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 … امتنانشكــــر و
يطيب لي أْن أتقدم بشكري الخالص وامتناني إلى أستاذي المشرر    اسسرتاذ 

وِلمرا ددمرل لري مرن توتي را   الدكتور فاخر هاشرم الياسرري ل لطروب هربرَ َّ ،ري  ل

وآراء ديمررف فرري سرربيب إنترراب هررذا الب ررو وإتمامررل و والشرركر الموهرروب إلررى َّمرراد  

 ك يف التربيف ل ع وم اإلنسانيف و 

اسسررتاذ المسرراَّد الرردكتور خالررد َّبررد دسررم ال  ررف العربيررف وإلررى السرريد ر رري  

 الكاظم الماتديو 

أخرص مرن م اسسرتاذ الردكتور وإلى أسراتذتي فري دسرم ال  رف العربيرف تميعرا  و 

سامي َّ ي تبار ل واسستاذ الدكتور  امد ناهر الظالمي ل واسسرتاذ الردكتور سرالم 

يعقوب يوس  ل واسستاذ الردكتور َّبرد الوا رد بيرار  ل واسسرتاذ الردكتور مرت رى 

َّبا  ل واسسرتاذ المسراَّد الردكتور  سر يمف تبرار ،رانم ل فترباهم   تعرالى َّنري 

 وأوفرَو أ سن التباء

وأتقررردم بامتنررراني وتقرررديري الخالهرررين إلرررى مررروظاي التامعرررا  والك يرررا   

 والمكتبا  التي راتعت ا في أثناء كتابف الب و لما ددموا لي من خدمف و

وتقديري و بي إلى كب اسهدداء واس بف الرذين كرانوا معري َّونرا  وسرندا  فري 

 انتاب هذا الب و و

المنادشررف لمررا سرريبدونل مررن آراء ديمررف وأتقرردم بامتنرراني إلررى أَّ رراء لتنررف 

 خدمف ل ب و والبا و وأسأب   التوفيق والكرامف ل تميعو



 الخالصة                                                   

توظيفف بضف   المستوحاة مناإلباحة والمنع دالالت لى الكشف عن ة إاألطروح تهدف    

 األطروحفة ممموعفة مفن كتفب الل فةت هفه  لمواسفتض ، نهج البالغة ضبيرتاأللفاظ والتراكيب في 

األطروحة من تمهيد تألف هه  والبالغة ، وتوالصرف والصوت  والمضامم وشروح نهج البالغة

  . وتتلوها خاتمة فصول تسبقها مقدمة وخمسة

وقامففت هففه  الدراسففة علففى ممففع ارام الضلمففام مففن مختلففف الكتففب ومناقشففتها والخففرو   

اإلباحة والمنع في نهج  البغةجة اسا جة اةلفجة فجي بحصيلة مضينة من النتائج ، فكانت دراستنا )

عفن قصفدل ليكتمفل عقفد المنفضفة  كتاب نهج البالغة(، وكان اختيارنا للبحث في والتساكفباأللفاظ 

 . لما لهها الكتاب من بالغة ودالالت عميقة

وخصص التمهيد للحديث عن اإلباحة والمنع في المفهوم الل وي ، والحديث عفن الففر   

 بين مصطلحي الحظر والمنع .

لفففاظ التففي تففدل علففى اإلباحففة فففي سففيا  نهففج األ فصففل األول فقففد خصففص لدراسففةأمففا ال 

البالغة وهه  الداللة انقسمت إلى قسمين داللة صريحة وداللة غير صريحة مستوحاة من السيا  

 .الهي ورد فيه اللفظ والمقام 

د خصص لدراسة األلفاظ التي تدل على المنع في سيا  نهج البالغة أما الفصل الثاني فق 

قسمين كهلك داللة صريحة وداللة غير صفريحة مسفتوحاة مفن السفيا   وهه  الداللة انقسمت إلى

 والمقام الهي ورد فيه اللفظ .

في سيا  نهج  باحةفقد خصص لدراسة التراكيب التي تضطي مضنى اإلأما الفصل الثالث  

والمبحففث ، تركيففب االسففتثنام ان المبحففث األول مففن نصففيب ة مباحففث  كففالبالغففة وتنففمن ثالثفف

  والمبحث الثالث تركيب اإلخبار .،  األمرتركيب الثاني 

ففي سفيا  نهفج  منفعفقد خصص لدراسة التراكيب التي تضطي مضنفى ال أما الفصل الرابع

، والمبحفث الثفاني  األمفرة مباحث  كان المبحث األول من نصيب تركيفب وتنمن أربضالبالغة 

 والمبحث الرابع تركيب اإلخبار . ير ،هوالمبحث الثالث تركيب التح،  النهيتركيب 

فقد خصص لدراسة الضالقات الداللية الواردة في األلفاظ الدالفة علفى  أما الفصل الخامس

ة مباحفث  كفان المبحفث األول مفن نصفيب وتنفمن خمسففي سيا  نهفج البالغفة اإلباحة والمنع 

لففث عالقففة التنففاد والمبحففث الثا، عالقففة المشففترك اللفظففي ، والمبحففث الثففاني  عالقففة التففرادف

 والمبحث الرابع المضرب وال ريب والمبحث الخامس عالقة التقابل الداللي .

 ة.لنتائج التي توصلت لها األطروحثم مامت الخاتمة لتضر  أهم ا 
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 المقدمة 

 

والَ ، العَادُّوَن َنْعَماَءهُ يُْحِصي َواِل ، القَائِلُوَن ِمْدَحتَهُ يَْبلُُغ الَ الَّذَي هللِ الَحْمدُ

 الُمْجتَِهدُوَن يَحقَّهُ يَُؤد ِ الصالحونهأحمد، والعباد واألولياء األنبياء به حمده حمداً

عل والسالم والصالة أجمعين، محمدأخصُىأنبياءهللاورسله وأفضلهم اًخاتمهم

وأهلبيتهالذينطهرهموأذهبعنهمالرجسوجعلهمالقدوةللناس()المصطفى

بإليه .إلىيومالدينوالوسائلإلىالتقر ِ

ف بعد... ا )إنَّأمَّ (هوشرفعليهم السالمالبحثفيعلومأهلبيتالنبوة

علم وطالبِباحث لكلِ آلمحمد أميرويأملأنيغترفمنمعينأسفار السيما

( الخالد سفره في والمتكلمين حيثنهج البالغةالبلغاء من الكتاب هذا يعدُّ إذ ،)

وكالمالنبيالمكانةالدينيةوالموضوعاتالتيحواهابعدكالمالخالق وجلَّ  ()عزَّ

.إبداعيحدموضوعاتهبماشك لهمننص،فكانذلكدافعاًللبحثفيأ

هااااذاالعنااااوانرابتاااايفاااايالدراساااااتاللغويااااةوراءاختياااااريماااانوكااااان

األساااتاذالااادكتور)فااااخروبعااادماااداوالتمااا المشااارففااايكتاااابنهااا،البالااااة،

فنيهللاباااااأنْهاشااااامالياساااااري( فااااايبح ااااايالَّاااااذيشااااارَّ يكاااااونالمشااااارفعلااااايَّ

عنااااوان،حااااولأك اااارماااانموضااااواللدراسااااةاسااااتقرالاااارأيعلااااىللاااادكتوراه

ةةة ا عِةةةر نعج بِيةةةة نهةةةجِ البالغةةةِة ِدةاسةةةة  دع لي ةةةة  بااا )ةالدراساااةالموساااوم ن  اإِلباحةةةةا مالمع

بعاااادهاشاااارعتبااااالقراءةعاااانالموضااااوا،وجماااا ،  (عِةةةةر اظل ةةةةاِر مالن ةا يةةةة ِ 

.المادةالعلمية

الدكتوراه أطروحة والمن  اإلباحة موضوا تناولت الَّتي الدراسات ومن

ن  ا عِر ) ماظسالي ِ ِدةاسة  دع لي ة  عِر اظل اِر  ال ةيمِ  القةآنِ اإِلباحةا مالمع للباحث(

.م1994عامالجامعةالمستنصرية-عبدالكريمالعبيدي(فيكليَّةاآلداب)



ب

األطروحااااةفاااايمقدمااااةوتمهياااادوخمسااااةوقااااداقتضااااىالماااانه،أْنتقاااا 

فصاااولوخاتماااة،يضااامالفصااالاألولاأللفاااااالتااايتااادلعلاااىاإلباحاااةفاااينهااا،

البالاااااةوتنوعااااتداللتهاااااابااااينالصااااريحةوايااااارالصااااريحةالمسااااتوحاةمااااان

السياق.

علاااىالمنااا فاااينهااا،أمااااالفصااالال اااانيفقااادتناولاااتفياااهاأللفاااااالتااايتااادلُّو

وكذلكتنوعتداللتهابينالصريحةوايرالصريحةاإليحائية.،البالاة

علااااىلُّالتراكياااابالتاااايتاااادفيااااهةفتناولااااتطروحااااأماااااالفصاااالال الااااثمااااناألو

اإلباحاااةفاااينهااا،البالااااة،ويضااام ال اااةمباحاااث،تناولاااتفااايالمبحاااثاألول

ل اااانيتركياااباالسااات ناءالااادالعلاااىاإلباحاااةفاااينهااا،البالااااة،وفااايالمبحاااثا

تناولااااتتركيااااباألماااارالاااادالعلااااىاإلباحااااةفااااينهاااا،البالاااااة،وفاااايالمبحااااث

ال الثتناولتالتركيباإلخباريالدالعلىاإلباحةفينه،البالاة.

التراكيااابالتااايتااادلفياااهأمااااالفصااالالرابااا ماااناألطروحاااةفتناولاااتو

يعلااااىالمناااا فاااايسااااياقنهاااا،البالاااااة،ويضاااامأربعااااةمباحااااث،تناولااااتفاااا

المبحاااثاألولتركياااباألمااارالااادالعلاااىالمنااا فااايساااياقنهااا،البالااااة،وفاااي

المبحااثال ااانيتناولااتتركياابالنهاايالاادالعلااىالمناا فااينهاا،البالاااة،وفااي

المبحااثال الااثتناولااتتركياابالتحااذيرالاادالعلااىالمناا فااينهاا،البالاااةوفااي

المنااا فااايساااياقنهااا،المبحاااثالرابااا تناولاااتالتركياااباإلخبااااريالااادالعلاااى

البالاة.

العالقاااااتالدالليااااةفيااااهأماااااالفصاااالالخااااامسمااااناألطروحااااةفتناولااااتو

ةأربعاااوالمنااا فاااينهااا،البالااااة،ويضاااماأللفاااااالتااايتااادلعلاااىاإلباحاااةنيبااا

األلفاااااالدالاااةعلاااىباااينرادفمباحاااث،تناولاااتفااايالمبحاااثاألولعالقاااةالتااا

تناولاااتعالقاااةالبالااااة،وفااايالمبحاااثال اااانياإلباحاااةوالمنااا فااايتعبيااارنهااا،

األلفااااااالدالااااةعلااااىاإلباحااااةوالمناااا فاااايتعبياااارنهاااا،باااايناالشااااتراكاللفاااااي

األلفااااالدالااةبااينلااثتناولااتعالقااةالتضاااداللفااايالبالاااة،وفاايالمبحااثال ا



ت

تناولاااتعلاااىاإلباحاااةوالمنااا فااايتعبيااارنهااا،البالااااة،وفااايالمبحاااثالرابااا 

األلفاااااالدالاااةعلاااىاإلباحاااةوالمنااا فااايتعبيااارنهااا،نيبااالتقابااالالااادالليعالقاااةا

البالاة.

 ااامختماااتاألطروحاااةبخاتماااةوقااادضااامتأهااامنتاااائ،البحاااث، ااامبعااادها

كشفتفصيليبالمصادروالمراج  مالملخصباللغةاإلنكليزية.

كتااابتنوعاااةأمااااالمصاااادرالتاااينهلاااتمنهاااااألطروحاااةفهااايك يااارةوم

لمعااااجمومنهااااالعاااينولساااانالعاااربوتااااوالعاااروسوايرهاااا،وكتااابشااارو ا

شااار اباااانأبااايالحدياااد،ونفحاااااتالوالياااةللشااااي كااااانأهمهااااإذنهااا،البالااااة

هللاناصااارمكاااارمالشااايرازي،ومنهااااوالبراعاااةفااايشااار نهااا،البالااااةلحبياااب

البالااااةالخاااوئي،وفاااياااااللنهااا،البالااااةلمحمااادجاااوادمغنياااة،وشااار نهااا،

،وايرهاااامااانةالبااانميااا مالبحراناااي،وكتااابالصاااوتوالصااارفوكتااابالبالاااا

المصاااادرالتااايتوزعاااتباااينالقاااديموالحاااديث،واألطااااري والرساااائلالجامعياااة

التاايتناولااتالدراساااتاللغويااةلاانصالاانه،فقاادكااانلهااااأل اارالكبياارفاايإاناااء

.تضالبحوثالمنشورةفيالدورياهذاالبحث،وبع

يالدراساااةعلاااىكتاااابنهااا،البالااااةوقاااداعتمااادتفاااياساااتخراوالنصاااوصفااا

تحقيااااقالاااادكتورصاااابحيالصااااال فالعتمااااادالمحقااااقفاااايتحقيقااااهعلااااىنساااا ك ياااارة

ةوقديمااااةلاااانه،البالاااااة،فضااااالًعاااانسااااهولةالرجااااواإليااااهفلخلااااوهماااانكاااالزياااااد

.طرأتعليهمنتعليقاتالشرو 

:ياستعملترموزاًهيوأَودأَنأُنب هعلىأَننَ

مز  )خ(وأعنيبهالخطبةأومايجريمجرىالخطبمنكالماإلمام:الر 

ووصاياه.وُكتُبهاإلمامرسائل(لروالرمز:)

. (لحكماالماموالرمز:)

.والرمز:)غ(لغريبكالماالمام



ث

،وبح نااااواجاااهكااالعمااالماااناألعماااالالبااادمااانأْنتواجهاااهصاااعوبات و

الصاااعوبات،ولعااالأهااممااااواجاااهالباحااثمااانصاااعوباتهااوعااادموجاااودبعااضَ

لاااانه،البالاااااةيمكااااناالعتمااااادعليااااه،فالشاااارو المتداولااااة شاااار لغااااويواف 

أنَّهااااقاااد والمعتمااادةفااايالبحاااثتطغاااىعليهااااالجوانااابالعقائدياااةوالتأريخياااة،إالَّ

.تاذالمشرفوبمساعدةاألسذللتبفضلهللاوتوفيقه

وقااادباااذلتماااافااايوساااعيبهاااذاالعمااال،طلبااااًلمرضااااةهللاونيااال واباااه

،فاااإْنأكاااْنقااادوفقاااتفالحمااادهللعلاااىمااااأنعااام، انيااااًأوالً،وطلبااااًللعلااامالرفيااا 

أْنأتم ااالبقولاااهتعاااالى وأمااااماااالاااميصااالإلياااهعلمااايوجهااادي،فااااليساااعنيإال 

قع  ال ِ ِذي ِعل ٍم )) ععم  {.76((}يوسف:ععِليم  مع

ومناااهالتوفياااقفااايخدماااةلغاااة،العاااالمينالحمااادهللرب ِوآخاااردعوانااااأنِ

الكتابالعزيزلغتناالعربية.

 الباحث
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 التمهيد

 المفهوم اللغوي في والمنع باحة اإل -المطلب األول : 

 -المفهوم اللغوي :في اإلباحة  -: أولا 

وما  سا ا وباووه  وهواوو  ... الباء والواو والحااء صلاو واحا  ه وساو ااشي ال ا ء ))

 ))وصباَحااح   (1).((الباا  بباحااي ال اا ء ه و لا  صس ااح لااعل بمحهاوو واعااح رااضمو  وااا   عااو م ااع  

وعاحاه  (2).((ح لح والمباح    المحهوو ه وااتباحح ااتضلااح ه وبااح بااو  صهواو  صحا   ال  ءَ 

 م  س ا ص   المباح الماموح بح م  األرشاو .

ب وباوحاي وباح ال ا ء هواو  هووو ال  ء ه)) وتشس  اإلباحي  ب وباوحاا ه وبااح باح بوحاا

ووجاو بااوح بماا را  لا و  ه وباح ما كتمت ه وباح بح لاحبح ه وباح باو  صهواو  ه صهوو  

وصبحتا  ال ا ء صحااتاح لا  ه وصبااح ال ا ء ص اااح ه والمبااح وبْعحا  وبَع حا  بما ر  ل و  .... 

تباحوسم صه واااااااااااااتباحح صه استوباااااح ه وقااااا  ا  خااااامح المحهاااااوو ه واإلباحاااااي  ااااابح السوبااااا

 (3).ااتضلاوسم((

ب بمشساإل اإل   ااو  ه ب ا صهواو  بواإلباحي اإلهواو واإلوم  ه عاااو بااح   ه  وتاو  صع اا

 (4)واإل مق عااو : صبحت  ال  ء صه صحااتح ل  ه وصباح ال  ء صه ص ااح .

بااح ما  الباوح  ))صكثاو ما   لا  وساور  مشجم تاج الشاوول  (بباحي)وجاء مشسإل لفهي  

ح صو تماكاح ه   اإلحامو وصبحت  ال  ء : صحااتح ل  صه صجهت ل  تساولح صو رشا... األلو  ب م   

باا ل  المشسااإل ماا  األلفاااه ال ااووعي   تشورااح  حوألس اا  هلل وواااولح أل    لاا  بس مااا سااو  ال ااوو   

ب  ...محهااوووقاااو صباااح ال اا ء ص ااااح والمباااح خاامح ال ...الشااو  ب  ماا  الشمااوم  وجاااء صع ااا

ه وقعاو األوو لاتخاعاي باع  ال ا ء و الباح ه والثااس  : اتخاا  اإلباحي وا ااتباحي : بمشساإل واحا  

ب وقالوا األلو ر  اإلباحي بهواو ال  ء لاساهو عتساولح م   اء  (5).((ال  ء مباحا

                                                           
 .1/315مااععل الاغي ه اب  راول )بوح( : مشجم (1)

 .68:)بوح( مختاو اللحاح ه الواهه ع سهو : ه و 357/ 1: (:)بوحالجوسوه اللحاح ه  (2)

 .5/384لاا  الشو  ه اب  مسهوو )بوح ( :  (3)

 .214الفعووه آبا ه )بوح( : : الاامول المحع  هع سهو  (4)

 .323-6/321: تاج الشوول ه الهبع ه ه  ع سهو (5)
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سساا  م اتوكات وسا   م  كوسا لمل اح اإلباحاي ص   عاحه م  خمو التشوعفات الت  تا    

وص   اإلباحي تضت  بمشساإل صحااات لا  صه صو الممسوع المحهوو  التجوعه وتو ص   اإلباحي والمباح 

رضلاو ))صه صس اح  ا ء هااسو لاعل سساا   ا ء خفا  ه ت وو بمشسإل الهواوو  م  اإلحمو وكاوا

ب مك ا ب اإلباحي ر  الاغي مضخو  م  البوح ه ولما كاا  األماو الا ه عكاو  مشاساا ب باح  الباا ب مض وساا ورا

اإلاممعي رام تضمو بح ولام  عو ممسوع   م  سسا كا  المباح سو الشمو ال ه اكتت وسح ال وعشي 

 (1).تمسشح((

ا تا م ص   ال  ب   مشسإل الاغوه لإلباحي سو الا اوع احه مم  شي ووا م الحهاو واإلحامو وموماا

ب عتبع  م   ل  و ص   صلو الكامي لح مشاٍ  و ع ة ه وما عشسعسا مسوا تح ع اب ه ما عتلو بمشساسا صع ا

الفاواا  وسااو اإل   بنتعااا  الفشااو كعااح  اااء الفاوااو ه واألهوااو ص   المشسااإل الاغااوه الاا ه  كااو  

اوا  لملا اح الاغوعو  : صبحت  ال ا ء صحااتاح لا  ه وصبااح ال ا ء ص اااح عاتاا  ما  المفواوم الف

ب و اإلباحاي را  الاغاي سا  الباوح وص   صلاه  ل   اإلباحي سفاوا ص   األماو الا ه عكاو  بااوهاب مشاساا

ب وااإل الماض و  بفشااح وواعاح  عكو  ر  األ ا  األوم  عو ممسوع م  سسا ص ا  المبااح الا محا

راإلباحي ر  الاغي ور  الحهو و  ال  ء وب مقح وسو المشسإل ال ه عتلو بالمل اح ال اوو  

 (2)صاال البوح وو م المس  .واإل بالمآو األخعو ركمسما عاوم الشام لاكامي 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
( مس اوو ه لا ق روهه )بحثصسما  اإلباحي ر  اووة الباوة )مااوبي ر  األااو  اللوعح والخووج وسح(  (1)

 .52: (2012( )26مجاي  وااات الكوري ه )الش   

بغعو لفهوا ر  اووة اإلباحي    ليه و17  السص الاوآس  ه لا ق روهه : : ثسائعي اإلباحي والحهو ر ع سهو (2)

 .165: (2013( )18الكوري ه )الش    جامشي –مجاي كاعي الفاح ( مس وو ه لا ق روهه )بحثالسمو المباوكي 
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ا   المفهوم اللغوي في والحظر  المنع  -:ثانيا

ب رامتس َمسَشت   )) م  مس لا           ْات  بعسح وبع  بوا تاح ه صه ح صَمسَش ح َمسشا ه ووجاو مسعا  :    : ح 

وبع  ال  ء ال ه عوعا   ه  وص  تحوو بع  الوجالمس  )) و (1)((ع خاص  بلعح ه وسو ر  وه ٍ ومسشي

ب ه ومسَشبااح  رااامتس  مساا  مسعمسش ااح  ح َمسَشَاا ه سااو تحجعااو ال اا ءعااااو : و هوسااو خاامح اإلو اااء  شااا

را  الحماعاي ومساح ه ))وعاااو   اسع  مماا صه بخعو ووجو ماس  ومسوع ومس اع :  ه (2) وتمس ((

  (3). ((وهعه ممتس  واإل م  عوومحمكا  مسع  وق  مس  ه ورم   و مسشي صه 

ب ه وسو ماس  ومس ااع ومكاا  مسعا  ه وساو را   والمس  خمح اإلو اء ومسشتح ال  ء مسشا

ب روو ممسوع مسح محووم .  (4)وه ومسشي ه ومسشتح األمو مسشا

    به بشبااوة ص خاو   ي بع  ال  ء والشمو باححعاولص   المس  سو ال افهوالممحه ر  س ا ال

ب مابو ب  ب لو ا المس  ق  عكو  ماو  ا  ه وق  عكو   عو مابوو. سسال   ارشا

 

  الحظر     

الحاء والهاء والواء صلو واح  ع و واإل المس  عااو حهوت ال ا ء صحهاو  حهاواب ه ))

{ 20اإلااااواء:  }  چڃ  چ          چ  چ  چ  ) ه قااااو ع تشاااالإل:  رضساااا حااااهو وال ااا ء محهاااوو

  (5).((بض لا  صو    م  و    جو صو عابلما حهو واإل  سم صو  عوسا  والحهاو

 

 

:  مشساااإلو :  الَحْجاااو  ))الَحْهاااو  هااااو  م . والح  َحاااو  ااامح اإلباحاااي. والمحهاااوو: الم  ه وساااو خ 

: الا ه عَشماو الحهعاوة...الَحهعَوة  ت ْشمو لإلبو م   جٍو لتاعَوا الوعَح والبو  او  ْحتَه  وعاااو  ... والم 

                                                           
 . 3/15:)مس (: ه األهسوه تو ع  الاغيع سهو : و ه163 /2: :)مس (ه الخاعو  الشع كتا   (1)

 . 47/4276:)مس (:  الشو  لاا  (2)

 .  47/4276:)مس (:  لاا  الشو ع سهو : ه و779:)مس ( :  ه الوا   األلفواس  مفو ات صلفاه الاوآ  (3)

 . 2/580ه والملباح المسعو ه الفعوم  :)مس (: 5/278مااععل الاغي :)مس (: مشجم:  ع سهو (4)

  .81-2/80:)حهو(: المل و سفاح  (5)
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إل صموالَح حهعوةب ألس   وس    َحَهَوسا حلاوجو الااعو الخعو: بس ح لسَك    الحهعوة. قاو صبو وبع : صوا  ام 

 (1).((ومسَشَوا

اااااوو  )) ( باااا ر  ظ    الح  ووااااوح اباااا  مسهااااوو) باَحااااي  والَمْحه  الَحْجااااو  وسااااو خاااامح اإل 

م   َحو  هااواب  َحَهوَ  الم  مسشاح وكاوم ماا حااو بعسا  وباع   ا ء واعاح  وَحَهاوَ  ال  َء عَْحه و   َحْهواب وح 

    وقاوو الشاو{ 20اإلااواء:  }  چچ  چ  چ      ڃ  چ)  َحَهَو   واع  ور  التسهعو الشهعاه  را 

هاَو واإل األَاماء عشس  صَ  واعاح َحْهاواب  وَحَهاوَ  عاام  بماا  ااء صَو عتاامإل باح صَ ْ  ح   عمس  صَحا   س  ح 

ع ااي  ع   التمااو سَْج   عااَوة َجااو  عااَوة  مااا صَحااا    ح عَْحه ااو  ألَس اا  َحَجااَو وَمسَااَ  والَحه  ااو   والَحه  وعَْحل 

 (2).((بال  ء

الَ اااْ َء عَحه اااو  َحْهاااواب  َحَهاااوَ ))وساااو ( رااا  تااااج الشاااوول حظ   ر)وجااااء مشساااإل لفهاااي 

َهاواب  واب : َحَجاَو وَمسَاَ  . وك اوم ماا َحااو بَْعسَاَ  وباع   اْ ٍء َواَْعح : َمسَشَح وَحَهو واعاح َحْها َحَهوَ  وح 

إَل ب َما َ اَء  َحَهَو  را  َهاَو واإل األَاَماء  عشس  صسح   ع ْمسَ  صح   ص  ع َام   واع  . وقوو الشَو  :   ح 

إل بح عَوةب  َحَهوَ و صو عَتََام  جو  َحْهواب : ات َخ َ َحه  سَْفاح وب   را   كاْحتََهَو احت هاواب .... الو  ب ا ات خ َسا ل 

َحَهاو وعاوة ما  تَْ اع ع  الَحه    الَمااَو عَْحه او   َحْهاواب  َحبََااح  ر عواا صه را  َحَهاوَ  و صْحَهو بْحَهااواب 

  (3).((: َحاَه   كضسح َمسَشَح م   عو  الْ  ْ 

وعساهوح وسا  التا  تا و  (الحظر)إل لفهي عوا ح مشس (المنع)  ص   مشسإل لفهي وبو ا سج

المساا  حالااو باااب  وجااو  قااوة تحااوم     ه وعباا و ص  و ااشراا  مشساسمااا الواااإل المساا  والسواا  

 .ه   عكو  لح رعح ح    ح ه بخمح الحهو الحا     ال خص و  صخ
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 الفرق بين المنع والحظر :  -: المطلب الثاني

وقاا  ص ااااوا واعااح )كتااا  الحهااو  و األكثااو ااااتشما ب وساا  الفاواااء( سااالحظ  رملاا اح )

وااا  وكبعاو ع ام مااائو متشا  ة را  ماا عحاو وماا   عحاو و عوساا ما   ح باا   س  أل   واإلباحي(

 (1).األموو التكاعفعي الت  عتشب  بوا السال

ما  حا   لام عتشا  را    لتاح حا و  المشساإل الاغاوه لاح ه  ران   السحاوعع  ل مح صما ر  ا

لاوحوا ص لا  ااواء  ( را  الموا ا  التا  تت اا  الحظ رلفاه )لسحاة ل  وس  ااتشماو ا وع احه 

ب صم كساوا وساح با ب ومثااو  لا  :)) ومماا  (2) ااتشماو مفاو ات وتشبعاوات تا و واعاحكو الافه واساا

ب ه عاو  ر  الاعال  ب لاوعحا وااإل سحاو قولا  :ه وع اشح را  ا ااتشماو مفشاوو )وااإل( اااما

ب  ب   هع اب قائما  (3)س ا سو الاعال ه  عو ص   الاماع وو  بحهو (( صو قعاما

كوسح  ا ب واإل مشسإل صلا  لومل اح المس  صكثو ااتشما ب واشي م  مل اح الحهو ه 

رعح  عو مجتا  م  قوعسي خاوجعي ه ومل اح المس  ع و واإل ال  ء الممساوع بمشساا  ال اوو  

لا  ص  بشاا األلفااه التا  تا و وااإل   ه جاء ر  الاوآ  الكوعم والمشسإل الاغوه ه عاها  وااإل ال

 (4)المس  تفاو ر  الاغي واأللوو بافه المس    الحهو واإل األ ا .

( عتساهوا  واإل   لاي المسا  ووا م الحظر والمنعوالماحوه مما تا م وجو  مل اح  )

صكثااو  (الحظ  رملاا اح )    الاعااام بال اا ء ولكااو مسومااا ااااتشماو راا  مجاااو مشااع  ه رااا  وجاا  ص

ب ماا  صبااوا  الفاااح ماابااو اإلباحااي ه راا  حااع  ص الفاواااءااااتشما ب وساا   ملاا اح     وقاا  جشاااو  بابااا

كوسح  ا ب واإل مشساإل صلاا  رعاح  عاو مجتاا  ما  قوعساي خاوجعاي ه ل( صكثو اشي و مو ب المنع)

 ( ع و واإل المس  بمشسا  ال وو  ه ومشسا  الاغوه .المنعمل اح )    هعا ة واإل ص

 

 

 

                                                           
 .3/333ع سهو : تحفي الفاواء ه ومء ال ع  الاموقس ه :  (1)

 .86ع سهو : ثسائعي اإلباحي والحهو ر  السص الاوآس  : (2)

 .98-1/97الخلائص ه اب  جس  :  (3)

اإلباحي والمس  ر  الاوآ  الكوعم ه وب  الكوعم محم  الشبع ه ه )ص ووحي  كتووا ( كاعي اآل ا  /  ع سهو : (4)
 .107( :م 1994س  / 1415الجامشي الماتسلوعي )
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 توطئة :

إلى دراسة األلفاظ التي تعطي داللة اإلباحةة سةواأ أ  ا الموضع من الدراسة أسعىذفي ه 

، ومحاولةةة  (ضةةمنالة إالحاةالةةة)األلفةةاظ تةةدل داللةةة أةةرالحة أي داللةةة  الةةر أةةرالحة  ذهكانةةه هةة

ه الدالاله المختلفة عن طرالق القراةن السالاقالة والمقامالة في تعبالر نهة  البغ ةة ذإلى هالوأول 

النأةو  ومهما الكن من أمر فالسالاق له أثر مهي في تحدالد المعنى وما الندرج تحته من دوران 

السةالاق وةوهر المعنةى وهةو الةذع السةلط الضةوأ علةى  ن  وبالان مةا تنطةوع علالةه مةن مةدالالل   أل

خغل عغقة المفةرداه واأللفةاظ بعضةها بةبع  فةي أع سةالاق مةن السةالاقاه الن  المكتوب من 

ا الموضع أْن أبالن األلفاظ التي تدل على اإلباحة في سالاق نه  البغ ة ذ، وأحاول في ه المختلفة

لالس لها داللةة أةرالحة علةى اإلباحةة ، اسةتعمله فةي  –موضوع الدراسة  -معظي األلفاظ  ن    أل

اه ذكثالراً من األلفةاظ  ن  عن المعاني الخفالة والمرامي العمالقة للمعنى   ألسالاقاه متعددة كشفه 

هةةا ال تشةةعر بمعةةاني اإلباحةةة فالهةةا ف ن  ا أخروةةه مةةن النأةةو  التةةي ورده ذالداللةةة السةةالاقالة إ

ا الموضع عر  لموموعةة مةن األلفةاظ مةن ذوتتحول إلى معانالها المعومالة أو المركزالة وفي ه

 نه  البغ ة مرتباً إالاها ترتالباً هواةالاً مع بالان معانالها اللغوالة . خغل ورودها في تعبالر
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 أِذن -1

الهمزة والذال والنون أأغن متقاربان فةي المعنةى متباعةدان فةي اللفةظ ، أحةدهما أ ذن ))

كله ... واألأل اآلخةر العلةي واالعةغي . تقةول  كل ذع أذن ، واآلخر العلي ، وعنها التفرع الباب

  (1).ني فغن أعلمني((ذنالعرب قد أذنه  بهذا األمر أع علمه وآ

واإلذن بمعنى اإلباحة واإلطغق في الشيأ ، القال أذن لةه فةي الشةيأ إذنةاً ، أباحةه لةه ، 

ڱ  ں  ں      گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ   ڳڱ  ڱ  ڱچ  :واسةةتنذنه ، أع طلةةب منةةه اإلذن ، كقولةةه تعةةالى 

واإلذن في الشيأ إعغي ب وازته والرخأة فاله ، ))، وقال الرا ب :  (٢){ ٢٥النساأ: } چڻ ې  

ال لحةةظ  ممةةا تقةةدي أن   (3)((، أع ب رادتةةه وأمةةره {٦٤النسةةاأ: }چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہچ نحةةو :

 المعنى اللغوع للفظ أذن الدل على الرخأة واإلباحة . 

( داالً علةةى اإلباحةةة فةةي نهةة  البغ ةةة  قولةةه أَِذنَ التةةي ورد فالهةةا اللفةةظ )ومةةن المواضةةع 

 : (( ْلَلَك  ْرِض قَْد أَِذَن لََك فِي الدَُّعاءِ ، أَنَّ الَِّذي بِيَِدِه َخَزائُِن السَّمَواِت َواأل َواْعلَم ََ ، َوتَكفَّل

ِْْطيَلكَ  َجابَةِ إلبِا َملكَ ،  ،أََمَرَك أَْن تَْسلََلَُُ ِليُ َِ َمُُ ِليَْر ِِ ُجبُلَك  َوتَْسلتَْر ِْ َْ بَْيكَلَك َوبَْيكَلُُ َملْن يَ ، َولَلْم يَْجَْل

ورد علةى و ،ذا التعبالةر للداللةة علةى اإلباحةة فةي هة( أَِذنَ )لفظ  استعمل اإلماي   (٤)(( َعْكُُ 

ََ أالغة ) ِْ ال لحظ فةي هةذا الةن  أمةر ، وهةو و (٥)( ومعنى اللفظ في السالاق أع سمح لك بالدعاأفَ

أن  هللا سبحانه وتعالى النمرنا بالدعاأ وأن  الدعاأ من األمور المباحة ، الرى االماي في هذا الن  

مةا فةي ذلةك شةك ، أع أْن وعلى المرأ أْن الدعو هللا والسنله  وهو الستوالب لطلب التوبة والمغفةرة 

{ ، ٦٠ افر: } چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   چ تعالى :  باإلوابة له ، قال هو تكفلوالطلب من هللا حواةوه 

{ ، ٢9األعةةةةرا : } چائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ        ۈئ  ېئ  ېئ  چ وقولةةةةه تعةةةةالى : 

وفي هةذا الةن  تنبالةه  (1)وأمرك هللا سبحانه أْن تسنله لالعطالك وتسترحمه أع تطلب منه الرحمة 

ه دواي مغحظة وغل هللا واالنقطةاع إلالةه وأن ةه سةبحانه  على الدعاأ والحث والتر الب فاله ، وسر 

(٢)وتعالى قد تكفل لك باإلوابة .
 

                                                           
  . 77و1/7٥ن(: مقاالالس اللغة :)أذ   معوي (1)

 .1/٥٢ :ن()أذ   : لسان العرب:  نظرال   (٢)

 .7٠ن( :: )أذ  ألفاظ القرآن مفرداه  (3)

 .399-398 /31ر:، اإلماي علي )علاله السغي(نه  البغ ة  (٤)

 .197:  وعفر الحسالني، البغ ة  شرح مفرداه نه :  نظرال   (٥)
 . ٤/٦٦، وتوضالح نه  البغ ة ،الشالرازع : ٥/٢19: في ظغل نه  البغ ة ، محمد وواد مغنالة : ال نظر (1)

 . 1٥/138، ومفتاح السعادة ، محمد تقي النقوع : ٥/3٤: شرح نه  البغ ة ، )البحراني( :  ال نظر (٢)
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َن( في السالاق المتقدي أعطى معنةى اإلباحةة ، وهةي أن  هللا سةبحانه قةد أبةاح لةك   ولفظ )أَذ 

لالس إال هو وتكفل أع تعهد وضمن لك اإلوابة بعد الةدعاأ والمعنةى  الدعاأ ف ن  من بالده خزاةنها 

 أن  الدعاأ مباٌح لك متى شةه أْن تدعو .

ََ فِللي يَللدَْيَك  )): ( علةةى اإلباحةةة كةةذلك فةةي قولةةه نَ أذِ ) داللةةة لفةةظ واللحةةظ   ثُللمَّ َجَْلل

 ، ُِ ُِ ِمللْن َمْسللََلتِ ُِ بَِمللا أَِذَن لَللَك فِيلل ، َمفللاتِيَ  َخَزائِكِلل ُِ َِ كَِِْملل َت بِالللدَُّعاِء أَْبللَوا ِْ فََمتَللش ِئللئَْت اْسللتَْفتَ

 َِ ُِ  َواْسللتَْمَطْرَت ئللببِي َمتِلل ِْ للداللةةة علةةى فةةي هةةذا السةةالاق ( أَِذنَ )لفةةظ  أوردَ اإلمةةاي  (3)(( َر

أع أن  هللا تعالى وعل ( ٤)ومعنى اللفظ في السالاق أع سمح لك أن تطلب منه حواةوك . ،اإلباحة 

خزاةنه بالد عبده وهي األدعالة المنثورة و الرها بكل لسان وفي كل لغةة مةن اللغةاه وفةي مفاتالح 

أع مكان وزمان ، فمتى شاأ العبد فتح بابها الةدعو هللا بمةا شةاأ ف ن ةه بالةدعاأ الفةتح أبةواب نعمتةه 

والطلب نزول أمطار الرحمة ، على أن  الدعاأ الحقق للداعي كما الشاأ من الرزق ، وحالث أمرك 

ا تقد ي داللة لفةظ )أذ   (٥).بك إلى ذلك ، وحثك علالهاله وندبسؤ ( علةى اإلباحةة أع أن  هللا نَ ال لحظ  مم 

 سبحانه وتعالى أباَح الدعاأ للعبد في أع زمان ومكان .

( وفي هذا القةول تبلالةل لقومةه وعةدي انقطةاع أَِذَن لكقوله )وفي السالاقالن المتقدمالن ال لحظ   

اإلذن واأ خالأاً  هذا ن  والبالن أ ، بـ)الغي( فاله مبالغة على اإلذن المح  لههذا التبلالل والتعبالر 

( لي تذهب بعالداً عن المعنى المعومي فقد أعطى اللفةظ معنةى إباحةة الةدعاأ أَِذنَ داللة لفظ )، و له

 داللة السالاق ، فالسةالاق الةذعمن األمور المباحة ، وما الؤكد هذا المعنى والسماح به وأن  الدعاأ 

ورد فالةةه اللفةةظ هةةو سةةالاق الحةةدالث عةةن نعةةي هللا تعةةالى مةةن خةةزاةن السةةمواه واألر  ، وذكةةر 

 وداللة اللفظ على اإلباحة داللة أرالحة .ن الستقبال األمور المباحة ، الرحمة وهذا سالاق فاله لال

 برك  -2

، تفةةرع فروعةةاً القةةارب بعضةةها بعضةةاً ثبةةاه الشةةيأ ثةةي ال بةةرك فةةي المفهةةوي اللغةةوع :هةةو

السحاب ، إذا ألح بالمطر على مكان ، والقال حلبه  الناقة بركتها ، وحلبه اإلبل بركتها ، وأبرك 

إذا حلبه لبنها الذع اوتمع في ضرعها في مبركهةا ، والبركةة أْن الةدر لةبن الناقةة باركةة فالقالمهةا 

                                                           
 .399 /31رنه  البغ ة :  (3)

 .197: شرح مفرداه نه  البغ ة : ال نظر (٤)

، والةةةدالباج الوضةةةي فةةةي الكشةةة  عةةةن أسةةةرار كةةةغي الوأةةةي  ٥/٢19: فةةةي ظةةةغل نهةةة  البغ ةةةة : ظةةةرال ن (٥)

 . 1٥/1٤7، ومفتاح السعادة : ٥/٢3٢٠:)الحسالني(:
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،  والتبرالةةك : الةةدعاأ لننسةةان أو  الةةره بالبركةةة وأن  كةةل شةةيأ ثبةةه وأقةةاي فقةةد بةةرك (1)فالحلبهةةا.

ً ن مباركةةآ، وسةةمي القةةر( ٢)والبركةةة النمةةاأ والزالةةادة   چڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ  بقولةةه تعةةالى : ا

ألن ةه ممةدوح كةل مةن تمسةك بةه نةال الفةوز ، وألن  قراأتةه   { ، وإنما سماه مباركةاً 9٢األنعاي: }

  (3)خالر والعمل به خالر ، وفاله مغفرة للذنوب وفاله الحغل والحراي.

الطلق علاله ، وورد لفظ فاله إباحة لما  (بَْركَ ) أن  لفظالتضح من هذا المعنى اللغوع  

ُِ بَْرَك قوله :)) في   على اإلباحة في سالاق كغي اإلماي ( داالً بَْركَ ) ا أَْلقَِت السَِّا فَلَمَّ

ءِ  َوبََْاعَ  ، بَِواكَْيَها ِْ ِْ ُِ ِمَن اْل َِ  َما اْستَقَلَّْت بِ ُمو ِْ ُِ ِمْن َهَواِمِد األاْلـَم  ْرِض َعلَْيَها، أَْخَرَج بِ

َِ األ الكَّبَاَت، َوِمْن ُزْعرِ  ،فَِهَي تَْبَهجُ اْلِجبَا َِ ،  بَِما أُْلبَِستُُْ ِمْن َرْيطِ  بِِزيكَِة ِريَاِضَها،َوتَْزدَِهي ْعئا

ْليَِة َما ُسِمَطتْ  ِِ ُِ ِمْن كَاِضرِ  أََزاِهيِرَها، َو أضغع الأدر وقالل  في األألوالبواني  (٤)((بِ

البرك )لفظ  اإلماي فقد استعار  (٥)األكتا  والقواةي والرالد ببرك بوانالها ما فالها من المطر

للسحاب وأسند إلاله االلقاأ كناالة عن إلحاقه بالومل الذع أثقله الحمل فرمى بأدره  (والبواكي

  (٦)إلى األر  واللحظ من هذا داللة على أن  السحاب فاله نوع من الخالر المباح.

استمد هذه الأورة من الناقة التي فالها البركة والتي فالها  وال لحظ  أن  اإلماي  

الحلالب وما فالها من لحوي مباحة موظفاً حالاة الأحراأ والبداوة توظالفاً دقالقاً عن طرالق انتقال 

الداللة من موال حسي إلى آخر ، وال رالب في أن  وضوح الفكرة أفضى إلى القدرة على التعبالر 

طاقة اللغة البالانالة والتأوالرالة وهذا ما الحلظ في كغي اإلماي ر ها بمهاراه فنالة باستثماعن

 . (1)في النه  

َِ )): ( علةةى اإلباحةةة كةةذلك فةةي قولةةه بركتهللا) داللةةة لفةةظ واللحةةظ  تَّللش يُْخِبلل َِ

يَا بِبََرَكتَِها الُمْسلكِتُونَ  ِْ َُ اْليَْيلَم ِملْن  اِلْمَراِعَها الُمْجِدبُوَن، َويَ لِد َملا قَكَُطلوا، َوتَْكُئلُر ، فَِإكَّلَك تُْكلِز ْْ بَ

                                                           
 .٥9-٢7/٥8. وتاج العروس :) برك( :  ٢3٠-1/٢٢8مقاالالس اللغة :) برك (: معوي :  نظرال   (1)

 .٤/٢٦٥العرب :) برك(:، ولسان  1٥7٥-٤/1٥7٤: الأحاح : )برك(: نظرال   (٢)

 .٥/1٦٢::)برك(: مومع البحرالن ، الطرالحي  نظرال   (3)

 .133 /91خنه  البغ ة :  (٤)

 .1/1٦٤:) بون(:، ابن األثالر  : النهاالة في  رالب الحدالث واألثر نظرال   (٥)
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ميدُ  َِ َمتََك، َوأَْكَت اْلَوِليُّ اْل ِْ في هذا  لحظ  ال   (3)الحالاة تكون بكثرة الماأ والعشب وما التبع ذلك( ٢)(( َر

( علةةى مةةا النبةةه فةةي األر  بسةةبب المةةاأ النةةازل وهةةذه النباتةةاه بركتهللاالتعبالةةر داللةةة لفةةظ )

( ولفةظ البركةة ال طلةق علةى األمةور التةي البركلة)بةـمباحة لبنةي البشةر والتعبالةر عنهةا واألأنا  

وهةذا مةا الوعةل داللتةه  ، هةو مةا الوعلةه مةن المباحةاهو البارك هللا فالها والحأل فالها زالادة ونماأ

دلالل على أن  هذه المباحاه فالها حالاة  (يِيا)في التعبالر كلمة كذلك وعلى االباحة في هذا السالاق 

ا السةالاق وةاأ ذ( فةي هةبركلة( ، ولفظ )المقِطون)تعني  (الُمْسكِتُونَ )ألن    للذالن أأابهي القحط 

ه اإلضةافة ذوهةبأالغة االسةي ووةاأ مضةافاً لةبر  بداللةة ضةمالر )الهةاأ( العاةةد علةى األر  

 تعطي البركة لبر .

يِيَةً ُمْرِويَةً  :))له وكذلك ورد لفظ )مباركة( في قو ِْ ةً  اللَُّهمَّ ُسْقيَا ِمْكَك ُم ، تَامَّ

ةً  ً  ، َهكِيئَةً َمِريَْةً  ، َطي ِبَةً ُمبَاَرَكةً  َعامَّ ُش بَِها  ، كَاِضراً َوَرقَُها فَْرُعَها ، ثَاِمراً  كَْبتَُها ، َزاِكيا ِْ ، تُْك

يَف ِمْن ِعبَاِدكَ  ِْ يِي بَِها  الضَّ ِْ ( في مباركةلفظ ) اإلماي رد وأ (٤)(( اْلَمي َِت ِمْن باِلَِدكَ ، َوتُ

هذا التعبالر بالأالغة االسمالة وهو أفة للرزق النازل من السماأ وهو الماأ ، ودل اللفظ على 

وبهذا تكون  (٥)((هنالةة مرالةة أع ساةغة لذالذة خأالبة واسعة))النماأ والزالادة ، وتكون نافعة 

هو مباح ، في الن  على اإلباحة واضحة   ألن  كل شيأ مبارك وهنيأ فداللة لفظ )مباركة( 

لرزق من األمور المباحة التي أباحها هللا للناس وهو الماأ المبارك الذع وفي هذا الن  دعاأ ل

  بسببه تحالا المباحاه.

ولقد كان للدعاأ طابع خا  في هذا التعبالر ، فال لحظ  أن ه واأ على دروة عالالة من 

ً وته ا الدل على التندب ، إذ الخشوع والخضوع والتذلل واستعمال أكثر التعابالر لالنا ً مم  ذالبا

 السغسة واللط  في التعبالر وهو ما التناسب مع اإلباحة في هذا السالاق .

وثمة ملحوظة تسهي في إبراز القالمة الداللالة للفظ )برك( في إعطاةه معنى اإلباحة هو 

والغالث والمراعي فلفظ )مباركة( الدل على نزول النعي بسبب المطر  وروده في سالاق ذكر النعي

، وكذلك في السالاق اآلخر الدل على الرزق النازل من هللا ، وكذلك ورود هذا اللفظ على أالغة 

اسي الفاعل الذع الدل على الثباه والدالمومة أع أن  هذه النعي النازلة بسبب المطر داةمة ، وهذا 
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( على اإلباحة تنتي من الزي الثبوه برك، وإن  داللة لفظ )معنى اإلباحة السالاق ال عطي اللفظ 

والنماأ واستعمالها في سالاق الرزق واإلنعاي وكل ذلك اللزي أن تكون مباحة، فالداللة هنا 

 ال حقالقالة.وإالحاةالة  الر أرالحة التزامالة 

 بََسطَ  -3

ة)) ة  رَ الباأ والسالن والطاأ أأل واحد ، وهو امتداد الشيأ في ع   (1)(( رَ أو  الةر ع 

والبساط بالكسةر مةا بسةط علةى األر  ونشةر والبسةاط األر  ، وهةي البسةالطة والبسةط فةر  

وفةرا  البسةط إذا  (٢)الفرا  ومده ، والد فغن بسط ، إذا كان منفاقاً والبسطة في كل شيأ السعة

ارة التأةور عه فتةارة التأةور منةه األمةران وتةالبسط الشيأ نشره وتوس))و (3)كان سابغاً واسعاً.

