
فإن اسم المصدر عنده نوعان فقد قال  ( :اعلم ّ
أما ابن الناظم (ت 868ه) ّ
عن الفاعل كالضرب  ،أو القائم بذاته كالعلم  ،ينقسم إلى مصدر واسم مصدر  ،فإن كان أوله ميم
الغ ْسل فهو اسم
ضرب والمحمدة أو كان لغير ثالثي بوزن الثالثي كالوضوء و ُ
مزيدة لغير مفاعلة كالم ْ
المصدر  ،واالّ فهو المصدر )

()1

 .وقد َّ
عد ما أوله ميم زائدة اسم مصدر  ،وهو ما اصطلح علماء

الصرف على تسميته بالمصدر الميمي  ،وليس هو اسم المصدر الذي يتحدث عنه النحاة .
عد أبو حيان ( ت 741ه) مصادر األفعال غير الثالثية والتي ش ّذت عن القياس أسماء
وقد ّ
مصادر فقال  ( :وهذه المصادر التي ش ّذت عن القياس  ،أكثرها يسميها النحاة أسماء مصادر  ،ال
مصادر  ،ويسميها بعض اللغويين مصادر لفعل لم تُ ْجر عليه ) (.)2
بأنه يطلق على ثالثة أمور:
وع ّرفه ابن هشام ( ت  781هـ ) ّ
ضرب و الم ْقتل " وذلك ألنه
أحدها  :ما يعمل اتفاقا  ،وهو ما ُبدئ بميم زائدة لغير المفاعلة " كالم ْ
مصدر في الحقيقة ويسمى المصدر الميمي  ،وانما سموه أحيانا اسم مصدر تجُّو از .
والثاني  :ما كان من أسماء األحداث علما كـ "سبحان " علما للتسبيح و "فجار" و"حماد " علمين
المحمدة .
للف ْجرة و ْ
والثالث  :ما كان اسما لغير الحدث  ،فاستُعمل له  ،كـ "الكالم " فإنه في األصل اسم للملفوظ به من
العمال  ،ثم نقل
الكلمات  ،ثم نقل إلى معنى التكليم  ،و" الثواب " فإنه في األصل اسم لما يثاب به ّ
__________________________________
( )1ابن الناظم  ،شرح األلفية . 151 :

( )2أبو حيان  ،ارتشاف الضرب . 499 / 2 :
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()1
أن األصل في اسم المصدر أن يدل على اسم
أن ابن هشام يرى ّ
إلى معنى اإلثابة )  ،والواضح ّ

العين أوال ثم يراد به الحدث  ،كالكالم والتكليم  ،والثواب واإلثابة  ،هذا إلى جانب ّأنه ينكر أن يكون
وعده اسم مصدر حيث قال :
المصدر الميمي اسما للمصدر  ،وقد خالف هذا الرأي في موضع آخر ّ
( االسم الدال على مجرد الحدث إن كان علما  ،كـ (فجار) و(حماد) للف ْجرة والم ْحمدة  ،أو مبدوءا بميم
ضرب ) و( م ْقتل )  ،أو متجاو از فعله الثالثة  ،وهو بزنة اسم حدث
المفاعلة  ،كـ ( م ْ
زائدة لغير ُ
فإنهما بزنة القرب
(وضوء) في قولك ( :اغتسل غسال) ،
الثالثي كـ ُ
و(توضأ ُوضوءا) ّ
ّ
(غ ْسل) و ُ
والدخول في (ق ُرب قُربا) و (دخل ُدخوال) فهو اسم مصدر وا ّال فالمصدر )( .)2والواضح َّ
أن ابن هشام
قد توسع في داللة اسم المصدر  ،فجعله َّ
كل شيء يد ّل على الحدث بعد المصدر الصريح  ،ولذلك
دخل في كالمه  :المصدر الميمي  ،واسم المصدر  ،والمصدر الذي ليس له فعل من لفظه .
وتبع ابن عقيل ( ت 789ه) مذهب ابن مالك في تعريفه السم المصدر بأنه ما ساوى المصدر
فسر ابن
في الداللة على معناه  ،وخالفه بخلوه لفظا وتقدي ار دون عوض من بعض ما في فعله  ،وقد ّ
عقيل العبارة األ خيرة بقوله  ( :واحترز بذلك مما خال من بعض ما في فعله لفظا ولم يخل منه تقدي ار
فإنه ال يكون اسم مصدر بل يكون مصد ار  ،وذلك نحو  " :قتال " فإنه مصدر " قاتل " وقد خال من
ّ
األلف التي قبل التاء في الفعل  ،ولكن خال منها لفظا  ،ولم يخل منها تقدي ار ولذلك نطق بها في بعض
المواضع  ،نحو  " :قاتل قيتاال  ،وضارب ضيرابا " ولكن انقلبت األلف ياء لكسر ما قبلها  ،واحترز
بقوله  " :دون تعويض " مما خال من بعض ما في فعله لفظا وتقدي ار  ،ولكن ُع ِّوض عنه شيء فإنه ال
_______________________________________
( )1ابن هشام  ،شرح شذور الذهب . 265 :

( )2ابن هشام  ،أوضح المسالك . 121 /3 :
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يكون اسم مصدر  ،بل هو مصدر وذلك نحو " عدة " فإنه مصدر وعد وقد خال من الواو التي في
فعله لفظا وتقدي ار  ،ولكن ُع ِّوض عنها التاء )

()1

.

يالحظ من تعريفات النحويين لمصطلح اسم المصدر اهتمامهم به من الناحية اللفظية  ،لكنهم
لم يقفوا عند هذا الحد بل تناولوا اسم المصدر من الناحية المعنوية  ،ووضعوا الفروق الداللية بينه وبين
المصدر الصريح وقد ذهبوا في ذلك مذاهب عدة :
أن اسم المصدر يتفق مع المصدر في الداللة على معناه  ،واّنما االختالف بينهما في اللفظ فقط
ّ .1
وهذا قول ابن مالك  ،وتبعه في ذلك ابن عقيل واألشموني ( .)2وقد سبقهم إلى هذا الرأي أوائل
النحاة مثل سيبويه  ،والمبرد  ،وابن السراج  ،والزجاجي  ،وابن جني  ،وابن يعيش

()3

 ،والصواب َّ
أن

اسم المصدر يختلف في داللته عن المصدر  ،فليس في الكالم كلمتان بمعنى واحد بخاصة ما ورد
في القرآن الكريم .
أن اسم المصدر يدل مباشرة على لفظ المصدر  ،ال على الحدث المجرد وا ّن داللته على لفظ المصدر
ّ .2
تتبع داللته على معنى المصدر ( الحدث ) فتكون داللته على الحدث غير مباشرة  ،واّنما تحصل
بتوسط داللته على لفظ المصدر ،ومن الذاهبين إلى ذلك األزهري ( ت 911ه) فقد قال  ( :ومدلولهما
مختلف  ،فمدلول المصدر  :الحدث  ،ومدلول اسم المصدر  :لفظ المصدر الدال على الحدث  ،فداللة
____________________________________
( )1ابن عقيل  ،شرح األلفية . 26 /3 :

( )2انظر  :ابن مالك  ،شرح التسهيل  . 441 /2 :ابن عقيل  ،شرح األلفية  . 26 /3 :الصبان  ،الحاشية
على شرح األشموني . 434- 433 /2 :
( )3انظر  :هذا البحث . 39 :
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اسم المصدر على الحدث ّإنما هي بواسطة داللته على المصدر )

()1

 ،ووافقه في هذا الرأي

الصبان ( ت  1218ه)(.)2
أن معنى المصدر هو الفعل مع مالحظة تعلقه بالمنسوب إليه  ،وأما اسم المصدر فهو موضوع
ّ .3
للفعل من حيث هو  ،بال اعتبار تعلقه بالمنسوب إليه  ،وان كان له تعلق في الواقع( .)3ويرجع هذا
أن المصدر دال على
المذهب إلى قول ابن قيم الجوزية ( ت  711ه)  ( :أما الفرق المعنوي فهو ّ
الحدث وفاعله  ،فإذا قلت  :تكليم وتسليم وتعليم ونحو ذلك د ّل على الحدث ومن قام به فيدل
المسلم وكذلك التعليم والتكليم  ،وأما اسم المصدر فإنما يدل على الحدث وحده
التسليم على السالم و ُ
فالسالم والكالم ال يدل لفظه على ُمسلِّم وال مكلِّم بخالف التكليم والتسليم  ...فاسم المصدر جردوه
لمجرد الداللة على الحدث

) ()4

.

أن المصدر هو الحدث نفسه ويتضح هذا
أن اسم المصدر هو اسم العين المنقول إلى الحدث  ،و ّ
ّ .4
في قول الرضي  ( :اسم المصدر هو اسم العين يستعمل بمعنى المصدر )

()5

وهذا ما ذهب إليه

أن األصل في اسم المصدر أن يدل على اسم العين  ،ثم يراد به الحدث فقال :
ابن هشام من ّ
فإنه في األصل اسم للملفوظ به من الكلمات  ،ثم ُنقل إلى معنى التكليم  ،والثواب في
( كالكالم ّ
األصل لما يثاب به العمال  ،ثم ُنقل إلى معنى اإلثابة )

()6

___________________________________
( )1األزهري  ،شرح التصريح . 62 – 61 :

( )2انظر  :الصبان  ،الحاشية على شرح األشموني . 433 /2 :
( )3انظر  :الكفوي  ،الكليات . 255 /4 :

( )4ابن الجوزية  ،بدائع الفوائد . 131 – 132 / 2 :
( )5االستراباذي  ،شرح الكافية . 191 / 2 :
( )6ابن هشام  ،شرح شذور الذهب 265 :

.
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 .5ونقل السيوطي ما ورد عن ابن النحاس في التفريق بين المصدر واسمه  ،فيقول ابن النحاس :
إن
أن المصدر في الحقيقة هو الفعل الصادر عن اإلنسان وغيره  ،كقولنا ّ :
( الفرق بينهما ّ
ب ز ٍيد ع ْم ار  ،فيكون مدلوله معنى  ،وسموا ما ُيعبر به عنه
"ض ْربا " مصدر في قولنا " يعجبني ض ْر ُ
إن " ض ْربا " مصدر منصوب إذا قلت  :ضربت ضربا
مصد ار مجا از نحو " ض ر ب " في قولنا ّ :
فيكون مسماه لفظا  ،واسم المصدر اسم للمعنى الصادر عن اإلنسان وغيره كسبحان المسمى به
المعبَّر عنه بهذه
المسبِّح ال لفظ " ت س ب ي ح " بل المعنى ُ
التسبيح الذي هو صادر عن ُ
الحروف ومعناه البراءة والتنزيه )

()1

.

فإنه يدل على الفعل
أن المصدر مدلوله الفعل مع مالحظة تعلقه بالفاعل  ،أما اسم المصدر ّ
ّ .6
()2
أن هذا الرأي يقترب مما ذكره ابن الحاجب من
أيضا ولكن مع مالحظة األثر المترتب عليه  ،ويبدو ّ

أن اسم المصدر هو ما ُيتوصل به إلى الفعل مثل الطَّهور وهو اسم ما يتطهر به  ،والطُّهور
ّ
المصدر(.)3

____________________________________
( )1انظر  :السيوطي  ،األشباه والنظائر في النحو . 234 / 2 :
( )2انظر  :الكفوي  ،الكليات . 255 / 4 :

( )3انظر  :ابن الحاجب  ،األمالي . 295 :
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المبحث الرابع
اسم المصدر في الدراسات اللغوية الحديثة

تناولت الدراسات اللغوية الحديثة اسم المصدر  ،وجرى بين الدارسين لهذا المصطلح ما جرى بين
القدماء من اضطراب في آرائهم حول تحديد مفهوم اسم المصدر  ،وبيان الفرق بينه وبين المصدر.
فقد تحدث الشيخ محمد الخضر حسين في مقالته ( اسم المصدر في المعاجم ) عن اسم المصدر
في ُع ْرف علماء العربية القدامى  ،وما قرروه في الفرق بينه وبين المصدر  ،وقد اعتمد رأي جمهور
أن اسم المصدر  :ما كانت أحرفه أنقص من أحرف الفعل
النحاة في الفرق اللفظي بينهما  ،وهو ّ
أن اسم المصدر عنده
والمصدر ما كانت أحرفه مساوية ألحرف الفعل  ،أو أزيد منها  .يتضح من هذا ّ
يكون لألفعال المزيدة واليكون لألفعال الثالثية  .أما من جهة المعنى فال فرق بينهما  ،ألن كال منهما
يدل على المعنى الصادر من الفاعل أو القائم به

()1

 ،يقول في مقالته  ( :ويسوغ لنا أن نطرح من

أسماء المصادر كل اسم معنى له فعل ثالثي يالقي الفعل المزيد في المعنى  ،ونذكره على ّأنه مصدر
للفعل الثالثي  ...فنحو لفظ " نبات "  :له فعل ثالثي هو نبت فاستعماله مع الفعل الذي يالقيه في
المعنى وهو أنبت ال يقتضي دخوله في قبيل اسم المصدر واّنما هو مصدر أقيم مقام مصدر آخر لخفته
أو الستقامة الفاصلة أو القافية ونحو ذلك من مقتضيات حسن البيان )
_____________________________________
( )1انظر  :مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة . 155/ 1 :
( )2المرجع نفسه . 156 /1 :

()2

.
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أن اسم المصدر هو ما ساوى المصدر في
وذهب محمد األنطاكي أيضا مذهب جمهور النحاة في ّ
أن وجود اسم المصدر لفعل
الداللة على معناه وخالفه بخلوه من بعض أحرف فعله لفظا وتقدي ار  ،ويرى ّ
إن وجود اسم المصدر ما هو إال نوع من الترف
من األفعال ال يعني ّأنه ليس له مصدر حقيقي  ،بل ّ
الوضعي  ،فالمصدر الحقيقي موجود لكل فعل(.)1
أن هذا الرأي هو ما آل إليه مفهوم اسم المصدر عند كثير من الدارسين المحدثين
ويبدو ّ

()2

أن اسم المصدر هو ما تجاوز فعله الثالثي وهو بزنة مصدر الثالثي مثل
ومنهم محمد عيد الذي يرى ّ
المتداول بين المشتغلين بالنحو(.)3
عطاء  ،وع ْشرة  ،ويرى أنه الرأي المشهور و ُ
فصل القول في اسم المصدر  ،فعرض في كتابه " النحو الوافي " أنواعه التي
أما عباس حسن فقد ّ
ذكرها القدماء وناقش آراءهم في الفرق بينه وبين المصدر من الناحيتين  :اللفظية  ،والمعنوية  ،وقد
أن الفرق اللفظي بين المصدر واسمه هو قصر اسم المصدر على السماع  ،أما المصدر
ذهب إلى ّ
األصلي فمنه القياسي ومنه السماعي

()4

بأن ما يورده
صرح في مذكرة قدمها لمجمع اللغة العربية ّ
 ،وقد ّ

النحاة واللغويون على أنه اسم مصدر إنما هو مصدر سماعي  ،و ليست له خصائص يتميز بها  ،وفي
أن بعض النحاة يتكلفون الفصل بين المصدر واسمه
التفرقة بينه وبين المصدر تشعيب بغير حاجة  ،و ّ
___________________________________________
( )1انظر  :محمد ،األنطاكي  ،المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها . 235 / 1 :

( )2انظر  :حلواني  ،محمد  ،النحو الميسر  . 222/1 :طرزي  ،فؤاد  ،االشتقاق  . 151 – 152 :الراجحي ،
عبده  ،التطبيق النحوي  . 229 :عبد اللطيف  ،محمد  :المصدر في القرآن الكريم (رسالة جامعية) . 156 :

( )3انظر :عيد  ،محمد  ،نحو األ لفية . 652 /2 :

( )4انظر  :حسن  ،عباس  ،النحو الوافي . 192- 196/2 ، 154- 153 /3 :
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بأن المصدر يدل على المعنى المجرد  ،واسمه يدل على الصيغة اللفظية الدالة بحروفها على المصدر
نفسه وهو تحليل فلسفي ال خير فيه .

()1

ويعرف الشيخ محمد رفعت اسم المصدر بأنه اسم أُخذ من المصدر أخذا غير صرفي مشتمال على
ّ
أحرفه األصول للداللة على شيء مرتبط بمعنى المصدر  ،ويشمل هذا الشيء  " :العطاء " و
لغ ْسل من
" الكالم "  ،كما يشمل الكيفية الحاصلة من المصدر مثل  " :الوضوء " من التوضؤ  ،و" ا ُ
أن أظهر مواضع اسم المصدر
االغتسال  ،و " الك ْبر " من التكبر  " ،الع ْشرة " من المعاشرة  ،ويرى ّ
حيث يؤحذ من مصدر الفعل غير الثالثي  :كالعطاء  ،ويأتي من مصدر الفعل الثالثي إذا وضحت
الرْزق بكسر الراء
داللته على شيء مرتبط بمعنى المصدر َّ ،
كالرْزق بفتح الراء مصدر الفعل "رزق " و ِّ
اسم مصدر بمعنى ما يرزق به مما ينتفع به .

()2

عرف اسم المصدر بأنه  :اسم مشتمل على
ويوافقه في هذا الرأي األستاذ محمد شوقي الذي ّ
أحرف المصدر األصول  ،يجيء من الثالثي وغيره  ،فهو من الثالثي  :ما ساوت حروفه حروف فعله
داال على عين أو هيئة  ،أو حال  ،أو أثر  ،وهومن غير الثالثي  :ما لم يجر على فعله بخلوه من
بعض حروفه الزوائد داال كذلك على عين  ،أو هيئة  ،أو حال  ،أو أثر  ،كالعطاء  :لما يعطى
فوه به  ،وقد يصطبغ اسم المصدر بمعنى المصدر وهو الحدث
والثواب لما يثاب به  ،والكالم لما ُيت ّ

كما في قوله تعالى " ثَوابا ِمن ِع ِ
ند اللَّ ِه " آل عمران  191/بمعنى اإلثابة(.)3
ً
__________________________________
( )1انظر  :حجازي وعبد الباقي  ،كتاب في أصول اللغة . 35 – 29 :
( )2انظر :المصدر نفسه . 35 – 34 :

( )3حجازي وعبد الباقي  ،كتاب في أصول اللغة 25 :
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أن اسم المصدر  :ما خرج عن قياس المصدر فيما كان فيه المصدر
وذهب فاضل السامرائي إلى ّ
قياسا نحو" :ع ْشرة " فإنه اسم للمعاشرة  ،وفعله "عاشر" ومثله هجرة من هاجر ،وقُبلة من قبَّل( ،)1ويرى
أن األصل في اسم المصدر ّأال يدل على الحدث  ،بل ُوضع للداللة على االسم  ،فالق ْرض ما سلَّفت
ّ
وأما اإلقراض فمصدر أقرض وهو الحدث  ،والكالم اسم لما يخرج من الفم من اللفظ وكان مفيدا تاما
والتكليم المصدر .وهو اليكون فقط بالحذف دون تعويض  ،بل يكون بتغيير الحركات أيضا َّ ،
كالد ْهن
فالد ْهن مصدر دهن  ،و ُّ
الد ْهن  ،والك ْحل وال ُك ْحل َّ ،
و ُّ
الد ْهن االسم  ،والك ْحل مصدر كحل وال ُك ْحل اسم
لما يكتحل به(.)2

والخالصة من قوله في اسم المصدر َّأنه ما د ّل على ذات أو هيئة أو أثر  ،ويأتي

من الفعل الثالثي وغير الثالثي .
أن أسماء المصادر ليست للحدث في األصل أننا نقول  :السالم عليكم وال
يقول ( :ومما يدل على ّ
نقول  :التسليم عليكم  ،ألن السالم اسم وهو األمان  ،أما التسليم فهو الحدث  ،ومثله الكالم والتكليم

قال تعالى "

وإِن أ ِ
ِ
ِ
ِ
أمنَهُ " التوبة 8 /
سم َع َك ٰل َم اللَّه ثُ َّم أَبلغهُ َم َ
َ َ
كين استَ َ
جار َك فَأَجرهُ َحتّ ٰى يَ َ
المش ِر َ
َح ٌد م َن ُ

فإن كالم اهلل القرآن أما التكليم فهو الحدث ،ولو
وال يصح أن نقول  :حتى يسمع تكليم أو تكلّم اهلل ؛ ّ
لصح أن يستعمل أحدهما بمعنى اآلخر )
كانا بمعنى واحد
ّ

()3

.

بعد استعراض آراء المحدثين في اسم المصدر  ،ظهر جليا اختالفهم فيه على ثالثة مذاهب :
يسوي بين
 .1المذهب األول  :وهو الذي اتبع فيه أصحابه مذهب جمهور النحاة القدامى الذي ّ
________________________________________
( )1انظر  :انظر  :السامرائي  ،فاضل  ،معاني النحو . 142 /3 :
( )2انظر  :المصدر نفسه . 143/3 :
( )3المصدر نفسه . 144 /3 :
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ويفرق بينهما في اللفظ  ،فاسم
المصدر واسمه في الداللة حيث ّإنهما يدالن على الحدث
ّ
المصدر عندهم هو اسم ساوى المصدر في الداللة على الحدث  ،ولم يساوه في اشتماله على
جميع أحرف فعله  ،وال يكون إال من الفعل غير الثالثي .
 المذهب الثاني  :يفرق أصحابه بين المصدر واسمه من الناحيتين  :اللفظية  ،والمعنوية فهم
يعرفون اسم المصدر بأنه اسم مشتمل على أحرف المصدر األصول  ،يجيء من الثالثي
وغير الثالثي  ،فهو من الثالثي ما يجري على فعله بمساواة حروفه مع اختالف في الحركات
الرْزق بكسر الراء اسم مصدر
بين المصدر واسمه َّ
كالرْزق بفتح الراء مصدر الفعل "رزق " و ِّ
بمعنى ما يرزق به مما ينتفع به  .ومن غير الثالثي فهو  :ما لم يجر على فعله بخلوه من
بعض حروفه الزوائد .
أما من الناحية المعنوية فهم يفرقون بين المصدر واسمه  ،فالمصدر عندهم هو ما د ّل على
فإن األصل فيه أن ال يدل على الحدث  ،بل ُوضع للداللة على اسم
الحدث  ،أما اسم المصدر ّ
يرتبط بمعنى المصدر داال على ذات أو هيئة أو أثر .
 المذهب الثالث  :وهو مذهب األستاذ عباس حسن الذي يرى أن اسم المصدر ما هو إال
أن في التفرقة بينه وبين المصدر تشعيبا بغير حاجة .
مصدر سماعي  ،و ّ
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وبعد  ،فما الرأي في اسم المصدر ؟
وبعد هذه الجولة مع اسم المصدر في المعاجم الكبرى  ،وفي المصادر النحوية والصرفية  ،فقد
توصلت هذه الدراسة  ،إلى النتائج اآلتية :
أن تذكر المصطلح صراحة َّ ،
لكنها هيأت
 تحدثت المعاجم اللغوية الكبرى عن اسم المصدر دون ْ
بأنه اسم
لتحديد داللته من خالل ما جاء فيها من شروح وأمثلة  ،فقد ذكرته بعد المصدر ووصفته ّ
مصدر لفعل لم ُي ْجر عليه .
ا
بأنه اسم قام مقام المصدر الحقيقي  ،أو بوصفه
منه  ،أو ّ
لكنهم لم يذكروه صراحة في مؤلفاتهم وشروحهم ّ ،إنما أشاروا
 عرف النحاة األوائل اسم المصدر ّ
إليه إشارة واضحة عند الحديث عن المصدر ودالالته  ،واستعماالته .
 أو ّل من استعمل مصطلح ( اسم المصدر ) سيبويه  ،فقد ذكره صراحة ليد ّل به على األعالم
المعدولة عن المصادر ،نحو فجار  ،ويسار  ،وقد تابعه في ذلك معظم النحاة مثل  :المبرد ،
وابن السراج  ،وابن يعيش  ،وابن هشام .


توسع بعض النحاة في داللة اسم المصدر ،فقد ذكر بعض العلماء في تعريف أسماء المصادر ،
أنها أسماء مستعملة بمعنى المصدر وليس لها أفعال تجري عليها مثل  :القهقرى(ّ )1إال ّأنه ثبت
قهقرذا
أن له فعال يجري عليه  ،فقد جاء في لسان العرب  ( :القهقرى  :مصدر ا
عند بعض اللغويين ّ
رجع على عقبيه )(.)2
___________________________________________________________________

( )1انظر :ابن الحاجب  ،األمالي  . 219 :الكفوي  ،الكليات . 254 /4 :
( )2ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة (قهقر) .
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وقال الفيروزابادي  ( :القهقرى  :الرجوع إلى الخلف  ...و قهقر وتقهقر :رجع القهقرى )(.)1
وعرف بعضهم اسم المصدر بأنه :اسم مشتق من المصدر بزيادة ميم في أوله لغير المفاعلة
ّ
الم ْست ْخرج( ،)2وهو في الحقيقة مصدر إذ لم يفرق كثير من اللغويين بينه وبين المصدر في
كالم ْقتل و ُ
فإن موضع الفعل م ْفعل  ،وذلك قولك هذا
الكالم يقول سيبويه  ( :أما ما كان من فعل ي ْفعل ّ
ضربا  ،أي
إن في ألف درهم لم ْ
م ْحب ُسنا  ...فإذا أردت المصدر بنيته على ( م ْفعل ) وذلك قولك ّ :
لض ْربا ،)3() ...وهذا ما ذهب إليه كثير من اللغويين من بعده( ، )4وقد اصطلح العلماء المحدثون على
تسميته المصدر الميمي

()5

.

أن أسماء المصادر هي ما ساوت المصدر في حروفه  ،وقاربته في لفظه
وذهب بعض العلماء إلى ّ
وقد أُطلقت إما على الحال التي حصل بها الفعل أو على اسم الذات منه ،يقول ابن الحاجب  ( :وقد
يقولون مصدر واسم مصدر في الشيئين المتغايرين لفظا أحدهما للفعل واآلخر لآللة التي يستعمل بها
الفعل  ،كالطُّهور و الطَّهور  ،واألكل واألُكل  ،فالطُّهور المصدر والطَّهور ما ُيتطهر به  ،واألكل
()6
أن سيبويه ذكر الطَّهور بالفتح في باب ما جاء من المصادر
المصدر  ،واألُكل ما يؤكل ) .على ّ

___________________________________
( )1الفيروزابادي  ،القاموس المحيط  :مادة (قهقر) .
( )2انظر  :ابن الناظم  ،شرح األلفية  . 151 :االستراباذي  ،شرح الكافية  .412 /3:ابن هشام ،أوضح المسالك:

 . 121/3الصبان  ،الحاشية على شرح األشموني . 434 /2 :
( )3سيبويه  ،الكتاب . 12 /4 :

( )4انظر  :ابن السراج  ،األصول في النحو  . 141 /3 :االسترباذي  ،شرح الشافية . 161 :
( )5انظر  :حسن  ،عباس  ،النحو الوافي  . 162 /3 :الحمالوي  ،شذا العرف في فن الصرف . 23 :
( )6ابن الحاجب  ،األمالي . 295- 219 :
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على فعول( ، )1وكذلك المبرد حيث يقول  ( :وجاءت مصادر على ف ُعول مفتوحة األوائل  ،وذلك قولك
 :توضأت وضوءاً حسناً  ،وتطهَّرت طهو اًر  ،وأولعت به ولوعاً )( .)2ومن الواضح هنا أن المصادر
التي أشار إليها المبرد المقصود بها أسماء المصادر ألنها لم تجر على أفعالها .
المطهُِّر ألنه ال يكون طهو اًر إال وهو
وجاء في تهذيب اللغة  ( :الطَّهُور في اللغة هو
ُ
الطاهر ُ
وضأُ به ،و َّ
ضوء هو الماء الذي ُيت َّ
من
الن ُشوق ما ُي ْست ْنشق به ،والفطُور ما ُي ْفطر عليه ْ
ُيتطهّر به ،كالو ُ
وسئل رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن ماء البحر فقال :هو الطَّهُور ماؤه الح ُّل
شراب أو طعامُ .
المطهِّر ،أراد أنه طاهر ُيطهِّر)
م ْيتتُه؛ أي ُ

()3

.

وجاء في تاج العروس  ( :والطَّهور بالفتح المصدر فيما حكى سيبويه من قولهم  :تطهرت طهو ار
()4
َّ
أن الطَّهور بالفتح قد يكون
وتوضأت وضوءا  ،وقد يكون الطهور  :اسم لما يتطهر به )  ،فد ّل هذا ّ

اسم مصدر من الفعل تطهَّر  ،أو اسم ذات للماء الذي ُيتطهَّر به  ،وهو ما أشار اليه ابن الحاجب بأنه
اآللة التي يستعمل بها الفعل  ،ومثله َّ
أن مثل هذه األسماء فقدت
النشوق والفطور والسَّحور  ،ويبدو ّ
داللتها على الحدث الذي ُيشترط أن ينطوي عليه اسم المصدر.
والى مثل هذه األسماء _التي ساوت المصدر في حروفه وقاربته في لفظه _ أشار سيبويه في
كتابه حيث يقول  ( :ومما جاء مخالفا للمصدر لمعنى قولهم  :أصاب ش ْبعه  ،وهذا ش ْب ُعه  ،إنما يريد
عت شبعا وهذا شبعٌ فاحش  ،إنما يريد الفعل  ...وتقول  :مألت السِّقاء
قدر ما يشبعه  ،وتقول ش ْب ُ
__________________________________
( )1انظر  :سيبويه  ،الكتاب . 42 /4 :
( )2المبرد  ،المقتضب . 126 /2 :

( )3األزهري  ،تهذيب اللغة  :مادة ( طهر ) .
(َّ )4
الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( طهر) .
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لء هذا أي قدر ما ُيمأل هذا )
مْلئا شديدا  ،وهو م ُ

()1

الش ْبع من الطعام  :ما يكفيك ويشبعك  ،و ِّ
وجاء في لسان العرب ِّ ( :
الشبع  :المصدر )( ، )2وقال
أيضا  ( :مأل الشيء يملؤه م ْأل  ...والملء بالكسر  :اسم ما يأخذه اإلناء إذا امتأل )( . )3والظاهر هنا
أن مثل هذه األلفاظ قد أُنزلت منزلة األسماء لفقدها الحدث الذي ينطوي عليه المصدر واسم المصدر .
ّ
تبين
 بعد الوقوف على آراء علمائنا ومذاهبهم المختلفة في تحديد مفهوم اسم المصدر  ،فقد ّ
للباحثة َّ
أن اسم المصدر عند جمهور النحاة هو  :ما يد ّل على الحدث المجرد من الزمان  ،ولم
عما ُحذف م ْن حروف فعله سواء أكان علما
يستوف حروف فعله لفظا وال تقدي ار  ،ولم ُيعوض فيه ّ
على الحدث  ،أو لم يكن .
وبالتالي يمكن تصنيف اسم المصدر وفق اآلراء التي ذكرها جمهور النحاة واتفقوا عليها  ،في
أنماط ثالثة على النحو اآلتي :
 .1النمط األول  :أسماء أعالم معدولة عن المصادر  ،وتدل على ما يدل عليه المصدر ،
نحو  :فجار  ،وبداد  ،ويسار .
 .2النمط الثاني  :كل مصدر استُعمل في سيا ٍ
ق ما بدال من المصدر الصريح لفعل في مادته
اللغوية نفسها  ،نحو  :تبتّل تبتُّال  ،وبتّل تبتيال  ،فالقرآن الكريم استعمل( تبتيال ) بدال من
يل ) المزمل . 6 /
َّل إِل َْي ِه تَ ْبتِ ً
(تبتُّال ) الذي هو مصدر الفعل ( تبتَّل ) في قوله تعالى َ ( :وتَ بَت ْ
______________________________________
( )1سيبويه  ،الكتاب . 43 /4 :

( )2ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( شبع ) .

( )3ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( مأل )
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المستعملة  ،وال في
 . 3النمط الثالث  :أسماء المصادر التي لم ُيعرف لها جذ ار ّ
ثالثيا في اللغة ُ
معاجم اللغة  ،مثل  :كالم  ،وعطاء  ،وسالم .
إن لفظ المصدر يجمع في صيغته
فرق النحاة بين المصدر واسمه من الناحية اللفظية  ،حيث ّ
ّ 
جميع حروف فعله ؛ فهو يجري عليه  ،نحو  :اغتسل اغتساال  ،وأعطى إعطاء  ،وتوضَّأ تو ُّ
ضؤا ،
اغتسل ُغ ْسال
أما اسم المصدر فال يجري على فعله  ،واّنما ينقص عن حروفه غالبا  ،نحو ْ :
وأعطى عطاء  ،وتوضَّأ وضوءا .
 أما من الناحية المعنوية فلم يفرق جمهور النحاة بين المصدر واسمه  ،فقد ذهبوا إلى المساواة
بينهما في الداللة  ،حيث َّ
إن المصدر واسم المصدر عندهم كالهما يدل على الحدث  .ومما ال
أن هناك فرقا بين المصدر واسمه من حيث الداللة  ،وقد وقف بعض العلماء األوائل
ريب فيه ّ
وفرقوا بين المصدر واسم المصدر من حيث الداللة  ،وافترقوا في ذلك على
على هذه المسألة ّ
عدة
مذاهب ّ

()1

 ،والذي يؤكد وجود الفرق الداللي بين المصدر واسمه  ،ورود أسماء المصادر

ك ِمن قَ ْب ُل َوُر ُس ًل لَّ ْم
اه ْم َعلَْي َ
صنَ ُ
ص ْ
مكان المصدر في القرآن الكريم  ،قال تعالى َ ( :وُر ُس ًل قَ ْد قَ َ
ِ
يما) النساء . 184/
ص ُه ْم َعلَْي َ
ص ْ
نَ ْق ُ
ك َوَكلَّ َم اللَّ هُ ُم َ
وس ٰى تَ ْكل ً
ك َعلَى الن ِ
ك َوُكن ِّم َن
ويقول تعالى ( :قَ َ
َّاس بِ ِر َس َاَلتِي َوبِ َك َل ِمي فَ ُخ ْذ َما آتَ ْيتُ َ
اصطََف ْيتُ َ
وس ٰى إِنِّي ْ
ال يَا ُم َ
َّ ِ
ين ) األعراف ، 144 /لماذا استعمل القرآن الكريم صيغة المصدر( تكليما ) مرة  ،وصيغة اسم
الشاك ِر َ
___________________________________________________
( )1انظر هذا البحث . 42- 46 :
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أن كال من الصيغتين ذات خصوصية في
المصدر ( كالم ) مرة أخرى ؟ أليس في ذلك داللة على ّ
المعنى واالستعمال ؟ خاصة وأنه ال يكون من كتاب معجز أن يستعمل صيغتين لمعنى واحد ألنّ
بأن الصيغة تؤدي المعنى
في ذلك نقصا في التعبير يب أر منه القرآن الكريم ؛ إذ عند حصول الثقة ّ
أداء تاما  ،ال يكون العدول عنها إلى غيرها حكيما  ،يقول العسكري في ذلك  ( :واذا أُشير إلى
غير مفيدة  .وواضع اللغة حكيم ال يأتي فيها
الشيء مرةً واحدةً ف ُعرف  ،فاإلشارة إليه ثانية وثالثة ُ
فإن أُشير منه في الثاني والثالث إلى خالف ما أشير إليه في األول كان ذلك صوابا ،
بما ال يفيد ْ ،
أن َّ
فهذا يد ّل على َّ
كل اسمين يجريان على معنى من المعاني وعين من األعيان في لغة واحدة ،
فإن َّ
َّ
كل واحد منهما يقتضي خالف ما يقتضيه اآلخر  ،واالّ لكان الثاني فضال ال ُيحتاج إليه )(، )1
وهذا يؤكد ما ذهبت إليه معظم الدراسات في البيان القرآني وبالغته ّأنه ال ترادف فيه بين ألفاظه
بد أن تكون له خصوصية في المعنى
فإن اسم المصدر ال ّ
وتراكيبه وباالعتماد على هذه الحقيقة ّ
واالستعمال تختلف عن المصدر  ،وهذا ما سوف تحاول الباحثة إثباته من خالل الدراسة الداللية
ألسماء المصادر .

___________________________________________
( )1العسكري  ،أبو هالل  ،الفروق في اللغة . 12 :
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الفصـــل الثالــــث
ت بـأســمـــاء الــمصـــادر فــــي اللغـــــة
ثــبـــ ٌ

60

ت بأسمــــــاء المصــــــادر في اللغـــــــــة
ثبــ ٌ
أن
بعد الوقوف على مصطلح اسم المصدر في المصادر اللغوية والنحوية  ،خلصت هذه الدراسة إلى ّ
أسماء المصادر نشأت في الصدر األول  ،وعرفها العلماء المتقدمون  ،ودخلت في المعاجم قديما
وحديثا  ،بل في أكثر العلوم العربية  ،لذلك ال يمكن االستغناء عنها  ،وال يصح إيرادها أينما ُو ِجدت في
قبيل المصادر  ،حيث ّإنهما يختلفان في الداللة .
فإني سأورد في هذا المبحث أمثلة كثيرة على اسم المصدر  ،وفق األنماط الثالثة التي تحدث عنها
ولذا ّ
العلماء  ،وهي على النحو اآلتي :
 النمط األول  :أسماء أعالم معدولة عن المصادر  ،وتدل على ما يدل عليه المصدر  ،نحو :
جار ِ ،
وي ِ
فَ ِ
سار .
وبداد َ ،
َ
 النمط الثاني  :كل مصدر استُ ِ
عمل في سيا ٍ
ق ما بدال من المصدر الصريح لفعل في مادته
وبتّ َل تبتيال  ،فالقرآن الكريم استعمل( تبتيال) بدال من( تََبتُّال )
اللغوية نفسها  ،نحو  :تََبتّ َل تََبتُّال َ ،
الذي هو مصدر الفعل ( تََبتَّل ) في قوله تعالى ( :

َّل إِلَْي ِه تَْبتِ ًيل
َوتَبَت ْ

) المزمل . 8 /

المستَعملة  ،وال في
جذر
ٌّ
عرف لها ٌ
 النمط الثالث  :أسماء المصادر التي لم ُي َ
ثالثي في اللغة ُ
معاجم اللغة  ،مثل  :كالم  ،وعطاء  ،وسالم .
___________________________________

61

لقد وقفت أثناء البحث في معاجم اللغة على الكثير من أسماء المصادر التي تدخل ضمن األلفاظ
يعدها العلماء من غريب اللغة حيث ّإنها ُعرفت في سياق محدد  ،ولكنها كانت قليلة االستعمال
التي ّ
ثم ندر استعمالها كلما تقدم الزمن ولم تعد متداولة وقد كان هذا سببا في استبعادها من هذه الدراسة
التي تهدف إلى تقديم األمثلة الكافية من اللغة المستعملة على كل نمط من أنماط أسماء المصادر
إن من أسماء المصادر ما ُي ُّ
عد
همها استقصاء كل ما ورد في اللغة من أسماء المصادر إذ ّ
وليس ّ
غريبا في لفظه أو منقطعا عن االستعمال  ،ومنها على سبيل التمثيل ال الحصر ُّ :
الش َرأبيبة من
()2
()1
()1
ِ
صى
َب و َّ
ا ْش َأر ّ
الرعوى من ْارَعوى  ،والع ْم َية من اعتمى  ،والفَ ْ
ص َية من تَفَ ّ

()3

.

تم ترتيب أسماء المصاد  ،بتنظيمها في ثالثة جداول حسب األنماط الثالثة التي ذكرت سابقا
وقد َّ
مرتبة هجائيا وفق جذرها الثالثي  ،وقد احتوى كل جدول على المصدر الصريح وفعله  ،فاسم
المصدر وفعله إن ُوجد  ،باإلضافة إلى عمود خصص لمالحظات قد تلزم .

______________________________________________
أب  :م َّد عنقه للنظر إلى الشي .
شر َّ
( )1ا ْ
سن المراجعة والنزوع عن الجهل .
( )2و َّ
الرعوى ُ :ح ْ
( )3اعتمى  :اختار .

( )4الفصية  :بمعنى الشيء تكون فيه وتخرج منه .
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النمط األول  :أسماء أعــالم معدولة عن المصادر
الرقم

المتسلسل

.1

.2
.3
.4

اسم

المصدر
الصريح

فعله

المصدر

المالحظات

فعله

التبديد

َب َد َد

ِ ()1

َب َد َد

فرق
بمعنى التَّ ّ

الجمود
ُ

َج َم َد

ِ ()2

َج َم َد

جماد  :تقال للبخيل أي

الح ْمد
َ

َح ِم َد

ِ ()3

َح َماد

َح ِم َد

التَّسبيح

َّح
َسب َ

ُس ْبحان

َبداد

َجماد

ال يزال جامد المال .

()4

___
بمعنى التنزيه والتبرئة .

الصـعـيد بـ ِ
داد .
ت ِمـ ْـن لَ ـبــن الـم َـحـلَّق ُش ْـرَبـة
والـخـيـ ُل تعـدو فـي َّ
( )1وَذ َكـ ْـر َ
َ
النابغة الجعدي  ،ديوانه  . 22 :البغدادي  ،خزانة األدب  . 314 /6 :سيبويه  ،الكتاب . 272 /3 :المبرد ،
المقتضب  . 371/ 3 :ابن يعيش  ،شرح المفصل. 21 /3 :
ـاد ل ـهــا ج ـمـ ِ
( ) 3، 2ج ـ م ـ ِ
ـاد وال تـ ـق ــول ـ ـ ــي
َ
َ

ل ـ ـهـ ــا أبـ ـ ــدا إذا ُذك ـ ــِرت حـ ـ ـمـ ـ ـ ِ
ـاد
َ َ

المتلمس  ،ديوانه  . 167 :البغدادي  ،خزانة األدب  . 313 /6 :سيبويه  ،الكتاب  . 272 /3 :ابن

يعيش  ،شرح المفصل . 23/3 :

ـاءنـ ــي فَـ ـ ْـخـ ُـره
( )4أَق ـ ــو ُل لَ ّمـ ــا ج ـ َ
األعشى  ،ديوانه . 143 :

ُس ـ ـ ـ ْـبـ ـحـ ــان ِم ْن َعـ ـْل ــقَـ ـ َـم ــة الفـاخ ِر
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.2

الفُجور

فَ َج َر

فَ َج ِار

.6

الم ّس
َّ

َم َّس

َم ِ
ساس

.7

الهّم

َهـ َّـم

.8

يس َرة
الم َ
َ

(ّ )1إنا اقـتسمـنا ُخـطَّـتـيـنا بــينـنا

()1
()2

فَ َج َر
َم َّس

ِ ()3

َهـ َّـم

()4

َي َس َر

َه َمام

َي َس ِار

___

___

ـت فَ ـجـ ِ
ـار
ـت ب ـ َّـرةَ واحتمـْل َ
فَـح َـمـْلـ ُ

النابغة الذبياني  ،ديوانه  . 22 :البغدادي  ،خزانة األدب  . 262 /6 :سيبويه  ،الكتاب  .274 /3 :ابن

يعيش ،شرح المفصل . 23 / 4:
ِ ِ
( ( )2أَما قول العرب ال َم ِ
الم ُّس ،وقوله
ساس مثل قَطام فإنما بني على الكسر ألَنه معدول عن المصدر وهو َ

ال
ال َمساس  :ال تخالط أَحدا) ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( مسس)  ( .وقرئ في قوله تعالى ( :قَ َ
َك فِي الْحياةِ أَن تَ ُق َ ِ
اس ) طه ، 27 /بفتح السين منصوبا على التنزيه ومعناه :
ب فَِإ َّن ل َ
ََ
فَا ْذ َه ْ
س َ
ول ََل م َ

ال تَ َمسَّني أو ال ُمماسَّة ) الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( مسس ) .
بِ ـ ِهـ ـ ُـم ال َهـ ـ ـم ـ ِـام لِـ ـ ــي ال َه ـ ـ َـمـ ـ ـ ِـام
ـر
( )3عـ ــادال َغْيــرُهـ ـ ــم ِمـ ـ َـن الـ ــناس طُـ ـ ّا
الشاهد للكميت في مدح آل البيت  ،انظر  :الروضة المختارة في شرح القصائد الهاشميات و القصائد العلويات
السبع  . 23 :عادال غيرهم  :أي ال أعدل بهم أحدا وال اتخذ سواهم أولياء .
ـس ـ ٍ
ـار لو َّأننا
( )4فـق ـ ُ
ـلت امـكـثــي حــتى َيـ َ

ـام وق ـ ــاب ُل
نـَحـُ ُّج فق ــال ْ
ـت لي أعـ ـ ـ ـ ٌ

حميد بن ثور  ،ديوانه  . 77 :وفي رواية أخرى :
ـس ـ ٍ
ـار لـعــلَّ ــنا
فـق ـ ُ
ـلت امـكـثــي حــتى َيـ َ

ـت أعـ ـ ـ ــاما وق ـ ــابلــه
نـَحـُ ُّج م ــعا ق ــال ْ

انظر :سيبويه،الكتاب .274 /3 :ابن يعيش،المفصل . 23 /3 :
______________________________________
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النمــــــط الثانــــــــــــــــي
كل مصدر استُ ِ
عمل في سيا ٍ
ق ما بدال من المصدر الصريح لفعل في مادته اللغوية نفسها
َّع اتِّباعا وهنا
سأورد هنا أسماء مصادر  ،كثير منها له أفعال أخرى ولكن من المادة نفسها  ،مثل  :تَتَب َ
عد ( االتّباع ) اسم مصدر حيث استعمل بدال من المصدر الصريح ( تَتَبُّعا )  ،ومنه في القرآن
ُي ّ
يل ) المزمل  ( . 8 /فتتبيال ) هنا اسم مصدر للفعل تََبتَّ َل الذي
َّل إِل َْي ِه تَ ْبتِ ً
اس َم َربِّ َ
الكريم ( َواذْ ُك ِر ْ
ك َوتَ بَت ْ
مصدره الصريح تََبتُّال .
الرقم

اسم

المصدر

المتسلسل

الصريح

فعله

المصدر

المالحظات

فعله

.1

االستِئثار
ْ

استَأثََر

األَثََرة

()1

أَثِ َر

__

.2

االستِئجار

أج َر
استَ َ
ْ

اإلجارة

أج َر
َ

__

.3

اإليذان

آ َذ َن

أَِذن

بمعنى اإلعالم

األَذان

()2

( )1جاء في الحديث قوله _صلى اهلل عليه وسلم _ لألنصارّ (:إنكم ستلقون بعدي أَثََرة فاصبروا حتى تلقوني
على الحوض) ،أراد ّأنه ُيستأثر عليكم فيفضل غيركم في نصيبه من الفيء .انظر:المنذري ،مختصر صحيح
مسلم  333:رقم الحديث . 1231 :

ِ
ْح ِّج ْاْلَ ْكبَ ِر أ َّ َّ
( )2قال تعالىَ ( :وأَذَا ٌن ِّم َن اللَّ ِه َوَر ُسولِ ِه إِلَى الن ِ
سولُهُ )
َّاس يَ ْو َم ال َ
ين َوَر ُ
َن الل هَ بَ ِريءٌ ِّم َن ال ُْم ْش ِرك َ

التوبة . 3/وعلى هذا المعنى أيضا ورد قول الفرزدق  ( :ديوانه ) . 212 :
ور ُك ِّل مدي ٍ
وحتى َس َعى في ُس ِ
نة

منـ ـ ٍاد ُينـ ـادي ،فـوقـ ـهـا  ،بـ ـ ِ
أذان
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ِ
ي
أَذ َ

__

()1

َسا
أَ

__

()2

ف
أَلِ َ

بمعنى األ ُْن ُس

()3

أَنِ َي

بمعنى التأخير.

()4

أَنِ َي

__

َبتَّ َّل

بمعنى االنقطاع للعبادة.

.4

اإليذاء

آ َذى

.2

التَّأسِّي

تَأسَّى

.6

االئتِالف

ف
ائتَلَ َ

األُْلفَة

.7

اإليناء

َآنى

األَناء

.8

ِّ
التأني

تَأَنَّى

األَناة

.2

التََبتُّل

تََبتَّ َل

التَّبتيل

.11

اإلبداع

أ ّْب َدعَ

االبتداع

ع
ابتَ َد َ

التَّْبشير

َب َّش َر

.11

األَذاة
ُس َوة
األ ْ

البِ ْد َعة

()5

ع
َب َد َ
__

الب ْشرى
ُ

()6

َب َش َر

__

( )1انظر قوله تعالى ( :لََّق ْد َكا َن لَ ُكم فِي رس ِ ِ
سنَةٌ لِّ َمن َكا َن يَ ْر ُجو اللَّ هَ َوالْيَ ْو َم ْاْل ِخ َر َوذَ َك َر
ول اللَّ ه أ ْ
ْ َُ
ُس َوةٌ َح َ
َّ ِ
يرا) األحزاب .21 /
الل هَ َكث ً
( )2ورد في تاج العروس مادة ( ألف )  ( :واألُْلفَة  ،بالضم  :اسم من االئتِالف وهي األُْنس ) .
أو ِّ
َناء  .الحطيئة  ،ديوانه  . 23 :سهيل
الشعرى ،
العشاء إلى ُسهيل
َ
وآنْي ُ
(َ )3
فطال بِ َي األ ُ
ت َ
وال ّشعرى  :نجمان يطلعان في الشتاء في آخر الليل .
(ِ )4
عادةٌ
ق ُي ْم ٌن واألَناةُ َس َ
الرْف ُ

ق تُال ِ
ْن في ِرْف ٍ
فاستَأ ِ
ق نجاحا  .النابغة الذبياني  ،ديوانه . 211 :
ْ

ويؤخرون
( )5انظر قوله _صلى اهلل عليه وسلم  ( :سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة ويعملون بالبدعة ّ

الصالة عن مواقيتها ) سنن ابن ماجة  ، 123 /2 :الحديث رقم . 2862 :

ِ
ِ
َّص ُر إََِّل ِم ْن ِع ْن ِد اللَّ ِه
( )6انظر قوله تعالى َ ( :وَما َج َعلَهُ اللَّ هُ إََِّل بُ ْش َر ٰى لَ ُك ْم َولتَط َْمئِ َّن قُلُوبُ ُك ْم بِه َوَما الن ْ
ْح ِك ِ
يم ) آل عمران . 126 /
ال َْع ِزي ِز ال َ
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االبتالل

ْابتَّ َّل

والتََّبلُّل

تََبلَّ َل

.13

االبتِالء
ْ

ْابتَلى

البالء
َ

.14

التَّبييت

َّت
َبي َ

البيات
َ

.12

باي َعة
الم َ
ُ

باي َع
َ

الب ْي َعة
َ

.16

التَّبيين

َّن
َبي َ

التِّْبيان

.17

التَّتْبير

تَب ََّر

التََّبار

.18

التَّتَبُّع

َّع
تَتَب َ

االتِّباع

.12

التّتميم

تَ َّم َم

التَّمام

.21

اإلجداء

أجدى
ْ

.12

ِّ
البلَة

()1

َب َّل

بمعنى العافية وتحسن
الحال بعد الهزال .

()2

َبال

()3

ات
َب َ

كل فعل ُدبِّر له ليال .

باعَ

عاه َدة .
الم َ
الم َعاقَ َدة و ُ
ُ

()4

()5

الج ْدوى
َ

()6

___

َّن
َبي َ

__

تَبِ ِر

بمعنى الهالك .

اتََّب َع

__

تَ َّم

__

جدا

بمعنى العطية .

َّ َّ
َّ
سنت حاله بعد الهُزال )
(َ ( )1بَلْلت وأَْبلَْلت من المرض ،بفتح الالم ،من َبلَْلت .والبِلة :العافية .و ْابتَل وتََبللَ :ح ُ
ابن منظور  ،لسان العرب  ،مادة ( بلل ) .

ِ
الء ونِ ْع َمةٌ
( )2وِأل ْح َسابِنا في ِهم َب ٌ

ساعينا ع ِن الم ْج ِد ِ
ولَم ي ُك ِ
غافال  .لبيد بن ربيعة  ،ديوانه . 221 :
َْ َ
َ َ

ِ
ِ
ْسنَا
( )3انظر قوله تعالى ( :أَفَأَم َن أ َْه ُل الْ ُق َر ٰى أَن يَأْتيَ ُهم بَأ ُ

بَيَاتًا َو ُه ْم نَائِ ُمو َن ) األعراف . 27 /

الشيء تَْبيينا وتِْبيانا ،بكسر التاء ،وتِ ْفعا ٌل بكسر التاء يكون اسما ،فأَما المصدر فِإنه
( ( )4والعرب تقولَ :بيَّْنت
َ
صداق ) .ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة (بين) .
يجيء على تَ ْفعال بفتح التاء ،مثل التَّ ْكذاب والتَّ ْ
ت م ـنـه
( )2وخـير األمـر مــا اس ـتَـ ْق ـبـَْلـ َ

َّع ـ ــهُ اتِّ ـ ـب ــاع ـ ــا  .القطامي  ،ديوانه . 31 :
ول ـيـس ب ـ ْ
ـأن تَــتَ ــب َ

َجداه أَي أَعطاه
َج َدى فالن أَي أَعطى .وأ ْ
كالج َدا ،وقد َج َدا عليه َي ْج ُدو َجدا .وأ ْ
الج ْدوى  :العطية َ
( ( )6و َ
الج ْد َوى) ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( جدا ) .
َ
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.21

اإلجرام

أج َرَم
ْ

االجتِرام
و ْ

اجتََرَم
ْ

.22

التَ َج ُّشؤ

تَ َج َّشأ

.23

اإلجالب
ْ

ب
أْ
َجلَ َ

التَّ ْجليب

َّ
ب
َجل َ

.24

اإلجهار
ْ

َجهَ َر
أْ

جاه َرة
الم َ
ُ

الج ْرم
ُ

()1

َج َرَم

ويقال  :الجريمة
الج ِرَمة
و َ

()3

َج َشأ

تنفس المعدةعنداالمتالء.

()4

ب
َجلَ َ

اختالط األصوات

الجشاء
ُ
الجلََبة
َ

()2

.

الصياح .
و ِّ
الج ْه َرة
َ

َجهَ َر

____

جاه َر
َ

.22

المحاجاة
ُ

حاجى

الح ْجوى
َ

َحجا

اإلتيان باألحاجي .

.26

اإلحذاء

أحذى
ْ

ِ
الح ْذ َية

َحذا

بمعنى العطاء .

وال ِح ْذ َوة

()5

َعظم المسلمين في المسلمين ُج ْرما من سأَل عن شيء لم ُي َحَّرْم
( )1قال رسول اهلل _صلى اهلل عليه وسلم  (:أ ُ
على المسلمين فَ ُحِّرَم عليهم من أجل مسألته)  .المنذري  ،مختصر صحيح مسلم  ،42 :رقم الحديث . 122 :
( )2قال بجير الطائيَّ :
إحَنةٌ ِعْن َده وال َج ِرَمه
الي ذو ُي َعي ُِّرني
ال ْ
فإن َم ْو َ
انظر الشاهد في  :ابن منظور  ،لسان العرب  .الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة (جرم)  .إحنة  :الحقد .
ِ
ِ
ِ
ُّ
الجشاء) ابن منظور ،
وتج َّشأَت :تََنفَّ َست ،واالسم ُ
وج َشأَت ال َـمعدةُ َ
االمتالءَ .
( ( )3والتَّ َجش ُؤ :تََنفُّس ال َـمعدة عند ْ
لسان العرب  :مادة ( جشأ )
ِ
( ( )4والجلَب والجَلبةُ :األَصوات .وقيل :هو اختِالطُ َّ ِ
وجَّلُبوا.
وي ْجلُُبون وأ ْ
َجلَُبوا َ
القوم َي ْجلُبون َ
الص ْوت .وقد َجلَ َ
َ ُ َ
ب ُ
َجلَبوا َّ
اح )ابن منظور،لسان العرب  :مادة( جلب).
ِّي ِ
وجلُبوا ،من الصَ
الفع ُل أ ْ ُ َ
بَ :
الجلَ ُ
و َ
الجلَبةُ في َجماعة الناس ،و ْ
اء قَرٍد ِ
ِ
ٍِ
ٍ
وكاه ِل .ألَبي ذؤيب الهذلي  ،ديوان الهذليين :
كان ِح ْذ َوةَ َب ْعلِها
( )2وقائلة :ما َ
َغداتَئذ ،من َش ْ
 . 82/1قَ ْرٌد وكاهل :قبيلتان من ُه َذْيل .
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ِ
الح ْرفَة

.27

االحتِراف
ْ

ف
احتََر َ
ْ

.28

اإلحرام

أح َرَم
ْ

الح ْرم
ُ

.22

التَّحصيل

َّل
َحص َ

الحصيلة
َ

.31

التَّ ْحكيم

َح َّك َم

الحكومة
ُ

.31

االنحناء

ْان َح َنى

ِ
الحناية

.32

االحتياج

تاج
ْ
اح َ

الحاجة

.33

االحتياط

ط
احتَا َ
ْ

الح ْيطة
َ

.34

اإلحالة

ال
َح َ
أَ

()1

ف
َح َر َ

بمعنى االكتساب .

َح ُرم

__

()2

ص َل
َح َ

بمعنى تمييز ما يحصل.

()3

َح َك َم

ُحكومة لغة فيه .
األ ْ

()4

َح َن َو

__

()5

َح َو َج

__

()6

حاط

الحوطة لغة فيه .
و َ

حال
َ

نقل َّ
الد ْين من ذمة إلى

الحوالَة
َ

أخرى .

ف ِ
ِ
ِ ِ
ِ
لعيالِه
ساب؛ يقال :هو َي ْح ِر ُ
( )1ورد في لسان العرب مادة (حرف)  ( :الحرفةُ اسم من االحتراف وهواال ْكت ُ
ش بمعنى يكتسب من ههنا وههنا )
وي ْقتَ ِر ُ
وي ْق ِر ُ
ش َ
ويحترف َ
( )2و ُك ُّل امرئ يوما َسُي ْعلَ ُم َس ْعَيهُ

ت عند ِ
الحصائِ ُل  .لبيد بن ربيعة  ،ديوانه . 227 :
ِإذا ُك ِّش َف ْ
اإلله َ

( )3ولَ ِم ْث ُل الذي جمع َ ِ
الع َّد
ََْ
ت من ُ

ِة تأْبـى ُحكومـةَ الم ْقتـ ِ
ال  .األعشى  ،ديوانه  . 11 :المقتال :المحتَكم.
ُ

ِ
ِ
ِ
ناية َيهُ ِ
ناء) ابن منظور ،
(( )4وقيل في رجل في ظهره انحناء :إِ َّن فيه َلح َ
وديَّة ،وفيه حنايةٌ يهودية أَي انح ٌ
لسان العرب  :مادة ( حنا ) .

( )2انظر  :قوله تعالىَ (:ولَ ُك ْم فِ َيها َمنَافِ ُع َولِتَْب لُغُوا َعلَْي َها
ِ
حاج ٍة
ت إذا ما ِج ُ
و ُكْن ُ
ئت يوما ل َ

ح ِ
ص ُدوِرُك ْم) غافر. 08 /
اجةً في ُ
َ َ

الغ ِد ما تَ ْخلُو  .زهير بن أبي سلمى ،ديوانه .28 :
ت حاجةُ َ
َج َّم ْ
ضْ
ت أَ
َم َ

الحْيطةُ:
ط
احتا َ
ُ
الرجل  :أَخذ في أُموره باألَ ْح َزم  .و ْ
( ( )6و ْ
الح ْوطةُ و َ
احتاط الرجل لنفسه أَي أَخذ بالثِّقة  .و َ
االحتِياطُ ) انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  .الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( حوط ) .
ْ
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.32

االحتيال
ْ

ال
احتَ َ
ْ

ِ
الحيلَة

.36

حول
التَّ ُّ

تَ َح َّو َل

ِ
الح َول

.37

التَّخريب

ب
َخ َّر َ

الخراب
َ

.38

االختالس

اختَلَ َس
ْ

الخْلسة
ُ

.32

المخالَطة
ُ

ط
خالَ َ

طة
الخْل َ
ُ

ط
َخلَ َ

.41

المخالَطة
ُ

ط
خالَ َ

ِ
طة
الخْل َ

ط
َخلَ َ

.41

الم َخالَ َعة
ُ

َخالَعَ

الخْلع
ُ

َخلَ َع

.42

االختيار

تار
ْ
اخ َ

()1

ال
َح َ

__

()2

ال
َح َ

__

()3

ب
َخ ِر َ

__

َخلَ َس

__
بمعنى الشركة .
بمعنى ِ
الع ْش َرة .
أن يطلِّق الرجل زوجته
على َب ْذل منها له .

ِ
الخ َي َرة

()4

َخ َار

و ِ
الخ َيار

()2

لغة فيه .

ال والنِّس ِاء والْ ِولْ َد ِ
ض َع ِفين ِمن ِّ ِ
ِ
ان ََل يَ ْستَ ِطيعُو َن ِحيلَةً َوََل يَ ْهتَ ُدو َن
الر َج َ َ َ
( )1انظر قوله تعالى (:إ ََّلال ُْم ْستَ ْ َ َ
يل) النساء. 28/
َسبِ ً
الصْب ِر ِحيلَةَ الم ْح ِ
صب ِِّر َّ
الن ْف َس عند ُك ِّل ُمِل ٍّم َّ
تال
إن في َّ
َ
ُ

ِِ
ين فِ َيها ََل يَ ْب غُو َن
( )2انظر قوله تعالى َ ( :خالد َ
كالس ِ
ِّيد ال َيْن ِمي طَر َ
يدتَهُ

 .انظر  :ابن األبرص  ،عبيد  ،ديوانه .112 :

َع ْن َها ِح َوًَل( الكهف (. 118 /

ِ
حان ِح َو ْل .األعشى  ،ديوانه  .272 :السِّيد  :الذئب  ،يحان :يهلك.
لَْي َس لَهُ م ّما ُي ُ

ِ
ِ
( )3انظرقوله تعالى(:ومن أَظْلَم ِم َّمن َّمنَع مس ِ
اس ُمهُ َو َس َع ٰى ِفي
اج َد اللَّ ه أَن يُ ْذ َك َر ف َيها ْ
َََ
ََ ْ ُ
ار
ك يَ ْخلُ ُق َما يَ َ
( )4انظر قوله تعالى َ (:وَربُّ َ
شاءُ َويَ ْختَ ُ

خ َرابِ َها)البقرة .114/
َ

ما َكا َن لَهم ال ِ
ْخيَ َرةُ ) القصص . 68 /
َ
ُُ

( )5انظر قوله _ صلى اهلل عليه وسلم _ ( :البيعان بال ِخَيار ما لم يتفرقا  ،فإن صدقا وبينا بورك لهما في
بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما)  .سنن أبي داود  ، 222/ 2 ،رقم الحديث . 3422 :
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َّ
الد ْب َرة

.43

اإلدبار

أ َْد َب َر

.44

اإلدراج

أ َْد َرَج

التَّدريج

َد َّرَج

.42

التَّ َدلُّل

تدلَّ َل
َ

.46

االرتِحال
ْ

ْارتَ َح َل

.47

االرتِ َداد
ْ

ْارتَ َّد

()1

َد َب َر

لهم َّ
الد ْب َرةَ  :أَي الظَّفَر.

و َّ
الد َب َرة
َّ
الد ْرج

عليهم َّ
الد ْب َرة:أَي الهزيمة.

َد َرَج

ف الشيء في
بمعنى لَ ّ
الشيء .

و َّ
الدالل
َّ
الد ّل

()2

َد َّل

()3

الدالل و َّ
َّ
الد ُّل للم أرَة :
حسن الحديث وحسن
الم ْزح والهيئة.
َ

الر ْحلَة
ِّ

()4

الرَّدة
ِّ

َر َح َل

__

َرَّد

الردة عن ِ
ومنه َّ
اإلسالم
أَي الرجوع عنه .

( )1في حادثة مقتل أبي جهل قال عبداهلل بن مسعود ( :فوجدته بآخر َرَمق فعرفته  ،فوضعت رجلي على
َعار على رجل قتلتموه !أخبرني لمن
عنقه  ...ثم قلت له  :هل أخز َ
عدو اهلل ؟ قال وبماذا أخزاني ! أ ٌ
اك اهلل يا ّ

َّ
الدْب َرة اليوم ؟ قال  :قلت هلل ولرسوله ) انظر :ابن هشام  ،السيرة النبوية . 282 _ 288 /2 :
ـت لها
( )2ارقَ ْ
ـت فـؤادي إذ َع َـر ْ
ض ُ

الرْت ِل .انظر الشاهد :امرؤ القيس  ،ديوانه .262 :
بِ َداللِـها وكال ِمها َّ

ب
( )3لم تَ َ
طلَّ ْع ِم ْن ِخ ْد ِرها تَْبتَغي ِخ ْ

ـ با ،وال ساء َدلُّها في ِ
العنا ِ
ق  .ابن زيد  ،عدي  ،ديوانه . 122 :

ت لَنا َي ْو َما بِ َجْن ِب ُعَنْي َزٍة
اء ْ
( )4تَر َ
القلوص  :الذهاب والبعد .

ِ
وص  .امرؤ القيس  ،ديوانه .177 :
وقد َ
حان مْنها ِر ْحلَةٌ فَ ُقلُ ُ
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.48

االستِ ْرداد
ْ

استَ َّ
رد
َ

.42

اإلرضاع

ض َعت
أ َْر َ

.21

اإلرفاد

أ َْرفَ َد

الرْفد
ِّ

.21

الم ارقََبة
ُ

ب
ارقَ َ

الرْق َبى
ُّ

الرداد
َّ

()1

َرَّد
__

الرداد
و ِّ
الرضاعة
ِّ

()2

()3
()4

ض َع
َر َ

الرضاعة بالفتح لغة فيه
و َّ

َرفَ َد

بمعنى العطاء .

ب
َرقَ َ

أَن ُي ْع ِطـي ِ
نسان ِإل ٍ
نسان
اإل ُ
َ
مات
ا
دار أَو أ َْرضا ،فأَيـُّهما َ
َر َج َع ذلك الما ُل إِلى َوَرثَتِ ِه .

.22

االرتِياب
ْ

اب
ْارتَ َ

الريبة
ِّ

راب

__

.23

التََّزيُّن

َّن
تََزي َ

ِّ
الزينة

َزَي َن

__

.24

اإلسكان

أس َك َن
ْ

الس ْكنى
ُّ

َس َك َن

أن يسكن الرجل موضعا بال
ِ
روة .
ك ْ

اج ـ ِع م ـ ـا ق ـ ْد ف ـاتَ ـه بـ ــِر ِ
( )1وما ُّ
بـِر ِ
كل َم ْغ ٍ
داد .
بون ،ولو َسْل َ
ص ْفقُهُ
ف َ
ُ َ
األخطل  ،ديوانه  . 347 :والمعنى َّ
ردها .
أن اإلنسان قد يعقد صفقة خاسرة دون أن يستطيع ّ

َخ
ات ْاْل ِ
( )2انظر قوله تعالى ُ ( :ح ِّرَم ْ
َخ َواتُ ُك ْم َو َع َّماتُ ُك ْم َو َخ َاَلتُ ُك ْم َوبَنَ ُ
ت َعلَْي ُك ْم أ َُّم َهاتُ ُك ْم َوبَنَاتُ ُك ْم َوأ َ
ات ْاْلُ ْخ ِ
ت َوأ َُّم َهاتُ ُك ُم َّ
اع ِة ) النساء . 26 /
َخ َواتُ ُكم ِّم َن َّ
َوبَنَ ُ
الر َ
ض ْعنَ ُك ْم َوأ َ
اللتِي أ َْر َ
ضَ
الضْي ِ
َوِرْف ُد َّ
الجميعُ  .انظر الشاهد  :عنترة بن شداد ،
ت ِمْنها ِقداحي
أس َأر ْ
فو َ
األن ُس َ
(ُ )3خذوا ما ْ
ت  :أبقت  ،القداح  :السهام التي يلعب بها الميسر .
ديوانه . 34 :
أس َأر ْ
ْ
الرْقَبى جائزةٌ ألَ ْهلِها )  .سنن أبي داود
ألهلِها و ُّ
الع ْم َرى جائزةٌ ْ
( )4انظر قوله _ صلى اهلل عليه وسلم _ ُ ( :
 318/2:رقم الحديث  . 3228 :العمرى  :أَن ُي ْع ِطـي ِ
نسان ِإل ٍ
نسان دا ار أَو أ َْرضا فيقول هي لك ما عشت
اإل ُ
َ
فإذا قال ذلك فهي له ولورثته .
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.22

المسالَ َمة
ُ

َسالَ َم

السْلم
ِّ

َسلِم

السْلم لغة فيه .
و َّ

.26

اإل ْشراك

أ ْش َر َك

ِّ
الش ْرك

َش ِر َك

__

.27

اإلشفاق

ق
أَ ْشفَ َ

َّ
الشفَق

()1

ق
َش ِف َ

و َّ
الشفَقَة لغة فيه .

.28

االشتِهار

ا ْشتَهَ َر

ُّ
الش ْه َرة

()2

َشهَ َر

__

.22

اال ْشتِهَاء

ا ْشتَهى

َّ
الش ْه َوة

()3

َش ِه َي

__

.61

اإلصفاد

َصفَ َد
أ ْ

صفيد
التَّ ْ

صفَّ َد
َ

ِ
االصطفاء

اصطَفى
ْ

.61

الصَّفَد

الص ْف َوة
َّ

()5

.

بمعنى العطية

صفَ َد
َ

بمعنى الوثاق
()6

()4

.

__

صفا
َ

ت أ ْكرم ّنز ٍ
الحر .انظر الشاهد  :ابن
الم َعلَّى  :تَ ْهوى َحياتي ،وأ ْ
ال على ُ
َه َوى َم ْوتَها َش َفقا و َ
( )1أنشد ابن ُ
الم ْو ُ َ ُ
منظور  ،لسان العرب  .الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة (شفق) .
( )2انظر قوله _ صلى اهلل عليه وسلم _ ( من لبس ثوب شهرة ألبسه اهلل ثوب مذلة يوم القيامة )  .سنن أبي
داود  ، 441/ 2 :رقم الحديث . 4122 :

ِ
ِّس ِاء بَ ْل أَنتُ ْم
الر َج َ
( )3قوله تعالى ( :إِنَّ ُك ْم لَتَأْتُو َن ِّ
ال َش ْه َوةً ِّمن ُدون الن َ

س ِرفُو َن ) األعراف. 81/
قَ ْوٌم ُّم ْ

ِ
بالص َف ِد  .النابغة الذبياني  ،ديوانه 27:
ت اللَّ ْع َن _
َّ
ُعِّر ْ
ض _ َأبْي َ
( )4هذا الثَناء فإن تَ ْس َم ْع بِه َح َسنا َفلَم أ َ
الصفد  :بمعنى العطاء ،أبيت اللعن  :تحية للملوك وتعني أبيت أن تأتي من األمور ما تُ َّذم به وتُْل َعن عليه .

( )2انظر قوله تعالى( :وتَرى الْمج ِرِمين ي ومئِ ٍذ ُّم َق َّرنِين فِي ْاْلَص َف ِ
اد
ْ
َ َ ُ ْ َ َْ َ
َ

َصفاد  :هي القيود
) ابراهيم  .42/األ ْ

صفَد .
واحدها َ
( ( )6واالص ِطفاءِ ْ :
من خلقه )
يار ،ا ْفتِعا ٌل من َّ
ص ْف َوةُ اهلل ْ
الص ْف َوِة .ومنه :النبِ ُّي_ صلى اهلل عليه وسلم_ َ
ْ ُ
االخت ُ
ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( صفا ) .
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()1

اب
ص َ
َ

__

()2

ض َّر
َ

__
__

الصواب
َّ

.62

اإلصابة

اب
أص َ
َ

.63

اإلضرار

َض َّر
أ َ

َّرر
الض َ

.64

اإلضالل
ْ

َض َّل
أ َ

الضَّالل

ض َّل
َ

.62

طعام
اإل ْ

أطَ َع َم

الطَّعام

()3

طَ ِع َم

__

.66

التَّطليق

ق
َ
طلَّ َ

الطَّالق

()4

طلُقَت
َ

__

.67

ط ِمئنان
اال ْ

ط َم َّ
أن
اْ

الطُّ َمأْنينة

َن
َ
ط ْمأ َ

__

.68

طهُّر
التَّ َ

طهََّر
تَ َ

الطُّ ْهر

طهَر
َ

َّ
اسم يقوم مقام
والطهارةٌُ ،
االستنجاء
التطهّر بالماء:
ُ

.62

اإلطاعة

أَطاعَ

طاع

__

الطاعة

()5

ضوء.
الو ُ
وُ

ِ
الر ْح َمٰ ُن
ص ًّفا ََّل يَتَ َكلَّ ُمو َن إََِّل َم ْن أ َِذ َن لَهُ َّ
وم ُّ
وح َوال َْم َلئ َكةُ َ
( )1انظر قوله تعالى( :يَ ْو َم يَ ُق ُ
الر ُ

النبأ.38/

األمير إذا َغوى
ون
والناس َيْل َح َ
َ

ص َوابًا )
َوقَ َ
ال َ

ب َّ ِ
الم ْر َش ِد  .انظر :عبيد بن األبرص ،ديوانه . 21 :
َخ ْ
طَ
الم ُ
الصواب وال ُي ُ

( )2انظر قوله تعالىََّ (:ل يست ِوي الْ َق ِ
اع ُدو َن ِمن الْم ْؤِمنِين غَي ر أُولِي الضَّرِر والْمج ِ
اه ُدو َن فِي َسبِ ِ
يل
َ َْ
َ َ َُ
َ ُ َ ُْ
اللَّ ه)

النساء.22 /

ض َعلَ ٰى طَ َع ِام ال ِْم ْس ِكي ِن
( )3انظر قوله تعالىَ ( :وََل يَ ُح ُّ
جع َل اإلله طَعامَنا في ِ
مالَنا
ُ
ََ
َ

) الحاقة . 34 /

ضمَنهُ لنا لَ ْن َيْنفَدا  .األعشى  ،ديوانه .231 :المال :اإلبل.
ِرْزقَا تَ َ

ٍ
وف أَو تَس ِريح بِِإحس ٍ
( )4انظر قوله تعالى ( :الطََّل ُق م َّرتَ ِ
ان فَِإ ْمس ٌ ِ
ان
َ
اك ب َم ْع ُر ْ ْ ٌ ْ َ
َ

) البقرة . 222/

ص َدقُوا اللَّ َه لَ َكا َن
اعةٌ َوقَ ْو ٌل َّم ْع ُر ٌ
( )2انظرقوله تعالى ( :طَ َ
وف فَِإذَا َع َزَم ْاْل َْم ُر فَ لَ ْو َ
فانفَ ْعهُ بِطاعتِ ِه
فَ َم ْن
أطاع َك ْ
َ

خ ْي ًرا لَّ ُه ْم) محمد . 21/
َ

الر َش ِد  .انظر  :النابغة الذبياني  ،ديوانه . 21 :
كما
أطاع َك  ،و ْادلُْله على َّ
َ
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.71

طاو َعة
ُ
الم َ

طاوعَ
َ

الطَّو ِ
اعيَّة
َ

.71

اإلطاقَة

اق
أَطَ َ

الطَاقَة

.72

التَّطَ ِّوي

تَطَ َّوى

االن ِطواء
ْ

.73

ظ َنان
اإل ْ

أَظَ َّن

الظَِّّنة

.74

اإلعتاب
ْ

ب
أْ
َعتَ َ

العتَْبى
ُ

.72

اإلعجاب

()1

طاع

__

اق
طَ َ

بمعنى القدرة على الشيء .

انطَ َوى

__

()3

ظَ َّن

بمعنى االتهام .

()4

ب
َعتَ َ

ُرجوعُ ال َـم ْعتُوب عليه إِلى ما

()5

ب
َع ِج َ

()2

ِ
ِ
ب.
ُي ْرضـي العات َ
الع ْجب
ُ

بمعنى ُّ
الزُه ُّو واإلعجاب
بالنفس

( ( )1نهانا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا  ،وطواعية اهلل ورسوله أنفع لنا  ،نهانا أن
المسمى ) المنذري ،مختصرصحيح مسلم  227 :رقم
نحاقل باألرض فنكريها على الثلث والربع والطعام
ّ
الحديث . 273 :
( )2قال رؤبة  :وقـ ــد ت ـ ـ ـطـ ــوي ـ ـ ـ ــت ان ـ ـ ـطـ ـ ـواء الـ ـ ـ ِـح ـ ـض ــب  .رؤبة بن العجاج  ،ديوانه  ، 262 :وانظر الشاهد
ضرب من الحي ِ
في  :سيبويه  ،الكتاب ِ . 82/4 :
َّات .
ب:
ٌ
الح ْ
َ
ضُ
ْخذوا أ ْ ِ
فَإنِّي لَ َجَّراب ال ِّر ِ
ب  .النابغة الجعدي  ،ديوانه . 27 :
ومالي بِ ِظَّن ٍة
فإن تَأ ُ
(ْ )3
جال ُم َجَّر ُ
َهلي َ
جرب بمعنى اختبرالناس .
َّ
جراب  :صيغة مبالغة من ّ
َك َم ْ
ظلوما فَ َعْب ٌد َ
فإن أ ُ
(ْ )4
ظلَ ْمتَهُ

ِ
ِ
ب  .النابغة الذبياني  ،ديوانه . 74 :
وا ْن تَ ُ
ك ذا ُعتَْبى فَم ْثلُ َك ُي ْعت ُ

ضلَةٌ من
فالن بنفسه  ،فهو ُم ْع َج ٌ
الع ْجب فَ ْ
ب ٌ
( ( ) 2أ ْ
الع ْج ُ
ُع ِج َ
ب بالضم .وقيلُ :
ب ب أرْيه وبنفسه  ،واالسم ُ
الع ْج ِب) انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  .الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( عجب ) .
ال ُ
ص َرفَتْها ِإلى ُ
ـح ْمق َ
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()1
:أال يكون لألم لبن
المعاجاة ّ

.76

المعاجاة
ُ

عاجى

الع ْج َوة
ُ

َع َج َو

.77

اإلعدام
ْ

َع َد َم
أْ

الع ْدم
ُ

َعِد َم

بمعنى الفقر .

.78

ال ُمعاداة

عادى
َ

العداوة
َ

()2

َع َدا

__

.72

االعتِذار
ْ

اعتَ َذ َر
ْ

()3

الم ْعِذرةُ
َ

َع َذ َر

__

.81

التَّعذيب

َّ
ب
َعذ َ

العذاب
َ

()4

ب
َع َذ َ

__

.81

التَّ ْع ِزية

َّ
عزى

العزاء
َ

ي
َع ِز َ

صبُّر .
بمعنى ّ
التأسي والتَّ َ

.82

اإلعسار

أع َس َر
ْ

َع َس َر

__

يروي صبيها فتعلِّلَه بشيء .

الع ْس َرة
ُ

()5

اق .األعشى  ،ديوانه  . 211 :العفافة :
النهار ،وال تَ ْعـ
عادى عنه
ـجـوه إالَّ ُعـفافةٌ أَو فُـو ُ
( )1ما تَ َ
ُ
ُ
البقية من اللبن في الضرع بعد ما استنزف أكثره  ،الفواق  :ما بين الحلبتين من الوقت .

ِ
ك َوبَ ْي نَهُ َع َد َاوةٌ َكأَنَّهُ َولِ ٌّي
َح َس ُن فَِإذَا الَّ ِذي بَ ْي نَ َ
( )2انظر قوله تعالى(:ا ْدفَ ْع بِالَّتِي ه َي أ ْ
ِ
وي ْشتَهي
الح ِّي َم ْن َي ْهوى لقانا َ
َوفي َ

ِ
يم) فصلت.34 /
َحم ٌ

ب  .األعشى  ،ديوانه . 211 :
َو َ
ضُ
داوةَ ُم ْغ َ
آخ َر َم ْن ْأب َدى َ
الع َ

َّ ِ
ٍِ
ين ظَلَ ُموا َم ْع ِذ َرتُ ُه ْم َوََل ُه ْم يُ ْستَ ْعتَبُو َن
( )3انظر قوله تعالى( :فَيَ ْوَمئذ ََل يَ ْن َف ُع الذ َ

) الروم . 27 /

وطار ِ
ف ٍ
ِ
ف تالِ ِد  .عدي بن زيد  ،ديوانه  . 27 :الطارف من
المة
هاج إتال َ
وم ْع ِذ َرٍة َجَّر ْ
مال َ
ت إلَْي َك َم َ
َ
المال  :المستحدث وهو خالف التالد

َّ ِ
ُع ِّذبُ ُه ْم َع َذابًا
ين َك َف ُروا فَأ َ
( )4انظر قوله تعالى) :فَأ ََّما الذ َ
العْب ـ ُـد َعبــْ ُد ُك ـ ُـم
المـا ُل مالُـ ُك ُـم و َ

ش ِدي ًدا( آل عمران . 26 /
َ

ص ُروف  .عنترة العبسي  ،ديوانه . 181/
ذاب َك َعّني َ
فَهَل َع ُ
الي ْوَم َم ْ

َى مي ٍ
ٍ ِ ِ
ِ
ص َّدقُوا َخ ْي ٌر لَ ُك ْم إِ ْن ُك ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن) البقرة . 281 /
س َرة َوأَ ْن تَ َ
( )2انظر قوله تعالىَ (:وإ ْن َكا َن ذُو عُ ْس َرة فَ نَظ َرةٌ إل ٰ َ ْ َ
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.83

المعافاة
ُ

عافى

ِ
العافية

.84

المعاقَ َدة
ُ

َعاقَ َد

الع ْقد
َ

.82

التَّ َعالِي

تَعالَى

العلُ ّو
ُ

()1

َعفا

العافية  :دفاع اهلل عن العبد
يقال  :عافاه اهلل من المكروه
يعافيه معافاة وعافية .

َعقَ َد

__

()2

عال
َ

__

.86

عاهدة
الم َ
ُ

عاه َد
َ

الع ْهد
َ

()3

َع ِه َد

بمعنى الميثاق واليمين .

.87

االع ِو َجاج
ْ

اع َو َّج
ْ

ِ
الع َوج

()4

َع ِو َج

__

.88

اإلعواز
ْ

أع َوَز
ْ

الع َوز
َ

()5

َع ِوَز

__

.82

االغتِراف
ْ

ف
ْ
اغتََر َ

الغ ْرفَة
ُ

ف
َغ َر َ

__

.21

االغتِسال
ْ

اغتَ َس َل
ْ

الغ ْسل
ُ

َغ َس َل

__

ِ
قاء العدو ،واسألوا اهلل العافية  ،فإذا
( )1انظر قوله _ صلى اهلل عليه وسلم _  ( :يا أيها الناس ال تَتَ َمّنوا ل َ
لقيتموهم فاصبروا  ،واعلموا َّ
أن الجنة تحت ظالل السيوف ) المنذري  ،مختصر صحيح مسلم . 222 :

( )2انظر قوله تعالىُ ( :س ْب َحانَهُ َوتَ َعالَ ٰى َع َّما يَ ُقولُو َن عُلُ ًّوا َكبِ ًيرا

) اإلسراء . 43 /

ِ
ُّ
وَل) األحزاب.12 /
ارَوَكا َن َع ْه ُد اللَّ ِه َم ْسئُ ً
( )3انظر قوله تعالىَ ( :ولََق ْد َكانُوا َع َ
اه ُدوا اللَّ هَ م ْن قَ ْب ُل ََل يُ َولو َن ْاْلَ ْدبَ َ
أخ ْذ َن على ُب ُعولَتِ ِه ّن َع ْهدا
َ
َّ ِ
ين
()4انظر قوله تعالى (:الذ َ

ِ
ب ُم ْعلِمينا  .عمرو بن كلثوم  ،ديوانه . 113 :
إذا القَوا َكتَائ َ
ص ُّدو َن َع ْن َسبِ ِ
اْل ِخ َرةِ َكافِ ُرو َن) األعراف. 42 /
يل اللَّ ِه َويَ ْب غُونَ َها ِع َو ًجا َو ُه ْم بِ ْ
يَ ُ

ت َن ْف َس َك َب ْع َد تَ ْك ِرَم ٍة لَها
( )5أَ ْذلَْل َ

ومْنتَ ِظ ار َغ َدا  .األعشى  ،ديوانه . 227 :
أو ُكْن َ
ت ذا َع َوٍز ُ
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.21

التَّغطية

َغطَّى

ِ
الغطاء

.22

اإلغالق
ْ

ق
أْ
َغلَ َ

الغْلق
َ

.23

االغتِ َمام
ْ

اغتََّم
ْ

ُّ
الغ َّمة

.24

اإلغناء

َغ َنى
أْ

الغناء
َ

.22

االستِ ْغ َناء
ْ

استَ ْغ َنى
ْ

.26

االغتِياب
ْ

اب
ْ
اغتَ َ

()1

َغطا

وغطَّاه تَ ْغ ِطية
وغطا
الشيء َ
َ
َ
ِ
طاء :ما
وستََره .والغ ُ
واراهُ َ
َّ
َّ
غيره.
تَ َغطى به أَو َغطى به َ
لسان العرب مادة(غطي)

ق
َغلَ َ

__

()2

َغ َّم

بمعنى اللَ ْبس واإلبهام .

()3

َغنِ َي

بمعنى الكفاية واإلجزاء .

َغنِ َي

ويقال:الغ ْنوة و ِ
الغنيان.
الغ ْنية و ُ
َُ

اب
َغ َ

__

الغ ْن َية
ُ
ِ
الغيبة

()4

ِ ِ ٍ
ِ
َّ ِ
ِ
يعو َن َس ْم ًعا ) الكهف 111 /
ين َكانَ ْ
ت أَ ْعيُ نُ ُه ْم في غطَاء َع ْن ذ ْك ِري َوَكانُوا ََل يَ ْستَط ُ
( )1انظر قوله تعالى (:الذ َ

( )2انظر قوله تعالى ( :ثُ َّم َلَ يَ ُك ْن أَ ْم ُرُك ْم َعلَْي ُك ْم غُ َّم ًة
علي بِ ُغـ َّم ٍة
لَ َعـ ْم ُر َك ما أ َْمـ ِري َّ
كامر ٍ
( )3وال تَ ْج َعلَّني ِ
ليس َه ُّمهُ
ئ َ
المشهد  :الشهود وهو الحضور

) يونس . 71 /

َن ِ
علي بِ َس ْرَم ِد  .طرفة بن العبد ،ديوانه  .112:سرمد :دائم.
هاري ،وما َلْيلي َّ
ِ
وم ْشهَدي  .طرفة بن العبد  ،ديوانه . 118 :
َكهَ ِّمي  ،وال ُي ْغني َغَنائي َ

بماي ْك َره
أعلَم .قالِ :ذ ْك ُر َك
َ
الغيبة ؟قالوا  :اهلل ورسوله ْ
أخاك َ
( )4انظر قوله _صلى اهلل عليه وسلم_ ( أَتَ ْدرون ما َ
قيل  :أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال :إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته  ،وان لم يكن فيه فقد بهَتَّهُ )
المنذري مختصر صحيح مسلم  ، 478 :الحديث . 1812 :
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.27

اإلغاثَة
َ

اث
أغ َ
َ

الغ ْوث
َ

غاث
َ

.28

االغتيال

ال
اغتَ َ
ْ

ِ
الغيلة

غال

.22

اإلفحاش

ش
أَ ْف َح َ

.111

التَّ ْفريج

فََّرج

.111

اال ْفتِراق

ق
ا ْفتََر َ

.112

االفتراء

ا ْفتََرى

.113

اإل ْفساد

أَ ْف َس َد

الغواث
الغواث و َ
ُ

()1

وِ
الغياث

لغات فيه.
ِ
الغيلة في كالم العرب :
الشر والقتل إِليه من
إِيصال ّ
يشعر.
حيث ال يعلم وال ُ
الفُ ْحش

()2

الفَ َرج
الفُ ْرقَة

()3

ِ
الف ْرية
الفَساد

()4

ش
فَ ُح َ

__

فَ َرَج

الغ ِّم.
شاف ال َك ْرب
وذهاب َ
ْان ِك ُ
ُ

ق
فَ َر َ

__

فَ َرى

بمعنى االختالق .

فَ َس َد

__

يث  .انظر :ابن منظور ،لسان
ت َحـ ْوال
َمتى يأْتي َغواثُك من تُ ِغ ُ
(َ )1ب َعـثْـتُـ َك مائِ ار ،فلَبِثْـ َ
العرب،الزبيدي ،تاج العروس مادة (غوث) وقد نسباه إلى عائشة بنت سعد بن أبي وقاص  ،ونسبه الجوهري
في الصحاح للبيد بن ربيعة.
شانهُ وما كان الحياء في شيء
( )2انظر قوله _صلى اهلل عليه وسلم _  ( :ما كان الفُ ْحش في شيء إال َ
إال زَانه) النووي  ،رياض الصالحين . 622 :
المني
( )3فَهُ َ
ناك،ال أَْلوي على َم ْن َ
ال ألوي  :ال أشعر بالعطف .

األح ِ
ِ
ياء  .عنترة العبسي  ،ديوانه .161 :
خوف
َ
الممات َو فُْرقَ ِة ْ

( )4انظر قوله تعالى َ ( :وإِذَا تَ َولَّ ٰى َس َع ٰى فِي ْاْل َْر ِ
ب
َّس َل َواللَّ هُ ََل يُ ِح ُّ
ْح ْر َ
ض لِيُ ْف ِس َد فِ َيها َويُ ْه ِل َ
ك ال َ
ث َوالن ْ
اد ) البقرة . 212/
سَ
الْ َف َ
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.114

التَّفكير

فَ َّك َر

ِ
الف ْكر

.112

التَّ ْف ِكيه

فَ َّكه

اهة
الفُ َك َ

.116

التَّقَبُّل

َّل
تَقَب َ

القَبول

.117

التَّقدير

قَ َّد َر

القَ ْدر

.118

قارفة
الم َ
ُ

ف
قَ َار َ

القَ َرف

.112

االقتِسام

ا ْقتَ َس َم

ِ
الق ْس َمة

.111

اإلكداء

أَ ْك َدى

ِ
الكداء

( )1هـم األ ِ
ـضـوا
َحَّبةُ ْ
إن خاُنـوا وا ْن َنقَ ُ
ُُ
( )2و َّ
كاهة
أن امرءا َ ،ل ْم َي ْع ُ
ف يوما فُ َ

()1
()2

ِ
فَكهَ

بمعنى ُملَح الكالم والمزاح.

قَبِ َل

__

()3

قَ َد َر

()2

ف
قر َ
َ

بمعنى مداناة المرض .

()6

قَ َس َم

__

()7

َك َدا

بمعنى المنع والقطع .

والقَ َدر

()4

لغة فيه .

ت َع ْن َو ْج ِدي وال ِف َك ِري .عنترة العبسي ،ديوانه. 42 :
َع ْهدي فَما ُحْل ُ
لِ َم ْن َل ْم ُي ِرْد ُسوءا بِها لَ َجهُو ُل  .طرفة بن العبد  ،ديوانه .21 :

( )3انظر قوله تعالى  ( :لَْي لَةُ الْ َق ْد ِر َخ ْي ر ِمن أَل ِ
ْف َش ْه ٍر
ٌ ْ
المـا ُل مـا َخ َّـو َل اإللَــهُ  ،فَــال
( )4و َ

فَ َك َر

وِ
الف ْكرة لغة فيه.

) القدر . 3 /

ـوزهُ قَ ـ َـد ُر  .زهير بن أبي سلمى  :ديوانه .227 :
أن َي ـحـ َ
ُبـ َّـد لَ ــهُ ْ ،

( )2وفي الحديث :أَن قوما ش َك ْوا إلى رسول اللّه_،صلى اللّه عليه وسلم _ َوباء أَرضهم ،فقال_ صلى اللّه عليه
ف )  .سنن أبي داود  ، 412 /2 :رقم الحديث .3223 :
وسلم _َ ( :د ْعها عنك فإن من القَ َرف التَّلَ َ

اء قِ ْس َمةٌ بَ ْي نَ ُه ْم ُك ُّل ِش ْر ٍ
( )6انظر قوله تعالى َ ( :ونَبِّْئ ُه ْم أ َّ
ض ٌر
ب ُم ْحتَ َ
َن ال َْم َ

) القمر . 28 /

طع  ،وقال الزجاج :معنى أَ ْك َدى قطع ،وأَصله من الحفر في البئر ،يقال
الع ِطيَّة وقَ َ
( ( )7أَ ْك َدى أَمسك من َ
للحافر إِذا بلغ في حفر البئر ِإلى حجر ال ُي َم ِّكنه من الحفر :قد بلغ ِإلى ال ُك ْدية  ،وعند ذلك َيقطع الحفر والكداء
ككساء  :المنع والقطع ) انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  .الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( كدا ) .
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()1

.111

اإل ْك َرام

أَ ْك َرَم

امة
ال َكر َ

.112

اإللقاح

أَْلقَ َح

اللَّقاح

.113
االمتِ َحان
ْ

امتَ َح َن
ْ

ِ
الم ْح َنة

()2

.114

اإلمداد
ْ

أم َّد
َ

الم َدد
َ

.112

اإلمساك
ْ

أ َْم َس َك

الم َساك
َ

.116

اإلمطار

ط َر
أ َْم َ

()3
()4

َك ُرَم

__

لَِق َح

__

َم َح َن

__

َّ
مد

__

َم َس َك

بمعنى الب ْخل والتَّمس ِ
ُّك بما
ُ
َ

وِ
المساك

الد ِ
ُج ِازي وأُ ْعطي ذا ِّ
الل بِ ُح ْك ِم ِه
( )1أ َ

المطَر
َ

()5

ضّنا به.
لديه َ
ط َر
َم َ

__

َهال لل َكرام ِة و ِ
اصال  .لبيد بن ربيعة  ،ديوانه .248 :
كان أ ْ
إذا َ
ََ

رن إلى رسول اهلل _ صلى اهلل عليه وسلم _ ُي ْمتَ َّ
حن وهذا واضح في قول اهلل
( ( )2كانت المؤمنات إذا َ
هاج َ

ِ ِ
ِ
ِ ِ
ْن
ات يُبَايِ ْعنَ َ
اء َك ال ُْم ْؤِمنَ ُ
ين َوََل يَ ْقتُ ل َ
ْن َوََل يَ ْزن َ
ك َعلَ ٰى أَ ْن ََل يُ ْش ِرْك َن باللَّ ه َش ْيئًا َوََل يَ ْس ِرق َ
تعالى (يَا أَيُّ َها النَّب ُّي إذَا َج َ
ك فِي معر ٍ
وف فَ بايِعه َّن و ِ
ان ي ْفتَ ِرينَهُ ب ين أَي ِدي ِه َّن وأَرجلِ ِه َّن وََل ي ْع ِ
ٍ
ِ
صينَ َ
استَ ْغف ْر ل َُه َّن اللَّ هَ إِ َّن اللَّهَ
َْ َ ْ
َ ُْ َ ْ
َ ُْ َ َ
ين بِبُ ْهتَ َ
أ َْوََل َد ُه َّن َوََل يَأْت َ
َ ُْ
غَ ُف ِ
ِ
بالم ْحَنة  ،وكان رسول
يم) الممتحنة  ، 12 /قالت عائشة  :فمن أَقََّر بهذا من المؤمنات فقد أَقََّر
ٌ
ور َرح ٌ

اهلل _صلى اهلل عليه وسلم _ إذا أقررن بذلك من قولهن،قال لهن رسول اهلل_ صلى اهلل عليه وسلم _ :

طِل ْق َن فقد بايعتكن ) المنذري  ،مختصر صحيح مسلم  ، 331 :رقم الحديث . 1222 :
ان َ

ات َربِّي َولَ ْو ِج ْئ نَا بِ ِمثْلِ ِه َم َد ًدا
( )3انظر قوله تعالى  ( :لَنَ ِف َد الْبَ ْح ُر قَ ْب َل أَ ْن تَ ْن َف َد َك ِل َم ُ
ِ
ت
وفارقَ ْ
(َ )4ع ِم َر ْ
المساك َ
ت ُم َكَّرمةَ َ
ُبغض من الزوج وذلك لقلة خيره .

) الكهف . 112/

ف وال إ ْقـتـ ُار  .جرير ،ديوانه  . 241 :الصلف:
صلَـ ٌ
ما َمسَّهَا َ

ِ
ِ
ين
( )5انظر قوله تعالى َ ( :وأ َْمطَ ْرنَا َعلَْي ِه ْم َمطًَرا فَانْظُْر َك ْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ ال ُْم ْج ِرم َ

) األعراف . 84/
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.117

اإلن َباء
ْ

أ َْن َبأَ

َّ
الن َبأ

.118

اإلنبات
ْ

ت
أ َْن َب َ

َّ
النبات

ت
َن َب َ

.112

اإلنتاج

أ َْنتَ َج

ِّ
النتَاج

َنتَ َج

.121

المناجاة
ُ

ناجى
َ

َّ
الن ْجوى

.121

االنتِحال

ْانتَ َح َل

.122

التَّنا ُذر

تََنا َذ َر

ُّ
الن ْذر

.123

اإلنذار
ْ

أ َْن َذ َر

َّ
النذير

()1

()2

َن َبأَ

__
__
__

َن َجا

ِّ
الن ْحلَة

َن َح َل

()4

َنِذ َر

()5

َنِذ َر

ف تَ ْعلَ ُمو َن
( )1انظر قوله تعالى  ( :لِ ُك ِّل نَبٍَإ ُم ْستَ َق ٌّر َو َس ْو َ
إن سأَْل َ ِ ِ
هم
أُولَ َ
ئك قَ ْو ِمي ْ
ت بِخيم ْ
 . 223الخيم  :الخلق والشيمة.

و َّ
الن ِج ّي

()3

لغة فيه .

االدعاء لما هو لغيره .
ّ
__
و ُّ
الن ُذر

()6

لغة فيه .

) األنعام . 67 /

وقَ ْد ي ْخبر األَْنباء م ْن كان ِ
جاه َال  .لبيد بن ربيعة  ،ديوانه :
َ
َ ُ َُ
َ َ

ى ) طه . 62 /
َّج َو ٰ
َس ُّروا الن ْ
( )2انظر قوله تعالى  ( :فَتَ نَ َازعُوا أ َْم َرُه ْم بَ ْي نَ ُه ْم َوأ َ

اديْنَاهُ ِم ْن
( )3انظر قوله تعالى َ ( :ونَ َ
الن ِج َّي إذا َّ
َي ْعلُو َّ
َض َّجهُ ْم
الن ِج ُّي أ َ

َجانِ ِ
ب الطُّوِر ْاْلَيْ َم ِن َوقَ َّربْ نَاهُ نَ ِجيًّا ) مريم . 22 /

ض ُ ِ
أَمر تَ ِ
ليل  .جرير ،ديوانه . 221:
ور َ ،ج ُ
يق بِه ّ
ٌْ
الص ُد ُ

( )4انظر قوله تعالى ُ ( :ع ْذ ًرا أ َْو نُ ْذ ًرا )

المرسالت 6 /

( )2انظر قوله تعالى ( :أَم أ َِم ْنتم من فِي َّ ِ
ِ
ِ
ف نَ ِذي ِر )الملك .17 /
ستَ ْعلَ ُمو َن َك ْي َ
ْ ُْ َ ْ
الس َماء أَ ْن يُ ْرس َل َعلَْي ُك ْم َحاصبًا فَ َ

( )6انظر قوله تعالى ِ ( :ح ْك َمةٌ بَالِغَةٌ فَ َما تُ ْغ ِن النُّ ُذ ُر
َكم دون ليلى ِم ْن تَنوِفي ٍ
َّة
ْ َ
تنوفية  :أرض قفر

) القمر . 2 /

اع ٍة تُْن ِذ ُر فيها ُّ
الن ُذ ْر  .ابن أحمر الباهلي  ،ديوانه . 62 :
لَ َّم َ
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.124

اإلنساء
ْ

أ َْن َسأَ

َّ
الن ِسيء

ِّ
الن ْسبة

 .122االنتساب

ب
ْانتَ َس َ

التَّْنسيق

َّق
َنس َ

ناسق
والتَّ ُ

ق
ناس َ
تَ َ

.127

اإلنظار

ظ َر
أ َْن َ

َّ
الن ِظ َرة

.128

اإلنعام
ْ

ْأن َع َم

ِّ
الن ْع َمة

.126

()1

َّ
الن َسق

()2

َن َسأ

بمعنى التأخير .

ب
َن َس َ

__

ق
َن َس َ

بمعنى  :ما كان على طريقة
نِ ٍ
ظام واحد .

()3

ظ َر
َن َ

بمعنى التأخير.

()4

َن ِع َم

و َّ
النعماء

و ُّ
الن ْعمى
و َّ
النعيم

()5

()7

()6

لغات فيه .

ادةٌ فِي الْ ُك ْف ِر ي َ ِ ِ َّ ِ
( )1انظر قوله تعالى( :إِنَّما الن ِ
ين َك َف ُروا يُ ِحلُّونَهُ َع ًاما َويُ َح ِّرُمونَهُ َع ًاما
َّسيءُ ِزيَ َ
ُ
َ
ض ُّل به الذ َ

)

التوبة  . 37/والنسيء هو تأخير الشهور على العرب في الجاهلية  ،فيحلّون الشهر من األشهر الحرم

الحل  ،ويؤخرون ذلك الشهر  ،ألَنهم كانوا َيكرهون أَن َيتوالى عليهم ثالثة
ويحرمون مكانه الشهر من أشهر ّ
ّ
ِ
ِ
أَشهر ُح ُرٍم ،ال ُيغ ُيرون فيها أل َّ
المحرم .
َن َمعا َشهم كان من الغارةُ ،فيح ُّل لهم
َّ

انظر :ابن هشام  ،السيرة النبوية . 46 _42 /1 :
َّ
ناسق ،واالسم َّ
ق ،وقد ْانتَ َسقت هذه
الن َس ُ
(َ ( )2ن َس َ
ق الشيء َيْن ُسقهُ َن ْسقا َ
ونسَّقه نظمه على السواء ،و ْانتَ َسق هو وتَ َ
الن َس ِ
ت  .والنحويون يسمون حروف العطف حروف َّ
ق ألَن الشيء إذا
األَشياء
بعضها إلى بعض أَي تََنسَّقَ ْ
ُ
مجرى واحدا ) ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( نسب ) .
عط ْفت عليه شيئا بعده َجرى ْ
َى مي ٍ
ٍ ِ ِ
ِ
ص َّدقُوا َخ ْي ٌر لَ ُك ْم إِ ْن ُك ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن)البقرة .281 /
س َرة َوأَ ْن تَ َ
( )3انظر قوله تعالى َ ( :وإ ْن َكا َن ذُو ُع ْس َرة فَ نَظ َرةٌ إل ٰ َ ْ َ

ِّث
ك فَ َحد ْ
( )4انظر قوله تعالى َ (:وأ ََّما بِنِ ْع َم ِة َربِّ َ

) الضحى . 11 /

ت قَناتُ َك أَو ثََوْينا  .عمرو بن كلثوم ،ديوانه  .23 :فُ َّ
لَ َق ْد فُ َّ
ضت كسرت.
فل ـوال نِعـْ َمـةٌ ألَبيـ ـك ِفينــَا
ضْ
ت بِ ِ
شاه ِد .
وحها
ت َن ْف ِسي َب َ
َوأَْلَب ْستَنِي ُن ْع َمى َوَل ْس ُ
( )5فَ َس َّكْن ُ
طار ُر ُ
عد َما َ
النابغة الذبياني  ،ديوانه .141:ألبستني نعمى  :أر َاد ما أنعم به عليه من إطالق األسارى له  ،وهوغائب عنه .

كانت َّ
وا ْن أَْن َع ُموا ال َك َّدروها وال َك ُّدوا .الحطيئة  ،ديوانه . 28 :
عماء فيهم َج َزوا بِهَا
( )6وا ْن َ
الن ُ
كدوا  :لم يطلبوا ثوابها .
بالم ّن  .ال ّ
الكدروها  :لم يكدروا نعمتهم َ
َّات لَهم فِيها نَ ِع ِ
ٍ
شرُهم ربُّهم بِرحم ٍة ِم ْنهُ وِر ْ ٍ
يم ) التوبة . 21 /
يم ُمق ٌ
ض َوان َو َجن ُ ْ َ ٌ
َ
( )7انظر قوله تعالى ( :يُبَ ِّ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ
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.122

االنتقال

ْانتََق َل

ُّ
الن ْقلَة

.131

االنتقام

ْانتَقَ َم

َّ
الن ْقمة

.131

اإلنكاح
ْ

أ َْن َك َح

ُّ
الن ْكح

.132

اإلنكار

أ َْن َك َر

َّ
النكير

.133

المهاجرة

هاجر

.134

هاوَدة
ُ
الم َ

هاوَد
َ

الهَ َو َادة

.132

المواثَقَة
ُ

ق
واثَ َ

الميثاق

.136

االتِّخام

اتَّ َخ َم

التُّ َخ َمة

َن َق َل

__

َنقَ َم

بمعنى العقاب .

َن َكح

و ِّ
الن ْكح بالكسر لغة فيه .

َن ِكر

و ُّ
الن ْكر لغة فيه .

َه َج َر

__

()3

اد
َه َ

الصْلح واألخذ باللين .
بمعنى ُّ

()4

ق
َوثُ َ

بمعنى العهد .

()5

َو ُخ َم

__

()1

()2

ال ِه ْج َرة

ون ِقم مثل َكلِ ٍ
ِ
(( )1و ْانتَ َق َم اهللُ منه أي عاقََبه ،واالسم منه َّ
مة وكلِمات و َكِلٍم ) ابن منظور
الن ْقمةُ  ،والجمع َنقمات َ ٌ
لسان العرب  :مادة ( نقم ) .

( )2انظر قوله تعالى  ( :وَك َّذ َّ ِ
ف
اه ْم فَ َك َّذبُوا ُر ُسلِي فَ َك ْي َ
ين ِم ْن قَ ْبلِ ِه ْم َوَما بَلَغُوا ِم ْع َ
ش َار َما آتَ ْي نَ ُ
َ َ
ب الذ َ
َكا َن نَ ِ
كي ِر) سبأ . 42 /
(َ )3شر ِ
يكان فيما َبْيَنَنا ِم ْن َه َو َاد ٍة
صفيان  :صديقان متصافيان .

ص ِفّي ِ
ق  .األعشى  ،ديوانه . 221 :
ان ِجن ٌّ
ِّي واْن ٌس ُم َوفَّ ُ
َ

ك ْم بِ ِه إِ ْذ قُ لْتُ ْم َس ِم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا )المائدة . 7 /
( )4انظر قوله تعالىَ ( :واذْ ُك ُروا نِ ْع َمةَ اللَّ ِه َعلَْي ُك ْم َوِميثَاقَهُ الَّ ِذي َواثَ َق ُ
اع ِمن ِ
ِّ ِ
الميثَا ِ
ق ُم ْشتَ ِرطُ  .عبيد بن األبرص  ،ديوانه . 62:
الع ْق ِد ْ
إن َعقَدوا إذا أ َ
َض َ َ
ومبقو َ
ُمُّرو اللقاء ُ
ِ
مغبَّتَه ...
(َ ( )2و ُخ َم
وتو َّخ َمه واستَْو َخمه :لم َيستَ ْم ِرْئه وال َح ِم َد َ
ُ
الطعام إذا ثَُقل فلم ُيستَ ْم َْأر  ...وقد َو ُخم َوخامةٌَ .
َّ ِ
ِ َّ
الطعام ،على أَ ْف َعله ،وأَصله أ َْو َخ َمه ،وأَصل التُّ َخمة ُو َخمةٌ ) ابن منظور  ،لسان
خمه
وتَخ َم وات َخ َم يتخ ُم .وأَتْ َ
ُ
العرب  :مادة ( وخم ) .
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ف
َوظَّ َ

الوظيفة
َ

اإليعاد

أ َْو َع َد

الوعيد
َ

والتََّوعُّد

َّد
تَ َوع َ

االتِّقاد

اتَّقَ َد

والتََّوقُّد

تَ َوقَّ َد

 .137التَّوظيف
.138

.132

()1

الوقود
ُ

ف
َو َ
ظ َ

__

َو َع َد

بمعنى التَّهَ ُّدد .

َوقَ َد
__
التُّقى والتَِّقيَّة والتُّقاة والتِّقاء

.141

اإلتِّقاء

اتَّقى

التَّ ْقوى

َوِق َي

.141

التََّولِّي

تَ َولَّى

ِ
الية
الو َ

َوِل َي

__

.142

االتِّهام

اتَّهَ َم

التُّ ْه َمة

َوِه َم

الظن .
بمعنى ّ

.143

اإليسار

أ َْي َس َر

الي ْسر
ُ

َي َس َر

__

.144

اإليقان

أ َْيقَ َن

اليقين
َ

َي ِق َن

__

.142

اإليناع

أ َْي َن َع

َي َنعَ

بمعنى ُّ
النضج .

لغات فيه .

الي ْنع
َ

()2

قدر لإلنسان في كل يوم من طعام أو رزق  .وقد و َّ
( ( )1الوظيفة  :ما ُي َّ
ظفته توظيفا ) الجوهري  ،الصحاح :
َ
مادة ( وظف ) .
ُّ
افتعْلت
الو ْهم  ،ويقال اتَّهَ ْمتُه افتِعال منه  .يقال  :اتَّهَ ْم ُ
ت فالنا ،على بناء َ
الو َهمةُ من َ
(( )2والتهَمةُ  :أصلها ُ
َدخلت عليه التُّهَمة ) ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( وهم ) .
أي أ ُ

( )3انظر قوله تعالى( :انْظُروا إِلَ ٰى ثَم ِرهِ إِذَا أَثْمر وي ْن ِع ِه إِ َّن فِي ٰذَلِ ُكم َْلي ٍ
ات لَِق ْوٍم يُ ْؤِمنُو َن
ْ َ
َ َ ََ
َ
ُ

) األنعام . 22 /
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ثالثي
جذر
النمـط الثالـث  :أسمـاء المصـادر التي لم ُيعـرف لهـا ٌ
ٌ
الرقم

المصدر

المتسلسل الصريح

.1
.2

التَّ ِأد َية

اسم
فعله

المصدر

أ ََّدى

()1

األ ََداء
الب َدل
َ

المالحظات

إيصال الشيء إلى الشيء .

()2

اإلبدال

ْأب َد َل

والتَّْبديل

َب َّد َل

.3

بارَكة
الم َ
ُ

بار َك
َ

الب َرَكة
َ

.4

اإلبراك
ْ

ْأب َر َك

الب ُروك
ُ

بمعنى جعل شيء مكان شيء آخر .
()3

بمعنى النماء والزيادة .

()4

المواظبة واالجتهاد .

ِ
ِ ِ ِ
ِ
وف وأ ََداء إِلَْي ِه بِِإحس ٍ
يف
ك تَ ْخ ِف ٌ
ان َٰذلِ َ
( )1انظر قوله تعالى  ( :فَ َم ْن عُف َي لَهُ م ْن أَخيه َش ْيءٌ فَاتِّبَاعٌ بِال َْم ْع ُر َ ٌ
َْ
ِ
ك فَ لَه َع َذ ِ
ِ
يم ) البقرة . 178 /
م ْن َربِّ ُك ْم َوَر ْح َمةٌ فَ َم ِن ا ْعتَ َد ٰى بَ ْع َد َٰذل َ ُ
ٌ
اب أَل ٌ

َداء  .زهير بن أبي سلمى ،ديوانه .83 :الجارتين :
بِأ ِّ
الجـ َارتَ ـ ـ ْي ـن أ َ
َي َ
َفَلم َي ْ
َج ْرتُم ـوهُ
صلُح لَ ُكم ّإال األ ُ
واحدها جارة اسم للمصدر  :إجارة .

( )2انظر قوله تعالى (:أَفَ تَت ِ
َّخ ُذونَهُ وذُ ِّريَّتَهُ أَولِياء ِمن ُدونِي و ُهم لَ ُكم َع ُد ٌّو بِْئ ِ ِ ِ
ين بَ َد ًَل )الكهف .21 /
ََْ ْ
َ ْ ْ
َ
س للظَّالم َ
َ
ص َدقا وبينا ِ ،
بور َك لَهُما في
( )3انظر قوله _ صلى اهلل عليه وسلم _ ( َ
فرقا  ،فإن َ
البيِّعان بالخيار ما لم َيتَ َ
ِ
ق برَكةُ َبْي ِعهما) المنذري  ،مختصر صحيح مسلم  ، 221 /رقم الحديث . 242 :
بيع ِه َما  ،وا ْن َك َذبا و َكتَما ُم ِح َ

البروك  ...ويقالْ :ابتََر َك الرجل في
()4
(وبار َك على الشيء  :واظب .و ْأب َر َك في َع ْدوه  :أسرع مجتهدا ،واالسم ُ
َ
ِ
الع ْدو
عرض أخيه ُي َقصُ
ِّبه إذا اجتهد في ذمه ،وكذلك االبتراك في العدو واالجتهاد فيه ْ ،ابتََر َك أي أسرع في َ
َّ
السحاب إذا ألَ ّح
رك
اشتد انهاللها .و ْابتََركت السماء وأبركت :دام مطرها  .و ْابتَ َ
وجد  ...وابتركت السحابةّ :
ُ
بالمطر ) ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( برك ) .
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.2

التَّْبليغ

َبلَّ َغ

.6

الم َباالة
ُ

بالى

البالة

.7

اإلتْحاف

ف
أَتْ َح َ

التُّ ْحفَة

.8

اإلثْناء

أَثْنى

.2

االستثناء

استَثْنى
ْ

.11

اإلثَ َابة

َثاب
أ َ

البالغ
َ
()1

__
البال لغة فيه ،أي:االكتراث.
وَ
طف.
ت به
الرجل من البِِّر واللُّ ْ
َ
بمعنى ما أَتْ َح ْف َ

والتُّ َحفة
الثََّناء

()2

اإلنسان من َم ْدح أَو ذم ،وخص
ما تصف به
َ
بعضهم به المدح .

الثُّْنوى
والثُّْنيا

 .11المجادلة

اد َل
َج َ

()3

الثَّواب
الج َدل
َ

()4

__
بمعنى الجزاء .
الخصومة والقدرةُ عليها.
بمعنى اللَّ َد ُد في ُ

( )1انظر قوله _ صلى اهلل عليه وسلم _ (يذهب الصالحون  ،األو ُل فاألو ُل  ،ويبقى حفالة َكح ِ
فالة الشعير
ُ
ُ
والتمر  ،ال يباليهم اهلل بالة) صحيح البخاري  . 336 /8 :الحفالة  :الرديء من الشيء .
( )2أَ ْقَبْل ُ
وس أ َْم َد ُحهُ
ت َن ْح َو أبي ُ
قاب َ

َّ َّ
ق  .الحارث بن حلزة  ،ديوانه . 84 :
الح ْم ُد َيتَِّف َ
ناء لَهُ َو َ
إن الث َ

( ( )3نهى رسول اهلل _صلى اهلل عليه وسلم_ عن المحاقلة  ،والمزابنة  ،والمعاومة  ،والمخابرة  .قال أحدهما
بيع السنين هي المعاومة  .وعن الثُّنيا َّ
ورخص في العرايا) المنذري  ،مختصر صحيح مسلم  ،248 :رقم
الحديث  . 222 :المحاقلة  :أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم  .المزابنة  :أن يباع النخل بأوساق من
التمر  .الثنيا  :أن يستثني في عقد البيع شيء مجهول كقوله  :بعتك هذه الثياب ّإال بعضها .

ك إََِّل ج َد ًَل بل ُهم قَ وٌم َخ ِ
ص ُمو َن
ض َربُوهُ لَ َ
( )4انظر قوله تعالى َ ( :وقَالُوا أَآلِ َهتُ نَا َخ ْي ٌر أ َْم ُه َو َما َ
َْ ْ ْ
َ

الزخرف . 28 /

)
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.12

اإلجابة

َجاب
أ َ

الجواب
َ

الجابة لغة فيه .

.13

التَّ َح ُّدث

ث
تَ َح َّد َ

الحِديث
َ

__

حارَبة
الم َ
ُ .14

ب
َح َار َ

الح ْرب
َ

المحارفة
ُ .12

ف
َح َار َ

الح ْرف
ُ

اإلحراق

ق
َح َر َ
أْ

والتَّحريق

ق
َح َّر َ

()1

__

()2

َّ
المعاش .
بمعنى التشديد في َ

الح ْرفَة
و ُ
.16

صاء
.17
ْ
اإلح َ

الحريق
َ

صى
أْ
َح َ

()3

صاة
َ
الح َ

()5

الح ْرقَة
ُ

()4

لغة فيه .

بمعنى اإلحاطة والعلم .

( )1انظر قوله تعالى  ( :فَِإ ْن لَ ْم تَ ْف َعلُوا فَأْ َذنُوا بِ َح ْر ٍ
ب ِم َن اللَّ ِه َوَر ُسولِ ِه

) البقرة . 272 /

ين ِم ْن م ْرٍد و ِم ْن ِش ِ
العرانِ ِ
يب  .النابغة الذبياني  ،ديوانه . 21 :
ساعير لِ َح ْربِ ِه ُم
ث َعَلْيهَا َم
ُش ْع ٌ
ُش ُّم َ
ٌ
ُ
المساعير  :واحدهم ِم ْس َعر  :وهو الذي ُيسعر الحرب ويهيجها  .العرانين  :األنوف .
(( )2والحر ُ ِ
ف الذي ليس له في اإلسالم
حار ٌ
حار ُ
ُْ
ف  ،وال ُـم َ
ف :الح ْرمان  .ويقال للمحروم الذي قُتَِّر عليه رزقُه ُم َ
ف .وروى األَزهري عن الشافعي أَنه قال ُّ :
غنى بِ َك ْسبه فليس له أَن يسأَل الصدقةَ
حار ٌ
استَ َ
كل من ْ
َس ْهم  ،وهو ُم َ
ِ
بيديه قد
ف َ
حارف الذي َي ْحتَ ِر ُ
واذا كان ال يبلُغُ ُ
يمه وعيالَه  ،فهو الذي ذكره المفسِّرون أَنه المحروم ال ُـم َ
كسبه ما ُيق ُ
مانه  ،واالسم منه
الي ْغ ُزو مع المسلمين  ،فََب ِق َي ْ
محروما ُي ْعطى من الصدقة ما َي ُس ُّد ِح ْر َ
ُح ِرم َس ْه َمه من الغنيمة َ
الح ْرفة ) ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( حرف ) .
ُ

ِ ِ
ِ ِ
ْح ِر ِ
يق )الحج . 22 /
( )3انظر قوله تعالى ُ ( :كلَّ َما أ ََر ُ
ادوا أَ ْن يَ ْخ ُر ُجوا م ْن َها م ْن غَ ٍّم أُعي ُدوا ف َ
يها َوذُوقُوا َع َذ َ
اب ال َ
ِ
َ
ص َـب ُاب ــهُ
ـيء ُ
ودَنـا ُيـض ُ

ض ِّـرُمهُ َحريقُـ ْـه  .عبيد بن األبرص  ،ديوانه . 82 :
َغابـا ُي َ

الر َ ِ
َفلَطالَ َما َب َك ِت ِ
اها  .عنترة العبسي  ،ديوانه . 66 :
إن تَْب ِكي َعلَ َّي بِ ُح ْرقَ ٍة
( )4يا َعْب َل! ْ
جال ن َس َ
لف ِ
الهَيا  ،فَهو م ِ
ودي .
ص ِاة ِم َن القَو
م َ ،و َم ْن ُي َ
الج ْه ُد ذا َ
( )2أنشدأبو زبيد الطائي َ :يْبلُغُ ُ
الح َ
ُ
القرشي  ،جمهرة أشعار العرب . 261 :
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االحتِ َكار
.18
ْ

احتباسه
جمع الطعام ونحوه مما يؤكل و
ُ

احتَ َك َر
ْ

الح ْكر
ُ

.12

التحليل

َحلَّ َل

ِّ
الحل والتَ ِحلَّة

.21

اإلخبار
ْ

َخ َب َر
أْ

الخ َبر
َ

 .21اإلخالف

ف
أْ
َخلَ َ

الخْلف
ُ

نقيض الوفاء بالعهد .

االختالف
.22
ْ

ف
ْ
اختَلَ َ

ِ
الخْلفَة

__

الغالء بِه .
ْانتِظار وقت َ

.23

الم َخالَّة
ُ

َّ
خال

و ِ
الخالل
.24

التَّخيُّل

َّل
تَ َخي َ

الخلَّة
ُ

بمعنى تكفير اليمين .

()1

()2

__

الخاللَة
بمعنى الصداقة  ،ويقال  :و َ

الخلولة
و ُ

و ِ
الخاللة

()4

__

الخيال
َ

ت نَ ًارا َسآتِي ُك ْم
( )1انظر قوله تعالى ( :إِ ْذ قَ َ
وس ٰى ِْل َْه ِل ِه إِنِّي آنَ ْس ُ
ال ُم َ
وا ْن تَ ْسأَلوا َعْنهُم لَ َدى ُك ِّل َغارٍة

()3

.

خبَ ٍر ) النمل . 7 /
ِم ْن َها بِ َ

كان سائال  .لبيد بن ربيعة  ،ديوانه . 223 :
فَقَد ُيْنَبأُ األ ْ
َخَب َار َم ْن َ

َّ ِ
آمنُوا أَنِْف ُقوا ِم َّما َرَزقْنَا ُك ْم ِم ْن قَ ْب ِل أَ ْن يَأْتِ َي يَ ْوٌم ََل بَ ْي ٌع فِ ِيه َوََل ُخلَّةٌ
ين َ
( )2انظر قوله تعالى (:يَا أَيُّ َها الذ َ
اعةٌ ) البقرة . 224 /
َوََل َش َف َ
ت ِمـ ْن فَـ ْقـ ِد ِ
ابن َعـ ٍّم َو ُخلَّـ ـ ٍة
َوأَبَّْنـ ُ
ت  :أثنيت عليه بعد موته .
أَبَّْن ُ

ت ِم ْن َع ٍّم َكر ٍيم و ِم ْن أ ِ
َب  .لبيد بن ربيعة  ،ديوانه . 4 :
وفَ َارْقـ ُ
َ

ت
َصَب َح ْ
اص ُل َم ْن أ ْ
( )3وكيف تَو ُ
أبو مرحب  :كنية الظِّ ّل  ،وقيل هو الذئب .

ِخاللَتُهُ كأَبي َم ْر َح ِب ؟ النابغة الجعدي  ،ديوانه . 32 :

العْي ـ َن َخيـ ـا ٌل لَ ـ ْم َي ِق ـّر
( )4أَِّر َ
ق َ
ُي ُسر  :موضع في الدهناء .

بص ْحراء ُي ُس ْر .طرفة بن العبد  ،ديوانه .146 :
اف  ،و َّ
طَ َ
الرْك ُ
ب َ
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()1

.22

اإل ْدراك

أ َْد َر َك

الد َرك
َ

.26

ِّ
االدعاء

َّاد َعى

َّ
الد ْعوى

.27

داول
التَّ ُّ

تَ َد َاو َل

ُّ
الدولة

.28

التَّذكير

َذ َّك َر

ِّ
الذ ْكرى

التَّ َذ ُّكر

تَ َذ َّك َر

__

ب
أَ ْذ َن َ

.22

()2

()3

بمعنى اللَّ َحاق .
ويقال َّ :
الدعاوة و ِّ
الدعوة .
و َّ
الد ْولَة لغة فيه .

()4

__
َّ
الذ ْنب

أ ْذ َنب من األفعال التي لم يسمع لها مصدر
على فعلها.

 .31التَّرخيص

ص
َر َخ َّ

صة
ُّ
الر ْخ َ

()5

__

ِ
( )1انظر قوله تعالى ( :ولََق ْد أَوحي نَا إِلَ ٰى موس ٰى أَ ْن أَس ِر بِ ِعب ِ
سا ََل
ادي فَا ْ
ض ِر ْ
َ ْ َْ
ْ َ
ُ َ
ب لَ ُه ْم طَ ِري ًقا في الْبَ ْح ِر يَبَ ً
ش ٰى ) طه . 77 /
تَ َخ ُ
اف َد َرًكا َوََل تَ ْخ َ

الس ِ
وق األ َْر ِ
ض َق ْد ُرُهما
ون َّ
ماء َوفَ َ
ُد َ
الذنابى َّ :
ُّ
الذَنب .

ُّ
ِ
ك  .زهير بن أبي سلمى  ،ديوانه .142:
ت َوال َد َر ُ
نابى فَال فَ ْو ٌ
عْن َد الذ َ

ِِ
ِ
اه ْم إِ ْذ َجاء ُه ْم بَأ ُ ِ
ين
( )2قوله تعالى  ( :فَ َما َكا َن َد ْع َو ُ
ْسنَا إ ََّل أَ ْن قَالُوا إنَّا ُكنَّا ظَالم َ
َ

) األعراف . 2 /

لر ُس ِ
ول َولِ ِذي الْ ُق ْربَ ٰى َوالْيَتَ َام ٰى
اء اللَّ هُ َعلَ ٰى َر ُسولِ ِه ِم ْن أ َْه ِل الْ ُق َر ٰى فَِللَّ ِه َولِ َّ
( )3انظر قوله تعالى َ ( :ما أَفَ َ
السبِ ِ
ك ْم ) الحشر . 7 /
يل َك ْي ََل يَ ُكو َن ُدولَةً بَ ْي َن ْاْلَ ْغنِيَ ِاء ِم ْن ُ
ساكِي ِن َوابْ ِن َّ
َوال َْم َ

ِ ِ
َّ ِ
ى لَ َعلَّ ُه ْم يَتَّ ُقو َن) األنعام. 62/
سابِ ِه ْم ِم ْن َش ْي ٍء َولَٰ ِك ْن ِذ ْك َر ٰ
()4انظر قوله تعالى َ ( :وَما َعلَى الذ َ
ين يَتَّ ُقو َن م ْن ح َ

ب ِم ْن ِذ ْكرى قُتَْيلَة َب ْع َد َما
صحا َ
القْل ُ

ِ
َسير الم َكب ِ
َّل  .األعشى  ،ديوانه . 351 /
َي ُ
كون لَها م ْث َل األ ِ ُ

ص ٍة َرَّخصها اهلل لم َي ْق ِ
ض
( )5انظر قوله _ صلى اهلل عليه وسلم _ (من أفطر يوما من رمضان من غير ُر ْخ َ
عنه صيام الدهر ) سنن أبي داود  ، 722 /1 ،رقم الحديث . 2326 :
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اإلرداف
.31
ْ

ف
أ َْرَد َ

الردافة
ِّ

()1

__

.32

اإلرزام

أ َْرَزَم

الرَزمة
َ

الصوت تخرجه الناقة من حلقها

.33

اإلرسال
ْ

أ َْر َس َل

الر َسالَة
ِّ

الر ُسول لغة فيه .
و َّ

.34

ِ
احة
اإل َر َ

اح
أ ََر َ

.32

التَّ ِ
زكية

َزَّكى

.36

اإلزالف

ف
أ َْزلَ َ

الراحة
َّ

()2

َّ
الزكاة
ُّ
الزلفى

()3

__
__
و ُّ
الزلفة لغة فيه  :أي القربى.

.37

التزويج

َزَّو َج

َّ
الزواج

__

.38

التََّزُّود

تََزَّوَد

َّ
الزاد

()4

__

ق
َس َح َ
أْ

ُّحق
الس ْ

اإلسحاق
.32
ْ

()5

بمعنى البعد .

ِ
ِ
ف قبل الناس ،واذا غ از
ب
الملك شرب ِّ
وي ْجلِ َس ِّ
(ِّ )1
ُ
الرْد ُ
الرْد ُ
ف عن يمينه ،فإذا َش ِر َ
الردافةُ :أَن َي ْجل َس المل ُك َ
ِ
ف
صرف ،واذا
ك قعد
عادت َكتِيبةُ الملك أ ِّ
الملِ ُ
َخذالرْد ُ
ُ
ْ
الردف في موضعه وكان َخليفَتَه على الناس حتى َيْن َ
َحد أَكثر إغارة على ملوك ِ
ِ
الحيرِة من
الم ْرباعَ ،وكانت ِّ
الردافةُ في الجاهلية لبني َي ْرُبوع ألَنه لم يكن في العرب أ ٌ ُ
َهل ِ
وي ُكفُّوا عن أ ِ
الع ار ِ
ق  .انظر  :الحموي  ،ياقوت  ،معجم
بني َي ْرُبوع،فصالحوهم على أَن جعلوا لهم ِّ
الردافةَ َ
البلدان . 212 /3 :

ِ
ِ ِ
احةٌ
( )2فالقَ ْت ُل لي م ْن َب ْعد َعْبلَةَ ر َ

ود  .عنترة العبسي  ،ديوانه . 42 :
ش َب ْع َد ِف َرِاقهَا َمْن ُك ُ
العْي ُ
و َ

ك َوإِ َّن لَهُ ِع ْن َدنَا لَُزلْ َف ٰى َو ُح ْس َن َم ٍ
آب ) ص. 22 /
( )3انظر قوله تعالى  ( :فَ غَ َف ْرنَا لَهُ ٰذَلِ َ
ى ) البقرة . 127 /
( )4انظر قوله تعالى َ ( :وَما تَ ْف َعلُوا ِم ْن َخ ْي ٍر يَ ْعلَ ْمهُ اللَّ هُ َوتَ َزَّو ُدوا فَِإ َّن َخ ْي َر َّ
الز ِاد التَّ ْق َو ٰ
َوفي َحياتِي ما َزَّوْدتَني َزِادي  .عبيد بن األبرص  ،ديوانه . 26 :
الم ْو ِت تَْن ُدُبني
الََ ْع ِرفََّن َك َب ْع َد َ

ِ
ِ ِ
َص َح ِ
الس ِعي ِر ) الملك . 11 /
اب َّ
س ْح ًقا ْل ْ
( )2انظر قوله تعالى  ( :فَا ْعتَ َرفُوا ب َذنْب ِه ْم فَ ُ
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.41

التَّ ْسريح

َس َّرَح

.41

اإلسرار
ْ

َس َّر
أَ

ِّر
الس ّ

 .42اإلسراف

ف
َس َر َ
أْ

الس ََّرف

التَّ َسلُّط

تَ َسلَّطَ

.43

اإلسالف
.44
ْ

ف
أسلَ َ
ْ

والتَّسليف

ف
َسلَّ َ

.42

التّسليم

َسلَّ َم

.46

المساواة
ُ

َس َاوى

السراح
َّ

()1

()2
()3

السْلطة
ُّ
السلَف
َّ

()4

السَّالم
السواء
َّ

()5

__
__
بمعنى مجاوزة القصد .
بمعنى التَّ َم ُّكن من القهر .
بمعنى القَ ْرض .

بمعنى التحية .
__

( )1انظر قوله تعالى ( :يا أَيُّ َها النَّبِ ُّي قُل ِْلَ ْزو ِ
ِّع ُك َّن
اج َ
ْحيَا َة الدُّنْ يَا َوِزينَتَ َها فَ تَ َعالَْي َن أ َُمت ْ
ك إِ ْن ُك ْنتُ َّن تُ ِر ْد َن ال َ
َ
ْ َ
يل ) األحزاب . 28 /
احا َج ِم ً
ُس ِّر ْح ُك َّن َس َر ً
َوأ َ
الس َّر َوأَ ْخ َفى ) طه. 7 /
( )2انظر قوله تعالى َ ( :وإِ ْن تَ ْج َه ْر بِالْ َق ْو ِل فَِإنَّهُ يَ ْعلَ ُم ِّ
وبْي ٍت يفوح ِ
تَ َس َّدْيتُهُ ِم ْن َبْي ِن ِسٍّر وم ْخطُ ِ
وب .عبيد بن األبرص،ديوانه . 17 :
الم ْس ُك ِم ْن ُح ُجراتِ ِه
َ َ ُ
َ
تسداه  :عاله .
ّ
طوا ُهَنْي َدةَ َي ْح ُدوها ثَ َمانَِيةٌ
أع َ
(ْ )3
هنيدة  :مئة من اإلبل.

ف  .جرير  ،ديوانه .481:
َما في َعطائِ ِه ُم َم ٌّن َوال َس َر ُ

( ( )4اختلف عبد اهلل بن شداد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى فسألته فقال  :إن كنا نسلف
على عهد رسول اهلل _صلى اهلل عليه وسلم_ وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر ،وسألت ابن
أبزي فقال مثل ذلك ) صحيح البخاري . 226/ 3 :

ص ِامتُو َن)
وه ْم إِلَى ال ُْه َد ٰى ََل يَتَّبِ ُعوُك ْم َس َواءٌ َعلَْي ُك ْم أ ََد َع ْوتُ ُم ُ
( )3انظر قوله تعالىَ (:وإِ ْن تَ ْدعُ ُ
وه ْم أ َْم أَنْ تُ ْم َ
األعراف .123 /
الر ِحي ـ ْل
تَقُ ـو ُل ْابَنتِي ِحْي َن َج ـ َّد َّ

أ ََرَان ـ ـ ـا َس ـ َواء َو َمـ ـ ْن قَ ـ ـ ْد َيتِ ـ ـ ـ ـ ْـم  .األعشى  ،ديوانه  .41 :أي أصبحنا أيتاما.
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.47

اإلشفاء

أَ ْشفَى

َّ
الشفى

اإلشراف على فعل الشيء .

.48

شاورة
ُ
الم َ

َش َاوَر

ُّ
ورى
الش َ

__

صادفَة
الم َ
ُ .42

ف
صاد َ
َ

ِّدفَة
الص ْ

اللقاء اتفاقا من دون قصد أو انتظار .

ص ُّدق
التَّ َ

ق
ص َّد َ
تَ َ

َّدقَة
الص َ

__

ادقَة
صَ
الم َ
ُ .21

ق
اد َ
صَ
َ

الصَّداقَة

__

المصالحة
ُ .22

صالَ َح
َ

()1

اإلصالح
ْ

أصلَ َح
ْ

صلِ َية
التَّ ْ

صلَّى
َ

.21

.23

الصْلح
ُّ

__
الصَّالة

االض ِطرار
.24
ْ

اضطَ َّر
ْ

ضعيف
 .22التَّ ْ

َّف
ضع َ
َ

ورة
َّر َ
الض ُ
ِّ
الض ْعف

()2

()4

__
()3

َّارورة
ويقال:الضَّاروراء والض َ

بمعنى المثل إلى ما زاد  ،وليس بمقصور
على مثلين .

صلِ َحا
ت ِم ْن بَ ْعلِ َها نُ ُ
( )1انظر قوله تعالىَ ( :وإِ ِن ْام َرأَةٌ َخافَ ْ
وزا أ َْوِ إ ْع َر ً
شً
اح َعلَْي ِه َما أَ ْن يُ ْ
اضا فَ َل ُجنَ َ

ْح
ْحا َو ُّ
بَ ْي نَ ُه َم ُ
اصل ً
الصل ُ

خ ْي ٌر ) النساء . 128 /
َ

وم ُكـم
واّنـا َواّيا ُكـم إلى ما َن ُس ُ

لَ ِم ِ
الصْل ِح أَ ْفقَ ُر  .زهير بن أبي سلمى  ،ديوانه . 164 :
ثالن  ،أو أَْنتُ ْم إلى ُّ

( )2انظر قوله _ صلى اهلل عليه وسلم_ ( من ترك الجمعة  ،ثالثا  ،من ِ
طَب َع اهللُ على قلبه )
ورٍة َ
غير َ
ض ُر َ
سنن ابن ماجة  ، 324 /1 :الحديث رقم . 1126 :
ق ِ
ض ُار َ ٍ
الع َدى
ورة أَ ْشفَ َ
( )3أَثِيبي أ َ
َخا َ

ق ِ
الصدي ِ
معاذ ُرْه  .ابن الدمينة  ،ديوانه .122 :
ت في َّ
َعلَْي ِه َوَقلَّ ْ

ِ
ف الْمم ِ
ف ال ِ ِ
( )4انظر قوله تعالى(:إِذًا َْلَذَقْنَ َ ِ
يرا ) اإلسراء72 /
ات ثُ َّم ََل تَ ِج ُد لَ َ
اك ض ْع َ َ
ْحيَاة َوض ْع َ َ َ
ك َعلَْي نَا نَص ً
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.26

التَّطَيُّر

تَطَي ََّر

الطِّ َي َرة

.27

االعتِبار
ْ

اعتََب َر
ْ

ِ
الع ْب َرة

.28

اإلعداء

َع َدى
أْ

الع ْدوى
َ

.22

االعتِراف
ْ

ف
اعتََر َ
ْ

()1

بمعنى التشاؤم .

()2

االعتبار بما مضى وأخذ الموعظة منه .
ُ

الع ْرف
ُ

()3

بمعنى مجاوزة المرض من إنسان إلى آخر.

()4

__

.61

المعا َشرة
ُ

َعا َش َر

ِ
الع ْش َرة

بمعنى المخالطة .

.61

اإلعطاء

طى
َع َ
أْ

العطاء
َ

__

.62

اإلعقاب

ب
أْ
َعقَ َ

.63

المعاقبة
ُ

ب
عاقَ َ

الع ْقبى
ُ

()5

بمعنى جزاء األمر .
الرجل بما فعل سوءا .
ي
َ
أن تجز َ

قوبة
الع َ
ُ

( )1انظر قوله _ صلى اهلل عليه وسلم _ ( ال َع ْدوى  ،وال ِطَي َرة  ،وال ُغول ) المنذري  ،مختصر صحيح
مسلم  . 322 :رقم الحديث  . 1482 :الغول  :جنس من الشياطين تتراءى للناس كانت تزعم العرب أنها
تضلهم الطريق  ،فأبطل النبي _ صلى اهلل عليه وسلم _ ذلك .

( )2انظر قوله تعالى ( :ي َقلِّب اللَّ ه اللَّيل والنَّهار إِ َّن فِي َٰذلِ َ ِ ِ ِ
صا ِر
ك لَع ْب َرًة ْلُولي ْاْلَبْ َ
ُ ُ ُ ََْ َ َ
المهَلَّ ِب ِعْب َرةٌ
لَقَ ْد َك َ
ان  ،في آلِ ُ

) النور . 44 /

وأَ ْشي ِ
يدها  .الفرزدق  ،ديوانه . 222 /1 :
ق ّإال َش ِر ُ
اع ِهم َل ْم َيْب َ
َ

( )3انظر قوله _ صلى اهلل عليه وسلم _ ( ال َع ْدوى  ،وال ِطَي َرة  ،وال ُغول ) المنذري  ،مختصر صحيح
مسلم  . 322 :رقم الحديث  . 1482 :ال عدوى  :المراد نفي ما كانت الجاهلية تعتقده أن العاهة تعدي
بطبعها ال بفعل اهلل تعالى وقدره  ،فهذا هو المنفي  ،ولم ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر اهلل ومشيئته .
اه ُم َع ْهدا َوأ َْمَن ُعهُ ْم
كان أ َْوفَ ُ
( )4فَ َ

وك بِعر ٍ
ف َغْي ِر ْإن َك ِار  .األعشى  ،ديوانه . 172 :
جا ار أَُب َ ُ ْ

صبَ ْرتُ ْم فَنِ ْع َم
( )2انظر قوله تعالىَ ( :س َل ٌم َعلَْي ُك ْم بِ َما َ

عُ ْقبَى َّ
الدا ِر ) الرعد . 24 /
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.64

االعتِمار
ْ

اعتَ َم َر
ْ

.62

التَّ َع ُّود

تَ َع َّوَد

الع ْم َرة
ُ

()1

لغة  :بمعنى الزيارة والقصد وهو في
الشرع زيارة البيت الحرام بالشروط
المخصوصة المعروفة .