والباسط من أفاه هللا ) عز  وول  ( الحتمل األمرالن التوسع والنشر ، وقةد عةد   (٤)((منه أحدهما

والباسةةط لةةبرزاق وبسةةط  ورالةةه تعةالى كةةل اسةةي موةراه ، بعضةهي الباسةةط اسةةماً ل تعةالى بأةةفة

 فال سبحانه وتعالى البسط الرزق على من الشاأ من عباده . (٥)الخالراه

ً بِ )وورد لفظ  اِهلِديَن فِلي اللدُّْكيَا): )( داالً على االباحةة فةي قولةه ساطا ،  ُطلوبَش ِللزَّ

اِببِيَن فِللي االِْخللَر ِ  ً  الللرَّ ً  ، أُولئِللَك قَللْومَّ اتََّخللذُوا االْْرَض بَِسللاطا ً  ، َوتَُرابََهللا فَِرائللا ،  ، َوَماَءَهللا ِطيبللا

اسةتعمل  (٦)((قَْرضلاً َعلَلش ِمْكَهلاجِ اْلَمِسلي ِ  ثُلمَّ قََرضلوا اللدُّْكيَا،  ، َواللدَُّعاَء ِدثَلاراً  َواْلقُلْرنَن ِئلَْاراً 

ً )لفظ ذا التعبالر في ه اإلماي  ً ومفةردة )، للداللة علةى اإلباحةة  (بساطا تةوحي بتةنثر  (بسلاطا

ً بالقران الكرالي ومفرداته ، فكلمة ) االماي  ن الكةرالي ، بهةذه الداللةة واردة فةي القةرآ (بساطا

وفسر بع  المفسرالن هذا اللفةظ ب مكةان  {19نوح: } چڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ   ڑ  چ  : قوله تعالىفي 

والبدو أن هي تلمسةوا فةي ذلةك معنةى سةهولتها  (1)التقلب على األر  كما التقلب الرول على فراشه

والقدرة على التأر  بها ، من خغل الزرع والحرث واإلنشاأ ، أما الداللة التي أرادهةا اإلمةاي 

 ( من تضمالنه مفردة ً ( فهي تختل  عن المعنى القراني   فةالقران الكةرالي أراد منهةا بساطا

( الذع الدل على التطوالع والتأالالر ََْ جَ عمل الفعل )معنى الأالرورة والتذلالل ، وال سالما أن ه است
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   لالكون االنسان قادراً على الةتمكن واإلفةادة منهةا ، وأمةا فةي نهة  البغ ةة فقةد اسةتعملها 

الوعةل فوقةه فرشةاً أخةرى ، وذلةك بقرالنةة  ي  لتدل على البساط الذع الفر  علةى األر  ، ومةن ثَة

ً قوله )  باحةة األر  واسةتثمارها للمنةاي أن  فةي الةن  معنةى إومن هةذا التضةح (  وترابها فرائا

وأن  هنالةةك فرقةةاً داللالةةاً بةةالن المعنةةى القرآنةةي وسةةالاق الةةنه  فةةي داللةةة لفةةظ  (٢)والةةزرع و الرهةةا

ً بِ )  (.ساطا

، َولَقَّلاهُ  )): في قوله  ( كذلكبََسطوورد لفظ )   ُِ اكَُُ لَلُُ فلي تَْوبَتِل َِ ثُمَّ بََسلَط ُُ ُسلْب

يَّلةِ  َكِلَمةَ  َِ الذُّر ِ ، فَََْهبََطُُ إِلَش دَاِر الَبَِليَِّة، َوتَكَاُس ُِ ، َوَوَعدَهُ الَمَردَّ إِلَش َجكَّتِ ُِ َمتِ ِْ اإلمةاي ورد أ (3)(( َر

 ( في هذا التعبالةر بسطلفظ ) ، ومعنةى البسةط فةي هةذا الةن  إوةازة للداللةة علةى اإلباحةة

لةه أع آلدي  التوبة كنن ه سبحانه نشر رحمته وبسطها حتى تكون مباحةة تحةه متنةاول آدي 

،  (٤))في توبته( من تاب بمعنى روع ، كنن  العاأي ابتعد عن قربةه سةبحانه ثةي روةع إلةى قربةه

( في هذا التعبالر دل  على معنى اإلباحة أع أن  التوبة آلدي مباحة قةد بسطا تقدي أن  لفظ )ال لحظ  مم  

والبسط هنا موازع فاله تخالالل فكننه الأور هللا عز وول البسط له الدا رحبة للداللةة أباحها هللا له 

 على حفاوة االستقبال.

ُِ  )) :في قولةه  ( كذلكبََسْطتَ وورد لفظ ) ُِ بِل اللَُّهلمَّ َوقَلْد بََسلْطَت للي فِيَملا الَ أَْملدَ

يبَلِة، َوَعلدَ  ُهلُُ إِلَلش َمَْلاِدِن اْلَخْيبَلِة َوَمَواِضل ِ الر ِ د ِسلَواَك، َوالَ أَُوج ِ َِ ُِ َعلَش أَ ْلَت َبْيَرَك، َوالَ أُثْكِي بِ

لفةظ  اإلماي أورد  (1)(( بِيَن اْلـَمْخلُوقِينَ ، َوالثَّكَاِء َعلَش اْلَمْربُو دَِمي ِينَ بِِلَساكي َعْن َمدَائِ ِ اآل

، والمةراد  بأالغة الفعل الماضي وضمالر المخاطةبللداللة على اإلباحة الن   هذافي ( بسطتَ )

والسالاق  (٢).لعظالمة والثناأاه الحسنة المباحةببسطه لي في هذا التعبالر أع مكنتني من المداةح ا

مةاي التحةدث عةن نعةي هللا التةي عةن نعةي هللا علةى االنسةان فاإلا اللفظ سةالاق الحةدالث ذالوارد فاله ه

ا العطةي معنةى ذ( وهةاليلاء( وضمالر المتكلي )الالملك في السالاق حر  )ذالستحق علالها الحمد وك

( فةي هةذا التعبالةر بسلطتَ داللة لفةظ ) وبهذا تلحظالثرع داللة االباحة ،  واالنتفاع من الشيأ، وه
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بسةطه لةي مباحةاه كثالةرة تسةتحق علالهةا المةدح والثنةاأ والحمةد أع أن ك سبحانك ، على اإلباحة 

 والشكر .

،  فَللاْعَملُوا َوأَْكللتُْم فِللي كَفَللِق اْلبَقَللاءِ ))  :فةةي قولةةه  ( كةةذلكمبسللوطةوورد لفةةظ )

ُف َمْكُئوَر َّ  ُِ اسةتعمل اإلمةاي  (3)(( ، َواْلُمِسيُء يُْرَجش يُْدَعش  ، َواْلُمْدبِرُ  َوالتَّْوبَةُ َمْبُسوَطةَّ ، َوالبُّ

 ( للداللةةة علةةى اإلباحةةة ، مبسللوطةلفةةظ )ا اللفةةظ أةةفة للتوبةةة ، والمةةراد بلفةةظ ذووةةاأ هةة

فمةةن أخطةةن  (٤)( أن  التوبةةة لالسةةه ممنوعةةة مةةا داي اإلنسةةان حالةةاً ، فةة ن  وقتهةةا قبةةل موتةةهمبسللوطة)

والتوب علاله وال الرده ، ف ن  هللا القبلها منه وبة ، وطلب منه واعتر  بخطالةته ، وعاد إلى هللا بالت

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  چ  خاةبةةةاً بةةةل هةةةو الةةةذع قةةةال :

  (٥){8التحرالي: }چ

مغحظةة لشةبهها بالبسةاط فةي  (البسلط)اسةتعار لفةظ )) ن  اإلماي وذكر البحراني أ

والبسةط  (٦).((كونها محدودة القبول  الر ممنوع منها فةي مةدة العمةر الطنهةا مةن أرادهةا كالبسةاط

 ذع ال بسط من دون إعاقة .داللة على المنح والسهولة وعدي المنع كالبساط ال

،)السةالن أن ه تضمن أوتالن مهموسةالن ( اللحظ طَ سَ بَ وعند النظر للتركالب الأوتي للفظ )

الن الأوتالن لالونة وسغسة ورشاقة للفظ ، ممةا الوعلةه ذوالطاأ( ، وقد أعطْه أفة الهمس في ه

ً خفالف  ع عبر عنه اللفظ وهو اإلباحة .ذا ما الغةي المعنى الذفي النطق وه ا

ةةا تقةةد ي أن  لفةةظ )و  ً (و)بسللط( بأةةالغه المختلفةةة )طَ َسللبَ ال لحةةظ  مم  ( فةةي مبسللوطة(و)بسللاطا

المتقدمةةة دل  علةةى اإلباحةةة أع أن  التوبةةة مباحةةة لننسةةان مةةا داي فةةي الحالةةاة الةةدنالا ، التعبالةةراه 

ً لك أبحه لي نعمذواألر  مباحة ، وك ، وداللته على اإلباحة داللة مستوحاة من السةالاق كثالرة  ا

 معناه المعومي. متقارب معوهي  الر أرالحة ، ومعناه السالاقي 

 أباِ  -4

ومةن هةذا  سةعة الشةيأ وبةروزه وظهةوره ....الباأ والواو والحاأ أأل واحةد ، وهةو ))

 ه  باَحةةوأ)) (1).((حظةةور علالةةه فةةنمره واسةةع  الةةر مضةةال قالبةةاب إباحةةة الشةةيأ ، وذلةةك أن ةةه لةةالس بم
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وال لحةظ   (٢).((تباحه استنأةله ، وبةاح بسةره أظهةرهه له والمباح ضد المحظةور ، واسةالشيأ أحلَ 

 المباح المسموح به من األفعال .من هذا أن  

واإلباحة اإلظهةار واإلعةغن ، القةال بةاح سةره ، إذا أظهةره ،  وتةرد أالضةاً بمعنةى اإلذن 

وبهةذا نوةد أن  المعنةى  (3).حللته لك ، وأباح الشيأ أع أطلقهواإلطغق القال : أبحتك الشيأ أع أ

 ً  . اللغوع لنباحة هو السعة وعدي الحظر واإلحغل عموما

 في  وي ا الالمي    دالالً علي  ذي ال اللنب ي في  عبيرين ج يل اللي  ي   (إباحة)د لفظ وور

ُِ َهلَوادَ َّ )): لد ِملْن َخْلِقل َِ ُِ َوبَْيَن أَ دَّ، َوَما بَْيَن  ِِ َِ االْْرِض لََوا َِ السَّماِء وأَْه ْكَمُُ فِي أَْه ُِ فِلي  إِنَّ 

َمُُ َعلَلش اْلَْلالَمينَ  رَّ َِ مًش  ِِ ِة  َِ للداللةة  فةي هةذا التعبالةر( إباِلةلفةظ ) أوردَ اإلمةاي  (٤)((إِبَا

ن ةةه ال الووةةد بةةالن هللا وبةةالن الخلةةق مةةن رخأةةة واللةةالن ، إباحةةة الحرمةةاه أع إعلةةى اإلباحةةة وال

مهةا علةالهي فةي نأةو  نأةه علةى  الرخأة واللالن والتووالز في استباحة المحرماه التةي حر 

ة( على إباِةحرمتها ، وبهذا تكون داللة لفظ ) مه هللا على العالمالن ، ومم  ا الؤكةد ترخال  ما حر 

( ، ومقابلة مُِرَّ ع ورد فاله ، فال لحظ في لفظة )ذا اللفظ السالاق الذمعنى اإلباحة والرخأة في ه

لك التركالةب ذا ال زالد من داللة اللفظة على اإلباحة وهو المةراد ، وكة( مم  إباِةه اللفظة بلفظة )ذه

ا كةان آخةر الكلمةة الةدل علةى السةعة ذحةر  الحةاأ فةي  الةب أمةره إ ( ف ن  إباِةالأوتي للفظة )

ا السالاق التوافق مع ذ( في هإباِة، ومعنى لفظ )، واألل  المدالة التي تدل على السعة واالنبساط 

 معناه المعومي وداللته على اإلباحة داللة أرالحة .

 جَْ  -5

الةة ع  ل والو  ْعةوالو   بعضةاً ....ة ال الشبه بعضةها قاسنالر م كلماه الوالي والعالن والغي ))

والوعةةل الخلةةق  (1)((فعلةةه ، ووعلةةه الشةةيأ أةةنعتهالَ : مةةا ال وعةةل لننسةةان علةةى األمةةر  عاللةةةوالوَ 

والفالد الوعل فةي تأةالالر الشةيأ علةى حالةة دون حالةة نحةو  (٢)واإلالواد واإلنشاأ والأنع والفعل

                                                                                                                                                                      
 .1/31٥)بوح( : مقاالالس اللغة : معوي (1)

 .٦8:)بوح( مختار الأحاح ، الرازع ، وال نظر :  3٥7/ 1: (:)بوحالووهرع الأحاح ،  (٢)

 .٢1٤)بوح( : : القاموس المحالط : نظرال   (3)

 .19٢/٢87خ نه  البغ ة : (٤)

 .1/٤٦٠مقاالالس اللغة :) وعل ( :  معوي (1)

 .1٢٥) وعل ( : ، مومع اللغة العربالة :: المعوي الوسالط  نظرال   (٢)
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لفظ عاي في األفعال كلهةا وهةو  (وعل){  و٢٢البقرة:  }چہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے  چ قوله تعالى : 

  (3)وساةر أخواتها في تغالالر الشيأ. (أنع)و (فعل)أعي من 

نةي فةي سةالاقاه مختلفةة تةدلل علةى قةدرة الخةالق فةي التركالةب القرآ (ََ َْ جَ )وواأه لفظة 

  (٤)على الأنع واإلنشاأ والخلق وفي هذا إباحة انتفاع بني البشر بما وعله هللا مخلوقاً لأالحهي.

: ( فةةي قولةةه ََ َْللجَ علةةى اإلباحةةة فةةي سةةالاق الةةنه  اللفةةظ ) هْ ومةةن األلفةةاظ التةةي دل ةة

لَي َملا َعكَاَهلا)) ِْ ََ لَُكْم أْسَماعاً ِلتَ َضلائَِها، عْ َجاِمَْلةً الِ  َعلْن َعَئلاَها، َوأَْئلالَءً  ، َوأَْبَبلاراً ِلتَْجلُلوَ  َجَْ

كَائَِهللا ِْ ِِ ُبللَوِرَها،  ُمالَئَِمللةً اِل  َوُمللدَِد ُعُمِرَهللا، بََِْبللدَان قَائَِمللة بََِْرفَاقَِهللا، َوقُلُللوِ رائِللدَ فللي تَْرِكيلل

ََ لفظ ) اإلماي  وردَ أ (٥)(( اِلْرَزاقَِها وسةالاق هةذا  للداللةة علةى اإلباحةة،في هذا التعبالةر ( َجَْ

هللا أع وعةل هللا سبحانه وتعةالى علةى البشةر ))  ضروب النعي التي أنعمهاالتذكالر بالتعبالر سالاق 

، وكةةذلك وعةل لكةةي نعمةةة   (٦)((لكةي اسةةماعاً لتسةمعوا بهةةا مةةا اللالةق والنفةةع لهةا مةةن األمةةور المهمةة

البأر ثي أن  السمع واألبأار من المواهب االلهالة التةي َمةن  هللا تعةالى بهاعلالناوبهةذا الكةون لفةظ 

( ََ بأةر فةي األمةور التةي ( في هذا السالاق داالًعلى النعي التي أباح هللا التمتع بهةا مةن سةمع وَجَْ

( للمخطابالن ومالي الوماعةة الكاف( وضمالر)الالموال لحظ  في هذا السالاق ورود ) أوأانا هللا بها ،

ا ذ، ومةا الثةرع هةوهي تعطي زالةادة فةي داللةة اللفةظ علةى اإلباحةة وهذه الغي تسمى الي االنتفاع 

التي أنعمها هللا علالنا من الفأل النعي  المعنى السالاق وهو سالاق الحدالث عن النعي فاإلماي 

 السمع واألبأار و الرها .

ََ وكذلك ورد لفظ ) ْسلِن باَلَئِلكَ  )):( في قولةه َجَْ ُِ ْْبُلوداً بِ اكََك َخاِلقلاً َوَم َِ ِعْكلدَ  ُسلْب

ً  :، َوَجَْْلللَت فِيَهللا َمَْدُبللـَة ، َخلَْقللَت دَاراً  َخْلِقللكَ  ً  َمْئللَرباً َوَمْطَْمللا ،  َوقُُبللوراً ،  ، َوأَْزَواجللاً َوَخللدَما

ً  َوأَْكَهاراً  للداللةة علةى ( َجَْلَلتَ فةي هةذا التعبالةر لفةظ ) اإلماي  وردَ أ (1)))، َوثَِماراً  ، َوُزُروعا

الن فةي عةرس ، والمقأود ب اإلباحة الَمند بة بضي الدال وفتحها هةو مةا الأةنع مةن الطعةاي للمةدعو  

المندبةةة التةةي هالنهةةا فةةي الةةدار اآلخةةرة  ثةةي بةةالن  ، ، والمةةراد منهةةا هنةةا نعةةالي الونةةة ونحةةوه

چ  :للأالحالن من عباده وفألها وذكر منها ثمانالة أحدها : مشرباً وهةو إشةارة إلةى قولةه تعةالى 

                                                           
 .197ألفاظ القرآن :)وعل( : مفرداه :  نظرال   (3)

 .٦٢:)أطروحة دكتوراه مخطوطة(في القرآن الكرالي ، : اإلباحة والمنع  نظرال   (٤)

 .83/11٠خنه  البغ ة :  (٥)

 .٤39 -٦/٤3٦مفتاح السعادة :  (٦)

 .1٠9/1٥9خ نه  البغ ة : (1)
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{ وثانالهةا قولةةه مطعمةةاً وثالثهةا قولةةه أزواوةةاً ورابعهةةا ٥1 : } چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ   

وقةد  (٢)وأنهةاراً وسةابعها زروعةاً وثامنهةا ثمةاراً قوله خدماً وخامسها قوله قأوراً وسادسها قولةه 

 چٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ       ڻ  ڻ  ڤ  چ  دلةةةه آالةةةاه هللا سةةةبحانه وتعةةةالى علةةةى ذلةةةك بقولةةةه :

ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     چ       { ، وقولةةه تعةةالى :٢1 – ٢٠الواقعةةة: }

فةي أوأةةا   { و الرهةا مةةن اآلالةاه واألخبةار الدالةةة علةى مةا ذكةةره 1٤1األنعةاي:  }چڭ  

فةي هةذا  (ََ َْلجَ )الونة الكثالةرة التةي وعلهةا هللا سةبحانه وتعةالى مباحةة للبشةر ، وبهةذا الكةون لفةظ 

أع أن  هللا سبحانه خلق الونةة ومةا فالهةا مةن النعةالي المتنةوع وكةل هةذا  التعبالر داالً على االباحة ،

النعالي هو مباح للذالن الدخلون الونة للتمتع به ، وما الؤكد داللة اللفظ على االباحة هو السالاق الي 

الةدار التةي فالهةا مندبةة وهةذه المندبةة ومةا فالهةا مةن  ( فهةو سةالاق الحةدالث عةنََ َْلجَ ورد فاله لفظ )

 كي .لالمباحاه 

ُِ بَِملا أَِذَن  )) :( في قوله ََ َْ جَ وكذلك ورد لفظ )  ََ فِي يَدَْيَك َمفلاتِيَ  َخَزائِكِل ثُمَّ َجَْ

 ُِ ُِ ِمْن َمْسََلتِ ُِ  لََك فِي َِ كَِِْم َت بِالدَُّعاِء أَْبَوا ِْ َِ  ، فََمتَش ِئئَْت اْستَْفتَ ُِ  ، َواْستَْمَطْرَت ئببِي َمتِل ِْ ،  َر

ُِ  فَللالَ يُقَك َِطكَّللكَ  فةةي هةةذا  اسةةتعمَل اإلمةةاي  (1)(( ، فَللِإنَّ اْلَِْطيَّللةَ َعلَللش قَللْدِر الك ِيَّللةِ  إِْبَطللاُء إَِجابَتِلل

ََ التعبالر لفظ ) ومعنةى الةن  أن  هللا تعةالى وعةل مفةاتالح خزاةنةه بالةد للداللةة علةى اإلباحةة ، ( َجَْ

وفةي أع مكةان ، وفةي كةل لغةة مةن اللغةاه ، و الرهةا بكةل لسةان ، عبده وهي األدعالة المةنثورة 

والطلةب ، فةتح أبةواب نعمتةه ه بالةدعاأ تن ةف ، د فتح بابها الدعو هللا بما شةاأ وزمان فمتى شاأ العب

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  چ  فقةال فةي كتابةه :، نزول أمطار الرحمةة مةن رحمتةه 

ََ لفظ )واأ  و (٢){18٠األعرا : } چڇ  ڇ         ڍ  ڍ   ا ال ةوحي ذوهة، ( على أالغة الماضةي َجَْ

ةةووقوعةةه ، بحتمالةةة الحةةدث  ال زالةةد مةةن داللةةة الفعةةل علةةى اإلباحةةة ، والملحةةوظ مةةن داللةةة لفةةظ  امم 

( ََ وتعةالى التةي تستحأةل ، وكذلك إباحة خةزاةن هللا سةبحانه ، ( في السالاق هو إباحة الدعاأ َجَْ

ََ ، وداللة لفظ )بسبب الدعاأ  والمقاي ولالسه ، السالاق ، في سالاق نه  البغ ة مستوحاة من  (َجَْ

 داللة أرالحة .

٦-  َِّ   أِ

                                                           
 . ٤٢-9/٤1: مفتاح السعادة : نظرال   (٢)

 .399 /31رنه  البغ ة :  (1)

 .1٥/1٤7: مفتاح السعادة : ال نظر (٢)
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،  (3)الحةةب :) نقةةال  الةةبغ  ، والحةةب الةةوداد والمحبةةة .. واالسةةتحباب كاالستحسةةان(

والمحبة إرادة ما نراه أو نظنه خالراً ، وهي على ثغثة أنواع : محبة لذة مثل محبة الرول للمرأة 

محبة شيأ النتفع به ، ومحبة فضل مثل محبة أهل العلةي بعضةهي بعضةاً ألوةل  ، ومحبة نفع مثل

والتضح من التعرال  السابق أن  هذا اللفظ الدل علةى اللةزوي والثبةاه فةي الشةيأ، والحةب  ( ٤)العلي

معنى قلبي حس ي ال طلَق على كل   مر وب للنفس والعقل ، وفعله هةو : حةب  الحةب حبةاً وقالةل هةو 

لذ ف نْ مالل الطبع إلى ا   (٥)عشقاً. مي  د س  قوع ذلك المالل وتنك   لشيأ الم 

، أن  هناك وامعاً مشتركاً لالس في اللفةظ فحسةب  دالاله اللفظالة نودهذه المن خغل و))

، فهذه المفرداه العدالدة الومعها مضمون االنوذاب والومال الذع هو  وعمعنهناك تقارب وإنما 

وهةذا  (1).ومالع مشتقاتها على شةيأ قبةالح ((توضع الكلمة بمن أركان الحب المضاد للبغ  ولي 

 المعنى الدل على أن  الشيأ المحبوب مباح .

َِّ ومةةن المواضةةع التةةي ورد فالهةةا لفةةظ )  ( داالً علةةى االباحةةة فةةي الةةنه  قولةةه أِلل

((: ُِّ َِ َها فِي االُْموِر إِلَْيَك أَْوَسطُ  َوْليَُكْن أَ ِ، َوأََعمُّ ق  َِ ِعيَِّة، فَِإنَّ َها فِي اْل ، َوأَْجَمَُْها ِلِرَضش الرَّ َِ اْلَْْد

ةِ  ِة يُْيتَفَُر َمَ  ِرَضش اْلَْامَّ ِة، َوإِنَّ ُسْخَط اْلَخابَّ ُف بِِرَضش اْلَخابَّ ِِ ِة يُْج َولَْيَس أََحدٌ ِمَن  ُسْخَط اْلَْامَّ

َخاِء، َوأَقَ  ِعيَِّة، أَثْقََل َعلَى اْلَواِلي َمُؤونَةً فِي الرَّ لَّ َمعُونَةً لَھُ فِي اْلباَلَِء، َوأَْكَرَه ِلاْلْنَصاِف، َوأَْسأََل الرَّ

داَِّ الددَّْھِر ف، َوأَقَلَّ ُشْكراً ِعْندَ اإلبِااْلْلَحا ََّ دْبراً ِعْنددَ ُمِل َْ ْند،ِ، َوأَْعدعََص  ََ ْعَطاِء، َوأَْبَطأَ ُعْذراً ِعْنددَ اْل

ةِ  َّْ َِّ ) لفظة استعمَل اإلماي  (٢)(( ِمْن أَْھِل اْلَخا اسي تفضالل واأه على بناأ  التي هي( أِ

( ودل  على زالادة في أحد طرفي التفضالل على اآلخر وبنالة الةن  قاةمةة أساسةاً علةى ذلةك أفَْ)

َِّ )وتدور فاله فاستعمل  لالةدلل علةى االباحةة والتشةوالع علةى األمةور التةي ذكةره فةي الةن   (أِل

ضاأ العامةة مةن الرعالةة وكسةبهي ولةو كةان والتي تن  على الحق وهذا الحق فاله الحث على إر

على حساب الخاأة ، وتقلالل شنن الخاأةة   ألن هةي التأةفون بهةذه الأةفاه التةي نة   علالهةا ، 

النبغي أْن تكون األمةور المحبوبةة والمباحةة لةك هةي الوسةطالة فةي الحةق   ألن  خالةر األمةور  :أع

                                                           
 .7٤3-7٤٢/ 9لسان العرب : )حبب(: (3)

 . ٢1٤ال نظر : مفرداه ألفاظ القران :)حب( :  (٤)

 .1٦٥9، وإحالاأ علوي الدالن ، الغزالي : 3/31العالن : )حبب( :  كتابال نظر :  (٥)

للعلةةوي ألفةةاظ المحبةةة والكراهةةة فةةي البالةةان القرآنةةي ، عبةةد الكةةرالي خالةةد عناالةةة ، وامعةةة البأةةرة كلالةةة التربالةةة  (1)

ال نظةةر : الحةةب فةةي التأةةو  االسةةغمي ، . و٤هةةـ(،)أطروحة دكتةةوراه مخطوطةةة (:1٤3٤-ي٢٠13االنسةةانالة ، )

 . 1٥الحالى الراضي : 

 .٤٢9 /٥3ر: البغ ة نه   (٢)



  ٢٠ 

ط االوتنةاب عةن االفةراط والتفةرالط فةي أوسطها ، وقد وعلنا هللا تعالى أمة وسطاً ، ومعنى الوسة

 (3)ومالع الشؤون من العباداه والمعامغه والمباحةاه كاألكةل والشةرب والنةوي والةتكلي و الرهةا

وبهذا الكون لفظ )أحب( داالً على إباحة الوسةطالة واالعتةدال فةي اسةتعمال الحةق والمباحةاه مةن 

 األكل والشرب والنوي والتكلي من دون افراط وال تفرالط .

ُِّ ومن المواضع التي ورد فالها لفظ )  َِ  فَوَ  )): ( كذلك قوله أِ ْر َِ ُْْت اْل ُِ َما دَفَ

َق بِي َطائِفَةَّ فَتَْهتَِدَي بِي َِ ُْْئَو إِلش َضْوئِي يَْوماً إِالَّ َوأَكَا أَْطَمُ  أَْن تَْل ُِّ إِلَيَّ ِمْن أَْن  ، َوتَ َِ ، فُهَو أَ

فةةي هةةذا التعبالةةر لفةةظ  اإلمةةاي  وردَ أ( ٤)((، َوإِْن َكاكَللْت تَبُللوُء بِبثَاِمَهللا  أَْقتُلََهللا َعلَللش َضللالِلَها

( ُِّ ( التفضالل وهذا البنةاأ الةدل علةى زالةادة فةي أحةد طرفةي التفضةالل ، أفَْكذلك على بناأ )( أِ

والمعنى إن  هذا التنخالر واللحوق منهي أحب  إلى قلبه من االسراع إلى قتل الضال على ضغله   

ألن  في اللحوق مظنةً للأغح والرشاد والدخول في الونة وأما لو قتلوا على الحالة التي  وذلك  

  (1)هي علالها من الضغل لدخلوا النار.

َِّ ومن هذا التضح معنى اإلباحة في لفظ ) ( أع إباحة دفع الحرب وترك الحرب أوتنخالرها من أِ

 ومألحة األفراد .األمور المباحة إذا كان في ذلك التنخالر هداالة 

ةَ  )): ( في قوله مِابُوفي موضع آخر واأ لفظ ) جَّ ُِ َن لَُكْم ، َوبَيَّ  َواتََّخذَ َعلَْيُكْم اْل

ُ ِمَن األ ابَُّ َِ َِ َم َّبُِْوا هِذهِ  ، َوَمَكاِرَهُُ ِمْكَها ْعَما َوأَْكَهش )): وقوله  (٢)((، َوتَْجتَكِبُوا هِذهِ  ، ِلتَت

ُ  إِلَْيُكْم ـ َعلَش ابَُّ َِ ُِ ـ َم َِ َوَمَكاِرَهُُ  ِلَساكِ   (3)((، َوكََواِهيَُُ َوأََواِمَرهُ  ِمَن االْْعَما

ُ لفظ ) في هذالن النأالن استعمل اإلماي  ابَُّ َِ داللةة علةى كثةرة الومةع لل ( بأةالغةَم

إلةالكي مةا أحبةه مةن  ()هذه المحةاب ، والمعنةى أن  هللا تبةارك وتعةالى أبلةل وأعلةي بسةبب النبةي 

األعمال الحسنة ، وأن  العمل إذا كان فالةه مفسةدة مةن وهةة العقةل فهةو مةن المكةاره وإال  فهةو مةن 

المحاب فكونه من محابه تعةالى أو مكارهةه ، إنمةا هةو بمعالةار المأةلحة والمفسةدة فاألحكةاي فةي 

َِ ولفةةظ ) ،واالسةةتحباب (٤)الشةةرالعة الووةةوب والحرمةةة والكراهةةة واإلباحةةة ( فةةي القةةولالن ابَّللُُ َم

                                                           
 . ٤31-1٥/٤3٠مفتاح السعادة : :  نظرال   (3)

 .91 /٥٥ خنه  البغ ة:  (٤)
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  ٢1 

قد أوضح  ()ن  الرسولاألعمال واألفعال المندوبة ، أع إالمقأود به ما الحبه والر ب فاله من 

ومةا الحبةه هللا فهةو مبةاح ، أع األعمةال التةي أباحهةا هللا للنةاس وبهةذا  (٥)ما الحب هللا من األعمال

ُ تكون داللة لفظ ) ابَُّ َِ ( في هذا السالاق علةى األعمةال المباحةة للنةاس فعلهةا والحبهةا هللا سةبحانه َم

ابَّلُُ السالاق الذع ورد فاله لفظ )، وما الثرع هذه الداللة  َِ ( فهةو سةالاق الحةدالث عةن بالةان المبةاح َم

ثراأ داللةة ر في إالمقابلة في هذا السالاق أث من المكروه وهو سالاق أمر باتخاذ واوتناب ولعنأر

المقابلة بالن محابه ومكارهه فالمحاب تعطي معنى المباحاه والمكةاره تعطةي معنةى الن  ، أع 

 المنع واالوتناب .

ُِّ وكذلك ورد لفظ ) َِ ْفُظ َما  )):( في قوله أَ ِِ ْفُظ َما فِي اْلِوَعاِء بَِئد ِ اْلِوَكاِء، َو ِِ َو

ِِ َملا فِلي يَلدَْي َبْيلِرَك  ُِّ إِلَيَّ ِملْن َطلَل َِ فةي هةذا التعبالةر لفةظ  اإلمةاي  وردَ أ (٦)((فِي يَدَْيَك أَ

( ُِّ ( التفضالل وهذا البنةاأ الةدل علةى زالةادة فةي أحةد طرفةي التفضةالل ، ََْ أفْ كذلك على بناأ )( أِ

والمعنى في هذا هو حفظ ما في الدك من األموال وما تحتاج إلاله في الدنالا عن االتةغ  بالهبةة ))

  (1).((إلى هللا من اتغفه ، وساةر أنواع التفضغه أحب  وأقرب  

إلى االقتأاد في المال والمنع مةن االسةرا  فالةه ، أع أن   وفي هذا الكغي أشار  

، حفظ المال في القربة عةن اآلفةاه إنمةا هةو بةاالحتراز عةن االسةرا  ومراعةاة ونبةة االقتأةاد 

  (٢).إلي من طلب ما في الد  الرك في أورة الفقر واالحتالاج وحفظ ما في الدالك من المال أحب  

ةةا تقةةد ي أن  لفةةظ ) َِّ التضةةح مم  واالقتأةةاد فةةي وحفظةةه ( دل  علةةى إباحةةة ادخةةار المةةال أِلل

َِّ الأر  مةن األمةور المباحةة للنةاس ، ولفةظ ) الأر  أع أن  االقتأاد في ( ومشةتقاته فةي أِل

 التناسب مع معناه المعومي.ال أرالحة على اإلباحة ومعناه السالاقي  الر سالاق النه  دل  داللة 

 

7-  ََّ  أِ

الشةيأ ، ال  لةه فةروع كثالةرة ومسةاةل وأأةلها كلهةا فةتح   المشةددة  حل  : الحاأ والغي)) 

 ، وحةل  الشةيأ حةغالً أةار مباحةاً فهةو حةل   (3)((هةا حةغً أحل   العقدةَ  ه  لْ الشذ عنه شيأ القال : حلَ 
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  ٢٢ 

الشةيأ إذا أبحتةه  ه  لْ وحغل ، والحغل ضد الحراي ، وهو من األأل الذع ذكرناه   كنن ه من حلَ 

وأحلةه هللا وحللةه :  (٤) لكي أع مال حةغل علةالكي   وحل  بمعنى الرخ    ، وأوسعته ألمٍر فاله والحل  

والحةةغل هةةو كةةل مبةةاح فالةةه خالةةر وأةةغح مثةةل الزالنةةة  ( ٥)ضةةد حرمةةه وحةةل الةةدالن الحةةل ووةةب

 (٦)الطالباه.و

 

مةا )) والحةغل فةي الشةرالعة  (1)((أحل  فةي اللغةة أبةاح ومنةه أحةل  هللا البالةع أع أباحةه))و

وهةو مةا أباحةه الكتةاب والسةنة بسةبب وةاةز  (٢)((أطلق الشرع فعله مةنخوذ مةن الحةل وهةو الفةتح

  (3)مباح.

ََّ )قد ورد لفظ و ِِ ُ  قةول االمةاي  علةى اإلباحةة فةي داالً  مبنالةاً للموهةول( في النه  أ

َم َعلَْيُكْم،  :)) ر ِ ُِ ا  ََّ لَُكْم أَْكثَُر ِممَّ ِِ ُ ُِ أَْوَسُ  ِمَن الَِّذي كُِهيتُْم َعْكُُ، َوَما أ فَلذَُروا َملا إنَّ الَّذي أُِمْرتُْم بِ

ََّ ِلَما َكثُرَ  ََّ لفظ ) استعمل اإلماي  (٥)((، َوَما َضاَق ِلَما اتََّس َ  قَ ل ِِ ُ ذا التعبالةر للداللةة فةي هة( أ

ََّ )ب نةي هةذا اللفةظ ،وعلى اإلباحة  ل ِِ ُ ولأةالغة  (٦)للموهةول وفةي هةذا تحقالةق للتوكالةد والتشةوالق( أ

ة ، التةي تةرد فالهةا ، بوأةفها مختلفةهول مزال ةٌ خاأة في السةالاقاه الالفعل الماضي المبني  للمو

وتوسالدها خالَر توسالد   لكونهةا  أالغةً إالحاةالة ، تستطالع اإلالفاأ بمتطلباه المعنى بدقة متناهالة ٍ،

مبنالةً على أساس إ فةال ذكةر الفاعةل وتناسةي أمةره ، والتركالةز علةى الحةدث واالهتمةاي بة برازه 

ثه أحد وكنن ه حادٌث بنفسه ، من دون أن ال حد 
التي تعدو  –أحل لننسان أكثر أنواع األشربة  أع (7)

ي فةالمحلغ))في حالن لي الحري علاله إال الخمةر ،  –اآلال   ةر   ه ال حأةر لهةا وال عةد  ، والةذع ح 
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  ٢3 

وبهذا الكةون أ حةل  مةن األفعةال  (8)((أكله من اللحوي و الرها محأور وما عداه باٍق على اإلباحة

 رة عن حكي اإلباحة في نه  البغ ة لالعبر عن كل ما أمر هللا به من المباحاه للناس . المعب   

طة واالسةتعانة للداللةة االفالةد معنةى الوسة( الةذع اللالموقد أاحب هذا اللفظ حر  الوةر)

 حبالةةةةب هللاعلةةةةى تعةةةةدد طةةةةرق الحةةةةغل التةةةةي المارسةةةةها االنسةةةةان والسةةةةتعالن بهةةةةا ، واسةةةةتنبط 

حكمةاً شةرعالاً باالعتمةاد علةى هةذه األداة النحوالةة مضةالفاً إلالهةا معنةى فقهالةاً ، هـ( 13٢٦الخوةي)

ر  بنظالةر تفةاع بمةا فةي األعلةى وةواز االندل وهو مأطلح ) الي االنتفةاع ( فةي )لكةي( إذ اسةت

قةد أفةاد منةه ، ففةي ضةوأ معرفةة معنةى الةغي فةي )لكةي( ، وأن هةا الي  ني وكةنن  االمةاي قرآ

ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی     چ  االنتفاع قال سةبحانه وتعةالى 

فالدل على وواز االنتفاع بومالع ما في والغي لغنتفاع )) {  إذ القول  ٢9البقرة: } چ   جئی  ی  ي  

الة المتقدمة على وواز االنتفاع باألشالاأ ( استعملها الفقهاأ دلالغً من اآلالالم)ومعنى  (1)((األر 

  (٢)وأأل حلالتها وإباحتها

ََّ وورد اللفظ ) إنَّ َُ :)) فةي قولةه في تعبالر نهة  البغ ةة داالً علةى اإلباحةة ( أِ

َم  رَّ َِ َراماً َبْيَر َمْجُهوَ،تَْالَش  لالاَلً َبْيلَر َملْدُخوَ َِ َِ  ََّ َِ لَرِم  َوأَ ُِ ْرَملةَ اْلُمْسلِلِم َعلَلش اْل ُِ  ََ ل ، َوفَضَّ

قُللوَق اْلُمْسللِلِميَن فِللي َمَْاقِللِدَها ُكل َِهللا ُِ يللِد  ِِ َِ َوالتَّو  اسةةتعمل اإلمةةاي  (3)(( ، َوَئللدَّ بِللاالْْخالَ

( ََّ وال نقة  ، وال ضةرر فالةه أع أحةل  حةغالً ال عالةب  ،ذا التعبالر للداللة على اإلباحة ( في هأِ

في فعله ، وال تركه ، وفاله إالماأ إلى أن  الفعل ال الوب ، أو الحري   ألن  سلطة علالةا أراده ذلةك 

هةذا و (٤)بحسب الدلالل وأما المدخول المشكوك المشتبه بالحرمة فلي الحله ، بل أحل  ما الشك فاله 

باح هو الذع لةالس فةي فعلةه ضةرر وال فةي تركةه ضةرر ، وبهةذا تكةون  ما الؤكد إباحته   ألن  الم 

( في هذا التعبالر واضحة على اإلباحة والحغل فاله اإلباحة الشرعالة وزالادة .  داللة لفظ )أحل 

( في قوله    ََّ لََك الطَّي ِبَاتِ  :))وكذلك ورد اللفظ )أحل  َِ ، َوُهلَو يَْكلَرهُ أَْن  أَتََرى َُ أَ

ُِ ِمْن ذِلكَ  ََّ اللفظ ) أوردَ اإلماي  (٥)((تََُْخذََها أَْكَت أَْهَوُن َعلَش  للداللةة ( في هةذا التعبالةر أِ
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  ٢٤ 

ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ  : أع إباحة الطالباه للناس قال تعالى ،على اإلباحة

والمعنى أ ترى هللا كذلك وهو الكره أْن تنخةذها أع ))،  {87الماةدة: } چڱڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

تنخذ الطالباه في األكل والشةرب واللةبس ، واالسةتفهاي فةي المقةاي إنكةارع أع أن  الةذع أحةل  لةك 

ةوبهةذا ت،  (٦)((ذلك فكالة  أحلهةا لةك الطالباه ال الكره أْن تنخذها قطعاً إذ لو كره ح داللةة لفةظ تض 

( على اإلباحة ، وهذا المعنى ال لمح  من  خغل مأاحبة هةذا اللفةظ حةر  الوةر) الةغي ( فةي )أحل 

( في الم االكتفاعو)الذع الفالد معنى اإلباحة للداللة على إباحة أكل الطالباه وشربها ولبسها )لك( 

ََّ ) ، وداللةة لفةظ االنتفةاع بالطالبةاه( إذ السةتدل علةى وةواز لك) ومشةتقاته علةى اإلباحةة فةي  (أِل

 سالاق نه  البغ ة تتوافق مع داللته المعومالة وهي داللة أرالحة .

 خرج  -8

نقةال  دخةل دخةوالً )وَمْخَروةاً( بةالفتح مأةدر خرج في المفهوي اللغوع))خرج خروواً 

 ً ه أو حاله سةواأ  (1)(( أالضا كةان مقةره داراً أي بلةداً أي ثوبةاً ، وسةواأ وخرج خروواً برز من مقر 

والنتي خرج بمعنى الثواب كما في قولةه تعةالى  (٢)كان حاله حالة في نفسه أي في أسبابه الخاروة

  (3)أع ثواب ربك. {72المؤمكون: } چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ   ی      ی  ی   ي  چ :

عطةاأ واإلنعةاي بالةان الأةالل تسةتعمل للداللةة علةى ( أخرج وأخرجكا وكخرج وتخلرج) و

والحالةةوان مةةراه والفواكةةه والخضةةر إباحةةة مةةا أخروةةه هللا تعةةالى مةةن الث والتكةةرالي ، وفةةي هةةذه

  (٤)الماأ العذب الطاهر الذع به أغح الحالاة. ، زالادةً علىوالمعادن 

وحي بداللةة إباحةة األشةالاأ التةي أخروهةا نةي تةآ( ومشتقاتها فةي الةن  القرخرجولفظة )

  (٥)على أن ها ذكره في بالان النعي واآلالأ التي ال  نى للبشر عنها.الحق سبحانه 

تَّلش أَْكَئلََ لََهلا كَاِئلئَةَ  )):( في تعبالر نه  البغ ة فةي قولةه تَْستَْخِرجُ وورد لفظ ) َِ

يِي َمَواتََها ، َوتَْستَْخِرُج كَبَاتََها ِْ اِ تُ َِ ُِ  َس لَُ ، َوتَبَلايُِن قََزِعل ِْ لدَ اْفتِلَراِق لَُم ْْ  (٦)((، أَلََّف َبَماَمَها بَ

                                                           
 . 13/٥٦٤مفتاح السعادة : (٦)

 .٥/٥٠8، وتاج العروس :)خرج(:٢/17٥مقاالالس اللغة :) خرج(: معويال نظر :  (1)

 .19٢ال نظر : مفرداه ألفاظ القرآن:)خرج(:  (٢)

 .1٥٤: في القرآن الكرالي: إأغح الوووه والنظاةر  ال نظر (3)

 .٦٥:)أطروحة دكتوراه مخطوطة(، : اإلباحة والمنع في القرآن الكرالي  ال نظر (٤)

 .33: الة اإلباحة والحظر في الن  القرآني : ثناة ال نظر (٥)

 .13٢ /91خ نه  البغ ة : (٦)



  ٢٥ 

( بأالغة الفعل المضةارع ولهةذه الأةالغة معنةى الداللةة علةى تَْستَْخِرجُ في هذا التعبالر لفظ ) وردَ أ

الحال واالستقبال ، والمعنى أن  هللا تعالى بمنةه ولطفةه أحالةا تلةك المواضةع بسةبب المطةر النةازل 

علالهةةا ، وإسةةناده خةةروج نبةةاه األر  إلالهةةا مةةن قبالةةل الموةةاز وذلةةك   ألن  المخةةرج لهةةا هةةو هللا 

  (7).تعالى والسحاب سبب له

( في هذا التعبالر فاله داللة علةى إخةراج نبةاه األر  تَْستَْخِرجُ ي أن  اللفظ )ا تقد  اللحظ مم  

وما ال سع  هةذا المعنةى السةالاق الةذع ورد وهذا النباه من األمور المباحة التي أباحها هللا للناس 

( فهو سالاق الحدالث عن الةنعي والحالةاة وإحالةاأ النباتةاه واسةتخراوها وهةو مةا تَْستَْخِرجُ فاله لفظ )

 .السالاق إباحة  الر أرالحة مستوحاة من السالاق ذاه، واإلباحة في التناسب مع معنى اإلباحة 

 :فةي قولةه داالً علةى اإلباحةة ( فةي تعبالةر نهة  البغ ةة أَْخلَرجَ وكذلك ورد اللفةظ )

ُِ بَْرَك بَِواكَْيَها)) ا أَْلقَِت السَِّا ءِ  َوبََْاعَ  ، فَلَمَّ ِْ ِْ ُِ ِمَن اْل ُِ  َما اْستَقَلَّْت بِ َِ َعلَْيَها، أَْخَرَج بِ ُمو ِْ اْلـَم

َِ األ الكَّبَاَت، َوِمْن ُزْعرِ  ْرِض ِمْن َهَواِمِد األ ،فَِهَي تَلْبَهجُ اْلِجبَا َِ بَِملا  بِِزيكَلِة ِريَاِضلَها،َوتَْزدَِهي ْعئلا

ْليَِة َملا ُسلِمَطتْ  أََزاِهيِرَها، أُْلبَِستُُْ ِمْن َرْيطِ  ِِ ُِ ِملْن كَاِضلِر  ، َو  لفةظ اسةتعمل اإلمةاي  (1)((بِل

التي ال  ، والمعنى أخرج بالمطر من هوامد األر ذا التعبالر للداللة على اإلباحة ( في هأَْخَرجَ )

األر  ، فةاألر  تبةته  وتسةر بزالنةةة  ه، والنبةاه عبةارة عةن ومالةع مةا تشةققه عنة نبةاه فالهةا

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   چ النباه ، وال شيأ العكس هذا المعنى كهةذه الأةورة القرانالةة فةي قولةه تعةالى :

به حاواتهي والشبعون به  { وهذا النباه البلل الناس٥الح : } چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   

ه ذ  ( المتعةةدع بزالةةادة همةةزة فةةي أولةةه وداللةةة هةةأفْللَا اللفةةظ علةةى أةةالغة )ذَ وورود هةة( ٢)ر بةةاتهي.

تتناسةةب مةةع داللةةة  (3)الأةةالغة علةةى معنةةى وعةةل مةةا كةةان مفعةةوالً معرضةةاً ألْن القةةع علالةةه الحةةدث

( فهو سالاق أخرجاللفظ )ع ورد فاله ذا المعنى السالاق الذاإلخراج للنباه من األر  وما الثرع ه

الحةدالث عةةن الةةنعي والخالةةر والبهوةة والزالنةةة وخرووهةةا مةةن األر  وهةو مةةا التناسةةب مةةع داللةةة 

  .اإلباحة

ى إباحة ما الخروه هللا من النباه، ( في هذا التعبالر دل  علجرَ أخْ أن  لفظ )ي ا تقد  مم  التضح 

 . ورد فاله اللفظع ذ  وهي إباحة  الر أرالحة مستوحاة من السالاق والمقاي ال

                                                           
 . 8/٢٢1: مفتاح السعادة : ال نظر (7)

 .133 /91خ نه  البغ ة : (1)

 . ٢/٢93: في ظغل نه  البغ ة : ال نظر (٢)

 .1٦ال نظر : أالغة أفعل بالن النحوالالن واللغوالالن واستعماالتها العربالة ، مأطفى أحمد النحاس : (3)



  ٢٦ 

َوَسلليََْتِي َبللدَّ بَِمللا الَ  )):فةةي قولةةه داالً علةةى اإلباحةةة ( تُْخللِرجُ وكةةذلك ورد لفةةظ )

الََهلا َعلَلش َمَسلاِوىِء أَْعَماِلَهلا، َوتُْخلِرُج لَلُُ األْرُض أَفَاِليلذَ  ِْْرفُلوَن ـ يََُْخلذُ اْللَواِلي ِملْن َبْيِرَهلا ُعمَّ  تَ

ليَر   َُ الس ِ ُِ ِسْلماً َمقَاِليدََها، فَيُِريُكْم َكْيَف َعلْد فةي هةذا  اإلمةاي  وردَ أ( ٤)((َكبِِدَها ، َوتُْلقي إِلَْي

ه فةي أن ة( بأالغة الفعل المضارع التي تدل على الحال واالستقبال ، والمعنةى تُْخِرجُ التعبالر لفظ )

كناالةة عةن أن  األر  توةود فةي عهةده بخالراتهةا ))هةذا الكةغي المستقبل سو  الكون حكي عدل و

ق والمغةرب ، وال البقةى فةي الظاهر منها والباطن ، وفي األخبار أن  سةلطان الحةاكي البلةل المشةر

األر  خةةراب إال والعمةةره وتظهةةر لةةه الكنةةوز ، وتلقةةي األر  أفةةغذ أكبادهةةا ، والكنةةوز التةةي 

ورده األخبار بظهورها له والفلذ قطعة الكبد واألفغذ ومعةه ، واألفالالةذ ومةع الومةع وتعنةي مةا 

داالً علةةى إباحةةة مةةا تخروةةه ( فةةي هةةذا التعبالةةر تُْخللِرجُ وبهةةذا الكةةون لفةةظ ) (1)((فالهةةا مةةن المعةةادن

( فةي النأةو  أخلرج ، وتسلتخرج ، ويخلرجاألر  من كنوز . والظهر مةن اسةتعمال ألفةاظ )

نعمةة نبةاه األر  الةذع الخةرج منهةا بننواعةه  لتها على بالان العطاأ والنعمةة ومنهةاالمتقدمة دال

، وهي داللة كنوز ، وفي هذا إباحة ما أخروه هللا تعالى من الثمراه والفواكه والخضر والكافة 

ومشةتقاته  (أخلرج، تسمى ما الحمل على اإلباحة ، أع إباحة  الر أرالحة وداللةة لفةظ )إلتزامالة 

 في سالاق النه  اختلفه عن داللته المعومالة .

 

9-  ََ  رخَّ

خ  ، هو الناعي ،  رخ  في المفهوي اللغوع)) أأٌل الدل على لالٍن ، من ذلك اللحي الر 

خ  خةةغ  الغةةغأ والرخأةةة فةةي األمةةر خةةغ  التشةةدالد ، ورخةة  لةةه فةةي  (٢)((ومةةن ذلةةك الةةر 

األمر أذن له فاله بعد النهي عنه ، وتقول : رخأه فغناً في كذا وكذا أع أذنه له بعد نهالي إالاه 

ةخَ ر  ب  أْن ال ؤخةذ ب  ( الحإن  هللا ))عنه ، وفي القول:  ، واالسةي أْن ت ةؤتَى عزاةمةه ( كمةا الحةب   ه  أ 

ْخَأة ترخال  هللا للعبد في أشالاأ خففها عنه. َأة والر  خ  الرخأة ، والر 
(3)   

داالً علةى اإلباحةة ( فةي تعبالةر نهة  البغ ةة ُرَخَصدھُ ومن المواضع التةي ورد فالهةا لفةظ )

،  ، َونَاِسَخھُ َوَمْنُسوَخھُ  ، َوفََرائَِضھُ َوفََضائِلَھُ  ُمبَي ِناً َحالَلَھُ َوَحراَمھُ  َرب ُِكْم فِيُكمْ  ِكتَابُ :))قوله 

                                                           
 .19٦ - 19٥ /138خ نه  البغ ة : (٤)

 .1/٦1٦: حداةق الحقاةق في شرح نه  البغ ة ،الكالدرع البالهقي : ال نظر،و 3/1٥9البغ ة :في ظغل نه   (1)

 ، و ٢/٥٠٠مقاالالس اللغة :)رخ (:  معوي (٢)

 .18/1٦1٦ال نظر : لسان العرب: )رخ (:  (3)
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ھُ  ََ ھُ  َوُرَخَصھُ َوَعَزائِ ھُ َوَعامَّ َّْ ذا التعبالةر ( فةي هةُرَخَصدھُ لفظ ) استعمل اإلماي  (٤)(( ، َوَخا

السةةبب المحةةري لضةةرورة والمةةراد بةةالرخ  مةةا أ ذن فةةي فعلةةه مةةع قالةةاي ،  للداللةةة علةةى اإلباحةةة

{ فقةد بةالن اإلمةاي 1٤٥األنعةاي:  }چۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   چ و الرها كقوله تعالى :

  مةةوارد الوةةوز للمكلةة  أْن الرتكبهةةا فةةي حةةال االضةةطرار كنكةةل المالتةةة وشةةرب الةةنوس

و الرها والمكن أْن الراد بالرخ  الواوبةاه السةهلة أو مطلةق المباحةاه التةي لالسةه االتالةان بهةا 

وقالةةل الرخأةةة مةةا وةةاز تركةةه مةةع قالةةاي سةةبب وووبةةه ، نحةةو أكةةل المالتةةة  (1)شةةاقاً علةةى المكلةة 

فةي أكلهةا ،  –بب التحرالي قاةي وهةو الةن  ، لكنةه رخة  للمضةطر ف ن س -للمضطر في أكلها 

ونحو رخأة قأر الأغة في السفر ، واإلفطار للمسةافر و الةر ذلةك مةن الةرخ  الشةرعالة ، 

  فةة ن  األسةةباب المووبةةة للتحةةرالي والووةةوب قاةمةةة ، ولكةةن هللا تعةةالى بسةةعة رحمتةةه للعبةةاد رخةة

  (٢)ة.وأباح لهي في ذلك أع إباحة مشروط

فةةةي قولةةةه داالً علةةةى اإلباحةةةة ( فةةةي تعبالةةةر نهةةة  البغ ةةةة ُمدددَرخَّ وكةةةذلك ورد اللفةةةظ )

((: َُوبَْيَن  ، َوُمَرخَّ  في الِكتاِب تَْرُكھُ  ، َوَواجب في السُّنَِّة أَْخذُهُ َوَمْعلُوم في السُّنَِّھ نَْسُخھ ،

أع ،  التعبالر للداللةة علةى اإلباحةةذا في ه ( َمرخَّ لفظ ) أوردَ اإلماي  (3)(( َواِجب بَِوْقتِھ

على ( في هذا السالاق ورد َمرخَّ ولفظ ) (٤)أباح حكماً في السنة بنسخه في الكتاب وإزالة حكمه

فةي الفعةل والتكرالةر والمبالغةة  الةركثتال ه الأالغة المضعفة استحضره معانيذوه( َمفَّْ ) أالغة

هي فةي خلةق االقةاع أةوتي التةردد بتةردد سذ إن  تكرار الأوه بالتضعال  ال  إ (الخاء)مشدد وواأ 

،  التضةعال  والتسةاوق مةع معنةى اإلباحةةالحر  المكرر والنسةوي مةع المعنةى الةذع تطلةب ذلةك 

للةى ذلةك التركالةب الأةوتي للفظةة )عة دازال فالخةاأ والأةاد مهموسةان ، وأةفة الهمةس ( َرخَّ

ثلثهمةا تعطةي فةي مةدلولها معنةى اللةالن والسةهولة  الةراأ والخةاأ ومةاتعطي سغسة ورقة وخفةة و

( فةي هةذا التعبالةر علةى اإلباحةة َملرخَّ وبهذا تكون داللة لفةظ )، وهذا التغأي مع معنى اإلباحة 

، زالةادة ن ب باحتةه آوهي إباحة ما كان واوباً فةي السةنة أخةذه نسةك بحكةي القةروأرالحة واضحة 

ع ورد فاله اللفظ فهو سالاق الحدالث عةن الواوبةاه والمباحةاه الةواردة فةي كتةاب ذلى السالاق الع

                                                           
(٤)

 .1/٤٤نه  البغ ة :خ  

 . 1/38٢، ومفتاح السعادة : 1/٥٠: (عباس الموسوع): شرح نه  البغ ة  نظرال   (1)

 . 1/171، والدالباج الوضي :  1/1٤٤: في ظغل نه  البغ ة : نظرال   (٢)

 .1/٤٤ خ نه  البغ ة : (3)

 . 1/17٦: الدالباج الوضي :  نظرال   (٤)
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ومشتقاته في سالاق الةنه  داللةة أةرالحة وتتوافةق مةع داللتةه  (َرخَّ )، وداللة اإلباحة للفظ هللا 

  .المعومالة 

 

 

 أربد  -1٠

أأغن أحدهما أطالب العال  ، عال  ر د ور الد أع طال  ب  أر د في المفهوي اللغوع له

ڻ  چ  وقال تعالى : {3٥البقرة: } چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ چ  واسع كثالر ،  قال تعالى :

وعةةال  ر الةةد مخأةةب  (1)وقةةد أر ةةد القةةوي إذا أخأةةبوا {11٢النحةةل: } چڤ  ڤ   ڤ  ڤ       ڦ  

 ً واسعاً ، وأر د القوي أاروا في عةال  ر الةد ، وعالشةة  رفاله  زالر ، وأر د فغن أأاب عالشا

رْ دٌ وَرَ دٌ ، أع واسعة طالبة ، والر د الكثالر الواسع الذع ال العالالك من ماٍل أو ماٍأ أو عال  أو 

  . فاله داللة على الشيأ الواسع الكثالر  (ر د)ا تقدي أن  لفظ ال لحظ مم   (٢)كب

في تعبالر نهة  البغ ةة قولةه لمواضع التي ورد فالها لفظ )أر د( داالً على اإلباحة ومن ا

 :((  ُددھُ أَ َّ فِددي  ، َوأَْوَعددَز إِلَْيددِھ فِيََددا نََھدداهُ َعْنددھُ  ، َوأَْرَغدددَ فِيَھددا أُُكلَددھُ  َوأَْسددَكنَھُ َجنَّتَددھ ََ ، َوأَْعلَ

ْعِصيَتِھِ اإل ََ َض ِل ذا التعبالر للداللة على ( في هأَْرَغدَ لفظ ) اإلماي  وردَ أ (3)(( ْقدَاِم َعلَْيِھ التَّعرُّ

وهةي أةالغة تةدل علةى الةتمكن مةن الشةيأ وهةي مةن أةالل  (أفْلَوواأ على أةالغة ) ، اإلباحة

ر الةد طالةب ، وعال  ر د و وسعته في هذا التعبالر الدل على طالب هذا األكل( أَْرَغدَ )التعدالة ، و

من العال  والمعنى أن  هللا تعالى خلق آدي وأسةكنه فةي ونتةه  في ر دٍ  واسع وأر د القوي حألوا

نه وتعةالى عنةدما الطالةب وهللا سةبحا (٤)ووسع علاله فالها من المنكول والمشروب المباح ما الشةتهاله

 احةة التةي أباحهةا للنةاس وبهةذا تتضةحومنها األكل لننسةان فهةو مةن األمةور المب والوسع األشالاأ

إباحة األكل فةي الونةة فعنةدما أدخةل هللا سةبحانه أدي الونةة ، أع  إلباحة( على اأَْرَغدَ داللة اللفظ )

أباح له األكل المتنوع الطالب والواسةع ، إال مةا اسةتثناه مةن بعة  األطعمةة كالشةورة التةي نهةاه 

عنها وما الؤكد هذا المعنى السالاق الوارد فاله اللفظ فهو سالاق الحدالث عن الونة وما فالها من أكل 

  ونعالي .

                                                           
 . 3٥8، ومفرداه ألفاظ القران :)ر د(: ٢/٤17مقاالالس اللغة :)ر د(: معوي:  ال نظر (1)
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في للداللة على اإلباحة ( في موضع آخر من تعبالر نه  البغ ة أربدوكذلك ورد اللفظ )

، َوَحذََّرهُ إِْبِليَس  ، َوآَمَن فِيَھا َمَحلَّتَھُ  َعْيَشھُ  ثُمَّ أَْسَكَن ُسْبَحانَھُ آدََم دَاراً أْرَغدَ فِيَھا :))  قوله

، ذا التعبالةر للداللةة علةى اإلباحةة فةي هة لكذكة (أْرَغددَ لفةظ ) اسةتعمل اإلمةاي  (1)((َوَعدَاَوتَھُ 

والر د في اللغة النفع الواسع الكثالر ، والعال  مأدر عا  وهو الحالاة ومةا اللزمهةا مةن الطعةاي 

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  چ  والشراب ، وخاطب هللا سبحانه آدي وحواأ في الونة بقوله :

التضةةمن أْن العةال  آدي وحةةواأ مةن ناحالةةة وسةدهما فةة ن  الوسةةد  ، وهةةذا الخطةاب {3٥البقةرة:  }چ

العنأرع الحتاج إلى الغذاأ والشراب والهواأ و الرها وهي له مووودة في الونةة فة ن  فالهةا كةل 

( وةاأ علةى أربلدولفةظ ) (٢).ما تشتهاله األنفس وتلذ  األعةال ن ، وكةل  هةذه مباحةاه لهمةا فةي الونةة

ذا المعنةى السةالاق ومةا الؤكةد هةآلدي ، ى إباحة العال  فةي الونةة والملحوظ داللته عل( أفَْوزن )

التةي أنعةي هللا  الخالةراهوسالاق الحدالث عن األكةل الر الةد والةنعي ( فهو بدأرالذع ورد فاله لفظ )

التمكن والقدرة اإلعطاأ و( هي أالغة تدل على أفَْ، إضافة إلى ذلك أالغة اللفظ ) بها على آدي

ا مةا الغةةي معنةى اإلباحةة ، ذوالملمح الداللي فالها هو منح الفاعل للمفعول به شالةاً ، وه من الفعل

ورد فالةه اللفةظ  الذعفي سالاق نه  البغ ة داللة مستوحاة من السالاق والمقاي  (بدأرلفظ )وداللة 

. 

 

  أرفغ -11

 الرفل والرفا ة والرفا الة : سعة العال  والخأب والسعة ، وعال  أرفل ورافةل ورفالةل

فا ة اتسع وترفل الرول : توسع ، وإن ه لفي رفا ة  ف َل عالشه بالضي ر  : خأالب واسع طالب ، ور 

  (3)ورفا الة من العال  ، وعال  رافل ورفالل طالب واسع.

( في تعبالر نه  البغ ةة داالً علةى اإلباحةة قولةه أرفغومن المواضع التي واأ فالها لفظ )

 ((: يُكْم ِعبَادَ هللاِ بِتَْقَوى هللاِ الَِّذي َعَرَب لَُكدُم اأ ِْ ََ لَُكدُم ااْلَجدالَ  ْمثَدالَ أُو ، َوأَْلبََسدُكُم  ، َوَوقَّد

یَاشَ  عَاشَ  الر ِ ََ ذا فةي هة (أرفغلفظ ) أوردَ اإلماي  (٤)((، َوأََحاَط بُِكُم االْحَصاءَ  ، َوأَْرفََغ لَُكُم ال

( وهذا البناأ له داللة على التمكن من الفعةل أفَْوواأ على وزن ) اإلباحة ،التعبالر للداللة على 

                                                           
 .٤3 /1خ:  نه  البغ ة : (1)

 . 187و1/18٢ال نظر : مفتاح السعادة : (٢)

 .19/1٦9٢، ولسان العرب :)رفل(:  ٢/٤٢٤مقاالالس اللغة :)رفل(:  معوي:  ال نظر (3)

 .1٠7 /83خنه  البغ ة :  (٤)
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وفاله داللة على السعة في العال  والمعنى أن  هللا أوسع لكي المعا  وهو إشارة إلى قوله تعالى  ،

ے  ۓ   ۓ  چ  { ، وقوله تعةالى :3٢الزخر :  }چۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ېې  چ  :

{ ، والمراد بسعة العال  هو نعمه  الر المتناهالة 1٠األعرا : } چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ   

التي أنعي هللا بها علالنا وسعتها عبارة عن عدي اشتراطها بشرط وعدي تقالدها بقالد من القالةود فهةو 

 ً وأرفةل كمةا تقةدي الةدل  (1)تعالى قد وسع على العباد نعمه الظاهرة والباطنة مطالعاً كةان أو عاأةالا

على االتساع ورفل عالشه رفا ة أع اتسع ، أع أن ه سبحانه أوسع علالكي ما تعالشون بةه مةن مةال 

ومنكل ومسكن ، ورزقكي من الطالباه ووسع علالكي في األرزاق ف ن ه سبحانه وتعالى أ دق على 

ةا تقةد ي أن  لفةظ (٢)الناس أكثر من حاواتهي ومما الستحقون. ( فةي هةذا التعبالةر دل  أرفلغ) التضح مم 

على اإلباحة وما الثرع هذه الداللة السةالاق الةذع ورد فالةه اللفةظ فهةو سةالاق الحةدالث عةن نعةي هللا 

سبحانه وتعالى التي أنعمها على الناس من اللباس والطعاي و الرها ، أع أن  هللا سةبحانه وتعةالى 

( أفْلَإضافة إلى ذلك أالغة اللفةظ ) أباح لكي المعا  من مال ومنكل وملبس وطالباه و الرها ،

والملمةح الةداللي فالهةا هةو مةنح الفاعةل  التمكن والقدرة مةن الفعةلاإلعطاأ وهي أالغة تدل على 

بالد أن  هذه الأالغة الفعلالة قل  ورودها في كةغي  ا ما الغةي معنى اإلباحة ،ذللمفعول به شالةاً ، وه

داللة  الةر أةرالحة  ل  في سالاق نه  البغ ة د( أرفغ)لفظ و العرب ولي ت ذكر في القرآن الكرالي .

 ورد فاله اللفظ . الذعمستوحاة من السالاق والمقاي 

 

 نَ يزَ  -12

الزاع والالاأ والنون أأل أحالح الةدل علةى حسةن الشةيأ وتحسةالنه ، فةالزالن نقةال  ))

ال نةةه وأزدانةةه إذا حسةةنها عشةةبها  (3)((الشةالن ، القةةال : زالنةةه الشةةيأ تزالالنةةاً وأْزالنةه األر  وأز 

الن وووهةي زالةن أراد أن ةه أةبالح وأزدان بمعنى وهو أفتعةل مةن الزالنةة ، وووهةك شةوتزالن هو 

 (٤)وأن  اآلخر قبالحه. الووه

                                                           
 . ٦/3٦٥: مفتاح السعادة : ال نظر (1)

 . 1/333: توضالح نه  البغ ة : ال نظر (٢)

 . 3/٤1معوي مقاالالس اللغة :) زالن  (:  (3)

 .٢1/19٠٢: لسان العرب :)زالن(:  ال نظر (٤)
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( فةي زيكةسالاقاه متعددة وقد ورد اللفظ ) في( بأالل مختلفة واأه زينواستعمل لفظ )

ن مةن أوةل عمةارة نسةالتةي حباهةا هللا تعةالى وأباحهةا لنمعر  الحدالث عن النعي والمخلوقاه ا

  (1).حالاته واستكمال ووانب معالشته الواسعة

َوقَْد َعدَرَف :)) ف  و له داالً على اإلباحة ف  عبيرن ج ل اللي     (ِزینَة)لفظ وورد 

ْؤِمنِيَن الَِّذیَن الَ تَْشغَلُُھْم عْنَھا ِزینَةُ َمتَاع َُ ةُ َعدْين ِمدْن  َحقََّھا ِرَجاٌل ِمَن اْل  (٢)((َولَدد َوالَ َمدال، َوالَ قُرَّ

بأالغة االسي وورد واأ وذا التعبالر للداللة على اإلباحة ( في هِزینَةلفظ ) استعمل اإلماي 

ذا ( فةي هةزيكلةه اإلضافة داللة على  إثراأ وزالادة معنى اإلباحة للفةظ )ذ( ولهمتاعمضافاً للفظ )

تشغلهي عن الألوة أالضةاً قةرة عةالن مةن زالنة متاع ، أع زالنة الدنالا وال ـ))والمقأود ب، التعبالر 

الكهة : } چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ  ولد ومال إشارة إلى قوله تعةالى :

،  (3)(({ ، والحاأل أن  الدنالا وزخارفها ال تقدر على منعهي عن الأغة والتقرب بها إلى هللا٤٦

ا تقد ي أن  لفةظ ) التعبالةر دل  علةى زالنةة الةدنالا مةن الطالبةاه والملةذاه مةن ( فةي هةذا زيكلةال لحظ مم 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ڻ  ڻ  ڤ  ڤ  چ  األكل والشرب و الرها ، ودلالل إباحة هذه الزالنةة قولةه تعةالى :

{ ، 3٢األعةةةةةةةةةةةةةرا : } چڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  چ    چ  چ    چ     ڇ  ڇ  

والمعنى أن  المؤمنالن ال تشةغلهي المباحةاه مةن الزالنةة فةي الةدنالا عةن التقةرب إلةى هللا وطاعتةه ، 

فةي سةالاق نهة  البغ ةة داللةة  (زيكلةلفةظ )وداللةة  ،وبهذا تتضح داللة هذا اللفظ علةى المباحةاه 

 ورد فاله اللفظ . الذعإالحاةالة من السالاق والمقاي 

 

 

 

 

رَ  -13  سخَّ

واسةتخداي دون أأل مط رد مستقالي الدل على احتقار واستذالل  اللغوعالمفهوي ر في سخ  

ألمره وإرادته قةال هللا تعةالى  قادهإذا ( الشيأ ، وذلك عزَّ وجَذلك قولنا ، سخر هللا )، من أور 
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{  والقةةةةةال روةةةةةل ٢٠لقمةةةةةان: } چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ڦ  چ :

العمةةل ، وسةةخرة أالضةةاً ، والقةةال سةةفن سةةواخر ، فالسةةواخر : المطالعةةة الطالبةةة سةةخرة السةةخر فةةي 

وسخر لكي الفلك ذلل لكي السفن في البحر لبسفار والركوب والحمل وتبادل المنافع بالن  (1)الرالح.

( فةي معةر  الحةدالث عةن نعةي هللا التةي حباهةا رسلخَّ البلدان ، واستعمل التركالةب القرانةي لفةظ )

عظالي فضله وكبالر إحسانه على الناس لالحمدوه والشةكروه فهةو مسةتحق الحمةد  الناس وذلك لبالان

  (٢).والثناأ

َر َّ )قد ورد في النه  من هذا الفعل على أالغة اسةي المفعةول و ( داالً علةى اإلباحةة ُمَسلخَّ

ً فَتَبَاَرَك ُُ الَِّذي يَْسُجدُ لَُُ َمْن فِي السَّماَواِت َواأل :))في قوله  ً  ْرِض َطْوعا ، َويَُْف ُِر  َوَكْرها

 ً ً  لَُُ َخد اً َوَوْجها ْْفا ُِ ِسْلماً َوَض ً  ، َويُْلِقي بِاْلطَّاَعِة إلَْي ِْْطي اْلِقيَادَ َرْهبَةً َوَخْوفا َر َّ  ، َويُ فَالطَّْيُر ُمَسخَّ

يِش ِمْكَهللا َوالللكَّفَقَ  ْمللِرهِ أل َبللش َعللدَدَ الللر ِ ِْ أوردَ اإلمةةاي  (3)(( الكَّللدَى، َوأَْرَسللش قََوائَِمَهللا َعلَللش  ، أَ

 ( فةةي هةةر مسللخَّ لفةةظ ) علةةى وزن ووةةاأ بأةةالغة االسةةي ،ذا التعبالةةر للداللةةة علةةى اإلباحةةة

أن  هذه الطالةور مسةخرة بةنمر هللا تعةالى إلةى كةل مكةان فةي  والمعنىوهو نعه للطالر ، ( لةمفَّْ )

ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی    چ الكون وأن  هذه الطالور أأنا  متعددة والؤالد ذلك قولةه تعةالى : 

( إشارة إلى ر مسخَّ ، وفي قوله ){79:  النحل} چ   جئ  جئ     جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئجئی  ی  ي  

، ( معنةى اإلباحةة ر مسلخَّ في الأالد واألكةل وهةذا مةا العطةي لفةظ )أن  هذه الطالور مباحة للناس 

علةى المبالغةة فةي الفعةل تزالةد مةن لة( المشددة التةي لهةا داللةة )مفع  أالغة ذا اللفظ على ورود هو

مسةتوحاة مةن بةل لالسةه إباحةة أةرالحة  ا السةالاقذهة، واإلباحة في ا السالاق ذهداللة اإلباحة في 

 ع ورد فاله اللفظ .ذالسالاق ال

رُ وورد لفظ )  ِملَُهلا األ )) :( في قولةه اْلُمَسخَّ ِْ  ، الُمثَْْْكِجلرُ  ْخَضلرُ َوأَْرَسلش أَْرضلاً يَ

رُ  َواْلقَْمقَللام ََّ أل اْلُمَسللخَّ ُِ  ْمللِرهِ ، قَللْد ذَ ُِ  ، َوأَْذَعللَن ِلَهْيبَتِلل ََ  ، َوَوقَللَف اْلَجللاِري ِمْكللُُ ِلَخْئلليَتِ  ، َوَجبَلل

لفةةظ  اإلمةةاي  وردأ (1)(( فَََْرَسللاَها فللي َمَراِسلليَها ، َوأَْطَواِدَهلا ُمتُوكَِهللا َوكُُئللوزَ  ، َجالَِميلدََها

رُ ) ً نعتة ا اللفةظ وةاأذوه)) للداللة على اإلباحة ( في هذا التعبالراْلُمَسخَّ للقمقةاي والقمقةاي تنكالةد لمةا  ا

رُ قبله ف ن  القمقاي بفتح القا  وضمها تعني البحر ، وفي قوله ) ( إشارة إلى أن  المةاأ علةى اْلُمَسخَّ

ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ  كثرته وتراكمه مسخر لقدرته تعالى وقرالب من هذا قوله تعةالى :

                                                           
 . ٥٢3-11/٥٢٢( : ، وتاج العروس :)سخر 3/1٤٤( :  مقاالالس اللغة :) سخر معوي:  ال نظر (1)

 .79:  )أطروحة دكتوراه مخطوطة(، : اإلباحة والمنع في القران الكرالي  ال نظر (٢)
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 .3٢8 /٢11خنه  البغ ة :  (1)
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(({1٤النحل: } چې  ې 
(٢) 

رُ )داللي  الالا ةي  في  الللفيظ  لحيظ ، مي  ذي ال     إا ةي  الليحين  ( أعاْلُمَسلخَّ

رُ )، ولفظ والستثن ر م  فره م  مي ة ت م  م ء وم   ص د لألكل أو لغرن الألكل  فالةه تشةدالد  (اْلُمَسخَّ

 .ا السالاق ذفي داللة االباحة في ها التشدالد زالادة ذبأوه الخاأ والبدو أَن له

( وهةةو وزن الةةدل علةةى الكثةةرة َمفَّْللعلةةى وزن )( فةةي هةةذا السةةالاق ورد رخَّ سللمولفةةظ )

ي لذال اللسر ق إا ة   رن صن ح  إ ح ئر  م  اللسر ق واللنق   الذه، والإلا ة  ف  والمبالغة في الفعل 

 ورد فره الللفظ .

 

 

 

 

 

 

 

  ََ دَ سَ  -14

الثوب سدالً أرخالته وأرسلته وأسبلته من المنكبالن إلةى  السدل اإلرخاأ واإلسبال : سدله

هما ، فلةالس ذلةك بسةدل (1)األر  والكون ذلك دون أْن ال ضةي وةانبي الثةوب ، فة ْن ضةم 
(٢)

وكالفالةة  

وقالةل ( 3)السدل أْن اللتحة  المأةلي بثوبةه ، والةدخل الدالةه مةن داخةل ، فالركةع والسةود وهةو كةذلك

                                                           
 . 17-1٤/1٦مفتاح السعادة : (٢)

: :)سةةدل(والمأةةباح المنالةةر ،  3/197٥، ولسةةان العةةرب :)سةةدل(: 7/٢٢8العةةالن :)سةةدل(: كتةةاب:  نظةةرال   (1)

1/٢71 . 
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ثي إرسال طرفاله عةن المالنةه وشةماله مةن  الةر  السدل هو وضع وسط اإلزار على رأس المألي

  (٤)أْن الوعلهما على كتفاله.

( في سالاق نه  البغ ة للداللة على إرخاأ الثوب بالنه لفظ )سدل اإلماي واستعمل 

وبالن الخغفة ، وذلك في قوله الذع الأ  فاله أخذ الخغفة منه مع كونه األحةق بهةا ، ولكنةه مةع 

َبلها)): ذلك ر ب عنها ، وستر نفسه عن عوراتها بقوله  ، َوإِكَّلُُ  فُلالنَّ  أََما َوُ لَقَلْد تَقَمَّ

ْْلَُم أَنَّ مَ  الَيَ َِ ِِ ِمَن الرَّ َُّ القُْط َِ ل َِي ِمكَها َم َِ  َُ ِدُر َعك ِي السَّْي َِ ، فََسدَْلُت  ، َوال يَْرقَش إِلَيَّ الطَّْيرُ  ، يَْك

 ً ً  دُوكََها ثَْوبا َُ ورد في هذا التعبالر لفظ )( ٥)((، َوَطَوْيُت َعْكَها َكْئِا ( بأةالغة الفعةل الماضةي َسددَْل

َُ :)  قولةه المسند لضةمالر المةتكلي التةاأ و ً  فََسددَْل السةدل إرخةاأ الثةوب مةن ( ،  دُونََھدا ثَْوبدا

المنكب إلى األر  فلما قأد الداللة على ر بته عن الخغفة وسةتر نفسةه عةن زخرفهةا ، فوةاأ 

بمفردة سدل كناالة عن احتوابه عن طلبهةا ، والمبالغةة فالهةا بحوةاب اإلعةرا  عنهةا ، واسةتعار 

وضةةربه السةةدل بالنةةه وبةةالن الخغفةةة الشةةالر إلةةى زهةةده فالهةةا ور بتةةه لةةذلك الحوةةاب لفةةظ الثةةوب ، 

ً مؤكةداً زهةده هةذا بقولةه:)  (٦)عنها َُ َعْنَھدا َكْشدحا ( كنن ةه قطةع نفسةه عنهةا ، ب مالةة كشةحه  َوَطَوْید

وطال  ه عن  رورها وخداع منأبها ، وهذا الدل على زهده فالما تهافه علاله  الره من المناأةب 

 تحأاللها.التي السعى اآلخرون إلى 

( السللينو) (السةةالن والةةدال والةةغي)( نلحةةظ سللدَوعنةةد النظةةر للتركالةةب الأةةوتي للفةةظ )

أةةوه مهمةةوس ومةةن دالالتةةه السةةعة والبسةةطة مةةن  الةةر تخأةةال  ، والةةدخل فالةةه أالضةةاً معنةةى 

والغي المرقةق وقةد أكسةبه هةذه  (1)السهولة واللالونة في أكثر أحواله كالفما كان موقعه من الوملة

لةى عبةر عنةه وهةو اإلباحةة ، زالةادة عالأفاه اللفظ سغسة ورقة مما الوعله الغةي المعنةى الةذع 

 (سلدَ)أخةذ الخغفةة بداللةة اللفةظ  ال لحظ  من السالاق إباحة اإلماي السالاق الوارد فاله اللفظ ف

وداللي   ،وإباحةة أخةذه منةه الذع الدل على اإلرخاأ وهذه اإلباحة تدل على زهد اإلماي بالمنأةب 

ي لذال اللسر ق  رن صن ح  ع  طن ق الإل ح ء اللسر و  واللنق م  الذهعل  الإلا ة  ف  ( سدَ)الللفظ 

 ورد فره الللفظ وذ  إا ة  اإكناله .

 

                                                           
 .٢/3٥٥: واألثر ، والنهاالة في  رالب الحدالث  ٢٢/197٥لسان العرب :)سدل(: : نظرال   (٤)

 .٤8 / 3خنه  البغ ة :  (٥)

 . 1/1٥1: البغ ة )ابن أبي الحدالد(ح نه  ، وشر 1/٢٥٥:  (البحراني: شرح نه  البغ ة ) نظرال   (٦)

 .1٥٠الداللة الأوتالة في اللغة العربالة ، أالح سلالي عبد القادر : : نظرال   (1)
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ومةده ، مةن ذلةك السةطح معةرو  سالن والطةاأ والحةاأ أأةل الةدل علةى بسةط الشةيأ ))

( ٢)((وسطح كل شةيأ أعةغه الممتةد معةه ، والقةال انسةطح الروةل إذا امتةد علةى قفةاه فلةي التحةرك

وسةةطح األر  سةةطحاً بسةةطها ، والس ةةط اح ،تمةةر سةةطحاً بسةةطته والسةةطالح المنبسطوسةةطحه ال

البالةه وعلةه لةه بالضي والتشدالد : نبٌه ، الواحد س طاحة ، والسطح أعلى البالةه القةال : سةطحه 

الغاشالة: } چۆ  ۈ   ۈ     ٴۇ  ۋ  چ  سطحاً وسطحه المكان وعلته في التسوالة كسطح قال تعالى :

٢٠.}(3)  

ْمدُ هلل  )) :قوله داالً على اإلباحة ( َساِط ِ ومن المواضع التي ورد فالها اللفظ ) َِ اْل

بَللاِد، َوَسللاِط ِ اْلِمَهللادِ  ِْ َِ  َخللاِلِق اْل ِِ الك َِجللادِ  ، اْلِوَهللادِ ، َوُمِسللي ، َوالَ ، لَللْيَق أل َوُمْخِبلل ُِ اْبتِللدَاءَّ ِليَّتِلل وَّ

لفَاهُ أل دَتْلُُ الئ ِ َِّ ْت لَلُُ اْلِجبَلاهُ، َوَو ، َواْلبَلاقي بِلال أََجلَ، َخلرَّ َْ َُ لَلْم يَلَز ، ُهلَو االَوَّ ُِ اْكِقَضاءَّ  (٤)(( َزِليَّتِ

داللةةة اإلباحةةة لةةبر  باالسةةتثمار  إلعطةةاأذا التعبالةةر ( فةةي هةةَسللاِط ِ لفةةظ ) أوردَ اإلمةةاي 

بالسةةكن والسةةالر فالهةةا والزراعةةة أع أن  هللا سةةبحانه وتعةةالى قةةد وعةةل األر  مسةةطحة مبسةةوطة 

( ولةالس بأةالغة فاعلَ( على أالغة اسةي الفاعةل )َساِط ِ اللفظ ) ، ومويأمهالةة لغستثمار للناس 

ً ثباتةالعطةي الفعل لةه داللةة علةى الدالمومةة والثبةاه ولةالس التغالةر  داللةة اللفةظ علةى  واسةتمرارالة ا

( نلحةةظ السةةالن والطةةاأ َسللاِط ِ ، وعنةةد النظةةر للتركالةةب الأةةوتي للفةةظ )اإلباحةةة فةةي هةةذا السةةالاق 

، واأللة  الةذع هةو  (1)ومن دالاله أوه السالن السعة والبسةطةوالحاأ وهذه أأواه مهموسة 

مةةن أأةةواه المةةد الةةذع الكسةةو نغةةي التعبالةةر بالهةةدوأ والطةةول ، وقةةد أكسةةبه هةةذه الأةةفاه اللفةةظ 

، والقةرب معنةى فةي السةالاق سغسة وخفة ورشاقة مما الوعله الغةي معنى اإلباحة الذع عبر عنةه 

جْللَ األرض ألللم ك( الةةدال علةةى السةةهولة، والسةةر االسةةتخداي، }المهللاداإلباحةةة هنةةا اقترانهةةا بلفةةظ )

، وداللةةة لفةةظ )سةةاطح( علةةى اإلباحةةة فةةي سةةالاق الةةنه  داللةةة  الةةر أةةرالحة  {٦{ }النبةةن: مهللادا

 مستوحاة من السالاق ، ومعنى اللفظ المعومي الختل  عن معناه السالاقي .
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 . 3/7٢مقاالالس اللغة :)سطح(: معوي (٢)

 . ٤٠9:)سطح( : ألفاظ القرآن مفرداه ، و 1/37٥: الأحاح :)سطح(:  نظرال   (3)

 .٢3٢ /1٦3خ : نه  البغ ة (٤)

 . ٢٢األأواه اللغوالة ، إبراهالي أنالس :  : نظرال   (1)
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الةةدل  علةةى خةةغ  الكةةغي ، تقةةول : سةةكه السةةكه سةةكوتاً ، أأةةٌل سةةالن والكةةا  والتةةاأ ))

 والسةكه (٢).((بسةكاتة ، أع بمةا أسةكته ، وسةكه الغضةب ، بمعنةى سةكنورول سكاله ، ورماه 

ً  السكه سكه وقد   النطق خغ :  والسكوه ً  سكتا ، وسةكه تعمةد  أسكه:  قالل وسكوتاً، وسكاتا

التضةح مةن  (3)السكوه ، وأسكه أطرق من فكةرة أو داأ أو فةرق وأسةكه عةن الشةيأ أعةر .

ةةالمعنةةى اللغةةوع للفةةظ سةةكه هةةو الأةةمه وعةةدي  ا العطةةي معنةةى الرضةةا الحةةدالث وتةةرك األمةةر مم 

 بالشيأ وعدي التدخل به أو منعه وهذا العطاله معنى اإلباحة .

إِنَّ َُ  :)) داالً على اإلباحة فةي قولةه البغ ة نه  ( في تعبالر َسَكتَ وورد لفظ ) 

ْْتَللدُوَها، َوكََهللاُكْم َعللْن أَْئلليَاَء فَلل للدُوداً فَللالَ تَ ُِ للدَّ لَُكللْم  َِ الَ اْفتَللَرَض َعلَللْيُكُم فَللَرائَِض فَللالَ تَُضللي ُِْوَها، َو

 اسةتعمل اإلمةاي  (٤)((تَْكتَِهُكوَها ، َوَسَكَت لَُكْم َعْن أَْئيَاَء َولَْم يَلدَْعَها كِْسليَاكاً فَلالَ تَتََكلَّفُوَهلا 

للداللة على األمور التي سكه الشارع عن ذكرها وبالان حكمها ولةي  ذا التعبالر( في هَسَكتَ لفظ )

السكه عنها نسالاناً بل سكه ألول المألحة التي رآها فغ تكلفوا أنفسكي بها مةع سةكوه الشةارع 

أع العبةد فةي سةعة  وما نهى عنه الوب علاله تركه وما ال دلالل على وووبةه وحرمتةه فهةو، عنها 

وإنما تركها لعدي فاةدتها ونفعها ال تنفع دالنكي وال دنالاكي فةغ تكلفةوا أنفسةكي التعمةق فالهةا  ، (٥)منه

الأةوه فةي  لةك الرتبةاطذوللوانب الأوتي دوٌر فةي إنتةاج الداللةة ، و (٦)وتشقوا علالها بالبحث.

 (1)السالن والكةا  والتةاأ مهموسةة ( فكل منسكتا ولال اً في لفظ )ذاللغة بوانب المعنى ، والبدو ه

ا الكون اللفظ اللطال  ذه األأواه المنح اللفظ سغسة ولالونة ورقة ، لذا الهمس المتنتي من هذوه

 ر عنه وهو اإلباحة.ذع عب  الومالل موسد المعنى ال

ي أن  لفظ سكه في هذا التعبالر دل  على اإلباحة أع األمور التي سكه عنها ا تقد  مم   لحظ  ال  

الشارع ولي النهَ عنها أراحة ولةي الةنمر بالعمةل بهةا فهةي مباحةة للنةاس ، ومةا الؤكةد هةذه الداللةة 

، ( فهةةو سةةالاق الحةةدالث عةةن الحةةدود والمباحةةاه والمحرمةةاه تَ كَ َسللالسةةالاق الةةذع ورد فالةةه لفةةظ )

ورد فاله وداللته السةالاقالة تختلة  عةن ي مستوحاة من السالاق الذبل وداللته لالسه داللة أرالحة 

 ته المعومالة .دالل

                                                           
 . 3/89::)سكه(مقاالالس اللغة  معوي (٢)

 . ٢3/٢٠٤٦::)سكه(: لسان العرب  نظرال   (3)

 .٤87 /1٠٥حنه  البغ ة :  (٤)

 . 1٦/٦٠٦: مفتاح السعادة : نظرال   (٥)

 . ٤/318وتوضالح نه  البغ ة : ، ٥/٢8٢: شرح نه  البغ ة )عباس الموسوع(: نظرال   (٦)

 .٢٢األأواه اللغوالة :  : نظرال   (1)
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ظهور الشيأ وبروزه ، من ذلك الشيأ الأرالح ، والأرالح  أرح في المفهوي اللغوع

المح  الحسب ، وكل خال  أرالح ، وأرح بما في نفسه أظهةره ، وأةرحه الخمةر ذهةب 

والقال أرح الحق عن محضه ، أع انكش  األمر بعد  الوبه ، والوي مأرح إذا كان  عنها الزبد

والأرالح الخال  من كل شيأ ، وأرالح االالمان هو الذع المةنعكي مةن قبةول  (٢)ال سحاَب فاله.

ح  ، قالةل ومةا  ما ال لقاله الشالطان في القلوب ، وفي السؤال متى الحل شراأ النحل ؟ قالل حالن ال أر  

  (3)الن الستبالن الحلو من المر ، وانأرح الحق أع باَن وانكش .التأرالح ؟ قال ح

َحاتَِھاومن المواضع التي ورد فالها لفظ ) داالً على اإلباحةة ( في تعبالر نه  البغ ة ُمَصرَّ

عََھدددا :)) قولةةةه  ََ ددد َ  َویَتَدددذَكَُّر أَْمدددَواالً َج ََ َحاتَِھا  فِدددي َمَطاِلبَِھدددا ، أَْغ ، َوأََخدددذََھا ِمدددْن ُمَصدددرَّ

ِعَھددا ، قَددْد لَِزَمتْددھُ تَبِعَدداَُّ  َوُمْشددتَبَِھاتَِھا َْ لفةةظ  اإلمةةاي  أوردَ  (٤)(( ، َوأَْشددَرَف َعلَددى فَِراقَِھددا َج

َحاتَِھا) ا اللفةظ وةاأ بأةالغة االسةي الومةع ووةاأ ذوهة، ذا التعبالر للداللة على اإلباحةة ( في هُمَصرَّ

الواضةحاه  بالمأرحاه في هةذا التعبالةر، والمقأود مضافاً لضمالر الهاأ العاةد على المأادر 

َحاتَِھااللفةةظ ) وورد (1)مةةن األمةةور وهةةي  الةةر الملتبسةةة ( فةةي تعبالةةر نهةة  البغ ةةة داالً علةةى ُمَصددرَّ

اإلباحةةة أع المعنةةى الكةةون أخةةذها مةةن ووةةوه مباحةةة مأةةرح ب باحتهةةا فةةي الشةةرالعة ولةةالس أمةةور 

لةه ، ومةا الؤالةد هةذا المعنةى هةو ذكةر  أع أخذها وومعها من المباحاه التي أباحهةا هللا (٢)ممنوعة

َحاتَِھا( بعةةد لفةةظ )مئللتبهاتهالفةةظ ) ( ، والعنةةي بمشةةتبهاتها ذواه الشةةبهة وبهةةذا الكةةون لفةةظ ُمَصددرَّ

َحاتَِھا) ( في هذا التعبالر داالً على اإلباحة أع أخذ األموال من األمور المباحة له ، وما الؤكد ُمَصرَّ

( فهةةةو سةةةالاق الحةةةدالث عةةةن المشةةةتبهاه بلللرِاتهامهةةةذا المعنةةةى السةةةالاق الةةةذع ورد فالةةةه لفةةةظ )

ه تضةمن أةوه الأةاد والحةاأ ( ف ن ةبرِ، وما ال لحظ  من التركالب الأوتي للفظ )والمحرماه 

ه الأفاه اللفةظ سغسةة ذالقة ، وقد أكسبه هذع هو من أأواه الذالمهموسالن وأوه الراأ ال

، ومعنةى لفةظ  السالاق وهةو اإلباحةة اذع عبر عنه في هذالوعله الغةي المعنى ال امم  ورقة وخفة ، 

                                                           
 .٤8٢: :)أرح(. ومفرداه ألفاظ القران  3٤8-3/3٤7مقاالالس اللغة :)أرح(: معوي:  نظرال   (٢)

 . ٢٤٢٥-٢7/٢٤٢٤: لسان العرب :)أرح(: نظرال   (3)

 .1٦٠ /1٠9خ نه  البغ ة : (٤)

 . ٢/٤٦1: في ظغل نه  البغ ة :  نظرال   (1)

 . 9/٥٢، ومفتاح السعادة : ٢73: أفوة شروح نه  البغ ة : نظرال   (٢)
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فةةي سةةالاق الةةنه  اختلةة  عةةن معنةةاه المعومةةي وداللتةةه علةةى اإلباحةةة فةةي سةةالاق الةةنه   (بللرِ)

 ورد فاله اللفظ . عذلمستوحاة من السالاق والمقاي ا
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الطاأ والالاأ والباأ أأل واحد أحالح الدل على خغ  الخبالث ، ومن ذلك الطالةب ضةد 

منه األطالبان األكل والنكاح ، ومن المواز طاب لي كذا أع حل والطالب  الخبالث ، والقال : ذهب

 ( 3)ما التطالب به من العطر الذع تكون فاله راةحة طالبة.