ادة
الع َ
َ

()2

الد ْرَبة في الشيء  ،وهو التمادي في األمر
ُ
حتى يصير له ِ
سجيَّة .

()3

.66

اإلعارة
َ

َع َار
أَ

الع َارة
َ

.67

اإلعوال

أع َو َل
ْ

الع ْول
َ

التَّعويل

َع َّو َل

()1

()4

__
العويل
ويقال  :ا َ

()5

الع ْولَة
و َ

()6

بمعنى رفع الصوت بالبكاء .

ِِ
ُح ِ
ِ
س َر
ص ْرتُ ْم فَ َما ْ
ْح َّج َوال ُْع ْم َرةَ للَّ ه فَِإ ْن أ ْ
انظر قوله تعالى َ ( :وأَت ُّموا ال َ
استَ ْي َ

ِم َن ال َْه ْد ِ
ي) البقرة .126 /

الع ْم َ ِرة كفارةٌ ِلما بينهما  ،والحج المبرور ليس له جزاء ّإال
الع ْم َرةُ إلى ُ
وقوله _ صلى اهلل عليه وسلم _ ُ ( :
الجنة ) المنذري  ،مختصر صحيح مسلم  ، 171 :الحديث رقم . 641 :

( )2لَ َّ
وق الكواثِ ِب  .النابغة الذبياني  ،ديوانه . 43 :
هن َعلَيهم َعـادةٌ قَ ْد َع َرْفَنهـا
الخطِّ ُّي فَ َ
ض َ
إذا ُعِّر َ
ط وهو موضع في البحرين  .الكواثب  :جمع كاثبة  ،وهي منسج الفرس وتبدأ
الخطي  :الرماح ؛ تُنسب إلى الخ ّ
ّ
من أصل العنق إلى ما بين الكتفين .

عارةٌ
ف َوأ َْتِل ْ
َخلِ ْ
( )3فأ ْ
ف َّإن َما الما ُل َ

الد ْه ِر الذي هو ِ
و ُكْلهُ َم َع َّ
آكلُ ْه  .تميم بن مقبل  ،ديوانه .126 :
َ

الع ْولة ،وقد تكون
(( )4وأ ْ
َع َو َل الرج ُل والم أرَةُ َ
الع ِويل و َ
الع ْول و َ
وع َّوالَ :رفَعا صوتهما بالبكاء والصياح  ،واالسم َ
ِّ
المحب من غير نداء وال بكاء ) ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة (عول) .
الع ْولة ح اررة َو ْج ِد الحزين و
َ
( )2و َكم أ َْب ِكي على إ ْل ٍ
ف َش َجانِي
َ ْ

ِ
العــويـ ُل  .عنترة العبسي  ،ديوانه . 62 :
َومــا ُي ْغني ُ
ـاء َوال َ
البك ُ

ِ
الع ْولَةَ ال ُكُن ُد؟ مليح الهذلي  ،شرح أشعار الهذليين :
( )6فكيف تَ ْسلُُبنا َلْيلى وتَ ْكنِ ُدنا
وقد ُي َمَّنح مَّنا َ
 . 1116/3تكندنا  :تكفرنا  ،يمنح  :يعطى .
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.68

التَّعويل

َع َّو َل

ِ
الع َول

.62

اإلعانة

ان
أَ
َع َ

العون
َ

.71

االغتراب

ب
اغتََر َ

.71

اإلغراق

ق
أْ
َغ َر َ

.72

اإلغرام
ْ

ُغ ِرَم
أْ

الغرام
َ

.73

التَّ ْغ ِش َية

َغ ّشى

ِ
الغ َش َاوة

()1

بمعنى االعتماد .

()2

__

الغ ْربة
ُ
()3

الحد .
بمعنى مجاوزة ّ

()4

بمعنى العذاب أو َّ
الش ّر الالزم .

الغ ْرق
َ

()6
()7

__

.74

اإلغارة

َغ َار
أَ

.72

التَّغيير

َغي ََّر

ِ
الغيار

 )3(.انظر قوله تعالى ( :والنَّا ِز َع ِ
ات غَ ْرقًا
َ

()5

وِ
الغشاء لغة فيه .
__

الغ َارة
َ

( )1أَ ْق ِ
ـصـر فَ ـ ُكـ ُّـل طـالِ ٍ
ـب َس َـي َمـ ْـل
الرزَايا
كان َع ْونِي ُ
(َ )2
وع َّدتي في َ

__

الحبيب ِع َو ْل  .األعشى  ،ديوانه . 272:
ْ
إن لَ ْم َي ُك ْن على َ
ِ
الح َساما  .عنترة العبسي  ،ديوانه 124 :
كان د ْرِعي وذابِلي و ُ
َ

) النازعات  . 1 /وهي المالئكة تنزعُ األَنفس من صدور الكفار

ق النازعُ في القوس .
غرقى  :إِ ْغراقا كما ُي ْغ ِر ُ

َّ ِ
َّم إِ َّن َع َذابَ َها َكا َن
اص ِر ْ
ين يَ ُقولُو َن َربَّنَا ْ
ف َعنَّا َع َذ َ
( )4انظر قوله تعالى َ ( :والذ َ
اب َج َهن َ

الفرقان . 62 /

اما )
غَ َر ً

فَ َدعها عْن َك إ ْذ َش َّ
ولَ َّجت ِم ْن بِ ِ
عاد َك في َغرِام  .النابغة الذبياني  ،ديوانه . 133 :
طت نواها
ْ َ
َ
لَ َّجت  :تمادت  .نواها  :مذهبها ووجهتها التي نوتها .شطت  :بعدت .

ِ
ِ
يم )
صا ِرِه ْم ِغ َ
ش َاوةٌ َولَ ُه ْم َع َذ ٌ
()2انظر قوله تعالى َ (:ختَ َم اللَّ هُ َعلَ ٰى قُلُوبِ ِه ْم َو َعلَ ٰى َس ْمع ِه ْم َو َعلَ ٰى أَبْ َ
اب َعظ ٌ
البقرة .7 /
ب َغ َ ٍ
( )6وا ْن أ ُْم ِ
ب ِر ْخ ِو اللََّب ِ
ت على أَ َق َّ
س َمكروبا فَيا ُر َّ
ان .امرؤ القيس  ،ديوانه . 86 :
ارة
َش ِه ْد ُ
َ
ب  :الضامر البطن من الخيل  ،رخو اللبان  :واسع جلد الصدر وهو المستحب من الخيل .
األَقَ ّ
( )7فـ َـال تَ ْـحسبـِّنـي لَ ُكــم ك ِ
ـافـ ـ ار
ْ
ََ

ِ
ـار .األعشى  ،ديوانه . 42 :
َوَال تَ ْـح َسبـَِّنـي أُري ُـد الغَي َ
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.76

اإلفتاء

أَ ْفتَى

.77

التَّفَُّرس

تَفََّر َس

.78

االفتِقار

ا ْفتَقَ َر

الفَ ْقر

.72

اإلفاقَة

اق
أَفَ َ

الفَواق

.81

اإلقبال

أَ ْقَب َل

القََبل

__

.81

التَّقبيل

َّل
قَب َ

القُْبلَة

__

.82

االقتداء

ا ْقتَ َدى

القُ ْدوة و ِ
الق ْدوة

ُس َوة .
بمعنى األ ْ

.83

اإل ْقراض

ض
أَ ْق َر َ

القَ ْرض

.84

اال ْقتِراع

ع
ا ْقتََر َ

القُ ْرَعة

الفَتْوى
ِ
الفراسة

والفُتْيا لغة فيه .

()1

__

()2

__

()3

الم ْغ ِش ّي عليه .
بمعنى إفاقة َ

()1

هو كل ما ُيْلتَ َمس عليه الجزاء من صدقة
أو عمل صالح .
ُّه َمة .
بمعنى الس ْ

ِ
َّمه  ،وقال ابن
( ( )1الفراسة  ،بالكسر  :اسم من التَّفَُّرس  ،وهو التَّ َوسُّم  ،يقال تَفَ َ
رس فيه الشيء  ،إذا تََوس َ
بالع ْين  :إدراك الباطن ) الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( فرس) .
القطاع  :الفراسة َ

( )2انظر قوله تعالىَّ (:
ض ًل) البقرة . 268 /
ش ِاء َواللَّ هُ يَ ِع ُد ُك ْم َمغْ ِف َرةً ِم ْنهُ َوفَ ْ
الش ْيطَا ُن يَ ِع ُد ُك ُم الْ َف ْق َر َويَأ ُْم ُرُك ْم بِالْ َف ْح َ
انظر قوله _ صلى اهلل عليه وسلم _ (اللهم ّإني أعوذ بك من الفَ ْق ِر والقلة والذلة  ،وأعوذ بك من أن أَ ِ
ظلم أو
أُظلَم ) سنن أبي داود  ، 482 /1 :الحديث رقم . 1244 :

( )3انظر قوله تعالى  ( :وما ي ْنظُر هٰ ُؤََل ِء إََِّل صيحةً و ِ
اح َدةً ما لَ َها ِمن فَ و ٍ
اق
ََ َ ُ َ
َ
َْ َ َ
ْ َ

) ص. 12/

ضا حسنا فَ ي َ ِ
ِ
يم
ضاع َفهُ لَهُ َولَهُ أ ْ
( )4انظر قوله تعالى َ ( :م ْن ذَا الَّذي يُ ْق ِر ُ
ض اللَّ هَ قَ ْر ً َ َ ً ُ
َج ٌر َك ِر ٌ

) الحديد . 11/

فَإذا ُجـ ـ ِ
الج َم ْل  .لبيد بن ربيعة  ،ديوانه . 172 :
اج ـ ِزِه
ضا فَ ْ
وزيـ ـ َ
َّإن َما َي ْجزي الفتى لَْي َس َ
ت قَ ْر َ
الفتى  :السيد الكريم  .الجمل  :البهيمة  ،وقصد الجاهل فالعرب تقول للجاهل  :يا جمل .
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.82

اإلقسام

أَ ْق َس َم

القَ َسم

.86

االقتِصاص

ص
ا ْقتَ َّ

ِ
صاص
الق َ

.87

التَّ ْقييد

َّد
قَي َ

القَ ْيد

.88

التَّ َكبُّر

تَ َكب ََّر

ِ
الك ْبر

.82

اإلكراء

أ ْكرى

كاراة
الم َ
وُ

كارى

المكافَأة
ُ

كافَأَ

.21

()2

بمعنى اليمين .
بمعنى القَ َود وهو القتل بالقتل أَو
الجرح بالجرح .

()3

__

()4

__

ال َك ْرو

ال َكفاء

()5

اجرة .
بمعنى اإليجار والمؤ َ

بمعنى المماثلة .

والكَفَاءة

ِ
ِ
يم
س ٌم لَ ْو تَ ْعلَ ُمو َن َعظ ٌ
( )1انظر قوله تعالى َ ( :وإنَّهُ لََق َ

) الواقعة . 76 /

تَ ِ
الحْب ِ
س  ،واألصـِْر  .زهير بن أبي سلمى  ،ديوانه .22:
ـاهلل ذا قَسـَمـا لَقَـد َعِل َمـت
ـان  ،عا َـم َ
ُذْبَي ُ
األصر  :الحبس  .تاهلل ذا  :كقولك  :واهلل يمينا صادقة آلتينك وأدخلوا ( ذا ) كما يقال  :إي و ِ
اهلل ذا  ،وال ها
ِ
اهلل ذا  .فتوصل اليمين بـ ( ذا ) .

ِ ِ
اص َحيَاةٌ يَا أُولِي ْاْلَلْبَ ِ
ص ِ
اب لَ َعلَّ ُك ْم
( )2انظر قوله تعالى َ ( :ولَ ُك ْم في الْق َ

تَتَّ ُقو َن ) البقرة . 172 /

بِ ُمْن َج ِرٍد قَْي ِد األَوابِ ِد َهْي َك ِل  .امرؤ القيس  ،ديوانه . 12 :
َغتَِدي َو الطَّْي ُر في ُو ُكناتِها
(َ )3وقَ ْد أ ْ
الوكنات  :األماكن التي تأوي إليها الطير  .المنجرد  :الفرس قصير الشعر  .األوابد  :الوحش  .الهيكل :

ِّد الوحوش بلحاقها.
الفرس الضخم .وفرس َقْي ُد األَوابِد أَي أَنه لسرعته كأَنه ُي َقي ُ
قال َرج ٌل :
كان في قلبِ ِه ِمثقا ُل َذَّرة ِم ْن ِكْب ٍر َ ،
( )4انظر قوله _ صلى اهلل عليه وسلم _ ( ال يدخ ُل الجّنةَ َم ْن َ
يحب الجمال ِ
ِّ
:إن اهللَ جمي ٌل ُّ
الرجل ُي ِح ُّ
ونعلُهُ حسنة ،قال َّ
َّ
ط ُر
إن
الحق و َغ ْمطُ
،الكْب ُر َب َ
َ
ثوبه حسنا َ ،
ب ْ
كون ُ
أن َي َ
ِ
الناس) المنذري  ،مختصر صحيح مسلم  21 :الحديث رقم  . 24 :غمط الناس  :احتقارهم .
ياد ،أَض َّل اللّه سعي ِز ِ
( )2فَأَْن َكحها ،ال في َكفَ ٍ
ياد  .انظر الشاهد دون نسبة في :
اء وال ِغنى
ِز ٌ َ
َ
ُ َْ َ
الزمخشري  ،أساس البالغة  .ابن منظور  ،لسان العرب  .الزبيدي  ،تاج العروس  : .مادة ( كفأ ) .
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.21

التّ َكفُّف

ف
تَ َكفَ َ

ال َكفَف

()1

َّ
الكف لسؤال الناس .
مد
ّ

.22

التَّكليم

َكلَّ َم

ال َكالم

__

.23

التّمتيع

َمتَّ َع

المتْ َعة
المتَاع و ُ
َ

كل ما يستمتع به اإلنسان وينتفع به .

.24

االمتِثَال
ْ

امتَثَ َل
ْ

ِ
المثال

.22

االمتِراء
ْ

امتََرى
ْ

ِ
الم ْرَية

والتَّماري

مارى
تَ َ

.26

اإلنشاء
ْ

أ َْن َشأَ

َّ
الن ْشأة

.27

صاف
ْ
اإلن َ

ف
ص َ
ْأن َ

َّ
صف
الن ْ

()2

بمعنى ِ
القصاص .

()3

بمعنى َّ
الشك .

()4
()5

__
صف و َّ
صف َّ
ويقال فيهِّ :
صفَة.
الن ْ
الن َ
الن َ

يستَ ِك ُّ
ويتَ َك َّففُها ،
(( ) 1
ّ
استكف السائل  :طلب بكفه  ،كتَ َكفَّ َ
ف األبواب َ
ف وقد است َكفَّهُم وتَ َكفَّفَهُم  ،وفالن ْ
استكف وت َكفَّف  :إذا أخذ ببطن كفِّه  ،أو سأل كفّا من
الهروي  ،وقال ابن األثير :
واالسم ال َكفَف ُم َحَّركة  .قال
ّ
ّ

الطعام أو ما ي ُك ُّ
ع ) الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( كفف ) .
ف الجو َ

صني منه ،وقد أ َْمثَله الحاكم منه .قال أَبو
( ( )2يقول الرجل للحاكم :أ َْمثِْلني من فالن وأ َِقصَّني وأ َِق ْدني أَي أ َِق َّ
المثا ُل و ِ
َقصه إِ ْقصاصا بمعنى ،واالسم ِ
المثا ُل ِ
زيد :و ِ
صاص ) ابن
الق
القصاص؛ قال :يقال أ َْمثَله إِ ْمثاال وأ َّ
ُ
منظور  ،لسان العرب  :مادة ( مثل )

( )3انظر قوله تعالى  ( :أ َََل إِنَّ ُه ْم فِي ِم ْريٍَة ِم ْن لَِق ِاء َربِّ ِه ْم أ َََل إِنَّهُ بِ ُك ِّل َش ْي ٍء

ط ) فصلت . 24/
ُم ِحي ٌ

( )4انظر قوله تعالى  ( :قُ ْل ِس ُيروا فِي ْاْل َْر ِ
ْق ثُ َّم اللَّ هُ يُْن ِش ُئ النَّ ْشأَ َة ْاْل ِخ َرَة إِ َّن
ض فَانْظُُروا َك ْي َ
ف بَ َدأَ الْ َخل َ
ش ْي ٍء قَ ِدير ) العنكبوت . 21 /
اللَّ هَ َعلَ ٰى ُك ِّل َ
كان ُي ْع ِطي َّ
ص َ
ف ُقْل ُ
ت لَهُ
( )2أو َ
الن ْ

ت ِق ْس َمك فَاْلهُ َع ْن ِق ْسمي  .زهير بن أبي سلمى ،ديوانه .27 :
أْ
َح َرْز َ
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.28

اإلنفاذ
ْ

أ َْنفَ َذ

َّ
النفَذ

.22

التَّنفيس

َنفَّ َس

َّ
النفَس

.111

اإلنفَاق
ْ

ق
أ َْنفَ َ

َّ
النفَقَة

.111

التَّْنكيل

َن َّك َل

َّ
الن َكال

.112

االنتِهاء
ْ

ْانتَهَى

.113

اإلهجار
ْ

َه َج َر
أْ

.114

اإلهداء
ْ

َه َدى
أْ

()1

__

()2

بمعنى التفريج عن الكرب .

()3

__
بمعنى العقوبة في ُجرم تمنع الغيرمن
ارتكاب مثله .

ط ْعَنةَ ٍ
ثائر
القْيس َ
(َ )1
ابن َعْب ِد َ
ط َعْن ُ
ت َ

ِّ
هاية
الن َ

()4

الهُ ْجر
الهَِديَّة

()5

__
بمعنى القول القبيح.
__

لها َن َف ٌذ ،لوال ُّ
الشعاعُ أَضاءها  .قيس بن الخطيم  ،ديوانه . 46:

(َّ ( )2
ونفَسا ،كما يقال فََّرَج ُيفَِّرُج تَ ْفريجا
النفَس  :اسم وضع موضع المصدر الحقيقي من َن ّف َس ُيَنفِّ ُس تَْن ِفيسا َ
وفَ َرجا ) ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( نفس ) .

( )3انظر قوله تعالى (:وما أَنْ َف ْقتم ِمن نَ َف َق ٍة أَو نَ َذرتُم ِمن نَ ْذ ٍر فَِإ َّن اللَّ ه ي علَمه وما لِلظَّالِ ِم ِ
صا ٍر
ين م ْن أَنْ َ
َ َْ ُ ُ ََ
ْ ْْ ْ
ُْ ْ
ََ
َ
البقرة .271/

( )4وباليا ما تَنـقَ ِ
ـضي َ ،وَرَزايا
ََ
ْ

خطوب  .عنترة العبسي  ،ديواته . 122 :
َما لَهَا ِم ْن نِهَ َاي ٍة َ ،و
ُ

ال أَتُ ِم ُّدونَ ِن بِم ٍ
ال فَ َما آتَانِ َي اللَّ هُ َخ ْي ٌر ِم َّما آتَا ُك ْم بَ ْل أَنْتُ ْم
اء ُسلَْي َما َن قَ َ
َ
( )2انظر قوله تعالى ( :فَ لَ َّما َج َ
ِِ
حو َن) النمل . 36 /
بِ َهديَّت ُك ْم تَ ْف َر ُ

ق به عليها  ،فقال  ( :هو لها
ص ِّد َ
انظر الحديث  :أهدت َب ِر َيرةُ إلى النبي _ صلى اهلل عليه وسلم _ لحما تُ ُ
صدقة ولنا َه ِديَّة ) المنذري  ،مختصر صحيح مسلم  ، 142 :الحديث رقم . 217 :

)
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.112

االتِّئاد

اتَّأ ََد

التُّ ْؤَدة

.116

اإليثاق

ق
أ َْوثَ َ

الوثاق
َ

.117

التَّ ْوديع

ع
َوَّد َ

الوَداع
َ

.118

التَّ ِ
وص َية

َوصَّى

صاة
الو َ
َ

واإليصاء

صى
أ َْو َ

والو ِ
صيَّة
َ

__

التََّوضُّؤ

تَ َو َّ
ضأَ

ضوء
الو ُ
ُ

__

.112

()1

()2

الرزنةُ .
بمعنى التَّأَِّني والتَّ َمهُّ ُل و َّا
وِ
الوثاق لغة فيه.
__

ِ ِ
ِ
ٍ
(َ )1فتى كان ذا ِحْلٍم أ ِ
َص ٍ
الج ْه ِل ُحلَّ ِت  .الخنساء  ،ديوانها . 23 :
الحبى من طائف َ
يل وتُ ْؤدة ِإذا ما ُ
الحَبى  :جمع َحْب َوة وهي طريقة في القعود  ،ويقال َ :ح َّل حبوته إذا نهض .
ُ
شيء ّ ،إال في عم ِل ِ
ٍ
اآلخ َرة ) سنن أبي داود ، 671 /2 :
انظر قوله _صلى اهلل عليه وسلم _ ( التُّ ْؤَدة في ُك ِّل
ََ
الحديث رقم . 4811 :
ت ِب ِه ِ
الع ُير  .النابغة الذبياني  ،ديوانه . 127 :
ذير
(َ )2وِّد ْ
اع َك َم ْن قَفَّ ْ
وما َوَد ُ
امةَ والتَّ ْوِديعُ تَ ْع ُ
ُم َ
ع أَ
التعذير  :التقصير في األمر  .قفّت العير  :ذهبت .
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الفصل الرابع
دراســة دالليـــة ألسمـــاء المصــــادر

102

أن مصطلح ( اسم المصدر ) معروف منذ نشأة النحو
ّ
أكدت هذه الدراسة في فصلها السابق ّ
تنبه علماء اللغة األوائل إلى اسم المصدر وطريقة وضعه  ،وقد ذكروه في مؤلفاتهم
العربي  ،فقد ّ
فإن بعض علماء اللغة أروا
صراحة أحيانا أو باإلشارة إليه ضمنا أحيانا أخرى  ،وعلى الرغم من ذلك ّ
ألنه ليس في اللغة
أن المصدر واسم المصدر لهما معنى واحد  ،وربما كان هذا القول ليس دقيقا ّ
ّ
كلية
كلمتان بمعنى واحد  ،وليس هذا انتقاصا من قدر هؤالء العلماء  ،فهم قد نظروا إلى اللغة نظرة ّ
وقعدوا القواعد المترابطة والمطّردة التي تش ّكل األساس الثابت في الدراسات اللغوية حتى وقتنا هذا
ّ
وجاء م ن بعدهم لتدقيق النظر في بعض التفاصيل  ،فكانت مثل هذه الدراسات التخصصية الحديثة في
موضوعات محددة .
وقد انطلقت هذه الدراسة التخصصية السم المصدر من القواعد اللغوية الثابتة التي صاغها
أن المصدر واسم المصدر لهما داللة واحدة  ،يقول سيبويه في
علماء اللغة  ،وقد ورد عند بعضهم ّ
كتابه  ( :هذا باب ماجاء المصدر فيه على غير الفعل ألن المعنى واحد وذلك قولك  :اجتوروا تجاو ار
 ،وتجاوروا اجتوا ار  ،ألن معنى اجتوروا وتجاوروا واحد  ،ومثل ذلك انكسر كس ار  ،و ُكسر انكسا ار  ،ألن

معنى ُكسر وانكسر واحد ،وقال اهلل تبارك وتعالى" :
إذا قال أنبته فكأنه قال قد نبت )

()1

َواللَّـهُ أَنْـبَتَ ُك ْم ِم َن ْاْل َْر ِ
ض نَـبَاتًا " نوح  . 71 /ألنّه

 ،وتابعه في ذلك المبرد  ،وابن السراج  ،والزجاجي وغيرهم  ،ولكن

بد أن تكون السم المصدر خصوصية في المعنى واالستعمال تختلف عن
ما تراه الباحثة هنا ّأنه ال ّ
____________________________________
( )1سيبويه  ،الكتاب . 18-11 /4 :
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أن القرآن الكريم استعمل اسم المصدر مكان المصدر الصريح  ،ومما ال شك
المصدر الصريح خاصة ّ
تسد مكان صيغة أخرى حتى وا ْن كانتا تعودان إلى أصل
أن الصيغة التي ترد في سياق ما ال ّ
فيه ّ
إن الكلمة قد تتكرر في القرآن الكريم  ،ولكن الكلمة القرآنية في تراكيبها وسياقها ال
لغوي واحد ّ ( ،
إن لكل كلمة داللتها في ذاتها وفي سياقها )(.)1
تتكرر  ،ف ّ
تم اختيار
من هنا  ،سيتناول هذا المبحث مجموعة من أسماء المصادر بالبحث الداللي  ،وقد ّ
معظمها مما ورد ذكره في القرآن الكريم  ،وستقوم الباحثة بتتبع هذه األسماء في المعاجم اللغوية ؛
ثم دراسة دالالتها من خالل االستعمال القرآني والشواهد اللغوية
للوقوف على معانيها األساسية  ،ومن ّ
سيتم ترتيب أسماء المصادر
؛ إلبراز الفرق الداللي بينها وبين المصدر الصريح في االستعمال  .و ّ
في هذا المبحث ترتيبا هجائيا وفق جذرها الثالثي .

________________________________
( )1انظر  :أبو عودة  ،عودة  ،شواهد في اإلعجاز القرآني . 33 :
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التـبتيـــل
الب ْتل في اللغة  :القطع ( بتله ي ْبتِله وي ْبتُله بتْال  ،وبتَّله فانبتل وتبتَّل  :أبانه من

()1
()8
ِّ
الم ْبتِل َّ
:الن ْخلة
(
و
،
اهلل
سبيل
إلى
خارجة
بها
ق
تصد
الم
مال
من
منقطعة
أي
:
ة
ل
ت
ب
قة
د
وص
،
غيره)
ْ
ُ
ُ
ِ
ُمها فيقال لتلك الف ِسيلة البتُول)()3وفيه قال المنتخل الهذلي :
يكون لها فسيلة قد انفردت واستغنت عن أ ّ

َذلـــــ َك ما دينـــــــ َك ،إذ جنــ َبــــت

أَجمالهــــا كالبكـــــــر المبتـــــــل

()4

والتبتُّل  :ترك النكاح والزهد فيه  ،وامرأة بتُول  :منقطعة عن الرجال ال أرب لها فيهم  ،وبها سميت

مريم أم المسيح _ عليه السالم _ وقالوا  :لمريم العذراء البتول والبتيل لذلك( ، )5وفي هذا المعنى جاء
في الحديث َّ ( :
رد رسول اهلل _ صلى اهلل عليه وسلم _ التَّبتُّل على عثمان بن مظعون)( .)6ويقال
المبتَّلة
للم أرة ِإذا تزينت وتحسنت  :إِنها تتبتّل ،وِاذا تركت النكاح  :تبتلت  ،وهذا ّ
ضد األول ،والمرأة ُ

منقطعة الخْلق عن النساء ،لها عليهن فضل()7من ذلك قول األعشى:
التي تم حسن كل عضو منها أي ْ
الم َهــــــا
م َبتَّلَـــة َ
الخلــــق مثـــل َ

()8

شمســـا وال َزم َهــــريــــــ ار
ـــر َ
ة لَـــم تَ َ

والتَّبتُّل  :االنقطاع عن الدنيا إلى اهلل تعالى  ،يقال للعابد إذا ترك كل شي وأقبل على العبادة  :تبتَّل
__________________________________________
( )1ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( بتل )
( )8انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،والزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( بتل ) .
( )3ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( بتل ) .
( )4ديوان الهذليين  . 3/8 :المبتل  :جمع مبتلة  ،ذلك ما دينك  :ذلك البكاء عادتك  ،والبكر :جمع َبكور وهي
التي تدرك أ َّو َل َّ
النخل .

( )5انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،والزبيدي  :تاج العروس  :مادة ( بتل ) .
( )6المنذري  ،مختصر مسلم  807 :رقم الحديث . 795 :
( ) 7انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،والزبيدي  :تاج العروس  :مادة ( بتل ) .
( )1األعشى  ،ديوان األعشى  . 95 :المهاة  :بقرة الوحش  ،الزمهرير  :البرد .
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أي قطع ك ّل شيء ّإال أمر اهلل وطاعته  ،وقيل البتول من النساء  :المنقطعة عن الدنيا إلى اهلل تعالى
وبه لقبت فاطمة _ رضي اهلل عنها _ وقيل النقطاعها عن نساء أهل زمانها ونساء األمة عفافا وفضال
ودينا وحسبا  .وقد قيل للراهب المنقطع للعبادة ُمتبتِّل ( .)1قال ربيعة بن مقروم الضبي :
ط راه ٍب
ضت ألش َم َ
لَو َّأنها َع َر َ
ص َبا ل َبه َجتها وحسن َحديثها
لَ َ

فــي رأس مشرفــــة ُّ
الـــذ ار متََبتـــــل
ــم مـــن نــامـــوســـه بـتــ ُّ
نـــــزل
َولَـ َه َّ
َ

()8

َّل
اس َم َربِّ َ
ورد التبتل في القرآن الكريم بصيغة ( التبتيل ) مرة واحدة في قوله تعالىَ ( :واذْ ُك ِر ْ
ك َوتَـبَت ْ
يل) المزمل  ، 8 /فالقرآن الكريم استعمل( تبتيال) بدال من( تبتُّال) الذي هو مصدر الفعل( تبتَّل)
إِل َْي ِه تَـ ْبتِ ً
قال ابن منظور في هذه اآلية  (:جاء المصدر فيها على غير طريق الفعل )

()3

 ،وقد اصطلح علماء

اللغة على تسمية كل مصدر استُ ِ
عمل في سيا ٍ
ق ما بدال من المصدر الصريح لفعل في مادته اللغوية
نفسها  :اسم مصدر .
أن التبتل هو  :االنقطاع إلى اهلل بإخالص العبادة له
وقد ذهب علماء التفسير إلى ّ

()4

،

ولكن

السؤال هنا لماذا استُعمل اسم المصدر ( تبتيال ) بدال من المصدر ( تبتال ) ؟ لقد علل بعض
المفسرين هذا العدول برعاية الفواصل  ،قال الزمخشري  (:فإن قلت  :كيف قيل ( تبتيال) مكان تبتال ؟
ألن معنى تبتّل بتّل نفسه  ،فجيء به على معناه مراعاة لحق الفواصل )( ،)5ويعلل الرازي
قلت ّ :
أن المقصود بالذات إنما هو
َّل إِل َْي ِه تَـ ْبتِ ً
يل ) بقولهّ ( :
اختيار االستعمال القرآني لهذه العبارة الدقيقة ( َوتَـبَت ْ
______________________________________________
( ) 1انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،والزبيدي  :تاج العروس  :مادة ( بتل ) .
( )8األصفهاني،أبو الفرج  ،كتاب األغاني. 339/88 :األشمط :المختلط سواد شعره ببياض،الناموس :بيت الراهب .
( )3ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( بتل) .

( )4انظر  :ابن كثير  ،تفسير القرآن العظيم  ، 437/4 :الطبري  ،تفسير الطبري  ، 1870/10 :القرطبي ،
الجامع ألحكام القرآن . 334 / 81 :

( )5الزمخشري  ،الكشاف  ، 844/6 :وانظر :القرطبي  ،تفسير القرطبي  ، 333/81 :البيضاوي  ،أنوار
التنزيل. 157/5:
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ألن المشتغل بغير
التَّبتُّل  ،فأما التبتيل فهو تصرف  ،والمشتغل بالتصرف ال يكون متبتال إلى اهلل ؛ ّ
بد أوال من التبتيل حتى يحصل التبتل  ،فذكر التبتل أوال
اهلل ال يكون منقطعا إلى اهلل ّ ،إال أنّه ال ّ
ولكنه مقصود بالغرض )
بأنه ال ّ
بد منه ّ
إشعا ار بأنه المقصود بالذات وذكر التبتيل ثانيا إشعا ار ّ

()1

فالتبتل هو االنقطاع إلى اهلل  ،والتبتيل االشتغال بقطع النفس إليه بالعمل الصالح والمجاهدة فيه؛ فذكر
التبتيل ألنه البد من المجاهدة والعمل حتى يحقق العبد مراده بالتقرب واإلخالص في صلته مع رّبه
والتبتل بهذا المفهوم ال يعني االنقطاع عن الناس والجماعات  ،بل فيه أمر لإلنسان المسلم للتفاعل

والعمل والمشاركة في الحياة واخالص النية هلل في كل عمل يقوم به ( ،أما التبتل المنهي عنه هو
سلوك مسلك النصارى في ترك النكاح والتّرهب في الصوامع )

()8

كونهم ينقطعون انقطاعا كليا عن

الدنيا وملذاتها ،ويبقون في صوامعهم  ،وال ينشغلون بشيء من ملذات ومن أمور الدنيا ،فهذا التبتل هو
ما نهى عنه النبي _ صلى اهلل عليه وسلم _ في قوله  ( :ال رهبانية وال تبتُّل في اإلسالم )(.)3
أن اختيار االستعمال القرآني السم المصدر ( التبتيل ) بدال من المصدر
وعلى هذا  ،يمكن القول ّ

( التبتل) قد أعطى داللة جديدة لمفهوم التبتل الذي عرفه العرب قبل اإلسالم .

إن فعل األمر ( وتبتَّ ْل ) يفيد فعل التبتُّل اآلن واالستمرار فيه ،
واضافة إلى هذا ّ
فإنه يمكن القول ّ

وهذا المعنى ال ُيستفاد من الفعل الماضي ( بتَّل ) الذي يدل على ما مضى وانقضى ،ولكن اهلل -ﷻ-
ألن في هذه الصيغة األخيرة حرف
ّ
أكد معنى الفعل ( تبتَّ ْل ) بغير مصدره  ،بل باسم مصدره ( تبتيال ) ّ
مد طويل هو ( الياء ) وهذا المد يدل على طول التبتيل الذي أُمر به اإلنسان  ،ويحرص عليه كل
ّ

امرئ يرغب في إخالص العبادة هلل .
__________________________________________
( )1الرازي  ،التفسير الكبير . 171/30 :
( )8القرطبي  :الجامع ألحكام القرآن . 334 /81 :
( )3ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر . 101 /1 :
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البـــالغ
البالغ في معاجم اللغة لفظ مشتق من بلغ ْيبلُغ بلوغا وبالغا  :وصل وانتهى  ،وأبلغه هو إبالغا

وبلَّغه تبليغا( ، )1وفي هذا المعنى قال أبو قيس بن األسلت السُّلمي :

ــت أسمـاعــي
َمهــال فَـقَــد أَبلَـغ َ

الخنى
قالت  ،ولم تقصد لقيل َ

()8

َى بَـلَ ٍد لَّ ْم تَ ُكونُوا بَالِ ِغ ِيه إََِّّل بِ ِش ِّق ْاْلَن ُف ِ
س ) النحل. 1/
ومنه قوله تعالى َ (:وتَ ْح ِم ُل أَثْـ َقالَ ُك ْم إِل ٰ
َّ
ص ُل إِلى الشيء المطلوب ،وهو المقصود في حديث االستسقاء(: )3
ويتو َّ
والبالغُ :ما ُيتبلغُ به ُ

( واجعل ما أنزْلت لنا قوة وبالغا إلى حين )( .)4والبالغ  :الكفاية  ،ومنه قول الراجز :
ـــــــز َّج مــــــن دنيـــــــاك بالبـــــــالغ
تَ َ

ـــــــــــدة بالدبــــــــــاغ
المع َ
وباكــــــــــر َ

()5

البلوغ والبالغ  :االنتهاء إلى أقصى َّ ِ
المق َّدرة
الم ْنتهى ،مكانا أو زمانا أو أم ار من األمور ُ
الم ْقصد و ُ

()6
وربما يعبَّر به عن المشارف ِة عليه وان لم ِ
ينته إليه  ،فمن االنتهاء قوله تعالى َ ( :ول ََّما بَـلَ َغ أَ ُش َّدهُ
ُ
ُ
ِِ
ِ َّ
آتَـ ْيـنَاهُ ُح ْك ًما َو ِعل ًْما َوَك َٰذلِ َ
ِّساءَ
ك نَ ْج ِزي ال ُْم ْحسن َ
ين) يوسف .22 /ومنه قوله تعالىَ ( :وإذَاطَل ْقتُ ُم الن َ

ضوا بـيـنـهم بِالْمعر ِ
ضلُوه َّن أَن ي ِ
نك ْح َن أَ ْزَو َ ِ
وف)
َجلَ ُه َّن فَ َل تَـ ْع ُ ُ
َ
فَـبَـلَغْ َن أ َ
اج ُه َّن إذَا تَـ َرا َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ُ

البقرة. 232 /

والمقصود ببلوغ األجل في هذا الموضع  :تناهيه ؛ألن ابتداء النكاح َّإنما يتصور بعد انقضاء العدة(. )7

ِ
ِ َّ
وه َّن
َجلَ ُه َّن فَأ َْمس ُك ُ
اء فَـبَـلَغْ َن أ َ
ِّس َ
وبمعنى المشارفةعلى االنتهاء ،قوله تعالى َ ( :وإذَا طَل ْقتُ ُم الن َ

__________________________________

( ) 1انظر :األزهري  ،تهذيب اللغة  .ابن منظور  ،لسان العرب  .الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( بلغ ) .
الض ّبي  ،المفضليات . 105 /8 :
( )8المفضل ّ

( ) 3ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( بلغ ) .

( )4أبو داود  ،سنن أبي داود  ،374 /1 :رقم الحديث . 1173 :
دبغ به األديم .
( )5انظر:ابن منظور ،لسان العرب،الزبيدي ،تاج العروس :مادة ( بلغ ) .تزجى :اكتفى .الدباغ  :ما ي َ
( )6الراغب األصفهاني  ،المفردات . 60 :

( )7انظر  :القرطبي  ،الجامع ألحكام القرآن . 105 /4 :
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وف أَو س ِّرحوه َّن بِمعر ٍ
بِمعر ٍ
وف)
ْ َ ُ ُ َ ُْ
َ ُْ

البقرة  . 237 /والمراد ببلوغ األجل في هذه اآلية هو مشارفة البلوغ

ال نفس البلوغ  ،فلو كان بمعنى انتهاء األجل لما َّ
صح للزوج مراجعتها وامساكها(. )1
ويقال أمر بالغ وبْلغ أي نافذ يبلغ أين أُريد به  ،ومنه يقال  :اللهم س ْمعٌ ال بْلغٌ  ،وسمعا ال بْلغا ،

ويكسران  :أي نسمع به وال يتم  ،ويقال ذلك إذا سمعوا أم ار منك ار أو خب ار ال يعجبهم ( ، )8وفي هذا
المعنى قال الحارث بن حلزة :
فَ َهداهــــم باألس َوَديـــن وأَمــــر اللــــــ

ــــــه بلــــــــغٌ تَشـــــفـــــى بــــــه األَشقيــــاء

()3

فصيحه يبلغ بعبارة لسانه ُك ْنه ما في قلبه  ،وقد بلُغ بالغة أي صار
ورجل بليغ وبِْلغ  :حس ُن الكالم
ُ

بليغا( ، )4وسميت بالغة ألنها إيصال المعنى إلى النفس في أحسن صورة من اللفظ (. )5

اإلبالغ والتبليغ  :اإليصال واالسم منهما البالغ  ،وزاد الجوهري  :وأصل البالغ البلوغ وهو
الوصول

( )6

 ،يقال( :بلّغت القوم الحديث بالغا  :اسم يقوم مقام التبليغ  ،ويقال  :أبلغته  ،وبلَّغته

بمعنى واحد ) ( ، )7وهو ما اصطلح علماء اللغة على تسميته ( اسم المصدر )  ،وفي هذا المعنى جاء
في الحديث  ( :كل رافعة رفعت عّنا من البالغ فْلُيبلِّغ عّنا )( )1يروى بفتح الباء وكسرها  ،فالفتح له
الغ أي الذين بلَّ ُغونا
وجهان :أحدهما أن البالغ ما بلغ من القرآن والسنن ،والوجهُ اآلخر من ذوي الب ِ
____________________________
( )1انظر  :الرازي  ،التفسير الكبير . 117/6 :
( ) 8الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( بلغ ) .
( )3ابن حلزة  ،الحارث  ،ديوان الحارث بن حلزة  . 41 :هداهم  :تقدمهم  .األسودان  :الماء والتمر .
( )4ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( بلغ) .
( )5انظر  :القرطبي  ،الجامع ألحكام القرآن . 885/1 :
( )6الجوهري  ،الصحاح  ،والفيروزابادي  ،القاموس المحيط  ،والزبيدي  ،تاج العروس  :مادة (بلغ ) .
( )7األزهري  ،تهذيب اللغة  :مادة ( بلغ) .
( )1ابن األثير  ،النهاية في غريب الحديث واألثر . 157 /1 :
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يعني ذوي التبليغ ،فأقام االسم مقام المصدر الحقيقي كما تقول أ ْعط ْيتُه عطاء ،وأما الكسر فقال
اجتهد في األمر ،والمعنى في
التبليغ ،بالغ ُيبالِغُ ُمبالغة وبِالغا إِذا ْ
المبالِغين في ْ
ّ
الهروي :أُراه من ُ
ٍ
الحديثُّ :
جماعة أو نفس تُبلِّغُ عنا وتُِذيعُ ما تقوله فْلتُبلِّ ْغ وْلت ْح ِك(. )1
كل
ُذكرت مادة ( بلغ) في القرآن الكريم ستا وسبعين مرة باشتقاقات مختلفة  ،ومنها اسم المصدر
أن البالغ يعني إيصال الحديث أو الخبر إلى
(البالغ) خمس عشرة مرة  ،وقد ذكرت معاجم اللغة ّ

اآلخرين  ،أما في القرآن الكريم فقد استُعمل (البالغ ) ليدل على معنى خاص يتمثل في إيصال
الرسالة اإللهية للناس وتبليغهم بما تتضمنه من تعاليم وارشادات  ،وهي مهمة خاصة بالرسل _ عليهم

ِ
ين )
الصالة والسالم _ كما في قوله تعالى ( :فَـ َه ْل َعلَى ُّ
الر ُس ِل إََِّّل الْبَ َلغُ ال ُْمب ُ

ِ
ين
قوله تعالى ( :قَالُوا َربُّـنَا يَـ ْعلَ ُم إِنَّا إِل َْي ُك ْم ل ُ
َم ْر َسلُو َن َ .وَما َعلَْيـنَا إََِّّل الْبَ َلغُ ال ُْمب ُ

النحل  . 33 /وفي
) يس 71-71 /

نبي  ،ولم نعرف
بحيث يقيمون الحجة هلل تعالى على عباده  ،حتى ال يقولوا يوم القيامة لم يبلّغنا ذلك ّ
وكنا عنه غافلين .
عن ذلك ّ ،
بانية
الر ّ
لذلك فقد اقترن مفهوم البالغ في القرآن الكريم بالتحذير والوعيد من مغبة مخالفة األوامر ّ

َسلَ ُموا فَـ َق ِد ْاهتَ َدوا َّوإِن تَـ َولَّ ْوا فَِإنَّ َما َعلَْي َ
ك الْبَ َلغُ َواللَّـهُ
التي جاء بها الرسل  ،قال تعالى ( :فَِإ ْن أ ْ
صير بِال ِ
ِ
ْعبَاد) آل عمران ، 22 /يقول الرازي في تفسير هذه اآلية  ( :فإن الذي عليك ليس إال إبالغ
بَ ٌ
األدلة واظهار الحجة  ،فإذا بلّغ ما جاء به فقد ّأدى ما عليه  ،وليس عليه قبولهم  ،ثم قال  :واهلل
()8
أن ( البالغ ) يعني
بصير بالعباد  ،وذلك يفيد الوعد والوعيد )  .ويمكن أن ُيفهم من السياق القرآني ّ

استمرار مهمة اإلبالغ من الرسل – عليهم الصالة والسالم – أما ( اإلبالغ ) فيعني القيام باألمر مرة
واحدة  ،دون االستمرار فيه .
_________________________________________________
( )1ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( بلغ) .
( )8الفخر الرازي  ،التفسير الكبير . 830 /7 :
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البـــــالء
اختب ْرته  ،و ْابتاله اهلل :
ت الرجل بْلوا وبالء و ْابتل ْيته ْ :
أصل البالء  :االختبار واالمتحان  ،بل ْو ُ
ِ
امتحنه ،واالسم البْلوى والبِْلوةُ والبِْليةُ والبلَِّيةُ والبالء ِ ،
الء يكون في الخير
ُ ُ
وبلي بالشيء بالء و ْابتُلي  ،والب ُ
ْ
ويْبلِيه بالء سيِّئا  ،والجمع
والشر .يقالْ :ابتليته بالء حسنا وبالء سيِّئا ،واهلل تعالى ُيْبلي العبد بالء حسنا ُ

الباليا

()1

الشر  :باله اهلل يبلوه بالء )(، )8
 ،وقال ابن قتيبة  ( :يقال من الخير  :أْبليتُهُ ْإبالء  ،ومن ّ

والمعروف ّأن االبتالء يكون في الخير والشر من غير فرق بين فعليهما  ،ومنه قوله تعالى َ ( :ونَـ ْبـلُوُكم
ِ
بِ َّ
جعُو َن ) األنبياء 33 /أي نختبركم بالشدة والرخاء والحالل والحرام لننظر
الش ِّر َوالْ َخ ْي ِر ف ْتـنَةً َوإِلَْيـنَا تُـ ْر َ
كيف شكركم وصبركم

()3

.

ويقال  :أباله اهلل بالء حسنا إذا صنع به صنعا جميال وأباله معروفا( ،)4قال زهير بن أبي سلمى :
رأى اهلل باإلحســان ما فَ َعــال بكـــم

البــالء الذي َيبـلــو
َوأَبالهمــا خيـــ َر َ

()5

أي صنع بهما خير الصنيع الذي يبلو به عباده  ،ومنه حديث كعب بن مالك  ( :ما علمت أحدا أباله
اهلل أحسن مما أبالني )(.)6
( وأْبل ْيت الرجل  :أحلفته  ،و ْابتلى هو :است ْحلف واست ْعرف ومنه قول الشاعر :
البحر تَمســـــَح
ت َب ّغــــي أَباهـــــــا في الرفـــــــــاق وتَبتَلـــــــي
وأَوَدى بــــــــــه في ل َّجــــــــة َ
أي تسألهم أن يحلفوا لها ،وتقول لهم :ناشدتكم اهلل هل تعرفون ألبي خب ار ؟ قال أبو سعيد :قوله
___________________________________________
( )1انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( بال ) .

( )8ابن الجوزي  ،نزهة األعين النواظر في علم الوجوه والنظائر .119 :
( )3القرطبي  :الجامع ألحكام القرآن . 808/14 :
( )4الزبيدي  ،تاج العروس  :باب ( بلي) .
( )5زهير بن أبي سلمى  ،ديوانه . 104 :

( )6المنذري  ،مختصر صحيح مسلم  ، 509 :رقم الحديث . 1911:
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تبتلي هنا  :تختبر ،واالبتالء االختبار بيمين كان أو غيره )
اق وتَبــتَلــــي
تســائل أَسمــــاء الرفـــــــــــــ َ

()1

 ،وقال آخر :

باب وحاجـــب
ومن دون ما َيهــ َويـــ َن ٌ

()8

أن البالء اسم مصدر منه و يكون
أن االبتالء في اللغة هو االختبار واالمتحان  ،و ّ
يتبين مما سبق ّ

في الخير والشر .

ورد اسم المصدر ( البالء ) في القرآن الكريم في ست آيات  ،هذا إلى جانب مشتقاته األخرى التي
وردت في واحدة وثالثين آية  ،وبالنظر في اآليات التي ُذكر فيها البالء يتبين أن دالالته الشرعية

تتطابق مع الدالالت اللغوية  ،فالبالء في القرآن الكريم  ( :يكون حسنا  ،ويكون سيئا  ،وأصله ِ
الم ْحنة

عز وج ّل يبلو عبده بالصنع الجميل ليمتحن شكره  ،ويبلوه بالبلوى التي يكرهها ليمتحن صبره ،
 ،واهلل ّ
فقيل للحسن بالء وللسيء بالء )

()3

.

ت َولَـٰ ِك َّن
ت إِ ْذ َرَم ْي َ
وه ْم َولَـٰ ِك َّن اللَّـهَ قَـتَـلَ ُه ْم َوَما َرَم ْي َ
فمن البالء الحسن قوله تعالى ( :فَـلَ ْم تَـ ْقتُـلُ ُ
اللَّـه رمى ولِيبلِي الْم ْؤِمنِ ِ
سنًا ) األنفال . 71/والمراد هنا من البالء  :اإلنعام  ،حيث
َ َ َ ٰ َ ُْ َ ُ َ
ين م ْنهُ بََل ًء َح َ
أنعم عليهم نعمة عظيمة بالنصرة والغنيمة واألجر والثواب(. )4

ِ ِ
ك نَ ْج ِزي
ومن البالء
ْت ُّ
الرْؤيَا إِنَّا َك َٰذلِ َ
ص َّدق َ
السيء قوله تعالى َ ( :ونَ َ
يم ﴿﴾ قَ ْد َ
اديْـنَاهُ أَن يَا إبْـ َراه ُ
ّ
ِِ
ِ
ين ) الصافات  . 721_721/والمراد به هنا البالء المحنة
ين ﴿﴾ إِ َّن َهـٰ َذا ل َُه َو الْبَ َلءُ ال ُْمب ُ
ال ُْم ْحسن َ
حيث أُمر سيدنا إبراهيم بذبح ولده  ،فسارع إلى ذلك مستسلما ألمر ربه منقادا لطاعته  ،فهذه المحنة

_______________________________
( )7انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،و الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( بال ) .
( ) 8انظر الشاهد في :الزمخشري ،أساس البالغة  ،ابن منظور ،لسان العرب  ،والزبيدي ،تاج العروس :مادة( بال ).
( )3القرطبي  ،الجامع ألحكام القرآن . 19 /8 :
( )4انظر  :الرازي  ،التفسير الكبير  ، 145 / 15 :والقرطبي  ،الجامع ألحكام القرآن . 471 /9 :
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البينة الصعوبة التي يتميز فيها المخلصون من غيرهم (. )1

ِ ِ
ِ
ِ
اء ُك ْم
سُ
ومونَ ُك ْم ُس َ
وء ال َْع َذاب يُ َذبِّ ُحو َن أَبْـنَ َ
أما قوله تعالى ( َوإ ْذ نَ َّج ْيـنَا ُكم ِّم ْن آل ف ْر َع ْو َن يَ ُ
ِ
ِ ِٰ
ِ
أن
يم ) البقرة . 14 /فقد ذهب معظم المفسرين إلى ّ
اء ُك ْم َوفي ذَل ُكم بََلءٌ ِّمن َّربِّ ُك ْم َعظ ٌ
سَ
َويَ ْستَ ْحيُو َن ن َ
البالء في هذه اآلية هو المحنة إن أُشير بلفظ ( ذلكم) إلى صنيع فرعون من ذبح األبناء وامتهان

()8
أن حمله على النعمة
النساء  ،وهو النعمة إن أُشير به إلى اإلنجاء من عذاب فرعون  ،ويرى الرازي ّ

أولى ؛ ألنها هي التي صدرت من الرب ﷻ وألن موضع الحجة على اليهود إنعام اهلل ﷻ على
أسالفهم(. )3
أن اسم المصدر البالء يد ّل على الشيء الذي يختبر اهلل ﷻ به
يتضح من خالل اآليات السابقة ّ

شر .
عباده سواء أكان خي ار أم ّا

فإنه يد ّل على فعل اهلل ﷻ  ،فهو امتحان من اهلل لعباده يختبر طاعتهم له وامتثالهم
أما االبتالء ّ

َّ
ك ابْـتُلِ َي
ألمره ؛ ليجزيهم يوم القيامة على
ماتقدم منهم في الحياة  ،ففي هذا المعنى يقول تعالى ُ ( :هنَالِ َ
الْم ْؤِمنُو َن وُزلْ ِزلُوا ِزلْز ًاَّل َ ِ
اختُبِر المؤمنون ليتبين المخلص من المنافق(.)4
شدي ًدا) األحزاب . 77 /أي ْ
َ
َ
ُ
ال إِنِّي ج ِ
ومنه قوله تعالى ( :وإِ ِذ ابـتَـلَ ٰى إِبـر ِاهيم ربُّهُ بِ َكلِم ٍ
ك لِلن ِ
اما )
ات فَأَتَ َّم ُه َّن قَ َ
اعلُ َ
َ ْ
َّاس إِ َم ً
َ
َ
َْ َ َ

البقرة . 721/وكان اختبار اهلل ﷻ إبراهيم اختبا ار بفرائض فرضها عليه  ،وأمر أمره به  ،وذلك هو
بهن امتحانا منه له واختبا ار (.)5
الكلمات التي
أوحاهن إليه وكلفه العمل ّ
ّ
___________________________________________
( )1انظر  :الزمخشري  ،الكشاف  ، 883/5:القرطبي  ،الجامع ألحكام القرآن  ، 78 /11 :ابن كثير ،تفسير ابن

كثير . 16 /4 :

( )8انظر  :الفراء  ،معاني القرآن  ، 69/8 :الزمخشري  ،الكشاف  ، 867/1:القرطبي  ،الجامع ألحكام القرآن :

 ، 19 /8ابن كثير ،تفسير ابن كثير . 91-90/1 :
( )3الرازي  ،التفسير الكبير . 74 /3 :

( )4القرطبي  ،الجامع ألحكام القرآن . 95/17 :
( )5الطبري  ،جامع البيان . 610/1 :
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ــعـــة
َ
البـــي َ
لفظ مشتق من الفعل باع يبيعُ ب ْيعا ومبيعا وهو شاذ وقياسه مباعا( ، )1قال أبو عبيدة  :البيع من

فالن إذا اشترى  ،وباع غيره
حروف األضاد في كالم العرب  ،يقال  :باع ٌ
يك باألَخبار َمن لَم تَبع لَــه
َويأت َ

()8

 ،قال طرفة :

ت َموعد
َبتاتا َ ،ولَم تَضرب لَه َوق َ

()3

أي م ْن لم تشتر له  ،ومنه قول الفرزدق :
إن َّ
بـاعــه
َّ
ــح َمـــــن َ
بــــاب لَراب ٌ
الش َ

و َّ
ــــس لبائعيــه تجـــــار
الــشيــــب لَي َ

ض ُكم على ب ْيع بعض )
أي من اشتراه  ،وفي الحديث قال _ﷺ _ ( ال يبيعُ ب ْع ُ

()5

()4

.

()6
الهمداني :
و ْابتاع الشيء  :اشتراه  ،و
َّ
أباعه:عرضه للبيع  ،وفي هذا المعنى قال األجدع بن مالك ْ

ياد م َن البيوت َو َمن يبع
َنقفـو الج َ

ــس َجـوادنـــا بم َبـــاع
فـََرســا َفلَي َ

()7

والبيِّعان  :البائع والمشتري  ،وجمعه باعة  ،وكل من البائع والمشتري  :بائع وبيِّع  ،والب ْيع  :اسم
المبيع والجمع ُبُيوع( ، )1ومنه قول صخر الغ ّي يصف سحابا :
فَــأَقـــ َبــــــ َل مــنــــه طــــــوال الـــــــ ُّذ ار

َن َعـلَيهـــــ َّن َبيعــــــا َجــزيفـــــا
َكــــأ َّ

()9

__________________________________________
( ) 1ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( بيع ) .
( ) 8الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( بيع ) .

()3الضناوي  ،سعدي  ،شرح ديوان طرفة بن العبد  . 180 :البتات  :الزاد  ،وشراء الزاد لشخص كناية عن إرساله
في مهمة بحث على نفقة المرسل .

( )4الفرزدق  ،ديوان الفرزدق . 416 /1 :

( )5سنن ابن ماجه  ، 614 /1 :الحديث . 8171 :
( )6ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( بيع ) .

( )7األصمعي  ،عبد الملك بن قريب  ،األصمعيات  . 69 :نقفو  :نختار .
( )1انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( بيع ) .

ي بغير حساب وأراد كثرة السحاب.
( )9ديوان الهذليين  .3 /8 :طوال الذ ار  :مشرفات في السماء ،بيعا جزيفا  :اشتر َ
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ومن المجاز يقال  :باع فالن على بيع فالن  ،وهو مثل قديم تضربه العرب للرجل الذي يخاصم
رجال ويطالبه بالغلبة  ،فإذا ظفر به وانتزع ما كان يطالبه به قيل  :باع فالن على بيع فالن  ،ويقال :
باع فالن على بيعك أي قام مقامك في المنزلة والرفعة  ،ويقال  :ما باع على بيعك أحد  :أي لم
يساوك أحد( . )1وبايعه ُمبايعة و بِياعا  :عارضه البيع  ،قال جنادة بن عامر :

()8

ســررت ب َّ
ــاعــــا
ـأنــه غب َ
ــن الب َي َ

فَــإن أَك نـائيـــا َعنـــه فَـإنــي

والب ْيعة  :المبايعة والطاعة  ،وقد تبايعوا على األمر  :كقولك أصفقوا عليه  ،وبايعه عليه مبايعة :
()3
التبايع عبارة عن المعاقدة والمعاهدة َّ ،
كأن كل واحد منهما باع ما عنده ِمن
عاهده  ،والمبايعة و ُ
صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته  ،ودخيلة أمره( ، )4و( بايع السلطان  :إذا تضمن بذل الطاعة له

بما رضخ له  ،ويقال لذلك ب ْيعة ومبايعة )

()5

ومنه قوله _ ﷺ _ ( أال تبايعوني على اإلسالم )(. )6

أن لفظ ( البيعة ) هو اسم مصدر من الفعل بايع _ وان
يتضح من خالل ما جاء في معاجم اللغة ّ

أن المصدر القياسي للفعل بايع هو مبايعة  ،أما بيعة
لم يذكروا ذلك صراحة _ فمن المتعارف عليه ّ

فهو ال يجري عليه  ،وهو ما اصطُلح على تسميته اسم المصدر .

ُعرف مصطلح الب ْيعة منذ فجر الحضارة اإلسالمية  ،حيث بايع النبي _ ﷺ _ صحابته في
بيعتي العقبة األولى والثانية  ،ثم بيعة الرضوان  ،وقد كانت تقوم البيعة على أساس معاقدة المبايِع
المبايع له أن يبذل له الطاعة في ما تقرر بينهما في العقد ،وكلمة العقد تفيد معنى االلتزام المتبادل
______________________________________
( ) 1ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( بيع ) .
( )8انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج الع روس  :مادة ( بيع ) .
( ) 3ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( بيع ) .
( )4الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( بيع ) .
( )5الراغب األصفهاني  ،المفردات . 67 :
( )6ابن األثير  ،النهاية في غريب الحديث . 176 /1 :
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بحيث يؤدي كل فريق للفريق اآلخر ما عليه  ( ،فقد ُروي عن عبادة بن الصامت قال  :كنت فيمن

اثني عشر رُجال  ،فبايعنا رسول اهلل _ ﷺ _ على بيعة النساء  ،وذلك
حضر العقبة األولى  ،وكنا ْ
قبل أن تفرض الحرب  ،على أالّ نشرك باهلل شيئا  ،وال نسرق  ،وال نزني  ،وال نقتل أوالدنا  ،وال نأتي
ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا  ،وال نعصيه في معروف  ،فإن وفَّْيتم فلكم الجنة  ،وان غشيتم من

ذلك شيئا فأمركم إلى اهلل _ ﷻ _ إن شاء ع ّذب وان شاء غفر )(. )1

أن القرآن الكريم لم يذكر مصطلح البيعة إال ّأنه أشار إلى مبايعة الرسول _
وعلى الرغم من ّ

رى
ﷺ _ لصحابته في مواضع متعددة  ،يقول _ ﷻ _ في بيعة العقبة الكبرى  ( :إِ َّن اللَّـهَ اشتَ ٰ
ِمن ِ
بيل اللَّ ِـه فَـيقتُلو َن ويقتَلو َن وع ًدا َعلَيهِ
الجنَّةَ يُقاتِلو َن في َس ِ
َ
س ُهم َوأَموال َُهم بِأَ َّن ل َُه ُم َ
َُ
َ
َ ُ
المؤم َ
نين أَن ُف َ
هدهِ ِمن اللَّ ِـه فَاستَ ِ
َوفى بِع ِ
ِ
َح ًّقا فِي التَّوراةِ َوا ِإل ِ
بشروا بِبَ ِيع ُك ُم الَّذي بايَعتُم بِ ِه
نجيل َوال ُقرآن َوَمن أ ٰ َ
َ
أن سبب نزول هذه اآلية ( ّأنه
َو ٰذلِ َ
ك ُه َو ال َف ُ
ظيم ) التوبة  . 777 /وقد جاء في كتب التفسير ّ
وز َ
الع ُ
لما بايعت األنصار رسول اهلل _ ﷺ _ ليلة العقبة بمكة وهم سبعون نفسا  ،قال عبد اهلل بن رواحة
 :اشترط لربك ولنفسك ما شئت فقال  :اشترط لربي أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا  ،ولنفسي أن تمنعوني
ما تمنعون أنفسكم وأموالكم  ،قالوا  :فإذا فعلنا ذلك فماذا لنا ؟ قال  :الجنة  ،قالوا  :ربح البيع ال نقيل
وال نستقيل )( . )8ويتضح هنا معنى المعاقدة والمعاهدة  ،وقد ُشبهت بالبيع الحقيقي ،وكأن كل واحد
من الطرفين قد باع ما عنده لآلخر ،وتعاهدا وتعاقدا على أن يؤدي كل من الطرفين لآلخر ما عنده
( فاهلل _ ﷻ _ اشترى من العباد إتالف أنفسهم وأموالهم في طاعته ،واهالكها في مرضاته  ،وأعطاهم
المع ّوض وال ُيقاس به  ،فأجرى ذلك
الجنة عوضا عنها إذا فعلوا ذلك  ،وهو عوض عظيم ال ُيدانيه ُ
__________________________________
( )1ابن هشام  ،السيرة النبوية . 75 /8 :
( )8انظر  :الرازي  ،التفسير الكبير  ، 804/16 :الطبري  ،تفسير الطبري  ، 4180/5 :القرطبي  ،الجامع ألحكام
القرآن . 390/10 :
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على مجاز ما يتعارفونه في البيع والشراء  ،فمن العبد تسليم النفس والمال  ،ومن اهلل _ ﷻ_ الثواب

والنوال )

()1

.

()8
َّ
ك إِنَّما يُبايِعو َن
ذين يُبايِعونَ َ
وقد تحدث القرآن الكريم عن بيعة الرضوان في قوله تعالى  ( :إِ َّن ال َ
لى نَ ِ
ث فَِإنَّما يَن ُك ُ
اللَّـهَ يَ ُد اللَّ ِـه فَو َق أَيدي ِهم فَ َمن نَ َك َ
فس ِه َوَمن أ ٰ
ث َع ٰ
عاه َد َعلَيهُ اللَّـهَ
َوفى بِما َ
ِ
أن عقد الميثاق مع
ظيما ) الفتح  . 72/وتؤكد اآلية الكريمة عن طريق التخييل ّ
َجرا َع ً
سيُؤتيه أ ً
فَ َ

أن يد
الرسول _ ﷺ _ كعقده مع اهلل تعالى من غير تفاوت بينهما  ،فقال يد اهلل فوق أيديهم  ،يريد ّ

رسول اهلل _ ﷺ _ التي تعلو أيدي المبايعين هي يد اهلل  ،لكن اهلل تعالى منزه عن الجوارح وعن
صفات األجسام

()3

 ،ثم جاء قوله تعالى في السورة نفسها ليؤكد رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا النبي

_ ﷺ _ تحت الشجرة  ،إشارة إلى بيعة الرضوان في الحديبية  ،فقد علم _ﷻ _ ما في قلوب هؤالء
وعوضهم عما فاتهم بصلح
المؤمنين من اإليمان والصدق والوفاء  ،فأنزل اهلل الطمأنينة عليهم ّ
وثبتهم ّ ،
الحديبية فتحا قريبا وهو فتح خيبر  ،ومغانم كثيرة من أموال يهود خيبر( ، )4قال تعالى :

ضي اللَّـه ع ِن ِ
حت َّ ِ ِ
ِ
السكينَةَ
َنز َل َّ
نين إِذ يُبايِعونَ َ
ك تَ َ
الش َج َرة فَـ َعل َم ما في قُلوبِ ِهم فَأ َ
( لََقد َر َ ُ َ ُ
المؤم َ
تحا قَريبًا ) الفتح . 78 /
َعلَي ِهم َوأَثابَـ ُهم فَ ً
كما أشار القرآن الكريم إلى بيعة النساء في قوله تعالى  ( :يا أَيُّـها النَّبِي إِذا جاء َك الم ِ
نات
ؤم ُ
ُّ
َ
َ ُ
لى أَن َّل يش ِر ِ ِ
َّلد ُه َّن وَّل يأتين بِبهت ٍ
ان
يُبايِعنَ َ
ك َع ٰ
لن أَو َ َ َ َ ُ
نين َوَّل يَقتُ َ
قن َوَّل يَز َ
كن باللَّـه َشيئًا َوَّل يَس ِر َ
ُ َ
ٍ
ِ
فور
َرجلِ ِه َّن َوَّل يَعصينَ َ
ك في َمعروف فَبايِ ُ
عه َّن َواستَغفر ل َُه َّن اللَّـهَ إِ َّن اللَّـهَ غَ ٌ
ين أَيدي ِه َّن َوأ ُ
يَفتَرينَهُ بَ َ
حيم ) الممتحنة  ، 72 /وقد حدثت هذه البيعة لما فتح النبي _ ﷺ _ مكة  ،فبعد أن فرغ من
َر ٌ
____________________________________
( )1القرطبي  ،الجامع ألحكام القرآن . 390/10 :

( )8انظر  :الزمخشري  ،الكشاف  ، 537/5 :القرطبي  ،الجامع ألحكام القرآن . 306/19 :
( )3انظر  :الزمخشري  ،الكشاف . 537/5 :

( )4انظر  :الطبري  ،تفسير الطبري  ، 7419/9 :الزمخشري  ،الكشاف  ، 543 – 548/5 :البيضاوي  ،أنوار
التنزيل . 13/5 :
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بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء(. )1
عدة  ،وعرفه
أن ( البيعة ) مصطلح شرعي ذكره القرآن الكريم في مواضع ّ
يتضح مما سبق ّ

المجتمع اإلسالمي قبل الهجرة  ،فكانت البيعة بمثابة عقد بين الرسول _ ﷺ _ وصحابته حيث

بايعوه على اإلسالم  ،وعلى النصرة والحماية  ،فكان لهم دور مهم في إقامة المجتمع اإلسالمي  .ثم
بعد ذلك صار عقد البيعة األساس الضروري لشرعية الحكم اإلسالمي ،حيث يختار أهل الحل والعقد
من يرونه صالحا من المسلمين لتولي أمورهم ،ثم يبايعونه على اإلمارة ،وبعد ذلك يقوم المسلمون
جميعا بالمبايعة ،وال يمكن أن تكون التولية صحيحة إال بالبيعة لذلك كان كل الحكام فى تاريخ الدولة
اإلسالمية يحرصون على الحصول على البيعة ،ومن هنا ندرك أن الحضارة اإلسالمية حضارةٌ ّبناءة
تعي قيمة أفرادها ،وضرورة مشاركتهم في األحداث المحيطة .

التــــبـــيــــــــــان
الشيء فهو
الشيء بيانا  :اتّضح فهو بيِّن  ،وكذلك أبان
كلمة مأخوذة من قول العرب  :بان
ُ
ُ

ُمبين وأب ْنتُه أي أوضحته  ،واستبان الشيء  :ظهر ،واستب ْنتُه أنا  :عرْفتُه  ،وقالوا  :بان الشيء واستبان
الصبح لذي ع ْين ْين )( )3أي تبيَّن ُ ،يضرب
وتبين و بيَّن بمعنى واحد( ، )8وقد جاء في المثل  ( :قد بيَّن
ّ
ُ
مثال لألمر ينكشف ويظهر

()4

 ،وقال النابغة الذبياني :

ي َأل َيــــا مـــا أ َبيـنهـــا
ّإال األ ََوار َّ

و ُّ
الجلَد
لومة َ
النؤي َ
بالمظ َ
كالحوض َ

()5

____________________________________________
( )1انظر  :الرازي  ،التفسير الكبير  ، 301/89 :القرطبي  ،الجامع ألحكام القرآن  ، 483/80 :البيضاوي  ،أنوار
التنزيل . 130/5 :

( ) 8انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( بين ) .
( )3العسكري  ،جمهرة األمثال  ، 186/8 :الميداني  ،مجمع االمثال . 99 /8 :
( ) 4ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( بين ) .