ب نعةةه لمةةا تسةةتلذه الحةةواس والةةنفس ، وفةةي المعنةةوع فةةي األخةةغق ، والكةةغي ، والطال  ةة

ً واإلنسان بأفة عامة ، ثي ما تست الةراد بالطالةب : الحةغل ، وقةد  لذه النفس قد الكون حةغالً شةرعا

من السةور وقةد وةاأ  ( في التركالب القراني بأالل مختلفة في مواضع عدالدةِطي  واستعمل لفظ )

  (٤)( في معر  بالان االمتنان وإظهار النعي وإباحتها ألن ها طالباه.الطيباتلفظ )

داالً على الطالب من وووه الطعاي الحغل وذلك في  في النه  (ِطي  ) واستعمل لفظ

ْْدُ،  : ))( بقوله )عثمان بن حنال  الخاطب فاله عاملهألمالر المؤمنالن كتاب  ا بَ أَمَّ

كَْيف ُِ َِ اْلبَْبَرِ  دََعاَك إلش َمَْدُبَة يَاْبَن  فَََْسَرْعَت إِلَْيَها، ،  ، فَقَْد بَلَيَكِي أَنَّ َرُجالً ِمْن فِتْيَِة أَْه

ُِ لَكَ  َُ  ْلَوانُ األ تُْستََطا ُِ إِلش َطَْاِم قَْوم، َعائِلُُهمْ  إِلَْيَك اْلِجفَانُ ، َوتُْكقَ ،  َمْجفُو   ، َوَما َظكَْكُت أَكََّك تُِجي

، َوَما  اْلَمْقَضِم، فََما اْئتَبََُ َعلَْيَك ِعْلُمُُ فَاْلِفْظُُ  اِمْن هذَ  فَاْكُظْر إِلَش َما تَْقَضُمُُ  َوَبكِيُُّهْم َمْدُعو  

 ُِ ِِ ُوُجوِه َْ ِمْكُُ  أَْيقَْكَت بِِطي ُِ ،  فَكَ ، َويَْستَِضيُء بِكُوِر ِعْلِم ُِ َ ِ َمَُموم إَِماماً، يَْقتَِدي بِ أاَلَ  أاَلَ َوإِنَّ ِلُك

 ُِ ُِ  َوإِنَّ إَِماَمُكْم قَِد اْكتَفَش ِمْن دُْكيَاهُ بِِطْمَرْي ِْْم ُِ  ، َوِمْن ُط التعبالر لفظ  هذافي ورد  (1)((بِقُْرَبْي

( ِِ والسالاق هنا سالاق توواله الووه فاله ، ( للداللة على اإلباحة ، أع إباحة الطعاي الطالب ِطي

إلى ضرورة التثبه من حغل المطعي واوتناب حرامه ، وتنكالداً لهذا المعنى  اإلماي 

عامله على التالق ن من طالب وووه منكله ، أع التثبه من مأادر هذا  النأح اإلماي 

( في هذا السالاق مرادفة للفظة طيِحل  ه وطالب ووه اكتسابه ، وتبدو لفظة ) المنكل والـتنكد من

                                                           
،ولسةةةةان العةةةةرب 1/٦٢٠،وأسةةةةاس البغ ةةةةة :)طالةةةةب(:3/٤3٥: مقةةةةاالالس اللغةةةةة : )طالةةةةب( معوةةةةي:  نظةةةةرال   (3)

 في النه  .3٠/٢731:)طالب(:

 .81:  )أطروحة دكتوراه مخطوطة(،  الكرالي نآباحة والمنع في القر: اإل نظرال   (٤)

 . ٤17 -٤1٦ /٤٥ر :نه  البغ ة  (1)
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وال لحظ في السالاق  (٢)الحغل أو تساوالها في الداللة مما العطالها معنى اإلباحة وهي إباحة الطعاي.

( فاإلماي النمر َْ كِ على داللة اللفظ على اإلباحة ومن هذه القراةن فعل األمر )نفسه قراةن تعالن 

وداللته على اإلباحة إالحاةالة تستمد من السالاق بالنالل من هذا الطعاي الطالب وهذا ماالؤكد إباحته 

 ولالسه داللة أرالحة .

أَتََرى  :))في قوله للداللة على اإلباحة ( الطَّي ِبَاتِ لفظ ) اإلماي  وردَ أوكذلك 

ُِ ِمْن ذِلكَ  ََّ لََك الطَّي ِبَاِت، َوُهَو يَْكَرهُ أَْن تََُْخذََها أَْكَت أَْهَوُن َعلَش  َِ ا التعبالةر ذورد في ه (3)((َُ أَ

على اإلباحة أع إباحة الطالباه للناس من المستلذاه مةن المةـنكل والمشةرب ودل   (الطَّي ِبَاتِ لفظ )

المعنى أ ترى هللا كةذلك وهةو الكةره أْن تنخةذها أع تنخةذ ))ومن الكسب الحغل والرزق الطالب ، 

الطالباه في األكل والشرب واللبس ، واالستفهاي في المقاي إنكارع أع أن  الذع أحل  لك الطالباه 

( الطَّي ِبَلاتِ وبهذا التضح داللة لفةظ )،  (٤)((نخذها قطعاً إذ لو كره ذلك فكال  أحلها لكال الكره أْن ت

الةذع )لك( خغل مأاحبة هذا اللفظ حر  الور) الغي ( في على اإلباحة وهذا المعنى اللمح من 

إذ  الفالد معنى اإلباحة للداللة على إباحة أكل الطالباه وشربها ولبسها و) الي االنتفاع ( فةي )لةك(

  .الستدل  على وواز االنتفاع بالطالباه

ً وورد لفظ ) ْرَض بَِساطاً، َوتَُرابََها فَِرائلاً، قَْومَّ اتََّخذُوا األ :))( كذلك في قوله طيبا

( 1)((اْلَمِسي قَْرضاً َعلَش ِمْكَهاجِ  ، ثُمَّ قََرضوا الدُّْكيَا اً، َواْلقُْرنَن ِئَْاراً، َوالدَُّعاَء ِدثَاراً بَ يطِ َوَماَءَها 

ً بَليط ِ لفظ ) استعمل اإلماي  وقةع مفعةوالً بةه ثانالةاً ، وذا التعبالةر للداللةة علةى اإلباحةة ( فةي هةا

هي اتخذوا ماأ الدنالا طالبةاً بمعنةى انهةي القنعةون بالمةاأ ن  ))أع إ( وهو نعه بالمعنى للماأ اتخذوالـ)

عن االكتفاأ بةه بةدالً عةن الطعةاي فةي  إذا لي الوود طعاي في بع  األحالان فكون الماأ طالباً كناالة

 ن  ( الحمل في طالاته معنةى فةي  االةة التلطة  واللةالن   ألَِ يط ِ والتعبالر بلفظ )  (٢)((بع  الموارد

( له معنى واسع وداً الشمل ومالع المزاالةا الحسةنة ومعناهةا فةي األأةل الةذع ترتضةاله َِ يطِ لفظ )

 ، ه مطهةر وأةالح فةي كةل األحةوالن ة،أو أالنفس اإلنسةانالة ، والبعةث عنةد اإلنسةان طالةب الةنفس 

ً طَّي ِبَ وال لحظ ورود لفظ ) ( التةي تةدل علةى المبالغةة فةي الفعةل وهةذا ْلَفِ ( في هذا السالاق بأالغة )ا

                                                           
، وألفاظ  الحالاة االوتماعالة فةي ٥/٢٤٤٢، والدالباج الوضي : ٥/1٠3شرح نه  البغ ة :)البحراني(::  نظرال   (٢)

 . ٥٠3-٥٠٢:)أطروحة دكتوراه مخطوطة( نه  البغ ة 

 .3٢٥ /٢٠9 خ :   البغ ة هن (3)

 . 13/٥٦٤مفتاح السعادة : (٤)

 . ٤8٦/ 1٠٤: حنه  البغ ة  (1)

 . ٦٠٠ / 1٦مفتاح السعادة : (٢)



  ٤٠ 

ً بَ يطِ )داللة لفظ  تضحوبهذا تالثرع معنى اإلباحة في هذا السالاق ،  ه علةى المةاأ المبةاح اسةتعمال( ا

سةتغنى بةه وحسبوه طالباً أع بمقدار الم -لعدي توافره –للشرب و الره ، واكتفوا بالقلالل من الماأ 

 .من الطالب لنزوره وندرته
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أأٌل أحالٌح الدل  على تمهالد الشةيأ وبسةطه ، القةال : فرشةه  فر  في المفهوي اللغوع

الفرا  أفرشه ، والفْر  مأدر ، والفْر  : المفرو  أالضةاً ، ومةن ذلةك الفَةْر  مةن األنعةاي ، 

والفر  بسط الثالاب ، والقال للمفةرو  ، فَةْر  وف ةرا   .(3)وهو الذع ال الألح إال للذبح واألكل

أع ذللهةةةا ولةةةي الوعلهةةةا ناةالةةةة ال المكةةةن  {٢٢البقةةةرة: } چہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے چ قةةةال تعةةةالى : 

ةال   (٤)االستقرار علالها ، والفر  ماالفر  من األنعاي أع ما الركب ( فلرشا سةبق أن  لفةظ )حلظ مم 

 اإلباحة .معنى  البسط والنعمة وهذا العطي الدل على

ً وورد لفظ )  اَن َمْن أَْمَسَكَها بَْدَ  :))( في تعبالر نه  البغ ة في قوله فرائا َِ فَُسْب

ُِ ِمَهلاداً، َوبََسلَطَها لَُهلْم فَِرائل ْْدَ ُرُطوبَِة أَْككَافَِها، فََجَْلََهلا ِلَخْلِقل اً فَلْوَق َمَوَجاِن ِميَاِهَها، َوأَْجَمدََها بَ

ي  َراِكد الَ يَْجِري ر لُج ِ ِْ ً لفظ ) أوردَ اإلماي  (1)(( َوقَائِم الَ يَْسِري،  بَ ذا التعبالر ( في هفَِرائا

ً لفةظ )و ،للداللة على اإلباحةة  داللةة االنبسةاط لةبر  وأةغحها لغسةتعمال فةي  أعطةى (فرائلا

الزراعة والسكن و الرها وأن  هللا سبحانه وتعةالى بقدرتةه الكاملةة وحكمتةه البالغةة وعةل األر  

وبسةطها أع بسةط األر  لهةي   {٦النبن:  }چٿ  ٿ      ٹ    ٹ  ڻ   چ لخلقه مهاداً كما قال تعالى : 

 چہ  ہ  ھ    ھ  ھ    چ  فراشةةاً كةةالفر  المبسةةوط الةةذع السةةترالح اإلنسةةان إلالةةه كمةةا قةةال تعةةالى :

ي كثالر الماأ راكد أع ساكن ال الورع وقاةي ثابه ال السرع.  { ٢٢البقرة: } فوق بحر ل و  
(٢)

 

( الشالن والفاأ أوتان مهموسةان والةراأ مةن فرشوعند النظر للتركالب الأوتي للفظ )

الدل على التكرار ودالمومةة الحةدث ، والفةاأ الةدل فةي أ لةب أحوالةه علةى اإلبانةة أأواه الذالقة 

ر لمعنى الةذع عب ةاًامنح اللفظ سغسة ولالونة ورقة فالكون اللفظ اللطال  موسدت ه، وهذوالوضوح 

                                                           
 . ٤/٤8٦مقاالالس اللغة :)فر (: معوي ، و ٢٥٦-٦/٢٥٥العالن :)فر (: كتاب:  نظرال   (3)

(٤)
 .٦9٢ ألفاظ القرآن : )فر ( : مفرداه:  نظرال   

 .3٢9- 3٢8/ ٢11خ نه  البغ ة : (1)

(٢)
 .1٤/19، ومفتاح السعادة : 3/333: توضالح نه  البغ ة : ال نظر 



  ٤1 

ً فِ ا تقدَي ال لحظ أن  لفظ )مم  عنه وهو اإلباحة  علةى اإلباحةة ، أع أن  فاله داللة ( في هذا التعبالر رائا

ومةا الثةرع لسكن و الرها لهللا سبحانه وتعالى وعل األر  مفروشة مباحة لغستثمار من الناس 

ً هذه الداللة السالاق الذع ورد فاله لفظ ) ( وهو سالاق الحةدالث عةن قةدرة هللا سةبحانه وتعةالى فرائا

( الذع هو من بسطهالننسان للعال  فالها ، وكذلك ورود لفظ )كال  وعل هذه األر  وسخرها 

( في سالاق الةنه  اختلة  عةن فراشَ ، ومعنى لفظ ) ااأللفاظ التي تدل على اإلباحة كما مر ذكره

 معناه المعومي وهو معنى إالحاةي من السالاق والمقاي.

 لبس  -02

من ذلةك لبسةه  ،واحد ، الدل على مخالطة ومداخلة  والباأ والسالن أأل أحالحالغي ))

الثوب ، ألبسه ، وهو األأل ومنه تتفرع الفروع ، واللبس : اختغط األمر ، واللبةوس : كةل مةا 

وأ لبسْه األر    طاها : النبه  (3).((اللبس من ثالاب ودرع ، والبسه الرول حتى عرفه باطنه

ها ، والقةال : الحةرة ، وألبسه  الشيَأ باألل  ، إذا  طالته ، القال : ألبس السماَأ السحاب  إذا  طا

. األر   التي لبستها حوارة سود ، والقال للشيأ إذا  طاه كله ألبسه ، كنلبس السماَأ السحاب 
(1)  

أُوِبليُكْم ِعبَلادَ  )) :( في نه  البغ ة داالً على االباحة في قوله ألبقوورد لفظ )

َِ لَُكللُم األ ُِ الَّللِذي َضللَر ََ ُِ بِتَْقللَوى  ََ  ْمثَللا يَللاَش، َوأَْرفَللَغ لَُكللُم  َوَوقَّللَت لَُكللُم االَْجللا ، َوأَْلبََسللُكُم الر ِ

َباءَ  ِْ اَط بُِكُم اال َِ استعمل اإلماي  (٢)(( ، َوأَْرَبدَ لَُكُم اْلَجَزاَء، َونثََرُكْم بِالك َِِْم السََّوابغِ  الَمَْاَش، َوأَ

 ( في هألبسكملفظ ) ( المتعةدع أفْلَووةاأ علةى أةالغة )، ذا التعبالر للداللةة علةى اإلباحةة

ولفظ الرالا  في هذا التعبالر ، ه الأالغة الداللة على التمكن من الشيأ وحأوله ذومن معاني ه

دل  على ما ظهر من اللباس ، وهو نعمة من الةنعي وووةه النعمةة فالةه أن ةه سةاتر ، واٍق مةن الحةر 

أع أن  هللا سةبحانه  (3)حسةنه حالةهوالبرد ، والقال الرالا  الخأب والغنى ، ومنةه ارتةا  فةغن 

ألبس العباد اللبةاس الفةاخر الةذع تلبسةونه وهةداكي إلةى حالاكتةه ولبسةه منةة علةالكي لتحفظةوا عهةده 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ   چ  :وتستروا عوراتكي فغ تعأوه قال تعالى

هللا سةةبحانه وتعةةالى هةةو الةةذع ألبسةةنا الرالةةا  { ، والمقأةةود أن  ٢٦األعةةرا : } چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

                                                           
 .٥/٢3٠:)لبس(:ةمقاالالس اللغ معوي (3)

 . ٤٤/3987: لسان العرب :)لبس(: ال نظر (1)

 .1٠7/ 83خنه  البغ ة :  (٢)

 . 1٦٦: أفوة شروح نه  البغ ة : ال نظر (3)
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( ب ضةةافة اللفةةظ ألبسللكمبةةـ) وال لحةةظ فةةي تعبالةةر اإلمةةاي  (٤)حقالقةةة فةة ن  الةةنعي كل هةةا تروةةع إلالةةه

لالةةدل فةي ذلةةك علةى أن  هةةذا اللبةاس خةةال  لهةةي داللةة اإلباحةةة ( الكللاف ومليم الجماعللةللضةمالر )

( في سالاق التعبالةر للمبالغةة لكم( في قوله )الالموالقأد به ونابهي ، زالادة على ذلك زالد بحر  )

أع أن  هللا سبحانه ، على اإلباحة داللته ( في هذا التعبالر ألبسكملفظ ) من وبهذا اللمحفي اإلباحة  

لسالاق دوره في تنكالةد معنةى اإلباحةة ول ثالاب بننواعها الفاخر منها و الرهوتعالى أباَح لكي لبس ال

الحدالث عن نعي هللا على اإلنسةان مةن إعطةاأ المعةا  واللبةاس و الرهةا هذا اللفظ فهو سالاق في 

( فةي سةةالاق الةةنه  داللةة إالحاةالةةة مةةن ألبسللكموداللةة لفةةظ )، مةةا التناسةةب مةع معنةةى اإلباحةةة  وهةذا

 السالاق والمقاي الذع ورد فاله اللفظ .
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كلمة أةحالحة تةدل علةى هبةوط شةيأ ووقوعةه ، ونةزل عةن دابتةه  يالنون والزاع والغ 

نزوالً ونزل المطر من السماأ نزوالً ، ومكان نزل النزل فاله كثالةراً ، والتنزالةل : ترتالةب الشةيأ 

وتنوع االنزال في القرآن ، والحدد  (٢)( أكسبته التعدالةأكزَوالزالادة في أالغة ) (1)ووضعه منزله.

فةةةننزل هللا الرسةةةل والمغةكةةةة والكتةةةب والخالةةةراه كةةةالمطر والمعنوالةةةة معنةةةاه مادالةةةاً أو معنوالةةةاً 

  (3)كالطمننالنة والثواب و الرها.

كلزَ ، رالي )ن الكآ( فقد ذكر القركزَني من اللفظ )واأه أالل مختلفة في التعبالر القرآو 

بهةا ( وهذه الأالل سالقه في معر  بالةان الةنعي والقةدرة اإللهالةة التةي الةراد يكزَ ، أكزَ ، أكزلكا

توحالد الربوبالة واأللوهالة ، والدرك المتنمل في النأو  القرانالة أن  معاني اإلنزال ، وإْن أ رالةد 

ن ها تعني من وانب آخر خلق واستشعار عظمة الخالق  إبها توواله النفس اإلنسانالة نحو معاني ال

  (٤)اس وحالاتهي.أن  هذه األشالاأ مباحة ألن ها نعي وأرزاق وبركاه ، وعلالها تقوي حاواه الن

                                                           
 . ٦3٦٥، ومفتاح السعادة : 1/٤٦٢: شرح نه  البغ ة :)عباس الموسوع(: ال نظر (٤)

 .٤9/٤399:)نزل(:، ولسان العرب ٥/٤17مقاالالس اللغة :)نزل(:معوي :  نظرال   (1)

 .٢٤:زين كامل ،في اللغة العربية في األفعال الزواةد في الأالل :  نظرال   (٢)

،علالةةاأ نأةةره ،وامعةةة بغةةداد / كلالةةة التربالةةة للبنةةاه : الموةةااله الداللالةةة فةةي أةةالل األفعةةال المزالةةدة  نظةةرال   (3)

 .1٢٠: ماوستالر مخطوطة(رسالة )هـ (1٤٢٦ي /٢٠٠٥،)

 .9٥:)أطروحة دكتوراه مخطوطة(، ن الكرالي : اإلباحة والمنع في القرآ ال نظر (٤)



  ٤3 

َْ ومن المواضع التي ورد فالها لفظ ) قوله في تعبالر نه  البغ ة ( داالً على اإلباحة أكز

: (( ًَعلَْيكَا َسَماًء ُمْخِضلَة َْ ِفزُ  ، ِمْدَراراً َهاِطلَةً، يُدَافُِ  اْلَوْدقُ  َوأَْكِز ِْ اْلقَْطُر  ِمْكَها اْلَوْدَق، َويَ

تَّش  ، َوالَ َجَهام َعاِرُضَها، َوالَ قََزع َربَابَُها، َوالَ َئفَّان ِذَهابَُها ُخلَِّ بَْرقَُهاِمْكَها اْلقَْطَر، َبْيَر  َِ  ،

َِ اِلْمَراِعَها َْ التعبالر لفظ ) هذا في اإلماي ورد أ (٥)((يُْخِب المتضمن  ( بأالغة األمرأكز

هذا التعبالر ، فال لحظ  أن ه واأ ولقد كان للدعاأ طابع خا  في ،  معنى الدعاأ للداللة على اإلباحة

على دروة عالالة من التندب ، إذ الخشوع والخضوع والتذلل واستعمال أكثر التعابالر لالناً وتهذالباً 

ا الدل على السغسة واللط  في التعبالر وهو ما التناسب مع اإلباحة في هذا السالاق .  مم 

باسةةي  الةةره إذا كةةان  تسةةمي الشةةيأوالمقأةةود بالسةةماأ فةةي هةةذا الةةن  المطةةر والعةةرب 

وإن مةا  (1)أع المطر {11نوح: } چٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  : مواوراً له ، أو كان منه بسبب قال تعالى

ن  المةةراد بالسةةماأ والةةرى البحرانةةي أ (٢)ألن ةةه أراد األمطةةار  أن ةةث السةةماأ )المطةةر( وهةةو مةةذكر 

ومعنةى إنزالةه إرسةال ماةةه  المخضلة هنا السحاب ، والعرب تقول :كل ما عةغك فهةو سةماؤك ،

والبدو أن  رأع البحراني هو األقةرب مةن كةون المةراد بالسةماأ السةحاب   ألن  تفسةالر  (3)وإدراره

قةةد ذكةةر المطةةر بعةةد لفةةظ السةةماأ وهةةو  السةةماأ بةةالمطر الوعةةل المعنةةى مكةةرراً ، فاإلمةةاي 

الفهةي مةن التةدافع هةو الغزالةر ، لكةن مةا  (٥)والودق في اللغة المطر سواأ القلالل أي الكثالةر (٤)الودق

( عاةد على السماأ ، فتكةون يداف  الودق مكها الودقوما العضد هذا هو الضمالر الهاأ في قوله )

علالنا سحاباً مخضلة الدافع المطر الخةارج منهةا  رسلْ هي أمن لغبتداأ المكاني ، والكون المعنى الل  

، ومةا فالةه مةن خالةراه مباحةة للنةاس وهذا الدل علةى إباحةة مةا النةزل مةن السةماأ ، بعضه بعضاً 

َْ والسالاق الوارد فاله لفظ ) ( هو سالاق دعاأ بالرزق ونزول األمطار وهةو التناسةب مةع معنةى أكز

 .اإلباحة 

                                                           
 .17٢/ 11٥خ نه  البغ ة : (٥)

 .1/٥٥٥، وحداةق الحقاةق : 1/٤7٠: معارج نه  البغ ة ،البالهقي األنأارع : ال نظر (1)

 .7/٢٦7(:: شرح نه  البغ ة )ابن أبي الحدالد ال نظر (٢)

 .3/1٠٦: شرح نه  البغ ة )البحراني(: ال نظر (3)

، وشةرح نهة  البغ ةة )ابةن أبةي 73ـة8/7٢:حبالب هللا الخوةيشرح نه  البغ ة ، في : منهاج البراعة  ال نظر (٤)

 .7/٢٦7(:الحدالد

 .٥3/٤8٠٠ : لسان العرب :)ودق(: ال نظر (٥)



  ٤٤ 

َُ وكذلك ورد لفظ ) لِد  )):( داالً على اإلباحة في قوله تُْكِز ْْ َُ اْليَْيلَم ِملْن بَ فَِإكََّك تُْكِز

ميد َِ َمتََك، َوأَْكَت اْلَوِليُّ اْل ِْ التعبالةر لفةظ  هةذا فةي اإلمةاي استعمَل  (٦)(( َما قَكَُطوا، َوتَْكُئُر َر

( َُ تنةةزل رحمةةة ولطفةةاً وكرمةةاً منةةك وهةةذا اإلنةةزال هةةو بعةةد  والمعنةةى،  ( بأةةالغة المضةةارعتُْكللِز

( فةي هةذا التعبالةر أعطةى داللةة االسةتمرار تكلزَوال لحةظ  فةي هةذا أن  اللفةظ )  (7)قنوطهي ووةوعهي

ب نزال الغالث وواأ بزمن المضارع الذع الدل على الحال واالستقبال ففاله داللة على اسةتمرارالة 

إنزال الغالث ، ولفظة الغالث تدل على الخالر بخغ  لفظة المطر التةي تةدل علةى العةذاب ، ومنةه 

ي ا تقد  لحظ مم  { ، فال  ٢8الشورى:  }چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې   ى  ى  ائ   ۈ چ  قوله تعالى :

إنزال الغالث المستمر وهو خالر وبركة الذع الشرب منه الناس ، وتخرج بسةببه الةنعي والخالةراه 

والسالاق من األر  وال شك أن  كل هذه من المباحاه التي أباحها هللا للناس وفاله دالمومة الحالاة 

( هةو سةالاق الحةدالث عةن الةنعي ونشةر الرحمةة بداللةة لفةظ الغالةث والرحمةة تكزَالوارد فاله لفظ )

( ومشةتقاته فةي سةالاق الةنه  اختلفةه عةن كلزَ، وداللةة لفةظ )وهذا ما التناسب مع معنى اإلباحةة 

 داللته المعومالة وهي مستوحاة من السالاق الذع ورد فاله اللفظ .

 أهبطُ   -22

كلمة تدل على انحدار ، وهبط هبوطاً والهبوط الحدور وهبطه أنا الهاأ والباأ والطاأ ))

سبالل االسةتخفا  بخةغ  اإلنةزال ،  الهبوط  فعلىوإذا استعمل في االنسان  (1)((وهبطه  الرع

َر حالث نب ةه علةى الغة    نحةو قولةه تعةالى :والهَ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  چ  بط ذ ك 

{ فةةةاللحظ ٦1البقةةةرة: } چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ   چ  { وقولةةةه تعةةةالى :3٦البقةةةرة: } چىئ      ی  ی   

 . (٢)داللة الغ  في االالتالن

ھُ  :))ومن المواضع التي ورد فالها لفظ )أهبط( في تعبالر نه  البغ ة قوله  ََ َوأَْعلَ

َخاَطَرةَ  َُ ْعِصيَتِِھ، َواْلدم ََ َض ِل ْنِزلَتِدِھ  فَأَْقددََم َعلَدى َمدا نََھداهُ َعْندھُ م ُمَوافَداةً أَ َّ فِي ااْلْقدَاِم َعلَْيِھ التَّعرُّ ََ بِ

دةَ بدِھ َعلَدى ِعبَدادِ  دَر أَْرَعدھُ بِنَْسدِلِھ، َوِليُِقديَم اْلُح َّ َُ ِھ م فَأَْھبََطھُ بَْعدَ التَّْوبَِة ِليَْع َِ ورد أ (3)((هِ ِلَسابِِق ِعْل

ب الهةاأ العاةةد وضةمالر الغاةة( بأةالغة الفعةل الماضةي أَْھبََطھُ ا التعبالر لفظ )ذفي ه اإلماي 

من التشةدالد إلةى التخفالة   علالك أع روع بك تابَ والمعنى أن هللا ، للداللة على اإلباحة على آدي 

                                                           
 .17٢/ 11٥خ نه  البغ ة : (٦)

 . ٢/9٦7: الدالباج الوضي :  ال نظر (7)

 .٥1/٤٦٠٥، ولسان العرب :)هبط(: ٦/3٠مقاالالس اللغة :)هبط(:معوي  (1)

 .83٢: مفرداه ألفاظ القران :)هبط(: نظرال   (٢)

  .133 /91خنه  البغ ة : (3)



  ٤٥ 

، والتوبة أول قةدي المرالةدالن ومبةاد   علالك اً حظر ما كانَ  لك ومن الحظر إلى اإلباحة ، أع أباحَ 

ع عن والالة القوة البدنالة إلى العقل وهذه هي التوبة والرووع طرالق السالكالن ، وال بد من الروو

داللةة لفةظ  تلحةظوبهةذا  (٤)عن المعاأي إلى الطاعةاه التةي أباحةه لةك مةا كةان محظةوراً علالةك

  ألن  قبةل الهبةوط إلةى األر  كةان علالةه ( في هذا التعبالر علةى إباحةة مةا كةان محظةوراً أهبط)

ا الهبةةوط أأةةبح مةةا كةةاَن ذبمةةا فالهةةا مةةن خالةةراه ، وبعةةد هةةحظةةراً فةةي اسةةتثمار األر  والتمتةةع 

ً محضوراً  إالحاةالةة مسةتوحاة مةن السةالاق والمقةاي الةذع ورد فالةه ، واإلباحة في هذا التعبالةر  مباحا

  اللفظ ، وداللته السالاقالة اختلفه عن داللته المعومالة .

                                                           
 . 1/٤٦9: حداةق الحقاةق :  نظرال   (٤)
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 توطئة  

في هذا الموضع من الدراسة يسعى الباحث إلى دراسةة اللاةاا ال ةي  عدةي دالةة الم ةع  

دالةةة يةةريحة أل دالةةة ايةةر يةةريحة  ء أ كا ةةد دالةةة هةذف اللاةةاافةي  عبيةةر  اةةال البواةةة سةةوا

ضم ية إيحائية والويول لاذف الدالة عن دريق القرائن السياقية والمقامية في  ص  اال البواة 

المسةة وياد المعيميةةة أو ال حويةةة ا يعدي ةةا إا المع ةةى  ؛ لنَّ ال اةةر إلةةى ال يةةوص عةةن دريةةق

ح ةواف ااي مةاعي وال ةاري،ي ه الحرفي أو مع ةى اةاهر الة ص ه وهةو مع ةى فةارا  مامةا  مةن م

 (1)م عزل  ماما  عن كل مايحيد بال ص من القرائن الحالية.

وماما يكن من أمر فالسياق له أثر مال في  حديد المع ى ه وفي هذا الايل أحاول   بةع  

اللااا ال ي  دل على مع ى الم ع ب وعيةه المع ةى اليةري  ه والمع ةى ايةر اليةري  فةي  عبيةر 

ة من ،ول ورودها في  ص ال اال مر با  إياها  ر يبا  هيائيا  مع بيان معا ياةا اللوويةة  اال البوا

ه بةل  وسةع فةي وآراء بعض شراح ال اال ه ولل يل زل البحث بما يدل على الم ع بمع اف الشرعي 

 ذلك ذاكرا  ما يدل على المع ى اللووي والشرعي معا  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .337338: اللوة العربية مع اها ومب اها ه  مال حسان : يُ ار (1)
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 أبى  -1

اإلباء بالكسر ميدر يدل على اام  اع عن الشيء وكراهية له ه قولك : أبى فون يأبى 

 (1)بالا   فياما ه أي ام  ع ه واإلباء أشد اام  اع وهذا اام  اع يكون ذا يا  ه أي با، يار ياحبه 

هو أْن يم  ع  وذكر العسكري أنَّ اإلباء (2)((وأبى الشيء يأباف ويأبيه إباء  وإباة  بكسرهما كرهه))

ه وقد يكرف الشيء من ا يقدر على إبائه وقد رأي اهل يقولةون للملةك أبيةد اللعةن وا يع ةون أ ةك 

 كرف اللعن ؛ لنَّ اللعن يكرهه كل أحد وإ ما يريدون أ َّك  م  ع من أْن  لعن و ش ل لما  ةأ ي مةن 

 چڀ  ڀ       ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ         چ  يميل الفعال قال  عةالى :

 . لحا من المع ى اللووي أنَّ أبى بمع ى ام  عوالذي يُ  (3){ ه أي يم  ع من ذلك 32ال وبة: }

وقد اس عمل ال عبير القرا ي هذا اللاا للدالة على اام  اع في مواضع م، لاة م اا قوله 

 (4){34البقرة:  چہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  چ   عالى :

فةي  ( في  عبير  اال البواة للدالة علةى الم ةعإِبَاءَ (و)أبيتملااي )  اإلمال وردأو

و َ  لَك تتمْ  َونََخْلتت    :))قولةةه   إِبَتتاءَ  َعلَتت،   فَتتبَبَْيت مْ  أَْمتتر   ِلقَِصتتير ي َطتتا    َكتتا َ  لَتتوْ  َرأْيِتت،   َمختتو 

فَاِة   اْلمَخاِلِفي َ  نَابِِذي َ  اْلج  ذا ( في هةإِبَاءَ (و)أبيتملااي ) اس عمل اإلمال  (5)((اْلع َصاِة  َوالم 

( رفضة ل وام  عة ل مةن أبةى الشةيء إذا أبيتتموالمقيود بلاةا )ال عبير للدالة على الم ع والحار 

ام  اع المعا دين البعداء ع ةي فةي ياةاء كرهه ولل يرضه ه أي ام  ع ل عن قبول  يحي ورأيي 

  (6)المحاربين الم مردين والا ال على أمري.

( في هذا ال عبير داَّ على الم ع والحار ه أي ام  عة ل إِبَاءَ ( و)أبيتمفالملحوا أنَّ لااي )

 عن قبول رأيي و يحي .

الدالةة  نمةا عة اساما في موضع آ،ر من الة اال وا  ، لةد دال اأوكذلك ورد اللااان 

ك وَمةِ  هِذهِ  َع ْ  نََهْيت ك مْ  ك ْن    َوقَدْ )):في قوله  ابقةسال  َحت تى المخالفي    إِبَاءَ  َعلَ،   فَبَبَْيت مْ  اْلح 

                                                           
ه وشةةرح ماةةرداد  اةةال البواةةة  58ه وماةةرداد ألاةةاا القةةرآن :)أبةةى(:  6/2269: اليةةحاح :)أبةةى(: يُ اةةر (1)

:1/51. 

 .1/14: لسان العرب :)أبى(: يُ اره و1257القاموس المحيد :)أبي(: (2)

  .129ـ128العسكري :: الاروق اللووية ه أبو هول  يُ ار (3)

 . 117-115: اإلباحة والم ع في القران الكريل ه )أدروحة دك وراف م،دودة(: يُ ار (4)

 . 35/80 اال البواة :خ (5)

 . 4/433ه وما اح السعادة : 1/276: شرح  اال البواة )عباس الموسوي(: يُ ار (6)
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ذا ال عبيةر للدالةة ( في هإِبَاءَ (و)أبيتملااي ) اس عمل اإلمال  (1)((َهَواك مْ  إِلَىْ  َرأْيِ، َصَرْف   

( أي أ َّاةةل رفضةةوا رأيةةه رفةةض العةةداء الحاقةةدين وام  ةةاعال أبيتتتمبلاةةا )والمقيةةود علةةى الم ةةع 

  (2)ع ه.

ام  ةاعال ع ةه بام  ةاع  السياق فقد شبه اإلمال  ذاو بدو ف ية ال شبيه واضحة في ه

لمع ى الم ع فةي القةولين  ا  و أكيد ال شبيه زيادة   ذاه وحمل ه اْلعَُياةِ  َوالُم َابِِذينَ  اْلُياَاةِ هالم،الاين 

لى السياق فاو سياق  وبيخ وقوة و  اير في اام  اع زيادة ع ذف اليااد من شدةالم قدمين لما لا

 . ي  اسب مع مع ى الم ع ذاهوع اب لال و

( داا  علةةةةةى الم ةةةةةع كةةةةةذلك فةةةةةي  عبيةةةةةر  اةةةةةال البواةةةةةة فةةةةةي قولةةةةةه أبتتتتتىوورد لاةةةةةا )  

((: ه م ُ تْبَحانَه  ِمَ  الدُّْنيَا وأْخَمص  بَْطناً  ع ِرَضْ  َعلَْيِه الدُّْنيَا فَبَبَى أَْ  يَْقبَلََها  َوَعِلتَم أَ   ََ 

لاةا  اس عمل اإلمةال  (3)(( أَْبغََض َشْيئاً فَبَْبغََضه   َوَحق َر َشْيئاً فََحق َره   َوَصغ َر َشْيئاً فََصغ َره  

 (4)( ام  ةع عةن قبولاةاأبتى أْ  يقبلهتابةـ)  ه والمقيةودع ذا ال عبيةر للدالةة علةى الم ة( فةي هةأَبَى)

 أ َّه ام  ع عن قبول الد يا وال،ضوع لاا .()عن يااد ال بي وحديث اإلمال 

 لحا   اسبا  بين يااد  ذاا ال ي  م از بقوة اليرس وشد ه إ( من اللاأبىولاا )

ويود الامزة اليواد الم كون م اا اللاا ومع اها ه فقد اي معد فيه أيواد الامزة والباء 

حرد شاوي  الباء :وفيه من يااد الشدة واليار واا ايار وا قداع ال اس في أث اء  دقه ه 

 دل  (والباء واأللف الهموةو)ه  (5)ا اياري شديد مياور فاو ي،رج با دفاع الاواء من الرئ ين

وللييوة اليرفية دور في  أكيد  (6)على ال اور واا ايال من أبى الشيء إذا كرهه وام  ع ع ه

( با   الااء والعين ومن دااد هذا فَعَلَ ( ياء على ييوة )أبىفلاا ) وفي زيادة مع افالم ع 

( وهو على ييوة إباءلاا )وكذلك ورود  (1)الب اء الم ع واام  اع ه وال قييد وعدل ال حرر

 (2).( بكسر الااء وف   العين ومن دااد هذف الييوة اام  اعفِعَال)

                                                           
 . 36/80 اال البواة : خ (1)

 . 1/205:  وضي   اال البواة : يُ ار (2)

 .160/228خ  اال البواة : (3)

 .1/53يُ ار : شرح مارداد  اال البواة : (4)

 .22-21اليواد اللووية :يُ ار :  (5)

 .153يُ ار : الدالة اليو ية في اللوة العربية : (6)
وال حليل اللووي في ضوء علل الدالة ه ه  63-62:الحميد عبدال يريد ه محمد محيي الدين يُ ار : دروس  (1)

 .96محمود عكاشة :
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( ومشة قا ه فةي سةياق الة اال أ َّةه يةدل علةى الم ةع دالةة يةريحة أَبَىوالملحوا في لاا ) 

 ومباشرة ومع اف السياقي ياء م وافقا  وم ساوقا  مع مع اف المعيمي والقرآ ي .

 

 بخل         -2

ةإف وحدَّ ه الكرل  ل في اللوة : ضد  ،ْ البُ  والب،يةل ا ا يحةل حبسةاا ع ةه مساك المق  ياد عمَّ

ن كما ذكر الرااب : ب،ل بمق  ياد ال اس وب،ل بمق  يةاد ا،ل ضربوالبُ ه الذي يكثر ع دف الب،ل 

ة  {37}ال سةاء:  چۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋچ  :،رين ه واس دل على ذلك بقوله  عالى اآل  ه ا  وهةو أكثةر ذمَّ

ة ء ه وريةل ال ه وب،يةل واليمةع ب،ةوَ يقال : بَِ،ل يبَ،ل بُ،و  فاةو با،ةل : ذو بُ،ةل ه واليمةع بُ، 

  (4)ه والب،ل م ع الوايب وع د العرب م ع السائل مما ياضل ع دف.( 3)بََ،ٌل ويد بالميدر

يب،ةل ه بييوه الم، لاة وهي ) ب،ل ه ب،لةوا ه  ب،لةوا ه في القرآن   (البخل)ورد لاا و   

ه وقد  اى القرآن  الكريل عن هذف الياة الذميمة والم ع على اإلمساك  الةديب،لون ه الب،ل ( لل

    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈچ  لما لاا من آثار سيئة على الارد والمي مةع . قةال  عةالى  :

  (5).{10 - 8الليل: } چٴۇ  

 

 َجامع   اْلب ْخل  )) ( في  عبير  اال البواة داا  على الم ع في قوله اْلب ْخل  وورد لاا ) 

َُاِوىءِ  ( فةي اْلب ْخل  لاا ) اس عمَل اإلمال  (1)((ُ وء ك ل ِ  إِلَى بهِ  ي قَاد   ِوَمام   َوه وَ  اْلع ي وِب  ِلَم

بالب،ل في هذا ال عبير ميمةع الرذائةل فة نَّ الب،يةل يم ةع  والمقيودذا ال عبير للدالة على الم ع ه

ل حق  اسه وحق ال اس وحةق   والب،يةل يب،ةل بمةا لةه ويب،ةل ب اسةه ويب،ةل بكةل ،يةر والب،ية

 ( 2)وضماا إليه. يدارد ال اس من أيل يمع أموالال

                                                                                                                                                                      
 . 26يُ ار : معا ي الب ية في العربية ه فاضل السامرائي : (2)

 .63-28/62:)ب،ل(:هو اج العروس3/222:ولسان العرب:)ب،ل(ه1/48لااا القرآن:)ب،ل(:أمارداد : يُ ار (3)

 .62 ال عريااد : : يُ ار (4)

 .118:)أدروحة دك وراف م،دودة(ه : اإلباحة والم ع في القران الكريل  يُ ار (5)

 .378/543ا  اال البواة : (1)

 .5/285: شرح  اال البواة )عباس الموسوي(: يُ ار (2)
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ا  قدل أنَّ لاةا ) هةو م ةع  الب،ةلَ نَّ ذا ال عبيةر دلَّ علةى الم ةع ه أي إ( فةي هةبختلي ض  ممَّ

 الحقوق حق   وحق ال اس وكذلك يب،ل اإل سان على  اسه بعدل اليرد علياا.

 ذاهةلييوة ااسل دالة على الثباد وااسة قرار وفةي و( بييوة ااسل البخلوياء لاا )

( بختلال ركيةب اليةو ي للاةا ) لةىزيةادة عذف اليةاة ع ةد مةن ي يةد باةا ه هةدالة على ثبةاد 

 حريةك هةذا إلةى  يُضةاد (3)ود شاوي ا ايةاري شةديد مياةورمياور ه والباء يفالول يود 

ما  َّ الضل الم  ابع في ب ية اللاا إ ذاهذين الحرفين بحركة الضل ه والضل فيه شيء من ال ا،يل وه

ا في هيعبر ع  .ل مع مع ى الم ع ويؤكدف ويزيدفما ي  اسب وي وء ذا الضل من الشدة والقوة وهذامَّ

أََما :))( في موضع آ،ر من ال اال داا  على الم ع في قوله يبخلورد لاا )وكذلك  

تبَل  فَي ْلِحت ُْ تبَل  فَيَْبَختل   َويَ ُْ تو   ـ َوَشرُّ اْلقَْوِل اْلَكِذب  ـ إِن ه  لَيَق ول  فَيَْكِذب   َويَِعد  فَي ْخِلف   َوي  ف   َويَخ 

بلاةا  والمقيودذا ال عبير للدالة على الم ع ( في هْبَخل  يَ لاا ) اس عمَل اإلمال   (4) ((اْلعَْهدَ 

( في هذا ال عبير هو ا يعدي السائل شيئا  ويم عه من حقه ه وهةذف هةي اليةاة الثالثةة مةن يبخل)

القبيحة إ َّه ا يرفد سةائو  وا يعدةي مح ايةا  بةل يشة  ويب،ةل ويمسةك بن العاص يااد عمرو 

 (5).يااد المسلل على ،ود 

ا  قةدل أنَّ لاةايُل  نَّ ه أي إ دالةة يةريحة علةى الم ةع( فةي هةذا ال عبيةر دلَّ يبختل) حُا ممَّ

 عمرو بن العاص يم ع ع دما يُسأل بما ع دف وهو قادر عليه.

( بييوة الاعل المضارع المب ي للمعلول فيه دالة على اسة مرار هةذا يبخلوورود لاا )  

المضارع يدل على الحال وااس قبال وااسة مرار  لنَّ الب،ل والم ع من قبل عمرو بن العاص ؛ 

بلالاعل ) لك يُلحا مييءذمن الاعل الماضي ه ك بالضد ( بييوة المب ي للمياول في حةين ه يُ 

ا اةةذل بيا اةةاوف اليةةاة هةةذذا دالةةة علةةى  سةةبة ( بيةةيوة المب ةةي للمعلةةول ه ولاةةيَْبَختتل  ورد الاعةةل )

دالةة يةريحة ومباشةرة ه وهةي ( في سياق ال اال على الم ةع ويَْبَخل  بََخَل الش،ص. ودالة لاا )

 ل و   اسب مع دالة اللاا المعيمية والقرآ ية في إعدائاا مع ى الم ع .  وء

 

 بروخ -3

                                                           
 .22اليواد اللووية :يُ ار :  (3)

 .84/115 اال البواة : خ (4)

 . 1/364و وضي   اال البواة :ه 1/512: شرح  اال البواة )عباس الموسوي(: يُ ار (5)
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البرزخ هو الحائل بين الشيئين كأنَّ بي اما برازا  أي م سعا  من الرض ه ثل يار كل ))

وهةةو الحةةد بةين الشةةيئين ه والبةةرزخ فةةي القيامةة : الحائةةل بةةين اإل سةةان وبلةةوا  (1)((حائةل برز،ةةا  

 چڻ  ۀ  ۀ    ہ  چ الم ازل الرفيعة في اآل،رة وذلك إشارة إلى العقبة المةذكورة فةي قولةه  عةالى : 

 (2){ و لك العقبة موا ع من أحوال ا ييل إلياا إا اليالحون.11البلد: }

{ يع ي حايزا  من قدرة   سبحا ه 20الرحمن: } چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ  : وقوله  عالى))

والبةرزخ والحةايز قةال : ويعةل بي امةا برز،ةا  أي حةايزا  ه  ...و عالى ه وقيل أي حايز ،اةي 

أْن ي زاورا ه ف  وي بالحايز المسةافة  والمالة م قارباد في المع ى وذلك أ َّك  قول بي اما حايزٌ 

 يةةار المةةا ع فةةي المسةةافة كالمةةا ع مةةنالمةةا ع مثةةل اليمةةين والعةةداوة ه ف البعيةةدة و  ةةوي المةةر

 والذي يُلحُا من المع ى اللووي أنَّ في لاا )برزخ( دالة على الم ع . (3).((الحوادث

ۋ  چ  للدالة على الم ع ه كو ه ما عا  هقال  عالى : (بروخ)ن الكريل اللاا واس عمل القرآ

{ ه أي وأمامال حايز يم عال عن الريوع  إلةى الةد يا 100المؤم ون:  چۅ    ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  

 (4)الذي يحول بي ال وبين الريعة. –هو عالل البرزخ  –

   

 ):)( فةي  عبيةر  اةال البواةة داا  علةى الم ةع فةي قةول اإلمةال البروخوياء لاا )

ُ تل َِطِ  األ تبِيًً  َُ توِمِهْم  َوَشتِربَْ  ِمتْ  ْرض  َُلَك وا فِ، ب ط وِ  اْلبَْرَوخِ  َعلَتْيِهْم فِيتِه  فَبََكلَتْ  ِمتْ  ل ح 

وا فِتتت، فََجتتتَوا ِ  تتتو َ  ِدَمتتتائِِهْم  فَبَْصتتتبَح  لاةةةا  اسةةة عمَل اإلمةةةال  (1)(( ق ب تتتوِرِهْم َجَمتتتاداً َْ يَْنم 

أي حمل مع ى المكوث في القبر مةع الةزمن ذا ال عبير للدالة على الم ع والحار ( في هبروخَ ال)

الميةحوب ا  اةار البعةةث وي ضة  ذلةك مةةن السةياق الةذي يةةاءد بةه كلمةة البةةرزخ دالةة كلمةةة 

 بدون ال ي ياءد معه مما ييعله داا  على الم ع من البعث.

( من اللااا ال ةي  م ةاز بقةوة اليةرس وشةد ه و لحةا   اسةبا  بةين يةااد بروخَ الولاا )

وهةةو يةةود شةةاوي  البةةاء د فيةةه أيةةواداليةةواد الم كةةون م اةةا اللاةةا ومع اهةةا ه فقةةد اي معةة

مكرر يةوحي  وهو يود مياور يساعد على إااار شدة الم ع ه والراءا اياري شديد مياور 

                                                           
 .  4/256: لسان العرب :)برزخ(: يُ اره و 1/333مقاييس اللوة :)برزخ(:  معيل (1)

 .118: مارداد ألااا القرآن :)برزخ(:  يُ ار (2)

 .4/256ِلسان العرب :)برزخ(: (3)

 .121: اإلباحة والم ع في القران الكريل ه )أدروحة دك وراف م،دودة(:  يُ ار (4)

 .221/339 اال البواة : خ (1)
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 ذي دلَّ ما ي  اسةب مةع المع ةى الة وهذا (2)يود مياور من حرود الياير وهو بالشدة والزاي

 الم ع .مع ى  عليه اللاا وهو

ال اال ليسد يريحة ومباشرة وإ ما اس وحد ( على الم ع في سياق البروخودالة لاا )

مةةن السةةياق ه فةةاللاا فةةي سةةياق الةة اال فيةةه  ،يةةيص المع ةةى عةةن المع ةةى المعيمةةي ه فةةالمع ى 

المعيمةةي يعدةةي دالةةة الحائةةل بةةين الشةةيئين بيةةوة مدلقةةة المةةادي والمع ةةوي ه وهمةةا ُ،يةةص 

 بالحايز المع وي .

 

 بُل -4

فروعه ه وهو الم ع والحبس وذلةك قةول العةرب الباء والسين والول أيل واحد   قارب 

مةن هةذا ؛ ل َّاةا اام  ةاع عةن   (3)((الشةياعةوالبسةالة  بَْسةٌل ... لحرال بَْسٌل ه وكل شةيء ام  ةعل

والبسل : الشدة ه وبسل الشةيء كرهةه الِقْرن ومن هذا الباب قولال : أْبَسْلُد الشيَء أسلم ُهُ للالكة 

 (4).والبسل الحرال والحبسيو  ه وبسل الشيء أ،ذف قليو  قله 

ٹ ٹ چ  ي داا  على الم ع والحبس فةي آيا ةه البي ةاد ( في ال عبير القرآبُلد اللاا )وور

ٹ  ڻ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ     ....