ي  :محابس الخيل ومرابطها واحدها آري  ،النؤي  :حاجز من تراب
( )5النابغة الذبياني ،ديوان النابغة  . 15 :األَوار ّ
حول الخباء لئال يدخله السيل  ،المظلومة  :األرض التي لم تمطَر فجاءها السيل فمألها  ،الجلد  :األرض الصلبة.
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أي ليس في الدار شيء إال محابس الخيل  ،قد خفي أثرها  ،فال أتبّينها إالبعد جهد  ،وقال ذو الرمة :
المرئـــي لـؤ َمـــا
ت َبيـــن َ
نسبــ َة َ

()1

ار
ـــــــــــــو َا
الـع
كـمــا َبيَّــــن َ
َ
ـــت فــــي األ ََدم َ

ت الشيء تبيينا وتِْبيانا  ،وهو شاذ ألن المصادر إنما تجيء
بيان  ،بالكسر  :مصدر بي َّْن ُ
أي تُبيِّنها  .والتِّ ُ
على التَّفعال  ،نحو التَّذكار  ،والتَّكرار  ،ولم يجئ بالكسر إال حرفان  ،هما  :التِّبيان والتِّلقاء( ، )8وأنكر
ِ
إن كل ما نقلوا من ذلك على صحته إنما هو من
آخرون مجيء تفعال بالكسر مصد ار  (،وقالوا ّ :
استعمال االسم موضع المصدر  ،كما وقع الطعام وهو المأكول  ،موقع المصدر  ،وهو اإلطعام )

()3

وجاء في المزهر  ( :قال أبو سعيد الضرير  :قلت ألبي عمرو  :ما الفرق بين تِ ْفعال وتفعال ؟ فقال :
تِفعال اسم  ،وتفعال مصدر )( ،)4وقال سيبويه  ( :أما التِّبيان فليس من باب التَّقتال  ،ولو كان أصلها
من ذلك فتحوا التاء  ،فإنما هي

ت والنبات من أنبت )( ،)5والمقصود من
أغر ُ
من ّبي ُ
نت كالغارة من ْ

أن التِّبيان هو اسم مصدر ُوضع موضع التّبيين  ،كما ُوضعت غارة موضع المصدر إغارة.
كالمه ّ
و في الحديث ورد اسم المصدر ( التِّبيان ) في ِحجاج آدم وموسى _ عليهما السالم _ :
ِ
بيان ُكل شيء)( ، )6أي كشفه وايضاحه .
( وأعطاك األلواح فيها ت ُ

أما في القرآن الكريم فقد وردت الكثير من مشتقات مادة ( بين ) التي تفيد معنى االنكشاف
والوضوح  ،حتى تجاوزت مئة وخمسين مرة  ،بينما اسم المصدر ( تِبيان ) فقد ُذكر مرة واحدة في قوله

ٍ
شرى لِ ِ
الك ِ ِ
يك ِ
مين
تعالى َ ( :ونَـ َّزلنا َعلَ َ
َ
حمةً َوبُ ٰ ُ
تاب تبيانًا ل ُك ِّل َشيء َو ُه ًدى َوَر َ
لمسل َ
_____________________________________________
الرّمة . 143/8:
الرّمة  ،ديوان ذي ّ
( )1ذو ّ
( )8الجوهري  ،الصحاح  :مادة ( بين ) .

( )3الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( بين ) .
( )4السيوطي  ،المزهر . 135 /8 :
( )5سيبويه  ،الكتاب . 14/4 :

( )6المنذري  ،مختصر صحيح مسلم  ، 417 :الحديث رقم . 1148 :

) النحل 84 /
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أي ّبين لنا اهلل ﷻ في هذا القرآن كل علم نافع من خبر ما سبق  ،وعلم ما سيأتي  ،وكل

حالل وحرام  ،وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم  ،ودينهم  ،ومعاشهم( ، )1فلم يترك شيئا من

أمر الدين إال وقد د ّل عليه إما داللة ُمبيِّنة مشروحة  ،واما مجملة ُيتلقى بيانها من الرسول _ ﷺ _
 ،أو من اإلجماع  ،أو من االجتهاد أو من القياس الذي الذي ثبت بنص الكتاب  ،فكانت كلُّها مستندة
إلى تبيين وتوضيح الكتاب  ،فمن ثم كان تِبيانا لكل شيء

(. )8

أن اسم المصدر ( تِبيان ) قد اقترن في الحديث وفي اآلية القرآنية بعبارة ( كل شيء )
من المالحظ ّ
وفي هذا دليل على ّأنه ُيستعمل ليدل على اإلبانة المطلقة والكشف عن دقائق األمور  ،وقد جاءت

أقوال المفسرين السابقة مؤكدة لهذا المعنى  ،وهنا يظهر الفرق بينه وبين المصدر الصريح ( تبيين )

عدة ليدل أيضا على معنى التوضيح واإلبانة ّإال أنه كان
الذي ورد فعله في القرآن الكريم في مواضع ّ
توضيحا وتبيينا ألمر معين بذاته  ،كما في اآليات اآلتية :

قول إِنَّها بَـ َقرةٌ َّلفا ِر ٌ ِ
ين
قال إِنَّهُ يَ ُ
ك يُـبَـيِّن لَنا ما ِه َي َ
قال تعالى  ( :قالُوا ادعُ لَنا َربَّ َ
ض َوَّل ب ٌ
كر َعوا ٌن بَ َ
َ
يوضح اهلل لهم صفة البقرة التي أمرهم بذبحها(.)3
ٰذلِ َ
ؤمرو َن ) البقرة  .18 /فقد أرادوا أن ّ
ك فَ َ
افعلوا ما تُ َ
ِ
ِ
ِ
ناح َعلَي ِهما
قال تعالى ( :فَِإن طَلَّ َقها فَل تَح ُّل لَهُ من بَع ُد َحتّ ٰى تَنك َح َز ً
وجا غَ َيرهُ فَِإن طَلَّ َقها فَل ُج َ
أَن يـتراجعا إِن ظَنا أَن يقيما حدود اللَّ ِـه وتِلك حدود اللَّ ِـه يـبـيِّـنها لَِق ٍ
وم يَعلَمو َن) البقرة .232 /
َ َ ُ ُ
ُ َ
َُ ُ
ّ ُ
ََ َ
يبين اهلل تعالى لهم أحكامه المحددة التي شرعها للزوجين المانعة من االجتراء على الفواحش(.)4
أي ّ

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
بين
ذين َك َفروا أَنَّـ ُهم كانوا كاذ َ
قال تعالى  ( :ليُبَـيِّ َن ل َُه ُم الذي يَختَلفو َن فيه َوليَعلَ َم ال َ

) النحل . 34 /

____________________________________________
( )1انظر  :ابن كثير  ،تفسير القرآن العظيم  ، 518 /8 :الطبري  ،تفسير الطبري . 5031 /6 :
( )8انظر  :الزمخشري  ،الكشاف  ، 468/3 :الرازي  ،التفسير الكبير  ، 108/80 :القرطبي  ،الجامع ألحكام
القرآن  ، 371/1 :األندلسي  ،أبو حيان  ،البحر المحيط . 511 /5 :

( )3األندلسي  ،أبو حيان  ،البحر المحيط . 416/1 :
( )4القرطبي  ،الجامع ألحكام القرآن . 91/4 :
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أن اهلل ال يبعث من يموت ولغيرهم الذي يختلفون فيه من إحياء اهلل خلقه
أي ّ
ليبين لهؤالء الذين يزعمون ّ
بعد فنائهم حقيقة البعث الذي اختلفوا فيه وليعلموا أنهم كانوا كاذبين

()1

أن اسم المصدر( تِبيان) أكثر شمولية في معناه من المصدر الصريح ( تبيين )
ومن هنا يمكن القول ّ

ليبين أم ار محددا في اآليات المذكورة .
الذي جاء ّ

الــتَّ َــبـــــار
وأصله ( من التِّْبر  :وهو الفتات من الذهب والفضة قبل أن ُيصاغا ،فإذا صيغا فهما ذهب وفضة

قال ابن جني :ال ُيقال له تبر حتى يكون في تراب معدنه أو مكسو ار )( )8ومنه قول الفضل بن عباس:
كـــ ُّل قــ ٍ
وم صي َغـــ ٌة مـــن تبرهــــم

و بنــو عبــد منـــ ٍ
اف مــــن َذ َهـــــ ٍب
َ
َ

()3

وقد ُيطلق التِّبر على غير الذهب والفضة من جميع جواهر األرض قبل أن تُصاغ( ، )4وأضاف
الذهب َّ
الجوهري  :وأكثر اختصاصه بالذهب( ، )5قال _ﷺ _ َّ ( :
بالذ ِ
هب تِ ْبرها وعينها  ،والفضة
ُ
بالفضة تِ ْبرها وعينها )( ، )6تبرهما أي فتاتهما قبل أن ُيضربا دنانير ودراهم .
()7
وتبره
أن التَّبار تعني الهالك ،والتتبير :التّدمير والتكسير والتفتيت ّ ،
أجمعت المعاجم اللغوية على ّ

اهلل تتبي ار إذا أهلكه ومحقه

()1

 ،قال لبيد بن ربيعة :

_______________________________________________
( )1الطبري  ،تفسير الطبري . 4979 /6 :

( ) 8ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( تبر ) .

( )3ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق  .337/41 :ابن منظور ،لسان العرب ،الزبيدي ،تاج العروس:مادة ( تبر ) .
( ) 4األزهري  ،تهذيب اللغة  :مادة ( تبر ) .
( )5الجوهري  ،الصحاح  :مادة ( تبر ) .

( )6أبو داود  ،سنن أبي داود  ، 861/8 :الحديث رقم . 3349 :

( )7انظر  :األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ابن منظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( تبر ) .
( )1ابن دريد  ،جمهرة اللغة  :مادة ( تبر) .
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َومـا َّ
النـاس إال عامـالن فَعامـ ٌل

آخــر رافـع
يتَبــر مــا َيبني َو َ

ِ
حاضر ورأي ُمتبِّر )
وجاء في حديث علي بن أبي طالب _ رضي اهلل عنه _  ( :ع ْجٌز

()8

()1

أي ُمهلِك .

أن التَّبار من الفعل ( ّتبر ) فهو من المصادر التي ال تجري على فعلها
جاء في المعاجم اللغوية ّ
أن المصدر القياسي للفعل ( تبَّر ) هو التتبير  ،أما التَّبار فهو اسم مصدر لجريانه على
فالمعروف ّ

ب ِ
ي َولِ َمن َد َخ َل
غير فعله  ،وقد ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى َ ( :ر ِّ
اغفر لي َولِوالِ َد َّ
ؤمنا ولِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ؤمنين و ِ ِ
عما
بارا ) نوح  ، 28 /لم يخرج المفسرون ّ
مين إَِّّل تَ ً
لم َ َ ُ
بَيت َي ُم ً َ ُ
المؤمنات َوَّل تَ ِزد الظّال َ
جاء في معاجم اللغة في معنى التبار  ،فقالوا  ( :التبار  :الهالك والخسار )

()3

.

وُذكر المصدر الصريح ( تتبيرا) في موضعين من القرآن الكريم :

سج َد َكما َد َخلوه أ ََّو َل م َّرةٍ
ِ ِِ
جوه ُكم ولِيد ُخلُوا الم ِ
ُ
جاء َوع ُد اآلخ َرة ليَسوءوا ُو َ َ َ
َ
َ
قال تعالى( :فَِإذا َ
ِ
تبيرا ) اإلسراء . 1/أي تدمي ار وتخريبا واهالكا(. )4
َوليُتَبِّروا ما َعلَوا تَ ً
تبيرا
ض َربنا لَهُ اْل َ
قال تعالى َ ( :وُك ًّل َ
َمثال َوُك ًّل تَـبَّرنا تَ ً

) الفرقان  . 34 /أهلكناهم وأبدناهم إبادة

()5

.

أن ذكر المصدر ( تتبي ار ) في اآليتين جاء على معنى تحقيق الخبر وازالة الشك في
ويرى الرازي ّ

()6
أن المصدر ( تتبي ار ) يدل على
وي ّ
عد هذا وجه خالف بين المصدر واسمه  ،إضافة إلى ّ
صدقه ُ ،

الحدث وفاعله  ،أما اسم المصدر( تبارا) فيدل على الحدث وحده  ،فليس في لفظه ما يدل على ُمتبِّر .
________________________________________________________

( )1ابن ربيعة  ،لبيد  ،ديوان لبيد بن ربيعة . 19 :
( )8ابن األثير  ،النهاية في غريب الحديث . 110/1 :
( )3انظر  :ابن كثير  ،تفسير القرآن العظيم  ، 481/4 :القرطبي  ،تفسير القرطبي . 871/81 :
( )4انظر  :الزمخشري  ،الكشاف  ، 496/3 :القرطبي  ،تفسير القرطبي . 38 / 13:
( )5انظر  :الفراء  ،معاني القرآن  ، 861/8 :ابن كثير  ،تفسير القرآن العظيم . 319/3:
( )6الفخر الرازي  ،التفسير الكبير . 160 / 80 :
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الــــــثَّـــــــواب
وب ث ْوبا وثوبانا  :رجع بعد ذهابه  .ويقال :ثاب فالن إِلى اللّه وتاب
وهو من ثاب َّ
الرُج ُل يثُ ُ
ِِ
ت
اجتم ُعوا
وأثاب أي عاد ورجع إِلى طاعته  ،وثاب
حسن ْ
الناسْ :
وجاؤوا  ،وثاب إِلى العليل ِج ْس ُمه إِذا ُ
ُ
ُ

ت إِليه ِ
صحَّتُه
بعد ت ُّ
حوِله ورجع ْ
حالُه ْ
ثوابا ألنها تثوب( ، )8قال ِ
ساعدةُ بن ُجؤيَّة :
()1

خير الرياح ثوابا  ،كما سمي خير النحل
 ،ومن المجاز ُسمي ُ

مــن كــل مـعـنـقَـــ ٍة وكـــل عـطــافـــ ٍة

اب َيـــــز َعـــــب
صــدقــهــا ثَـــــو ٌ
ــمـــا ،يـــ َ
مّ

()3

والثواب  :الجزاء مطلق في الخير والشر  ،ال جزاء الطاعة فقط كما اقتصر عليه الجوهري( ،)4قال
ابن دريد  :أعطيت فالنا ثوابه أي جزاء ما عمل  ،وأثاب اهلل العباد يثيبهم إثابة وثوابا  :إذا جازاهم
بأعمالهم( ، )5وأصله من الث ْوب وهو رجوع الشيء إلى حالته األولى التي كان عليها  ،والثواب ما يرجع

تصو ار ّأنه هو هو
إلى اإلنسان من جزاء أعماله ُ ،
فيسمى الجزاء ثوابا ّ

()6

.

والثواب بهذا المفهوم _ عودة عمل اإلنسان إليه في الخير أو في الشر _ مستعمل في شعر
العرب  ،قال أوس بن غلفاء الهُج ْي ِم ّي :
هــــــم م ُّ
ــــك فَــلَـم تــثـــبـهــم
ــــنـــوا َعـلَي َ
َ

شــــت ٍــم أو خـــــصـــــــام
فَــتـــيــال َغــي َــر َ

()7

________________________________________________
( )7انظر  :ابن منظور ،لسان العرب  .الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( ثوب ) .
( )8الزمخشري  ،أساس البالغة  :مادة ( ثوب ) .
( )3ديوان الهذليين  .177/1 :المعنقة  :الطويلة  ،عطافة  ،منحنى ،يزعب :يتدافع ،يصف صخرة طويلة فيها نحل.
( )4الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( ثوب ) .
( ) 5ابن دريد  ،جمهرة اللغة  :مادة ( ثوب ) .
( )6الراغب األصفهاني  ،المفردات . 13 :
( )7الضبي  ،المفضل  ،ديوان المفضليات . 314/8 :
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وقال األعشى :
ــــمـــــان أَمــــ
يـــا َمــــن َيــــرى َري
َ
ٍ
ـــة حـــــ َك ٍ
ـــــم َو مــن
مــن ســــوقَ َ

ـســـــى َخـــاوَيـــــا َخــرَبــــــا كــعــابــه
()1
مـــــل ٍ
ـــع ُّ
ـــــــد لَـــــــه ثَـــــــوابـــــــــه
ــك ت َّ
َ

ِ
اب ،ويكون
وذهب آخرون إلى ّ
أن الثواب أكثر استعماال في الخير  ( ،أثابه ُيثيبه إِثابة ،واالسم الثَّو ُ
ص وأكثر استِعماال)( ،)8ومنه حديث ابن التَّيهان حيث دعا النبي
الشر ،إِال أنه بالخير أخ ُّ
في الخير و ِّ

ﷺ وأصحابه إلى الطعام  ،فلما فرغوا قال _ﷺ _  ( :أثيبوا أخا ُكم  ،قالوا  :يا رسول ِ
اهلل  ،وما
ُ
ِ
عامه و ُش ِرب شرُابه فد ُعوا له فذلك إثابتُه )(. )3
إثابتُهُ ؟ قال ّ :
إن الرجل إذا ُدخل ب ْيتُهُ فأُكل ط ُ
جاء في لسان العرب  ( :أثابه اهلل ثوابه  ،وأثوبهُ وث َّوبه مثوبته  :أعطاه إياها )

()4

أن
فمن الواضح ّ

إن مصدره الصريح هو إثابة  ،وهذا ما أكده
لفظة ( الثواب ) هي اسم مصدر من الفعل أثاب إذ ّ

صراحة كثير من علماء اللغة

()5

.

ورد اسم المصدر ( الثواب ) في القرآن الكريم ثالث عشرة مرة  ،هذا فضال عن مشتقاته األخرى ،
أن القرآن الكريم استعمله في كل مرة بمعنى الجزاء
وبالنظر في اآليات التي ورد فيها الثواب يتبين ّ
بالخير على العمل الصالح  ،ومن تلك اآليات قوله تعالى :

واب ال ٔـ ِ
ِ
سن ثَ ِ
واب ُّ
نين
اخ َرةِ َواللَّـهُ يُ ِح ُّ
( فَٔـات ٰىـ ُه ُم اللَّـهُ ثَ َ
ب ُ
المحس َ
الدنيا َو ُح َ

) آل عمران . 718/

___________________________________________________
( )1األعشى  ،ديوان األعشى  . 819 :ريمان  :قصر قديم في اليمن  .السوقة  :الرعية من الناس  .كعابه  :غرفه
يعد ثوابه  :يرجى و يتقى .
( )8انظر  :ابن منظور ،لسان العرب  :مادة ( ثوب )  ،ابن األثير  ،النهاية في غريب الحديث . 884/1 :
( )3أبو داود  ،سنن أبي داود  394/8 :الحديث رقم . 3153 :
( ) 4ابن منظور ،لسان العرب  :مادة ( ثوب ) .
( )5انظر  :ابن هشام  ،شرح شذور الذهب .865 :عضيمة  ،دراسات ألسلوب القرآن الكريم  :ق، 8ج. 337 / 3

124

ِِ
الح ِّق ُه َو َخ ٌير ثَوابًا َو َخ ٌير عُقبًا
وقوله تعالى ُ ( :هنالِ َ
الولـٰيَةُ للَّـه َ
ك َ
َّ
ير َم َردًّا) مريم . 11 /
ت َخي ٌر ِعن َد َربِّ َ
الصـٰلِحـٰ ُ
ذين اهتَ َدوا ُه ًدى َوالبـِٰقيـٰ ُ
ت ّ
ك ثَوابًا َو َخ ٌ
( َويَزي ُد اللَّـهُ ال َ

) الكهف  . 11 /وقوله تعالى :

أما اإلثابة فقد استعملها القرآن الكريم لتدل على معنى الجزاء في الخير وفي الشر  ،فمن الثواب

ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ك
دين فيها َو ٰذلِ َ
في الخير قوله تعالى ( :فَأَثـٰبَـ ُه ُم اللَّـهُ بما قالوا َجنّـٰت تَجرى من تَحت َها اْلَنهـٰ ُر خـٰل َ
ضي اللَّـه ع ِن ِ
ِ
ِ
حت
نين إِذ يُبايِعونَ َ
ك تَ َ
نين ) المائدة  . 83 /وقوله تعالى  ( :لََقد َر َ ُ َ ُ
َجزاءُ ُ
المؤم َ
المحس َ
َّ ِ ِ
تحا قَريبًا ) الفتح . 78 /
َنز َل َّ
الش َج َرة فَـ َعل َم ما في قُلوبِ ِهم فَأ َ
السكينَةَ َعلَي ِهم َوأَثابَـ ُهم فَ ً
سول يَدعوُكم فى
الر ُ
َح ٍد َو َّ
ومن الثواب في الشر قوله تعالى  ( :إِذ تُصعِدو َن َوَّل تَلوۥ َن َع ٰ
لى أ َ
ِ
كم ) آل عمران  . 733 /أي
لى ما فاتَ ُكم َوَّل ما أَصـٰبَ ُ
حزنوا َع ٰ
أُخرىٰ ُكم فَأَثـٰبَ ُكم غَ ًّما بِغَ ٍّم ل َكيل تَ َ

غما بسبب الغم الذي أذقتموه رسول اهلل _ﷺ _ بعصيانكم له  ،وهو الغم الذي حصل
جازاكم اهلل ّ
لهم بسبب ظفر المشركين والجرح والقتل  ،وفوت الغنيمة والنصر(. )1

أن اسم المصدر( الثواب ) يدل على ما ُيثاب به اإلنسان  ،أما المصدر(اإلثابة )
هذا باإلضافة إلى ّ

أن اسم المصدر هو اسم العين
ّ
فإنه يدل على الحدث نفسه  ،وهو ما ذهب إليه بعض النحويين من ّ
أن المصدر هو الحدث نفسه يقول ابن هشام  ( :الثواب في األصل لما يثاب به
المنقول إلى الحدث  ،و ّ

العمال  ،ثم ُنقل إلى معنى اإلثابة )

()8

.

_________________________________________
( )1انظر  :الفخر الرازي  ،التفسير الكبير  . 48/9 :القرطبي  ،تفسير القرطبي . 361/5 :
الزمخشري  ،الكشاف . 848 – 841/ 1 :
( )8ابن هشام  ،شرح شذور الذهب 865 :
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ـــــدل
الـــــج َ
َ
ت الحْبل أ ْجِدلُه
الجدل :المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة ،وأصله من الج ْدلِ :ش َّدة الف ْتل ،وجدْل ُ
ج ْدال إِذا شددت ف ْتله وفتْلته فتْال ُم ْحكما  ،ومنه الجِديل :الزمام المجدول من أدم( ،)1قال امرؤ القيس :
()8
ٍ
وســا ٍ
الســقـــــي الــمــذلّــَل
صــــ ٍر
ق كــأنبــــوب َّ
الجـديــل مــ َخ َّ
و َكـش ٍح لـطيـف كـ َ
َ
المحكمة وتُ ْجمع على ُج ْدل وكذلك يقال  :درع مجدولة  ،ومنه قول الحطيئة:
( والجدالء من الدروع ُ :
ـــل ســائ َغ ٍ
فـــيــه الـــرَمــاح وفــيــه ك ُّ
ــة

جــــدالء مـــبه ٍ
ـــالم
سّ
َ
ــمـــة مــــــن َنـــســج َ
َ
َ َ

()3

وقال كعب بن زهير :
ـــيـض سـوابغ قَـد ش َّـكــت لَهــا َحـلَق
ب ٌ

َك َّ
ـــــأنــهـا َحــلَـــــق الــقَـــفـعـــــــاء َمــجـــــــدول

()4

ِ
أمه
وجدل ولد الظبية وغيرها  :إذا قوي وتبِع َّ
أمه  ،والجادل من ولد الناقة هو الذي قوي ومشى مع ّ

الرّمة :
المحكم البنية  ،قال ذو ّ
واألجدل  :الصقر ُ
ــد ٍل قَــــــــــرٍم
َكــــأ ََّن َّ
هــــن َخــــــوافــي أج َ

ــــــــرب
ــعـــــــــز َ
َولَّــــى ل َيــسبــقَـــــه باألَم َ
الــخ َ

()5

الم ْجدل هو القصر المحكم البناء  ،وجمعه م ِ
وِ
جادل  ،قال األعشى :
فــــــي مـــجــــ َد ٍل شــــــيــــــ َد بــنــيـــــانـــــه

َيــــــــز ُّل َعـــــــنـــــه ظـــــفــــــر الـــطــــائـــــــر

اخضر واستدار قبل أن يشتّد )
والجدالة األرض الصلبة  ،والجدالة البلح إذا
ّ

()6

()7

_______________________________________________________

( )1انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( جدل ) .

المسقي  ،المذلل  :الذي جمعت أعذاقه لتجنى.
السقي  :النخيل
( )8امرؤ القيس  ،ديوانه .17 :الكشح  :الخصر،
ّ
ّ
( )3الحطيئة  ،ديوان الحطيئة  . 146 :سابغة  :درع  ،نسج سالم  :نسبة إلى سليمان بن داود عليهما السالم.
( )4كعب بن زهير  ،ديوانه  . 84 :القفعاء  :شجرة لها ورق وثمر مثل حلق الدروع  ،المجدول  :الذي أدير و فتل.
( )5ذو الرمة  ،ديوانه  . 66/1 :قرم  :اشتدت شهوته إلى اللحم  ،األمعز  :اسم موضع  ،الخرب  :ذكر الحبارى.
( )6األعشى  ،ديوانه  . 147 :يز ّل  :يزلق وال يستقر ألن أحجاره مصقولة ملساء ال يتعلق بها الظفر.
( )7انظر :ابن منظور  ،لسان العرب  .الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( جدل ) .
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وجدلهُ ج ْدال وج َّدلهُ تجديال فانجدل وتج َّدل  :رماه وصرعه على الجدالة أي األرض

()1

 ،ومنه

حديث علي يوم الجمل  ،لما وقف على طلحة _ رضي اهلل عنهما _ وهو قتيل  ،فقال  ( :أ ْع ِزُز
()8
ٍ
أن أراك ُمج َّدال تحت نجوم السماء ) .
عل َّي أبا محمد ْ
جادْلت الرجل فجدلته ج ْدال أي غلبته  ،ورجل جِدل إذا كان أقوى في الخصام  ،وجادله أي

خاصمه مجادلة ِ
وجداال  ،واالسم الجدل وهو شدة الخصومة( ، )3وقال الزبيدي هواللّدد في الخصومة
والقدرة عليها( ،)4ومنه قوله _ﷺ _( ما أوتِي قوم الجدل ّإال ضلّوا )

()5

والمراد به الجدل على

الباطل وطلب المغالبة به .
وجاء في تاج العروس ( الجدال  :هو التخاصم بما يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب  ،ثم
استعمل على لسان حملة الشرع في مقابلة األدلة لظهور أرجحها  ،وهو محمود إذا كان للوقوف على
()6
أن هناك نوعين من الجدال  :جدال لتمييز الحق  ،وجدال
ويفهم مما سبق ّ
الحق  ،وا ّال فمذموم) ُ ،

في الباطل ألجل الخصومة والغلبة .

ُذ ِكر اسم المصدر ( جدال ) في موضعين من القرآن الكريم إلى جانب مشتقاته المختلفة التي
ُذكرت سبعا وعشرين مرة  ،وقد استعمل القرآن الكريم الجدل في اآليتين ليدل على المجادلة الباطلة

وشدة الخصومة  ،قال تعالى  (:ولََق ْد ص َّرفْـنَا فِى َهـٰ َذا ٱلْ ُقرء ِ
َّاس ِمن ُك ِّل َمثَ ٍل َوَكا َن ِْ
ان لِلن ِ
نسـٰ ُن أَ ْكثَـ َر
َ
َ
َْ
ٱإل َ
ٍ
ج َد ًَّل) الكهف  . 31 /أي لقد ّبيّنا للناس في هذا القرآن أنواعا كثيرة من األمثال ليتعظوا ويؤمنوا
َش ْىء َ
لكن اإلنسان أكثر األشياء التي يتأتى منها المجادلة الباطلة والخصومة ألنبيائهم  ،وردهم عليهم ما

______________________________________________
( ) 1ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( جدل ) .

( )8ابن األثير  ،النهاية في غريب الحديث . 843/1 :
( ) 3ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( جدل ) .

( )4انظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( جدل ) .
( )5ابن ماجه  ،سنن ابن ماجه  31/1 :الحديث رقم . 41 :
( )6الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( جدل ) .
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()1
بأنه شيء ؛ ذلك كي يطامن اإلنسان من كبريائه
جاؤوا به  ،وتعبر اآلية عن اإلنسان في هذا المقام ّ

ويقلل من غروره  ،ويشعر ّأنه خلق من مخلوقات اهلل الكثيرة وأنّه أكثرها جدال وخصومة بعد ما صرف

اهلل في هذا القرآن ِم ْن كل مثل

وم
بَل ُهم قَ ٌ

()8

َك إَِّّل َج َد ًَّل
ض َربوهُ ل َ
و قال تعالى َ (:وقالوا َءأـٰلِ َهتُنا َخ ٌير أَم ُه َو ما َ

َخ ِ
صمو َن)الزخرف .38/لقد قال المشركون للرسول _ﷺ _ أآلهتنا التي نعبدها خير أم

عيسى الذي يعبده قومه ؟ فإذا كان عيسى في النار  ،فلنكن نحن وآلهتنا معه  ،قال المفسرون  ( :وما

ضربوا هذا المثل إال ألجل الغلبة في القول والمغالطة والمراء  ،ال لتمييز الحق واتباعه )(. )3
أما ( الجدال ) وهو المصدر الصريح من الفعل جادل  ،فقد ورد في القرآن الكريم للداللة على
خص اهلل به األنبياء _ عليهم السالم _ ومنه :
نوعين من الجدال  :جدال في تقرير الحق  ،وقد ّ

الحكم ِة و ِ ِ
ك بِ ِ
لى َس ِ
سنَ ِة َوجـٰ ِد ُلهم بِالَّتى ِه َى
بيل َربِّ َ
قال تعالى لمحمد _ﷺ _( :ادعُ إِ ٰ
الموعظَة َ
َ َ َ
الح َ
ن ) النحل . 723/وقال تعالى حكاية عن الكفار أنهم قالوا لنوح _ عليه السالم_ :
َحس ُ
أ َ
نت ِمن ِ
ِ
قين ) هود.32/
نوح قَدجـٰ َدلتَنا فَأَكثَ َ
رت ِج ٰدلَنا فَأتِنا بِما تَع ُدنا إِن ُك َ َ ّ
( قالوا يـٰ ُ
الصـٰد َ
وجدال في تقرير الباطل ومنه قوله تعالى :

ِ ِ ِ
ِ
ِ َّ
الح َّق
ذين َك َفروا بِالبـٰط ِل ليُدحضوا بِه َ
( َويُجـٰد ُل ال َ
ِ ِ ِ
ِ
يف كا َن ِع ِ
قاب) غافر . 3 /
الح َّق فَأَ َخذتُـ ُهم فَ َك َ
( َوجـٰ َدلوا بِالبـٰط ِل ليُدحضوا بِه َ

) الكهف . 31/وقوله تعالى :

فإن ( الجدال ) صيغة تدل على المشاركة  ،ويتضح هذا من خالل اآليات
وباإلضافة إلى هذا ّ ،

السابقة  ،فالجدال يدل على التفاعل بين طرفين  ،أما ( الجدل ) ففيه معنى االنفرادية  ،فقوله تعالى:

( َوَكا َن ِْ
نسـٰ ُن أَ ْكثَـ َر َش ْى ٍء َج َد ًَّل
ٱإل َ

) تحدث عن اإلنسان بشكل عام  ،ال طرف من طرفي خصومة .

________________________________________________________________

( )1انظر  :الزجاج  ،معاني القرآن  ، 896/3 :الفخر الرازي  ،التفسير الكبير  ، 141/ 81 :الطبري  ،تفسير
الطبري  ، 5373/7 :القرطبي  ،تفسير القرطبي . 301/13 :

( )8سيد قطب  ،في ظالل القرآن . 398/15 :

( )3انظر  :ابن كثير  ،تفسير ابن كثير  . 138/4 :الفخر الرازي  ،التفسير الكبير . 883/87:أبو حيان  ،البحر
المحيط . 85/1 :
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الـــــجــهـــرة
َ
بشدة الصوت ،
أجهر  ،فهو ُم ْج ِهر إذا ُع ِرف ّ
هير  ،و ْ
جهر بالقول إذ رفع به صوته  ،فهو ج ٌ
الشيء  :علن وبدا  ،وجهر بكالمه ودعائه وصوته وصالته وقراءته ي ْجهر جه ار ِ
أجهر
وجهر
وجها ار  ،و ْ
ُ
ُ ْ

وج ْهور  :أعلن به وأظهره  ،وقال بعضهم  :جهر الصوت  :أعاله وأجهر  :أعلن  ،وكل إعالن
يجهرهم ج ْه ار واجتهرهم  :كثروا في عينه  ،وكذلك الرجل تراه عظيما في
ج ْهر( ،)1وجهر الجيش والقوم
ُ
عينك( ، )8ومنه قول العجاج يصف جيشا :
َّ
ـــهــر
ـــمـــــن َج َ
َكــأَنــمــــــا زهـــــــاؤه ل َ

لَـــيــــ ٌل  ،ورُّز َوغــــــــــره إذا َو َغــــــــــــــــــر

ومنه حديث عمر _ رضي اهلل عنه _ ( إذا رأيناكم جه ْرنا ُكم )

()4

()3

 ،أي أعجبتنا أجسامكم .

ألن م ْن
وفالن جهير للمعروف أي خليق له  ،وهم ُجهراء للمعروف أي ُخلقاء له  ،وقيل ذلك ّ
اجتهره طمع في معروفه( ، )5وبهذا المعنى قال األخطل :
حــيـن تَـــراهـــم
ـــه َــراء لـلمعــروف
َ
ج َ

حــلَــمــــاء َغـــيــــر تَــ َنـــاب ٍ
ـــــل أَشـــــــــرار

()6

ِ
هرها ج ْه ار واجتهرها  :حفرها
والمجهورة من اآلبار  :المعمورة عذبة كانت أو ملحة  ،وجهر البئر ي ْج ُ
كية إذا كان ماؤها قد ُغ ِطي بالطين فنُّ ِقي ذلك حتى يظهر
الر ّ
حتى بلغ الماء  ،وتقول العرب  :جه ْرت ّ

الماء ويصفو( ، )7وأنشد للشاعر :

ــهـــــرَنــــــــاه
إذا َو َردنـــــــا آجـــــنــــــــا َج َ

ــمــرنـــــــاه
أو َخـــالــيــــا مـــن أَهـــلــــــه َع َ

________________________________________
( ) 1انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( جهر ) .
( ) 8الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( جهر ) .

س  ،الوغر  :الصوت .
الرّز :الح ّ
( )3العجاج  ،عبداهلل بن رؤبة  ،ديوانه  . 11 :زهاؤه  :قدره ّ ،
( )4ابن األثير  ،النهاية في غريب الحديث . 315/1 :
( )5انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( جهر ) .
( )6األخطل  ،ديوان األخطل  . 51 :تنابل  :كسالى خاملون .
( )7ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( جهر ) .

( )1انظر الشاهد في  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،الجوهري  ،الصحاح  :مادة ( جهر ).

()1
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الرواء ) وهذا مثل ضربته
اجتهر ُدفُن َّ
ومنه حديث عائشة تصف أباها _ رضي اهلل عنهما _ ْ ( :
إلحكامه األمر بعد انتشاره  ،شبهته برجل أتى على آبار  ،قد اندفن ماؤها فأخرج ما فيها من َّ
الدفن ،
حتى نبع الماء

()1

.

باألمر مجاهرة ِ
ِ
وجها ار أي عالنهم  ،ويقال  :ل ِقيه نها ار ِجها ار
وجاهرُهم
أُمتي معافى إ ّال الم ِ
جاهرين )( )3هم الذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروها وكشفوا ما ستر اهلل عليهم منها
ُ
ُ
()8

 ،وقال _ﷺ _ ( ُّ
كل

فيتحدثون بها  ،يقال  :جهر وأجهر وجاهر(. )4

والج ْهرة  :ما ظهر  ،ورآه ج ْهرة  ،لم يكن بينهما ِستْر  ،ورأيته جهرة وكلّمته جهرة أي غير مستتر

()5
أن ( جهرة) ال
ّ
عنا بشيء  ،ويقال  :جه ْر ُ
ت الشيء واجتهرته أي رأيته بال حجاب بيني وبيته ُ .يالحظ ّ

أن
تجري على ٍّ
أي من األفعال التي ذكرتها المعاجم وهي  ( :جهر وأجهر وجاهر ) ويفهم من هذا ّ

لفظ (جهرة ) اسم مصدر من أجهر أو جاهر ؛ إذ يد ّل على الحدث المجرد من الزمان ولم يستوف
حروف فعله لفظا وال تقدي ار .

ورد اسم المصدر ( جهرة ) في القرآن الكريم ثالث مرات  ،بينما ُذكرت مشتقاته األخرى سبع عشرة

فرق السياق القرآني بين المصدر ( ِجها ار ) واسم المصدر ( ج ْهرة ) فقد وردت جهرة في
مرة  ،لقد ّ

ثالثة مواضع من القرآن بحيث تكون نقيض الستر أو اإلخفاء مقترنة بالرؤية ومنه قوله تعالى :

( وإِذ قُلتم يـٰموسى لَن نُ ِ
َّ
الصـٰ ِع َقةُ َوأَنتُم تَنظُرو َن
ؤم َن ل َ
ٰ
َ ُ
هرةً فَأَ َخ َذت ُك ُم ّ
َك َحتّ ٰى نَـ َرى اللـهَ َج َ

) البقرة.33/

أي حتى نرى اهلل عيانا برفع الساتر بيننا وبينه ،وكشف الغطاء دوننا ودونه حتى ننظر إليه بأبصارنا

___________________________________________________
( )1ابن األثير  ،النهاية في غريب الحديث . 315 /1 :
( )8الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( جهر ) .

( )3البخاري  ،صحيح البخاري  :كتاب األدب  ،باب ستر المؤمن على نفسه . 846/1 :
( )4ابن األثير  ،النهاية في غريب الحديث . 315 /1 :

( ) 5انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( جهر ) .

( )6انظر  :الطبري  ،تفسير الطبري  . 401/1 :الزمخشري  ،الكشاف  . 870/1 :أبو حيان  ،البحر المحيط :
. 371/1

()6
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التخيل على نحو ما
أن المراد بالرؤية العلم أو
ّ
وقال الفخر الرازي  ( :وانما قالوا جهرة تأكيدا لئال ُيتوهم ّ

يراه النائم )( ، )1وفي المعنى ذاته قوله تعالى ( :فَـ َقد َسأَلوا
موسى أَكبَـ َر ِمن ٰذلِ َ
ٰ
ك فَقالوا أَ ِرنَا اللَّـهَ
الصـٰ ِع َقةُ بِظُ ِ
لم ِهم ) النساء . 733 /ووردت أيضا في قوله تعالى :
هرًة فَأَ َخ َذ ُته ُم ّ
َج َ

َّ ِ
وم الظّـٰلِمو َن
هرةً َهل يُهلَ ُ
ك إََِّّل ال َق ُ
(قُل أ ََرَءيتَ ُكم إِن أَت ٰى ُكم َع ُ
ذاب اللـه بَغتَةً أَو َج َ
أي أتاكم عذاب اهلل وأنتم تعاينونه وتنظرون إليه

()8

) األنعام . 11 /

وقال الرازي ( :أتاهم العذاب مع سبق عالمة تدلهم

على مجيئه)(.)3

أما المصدر ( ِجها ار ) فقد جاء ذكره في السياق القرآني مرة واحدة في قوله تعالى ( :ثُ َّم إِنّى
ِ
الم ْعلن به )( ، )4ومعنى
َد َعوتُـ ُهم ج ً
هارا ) نوح  . 8 /أي معالنة  ،قال الطبري  ( :الجهار هو الكالم ُ

أن ِ
كأن نوح _ عليه
أن فيها معنى المشاركة ّ ،
الجهار تعني المعالنة في القول  ،فضال عن ّ
هذا ّ
أن هناك فرقا في
السالم _ عندما جاهر قومه بالدعوة جاهروه بالكفر  ،إذن فقد أصبح واضحا ّ
االستعمال بين المصدر ( جهارا) الذي يفيد المعالنة في القول  ،واسم المصدر ( جهرة) الذي يفيد
معنى الجهر في الرؤية فهو نقيض الستر أو اإلخفاء .

____________________________________________________
( )1الفخر الرازي  ،التفسير الكبير . 60/4 :

( )8انظر  :الطبري  ،تفسير الطبري  . 3114/4 :أبو حيان  ،البحر المحيط . 136/4 :
( )3الفخر الرازي  ،التفسير الكبير . 840/18:
( )4الطبري  :تفسير الطبري . 1883/10 :
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الــــجـــواب :
َ
ِ
المست ِمع ،
أصله من الج ْوب  ( ،جواب الكالم هو ما يقطعُ الجوب فيصل من فم القائل إلى ْ
سمع ُ
الم ْبتدأ ِم ْن الخطاب )( ، )1جاب يجوب المفازة والظُْلمة ج ْوبا ،
ولكن ُخ َّ
ص بما يعود من الكالم دون ُ

()8
اب
جواب إذا كان قطّاعا للبالد ّ
سيا ار  ،ومنه حديث لقمان بن عاد  ( :ج ّو ُ
واجتابها  :قطعها  ،ورجل ّ
ٍ
ليل س ْرمد )( )3أي  :يسري ليله كلّه  ،ال ينام .

والج ْوب  :الخرق و َّ
الن ْقب  ،جاب الشيء ج ْوبا واجتابهُ  :خرقه  ،وكل ُمج َّوف قطعت وسطه فقد

الصخر بِ ِ
ُج ْبتهُ  ،وجاب الصخرة جوبا  :نقبها( ، )4ومنه قوله تعالى  ( :وثَ َ َّ
الواد
َ
مود ال َ
ذين جابُوا َّ َ

)

الفجر . 4/قال الفراء  ( :جابوا  :أي خرقوا الصخر فاتخذوه بيوتا )(. )5

والجواب  :وهو رديد الكالم  ،من أجاب يجيب  ،والمصدر إجابة واجابا  ،واالسم جوابا وجابة
قال النابغة الذبياني :
ســـائـــلـــهـــــا
صيــالنــــا أ َ
َوقَــفـــت فــيــها أ َ

َحـــــد
َعـــيَّـــت َجــوابـــا ومـــا
َّ
بـالـــربــــع مــــن أ َ

()7

وقال لبيد بن ربيعة :
َّ
ـهــــــا
ـــهــــا وكــنـــت َولــيَّـــ َ
دافَـــعـــت خــــطــتَ َ

ــــل َجــــوابــــهـــــــا الح َّ
ــكـــــام
ــي فَـــــص َ
إذ َعــــ َّ

_____________________________________
( )1الراغب األصفهاني  ،المفردات . 108 :

( )8ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( جوب ) .
( )3ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث . 304/1 :
( )4الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( جوب ) .
( )5الفراء  ،معاني القرآن . 861/3 :

( )6انظر  :الفراهيدي  ،معجم العين  ،ابن منظور ،لسان العرب  :مادة ( جوب).
( )7النابغة الذبياني  ،ديوانه  . 14 :أصيالنا  :تصغير أصيل وهو وقت العشي .

( )1لبيد بن ربيعة  ،ديوانه  .890 :وليها  :صاحب الفوز بها  ،دافعت خطتها  :رددت عليهم مفاخرهم .

()1

()6
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وقال أبو الهيثم  :جابة اسم يقوم مقام المصدر واّنه لحسن ال ِجيبة  ،أي الجواب  ،واإلجابة
واالستجابة بمعنى  ،يقال  :استجاب اهلل دعاءه( ، )1قال كعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه :
وداع دعا :يا من يجيب إلى َّ
الن َدى
ٍ
َ

ذاك مـجـيــــــب
فَـلَــــم َيســـتَــجـبــه
عــنــد َ
َ

()8

ومن شواهد (الجابة) ما جاء في أمثال العرب (:أساء س ْمعا فأساء جابة ) أول من قاله سهيل بن عمرو

حياك اهلل يا فتى ،فقال  :ال واهلل ما أمي في البيت
وقد خرج معه ذات يوم ابنه أنس  ،فقال له أحدهم ّ :

()3
التجاوب :
انطلقت إلى أم حنظلة تطحن دقيقا  ،فقال أبوه  :أساء سمعا فأساء جابة  ،والمجاوبة و ُّ

التحاور  ،وتجاوب القوم  :جاوب بعضهم بعضا  ،واستعمله بعض الشعراء في الطير
شــــــوقـــــا
َوم َّ
ــمـــا زادنـــي فـــاهتَــــجــــت َ
ـــاوَبــــتَـــــــــــا بــلَــح ٍ
ـــــجــــمــــــــي
ـــن أَع َ
تَ َ
ـــج َ

()4

فقال جحدر:

ــــاوبـــــــان
ـــمامـــتَــيــــــن تَ َ
ـــــج َ
غــنــــــاء َح َ
وبـــان
َعــــلى غــصـ َنــيــــــن مــــن َغ َــر ٍب َ

()5

وفي حديث بناء الكعبة  ( :فسمعنا جوابا من السماء  ،فإذا بطائر أعظم من النسر )(،)6الجواب :
أن لفظة
صوت الج ْوب  ،وهو انقضاض الطائر  .يتضح من خالل استعراض ما جاء في معاجم اللغة ّ
( الجواب ) هي اسم مصدر من الفعل أجاب  ،وهي مأخوذة من الفعل جاب بمعنى قطع الشيء (جبت
األرض إذا قطعتها بالسير) .
ورد اسم المصدر ( جواب ) في القرآن الكريم أربع مرات فضال عن مشتقاته األخرى التي وردت

تسعا وثالثين مرة  ،واآليات التي ُذكرت فيها لفظة الجواب هي  :قوله تعالى:

(وما كا َن جواب قَ ِ
وم ِه إَِّّلأَن
َ َ
َ

قالوا أَخ ِر ُ ِ ِ
ُناس يَـتَطَهَّرو َن) األعراف. 82/
جوهم من قَريَت ُكم إِنَّـ ُهم أ ٌ

_________________________________________
( )1ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( جوب ) .

( )8األصمعي  ،عبد الملك بن قريب  ،األصمعيات . 96 :
( )3الميداني  ،مجمع األمثال . 330 /1 :

( )4الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( جوب ) .
( )5انظر الشاهد في  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( جوب ) .
( )6ابن األثير  :النهاية في غريب الحديث . 304/1 :
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وقوله تعالى  ( :فَما كا َن جواب قَ ِ
وم ِه إَِّّل أَن قالوا أَخ ِرجوا َ ٍ ِ ِ
ُناس
َ َ
ءال لوط من قَريَت ُكم إِنَّـ ُهم أ ٌ
يَـتَطَهَّرو َن ) النمل . 31 /
واب
الر َ
جال َوتَقطَعو َن َّ
وقوله تعالى  ( :أَئِنَّ ُكم لَتَأتو َن ِّ
المن َك َر فَما كا َن َج َ
بيل َوتَأتو َن فى نادي ُك ُم ُ
الس َ
قَ ِ
نت ِمن ِ
وم ِه إَِّّل أَن قالُوا ائتِنا بِع ِ ِ
قين ) العنكبوت 24 /
ذاب اللَّـه إِن ُك َ َ ّ
َ
الصـٰد َ
وقوله تعالى ( :فَما كا َن جواب قَ ِ
ك
وم ِه إَِّّل أَن قالُوا اقتُلوهُ أَو َح ِّرقوهُ فَأَنج ٰىهُ اللَّـهُ ِم َن النّا ِر إِ َّن فى ٰذلِ َ
َ َ
ٍ ِ ٍ
وم ي ِ
ؤمنو َن ) العنكبوت. 21/
لَٔـايـٰت ل َق ُ
أن ثالثا منها جاءت في سياق واحد وهو جواب قوم لوط
وبالنظر في هذه اآليات  ،يالحظ ّ

وبخهم على فعلهم القبيح وارتكابهم المحرمات  ( ،فهم لم يمهلوا في
نبيهم عندما ّ
_عليه السالم_ على ّ

الجواب زمانا بل أعجلوه بجواب لم يطابق قوله  ،ألنه لما أنكر عليهم الفاحشة وعظّم أمرها بادروا
بشيء ال تعلق له بكالمه )(. )1
أما اآلية الرابعة  ،فقد تناولت جواب قوم ابراهيم _ عليه السالم _ على ما قدمه لهم من حجج ،
سمى اهلل قولهم جوابا مع ّأنه ليس بجواب ؟ يقول الفخر
لكن جوابهم أيضا لم يطابق قوله  .فلماذا ّ

أن اهلل أراد بيان ضاللهم وهو ّأنهم ذكروا في معرض الجواب هذا  ،مع ّأنه ليس بجواب
الرازي  ( :ذلك ّ

اليعلم ّأنه اليقدر على
ّ
فتبين ّأنهم لم يكن لهم جواب أصال  ،وذلك ّ
ألن من ال يجيب غيره ويسكت ُ ،
الجواب لجواز أن يكون سكوته لعدم االلتفات  ،أما إذا أجاب بجواب فاسد ُ ،علِم أنه قصد الجواب وما

قدر عليه )(. )8

أما اإلجابة فقد وردت في السياق القرآني لتفيد معنيين يتمثالن فيما يأتي :

ومنا أَجيبوا
 .7إجابة الناس لدعوة اهلل تعالى وأنبيائه ورسله لإليمان باهلل ،كما في قوله تعالى( :يـَٰق َ
داعى اللَّ ِـه و ِ
ِ
ءامنوا بِ ِه ي ِ
غفر لَ ُكم ِمن ذُنوبِ ُكم َويُ ِجرُكم ِمن َع ٍ
ذاب أ ٍ
َليم ) األحقاف. 37/
َ
َ
َ
____________________________________
( )1أبو حيان  ،البحر المحيط . 337/4 :

( )8الفخر الرازي  ،التفسير الكبير . 58 /85 :
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لى أَج ٍل قَر ٍ ِ
وقوله تعالى َ ( :ربَّنا أ ِّ
الر ُس َل
ك َونَـتَّبِ ِع ُّ
عوتَ َ
َخرنا إِ ٰ َ
يب نُجب َد َ

) ابراهيم . 11/

 .8إجابة اهلل تعالى للدعاء كما في قوله تعالى :

َك ِعبادى َعنّى فَِإنّى قَريب أُجيب َدعوةَ ال ّد ِاع إِذا َد ِ
عان
( َوإِذا َسأَل َ
ٌ
ُ َ
وقوله تعالى  ( :أ ََّمن يجيب المضطََّر إِذا َدعاهُ وي ِ
جعلُ ُكم ُخلَفاءَ اْل ِ
َرض أ َِءلـٰهٌ َم َع
كش ُ
السوءَ َويَ َ
ََ
ُ ُ ُ
ف ّ
ليل ما تَ َذ َّكرو َن ) النمل . 12 /
اللَّ ِـه قَ ً
) البقرة . 781/

الـــــحــــديـــــــث
َ
المح ِّدث تحديثا  ،فالحديث اسم ُوضع موضع
اسم مصدر من الفعل ح َّدث  ،وهو ( ما ُيح ِّدث به ُ
ألن مصدر َّ
حدث ّإنما هو التحديث  ،فأما الحديث فليس بمصدر)( ،)1وأصله من الفعل حدث
المصدر ّ

( وهو كون الشيء لم يكن  ،يقال  :حدث أمر بعد أن لم يكن  ،والحديث من هذا ألنه كالم يحدث منه
الشيء بعد الشيء )( ،)8وقالوا  :هو الخبر يأتي على القليل والكثير والجمع  :أحاديث شاذ على غير
قياس

()3

 ،قال زهير بن أبي سلمى :

َن َّ
ــدهــم
أَلَــم تَ َــر أ َّ
ــاس تَــخــلـــد َبـع َ
الــن َ

ــس بخـالــد
أَ
الــمـــــرء لَــي َ
َحــاديـثـهم َو َ

()4

وح ْد ٌ ِ
ث ِ
ومح ِّدث  ،كل ذلك بمعنى واحد أي كثيره حس ُن السِّيا ِ
ق له
ث وحِد ٌ
ورج ٌل ح ُد ٌ
ث وح ِّديث ُ
ُحدوثة ثم جعلوه جمعا للحديث  ،فأما
أن واحد األحاديث أ ْ
واأل ْ
ُح ُدوثة  :ما ُيتح َّدث به  ،ويرى الفراء ّ

خص الفراء األُحدوثة بأنها تكون
أحاديث النبي _ﷺ _ فال يكون واحدها ّإال حديثا  ،فقد ّ
للم ِ
ضحكات والخرافات بخالف الحديث  ،وخالفه آخرون فقالوا ّأنها تُستعمل في الخير أيضا  ،يقال :
ُ
___________________________________________
( )1انظر  :األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( حدث ) .
( ) 8ابن فارس  ،مقاييس اللغة  :مادة ( حدث ) .
( )3ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( حدث ) .
( )4زهير بن أبي سلمى  ،ديوانه .839 :
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()1
الرمة :
انتشر له في الناس أُحدوثة حسنة  ،قال ذو ِّ

َوكــنــت إذا مـا جــئــت َمــيَّــا أَزورهـــــا
الـخـفرات الـبـيض َوَّد َجـلـيـسهـا
مــن َ

ض تـط َوى لي َو َيـدنـو َبعـيـدهــا
أرى األَر َ
ـضت أحـدوثَــ ٌة لــو تــعــيــدهــا
إذا مـا انـقَ َ

()8

ث ٍ
إليهن  ،كقولك تِبع نساء  ،وزير نساء
نساء  :يتحدث
ويقال فالن ِح ْدثُك أي ُمح ِّدثُك  ،ورجل ِح ْد ُ
ّ
ويتحدثون  ،والمحادثة و ُّ
التحادث والتَّح ُّدث معروفات( ،)3قال عبيد بن األبرص:
والقوم يتحادثون
ّ
َّــاحــــــــا أحــادثــــــــه
وال أ َجــالـــــــس صب َ

ــديــــث لَـــغ ٍ
ـــمـــا جــدي بــصـــبَّــــاح
َح
َ
ــــو فَ َ

()4

فإن ( الحديث ) في المعاجم اللغوية هو اسم مصدر ُيطلق على ما َّ
المتح ِّدث
ُ
وبعد ّ ،
يتحدث به ُ

وهنا يظهر الفرق ج ّليا بين اسم المصدر ( الحديث ) والمصدر الصريح ( التح ُّدث ) حيث يد ّل الحديث

فإنه يدل على القيام بفعل التَّحدث  ،يقول الراغب
على مايصدر عن المتحدث من كالم  ،أما األخير ّ
()5
األصفهاني ُّ (:
كل كالم يبلغ اإلنسان من جهة السَّمع أو الوحي في يقظته أو منامه يقال له حديث )
أما في القرآن الكريم فقد ورد ذكر اسم المصدر ( الحديث ) ٍ
ثمان وعشرين مرة  ،حيث جاء ثالثا
وعشرين مرة بصيغة المفرد  ،وخمس مرات بصيغة الجمع  ،وبتتبع اآليات التي تكررت فيها لفظة
أن السياق القرآني أضاف
الحديث نجد أنها لم تخرج عن المعنى األساسي الذي ذكرته المعاجم ّ ،إال ّ

أن الحديث في القرآن الكريم يأتي على أوجه هي
لها بعض الخصوصية فقد ذكر بعض المفسرين ّ

()6

:

ِ
ِ
عجبو َن.
الحديث تَ َ
أوال  :الحديث بمعنى القرآن الكريم  ،ومنه قوله تعالى ( :أَفَمن هـٰ َذا َ

_______________________________________________
( ) 1الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( حدث ) .
( )8ذو الرمة  ،ديوانه . 333/8 :
( ) 3ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( حدث ) .

الصباح  :شارب الخمر صباحا  .الجد  :خالف اللهو والهزل .
( )4ابن األبرص  ،عبيد ،ديوانه ّ . 48 :
( )5الراغب األصفهاني  ،المفردات . 110 :

( )6انظر  :ابن الجوزي  ،نزهة األعين النواظر في علم الوجوه والنظائر . 849:
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ضحكو َن َوَّل تَبكو َن
َوتَ َ

) النجم  . 12_ 34/أفمن هذا القرآن تعجبون أيها المشركون  ،أن نزل على

محمد _ﷺ _ وتضحكون سخرية واستهزاء وال تبكون مما فيه من الوعيد ألهل المعاصي؟

()1

 ،وقد

أن اإلشارة
يكون معنى الحديث هنا موضوع الحديث  ،ومضمونه  ،وليس القرآن نفسه ؛ إذ يرى الرازي ّ

هنا إلى حديث ( أَ ِزفَ ِ
ت ْاآل ِزفَةُ

بعد الفساد

(. ) 8

) النجم  . 31/فهم كانوا يتعجبون من حشر األجساد  ،وجمع العظام

ِ ٍ ِ ِِ
ِ
قين
وقوله تعالى  ( :فَليَأتوا ب َحديث مثله إِن كانوا صاد َ

أن محمدا اختلقه
بكالم مثل القرآن  ،إن كانوا صادقين ّ

) الطور . 31/أي فليأتوا

(. )3

ماجاء أ َُّمةً َرسولُها
ترى ُك َّل
َرسلنا ُر ُسلَنا تَ ٰ
ثانيا  :بمعنى العبرة  ،ومنه قوله تعالى  ( :ثُ َّم أ َ
َ
َك َّذبوه فَأَتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أَحاديث فَـبعدا لَِق ٍ
وم َّل ي ِ
ؤمنو َن ) المؤمنون . 11 /أي
َ ُ ً
ُ َ َ َُ َ ً َ ََ ُ
ُ

()4
لناهم
وجعلناهم مثال لمن بعدهم ُيتمثل بهم في الشر ليتخذونهم عبرة  .و قوله تعالى ( :فَ َج َع ُ
ل ُم َم َّز ٍق) سبأ  . 74/فجعلناهم أحاديث يتحدث بهم الناس تعجبا وض ْرب مثل(. )5
أ
َ
قناهم ُك َّ
َحاديث َوَم َّز ُ

ديث ِ
الغاشيَ ِة
ثالثا  :بمعنى الخبر  ،ومنه قوله تعالى َ ( :هل أ َ
َتاك َح ُ
موسى ) النازعات73 /
ديث
خبر القيامة التي تغشى الناس بأهوالها( . )6وقوله تعالى َ ( :هل أ َ
َتاك َح ُ
ٰ
) الغاشية . 7/أي هل أتاك

()7

 .أي هل أتاك خبر موسى إذ ناداه ربه بالوادي المطهر

.

أن معناه في
إن األوجه المختلفة التي ورد عليها اسم المصدر ( الحديث ) في القرآن الكريم  ،تؤكد ّ
ّ

كل وجه من الوجوه السابقة هو مضمون الكالم وموضوعه  ،وا ْن اختلف هذا المضمون باختالف

السياق القرآني الذي ورد فيه .

_____________________________________
( )1انظر  :الطبري  ،تفسير الطبري  . 7783/9 :أبو حيان  ،البحر المحيط . 167/1 :
( )8انظر  :الفخر الرازي  ،التفسير الكبير . 81/89 :

( )3انظر  :القرطبي  ،تفسير القرطبي  . 535 / 19 :الطبري  ،تفسير الطبري . 7666/9 :
( )4الطبري  ،تفسير الطبري . 5985/7 :
( )5البيضاوي  ،أنوار التنزيل . 173/4 :

( )6الفخر الرازي  ،التفسير الكبير . 151/30 :
( )7ابن كثير  ،تفسير ابن كثير . 461/4 :
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الــــحـــــــرم
أصله من  :الفعل ح ُرم

حرم
نقيض الحالل وهو ما ّ

عليه الشيء ُح ْرما وحراما  ،وح ُرم الشيء ُح ْرمة  ،وح َّرمهُ اهلل عليه  ،والحرام
اهلل تعالى  ،وجمعه م ِ
حارم على غير قياس  .وأحرم  :دخل في حرم مكة ،

الح ْرمة ما ال ي ِح ُّل
حرم تحريما .و ُ
وأحرم إذا دخل في الشهر الحرام  ،وأحرم الشيء  :جعله حراما مثل ّ
ِ
أحرم أي دخل في حرمة من عهد أو ميثاق هو له ُح ْرمة من أن
الح ُرمة لغة فيها  ،ويقال ْ :
ْانتهاكه و ُ
ُيغار عليه

()1

 ،ومنه قول زهير بن أبي ُسلمى :

ٍ
ــمـيـــن َو َحــزَنــه
ــنـان َعن َي
َج َـعــل َ
ــت القَ َ

ــنـان مــن مــحــل ومــحــرم
َو َكـــم بـالقَ َ

()8

أي ممن ِ
يح ّل قتاله وممن ال ُّ
يحل ذلك منه  ،ومثله قول الراعي النميري :
ّ
ودعـــــا فَـــلَــــــم أ ََر مــثــلَــــــه َمــخـــــذوال
َ

الـخـليـفـ َة محـــرمـا
ــان َ
ابــن َعــفّ َ
قَــتَـلـوا َ

()3

أن عثمان في ُحرمة اإلسالم وذمته لم ُيح ّل من نفسه شيئا يوقع به .
يريد ّ
ت رسول اهلل
الح ْرم  ،بضم فسكون  :اإلحرام  ،ومنه حديث عائشة _ رضي اهلل عنها _ ( طي َّْب ُ
و ُ
()4
أحرم  ،ولِ ِحلِّ ِه حين َّ
الح ْرم  :اإلحرام
_ﷺ_ بيدي لِ ُح ْرِم ِه حين ْ
حل  ،قبل أن يطوف بالبيت )  ،و ُ
بالحج  ،مصدر أ ْحرم الرج ُل ُي ِ
حرم إحراما  ،إذا أه َّل بالحج أو بالعمرة وباشر أسبابهما وشروطهما ِمن

خلع المخيط  ،واجتناب األشياء التي منعه الشرع منها كالطِّيب والنكاح والصَّيد وغير ذلك  ،واألصل
الم ْح ِرم ممتنع ِمن هذه األشياء
فيه المنع ّ ،
فكأن ُ

()5

 ،قال _ﷺ _  ( :مفتاح الصالة الطّهور

()6
المصلِّي بالتكبير والدخول في الصالة صار ممنوعا من
وتحريمها التكبير  ،وتحليلها التسليم ) ّ ،
كأن ُ

__________________________________________________

( ) 1انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( حرم ) .
( )8زهير بن أبي سلمى  ،ديوانه . 31 :القنان  :جبل لبني أسد  ،الحزن  :الموضع الغليظ .
( )3الراعي النميري  ،ديوانه . 831 :

( )4المنذري  ،مختصر مسلم  ، 174 :الحديث رقم . 653 :
( )5ا بن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( حرم ) .

( )6أبو داود  ،سنن أبي داود  ، 63/1 :الحديث رقم . 61 :
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الكالم واألفعال الخارجة عن كالم الصالة وأفعالها  ،فقيل للتكبير تحريم ؛ لمنعه المصلِّي من ذلك
واّنما سميت تكبيرة اإلحرام أي اإلحرام بالصالة (.)1

الم ْح ِرم وتسميه العامة اإلحرام والحرام  ،وهو ما كان المحرمون يلقونه من الثياب ،
والحريم  :ثوب ُ

فقد كانت العرب في الجاهلية إذا ح ّجت البيت تخلع ثيابها التي عليها إذا دخلوا الحرم  ،فال يلبسونها ما

داموا في الحرم( )8وبهذا المعنى أنشد الشاعر :
َكـــفَــى َحـــــ َزنـــــاً َكـــــــري َعـــلَـيــه كــأَنـّــه

لَـقــ ًىَ ،بـيــن أَيـــدي الطائــفـيــ َنَ ،حـــريــم

()3

وهذه العادات القبيحة من دخول الحرم عراة وطوافهم حول البيت  ،تبرز الفرق بين اإلحرام بمعناه
اإلسالمي بما له من شروط وآداب وأهداف سامية  ،وبين اإلحرام الذي كان معروفا عند العرب في
()4
آد َم ُخذوا
العصر الجاهلي  ،قبل نزول القرآن وتحريمه مثل هذه العادات في قوله تعالى  ( :يا بَني َ
ِ
ٍِ
فين ) األعراف ، 37 /وقد
اشربوا َوَّل تُس ِرفوا إِنَّهُ َّل يُ ِح ُّ
ب ُ
المس ِر َ
زينَتَ ُكم عن َد ُك ِّل َمسجد َوُكلوا َو َ

أن هذه اآلية تخاطب الذين يتعرون عند طوافهم بالبيت الحرام ألنهم قالوا  :ال نعبد
ذكرت كتب التفسير ّ
اهلل في ثياب أذنبنا فيها  ،وقيل  :تفاؤال ليتعروا من الذنوب كما تعروا من الثياب  ،فكانوا على تلك

الجهالة والضاللة حتى أنزل اهلل تعالى هذه اآلية( ، )5وفي الحجة التي أمر بها الرسول _ ﷺ _ أبا
بكر قبل حجة الوداع  ،أ ّذن مؤّذن رسول اهلل في الناس ّ ( :أال ي ُح ّج بعد العام مشرك  ،وال يطوف
بالبيت عريان )

()6

___________________________________________
( )1انظر  :الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( حرم )  ،ابن األثير  ،النهاية في غريب الحديث . 365/1 :
( )8ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( حرم ) .

( )3انظر الشاهد  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة (حرم)  ،القرطبي  ،تفسير
القرطبي . 193/9:

( )4انظر  :أبو عودة  ،عودة  ،التطور الداللي بين لغة الشعر ولغة القرآن . 840 :

( )5انظر :الفخر الرازي  ،التفسير الكبير  . 64/14 :الطبري  ،تفسير الطبري  . 3414/5 :القرطبي  ،تفسير
القرطبي . 193 _ 198/9 :

( )6البخاري  ،صحيح البخاري  :كتاب التفسير  ،باب ما جاء في سورة براءة . 563/6 :
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تبين ّأنها اسم مصدر من الفعل
ا
وبعد
الح ْرم ) ّ
استعرض ماجاء في المعاجم اللغوية حول لفظة ( ُ

الح ْرم  :اإلحرام بالحج  ،مصدر أ ْحرم
ْ
أحرم ومصدره إحراما  ،وهذا ما عناه اللغويون في قولهم  ( :و ُ
الرج ُل ُي ِ
حرم إحراما )( ،)1على الرغم من َّأنهم لم يذكروا مصطلح ( اسم المصدر) صراحة ّإال ّأنه من
الح ْرم ) على الفعل أحرم  ،وهذا ما نسميه اسم مصدر .
الواضح عدم جريان ( ُ

الح ْرم ) في القرآن الكريم  ،على حين وردت لفظة ( ُح ُرم ) وهي
لم يرد ذكر اسم المصدر ( ُ

َّ
آمنوا َّل
ذين َ
واحدة من مشتقاته  ،في مواضع مختلفة من القرآن الكريم منها قوله تعالى ( :يا أَيُّـ َها ال َ

الصي َد َوأَنتُم ُح ُرٌم
تَقتُـلُوا َّ

) المائدة  ،43 /أي محرمون بالحج أو العمرة  ،أو كنتم داخل الحرم

()8

إن ُح ُرم جمع حرام (يقال  :رجل حرٌام أي ُم ْح ِرم وامرأة حرام  ،والجمع ُح ُرم  ،وهذا اللفظ يتناول
حيث ّ

الح ُرم أو في
الزمان والمكان وحالة اإلحرام باالشتراك ال بالعموم  ،يقال رجل حرام إذا دخل في األشهر ُ

أن تحريم الزمان خرج باإلجماع عن أن يكون معتب ار في تفسير هذه اآلية
الحرم أو تلبَّس باإلحرام ّ ،إال ّ
الكريمة  ،وبقي تحريم المكان  ،وحالة اإلحرام(. )3

______________________________________________
( )1انظر  :ابن منظور ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( حرم ).ابن األثير ،النهاية . 365/1 :
( )8انظر الفخر الرازي  ،التفسير الكبير . 98/18:
( )3القرطبي  ،تفسير القرطبي 116/1 :
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الـــتَــحــلَّـــة
الم ْح ِرم ِمن إحرامه ي ِح ُّل ِح ّال وحالال  :إذا خرج من حرمه  ،وأح َّل
وهو لفظ ُمشتق من الفعل ( ح ّل ُ
ُي ِح ُّل إحالال إذا َّ
الح ُرم  ،قال لبيد
حل له ما ح ُرم عليه من محظورات الحج  ،وأح َّل إذا خرج من شهور ُ

بن ربيعة :

ـهــــــا
ــج ٌ
ح َ
ـج َخـــلَـو َن َحــاللهــا َو َح َــرام َ

ـــــد َعــهـــد أَنيــســهـَــا
ـــن تَ َج َّ
ــــرَم َبــع َ
د َم ٌ

الن ْخ ِعي ِ ( :
أو من عهد كان عليه )( )8ومنه حديث َّ
أح َّل بمن أح َّل بك )
ّ
وأح َّل بك فقاتلك  ،فاحلل أنت أيضا به وقاتله وان كنت ُم ِ
حرما .

( )3

ومعناه  :من ترك اإلحرام

الح ُّل والحالل و ِ
و ِ
الحالل والحليل  :نقيض الحرام  ،ح َّل ي ِح ُّل ِح ّال  ،وأحلَّه اهلل وحلّله

ِ
ص ُ ِ
تعالى  ( :وَّل تَقولوا لِما تَ ِ
ب هـٰذا َح ٌ
لل َوهـٰذا َحر ٌام
ف أَلسنَتُ ُك ُم ال َكذ َ
َ

()1

()4

 ،ومنه قوله

) النحل  ، 771 /وأنشد

بأنه حلو حالل :
ثعلب في وصف الكالم الذي ال ريبة فيه ّ
ـــرى
تَ َّ
ـــص َــيـد بـالـحــلــو الــحـالل  ،وال ت َ

َعــلَـــى َمــك َــرٍه َيــبــدو بــهـا فَ َيــعــيـب

()5

و التَّ ِحلَّة من ( حلَّل اليمين تحليال وت ِحلَّة وت ِح ّال  ،األخيرة شاذة  :كفَّرها  ،والتَّ ِحلَّة  :ما ُكفِّر به ،

واالسم من كل ذلك ِ
الح ّل  ،وأنشد ابن األعرابي :

ـــل أَلـــي ٍ
المــعــروف ح َّ
َّــــة
وال أج َ
ــعـــــل َ

ـــدةً فـــي َّ
َوال ع َّ
النـــاظـــر الـمـتَ َغـيــب )

()6

__________________________________________
( )1ابن ربيعة  ،لبيد  ،ديوانه  . 894 :الحجج  :السنوات  .الحالل  :أشهر الح ّل ،الحرام :األشهر الحرم .
( ) 8انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( حلل) .
( )3ابن األثير  ،النهاية في غريب الحديث . 419 /1 :
( )4الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة  ( :حلل ) .
( ) 5الشاهد في  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( حلل).
( )6انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( حلل) .
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الم ِ
فرط
وتقول العرب  :ضربه تحليال  ،وضربه تعذي ار إذا لم يبالغ في ضربه  ،وهذا مثل في القليل ُ

في القلَّة  ،وهو أن يباشر من الفعل الذي ُيقسم عليه المقدار الذي ُيبُِّر به قسمه  ،مثل أن يحلف على

النزول بمكان  ،فلو وقع به وْقعة خفيفة أجزأته( ، )1قال كعب بن زهير :
ٍ
ــي الحــقَـــ ٌة
تَــخــدي َعــلَـــى َي َ
ـــســرات وه َ

ض تَـحـــليـــل
ذوابـــ ٌل َوقـــعــه َّ
ــن األَر َ

()8

الرّمة :
وبالمعنى ذاته أنشد ذو ِّ
ــصــت
قَــلــيــال َكــتَحــلـــيــل األ لَـــى ث َّ
ـــم قَــلَّ َ

ـلـيص طـائـر
ـيـمـ ٌة َرو َعـــاء تَـق َ
بـه شـ َ

()3

فقولهم :فعلته ت ِحلَّة القسم أي لم أفعل إِال بمقدارما حلَّلت به قسمي ولم أُبالِغ  ،ومنه قول طفيل الغنوي :
ود فَـــلَــم تَـــذق
أ ََرى إبـلــي َعـــافَـــت َجــد َ

ــــرةً ّإال تَــحــلَّـــ َة مــقــســــم
بــهـا قَـــط َ

()4

ٍ
لمسلم ثالثة من ولد فيلِج النار إال
يموت
وبهذا المعنى ُروي عن الرسول _ﷺ _ ّأنه قال  ( :ال
ُ
ت ِحلَّة القسم )( )5والمعنى  :ال تمسه النار ّإال مسة يسيرة مثل تحلّة قسم الحالف .
ويقال للرجل إذا أمعن في وعيد أو أفرط في فخر أو كالم ِ :ح ّال أبا فالن أي تحلّل في يمينك ،

ِ
استثن يا حالف واذكر ِح ّال( ، )6وفي حديث أبي بكر:
فجعله في وعيده إياه كاليمين فأمره باالستثناء أي

ّأنه قال المرأة حلفت أن ال تعتق موالة لها ِ (:ح ّال أ ُُّم فالن  ،واشتراها وأعتقها) أي تحلّلي من يمينك(.)7
________________________________________
( )1انظر  :ابن األثير  ،النهاية 480/1 :

( )8كعب بن زهير  ،ديوانه  . 13 :تخدي  :تسير بسرعة  ،اليسرات  :القوائم الخفاف  ،الحقة  :ضامرة .

الرّمة  ،ديوانه . 853/8 :األ لى  :اليمين والواحدة ألوة  ،قلصت به شيمة  :أشخصته طبيعة روعاء عن
( )3ذو ّ
المقام  ،يقول نام بقدر ما بين يمينه واستفتانه .
( )4طفيل الغنوي  ،ديوانه  . 76 :عافت  :كرهت  ،جدود  :اسم موضع فيه ماء .

( )5البخاري  ،صحيح البخاري  :كتاب الجنائز  /باب فضل من مات له ولد فاحتسب . 313/8 :
( ) 6انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( حلل) .
( )7انظر  :ابن األثير  ،النهاية . 481/1 :
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فإن لفظة ( ت ِحلَّة ) هي اسم مصدر من الفعل حلَّل  ،قال أبو حيان  ( :ت ِحلَّة  :مصدر
وهكذا ّ

َّ
ألن قياس فعل الصحيح العين غير المهموز هو التفعيل  ،وأصل هذا
حلل وليس مصد ار مقيسا ؛ ّ
تحللة فأُدغم )( )1وقد وردت ِ
تحلَّة القسم في معاجم اللغة للداللة على معنيين  ،أحدهما  :تحليل القسم

أن هذا هو األكثر في االستعمال اللغوي
بالكفّارة وثانيهما  :أن ُيستعمل بمعنى الشيء القليل  ،ويبدو ّ

إن معظم الشواهد اللغوية التي أوردتها المعاجم تحمل هذه الداللة  ،ومن هنا يظهر الفرق في
حيث ّ

ليبر به قسمه  ،أو أن يقوم بأداء الكفّارة
الداللة بين المصدر ( التحليل ) الذي يعني القيام بفعل ما ّ
التي تُ ِحلّه من قسمه  ،وهي كما حددتها الشريعة اإلسالمية  :إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو
تدل على الشيء الذي
تحرير رقبة  ،فمن لم يجد فصيام ثالثة أيام  ،أما اسم المصدر ( تحلّة ) فهي ّ
تُكف ُر به اليمين.

ض اللَّـهُ
وقد ورد اسم المصدر ( ت ِحلَّة ) مرة واحدة في القرآن الكريم في قوله تعالى  ( :قَد فَـ َر َ
ِ
ِ
أن ت ِحلَّة
كيم ) التحريم  . 2 /وقد أجمع المفسرون ّ
لَ ُكم تَحلَّةَ أَيمان ُكم َواللَّـهُ َموَّل ُكم َو ُه َو َ
ليم َ
الح ُ
الع ُ
()8
فكأن اليمين عقد والكفّارة ح ّل  ،فهي تُ ِح ُّل للحالف
اليمين في هذه اآلية الكريمة تعني تحليلها بالكفّارة ّ ،

حرم على نفسه  :أي إذا كفّر صار كمن لم يحلف
ما َّ

()3

 ،خاصة وان كانت اليمين في غير معروف ،

فإن اهلل _ﷻ _ فرض تحلّتها للخروج من العنت والمشقة(. )4
والعدول عنها أولى ؛ ّ

________________________________________
( )1أبو حيان  ،البحر المحيط . 815/9 :

( )8انظر  :الزجاج  ،معاني القرآن  ، 198 /5 :الزمخشري  ،الكشاف  ،155/6 :الفخر الرازي  ،التفسير الكبير :

 ، 43/30القرطبي  ،تفسير القرطبي . 10/81 :

( )3انظر  :القرطبي  ،تفسير القرطبي . 10/81 :
( )4قطب  ،في ظالل القرآن . 165 /81 :
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الـــخــلــفَـــة
اختلفه
اختلفه :أخذه من خْل ِفه  .و ْ
لفظ مشتق من قول العرب  ( :خلفه ي ْخلُفه  :صار خْلفه  ،و ْ
وخلَّفه وأ ْخلفه  :جعله خْلفه  .وخلف فالن فالنا إذا كان خلِيفته .يقال :خلفه في قومه ِخالفة .وفي

ِِ
َخ ِيه هارو َن ا ْخلُ ْفنِي فِي قَـوِمي وأ ِ
ِِ
ِ ِ
ين
التنزيل العزيزَ ( :وقَ َ
ْ َ ْ
ال ُم َ
وس ٰى ْل َ ُ
يل ال ُْم ْفسد َ
َصل ْح َوََّل تَـتَّب ْع َسب َ

)

ِ
ِّ
است ْخل ْفتُه أنا جعلتُه
األعراف . 712 /وخل ْفتُه أيضا إذا جئت بعده .ويقال :خلَّ ْف ُ
ت فالنا أُخلفُه ت ْخليفا و ْ
است ْخلفه :جعله خليفة .
خليفتي .و ْ

ف
است ْخل ْفته من شيء  .تقول :أعطاك اللّه خلفا مما ذهب لك  ،وال يقال خْلفا ؛ وأنت خْل ُ
والخل ُ
ف :ما ْ

ف
ف :الولد الصالح ي ْبقى بعد اإلنسان ،والخْل ُ
ُسوٍء من أبيك .وخلفه ي ْخلُفُه خلفا :صار مكانه .والخل ُ
()1
والخالِفةُ :الطَّالِ ُح )
و ِ
الخْلفة مصدر االختالف أي التردد  ،أي هذا خلف من هذا أو هذا يأتي بعد هذا( ، )8أو هي اسم

اإلخالف ،قال ابن منظور ِ ( :
الشجر :خرجت
وخْلفة الشجر :ثمر يخرج بعد الثمر الكثير .وأ ْخلف
من ْ
ُ
حدهما اآلخر.
له ثمرة بعد ثمرة وأ ْخلف الطائر :خرج له ر ٌ
ف أ ُ
يش بعد ريش .ورجالن ِخْلفةٌ  :ي ْخلُ ُ
و ِ
الخْلفةُ  :اختالف ِ
ف من هذا ،يذهب هذا ويجيء هذا )(. )3
الليل والنهار .أي هذا خل ٌ

و ِ
الخْلفة  :اله ْيضة  ،وهو فساد المعدة من الطعام  ،يقال  :أخذته ِخْلفة  :إذا اختلف إلى المتوضأ،

()4
الرّمة يصف ثو ار:
والخلفة ما ينبته الصيف من العشب بعدما يبس العشب الربعي  ،قال ذو ّ

ــل َحـتَـى َه َّ
ـــــز خــلـفَـتَــــه
تَــقَـيَّـ َ
ظ َّ
الـرم َ

الــبــــرد  ،مـا في َعــيــشــه َرتَـــب
ـــرُّوح َ
تَ َ

___________________________________________
( ) 1انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( خلف ) .
( )8الفراهيدي  ،معجم العين  :مادة ( خلف ) .
( ) 3ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( خلف) .
( )4الجوهري  ،الصحاح  :مادة (خلف).

هز  :نبت فاهتّز من الخضرة والليونة  .الرتب  :الغلظ .
الرّمة  ،ديوانه ّ . 66/1 :
( )5ذو ّ

()5
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طرة  :نصف ذكور ونصف إناث  ،والخلفة  :اختالف الوحوش مقبلة
ويقال  :بنو فالن ِخلفة  ،أي ِش ْ
مدبرة أي تذهب هذه  ،وتجيء هذه

()1

 ،وبه فُ ِسر قول زهير بن أبي سلمى :

ـــيــن خـــلـــفَ ًة
بهــا ااــعـــين واآلرام َيمـش َ

ــن مـن كــل َمــجــثَــم
وأط َ
الؤهـــا َيــن َهــض َ

()8

ومثله قول لبيد بن ربيعة :
الـجــــآذر خــلــفَـــــ ًة
و َ
ــع َ
الـــخــــاذالت َم َ

ــــــع الــــغــــــــزالن
واألدم َحــــــان َ
ـــيــــــــ ٌة َم َ

()3

و ِ
الخْلفة أيضا اسم مصدر من االختالف بمعنى المضادة والمخالفة  ،فقد جاء في معاجم اللغة :

( الخلفة اسم من االختالف أي خالف االتفاق  ،ويقال :القوم ِخْلفةٌ أي ُم ْختِلفون ،ويقال لكل شيئين
فان ِ
وخْل ِ
دان ِخْل ِ
وحكي  :لها ول ِ
اختلفا هما ِخْلفان  ،وقال الكسائي هما ِخْلف ِ
فتان  ،وله عبدان ِخْلفان
تان ُ ،

إذا كان أحدهما طويال واآلخر قصي ار  ،أو كان أحدهما أبيض واآلخر أسود ،وله أمتان ِخْلفان  ،ويقال
للدواب التي تختلف في ألوانها وهيئتها ِخْلفة )( ، )4قال لبيد بن ربيعة :
ــــو َّ
ـــــون خــــلـــفَـــــ ًة
ــــمــــ ٌة َو ج ٌ
أد ٌم م َ
ش َ

ــــرَار ظَـــلــيـــم
ومـــتـــى تَـــ َ
ــــمــع ع َ
شـــأ تَـــس َ
َ

()5

يتضح من خالل ما جاء في معاجم اللغة أن ِ
(خْلفة) اسم مصدر من االختالف  ،يقول الفراهيدي :
ّ
( ِ
الخلفة  :مصدر االختالف )( ،)6فمن الواضح هنا َّ
أن الخليل لم يذكر مصطلح ( اسم المصدر)
صراحة  ،ولكنه ذكره عمليا واستعماال ،فقوله  ( :الخلفة ) مصدر االختالف  ،يدل على َّأنه ( مصدر)
______________________________________________
( ) 1انظر :الجوهري  ،الصحاح  :مادة (خلف) .
( )8زهير بن أبي سلمى  ،ديوانه  . 34 :العين  :البقر  .اآلرام  :الظباء البيض الخوالص البياض  .األطالء :
واحدها طال وهو ولد البقرة وولد الظبية الصغير.

( )3لبيد بن ربيعة  ،ديوانه  . 140 :الخاذالت  :الظباء والبقر التي تخلفت لترعى أوالدها  .الجآذر أوالد البقر ،أدم :
بيض  ،حانية  :عاطفة على أوالدها .

( )4انظر  :األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ابن منظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( خلف ) .

( )5لبيد بن ربيعة  ،ديوانه  . 113 :موشمة  :صفة البقر الوحشي في قوائمها سواد  ،العرار  :صوت ذكر النعام .
( )6الفراهيدي  ،معجم العين  :مادة (خلف) .
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أوال  ،ولكنَّه مصدر قام مقام المصدر الحقيقي بفعله وعمله  ،وخالفه في بعض حروفه وهذا ما نعنيه
باسم المصدر  ،أما من حيث الداللة  ،فقد استُعمل في اللغة للداللة على معنيين  :األول بمعنى التردد
والتعاقب  ،والثاني بمعنى المضادة والمخالفة .
ورد ذكر اسم المصدر ( خلفة ) في القرآن الكريم مرة واحدة وقد جاء بمعنى التردد والتعاقب

َّ
َّ
كورا
اد أَن يَ َّذ َّك َر أَو أَر َ
َّهار ِخل َفةً لِ َمن أَر َ
اد ُش ً
يل َوالن َ
يقول تعالى َ (:و ُه َو الذي َج َع َل الل َ

)الفرقان. 12/

أي يذهب هذا ويجيء هذا فكل واحد من الليل والنهار يخلف صاحبه  ،فجعلهما _ﷻ _ يتعاقبان
توقيتا لعبادة عباده له  ،فمن فاته عمل في الليل استدركه في النهار  ،ومن فاته عمل في النهار
استدركه في الليل(. )1
في حين ذكر المصدر الصريح ( اختالف ) في سبع مواضع  ،وقد ورد في االستعمال القرآني
للداللةعلى أحد معنيين :

لف اللَّ ِ
يل َوالنَّها ِر أَفَل
ميت َولَهُ اختِ ُ
 التردد والتعاقب كما في قوله تعالى َ ( :و ُه َو الَّذي يُحيي َويُ ُعقلو َن ) المؤمنون . 82/وفي قوله تعالى ( :إِ َّن فِي اختِ ِ
تَ ِ
لف اللَّ ِ
يل َوالنَّها ِر َوما َخلَ َق اللَّـهُ فِي
يات لَِق ٍ
َرض َآل ٍ
الس ِ
ماوات َواْل ِ
وم يَـتَّقو َن ) يونس . 1 /
َّ
– أو بمعنى المخالفة كما في قوله تعالى ( :أَفَل يـتَ َدبَّرو َن ال ُقرآ َن ولَو كا َن ِمن ِع ِ
ند غَي ِر اللَّ ِـه
َ
َ
لَوجدوا ِ
الس ِ
ماوات َواْل ِ
َرض
لق َّ
فيه اختِلفًا َكث ًيرا ) النساء ، 82 /وفي قوله تعالى َ ( :وِمن آياتِِه َخ ُ
ََ
ٍ ِ ِ
لف أ ِ
مين) الروم.22/
َواختِ ُ
َلسنَتِ ُكم َوأَلوانِ ُكم إِ َّن في ٰذلِ َ
ك َآليات للعال َ

_______________________________________________________

( )1انظر  :الفراء  ،معاني القرآن  ، 871/8 :القرطبي  ،تفسير القرطبي  ، 468 _461/15 :الزمخشري ،
الكشاف  ، 366/4 :ابن كثير  ،تفسير ابن كثير . 384/3 :
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َّ
الــــذنــــب
الج ْرم  ،فقد جاء في مقاييس اللغة  ( :أ ْذنب ُي ْذنب  ،واالسم الذ ْنب وهو
اسم مصدر بمعنى ُ

()7
إن هذا من األفعال التي لم يسمع لها مصدر على
الجرم ) وقد أذنب الرجل  :صار ذا ذنب ،وقالوا ّ :

ألنه لم يسمع إذناب)( )8وهو اإلثم والمعصية والجرم  ،والجمع ُذنوب( ،)3قال النابغة الذبياني :
فعلها ؛ ّ
ـــركــــتَـــه
لَـ َكـلَّــفـتَـــنـــي َذن َ
ـــب امـــرئ وتَ َ

ــكــوى َغـيـره وهــو راتــع
َكــذي الــعـــر ي َ

()4

وقال لبيد بن ربيعة :
ـــل َ ٍ
َمــــا ك َّ
سـأَلـتَه
فَــتَ ًى
كــان أ َّ
َ
شـيء َ

ــــل َذن ٍ
َمــا ك ُّ
ـــــب فَ َـيـغـــفــــــر
فَــيـعـطـي وأ َّ

()5

ومنه قول عنترة بصيغة الجمع :
ــــد َّ
الـزَمـــان ذنـــــوب
ــســنـاتــي عــن َ
َح َ

فــــــعـــــالـــي َمـــــــ َذ َّمـــــ ٌة َو عـــــيــــــــــوب
َو َ

()6

ذنب أصله من األخذ بذن ِب الشيء أي ذيله  ،ويستعمل في كل فعل
أن ال ْ
ويرى صاحب المفردات ّ
يستوخم عقباه ؛ ولهذا يسمى َّ
الذ ْنب تبِعة اعتبا ار لما يحصل من عاقبته(. )7
ُ
بد أن يكون
بأنه اإلثم ّ ،إال ّأنه ال ّ
عرفت الذنب ّ
لم تفرق معاجم اللغة بين الذنب واإلثم  ،فقد ّ
كال من اللفظين قد ذكر في القرآن الكريم  ،فقد ورد اسم المصدر
أن ّ
بينهما فرق في الداللة  ،خاصة و ّ
___ _______________________________________________________________________

( ) 1ابن فارس  ،مقاييس اللغة  :مادة ( ذنب ) .
( )8الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( ذنب ) .

( ) 3انظر  :األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ابن منظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( ذنب ) .

كووا بعي ار غيره صحيحا  ،فيب أر
( )4النابغة الذبياني  ،ديوانه . 37 :العر  :داء يصيب اإلبل  ،كانوا إذا أرادوا عالجه َ
ذلك البعير  ،وقيل هو مثل بمعنى  :أخذتني بذنب غيري .
( )5ابن ربيعة  ،لبيد  ،ديوانه . 167 :
( )6العبسي  ،عنترة  :ديوانه . 195 :

( )7انظر  :الراغب األصفهاني  ،المفردات . 111 :
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( َّ
الذ ْنب) في القرآن الكريم بصيغة المفرد إحدى عشرة مرة  ،وبصيغة الجمع ستا وعشرين مرة  ،وقد
تبين أن َّ
الذنب في القرآن الكريم هو  ( :الفعل الخاطئ الذي يقترفه اإلنسان  ،وهو غالبا ما يندم عليه
ّ
ويتمنى ّأال يعود إليه  ،وهو ليس في خطورة اإلثم وفي تأثيره على المجتمع ككل)

ِِ ِ
نس َوَّل ٌّ
جان
ومئِ ٍذ َّل يُسأ ُ
المعنى في قوله تعالى  (:فَـيَ َ
َل َعن ذَنبه إ ٌ

()1

ويتضح هذا

) الرحمن . 34 /وفي قوله تعالى:

ِ
َّوب َش ِ
الع ِ ِ
ديد ِ
ِ
نب َوقابِ ِل الت ِ
( غافِ ِر َّ
الذ ِ
صير
قاب ذي الطَّول َّل إِلـٰهَ إَِّّل ُه َو إِلَيه َ
الم ُ

) غافر . 3/

فاآليات القرآنية التي ذكر فيها الذنب غالبا تتحدث عن خطأ اإلنسان  ،وقلما يرد فيها ذكر الكبائر
وفي هذا دليل على أن دائرة َّ
الذ ْنب أضيق في السياق القرآني من دائرة اإلثم التي تتسع لتشمل
ّ
الكبائر  ،هذا إلى جانب ما يسببه اإلثم من ضرر في الحياة اإلنسانية

()8

ويظهر هذا في قوله تعالى :

َّ
َّ ِ ِ
الح ِّق َوَّل يَزنو َن َوَمن
َّفس الَّتي َح َّرَم اللَّـهُ إَِّّل بِ َ
( َوال َ
ذين َّل يَدعو َن َم َع اللـه إلـٰ ًها آ َخ َر َوَّل يَقتُلو َن الن َ
َثاما ) الفرقان . 18/
فعل ٰذلِ َ
ك يَ َ
يَ َ
لق أ ً
وبعد َّ ،
فإن ( ال ّذنب ) اسم قام مقام مصدره الصريح ( إذناب) الذي ذكرت معاجم اللغة ّأنه لم

أن الذنب واإلثم ليسا مترادفين كما
يسمع في االستعمال اللغوي  ،وقد ثبت من خالل االستعمال القرآني ّ

قالت معاجم اللغة .

__________________________________________
( )1أبو عودة  ،عودة  ،التطور الداللي بين لغة الشعر ولغة القرآن . 385 :
( )8انظر  :المصدر نفسه . 386-385 :
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الــرســــول
الــرســالَـــة و َّ
الر ْسلة أي الرفق والتؤدة  ،ومنه التَّرسُّل في القراءة والترسيل أي
الر ْسل و ِّ
وأصل اشتقاقهما من ِّ
التحقيق بال عجلة  ،وقيل بعضه على أثر بعض  ،وترسَّل في قراءته  :اتَّأد فيها  .وتقول العرب :
اطمأن ووثق به فيما
ئد فيه كما يقال على ِهينتك  ،واسترسل إليه :
ْ
افعل كذا وكذا على ِر ْسلك  ،أي اتَّ ْ
ّ
السكون والثبات
يحدثه  ،وهو مجاز وأصله ّ

فغبنه فهو كذا )

()8

()1

 ،ومنه قوله _ﷺ _ ( أيُّما مسلم استرسل إلى مسلم

.

الرسل  :قطيعٌ من ِ
اإلبِل ق ْدر عشر ُي ْرسل بعد ق ِطيع  ،وأ ْرسلوا
الرسل  :القطيع من كل شيء  ،و َّ
و َّ
ِ
لي ِ
اإلبل أرساال .وجاؤوا ِر ْسلة ِر ْسلة أي
است ْرسل إِذا قال  :أ ْرِس ْل إِ َّ
إِبلهم إِلى الماء أرساال أي قطعا  ،و ْ
جماعة جماعة ويستعمل في الناس تشبيها

()3

 ،ومنه ما جاء في الحديث  ( :ثم دخل الناس على

رسول اهلل _ﷺ _ أرساال يصلّون عليه )(. )4
اإلرسال  :اإلطالق والتخلية واإلهمال  ،واإلرسال أيضا في اللغة  :التسليط

ِ
َرسلنَا َّ
ين تَـ ُؤزُُّهم أَزًّا
تعالى ( :أَلَم تَـ َر أَنّا أ َ
ياطين َعلَى الكافر َ
الش َ

()5

 ،وبهما فُسر قوله

) مريم  ، 83/فقد ذهب المفسرون

في قوله ) أرسلنا ) مذهبين  :أحدهما  :أَّنا خلَّينا الشياطين وِاياهم تغريهم على المعاصي وتهيجهم

بالوساوس والتسويالت فلم نع ِ
صمهم من القبول منهم ولم نمنعهم  ،ولو شاء ﷻ لمنعهم قس ار  ،والثاني:
ْ
()6
معناه أنهم أ ُْرِسلوا عليهم وقُيِّضوا لهم بكفرهم،أي سلّطناهم عليهم،وهو المذهب الراجح عند المفسرين
____________________________________

( )1انظر:ابن منظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( رسل ) .
( )8ابن األثير  ،النهاية في غريب الحديث واألثر . 656/1 :
( )3انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( رسل ) .
( )4ابن ماجة  ،سنن ابن ماجة  ، 510/1:الحديث . 1681 :
( ) 5ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( رسل) .
( )6انظر:الزمخشري،الكشاف ، 54/4 :القرطبي ،تفسير القرطبي ، 511/13 :أبو حيان ،البحر المحيط . 803/6:

149

يقول الفخر الرازي  ( :أرسلت فالنا على فالن موضوع في اللغة إلفادة ّأنه سلّطه عليه إلرادة أن
يستولي عليه  ،ويريد بقوله تعالى سلّطهم عليهم إلرادة أن يستولوا عليهم  ،فلو أرسلهم اهلل إلى الكفار
لكانوا مطيعين له بقبول قول الشياطين  ،فاهلل تعالى ما أرسل الشياطين إلى الكفار  ،بل أرسلها عليهم
واإلرسال عليهم هو التسليط إلرادة أن يصير مستوليا عليه(. )1
وِ
كأنه
اإل ْرسال  :التوجيه  ،وقد أ ْرسل إِليه  ،وبه فُسِّر إرسال اهلل _ﷻ _ أنبياءه _ عليهم السالم _ ّ
ِ ()8
وسمي الرسول رسوال
الر ُسول و َّ
الرسالة و َّ
الرسالة و َّ
أن أنذروا عبادي  ،واالسم ِّ
وجه إليهم ْ
ّ
الرسيل ُ ( ،
ت وكذلك الرسالة )( ، )3قال ُكثيِّر عزة :
ّ
ألنه ذو رسول  ،أي ذو رسالة  ،والرسول اسم من أ ْرسْل ُ
اشـون مـا بحـت عـن َدهـم
الـو َ
لَـقَـد َكـ َذ َ
ب َ

ـــرســـــــول
بـلَـيــلَــــــى وال أَر َ
سـلــتـهـــــم ب َ

()4

وقال زهير بن أبي سلمى :
ضـــت بــــه َرســـوال
ــــــر َ
فَـأَبـلــــغ  ،إن َع َ
ـــــــرٌّد
َّ
ــــــر لَــي َ
ـــــس لَــــــه َم َ
بــأن الـــشــع َ

ـــــع الــجـــوار
َبــنــي َّ
الــص َ
ــيــــداء  ،إن َنــفَ َ
ــجـــــار
إذا َو َرَد الــمــيــــــــاهَ  ،بـــــــه  ،الـت َ

()5

المتحمل في قوله :
فالرسول في األبيات السابقة بمعنى الرسالة .وذكر النابغة الرسالة بمعنى القول ُ
ســـالَــ ًة
أال أبــلــ َغــــا ذب َ
ـيــــان َعــنــي ر َ

الـحق َجـائ َــرة
فَـقَـد أَص َـب َحـت َعــن َمــن َهـج َ

وقال األعشى :
___________________________________________
( )1الفخر الرازي  ،التفسير الكبير . 858/81 :

( ) 8انظر :ابن منظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( رسل ) .
( )3األزهري  ،تهذيب اللغة  :مادة ( رسل ) .
( )4كثير عزة  ،ديوان كثير عزة . 110 :

( )5زهير بن أبي سلمى  ،ديوانه . 881 :
( )6النابغة الذبياني  ،ديوانه . 153 :

()6
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ســـالَــ ًة
أال أبــلــ َغــــا َعــنــي ح َـريــثا ر َ

الـمـحـجَّـــــة أَنـــ َكـــب
ــــك َعــــن قَــصـــــد
فَــإ ّن َ
َ

()1

ُذكرت كلمتا الرسول والرسالة في القرآن الكريم  ،فقد وردت كلمة ( الرسول ) في ثالثمائة وواحد
وثالثين موضعا بمعنى اإلنسان الذي اختاره اهلل ﷻ ليبلغ الناس رسالته وأحكام دينه  ،وفي موضع

َمين
رعو َن فَقوَّل إِنّا َر ُ
سول َر ِّ
واحد بمعنى الرسالة  ،يقول تعالى ( :فَأتِيا فِ َ
ب العال َ

) الشعراء. 71/

()8
المرسل
رسول هنا بمعنى رسالة  ،والتقدير على هذا َّ :إنا ذوو رسالة رب العالمين  ،فلو ُجعل بمعنى ُ

فلم يكن بد من تثنيته ّإنما ههنا بمعنى الرسالة فجازت التسوية فيه _ إذا وصف به_ بين الواحد والمثنى
والجمع كما يفعل بالصفة بالمصادر  ،نحو  :صوم  ،وزور

()3

.

ووردت كلمة ( الرسالة ) في عشرة مواضع  :ثالث مرات بصيغة المفرد  ،وسبع مرات بصيغة

المرسل ومنها :
الجمع  ،لتدل على القول ُ

ك َوإِن لَّ ْم تَـ ْف َع ْل فَ َما
الر ُس ُ
قوله تعالى(:يَا أَيُّـ َها َّ
ك ِمن َّربِّ َ
ول بَـلِّ ْغ َما أُن ِز َل إِل َْي َ
وقوله تعالى ( :الَّذين يـبـلِّغو َن ِر ِ
َح ًدا إََِّّل اللَّـهَ ) األحزاب. 34/
شونَهُ َوَّل يَخ َ
ساَّلت اللَّ ِـه َويَخ َ
َ َُ
شو َن أ َ

سالَتَهُ )المائدة.11/
بَـلَّغْ َ
ت ِر َ

أن داللة كل من الرسالة والرسول في القرآن الكريم لم تبتعد
وبالنظر في اآليات السابقة  ،يتبين ّ
أن االستعمال القرآني خصصهما للداللة على الرسائل السماوية التي
عما جاء في معاجم اللغة ّ ،إال ّ
ّ

أنزلها اهلل ﷻ على رسله لتبليغها للناس كافة  ( ،ما أوحى اهلل به إلى رسله من األوامر والنواهي ،
والمواعظ والزواجر  ،والبشائر والنذائر )(. )4

فإن اسمي المصدر الرسالة والرسول في معاجم اللغة وفي القرآن الكريم يدالن بالعموم على
وبعد ّ ،
حمل  ،أما المصدر الصريح إرسال فإنه يدل على أحد ثالثة معان هي التسليط
المت َّ
الشيء أو الكالم ُ
أو التخلية  ،أو التوجيه .

______________________________________________
()1األعشى  ،ديوان األعشى . 803 :

( )8انظر  :الزجاج  ،معاني القرآن  ، 15/4 :القرطبي  ،تفسير القرطبي  ،15/16 :الطبري  ،تفسير الطبري :

 ،6198/1ابو حيان  ،البحر المحيط . 9/7 :
( )3انظر  :الزمخشري  ،الكشاف . 313/4 :
( )4انظر  :المصدر نفسه . 456/8 :
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َّ
الـــزكـــاة
أصل الزكاة في اللغة من زكا يزكو زكاء  :ازداد ونما  ،وكل شيء ازداد ونما فهو يزكو زكاء(، )1
( وتقول  :هذا األمر ال يزكو بفالن زكاء  :أي ال يليق به  ،وأنشد ابن منظور :
والــمــــــال َيــزكـــو بــ َك مــســتَــكــبـــ ار

ق للــناظــــر
ـــر َ
َيـــخــتـــــال قَــــد أَش َ

والعرب تقول للفرد خسا وللزوجين اثنين زكا ؛ ألن االثنين أزكى من الواحد)( ،)2قال الكميت :
كامــــــل سنــــــوك
رجـــوك ولـــم تَــتَ َ
ال َد َنــى خــسا أو زكــا من ســـنــيك

ت فــيـــك انـغــــــــا ار
َعــشـــ ار وال َنـ َبـــ َ
()3

ــــــع فَ َــبقــوك انــتــــظـــــا ار
إلـــى أرَب ٍ

زكوا  :صلح
زكي  ،ورجال أتقياء أزكياء  ،زكا
ُ
الرجل يزكو ّ
تقي ّ
والزكاة  :الصالح  ،يقال  :رجل ّ
والزكاة  :ما أخرجته من مالك لتطهّره به  ،والفعل منه  :زّكى يزّكي تزكية( ،)4قال ابن األثير  ( :الزكاة

في اللغة  :الطهارة  ،والنماء  ،والبركة  ،والمدح  ،ووزنها فعلة كالصدقة  ،فلما تحركت الواو وانفتح ما
الم ْخرج والفعل فتطلق على العين  ،وهي الطائفة من
قبلها انقلبت ألفا  ،وهي من األسماء المشتركة بين ُ

المزّكى بها  ،وعلى المعنى  ،وهو التزكية )(. )5
المال ُ

وردت لفظة ( الزكاة ) في القرآن الكريم في اثنتين وثالثين آية  ،أما مشتقاتها األخرى فقد وردت
أن القرآن
في ثمانية وعشرين موضعا  ،وبالنظر في اآليات التي ورد فيها اسم المصدر ( زكاة ) تبين ّ
___________________________________________
( )1الفراهيدي  ،العين  :مادة ( زكو ) .

( ) 8ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( زكا ) .
( )3الكميت بن زيد  ،ديوانه  . 191/1 :يقول :تبينوا فيك السؤدد لسنة أو سنتين من مولدك فرجوا أن تكون رفيع
الذكر ولم تبلغ عشر سنين  ،ولم تنبت أسنانك بعد فرجوك أن تكون كذلك ألقل ما يعبر عنه بخسا وزكا وهو سنة أو
سنتان إلى أن صار لك أربع سنين فظهر للناس ما دلهم على ما رجوه منك وتفرسوه عند كمال سنك

( ) 4األزهري  ،تهذيب اللغة  :مادة ( زكا ) .

( )5ابن األثير  :النهاية في غريب الحديث واألثر . 787/1 :
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الكريم استعمل ( الزكاة ) في أكثر اآليات بالمعنى االصطالحي  ،منها قوله تعالى :

الزكاةَ وارَكعوا مع ِ
عين
َقيموا َّ
الصلةَ َوآتُوا َّ َ
( َوأ ُ
الراك َ
ََ ّ

) البقرة  . 13/المراد هنا الزكاة والصالة فريضتان

فأدوهما إلى اهلل  ،وايتاء الزكاة أي إعطاؤها أهلها(، )1
واجبتان ّ

وقوله تعالى ( :والَّذين هم لِ َّ ِ ِ
َّ
اهم فِي
ذين إِن َم َّكنّ ُ
َ َ ُ
لزكاة فاعلو َن ) المؤمنون .1 /وقوله تعالى ( :ال َ
ِ
ِ
الصل َة َوآتَـ ُوا َّ
اْل ِ
ك ِر َولِلَّ ِـه عاقِبَةُ اْلُموِر )
َقاموا َّ
المن َ
َرض أ ُ
المعروف َونَـ َهوا َع ِن ُ
الزكا َة َوأ ََمروا ب َ

الحج. 17/

وُذكرت لفظة الزكاة في القرآن الكريم بمعنى الصالح والطهارة في موضعين هما :

ِ
ِ
حما
َقر َ
ب ُر ً
قال تعالى ( :فَأ ََردنا أَن يُبدل َُهما َربُّـ ُهما َخ ًيرا منهُ َزكا ًة َوأ َ

) الكهف . 87 /أي أردنا أن

يرزقهما اهلل تعالى ولدا خي ار من هذا الغالم الذي قُتل دينا وصالحا وطهارة من المعاصي

وقال تعالى َ ( :و َحنانًا ِمن لَ ُدنّا َوَزكا ًة َوكا َن تَِقيًّا

()8

) مريم  . 73/أي آتيناه الطهارة من الذنوب والبركة

والتنمية في وجوه الخير والبر  ،واستعمال بدنه في طاعة ربه(. )3
أن لفظة ( الزكاة ) وهي اسم مصدر من الفعل زّكى ومصدره تزكية  ،قد اكتسبت
من الواضح ّ

معنى إسالميا هو األكثر شهرة في االستعمال اللغوي  ،فإذا اطلقت اآلن لفظة الزكاة فإنها ال تدل إال
القدر المعلوم الذي فرضه اهلل ﷻ كل عام في مال األغنياء  ،حقا
على المعنى االصطالحي وهو ْ :
للفقراء والمساكين على سبيل العبادة  ،فقد وردت ( الزكاة) في ثالثين آية لتد ّل على الزكاة المفروضة ،
_____________________________________________
( )1انظر  :الطبري  ،تفسير الطبري  ، 369/1 :الفخر الرازي  ،التفسير الكبير ، 47/3 :
أبو حيان  ،البحر المحيط  . 336/1 :القرطبي  ،تفسير القرطبي . 84/8 :

( )8الفخر الرازي  ،التفسير الكبير . 168/81 :
( )3القرطبي  ،تفسير القرطبي . 486/13 :
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أن ( الصالة من وجهة
وقد اقترنت بالصالة في سبع وعشرين آية منها  ،وفي هذا داللة على ّ

أن الزكاة من وجهة اقتصادية هما الدعامتان األساسيتان في بناء المجتمع
اجتماعية سلوكية  ،و ّ

اإلسالمي )

()1

.

أما المصدر الصريح ( تزكية ) فلم يرد ذكره صراحة في القرآن الكريم  ،في حين ورد فعله ( زّكى)
في مواضع متعددة من القرآن الكريم ليد ّل على معنى التطهير من المعاصي والذنوب  ،وذلك في قوله

ِ
ِ
ِِ
تعالى  ( :هو الَّذي بـع َ ِ
تاب
ين َرسوًَّل م ُ
ََ
نهم يَتلو َعلَي ِهم آياته َويُـ َزّكي ِهم َويُـ َعلِّ ُم ُه ُم الك َ
ث في اْل ُِّميّ َ
َُ
ِ
ض ٍ
لل ُمبي ٍن ) الجمعة. 2/
كمةَ َوإِن كانوا ِمن قَبلُ لَفي َ
َوالح َ
ِ
ِ
ك َس َك ٌن ل َُهم
صلتَ َ
ص ِّل َعلَي ِهم إِ َّن َ
ص َدقَةً تُطَ ِّه ُرُهم َوتُـ َزّكي ِهم بِها َو َ
وقوله تعالى ُ ( :خذ من أَموال ِهم َ

ليم
َواللَّـهُ َس ٌ
ميع َع ٌ

) التوبة . 723 /

إذن  ،فإن اسم المصدر ( زكاة ) لفظ أُطلق ليدل _ غالبا_ على الطائفة من المال الم َّ
زكى
ُ

بها ( وقد سمي هذا المال زكاة وهو نقص منه ؛ من حيث ينمو بالبركة أو باألجر الذي ُيثاب به
الم ِّ
زكي )( ، )8وهنا يبدو الفرق واضحا بين اسم المصدر الذي د ّل على عين  ،وبين المصدر الصريح
ُ
تزكية الذي د ّل في االستعمال على معنى التطهير من الذنوب والمعاصي .

___________________________________________________
( )1أبو عودة  ،عودة  :التطور الداللي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم . 813 :
( )8انظر  :الفخر الرازي  :التفسير الكبير . 47/3 :
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َّ
الـــــــزاد
وهو الطعام الذي ُيتخذ للسفر والحضر جميعا  ،والجمع  :أزواد و ْأزِودة وهي على غير قياس(، )1
ومنه قول الرسول _ﷺ _ لوفد عبد القيس  ( :أمعكم ِمن أزودتكم شيء ؟ قالوا  :نعم . )8().
وزودتْه
وزوده بالزاد فتزَّود تزُّودا  ،وتقول العرب  :تزَّوْد من الدنيا لآلخرة َّ ،
وتزَّود  :اتخذ زادا َّ ،
كتابا وتزَّود مني طعنة بين أذنيه

()3

 ،قال عبيد بن األبرص :
َعـــلى كــــل ٍ
حـــال َخـــــيــر زاد الـم َـزود

تَ َــزَّود مــن الــدُّنــيـــا مـــتـــاعــــــا فَ َّ
ــإنـــــــه
َ

()4

وقال األعشى :
ــت لَـــم تَـــر َحـــل بـــزٍاد مــن الـتُّقَـــى
إذا أن َ
ــكــون َكــمـثــلــــه
َنــدم َ
ــت َعــلــى أَن ال تَ َ

الــمـوت َمن قَــد تَ َــزَّوَدا
ــت َبــع َ
والقَـــي َ
ــد َ
()5
صــــدا
وا َّن َ
ـــك لَــم تـــرصــد لــمــا َ
كــان أَر َ

وقال جرير :
َبـــيـــــــك فـــيــــ َنـــــا
ـــل زاد أ
ــــــزَّود مـــث َ
تَ َ
َ

فَـــنـــعـــــــــــم َّ
َبـــيــــــــــــــك زادا
الـــــزاد زاد أ
َ
َ

()6

ويقال  :أزْدتُه بالزاد ْإزوادا( ، )7قال أبو ِخراش :
ــيـــــك بـاألَخ َــبــــار َمــن ال
وقَــــــد َيــأت َ

ـــجـــهـــــز بــالــحـــــــذاء وال تــــزيـــــــد
ت َ

___________________________________
( ) 1انظر  :األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( زود ) .
( )8ابن األثير  ،النهاية في غريب الحديث. 735/1 :
( ) 3الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( زود ) .
( )4عبيد بن األبرص  ،ديوانه . 60 :

( )5األعشى  ،ديوان األعشى . 137 :
( )6جرير  ،ديوان جرير . 164 :

( )7انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( زود ) .
( )1شرح أشعار الهذليين  . 1848/3 :وال تزيد  :أراد وال ت َزود .

()1
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الرْكب )( ، )1مث ٌل من أمثال قريش  ،ضربوه لثالثة من أجوادهم :
وجاء في األمثال  ( :أقرى من زِاد َّ
الع ّزى  ،سموا زاد
مسافر بن أبي عمرو بن أمية  ،وأبي ّ
أمية بن المغيرة  ،واألسود بن المطلب بن عبد ُ

يتزودوا معهم
ّ
الركب ألنهم كانوا إذا سافروا مع قوم لم ّ

()8

.

وردت لفظة ( َّ
الزاد ) في القرآن الكريم في آية واحدة هي قوله تعالى :

َّقوى
الز ِاد الت ٰ
( َوتَـ َزَّودوا فَِإ َّن َخ َير ّ

) البقرة . 741/لقد ذهب المفسرون في تفسيرها مذهبين  :أحدهما

تزودوا من التقوى  ،فاإلنسان له سفران  :سفر في الدنيا وسفر من الدنيا  ،فالسفر في الدنيا
ّ
أن المراد ّ
بد فيه أيضا من زاد وهو
بد له من زاد  ،وهو الطعام والشراب والمركب والمال  ،والسفر من الدنيا ال ّ
ال ّ
عما سواه  ،وهذا الزاد خير من الزاد األول ؛ألن زاد الدنيا يخلّص من
معرفة اهلل ومحبته واإلعراض ّ
عذاب موهوم  ،وزاد اآلخرة يخلص من عذاب متيقن ويوصلك إلى لذات باقية

()3

 ،فالتقوى زاد للقلوب

وترف وتشرق وعليه تستند في الوصول والنجاة
واألرواح  ،منه تقتات وبه تتقوى
ّ

()4

.

أن هذه اآلية نزلت في أناس من اليمن كانوا ال يتزودون بالطعام ويقولون  :نحن
والمذهب الثاني ّ :

تزودوا واتقوا
نحج بيت اهلل أفال يطعمنا ؟ فيكونون ّ
متوكلون  ،ونحن ّ
كال على الناس  ،والمعنى أن ّ
فإن خير الزاد التقوى(. )5
االستطعام وابرام الناس والتثقيل عليهم ّ
إن مصدره
تزود ؛ إذ ّإنه لم يجر على فعله حيث ّ
وبعد ّ ،
فإن ( الزاد ) هو اسم مصدر من الفعل ّ
تزوُد
الصريح هو التّزُّود  ،وقد ورد في االستعمال اللغوي وفي االستعمال القرآني ليد ّل على معنى ما ُي َّ
التزود يد ّل على معنى القيام بالفعل وهو اتخاذ الزاد .
به من طعام وغيره  ،في حين ّ
أن ّ
___________________________________
( )1الميداني ،مجمع األمثال  ،187/8 :والعسكري  ،جمهرة األمثال133/8 :وجاء فيه  ( :أقرى من زاد الراكب ) .
( )8انظر  :الميداني ،مجمع األمثال .187/8 :أبو أمية بن المغيرة ( زاد الركب )هو والد السيدة أم سلمة زوجة
الرسول ﷺ.

( )3انظر  :الفخر الرازي  ،التفسير الكبير  ، 118/5 :أبو حيان  ،البحر المحيط . 108/8 :
( )4قطب  ،سيد  ،في ظالل القرآن . 813/8 :

( )5انظر  :الزمخشري  ،الكشاف  ، 401/1 :القرطبي  ،تفسير القرطبي . 389/3 :
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الـــــزيــــ َنـــــــــة
الح ْسن
اسم مصدر من الفعل تزّين  ،وهي ك ّل ما ُيتزيَّن به  ،وأصل اشتقاقها من قولهم  ( :زانه ُ
يزينه زْينا  ،والزين نقيض َّ
صبي من بني عقيل يقول آلخر  :وجهي زْي ٌن ووجهك
الشين )( ، )1وقد ُسمع
ّ
ش ْي ٌن أي أنه صبيح الوجه وأن اآلخر قبيحه  ،والتقدير وجهي ذو زْي ٍن  ،ووجهك ذو ش ْي ٍن ،وجمع َّ
الزين

أزيان( ، )8قال حميد بن ثور :

ــيــس بأَزيـانــهـــا
تَـــصـــيــد َ
الــجــل َ

الــرقَــــــى
ــــابـــــت َعـــلَـــيــــــه ُّ
َج َ
َوَدل أ َ

()3

ت وتزيَّنت  ،أي ح ُسنت وبهجت  ،تزّين وازدان بمعنى وهو افتعل من
ازدانت
األرض بعشبها  ،و َّازيَّن ْ
ُ
أن التاء لما الن مخرجها ولم توافق الزاي لشدتها أبدلوا منها داال(. )4
الزينة ّ ،إال ّ
والزينة اسم جامع لكل ما ُيتزيَّن به  ،وقيل الزينة هي تحسين الشيء بغيره من لِ ْبسة  ،أو حلية أو
هيئة( ، )5قال امرؤ القيس :
الــحـــرب أ ََول مـا تَـــكـــــون فَــتــيَّــــــ ًة
َ

ــهــا لــكــل َجــهـــول
ـــعـــى بــزيـــ َنــت َ
تَـــس َ

اللهم ْأن ِزل علينا في أرضنا زينتها)
وفي حديث االستسقاء قال _ﷺ _ ( ّ

()7

()6

أي نباتها الذي يزينها .

أن الزينة الحقيقية هي ما ال يشين اإلنسان في شيء من أحواله ال في
ويرى الراغب األصفهاني ّ
الدنيا وال اآلخرة  ،أما ما يزينه في حالة دون حالة فهو من وجه ش ْين(. )1
___________________________________________
( )1انظر  :الفراهيدي  ،العين  ،الزبيدي  ،لسان العرب  :مادة ( زين ) .

( )8انظر  :األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( زين ) .
( )3حميد بن ثور ،ديوانه  . 119 :الرقى  :جمع رقية وهي العوذة .

( )4انظر  :الفراهيدي  ،العين  ،الجوهري  ،الصحاح  :مادة ( زين ) .
( )5الزبيدي  ،لسان العرب  :مادة ( زين ) .

( )6امرؤ القيس  ،ديوان امرئ القيس . 353 :
( )7ابن األثير  ،النهاية في غريب الحديث واألثر . 741/1 :
( )1الراغب األصفهاني  ،المفردات . 811 :
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ألن الناس يتزينون فيه بالمالبس الفاخرة  ،وقد ورد هذا المعنى
وسمت العرب العيد بيوم الزينة ؛ ّ
ّ

في قوله تعالى ِ َ ( :
ض ًحى
وم ا ّلزينَ ِة َوأَن يُح َ
اس ُ
قال َموع ُد ُكم يَ ُ
ش َر النّ ُ

) طه  . 34/وهو يوم عيد كان

لهم يتزينون ويجتمعون فيه  ،وقيل  :كان يوم عاشوراء  ،وقيل  :كان يوم سوق كان لهم يتزينون فيها ،

وقيل السبت  ،وقيل النيروز(. )1
ورد اسم المصدر ( الزينة ) في القرآن الكريم تسع عشرة مرة  ،في حين وردت مشتقاتها األخرى
سبعا وعشرين مرة  ،لم تختلف داللة لفظة ( الزينة ) في القرآن الكريم عن المعنى األساسي الذي
أن االستعمال
ذكرته معاجم اللغة  ،فقد وردت في القرآن الكريم لتدل على معنى ما ُيتزّين به ّ ،إال ّ
القرآني للزينة ارتبط بالمحسوس المادي من طعام وشراب ولباس وجواهر ودواب وأثاث ويظهر هذا في

ِ
ٍِ
اشربوا َوَّل تُس ِرفوا
قوله تعالى  ( :يا بَني َ
آد َم ُخذوا زينَتَ ُكم عن َد ُك ِّل َمسجد َوُكلوا َو َ

) األعراف. 37/

وقد قال المفسرون  :الزينة هنا لبس الثوب الذي يستر العورة ،فالزينة ال تحصل إال بالستر التام

سنة (، )8
للعورات  ،ولذلك صار التزيين بأجود الثياب في الجمع واألعياد ّ

وقال الزمخشري  :المراد أن

يأخذ الرجل أحسن هيئته للصالة  ،ومثل الزينة  :المشط وقيل الطيب(. )3

الدنيا يا ل َ ِ
وفي قوله تعالى  ( :فَ َخرج على قَ ِ
وم ِه في زينَتِ ِه َ َّ
الحياةَ ُّ
ثل ما
ََ َ ٰ
ذين يُريدو َن َ
قال ال َ
َيت لَنا م َ
أوتِي قارو ُن إِنَّهُ لَذو َح ٍّ
ظ َع ٍ
ظيم ) القصص . 14/فقد خرج قارون على بني اسرائيل بأظهر زينة
َ
وأكملها  ،فقيل  :خرج على بغلة شهباء عليها سرج من ذهب  ،ومعه أربعة آالف فارس على الخيول

وعليها الثياب األرجوانية ومعه الجواري عليهن الحلي والثياب الحمر(. )4

يت فِرعو َن وم ََلَه زينةً وأَمو ًاَّل فِي الحياةِ
قال
وفي قوله تعالى َ ( :و َ
موسى َربَّنا إِنَّ َ
ٰ
َ
ك آتَ َ َ َ َ ُ َ َ

ُّ
الدنيا)

يونس . 88/أي أعطيتهم مال الدنيا  ،فقد كان لهم من فسطاط مصر إلى أرض الحبشة جبال فيها
__________________________________________________
( )1انظر  :الطبري  ،تفسير الطبري  ، 5600/7 :القرطبي  ،تفسير القرطبي . 15/14 :

( )8انظر  :الفخر الرازي  ،التفسير الكبير  ، 64/14 :الطبري  ،تفسير الطبري . 3414/5 :
( )3الزمخشري ،الكشاف . 431/8 :

( )4انظر  :القرطبي  ،تفسير القرطبي  ، 383/16 :أبو حيان  ،البحر المحيط . 189/7 :
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الذهب والفضة  ،والزبرجد والزمرد والياقوت

()1

.

أن اسم المصدر ( الزينة ) لفظ أُطلق ليد ّل على كل ما ُيتزيَّن به  ،وهو في
يتضح مما سبق ّ

هذه الداللة يختلف عن المصدر الصريح ( تزيُّن ) الذي يستعمل للداللة على معنى تحسين الشيء
والقيام بفعل التزيُّن .

ـــحــــان
ســــب َ
وأصل اشتقاقه من الس َّْبح  ،والسبح في اللغة هو العوم  ،سبح بالنهر وفيه ي ْسب ُح س ْبحا و ِسباحة ،
ورجل سبوح و سابِ ٌح وجمعه ُسبحاء( ، )8وبه فسر قول أحد الشعراء :
الــس َــبحـــــــاء فــيــــــه
ــــــرق ُّ
وم ٌ
ـــاء َيـــغ َ
َ

الــخــبــوب
ســـفــيــنـــتــــه الــمــواشـــ َكــة َ
َ

()3

ثم استعمل السبح مجا از للتعبير عن الجري والذهاب والتباعد فقد جاء في تاج العروس  ( :النجوم
ِ
الفرس  :ج ْرُيهُ  ،ويقال فرس سابح  ،إذا كان حسن
تسبح في الفلك س ْبحا إذا جرت في دورانها  ،وس ْب ُح

مد اليدين في الجري )( ، )4قال امرؤ القيس يصف حصانه :
الـوَنـى
ـسح إذا مـا َّ
السـاب َحـات َعـلَى َ
م َ

ِ
بحا
السابِحات َس ً
ومن هذا المعنى قوله تعالى َ ( :و ّ

أَثَـــر َن غــبــا ار بـالـ َكديـــــد الـم َــرَّكــــل

()5

) النازعات  . 3/قيل السابحات هي المالئكة

تسبح بين السماء واألرض( ، )6وقال ابن عباس هي أرواح المؤمنين تسبح شوقا إلى لقاء اهلل ورحمته
حين تخرج

( )7

.

_________________________________________
( )1انظر  :الفخر الرازي  ،التفسير الكبير  ، 155/17 :أبو حيان  ،البحر المحيط . 115/5 :
( ) 8ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( سبح ) .

الجادة في سيرها  ،الخبوب  :من الخبب وهو السرعة في المشي .
( )3المصدر نفسه  :مادة ( سبح ) .المواشكة :
ّ
( ) 4الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( سبح ) .
سح المطر  ،الونى  :الفتور ،
سحا مثل ّ
يسح العدو ّ
س ّح  :أي ّ
( )5امرؤ القيس  ،ديوان امرئ القيس  . 80 :م َ
الكديد  :ما غلظ من األرض  ،الم َّ
ركل  :الذي ركلته الخيل بحوافرها  ،فأثارت الغبار لصالبتها وشدة وقعها .
( )6ابن كثير ،تفسير ابن كثير . 466/4 :

( )7القرطبي  ،تفسير القرطبي . 41/88 :
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ثم اتسع معنى التباعد حتى صار يشمل البعيد الذي ال تدركه العين وأوضح مثل على ذلك في
أن اهلل ﷻ بعيد عن إدراك اإلنسان
التصور اإلنساني هو اهلل  ،فصار التسبيح يعني ذكر اهلل  ،وذلك ّ

له  ،أو ّأنه_ سبحانه _ بعيد عن كل ما ال ينبغي له
عز وج ّل  :سبحان اهلل وبحمده )
ّ

()8

()1

إن أحب الكالم إلى اهلل
 ،قال -ﷺ ّ ( -

 ،ومن هنا ُعرف معنى التسبيح على ّأنه التنزيه والتبرئة  ،قيل

سبحان اهلل معناه  :تنزيه اهلل تعالى عن كل ما ال ينبغي أن يوصف به
رب من كل سوء وأبرئك
الصاحبة والولد  ،أو أنزهك يا ّ
ـــم ســبــحــا َنـا َيــعـود لَــه
ســبــحــا َنـــه ث َ

()4

()3

وقيل :تنزيها هلل من

أمية بن أبي الصلت :
 ،قال ّ
ي والــجــمــد
َّــح الـجــود ُّ
ســب َ
وقَــبــلَــنا َ

()5

والعرب تقول  :سبحان من كذا إذا تعجبت منه  ( ،كأنما يريد المتكلم إذا قال _ سبحان اهلل _ أن
عما سمع أو يبرئه مما تكلم به )( ، )6قال األعشى يهجو علقمة بن عالثة :
ّ
ينزه سمعه أو لسانه ّ
ـــمــة الــفاخـــر
ســب َ
ــحــان مــن َعـــلـــقَ َ

أقـــــــول لَ َّـمـــــا جــــاءنـــــي فَــــخــــــره

()7

ومعنى هذا البيت العجب من علقمة إذ يفخر على عامر بن الطفيل .
ت اهلل تسبيحا وسبحانا  ،فالمصدر تسبيح واالسم سبحان  ،يقول أبو حيان  ( :سبحان
سب ْح ُ
ويقال ّ :

 :اسم وضع موضع المصدر  ،وهو مما ينتصب بإضمار فعل من معناه ال يجوز إظهاره  ،وهو من
األسماء التي لزمت النصب على المصدرية )

()1

 ،وقال ابن جني  :سبحان اسم علم لمعنى البراءة

________________________________________________
( )1أبوعودة  ،عودة  ،التطور الداللي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم . 111:

( )8المنذري  ،مختصر صحيح مسلم  ، 503 :الحديث رقم . 1907:

( ) 3انظر  :الفراهيدي  ،العين  ،األزهري  ،تهذيب اللغة  :مادة ( سبح ) .
( ) 4انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( سبح ) .

( )5أمية بن أبي الصلت  ،ديوانه  . 376 :الجودي  :جبل في الجزيرة استوت عليه سفينة نوح عليه السالم .
الجمد  :جبل في نجد .

( )6أبوعودة  ،عودة  ،التطور الداللي بين لغة الشعرالجاهلي ولغة القرآن الكريم . 111 :
( )7األعشى  ،ديوان األعشى . 143 :

( )1أبو حيان  ،البحر المحيط . 816/1 :
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والتنزيه بمنزلة ُعثْمان ِ
وع ْمران  ،اجتمع في سبحان التعريف واأللف والنون  ،وكالهما علة تمنع
()1
أن سبحان اسم علم معدول عن المصدر ؛ إذ ّإنه ال يطاوع حركات
من الصرف  ،ومعنى هذا ّ

اإلعراب وال يعرف باأللف والالم  ،وليس له فعل  ،وقد حمل في تطوره عن المعنى األساسي ثالث
معان  :األول  :معنى ذكر اهلل  ،والثاني  :التنزيه والتبرئة هلل ﷻ عن كل نقص  ،والثالث  :معنى

التعجب مما ُيسمع أو ُيشاهد .

ورد اسم المصدر ( سبحان ) في القرآن الكريم إحدى وأربعين مرة  ،في حين وردت مشتقاته
المسبحون في اثنين وخمسين موضعا ،
سبح ،
ويسبحون  ،وسب ْ
ِّحه  ،وتسبيح  ،و ّ
ّ
األخرى مثل ّ :
يتبين ّأنها ترددت على المعاني الثالثة السابقة
وبالنظر في اآليات التي وردت فيها لفظة ( سبحان ) ّ
التي تطورت عن المعنى األساسي  ،ففي معنى التسبيح و الذكر  ،قال تعالى :

ِ
حين تُصبِحو َن
حين تُمسو َن َو َ
سبحا َن اللَّـه َ
(فَ ُ

) الروم ، 71/يرى بعض المفسرين أن المقصود

أن المقصود هو الحض على الصالة في هذه األوقات  ،وقد روي
باآلية الذكر والدعاء  ،وبعضهم يرى ّ

أن في اآلية تنبيه على أربع صلوات  :المغرب والصبح والعصر والظهر  ،أما العشاء
عن ابن عباس ّ

هي في آية أخرى

()8

تضمنها من ذكر التسبيح
 ( ،وفي تسمية الصالة بالتسبيح وجهان  :أحدهما  :لما
ّ

في الركوع والسجود  ،والثاني مأخوذ من السُّبحة وهي الصالة )

()3

وقد رويت نصوص ورد فيها

التسبيح بمعنى الصالة منها قول عائشة  -رضي هللا عنها  ( : -ما رأيت رسول اهلل  -صلى اهلل عليه
()4
ك
اهم فيها ُسبحانَ َ
سبح ُس ْبحة الضحى قطّ واِّني ألُسّب ُحها )  .وفي قوله تعالى َ ( :دعو ُ
وسلم ّ -
ِ
يسبحوا اهلل ويحمدوه  ،ويكون
لم ) يونس ،72/أي ال عبادة ألهل الجنة ّإال أن ّ
اللَّ ُـه َّم َوتَحيَّتُـ ُهم فيها َس ٌ

ذلك على سبيل االبتهاج ؛ إذ ال تكليف في الجنة(. )5

____________________________________________
( ) 1انظر :ابن منظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( سبح ) .
( )8انظر  :القرطبي  ،تفسير القرطبي . 401/16 :
( )3المصدر نفسه . 409/16 :

( )4البخاري  ،صحيح البخاري  ،كتاب الصالة  ،باب التهجد . 810/8 :

( )5انظر  :الفخر الرازي  ،التفسير الكبير ، 47_ 46/17 :أبو حيان  ،البحر المحيط . 38/5 :
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وفي معنى التبرئة والتنزيه عن كل ما ال ينبغي أن يوصف به  :قوله تعالى :

السماو ِ
ات
( َوقالُوا اتَّ َخ َذ اللَّـهُ َولَ ًدا ُسبحانَهُ بَل لَهُ ما فِي َّ

َواْل ِ
َرض ُكلٌّ لَهُ قانِتو َن ) البقرة . 771/

وعلوا و ارتفاعا عن ذلك
أي تنزيها وتبريئا من أن يكون له ولد ّ ،

()7

.

وقوله تعالى  ( :وجعلوا بينَهُ وب ِ ِ
ِ ِ ِ
ضرو َن ﴿ُ ﴾٨٥١سبحا َن
َمح َ
سبًا َولََقد َعل َمت الجنَّةُ إِنَّـ ُهم ل ُ
َ َ َ َ ََ َ
ين الجنَّة نَ َ
َّ ِ
ِ
أن هناك
عما قاله الكفار من ّ
اللـه َع ّما يَصفو َن ) الصافات .734 – 738/أي تنزيها وتبرئة هلل ّ
مصاهرة وقرابة بين المالئكة واهلل ج ّل وتعالى(. )8
وفي معنى التعجب قال تعالى :

ف أَو تَرقى فِي َّ ِ
ماء ولَن نُ ِ
يت ِمن ُزخر ٍ
ِ
َك بَ ٌ
ؤم َن لِ ُرقِيِّ َ
( أَو يَكو َن ل َ
ٰ
قرُؤهُ
الس َ
ك َحتّ ٰى تُـنَـ ِّز َل َعلَينا كتابًا نَ َ
ُ
ش ًرا َرسوًَّل ) اإلسراء. 43/أي قل أيها النبي متعجبا من فرط كفرهم
نت إَِّّل بَ َ
قُل ُسبحا َن َربّي َهل ُك ُ

واقتراحاتهم  :سبحان ربي ما أنا ّإال بش ار  ،رسوال أتبع ما يوحى إلي من ربي  ،ويفعل اهلل  ،ويفعل اهلل

ما يشاء من هذه األشياء التي ليست في قدرة البشر
أما

المصدر

الصريح

(

تسبيح

)

()3

فقد

.
ورد

ذكره

في

القرآن

الكريم

مرتين

:

السبع واْلَرض ومن في ِه َّن وإِن ِمن َش ٍ
مدهِ
يء إَِّّل يسبِّح بِح ِ
سبِّ ُح لَهُ َّ
الس ُ
َُ ُ َ
ماوات َّ ُ َ ُ َ َ
َ
في قوله تعالى ( :تُ َ
ِ
فورا ) اإلسراء. 11/
َولـٰكن َّل تَف َقهو َن تَ َ
ليما غَ ً
سبيح ُهم إِنَّهُ كا َن َح ً

َرض والطَّير صافّ ٍ
َن اللَّـهَ يسبِّح لَهُ من فِي َّ ِ
وفي قوله تعالى  ( :أَلَم تَـ َر أ َّ
ات ُكلٌّ قَد
َُ ُ َ
السماوات َواْل ِ َ ُ
ِ
فعلو َن ) النور. 17 /
ليم بِما يَ َ
َعل َم َ
صلتَهُ َوتَ َ
سبيحهُ َواللَّـهُ َع ٌ
أن هذه الصيغة قد تخصصت في القرآن
ويظهر من خالل اآليات التي ورد فيها المصدر ( تسبيح ) ّ
____________________________________________
( )1الطبري  ،تفسير الطبري . 661/1 :
( )8القرطبي  ،تفسير القرطبي . 111/11 :
( )3المصدر نفسه . 177/13 :
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لمعنى الذكر والتنزيه  ،و صيغة ( سبحان ) قد تخصصت لهذه المعاني أيضا  ،إضافة إلى معنى
أن لفظة سبحان فيها معان ليست في المصدر تسبيح  ،فالمصدر الصريح يفيد توكيد
التعجب ّ ( ،إال ّ

سبح تسبيحا أي أنه قام بهذا الفعل بكل توكيد
الفعل  ،ولكنه ال يد ّل على استم ارره ودوامه  ،فقولنا ّ :

تنزه اهلل عن كل نقص وعن
فإنها تعني ّ
لكنه ال ُيشعر بأنه قام به مرة أخرى  ،أما قولنا  :سبحان اهلل ّ
كل سوء دائما  ،فهي صفة من صفات اهلل الدائمة ) (. )1

الــســلَم
الــســلــم َّ ،
الــــســــالم  ،الـــســلــم َّ ،
َّ
وتعود في أصلها إلى سلم  ( :السين والالم والميم معظم بابه من الصحة والعافية فالسالمة  :أن
السالم ؛ لسالمته مما يلحق
ي ْسلم اإلنسان من العاهة واألذى  ،قال أهل العلم  :اهلل جل ثناؤه هو َّ
()8
الحية تسلُمه سْلما  :لدغته  ،والسليم وهو اللديغ
المخلوقين من العيب والنقص والفناء )  .وسلمتْه ّ

وفي تسميته قوالن  :أحدهما أنه أسلم لما به  ،والقول اآلخر أنهم تفاءلوا بالسالمة

()3

.

السَّالم في لغة العرب أربعة أشياء فمنها  :السَّالم جمع سالمة  ،ومنهاالسَّالم اسم من أسماء اهلل
السالم
تبارك وتعالى  ،ومنها السَّالم  :شجر قوي عظيم سمي سالما لسالمته من اآلفات  ،ومنها ّ

التحية
بمعنى
ّ

()4

 ،وهو المقصود في هذا البحث .

السالم  :أي التحية  ،هو اسم من التسليم  ،ومعناه الدعاء لإلنسان بأن يسلم من اآلفات في دينه
ّ

()5
أن اهلل مطلع عليكم ؛ فال تغفلوا  ،وقيل معناه  :اسم
ونفسه  ،وتأويله التخليص  ،وقيل  :معناه ّ

السالم عليك إذ كان اسم اهلل تعالى ُيذكر على األعمال توقعا الجتماع معاني الخيرات فيه وانتفاء
____________________________________________
( )1انظر  :أبوعودة  ،عودة  ،شواهد في اإلعجاز القرآني . 845 :
( ) 8ابن فارس  ،مقاييس اللغة  :مادة ( سلم ) .
( ) 3ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( سلم ) .
( ) 4األزهري  ،تهذيب اللغة  :مادة ( سلم ) .
( ) 5الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( سلم ) .
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عوارض الفساد عنه  ،وقيل معناه  :سلِمت مني فاجعلني أسلم منك ( ، )1قال عنترة العبسي :
شـــاك
ــحــق َمـــن أَنــ َ
ريــح الــحــجاز ب َ
َ

وحــيــي َمــن َحـيَّــاك
ردي َّ
ــالم َ
الــس َ

()8

وقال النابغة الذبياني :
الل فَــــــال تَــلَـجــــي
فَــإن
الــــد َ
كـــــان ّ
َ

ـالـــســــــالم
و إن
داع فَـب َّ
الـــــو َ
َ
كـــــان َ

()3

السالم تحية الموتى )( ، )1وفيه إشارة إلى ما جرت
وفي الحديث  ( :قل السالم عليك ؛ ّ
فإن عليك ّ
به عادتهم في المراثي  ،فكانوا يقدمون ضمير الميت على الدعاء له  ،ومنه قول الشاعر:
ـس بـن عـاصــم
َعــلَي َ
سـالم الــلـه  ،قَــي َ
ـك َ

َّمـا
ــمــتــه مــا َ
ش َ
ــــــاء أَن َيــتَ َـرح َ
َو َرح َ

()8

وقول الذي رثى عمر بن الخطاب – رضي اهلل عنه: -
ٍ
وبــارَكــــــت
ـالم مـن أ
َعــلَي َ
ـك َ
َمـــيــــر َ ،
س ٌ

ذاك األديـــم الـم َـم َّزق
َيــد الــلـه فــي َ

()3

المسلِّم على القوم يتوقع الجواب  ،وأن يقال له  :عليك السالم  ،فلما كان الميت
وقد فعلوا ذلك ّ
ألن ُ
()4
السنة النبوية  ،فال تختلف في تحية األموات
ال يتوقع منه جواب جعلوا السالم عليه كالجواب  ،أما ّ

صح عن النبي -ﷺ ّ -أنه قال في تحية األموات  ( :السَّالم على أهل ِّ
الديار من
واألحياء  ،فقد ّ

منا والمستأخرين )(. )5
المؤمنين والمسلمين ويرحم اهلل المستقدمين ّ

إذن  ،فالسالم الذي هو التحية اسم مصدر من سلّم()6؛إذ َّ
إن مصدره الجاري عليه هوتسليم كعلّم
تعليما،أماالسَّالم من سلَّم فلم يجر على فعله ،وهوما اصطلح علماء العربية على تسميته اسم المصدر.
__________________________________________________________________

( )1ابن األثير  ،النهاية في غريب الحديث واألثر . 791/1 :

( )8انظر الشاهد في  :ابن منظور ،لسان العرب  :مادة ( سلم ) ،ابن قيم الجوزية  ،بدائع الفوائد  173/8 :ابن
األثير  ،النهاية في غريب الحديث واألثر . 791/1 :

( ) 3المصادر نفسها  ،والصفحات نفسها .

( ) 4ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( سلم ) .