  (1).{70ال عال: } چ ڇ  ڍ  ڍ

مْ وورد لاا ) ْله  ُِ م  فَِإْ  )) :( في  عبير  اال البواة داا  على الم ع في قوله أَْب الل ه 

مْ  تتْض َجَمتتاَعتَه  تتْله مْ    َوَشتتت ِْ  َكِلَمتتتَه مْ  َردُّوا اْلَحتت   فَاْفض  ُِ اسةة عمَل اإلمةةال  (2)((بَِخَطايَتتاه ْم    َوأَْب

 ( مْ لاا ْله  ُِ امة عال واحةرمال بسةبب  والمع ةى أي الم ةعهال عبيةر للدالةة علةى ذا ( في هةأَْب

 ( مع ى الحرمان والم ع ولل  رد بالمع ى المضاد م ه في ال اال .بُل،داياهل وه ا أعدى لاا )

مْ ودالة اللاا ) ْله  ُِ يةريحة ه وفياةا  ،يةيص عةن  السياق على الم ع دالةة ذاه( في أَْب

ذ إذف الدالة السياق هالسياق على م عال وحرما ال ه ومما يؤكد  ذاهفي  الدالة المعيمية فقد دلَّ 

                                                           
 .22: اليواد اللووية : يُ ار (2)

 .1/248مقاييس اللوة :)بسل(: معيل (3)

 .4/285لسان العرب :)بسل(::  يُ ار (4)

 .122: اإلباحة والم ع في القرآن الكريل ه )أدروحة دك وراف م،دودة(:  يُ ار (1)

 .124/181خ اال البواة :  (2)
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علةى الم ةع  المع ى اللووي للاا يةدل  بسبب ردهل الحق ه وهو سياق الدعاء عليال والس،د م ال 

 الحرال وايرف.و

 

 بكم  -5

الباء والكاد والميل أيل واحةد قليةل وهةو ال،ةرس ه والبكةل ال،ةرس الةذي ا ية كلل ه 

وذهب بعض اللوويين إلى عد الةبكل عامةا   (3)للمم  ع من الكول ياو  أو  عمدا  إ َّه بكل ع هويقال 

يشمل فقد حواس اإل سان يميعا  من  دق وسمع وبير ه وقيل : البكل هو الذي كان أ،رَس من 

  (4)واد ه.

مة وفرق الزهري بين ال،رس والبكل ه فال،رس هو الذي ،لق وا  دق له ه كالباي

ليةاة  ع ةي العيماء ه في حين أنَّ البكل هو الذي للسا ه  دق ه ولك ه ا يعقل اليواب ه وهذف ا

  (1): هو القدع البكل اللسان. الِعيَّ ع دهل والِعي  

) : )( فةةي  عبيةةر  اةةال البواةةة داا  علةةى الم ةةع فةةي قةةول اإلمةةال تتتبكموورد لاةةا )

ْهَجة   َوي ْنفَخ  فِ، الصُّورِ  أوردَ اإلمةال  (2)((الش َواِمخ     َوتَِذلُّ الشُّمُّ    َوتَْبَكم  ك لُّ لَْهَجة فَتَْوَه   ك لُّ م 

 ( في هتبكماللاا ) ذا ال عبير للدالة على العي وهو السةكود واام  ةاع عةن الكةول وهةذف

ه ويعيز في يةول القيامةة كةل فيةي  عةن الكةول  نَّ يميع ال،لق من البشر عي بكلٌ الدالة  ع ي أ

( ه وا سةةيما أولئةةك الةةذين بةةاعوا آ،ةةر ال بةةد ياهل فاسةة عمل اإلمةةال جتتل  جًلتته) بحضةةرة البةةاري

 ( ه إلااار هذا المع ى ف عبير كل لاية إشارة إلى  عدد لواد العالل تبكم كل لهجةيملة )

ل باذف اللاياد ال ي ي كلمون باا ه واس عمل اإلمال والم كلمين باا الذين اس بكل الس  ال عن الكو

 اللايةة  م حةدثين مةن أ ةس وايةرهل ه زيةادة  علةىعلةى ال ةادقين ال ماردة لايةة ه للدالةة

 اساا ال ي س كون اير قادرة على إعا ة الم كلمين باا أو  مكي ال من اس عمالاا ولاذا قال اامال 

 (فيعل اللاية وتبكم كل لهجة ) هي الااعل في الكول وليس ال ادقين باا فةي إشةارة إلةى

                                                           
 . 1/284مقاييس اللوة :)بكل(: معيل ه و 5/387:)بكل(: لعينا ك اب : يُ ار (3)

 . 4/337: لسان العرب :)بكل(: يُ ار (4)

(1)
 . 10/295:)بكل(: اللوة :  اذيب يُ ار 

 .195/310 اال البواة : خ (2)
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كو اا هي ال ي  عيا عن ال دق و م ع من أداء اليواب والمراد مةن اللايةة اللوةة ال ةي ية كلل باةا 

 من هذا أنَّ لااة  بكل فياا دالة على الم ع من الكول . لحاُ فيُ ( 3)ال اس ويبلوا علياا فاع ادوها 

ياء على ييوة المضارع الذي يدل على الحال وااس قبال إشارة ( تبكمويُلحا أن لاا )

 إلى أن هذا الم ع سود يكون في يول الحساب الذي يُحاِسُب فيه  ُ اإل ساَن .

َما ل، أََراك ْم أَْشبَاحاً بًَِ  ):)( في  عبير  اال البواة في قوله بكموكذلك ورد لاا )

ُ اكاً بًَِ َصًَح أَْشبَاح  َوأَْرَواحاً بًَِ  أَْرَواح اراً بًَِ أَْربَاح   َون  ً    َوت ج  متا   َوش ته وداً    َوأَْيقَاظتاً ن و 

 ً ً  غ ي با ً    َونَاِظَرةً ع ْميَا ا تم  َُاِمعَةً ص  ً    و ً ب ْكمتاللاةا ) اسة عمل اإلمةال  (4)((   َونَاِطقَتةً ب ْكمتا ( ا

 اسير لاقةدا ال  لةك الحةواس ال ةي ذا ال عبير للدالة على الم ع وهو عدل ال دق وفي ال ص في ه

من ،داب اليمةع المةذكر فةي  دون  وايد يحي  لاا ه وعدل من م عال   باا ه لكن 

ه فةي قولةه ( إلةى ،دةاب الماةردة المؤ ثةة ه و يارا  ه وأيقااةا  ه وشةاودا   قوله :)أشباحا  ه و ساكا  

( ً ا ً  ناظرة عمياً   وُامعة صم  مع ى اليماعة أو الدائاةة زيةادة  ل َّه قيد بذلك  ( ؛  وناطقة بكما

وهو باةذا الويةد يةومل إلةى أنَّ عيةو ال وقلةوبال وآذا اةل وألسة  ال  (1)ال ا ن في الييااة على

ار  اارة ه بعيدة عن الحق واليواب الذي ي بوي أْن  كون عليه هذف اليوارح ه فكأنَّ هذف البي

وبكماء المشاعر ه فاس عار لال لاا العمى واليل والبكل مع وضعال بأضدادها ه إشارة إلى بيان 

ه ويلحةا مةن هةذا أنَّ دالةة اللاةا (2) قييرهل وقيور  ارهل في آياد   وسماع  دائه وكومه

 على الم ع والقيور . في هذا السياق دلَّ 

ه وهي ث ائية م ضادة  (الحضور   والحظر)ـ سمي اا بوهذا ال ص يقول على ث ائية يمكن 

النُت  والتجتارة ه  رسل حالة ال  اقض وال ااق ال ي يعيشاا الم،اَدب ه فبي ما  ةر  حضةورا  لةـ)

ف المور الم علقة ذ(  لحا في الوقد  اسه ايابا  أو حارا  لاواليقظة والمشاهدة والُمع والنط 

 (. ة والصم والبكمح والربح والنوم والغيبالصًباا )

( أ ه من اللااا ال ي  م از بقوة اليرس وشد ه بكموع د  حليل ال ركيب اليو ي للاا )

ه و يد   اسبا  بين يااد اليواد الم كو ة م اا الكلمة ومع اهةا ه فقةد اي معةد أيةواد البةاء 

                                                           
 .589: ألااا الحياة ااي ماعية في  اال البواة ه )أدروحة دك وراف م،دودة(: : يُ ار (3)

 .108/156البواة : خ اال  (4)

(1)
 .9/56: باال اليبااة في شرح  اال البواة ه محمد  قي ال س ري : يُ ار 

 . 7/240: م ااج البراعة في شرح  اال البواة ه حبيب   ال،وئي : يُ ار (2)
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ي يحةبس الاةواء ع ةد ذَّ ي ا يمر معه ال اس ه والميل المياور ال اي الةذَّ الشديد والكاد الشديد ال

 في دال ه على مع ى الم ع . ا  و أكيد ف اليااد الشديدة أعدد اللاا قوة  ذه وه(3)ال دق به

( في سياق ال اال ياء م وافقا  مع مع اف المعيمي في الدالة علةى مع ةى بكمومع ى لاا )

 الم ع ه وكا د دال ه على الم ع دالة يريحة ومباشرة .

 

 تر  -6

ال ،لية عن الشيء ه وهو قيةاس البةاب ه ولةذلك  سةمى البيضةة  المااول اللووي رك في 

بالعراء  ريكة ه وال رك ودعك الشيء ه  ركه ي ركه  ركا  وا ركه ه و ركد الشةيء  ركةا  ،لي ةه 

 (4)و ارك ه البيع م اركة و راك بمع ى ا رك وهو اسل لاعل المر.

چ  واضةدرارا  ه فمةن الول قولةه  عةالى : و رك الشيء رفضه قيدا  وا، يارا  أو قارا  

ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  { ه وقوله  عالى :99الكاد: } چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ڻڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ   ڦ  ڦ  

ة لحةاُ يُ  (1){  من هذا أنَّ لاا  رك في اآلي ين دلَّ علةى الةرفض24الد،ان: } چچ    چ  چ  چ   ا ممَّ

 يدل على ال ،لية والرفض مما يعديه مع ى الم ع . ل أنَّ المع ى اللووي للااة ) رك( قدَّ 

 تَْر   الذ ْنبِ  :)) في ال اال داا  على هذا المع ى قوله  (التر )ا ورد من ألااا وممَّ 

ذا ال عبير للدالة على الم ع ( في هتَْر   لاا ) اس عمل اإلمال  (2)((ةِ معونأَْهَو   ِمْ  َطلَِب ال

ب عةاد  رك الةذ ب فةي هةذا ال عبيةر اام  ةاع ع ةه ه أي أنَّ اام  ةاع وااوالحار ه والمقيود من 

 ( في هذا ال ص على الم ع .تَْر   ة ه وباذا يُلحُا دالة لاا )عن الذ ب أهون من دلب المعو 

ا سبقه    وكذلك ورد لاا ) رك( أكثر من مرة في  عبير  اال البواة وا  ، لد دال ه عمَّ

تتد وِد إِْعَظامتتاً ِلْلَمَحتتاِرِم   َوتَتتْرَ  ش تتْرِب اْلَخْمتتِر تَْحِصتتيناً ِلْلعَْقتتِل    )): فةةي قولةةه  إِقَاَمتتةَ اْلح 

تتَواِط تَْك ِيتتراً ِلل تتِب   َوتَتتْرَ  الل ِ َُ نَتتى تَْحِصتتيناً ِللن  ُ تتِرقَِة إِيجابتتاً ِلْلِعف تتِة   َوتَتتْرَ  الو ِ َجانَبَتتةَ ال تتِل   َوم  ُْ ن 

تِظهَ  ُْ َجاَحدَا ِ َوالش َهادَاِ  ا تْد ِ  اراً َعلَى اْلـم   أوردَ اإلمةال  (3)((  َوتَْرَ  اْلَكِذِب تَْشِريفاً ِللص ِ

                                                           
 .25و22: اليواد اللووية : يُ ار (3)

هوالفعالهالسرقسدي 5/430ه ولسان العرب :) رك(: 345/ 1مقاييس اللوة :) رك(: معيل:  يُ ار (4)
:3/364. 
(1)

 .166ألااا القرآن :) رك(: : مارداد  يُ ار 

 .170/501ح  اال البواة : (2)

 .252/512ح الميدر  اسه : (3)



58 

( فةي هةذا ال عبيةر أربةع تتر  كرر ميةيء لاةا )ذا ال عبير للدالة على الم ع ه و( في هتَْر َ لاا )

واام  ةاع عةن مراد وكا د دال ه علةى الم ةع واضةحة ه أي مع ةى الة ص يكةون إقامةة الحةدود 

شةةرب ال،مةةر واام  ةةاع عةةن الز ةةا واام  ةةاع عةةن اللةةواد واام  ةةاع عةةن الكةةذب ه ويمثةةل لاةةا 

 في هذا ال ص بؤرة ير كز علياا ب اء ال،داب العلوي في  أدي ه مع ى الم ع. (التر )

ه فال ةاء يةود شةديد و أكيةدف ٌر في زيادة مع ى الم ةع ( أثتر ولل ركيب اليو ي للاا ) 

يعدةةي دالةةة القةةوة والشةةدة ه والةةراء يةةود مياةةور مكةةرر ه والكةةاد يةةود شةةديد مياةةور 

 ( ومع اف وهو الم ع .تر ه فيُلحا   اسبا  بين يااد اليواد الم كون م اا اللاا )(4)ا اياري

 

 تعتع -7

))العين وال اء أيون : أحدهما يحي  يدل على مرايعِة كول و،يال ه واآل،ر شيٌء 

الُشبَّان ه ولعله أْن يكون يحيحا  فالول ما حكاف ال،ليل عدَّ يعُد ع َّا  ه وذلك قد قيل من يااد 

ة (( ة بعد مرَّ إذا ردد القول مرَّ
ال ع ع وال ع عةة الاأفةأة وال ع عةة فةي الكةول : أْن يعيةا بكومةه )) (1)

يلة مس  ومةن ب ةاء هةذف اللااةة (2)((وي ردد من حير أو عي ه وقد  ع ع في كومه و ع عه الِعةي

دال اا ال ي  قدل ذكرها مةن  ةردد اليةواد و مةن المع ةى اللوةوي للماةردة يلحةا  دال اةا علةى 

 الم ع . 

تَ لاا ) وورد داا  على ال ردد وال عثر فةي الكةول فةي قولةه البواة  اال في  عبير ( ْعتِعتم 

 ((:  ِ ْم  َواْجعْل ِلذَِوي اْلَحاَجا غ  لَه  ماً ت فَر ِ ُْ ً  فِيِه َشْخَص َ ِمْنَ  قِ ا ْم َمْجِلُاً َعام     َوتَْجِلس  لَه 

ْنتتدَ َ    فَتَتَواَضتتع  فِيتتِه َّ ال تتِذي َخلَقَتت َ  ْم ج  تت َ    َوت قِعتتد  َعتتْنه  ُِ   َحت تتى  َوش تتَرِط َ  َوأَْعَوانَتتَ  ِمتتْ  أَْحَرا

تَ  ْم َغْيَر م  ه  تََكل ِم  تَ لاةا ) اسة عمل اإلمةال  (3)(( ْعتِتعتي َكل َِمَ  م  ذا ال عبيةر للدالةة ( فةي هةْعتِتعتم 

إبا ة دالة ال ردد وال لكؤ في الكول ع د م،ادبة الوالي بسبب ال،ود من سلد ه أي ه  على الم ع

كذلك الدالةة علةى  هذا اللااحمل وليس من الِعي  وعدل اإلفياح ه ويوسدوة حراسه وشرده ه 

وقةد آثةر  (4)ال ردد وااضدراب في الكول   يية للعي وال،ود الذي يييب الضعيد من ال ةاس

                                                           
 .25و22: اليواد اللووية : يُ ار (4)
 . 4/25معيل مقاييس اللوة :  (1)

 . 5/434لسان العرب :) عع(:  (2)

 .53/439 اال البواة : ر (3)

  .17/88: شرح  اال البواة :)ابن أبي الحديد(: يُ ار (4)
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تَ ) لاةا بعض شةراح الة اال الركةون إلةى الدالةة اللوويةة فةي  اسةير ه   ( ع ةد اإلمةالْعتِتعتم 

(5)فيعلاا م حيرة في ال ردد الحايل من حير أو عي.
 

يةود المةيل م يةدر   يةد القيل ال عبيرية ليةواد هةذف الماةردة  لمس وإذا أرد ا أْن ))

قةدرة فةي  مثيةل الحةدث المقيةود )ال ةردد فةي الكةول( وذلةك يحيةل بموحاةة  اقد أكسبا ةاللاا

الحركة  اساا ال ي ياارها الش،ص هي ،رج اليود إذ   دبق ا دباقا   اما  وهذف في مالشا ين 

 (6).ه((كوميرا  مقررا  اليمد وال رايع عن ثالم ردد في الكول فاو يدبق شا يه ك

ا  قدل أنَّ لاا )م   . ي هذا ال ص دلَّ على الم عع ع( ف يُلحُا ممَّ

 في قولةه داا  على الم ع ( تَْعتَع وا) وفي موضع آ،ر من  اال البواة ورد لاا   

َِ  تَْعتَع تواِحيَ  ع وا   ونََطْق   تَقَب    َوتََطل ْع   ِحيَ   ْمِر ِحيَ  فَِشل وافَق ْم   بِاأل: ))   َوَمَضتْي   بِن توِر 

عةةدل و ذا ال عبيةةر للدالةةة علةةى الم ةةع( فةةي هةةتَْعتَع تتوالاةةا ) اإلمةةال  أوردَ  (1)((ِحتتيَ  َوقَف تتوا

اإلفياح واإلبا ة عن المراد ه وهذف الدالة م علقة بعدل قدرة الم كلل على أْن يكون بليوا  فيةيحا  

لس ا  ومويزا  في قوله وهذف الدالة أ،ص من ا عدال القدرة على الكول وال لكؤ وال عثر في الكول 

ص يلحةا أنَّ ماةردة ع د شروعال في الحديث ه أو ،وفال مةن السةلدان وأعوا ةه ه وبةالعودة للة 

) ع عوا( اس عملد للدالة على عدل قدرة ايةرف علةى اإلفيةاح والم دةق السةليل مةن اإلبا ةة عةن 

( تعتعتوا) لاةاب ( الم يةل بضةمير المة كلل ه وقابلةهنطق العالية ه واس عمل لاا )المعا ي واللوة 

حةةا أ َّاةةا  ةةدل علةةى ال ةةي يعلاةةا ضةةدا  لاةةا وبةةالريوع إلةةى الدالةةة المعيميةةة لماةةردة  دقةةد ؛ يل

( يريد  دقد بةالحق نطق الم ديق البليغ من ال اس وهذا المع ى الذي قيد إليه اامال في قوله )

بليوا  مايحا  ه ولك كل  ع ع ل ه وأيابكل العي وعدل اإلبا ة والاياحة فةي القةول ه ل َّكةل ركبة ل 

  (2)البادل ويا ب ل الحق.

ةةا  قةةدل أنَّ لاةةا ) ع عةةوا( د حةةين ع ه أي  دقةةا ةة مذا ال عبيةةر دلَّ علةةى اافةةي هةة يلحةةا ممَّ

 ام  عوا عن الكول .

 اءال  دفقد اي مع فيه يوولل ركيب اليو ي للاا ) ع عوا( دوٌر في إ  اج الدالة ه 

عين يود حلقي مياور من يساعد على إااار شدة الم ع ه وال شديد ماموس يود وهو

                                                           
 . 94ه ومع  اال البواة دراسة ومعيله إبراهيل السامرائي : 15/517:ما اح السعادة  :  اريُ  (5)

 الدالة اليو ية في  اال البواة ه رملة ،ضير مالول ه )بحث م شور ( :  (6)

  . 81-37/80 اال البواة : خ (1)

 .593-592: ألااا الحياة ااي ماعية في  اال البواة ه )أدروحة دك وراف م،دودة(: : يُ ار (2)
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ال عبيرية في  يوير الحركاد واليواد الع ياة بما يحمله اد القيمة ذاليواد ااس مرارية 

ما  وهذاه و ياعة يرسه  (3)من يااد الشدة والقوة والولا ه ال ا ية عن عمق م،ريه

 الم ع .مع ى  عليه اللاا وهو ذي دلَّ ي  اسب وي وافق مع المع ى ال

ومباشرة ه فاللاا في أن دالة لاا ) ع ع( على الم ع في سياق ال اال يريحة والملحوا 

 سياق ال اال ي وافق وي  اسب مع مع اف المعيمي .

 

 

 ج    -8

َيةن  الشةيء يَُي  ةهُ َي  ةا: َسة ََرفُ ه وُكةل  شةيَء ُسة َِر الييل وال ون أيل واحد وهو الس ر ه 

ب كا د  دلق لااةة َعْ َك فقْد ُينَّ َع َكه َوَي َّهُ الليُل يي  هُ َي  ا َوُي و  ا: أي س رف ه ويبدو أن  العر

ةن  الليةل:  ( على كل  ما اس  ر ولل ياار لآل،رين؛ لذا قالوا في "َيةن  عليةه الليةل: سة رفه وي  )َين 

إذا أالله والِي ان: الليةله والَي َةاُن: القلةبه اسة  ارف فةي اليةوده والية ن: القبةر لسة رف الميةده 

يد بةذلك لكثةرة والَي ن: الكانه والي ين: الميده والي يُن: الولد ما دال  هه والَي  ةةُ سةم  في بدن أم 

 (1).أشيارها واس  ارها باا

وكذلك على وزن )فُْعلَة(ه فقالوا: "الُي  ة: الس  رةه والُي َنه والُي  ة: ما واراك من السوح 

 (2)والُي َّة الدرع ه وكل ما وقاك فاو ُي  ك. واس  رد بهه والُي  ة: وكل  ما وقاك ُين  

 ةي ه بةالمع ى الةذي الَُ،ةر اسة عملد فةي ال عبيةر القرآها من يةذر مش قادالوكلمة ينَّ و

عرفد به في الشعر الياهلي ه ولل يدرأ  ويير على دالة الكلمة أو ما أش ق م اا من كو اا  دل 

ل سة ر واام  ةاع فةي على ال،ااء وال س ر واام  اع  ومما ياء مةن يةيغ هةذا اللاةا ليةدل علةى ا

وقولةةه  {16الميادلةةة: } چہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  چ ولةةه  عةةالى :  ةةي قال عبيةةر القرآ

 (3) عالى )ُي َّة( ه أي : يعلوا أيما ال الكاذبة الاايرة وقاية ل اسال وس رة لاا من الق ل.

                                                           
 .25و22: اليواد اللووية : يُ ار (3)
 . 9/701ه ولسان العرب :)ي ن(: 422-1/421:)ين(:مقاييس اللوة  معيل:  يُ ار (1)

 . 9/701ه ولسان العرب :)ين(: 6/22:)ي ن(:العين ك اب:  يُ ار (2)

ه واإلباحة والم ع في القرآن  471: ال دور الدالي بين لوة الشعر ولوة القرآن هعودة ،ليل أبو عودة : يُ ار (3)

 .130:)أدروحة دك وراف م،دودة(الكريل ه 
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( ومش ق ا ه)يُ  فياا لاا وردومن المواضع ال ي  على الم ع  داا   اال البواة  عبير في  ن 

ُ تمَ  َوَمِطي تةً ِلَمتْ  أَْعَملَته  ))في ويد القةرآن  قوله  والس ر ن تةً ِلَمتِ        َوآيَتةً ِلَمتْ  تََو َوج 

تَْْلَمَ  ُْ ْكماً ِلَمْ  قََضى   َوَحِدي اً ِلَمْ  َرَوى َوِعْلماً ِلَمْ  َوَعى ا ه أي أن  هذا القةرآن درع  (4)((   َوح 

ن تةً َحِصتينَةً : )) ه وقولةه  به من الشرور وايةرف رُ  َ  َ سْ يُ وما ع واَق  ِ ج   ِ    َوإِ   َعلَت،  ِمتَ  ا

لََمتْنِ، ُْ َْ يَْبَرأ  اْلَكْلم   فَِإذَا َجاَء يَْوِم، اْنفََرَجْ  َعن ِ، َوأَ ُ ْهم  َو َْ يَِطيش  ال   (5)((  فَِحينَئٍِذ 

ن ةً لاا ) اس عمل اإلمال   فاةي ال عبيةر  ال عبيرين السابقين للدالة على الم ع ( فيج 

والُي  ةة ه ةا م  ع بةه س  ر به من الشرور وايرها ه أي يُ القرآن درٌع واَق يُ  ذاه الول المع ى أنَّ 

ي ذالي ة هي الدرُع الواقي ال وفي ال عبير الثا ي المع ى أنَّ ه  (1)ياءد بمع ى الدرع وما يَُين  به

د  هةذا ال عبيةر ك ايةة عةن ع ايةة   بحاةا أسةباب حيا ةه عَةويُ ال،دةار ه أ ةواع يحمي ويم ع ع ه 

 . 

ن تتة)وكةةذلك ورد لاةةا  فةةي قولةةه  ال البواةةة داا  علةةى الم ةةعبيةةر  اةةفةةي  ع( بضةةل ِ أولاةةا ج 

 ((:ن تََها      َواْلَمْعِرفِتِة بَهتا َعلَيَهتاْقبَتاِل   ِمَ  اإل   َوأََخذََها بَِجِميعِ أَدَبَِها قَْد لَبَِس ِلْلِحْكَمِة ج 

غِ لََهتتا تتِه َضتتال ت ه  ال تِتت، يَْطل ب َهتتا َوالت فَتترُّ ُِ تتبَل  َعْنَهتتا   فَِهتتَ، ِعْنتتدَ نَْف ُْ اسةة عمل  (2)((  َوَحاَجت تته  ال تِتت، يَ

ن تََهالاا ) اإلمال  في هذا ال ص عن يةاة والحديث ه ذا ال عبير للدالة على الم ع ( في هج 

الم قي وياحب العقةل وقةد شةرح ابةن أبةي الحديةد هةذا المقدةع مةن ال،دبةة قةائو : ))الُي  ةة : مةا 

رع و حوها ه ولبس ي ةة الحكمةة قمةع الة اس عةن المشة اياد ه وقدةع  يس  ر به من السوح كالد ِ

ذلك ما ع الة اس عةن أن ييةيباا سةاال الاةو  ه كمةا  م ةع  عوئق ال اس عن المحسوساد ه ف نَّ 

ه فاإلمال في هذا الموضع  يس ثمر مةا  ةدل عليةه  (3) ع الدارع عن أن يييبه ساال الرماية((الدر

ن ة) كلمة لييةرد دال اةا إلةى مع ةى السة ر فةي المةور  ( من مع ةى السة ر فةي المةور الماديةةج 

 ااس  ار مةن سةاال الاةو  والووايةةيكون كذلك  ه فكما يكون ااس  ار من ساال الرماية المع وية

فةي ،دبةة  وا  ، لد  لك الدالة عن الدالة في الموضعين اآل،رين ه وهما قول اإلمال 

تِة أَْوِليَائِتهِ اليااد : ))  ا بَْعد  فَتإ   اْلِجَهتادَ بَتاب  ِمتْ  أَْبتَواِب اْلَجن تِة فَتََحته  َ  ِلَخاص    َوه تَو ِلبَتاس   أَم 

                                                           
 .198/316 اال البواة : خ (4)

 .62/94الميدر  اسه : خ (5)

 . 5/132: : )ابن أبي الحديد( : شرح  اال البواة يُ ار (1)

 .182/263خ اال البواة :  (2)

 .97-10/96(: ابن أبي الحديد :)شرح  اال البواة (3)
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َِ اْلَحِصينَةِ  الت ْقَوى ن ت ه  اْلَو ِيقَة     َوِدْر    ميةثل البحرا ةي فةي شةرحه ه وقةد أشةار ابةن  (4)((   َوج 

ن ةإلى ا  قال مع ى) هذا الكول اس عار لاةا اللبةاس  إذلمادية إلى دال اا المع وية ( من دال اا االج 

رع والُي َّة ثل رش  ااسة عار ين ال،يةر ين وويةه المشةاباة أن بويةد الحيةا ة والوثاقةة  والد ِ

إل سان ي قي شر العدو أو سةوء العةذاب يةول القيامةة كمةا ي قةي بثوبةه مةا يؤذيةه مةن حةَر وبةرَد ه ا

َِ بِتَْقتَوى :))  ه وكةذلك قةول اإلمةال (5)وبدرعه وي  ه ما ي،شاف من عدوف أ وِصتيك ْم ِعبَتادَ 

َِ َعلَيك مْ  َِ َحق ك مْ  َِ فَِإن َها َح    وِجبَة  َعلَى  تتَِعين وا بَِهتا    واْلم  ُْ تَِعي نوا َعلَيَها بِاَِّ و تَ ُْ   وأْ  تَ

ن تة   َِ. فَتإ   الت ْقتتَوى فِت، اْليَتوِم اْلِحتتْرو  َواْلج  ه فاإلمةةال   (1)((   َوفِتت، َغتٍد الط ِريت   إلَتتى اْلَجن تة َعلَتى 

 ن ة) قد اس عار لاا ه وعليه ف ن  (2)أيضا  ( في هذا الموضع للدالة على الس ر المع وي الج 

ن ة) لاا  دلَّ على الم ع وييوه الم، لاة قد  (ج   )ا من هذا أنَّ لاا والملحوه  على الم ع دلَّ ( الج 

 المع وي.ب وعيه المادي و

 ه فةةالييلو أكيةةدف زيةةادة مع ةةى الم ةةع ٌر فةةي أثةةومشةة قا ه ( جتت   ولل ركيةةب اليةةو ي للاةةا )

فياا شيء من  ضل بعد يود الييلالحركة ه و (3)يود شديد مياور يعدي دالة القوة والشدة

بةين  فةيُلحا ال  اسةب ذف اليااد  عدي زيادة في مع ةى الم ةعهوه ه شديد في ال ون ه والال ا،يل 

 . ( ومع اف وهو الم عج   يااد اليواد الم كون م اا اللاا )

مةن مع ةى لاةا )يةن( ومشة قا ه فةي سةياق الة اال دال ةه علةى الحمايةة والم ةع  ىوالم يلَ 

 كون دال ه على الم ع في سةياق الة اال  ذاالمع ى ي  اسب مع مع اف المعيمي ه وبا ذاوالس ر وه

 دالة يريحة ومباشرة .

 

 حبس -9

                                                           
 .27/69خ  اال البواة : (4)

 .131السالكين ه ابن ميثل البحرا ي :  ميباح : ا، يار يُ ار (5)

  .191/284 اال البواة : خ (1)

 .11/211: ه حبيب   ال،وئي  : م ااج البراعة في شرح  اال البواة يُ ار (2)

 .25و22: اليواد اللووية : يُ ار (3)
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الحاء والباء والسين ه يقال : حبس ه حبسا  ه والحبس : مةا وقةد ه يقةال : أحبسةد فرسةا  

والحةةبس ميةة ع المةةاء الةةذي يحبسةةه والحبةةاس    فةةي سةةبيل   ه والحةةبس : الم ةةع مةةن اا بعةةاث 

  (4)يمع ه وال حبيس يعل الشيء موقوفا  على ال أبيد ه يقال : هذا حبيس في سبيل  .

حبسةةا  ه فاةةو محبةةوس وحبةةيس ه واح بسةةه وحبسةةه أمسةةكه عةةن وياةةه وحبسةةه يحبسةةه 

 (5)والحبس ضد ال ،لية.

ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  چ  قال  عالى : هن الكريل اللاا )حبس( للدالة على الم عواس عمل القرآ

المائةةةةةةةدة: } چژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   

  (1)ه وقد اي ماع ال اسل َّ ؛ { أي  م عو اما و وقاو اما من بعد يوة العير 106

إِ   ََ :)) فةةي قولةةه داا  علةةى الم ةةع ( فةةي  عبيةةر  اةةال البواةةة َحتتْبِس ورد لاةةا )و

ُ ي ِئَِة بِنَْقِص ال  َمتَراِ   َوَحتْبِس اْلبََرَكتاِ   يَْبتَِل، ِعبَادَه  ِعْندَ األ َوإِْغتًَِ  َختَوائِِ  اْلَخْيتَراِ   ْعَماِل ال

ر   تَذَك ِ ْقِلع   َويَتَذَك َر م  ذا ال عبير ( في هَحْبِس لاا ) اس عمل اإلمال  (2))(ِليَت وَب تَائِب   َوي ْقِلَع م 

م ع البركاد وحارها من المور ال ةي يب لةي   باةا عبةادف  ه أي مع ى ال صللدالة على الم ع 

 ويعملون السيئاد.ع دما يعيو ه 

َُا) اورد لااو ةا سةبقا ما( في موضع آ،ر من ال اال وا  ، لد دال اَحبِيسو َحبَ  ماعمَّ

َِ  )): على الم ع في قول اإلمال  نيدا   ماه أي أ َّا ُ توِل  ْرَمتةَ َر وَ  ح  ترُّ وا يَج   ()فََخَرج 

ِهيَ   تََوج ِ َُتاءَ  بَِها إِلَىَكَما ت َجرُّ األَمة  ِعْندَ ِشَرائَِها  م  تا نِ َُ ه َما فِت، ب ي وتِِهَمتا  َوأَْبتَرَوا اْلبَْصَرِة  فََحبَ

 َِ ُ وِل  َما َوِلغَْيِرِهَما  ()َحبِيس َر تالااةي ) اسة عمل اإلمةال  (3)((لَه  َُ ( فةي َحبِتيسو َحبَ

ضمير ال ث ية للزبير ودلحة ه أي حبس الزبيةر ودلحةة  سةاءهما وذا ال عبير للدالة على الم ع ه

( وإ َّما عبَّةر اإلمةال عائشةه والمقيود باا ) ()في بيو اما بالمدي ة وأاارا حبيس رسول   

 ه وكةل  واحةدة  َحبيس: فعيل بمع ى ماعول يس وي فيةه المةذكر والمؤ ةثع اا بحبيس ه و

؛ لنَّ  اةا فةي حيا ةهأن يمس ةاا بعةدف كأ َّ  لحةدي كا د محبوسة لرسةول   ا ييةوز ب من  ساء ال

                                                           
 . 216ه ومارداد ألااا القران : )حبس(: 128/ 2مقاييس اللوة : )حبس( : معيل:  يُ ار (4)

 .9/752: لسان العرب :)حبس(:  يُ ار (5)

 .135-134: اإلباحة والم ع في القرآن الكريل ه )أدروحة دك وراف م،دودة(: يُ ار (1)

 .143/199خ اال البواة :  (2)

 .172/247خ الميدر  اسه : (3)
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ل َّاةةا حبسةةد عةةن ؛ المةةرأة شةةأ اا أْن  حةةبس فةةي البيةةد وا  ،ةةرج م ةةه إاَّ للضةةرورة ه وكةةذلك 

  (4).()الزواج بوير ال بي 

ا  قدَّل أنَّ لاا )  اه أي م عةا  سةاءهما مةن ال،ةروج وحاةر ( دلَّ على الم عحبُايُلحُا ممَّ

رسةول     ص  اسةه علةى الم ةع ه أي أنَّ زوج( في الحبيسعلياما ال،روج ه وكذلك دلَّ لاا )

() .سميد بحبيس ؛ ل َّاا ُم ِعْد من الزواج وال،روج 

تابِ حَ وكذلك ورد لاا )  َُ ً فةي قولةه داا  علةى الم ةع ( فةي موضةع آ،ةر مةن  اةال البواةة ا

 :(( وا ً بِاأل َوبَتاِدر  تتا ُِ تتراً نَاك ً  ْعَمتتاِل ع م  ً    أَْو َمَرضتتاً َحابُِتا   فَتتِإ   اْلَمتتْوَ     أَْو َمْوتتتاً َخاِلُتتا

بَاِعد  ِطي اتِك مْ  ر  َشَهَواتِك ْم  َوم  َكد ِ ً لاا ) اس عمل اإلمال  (1)(( َهاِدم  لَذ اتِك ْم  َوم  َُا ذا ( في هَحابِ

ً والمقيود بـ)ه  الم عال عبير للدالة على   (2)كل ويمة عكل مةن العمةلاةريحأنَّ المرض ( أي حابُا

 يُلحُا من مع ى ال ص دالة لاا )حابسا ( على الم ع ه أي أنَّ المرض يم ع ويحار من العمل.

 ذفوهةة اق الةة اال دال ةةه علةةى الم ةةعوالملحةةوا مةةن مع ةةى لاةةا )حةةبس( ومشةة قا ه فةةي سةةي

 كةون دال ةه علةى الم ةع فةي  ذاالدالة    اسب مع الدالة المعيمية والقرآ ية للاا )حةبس( ه وباة

 سياق ال اال دالة يريحة ومباشرة .

 

 حجب -11

وَحَيَب  الحاء والييل والباء ه أيل واحد وهو الم ع ه يقال حيب ه عن كذا ه أي م ع ه ه  

ةة ُر ه وكةةل  مةةا حةاَل بةةين شةةيئين ِحيةةاٌب ه واليمةةُع ُحُيةةٌب ه  الشةيَء : َسةة ََرفُ ه والِحَيةةاُب : الس ِ

والَحْيب الحياب : الم ع من الويول ه يقال :حيبةه حيبةا  وحيابةا  ه والحايةب المةا ع مةن 

ةه واليةل فيةه يسةٌل أي: م َعةهُ ل ةه يم ةع المشةاهد -قَ َةلَ  -َحَيبَه َحْيبا  من بابو (3)السلدان

والَحْيب  (4).حايٌز بين عي ينه ثُلَّ اس عمل في المعا ي فقيَل: المعييةُ ِحياٌب بيَن العبِد ورب ِه

                                                           
ه وشةةةرح  اةةةال البواةةةة )عبةةةاس  11/370ه وما ةةةاح السةةةعادة: 3/476: فةةةي اةةةول  اةةةال البواةةةة : يُ اةةةر (4)

 . 3/115الموسوي(:

 .230/351خ  اال البواة : (1)

 . 3/419:  وضي   اال البواة : يُ ار (2)

 .220ـ219ه مارداد ألااا القران :)حيب(:  2/143مقاييس اللوة :)حيب(:  معيل:  يُ ار (3)

 .7/321: ه علي ،ان الشيرازي  رياض السالكينوه 1/121 )حيب(:الميباح الم ير::  يُ ار (4)
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:هو م ع ش،ص معين عين ميراثه إما كله أو بعضه ه بويود ش،ص آ،ةر ه ويسةمى الول 

  (5)َحْيب حرمان ه والثا ي : َحْيب  قيان

 :الم ع والحيز كما فةي قولةه  عةالى ( للدالة علىب  اجَ حِ ) لاان الكريل وقد اس عمل القرآ
يم ع من  ...أي بين الاريقين حياب ه وهو السور)){ 46العراد: } چچ  چچ  ڇ  ڇ   ڇ چ

 (1).((ويول أهل ال ار للي ة

تتب  ) وورد لاةةا ج   )):علةةى الم ةةع فةةي قةةول اامةةال  ( فةةي  عبيةةر  اةةال البواةةة داا  ح 

تَلَف ِع و َ  ه ْم  م  َُة  د ونَه  أَْبصار  ةِ  نَاِك تب  الِعتو  ج  تْم ح  ْم َوبَْيَ  ِمْ  د ونَه  وبَة  بَْينَه   تَْحتَه  بِبَْجنَِحتِِهْم  َمْضر 

تتْم بالت ْصتتِويرِ  تتوَ  َرب ه  تتتَار  الق تتْدَرِة  َْ يَتََوه م  ُْ فةةي هةةذا الةة ص لاةةا   ذكةةر اإلمةةال (2)((  َوأ

ب  ) ج  يح مل أن  كون هذف الحيب والس ار حقيقية ه وقد ضرباا    عالى بي ال وبين من ))( وح 

دو اةةل لمةةا يعلةةل مةةن الميةةلحة ه و  بياةةا  علةةى علةةو الدريةةة ه ويح مةةل أْن  كةةون ميةةازاد ه وا 

ةن سةواهل ه ا يعلةل  ةن دو اةل و مييةزهل عمَّ حياب ه اك وا س ر ه وإ ما الورض هو بعدهل عمَّ

ويلحا  (3)((ال مضروب عليال بحيب وأس ار ه فو يحيد بحقيقة حالال إا    عالىحالال ه كأ َّ 

الورض ذا ه وهو إييادف )سبحا ه( حايزا  وما عةا  ) الحقيقية والميازية (  ؤدي أنَّ كو الدال ين 

بين من  ميز من الموئكة ه وار اعةد دري ةه ه وبةين مةن هةل دو اةل ه سةواء أكةان هةذا الحةايز 

ب  يا  أو مع ويا  وهذا ما ييعل لااة )ماد ج   ( لاا دالة على الم ع .ح 

تتب  وكةذلك ورد لاةةا )   ج   :)) فةةي قولةةه داا  علةى الم ةةع ( فةي  عبيةةر  اةةال البواةةة ح 

يَتة ْْ وِف ِمْ  َغْيتِر ر  دَائِمتاً  إِْذ َْ   ال تِذي لَتْم يَتَوْل قَائِمتاً    اْلَختاِلِ  ِمتْ  َغْيتِر َرِوي تة اْلَحْمد  َِّ اْلَمْعر 

تتاَ َُ تتب  ذَا   إِْرتَتتاَ  َوَْ لَْيتتل  دَاَ  َوَْ بَْحتتر   ج  تتَماء  ذَا   أَْبتتَراَ  َوَْ ح  اسةة عمل اإلمةةال  (4)(( َُ

 ( ب  لاا ج  والمقيود ه ا بالحيب الحيب ال ي ،لقاا ذا ال عبير للدالة على الم ع ( في هح 

 ر  فياا أبوابا  أو ،روقا  يمكن لحد أْن ي مكن م اا ه أي    عالى ثاب ة محكمة الحياب ه إذ ا 

تب  لحا من هةذا دالةة لااةة )يكشد ما س ر ه من المأل العلى ه ويُ  ج  ( ال ةي هةي يمةع حيةاب ح 

 على الس ر والم ع في هذا ال ص .

                                                           
 .111: ال عريااد : يُ ار (5)

: اإلباحةة والم ةع فةي القةرآن الكةريل ه )أدروحةةة  يُ اةره و 1/447يةاوة ال ااسةيره محمةد علةي اليةابو ي : (1)

 .136دك وراف م،دودة(:

 .1/41خ  اال البواة : (2)

 . 1/143الديباج الوضي :  (3)

 .123-90/122خ  اال البواة : (4)
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َوأََحَصتى :)) فةي قولةه داا  على الم ةع ( في  عبير  اال البواة ِحَجاب  وورد لاا )

وه   تَْفتِح  ُْ َُانَه  إِلَْيك ْم  فَا وه   إِْح تَْنِجح  ُْ وه   َوا تَْمنِح  ُْ   فََما قََطعَك ْم َعْنه  ِحَجاب   َوَْ    َواْطل ب وا إِلَْيِه َوا

 ذا ال عبير للدالة على الم ةع( في هِحَجاب  لاا ) اس عمل اإلمال  (1)((أ ْغِلَ  َعْنك ْم د ونَه  بَاب  

( فِعتالعلى ييوة ) (ِحَجاب  )( أي لل يم عكل ع ه ما ع ه وورد لاا نه حجابيقطعكم علم فقوله )

ة اام  ةاُع واإلبةةاُء اليةيومةن معةا ي هةذف  نَّ ا السةياق ؛ لذفيةه زيةادة و أكيةد لمع ةى الم ةع فةي هة

  (2).والمباعدةُ 

تتب  ولاةا ) ج  يةةااد ( مةةن اللاةةاا ال ةةي  م ةةاز بقةوة اليةةرس وشةةد ه و لحةةا   اسةةبا  بةةين ح 

 اليةيل الشةديد المياةور ه والبةاء اليواد الم كون م اا اللاا ومع اهةا ه فقةد اي مةع فيةه يةود

يساعد علةى إااةار شةدة الم ةع هإضةافة إلةى حركةة  (3)وهو يود شاوي ا اياري شديد مياور

و ا،يل الضل الم  ابع الذي فيه شيء من الشدة وهذا الضل الم  ابع في ب ية اللاا بما فيه من شدة 

تب  على كل حروفه إ ما يعبر عن الشدة والقوة بما ي  اسب مع مع ى لاةا ) ج   ( فةي السةياق وهةوح 

 .الم ع مع ى 

 ذف( ومشةة قا ه فةةي سةةياق الةة اال دال ةةه علةةى الم ةةع وهةةبَ َجتتحَ والملحةةوا مةةن مع ةةى لاةةا )

 كةون دال ةه علةى الم ةع فةي  ذا( ه وباةبَ جَ حَ الدالة    اسب مع الدالة المعيمية والقرآ ية للاا )

 سياق ال اال دالة يريحة ومباشرة .

 

 حجو -11

الحةةاء واليةةيل والةةزاء أيةةٌل واحةةدٌ مدَّةةرد القيةةاس ه وهةةو الحةةول بةةين الشةةيئين ه وذلةةك ))

قولال : حيزد بةين الةريلين ه وذلةك أْن يم ةع كةل واحةد م امةا مةن يةاحبه ه والعةرب  قةول : 

وإ مةةا سةةميد الحيةةاز حيةةازا  ل اةةا حيةةزد بةةين  يةةد ه أي احيةةز بةةين القةةول ...)حيازيةةك( 

 (4).((والسراة

                                                           
 .195/309خ  اال البواة : (1)

ه ابةةةةن ه وشةةةةرح الشةةةةافية 583:ه ابةةةةن ق يبةةةةة ه وأدب الكا ةةةةب  12-11/ 4: ه سةةةةيبويه الك ةةةةاب  : يُ اةةةةر (2)

 .154-1/153:الحايب

 .25و22: اليواد اللووية : يُ ار (3)

 . 2/139مقاييس اللوة :)حيز( : معيل (4)
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( للدالةةة علةةى الم ةةع وكو امةةا حتتاجوي ( ه ولاةةا )حتتاجواً القةةران الكةةريل لاةةا )اسةة عمل و 

ں  ڻ  ڻ  ٹ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ    چ :  حائو  بةين الشةيئين قةال  عةالى

أي ويعل بين المياف العذبةة والمالحةة فايةو  وما عةا  يم عاةا مةن  )) {61ال مل: } چڭ  ڭ   ڭ  ۇ  

  (1).((ماء البحار المياف العذبة دُ سِ اْ اا، ود لئو يُ 

إِ   َمتْ   :)) فةي قولةه  داا  على الم ةع( في  عبير  اال البواة ه  تَحَجوَ د لاا )ورو

َحْ  لَه  الِعبَر   ا بَتْيَ  يَدَْيتِه ِمتَ   َصر  تِم الشُّتب َها ِ   ه  تت  َحَجوَ  الَمت ً  ِ َعم  أوردَ  (2)(( الت ْقتَوى َعتْ  تَقَحُّ

ومع ةى الة ص أنَّ ال قةو  هةي ه  ذا ال عبيةر للدالةة علةى الم ةع( في هه  تَحَجوَ لاا ) اإلمال 

الحايز والما ع عن ار كاب أي شباة يمكن من ،ولاا أْن ير كب معيةية أو ي حةرد إلةى ايةر 

 (3)ا هو يري  في الم ع وال حريل. َّة ال،ديئة والعقوبة زيادة  على مه ويقد ع د ما ما أراد  
 

ا  قدَّل أنَّ لاا )حيز ه( في ه ه أي م ع ةه ال قةو  عةن  ذا ال عبير دلَّ علةى الم ةعيُلحُا ممَّ

 الد،ول في موارد الالكة .

 :)) فةي قولةه ع داا  علةى الم ة( في  عبيةر  اةال البواةة اْلَحاِجوَ وكذلك ورد لاا )

توا أَْهتَل التذُّن وِب َواْلَمعْ  ُ تًََمِة أَْ  يَْرَحم  ِصتيَِة  َوإِن َما يَْنبَِغ، ألْهِل اْلِعْصَمِة َواْلَمْصن و ِ إِلَتْيهْم فِت، ال

تْم َعتْنه مْ  ال تِذي َعتاَب أََختاه  َوَعي تَره    فََكْيتَف بِاْلعَائِتِب  َويَك َوَ  الشُّْكر  ه َو اْلغَاِلَب َعلَْيِهْم َواْلَحتاِجَو لَه 

والمع ةى أنَّ ه  ذا ال عبير للدالة على الم ةع( في هاْلَحاِجوَ لاا ) اس عمل اإلمال ( 4)(( بِبَْلَواه  

وا هذا الشكر هلل ي بوي أْن يكون ما عا  وحايزا  عن أولئةك العيةاة الةذين ار كبةوا المعيةية و عةد  

( 5)حدود   ه في كشد سوآ ال.
 