( )5المنذري  ،مختصر مسلم  ، 134 :الحديث رقم . 497 :

( )6عضيمة  ،محمد  ،دراسات ألسلوب القرآن الكريم  :ق، 8ج. 337/ 3
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ورد اسم المصدر( السَّالم ) في القرآن الكريم ثالثا وأربعين مرة  ،وكان عدد المرات التي ورد فيها

بمعنى التحية عشرين مرة  ،منها قوله تعالى :

ِ
َّ
لم
ذين يُؤمنو َن بِآياتِنا فَـ ُقل َس ٌ
جاء َك ال َ
( َوإِذا َ

كم) األنعام . 31/
َعلَي ُ

نادوا أَصحاب ِ
طمعو َن
وقوله تعالى َ ( :و َ
الجنَّة أَن َس ٌ
َ َ
لم َعلَي ُكم لَم يَد ُخلوها َو ُهم يَ َ
صبَرتُم
وقوله تعالى َ ( :س ٌ
لم َعلَي ُكم بِما َ

) األعراف. 11/

ِ
عم عُقبَى ال ّدا ِر) الرعد. 21/
فَن َ

أما المصدر الصريح ( تسليما ) فقد ورد ذكره في القرآن الكريم ثالث مرات  ،مرتين بمعنى
االستسالم واالنقياد  ،ومرة واحدة بمعنى التحية في قوله تعالى :

ِ
َّ
ِ
صلّوا َعلَ ِيه َو َسلِّموا
آمنوا َ
( إِ َّن اللَّـهَ َوَملئ َكتَهُ يُ َ
ذين َ
صلّو َن َعلَى النَّب ِّي يا أَيُّـ َها ال َ

سليما)
تَ ً

األحزاب .31/وقوله  :وسلّموا تسليما أمر واجب  ،ولم يجب في غير الصالة فيجب فيها وهو قولنا :
السالم عليك أيها النبي في التشهد  ،وذكر المصدر للتأكيد ليكمل السالم عليه

()1

.

ومن هنا يظهر الفرق الداللي بين المصدر الصريح ( تسليم ) الذي يفيد معنى توكيد الفعل ،
أن في
واسم المصدر ( السالم) الذي يحمل في طياته معنى االستم اررية والدوام  ،هذا باإلضافة إلى ّ

قولنا  ( :تسليم ) داللة على الحدث ومن قام به  ،أما اسم المصدر ( سالم ) فإنما يدل على الحدث

أن المصدر في قولك  :سلّم تسليما بمنزلة تكرار الفعل ،
وسر هذا الفرق ّ
وحده يقول ابن القيم ّ ( :

فكأنك

قلت  :سلّم سلّم والفعل ال يخلو عن فاعل أبدا  ،وأما اسم المصدر فإنما جردوه لمجرد الداللة

على الحدث )(. )8
ويذكر ويؤنث ،
السْلم ُّ :
السْلم و َّ
السْلم  :اسما مصدر من المسالمة ِّ ( ،
ِّ
الصْلح  ،يفتح ويكسر ُ ،
وأصله من االستسالم واالنقياد )

()3

 ،قال األعشى :

_______________________________
( )1الفخر الرازي  ،التفسير الكبير . 889/85 :

( )8ابن قيم الجوزية  ،بدائع الفوائد . 137/8 :

( )3الجوهري  ،الصحاح  ،األزهري  ،تهذيب اللغة  :مادة( سلم ) .
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ب َبــيـ َنـ َنـا
الــحــر َ
ــعـثـوا َ
َبــنــي َعــمــنـا ال تَــب َ

الـرفــض وارمــوا إلـى الـسـلــم
َك َــرد َرجــيــع َّ

()1

وقال زهير بن أبي سلمى :
ــم واسـعــا
َوقَــد قــلـتـما :إن نـدرك الـسـل َ

ب ٍ
ــن األَمــــر َنــســلَــم
ــمال ومـعــروف م َ

()8

احد ال ُيسال ُم مؤمن دون مؤمن )
ومنه كتابه-ﷺ  -بين قريش واألنصار ( :وا َّن ِسْلم المؤمنين و ٌ
()3
عدوهم باجتماع ملئهم على ذلك
أي  :ال ُيصالح واحد دون أصحابه  ،واّنما يقع الصُّلح بينهم وبين ّ

المسالِم ،وتقول  :أنا ِسْلم لمن سالمني  ،وقوم ِسْل ٌم وسْل ٌم  :مسالمون  ،قال الشاعر :
( والسِّلم بالكسرُ :
َّ
ــــــــم
أ َنــــائـــــــــل إنــــنــــــــــــــــي ســــــــــــل ٌ

ـــبـــلـــــــــي ســــــــلــمـــــــي)
ألهــــــلــــــك فـــــاق َ

()4

السْلم ) في القرآن الكريم بمعنى الصُّلح مرتين  ،وذلك في:
ورد اسم المصدر ( َّ

لس ِ
ليم
لم فَاجنَح لَها َوتَـ َوَّكل َعلَى اللَّ ِـه إِنَّهُ ُه َو َّ
قوله تعالى َ (:وإِن َجنَحوا لِ َّ
ميع َ
الس ُ
الع ُ

) األنفال. 17/

يقول  :إن مالوا  -يعني الذين نبذ إليهم عهدهم  -إلى المسالمة  ،أي الصلح  ،فمل إليها(. )5

الس ِ
لم َوأَنتُ ُم اْلَعلَو َن
وقوله تعالى ( :فَل تَ ِهنوا َوتَدعوا إِلَى َّ

) محمد . 33 /أي ال تدعوا إلى الصلح

والمسالمة  ،وتكونوا أول الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها  ،وأنتم القاهرون لهم والعالون عليهم

()6

والسِّلم أيضا بمعنى اإلسالم  ،فهي اسم مصدر من الفعل أسلم الذي مصدره إسالم  ،وقد استعمل

السْلم بهذا المعنى  ،قال أخو كندة :
العرب ِّ
ــمـا
َد َعــــوت َع
ــــشـــيرتي لـلســـــلــــــم لَ ّ
َ

َأرَيــــتــهـــــــــم تَ َــولَّـــــــــوا مــدبــــريـنـــــــــــــا

()7

__________________________________________________________________

( )1األعشى  ،ديوان األعشى  . 305 :الرفض  :اإلبل الراعية وحدها  ،ارموا  :من أرمأ أي دنا .

( )8زهير بن أبي سلمى  ،ديوانه . 41 :

( )3ابن األثير  ،النهاية في غريب الحديث واألثر . 799/1 :

( )4انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( سلم ) .
( )5القرطبي  ،تفسير القرطبي. 68/10 :
( )6المصدر نفسه . 819/19 :

( )7انظرالشاهد في  :ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق  ،851/9 :انظر :ابن منظور  ،لسان العرب مادة ( سلم ) .
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ومثله قول امرئ القيس بن عابس :
فَــلَـســــــت م َــبـــــدال بــالــلـــــــــه َرَّبــــــا

وال مـــســتَـــبــدال بــالــســلــــــم ديـــ َنـــــــا

()1

(السْلم ) بمعنى اإلسالم في القرآن الكريم مرة واحدة  ،وذلك في قوله تعالى :
وقد وردت لفظة ِّ

َّ
آمنُوا اد ُخلوا
ذين َ
( ياأَيُّـ َها ال َ

الش ِ
لم كافَّةً وَّل تَـتَّبِعوا ُخطُ ِ
الس ِ
وات َّ
يطان ) البقرة . 228/السِّلم هنا
فِي ِّ
َ

بمعنى اإلسالم  ،وأصلها من االنقياد  ،وفيها خطاب للمسلمين أن دوموا على اإلسالم فيما تستأنفونه

من العمر  ،وال تخرجوا عنه  ،وال عن شيء من شرائعه (.)8
ويأتي السَّلم بمعنى االستسالم واالنقياد  ،وقد جاء في تاج العروس  ( :السَّلم  :االسم من التَّسليم
وهو بذل الرضا في الحكم )

()3

أن ثمانين رجال من أهل مكة هبطوا
 ،ومن هذا ما ُروي في الحديث ( ّ

على النبي -ﷺ  -وأصحابه من جبال التنعيم عند صالة الفجر ليقتلوهم  ،فأخذهم رسول اهلل
ﷺ  -سلما  ،فأعتقهم )( )4قال الخطابي  :السَّلم ويريد به االستسالم واالنقياد واإلذعان  ،فهم لميؤخ ُذوا عن صلح  ،واّنما ِ
أخذوا قه ار وأسلموا أنفسهم عج از  ،وهومصدر يقع على الواحد واالثنين

والجميع(.)5

ورد ذكر ( السَّلم ) بمعنى االستسالم واالنقياد في القرآن الكريم أربع مرات  ،منها قوله تعالى :

( َولَو َ َّ
السلَ َم فَما َج َع َل
َسلَّطَ ُهم َعلَي ُكم فَـلَقاتَلوُكم فَِإ ِن اعتَـ َزلوُكم فَـلَم يُقاتِلوُكم َوأَل َقوا إِلَي ُك ُم َّ
شاء اللـهُ ل َ
بيل ) النساء  ، 42 /فإن لم يتعرضوا لكم وألقوا إليكم السَّلم  ،أي االنقياد
اللَّـهُ لَ ُكم َعلَي ِهم َس ً
واالستسالم  ،فما أُِذن لكم في أخذهم وقتلهم(. )6

________________________________________
( )7انظر الشاهد في  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( سلم ) .
( )8الفخر الرازي  ،التفسير الكبير . 884/5 :
( )3الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( سلم ) .

( )4أبو داود  ،سنن أبي داود  ، 67/8 :الحديث رقم . 8611 :
( )5ابن األثير  ،النهاية . 799/1 :

( )6انظر  :الزمخشري  ،الكشاف  ، 184/8 :الفخر الرازي  ،التفسير الكبير . 831/10 :
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ِ
نهم ما كانوا يَفتَرو َن
ومئِ ٍذ َّ
السلَ َم َو َ
ض َّل َع ُ
وفي قوله تعالى َ ( :وأَل َقوا إِلَى اللَّـه يَ َ

) النحل. 81/

فقد أظهر المشركون االستسالم والخضوع هلل يوم القيامة  ،وزال عنهم ما زّين لهم الشيطان  ،وما كانوا
يؤملون من شفاعة آلهتهم
ِّ

()7

.

والسَّلم هو أيضا اسم مصدر وضع موضع اإلسالم أوالتسليم وهو بمعنى السَّلف  ( ،وقد أسلم في
الشيء وسلَّم وأسلف بمعنى واحد  ،واالسم السَّلم  ،يقال  :أسلم وسلَّم إذا أسلف وهو أن تعطي ذهبا
ٍ
أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلّمته إليه )
وفضة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم  ،فكأنك قد ْ

()8

 ،وفي حديث ابن عمر – رضي اهلل عنهما ّ ( -أنه كان يكره أن ُيقال  :السَّلم بمعنى السَّلف  ،ويقول:
عز َّ
وجل -عن أن
ضن باالسم الذي هو موضع الطاعة واالنقياد هلل – ّ
اإلسالم هلل – ّ
عزوج ّل ) -كأنه ّ
يسمى به غيره  ،وأن يستعمل في غير طاعة اهلل

()3

.

الــــــشــــــرك
الشركة أو َّ
الش ِركة وتعني مخالطة الشريكين  ،يقال  :اشتركا بمعنى
هي لفظة مأخوذة من ِّ ْ
تشاركا ،وقد اشترك الرجالن وتشاركا وشارك أحدهما اآلخر  ،قال الشاعر(: )4
ص
العـص َرَيـيـــن مـقَــلـــ ٌ
على كل َنهـد َ

شاركـــــا
َ
وجــر َ
داء َيــ َأبـــى َربُّهــــــا أن ي َ

ِّ
الم ِ
شارك  ،والجمع أشراك وشركاء
بمعنى يأبى أن يشاركه أحد في الغنيمة  .والش ْرك والشريك بمعنى ُ
قال المسيب(: )5
ـــن فــي قــــرى قَـــســـر
شــــركــــا بمـــاء الــــ َّذوب َيــجـ َمـعـــــه
فـي َ
ــم َ
طــود أَي َ
______________________________________________________
( )1القرطبي  ،تفسير القرطبي . 409/18 :
( ) 8ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( سلم ) .
( )3النهاية في غريب الحديث . 101/ 1 :

( ) 4ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( شرك ) .
( )5المصدر نفسه .
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وقال لبيد بن ربيعة :
شــف َـعـــا
تَـطيـــر عـدائـــد األشـــراك َ

ــــر  ،و َّ
ــــامـــــــة لـلــغــــــالم
َووت َا
الــــز َع َ

()1

وشاركت فالنا أي صرت شريكه  ،واشتركنا وتشاركنا في كذا وش ِرْكته في البيع والميراث أ ْشرُكه ش ِركة
واالسم ِّ
الش ْرك( ، )8قال النابغة الجعدي :
وشــ َاركــنــــا قـ َريـشـــاً في تــقاهــــــا

وفــي أَحـســابهــــا شــــر َك العنـــــان

()3

أن معاذا أجاز بين أهل اليمن ِّ
ومنه ما جاء في الحديث َّ ( :
الش ْرك ) أي االشتراك في األرض  ،وهو
أن يدفعها صاحبها إلى آخر بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك(. )4
ويقال في المصاهرة  :رغبنا في ِشرِك ُكم ِ
وص ْه ِرُكم أي مشاركتكم في النسب  ،ويقال  :فالن شريك
ْ

فالن إذا كان متزوجا بابنته أو بأخته  ،وهو الذي يسميه الناس الختن

( )5

 .وطريق ُم ْشترك  :يستوي

فيه الناس  .واسم ُم ْشترك  :تشترك فيه معان كثيرة كالعين ونحوها فإنه يجمع معاني كثيرة

(. )6

وأ ْشرك باهلل  :جعل له شريكا في ربوبيته  -تعالى اهلل عن الشركاء واألنداد – واالسم ِّ
الش ْرك(. )7

وشرك اإلنسان في الدين ضربان

()1

:

 -أحدهما الشرك العظيم  ،وهو إثبات شريك هلل تعالى  ،وذلك أعظم كفر ومنه قوله تعالى :

ِ
ِ َّ
شر َك بِ ِه
( إ َّن اللـهَ َّل يَغف ُر أَن يُ َ

وي ِ
ك لِ َمن يَشاءُ ) النساء18 /
غف ُر ما دو َن ٰذلِ َ
ََ

_____________________________________________________

يعادونه في شرك الميراث  ،شفعا  :سهمان  .وت ار  :سهما .
( )1لبيد بن ربيعة  ،ديوانه  . 808 :العدائد  :الذين ّ
( ) 8انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( شرك ) .

( )3النابغة الجعدي  ،ديوانه  . 164 :شرك العنان فهو أن يخرج كل واحد من الشريكين دنانير أو دراهم مثل ما
يخرج صاحبه ويخلطاها ويأذن كل واحد منهما لصاحبه بأن يتجر فيه.

( )4ابن األثير  ،النهاية في غريب الحديث . 168/1 :
( )3األزهري  ،تهذيب اللغة  :مادة ( شرك ) .

( )6انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( شرك ) .
( ) 7انظر  :الفيروزابادي  ،القاموس المحيط  ،ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( شرك ) .
( )1انظر  :الراغب األصفهاني  ،المفردات . 860 – 895 :
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وقوله تعالى ( :إِنَّهُ َمن يُش ِرك بِاللَّ ِـه فَـ َقد َحَّرَم اللَّـهُ َعلَ ِيه اجلَنَّةَ

) المائدة. 12/

 والثاني ِّ :الش ْرك الصغير  ،وهو مراعاة غير اهلل معه في بعض األمور  ،وهو الرياء والنفاق المشار

إليه بقوله تعالى  ( :وما ي ِ
ؤم ُن أَكثَـ ُرُهم بِاللَّ ِـه إَِّّل َو ُهم ُمش ِركو َن
َ ُ

) يوسف . 721/يقول الفخر الرازي :

أن اهلل خالقه و ارزقه  ،وهو
أن اهلل رّبه  ،و ّ
( ليس أحد يعبد مع اهلل غيره إال وهو مؤمن باهلل ويعرف ّ
يشرك به )( . )1ومنه قوله -ﷺ ِّ ( : -
الش ْرك أخفى في أمتي من دبيب َّ
النمل ) يريد به الرياء في

العمل  ،فكأنه أشرك في عمله غير اهلل

()8

ِ
ِ
ولكن
 ،وقوله -ﷺ  ( : -الطيرة ش ْرك  ،وما منَّا ّإال ّ ،

اهلل يذهبه بالتَّ ُّ
وكل )( ، )3جعل التطير شركا باهلل في اعتقاد جلب النفع ودفع الضرر ،وليس الكفر باهلل
؛ألنه لو كان كف ار لما ذهب بالتوكل(. )4
أن لفظة ( ِّ
الشرك ) هي اسم مصدر من الفعل اشترك  ،أو شارك  ،أو أشرك
يتضح مما سبق ّ

أن مصطلح
وهي لم تجر على ِّ
أي من األفعال السابقة  ،وقد استعملها العرب بمعنى االشتراك ّ ( ،إال ّ
ِّ
الشرك باهلل لم يعرف ّإال بعد نزول القرآن الكريم ؛ ألن عقيدة التوحيد لم تكن معروفة لديهم  ،على حين
كانت عبادة األصنام واألوثان شائعة بينهم(. )5
ُذكر اسم المصدر ( ِّ
الشرك ) في القرآن الكريم في خمس آيات  ،وقد ورد في ثالث آيات منها
بمعنى ِّ
الش ْركة أو التشارك في الشيء  ،وذلك في اآليات اآلتية :

َرض وما لَهم في ِهما ِمن ِش ٍ
الس ِ ِ
قال تعالى َّ( :ل يَملِكو َن ِم َ
ثقال َذ َّرةٍ فِي َّ
رك َوما لَهُ
ماوات َوَّل في اْل ِ َ ُ
ِ
نهم ِمن ظَهي ٍر ) سبأ . 22 /بين تعالى أنه اإلله الواحد  ،الذي ال شريك له  ،بل هو المستقل باألمر
مُ
____________________________________________
( )1الفخر الرازي  ،التفسير الكبير . 889/11 :

( )8ابن األثير  ،النهاية في غريب الحديث واألثر . 168/1 :

( )3ابن ماجة،سنن ابن ماجة ،351/8 :الحديث . 3531 :أبو داود ،سنن أبي داود  ،410/8:الحديث. 3910:
( ) 4ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( شرك ) .

( )5أبوعودة  ،عودة  ،التطور الداللي بين لغة الشعر ولغة القرآن . 874 :
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وحده  ،من غير مشارك وال منازع من اآللهة التي ُعبدت من دونه  ،فهم ال يملكون شيئا استقالال وال
على سبيل الشركة  ،وليس هلل من هذه األنداد من عون يعينه بشيء( ، )1وقد تكرر هذا المعنى في

قوله تعالى ( :قُل أَرأَيتُم ُشركاء ُكم الَّذين تَدعو َن ِمن ِ
دون اللَّ ِـه أَروني ماذا َخلَقوا ِم َن اْل ِ
َرض أَم ل َُهم
َ
َ َ ُ َ
ِ
الس ِ
لى بـيِّـنَ ٍ
ت ِمنهُ ) فاطر. 12/
ِش ٌ
رك فِي َّ
ماوات أَم آتَ ُ
يناهم كتابًا فَـ ُهم َع ٰ َ
وقوله تعالى (:قُل أَرأَيتُم ما تَدعو َن ِمن ِ
دون اللَّ ِـه أَروني ماذا َخلَقوا ِم َن اْل ِ
رك فِي
َرض أَم ل َُهم ِش ٌ
َ

الس ِ
ماوات
َّ
بِاللَّ ِـه

) األحقاف. 1/

بينما جاء بمعنى ِّ
قال لُقما ُن َِّلبنِ ِه َو ُه َو يَ ِعظُهُ يا بُـنَ َّي َّل تُش ِرك
الش ْرك باهلل في قوله تعالى َ ( :وإِذ َ

إِ َّن ِّ
ظيم ) لقمان  . 73 /يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه  ،وأحبهم إليه
الش َ
لم َع ٌ
رك لَظُ ٌ

فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف ؛ ولهذا أوصاه أوال بأن يعبد اهلل وحده وال يشرك به شيئا  ،ثم قال
إن ِّ
الش ْرك هو أعظم الظلم ( )8؛ ألن التسوية بين من ال نعمة ّإال هي منه  ،ومن ال نعمة
محذ ار له ّ :
(. )3
منه البتّة وال ُيتصور أن تكون منه هو ظلم ال ُيكتنه ِعظمه

وفي قوله تعالى  ( :إِن تَدعوهم َّل يسمعوا ُدعاء ُكم ولَو س ِمعوا ما استَجابوا لَ ُكم وي ِ
يام ِة
ََ َ
وم الق َ
َ
َ َ َ
ُ َ َ
يك ُفرو َن بِ ِشركِ ُكم وَّل يـنبِّئ َ ِ
خبي ٍر ) فاطر. 71/
ثل َ
َ َُ ُ
َ
كم ُ

____________________________________________
( )7ابن كثير  ،تفسير ابن كثير . 536 /3 :
( )8المصدر نفسه . 444/3 :
( )3الزمخشري  ،الكشاف . 11/5 :
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الصــــداقـــــــة
ــدقَــــة َّ ،
َّ
الــــص َ
ِ
ِّدق
صداقا  ،والص ْ
ص ُدق ص ْدقا وص ْدقا وت ْ
أصل اشتقاقهما من فعل واحد هو ( صدق )  .صدق ي ْ
َّ
وصدقه  :قبِل قوله  ،وصدقه الحديث  :أنبأه بالصدق ( ، )1وفي المثل  ( :صدقني ِس َّن
نقيض الكذب ،
ب ْك ِره )( . )2وكل ما ُن ِسب إلى الصَّالح والخير أُضيف إلى الصدق  ،فقيل  :هو رجل ِ
ص ْدق  ،وصديق
وخمار ِ
ص ْدق ِ
ص ْدق  ،وسيف ِ
ص ْدق  ،وكذا امرأةُ ِ
ِ
ص ْدق( ، )3وفي هذا المعنى قال األعشى :
َيــروح فَــتَى صــد ٍ
ق َو َيــغــدو َعــلَــيـهــم

ـــان مـــن س ٍ
بــمـلء جــفَ ٍ
ــدفَّـــق
ــديــف ي َ
َ

()4

ِّدق فيضاف إليه ذلك الفعل الذي يوصف به
ويعبَّر عن كل فعل فاضل  ،ظاه ار وباطنا بالص ْ
ُ

()5

من ذلك قوله تعالى ( :ولََقد بـ َّوأنا بني إِسرائيل مبـ َّوأَ ِ
ص ٍ
دق
َ َُ
َ َ َ
وقوله تعالى ( :وقُل ر ِّ ِ
دق وأَخ ِرجني مخرج ِ
ص ٍ
ِ ٍ
دق ) اإلسراء . 82 /
ُ ََ
ب أَدخلني ُمد َخ َل ص َ
َ َ

) يونس . 43/أي أنزلناهم منزال صالحا .

()6
المتص ِّدق هو
الصَّدقة  :ما تص َّد ْقت به على الفقراء  ،أو ( ما أعطيته في ذات اهلل للفقراء  .و ُ

ِّقين
المتَ َ
الذي يعطي الصدقة  ،ومنه قوله تعالى َ ( :وتَ َ
ص َّدق عَلَينا إِ َّن اللَّـهَ يَج ِزي ُ
صد َ

) يوسف. 88/

وذكر ابن األنباري ّأنه جاء تص َّدق بمعنى سأل  ،وأنشد :
ـــدارهـــــــم
ــــو ا َّنــهــم رزقـــوا َعــلَـــى أَق َ
َولَ َ

ــصــدَّق
لَـــلَق َ
ـــرى َيــتَ َ
ـــيـت أكــثَ َــر َمـــن تَ َ

()7

_________________________________________
( ) 1ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( صدق ) .

الفتي من اإلبل  .وأَصله أن رجالً أَراد بيع َبك ٍر له فقال للمشتري
( )8الميداني  ،مجمع األمثال  . 398/1 :البكر :
ّ
ند البكر فصاح به صاحبه :ه َدع وهذه كلمة َّ
 :إنه جمل ،فقال المشتري :بل هو َبكٌر ،فبينما هما كذلك إذ َّ
يسكن بها

صغار اإلبل إذا نفرت ،فقال المشتري :صدقَني س َّن َبكره.
( ) 3الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( صدق ) .

( )4األعشى  ،ديوانه . 885 :الجفان  :جمع جفنة وهي القصعة التي يقدم فيها الطعام  ،السديف  :شحم السنام .
( )5الراغب األصفهاني  ،المفردات . 877 :

( )6انظر  :ابن فارس  ،مقاييس اللغة  ،األزهري  :تهذيب اللغة  :مادة ( صدق ) .
( )7تنطق الهمزة في كلمة ( أ ّنهم ) همزة وصل لضرورة الوزن .

172

المعطي متص ِّدق والسائل متص ِّدق وهما سواء  ،لكن حذاق النحويين ينكرون أن يقال
وقال بعضهم ُ :
يجوزونه )(. )1
للسائل متص ِّدق وال ِّ
والصدقة ما يخرجه اإلنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة  ،لكن الصدقة في األصل تقال

للمتط َّوع به
ُ

()8

 ،وبهذا المعنى قال األعشى يمدح النبي -ﷺ : -

ـــب ونــائــ ٌل
قـــــات َمـــا تَــغ ُّ
ــد ٌ
صَ
لَـــه َ

ــعــه َغــدا
ـس َعــطــاء َ
الــيوم مــان َ
ولَــي َ

()3

المص ِّدق )
وفي الحديث قال -ﷺ  ( -ال ُيؤخذ في الصدقة ه ِرمة وال ت ْيس ّإال ما شاء ُ

()4

،

المص ِّدق هو آخذ الصدقات ( هو وكيل الفقراء في القبض فله أن يتصرف لهم بما يراه مما يؤدي إليه
وُ

اجتهاده )(. )5

ِّ
متصدق يقول
أن الصدقة ال تقتصر على ما تعطيه للفقراء  ،وانما يقال لمن يسامح بحق له :
ويبدو ّ

صاحب المفردات  ( :ويقال لما تجافى عنه اإلنسان من حقه َّ
تصدق به )( ، )6ومثال ذلك قوله تعالى :

َنف بِاْل ِ
ِ
َّ
َّفس بِالن ِ
الس ِّن
الس َّن بِ ِّ
َنف َواْلُذُ َن بِاْلُذُ ِن َو ِّ
العي ِن َواْل َ
ين بِ َ
َّفس َو َ
الع َ
( َوَكتَبنا َعلَيهم فيها أَن الن َ
ِِ
ِ
ِّ
.فالمتصدق هو صاحب الحق
ارةٌ لَهُ ) المائدة13/
صاص فَ َمن تَ َ
روح ق ٌ
َو ُ
الج َ
ص َّد َق به فَـ ُه َو َك ّف َ
ومستوفي القصاص  ،والتَّص ُّدق كفارة للمتص ِّدق  ،أي من َّ
تصدق بجرحه يكفر عن ذنوبه

()7

.

َّدقة  ،والصَّداق  ،والصِّداق  :مهر المرأة
ُّدقة  ،والص ْ
ُّدقة  ،والص ْ
َّدقة  ،والص ُ
الصَّدقة  ،و الص ُ
_______________________________________________
( ) 1ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( صدق ) .
( )8الراغب األصفهاني  ،المفردات . 871 :
( )3األعشى  ،ديوان األعشى . 137 :
( )4البخاري  ،صحيح البخاري  ،كتاب الزكاة  ،367/8 :أبو داود  ،سنن أبي داود  490/1 :حديث رقم . 1567 :
( )5ابن األثير  ،النهاية في غريب الحديث . 19/8 :
( )6الراغب األصفهاني  ،المفردات . 871 :
( )7انظر  :أبو حيان  ،البحر المحيط 509/3 :
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وجمعها في أدنى العدد ِ
أصدق المرأة حين تزوجها أي جعل لها صداقا
ص ُدق ،وقد ْ
ْ
أصدقة  ،والكثير ُ

()1

ص ُدق النساء َّ
فإنها لو كانت م ْك ُرمة في الدنيا أو تقوى
وفي حديث عمر بن الخطاب قال  ( :أال تغالوا بِ ُ

النبي  -ﷺ  -ما أصدق رسول اهلل امرأة من نسئه  ،وال أصدقت امرأة
عند اهلل  ،لكان أوالكم بها
ّ
من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية )(. )8
فإن ( الصَّدقة ) اسم مصدر من الفعل تص َّدق ومصدره التَّص ُّدق  ،والصدقة كما جاء في
وبعد ّ ،

معاجم اللغة هي ما يعطى للفقراء والمساكين ؛ وذلك تقربا هلل تعالى ونيل رضاه  ،ومن هنا يمكن
أن (الصَّدقة ) من األلفاظ التي ُعرفت وانتشرت بعد نزول القرآن الكريم  ،وقد يتسع مفهوم
القول ّ

الصدقة في اإلسالم ليشمل كل خير يقدمه لآلخرين  ،فقد علّمتنا سنة النبي -ﷺ َّ -
أن إماطة

األذى عن الطريق صدقة  ،والتبسُّم في وجه اآلخرين صدقة  ،واألمر بالمعروف صدقة . ...
لقد ورد ذكر (الصَّدقة ) في القرآن الكريم خمس مرات بصيغة المفرد  ،وثماني مرات بصيغة الجمع
يتصدق به المرء عن نفسه وماله ومن ذلك :
لتدل أيضا على ما
ّ
وقد وردت في السياق القرآني ّ

قوله تعالى  ( :قَـو ٌل َّمعر ٌ ِ
ص َدقَ ٍة يَـ ْتبَـعُ َها أَ ًذى
وف َوَمغْف َرةٌ َخ ْيـ ٌر ِّمن َ
ْ ُْ

ِ ِ
يم ) البقرة. 213/
َواللَّـهُ غَن ٌّي َحل ٌ

الص َد ِ
ب ُك َّل َك ّفا ٍر أ ٍ
َثيم
الربا َويُربِي َّ
قات َواللَّـهُ َّل يُ ِح ُّ
مح ُق اللَّـهُ ِّ
وقوله تعالى  ( :يَ َ
ِ
ِ
ص َدقَةً تُطَ ِّه ُرُهم َوتُـ َزّكي ِهم بِها
وقوله تعالى ُ ( :خذ من أَموال ِهم َ

) البقرة. 211/

) التوبة. 723/

إذن  ،فاسم المصدر ( الصَّدقة ) يد ّل على ما ُيتص َّدق به  ،وهو بذلك يختلف في داللته عن
المصدر الصريح ( التَّص ُّدق ) الذي ُّ
ُّ
التصدق .
يدل على الحدث وهو القيام بفعل
أصدق  ،وقد وردت في القرآن
أما ( الص ُ
َّدقة ) بمعنى مهر المرأة فهي اسم مصدر من الفعل ْ
ن نِحلَةً ) النساء . 1/قال
ص ُدقاتِ ِه َّ
ِّساء َ
الكريم مرة واحدة بصيغة الجمع في قوله تعالى َ ( :وآتُوا الن َ
________________________________________________
( ) 1ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( صدق ) .
( )8أبو داود  ،سنن أبي داود  ، 640/1 :الحديث رقم . 8106 :
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هن عطية واجبة عن طيب نفس منكم
َّدقات جمع الص ُ
أبو إسحق الص ُ
َّدقة  ،أي أعطوا النساء مهور ّ

()1

.

والصَّداقة هي اسم مصدر من الفعل صادق الذي مصدره مصادقة أو ِ
صداق (والصَّداقةُ

والمصادقةُ :المخالّة .وصدقه النصيحة واإلخاء  :أمحضه له .وصاد ْقتُه مصادقة ِ
وصداقا  :خالْلتُه ،
ْ
ُ
ُ
ُ
الصداقةُ مصدر الصِ
َّ
المودة والنصيحة وتصادقا في الحديث
َّديق ،واشتقاقُه أنه صدقه
واالسم الصَّداقة .و َّ
المودة )
وفي
ّ

()8

 ،قال األعشى :

ــــيـــل إذا لَــــم
طــع
َولَـقَـد أَقـــ َ
َ
الـــخـــل َ

ـــــاء الــصـــداق
أَرج َوصـــــال َّ
إن َ
اإلخ َ

()3

صادق لك  ،والجمع صدقاء وصدقان وـأصدقاء و ِ
الصَّديق هو الم ِ
أصادق( ، )4قال جرير :
ُ
ُ
الـــرقَـــادا
ــنـــاك بـالحـــسن ُّ
أ ََبــــت َعــي َ

ق والــبـــــالدا
ت األصـــــــــاد َ
َوأَنـــــــ َكــــــــر َ

()5

والصَّديق يقال للواحد والجمع والمؤنث  ،وأنشد الليث (: )6
إذا َّ
نــاس و َّ
ــــــرٍة
الــزمـان بــغ َّ
الــنـاس ٌ

ــم ٍ
ــديــق مــســاعــف
َواذ أ ُّم َع َّ
ص ٌ
ــار َ

واستعمل جرير لفظة الصديق للتعبير عن جمع المؤنث في قوله :
وبـنـا
الهـوى ث َـم ارتَ َـمـي َ
ـن قـل َ
َد َعـو َن َ

صــديـــق
بــأَســـهـــم أعــداء َ ،وه َّ
ـــن َ

()7

ِ
ِ
ديق َح ٍ
ص ٍ
ميم
عين َ ٠وَّل َ
وفي القرآن الكريم استعمله للجمع في قوله تعالى  ( :فَما لَنا من شاف َ

الشعراء. 727 -722/

_______________________________________________
( )1انظر  :القرطبي  ،تفسير القرطبي  ، 44- 43/6 :الفخر الرازي  ،التفسير الكبير . 117- 116 /9 :
( )8انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( صدق ) .
( )3األعشى  ،ديوان األعشى . 811 :
( )4ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( صدق ) .
( )5جرير  ،ديوان جرير  . 168 :الحسن  :موضع في بني ضبة سمي بهذا لحسن الشجر فيه .
( )6ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( صدق ) .
( )7جرير  ،ديوان جرير . 493 :

)
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واستعمله رؤبة للجمع في قوله :
ــهـــــا
ــح لــلعــجـــــوز َعـــــن َ
تَــ َن َ
طــريــق َ

ـــهــــا
ـــبـــلَـــت رائ َ
قَــد أَق َ
ـــحــــ ٌة مـــن ســوق َ

َدعــــهـــا فَـــمـــا َّ
صـــديــقـــهـــا
الــنـــحــو ُّ
ي مــن َ
َ

( )1

اختص بها اإلنسان دون غيره تقوم على ِ
المودة
ص ْدق االعتقاد في
فالصداقة اسم لعالقة
َّ
ّ
فإنه لفظ يدل
مفهومها تد ّل على استمرار هذه العالقة ودوامها  ،أما المصدر الصريح ( المصادقة ) ّ
()8

 ،وهي في

لكنه ال يتضمن معنى االستم اررية الذي يتضمنه اسم المصدر ( الصداقة ) .
على المشاركة ّ ،

الـــطَّــاقَــــــة
القدرة على الشيء  ،وقد طاقهُ ط ْوقا وأطاقهُ إطاقة  ،وأطاق عليه  ،واالسم الطّاقة  ،وهو في طوقي
أي في و ْسعي  ،قال الليث  :الطوق و الطاقة اسم لمقدار ما يمكن أن يفعله المرء بمشقة منه وأنشد(:)3
ـــل امــرئ مـجـــاه ٍ
ك ُّ
ــــد بـــطَـــوقــــــه

َّ
ـــروقــــــه
والــثــور َيـــحــمـــي أنـــفَـــــه ب َ

يطيق إطاقة وطاقة  ،كما يقال طاع يطوع ط ْوعا وأطاع يطيع
يطوق ط ْوقا  ،وأطاق
يقال  :طاق
ُ
ُ

إطاعة و طاعة  ،والطاقة والطاعة اسمان يوضعان موضع المصدر( ، )4قال األعشى :
كــــان ذا الـــطــاقَــــة بالـــثّــقـــــل إذا

صـــفَــح
ض َّ
َ
الــمـــرء َعـــنـه َو َ
ـن َمــولَـــى َ

()5

قواني عليه( ، )6ومنه قول الرسول -ﷺ  -عندما راجعه أبو
طوقني اهلل أداء حقّه  :أي ّ
ويقال ّ :
ت ذلك )( )7أي ليته ُج ِعل ذلك داخال في طاقتي وقدرتي(.)1
ت ّأني طُ ِّوْق ُ
قتادة في الصوم  ( :ود ْد ُ
____________________________
( )1العجاج  ،رؤبة  ،ديوان رؤبة بن العجاج . 1069/8 :
( )8انظر  :الراغب األصفهاني  ،المفردات . 871 :
( ) 3ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( طوق ) .
( )4األزهري  ،تهذيب اللغة  :مادة ( طوق ) .

صد وأعرض .
ضن  :بخل  .المولى  :بمعنى الصديق  .صفح عنه ّ :
( )5األعشى  ،ديوان األعشى ّ . 839 :
( )6الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( طوق ) .
( )7أبو داود  ،سنن أبي داود  ، 737 /1 :الحديث رقم . 8485 :
( )1ابن األثير  :النهاية في غريب الحديث . 187/1 :
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أن لفظة ( الطّاقة ) هي اسم مصدر من الفعل أطاق ومصدره إطاقة  ،وهي في
يتضح مما سبق ّ

معاجم اللغة غير محددة الداللة ؛ فقد قال بعضهم هي بمعنى القدرة على فعل الشيء  ،ومن المعلوم

أن القدرة على الشيء تعني القيام به بيسر وسهولة ،وبعضهم جعلها تقع فيما يثقل على اإلنسان أداؤه .
ّ
أما االستعمال القرآني  ،فقد حدد مفهوم الطاقة  ،فقد ورد اسم المصدر ( طاقة ) في القرآن الكريم
()1
جاوَزهُ ُه َو
مرتين ّ
ليعبر عن (أقصى الجهد ونهاية االحتمال )  ،وذلك في قوله تعالى ( :فَـلَ ّما َ
جالوت وج ِ
وم بِ
َّ
نودهِ ) البقرة . 214 /وفي قوله تعالى َ ( :ربَّنا
آمنوا َم َعهُ قالوا َّل طاقَةَ لَنَا اليَ َ
َ َُ
ذين َ
َوال َ
ح ِّملنا ما َّل طاقَةَ لَنا بِ ِه ) البقرة . 281/قال المفسرون  :الطاقة هي المشقة الفادحة  ،وان كان
َوَّل تُ َ

مستطاعا حملها( ، )8أي التحملنا يا ربنا من التكاليف ما ال يمكن احتماله ّإال بمشقة شديدة وكلفة
عظيمة ؛ خوفا من التضييع والتفريط

()3

.

فالطاقة في القرآن الكريم هي أن يقوم المرء بعمل ما بمزيد من العناء والجهد  ،وال يتم عمله ذلك
ّإال بعد أن يستفرغ فيه كل قوته وكل جهده  ،وقد يعجز عن ذلك أيضا

()4

 ،ولذلك فقد وردت اإلطاقة

فيمن يثقل عليهم صيام رمضان من المسنين والمرضى ؛ فجعل اهلل لهم رخصة باإلفطار والفدية  ،قال

ِ
َّ
عام ِمسكي ٍن
ذين يُطيقونَهُ فديَةٌ طَ ُ
تعالى َ ( :و َعلَى ال َ

) البقرة . 781/قالوا  :نزلت في الذين

يصومونه جهدهم وطاقتهم  ،ومبلغ وسعهم مثل الشيخ الكبير  ،والعجوز الهرمة  ،والمريض الذي ال

يرجى برؤه  ،وحكم هؤالء اإلفطار والفدية

(.)5

_______________________________________________
( )1قطب  ،في ظالل القرآن . 844/1 :

( )8انظر  :الفخر الرازي  ،التفسير الكبير  ، 159/7 :أبو حيان  ،البحر المحيط . 315/8 :
( )3الطبري  ،تفسير الطبري . 1659/8 :

( )4انظر  :أبو عودة  ،عودة  ،التطور الداللي بين لغة الشعرالجاهلي ولغة القرآن الكريم .
( )5انظر :ابن كثير ،تفسير ابن كثير  ، 815/1:الزمخشري  ،الكشاف  ،311/1 :أبو حيان  ،البحر المحيط :

. 43/8
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الــــعـــذاب
َ
وأصله من قول العرب  :عذب الرج ُل وال ِـحمار والفرس يعِذب ع ْذبا وع ُذوبا ،فهو ِ
عاذ ٌ
ُ
ُ ْ ُ
ُ
ب والجمعُ
ش .ويعِذب الرج ُل عن األكل ،فهو ِ
ب :لم يأْكل من ِش َّد ِة العط ِ
عاذب :ال
وب والجمعُ ُع ُذ ٌ
وب ،وع ُذ ٌ
ُع ُذ ٌ
ْ ُ
صائم وال ُم ْف ِطٌر .ويقال للفرس وغيره :بات ع ُذوبا ِإذا لم يأْكل شيئا ولم يشرب(. )1
ِ
ب من القول في الع ُذوب انه الذي
صو ُ
والقول في الع ُذوب والعاذب انه الذي ال يأْكل وال يشرب ،أ ْ
يمتنع عن األكل لعط ِشه(. )8
أعذبه إعذابا  ،وع ّذبه تعذيبا  :منعه وفطمه عن األمر  ،وكل من منعته شيئا
عذبه عنه ع ْذبا  ،و ْ

أعذبته وع ّذبته
فقد ْ

()3

 .والعذاب  :النكال والعقوبة  ،يقال  :ع ّذبته تعذيبا وعذابا( ، )4قال عنترة :

الــمـــال مـــالـــكــــم والــ َعــبــــد َعبــــدكـــــــــــم

اليــــــوَم َمــصـــروف
فَ َهـل َعـــذابـــ َك َعـــ ّني َ

()5

وقال زهير بن أبي سلمى :
ـــيــت
َو َخــلــفَـهــا
ٌ
ســـائـق َيــحـدو إذا َخــش َ

ــذاب تَــم ُّ
ـب والـعــنـقَــا
ـــد ُّ
الــصــل َ
الــــع َ
مـــنــه َ

()6

ِ
فالعذاب أصله من الع ْذب وهو المنع  ،فسمي العذاب عذابا ؛ لمنعه الم ِ
عوده ِ
لمثل ُجرمه
عاقب من
ُ

ومنعه غيره من مثل فعله

()7

 ،وقيل أصله من الع ْذب  ،فع ّذبته أي أزلت ع ْذب حياته  ،وقيل أصل

التعذيب إكثار الضرب بعذب ِة السوط  :أي طرفها (.)1

____________________________________________
( )7انظر  :الفراهيدي  ،العين  ،ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( عذب ) .
( ) 8األزهري  ،تهذيب اللغة  :مادة ( عذب ) .

( ) 3الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( عذب ) .

( ) 4الفيروزابادي  ،القاموس المحيط  ،ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( عذب ) .
( )5عنترة العبسي  ،ديوان عنترة. 111/ :
( )6زهير بن أبي سلمى  ،ديوانه . 57 :

( )7ا لزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( عذب ) .
( )1الراغب األصفهاني  ،المفردات . 387 :
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أن ( العذاب ) هو اسم مصدر وضع موضع التعذيب  ،وهو في معاجم اللغة
يتبين مما سبق ّ

العقاب الذي يناله اإلنسان عن عمله السيء  ،بمنعه عن كل ما يتمناه من الخير  ( ،ثم اتُسع فيه
فسمي ك ّل ألم فادح عذابا وان لم يكن نكاال يرتدع به الجاني عن المعاودة )

()1

.

ذكر اسم ا لمصدر ( عذاب ) في القرآن الكريم ثالثمئة وعشرين مرة هذا باإلضافة إلى مشتقاته
األخرى التي ذكرها القرآن الكريم  ( ،والعذاب في القرآن الكريم هو الجزاء الذي يناله اإلنسان عن
عمله السيء ويكون في الدنيا ويكون في اآلخرة )

()8

ويتضح هذا في قوله تعالى :

ِ
اآلخرةِ
َّ
ُع ِّذبُـ ُهم َعذابًا َشدي ًدا فِي ُّ
ذين َك َفروا فَأ َ
(فَأ ََّما ال َ
الدنيا َو َ
ذاب ُمستَ ِق ٌّر
كرًة َع ٌ
وفي قوله تعالى َ ( :ولََقد َ
صبَّ َح ُهم بُ َ

ِ ِ
ين ) آل عمران. 31/
َوما ل َُهم من ناصر َ

) القمر. 38/

أن العذاب في االستعمال القرآني يغلب عليه أن يكون في اآلخرة
ّإال ّ

وردت فيها لفظة العذاب تحدثت عن جزاء اآلخرة  ،يقول تعالى :

()3

أن معظم اآليات التي
؛ إذ ّ

ِ
َّ
ذين
دين فيها َّل يُ َخ َّف ُ
ف َع ُ
نه ُم َ
الع ُ
ذاب َوَّل ُهم يُنظَرو َن ) البقرة  . 712/ويقول تعالى َ ( :وال َ
(خال َ
اما ) الفرقان . 13/
يَقولو َن َربَّـنَا اص ِرف َعنّا َع َ
َّم إِ َّن َعذابَها كا َن غَر ً
ذاب َج َهن َ
بد هنا من اإلشارة إلى الفرق الداللي بين المصدر الصريح ( التعذيب ) الذي يدل على الحدث
وال ّ
المع ِّذب  ،أما اسم المصدر ( العذاب) فيد ّل على الحدث
ومن قام به ؛ فيد ّل التعذيب على العذاب و ُ

وحده .

________________________________________
( )7اتظر  :الفخر الرازي  ،التفسير الكبير . 60/8:
( )8أبو عودة  ،عودة  ،التطور الداللي بين لغة الشعر ولغة القرآن . 394 :
( )3المصدر نفسه . 394 :
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ــــرة
الــــــعــــش َ
عاشرتُه معاشرة  ،واعتشروا  ،وتعاشروا
اسم مصدر وضع موضع المعاشرة  ،فهو من قولهم ( :
ْ

بمعنى تخالطوا )( ، )1قال طرفة :

شــطَّــــــت َنــــــــواهــــــــا َم َّ
ـــــــرةً
فلَـــئــن َ

ــعــلَى َعــهـــــد َح ٍ
ــبــيــب مــعـــتَـشــــــر
لَ َ

()8

وقال الشاعر :
ــع ُّ
ــــــد مــنـــهـــم
بــعــش َــرت َ
ام ت َ
ــك الـــكـــــر َ

فـــــاء
الــو َ
فَـــال تَ َــرَيــــــن لـــ َغــيــرهـــــم َ

()3

العشير لفظة تطلق على القبيلة  ،والقريب  ،والصديق  ،والجمع ُعشراء  ،وعشير المرأة  :زوجها
و ُ
ألنه يعاشرها وتعاشره كالصديق والمصادق( ، )4قال ساعدة بن جؤية :
رأتـه عــى َي ٍ
ـــاب َأرســهـــا
ــأس وقَــد َ
ش َ

ــلهــوان َعــشــيرهــا
ــصــدَّى ل َ
َوحــي َن تَ َ

()5

األدنون  ،وقيل هم القبيلة والجمع عشائر  ،واختلف في مأخذه  ،فقيل :
وعشيرة الرجل  :بنو أبيه ْ
من ِ
العشرة أي المعاشرة ألنها من شأنهم  ،أو من العشرة الذي هو العدد لكمالهم  ،أو ألن ع ْقد نسبهم

كعقد العشرة  .وم ْعشر الرجل  :أهله  ،والم ْعشر  :الجماعة  ،متخالطين كانوا أو غير ذلك  ،قالوا
الم ْعشر كل جماعة أمرهم واحد نحو معشر المسلمين  ،ومعشر المشركين( )6قال ذو اإلصبع العدواني :
ٍ
مــائــة
ــــد َعـــلَى
وأنـتــم َمــعــ َ
ـــر َزي ٌ
شٌ

شـــتَّـــى فَــكــيــدونـــي
فَــاجــمــعوا أَم َــركــــم َ

()7

_________________________________________________________________

( ) 1انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( عشر ) .

( ) 8الشاهد في  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،وفي ديوان طرفة الرواية  :لعلى عهد حبيب معتكر ،وعلى هذا رواية
الديوان ال شاهد فيها .

( )3الشاهد دون نسبة في  :ابن هشام  ،أوضح المسالك  ، 111/3 :ابن عقيل  ،شرح ابن عقيل . 71/3 :
( )4ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( عشر ) .

( )5ديوان الهذليين  . 815/8 :أي رأت ولدها على يأس من أن تلد حين كبرت وهانت على زوجها .
( )6الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( عشر ) .
( )7أبو الفرج األصفهاني  ،األغاني . 75/3 :
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لم يذكر اسم المصدر ( عشرة ) في القرآن الكريم  ،في حين ذكرت مشتقاته األخرى مثل  :العشير

عاشروه َّن بِالم ِ
والعشيرة  ،ومعشر ،وقد ذكر فعله (عاشر ) مرة واحدة في قوله تعالى ( :و ِ
عروف فَِإن
ُ َ
َ
َّ ِ
ثيرا ) النساء . 74/لقد كان أهل الجاهلية
موه َّن فَـ َع ٰ
َك ِرهتُ ُ
كرهوا َشيئًا َويَ َ
جع َل اللـهُ فيه َخ ًيرا َك ً
سى أَن تَ َ
يؤذون النساء بأنواع كثيرة من اإليذاء  ،ويظلمونهن بضروب من الظلم  ،فنهاهم اهلل تعالى عنها في
هذه اآليات  ،وأمرهم بحسن المعاشرة  ،وذلك بتوفية الزوجة حقها من المهر والنفقة  ،وأال يعبس في
وجهها بغير ذنب  ،وأن يكون منطلقا في القول  ،ال فظّا وال غليظا  ،وال مظه ار ميال إلى غيرها(. )1
وقد جعلت اآليات العشرة بالمعروف فريضة على الرجال حتى في حالة كراهية الزوج لزوجته ما
لم تصبح العشرة متعذرة

(. )8

فإن ( العشرة ) هو اسم مصدر يقوم مقام المصدر الصريح ( المعاشرة ) بمعنى المخالطة
وبعد ّ ،

والممازجة  ،ويكاد يكون أكثر شهرة واستعماال من لفظ ( المعاشرة ) خاصة في وقتنا الحاضر  ،فلم تعد
فإن الذهن
داللته مقتصرة على معنى المخالطة والممازجة ؛ إذ ّإنه في حال أُطلق لفظ العشرة ّ ،
ينصرف إلى حسن المخالطة  ،والمعاشرة الطيبة  ،والدليل على هذا قولنا لمن يسيء لنا  :قد خنت

الع ْشرة  ،أو قولنا  :لم تراع ِ
ِ
الع ْشرة .

_____________________________________________
( )1انظر  :الزمخشري  ،الكشاف  ، 45- 44 /8 :القرطبي  ،تفسير القرطبي . 159/6 :
( )8قطب  ،في ظالل القرآن . 816/8 :
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طــــــــاء
الـــعــــ َ
َ
طو أي التناول باليد( ، )1يقال منه  :عطوت أعطو  ،وعطا بيده إلى اإلناء
وأصل اشتقاقه من الع ْ
أي تناوله قبل أن يوضع على األرض

()8

 ،قال امرؤ القيس :

شــث ٍـن َك َّ
َوتَــعــطــو ب َــرخ ٍ
ـأنــه
ــص َغــيـر َ

أســاريــع ظَــب ٍي أو َمــســاويـك إســـحــــل

()3

ط ُو الرجل ِعرض أخيه بغير حق )( )4أي تناوله بال ّذم .
إن ْأربى ِّ
الربا ع ْ
ومنه حديث أبي هريرة ّ ( :
وظبي عطُ ّو  :يتطاول إلى الشجر ليتناول منه  ،وكذلك الجدي( ، )4قال بشر بن أبي خازم :
أو األدم الــم َـو َّ
الـــعــــواطــــي
ش َ
ــحــــــة َ

ســـلَـــم الـــنـــعـــــاف
بــأيــديــه َّ
ـــــن مــــــن َ

()5

قال األزهري  :أي الظباء وهي تتطاول إذا رفعت أيديها لتتناول الشجر  ،واإلعطاء مأخوذ من هذا
والمعاطاة  :المناولة  ،عاطى الصبي أهله إذا عمل وناولهم ما أرادوا ( . )6ومن أمثال العرب ٍ ( :
عاط
بغير أنواط )

()7

الدعاء الرجل ما ال يحسنه .
أي يتناول ما ال م ْ
طمع فيه وال متناول  ،ويضرب مثال ّ

والعطاء نو ٌل للرجل السَّمح وهو اسم جامع  ،فإذا أ ِ
ُفرد قيل  :الع ِطيَّة وجمعها العطايا  ،وأما

األ ْع ِطية فهو جمع العطاء يقال ثالثة أ ْع ِط ٍ
ُع ِطيات جمع الجمع
ية  ،ثم أ ْ

()1

.

______________________________________________
( )1انظر  :ابن فارس  ،مقاييس اللغة  ،ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( عطا) .
( )8الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( عطا ) .

اب بيض ،
( )3امرؤ القيس  ،ديوان امرئ القيس  . 17 :الشثن  :الجافي الغليظ  ،ظبي  :اسم رملة  ،أساريع  :دو ّ
اإلسحل  :شجر يستاك به .
( )4ابن األثير  ،النهاية في غريب الحديث . 884/8 :

( )5األسدي  ،بشر بن أبي خازم  ،ديوانه  . 143 :األدم  :الظباء المشرب لونها بياضا  ،النعاف  :جمع نعف
وهوالسفح ينحدر من حزونة الجب ل .

( ) 6األزهري  ،تهذيب اللغة  :مادة ( عطا ) .
( )7الميداني  ،مجمع األمثال  ،84/8 :العسكري  ،جمهرة األمثال  .46/8 :األنواط:جمع نوط وهو كل شيء معلق.
( )1انظر  :األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( عطا ) .
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المعطى  ،والمصدر اإلعطاء ،يقال  :أعطيته إعطاء
عطاء اسم الشيء ُ
أَكـــــــفـــرا َبـــــعـ َـد َرد الـــمــــوت َعــنـــــي

( )1

 ،قال القطامي :

وبــــع َد عـَـطـــائــــك الـــــمائــــ َة الـــرتــــاعـــــــا
َ

()8

وقال النابغة الذبياني :
يــومــا بــأجــوَد مــنـه ســـيــب نــافـلَ ٍ
ــــة
َ َ
َ
َ

دون َغــــــد
وال َيــحــول َعـــطــــاء الــيـــوم َ

()3

إذن  ( ،العطاء ) اسم مصدر وضع موضع اإلعطاء( ، )4وهو في معاجم اللغة اسم لما ُيعطى .
ورد اسم المصدر ( عطاء ) في القرآن الكريم خمس مرات  ،بينما ذكرت مشتقاته األخرى في تسع
آيات  ،وبالنظر في اآليات التي ورد فيها اسم المصدر( عطاء ) يتبين أنه لم تختلف داللته في
المعطى
االستعمال القرآني ّ
عما جاء في معاجم اللغة ؛ إذ ورد في القرآن الكريم ليد ّل أيضا على الشيء ُ
طاء ِحسابًا ) النبأ . 31/
اء ِمن َربِّ َ
ك َع ً
مقترنا بمعنى التَّفضُّل في هذا العطاء  ،يقول تعالى َ ( :جز ً
فاهلل ﷻ أعطى المتقين ثوابا بأعمالهم على طاعتهم إياه في الدنيا  ،تفضُّال من اهلل عليهم بذلك الجزاء
وتفضل من اهلل تعالى
فعطاء
وذلك أن جزاهم بالواحد عش ار  ،فهذه الزيادة وان كانت جزاء
ّ
ٌ

ويقول تعالى  ( :هـٰذا َعطا ُؤنا فَامنُن أَو أ ِ
َمسك بِغَي ِر

()5

ِح ٍ
ساب) ص . 34/تشير اآلية إلى ما أعطاه

يمن على
اهلل -ﷻ  -سليمان من الملك الضخم  ،وتسخير الريح واإلنس والجن والطير  ،ثم أمره بأن ّ
()6
فإنه يد ّل على معنى اإلنالة  ،والتأدية
من يشاء ويمسك عن من يشاء .أما المصدر الصريح (إعطاء) ّ

________________________________________
( ) 1ابن دريد  ،جمهرة اللغة  :مادة ( عطا ) .

( )8القطامي  ،ديوانه  . 37 :البغدادي  ،خزانة األدب  .137/ 8:الرتاع  :اإلبل التي تترك كي ترعى كيف شاءت
لكرامتها على أصحابها .

( )3النابغة الذبياني ،ديوانه  .87 :وانظر  :األعشى  ،ديوانه  .193 ، 137 :امرؤ القيس ،ديوانه .807:

( )4انظر  :االسترباذي  ،شرح الشافية . 167/1 :ابن عقيل  ،شرح األلفية . 76/3 :عضيمة  ،دراسات ألسلوب
القرآن الكريم  :ق ، 8ج. 331 : 3

( )5انظر  :الطبري  ،تفسير الطبري  . 1436/ 10 :الفخر الرازي  ،التفسير الكبير . 83/ 31 :
( )6أبو حيان  ،البحر المحيط . 318/7 :
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()1

بالصلة )
العطية والعطاء
اختص
ِّ
ّ
يقول صاحب المفردات  ( :اإلعطاء اإلنالة  ،و ّ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ َّ
دين
ذين َّل يُؤمنو َن باللَّـه َوَّل باليَوم اآلخ ِر َوَّل يُ َح ِّرمو َن ما َح َّرَم اللَّـهُ َوَرسولُهُ َوَّل يَدينو َن َ
(قاتلُوا ال َ

الح ِّق ِمن الَّذين أوتُوا ِ
الكتاب حتّ ٰى يعطُوا ِ
الجزيَةَ َعن يَ ٍد َو ُهم
َ َ ُ
َ َ َ
يؤدي أهل الجزية جزيتهم التي فرضت عليهم .

 ،قال تعالى :

ِ
صاغرو َن ) التوبة  . 24/أي حتى

ِ
الص َد ِ
نهم من ي ِ
قات فَِإن أُعطوا ِمنها َرضوا َوإِن لَم يُعطَوا ِمنها إِذا ُهم
لم ُز َك فِي َّ
وقال تعالى َ ( :وم ُ َ َ

يَس َخطو َن

) التوبة  . 38/أي إذا نالهم نصيب منها رضوا وسكتوا  ،وان لم ينالوا منها سخطوا عليك .

الـــعــقـــوبــَــــة
ِ
ِ
ِ
الع ْقبان  :آخر الشيء
الع ْقبى و ُ
الع ْقبة و ُ
أصل اشتقاقها من العقب  ،والع ْقب والعاقبة والعاقب و ُ

()8

،

قال أبو ذؤيب الهذلي :

ـت تَــشــكـو مــن قَ ٍ
ــريـب َمـخـا َنــ ًة
فَــإن كــن َ

الـجـوازي َعـقبـهــاونـصـورَهـــــا
فَـتـل َ
ـك َ

()3

وخص الع ِقب بالعذاب
وع ْقب القدم وع ِقبها  :مؤخر القدم  ،وفي الحديث  ( :وي ٌل للع ِقب من النار )
ّ
ألنه العضو الذي لم ُيغسل  ،وقيل  :أراد صاحب الع ِقب ألنهم كانوا ال يستقصون غسل أرجلهم في
الوضوء( . )4وتقول العرب  :جئتك في ع ِق ِب الشهر  ،وع ْقبِ ِه  ،وعلى ع ِقبِ ِه أي أليام بقيت منه عشرة
ِ
ِ
وع ْقبانِ ِه أي بعد مضيِّه كلّه  .و ِّ
المتَّبِع
وعقُبِه ُ
أو أقل  ،وجئت في ُع ْق ِب الشهر  ،وعلى ُع ْقبِه ُ
المعقب ُ :
ُ

ليسترده( ، )5قال لبيد بن ربيعة :
حقا له
ّ

_____________________________
( )1الراغب األصفهاني  ،المفردات . 331 :

( ) 8ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( عقب ) .
( )3ديوان الهذليين  . 151/1 :نصور  :جمع ناصر .

( )4ابن األثير  ،النهاية في غريب الحديث . 838 /8 :
( )5الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة (عقب ) .
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وهــاجــــه
الــــرواح
َّـــــر فــــي َّ
َ
َحــتى تَ َ
ــهــج َ

َّ
الــمــظـلــوم
طَــلَ َ
ــب الــم َ
ــعــقــب َحــقـــه َ

()1

ب حسن  ،وفرس ذو ع ِقب وع ْقب
ب  :الجري يجيء بعد الجري األول  ،يقال  :لهذا الفرس ع ْق ٌ
والع ْق ُ
أي له جري بعد جري( ، )8قال امرؤ القيس :
الــعــقــب َجـي ٍ
امــه
َّــاش َك َّ
َعــلى َ
ــأن اهـتــز َ

جــاش فــيــه َحــمـيـه َغــلــي مــر َجــل
إذا
َ

()3

الع ِقب والع ْقب و ِ
العاقبة  :ولد الرجل  ،وولد ولده الباقون بعده  ،وقولهم  :ليس لفالن عاقبة أي ليس له
ُ
ُ
ولد  ،وقول العرب  :ال ع ِقب له  :أي لم يبق له ولد ذكر  ،وأعقب الرج ُل إذا مات وترك ع ِقبا أي
ولدا( ، )4قال طفيل الغنوي :
ــريـمــة حـــر الــ َوجــه لَـــم تَــدع هــالــكــــا
َك َ

م َن الــقَــوم هــلـــ َكـــا فـي َغ ٍــد َغــي َــر مـعـقـب

()5

ٍ
أعقبه
شيء خلف شيئا فهو ع ْقُبهُ كماء
وكل
الركية  ،وهبوب الريح  ،وطيران القطا  ،وع ْدو الفرس  ،و ْ
ّ

ندما وه ّما  :أورثه إياه  ،قال أبو ذؤيب :

ـــصـــــــــــة
ــنــي وأعــــقَــبـــــونــــــي غ َّ
أودى َب َّ

ــــــــرةً ال تــقــلـــــــــع
ــــــــد ُّ
َبــع َ
الــــرقــــــــاد َو َعـــب َ

()6

استعقب منه خي ار أو ش ار  :اعتاضه فأعقبه خي ار أي عوضه وأبدله  .وعاقبه بذنبه معاقبة ِ
وعقابا :
ّ
بذنب كان منه  ،و ِ
أخذه به  ،وتعقَّبهُ  :أخذه ٍ
العقاب والمعاقبة  :أن تجزي الرجل بما فعل سوءا  ،واالسم

العقوبة

()7

 ،قال النابغة الذبياني :

__________________________________________________________

( )1لبيد بن ربيعة  ،ديوانه  . 181 :تهجر في الرواح  :عجل الرواح إلى الماء  .هاجه  :أثاره وحركه .
( ) 8ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( عقب ) .

جياش  :الذي يزداد جريه كلما حركته  ،اهتزامه  :صوت اندفاعه .
( )3امرؤ القيس  ،ديوانه ّ . 80 :
( )4انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة (عقب ) .

( )5الغنوي  ،طفيل بن عوف  ،ديوان الطفيل الغنوي  . 11 :لم تدع هالكا  :لم تندب هالكا هلك فلم يخلف غيره.
( )6ديوان الهذليين . 8/1 :

( )7الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة (عقب ) .
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ــصــاك فَــعــاقـــبــــه مــعــــاقَ َــبــــــ ًة
َو َمــن َع
َ

ــمــد
ــوم وال تَــقــعـــد عـلـى َ
تَــن َ
ضَ
ــهــى الــظَــل َ

()1

وقال طرفة بن العبد :
ت َو لَــــم
ـــقــاب َ
ــــدر َ
ـــــك إن قَ َ
أخــشـــى ع َ

ـــر َبــيــ َنـــ َنــــــا الـــ َكـــلــــــــم
أَغـــــــــدر فَــيــؤثَـــــ َ

()8

وقال األعشى :
ـــم دا َنــــت َبــعـــد الــربــاب و كــا َنــــت
ث َّ

ٍ
ـــــــــــــــوال
ـــــقـــــــوبـــــــــة األَق
ـــــــــــــذاب ع
ـــع
َ
َ
َك َ

()3

أن العقوبة ال تجري على الفعل
إذن  ،فالعقوبة اسم مصدر وضع موضع العقاب والمعاقبة  ،إذ ّ

عاقب  ،وهو مشتق من مادة (عقب) التي تد ّل في أصلها اللغوي على آخر الشيء  ،فالعقاب والعقوبة

يكونان بع ِقب ال ّذ ْنب  ،لذلك  ،قالوا في معاجم اللغة ( العقاب والمعاقبة  :أن تجزي الرجل بما فعل سوءا

واالسم العقوبة )( ، )4وهو المعنى الذي درج في استعمال العرب .

لم يرد ذكر اسم المصدر ( العقوبة ) في القرآن الكريم  ،بينما ذكر المصدر الصريح ( العقاب )

في القرآن الكريم عشرين مرة بمعنى ( الجزاء السريع على العمل القبيح في الدنيا )

()5

ويظهر هذا

المعنى في قوله تعالى َ ( :ك َد ِ ِ ِ
رعو َن والَّذين ِمن قَبلِ ِهم َك َفروا بِ ِ
آيات اللَّ ِـه فَأَ َخ َذ ُه ُم اللَّـهُ
أب آل ف َ َ َ
ي َشدي ُد ِ
الع ِ
ك بِأَنَّـ ُهم كانَت تَأتي ِهم
بِ ُذنوبِ ِهم إِ َّن اللَّـهَ قَ ِو ٌّ
قاب ) األنفال  . 32/وقوله تعالى ٰ ( :ذلِ َ
ي َشدي ُد ِ
رسلُ ُهم بِالبـيِّ ِ
الع ِ
قاب ) غافر. 22/
نات فَ َك َفروا فَأَ َخ َذ ُه ُم اللَّـهُ إِنَّهُ قَ ِو ٌّ
َ
ُُ
أما مصطلح ( العقوبة ) وان لم يرد ذكره في القرآن الكريم ّإال ّأنه جزء مهم من التشريع

شرع نظاما للعقوبات لعالج ما قد يحدث من مخالفات لنظام اإلسالم ؛ وذلك بهدف
اإلسالمي الذي ّ
___________________________________
( )1النابغة الذبياني  ،ديوان النابغة الذبياني  . 81 :الضمد الذل والغيظ والحقد  ،وقيل  :الظلم .

( )8طرفة بن العبد  ،ديوانه  . 885 :قدرت  :نويت  .يؤثر بيننا الكلم  :يكون بيننا كالم يتناقل .

( )3األعشى:ديوان األعشى:الرباب :قبائل تحالفوا فوضعوا أيديهم في جفنة فيها رب ،فسمواالرباب ،األقوال  :الملوك.
( ) 4الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة (عقب ) .
( )5أبو عودة  ،التطور الداللي . 395 :
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تحقيق المنفعة العامة  ،وضمان إرجاع الحق لصاحبه  ،ومعاقبة المجرم بجريمته  ،وحماية المجتمع
إن العقوبة الشرعية شرعها اهلل  -سبحانه وتعالى – على
من أن تتحكم فيه الرذيلة  ،يقول ابن القيم ّ ( :

قدر مفسدة الذنب  ،وتقاضي الطبع لها  ،وجعلها اهلل تعالى ثالثة أنواع  :القتل والقطع والجلد  ،فجعل
القتل بإزاء الكفر وما يليه وما يقرب منه وهو الزنا واللواط  ،وجعل القطع بإزاء إفساد األموال الذي
يمكن االحتراز عنه  ،وجعل الجلد بإزاء إفساد العقول وتمزيق األعراض بالقذف )

(. )1

من هنا يظهر الفرق الداللي بين اسم المصدر ( العقوبة ) والمصدر ( العقاب )  ،فالمصدر
ب به المذنب
العقاب يدل على مجازاة المذنب وتنفيذ العقوبة  ،أما العقوبة فهو لفظ يد ّل على ما يعاق ُ

فيقال  :عقوبة القتل  ،وعقوبة القطع  ،وفي وقتنا الحاضر يقال  :عقوبة الحبس أو عقوبة اإلعدام .

الـــــغـــرفـــــــــــــة
اسم مصدر وضع موضع االغتراف  ،وأصل اشتقاقه من قولهم :غرف الشيء ي ْغ ِرفُه غ ْرفا

فانغرف  :قطعه فانقطع  ،والغ ْرف  :التثني واالنقصاف
شــــأنــهـــــا فَــإذا
تَــنـــــام َعـــن كـــبــــر َ

()8

 ،قال قيس بن الخطيم :

ـــامــــت رَويــــدا تَـــكـــــــاد تَـــنــ َغــــــرف
قَ َ

()3

ِ
الناصية ي ْغ ِرفُها غ ْرفا َّ :
ت ناصية الفرس  :قطعتُها وجزْزتُها ،وقال ابن
وغرف
جزها وحلقها .وغرْف ُ
الخصلةُ من
الغ ْرفةُُ :
ت الع ْود  :جزْزته و ُ
األع اربي  :غرف شعره إذا ج َّزه ،وملطه إذا حلقه .وغرْف ُ

الشعر( . )4وفي الحديث ّ ( :أنه نهى عن الغارفة ) الغ ْرف  :أن تُقطع ناصية المرأة ثم تُس َّوى على
وسط جبينها  ،فمعنى الغارفة ّأنها فاعلة بمعنى مفعولة  ،وهي التي تقطعها المرأة وتسويها  ،قال
_______________________________________________

( )1ابن قيم الجوزية  ،الجواب الكافي . 171_ 170 :
( ) 8ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( غرف ) .
( )3قيس بن الخطيم  ،ديوانه . 106 :

( ) 4ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( غرف ) .
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تجز ناصيتها عند المصيبة (. )1
الخطابي  :يريد بالغارفة التي ّ
الغ ْرفة  :ما ُغ ِرف وقيل :
غرف الماء والمرق ونحوهما ي ْغ ُرفُه غ ْرفا  ،و ْ
اغترفهُ واغترف منه  ،والغ ْرفة و ُ
() 8
الغرفة أيضا  ،و ِ
اف
الغر ُ
الغ ْرفة ما اغتُِرف  .و ُ
الغ ْرفة المرة الواحدة  ،و ُ
الغرافة ما اغترفته بيدك وهي ُ ْ
الجراف  ،وهو الق ْنقل .و ِ
أيضا ِ :مكيال ض ْخم م ْثل ِ
الم ْغرفةُ  :ما ُغ ِرف به  ،وبئر غروفُ :ي ْغرف ماؤها
غراف  :أي
باليد  .ودلو غ ِر ٌ
يف وغريفة  :كثيرة األخذ من الماء  ،ونهر غ ّراف  :كثير الماء  ،وغيث ّ

غزير(. )3

الغرفة ِ :
الغ ْرفة  :السماء السابعة  ،قال لبيد :
وغرف  ،و ُ
وغ ْرفات ُ
وغرفات ُ
العلِّيَّة  ،والجمع ُغ ُرفات ُ
و ُْ
ون غـــرفَـــــة َعـــرشــــه
س ّــوى فَــــأغــلَ َ
ـــق د َ
َ

الــمــنقَـــل
ــعــا طـــبــاقَـــــا فَـــو َ
ســـب َ
َ
ق فَــــرع َ

()4

وردت لفظة ( ُغ ْرفة ) في القرآن مرتين  :األولى  :بمعنى أعلى منازل الجنة وقد وردت مرة

(غ ُرفات) يقول
بصيغة المفرد ( غرفة ) وثالث مرات بصيغة الجمع ( ُغرف) ومرة واحدة بصيغة الجمع ُ

ِ
لما
تعالى ( :أُولـٰئِ َ
ك يُ َ
جزو َن الغُرفَةَ بِما َ
صبَروا َويُـلَ َّقو َن فيها تَحيَّةً َو َس ً

) الفرقان. 13/

أما المرة الثانية  ،فقد وردت بمعنى مقدار ملء اليد  ،وهي اسم مصدر وضع موضع االغتراف

قال إِ َّن اللَّـه مبتلي ُكم بِنـه ٍر فَمن َش ِر ِ
طالوت بِالج ِ
يس ِمنّي
ص َل
نود َ
َ َُ
قال تعالى  ( :فَـلَ ّما فَ َ
َ
ُ ُ
ََ َ
ب منهُ فَـلَ َ
ِِ
الغرفة الشيء
طعمهُ فَِإنَّهُ ِمنّي إَِّّل َم ِن اغتَـ َر َ
ف غُرفَةً بِيَده ) البقرة  . 214 /قال المفسرون ُ :
َوَمن لَم يَ َ
القليل الذي يحصل في الكف

()5

 ،أي من اغترف كفا من ماء  ،فلما كانت ُغرفة مخالفة مصدر

الم ْغت ِرف
اغترف كانت الغرفة بمعنى االسم أي بمعنى الماء الذي يصير في كف ُ

(. )6

____________________________________________
( )1ابن األثير  ،النهاية في غريب الحديث . 308/8 :
( ) 8ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( غرف ) .
() 3الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( غرف ) .

( )4لبيد بن ربيعة  ،ديوانه  . 871 :المنقل  :متن الجبل .

( )5انظر  :ابن كثير  ،تفسير ابن كثير  . 308/1 :الفخر الرازي  ،التفسير الكبير . 196/6 :
( )6الطبري  ،تفسير الطبري . 1463/8 :
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عما جاء في
أن داللة اسم المصدر ُ
إذن  ،يتبين مما سبق ّ
(الغ ْرفة ) في القرآن الكريم لم تختلف ّ

الم ْغترف  ،أما المصدر الصريح ( االغتراف ) فهو يعني
معاجم اللغة  ،حيث ّإنه يد ّل على الشيء ُ
األخذ من الشيء باليد أو بآلة .

الــــقَـــبـــول
ت الشيء وقبِْلته قبوال بفتح القاف  ،وهو مصدر شا ّذ  ،وحكى اليزيدي عن أبي عمرو بن
تقَّبْل ُ

العالء  :القبول بالفتح مصدر  ،ولم أسمع غيره  ،ويقال  :على فالن قبول إذا قبلتْه النفس( ، )1والقبول :
( )8
قبلت هديته
أن تقبل العفو والعافية وغير ذلك  ،وهو اسم للمصدر أُميت الفعل منه  .قال اللحياني ُ :

أقبلها قبوال وقُبوال  ،وعلى فالن قبول  :أي تقبله العين  ،ويقال :قبلته قبوال وقُبوال  ،وعلى وجهه قبول ،ال
غير  ،ومنه قول أيوب بن عباية:
ــــــرى
وال َمــن َعـــلَــيـــه قَـــبــــــو ٌل ي َ

ــــس َعــــلَــــيــــــه قَـــبــــــول
َ
وآخـــــر لَــــي َ

ومعناه ال يستوي من له رواء وحياء ومروءة  ،ومن ليس له شيء من ذلك(. )3
قال ابن بري  :وقد جاء الوضوء والطهور والولوع والوقود وعدتها مع القبول خمسة  ،يقال  :على فالن
قبول إذا قبلته النفس  ،وقال بعضهم :قد ُيضم  ،والمعروف الفتح

القبول في األرض )

()5

()4

ثم يوضع له
 ،جاء في الحديث ّ ( :

أي المحبة والرضا بالشيء وميل النفس إليه .

__________________________________________
( )1الجوهري  ،الصحاح  :مادة ( قبل ) .

( ) 8انظر  :األزهري  ،تهذيب اللغة  .الفيروزابادي  ،القاموس المحيط  :مادة ( قبل ) .
( )3انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  ( :قبل ) .
( )4الزبيدي  ،تاج العروس  ( :قبل ) .

( )5ابن األثير  ،النهاية في غريب الحديث . 410/8 :
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والقبول  :مصدر قبِل القابِ ُل الدلو  ،والقابل الذي يأخذها من الساقي  ،وضده الدابر
ــد َرت
وقَــابــ ٌل َيـــتَــ َغ َّــنى كــلَّـــمـــا قَ َ

()1

 ،قال زهير :

الــعــراقـــي َيـــداه قَـــائــمــــا َدفَــقَــــا
َعــــلَـــى َ

()8

الصبا ؛ ألنها تقابل َّ
تهب من ُدُبر الكعبة  ،والقبول من تلقائها  ،وقال ثعلب
والقبول هي ريح َّ
الدبور التي ّ
 :ألن النفس تقبلها  ،وقال ابن األعرابي  :القبول كل ريح طيبة الم ّس لينة ال أذى فيها  .وقد قبلت

يح قبال  ،وقُبوال بالضم مصدر  ،والفتح اسم للريح( ، )3قال األخطل :
الر ُ

الـــريـــح طَــي َــبـــ ٌة قَـــبـــول
ـــإن
فَ َّ
َ

ـــهــــا
ـــمي َ
س ٌ
فَــإن تَـــمــ َنــع َ
ـــدوس درَه َ

()4

وبعد استعراض ما جاء في معاجم اللغة حول لفظة ( قبول ) يتبين أن قبول هو مصدر الفعل
( قبِل ) وهو أحد خمسة مصادر جاءت على فعول

()3

تقبل
ّ ،إال ّأنه ورد في استعمال العرب قولهم ّ :

قبوال و كل مصدر استُ ِ
عمل في سيا ٍ
ق ما بدال من المصدر الصريح لفعل في مادته اللغوية نفسها فهو
اسم مصدر .

ورد اسم المصدر ( قبول ) في القرآن الكريم مرة واحدة وذلك في قوله تعالى  ( :فَـتَـ َقبَّـلَها َربُّها
ِ ٍ
سنًا ) آل عمران 31/؛ إذ استعمل القرآن الكريم ( قبول ) بدال من ( تقبُّل)
س ٍن َوأَنبَتَها نَباتًا َح َ
ب َقبول َح َ
الذي هو مصدر الفعل ( تقبَّل )  ،والتَّقبُّل  :قبول الشيء على وجه يقتضي ثوابا كالهدية

()6

؛ لذلك

فإنه يقع في القرآن الكريم فيما يتقرب فيه العبد إلى اهلل ﷻ من األعمال الصالحة أو العبادات ويظهر
ّ

هذا المعنى في قوله تعالى ( :وإِذ يرفَع إِبراهيم ال َق ِ
واع َد ِمن الب ِ
يت َوإِ
سماعيل َربَّنا تَـ َقبَّل ِمنّا
َ َ
َ َ ُ
ُ
ُ
_____________________________________________

( )1ابن منظور  ،لسان العرب  ( :قبل ) .
( )8زهير بن أبي سلمى  ،ديوانه . 51 :العراقي  :الخشبتان كالصليب على الدلو .
( )3الزبيدي  ،تاج العروس  ( :قبل ) .

( )4األخطل  ،ديوان األخطل  . 181 :سدوس  :اسم قبيلة .

( (5وهي َ ( :وضوء ،طَهورَ ،ولوع ،قَبولَ ،وقود) ،كان سيبويه ذكرها في الكتاب و المبرد في المقتضب  ،وزاد عليها
الكسائي َوزوع .
( )6الراغب األصفهاني  ،المفردات . 391 :
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ِ
ِ
رت
َت ِعمرا َن َر ِّ
َنت َّ
ب إِنّي نَ َذ ُ
امرأ ُ
إِنَّ َ
كأ َ
ميع َ
الس ُ
ليم ) البقرة . 721/وفي قوله تعالى  ( :إذ قالَت َ
الع ُ
ليم ) آل عمران ، 33/وفي قوله تعالى:
َنت َّ
َك ما في بَطني ُم َح َّرًرا فَـتَـ َقبَّل ِمنّي إِنَّ َ
لَ
كأ َ
ميع َ
الس ُ
الع ُ
ِ
( أُولـٰئِ َ َّ
سيِّئَاتِ ِهم ) األحقاف. 71/
ذين نَـتَـ َقبَّ ُل َع ُ
جاوُز َعن َ
َحس َن ما َعملوا َونَـتَ َ
ك ال َ
نهم أ َ
أما القبول فهو بمعنى الرضا  ،يقال  ( :قبلت عذره وتوبته وغيره قبوال إذا رضيته )( )1؛ لذلك يرد

ذكره في القرآن الكريم للصفح عن الذنوب  ،فيقع مقترنا بالتوبة  ،قال تعالى ( :أَلَم يَعلَموا أ َّ
َن اللَّـهَ ُه َو
بادهِ ) التوبة . 721/وفي قوله تعالى  ( :وهو الَّذي يقبل التَّوبةَ َعن ِع ِ
يقبل التَّوبةَ َعن ِع ِ
بادهِ َويَعفو
ََُ َ
ََُ َ
َ َُ
السيِّئَ ِ
ات ) الشورى. 23 /
َع ِن َّ
ِ
نهم نَـ َفقاتُـ ُهم
وقد يأتي في قبول الشيء عموما يقول تعالى َ ( :وما َمنَـ َع ُهم أَن تُقبَ َل م ُ
فس َعن نَ ٍ
فس َشيئًا َوَّل يُقبَ ُل ِمنها َع ٌ
دل ) البقرة. 723/
ويقول تعالى َ ( :واتَّقوا يَ ً
وما َّل تَجزي نَ ٌ

) التوبة31 /

ولكن لماذا استُعمل اسم المصدر ( قبول ) بدال من المصدر( تقبُّل)؟ في قوله تعالى:
ِ ٍ
بتقبل للجمع بين األمرين  :التقبُّل الذي هو
س ٍن) آل عمران ، 31/لم يقل ّ
( فَـتَـ َقبَّـلَها َربُّها ب َقبول َح َ
التَّرقي في القبول  ،والقبول الذي يقتضي الرضا
المعنى تكلُّف على خالف الطبع  ،أما القبول فإنه يفيد معنى الرضا على وفق الطبع ؛ فذكر التقبُّل
()8

 ،فالتقبُّل يفيد المبالغة في إظهار القبول  ،وفي هذا

أن ذلك ليس على خالف الطبع  ،بل وفق الطبع  ،وفي هذا
ليفيد الجد والمبالغة ثم ذكر القبول ليفيد ّ
()3
أن (حنة) حين ولدت مريم ،لفتها في خرقة
داللة على حصول العناية العظيمة في تربيتها  ،فقد روي ّ
وحملتها إلى المسجد  ،ووضعتها عند األحبار أبناء هارون وهم في بيت المقدس  ،فقالت لهم  :دونكم

أحق بها  ،عندي خالتها
هذه النذيرة فتنافسوا فيها ألنها بنت إمامهم وصاحب قربانهم  ،فقال زكريا  :أنا ّ
 ،فقالوا  :ال حتى نقترع عليها  ،فاقترعوا فكانت من نصيب زكريا  ،فتكفلّها في التربية وقام بشأنها
أعدها لتكون قادرة على خدمة المسجد عندما تكبر(. )4
بوحي من اهلل تعالى لزكريا  ،فأنبتها نباتا حسنا و ّ
__________________________________

( )1الراغب األصفهاني  ،المفردات . 391 :
( )8المصدر نفسه والصفحة نفسها .

( )3انظر  :الفخر الرازي  ،التفسير الكبير . 31-30 /1 :

( )4انظر  :الزمخشري  ،الكشاف  ، 558/1 :أبو حيان  ،البحر المحيط . 459/8 :
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الــــــقَـــــــــــــرض
ضه ق ْرضا وق َّرضه  :قطعه  ،والقُراضة  :ما سقط بالق ْرض  ،ومنه قراضة
أصله من :قرضه ي ْق ِر ْ
الذهب ،و قراضات الثوب التي يقطعها الخياط  ،و ِ
الم ْقراض واحد المقاريض( ،)1قال عدي بن زيد :
صــع ٍ
ـــــل َّ
ك ُّ
ش َّ
ـــق فــيـــه
كــأنــمـــا َ
ــــــل َ

ـــف َّ
شـــف َــرتــا مـــقـــراض
الــشــري َ
ـــع َ
س َ
َ

()8

وقرض ِّ
صله
الش ْعر ق ْرضا  :قاله  ،ف ُشبه الشعر بالثوب ُ
وجعل الشاعر كأنه يقرضه  ،أي يقطعه ويف ّ
ويجزئه  .وقرض في سيره ِ
ِّ
ض ق ْرضا  :عدل يمنة ويسرة  ،وقرض المكان عدل عنه وتن ّكبه  ،وفي
يقر ُ

الرّمة :
هذا المعنى قال ذو ِّ

ـــن أجـــو َاز مشــــر ٍ
إلــى ظعـ ٍ
ف
ــــن َيـقـرض َ

ـمانهــــن الــفــــــوارس
َّ
وعـــن أي
شمـــاال َ

()4

الشمس إِذا طَلَعت تَزاور َعن َك ِ
ض ُهم
هف ِهم َ
ذات اليَمي ِن َوإِذا غَ َربَت تَق ِر ُ
َ
َُ
ومنه قوله تعالى َ ( :وتَـ َرى َّ َ
الش ِ
ذات ِّ
مال ) الكهف ، 71/أي إذا غربت تعدل عنهم وتتركهم إلى جهة الشمال( ، )5قال الفراء :
َ

ودُب ار  ،أي كنت بحذائه من كل
ضتُهُ ذات اليمين وحذ ْوتُهُ  ،وكذلك ذات الشمال وقُُبال ُ
العرب تقول  :قر ْ
ناحية( . )6والقرض و ِ
الق ْرض  :ما يتجازى به الناس بينهم ويتقاضونه  ،وجمعه قروض  ،وهو ما أسلفه
ْ
من إحسان ومن إساءة ( ، )7قال أمية بن أبي الصلت :
ــل امـر ٍ
ك ُّ
ـسـنا
س َ
ـوف يــجــزى قَـر َ
ضــه َح َ
ئ َ

ســيـئــا أو َمـديـنــا َكــالــذي دانــا
أو َ

()1

_________________________________________________________________

( ) 1ابن منظور ،لسان العرب  :مادة ( قرض ) .

( )8عدي بن زيد  ،ديوانه  . 137 :الصعل  :الدقيق الرأس من النعام أو النخل  .الشري  :النخل ينبت من النواة ،
والواحدة شرية .

( ) 3الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( قرض ) .

الرّمة،ديوانه  . 38/8:الظعن:النساءعلى الهوادج ،أجواز :أوساط ،مشرف:اسم موضع،الفوارس :رمل بالدهناء.
( )4ذو ّ
( )5انظر  :الزجاج  ،معاني القرآن  ، 873/3 :القرطبي  ،تفسير القرطبي . 881/13 :
( )6الفراء  ،معاني القرآن . 137/8:

( )7ابن منظور ،ل سان العرب  :مادة ( قرض ) .
( )1أمية بن أبي الصلت  ،ديوانه . 580 :
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وقال لبيد بن ربيعة :
ــــــت قَــرضــــــا فَـــاجــــــزه
واذا جــوزي َ

ــمــل
ــس َ
َّإنـــمـــا َيـــجــزي الـــفَــتــى لَــي َ
الــج َ

()1

والعرب تقول لكل من فعل إليه خي ار  :قدأحسنت قرضي  ،وقد أقرضتني قرضا حسنا( ، )8وفي
()3
أحد ِمن ِع ْرضك فال تجازه  ،ولكن اجعله
ض ِم ْن ِعرضك ليوم ف ْق ِرك )  ،أي  :إذا نال ٌ
الحديث  ( :أ ْق ِر ْ

قرضا في ذمته  ،لتأخذه منه يوم حاجتك إليه  ،يعني يوم القيامة .

والمقارضة تكون في العمل السيء  ،والقول السيء يقصد اإلنسان به صاحبه  ،ومنه حديث أبي
سبوك ونالوا منك  ،وهو فاعلت
الدرداء  ( :إن
ْ
قارضت الناس قارضوك ) أي  :إن ساببتهم ونلت منهم ّ

من القرض( . )4وأقرضه المال وغيره  :أعطاه إياه قرضا وهو ما تعطيه ليقضيكه

()5

.

فإن ( الق ْرض ) اسم مصدر وضع موضع ( اإلقراض ) وهو في لغة العرب عامة  :ما أسلفت
وبعد ّ ،

من عمل صالح أو سيء  .فقد جاء في معاجم اللغة  ( :الق ْرض في قوله تعالى َ ( :من َذا الَّذي

سنًا
ض اللَّـهَ قَر ً
يُق ِر ُ
ضا َح َ

) البقرة  . 213/اسم  ،ولو كان مصد ار لكان إقراضا  ،ولكن قرضا ههنا

اسم لكل ما ُيلتمس عليه الجزاء  ،فأما قرضته أقرضه قرضا فجازيته)

()6

.

ورد اسم المصدر ( الق ْرض ) في القرآن الكريم ست مرات  ،وقد استعمل القرض في القرآن الكريم

مجا از ؛ فقد شبه اهلل تعالى عطاء المؤمن في الدنيا بما يرجو به ثوابه في اآلخرة بالقرض  ،قال تعالى

صدِّقين والم َّ ِ
ف ل َُهم
ضاع ُ
ضوا اللَّـهَ قَر ً
َقر ُ
سنًا يُ َ
الم َّ َ َ ُ
( :إِ َّن ُ
صدِّقات َوأ َ
ضا َح َ

) الحديد. 78 /

_________________________________________________________

( )1لبيد بن ربيعة  ،ديوانه .179 :الفتى  :السيد الكريم  ،الجمل  :البهيمة  ،تقول العرب للجاهل يا جمل .
( ) 8الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( قرض ) .

( )3ابن األثير  ،النهاية في غريب الحديث واألثر . 437/8 :
( ) 4انظر  :المصدر نفسه  ،والصفحة نفسها .

( )5ابن منظور ،لسان العرب  :مادة ( قرض ) .
( ) 6انظر  :الفيروزابادي  ،القاموس المحيط  .ابن منظور ،لسان العرب  :مادة ( قرض )
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ضا حسنا ي ِ
ضاعفهُ لَ ُكم وي ِ
غفر لَ ُكم
وقال تعالى(:إِن تُق ِر ُ
ََ
ضوا اللَّـهَ قَر ً َ َ ً ُ
ِ
الص َلةَ َوآتُوا َّ
ِّموا ِْلَن ُف ِس ُكم ِّم ْن
يموا َّ
ضوا اللَّـهَ قَـ ْر ً
الزَكاةَ َوأَقْ ِر ُ
سنًا َوَما تُـ َقد ُ
وقال تعالى َ ( :وأَق ُ
ضا َح َ
خ ْي ٍر تَ ِج ُدوهُ ِعن َد اللَّ ِـه ) المزمل . 22 /
َ

ليم) التغابن.71/
َواللَّـهُ َش ٌ
كور َح ٌ

لقد استعمل القرآن الكريم اسم المصدر ( القرض ) في اآليات للداللة على إنفاق المؤمن في سبيل
أن عطاء المؤمن
ألن القرض في اللغة  :هو أن يعطي اإلنسان شيئا ليرجع إليه مثله ّ ،إال ّ
اهلل وذلك ّ
فإنه يعود عليه بالثواب مضاعفا ( والحكمة من تسمية عمل المؤمن قرضا هي
كما يظهر في اآليات ّ

أن القرض يجب أداؤه وال يجوز اإلخالل به
أن عطاء المؤمن ال يضيع عند اهلل  ،فكما ّ
التنبيه على ّ
فكذا الثواب الواجب على هذا العطاء واصل إلى المكلف ال محالة )

(. )1

فإن داللة القرض في
واذا كان القرض في لغة العرب هو ما أسلفت من عمل صالح أو سيء ّ ،

االستعمال القرآني ال تحتمل السيء منه ؛ فقد وصفت اآليات القرض بأنه حسن  ،وقد اقترنت هذه
الصفة به في كافة اآليات التي ورد فيها .
فإن اسم المصدر ( القرض ) في اللغة هو :اسم لكل ما تعطيه من إحسان أو إساءة و
إذن ّ ،

تلتمس عليه الجزاء  ،أما في القرآن الكريم فقد استعمل للداللة على ما ينفقه المؤمن في سبيل اهلل
فإنه يدل على إعطاء وتقديم ما ُيجازى عليه  ،قال ابن
محتسبا صادقا  .أما المصدر ( اإلقراض ) ّ
منظور  ( :أقرضه المال وغيره  :أعطاه إياه قرضا )(. )8

__________________________________________________
( )1انظر  :الفخر الرازي  ،التفسير الكبير . 111-110 /6 :
( )8ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( قرض ) .
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الــــ َكـــــــالم
الكالم  :القول  ،أوما كان مكتفيا بنفسه( ، )1نقول  :كلَّمته أُكلِّمه تكليما  ،وهو كليمي إذا كلّمك أو
المف ِهمة كلمة  ،والقصة كلمة  ،والقصيدة بطولها كلمة
كلّمته  ،ثم يتّسعون فيسمون اللفظة الواحدة ُ
ويجمعون الكلمة كلمات وكلِما( ، )8و ِ
الكْلمة لغة تميمية  ،والكِلمة لغة حجازية  ،والجميع في لغة تميم

ِ
الكلم

()3

 .وكالمته إذا جاوبته  ،وتكالمنا بعد التهاجر  ،ويقال  :كانا متصارمين فأصبحا يتكالمان  ،وال

يقال  :يتكلّمان

()4

.

أن الكالم هواسم لكل ما ُيتكلَّم به
اختلف اللغويون في تحديد مفهوم الكالم  ،فذهب بعضهم إلى ّ

الدوال األربع  ،وعلى ما ُيفهم من حال الشيء مجا از
مطلقا مفيدا كان أو غير مفيد  ( ،فهو ُيطلق على ّ
 ،وعلى التَّكلُّم وعلى التكليم كذلك  ،وعلى ما في النفس من المعاني التي ُيعبَّر بها  ،وعلى اللفظ
المركب أفاد أم ال مجا از  ،وقيل ُ :يطلق على الخطاب  ،وعلى جنس ما ُيتكلَّم به من كلمة ولو كانت
ٍ
ٍ
المنتظم من
عرفه بعض األصوليين ّ
على حرف كواو العطف أو أكثر من كلمة مهملة أو ال ،وقد ّ
بأنه ُ

المتميِّزة )
الحروف المسموعة ُ

()5

.

أن الكالم  :ما كان مكتفيا بنفسه وهو الجملة المفيدة  ،أما ما لم يكن مكتفيا
وذهب آخرون إلى ّ

بنفسه فهو القول ،يقول ابن جني  (:ومن أد ّل الدليل على الفرق بين الكالم والقول إجماع الناس على
أن يقولوا  :القرآن كالم اهلل  ،وال يقال  :القرآن قول اهلل ؛ وذلك َّ
ضيق متحجَّر ال يمكن
أن هذا موضع ّ
ْ
فعّبر لذلك عنه بالكالم الذي اليكون ّإال أصواتا تامة مفيدة)
تحريفه،وال ُيسوغ تبديل شيء من حروفه ُ
__________________________________________

( )1الفيروزابادي  ،القاموس المحيط  :مادة ( كلم ) .
( )8ابن فارس  ،مقاييس اللغة  :مادة ( كلم ) .
( )3األزهري  ،تهذيب اللغة  :مادة  ( :كلم ) .
( ) 4الجوهري  ،الصحاح  :مادة ( كلم ) .

( )5الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( كلم ) .
( )6ابن جني  ،الخصائص . 73/1 :

()6
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عزة :
أن الكالم هو الجمل المنظومة في الحقيقة قول كثير ّ
ومما يد ّل على ّ
كـالمهــــا
ــمع َ
ــون َكــمـا َ
ســمعــت َ
لَــو َيـس َ

ـــع َّ
ـــــــزةَ رَّكـــــعـــــــــا َوســــجـــــــــودا
َخـــــــ ُّروا ل َ

()1

حزن  ،وال تتملّك قلب السامع ّ ،إنما ذلك فيما طال من
أن الكلمة الواحدة ال تشجو وال ت ُ
فمعلوم ّ
ِ
بعذوبة مستمعيه ورقَّة حواشيه( ، )8قال النابغة الذبياني :
الكالم وأمتع سامعيه ؛
ُّ ٍ
ــالمـــــــــه
بــتَــ َكــلـــــم لَــــو تَــســتَــطــيــــع َك َ

الــص َّ
ــخـــد
ــد َنــت لَـــه أرَوى الـــهــضــاب ُّ
لَ َ

أن ( الكالم ) هو اسم مصدر من الفعل ( كلّم ) ومصدره التكليم
يتضح مما سبق ّ

()4

()3

 ،قالوا :

يشق الكْلم الذي هو الجرح الجلد واللحم ،
(سمي الكالم كالما ؛ ألنه يشق األسماع بوصوله إليها  ،كما ّ
وقيل  :سمي كالما لتشقيقه المعاني المطلوبة من أنواع الخطاب وأقسامه )(. )5

ُذ كر اسم المصدر ( الكالم ) في القرآن الكريم أربع مرات  ،في حين ذكر المصدر ( تكليم ) مرة
واحدة هذا باإلضافة إلى مشتقاته المختلفة التي بلغت سبعين مرة  ،فقد ورد ( الكالم ) في قوله تعالى :

ِ
ح ِّرفُونَهُ ِمن بَـ ْع ِد َما َع َقلُوهُ َو ُه ْم يَـ ْعلَ ُمو َن) البقرة. 13/
( َوقَ ْد َكا َن فَ ِري ٌق ِّم ْنـ ُه ْم يَ ْس َمعُو َن َك َل َم اللَّـه ثُ َّم يُ َ
أي من سمع التوراة  ،فقد سمع كالم اهلل كما يقال ألحدنا سمع كالم اهلل إذا قرئ عليه القرآن (. )6

ك َعلَى النّ ِ
ك
قال يا
وفي قوله تعالى َ ( :
اس بِ ِرساَّلتي َوبِ َكلمي فَ ُخذ ما آتَيتُ َ
موسى إِنِّي اصطََفيتُ َ
ٰ
وُكن ِمن ال ّ ِ
ين ) األعراف  . 711/فقد سمع الكالم من اهلل تعالى مباشرة ال من غيره ؛ ألن
شاكر َ
َ
َ
_________________________________________
عزة . 448 :
كثير عزة  ،ديوان كثير ّ
(ّ )1
( )8ابن جني  ،الخصائص . 11/1 :

الص ّخد  :األملس .
( )3النابغة الذبياني  ،ديوانه  . 96 :األروى  :إناث الوعول ّ ،

( )4انظر  :ابن جني  ،الخصائص  ، 79/1 :عضيمة  ،دراسات ألسلوب القرآن الكريم  :ق،8ج. 339/ 3
( )5ابن الجوزي  ،نزهة األعين النواظر . 583 :

( )6انظر :الزمخشري،الكشاف  . 816/1:البيضاوي ،أنوارالتنزيل .164/ :الفخر الرازي ،التفسير الكبير . 144/3 :
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أن المالئكة تنزل على الرسل بكالم اهلل
المعروف ّ

()1

.

وفي قوله تعالى ( :وإِن أ ِ
ِ
لم اللَّ ِـه ثُ َّم
سم َع َك َ
َ َ
جار َك فَأَجرهُ َحتّ ٰى يَ َ
كين استَ َ
َح ٌد م َن ُ
المش ِر َ

ِ
أمنَهُ )
أَبلغهُ َم َ

التوبة . 1/فإن أحد من المشركين سأل األمان فأعطه إياه ؛ ليسمع القرآن الكريم ويفهم أحكامه وأوامره
ونواهيه

()8

.

لى َمغانِ َم لِتَأ ُخذوها ذَرونا نَـتَّبِع ُكم يُريدو َن أَن
وفي قوله تعالى َ ( :سيَ ُ
الم َخلَّفو َن إِذَا انطَلَقتُم إِ ٰ
قول ُ
يـبدِّلوا َكلم اللَّ ِـه قُل لَن تَـتَّبِعونا َك ٰذلِ ُكم َ َّ ِ
بل ) الفتح  . 73/فهم أرادوا أن يغيروا وعد اهلل
َ
َُ
قال اللـهُ من قَ ُ
أن اهلل جعل غنائم خيبر لهم  ،ووعدهم ذلك عوضا من غنائم أهل مكة
الذي وعد أهل الحديبية  ،وذلك ّ
؛ إذ انصرفوا عنهم على صلح ولم يصيبوا منهم شيئا(. )3
أن اسم المصدر ( الكالم ) استعمل في القرآن الكريم بمعنى الكلمات سواء التي
يبدو واضحا ّ
أوحى اهلل بها في كتابيه التوراة والقرآن الكريم  ،أو التي سمعها موسى  -عليه السالم – من اهلل تعالى
مباشرة .

كليما
أما المصدر الصريح ( التكليم ) فقد جاء في قوله تعالى َ ( :وَكلَّ َم اللَّـهُ م ٰ
وسى تَ ً

)

أكد ذلك بالمصدر ( تكليما ) داللة
بأن اهلل تعالى كلّم موسى بغير وحي  ،و ّ
النساء . 711/فاآلية تخبر ّ
()4
أن تكليما مصدر معناه التأكيد  ،يدل على
على وقوع الفعل على حقيقته ال على مجازه  ،ذلك ّ
بطالن من يقول  :خلق لنفسه كالما في شجرة  ،فسمعه موسى  ،بل هو الكالم الحقيقي الذي يكون به

المتكلّم متكلّما

(. )5

_____________________________________________
( )1انظر  :أبو حيان  ،البحر المحيط . 315/4 :
( )8القرطبي  ،تفسير القرطبي . 114 /10 :
( )3الطبري  ،تفسير الطبري . 7410/9 :

( )4انظر  :الزجاج  ،معاني القرآن  . 133/8 :أبو حيان  ،البحر المحيط . 414/3 :
( )5الفخر الرازي  ،التفسير الكبير . 111/11 :

197

ــعــــة
المـــتَـــاع  ،الـــمــت َ
َ
متع  :أصل صحيح يدل على منفعة وامتداد مدة في خير

()1

 ،فكل ما جاد فقد متُع  ،وهو ماتِع ،

والماتِع من كل شيء  :البالغ في الجودة الغاية في بابه  ،قال الشاعر
خـــــذه فَــــقَـــد أعــطــيــتَــــــه َجــيـــدا

()8

:

ـــعــتــه مــاتـــعــــا
صــن َ
ــمـــت َ
قَــد أحــــك َ

ويقال  :متع النبيذ ي ْمتعُ متوعا إذا اشتدت حمرته  ،ومتع الحبل إذا ّ
اشتد  ،و متع الن ُ
هار يمتعُ
ُمتوعا  :ارتفع وطال وتعالى( ، )3وفي هذا المعنى قال سويد اليشكري :
َو َعـــلَـــى الـــبــيـــــد إذا الـــيـــوم َمــــتَـــــــع

َيــس َــبــــح اآلل َعـــلَـــى أعــــالمــهـــا

()4

ومتع الضُّحى متوعا  :ترجَّل وبلغ الغاية  ،وذلك عند أول الضحى  ،ومنه حديث ابن عباس :
( ّأنه كان يفتي الناس  ،حتى إذا متع الضُّحى وسئِم )

()5

 .والماتع  :الطويل من كل شيء  ،والماتع :

الفاضل المرتفع من الموازيين أو الراجح الزائد( ، )6قال النابغة الذبياني :
إلـــى َخــير ٍ
ديــن نــســكــه قَــد َعــلــمــتــه

ومــيـــزانــه فـــــي ســـــو َرة الــبــر مــاتــــــع

()6

يستمده منه  ،وأ ْمتعه اهلل ومتَّعهُ بكذا أي أبقاه ليستمتع
أمتع بالشيء وتمتَّع به واستمتع  :دام له ما
ّ
ْ
به( ، )7قال أبو ذؤيب الهذلي :
ـتـــــوف ألهــلـهـــــا
ــــن الــح
َ
َمــنايــا يــقَــرب َ

الــجـبــل
جــهــا ار َو َيــســتَـمـتـع َ
ــن بــاألَ َنــس َ

______________________________________
( ) 1ابن فارس  ،مقاييس اللغة  :مادة ( متع ) .

( )8انظر  :الزمخشري  ،أساس البالغة  ،ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( متع ) .
( ) 3ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة  ( :متع ) .
( )4المفضل الضبي  ،المفضليات .415/1 :

( )5ابن األثير  ،النهاية في غريب الحديث . 631/8 :
( )6النابغة الذبياني  ،ديوانه . 837 :

( ) 7ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة  ( :متع ) .
( )1ديوان الهذليين  . 31/1 :الجبل  :الكثير  .أي الناس يصيرون متعة للمنايا تأكلهم .

()1
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ت بأهلي ومالي  ،واالسم من كل ذلك المتاع  ،ومنه
ت به  ،وكذلك تمتّ ْع ُ
ت بالشيء أي تمتّ ْع ُ
أمت ْع ُ
ْ
()1
قول الراعي النميري :
شـتَّـى تَـجــ َاو ار
شـعـ َبـيـن َ
َخـليـطَـيــن مــن َ

ــديــمـــا ،وكـانـــا بـالتَّــفَـــ ُّرق أَمــتَـعـــــــا
قَ َ

()8

وفي المعنى نفسه أنشد الراعي :
ــــــع َجـــــــدُّه
ولـــك َّــنــمــــــا أَج َ
ــــــدى وأَمــــتَ َ

بــفَـــر ٍ
ـهـــج نـاعــقــه
قي َ
ــهـج َ
ــخــشــيــه ب َ

()3

()4
تزود والفناء
وي َّ
ويتبلغ به ُ
والمتاع اسم أقيم مقام المصدر  ،وهو في األصل  :كل شيء ُينتفع به ُ
يأتي عليه في الدنيا( ، )5قال عبيد بن األبرص :

ــتــاعـــا فَ َّ
ــإنـــه
تَ َ
ــــــزَّود مــن الـــدُّنــيــــا َم َ

َعـــلـــى كــــل َح ٍ
ـــال َخــــيــر زاد الــم َــزَّود

()6

ورد اسم المصدر ( المتاع ) في القرآن الكريم أربعا وثالثين مرة  ،في حين وردت مشتقاته المختلفة

خمسا وثالثين مرة  ،ومن اآليات التي وردت فيها المتاع :

قوله تعالىَ ( :ولَ ُكم فِي اْل ِ
لى حي ٍن
َرض ُمستَـ َق ٌّر َوَمتاعٌ إِ ٰ
كم ) النور. 24/
ناح أَن تَد ُخلوا بُيوتًا غَ َير َمسكونٍَة فيها َمتاعٌ لَ ُ
َيس َعلَي ُكم ُج ٌ
وقوله تعالى  ( :ل َ
ِِ
ِ ِ
ِ
تاع َزبَ ٌد ِمثلُهُ ) الرعد. 71/
غاء ِحليَ ٍة أَو َم ٍ
وقوله تعالى َ ( :وم ّما يوقدو َن َعلَيه في النّا ِر ابت َ
)

البقرة

/

31

.

أن كل منافع الدنيا متاع  ،والمتاع ما ُيستمتع به من أكل ولُْبس  ،وحياة
وقد جاء في كتب التفسير ّ
وحديث ( ، )7وما ُيتَّخذ من الحديد والنحاس وما أشبههما من اآلالت التي هي قوام العيش كاألواني
_____________________________________________

( ) 1الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( متع ) .

( )8الراعي النميري  ،ديوانه  . 166 :أي كل منهما أمتع صاحبه بأن فارقه بعد أن كانا متجاورين في المرتع .
( )3المصدر نفسه  . 117 :أجدى  :أعطى  .الفرق  :قطيع من الغنم  .يخشيه  :يفزعه  .هجهج  :زجر الغنم
الناعق :الراعي .

( )4عضيمة  ،دراسات ألسلوب القرآن الكريم  :ق ، 8ج3
( )5األزهري  ،تهذيب اللغة  :مادة ( متع ) )5( .
( )6ابن األبرص  ،عبيد  ،ديوانه . 60 :

( )7انظر  :القرطبي  ،تفسير القرطبي . 477/1 :
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وآالت الحرب  ،وقطاعات األشجار والسكك وغير ذلك(. )1

المتْعةُ  :العمرةُ إِلى الحج  ،وقد تمتَّع واستمتع  ،ومنه قوله تعالى  ( :فَمن تَمتَّع بِالعمرةِ
والمتْعةُ و ِ
ْ ْ
ُْ
ُ
َ َ َ ُ َ
إِلَى الح ِّج فَما است ِ
اله ِ
دي ) البقرة  . 741/والتَّمتُّع المراد بقوله تعالى هو أن ُيحرم الرجل
يس َر م َن َ
َ َ َ َ
بعمرة في أشهر الحج  ،وأن يكون من أهل اآلفاق  ،وقدم مكة ففرع منها  ،ثم أقام حالال بمكة إلى أن

أنشأ َّ
الحج منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده  ،أو قبل خروجه إلى ميقات أهل ناحيته  ،فإذا فعل
المتمتِّع  ،وذلك ما استيسر من اله ْدي  ،يذبحه ويعطيه
ذلك كان متمتعا  ،وعليه ما أوجب اهلل على ُ
( )8
وس ِمي متمتعا النتفاعه من حالق وطيب وتنظُّف  ،وك ّل هذه األشياء كانت ُمح َّرمة
للمساكين
ُ .
عليه  ،فأُبيح له أن ي ِح َّل وينتفع بإحالل هذه األشياء كلّها مع ما سقط عنه من الرجوع إلى الميقات
واإلحرام منه بالحج

()3

.

أن الرجل كان ِ
يشارط المرأة بمال معلوم يعطيها إلى أجل معلوم ؛ فإذا انقضى
ومتْعة النكاح هي ّ :
ُ
()4
كأنه ينتفع بها إلى أمد معلوم  ،وقد كان
األجل فارقها من غير طالق  ،وهو من التَّمتُّع بالشي ّ ،

ثم ُحِّرم
مباحا في أول اإلسالم ّ ،

()5

المتْعة
 ،وقد جاء في الحديث ّ ( :
أن النبي  -ﷺ  -نهى عن ُ

الح ُمر األهلية زمن خيبر )(. )6
وعن لحوم ُ

ِ
المتع
المتعة و المتْعة  :ما ُيتبلّغ به من الزاد  ،وقيل  :الزاد القليل  ،و ُ
البلغة من العيش  ،والجمع ُ
وُ
أتزوده أو قوتا أقتاته(. )7
ويقول الرجل لصاحبه ْ :أب ِغني ُمتْعة أعيش بها  ،أي اب ِغ لي شيئا آكله أو زادا
ّ
___________________________________________________
( )1انظر  :أبو حيان  ،البحر المحيط . 378/5 :
( )8القرطبي  ،تفسير القرطبي . 301/3 :

( ) 3ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( متع ) .
( )4الراغب األصفهاني  ،المفردات . 461 :

( )5ابن األثير  ،النهاية في غريب الحديث . 631/8 :

( )6البخاري  ،صحيح البخاري  ،كتاب النكاح  ،باب نهي رسول اهلل ﷺ عن نكاح المتعة . 11/7 :
( ) 7الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( متع )
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ومنه قول األعشى يصف صائدا :
َحـتَّـى إذا َذ َّر قَـــرن َّ
َّح َهــا
صــب َ
الـشـمــس َ

صـح َــبــه الــمتَ َـعــا
ذؤال َنــب َ
ـهــان َيــبــ َغـى َ

()1

عدتها( ،)8قال تعالى  ( :ولِلْمطَلَّ َق ِ
ات َمتَاعٌ
المطلَّقة لتنتفع به مدة ّ
َ ُ
المتْعة  :ما ُيعطى ُ
والمتاع و ُ
ِ
ِ
ِ
ين ) البقرة . 217/والمراد من المتاع ههنا فيه قوالن أحدهما ّ :أنه هو
بال َْم ْع ُروف َح ًّقا َعلَى ال ُْمتَّق َ
المتعة ،فظاهر اآلية يقتضي وجوب هذه المتعة لجميع المطلقات ،قال الشافعي :لكل مطلقة ّإال المطلقة
:أن المراد بهذه المتعة النفقة (. )3
التي فرض لها مهر ولم يوجد في حقها المسيس .والقول الثاني ّ
ومتعة المرأة  :ما وصلت به بعد الطالق من ثوب  ،أو طعام  ،أو دراهم  ،أو خادم  ،من غير أن
()4
أن عبد الرحمن طلّق امرأة  ،فمتَّع
يكون الزما ولكن ّ
سنة  ،وقد متّعها تمتيعا  ،وفي الحديث ّ ( :
بوليدة )( )5أي أعطاها أمة  ،وهي متعة الطالق ويستحب للمطلِّق أن يعطي امرأته عند طالقها شيئا

يهبها ّإياه .
فإن (المتعة ) حالها حال المتاع ؛ فهي أيضا اسم مصدر وضع موضع التمتيع  ( ،المتاع
إذن ّ ،

والمتعة اسمان يقومان مقام المصدر الحقيقي وهو التمتيع )

()6

وعلى الرغم من تعدد دالالتها في

تنصب في معنى واحد يجمعها وهو كل ما ُينتفع به من
أن جميع هذه الدالالت
ّ
االستعمال اللغوي ّ ،إال ّ
أكل  ،ولُْبس  ،وحياة  ،وحديث  ،وأوان ،وآالت وغيرها مما يقيم الحياة وييسرها  ،أما التمتيع وهو

يدل على فعل االنتفاع .
فإنه ّ
المصدر الصريح ّ

_________________________________________________
( )1األعشى  ،ديوانه َ . 105 :ذَّر  :طلع  ،ذأل  :أسرع ومشى في خفة ويقصد بالذؤال هنا الصائد .
( )8الراغب األصفهاني  ،المفردات . 461 :

( )3انظر  :الفخر الرازي  ،التفسير الكبير . 173/6 :
( ) 4الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( متع ) .

( )5ابن األثير  ،النهاية في غريب الحديث . 631/8 :
( )6ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( متع ) .
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َّ
الـــن َــبـــات
نبت الشيء نباتا ون ْبتا  ،وأ ْنبتهُ اهللُ ْإنباتا  ،والتنبيت كل ما نبت على األرض من النبات
( وقد أجاز أبو عبيدة أ ْنبت بمعنى نبت  ،واحتج بقول زهير بن أبي سلمى :
الــشـهــبــاء َّ
الــســ َنـة َّ
ـحـفَـــت
إذا َّ
بالـنـاس أَج َ
َأرَيـــت َذوي الـحــاجـــات َحـــو َل بـيـــوتــهــــــم

()1

الــسـ َنـة األكــل
الــمـال فــي َّ
َو َ
ام َ
نــال كــر َ
الــبــــقـــــل
قَــطــيــنــا لَــهـــــم َحــتـى أَن َـب َ
ـــت َ

()8

وأ ْنكر األصمعي ذلك  ،وقال  :ال أعرف ّإال أ ْنبت البقل وأ ْنبته اهلل نباتا  ،وكان يطعن في بيت

()3
ب  ،ونبَّت الزرع والشجر تنبيتا ،
زهير ويقول  :ال يقول عربي أ ْنبت في معنى نبت )  ،نبَّت فالن الح ّ

أحسن نابتة بني فالن  ،أي
ت صغي ار  ،وما ْ
ي حين ي ْنُب ُ
إذا غرسه وزرعه  .والنابت من ك ّل شيء  :الطر ّ
ت لهم نابتة إذا نشأ لهم نشء صغار ،وا ّن بني فالن لنابتة ش ّر
ما ي ْنُبت عليه أموالهم وأوالدهم  ،ونبت ْ

()4

والنوابت من األحداث  :األغمار  ،ومنه حديث أبي ثعلبة قال  ( :أتيت رسول اهلل  -ﷺ  -فقال :

( ُنوْيبِتة )  ،فقلت  :يا رسول اهلل ُنوْيبِتةُ خير أو ُنوْيبِتةُ شٍّر ؟ ) النُّوْيبِتة  :تصغير نابتة  ،يقال  :نبتت
صغار لحقوا الكبار  ،وصاروا زيادة في العدد
لهم نابتة  :أي  :نشأ فيهم
ٌ

( )5

.

أحسن القيام عليها  ،رجاء فضل ربحها  ،ونب ُّ
الصبي ْتنبيتا  :رّبيته
َّت
َّ
ونبَّت الجارية أي غ ّذاها  ،و ْ

والتنبيت أول خروج النبات  ،والتنبيت ما ُش ّذب على النخلة من شوكها وسعفها للتخفيف عنها والتنبيت

ق الشجر وكباره
أيضا  :ما نبت على األرض من النبات ِمن ِد ّ

()6

 ،قال رؤبة :

___________________________________________________
( ) 1ابن دريد  ،جمهرة اللغة  :مادة ( نبت ) .
تبيض بالثلج أو عدم
( )8زهير بن أبي سلمى  ،ديوانه  . 105 :السنة الشهباء  :البيضاء من الجدب  ،ألنها ّ
أضرت بهم وأهلكت أموالهم.
الح َ
النبات .األكل  :ال يجدون لبنا فينحرون اإلبل .القطين َ :
شم وسكان الدار  ،أجحفت ّ :
( ) 3انظر  :ابن دريد  ،جمهرة اللغة  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( نبت ) .
( )4ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( نبت ) .

( )5ابن األثير  ،النهاية في غريب الحديث واألثر . 701/8 :
( )6الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( نبت ) .
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َمـــــــــر ٍت يــنــاصــــي َحــزَمــهـــــــا مـــــــروت

اء لَــــــم َيــنــبــــت بــهــا تَــنـبـيــت
صــحـــــر َ
َ

()1

الن ْبتة أي الحالة التي ينبت عليها  ،واّنه لفي م ْنبِت صدق أي في أصل ِ
يقال ّ :إنه لحس ُن ِّ
ص ْدق
أن النبي  -ﷺ  -قال لقوم من العرب  :أنتم أهل ب ْي ٍت أو
كرم اهلل وجهه ّ : -
وفي حديث علي – ّ
ن ْب ٍت ؟ فقالوا  :نحن أهل بيت وأه ُل ن ْب ٍت أي نحن في الشرف نهاية  ،وفي َّ
الن ْب ِت نهاية  ،أي ينبت

المال على أيدينا  ،فأ ْسلموا

()8

.

وك ّل ما أنبتت األرض فهو ن ْبت  ،والنبات فعله  ،ويجري مجرى اسمه  ،تقول  :أنبت اهلل النبات

إن النبات اسم يقوم مقام المصدر( ، )3إذن  ،فالنبات اسم مصدر
إنباتا ونباتا  ،ونحو ذلك قال الفراء ّ :
أن النبات لم يجر على فعله  ،قال األعشى :
من الفعل أ ْنبت الذي مصدره اإلنبات ؛ ذلك ّ
شــتــيــــت َّ
الــنــبــــــا
ــمـهـــــا َعــن َ
َو َمــبــس َ

ت َغــيـــــــــــر أَ َكــــــــس وال مــنــقَــــضـــــم

()4

ورد ذكر لفظة ( النبات ) في القرآن الكريم في تسعة مواضع  ،إلى جانب مشتقاتها المختلفة التي
يتبين
ذكرت في مواضع متعددة من القرآن الكريم  ،وبالنظر في اآليات التي وردت فيها لفظة النبات ّ
أنها جاءت في االستعمال القرآني على وجهين :

 -األول  :اسم بمعنى ما تنبته األرض من شجر وحب وبقل وغيره من الزرع  ،ومن هذا

ِ
ات ُك ِّل َش ْي ٍء
َنز َل ِم َن َّ
الس َم ِاء َماءً فَأَ ْخ َر ْجنَا بِ ِه نَـبَ َ
قوله تعالى َ ( :و ُه َو الَّذي أ َ
وقوله تعالى  ( :لِّنُ ْخر ِ
حبًّا َونَـبَاتًا ) النبأ . 73/
ِج بِه َ
َ

) األنعام . 44/

_____________________________________________

الهمة .
.مرت  :األرض الجرداء  .يناصي  :يواصل  .الحزم  :العزيمة و ّ
( )1رؤبة  ،ديوان رؤبة َ 896/1 :
( )8ابن األثير  ،النهاية في غريب الحديث واألثر . 701/8 :

( ) 3األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ابن منظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( نبت ) .
س  :قصير األسنان .
( )4األعشى  ،ديوان األعشى  . 35 :الشتيت  :الثغر المتفرق األسنان .أَ َك ّ
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ِ ٍ
س ٍن
الثاني :اسم مصدر بمعنى اإلنشاء ومن هذا قوله تعالى  ( :فَـتَـ َقبَّـلَ َها َربُّـ َها ب َقبُول َح َ
سنًا ) آل عمران  . 31/جاء النبات على غير لفظ الفعل ( أ ْنبت ) واألصل إنباتا وقد
َوأَنبَتَـ َها نَـبَاتًا َح َ
ذهب المفسرون في معنى اآلية التي نزلت في السيدة مريم – عليها السالم  -مذهبين  :فمنهم من

ِ
فسواها تعالى من غير زيادة وال نقصان  ،فأنبتها في غذائه ورزقه
جعل هذا النبات متعلقا بخْلقها ّ (،
()1
نباتا حسنا حتى تمت فكملت امرأة بالغة تامة فكانت تنبت اليوم ما ينبت المولود في عام واحد )
ومنهم من صرفه إلى ما يتعلق بالتربية الحسنة العائدة عليها بما يصلحها في جميع شؤونها  ،فأنشأها
على الطاعة والعبادة  ،فلما بلغت تسع سنين صامت النهار وقامت الليل  ،وقيل  :لم تجر عليها
خطيئة ولم تصب الذنوب كما يصيب بنو آدم

()8

 ،والسؤال هنا لماذا استعمل اسم المصدر ( نباتا )

بدال من المصدر ( إ نباتا ) ؟ لو كان القول إنباتا لكان الحسن صفة لإلنبات نفسه ال للنبات  ،ولكان
توكيدا لعملية اإلنبات  ،لكنه استعمل نباتا ؛ ألنه أراد توجيه الحسن إلى النبات نفسه  ،فكل زرع ينبت
وكل جنين يولد  ،لكن المهم ما يكون بعد اإلنبات(. )3

ووردت نباتا بمعنى اإلنشاء في قوله تعالى َ ( :واللَّـهُ أَنبَتَ ُكم ِّم َن ْاْل َْر ِ
ض نَـبَاتًا

استعير اإلنبات هنا لإلنشاء فاهلل أنشأكم من تراب األرض  ،فخلقكم منه

( )4

) نوح  . 71/لقد

 ،لقد كان ينبغي أن يقال

 :أنبتكم إنباتا ّإال ّأنه لم يقل ذلك بل قال أنبتكم نباتا  ( ،فلو قال  :إنباتا كان المعنى أنبتكم إنباتا

ألن اإلنبات صفة هلل
عجيبا  ،ولما قال نباتا  :كان المعنى أنبتكم فنبتم نباتا عجيبا  ،وهذا الثاني أولى ّ

أن ذلك اإلنبات إنبات عجيب كامل ّإال بواسطة إخبار
تعالى  ،وصفة اهلل غير محسوسة لنا فال نعرف ّ

اهلل تعالى  ،وهذا المقام مقام االستدالل على كمال قدرة اهلل تعالى  ،فال يمكن إثباته بالسمع  ،أما لما

قال ( نباتا ) كان ذلك وصفا للنبات بكونه عجيبا كامال  ،وكون النبات كذلك أمر مشاهد
____________________________________________
( )1انظر  :الطبري  ،تفسير الطبري  . 1753 /3 :القرطبي  ،تفسير القرطبي . 104/5 :

( )8انظر :الزمخشري ،الكشاف . 553/1 :البيضاوي ،أنوار التنزيل  .16/8 :أبو حيان ،البحر المحيط . 460/8 :
()3انظر  :أبو عودة  ،عودة  ،هو وهي قصة الرجل والمرأة في القرآن الكريم . 807 :

( )4انظر  :الزمخشري ،الكشاف  . 817/6 :الطبري  ،تفسير الطبري . 1881 / 10:
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محسوس فيمكن االستدالل به على قدرة اهلل)(. )1
عزوج ّل – وهو خفي  ،فعدلت اآلية عنه إلى ما هو
فاإلنبات ّإنما ُينظر فيه إلى صنع اهلل – ّ

ظاهر  ،وهو النبات حيث تتجلى فيه مظاهر اإلبداع والقدرة  ،فكان ذلك أقوى مناسبة لمقام بيان قدرة
اهلل تعالى ولطف صنعه  ،واالمتنان على عباده بنعمه .

َّ
الــنـكــــال
أصله من نكل ي ْن ِك ُل وي ْن ُك ُل ُنكوال  :نكص وجُبن  .يقال  :نكل عن العدو وعن اليمين ين ُكل أي جُبن

َّ
ونكله عن الشيء  :صرفه عنه( . )8ون ّكلت نكاال معناه ّأنه فعل به ما يمنعه من المعاودة  ،ويمنع غيره
من إتيان مثل صنيعه ( )3ون َّكل به تنكيال إذا جعله نكاال ِ
ت بفالن إذا عاقبته
وع ْبرة لغيره  ،ويقال  :ن َّكْل ُ

في جرم أجرمه عقوبة تُن ّكل غيره عن ارتكاب مثله( ، )4وبهذا المعنى قال زهير بن أبي سلمى :
ٍ
طــــريــــــف
ــنـــــال أبــا
ولَــوال أن َي َ
ــمعــتــكــم قَــذعــا ولـكـن
ــمــا أس َ
لَ َ

ٍ
ــلــيـــــك أو نـــ َكـــــــال
ـــــذاب مــن َم
َع ٌ
ٍ
عــــان َمــقــــــال
لــكـــــل َمـقــــــام ذي

()5

النكا ُل و ُّ
الن ْكلة والم ْنكل  :ما ن َّكْلت به غيرك كائنا ما كان  ،ون ِكل الرج ُل  :قبِل ِّ
النكال  ،وفي هذا المعنى
ّ
()6
أنشد ابن األعرابي
وخــلُّـــوا َبــيـ َنــنــــا
واتّــقــــوا الـلـــه َ

َنــبـلـــغ الـثَـ َأر َو َيـــنـ َكــــل َمــن َنـكــــل

()7
ِ
و ِّ
يما
الن ْكل  ،القيد الشديد من أي شيء كان والجمع أنكال ومنه قوله تعالى (:إِ َّن لَ َديْـنَا أَن َك ًاَّل َو َجح ً

__________________________________________________
( )1الفخر الرازي  ،التفسير الكبير . 141- 140 / 30 :
( )8ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( نكل ) .
( ) 3ابن فارس  ،مقاييس اللغة  :مادة ( نكل ) .
( )4الجوهري  ،الصحاح  :مادة ( نكل ) .

( )5زهير بن أبي سلمى  ،ديوانه . 866 :

( )6انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( نكل ) .
( )7ابن فارس  ،مقاييس اللغة  :مادة ( نكل ) .

)
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المزمل  . 72/وهي القيود واحدها نِ ْكل  ،وهو ما منع اإلنسان من الحركة  ،وقيل ُسمي نِكال ألنه ُي ْنكل
يحب
بها أي ُي ْمنع(. )1
إن اهلل ّ
ورجل نكل  :قوي ُمج َّرب شجاع  ،وكذلك الفرس  ،وفي الحديث ( ّ
النكل قيل  :وما ذاك ؟ قال  :الرجل القوي المجِّرب ِ
النكل على َّ
َّ
المعيد على الفرس القوي
الم ْبدئ ُ
ُ
ُ

المجِّرب )
ُ

( )8

.

أن ( َّ
النكال ) في اللغة هو اسم مصدر وضع موضع التنكيل  ،وأصله من االمتناع وهو
يتضح ّ
بمعنى العقوبة الرادعة التي تُرّوع الغير من اإلتيان بالذنب نفسه .

اها
ورد اسم المصدر ( النكال ) في القرآن الكريم ثالث مرات  ،وذلك في  :قوله تعالى  ( :فَ َج َعلْنَ َ
نَ َك ًاَّل لِّما بـين ي َديـها وما َخ ْل َفها ومو ِعظَةً لِّل ِ
السا ِرقَةُ
السا ِر ُق َو َّ
ين ) البقرة .11/وقوله تعالى َ ( :و َّ
َ َْ َ َ ْ َ َ َ
َ ََْ
ُ
ْمتَّق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم) المائدة  . 38/وقوله تعالى :
سبَا نَ َك ًاَّل ِّم َن اللَّـه َواللَّـهُ َع ِز ٌيز َحك ٌ
فَاقْطَعُوا أَيْديَـ ُه َما َج َزاءً ب َما َك َ
( فَأَ َخ َذه اللَّـه نَ َك َ ِ
َى ) النازعات . 23/
ال ْاآلخ َرةِ َو ْاْلُول ٰ
ُ ُ
والنكال عند المفسرين هو اسم للعقوبة الغليظة الرادعة للناس عن اإلقدام على مثل تلك المعصية ،
وأصله من االمتناع  ،بل هو أعظم من العقوبة حتى يمتنع من سمع به  ،عن ارتكاب مثل ذلك الذنب
الذي وقع التنكيل به  ،وهو في العرف يقع على ما ُيفتضح به صاحبه ويعتبر به غيره(. )3

أما المصدرالصريح (التنكيل) فقد ورد مرة واحدة في القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى َ ( :واللَّـهُ
أَ َش ُّد بأْسا وأَ َش ُّد تَ ِ
أن
نك ً
يل ) النساء . 81/فعذاب اهلل وتنكيله أشد من عذاب غيره ومن تنكيله  ،وذلك ّ
ًَ َ
عذاب اهلل وتنكيله دائم في اآلخرة  ،ال يقدر أحد على التخلص منه  ،فهو يصل إلى جميع األجزاء

واألبعاض والروح والبدن

()4

.

______________________________________________
( )1انظر  :الطبري  ،تفسير الطبري  ، 1878/10 :القرطبي  ،تفسير القرطبي . 336/81 :
( )8ابن األثير  ،النهاية في غريب الحديث . 795/8 :

( )3انظر  :الزمخشري  ،الكشاف  . 871/1 :الطبري  ،تفسير الطبري  . 1451/10 :الفخر الرازي  ،التفسير

الكبير .44/31 :

( )4انظر  :الطبري  ،تفسير الطبري  . 8430/3 :الفخر الرازي  ،التفسير الكبير . 811/10 :
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إذن  ،فاسم المصدر ( النكال ) هو اسم للعقوبة الغليظة الرادعة  ،والمصدر الصريح ( التنكيل )
فهو إلحاق العقوبة الرادعة فيمن يستحقها  ،وهنا يظهر الفرق الداللي بين اسم المصدر ( النكال ) الذي
يدل هنا على الحدث مجردا من أي إشارة إلى الفاعل  ،والمصدر ( التنكيل ) الذي يد ّل على فعل
التنكيل واإلشارة ضمنا إلى من يقوم بهذا الفعل .

الــــهـــج َــرة
أهجره  :صرمه وتركه( ،)1قال أسامة الهذلي :
اله ْجر  :ضد الوصل ،هجره ي ْه ُج ُره ه ْج ار و ِه ْجرانا  :و ْ
ــع
يـهـــا َعــلَــى غـــبــر مـــان ٍ
َكــأَنـــي أصــاد َ

ــج َــرتــهـــا فــحــولـهـــــا
ــصــــــ ًة قَــــد أَه َ
مــقَــلَ َ

ومنه حديث أبي الدرداء – رضي اهلل عنه – ( واليسمعون القرآن ّإال ه ْج ار )

()3

()8

يريد الترك له

واإلعراض عنه  .وقيل  :اله ْجر السنة فصاعدا  ،وقيل بعد ستة أيام فصاعدا  ،وقيل  :الهجر المغيب

ّأيا كان وأنشد ابن األعرابي :

ــد طـــــول َهــــجـــــــره
لَـــمــــا أتــاهـــــــم َبـــع َ

ــعــــــى غـــــــالم أَهـــــلـــــــه بــبـــشـــــــره
َيــــسـ َ

ال ِه ْجرة والهُ ْجرة  :الخروج من أرض إلى أرض  ،والمهاجرون هم الذين ذهبوا مع النبي  -ﷺ -

()4
البدوي من باديته إلى المدن  ،يقال  :هاجر الرجل
مشتق منه )  ،وأصل المهاجرة عند العرب خروج ّ
ٍِ
ٍ
وسمي
إذا فعل ذلك  ،وكذلك ّ
كل ُم ْخل بمسكنه ُم ْنتقل إلى قوم آخرين بسكناه  ،فقد هاجر قومه ُ ،

المهاجرون مهاجرين ألنهم تركوا ديارهم ومساكنهم التي نشؤوا بها هلل  ،ولحقوا ٍ
بدار ليس لهم بها أه ٌل
___________________________________________

( )1انظر  :ابن من ظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( هجر ) .
( )8شرح أشعار الهذليين . 1351/3 :

( )3ابن األثير  ،النهاية في غريب الحديث واألثر . 193/8 :
( ) 4ابن منظور  ،لسان العرب ( :هجر) .
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ي أو سكن بلدا آخر  ،فهو
وال مال حين هاجروا إلى المدينة  ،فكل من فارق بلده من
بدوي أو حضر ّ
ّ

مهاجر  ،واالسم منه الهجرة

()1

.

وكل من أقام من البوادي بمباديهم ومحاضرهم في القيظ  ،ولم

يلحقوا بالنبي ولم يتحولوا إلى أمصار المسلمين التي أُحدثت في اإلسالم  ،وان كانوا مسلمين  ،فهم
ويس ّمون األعراب
غير مهاجرين وليس لهم في الفيء نصيب ُ

()8

.

أن
فالهجرة تعني االنتقال من موضع إلى موضع  ،وقصد ترك األول إيثا ار للثاني  ،ومن قال ّ
(. )3
أن ذلك كان األغلب في العرب
المهاجرة هي االنتقال من البادية إلى الحاضرة  ،فقد أُوهم  ،بسبب ّ
فكأن قلبه مهاجر للسانه  ،ومن هذا المعنى قوله ﷺ
والمهاجرة في الذكر  :ترك اإلخالص فيه ّ
( من الناس من من ال يذكر اهلل إال مهاج ار )(. )4
فإن (ال ِه ْجرة ) في معاجم اللغة هي اسم مصدر وضع موضع المهاجرة الذي فعله هاجر
وبعد ّ ،
وقد استعملت في اللغة بمعنى االنتقال من موضع إلى موضع .
لم ُيذكر اسم المصدر( ال ِه ْجرة ) في القرآن الكريم  ،بينما ذكرت مشتقاته المختلفة في أربع وعشرين
موضعا منها قوله تعالى :

َّ ِ
َّ ِ
اه ُدوا فِي َسبِ ِ
ت اللَّ ِـه
يل اللَّ ِـه أُولَـٰئِ َ
ك يَـ ْر ُجو َن َر ْح َم َ
اج ُروا َو َج َ
ين َه َ
ين َ
آمنُوا َوالذ َ
(إِ َّن الذ َ
ِ
َّ ِ
ان َّر ِ
وهم بِِإحس ٍ
ِ
وقوله تعالى  ( :و َّ ِ
ض َي اللَّـهُ
ين َو ْاْل َ
َ
َنصا ِر َوالذ َ
الساب ُقو َن ْاْل ََّولُو َن م َن ال ُْم َهاج ِر َ
ين اتَّـبَـعُ ُ ْ َ
َّات تَج ِري تَحتَـها ْاْلَنْـهار َخالِ ِد ِ
يها أَبَ ًدا ) التوبة . 722/
َع ْنـ ُه ْم َوَر ُ
ضوا َع ْنهُ َوأ َ
ين ف َ
ْ َ
َع َّد ل َُه ْم َجن ٍ ْ
َُ
َ
) البقرة .278/

أن مفهوم الهجرة قد تغير بنزول القرآن الكريم  ،فلم يعد مقتص ار على معنى
مما ال شك فيه ّ
االنتقال من موضع إلى موضع كما كان سائدا في العصر الجاهلي  ،فالهجرة في المفهوم اإلسالمي

هي الخروج من أرض الشرك إلى أرض اإلسالم ؛ حبا هلل ورسوله ونصرة للدين  ( ،فالمهاجرون هم
_________________________________________________
( ) 1األزهري  ،تهذيب اللغة  :مادة ( هجر ) .

( )8الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( هجر ) .

( )3انظر  :القرطبي  ،تفسير القرطبي . 438/3 :
( )4ابن األثير  ،النهاية في غريب الحديث . 193/8 :
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حبا للنبي
الذين اضطرهم كفار مكة إلى الخروج من ديارهم  ،فتركوا الديار واألموال واألهلين ّ ،
ﷺ  -ونصرة ِّللدين)

()1

.

أن الجسد يغير
أن الهجرة في المفهوم القرآني هي هجرة الروح والجسد معا  ،بمعنى ّأنه كما ّ
ويبدو ّ

مكانه وينتقل إلى مكان آخر  ،كذلك الروح تهاجر من الشرك إلى التوحيد ،ومن الكفر إلى اإليمان ،
ومن العصيان والتمرد إلى الطاعة  .يقول صاحب المفردات في المهاجرة  ( :الظاهر منه الخروج من
دار الكفر إلى دار اإليمان كمن هاجر من مكة إلى المدينة  ،ومقتضى ذلك هجران الشهوات واألخالق
الذميمة والخطايا وتركها ورفضها )

()1

.

الــــوثــــاق
الميثــاق َ ،
المحكم  ،وأرض وثيقة أي كثيرة
وثُق
ُ
الشيء وثاقة  :صار وثيقا أي ُمحكما  ،والوثيق  :الشيء ُ
العشب موثوق بها  ،ويقال كأل ُموثِق أي كثير موثوق به أن يكفي أهله عامهم  ،وماء موثِق كذلك ،

قال األخطل

()3

:

هـــاجـــت َمـــراتـــعـــه
بـالــعـــ ار
ب
َ
أو قــار ٌ
َ

وخــا َنـــه مـــوثــــق الــغــدران و الــثَّ َمـــر

ق ِوثاقة وثِقة  :ائتمنه  ،وأنا واثق به وهو موثوق به  ،وهي موثوق بها وهم
تقول العرب  :وثِق به يثِ ُ

موثوق بهم  ،والوثيقة في األمر إحكامه واألخذ بالثقة  ،والجمع الوثائق( ، )4قال طرفة بن العبد :
ــديــــــــــــــث إلـــى أَهــــلــــه
الــح
َون َّ
َ
ــــــص َ

الـــوثــيـــــقَــــــــ َة فـــــــي َنــــصــــــــه
فَ َّ
ــــــإن َ

__________________________________________
( )1انظر  :الطبري  ،تفسير الطبري  . 7967/10 :القرطبي  ،تفسير القرطبي . 357/80 :
( )8الراغب األصفهاني  ،المفردات . 537 :

( ) 3ابن منظور ،لسان العرب  :مادة( وثق ) .الشاهد غير موجود في ديوان األخطل.
( ) 4األزهري  ،تهذيب اللغة  :مادة ( وثق ) .

( )5طرفة بن العبد  ،ديوانه  . 171 :نص الحديث  :اسند إلى أهله .