بييوة اسل الااعل )فاعل( له دالة على الثباد ممةا يُعدةي زيةادة ( اْلَحاِجوَ وورود لاا )

 السياق . هذافي مع ى الم ع في 

 :)) فةي قولةه داا  علةى الم ةع ( في  عبيةر  اةال البواةة َحَواِجوِ وكذلك ورد لاا )

َجل ًَِِ  نِعَِمِه   َوق ل وب رائِدَة وِجبَاِ  ِمنَنِِه  َوَحتَواِجِو َعافِيَتِتهِ ألْرَواقَِها  فِ، م  َوقَتد َر لَك تْم أَْعَمتاراً  َوم 

                                                           
 .141:ه )أدروحة دك وراف م،دودة( ن الكريلآ: اإلباحة والم ع في القر يُ اره و 2/415ياوة ال ااسير : (1)

 .16/57 اال البواة : خ (2)

هوشةةرح  اةةال البواةةة  1/299ه وشةةرح  اةةال البواةةة )البحرا ةةي(: 1/298: فةةي اةةول  اةةال البواةةة : يُ اةةر (3)

 .1/157)عباس الموسوي(:

 .140/197خ  اال البواة : (4)

 .2/415ه وشرح  اال البواة )عباس الموسوي(: 2/336:  وضي   اال البواة : يُ ار (5)
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( َحتَواِجوِ لاةا ) أوردَ اإلمةال  (1)(( َُتََرَها َعْنك ْم  َوَخل َف لَك ْم ِعبَراً ِمْ  آ َاِر اْلَماِضيَ  قَتْبلَك مْ 

ه سةبحا ه أ َّةوالمع ةى ه  الم ةعذا ال عبير للدالةة علةى ( في هحاجوبييوة اليمع وهي يمع للاا )

و عالى يعل لاذا اإل سان عافية  حيزف عن المرض و م ع سةقوده فةي أيةدي العلةل وهةذف  عمةة 

. س حق الشكر
 السياق . ذاهوورود اللاا على ييوة اليمع يعدي زيادة في مع ى الم ع في ( 2) 

ةا  قةدل أنَّ لاةا )  ه أي أنَّ العافيةة  م ةع  الم ةعذا ال عبيةر دلَّ علةى ( فةي هةحتواجويُلحُا ممَّ

 المضار .

( ومش قا ه دوٌر في زيادة و أكيد مع ى الم ع ه فقد اي مع حجوولل ركيب اليو ي للاا )

والةزاء يةود مياةور  (3)لك من اليواد المياورةذالييل وهو من الحرود الشديدة ه ويعد ك

فةةيُلحا   اسةةبا  بةةين يةةااد اليةةااد  عدةةي اللاةةا شةةدة وقةةوة   فذهةةه و (4)مةةن حةةرود اليةةاير

 الم ع .مع ى ( ومع اف وهو حجواليواد الم كون م اا لاا )

الدالة  ذفوه اق ال اال دال ه على الم ع( ومش قا ه في سيحجووالملحوا من مع ى لاا )

 كةون دال ةه علةى الم ةع فةي سةياق  ذاه وباة (حجتو)   اسب مع الدالة المعيمية والقرآ يةة للاةا 

 ال اال دالة يريحة ومباشرة .

 حد   -12

 

الاَْيل بةين الشةيئيِن لةئوَّ ي،ة لد أحةدهما بةاآل،ره ويمعةه الم ع و المااول اللوويالَحد  في 

ه وم اةةا حةةدود  ه وحةةدود    كةةل  شةةيء م  اةةاف؛ ل  ةةه يةةرد ف ويم عةةه عةةن ال مةةادي حةةدوده َوَحةةد  

 عالىه الشياء ال ي بي ن  حريماا و حليلااه وأمر أاَّ ي عد   شيٌء م اا في ياوز إلى اير ما أمةر 

اةا  اايةاد  اةى   عةن ل َّ ؛ فياا أو  اي ع هه م اا من م،الا اةاه واحةدها َحةد ه وسةمي د حةدود ا 

 (5) . عد ياا

                                                           
 .83/110خ  اال البواة : (1)

ه وشةةةةرح  اةةةال البواةةةة )عبةةةةاس  2/589ه والةةةديباج الوضةةةي : 1/345:  وضةةةي   اةةةال البواةةةةة : يُ اةةةر (2)

 .1/482الموسوي(:

 .203و173 بشر : علل اليواد ه كمال (3)

 .22: اليواد اللووية : يُ ار (4)

 .800-11/799ه ولسان العرب :)حدد(: 2/3مقاييس اللوة :)حدد(:  معيل:   يُ ار (5)
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ا فةي مةل هرِمةأُ  ةرك مةا ور حاةلى للردع عةن ار كةاب مةا    عازواير وضعاا ))و هي أ

يعةل    عةالى مةن زوايةر الدبع من موالبة الشاواد الملاية عن وعيةد اآل،ةرة بعايةل اللةذةه ف

 ( 1)((و،ياة من  كال الاضيحةه ما يردع به ذا الياالة حذرا  من ألل العقوبة الحدود 

هو الاايل بين الحول والحراله كالشيء الذي يايل بةين اث ةين وسةمي د العقوبةاد  فالحد  

ي بةه ل َّ ؛ حدود ا  اا  حد ه أي  م ع من إ يةان مةا ُيعلةد عقوبةاد م اةاه مثةال ذلةك َحةد  ال،مةر سةم 

 ( 2).لكو ه ما ع ا لم عاديه عن معاودة مثله وما ع ا لويرف أن يسلكه

حدود  : أي حول    على: ومش قا ه في القرآن الكريل وياءد داا ه (حد  ) لاا وردو

ەئ  وئ  چ  عةالى:  هلةوقوه  { 187البقةرة: } چ  ڑ  ک  ک  ک  کگ چ :وحرامهه وم ةه قولةه  عةالى

وقيةةةل: حةةةدود  : مةةةا حةةةد ف ه   { 229البقةةةرة: } چوئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  

ي عةد   علياةةاه كالمواريةةث المعي ةة و ةةزويال الربعةةة و حةو ذلةةك ممةةا حةةد ف وقةد رفه فةةو ييةةوز أن 

  .(3)ال قيان وا و ييوز فيه الزيادةالشرع ف

 الم ةع فةي قولةه  اال البواةة ويةاءد داا اةا علةى عبير في ومش قا ه ( حد  ) لاا وورد

 :((  ًَ َ اْفتََرَض َعلَْيك ْم فََرائَِض فَت  ِ ًَ تَْعتَتد وَها َو نََهتاك ْم إِ   ا تد وداً فَت ت َضتي ِع وَها َوَحتد  لَك تْم ح 

ًَ تَْنتَِهك وَها تد وداً و حد  ) يلاا اس عمل اإلمال  (4)((َعْ  أَْشيَاَء فَ ذا ال عبيةر للدالةة ( فةي هةح 

ه ور،ص  ه ااياد ما أباحه من  عم))اا ذهب البحرا ي  في  اسير )الحدود( إلى أ َّ ه وعلى الم ع 

 ( 5)((ما ياوز حدودف من المحرماد والرذائل: اى ع اا فيه والشياء الم 

رة ايةةر ر  كةةل  الحكةةال الشةةرعية المقةة اةةاالمةةراد م )) ال،ةةوئي  إلةةى أنَّ حبيةةب   وذهةةب 

مةاد مةن أحكةال القضةةاء والدةوق وال كةاح واإلرث وايرهةا ه وم ةه قولةةه ( 6)((الوايبةاد والمحر 

 ((:  فِتتيك م  ال  قَتتَل اأْلَْصتتغََر  قَتتْد َرَكتتْو   فِتتيك ْم َرايَتتةَ أَلَتتْم  ْ أَْعَمتتْل فِتتيك ْم بِال  قَتتِل اأْلَْكبَتتِر  َوأَتْتتر 

                                                           
 (.1)هامش :. 221السلدا ية ه محمد بن الحسين الاراء :حكال ال (1)

 . 112: ال عريااد :  يُ ار (2)

: ألاةاا الدولةة وشةؤو اا فةي  يُ اةره و 370: ه محمد بن أبي الا   البعلةي المدلع على أبواب المق ع :  يُ ار (3)

ليةةةةة ال ربيةةةةة ه دراسةةةةة داليةةةةة ه علةةةةي شةةةةعون سةةةةلدانه اليامعةةةةة المس  يةةةةرية / ك  اةةةةال البواةةةةةك ةةةةاب 

 . 108:)أدروحة دك وراف م،دودة(ه  ل(2012هـ/1433)

 .105/487ح اال البواة :  (4)

 .5/294شرح  اال البواة ه )البحرا ي( :  (5)

 .21/181: ه حبيب   ال،وئي  م ااج البراعة في شرح  اال البواة (6)
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تت ك م  اْلعَافِيَتةَ ِمتْ  َعتْدِل، ُْ ِل َواْلَحتَراِم  َوأَْلبَ ًَ د وِد اْلَح يَماِ   َوَوقَْفت ك ْم َعلَى ح  اسة عمل اإلمةال  (1)((اإْلِ

 ( د ودِ لاا هةي الياةاد الاايةلة بي اةا ))الحةدود وه ذا ال عبيةر للدالةة علةى الم ةع ( في هح 

وبذلك  كون ه إلى أ  ه قد بي ن الاروع وشرح الحكال  ه وهي إشارة م ه  (2)((وبين ايرها

ك ضمن ؛ ل  ه لو فعل  ها المكل د فو ي ياوزها أو ي،رج ع اادائر الحدود هي ألُُدر ال ي ي حر 

  (3).ذلك يُحاسب علياا

يَمتا َ  :))  عليةل فةرض إقامةة الحةدوده بقولةه   اإلمةال وقد بةي ن ِ   اإْلِ  فَتَرَض ا

ْرِ   د وِد إِْعَظاماً ِلْلَمَحتاِرمِ ... والجهاد عواً لًًُم ... وتَْطِهيراً ِمَ  الش ِ وذلةك )) ه (4)(( إِقَاَمةَ اْلح 

وإقامةة  (5)((كثيٌر من ال اس عن المعايي ال ي ييةب الحةدود فياةال  ه إذا أقيمد الحدود ام  ع ؛ 

الحةةدود هةةي يةةزء مةةن ال اةةال القضةةائي  فةةي اإلسةةوله الةةذي هةةو  اةةال إيةةوحي ل ةةواحي الحيةةاةه 

واإليوح يس دعي العقوبة للردع عن اليرائل والاواحشه وم اةا القةذد والز ةا والسةرقة وقدةع 

 . (المحارمي ال ي أشار إلياا اإلمال بكلمة )الدريق وشرب ال،مره وهذف المحرماد ه

( الةةواردين فةةي ال يةةوص السةةابقة  حتتدود( و)حتتد  وع ةةد ال اةةر لل ركيةةب اليةةو ي للااةةي )

يحكةي  (6)( فياما مر ين ه وهو يود أس ا ي لثوي ا ايةاري مياةورالدال لحا  كرار يود )

لألحةداث القويةة والشةديدة بمةةا هةذا اليةود ع ةد د،ولةه الماةردة أو الماةرداد فةي سةياق ال عبيةر 

يملكةةةةه مةةةةن يةةةةرس شةةةةديد وع يةةةةد وهةةةةذا ي  اسةةةةب ودالةةةةة اللاةةةةا  ه وهكةةةةذا بةةةةرزد قيمةةةةة 

  (ال عبيرية ب مثيله مع ى الم ع .الداليود)

ةةا  قةةدَّل أنَّ لاةةا )حةةدود( قةةد وردد فةةي ال يةةوص الثوثةةة بلاةةا واحةةد ودااد و يُلحةةا ممَّ

الدالةة  ق ةرب مةن  هةذفه وم، لاة  حةددها سةياقاد الة ص إاَّ أنَّ الدالةة اليامعةة لاةا هةي الم ةع 

ي ورد فيةه ذدال اا المعيمية والقرآ ية ب سبة معي ة و ، لد ب سبة أ،ر  ه أي بحسب السياق الة

 اللاا .

 

                                                           
 .87/120خ  اال البواة : (1)

 . 6/381: الحديد(:)ابن أبي شرح  اال البواة  (2)

 . 5/282: (الموسوي) :: شرح  اال البواة يُ ار (3)

 .252/512ح  اال البواة : (4)

 . 19/88(: ابن أبي الحديد شرح  اال البواة:) (5)

 .25و22: اليواد اللووية : يُ ار (6)
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 محر   -13

الحةةاء والةةراء والمةةيل أيةةٌل واحةةدٌ ه وهةةو الَمْ ةةُع وال َشةةديدُ . فةةالَحراُل : ِضةةد  الَحةةوِل ))

ل على ايِر  ن ولل يُليَّن بَعد . والَحريُل : َحريُل البِئْر ه وهو ما َحولاا يَُحرَّ ل الذي لل يَُمرَّ ...والُمَحرَّ

ل أْن يُحةِدث ياحباا أْن يَحاَر فيه . والَحَرمان : َمك ة والمدي ة ه ُسم   يا بذلك لُحرَم ِاما ه وأ  ةه ُحةر ِ

ُيةُل  ةيد  ؛بةالَحال فياما أو يُْؤَو  ُمحةِدٌث . وأْحةَرَل الرَّ ل عليةه مةا كةان َحةوا  لةه ِمةَن اليَّ ل َّةه يَُحةرَّ

بلوةة ه والَحةَراُل :   (2) يَْحةُرُل ُحْرمةا  وَحَرامةا   الشةيء هه ويُقال : َحةُرَل َعلَية (1)((وال ساء واير ذلك

.قريش ه والِحْرُل بلوة هذيل
 (3)  

وقةةال الاةةارابي  : الُحةةُرُل : يمةةُع َحةةَرال
والحةةرال : هةةو مةةا دلةةب الشةةارع مةةن المكلةةد  (4)ه 

الكد عن فعله دلبا  يازما  ه بأْن  كون يةيوة دلةب الكةد  اسةاا دالةة علةى أ َّةه حة ل ه أو يكةون 

واليةل فةي  ه (5) ي ر ةب علةى الاعةل عقوبةة ال اي عن الاعل مق ر ا  بمةا يةدل علةى أ َّةه حة ل ه أو

وال ةي  اسةد الحةال أو يةذهب الَحْرل : الم ع ه كأنَّ الُمْحةِرل ُمم  ةع مةن الشةياء ال ةي م عاةا الشةرع 

  (6)ل َّال يحيون وهل يدركون ما للبيد من حرمة وهيبة. بثوابه ؛

بالسريا ية والعبريةة بمع ةى اس عمل وه سورالبالحبشية بمع ى ( حرام)ل اللاا مِ عْ وقد اس ُ 

وهذا يدل على أنَّ للاا الحرال دالة على الم ع ه ( 7)وضع فون الشيء ا بمع اف الحبشي اايلي

و بمع ةى الوضةع الةذي هةو ايةر أييد الشيء ويم ع عن ويول مةا فيةه قوية كقوة السور الذي 

 . الم أيل بمااهيمه اليل ه

للدالة على الم ع وال شديد ه والم عة وضدَّ الحةول  ن الكريل اللاا )حرل(واس عمل القرآ 

ل ه حرم ا ه حرماا ه حرموا ه  حرل ه  حرمةوا ه يحةرل ه  من ،ول الييغ الم، لاة اآل ية :)حرَّ

يحرمون ه يحرمو ه ه حُرل ه حرمد ه حرما ه حرال ه حرامةا ه حرمةاد ه محرمةا ه محرمةة ( 

                                                           
(1)

 . 2/45ل(: مقاييس اللوة :)حرَّ  معيل 

 .147: أديب محمده ه ومعيل الايي  من اللاياد العربية 3/244:)حرل(:  والمحيد العال المحكل:يُ ار (2)

 . 2/78ه ومعيل لواد القبائل والميار :  37: ك اب اللواد في القرآن :  يُ ار (3)

 محمد. 1/323اريب الحديث ه ال،دابي : و ه1/263: : ديوان الدب يُ ار (4)

 .125:ههيثل هول يولالمعيل ميدل  :  يُ ار (5)

 . 163:  : ال دور الدالي بين لوة الشعر ولوة القرآن يُ ار (6)

 .64-63هاشل الدعان:هساهمة العرب في دراسة اللواد السامية يُ ار : م (7)
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الكةريل اسة عماا  واسةعا  ه وذلةك للدالةة علةى الحكةال ن أنَّ هةذا اللاةا قةد اسة عمله القةرآ وواض 

  (1)الشرعية ال ي هي م اد ال كليد.

ل( في  عبير  اال البواةة و   )): فةي قولةه داا  علةى الم ةع ورد لاا )محرَّ

ونَتة َشتنِئْت َها فِ، ِوَعائَِهتا   َوأَْعَجب  ِمْ  ذِلَ  َطاِر   َطَرقَنَا بَِمْلفَوفَة َكبَن َمتا ع ِجنَتْ  بِريتِ       َوَمْعج 

م  َعلَْينَتا أَْهتَل اْلبَْيت ِ    أَْم َصدَقَة     أَْم َوَكاة   : أَِصلَة     فَق ْل    َحي ة أَْو قَْيئَِها َحر  اسة عمل ( 2)((؟ فَذِلَ  م 

م  لاا ) اإلمال  َحر  ومع ةى هةذا ال عبيةر أنَّ اليةدقة ه ذا ال عبيةر للدالةة علةى الم ةع ( في هةم 

والزكاة الوايبة مم وعة ومحاورة على أهل البيد وهو يشير إلى  اسه وزوي ه وولديه إذ ليس 

  (3)أهل البيد في ذلك الزمان سواهل.

ا  قدل أنَّ لاا )  ميُلحُا ممَّ ( في هذا ال عبير دلَّ على الم ع ه أي أنَّ أهَل البيد )عليال محر 

 .السول( مم وع ومحاور عليال اليدقة والزكاة 

م   َحَرامت) اوكذلك ورد لااة فةي قولةه علةى الم ةع  للدالةة( فةي  عبيةر  اةال البواةة هحتر 

 :(( تلََف َُ ْ  بَِمتا  ْم َحَراَمه    َوَصتد ِ ُ ْ  بَِحْبِل اْلق رآِ    َواْنتَِصْحه    َوأَِحل  َحًَلَه    َوَحر ِ َوتََم

ِ   َواْعتَبِرْ  م   َحَرامهلااي ) أورد اإلمال  (4)(( الدُّْنيَابَِما َمَضى ِمَ   ِمَ  اْلَح   ذا ( في هحر 

ل حرامةه ه أي يل ةزل باةا وا ومع ى ه ال عبير للدالة على الم ع  هذا ال ص أْن يُحل ل حوله ويحةر ِ

َل عليه ي،الد ما أمر به أو ير كب ما ُحر ِ
مْ لة لااة )وباذا  كون دا (5) ( في هذا ال عبيةر علةى َحر ِ

 عليك. أي المع ى يكون إم ع مم وعه الذي م عه واضحة ه الم ع

م  )): في قوله داا  على الم ع ( في  عبير  اال البواة اْلَحَرامَ وورد لاا ) فَِإ   ِمتْنه 

ِضتَخْ  لَته     ال ِذي قَْد َشِرَب فِيك م  اْلَحَرامَ  تِلْم َحت تى ر  ُْ ْم َمتْ  لَتْم ي  ًَُِْم   َوإِ   ِمتْنه  ِلدَ َحد اً فِ، اإل َوج 

َضائِخ   ًَُِْم الر    (6)((َعلَى اإل

أْن   ةةولى  أراددْ بعةةض الفةةراد والش،يةةياد ال ةةي  فةةي هةةذا الةة ص بةةيَّن اإلمةةال 

القيادة والواية فأشاَر بقوله :ف نَّ م ال الذي شرب فيكل الحرال ويلد حدا  في ااسةول ه أشةار بةه 

                                                           
(1)

 .147:)أدروحة دك وراف م،دودة(: اإلباحة والم ع في القرآن الكريل ه  يُ ار 

 .224/347خ  اال البواة : (2)

 . 15/221ه وما اح السعادة : 1816-4/1815: الديباج الوضي : يُ ار (3)

 .69/459ر  اال البواة : (4)

 . 5/169: شرح  اال البواة )عباس الموسوي(: يُ ار (5)

 .62/452ر  اال البواة : (6)
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إلى الوليد بن عقبة الةذي  ةولى امةرة الكوفةة فةي عاةد عثمةان ه وكةان أ،ةوف لمةه فشةرب ال،مةر 

 ( 1)و قيأها في المحراب.

 سبد هذف الييوة من حيث الدالةة ؛ لنَّ ( و افَعَال( ياء اسما  على ييوة )َحَراملاا )و

دال اةا علةى قةيل سةلوكية و اسةية  لةىع زيادة   لة على اا  ااء والقب من معا ي هذف الييوة الدا

 .(َحَراموهو ما ي  اسب مع دالة لااة )

ا لل يقْل )شةَرَب فةيكل ال،مةر(ا واايابةة عةن ذه لما َّ ا ال ص سؤال ماادف أذويُدرح في ه

ا الشة،ص لحةدود    عةالى ه ذكا د أكثر دالة  على  يةاوز هة (َحَرامال)لااة  ؛ لنَّ ا السؤال ذه

لك كاشةاة لمةد  شة اعة الاعةل وقةب  الشة،ص ه وعةدل م اسةب ه للم يةب الم ةاد إليةه ه ذف كون ب

ف ذباة ا بةدأ اإلمةال ذفضو  عن دال اا على )ال،مر( بقري ة لاا )شرب( ه وسؤال آ،ر لمةا

كر أوا  شرب الحرال ثل اليلد ثل ااسول بالرضخ ا ذالياة قبل ايرها من اليااد ال،ر  ه ف

ا الاعل ع د    عالى ومحاوري ه شرعا  وعقةو  ه ح ةى يكشةد لل ةاس ذة حرمة هلك لبيان شدَّ ذو

لى رقاب ا الاعل فاو اير يال  )شرعا  وعرفا  وعقو ( أْن يُ اد به أي مسؤولية عذمن قال با أنَّ 

 المسلمين .

مولاا ) ( ومشة قا ه مةن اللاةاا ال ةي  م ةاز بقةوة اليةرس وشةد ه و لحةا   اسةبا  بةين حر 

اء) يااد اليواد الم كون م اا اللاا ومع اها ه فقد اي معد فيةه أيةواد المكةرر وهةو  (التر 

 لاةال كرار أكسبه قوة اليةرس مضةاد وا ذو دالة على  كرار الاعلذا اللاا مشدد مكرر ه في ه

ا ذوه وا ي بالقيل ال عبيرية(2) الم وسدة بين الشدة والر،اوةمن اليواد يود الميل الذي هو 

المضةةعَّد  الاعةةل   اإلمةةال اسةة عمالو الم ةةع فةةي سةةياق الةة االي  اسةةب وي وافةةق مةةع مع ةةى 

م) اء) ب شديد( حر   .(التحريم) الاعل ذلك في وااس مرار ال كرار يو إلضااء ؛ (الر 

م) لاا مع ى من والملحوا  الدالة وهذف الم ع على دال ه ال اال سياق في ومش قا ه( حر 

م) للاةا والقرآ ية المعيمية الدالة مع    اسب  سةياق فةي  الم ةع علةى دال ةه  كةون وباةذا ه( حتر 

 . ومباشرة يريحة دالة ال اال

 

                                                           
  . 5/137ه وشرح  اال البواة )عباس الموسوي(: 2/551: حدائق الحقائق : يُ ار (1)

 .26: اليواد اللووية :  يُ ار (2)



74 

 حظر -14

واحد يدل على الم ع ه يقال حارد الشةيء أحاةرف حاةرا  الحاء والااء والراء أيٌل ))

ه والحاةار مةا { 20اإلسةراء: } چچ  چ  چ   ڃ  چ چ: فأ ا حةاار والشةيء محاةور ه قةال  عةالى

والحار : الحيز ه )) (1)((حار على ا ل أو ايرها بأايان أو شيء من ردَب شير أو يابس

يحاةةرف حاةةرا  وحاةةارا  وحاةةر عليةةه وهةةو ،ةةود اإلباحةةة والمحاةةور المحةةرل حاةةر الشةةيء 

  (2).((م عه

 إِذَا أَْرذَلَ  )): فةي قولةه داا  علةى الم ةع ( في  عبير  اال البواةة َحَظرَ وورد لاا )

 ذا ال عبير للدالة على الم ع( في هَحَظرَ لاا ) أوردَ اإلمال  (3)(( َعلَْيِه اْلِعْلمَ  َ  َعْبداً َحَظرَ 

ه وسدَّ عليه أبوابه ه ومن أسباب عةدل  وفيةق اإل سةان حرمه عليه م عه م ه والمقيود بحار ه و

؛ لنَّ العلل من المور ال ي فياا رفعةة  (4)يُم ع من العلل وا يوفق ل حييلهوسقوده ورذال ه أْن 

 ومقال رفيع .

ولةةيس المةةراد بةةالحار ه ةةا ال حةةريل ؛ لنَّ العلةةل مشةةاع لكةةل دالةةب ورااةةب ه وا القاةةر 

واإللياء ؛ لنَّ   أمر بةالعلل دون اسة ث اء ه وإ َّمةا المةراد اإلشةارة إلةى بعةض ال ةاس فيةه  قةص 

   (5)وعيز عن فال العلل وهضمه ماما ياهد وكابد ه وكلمة الرذل  ومل إلى ذلك.

ا  قدل أنَّ لاا )َحَاةَر( فةي هةذا ال عبيةر دلَّ علةى م ةع العلةل ه أي انَّ    سةبحا ه يُلحُا ممَّ

 و عالى م ع العلل على العبد الذي ي يد بياة الرذيلة ه والذي ا يس حق العلل .

يةةريحة  دالةةة الم ةةع علةةى دال ةةه الةة اال سةةياق فةةي( َحَظتترَ ) لاةةا مع ةةى مةةن والملحةةوا

والقرآ يةة  ةدل  المعيميةة( َحَظترَ ) لاةا للعلل وهي دالة فياا  ،ييص ه في حين دالة وواضحة

 سةياق في الم ع على دال ه  كون وباذا ه يحددف السياق لذيبيورة عامة وا على الحار والم ع

 .م ع العلل  ه أي ومباشرة يريحة دالة ال اال

 حكم -15
                                                           

 .82-2/81(:َحَارَ مقاييس اللوة :) معيل (1)

 . 11/918(:َحَارَ لسان العرب :) (2)

 .288/526ا اال البواة :  (3)

 . 6/2941ه والديباج الوضي : 5/425: شرح  اال البواة )عباس الموسوي(: يُ ار (4)

 . 6/359: في اول  اال البواة :  يُ ار (5)
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ه وأحكةل فةون  الُحْكُل: الَمْ عه وكل  شيَء َم َْع َهُ من الاسةاد فقةد َحَكْم َةهُه َوَحكََّمةهُ وأَْحَكْم َةهُ 

ةا أرادَوَحَكْمةُد الريةَل  حكيمةا  ))ه  (1)ع ي كةذا ه أي م عةه ه إذا َم َْع ُةهُ مم 
ه وَحَكْمةَد الدَّاب ةةَ  (2)((  

ه وم اا أُِ،ذَِد )الَحَكَمة(ه لاذا اق ةرن مع ةى الحكةل بةالم عه قةال  (3)وأْحَكْم َااه َم َْع َاا من اليموح

د الليةال َحَكمةة الدابةة فقيةل حكم ةه ه وحكمةُد ميَّ ه وم ةه ُسة يةوحالُحْكُل أْيةلُهُ َمْ ةٌع إل الرااب:

 ه أي بمع ى م ع الاالل من الالله وهذا فيه يوح المي مع . (4)الدابة م ع اا

بيةيغ م، لاةة كثيةرة للدالةة علةى ( ومشة قا اا فةي القةرآن الكةريل مَ َكتحَ وقد ياءد مادة )

{  وأْحِكَمةْد  ع ةي 1هود:  }چگگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ں   چ الم ع كقوله  عالى : 

    (5)اإلحكال والم ع من الاساد.

دالة على الم ع  ( ومش قا اا في  اال البواة في ييغ اش قاقي ة م، لاةمَ كَ حَ وردد مادَّة )و

بَي ِنتتاً َحًَلَتته  )): وم اةةا قولةةه  تتَخه  ِكتَتتاَب َرب ِك تتْم فِتتيك ْم: م  ُِ َوَحراَمتته   َوفََرائَِضتته  َوفََضتتائِلَه   َونَا

َخَصتتته  َوَعَوائَِمتتته   ُ تتتوَخه   َور  تتتلَه  َوَمْحتتتد ودَه   َوَمْن َُ ْر تتته   َوِعبَتتتَره  َوأَْم َالَتتته   َوم  تتته  َوَعام       َوَخاص 

تََشابَِهه   ْحَكَمه  َوم  بَي ِناً َغَواِمَضه   َوم  َملَه   َوم  راً ج  ِ ُ فَ ْحَكَمته  لاةا ) س عمل اإلمةال ا (6)((  م  ( م 

اةا م ق ةاد ل حكةيل  اماةا ل َّ ؛ و ويةد اآليةاد بالمحكمةاد ه  ذا ال عبير للدالة علةى الم ةعفي ه

إشةارة  ده وعلى هةذا المع ةى يةاء (7)وبلوا بوا اا الواية القيو  أو المم وعاد من ال حريد

 ال ي ا اش باف فياا .المم وعة من ال حريد م ه إلى ال يوص اليلي ة الااهرة والواضحة 

( فةةي الةة اال للدالةةةة علةةى إحكةةال مةةةوج المةةاء ه وم عةةه مةةةن َحَكَمتتتةواسةة عملد ماةةردة ) 

في سياق كومه عن دحو الرض وإسكا اا هياج الماء  اايد،اب وذلك في قول اامال 

ََُكَ  َهْيج  اْرتَِمائِِه إ ): ) تتَخْ ذَوِطئَتْه  بَكْلَكِلهتا   وَ  ذو ُْ َعلَْيتِه بَِكَواِهِلَهتا  فَبَْصتبََح  تَمع َكت ْ  ذياً إذِ َل م 

ً  بَْعدَ اْصِطَخابِ  َُاِجيا يراً  َمْقه وراً  َوفِ، َحَكَمةِ  أَْمَواِجِه   ُِ ْنقَاداً أَ  فكأنَّ اإلمال )) (1)(( الذُّل ِ م 

                                                           
 . 3/66: )حكل( : العين ك اب : يُ ار (1)

 . 5/1902اليحاح: )حكل(:   (2)

 .11/951: لسان العرب : )حكل( :  يُ ار (3)

 . 249ـ248: :)حكل( : مارداد ألااا القرآن يُ ار (4)

 .157:)أدروحة دك وراف م،دودة( هن الكريلآه وااباحة والم ع في القر2/6: ياوة ال ااسير : يُ ار (5)

 .1/44خ اال البواة :  (6)

 . 380:  : الكلياد يُ ار (7)

 .132-91/131خ اال البواة :  (1)
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يشبه  ودل البحار وأمواياا ه بالدابة الاائية ال ي ا يوقد هياياا إا إحكاماا بالليةال وَحَكم ِةه 

ال ي  قيد فمه و حةيد بح كيةه ه ف م عةه و قيةدف مةن اليةري السةريع الةذي  كةون عاقب ةه الاةوك ه 

بةدحو الرض  فكأ  ما أحكل    بارك و عالى الماء الم ودل ه بأموايةه الميةد،بة ه أحكةل ذلةك

( الَحَكمتةايد،اب ه فاي بم زلةة )ك الاياج ه وكعم ه ما عة إياف من ال قاذد والال ي  يدَّد لذ

مةةال عةةن سةةكود ذلةةك الايةةاج واا دةةوق بحريةةة ه ولاةةذا عبةةر اإل فةةي الاةةرس  م عاةةا مةةن ال اةةار

الليةال فةي فماةا ه بييرورة الماء ذليو  م قادا  أسيرا  في إشارة إلةى ذُل الدابةة ع ةد وضةع َحَكمةة 

( فةةي الةة ص مسةة عارة مةةن ميالاةةا الةةدالي ه حكمتتةولااةةة ) ومةةن ثةةل  سةةحباا بالعةةذار كالسةةير.

الماء وأموايه بايأة  بويااا من أدواد ليال الارس من الدواب ه ولاذا لما يور اإلمال 

يةاعو  للةذل الدابة ه ا، ار إلسكان هذف الدابة من هياياا بعةض أدواد م عاةا مةن ذلةك الايةاج ه 

 (2).((( ي قاد باا الماء ذليو  من باب إضافة السبب إلى المسببَحَكمة)

 . م قدمة اال الالفي سياقاد  مش قا اا دلَّ على الم ع( وحكمأنَّ لاا ) لذا

الدالةة  ذفوهق ال اال دال ه على الم ع ( ومش قا ه في سياحكموالملحوا من مع ى لاا )

فةي سةياق   كةون دال ةه علةى الم ةع ذا( ه وباةحكتم   اسب مع الدالةة المعيميةة والقرآ يةة للاةا )

 ال اال دالة يريحة ومباشرة .

 

 

 

 

 

 

 

  حمى -16

                                                           
: شةرح  اةال البواةة:  يُ اره و154:)أدروحة دك وراف م،دودة( ه ألااا الحياة اإلي ماعية في  اال البواة (2)

 .6/440(:ابن أبي الحديد(
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حميد المكان من ال اس )َحْميا ( وحمية بالكسر : م ع ه ع ال والحماية اسل م ه وأحمي ه 

ه وحمى الشيء َحْميا  وحمي وحماية ومحميةة  (1)باللد يعل ه )ِحَمى( ا يقرب وا يي رأ عليه 

علةى َمْاِعةل : َم َعَهُ ودفع ع ه ه وا يييء هذا الضرب على َمْاِعل إا وفيه الاةاء ؛ ل َّةه إْن يةاَء 

بوير هةاء اع ةل فعةدلوا إلةى ال،ةد ه وحميةُد الرَض َحْميةا  وِحْميَةة  وِحمايةة وِحْمةَوة ه والَحْميةة 

والحمةةى : مةةا ُحِمةةَي مةةن شةةيَء ه وحمةةى المةةريض مةةا يضةةرف م عةةه إيةةاف ه واح مةةى هةةو مةةن ذلةةك 

 (2)و حمى ام  ع والحمي المريض المم وع من الدعال والشراب.

 اللووي للاا )حمى( دال ه على الم ع . يُلحُا من المع ى

،  ِعبَادََ لِ )): فةي قولةه  داا  على الم عورد لاا )حمى( في  عبير  اال البواة و

ْم َمَخدفَتَھ   أْوِليَدَء لِ َمَحدِرَمھ   إِنَّ تَْقَوى لِ َحَمتْ  لاةا  اس عمل اإلمةال  (3)((، َوأَْلَزَمْت ق ل وبَھ 

ما ةهه  ذا ال عبير للدالة على الم ةع( في هَحَمتْ ) ومع ةى هةذا القةول أنَّ   أي م عة ال ار كةاب محر 

من كان في قلبةه شةيء مةن  قةو    يكةد عةن محارمةه ا محالةة ؛ لنَّ هةذا هةو مع ةى ال قةو  

أي أنَّ  قو    م عد أولياءف من المحةارل والوقةوع فياةا وحمةد مةن حمةى بمع ةى ه  (4)بالذاد 

  (5).من ،اد حقيقة اي  ب الحرال م ع ؛ لنَّ 

 ه أي أنَّ ال قةةو  م عةةد( فةةي هةةذا ال عبيةةر دلَّ علةةى الم ةةعَحَمااتْ ي ضةة  مةةن هةةذا أنَّ لاةةا )

 أولياء   عن المحارل .

 )): فةي قولةه داا  على الم ع ( في موضع آ،ر من ال اال )أحمىوكذلك ورد لاا 

  قَتتْد أَْحَمتتى ِحَمتتاه    َوأَْرَعتتى    َوَْ ت ْكَشتتف  الظُّل َمتتا   إِْ  بَِمَصتتابِِحهِ  بَِمفَاتِِحتتهِ َْ ت ْفتتتَح  اْلَخْيتتَرا   إِْ  

تَْشِف، َمْرَعاه   ُْ ْكتَِف،   فِيِه ِشفَاء  اْلم  ذا ( فةي هةأَْحَمىلاا ) اإلمال أورد  (6)((   َوِكفَايَة  اْلم 

                                                           
 . 1/153: الميباح الم ير :)حمى(:  يُ ار (1)

 . 12/1014: لسان العرب :)حمى(: يُ ار (2)

 .114/169خ اال البواة :  (3)

 . 2/515: في اول  اال البواة : يُ ار (4)

 . 2/222:  وضي   اال البواة : يُ ار (5)

 .152/213خ اال البواة :  (6)
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سةةبحا ه و عةةالى قةةد م ةةع و اةةى عةةن ااق حةةال فةةي ومع ةةاف أنَّ   ه  ال عبيةةر للدالةةة علةةى الم ةةع

  (1) المحرماد ال ي يعبر ع اا بحمى   وحمى رسوله.

ا  قدل   م عه أي أنَّ    عالى م ععلى ال  وحي بالدالة( في هذا ال عبير أْحمىأنَّ لاا ) يد ممَّ

 اق حال محارمه .

 

 خو  -17

 

: اسةةل  ه "والِ،َزا ةةةُ  َواْ، ََز َةةهُ: أْحةةَرَزفُه ويعلةةه فةةي ِ،َزا َةةةَ َ،ةةَزَن الشةةيَء يَْ،ُز ُةةهُ َ،ْز  ةةاه 

وال،زن : حاا الشيء في ال،زا ة ثل ه ( 2)المكان الذي يُْ،َزُن فيه الشيُءه والِ،َزا ةُ َعَمُل الَ،اِزنِ 

وأْيةُل الَ،ةْزِن يةيا ةُ ( 3)يعبر به عن كل حاا كحاا السر و حةوف ه وال،ةزن ضةرب مةن الم ةع

ةر  الشيءه  ْرَهَل وايرفُ َ،ْز  اه َوَ،َزْ ةُد الس ِ يقال: َ،َزْ ُد الد ِ
ا للدالةة   ي اللسةان ،اِز  ةا ميةاز  ه وُسةم 

كة يمع َ،اِزن( 4)على حااه وعدل البوح بالسرار   (5).ه والَ،َز َةُ محر 

ز  اةةا ه ،ةةاز ين ه ،ز ةةة ه ،يل لاةةا )،ةةزن( بيةةيوه الم، لاةةة )ن الكةةرواسةة عمل القةةرآ

 چ وم ةه قولةه  عةالى:( للدالة على الييا ة واإلحادة ه والحاا ه وهو ضرب من الم ةع ،زائن

ه والَ،َز َةةةةةُ ميموعةةةةة مةةةةن  { 71الزمةةةةر: } چک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ہ  

ل لعمل اليباة المسؤولين عن يمةع  الش،اص وايا ال حاا الموال في بيد المال وعملال مكم 

 في بيد المال .الموال ووضعاا 

هةذا المع ةى  وردَ ه و والحةبس( م ةععلةى )ال دلَّ ( ومش قا ه في  اةال البواةة يَْختَِو ِ ) ولاا

تانَه   )):  في قوله  َُ تل  ِل ج  َُاَ  َواِحداً  َوْليَْختَِوِ  الر  توح   َواْجعَل وا الل ِ تاَ  َجم  َُ   فَتِإ   َهتذَا الل ِ

ِ َما أََرى   ِ تانَه  بَِصاِحبِِه  َوا َُ  اإلمةال  اسة عمل (6)(( َعْبداً يَت ِق، تَْقَوى تَْنفَع ه  َحت ى يَْختَتِوَ  ِل

ك ايةة عةن يع ةي م عةه وو،ةزن اللسةان  بسذا ال عبير للدالة على الم ةع والحة( في هيَْختَِو ِ لاا )

                                                           
 . 10/504: ما اح السعادة : يُ ار (1)

 .34/487ه و اج العروس :)،زن(: 13/1154: لسان العرب :)،زن(:  يُ ار (2)

 . 281-280: مارداد ألااا القرآن :)،زن(:  يُ ار (3)

 . 7/208اللوة :)،زن(: اذيب ه و 2178مقاييس اللوة :)،زن(:  معيل:  يُ ار (4)

 .  34/487:  اج العروس : )،زن(: يُ ار (5)

 .176/253:خ   اال البواة (6)
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ه عن الويبة وال ميمة والمساب ة والقذد وقول الزور والكةذب؛ لةذا هةو  وييةه م ةه مسكالسكود و

   وهةذا مةا  اللسان يقيةل يةاحبه فةي الماالةك ؛ لنَّ  بالميل إلى اليمد إا  في ويه الحق

ف اليةيوة علةى قةوة ذ( ودالةة هةلعِ تَ فْ يَ على وزن ) (يَْختَِو ِ ). ولاا يعدي مع ى الم ع لاذا اللاا 

 والمبالوة في الم ع وال،زن مما يعدي زيادة في مع ى الم ع . الحدث

ا ِ وورد لاةةةةا )وكةةةةذلك   تتتتو  قولةةةةه داا  علةةةةى الم ةةةةع فةةةةي البواةةةةة ( فةةةةي  عبيةةةةر  اةةةةال خ 

:(( ًِلِميَ  َوَغْيِرِهْم ِمْ  أَْهِلَهتا  فَقَتَل توا َطائِفَتة ُْ اِ  بَْيِ  َماِل اْلم  و  وا َعلَى َعاِمِل، بَِها َوخ   فَقَِدم 

ل بالاعةل وهذا الب اء من أب ية يمع الكثرة الذي ي ضمن المبالوة في القيا  (1)((َصْبراً َوَطائِفَةً َغْدراً 

مكا ةةة هةةؤاء العمةةال ه وم ةةزل ال اإلداريةةة فةةي حاةةا أمةةوال الرعيةةة ويةةيا  اا  وأ َّةةه أرادَ  أكيةةد

ال كثيةةر والمبالوةةة فةةي القيةةال اةةا مةةن الضةةياع والسةةرقة ه فاةةذا الب ةةاء ا يةةرد إا ع ةةد إرادة عوم 

ان الَحاََاةة لبيةد المةاله فة ن  بيةد المةال كةان فةي محةل  وكةان فةي حوالةه حااةة  (2)بالاعل والُ،ةز 

وعدل وم عه من الضياع وهو م يب إداري  وايا ه حاا مال المسلمين ه  يحااو ه عن السراق

د فيما ي،ز ه إا  ب ذن ال،لياة أو الواليه وقد يُشرد ا    (3).لوالي ب اسه في إدارة بيد المالال ير 

علةى مع ةى الم ةع فةي سةياق كةول يةدل  ( ويةيوه الم، لاةة  َ وَ َختلاةا ) لحا أنَّ ل ا  قدَّ ممَّ و

 في ال اال . اامال 

 الدالةة وهةذف الم ةع على دال ه ال اال سياق في ومش قا ه( َخَو َ ) لاا مع ى من والملحوا

 الم ةع ومع ةى الحاةا علةى يةدل المعيمةي فمع ةاف ه( َختَو َ ) للاةا المعيمية الدالة عن زيادة فياا

 اللاا دالة ا  اج في دورف فللسياق ه الدالة إ  اج على  ساعد ال ي والقرائن السياق من مس وحى

 .السياق في يحيا فاللاا

 

 

 

 دفع -18

                                                           
 .172/247خ اال البواة :  (1)

ه وألاةةاا الحيةةاة ااي ماعيةةة فةةي  اةةال البواةةة ه )أدروحةةة دك ةةوراف  94: معةةا ي الب يةةة فةةي العربيةةة :  يُ اةةر (2)

 .322م،دودة(:

 . 3/43:  وضي   اال البواة : يُ ار (3)
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دفعةد الشةيء الدال والااء والعين أيل واحد مشاور ه يدل على   حية الشيء ه يقةال : 

أدفعه دفعا  ه ودافع   ع ه السوء دفاعا  ه والمدفع : الاقير ؛ لنَّ هذا يدافعه ع د سؤاله ه ودفع ه 

والةدفع اإلزالةة بقةوة ه  (1)دفعا   حي ه فا دفع ودفعد ع ه الذ  ه و دافع القول دفع بعضةال بعضةا  

د  إْن اي ةد  ه والُمةدَفَّع الاقيةر ؛ لنَّ والُمدَفَّع الريل المحقور الذي ا يقر  إْن ضاد ه وا يي

 ( 2) ال اس  دفعه ع د سؤاله من ش،َص إلى آ،ر.

( للدالةة علةى الم ةع  يتدافع   دافتع( بيةيوه الم، لاةة )دفتعواس عمل القران الكريل لاا )

 {38الحةةال: } چ     جئ  جئ    جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئجئ  جئ  جئی  ی   ي    چ وم ةةه قولةةه  عةةالى:

 چۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ فاةةةو بمع ةةةى يم ةةةع عةةة ال مةةةا يسةةةوؤهل . وقولةةةه  عةةةالى :

 أي ماله من ما ع . {8 – 7الدور: }

ً )ورد لاةةا و  قةةول اإلمةةال  عبيةةر  اةةال البواةةة داا  علةةى الم ةةع فةةي ( فةةي َمتتْدف وعا

تتَبْ َراً :)) ُْ َِ َما ِول   َمْدف وعاً َعْ  َحق ِ،  م  ْنتذ  قَتبََض َ  تعتالى نَبِي ته  فََو َحت تى يَتْوِم  () َعلَت،   م 

ً لاا ) اس عمل اإلمال  (3)((الن اِس هذَا فاإلمةال ه ذا ال عبير للدالة علةى الم ةع ( في هَمْدف وعا

 ( ي حدث عن ايب حقه ودفعه ع ه ه و  ضمن ماةردة ً ( مع ةى اإلبعةاد واإلزالةة متدفوعا

 ولاةذا اسة عمل  (4)أي حاربوف ه ودافعوف عن ال،وفةة وم عةوفوالم ع بقوة من أ،ذ الحق ه 

عن حقه ه وهذا الم ع ( ه إلااار المبالوة بدفعه عن حقه ه ولبيان مع ى اس مرار مفعولييوة )

)مدفوعا ( على الم ع فةي ل دالة اللاا ا  قدَّ ممَّ  لحاُ يُ  (5).من المعا ي ال ي  دل علياا ييوة ماعول

 .ال اال  ص 

 

قوله  فيفي  عبير  اال البواة داا  على الم ع ( اْلَمْدف وع و َ )ورد لاا وكذلك 

(:(ُ ْْ ُ ائِل وَ  َواْلَمْدف وع وَ  َواْلغَاِرم  َواْب    ىَوب  َُاِكي   َوال َِ اْلف قََراء  َواْلَم ه  ِعْندَ  ِلَمْ  َخْصم 

ُ بِيِل  ذا ال عبير للدالة على في ه( بييوة اليمع اْلَمْدف وع و َ )لاا  اس عمل اإلمال  (1)((ال

                                                           
 . 1/196ه والميباح الم ير :)دفع(: 2/288مقاييس اللوة :)دفع(: معيل:  يُ ار (1)
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العداء فكل يدفعال عن  اسه في هذا ال ص  يم عو ال ع د سؤالال منه والمع ى أن ال اس الم ع 

( الدالة على مدفوعو الذي ي حدث فيه عن أكل حقوق مس حقي اليدقاد ه و حمل ماردة )

الاقر ولك اا   سع ل كون دالة على المدفوعين المم وعين المبعدين من ااس عداء والكدية كما 

لة على الاقراء ه وقيل بل فقراء الوزاة ه وإ ما ( لاا دااْلَمْدف وع و َ لااة ) أنَّ  قِيلَ يبدو ه وقد 

وا مدفوعين لاقرهل وقيل أنَّ المدفوعينسُ  وا مدفوعين ؛ ل َّال  م  هل الحييال الم قدع بال وإ ما ُسم 

ويمكن أْن يكون المراد  (2)دُفِعوا وم عوا من ا مال حيال ه أو دفعوا وم عوا من العود إلى أهلال

 (3)سائلين ؛ لكو ال يُدفعون ويم عون ع د السؤال.بالمدفوعين الاقراء من ال

ً   ومدفوعو نَّ لااي )وعليه ف  ل يين لاما دالة على الم ع ودال اما ( في امدفوعا

 . مس وحاة من السياق

 فالةدال ه و أكيةدف ( ومشة قا ه دوٌر فةي زيةادة مع ةى الم ةعدَفَتعَ ولل ركيب اليةو ي للاةا )

يود  وقوي بيرسه اليا،ب ه والعينشديد مياور يعدي دالة القوة والشدة ا اياري يود 

عن عمق م،ريه    اسب مع قوة  ما يحمله من يااد الشدة والقوة والولا ال ا يةه و (4)مياور

  ا السياق.ذفي هوشد ه الم ع 

وإ ما على الم ع في سياق ال اال اير يريحة واير مباشرة ( ومش قا ه دَفَعَ )ودالة لاا 

اس وحد من السياق ه فاللاا في سياق ال اال ي، لةد عةن المع ةى المعيمةي ه فةالمع ى المعيمةي 

  ي بدال ه على الم ع.ن الشيء ه وي وافق مع مع اف القرآيعدي دالة اإلزاحة وال  حية ع

 

 

 رد  -19
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الردع في اللوة : الكد  عةن الشةيء ه ردعةه يردعةه ردعةا  فار ةدع : كاَّةه فكةدَّ و ةرادع 

القول : ردع بعضال بعضا  ه وردع ه عن الشيء أردعه ردعا  م ع ةه وزير ةه وار ةدع بةروادع 

  (2)وردعه ع ه ه كم عه : كاَّه ورد ف ه فار دع. (1)القران ام  ع

اِد   ورد لاةةا )و ل  األ:)) فةةي قولةةه داا  علةةى الم ةةع ( فةةي  عبيةةر  اةةال البواةةة التتر  و 

اِد   ال ِذي لَْم يَك ْ  لَه   قَْبل  فَيَك وَ  َش،ء  قَْبلَه   َواِْخر  ال ِذي لَْيَس لَته  بَْعتد  فَيَك توَ  َشتْ،ء  بَْعتدَه   َوالتر 

  ، ُِ اِد   لاا ) اس عمل اإلمال  (3)((األْبَصاِر َعْ  أَْ  تَنَالَه  أَْو ت ْدِرَكه   أَنَا ذا ال عبيةر ( فةي هةالتر 

أ َّه كدَّ أ اسيَّ أحداق العيون وم عاا عن أْن  كةون مدركةة والمع ى ه المع وي للدالة على الم ع 

فٌ عةن الياةة ال ةي  حةدَّف وعةن اليسةمية ه أي  له ؛ ل َّاا ا  ُةدرك إا  المحةدود الم اةور و ُ م َةزَّ

وم ع وكدَّ أبيار بيائر العقول وحقائقاا عن أْن  كةون محيدةة بحقيقةة واقعةة علةى ُك اةِه ؛ إذ 

( 4)الي عن ذلك كلَِّه.هو الم ع
 

الميةوا مةن الاعةل الثوثةي ردع يردعةه ردعةا   (فاعتل( على ز ةة )راد وقد ياء لاا )

  (5)كاَّه فار دع أي فا كد ه و حمل مع ى الكد عن إدراك البيار له  عالى.