()5
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ومنه حديث الدعاء  ( :واخلع وثائق أفئدتهم )

()1

 .والوثيق  :العهد المحكم  ،ومنه قول الشاعر

ـــب َكـــأنــمـــا
َع
صـفــقــا ال يـغ ُّ
ــطـــاء َو َ
ً

()8

:

ــك بإتـــالف الــتـــــالد َوثــــيـــــــق
َعــلَــي َ

َّى تُـ ْؤتُ ِ
ون َم ْوثًِقا ِّم َن اللَّ ِـه لَتَأْتُـنَّنِي
والميثاق  ،والم ْوثِق  :العهد  ،قال تعالى (قَ َ
َن أ ُْر ِسلَهُ َم َع ُك ْم َحت ٰ
ال ل ْ

ك ْم ) يوسف . 11/أي ميثاقا ويجمع مواثيق على األصل  ،ومياثيق على اللفظ ،
بِ ِه إََِّّل أَن يُ َحا َ
ط بِ ُ
ِ
ِ
درة الطائي
ومياثق في ضرورة الشعر  ،قال عياض بن ّ
ــح ُّ
ـــل الـدَّهـ َــر ّإأل بإذنــ َنــأ
ــمــى ال ي َ
ح ً

()3

:

ـــد الـمـياثــق
ام َعــق َ
وال َنســأَل األقــو َ

لن كذا وكذا
والميثاق من المواثقة والمعاهدة  ،يقال  :واث ْقته باهلل أل ْفع ّ
العــقد إن َعــقَــدوا
مــــ ُّرو الـلـقـــاء ومـبقـــو َ

()4

 ،قال عبيد بن األبرص :

اع مـــــ َن الـمــيثَـــاق مــــشــتَـــــــرط
َضـــ َ
إذا أ َ

()5

فالميثاق هو اسم مصدر وضع موضع المواثقة( )6؛ ذلك ّأنه جرى على غير فعله وهو (واثق ) .
ورد اسم المصدر ( ميثاق ) في القرآن الكريم أربعا وعشرين مرة إلى جانب مشتقاته المختلفة التي

ذكرت في مواضع متعددة من القرآن  ،وقد استعمل في القرآن ليد ّل على معنى العهد المؤكد باليمين
الرْبط( ،)7ومن اآليات التي ورد فيها اسم المصدر(ميثاق )
الشدة في العقد و َّ
وهو مفعال من الوثاقة وهي ّ

َّ ِ
ضو َن ال ِْميثَا َق
ين يُوفُو َن بِ َع ْه ِد اللَّ ِـه َوََّل يَن ُق ُ
قوله تعالى  ( :الذ َ
َى بَـ ْع ٍ
كم ِّميثَاقًا غَلِيظًا) النساء.27/
ض َوأَ َخ ْذ َن ِمن ُ
( َوَك ْي َ
ض ٰى بَـ ْع ُ
ف تَأْ ُخ ُذونَهُ َوقَ ْد أَفْ َ
ض ُك ْم إِل ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س ِم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا ) المائدة .1/
وقوله تعالىَ (:واذْ ُك ُروا ن ْع َمةَ اللَّـه َعلَْي ُك ْم َوميثَاقَهُ الَّذي َواثَـ َق ُكم بِه إِ ْذ قُـلْتُ ْم َ
) الرعد . 22/وقوله تعالى:

_________________________________________
( )1ابن األثير  ،النهاية في غريب الحديث . 188/8 :
( )8الزبيدي  ،تاج العروس :مادة( وثق ).
( )3المصدر نفسه .

( )4األزهري  ،تهذيب اللغة  :مادة ( وثق) .

( )3عبيد بن األبرص  ،ديوان عبيد بن األبرص . 65 :
( )6عضيمة  ،دراسات ألسلوب القرآن الكريم  :ق ، 8ج. 336 : 3
( )7انظر  :القرطبي  ،تفسير القرطبي . 370/1 :
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ويظهر سياق اآلية الكريمة الفرق الداللي بين اسم المصدر ( الميثاق ) والمصدر الصريح
( المواثقة) فالميثاق هو العهد  ،والمواثقة هي ماجرى من تعاهد بين رسول اهلل  -ﷺ  -وبين
المسلمين في أن يكونوا على السمع والطاعة في المحبوب والمكروه  ،مثل مبايعته مع األنصار في أول
األمر  ،ومبايعته عامة المؤمنين تحت الشجرة وغيرها(. )1
والوثاق هو اسم اإليثاق  ،تقول  :أوثقتُه إيثاقا ووثاقا  ،و ِ
الوثاق بكسر الواو لغة فيه( ، )8والحبل أو
شده  ،ووثَّقه توثيقا فهو ُموثَّق  :أي
ق به  ،هو ِوثاق والجمع ُوثُق  .و ْأوثقه فيه أي ّ
الشيء الذي يوث ُ
أحكمه ويقال ّ :إنه لموثَّق الخْلق أي ُم ْحكمه (. )3
شد به األسير والدابة  ،ثم استعير للداللة على ما يوثق فيه من
الوثاق في األصل حبل أو قيد ُي ُ

حبل أو سواه  ،وفي هذا المعنى قال أمية بن أبي الصلت :

ــــــــرنــا َّأنـــــــا نــتَ ُّ
ـــــــــــل فَــنـــــــوأَد
ــس َّ
َولَ َ

ض َّ
ضـــاللــنــــا
ـــــل َ
لــــوال َوثـــاق الـلـــــه َ

()4

وقال األعشى :
ٍ
فَــفَ َّ
مـــائة مـــنهــم َوثــاقَهـــم
ــك َعـــن

فَــأص َــبحوا كــلُّهــم مـن غــلــه خـل َـعـا

وفي حديث معاذ وأبي موسى  ( :فرأى رجال ُموثَّقا )

()6

()5

أي مأسو ار مشدودا .

إذن  ،فالوثاق هو اسم مصدر من اإليثاق وفعله أ ْوثق  ،وقد استعمل في اللغة للداللة على اسم
الشيء الذي ُيوثق فيه .
________________________________________________

( )1انظر  :الطبري  ،تفسير الطبري  . 871/1 :القرطبي  ،تفسير القرطبي . 370/1 :
( )8انظر  :الفراهيدي  ،العين  .األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( وثق ) .
( )3انظر :ابن منظور  ،لسان العرب  .الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( وثق ) .

( )4أمية بن أبي الصلت  :ديوانه  . 361 :نت ّل  :نصرع .
( )5األعشى  ،ديوان األعشى  . 111 :الغل  :القيد .

( )6ابن األثير  ،النهاية في غريب الحديث . 188/8 :
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ُذكر اسم المصدر ( الوثاق ) في القرآن الكريم مرتين وذلك في قوله تعالى :

ِ
ِ َّ ِ
الرقَ ِ
ب ِّ
وه ْم فَ ُ
ين َك َف ُروا فَ َ
اب َحت ٰ
َّى إِ َذا أَثْ َخنتُ ُم ُ
ض ْر َ
ش ُّدوا ال َْوثَا َق فَِإ َّما َمنًّا بَـ ْع ُد َوإِ َّما ف َداءً
( فَِإ َذا لَقيتُ ُم الذ َ
ِ
َح ٌد ) الفجر. 21/
َّى تَ َ
َحت ٰ
ْح ْر ُ
ض َع ال َ
ب أ َْوَز َارَها ) محمد . 1/وقوله تعالى َ ( :وََّل يُوث ُق َوثَاقَهُ أ َ
أن داللته في القرآن الكريم لم تختلف عن
وبالنظر في اآليات التي ورد فيها اسم المصدر يتبين ّ

داللته في االستعمال اللغوي  ،فقد جاء في االستعمال القرآني بمعنى الشيء الذي ُيوثق فيه إال ّأنه

الشد بالوثاق بقصد العذاب  ،بينما في اللغة فقد استعمل للداللة على
ُخصص في القرآن للداللة على ّ
ما يوثق به من حبل وسواه من الروابط التي تعبر عن العالقات الوثيقة كعالقة اإلنسان بدينه أو بربه

فإنه يد ّل على معنى القيام
كما جاء في بيت أمية بن أبي الصلت  .أما المصدر الصريح ( التوثيق ) ّ
الشد بالوثاق .
بفعل ّ

الـــوصـــيَّــــة
َ
الشيء
صيا  :وصله  ،ووصى
صيا إذا وصله  ،ووصى الشيء بغيرِه و ْ
أصلها من وصى الرجل و ْ
ُ
()1
ِ
الرمة :
يصي اتَّصل  ،ووصاه غ ُيره يصيه  :وصله  ،قال ذو ّ
صـالتــنــــا
َنــصي
َ
الـلـيــل بــاأليـــام حــتـى َ

ـــمـ ٌة َيــشــتَ ُّ
الــســـفـــر
ــق أنـصــافَـهــا َّ
مــقَ َ
ــــاس َ

()8

الرّمة(: )3
وفالة واصية أي تتصل بفالة أخرى  ،قال ذو َّ
الـر َجـا مـن َجـيـب واص َـي ٍـة
الـر َجـا و َّ
ـن َّ
َبــي َ

بـالـخـــــوف َمــعــكـــوم
ــمــاء خـابـطـهــــــا َ
َيــه َ

ِ
ف  ،واذا أطاع المرتع للسائمة فأصابته رغدا قيل أ ْوصى لها المرتع يصي
المْلت ّ
الوص ُّي  :النبات ُ
_________________________________________________
( )1انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة (وصى) .

الرمة  . 897/1 :صالتنا مقاسمة  :يشير إلى قصر الصالة .
الرمة  ،ديوان ذي ّ
( )8ذو ّ
الرّمة  ،ديوانه  . 815/1 :الرجا  :الناحية
( )3ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( وصى ) الشاهد أيضا في  :ذو ّ
جيب  :مدخل  ،خابطها  :الذي يطؤها بغير علم  ،معكوم  :كأنه جعل على فيه كمامة من الخوف .
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النبت إِذا اتصل ،وهو نبت
صيا .وأرض واصيةٌ  :متصلة النبات إِذا اتَّصل ن ْبتها  ،وربما قالوا تواصى
ُ
و ْ
و ٍ
اص ( ، )1قال طرفة بن العبد :
ــــــق الـلــــــون َوَد َّ
ق الــــكشــــــــــــوح
فـانــطــلَ َ

ــن َوســمــيَّــــــا َوصـــَـى َنــبــتـــــــه
َيــر َعــي َ

()8

ووصاه  :إيصاء وتوصية  :عهد إليه  ،وتواصى القوم أي أوصى بعضهم بعضا
أوصى الرجل
ّ
الوصاية والو ِ
واالسم الوصاة والوصاية و ِ
صيَّة

()3

ـص َّون
َو َّ
ـصــون َ
ـســب الــمـ َ
الــح َ
صـى ب َ

 ،قال رؤبة :
ــصــــــا لــألَذ َهــــــن
الــع َ
والــحــلــــم َمــقـــــروع َ

()4

وقد استعمل الشعراء لفظة (الوصاة ) كثي ار في شعرهم بمعنى ما يوصي به بعضهم بعضا ّ ،إال
ّأني لم أعثر على لفظة ( الو ِ
صيَّة ) فيما قرأته في دواوين شعراء المعلقات  ،قال النابغة الذبياني :
َنــصــحــت بـني عـــــو ٍ
ف فَــلَــم َيــتَــقَــبَّـلــــوا
َ
َ
َ

ــديــهــم َوســائــلــي
ــجــح لَ َ
صــاتــي ولَــم تَــن َ
َو َ

()5

وقال األعشى :
ـن الـبـلَى
سـأوصي َبــصـيـ ار إن َد َنـوت م َ
َ

ٍ
ـــربــا
مــــور َو َج َّ
َوصــَــاةَ امــرئ قــاســى األ َ

()6

الموصي والموصى  ،وهو من األضداد  ،واألنثى و ِ
ِ
الو ِ
ص ّي  ،وجمعها جميعا أوصياء  ،ومن
ص ّي :
ُ
______________________________________
( ) 1الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة (وصى) .

( )8طرفة بن العبد  ،ديوانه  . 14 :الوسمي  :العشب الذي ينبته مطر أول الربيع  .الكشح  :جانب البطن .
( )3ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( وصى ).

أن عامر بن الظرب
( )4رؤبة  ،ديوانه . 160/8 :األذهن  :العاقل  .الحلم مقروع العصا لألذهن  :هو َمثَل وأصله ّ
العدواني كان حكم العرب  ،فلما أس ّن قال له أوسط أوالده  :إنك ربما حكمت الحكم على غير وجهه  ،قال فاجعلوا

إمارة حتى إذا زلت عن الحق فعلتموها فرجعت  ،فكان يقعد في مقدم بيته ويضع ابنه بين يديه جفنة في البيت  ،فإذا

زال عن الحق قرع الجفنة بالعصا ؛ فرجع إلى الحق .

( )5النابغة الذبياني  ،ديوان النايغة الذبياني . 143 :

( )6األعشى  ،ديوان األعشى  . 113 :وانظر  :عنترة  ،ديوانه  . 17 :زهير بن أبي سلمى  ،ديوانه . 119 :
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ِ
الوص ّي وال يجمعه
العرب من ال يثني

()1

.

التوصيَّة  ،وكذلك ( الو ِ
وبعد  ،فإن ( الوصاة ) هي اسم مصدر وضع موضع اإليصاء و ِ
صيَّة ) ؛ إذ
ّ
ِ
إن ُك ّال منهما لم ِ
(الوصّية والوصاة واحد  ،يقال  :أوصيته
وصى و أوصى ،
ّ
يجر على فعليهما وهما ّ :

ووصية )( )8وهما في االستعمال اللغوي بمعنى ما ُيوصى به  ،أو ما ي ْعهد به
إيصاء  ،ووصَّيته توصيَّة
ّ
إنسان إلى آخر .

ورد اسم المصدر ( الو ِ
صيَّة ) ومشتقاته المختلفة في اثنتين وثالثين آية  ،وقد تكرر ذكر
( الوصيَّة ) ثماني مرات  ،بينما ُذكر المصدر الصريح ( ِ
توصية ) مرة واحدة  ،أما ( الوصاة ) فلم يرد
ذكرها في االستعمال القرآني  (.ولقد خصص القرآن الكريم استعمال لفظة ( الو ِ
صّية ) فيما يوصي به
ِ
بالتوصيَّة إليهم ببعض ماله )( ، )3ويتضح هذا
اإلنسان لمن هم بعده  ،إلى وجوه الخير أو من يرغب

ت إِن تَـر َك َخ ْيـرا الْو ِ
ِ
صيَّةُ لِل َْوالِ َديْ ِن
َح َد ُك ُم ال َْم ْو ُ
ب َعلَْي ُك ْم إِ َذا َح َ
ض َر أ َ
ً َ
المعنى في قوله تعالى ُ ( :كت َ
َ
ِ
َّ ِ
ِ
و ْاْلَقـْربِ ِ
ين يُـتَـ َوفَّـ ْو َن ِمن ُك ْم
ين ) البقرة  . 782/وفي قوله تعالى َ ( :والذ َ
ين بال َْم ْع ُروف َح ًّقا َعلَى ال ُْمتَّق َ
َ َ َ
وي َذرو َن أَ ْزواجا و ِ
صيَّةً ِّْلَ ْزو ِ
اح َعلَْي ُك ْم فِي َما
ْح ْو ِل غَْيـ َر إِ ْخ َر ٍ
اج ِهم َّمتَ ً
اعا إِلَى ال َ
اج فَِإ ْن َخ َر ْج َن فَ َل ُجنَ َ
َ
ََ ُ َ ً َ
فَـعلْن فِي أَن ُف ِس ِه َّن ِمن َّمعر ٍ
وف ) البقرة . 840 /
َ َ
ُْ
توصيَّة ) فقد ورد ذكره في قوله تعالى  ( :فَ َل يستَ ِطيعو َن تَـو ِ
أما المصدر الصريح ( ِ
َى
صيَةً َوََّل إِل ٰ
َْ ُ ْ
أِْ
ِ
فإنها تبغتهم وهم في أمنهم وغفلتهم عنها  ،فال
َهل ِه ْم يَـ ْرجعُو َن ) يس  . 32/أي إذا جاءتهم الصيحة ّ
يستطيع بعضهم أن يوصي بعضا في شيء من أمورهم  ،وقيل ال يستطيع أن يوصي بعضهم بعضا
()4

بالتوبة و اإلقالع  ،بل يموتون في أسواقهم ومواضعهم .

ومن هنا يظهر الفرق بين اسم المصدر

________________________________________________
( )1انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة (وصى) .
( ) 8انظر  :الفراهيدي  ،العين  .ابن دريد  ،جمهرة اللغة  :مادة (وصى) .
( )3أبو عودة  ،هو وهي  :قصة الرجل والمرأة في القرآن الكريم . 183 :

( )4انظر  :الزمخشري  ،الكشاف  . 118/5 :القرطبي  ،تفسير القرطبي . 460/17 :
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ِ
(التوصية ) في االستعمال القرآني  ،فقد وردت الوصية في القرآن
الوصية ) والمصدر الصريح
(
ّ

فإنها
الكريم بمعنى خاص يد ّل على ما يوصي به اإلنسان لمن هم بعده ببعض ماله  ،أما التوصية ّ
تدل على قيام اإلنسان بفعل التوصية لغيره ولكن بمعنى أكثر شمولية ؛ بحيث يشمل المال وغيره .

أن التوصية هي تفاعل مستمر بين الناس  ، ،ينصح بعضهم بعضا لعمل
لقد بين القرآن الكريم ّ
الخير  ،وهي منهج اجتماعي يصنع القوة والوحدة والتماسك بين الناس  ،ولعل معناها الشائع بين
الناس  ،وهو ما يوصي به اإلنسان للناس الذين يخافونه ويرثونه هو أقل معانيها استعماال في القرآن

الكريم  ،أما التوصية باتباع الخير ومبادئ الدين  ،وحسن التعامل والتفاعل في شؤون الحياة  ،فقد ورد

وصى ) و ( أوصاني ) و( تواصوا) وغيرها
في جميع األفعال ّ ( :
ِ ِ ِِ
ص ْيـنَا ِْ
سانًا )األحقاف.73/
( َوَو َّ
نسا َن ب َوال َديْه إ ْح َ
اإل َ

()1

 ،كما في قوله تعالى :

ك وما و َّ ِ ِ ِ ِ
َّ ِ
ع لَ ُكم ِّمن الدِّي ِن ما و َّ ِ
يم
وقوله تعالىَ (:ش َر َ
ص ٰى بِه نُ ً
وحا َوالذي أ َْو َح ْيـنَا إِل َْي َ َ َ َ
َ َ
َ
ص ْيـنَا به إبْـ َراه َ
وموس ٰى و ِعيس ٰى أَ ْن أَقِيموا الدِّين وََّل تَـتَـ َف َّرقُوا فِ ِ
يه ) الشورى . 73/
ََ
ُ
َُ َ َ َ
وقوله تعالى ( :إََِّّل الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ
الص ْب ِر
اص ْوا بِ َّ
ْح ِّق َوتَـ َو َ
الصال َحات َوتَـ َو َ
اص ْوا بِال َ
َ َ َ

_____________________________________________
( )1انظر :أبو عودة  ،هو وهي  :قصة الرجل والمرأة في القرآن الكريم . 183 :

) العصر.3/
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الــــوضــــوء
وأصله من الوضاءة  :أي الحسن والنظافة والبهجة  ،وقد وضؤ يوضؤ وضاءة ( ، )1وهو و ِ
ضيء
ُ ْ ُ
ُْ
()8
ِ
ضؤت فهي وضيئة قال أبو صدقة ُّ
الدبيري :
من قوم ْأوضياء  ،وِوضاء وُوضَّاء  ،وو ُ
الـمــرء يــلحـقَــه بــفـت َـيــان َّ
ــدى
الـن َ
َ

ــس بالــوضَّــاء
خــلــق الــكــريــم َولَي َ

وفي حديث عائشة  ( :لقلَّما كانت امرأة وضيئة عند رُج ٍل ُي ِحبُّها  ،ولها ضرائر ّإال أ ْكث ْرن عل ْيها )
وقول النابغة الذبياني في وصف الدروع :
ــيـن بـكـد َيـــو ٍن َوأبــط َّ
ـــن َك َّــرةً
عــل َ

ضـاء صــافـيات الــ َغــالئــل
فَـه َّ
ــن و ٌ

()3

()4
()5

ضأُ تو ُّ
َّأت أتو َّ
الح ْسن
ْت للصالة ُوضوءا  ،ويقال  :توض ُ
توضأ ُ
ضؤا وُوضوءا من الوضاءة  ،وهي ُ
ووضوء الصالة معروف  ،وقد يراد به غ ْسل بعض األعضاء  ،ومنه قوله  -ﷺ  ( -توضَّؤوا ِم ّما
ُ

غيَّرت َّ
الن ُار )  ،أراد به غ ْسل األيدي واألفواه من الزهومة  ،وقوله  -ﷺ  ( : -م ْن غسل يده فقد
توضَّأ ) ( . )6وقال  -ﷺ  ( -م ْن أح َّ
أن ُي ْكثِر اهلل خير بيتِه  ،فليتوضَّأ إذا حضر غذاؤه  ،واذا
ب ْ
()7
ق
أن المصدر الصريح ( التَّوضُّؤ ) ُيطل ُ
ُرِفع )  .ومن الواضح من خالل األحاديث النبوية السابقة ّ
ويعنى به غسل أعضاء الجسم بالماء .
ُ

وء  ،بالفتح :الماء الذي ُيتو َّ
وء
َّر به  .والو ُ
َّحور لما ُي ْفط ُر عليه ُ
ضأُ به  ،كالفطُور والس ُ
الو ُ
ض ُ
ض ُ
ويتسح ُ
ِ
أيضا :المصدر من تو َّ
وء  ،بالضم  ،المصدر(.)1
ضأ ُ
الو ُ
ض ُ
ْت للصالة  ،وقيل ُ :
______________________________________
( ) 1انظر  :الفيروزابادي  ،القاموس المحيط  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( وضأ ) .
( )8انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( وضأ ) .
( )3البخاري  ،صحيح البخاري  ،باب تعديل النساء بعضهن بعضا . 678/3 :

الكرة  :ما طليت به من دهن ودسم .
( )4النابغة الذبياني  ،ديوانه  . 147 :الكديون :
ّ
دردي الزيت ّ .
( ) 5ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( وضأ ) .
( )6ابن األثير  ،النهاية في غريب الحديث  . 156/8 :الزهومة  :ريح اللحم السمين الدسم .
( )7ابن ماجة  ،سنن ابن ماجة  ، 811/8 :الحديث رقم . 3860 :
( )1ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( وضأ ) .
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َّ
وء وال
الو ُ
الو ُ
ض ُ
ض ُ
وء  :الماء ،والطهُور مثله  .قال :وال يقال فيهما بضم الواو والطاء ،ال يقال ُ

ُّ
الماء الذي ُيتوضأُ به  .قلت :فما
وء ؟ فقال :
الطهُور .قال األصمعي ،قلت ألبي عمرو :ما الو ُ
ُ
ض ُ

()1
أن بعض النحويين قد ذكروا الوضوء بالفتح في باب ما جاء
وء ،بالضم ؟ قال  :ال أعرفه ّ .إال ّ
الو ُ
ض ُ
ُ

من المصادر على فعول ومنهم المبرد حيث ّإنه قال  ( :وجاءت مصادر على ف ُعول مفتوحة األوائل
وذلك قولك  :توضأت وضوءا حسنا  ،وتطهَّرت طهو ار  ،وأولعت به ولوعا )( .)8ومن الواضح هنا أن

المصادر التي أشار إليها المبرد المقصود بها أسماء المصادر ألنها لم ِ
تجر على أفعالها .
الوضوء فهو اسم مصدر وضع موضع
إذن  ،الوضوء بالفتح فهو الماء الذي ُيتو ّ
ضأ به  ،أما ُ
التوضُّؤ؛ ذلك ّأنه لم يجر على فعله وهو توضَّأ و مصدره التوضُّؤ الذي يتضمن بمعناه العام النظافة

الوضوء ) الذي اكتسب معنى شرعيا وهو
والوضاءة  ،وهذا المعنى العام يشمل معنى اسم المصدر ( ُ
) غ ْسل األطراف والوجه بكيفية معينة وترتيب معين قبل الصالة )( ، )3وقد أجاز بعض العلماء في اسم
أن
أن ماورد في األحاديث النبوية وفي االستعمال اللغوي يؤكد ّ
المصدر ( الوضوء ) الفتح والضم  ،إال ّ
الوضوء هو اسم مصدر من الفعل توضَّأ ،ومن هذه األحاديث ما
الوضوء هو الماء الذي ُيتو ّ
ضأ به  ،و ُ
كنت خلف أبي هريرة  ،وهو يتوضَّأ للصالة  ،فكان ُّ
يمد يده حتى تبْلغ
ُرِوي عن أبي حازم ّأنه قال ُ ( :

مت ّأن ُكم ههنا
الوضوء ؟ فقال  :يا بني ف ُّروخ أنتم ههنا ؟! لو علِ ُ
إبطه ُ ،
فقلت لهُ  :يا أبا هريرة ما هذا ُ
سمعت خليلي يقول  :تْبلُغ ِ
الحْلية من المؤمن حيث يْبلُغ الوضوء )(. )4
الوضوء !
ُ
ما توض ُ
َّأت هذا ُ

(الوضوء) في القرآن الكريم  ،على حين وردت عناصره في قوله تعالى(:يَا أَيُّـ َها
لم يرد اسم المصدر ُ
الص َلةِ فَا ْغ ِسلُوا وجوه ُكم وأَي ِدي ُكم إِلَى الْمرافِ ِق وامسحوا بِرء ِ
َّ ِ
وس ُك ْم
آمنُوا إِذَا قُ ْمتُ ْم إِلَى َّ
ين َ
ُُ َ ْ َْ َ ْ
ََ َ ْ َ ُ ُُ
الذ َ
الوضوء قبل الصالة .
َوأ َْر ُجلَ ُك ْم إِلَى الْ َ
ك ْعبَـ ْي ِن)المائدة .1/حيث اتفق الفقهاء على أنها دليل وجوب ُ
__________________________________________
( )1األزهري  ،تهذيب اللغة  :مادة ( وضأ ) .
( )8المبرد  ،المقتضب . 186 /8 :

( )3أبو عودة  ،التطور الداللي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن . 115 :
( )4المنذري  ،مختصر مسلم  44 :الحديث رقم . 134 :
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الـــوعـــيـــد
َ
()1
وعده األمر وبه ِعدة وو ْعدا وموعدا ومو ِع ٍ
الشر
دة وم ْوعودا وم ْوعودة  ،والوعد ُيستعمل في الخير و ِّ
ْ
ْ

()8
َّ ِ
آمنُوا
ين َ
قال الفراء  :يقال وعدته خي ار  ،ووعدته ش ار  ،ومنه قوله تعالى في الخير َ ( :و َع َد اللَّـهُ الذ َ
ِ
ِ
و َع ِملُوا َّ ِ ِ
الشر قوله تعالى  ( :قُ ْل أَفَأُنَـبِّئُ ُكم
الصال َحات ل َُهم َّمغْف َرةٌ َوأ ْ
يم ) المائدة  . 4 /وفي ّ
َج ٌر َعظ ٌ
َ
ِٰ
َّ ِ
ِ
ِ
ير ) الحج . 12/
بِ َ
ش ٍّر ِّمن ذَل ُك ُم الن ُ
َّار َو َع َد َها اللَّـهُ الذ َ
س ال َْمص ُ
ين َك َف ُروا َوب ْئ َ

دت الرجل ِ
أعده وعدا حسنا من
فرقت العرب بين فعلي الوعد من حيث الخير والشر  ،فقالوا ( :وع ُ
لقد ّ
أوعدت الرجل بِش ٍر ِ
أوعده إيعادا( ، )3قال كامل بن عكرمة :
مال وغيره  ،و
ُ
ــــل َوقــتــــه
ش ّا
ــر أَتَـــى قَــب َ
ــدت َ
َوع َ
َوان أ َ

ــمـــــــا
ـــــدت َخــيــــــ ار أر َ
َوان َو َع َ
اث َوأَعـــــتَ َ

()4

شر  ،فِإذا لم يذكروا الخير قالوا:
شر  ،وأ ْوع ْدتُه خي ار وأوع ْدتُه ّا
ت الرجل خي ار ووعدته ّا
وتقول العرب ْ
وعد ُ

وعدته ولم يدخلوا ألفا ،وِاذا لم يذكروا الشر قالوا:أوعدته ولم يسقطوا األلف( ،)5قال عامر بن الطفيل :
َوانــــي َوان أَو َعــدتــــــه أو َو َعـــدتــــــه

ـف إيـعــادي َو مــنـجــز َمـوعــدي
لَــمخـل ٌ

الشر  ،كقولك  :أوع ْدتُه بالضرب
واذا أدخلوا الباء لم يكن ّإال في ّ
ـــدنـــي بــالــســجــــن َواألَداهـــــــــم
أَو َع َ

()7

()6

قال العديل بن الفرخ :

الــمــنــاســـــم
رجــلــــي َو رجــلــي َ
شــــثــ َنــة َ

()1

______________________________________________________________________

( )1ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( وعد ) .
( ) 8الجوهري  ،الصحاح  :مادة ( وعد ) .

( )3ابن دريد  ،جمهرة اللغة  :مادة ( وعد ) .

( )4المرزباني  ،محمد بن عمران  ،معجم الشعراء . 891 :
( )5األزهري  ،تهذيب اللغة  :مادة ( وعد ) .

( )6العامري  ،عامر بن الطفيل  :ديوان عامر بن الطفيل . 51 :
( )7األزهري  ،تهذيب اللغة  :مادة ( وعد ) .

( )1الشاهد في  :البغدادي  ،خزانة األدب  . 116/5 :األدهم  :القيد  .الشثنة  :الغليظة  .المناسم  :المفاصل .
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وقال ابن األعرابي  :أ ْوع ْدته خي ار وهو نادر  ،وأنشد
ــــرةً َوَيـــوعـــدنـــــــي
َيــبــســطــنــــــــي َم َ

()1

:
طـــريــفــــــــا إلـــــى أيــاديــــــه
فَــضــــــــال َ

فرقوا في المصدر أيضا فقالوا في
فرق العرب بين فعلي الوعد من حيث الخير والشر  ،فقد ّ
وكما ّ
الخير الوعد و ِ
ُّد  :التَّه ُّد ُد  ،وقد أ ْوعده وتوعَّده
يد والتَّوع ُ
العدة  ،وفي الشر اإليعاد والتَّوعُّد والوعيد ( والو ِع ُ
ت الرجل إِذا أ ْوع ْدته )( ، )8قال األعشى :
 ،ويقال  :اتَّع ْد ُ
فَــإن تَـتَّعـــدنـــي أَتَّــعـــــد َك بــمـثـلـهـــــــا

صـــا
س َ
ــوف أَزيــد الــبــاق َــيــات الــقَــوار َ
َو َ

()3

أن ( الوعيد ) هو اسم مصدر وضع موضع التّوعُّد واإليعاد ؛ إذ ّإنه ال يجري
ومما سبق يتبين لنا ّ
على ت َّوعد وال أ ْوعد  ،وقد استعمل في اللغة بمعنى التهديد  ،ويتضح هذا في قول امرئ القيس :
الـوعــيــد فَ َّ
ــإنــني
أَقـــصــــر إلَــي َ
ـك م َن َ

ــمـــــا أالقـــــــي ال أَش ُّ
ـــــــد حـــزامــــــــــي
م َّ

()4

وفي المعنى ذاته قال األعشى :
َوقَـــــوٍم تَــصــرف األنــيـــاب مــنهـــــم

الــوعــيـــــد
ــــــم َلــــم َيـــصــــــد َ
َعــلَــيــ َنــا ث َ

()5

ُذكر اسم المصدر ( الوعيد ) في القرآن الكريم في ست آيات  ،في حين ُذكرت مشتقاته المختلفة

مئة وو ٍ
في ٍ
احدة وخمسين آية  ،والوعيد في القرآن الكريم هو التهديد بقصد التخويف والترهيب من عذاب
اهلل تعالى لمن عصاه  ،ويظهر هذا المعنى في قوله تعالى :

ِٰ
ك أَنزلْنَاهُ قُـرآنًا َعربِيًّا وص َّرفْـنَا فِ ِيه ِمن الْو ِع ِ
َه ْم ِذ ْك ًرا) طه . 773/
يد ل ََعلَّ ُه ْم يَـتَّـ ُقو َن أ َْو يُ ْح ِد ُ
ث لُ
( َوَك َذل َ َ
ْ َ َ َ
َ َ
ِ
اف َم َق ِامي
ك لِ َم ْن َخ َ
ض ِمن بَـ ْع ِد ِه ْم ٰذَلِ َ
وقوله تعالى َ ( :ولَنُ ْسكنَـنَّ ُك ُم ْاْل َْر َ

اف و ِع ِ
يد) ابراهيم . 71/
َو َخ َ َ

______________________________________________________
( )7ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( وعد) .
( ) 8المصدر نفسه .

( )3األعشى  ،ديوانه  .151 :الباقيات  :القصائد التي تبقى على ألسن الرواة وال تنسى  .القوارص  :ما يؤلم لدغه.
( )4امرؤ القيس  ،ديوان امرئ القيس . 117 :
( )5األعشى  ،ديوان األعشى . 387 :
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ت إِلَي ُكم بِالْو ِع ِ
ال ََّل تَ ْختَ ِ
يد
وقوله تعالى  ( :قَ َ
ص ُموا لَ َد َّ
ي َوقَ ْد قَ َّد ْم ُ ْ
َ

) ق. 28/

أما اإليعاد في القرآن الكريم فقد جاء على وجهين  :األول وهو الوعد بالخير وحسن الثواب  ،ومنه

وع ُدو َن لِ ُك ِّل أ ََّو ٍ ِ ٍ
ِ
ْجن َِّة الَّتِي
قوله تعالى َ ( :هـٰ َذا َما تُ َ
اب َحفيظ ) ق. 32/وقوله تعالى َ ( :وأَبْش ُروا بِال َ
وع ُدو َن ) فصلت . 32/
ُكنتُ ْم تُ َ
والوجه الثاني وهو اإليعاد والتهديد بالعذاب  ،ومنه قوله تعالى :

ٍ
وع ُدو َن
يب أَم بَ ِعي ٌد َّما تُ َ
( فَِإن تَـ َولَّ ْوا فَـ ُق ْل آ َذنتُ ُك ْم َعلَ ٰى َس َواء َوإِ ْن أَ ْد ِري أَقَ ِر ٌ
ِِ
وع ُدو َن ) يس. 13/
َّم الَّتِي ُكنتُ ْم تُ َ
وقوله تعالى َ ( :هـٰذه َج َهن ُ

) األنبياء . 724 /

من هنا يظهر الفرق الداللي بين اسم المصدر ( الوعيد ) الذي جاء في كل من االستعمال اللغوي
واالستعمال القرآني بمعنى التهديد والتخويف  ،واإليعاد الذي جاء بمعنى التهديد أحيانا وبمعنى الوعد
أن المعنى األخير ندر استعماله في اللغة .
بالخير أحيانا أخرى ّ ،إال ّ

ـــوى
الـــتَّــق َ
أصل التقوى من وقاه اهللُ وْقيا ِووقاية وو ِاقية بمعنى صانه( ، )1قال م ْع ِقل بن خويلد الهذلي :
ــــــن َحـــظَّـــــا
إن لَـــك َّ
ـــــــك َّ
فَ
ـــعـــــاد َعــلَــي َ
َ

ـــيــــــة الـــكــــــــالب
ـــــيـــــــ ًة كـــــــواق َ
َوواق َ

()8

وشاهد ِ
الوقاية قول البوصيري :
ـضـاعــفَ ٍـة
قــايــة الــلـــه أَغــ َنــت َعــن م َ
و َ

ــن الـــدُّروع َو َعــن َع ٍ
ـــن األطـــم
ـــال م َ
م َ

()3

ت الشيء إذا صنته وسترته عن األذى  ،والتَّوِقية ِ :
الكالءة والحفظ والصيانة  ،وتوقَّى واتَّقى
وق ْي ُ
ْ
_____________________________________________
( ) 1ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( وقى ) .
( )8شرح أشعار الهذليين  .317/1 :يعني أن الكلب يجرح ويضرب ليموت فال يموت،أي يضربن كما يضرب الكلب .
( )3البوصيري  ،شرف الدين محمد  ،ديوان البوصيري  . 843 :األطم  :الحصون .
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ت الشيء وتق ْيتُه أتَّقيه وأتْ ِ
قيه تُقى وت ِقيَّة وتِقاء  :حِذ ْرتُه  ،واالسم التَّ ْقوى(. )1
ت واتَّق ْي ُ
بمعنى  ،وقد توقَّْي ُ
قال أوس بن حجر :
ـــــد و تَ ُّ
ٍ
تَــقَـــــــا َك بــ َكــــع ٍ
ــــلـــــذه
ـــــب واح َ

ــداك إذا مــا ه َّ
ــــــز بــالـــ َكــــف َيــعــســل
َي َ

()8

وقال زهير بن أبي سلمى :
ـــم أَتَّــقــي
حـاجــتـي ث َّ
َوقَ َ
ســأقــضـي َ
ــال َ

ٍ
ــجــــم
َعــدوي بــأَلـــــف مــــن َورائـــي مــل َ

()3

ِ
ِ
ثم
التَّقوى اسم وموضع التاء فيه واو  ،وأصلها وْقوى ِمن وق ْي ُ
ت  ،فلما فُتحت ُقلبت الواو تاء ّ ،
تركت التاء في تصريف الفعل على حالها في التُّقى والتَّقوى والتَِّقيَّة واالتِّقاء( . )4قال األعشى :
ــيء مـثــلَــه
وا ّن تــقَــى َّ
الــرحــمــن ال َ
ش َ

ــحـاق الـ َغـراثـيـا
ــصــبــ ار إذا تَــلــقَــى الــس َ
فَ َ

()5

قال ثعلب عن ابن األعرابي  :التُّقاة والتَِّقيَّة والتَّقوى واالتِّقاء كله واحد( ، )6قال زهير بن أبي سلمى :
ادنــي
َبــدا لـــي َّ
ق فَــز َ
ـه َحــــ ٌ
أن الــلـــ َ

الــحـق تَــقــوى الــلــه مـا َبــدا لـيـا
إلـى َ

()7

وقال لبيد بن ربيعة :
ــــــوى َربـــنـــــا َخــيـــــــر َنـــفَــــــل
َّ
إن تَــق َ

ـــجــــــــــــل
َوبـــإذن الــلــــــه َريــثــــــــــي َو َع َ

()1

أن ( التَّقوى ) هو اسم مصدر وضع موضع االتِّقاء و فعله اتّقى ؛ إذ ّإنه لم ِ
يجر
يتبين مما سبق ّ
_______________________________________________
( ) 1ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( وقى ) .

( )8أوس بن حجر  ،ديوانه  . 96 :تلذه يداك  :ال يثقلهما حمله  .يعسل  :يضطرب ويهتز .
( )3زهير بن أبي سلمى ،ديوانه  .45 :مل َجم  :الفرس الذي ألجم وهيئ للحرب  ،ويروى ملجم:الفارس يلجم الفرس .
( )4انظر  :الفراهيدي  ،ال عين  .األزهري  ،تهذيب اللغة  :مادة ( وقى ) .
( )5األعشى  ،ديوان األعشى . 389 :

( )6األزهري  ،تهذيب اللغة  :مادة ( وقى ) .
( )7زهير بن أبي سلمى ،ديوانه . 801 :
( )1لبيد بن ربيعة  ،ديوانه . 174 :
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أن التقوى في االستعمال اللغوي هو الحفظ والحماية والستر ،وهو المعنى الشائع
على فعله  ،والظاهر ّ

حتى نزول القرآن الكريم حيث اكتسب معنى شرعيا يتمثل في حفظ النفس من عذاب اهلل -ﷻ -

يقول الراغب األصفهاني  ( :والتَّقوى في تعارف الشرع هو حفظ النفس عما ُيؤثِم  ،وذلك بترك
المحظور  ،ويتم ذلك بترك بعض المباحات)

()1

.

ورد اسم المصدر ( التَّقوى ) في القرآن الكريم في سبعةعشر موضعا بينما ذكرت مشتقاته األخرى
في مئتين وواحد وأربعين موضعا ،

وقد خصص القرآن الكريم ( التَّقوى ) لتد ّل على المعنى

عما يؤثم بامتثال أوامر اهلل واجتناب نواهيه تجنبا لعذابه ،
االصطالحي لالتِّقاء وهو حفظ النفس ّ
( فالتَّقوى شعور في الضمير وحالة في الوجدان  ،تنبثق منها اتجاهات وأعمال  ،وتتحد بها المشاعر
سره وجهره )( ،)8ومن اآليات التي ورد فيها
الباطنة والتصرفات الظاهرة  ،وتصل اإلنسان باهلل في ّ

الز ِاد التَّـ ْقو ٰى واتَّـ ُق ِ
ون يَا أُولِي
التقوى قوله تعالى َ ( :وتَـ َزَّو ُدوا فَِإ َّن َخ ْيـ َر َّ
َ َ
اإلثْ ِم والْع ْدو ِ
ِ
ان ) المائدة . 2 /
وقوله تعالى َ ( :وتَـ َع َاونُوا َعلَى الْب ِّر َوالتَّـ ْق َو ٰى َوََّل تَـ َع َاونُوا َعلَى ِْ َ ُ َ
ك َوَمن يُـ َعظِّ ْم َش َعائِر اللَّ ِـه فَِإنَّـ َها ِمن تَـ ْق َوى الْ ُقلُ ِ
وب ) الحج . 32 /
وقوله تعالى ٰ ( :ذَلِ َ
َ
ْاْلَلْبَ ِ
اب) البقرة . 741/

إذن فالتقوى في القرآن الكريم هو عمل اإلنسان الصالح لحماية نفسه من عذاب اهلل وغضبه
وهوالمعنى الذي اتسع اآلن حتى صار يعني االستقامة واإلخالص في عبادة اهلل  ،ومن هنا صار
المسلمون يربطون بين التقوى وبين االستقامة في العمل

()3

.

أما المصدر ( االتّقاء ) ف قد استعمل في القرآن الكريم للتعبير عن المعنى اللغوي العام  ،وهو الحفظ
والصون عن األذى  ،ويظهر هذا المعنى في قوله تعالى َ ( :واتَّـ ُقوا يَـ ْوًما تُـ ْر َجعُو َن فِ ِيه إِلَى اللَّ ِـه ثُ َّم

تُـ َوفَّ ٰى ُكلُّ نَـ ْف ٍ
ت
َّار الَّتِي أ ُِع َّد ْ
سبَ ْ
ت َو ُه ْم ََّل يُظْلَ ُمو َن ) البقرة  .287 /وقوله تعالى َ ( :واتَّـ ُقوا الن َ
س َّما َك َ
ِ ِ
ين ) آل عمران . 737 /
ل ْل َكاف ِر َ
____________________________________________________

( )1الراغب األصفهاني  ،المفردات . 531 :

( )8قطب  ،سيد  ،في ظالل القرآن . 43/1 :
( )3انظر  :أبوعودة  ،التطور الداللي . 316 :
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الــيــقــيــن
َ
إزاحة الشك وتحقيق األمر  ،وقد ْأيقن يوِقن إيقانا  ،فهو ُموِقن  ،وي ِقن ي ْيقن يقنا  ،فهو ي ِقن

()1

ت باألمر واستيقنت به كله واحد  ،قال األعشى :
وتيق ْن ُ

ن مــــن قَـــــطــع َي ٍ
ــــــأس وال مـــــن َيــقَـــــن

ــــرتــه الـــعـــــيــو
َو َمــــا بــالـــذي أَب َ
ــص َ

()8

اليقين نقيض الشك  ،والعلم نقيض الجهل  ،نقول  :علِ ْمتُه يقينا( .)3يقال  :هو ي ِق ٌن وي ِقنة أي ال

يسمع شيئا ّإال أيقنه ولم يك ّذب به

()4

يقين وال يقال  :معرفةُ ٍ
علم ٍ
يقين  ،فهو
واليقين من صفة العلم فوق المعرفة والدراية وأخواتها  ،يقالُ :
سكون الفهم مع ثبات الحكم( . )5والمقصود بسكون الفهم سكون التفكير في أمر ما  ،أما سكون الحكم
أن الحكم ال ولن يتغير في هذا األمر  ،قال لبيد بن ربيعة :
فيعني ّ
الـعـطَـب
َيــقــيــني بــأ َّ
َن ال َح َّ
ـي َيــنجـو مـن َ

ـه َّــو َن َمـا أَلـقَـى وان كــنـــت مــثـبــتَـا
فَ َ

()6

وقال عنترة :
ٍ
ـــــــيــــن أ ََّنــنــــي َغـــــيــــر راجــــــــع
اع َيــــق
َوَد َ

َّعــتــني َعــبـلَـ ٌة َيــوَم َبـيــنـهـا
لَــقَــد َود َ
وقد ُيعبَّر بالظن عن اليقين وباليقين عن الظن

()1

ِ
ي  ،ويقال الهُج ْي ِم ّي :
 ،قال أبو سدرة ْ
األسد ّ

__________________________________________________
( ) 1األزهري  ،تهذيب اللغة  :مادة ( يقن ) .
( )8األعشى  ،ديوان األعشى . 83 :

( ) 3ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( يقن ) .
( )4الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( يقن ) .
( )5الراغب األصفهاني  ،المفردات . 558 :

( )6لبيد بن ربيعة  ،ديوان لبيد بن ربيعة . 8 :
()7العبسي  ،عنترة  ،ديوان عنترة العبسي . 81 :
( )1ابن منظور  ،لسان العرب  :مادة ( يقن ) .

()7
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اس ،وأَيــقَـــــ َن أ ََّنـــنــــي
تَـ َح َّ
ســــ َ
ب َهـــ ّو ٌ

بهـــا مـــفـــتَـــ ٍد مــن و ٍ
احد ال أغامـــره

()1

األسد ناقتي ُّ
فأتركها له،وال أقتحم المهالِك بمقاتلته.
تشمم
أيَّ :
ُ
يظن أنني أفتدي بها منه ،و ْ
أستحمي نفسي ُ
أن ( اليقين ) هو اسم مصدر وضع موضع اإليقان الذي فعله أ ْيقن  ،ذلك ّأنه
يتبين مما سبق ّ

جاء على غير طريق فعله  ،وقد اصطلح علماء اللغة على تسمية كل مصدر لم يجر على فعله اسم
مصدر  ،وقد ورد في االستعمال اللغوي بمعنى استقرار العلم بالشيء والثقة به  ،ونقيضه الشك .

تسع وعشرين آية باشتقاقات مختلفة  ،منها اسم المصدر
وردت مادة ( يقن ) في القرآن الكريم في ٍ
أن اليقين استعمل في القرآن
(اليقين) الذي ورد ذكره في ثماني آياتٍ  ،وبالنظر في هذه اآليات يتبين ّ

الكريم ليد ّل على معنيين :

الْيَ ِقي ِن) الواقعة. 43/

 .7العلم الجازم الذي ال يقبل التشكيك  ،ومثاله قوله تعالى  ( :إِ َّن َهـٰ َذا ل َُه َو َح ُّق

إن هذا الذي قصصناه عن المقربين وأصحاب اليمين  ،وعن المكذبين الضالين وما إليه صائرة
أي ّ
أمورهم لهو محض اليقين وخالصه(. )8

وقوله تعالى  ( :وإِنَّهُ لَح ُّ ِ
إن القرآن لهو الحق اليقين الذي ال شك فيه وال
ق الْيَقي ِن ) الحاقة . 37/أي ّ
َ َ
()3
يتقوله أحد .
بطالن فيه  ،فهو من عند اهلل  ،ولم ّ

َّى يأْتِي َ ِ
ين
 .2اليقين بمعنى الموت  ،ومثاله قوله تعالى َ ( :وا ْعبُ ْد َربَّ َ
ك َحت ٰ َ َ
ك الْيَق ُ

) الحجر. 44/

()4
َّى أَتَانَا
ألنه أمر ُمتيقَّن  .وفي قوله تعالى َ ( :حت ٰ
اليقين في هذه اآلية هو الموت  ،وسمي باليقين ّ
ِ
ين ) المدثر . 11/اليقين هنا هو الموت الموقن به(. )5
الْيَق ُ

______________________________________________________
( )1انظر الشاهد في  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،الزبيدي  ،تاج العروس  :مادة ( يقن )  ،هواس  :األسد .
( )8انظر  :الطبري  ،تفسير الطبري  . 7179/9 :القرطبي  ،تفسير القرطبي . 834/80 :

( )3انظر  :الطبري  ،تفسير الطبري  . 1194/10 :الفخر الرازي  ،التفسير الكبير . 180/30 :
( )4انظر  :القرطبي  ،تفسير القرطبي  . 864/18 :الفخر الرازي  ،التفسير الكبير . 881/19 :
( )5انظر  :الطبري  ،تفسير الطبري  . 1311/10 :القرطبي  ،تفسير القرطبي . 391/ 81 :
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النــتـــــائــــج والتوصيـــــات

سعى هذا البحث إلى تحقيق داللة مصطلح ( اسم المصدر) تحقيقا علميا  ،من خالل التعريفات
الكثيرة المتشابكة والمختلطة في المعاجم اللغوية وفي كتب النحو  ،فقد حاولت الباحثة أن تضع السم
المصدر حدودا علمية دقيقة مستعينة بالشواهد المستمدة من القرآن الكريم  ،ومن الحديث النبوي
أهم ما توصل إليه هذا البحث من
الشريف  ،ومن النصوص الفصيحة من الشعر  ،وعليه ّ
فإن من ّ
نتائج ما يلي :

أن علماء اللغة والنحاة األوائل قد عرفوا اسم المصدر  ،وتعاملوا معه على ّأنه اسم
 لقد ّ
تبين ّ
بأنه اسم قام مقام المصدر الحقيقي ،
يعبروا عنه صراحة ؛ فبعضهم وصفه ّ
أن ّ
مصدر دون ْ

بأنه اسم منه  ،أو على ّأنه مصدره  ،على نحو ما قال
وبعضهم ذكره بعد المصدر ووصفه ّ

الفراهيدي  ( :الفُ ْرقة  :مصدر االفتراق  ،وهذا ما خالف مصادر افتعل )

()1

 ،وبعضهم وصفه

بأنه مصدر لفعل لم يجر عليه  ،فهذه األوصاف التي أطلقها األوائل على اسم المصدر تؤكد
ّ

معرفتهم به وادراكهم له  ،وان لم يذكروه صراحة .

 يمكن القول إ ّن أول من استعمل مصطلح ( اسم المصدر ) هو سيبويه فقد ذكره صراحة ليد ّل به
على األعالم المعدولة عن المصادر نحو  :فجار ويسار  ،حيث قال  ( :ومما جاء اسما

للمصدر  :قول الشاعر النابغة :
إ ّنا اقـتسمـنا خـطَّـتـيـنا بــينـنا
ِ
ففجار معدول عن الفجرة )

()3

.

ـت فَــجــار
ـحـمـلــت َّ
بـــرةَ واحتمـل َ
فَ َ

____________________________________
( )7الفراهيدي  ،العين  :مادة ( فرق ) .

( )8النابغة الذبياني  ،ديوان النابغة الذبياني .55 :
( )3سيبويه  ،الكتاب . 874/ 3:

()8
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 لقد بدا الخالف واضحا بين مذاهب العلماء في تحديد مفهوم اسم المصدر  ،فقد اضطربت
إن بعضهم توسع في داللة اسم
بحوثهم فيه وتباينت آراؤهم إلى درجة التناقض أحيانا  ،حتى ّ

المصدر فقال ّإنه المصدر الميمي  ،ومنهم من قال ّ :إنه اسم استعمل بمعنى المصدر وليس
له فعل يجري عليه مثل  :القهقرى  ،وبعضهم قال ّ :إنه اسم ساوى المصدر في حروفه وقاربه

في لفظه مثل  :الطهور  ،والوقود  ،والنشوق  ،وهو ما أشار إليه ابن الحاجب بأنه اآللة التي
عده مصد ار
يستعمل بها الفعل  ،هذا إلى جانب م ْن أنكر ِمن المحدثين وجود اسم المصدر و ّ

سماعيا .

أن اسم المصدر عند جمهور النحاة هو  :ما د ّل على الحدث المجرد من الزمان
ّ بين هذا البحث ّ
ِ
عما ُحذف من حروف فعله سواء أكان
عوض فيه ّ
ولم يستوف حروف فعله لفظا وال تقدي ار  ،ولم ُي ّ
صنفت الباحثة اسم المصدر وفق اآلراء التي
علما على الحدث  ،أو لم يكن  ،وبناء على هذا ّ

اتفق عليها جمهور النحاة في ثالثة أنماط هي :

 النمط األول  :أسماء أعالم معدولة عن المصادر  ،وتدل على ما يدل عليه المصدر ،
جار  ،وب ِ
داد  ،وي ِ
نحو  :ف ِ
سار .
 النمط الثاني  :كل مصدر استُ ِ
عمل في سيا ٍ
ق ما بدال من المصدر الصريح لفعل في
مادته اللغوية نفسها  ،نحو  :تبتّل تبتُّال  ،وبتّل تبتيال  ،فالقرآن الكريم استعمل( تبتيال )
يل )
َّل إِل َْي ِه تَـ ْبتِ ً
بدال من (تبتُّال ) الذي هو مصدر الفعل ( تبتَّل ) في قوله تعالى َ ( :وتَـبَت ْ

المزمل . 8 /

المستعملة  ،وال
جذر
ٌّ
 النمط الثالث  :أسماء المصادر التي لم ُيعرف لها ٌ
ثالثي في اللغة ُ
في معاجم اللغة  ،مثل  :كالم  ،وعطاء  ،وسالم .

فرق جمهور النحاة بين المصدر واسمه من الناحية المعنوية  ،فقد ذهبوا إلى المساواة بينهما
 لم ُي ِّ
إن المصدر واسمه عندهم لهما الداللة ذاتها في االستعمال .
في الداللة  ،حيث ّ
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يبين الفروق الداللية بين استعمال المصدر الصريح  ،واستعمال اسم
أن ّ
 استطاع هذا البحث ْ

تمت دراستها دالليا  ، ،حيث ّإنه ال يمكن أن تقوم مقام
المصدر في معظم الشواهد واألمثلة التي ّ
اللفظة ما يشابهها أو يقاربها من األلفاظ حتى وان كانتا تعودان إلى أصل لغوي واحد  ( ،فك ّل

فإن َّ
اسمين يجريان على معنى من المعاني وعين من األعيان في لغة واحدة َّ ،
كل واحد منهما
يقتضي خالف ما يقتضيه اآلخر  ،واالّ لكان الثاني فضال ال ُيحتاج إليه )

()1

 ،وعلى وجه

الخصوص الشواهد المستمدة من القرآن الكريم  ،فاللفظة القرآنية فريدة ال يحل غيرها محلها أبدا

أن لك ّل
على سعة المعاجم العربية وث ارئها باأللفاظ  ،وهذا يتفق مع النظرية الداللية التي ترى ّ
بد أن يصحبه
صيغة داللة جديدة في االستعمال  ( ،فإ ّن كل عدول عن صيغة إلى أخرى ال ّ

عدول عن معنى إلى آخر)(. )8

أكد هذا البحث ما ذهبت إليه معظم الدراسات في البيان القرآني أنه ال ترادف فيه بين ألفاظه
ّ 
وتراكيب ه  ،حيث تناول هذا البحث عددا من أسماء المصادر التي وردت في القرآن الكريم بالدراسة
واستطاع أن يبين الفروق الداللية بينها وبين مصادرها الصريحة  ،والتي يظن البعض ّأنها من باب

التقبل  ،و ِ
الجدال والجدل  ،و غيرها.
الترادف  ،مثل الكالم والتكليم  ،والنبات واإلنبات  ،والقبول و ّ

 معظم أسماء المصادر التي وردت في القرآن الكريم لم ترد مصادرها الصريحة في االستعمال
القرآني  ،فمثال استعمل القرآن الكريم أسماء المصادر  :الزكاة  ،والعطاء  ،و ِ
الشرك  ،بينما لم
يستعمل مصادرها الصريحة  :التزكية  ،واإلعطاء  ،واإلشراك  .وان كان قد ذكر إلى جانب أسماء
أن عدد المرات التي وردت فيها أسماء
المصادر مصادرها الصريحة  ،فقد الحظت الباحثة ّ
_______________________________
( )1العسكري  ،أبو هالل  ،الفروق في اللغة . 11 :
( )1السامرائي  ،فاضل  ،معاني األبنية في العربية . 6 :
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المصادر أكثر من عدد المرات التي وردت فيها مصادرها ؛ ففي حين ذكر اسم المصدر( الكالم)
أربع مرات  ،ذكر مصدره ( التكليم ) مرة واحدة  ،وكذلك ( سبحان ) فقد ذكر إحدى وأربعين مرة
في حين ذكر ( التسبيح ) مرتين  ،وهذا يد ّل على أهمية اسم المصدر في االستعماالت اللغوية .
وفيما يأتي جدول و ٍ
اف بهذه المعلومات يبين عدد مرات ورود أسماء المصادر مقارنة بمصادرها
الصريحة في القرآن الكريم ؛ لتعطي الدارس فكرة عملية عن استعمال المصدر الصريح واسم
المصدر .
فيما يلي جدول يبين عدد المرات التي ُذكر فيها اسم المصدر في القرآن الكريم بالنسبة إلى عدد المرات
التي ُذكر فيها مصدره الصريح :
الرقم

اسم المصدر

المتسلسل

عدد مرات وروده

مصدره الصريح

في القرآن الكريم

عدد مرات وروده
في القرآن الكريم

.7

األداء

7

التَّ ِأدية

لم يرد ذكره

.2

األذان

7

اإليذان

لم يرد ذكره

.3
.1

ُسوة
األ ْ

3

التَّأسِّي

لم يرد ذكره

التَّبتيل

7

التبتُّل

لم يرد ذكره

.3

البدل

7

التَّْبديل

1

.1

البالغ

73

.1

البالء

1

التَّْبليغ

.8

البيات

3

التَّبييت

لم يرد ذكره

.4

التِّْبيان

7

التَّبيين

لم يرد ذكره

.72

التَّبار

7

التَّتْبير

2

االبتِالء
ْ

لم يرد ذكره
لم يرد ذكره

.77

التَّمام

7

.72

الثَّواب

التَّتْميم

لم يرد ذكره

73

اإلثابة

لم يرد ذكره

229

.73

الجدل

2

ِ
الجدال

2

.71
.73

الج ْهرة

3

ِ
الجهار

7

الجواب

1

اإلجابة

لم يرد ذكره

.71

الحِديث

28

التَّح ُّدث

لم يرد ذكره

.71

الحريق

3

اإلحراق

لم يرد ذكره

التَّحريق

--

.78

الت ِحلَّة

7

التحليل

لم يرد ذكره

.74

الحاجة

3

االحتِياج
ْ

لم يرد ذكره

.22

ِ
الحول

7

.27

ِ
الحيلة

حول
التَّ ُّ

لم يرد ذكره

7

االحتيال
ْ

لم يرد ذكره

.22

الخبر

3

اإلخبار
ْ

لم يرد ذكره

.23

الخراب

7

التَّخريب

لم يرد ذكره

.21

ِ
الخْلفة

7

االختالف
ْ

1

7

.21

ِ
الخيرة

2

المخالَّة
ُ

االختيار

لم يرد ذكره

.21

الدرك

7

.28

َّ
الد ْعوى

االدراك
ْ

لم يرد ذكره

.23

الخلَّة
ُ

لم يرد ذكره

1

ِّ
االدعاء

لم يرد ذكره

23

التَّذكير

7

.32

َّ
الذ ْنب

31

____

____

.37

الر ْحلة
ِّ

7

االرتِحال
ْ

لم يرد ذكره

.24

ِّ
الذ ْكرى

.32

الرسالة
ِّ

72

.33

الرسول

7

اإلرسال
ْ

.31

الرضاعة
َّ

2

اإلرضاع

اإلرسال
ْ

لم يرد ذكره
لم يرد ذكره
لم يرد ذكره
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االرتِياب
ْ

لم يرد ذكره

.33

الريبة
ِّ

7

.31

َّ
الزكاة

32

التَّ ِ
زكية

.31

ُّ
الزلفى

1

اإلزالف

لم يرد ذكره

.38

َّ
الزاد

7

التَّزُّود

لم يرد ذكره

.34

ِّ
الزينة

74

التَّزيُّن

لم يرد ذكره

.12

ُس ْبحان

17

التَّسبيح

2

7

اإلسحاق
ْ

لم يرد ذكر

77

اإلسرار
ْ
اإلسالم

لم يرد ذكره

.17
.12

ُّحق
الس ْ
السراح
َّ

.13
.11

ِّر
الس ّ

السْلم
ِّ

7

.13

السْلم
َّ

2

.11

السَّلم

1

المسالمة
ُ

االستسالم

لم يرد ذكره

.11

السَّالم

22

.18

ِّ
الش ْرك

التّسليم

3

3

اإل ْشراك

لم يرد ذكره

2

التَّ ْسريح

7
2
8
لم يرد ذكره

3

اال ْشتِهاء

لم يرد ذكره

َّ
شاور
الت ُ

7

.14
.32

َّ
الش ْهوة

ُّ
الشورى

7

.37

الصَّدقة

73

التَّص ُّدق

لم يرد ذكره

.32

الصَّفد

2

.33

الصْلح
ُّ

2

صفيد
التَّ ْ

لم يرد ذكره

.31

الصَّالة

11

.33

الصواب
َّ

7

صلِية
التَّ ْ

اإلصابة

لم يرد ذكره

.31

الضَّرر

7

اإلضرار

لم يرد ذكره

.31

ِّ
الض ْعف

77

ُمضاعفة

7

المصالحة
ُ

لم يرد ذكره
لم يرد ذكره
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.38

الطَّعام

21

.34

الطَّالق

طعام
اإل ْ

3

2

التَّطليق

لم يرد ذكره

.12

الطاعة

3

اإلطاعة

لم يرد ذكره

.17

الطاقة

2

اإلطاقة

لم يرد ذكره

.12

ِ
الع ْبرة

1

االعتِبار
ْ

لم يرد ذكره

.13

العداوة

1

ال ُمعاداة

لم يرد ذكره

.11

العذاب

322

التَّعذيب

لم يرد ذكره

.13
.11

الع ْسرة
ُ

2

اإلعسار

لم يرد ذكره

العطاء

3

.11

الع ْقبى
ُ

1

اإلعطاء
ْ

لم يرد ذكره

اإلعقاب

1

التَّعالِي

لم يرد ذكره

.14

الع ْهد

24

المعاهدة
ُ

لم يرد ذكره
لم يرد ذكره

لم يرد ذكره

.18

العلُ ّو
ُ

.12

ِ
العوج

4

.17

الغ ْرفة
ُ

7

االغتِراف
ْ

7

اإلغراق

لم يرد ذكره

7

اإلغرام
ْ

لم يرد ذكره

.12
.13

الغ ْرق
الغرام

.11

ِ
الغشاوة

2

االع ِوجاج
ْ

التَّ ْغ ِشية

لم يرد ذكره

لم يرد ذكره

.13

ِ
الغطاء

2

التَّغطية

لم يرد ذكره

.11

ُّ
الغ َّمة

7

االغتِمام
ْ

لم يرد ذكره

.11

الفساد

77

اإل ْفساد

لم يرد ذكره

.18

الف ْقر

7

االفتِقار

لم يرد ذكره

.14

الفواق

7

اإلفاقة

لم يرد ذكره

.82

القبول

7

التَّقبُّل

لم يرد ذكره
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.87

الق ْدر

3

التَّقدير

3

.82

الق ْرض

1

اإل ْقراض

لم يرد ذكره

3

االقتِسام

لم يرد ذكره

.83
.81

ِ
الق ْسمة

2

اإلقسام

لم يرد ذكره

القسم

االقتِصاص

لم يرد ذكره

.83

ِ
القصاص

1

7

.81

الكالم

1

التَّكليم

.81

المتاع

31

التّمتيع

لم يرد ذكره

.88

المدد

7

.84

ِ
المراء

.42

ِ
الم ْرية

3

اإلمداد
ْ

لم يرد ذكره

المطر

1

اإلمطار

لم يرد ذكره

.47

َّ
النبأ

24

.42

َّ
النبات

اإلنباء
ْ

لم يرد ذكره

2

اإلنبات

لم يرد ذكره

.43

َّ
الن ْجوى

77

المناجاة
ُ

لم يرد ذكره

7

.41

َّ ِ
ي
النج ّ
ُّ
الن ْذر

7

.41

ُّ
الن ُذر

71

.41

َّ
الن ِسيء

اإلنذار
ْ

7

.48

َّ
الن ْشأة

اإلنساء
ْ

لم يرد ذكره

3

.44

َّ
الن ِظرة

اإلنشاء
ْ

7

7

اإلنظار

لم يرد ذكره

.722
.727

ِّ
الن ْعمة

11

َّ
النعماء

اإلنعام
ْ

لم يرد ذكره

7

.722

َّ
النعيم

اإلنعام
ْ

__

71

.723

َّ
النفقة

اإلنعام
ْ

__

2

اإلنفاق
ْ

7

.43

__

2

المناجاة
ُ
التَّنا ُذر

لم يرد ذكره

لم يرد ذكره
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.721

َّ
النكير

3

اإلنكار

لم يرد ذكره

.723

َّ
النكال

3

.721

الهِديَّة

التَّْنكيل

7

2

اإلهداء
ْ

لم يرد ذكره

.721

الميثاق

23

.728

الوثاق

2

المواثقة
ُ

لم يرد ذكره

اإليثاق

.724

الو ِ
صيَّة

8

التَّ ِ
وصية

7

.772

الوعيد

1

التَّوعُّد

لم يرد ذكره

.777

التَّ ْقوى

71

اإلتِّقاء

لم يرد ذكره

.772

ِ
الوالية

2

التَّولِّي

لم يرد ذكره

.773
.771

الي ْسر
ُ

1

اإليسار

لم يرد ذكره

اليقين

8

اإليقان

لم يرد ذكره

.773

الي ْنع

7

اإليناع

لم يرد ذكره

لم يرد ذكره

 رصد الجدول السابق مئة وخمسة عشر من أسماء المصادر التي ورد ذكرها في القرآن الكريم  ،وقد
تبين من خالل الجدول ما يأتي :
-

أربعة وتسعون من أسماء المصادر لم يرد ذكر مصادرها الصريحة في القرآن الكريم .

 اثنان وعشرون من أسماء المصادر ورد ذكر مصادرها الصريحة في القرآن الكريم ؛ ثالثة عشرمنها كان عدد مرات ورودها في القرآن أكثر من عدد مرات ورود مصادرها الصريحة  ،وأربعة
منها كان عددها أقل من عدد مصادرها  ،وتساوى اثنان منها مع مصدريه في عدد مرات
ورودهما في القرآن الكريم .
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الـــتوصـــيـــات :
 أن يقوم الباحثون المتخصصون في اللغة والمعاجم بصناعة معجم بعنوان ( اسم المصدر)
بحيث يرصد أسماء المصادر وشواهدها في اللغة المبثوثة في المعاجم الكبرى .

 أن يتوجه أحد الباحثين إلى دراسة اسم المصدر في القرآن الكريم دراسة لغوية داللية .

والـحمــد للـــه رب العالميــــن
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فـهــــــرس الـمصـــــادر والمراجــــــــع

 الـــقـــرآن الــكــــريــــــــم . .1ابن األبرص  ،عبيد  . ) 1991 ( ،ديوان عبيد بن األبرص  .تحقيق  :أشرف عدرة ( ،ط)1
بيروت  ،دار الكتاب العربي .
 .2ابن أبي الصلت  ،أمية  . ) 1911 (،ديوان أمية بن أبي الصلت  .تحقيق  :عبد الحفيظ السلطي
(ط ، )2دمشق  ،المطبعة التعاونية .
 .3ابن األثير  ،مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد  . ) 2009 ( ،النهاية في غريب
الحديث واألثر  .تحقيق  :خليل محمود شيحا ( ،ط ، )3بيروت  ،دار المعرفة .
 .4األخطل  ،غياث بن غوث  . ) 1991 ( ،ديــوان األخــطـــــل  .تحقيق  :مجيد طراد
بيروت  ،دار الجيل .
 .5األزهري  ،خالد بن عبداهلل  ( ،د  .ت )  .شرح التصريح على التوضيح  .دار الفكر  ( ،د  .م ).
 .6األزهري  ،أبو منصور محمد بن أحمد  . ) 2001 ( ،معجم تهذيب اللغة  .تحقيق  :رياض قاسم
(ط ، )1بيروت  ،دار المعرفة .
 .7االستراباذي  ،رضي الدين محمد  . ) 1992 ( ،شرح شافية ابن الحاجب  .تحقيق  :محمد نور
الحسن وآخرون  ،بيروت  ،الكتب العلمية .
 .9االستراباذي  ،رضي الدين محمد  . ) 1919 ( ،شرح الرضي على الكافية  .تحقيق  :يوسف
حسن عمر  ( ،ط ، )2ليبيا  ،منشورات جامعة قار يونس .
 .9استيتية  ،سمير شريف  . ) 2001 ( ،اللسانيات  :المجال  ،والوظيفة  ،والمنهج .
( ط ، )1إربد  ،عالم الكتب الحديث .
 .10األسدي  ،بشر بن أبي خازم  . ) 1912 ( ،ديوان بشر بن أبي خازم  .تحقيق  :عزة حسن
( ط ، )2دمشق  ،منشورات و ازرة الثقافة .
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 .11األصفهاني  ،أبو الفرج علي بن حسن  ( ،د  .ت )  .كتــاب األغــاني  .تحقيق  :دار إحياء
التراث العربي  ( ،ط ، )1بيروت  ،دار إحياء التراث العربي .
 .12األصمعي  ،أبو سعيد عبد الملك بن قريب  . ) 1993 ( ،األصـمــعـــيــــــات  .تحقيق  :أحمد شاكر
وعبد السالم هارون  ( ،ط ، )1القاهرة  ،دار المعارف .
 .13االعشى  ،ميمون بن قيس  ( ،د  .ت )  .ديوان األعشى الكبير  .شرح وتعليق  :محمد حسين
(د  .ط)  ،القاهرة  ،المطبعة النموذجية .
 .11امرؤ القيس  ،ابن حجر الكندي  . ) 1990 ( ،ديوان امرئ القيس  .تحقيق  :محمد أبو الفضل
إبراهيم ( ،ط ، )1القاهرة  ،دار المعارف .
 .11األنباري  ،أبو البركات عبد الرحمن بن محمد  . ) 1991 ( ،اإلنصاف في مسائل الخالف .
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