ا  قدَّل دالة لاا )و أنَّ ( على الم ع في  عبير  اال البواة ه ومع ى الكول الراد يُلحُا ممَّ

   عالى هو الذي م ع العيةون والبيةار عةن إيةاب اا إيةاف وإدراكاةا لةه وفيةه إشةارة إلةى قولةه 

 {.103ال عال: } چٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ڻ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   چ   عالى :

  فةةي قولةةهداا  علةةى الم ةةع ( فةةي  عبيةةر  اةةال البواةةة َردََعتت ْ وكةةذلك ورد لاةةا )

تتَر ِ اْلَحْمتتد  َِّ ال تتِذي :)) َُ اَْْوَصتتاف  َعتتْ  ك ْنتتِه َمْعِرفَتِتتِه  َوَردََعتتْ  َعَظَمت تته  اْلع ق تتوَل  فَلَتتْم تَِجتتْد  اْنَح

َُاغاً إِلَى ب ل وغِ َغايَِة َملَك وتِهِ  ذا ال عبيةر للدالةة ( في هةَردََع ْ لاا ) اس عمل اإلمال  (6)(( َم

مسةااا  أي مسةلكا  ومةذهبا  إلةى بلةوا م عد عام ه العقول فلل  يةد العقةول  والمع ىه على الم ع 

  (1).ااية ملكو ه

                                                           
(1)

 . 18/1623ه ولسان العرب :)ردع(: 1/224: الميباح الم ير :)ردع(: يُ ار 

 . 721: القاموس المحيد :)ردع(: يُ ار (2)

(3)
 .91/124خ اال البواة :  

 . 2/58ه وشرح  اال البواة )عباس الموسوي(: 2/681: الديباج الوضي : يُ ار (4)

(5)
 .6/401: شرح  اال البواة )ابن أبي الحديد(:  يُ ار 

 .217-155/216خ  اال البواة : (6)

(1)
 . 11/43ه وما اح السعادة :  2/413:  وضي   اال البواة :  يُ ار 



83 

( فةةي هةةذا ال عبيةةر دلَّ علةةى الم ةةع ه أي أنَّ عامةةة   سةةبحا ه ردعتت نَّ لاةةا )وعليةةه فةة 

  و عالى م عد العقول عن بلوا ااي ه.

اْلَحْمد   :)) في قوله داا  على الم ع في  عبير  اال البواة ( َردَ َ وكذلك ورد لاا )

قَلَ َّ  ُ ْلَطانِِه  َوَجًَِل ِكْبِريَائِِه  َما َحي َر م  اْلع ق وِل ِمْ  َعَجائِِب ق دَرتِتِه  َوَردََ   ال ِذي أَْظَهَر ِمْ  آ َاِر 

ذا ( فةي هةَردََع ْ لاا ) اس عمل اإلمال  (2)))َعْ  ِعْرفَاِ  ك ْنِه ِصفَتِهِ  َخَطَراِ  َهَماِهِم النُّف وِس 

أنَّ   سبحا ه م ع ودفع مةا   حةدث بةه ال اةوس مةن اح مةال  والمع ىه ال عبير للدالة على الم ع 

الويةول لفكةار  عيةز عةن ويولاا إلى معرفة حقيقة يا ه بأي دريقة كا د ه وأنَّ العقةول وا

ما ي،در باماهل إلى حقيقة يا ه وقدر ه ؛ ل َّاا محدودة و  ا حدود له ه والمع ى أنَّ   م ع 

  (3). اإل سان من وساوس

ةا  قةدَّل أنَّ لاةا )  يد  ه أي أنَّ   م ةع ،دةراد  ذا ال عبيةر دلَّ علةى الم ةع( فةي هةرد ممَّ

اسةة عمل لاةةا الةةردع ومشةة قا ه فةةي  واإلمةال مةةن الويةةول إلةةى ك اةةه ه وهماهمةةه اإل سةان 

يةااد   وك اةه  اللاا زيادة وقوة فةي الم ةع ؛ لنَّ  عديوهذا يُ يااد    عالى ه عن الحديث 

 ال اس ادراكاا . عن ُم ع

( مةةن اللاةةاا ال ةةي  م ةةاز بقةةوة اليةةرس وشةةد ه و لحةةا   اسةةبا  بةةين يةةااد رد ولاةةا )

الراء المياور المكةرر بدبعةه ها ه فقد اي معد فيه أيواد اليواد الم كون م اا اللاا ومع ا

ياةةور اا ايةةاري ه وهةةو قةةوي بيرسةةه الشةةديد اليةةا،ب ه ويةةود ويةةود الةةدال الشةةديد المه 

و يةاعة يرسةه والولا ال ا يةة عةن عمةق م،ريةه (4)العين فيما يحمله من يااد الشدة والقوة 

 ( في سياق ال اال .رد )عليه لاا ال    اسب مع قوة مع ى الم ع الدَّ يااد ال فهذو

الدالةة  ذفسياق ال اال دال ه على الم ع وهة( ومش قا ه في َردَ َ من مع ى لاا ) ىوالم يلَّ 

   اسب و  وافق مع المع ى المعيمي للاا وهو ما يعديه الدالة اليريحة والمباشرة على مع ى 

 الم ع .

 وجر -21

َزَيةةرفُ يََزُيةةُرفُ َزْيةرا  وازدَيةةرف فةةا زيَر وازدََيةةَر   ٬الزيةُر : الم ةةع وال اةةي واا  اةار ))

يُر في الح  ٬وزيَر السَّةبع والكلةَب وزيةر بةِه :  ا َاةهُ  ٬ديث ف  ما يُراد بِه  ال اي وحيُث وقَع الزَّ
                                                           

 .195/308خ  اال البواة : (2)

(3)
 . 3/382: شرح  اال البواة )عباس الموسوي(: يُ ار 

 .25و22يُ ار : اليواد اللووية :  (4)
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ْدع لو سةان  ةا للب ٬وزيرد فو ا  عن الس وء فاْ زَيَر وهةو كةالرَّ عيةر فاةو كالحةث بلاَةا يكةون وأمَّ

 .(1)((لهُ  َزْيرا  

و زايةروا عةن  ٬واَزدََير : اف عَل من الزير وهةو اا  اةار  ٬وَزير ُهُ زيرا  : م ع ه ))

ع َك أي : ام عهُ  حِش : الما ع لهُ  وازير الشيدانَ والزايُر عن الا ٬الم كر َزَير بعضاُل بعضا  

 .(2)((من ال سلد عليك كما  زير الكلب حين يدلبك ل م عه ع ك

ۉ  ۉ  چ  عةالى: قةالللدالة على الم ةع ( بييوه الم، لاة َوَجرَ اس عمل القرآن الكريل لاا )

 .(3)أي : دردٌ وم ُع عن ار كاب المآثل  ٬ { 4القمر: } چې  ې    ې  ې  ى  ى  

واعلمتوا )):  هلةوقفةي داا  علةى الم ةع   اال البواةة عبير في  (واجر  ورد لاا )و

منها واعظ   وواجر  لم يكْ  له  م  غيرها ْ واجتر  وْ  لى نفُِه َحتى يكو  له  أنه  َمْ  لم ي عَْ  ع

الزايةُر : وه ذا ال عبيةر للدالةة علةى الم ةع ( فةي هةواجتر  لاةا ) اس عمل اإلمال  (4)((واعظ   

واعا السر الروحي الذي ا يوال عن ال  بيه وا يُ،دىء في اا ذار وال حذير ح ى ا  كون من 

عيبه علةى مةا اق ةرد ويُبةين لةهُ على ما ار كب ويُ  هُ اُ في سرِف ُم اَد يُع  ِ ُم،ِدىء ،ديئة إا وي اديه 

  (5).في ما فَعل الحق ِ  هَ يْ وَ 

ح ةى يكةون لةه المع ةى  أنَّ على الم ع ه أي دلَّ في هذا ال عبير  (واجر)لاا  الملحوا أنَّ  

 واعا وما ع .

قولةةه  فةةيداا  علةةى الم ةةع فةةي موضةةع آ،ةةر مةةن  اةةال البواةةة ( واجتتر  ورد أيضةةا  لاةةا )و

  تة َ  ٬وصتام   نتاط    ٬فتالقرآ  آمتر  واجتر   )):فةي الزيةر في بيةان فضةل القةرآن ج  ح 

 والمع ةى ذا ال عبير للدالة على الم ةع( في هواجر  لاا ) اس عمل اإلمال  ٬ (1)((على َخْلِقه 

 المحرماد .العييان واآلفاد وما ع عن الشر والاساد وكل ِ ما ع عن أ ه 

 حو ( على الييغ ال،ر   كلاا واجر  اس عمال ييوة اسل  الااعل ) آثر اإلمال و

هُ ليس بيدد اثباد الحدث فقد ) المر بداعة   وال اي عن ل َّ ؛ وذلك  ييوة  المضارع مثو  
                                                           

(1)
 . 20/1813:)زير(: لسان العرب 

 .3/197ميمع البحرين :)زير(: (2)

 . 280-1/279:)زير(:: مارداد ألااا القرآن يُ ار (3)

 .90/123خ اال البواة :  (4)

(5)
 .54/ 2:  (الموسوي عباس:): شرح  اال البواة  يُ ار 

(1)
 .183/265خ  اال البواة : 
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 ةاَل وإ ما هو بيدد إثباد وقوع ذلك الحدث وحدوثه و يددف ع د كل  ا سةان مةؤمَن  ٬معيي ه (

للقرآن الكريل ليكةون فعةل الم ةع أقةو  وأثبةد مةن الميةيء بالاعةل ؛ إلنَّ اسةل الااعةل يةدُل علةى 

اسةل الااعةل يةدُل  ؛ لنَّ  إثباد هذا الويد للمويود به ) القرآن الكريل( فاو مةوزٌل لةهُ وذلةك

 ( 2).على اثباد الياة للمويود مع الدالة على  يدد  لك الياة واس مرارها

ْودَجتترلاةةا )وكةةذلك ورد   : فةةي قولةةه داا  علةةى الم ةةع   اةةال البواةةة  عبيةةر( فةةي م 

ْودَجتتترأولتتت)) ْعتبتتتر  إْ  كنتتتتم  ٬يس لكتتتم فتتت، أ تتتار األولتتتي  م  وفتتت، آبتتتائكم الماضتتتي  تبصتتترة   وم 

ْودَجرلاا ) اس عمل اإلمال  ٬ (3)((تعقلو  ه والمع ةى ذا ال عبير للدالة على الم ةع ( في هم 

ا  اعلون ه لكل أليس  ( ومع ةافاودجترميدر ميمي من )وُمْزدَير في آثار الماضين دردٌ وم ٌع عمَّ

ا حرل    ا اللاةا هةو سةياق ذوالسةياق الةوارد فيةه هة( 4)ام  ةاع ع اةواا ٬اار داع واا زيار َعمَّ

 . ا ي  اسب ويؤكد مع ى الم عي يايد ال وبيخ ممَّ ذ وبيخ بدالة ااس ااال ال

لقتتد جتتاهرتكم )):  فةةي  ،ويةةد ال ةةاس و ةةرايبال بالداعةةة ومةن ذلةةك أيضةةا  قولةةه 

ْودََجر  ِجرت م بما فيه م  ْ  البشتر  ٬بالِعبر وو  ُ تل الُتماء إ اسة عمل  (5)((ومتا ي بل ت   عت  َ بعتد ر 

ِجترت ملااةةي ) اإلمةال  ْودَجتتر(و)و  ُم عةة ل  ه والمع ةةىذا ال عبيةةر للدالةة علةةى الم ةع ( فةي هةةم 

بما فيه ُمْزدََير : ميدر ميمي أي م ُع ل و ُاي ل بال واهي الُمحذَّرة  عن ار كاب المحارل٬و ُاي ل 

  .(6)ال ي  كاي لردع اإل سان عن المعايي واآلثال

الحركةاد وأ من ال عبير بقسماد الويةه المع ىبلغ في  قل أولعل بعض اليواد  كون 

فكلمةة مزديةر  هويقرعاا بقوة ويحملاا علةى ال ةأثير واا اعةالو اير  ذلك فاليود ياز  اإلذن أ

بشكل  واااا اإلمال  إعداء مع ى الم ع ذاد ثقل واض  في أيوا اا ومع اها  س عمل في

 كةرر فةي قولةه  ذإ مكرر وبا، ود في الب ية مما حقق  وما  موسةيقيا  ي  اسةب والمع ةى المةراد ه

وهةةي  مةةر ين (التتراء)مةةر ين و (الجتتيم)( مةةر ين ه والتتواي( يةةود )ووجتترتم بمتتا فيتته مودجتتر)

شيء فيه الضل الذي حركة  لاايُضاد يود الزاي من أيواد الياير و (4)أيواد مياورة 

 رد د يداها على السمع فأوحةد بمع ةى المبالوةة وهذف اليواد ذاد يرس يارخ  من ال ا،يل

                                                           
 .237 ٬ 101: هعبد الحميد ه داوي : اإلعياز اليرفي في القرآن الكريل  يُ ار (2)

 .99/145خ  اال البواة : (3)

 . 8/335ه وما اح السعادة :246: ياوة شروح  اال البواة :  يُ ار (4)

 .20/62خ اال البواة :  (5)

 . 1/310ه والديباج الوضي :1/134:  وضي   اال البواة :  يُ ار (6)
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ال واهي المؤكدة المردفة بالوعيد والعقوبةة ال ةي فةي اقل ِاةا ازديةار  دريقن ع واليار بال ييحة

 .لذوي اللباب

 دال ه على الم ع دالةفي سياق ال اال  ييوه الم، لاة( وَوَجرَ دالة لاا )والملحوا من 

  ه ودال ه    اسب مع دال ه المعيمية والقرآ ية .يريحة ومباشرة 

 

 َوم   -21

؛ ل َّه ي قدل إذا ُمدَّ به ه ل في اس قامة وقيد د  ه وهو يدل على  قالزاء والميل أيٌل واحدٌ 

به  لَّ ذلك الزمال ه والزمال ما زُ ف ه من دَّ : ش الشيء يزمه زما  فا زلَّ  وزلَّ قايدا  في اس قامة ه 

والملحوا من المع ى  (1)فعل من الزمال ل  ا  إذا علقد عليه الزمال ه والزَ مَّ وزممُد البعير أزمه ز

 ( دال ه على الشد وال قدل في ااس قامة . وم  اللووي للاا )

ء   )): في قوله على الم ع داا  ومش قا ه في  عبير  اال البواة ( َوم  ) لااورد و اْمر 

َها بِِوَماِمَها َُه  بِِلَجاِمَها  َوَوم  ََُكَها بِِلَجاِمَها َعْ   أَْلَجَم نَْف َِ   فَبَْم   َوقَادَها بِِوَماِمَها إِلَى  َمعَاِص، 

 َِ َها اللااا ) اس عمل اإلمال ( 2)(( َطاَعِة  ( في هذا ِوَماِمَها( و كرارف لاا )ِوَماِمَهاوَوم 

ييد المرء الذي يب عد ويم  ع  هو أنَّ اإلمال  ى الم ع ه والمع ى الم يلَّىال عبير للدالة عل

دة الزمال عن المعايي ويشبه اسإلى داع ه ه فالمرء يقود  اسه بوعن معايي   ويل يأ 

 قاد  دة الزمال كذلكاسع د قياد ه فكما يقاد البعبير بو زمال المرء ل اسه بزمال الدابة اإلمال 

دة الزمال ه وهذا ال شبيه يعدي قوة وزيادة في دالة اللاا على اسال اس و بعد عن المعايي بو

 فود. من اإل الدابةهو محكل يم ع  الدابةالم ع ؛ لنَّ زمال 

يود الزاء  اليود ه ف يد من اللااا ال ي  م از بقوة اليرس و ياعة( َوم  )ولاا 

مكرر ه وهو من اليواد وهو يود مياور من أيواد الياير ه ويود الميل المشدد ال

والو ية بالقيل ال عبيرية وهو يود شاوي   دبق الشا ان ا دباقا   اما  ع د ال دق به  ةرويامال

ويعوبة في ال دق  ذا الحبس يكسب اللاا شدة وقوةوه (1)فيحبس الاواء حبسا   اما  في الال

                                                           
 .21/1865:(ل)زمه ولسان العرب :  3/5( :مقاييس اللوة )زلَّ  معيليُ ار :  (1)

 .237/356خ  اال البواة : (2)

(1)
 .22/1949لسان العرب : )َسَحَد(: وه  1/267: الميباح الم ير : )سحد(:  يُ ار 
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ب مع دالة الم ع    اس ال شديد لاذا اليود فقد أكسبه قوة في اليرس وهذف اليااد يُضاد له

 .في السياق الذي ورد فيه اللاا 

ذف الدالة على الم ع ه وه ومش قا ه في سياق  اال البواة دلَّ ( َوم  )نَّ لاا والذي  قوله إ

ما هي مس وحاة من السياق والقرائن ال،ر  ال ي ويدد يريحة واير مباشرة وإ َّ دالة اير 

 م وافق مع مع اف المعيمي .اير م  اسب وفي ال ص ه وباذا ييب  مع اف اير 

 

 

 ُح  -22

ه فحةرل فلةزل  ه وقيل هو ما ُ،بةث مةن المكاسةب والسحد في اللوة كل  حرال قبي  الذ كر

واليمةع أسةحاده وهةو ال ةزر القليةل ه ع ه العاره وقبي  الذكر كةثمن الكلةب وال،مةر وال، زيةره 

 ؛وا أكلةه  الحةرال الةذي ا يحةل كسةبهواذا وقع الريل فيااه قيل: قد اسةحد الريةل: والسةحد: 

 (2).يسحد البركة أي يذهباا هل َّ 

للمحاةور الةذي يلةزل يةاحبه العةار كأ َّةه يسةحد  (الُح اس عمل القرآن الكريل لاا )و

{ أي لمةا 42المائةدة: } چٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ڦ   چدي ه ومروء ه قال  عةالى : 

 (3)يسحد دي ال.

قةد يةاء هةذا له و ما هو مويود بالحرال شرعا  ومبالغ في  حريمه ىيدلق علفالسحد 

حلو  الخمتتر بالنبيتتذ فيُتتت)) :  فةةي قولةةهفةةي  عبيةةر  اةةال البواةةة داا  علةةى الم ةةع اللاةةا 

: أَْ  تَْعِمتدَ إِلَتى الل ْحتِم ال تِذي  َواْلَختاِمس   )) :وقولةه  (4)((   والربا بتالبيع ةيوالُح  بالهد

ُُّْح  فَت ِذيبَه  باألْحَوا ِ  َمتا لَْحتم  َجِديتد     َحت تى يَْلِصتَ  اْلِجْلتد  بِتاْلعَْظمِ  نَبََ  َعلَى ال  (1)((  َويَْنَشتبَ بَْينَه 

ُُّْح لاا ) اس عمل اإلمال  ذين ال عبيرين للدالة على الشةيء المم ةوع المحاةور ( في هال

مةن  فةي القةولين أنَّ السةحد ويُوضة  اإلمةال ه  ي  اى   سبحا ه و عالى ع هذالمحرل ال

ةه وهذا يعدي لاا السحد مع ى الم ع في الة اال  المحاوراد وييب ااب عاد ع ه واي  ابه ا وممَّ

اةل أ َّ  ل عبيةر فاةو يبةين( فةي سةياق ايُتتحلو ( على الم ةع والحةرال لاةا )ُح يؤكد دالة لاا )

                                                           
 . 400 ن :)سحد(:آ: مارداد ألااا القر يُ ار (2)

(3)
 .143يُ ار : الدالة اليو ية في اللوة العربية : 

 .156/220خ اال البواة :  (4)
(1)

 .550-417/549ا : اال البواة  
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ي يويةه ذفالمع ى ياء عن دريق اإليحاء والسياق اله ا المحرل والمم وع ذيس حلون ويبيحون ه

السةحد  نَّ ا ي عامةل بةه وا يُسةم  بةه فاةو م بةوذ ومم ةوع ه يُضةاد لةه أ ه َّةل؛ بالم ع وحاةرف 

 .بدبيع ه هو الحرال وهو ال،بيث

 شح   -23

الشين والحاء : اليل فيه الم ع ه ثل يكون م عا  مع حرص ه من ذلك الشَّ َّ وهو الب،ل 

مع حرص ه ويقال :  شةاح الةريون علةى المةر إذا أراد كةل واحةد م امةا الاةوز بةه وم عةه مةن 

ض م ةَع ه وكةذلك ل َّةه إذا اةار الشةيء أو علةى العةرياحبه ه ويقال : للريل الويور شحشة  ؛ 

 چڦ  ڦ  ڦ    ٹ  ڻ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٿ   ٿ  ٹٹ چ:  قةةال  عةةالىي يم ةةع مةةا وراء ااةةرف الشةةياع الةةذ

(  اسةةاا ال ةةي  ،ةة ص البختتل( أبلةةغ فةةي الم ةةع مةةن ماةةردة )الش تتح  وماةةردة ) (2){ 128ال سةةاء: }

  (3)( عامة.الش ح  بالحرص على المال ه في حين أنَّ لااة )

َكانَتْ  فت، :)) فةي قولةه داا  على الم ع ( في  عبير  اال البواة َشح  ْ ورد لاا )و

ُ ماء   ْ  َعلَْيَها ن ف وس  قَْوم أَْيِدينَا فَدَ   ِمْ  كل ِ َما أََظل تْه  ال ََُخْ  َعْنَها ن ف وس  آَختِري َ    فََشح       َو

هةذا وه ذا ال عبير للدالة على الم ع ( في هَشح  ْ لاا ) اس عمل اإلمال  (4)((َونِْعَم اْلَحَكم  َ  

أباها  حلاةا  ( وميراثاا من فدك ع دما أ،برد بأنَّ عليها الًُمالكول إشارة إلى قية الزهراء )

( الس،اء مع اف العداء وعدل الم ع ََُخ ْ ( بلاا )َشح  ْ وقابل اإلمال لاا ) (5).وُرددْ  دْ عَ  ِ إياها فمُ 

 في السياق. زيادة و أكيد لمع ى الم ع وهذف المقابلة  عدي

اةا فةي علةى الم ةع ه أي م عةد مةن حق ِ  فةي هةذا ال عبيةر يةدل   (شتح لاا ) أنَّ  وعليه  يد

 الميراث .

 فةةي قولةةه فةةي  عبيةةر  اةةال البواةةة داا  علةةى الم ةةع  (الشحشتتحلاةةا )ورد كةةذلك و

ذا ال عبيةر للدالةة ( فةي هةالش ْحَشتحلاةا ) اسة عمل اإلمةال  (1)(( هذَا اْلَخِطيتب  الش ْحَشتح:))

ومن ،دبائال ه والشحش   هذا الكول ويد لحد الش،اص من شيعة اإلمال على الم ع 

في هذا ال ص أ َّاةا  ةدل  علةى شةد ة  (الشحشح)قيل في دالة ماردة الماهر الماضي في الكول ه و

                                                           
 .446 ه ومارداد ألااا القران :)ش (: 179-3/178مقاييس اللوة :)ش (: معيل:  يُ ار (2)

 . 6/498ه و اج العروس :)ش (: 2/448:والثر : ال ااية في اريب الحديث  يُ ار (3)

 .45/417ر اال البواة :  (4)

 . 2446-5/2445: الديباج الوضي :  يُ ار (5)

(1)
 .2/517ا  اال البواة : 
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هذا ال،ديب على  ،ي ِر ألاااه وسبكاا في  سق بليغ فيةي  ه وا، ةار لويةاه هةذف من الحرص 

ل َّةه ؛ ه ويُقال للب،يل شحشةاح ومشحشة  الماردة ل َّاا  دل  في الم ن اللووي على أشدَّ الحرص 

.يم ع الموال
(2)  

يم ةع في هذا ال عبير دلَّ على الم ع والحرص ه أي ال،ديةب الةذي  (الش ْحَشح)لاا ف نذإ

د ذاأْن ييدر م ه اللااا الضةعياة والكةول الضةعيد ايةر الم سةبك فيُحةاول أْن ي، ةار اللاةاا 

 اليرس العالي الاادفة الر ا ة ويم ع من اللااا الاابدة اير الموحية واير المؤثرة.

ذف الدالة ه وه على الم ع ومش قا ه في سياق  اال البواة دلَّ ( َشح  )والملحوا أنَّ لاا 

 وباذا  يب  دال ه دالة يريحة ومباشرة .مع دال ه المعيمية والقرآ يةه    وافق و   اسب

 

 صبر -24

أيل اليبر : الحبس ه يقال: يب رد  اسي علةى ذلةك المةر ه أي حبسة اا ه وكةل مةن 

يريدف يبر  اسه عليه ه واليبر اامساك  شيئا  حبس شيئا  فقد يبرف ه وحبَس الريل على  اسه 

في ضيق ه يقال يبرد الدابة : حبس اا بو علد ه واليبر حبس ال اس على ما يق ضيه العقةل 

ا ي   (3).ق ضيان حبساا ع هوالشرع أو عمَّ

 وأيل. (1)والَيْبُر )عن المحبوب حْبُس ال اس ع هه وعلى المكروف اح ماله دون يزع(

ْبر  ال اس عةن الدعةال والشةراب لما فيه من حبس  وسمي اليول يبرا  ؛الشيء  عنحبس الاليَّ

 ( 2).وال كاح

علةى معةا ي حةبس  ن الكةريل فةي يةيوه الم، لاةة للدالةةآوقد ياء ذكر اليةبر فةي القةر  

ائ  چ : قةال  عةالى ال اس ه و رك الشكو  من البوء لوير   ه و رك اليزع وااس سول لمر  

 (3){.200آل عمران: } چائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   

                                                           
 . 2/669ه وحدائق الحقائق : 5/371: شرح  اال البواة )البحرا ي(: يُ ار (2)

(3)
 . 27/2391ه ولسان العرب :)يبر(: 474:)يبر(: : مارداد ألااا القران  يُ ار 

 . 505المعيل الوسيد :)يبر(:  (1)

 .3/7: ال ااية في اريب الحديث والثر : يُ ار (2)

 .179 :)أدروحة دك وراف م،دودة(في القرآن الكريل ه  اإلباحة والم ع:  يُ ار (3)
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  من مرة في  عبير  اال البواة دال على الم ع في قولةه: ( أكثرصبروورد لاا )

تتوَل بِيَتتد َجتتذ اء  أَْو أَْصتتبَِرَعلَى َطْخيَتتةَوَطِفْقتت   )) َعْميَتتاَء  يَْهتتَرم  فيَهتتا الَكبيتتر    أَْرتَئِتت، بَتتْيَ  أَْ  أَص 

ِم   َحت ى يَْلقَى َرب ته   ْْ ِغير   َويَْكدَح  فِيَها م  تْبَرَعلَى َهاتَتا أَْحَجتى  َويَِشيب  فِيَها الص     فََرأَْيت   أَ   الص 

ذا ( فةي هةصتبرلاةا ) اسة عمل اإلمةال  (4)((فََصبَر   َوف، اْلعَْيِ  قَذًى   َوفت، الَحْلتِ  َشتجاً 

أشةد  حمةل فةي ميةال م ةع  اسةه و حمةل  اإلمةال ه والمع ةى أنَّ ال عبير للدالة على الم ةع 

 ا الم ع شديد .ذحقه في ال،وفة فاو م ع  اسه ويبرها وه ذسكو ه عن أ،

( أكثةر  مةن مةرة فةي  عبيةر  اةال البواةة دال علةى الم ةع وم اةا قولةه: صبروورد لاا )

 ((  ُّا ت ِحب ْبر  َصْبَراِ  : َصْبر  َعلَى َما تَْكَره    َوَصْبر  َعم   (5)(( الص 

( أربع مراد ه وال عدد في اليبر ه ا  عدد وياي ؛ لنَّ صبرفقد  كررد ماردة )

اس  ياف القوة الوضبية ه  َّ ف نَّ اليبر على ما  كرف مقاومة لل حقيق ه في الموضعين واحدة ه

واليبر ال اشل عن المحبوب  اشل عن القوة الشاوية ال اس عن الثوران وم عاا ه  وحقيق ه كد  

في هذا ال ص دالة على  (صبر)وحقيق ه كد ال اس وم عاا عن اا دوق إليه مما يعدي ماردة 

  .مع ى اليبر هو م ع ال اس عن المحبوب وعن المكروف فاإلمال أراد بالم ع والكد 

ع وزياد ةه فةي سةياق الة اال ه ( دوٌر فةي إثةراء مع ةى الم ةَصتبَرَ ولليا ب اليو ي للاةا )

والةراء يةود شةديد يةايري يم ةاز بةال ا،يل واادبةاق ه والبةاء يةود يةود  فالياد المشةدد

وهةو مةا ي  اسةب مةع في اليرس ف اليااد  كسب اللاا شدَّة وقوة ذوهه  (1)مياور مكرر بدبعه

 مع ى الم ع .

ذف الدالة على الم ع ه وه ومش قا ه في سياق  اال البواة دلَّ ( َصبَرَ )أنَّ لاا   يدو

   وافق و   اسب مع دال ه المعيمية والقرآ يةه وباذا  يب  دال ه دالة يريحة ومباشرة .

 َظلَفَ  -25

بةه  والااء أيٌل يحيٌ  يدل علةى أد ةى قةوةَ وشةدةَ ه الةد عةن كةذا ه يُةرادُ  الااء والول

ِ ه والاه عن المر يالاُةهُ الاةا  : م عةه ه وريةل َاِلةد الة اس والياُاةا  ال شد د في الورع والكد 

                                                           
 .3/48خ  اال البواة : (4)

(5)
 .55/478ح الميدر  اسه : 

(1)
 .143يُ ار : الدالة اليو ية في اللوة العربية : 
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دريةق ن عة (2)من ذلك ه والد  اسه عن الشيء يالااا الاا  ه أي م عاا من أْن  اعلةه أو  أ يةه.

 .  يد أ َّه يدل  على الم ع( َظلَفَ اللووي للاا )المع ى 

قولةه داا  علةى الم ةع ومن المواضع ال ي ورد فياا لاا )َالََد( فةي  عبيةر  اةال البواةة 

 :(( ْهتد  َشتَهَواتِهِ أظمب الرجاء  هتواجر يومته  و تانِهِ  َظلَتَف الوُّ َُ ْكر  بِِل َوقَتد َم     َوأَْوَجتَف التذ ِ

ه ذا ال عبيةةر للدالةةة علةةى الم ةةع ( فةةي هةةَظلَتتفَ لاةةا ) اسةة عمل اإلمةةال  (3)((اْلَختتْوَف ألَمانِتتهِ 

ه حسن أْن يقال هو الرابة عن الشيء الزهد شاوا ه ه والزهد هو ضد الرابة وال م ع والمع ى

وشةةاواد الةة اس كثيةةرة  ةةدفع باةةذا اإل سةةان إلةةى ))،  فالزهةةد يم ةةع الةة اس عةةن م ابعةةة الشةةاواد

فقةد ام  ةع عةن الشةاواد وم دلبةاد الة اس ه لزهدف بالد يا ه هذا اإل سان  ولكن   هار كاب الحرال 

ه واس عار لاا اإلدااء للزهد وهةو مةن أويةاد المةاء و سةب ه إلةى ال ةار  سةبة   (4)((ومش ايا اا

اواد وال ةةار فةةي  أثيرهمةةا المةةؤذي ه وبةةين الزهةةد الزهةةد إلةةى الشةةاواد ه فةةيُلحُا الشةةبه بةةين الشةة

والماء لما يس لزما ه من كةون اإلعةراض عةن الةد يا يسة  بع قاةر الشةاواد ودفةع مضةارها كمةا 

(5)ياعله الماء بال ار.
 

 

 على الم ع أي م ع الزهد شاواد العبد. أ َّه دلَّ ( في هذا ال عبير ظلَفَ لاا )في  والم يلى

على الم ع دالة يريحة ومباشرة ومع اف  دلَّ ( في سياق ال اال ظلَفَ لاا ) ر  أنَّ و

 . السياقي ياء م وافقا  وم ساوقا  مع مع اف المعيمي

 

 عصم -26

العين والياد والميل أيل واحد يحي  يدل على إمساك وم ةع وموزمةةه والمع ةى فةي 

يقةع فيةه ه واع يةل  ذلك كل ِه مع ى  واحدٌ ه من ذلك العيمة : أن يعيل    عالى عبدف من سوء

العبةةد بةةاهلل  عةةالى ه إذا ام  ةةع ه واع يةةل فةةون بةةاهلل إذا ام  ةةع بةةه ه والعيةةمة : الحاةةا ه يقةةال : 

                                                           
 . 31/2752ه ولسان العرب :)الد(: 3/467مقاييس اللوة :)الد(: معيل:  يُ ار (2)

(3)
 .83/111 اال البواة : خ 

 . 1/489شرح  اال البواة ه)عباس الموسوي(: (4)
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عيم ه فا عيل واع يمد باهلل إذا ام  عد بلداه مةن المعيةية ه وعيةمه الدعةال : م عةه مةن 

  (1)بى.اليوع وهذا دعال يعيل أي يم ع من اليوع ه واع يل به واس عيل : ام  ع وأ

ااع يال بحبله  ي ااس مساك والم ع  بقوله : ))(  ععصموقد بين البحرا ي أنَّ ماردة )

ه اس عار لاا لما يويل إليه مةن دي ةه فيكةون ال مسةك بةه سةببا  لل يةاة كالحبةل وأراد بااع يةال 

لماةردة عيةل فيةه دالةة وي المع ى اللو لحا ملَّ  قدَّل أنَّ يُ  (2)اام  اع بال مسك به من عذاب  ((

 .على الم ع

( بيةةيوه الم، لاةةة للدالةةة علةةى الم ةةع ه والمةةا ع عصتتملاةةا )واسةة عمل القةةرآن الكةةريل ال

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  چ واام  اع وهةي كلاةا حةااد م ةع قةال  عةالى : 

 (3)يم عك من أْن ي الوك بسوء. { أي67المائدة: } چڈڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  

ً ورد لاا )و أْحَمد ه  :)) في قوله داا  على الم ع ( في  عبير  اال البواة اُتعصاما

تَِعين ه  فَاقَتةً إِلتى ِكفَايَ  ُْ تِْعَصاماً ِمْ  َمْعِصيَتِِه  َوأَ ُْ تِِه  وا ًَُْماً ِلِعو  تِ ُْ تِتْماماً ِلنِْعَمتِِه  َوا ُْ تِتِه  إِن ته  ا

ً لاةةا ) اسةة عمل اإلمةةال  (1)(( َمتتْ  َعتتادَاه   يَِضتتلُّ َمتتْ  َهتتدَاه   َوْ يَئِتتل   َْ  تِْعَصتتاما ُْ ذا ( فةةي هةةا

والمقيود بماردة )ااس عيال( فةي هةذا ال عبيةر دلبةا  للعيةمة وهةي ه ال عبير للدالة على الم ع 

فأ ا أحمدف مةن أيةل مةا  أحمدف ا قيادا  لعام ه وم ع ه))الم عة ال ي  م ع من المعايي ه والمع ى 

هو فيه من الم عة والعزة ،وفا  من عقابه ه وكذلك أحمدف دالبا  أْن يم ع ي من معيي ه ويحيب ي 

   (2).((عن ،ديئ ه

ةةا  قةةدَّل أنَّ لاةةا ) ً يُلحةةُا ممَّ ( فةةي هةةذا ال عبيةةر دلَّ علةةى الم ةةع ه أي يم ع ةةي مةةن اُتعصتتاما

 المعيية .

ً )وورود لاةةا  تِْعَصتتاما ُْ اء يايةةد علةةى هةةذف اليةةيوة بزيةةادة أحةةرد الامةةزة والسةةين وال ةة (ا

لى مةن   سةبحا ه و عةا الااعةل ه وهةذا  كةون عيةمة اإلمةال  وضع الياة للماعةول مةن

 الزيادة في المب ى   بعاا زيادة في المع ى . ؛ لنَّ  وقو ه هذا الم عو دل هذف الزيادة على شدة 

                                                           
 .33/2976ه ولسان العرب :)عيل(: 4/331مقاييس اللوة :)عيل(: معيل:  يُ ار (1)

 . 5/258شرح  اال البواة )البحرا ي(: (2)

 .193: اإلباحة والم ع في القرآن الكريل ه )أدروحة دك وراف م،دودة(: يُ ار (3)

(1)
 .2/46: خ  اال البواة 

 . 1/59شرح  اال البواة )عباس الموسوي(: (2)
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مْ وكةةذلك ورد لاةةا )  فةةي قولةةه  داا  علةةى الم ةةع( فةةي  عبيةةر  اةةال البواةةة َعَصتتَمه 

ْم َوائِت   :)) ْم ِمْ  َرْيِب الشُّب َهاِ   فََما ِمتْنه  َُِليَ  َودَائَِع أَْمِرِه َونَْهيِِه  َوَعَصَمه  ْر ْم إِلى اْلم  لَه  َعتْ  َحم 

تتبِيِل َمْرَضتتاتِِه  َوأََمتتد ه ْم بِفََوائِتتِد الَمع ونَتتةِ  مْ لاةةا ) اسةة عمل اإلمةةال  (3)(( َُ ذا ( فةةي هةةَعَصتتَمه 

م عال   من ريب الشبااد ه وفيه إشةارة إلةى أنَّ    عةالى  والمع ىه  ال عبير للدالة على الم ع

هو الما ع عن ال،دأ ه والمراد بريب الشبااد الشكو  البادلة وال،ةوادر ال اسةا ية ال اشةئة مةن 

   (4)دة.الوساوس الشيدا ية والوهال الااس

ه أي   مةة عال مةةن ريةةب  ذا ال عبيةةر دلَّ علةةى الم ةةع( فةةي هةةعصتتمهمأنَّ لاةةا ) وي بةةين

 الشبااد .

: ه لةةوقفةةي  داا  علةةى الم ةةع( فةةي  عبيةةر  اةةال البواةةة اْلِعْصتتَمةِ كةةذلك ورد لاةةا )و

ذا ال عبيةر للدالةة فةي هة( اْلِعْصتَمةِ لاةا ) أوردَ اإلمةال  (5)(( ِمَ  اْلِعْصَمِة تَعَذُّر  اْلَمعَاِصت،))

الم ع والحاا ه وااع يال وعيل المل : أي بال ي مسك المل ))العيمة : ومع ى ه  على الم ع

ه فيم  عةةون وي حااةةون مةةن وردةةة الاةةوك ه وهةةل ألدةةاد لل،لةةق باةةل ي قربةةون مةةن اليةةوح 

   (1).((ويبعدون عن الاساد

  ةةرك المعايةةي ؛ وذلةةك أنَّ  وضةة  البحرا ةةي مع ةةى ذلةةك هإنَّ مةةن أسةةباب العيةةمة أنْ 

اإل سان ي عود ب ركاا حين ا ييدها ح ى ييير ذلك ملكة له وهي المراد بالعيةمة ه والعيةمة 

يقيةد باةةا الشةارح  عويةةد الة اس ب ةةرك المعايةي ف كةةون ملكةة لزمةةال  اسةه ه وأشةةار إلةى مع ةةى 

يمة ال،لق إذا م ع العيمة بالم ع من الذ  إذ قال : والعيل يمع عيمة وهي الم ع وفون ع

الذ  ع ال وحماهل ه و ع ي العيمة م ع مةن الذ  وحمايةة ال ةاس أيضةا  . وأنَّ أهةل العيةمة 

هةل الةذين أعةةا ال   سةبحا ه علةةى قاةر  اوسةةال المةارة بالسةوء ح ةةى يةارد أسةةيرة فةي أيةةدي 

المحةارل  اوسال العاقلة فحيلوا من ذلك على ملكةة  ةرك الةذ وب واا زيةار عةن ولةوج أبةواب 

   (2)وأولئك ايد ع   لال السومة من اا حراد عن سبيله في مااوي الاوك.

                                                           
(3)

 .91/129 اال البواة : خ 

 . 8/193: ما اح السعادة : يُ ار (4)

(5)
 .345/535 اال البواة : ا 

(1)
 . 1/98حدائق الحقائق : 

 . 5/482و 2/356: شرح  اال البواة )البحرا ي(: يُ ار (2)
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نَّ أهل العيمة هل الذين هذبوا أ اسةال وحملوهةا علةى اام  ةاع عةن المحةارل كل ِاةا لذا ف 

( العصتمةح ى أيبحد لال ملكة ااب عاد واام  اع عن كل ِ المحةارل ه وباةذا  كةون دالةة لاةا )

 واضحة . الم ععلى 

( من اللااا ال ي  م از بقوة اليرس وشد ه و لحا   اسبا  بين يااد َعَصمَ ولاا )

العين وهو يود حلقي مياور د م اا اللاا ومع اها ه فقد اي مع فيه يو اليواد الم كون

اد القيمة ال عبيرية في  يوير الحركاد واليواد الع ياة بما ذمن اليواد ااس مرارية 

ه ويود  ه من يااد الشدة والقوة والولا ه ال ا ية عن عمق م،ريه ه و ياعة يرسهيحمل

ميل الياد الما،ل المدبق وهو بيايرف له قوة مما يعدي المعا ي اليزلة القوية ه ويود ال

ه وهو يود شاوي   دبق الشا ان ا دباقا   اما  ع د ال دق به  وهو من اليواد المياورة

ف ذا الحبس يكسب اللاا شدة وقوة ه وقد ساعدد هذوه (3)فيحبس الاواء حبسا   اما  في الال

 . وهو ي  اسب مع مع ى الم ع اليااد على إبراز دالة الشدة والقوة في اللاا

دالة يريحة  لى الم عل اال أ َّه يدل ع( ومش قا ه في سياق اَعَصمَ والملحوا في لاا )

 والقرآ ي . ومباشرة ومع اف السياقي ياء م وافقا  وم ساوقا  مع مع اف المعيمي

 َغض   -27

َ و قص ه فةالول الوةض اةض   الوين والضاد أيون يحيحان ه يدل  أحدهما على كد 

ه أي أمر يوض  البير ه وكل شيء كاا ه فقد اضض ه ه وم ه قولال :  لحقه في ذلك اضاضة

ه واضَّ الريُل يو ه وبيرف ودرفه اضا  وَاضاضا  وِاضاضا  وَاضاضة  فاةو  (1)له بيرف

  (2)موضوض واضيض كاَّه و،اضه وكسرف.

( دال ه على الم ع والكد .  يُلحُا من المع ى اللووي للاا )َاضَّ

َوبَِقتتَ،  :)) فةي قولةةه  البواةة داا  علةةى الم ةةع اةةال ( فةي  عبيةةر َغتتض  رد لاةا )وو

ْم َخْوف  اْلـَمْحَشرِ  وَعه   اس عمل اإلمةال ( 3)(( ِرَجال  َغض  أَْبَصاَره ْم ِذْكر  اْلَمْرِجعِ  َوأََراَ  د م 

ةا ا يحةل ه  ذا ال عبير للدالة علةى الم ةع( في هَغض  لاا ) والمقيةود بوةض البيةر أي م عةه ممَّ

                                                           
(3)

 .247و205و204و174اليواد : علل 

(1)
(: معيل:  يُ ار   . 4/383مقاييس اللوة :)اضَّ

(: يُ ار (2) (: 36/3266: لسان العرب :)اضَّ  .2/449ه والميباح الم ير :)اضَّ

 .32/75 اال البواة : خ (3)
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ا ا يحل له كال ار إلى محةارل رؤي ه وأنَّ من كان من أهل اآل،رة ا بدَّ  له من َاض ِ بيرف عمَّ

ه وهؤاء الريال وضعوا اآل،رة  يب أعي ال وعرفوا أ َّال سود يعودون إلياةا أي  (4)  مثو  

الميةةير المح ةةول الةةذي ي  اةةرهل ه هةةذا الميةةير هةةو وحةةدف الةةذي مةة عال عةةن الحةةرال وممارسةةة 

 (5)المم وعاد.
 

 في هذا ال عبير دلَّ على الم ع واام  اع عن ال ار للمحرمةاد( غض  أنَّ لاا ) والم يلى

ماا   علي ا  . ال ي حرَّ

ا سبقه قوله  ت ق وَ  فِيَها ه ْم أَْهل  اْلفََضائِلِ )):  وا ي، لد عمَّ َواب  :فَاْلم  م  الص   َمْنِطق ه 

تتتع   م  الت َواض  م  اْْْقتَِصاد  َوَمْشتتتي ه  ُ تتته  تتتوا    َوَمْلبَ َم َ  َعلَتتتْيِهمْ  أَْبَصتتتاَره مْ َغضُّ تتتا َحتتتر    َوَوقَف تتتوا  َعم 

ْم َعلَى اْلِعْلِم الن افِعِ لَه مْ  َماَعه  ُْ
والاا ) اس عمل اإلمال  (6)((أَ ذا ال عبيةر للدالةة ( فةي هةَغضُّ

واوالمقيود بلاا ) على الم ع فو  ( أنَّ بي ال وبين ما حرل   ال ار إليه حايز من  قو   غض 

ل علةيال بةل  ةراهل يوضةون أبيةارهل ع ةه ويكسةرو اا ح ةى ا يةرون   م د أعية ال إلةى مةا حةرَّ

ةا يُشةين م َ علتيهموفةي قولةه :) (1).حراما  ه وهذا ك اية عن عاةة الة اس ويةو اا عمَّ تا حتر  ( عم 

ل   علةيال ال اةر إلةى  إشارة إلةى الوةض والم ةع عةن المحرمةاد ه والمةراد بةال ار إلةى مةا حةرَّ

   (2)الي بية وال ار إلى ايرها من المحرماد.

في المواضع ال ي  دلَّ على الم عفي ال يوص الم قدمة ( ومش قا ه غض  و يد أنَّ لاا )  

 ورد باا .

فةةي ا  ةةاج دالةةة الم ةةع وشةةد ه ه فةةالوين والضةةاد  دورٌ ( غتتض  للاةةا )ولل ركيةةب اليةةو ي  

ة ذاهإضافة إلى  شديد يود الضاد و  (3)يو ان مياوران ا ال شةديد أكسةبه قةوة فةي اليةرس ممَّ

 في سياق ال اال . في دالة اللاا على الم ع يعدي زيادة

                                                           
 . 4/318: ما اح السعادة : يُ ار (4)

(5)
 .1/141: شرح  اال البواة ه)عباس الموسوي(: يُ ار 

 .193/303 اال البواة : خ (6)

(1)
 .3/357ه وشرح  اال البواة ه)عباس الموسوي(:4/254: في اول  اال البواة : يُ ار 

 .13/222: ما اح السعادة : يُ ار (2)

(3)
 .22اليواد اللووية : : يُ ار 
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( ومش قا ه في سياق ال اال ي وافق وي  اسب مع مع اف المعيمي بدال ه على غض  ولاا )

 .ا  كون دال ه على الم ع في سياق ال اال يريحة ومباشرة ذالكد والم ع وبا

 

 غط ى -28

الوين والداء والحرد المع ل يدل على الوشاء والس ر ه يقال اديد الشةيء وادي ةه ه 

والوداء ما ودى به ه وادى الليل يودو ه إذا اشى باومه ه وادد الشيرة وأادد : دالد 

حولاا ه واداف الشباب يوديه اديا  واديا واداف أايا اا وا بسدد على الرض فألبسد ما 

والوداء هو ما ييعل فوق الشيء من دبق و حوف كما أنَّ الوشاء ما ييعل فوق  (4)كوهما ألبسه.

ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  چ  الشيء من لبةاس و حةوف ه وقةد اسة عير للياالةة قةال  عةالى :

 على الم ع والس ر . يدل  المع ى اللووي للاا )ادَّى(  يد أنَّ  (5){22ق: } چڳ  ڳ   ڳ   ڳ  

 

للدالة على الحيب والم ع عن رؤية اآل،رة في سياق في ال اال ( غطاءالووردد لااة )

َوِرنَا  َوَطالَْ   )): عن أهل القبور وحالال إذ قال  اإلمال  حديث َوتَنَك َرْ  َمعَاِرف  ص 

َُاِكِ  اْلَوْحَشِة  ً فِ، َم عا تُ  ْم بِعَْقِلَ      إِقَاَمت نَا  َولَْم نَِجْد ِمْ  َكْرب فََرجاً  َوَْ ِمْ  ِضي  م  فَلَْو َم  ْلتَه 

تتَخ ْ  َُ تتوب  اْلِغَطتتاِء لَتتَ   َوقَتتِد اْرتَ ْم َمْحج  ْم بِتتاْلَهَوام ِ  أَْو ك ِشتتَف َعتتْنه  تتَماع ه  ُْ تتتَك  ْ  أَ ُْ َواْكتََحلَتتْ     فَا

ه ْم بِالتُّرَ  َُفَ ْ أَْبَصار  نَة   َوتَقَط عَ ِ  اِب فََخ ُِ  اسة عمل اإلمةال  (1)((ذََْقَتَِها بَْعدَ  أَْفَواِهِهمْ  فِ، األْل

الةذي يحيةب  والمةراد بةذلك الودةاء المع ةويه  ذا ال عبيةر للدالةة علةى الم ةع( فةي هةاْلِغَطاءِ لاا )

داا  علةى حيةب ال اةر  ال ار إلى عالل المو ى والبةرزخ فيةار الودةاء فةي قةول اإلمةال 

ه فاو الحايب والما ع من رؤية عالل ما بعد المود ه وإنَّ الوداء المحيةوب عةن هةؤاء وم عه 

هي الموا ع ال ي  حيب الرؤية عن إدراك حقيقة حال هؤاء وهذا الوداء ادةاء مع ةوي ولةيس 

 . واضحة ( على الم ع في هذا السياق غطاءكون دالة لااة )وباذا   ا  مادي

ووردد ماردة اداء مضةافة إلةى ضةميره وهةو ي حةدث عةن قةدرة    بةارك و عةالى ه 

تَكَ  التدُّْنيَا  )):  وكيد ،لق ال،لق وأسك ال الد يا ه ثل بعث فيال رسو  بقوله ُْ َوه َو ال ِذي أَ

                                                           
 . 36/3273 ه ولسان العرب :)ادى(: 4/429مقاييس اللوة :)ادو(: معيل:  يُ ار (4)

 .609:)ادا(: : مارداد ألااا القران  يُ ار (5)
(1)

 .221/340خ اال البواة :  
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تْم َعتْ  َخْلقَه   َوبَعََث إِلَتى اْلِجت  ِ َواإل ُ تلَه   ِليَْكِشتف وا لَه  ائَِها  ْنتِس ر  وه ْم ِمتْ  َضتر  ر  ِغَطائَِهتا  َوِلي َحتذ ِ

ْم أَْم َالََها ذا ال عبيةر للدالةة علةى ( فةي هةَطائَِهتاغِ لاةا ) اسة عمل اإلمةال  (2)(( َوِليَْضِرب وا لَه 

أنَّ الرسل هل الذين يرفعون ُحُيةَب الةد يا ه ويبي ةون حقيق اةا لل ةاس ه فكةأنَّ الةد يا  والمع ىالم ع 

ا يعدي موداة بوداء ه ولعله اداء اللذاد والشاواد الذي يم ع ا ،اذها سبيو  إلى    عالى ممَّ 

  هذا اللاا دالة على الم ع في ال ص .

ا ييول في  اسه الحلل ياة  س ر و م ع  وقد يعل اإلمال  ياحباا عمَّ

َُاتِر  :))بقوله َُام  قَاِطع   اْلِحْلم  ِغَطاء   ل ِقَ  بِِحْلِم َ    َواْلعَْقل  ح  ت ْر َخلََل خ  ُْ    َوقَاتِْل َهَواَ  بِعَْقِل َ    فَا

إييابي  والوداء ه اه  ذا ال عبير للدالة على الم ع( في هِغَطاء  لاا ) اس عمل اإلمال  (3)))

ا يشي ه من القبائ  في حال ا الد زمال ال اس ه وبلغ باا ؛  ل َّه قيد يم ع ياحبه ويس رف عمَّ

الوضب حدا  ا يمكن كب  يماحه معه ه فع د ذاك ييير الحلل وقاء  لاا واداء ه وهذا الوداء 

( على ما غطاءالما ع والسا ر يحمي ياحبه ممن ي افرف ويعاديه ه وفي بيان مزية ماردة )

ها من المارداد ال ي  شابااا في الدالة ه  بدو هذف الماردة م اسبة للمقال ؛ لنَّ حلل اإل سان سوا

أشبه بالوداء الذي ي شر عليه ه ويم ع من كشد ما يسوء م ه ه ح ى كأ َّه س رف ولاذف الدالة 

ماردة الوداء  أثر معيمي فالوداء في اللوة هو المواراة والس ر ولاذا اس عار اإلمال 

وكأنَّ الحلل اداء مس ور يكب  ِيماح ال اس ويم عاا  (1)للحلل وأ زله م زلة ما يس ر من الادية

وفي  . الم ع من اا اود ه وااور مساوئاا لآل،رين وباذا  يب  دالة ماردة اداء في ال ص

هذا الوزن ( ومن دااد فِعَال( على وزن )ِغطاءال يوص الثوثة الم قدمة ورد لاا )

  (2)اام  اع.

مش قا ه للدالة على الم ع المع وي ( وغطىاس عمل لاا ) والملحوا أنَّ اإلمال 

من  ا  المادي ه ودالة اللاا في سياق ال اال ا سعد وأيبحد أكثر دقة و ،ييي وليس الم ع

ه  ورة عامةبيالمع ى المعيمي فالمع ى المعيمي يعدي مع ى الوداء المادي والمع وي 

 الدالة . وللسياق دورف في إ  اج

 كعم -29

                                                           
 .183/265الميدر  اسه  : خ (2)

 .424/551االميدر  اسه :  (3)

(1)
 . 5/501ه وشرح  اال البواة )البحرا ي(: 36/3273 : لسان العرب :)ادى(: يُ ار 

 . 218و 155ه والدالة اليو ية في اللوة العربية : 26: معا ي الب ية في العربية :  يُ ار (2)
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الكةةةةاد والعةةةةين والمةةةةيل أيةةةةٌل يةةةةحي  يةةةةدل علةةةةى سةةةةدَّ شةةةةيء بشةةةةيء وإمسةةةةاك ه 

والكعةةال : شةةيء يُيعةةل فةةي فةةل البعيةةر يشةةد بةةه إذا هةةاج ه فيم عةةه مةةن أْن يراةةو ه أو يأكةةل أو 

يعض  ه ويقال : كعمه فاو مكعول ه وكعمه ال،ود فو ي دق مم وع من ال دق.
(3)  

دال اةةةةا علةةةةى الم ةةةةع فةةةةي مع اهةةةةا  يةةةةد المع ةةةةى اللوةةةةوي لاةةةةذف الماةةةةردة دريةةةةق ن عةةةة

 المركزي.

( فةةةي  اةةةال البواةةةة للدالةةةة علةةةى م ةةةع ال ةةةاس الةةةراابين فةةةي َمْكع تتتومد ماةةةردة )وورد

  مةةن الكةةول وذلةةك قولةةه فةةي سةةياق ويةةد الةةراابين فةةي    بةةارك و عةةالى ه الةةذين شةةدد 

  َوأََراَ   ِرَجتتتتال  َغتتتتض  أَْبَصتتتتاَره ْم ِذْكتتتتر  اْلَمْرِجتتتتعِ  )):  علةةةةيال الاةةةةالمون ال، ةةةةاق قةةةةال 

ْم َخْوف  اْلـَمْحَشرِ  وَعه  ْم بَْيَ  َشِريد نَاد ٍ  د م  و     فَه  َُاِك  َمْكع وم َوَخائِف َمْقم    (4)((   َو

( ال ةةةةةةي  سةةةةةة عمل فةةةةةةي ميةةةةةةال دالةةةةةةي َمْكع تتتتتتومماةةةةةةردة ) اسةةةةةة عمل اإلمةةةةةةال 

م،يةةوص باإلبةةل مةةن الةةدواب ه موااةةا  إياهةةا فةةي هةةذا السةةياق للدالةةة علةةى مع ةةى اإلسةةكاد 

والم ةةع مةةن الكةةول ه يةةاعو  هةةذا اليةة د مةةةن ال ةةاس شةةبياا  بةةالبعير الةةذي يكعةةل فمةةه م،افةةةة 

 ةةة كلل  أْن يراةةةو أو يعةةةض أو يأكةةةل هوكةةةأنَّ هةةةؤاء ال ةةةاس قةةةد أكعمةةةد أفواهاةةةا ،شةةةية مةةةن أنْ 

بةةةالحق ه و شةةةاد علةةةى الاةةةالمين مةةةا فعلةةةوف مةةةن الةةةل وقاةةةر ه وا يكةةةون الكعةةةل إا ع ةةةد هيةةةاج 

لنَّ السةةةلدة فةةةي  بكلمةةةة ؛كةةةأنَّ ال،ةةةود قةةةد كعماةةةل وأسةةةك ال فلةةةل ي كلمةةةوا ه البعيةةةر وا زعايةةةه 

هةةةذف  إمةةةا بال رهيةةةب أو ال رايةةةب ليشةةةحنهةةةذا الحةةةال عمةةةدد إلةةةى كعماةةةل وإسةةةكا ال ومةةة عال 

 .  سياق ال عبيرفي  لة الم ع بداالماردة 

( فةي الة اال للدالةة علةى م ةع المةوج مةن ال قةاذد والايةاج َكعََمتْته  وكذلك وردد ماةردة )

وياء اإلمةال باةذف الدالةة فةي مقةال حديثةه عةن دحةو الرض ه وكبسةاا علةى مةور أمةواج البحةر 

ََُكنَِ  األ )): المس احلة وذلك في قوله  ةً َو و  تِة تَي تاِرهِ فِ،  ْرض  َمْدح    َوَرد ْ  ِمتْ  نَْختَوِة  ل ج 

و ِ  َواْعتًَِئِتتتهِ  بَتتتبِْوهِ  ُ تتتم  وخِ أَْنِفتتتِه َو   فََهَمتتتدَ بَْعتتتدَ  َجْريَتِتتتهِ  َعلَتتتى ِكظ تتتةِ     َوَكعََمتْتتته   غ لََوائِتتتهِ    َوش تتتم 

كةأنَّ الرض ه ذا ال عبير للدالة على الم ةع ( في هَكعََمتْه  لاا ) اس عمل اإلمال  (1)((نََوقَاتِهِ 

أشبه بالسد الذي يكب  يماح الموج المة ودل الةذي ييةد،ب م قاذفةا  ه كالاحةل الاةائال ه و شةبيه 

( ؛ للدالة علةى م ةع َكعََمتْه  اإلمال له بالاحل من اإلبل ع د هيايه وإراائه سوا اس عمال ماردة )

                                                           
 . 1/329اللوة :)كعل(: اذيب ه و 5/185مقاييس اللوة :)كعل(: معيل ه و 1/209:)كعل(:العين ك اب : يُ ار (3)

 .32/75خ اال البواة :  (4)

(1)
 .91/132خ اال البواة :  
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الةذي يكعةل بةه فةل  هذا البعير الاائال من أْن ييةد،ب ويراةو ه فأضةحد الرض بم زلةة الحبةل

لنَّ كعل البعير من باب م ع فاو مكعةول وكعةيل شةد ؛ وذلك  عير ه لم عه من الرااء والدويانالب

 في السياقاد الم قدمة .  ( أفادد دالة الم عكعمنَّ لااة )ف  ذاوب (2)فاف لئو يأكل أو يقض.

  اسةةبا  بةةين يةةااد  ل ةةي  م ةةاز بقةةوة اليةةرس وشةةد ه و يةةد( مةةن اللاةةاا اكعتتمولاةةا )

والمةةةيل اليةةواد الم كةةون م اةةةا اللاةةا ومع اهةةا ه فقةةةد اي معةةد فيةةه أيةةةواد الكةةاد والعةةين 

ه فالكةةةةاد يةةةةود شةةةةديد ا ايةةةةاري ا يمةةةةر معةةةةه الةةةة اس ه والعةةةةين يةةةةود حلقةةةةي مياةةةةور 

رسةةةه ه يحمةةةل مةةةن يةةةااد الشةةةدة والقةةةوة والولةةةا ال ا يةةةة عةةةن عمةةةق م،ريةةةه و يةةةاعة ي

ذف اليةةةااد  عدةةةي اللاةةةا وا ةةةي بةةةالقيل ال عبيريةةةة ه وهةةة(3) ةروياةةةمالوالمةةةيل مةةةن اليةةةواد 

 .قوة في اليرس والمع ى وهو ما ي  اسب مع مع ى الم ع 

اق الةةة اال دال ةةةه علةةةى الم ةةةع ( ومشةةة قا ه فةةةي سةةةيكعتتتموالملحةةةوا مةةةن مع ةةةى لاةةةا )

ذا  كةةةون ( ه وباةةةكعتتتمالدالةةةة   وافةةةق و   اسةةةب مةةةع الدالةةةة المعيميةةةة للاةةةا ) ذفوهةةة والكةةةد

 على الم ع في سياق ال اال دالة مباشرة ويريحة .دال ه 

 

 كف   -31

الكاد والااء أيل يحي  ه يدل على قبض وا قباض من ذلةك الكةدَّ لس سةان ه سةميد 

بذلك ل َّاا  قبض الشيء ثل  قول : كاا ه عن المر وكاكا ه ه والكد : كد  اإل سان وهي ما باا 

أيب ه بالكد ودفع ه باا ه وقيل للريل مكاةود لمةن يقبض ويبسد ه وكاا ه أيبد كاه وكاا ه 

واس كد الريُل الريَل : من الكد عن الشيء وأيل الكةد الم ةع ه ومةن ه ةا قيةل  (1)فقد بيرف

)يكد مةاء وياةه( أي ييةو ه عةن  د  باا عن سائر البدن وفي القولل َّاا يُكَ ؛ لدرد اليد كد 

  (2) م ع ه. بذل السؤال ه وأيله الم ع ه وكاا ه كاَّا  :

                                                           
 .7/6: م ااج البراعة في شرح  اال البواة ه حبيب   ال،وئي :  يُ ار (2)

 .22اليواد اللووية : : يُ ار (3)
(1)

 .713 ه ومارداد ألااا القران :)كد(:5/129مقاييس اللوة :)كد(: معيل:  يُ ار 

ه ولسةةةةان  4/191ه وال اايةةةةة فةةةةي اريةةةةب الحةةةةديث والثةةةةر: 2/536: الميةةةةباح الم يةةةةر :)كةةةةد(: يُ اةةةةر (2)

 . 43/3903العرب:)كاد(:
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  ٹ  ٹ  ڻڤچ واس عمل القرآن الكريل لاا )كد( ومش قا ه للدالة على الم ع قال  عالى :

 { 11المائدة: } چ

ً ورد لاا )و ى :)) فةي قولةه داا  علةى الم ةع ( في  عبير  اال البواةة َمْكف وفا َُتو  فَ

 ً ُ ْفًَه    َمْوجاً َمْكف وفا َُمَوا   َجعََل  ْبَع  َُ َُْمكاً َمْرف وعاً  بِغَْير    ِمْنه   َُْقفاً َمْحف وظاً  َو َوع ْليَاه    

َُار َها  َوْ ِد ها َعَمد يَْدَعم  ً لاا ) اس عمل اإلمال ( 3)(( يَْنِظم  ذا ال عبير للدالة ( في هَمْكف وفا

 .على الم ع 

الةذي  –ه كأ َّةه أراد الاةواء المحةدود  الس ةيَونالسةقود والمكاود المم ةوع مةن والمراد ب

واليو  ما بين السماء والرض كأ َّه كدَّ أي م ةع مةن  يةاوز حدَّيةه ه أي  -إلى السماء فُ ي  اي حد  

وورود اللاةا علةى يةيوة )ماعةول(  عدةي زيةادة فةي  (1)يعل السمواد مم وعةاد مةن السةقود.

 مع ى الم ع .

ً أنَّ لاا ) لحاُ ويُ   ال عبير دلَّ على الم ع ه أي م ع السمواد من السقود .( في هذا مكفوفا

 فةةي قولةةه داا  علةةى الم ةةع والحاةةر ( فةةي  عبيةةر  اةةال البواةةة اْلَكتتف ِ وورد لاةةا )

ِ َعتتِ  اْلبَْغتت،ِ  َواإلْعَظتتاِم ِلْلقَتْتتِل  َواإلْنَصتتاِف ِلْلَخْلتتِ   َواْلَكْظتتِم ِلْلغَتتْيِظ  :)) َواألْختتِذ بِاْلفَْضتتِل  َواْلَكتتف 

َُاِد فِ، اْْْرِض وَ  ال عبير للدالة على ذا ( في هاْلَكف ِ لاا ) اس عمل اإلمال  (2)(( اْجتِنَاِب اْلفَ

  (3)المقيود بالكد عن البوي ه أي اام  اع عن الالل على ال اس.و الم ع

فَتِإ    :)) فةي قولةه داا  على الم ع ( في  عبير  اال البواة يَك فُّ وكذلك ورد لاا )

َعْنتتَ  ِمتتْ   إِلَْيتتَ  ِمتتْ  ِطَماِحتتَ    َويَك تتفُّ َعْنتتَ  ِمتتْ  َغْربِتتَ    يَِفتت،ء  إِلَْيتتَ  بَِمتتا َعتتَوبَ  ذِلتتَ  ي َطتتاِم   

أي يم ةع ع ةك  ال عبيةر للدالةة علةى الم ةعذا ( فةي هةيَك تفُّ لاا ) اس عمل اإلمال  (4)((َعْقِل َ 

( بيةيوة الاعةل المضةارع يَك تفُّ لميةيء اللاةا )ويبدو  (5)حدَّة  عايمك ل اسك ويم ع ع ك شرها.

                                                           
 .1/41خ اال البواة :  (3)

(1)
 . 2/65ه وحدائق الحقائق : 1/133: شرح  اال البواة )البحرا ي( :  يُ ار 

 . 296-192/295خ  اال البواة : (2)

(3)
 . 3/218:  وضي   اال البواة :  يُ ار 

 . 53/428ر اال البواة :  (4)

(5)
 .29ه وياوة شروح  اال البواة: 5/2511ه والديباج الوضي : 4/153:  وضي   اال البواة :  يُ ار 
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 و يةد ومن داا ه ااس مرار وال يدد مما يُعدي مع ى اس مرار الم ع و يةددف فةي هةذا السةياق.

ا  قدَّل دالة لاا )  في هذا ال عبير . ( على الم عيَك فُّ ممَّ

 ( ومشةةة قا ه فةةةي سةةةياق الةةة اال دال ةةةه علةةةى الم ةةةعفُّ َكتتتوالملحةةةوا مةةةن مع ةةةى لاةةةا )

ذا  كةةون دال ةةه علةةى ( ه وباةةفُّ َكتتالدالةةة   وافةةق و   اسةةب مةةع الدالةةة المعيميةةة للاةةا ) ذفوهةة

 الم ع في سياق ال اال دالة مباشرة ويريحة .

 

 

 

 لجم -31

يقةةال أليمةةد الاةةرس ه وهةةو للدابةةة فةةي المااةةول اللوةةوي اامسةةاك والم ةةع  الليةةالليةةل و

ةا معرود ه وهو حبل أو عيا يد،ل في فماا ه ويُلزق  إلى قااها ه وفي الحةديث : مةن ُسةئَِل عمَّ

يعلمه فك مه أليمه   بليال من  ار يول القيامة ؛ قال : الممسك عن الكول ُمَمثَّل بمن أليل  اسةه 

بليال ه والمراد بالعلل ما يلزمه  عليمه وي عين عليه ه وفي الحديث أيضةا  : يبلةغ العَةَرُق مة ال مةا 

  (1)ال فييير لال بم زلة الليال يم عال عن الكول.يليمال ه أي ييل إلى أفواه

دريةق المع ةى اللوةوي لاةا ن ال هو ما  دل عليه هذف الماردة وعةوما يام ا في هذا المي

 . دال اا على الم ع  بي نُ ي

ْلَجم  ) وورد لاا فةي بيةان حةال  ومن ذلك قوله داا  على الم ع ( في  اال البواة م 

أََطتتاع وا الش تتْيَطاَ   ))ال ةةاس قبةةل البعثةةة ال بويةةة مةةن الةةذين أدةةاعوا الشةةيدان فةةي الاةة ن ه إذ قةةال 

َُاِلَكه   َوَوَرد وا َمنَاِهلَه   َُلَك وا َم ْم بِبَْخفَافَِهتا   فَ تتْه  َُ ه   ف، فِتتَ  دَا  ْ ه   َوقَاَم ِلَوا َُاَرْ  أَْعًم    بِِهْم 

ْم  تنَابِِكَها ببَْظًَفَِهاَوَوِطئَتْه  َُ تْم فِيَهتا تَتائِه وَ  َحتائِروَ  َجتاِهل وَ  َمْفت ون توَ   فت،  َوقَاَمْ  َعلَتى    فَه 

ْلَجتتتم   َوَجاِهل هتتتا  هتتتا م  تتتو    بتتتبَْرض َعاِلم  تتتْم د م  ُ تتته ود   َوك ْحل ه  ْم  ه  َخْيتتتِر دَار  َوَشتتتر ِ ِجيتتتَرا   نَتتتْوم 

ْكَرم   ْلَجم  ) لاا اس عمل اإلمال  (2)((م  ( للدالة على الليال الذي يسة عمل فةي ال،يةل ليةربد م 

                                                           
(1)

 . 44/4001ه ولسان العرب:)ليل(: 5/235مقاييس اللوة :)ليل(: معيل:  يُ ار 

 . 2/47خ  اال البواة : (2)
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به الع ان ه ل كون سالة اا قياد ه وم عاا من اا شوال بالكل والعض وايرها مما يشةول الدابةة 

كمن قد ُوضةع  إلى أنَّ عالل هذا الزمن مليل ه قد أُسكد مراما    ه يشير اإلمالعن السير 

قةول الحةق ه كأ َّةه مليةل كةاليواد الةذي يم ةع مةن الحةراك والقيةاد إا في فمه الليةال ؛ لم عةه مةن 

  (3)ب ليامه.

ْلَجم  اليو ي للاا ) أما اليا ب في سةياق الة اال و أكيدف مع ى الم ع  دوٌر في زيادةفلَه ُ( م 

ه ف لحا  كرار الميل وهو يود مياور و  دبق الشا ان ا دباقا   اما  ع د ال دةق بةه ه ويةود 

مةن أقةو  الحركةاد وهةذف  ة الضةل علةى بدايةة اللاةا وهةي  عةد  ه وحرك (4)الشديد المياورالييل 

 .  و أكيدف اليااد ساعدد على زيادة مع ى الم ع

 

ْلَجم  وباذا  كون دالة لااة )  .واضحة ( في هذا السياق على الم ع م 

فةي قولةه في  عبير  اةال البواةة للدالةة علةى الم ةع ( ِلَجاِمَها)و (أَْلَجمَ ) لااا وكذلك ورد

 :(( َهتا بِِوَماِمَهتا َُته  بِِلَجاِمَهتا  َوَوم  ء  أَْلَجَم نَْف َِ  اْمر  تَكَها بِِلَجاِمَهتا َعتْ  َمعَاِصت،  َُ      فَبَْم

 َِ و كةةةرارف ماةةةردة ( ألجتتتمماةةردة ) اإلمةةةال اسةةة عمل ( 1)(( َوقَادَهتتا بِِوَماِمَهتتتا إِلَتتتى َطاَعتتِة 

دالةة الم ةع وأنَّ الليةال وسةيلة لم ةع الة اس  (ألجم)أعدد ماردة  للدالة على الم ع فقد( لجامها)

كو امةةا مةةا عين للةة اس ل( للزهةةد والعاةةة لجتتاملااةةة ) اسةة عارة اإلمةةال ووكةةب  يماحاةةا ه 

لنَّ الليةال  ؛المارة من يماحاا في  يه الاو  ومعايي   كما يم ع الليال الدابة عةن اليمةاح 

المعايي بالليال ؛ لما في ال اةوس مةن محب اةا والة قحل  أملك لرأس الارس ه فلاذا ،ص 

يم عاا ه فاس عمل لاا لااة أْن يكون لاا زاير قوي من فياا ه وإيثار الشاواد من أيلاا ه فوبد 

   (2)الليال ؛ ل كون أ سب لكااا عن ال وثب إلى المعايي وم عاا من ار كاباا.

 على الم ع في هذا السياق .مكررة  (ألجم ولجامهاوباذا  كون دالة مارداد )

                                                           
  .1/244رح  اال البواة )البحرا ي(:ه وش1/138)ابن أبي الحديد(:: شرح  اال البواة  يُ ار (3)

 .22اليواد اللووية : : يُ ار (4)
(1)

 . 237/356خ  اال البواة : 

 . 2082-4/2081ه والديباج الوضي : 4/328شرح  اال البواة )البحرا ي(::  يُ ار (2)
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الدالةةةة  ذفعلةةةى الم ةةةع وهةةة ةةةة دالةةةة بي ِ  ( ومشةةة قا ه فةةةي سةةةياق الةةة اال دللجتتتمولاةةةا )

ذا  كةةةون دال ةةةه علةةةى الم ةةةع فةةةي ( ه وباةةةلجتتتم  وافةةةق و   اسةةةب مةةةع الدالةةةة المعيميةةةة للاةةةا )

 سياق ال اال دالة مباشرة ويريحة .

 

 مُ  -32

الميل والسين والكاد أيل واحد يحي  يدل على حةبس الشةيء أو  حب سةه ه والب،يةل : 

ومسةةك كلةةه  واس مسةةك ممسةةك واإلمسةةاك الب،ةةل ه ومسةةك بالشةةيء وأمسةةك بةةه و مسةةك و ماسةةك

وك ي عن الب،ل باإلمساك و مسكد به وأمسكد بةه ه  (3)اح بس ه وأمسكُد عن الكول أي سكد  

ويقةال : أمسةكد كةذا ع ةه أي م ع ةه ه وأمسةكد عةةن المةر كااةد ع ةه ه وأمسةكد الم ةاع علةةى 

   (4) اسي حبس ه ه وأمسك   الويث حبسه وم ع  زوله.

ڳ  ڱ   ڱ  چ  فةي قولةه  عةالى:على الم ع  ةداللل( أمُ ) يل اللاااس عمل القرآن الكرو      

علةى ( الدالةة أمُت فقد حمل الاعةل ) { 100اإلسراء: } چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

ۇئ   ۇئ  ۆئ  چ  ومثلةه قولةه  عةالى: هلب،ل ل وام  عة ل عةن اليةدقة  ( مع افألمُكتمفقوله: ) الم عه

وام ةع َمةْن أي ه  علةى الم ةعالدالةة ( أمُت ه فأفاد الاعل ) { 39ص: } چۆئ    ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  

 .شئد

فََمتا  :))  فةي قولةهداا  على الم ةع ( في  عبير  اال البواة مُك   وقد ورد لاا )أ

َ  ي بَايِع ونَه    إِْ  اْن ِيَال  الن اِس  َراَعنِ، َُْك   يَِديَعلَى فً  الن تاِس قَتْد َرَجعَتْ    َحت ى َرأْي   َراِجعَتةَ  فَبَْم

تتًَمِ َعتتِ  اإل ه ذا ال عبيةةر للدالةةة علةةى الم ةةع ( فةةي هةةمُتتك   ألاةةا ) اسةة عمل اإلمةةال  (1)(( ُْ

أمسةةكُد يةةدي أي كاا اةةا وم ع اةةا ه والمع ةةى ام  عةةد عةةن بيع ةةه ه واع زلةةد فةةي بي ةةي ومع ةةى 

وممةا يُعدةي زيةادة فةي مع ةى الم ةع السةياق  (2)ه و ركةد ال ةاس وشةأ ال.ُمعِرضا  عن كل ِ شةيء 

 عن البيعة ه فاإلمال  الوارد فيه لاا )أمسك( فاو سياق يدل على عدل رضا اإلمال 

 ازدراء و حقير له . ذاعبر بلاا )فون( عدل  سمي ه باسمه وفي ه

                                                           
(3)

 . 4204-46/4203ه ولسان العرب :)مسك(: 5/320مقاييس اللوة :)مسك(: معيل:  يُ ار 

 . 2/573ه والميباح الم ير :)مسك(: 769: مارداد ألااا القران :)مسك(: يُ ار (4)

(1)
 . 62/451ر اال البواة :  

 . 5/520ه وفي اول  اال البواة : 726: ياوة شروح  اال البواة : يُ ار (2)
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( في هذا ال عبير على الم ع ه أي أنَّ اإلمال أمُك دالة لاا )يُلحا ا  قدَّل وعن دريق م

 . المبايعة لآل،رينام  ع عن 

 فةةي قولةةه  ع أيضةةا  داا  علةةى الم ةة( فةةي  عبيةةر  اةةال البواةةة أمُتت َ وورد لاةةا )

ُ تنَْ  َخِليقَت ته  :)) تِريَرت ه   َوَح َُ ب ه   َوَصتلََحْ   ُْ ِه  َوَطاَب َك ُِ اْلفَْضتَل  أَْنفَت َ    ط وبَى ِلَمْ  ذَل  فِ، نَْف

ه   تانِِه  َوَعتَوَل َعتِ  الن تاِس َشتر  َُ ََُ  اْلفَْضَل ِمْ  ِل لاةا  اإلمةال  أوردَ  إذ (3)(( ِمْ  َماِلِه  َوأَْم

( في هذا ال عبيةر اام  ةاع عةن أمُ والمقيود بـ)ه ذا ال عبير للدالة على الم ع ( في همُك   أ)

 اةاق الكول ليس كالمال الةذي ي بوةي اإللنَّ  ااد م ه ؛الكول الكثير الذي ا يح اج إليه والذي ا يُ 

فا ةةاك مقةةدار ي حةةرك فيةةه اللسةةان إ َّةةه بمقةةدار الوايةةب )) (4)فيةةه. مةةن زياد ةةه بةةل ي بوةةي اامسةةاك

ةةا الزيةةادة فيرفضةةاا ويم  ةةع عةةن الحةةديث فياةةا فةةو ياةةذي وا يثرثةةر وا يسةةب  والمسةة حب وأمَّ

  (1).((ويش ل

 فاي  ع ةي اام  ةاع( على الم ع واضحة في هذا ال عبير ه أمُ َ وباذا  كون دالة لاا )

 عن الكول اير المايد واير ال افع .

الدالةةةةة  ذفعلةةةةى الم ةةةةع وهةةةة ( ومشةةةة قا ه فةةةةي سةةةةياق الةةةة اال دلَّ أمُتتتت َ لاةةةةا )ف عليةةةةهو

ذا  كةةون دال ةةه علةةى الم ةةع فةةي ( ه وباةةأمُتت َ   وافةةق و   اسةةب مةةع الدالةةة المعيميةةة للاةةا )

 دالة مباشرة ويريحة .سياق ال اال 

 

 منع -33

  (2)الَمْ ع في اللوة : ضد اإلعداءوه  َم َع َه أَم َعُه َم عا  فام  عه أي: ُحْلُد بي ه وبين إراد ه

يقةال : م عةه  هوبين الشيء الذي يريةدف ه وهةو ،ةود اإلعدةاء  لالم ع هو أن  حول بين الريو

ه يكةون بمع ةى الحيلولةة بي امةا حق ةه م ةه ؛ ا َّةوم ع  من كذا وعن كذا ه ويقال : َم َعه من حق ه ه

                                                           
 . 123/490ح اال البواة :  (3)

 . 35-17/34ه وما اح السعادة : 4/328يُ ار :  وضي   اال البواة : (4)

(1)
 . 5/301شرح  اال البواة )عباس الموسوي(: 

 .22/218هو اج العروس:)م ع(: 3/19:)م ع(:و اذيب اللوةه2/163:)م ع(:العين ك اب يُ ار : (2)



105 

ه ويقةةال:في الحمايةةة وم ةةه  ضةة ين ممسةةكأي ب،يةةل وريةةل مةةا ع وم ةةوع وم  ةةاع :  ه (3)والحمايةةة

   (4). مكان م يع وقد م ع ه وفون ذو م عة أي عزيز مم  ع على من يرومه

ه بعبةارة أُ،ةر  أن   أن  الم ع هو اإلحالة بةين الشةيء والعمةل بةه لااوالموحا في هذا ال

اا  مقبوا    ه وقد يكون اير مقبول. ه الك دافعا  لاذا الم ع قد يكون مسو 

والحيلولةة دون ال يةرد والم عةة  على الكةد ِ دالة للورد هذا اللاا في القرآن  الكريل و

الم ةةع ال ةةي ذكرهةةا وايرهةةا مةةن معةةا ي  واام  ةةاع و،ةةود اإلعدةةاء وم ةةع سةةبل ال،يةةر والحةةق ِ 

م ع مسةايد   قةال  عةالى   دد ويوف الم ع المذمول في القرآن  العايل م اا :اللوويون ه وقد  عدَّ 

  (1).{ 114البقرة: } چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  :

فَتتبََرادَ :)) فةةي قولةه داا  علةى الم ةع ( فةةي  عبيةر  اةال البواةةة منعونتاورد لاةا )و

نَا قَتَْل  ومَ  أَْصِلنَا   َواْجتِيَاحَ  نَبِي ِنَاقَْوم  م  وا بِنَا اْله       َوَمنَع ونَتا اْلعَتْذبَ  فَاِعيتلَ   َوفَعَل وا بِنَا األ   َوَهمُّ

ُ ونَا ونَا اْلَخْوفَ   َوأَْحلَ ( َمنَع ونَتالاةا ) اسة عمل اإلمةال فقةد  (2)(( إِلَى َجبَل َوْعتر    َواْضَطرُّ

وم عو ا العذب أي م عو ا ديب العيش والحياة الديبة العذبة ه ه  الم ع ذا ال عبير للدالة علىفي ه

وأي حياة هي  لك ال ي يُحاير فياا اإل سان مع أهله وأسر ه والقربين ويُم ع من ممارسة حقه 

  (3)في الحرية والحياة العامة ه ويُحاير اق ياديا  ويُحارب اي ماعيا  وسياسيا .

ةا  قةدَّل أنَّ  ( فةي هةذا ال عبيةر دلَّ علةى الحرمةان مةن العةيش الاةا ل َمنَع ونَتالاةا )يُلحُا ممَّ

 والحياة الديبة .

:))  فةةي قولةةه داا  علةةى الم ةةع ( فةةي  عبيةةر  اةةال البواةةة يَْمنَتتع  وكةةذلك ورد لاةةا )

للدالةة علةى ذا ال عبيةر ( في هيَْمنَع  لاا ) اس عمل اإلمال  (4)(( ْعَجاب  يَْمنَع  ِمَ  اْْْوِديَادَ اإل

ام  ع عن دلب الزيةادة وار اةع ذا رأ  المرء  اسه بلود الكمال والواية العامى والمع ى إ الم ع

                                                           
(3)

 . 22/218ه و اج العروس: )م ع(: 47/4276يُ ار : لسان العرب:)م ع(:  

 . 47/4276ه ولسان العرب:)م ع(: 2/615يُ ار : مارداد ألااا القرآن:)م ع( : (4)

(1)
 نآالسةلوك ال،لقةي فةي القةر ه وألاةاا203:)أدروحةة دك ةوراف م،دودةة(ه  نآيُ ار : اإلباحة والم ع في القر 

)أدروحةة دك ةوراف ل( 2004هـ/ 1425عبد الكريل ميل  ه اليامعة المس  يرية / كلية ال ربية )هدراسة لووية 

 .296-295:م،دودة(

 . 9/368ر اال البواة :  (2)

(3)
 .4/148ه وشرح  اال البواة )عباس الموسوي(: 365-4/364: شرح  اال البواة )البحرا ي(: يُ ار 

 . 167/500ح  اال البواة : (4)
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وليةيوة  (5)عن اك ساب الكمال لا ه أ َّه ا زيادة ح ى يدلباا ؛ لنَّ  يور الكثرة يم ع الزيةادة.

 الاعل المضارع يدل على الحال وااس قبال . المضارع دالة على اس مرار هذا الم ع ؛ لنَّ 

َكتْم  :)) فةي قولةه داا  على الم ع ( في  عبير  اال البواة منع وكذلك ورد لاا )

  (6)(( ِمْ  أَْكلَة َمنَعَْ  أََكًَ 

الكةةل  نَّ أي أ ذا ال عبيةةر للدالةةة علةةى الم ةةع( فةةي هةةمنعتت لاةةا ) اسةة عمل اإلمةةال 

 ذلك من الكود ال،ر .المضر والكثير يسبب لك المراض ويم عك بعد 

وهةو لةيس  (أكلتة)( إلةى الضةمير العائةد إلةى منعت ويُلحُا في هذا الة ص إسة اد الاعةل ) 

إس ادا  حقيقيا  ؛ لنَّ الكلة ا  م ع بذا اا ه وإ ما ما ي  ال ع اا وما ي ر ب علياةا مةن المةراض ه 

( على ب ةاء )فَعَةَل( باة   الاةاء منعالكل  م ع اإل سان من كثير من الكود. ولاا ) أي أنَّ كثرة

  (1).ن دااد هذف الييوة الم ع مثل َم َعَ والعين وم

( ومشةةة قا ه فةةةي سةةةياق الةةة اال دال ةةةه علةةةى الم ةةةع منتتتعوالملحةةةوا مةةةن مع ةةةى لاةةةا )

ذا  كةةةون دال ةةةه ه وباةةة (منتتتعالدالةةةة   وافةةةق و   اسةةةب مةةةع الدالةةةة المعيميةةةة للاةةةا ) ذفوهةةة

 على الم ع في سياق ال اال دالة مباشرة ويريحة .

 

 َهَجرَ  -34

شةيء وربدةه  علةى قديعةة وقدةع ه واآل،ةر علةى شةد ِ  الااء والييل والراء ايون يدل   

فالول الاير : ضد الويل ه وكذلك الايران . وهاير القول مةن دار إلةى دار ه  ركةوا الولةى 

ه وهيةر والاير ضةد الويةل  هللثا ية ه كما فعل الماايرون حين هايروا من مكة إلى المدي ة 

ل  ركه وأعةرض ع ةه ويقةال هيةر زويةه اع ةز:  وهيرا ا   هيرف يايرف هيرا    باعد ه ويقال :

وهيرد الشيء هيرا  إذا  رك ه وأاال ه ه والايةر والايةران ماارقةة اإل سةان ايةرف ه  (2)ع اا.

  {34ال سةاء:  }چٹ  ڻ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     چ  چ  إما بالبدن أو باللسةان أو بالقلةب ه قةال  عةالى :

                                                           
(5)

 .5/348ه وشرح  اال البواة )عباس الموسوي(: 6/2864: الديباج الوضي :  يُ ار 

 . 171/501ح  اال البواة : (6)

(1)
ه وأقسةةال الكةول العربةةي مةن حيةةث الشةةكل 386يُ اةر : أب يةةة اليةرد فةةي ك ةاب سةةيبويه ه ،دييةةة الحةديثي : 

 .287الساقي  :والواياة ه فاضل ميداى 

 .2/868 :)هير(:ه والمعيل الوسيد 2/243ه واليحاح :)هير(: 6/34مقاييس اللوة :)هير(: معيل: يُ ار (2)
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واام  اع عن الشيء  ال َّرك والقدعولعل ذلك المااول يوحي ل ا بمع ى  (3)ك اية عن عدل قربان.

. 

واورد لاا )و  َوَوَصل وا :)) في قوله  داا  على الم ع( في  عبير  اال البواة َهَجر 

تهَ  فَبَنَتْوه   ُِ َُا وا بَِمَود تِتِه  َونَقَل توا اْلبِنَتاَء َعتْ  َرص ِ أَ ُ بََب ال تِذي أ ِمتر  وا ال ِحِم  َوَهَجر  فِت،  َغْيَر الر 

والاةةا ) اسةة عمل اإلمةةال  (1)(( َغْيتتِر َمْوِضتتِعهِ  ه  ذا ال عبيةةر للدالةةة علةةى الم ةةع( فةةي هةةَهَجتتر 

 (2)و ركوهل.وا باعال بيد الالمقيود بايروا السبب ه أي ام  عوا عن مبايعة أهل و
 

 ه أي أنَّ اإلمال يدل  دالة واضحة على الم ع ( في هذا ال ص هجروالاا )ف باذاو

( أي ام  عةوا عةن هجتروا)بةالاير فقةال ويد الذين ام  عوا عةن مبايعةة أهةل البيةد ومةواا ال 

 مبايع ال.

 فةةي قولةةه  داا  علةةى الم ةةع( فةةي  عبيةةر  اةةال البواةةة َهَجتتَر ْ وكةةذلك ورد لاةةا )  

ُ تدَْ  َكف َهتا   اْفتََرَشْ  أَْرَضَهاَعلَْيَها    َحت ى إِذَا َغلََب اْلَكَرى َوَهَجَرْ  فِ، الل ْيِل غ ْمَضَها:))    َوتََو

ْم َختتْوف  َمعَتتاِدِهْم  تََجافَتت ْ  تتَهَر ع ي تتونَه  ُْ مْ   َعتتْ  َمَضتتاِجِعِهمْ  فِتت، َمْعَشتتر أَ ن تتوب ه  اإلمةةال أوردَ  (3)(( ج 

 ( في هَهَجَر ْ لاا )( في هذا ال عبير دلَّ على هجر لاا )و   ذا ال عبير للدالة على الم ع

هجتر  اام  اع عن ال ول في الليل ؛ وسةبب  ةرك ال ةول هةو اا شةوال بالعبةادة ه والمقيةود بةـ )

   (4)( ك اية عن إحياء ليلاا بعبادة رباا واش والاا بذكرف.بالليل غمضها

ا  قدَّل    ه أي ام  عد عن ال ول في هذا ال عبير على الم ع ( هجر دالة لاا )يُس   ال ممَّ

 بالعبادة.بسبب اا شوال 

الدالةة  ذف( ومش قا ه في سياق ال اال دال ه على الم ع وههجروالملحوا من دالة لاا ) 

ذي أوحةى باةذا المع ةى هةو السةياق الةذي والقرآ ية ه والة فياا زيادة وا ساع عن الدالة المعيمية

وهةي دالةة ورد فيه اللاا ه وباذا  كون دال ه على الم ةع فةي سةياق الة اال دالةة ايةر يةريحة 

 .إلماحية ضم ية إيحائية 

                                                           
 .51/4617ه ولسان العرب :)هير(:  833: مارداد ألااا القرآن :)هير(:  يُ ار (3)

(1)
 . 150/209خ  اال البواة : 

 . 2/465ه وشرح  اال البواة )عباس الموسوي(: 349: ياوة شروح  اال البواة : يُ ار (2)

(3)
 . 45/416ر  اال البواة : 

ه والةةةةةديباج  4/127ه و وضةةةةةي   اةةةةةال البواةةةةةة: 5/117: شةةةةةرح  اةةةةةال البواةةةةةة )البحرا ةةةةةي(: يُ اةةةةةر (4)

 .5/2466الوضي:
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 ور  -35

ِ واا قبةاض ه م ةه الةورع : العاةة ه  الواو والراء والعةين أيةٌل يةحيٌ  يةدل  علةى الكةد 

ا ا ي بوي ه وورع ه  وريعا  : كاا ه وأورع ه. وهي الكد  عمَّ
(1)  

ج ه والورع في اليةل الكةد  عةن  ع عن كذا أي  حر  ج ه  ور  المحةارل والورع : ال حر 

ع من كذا ه ثل اس ُِعير للكد عن المباح والحول. ج م ه ه و ور  وال حر 
(2)  

 . ة )ورع( دال اا على الم عمن المع ى اللووي لمارد يُلم 

تْبر  )): فةي قولةه داا  علةى الم ةع ( في  عبير  اال البواة اْلَوَر   وورد لاا ) َوالص 

ْهد   َْرَوة   َشَجاَعة   ن ة       َوالوُّ َضتى َواْلَوَر   ج  دَب    َواأل َكِريَمتة   ة  َواْلِعْلتم  ِوَرا َت   َونِْعَم اْلقَِري   الر ِ

َجتتد دَة   لَتتل  م  ذا ال عبيةةر ( فةةي هةةاْلتتَوَر   لاةةا ) اسةة عمل اإلمةةال  (3)((   َواْلِفْكتتر  ِمتتْرآة  َصتتافِيَة   ح 

با ح ين بملكة ال  زف واإلي  اب عن مةال الحةرال ( اْلَوَر   )))المقيود بلاا ه و للدالة على الم ع

ةا ا ي بوةي ه  د ال اس عن مدلق المعايي وم عاةا عمَّ أكو  ودلبا  وأ،ذا  وإس عماا  وقد يُاسر بك ِ

فعلى الول يكون من رذائل الشاوة وعلى الثا ي يكون ضدَّ ملكةة الولةوع علةى مدلةق المعيةية 

 َّه أ،ص  من الزهد ه فةأنَّ الزاهةد يي  ةب اوية يميعا  ه ثُلَّ إبية والشَّ ويكون من رذائل القوة الوض  

عن أكل الحول في كثير من الموارد فضو  عن الحرال لزهدف وبعبارة أ،ةر  بالزهةد يُ ةرك كةل 

 ( 4).((ما ي افي مقامه حوا  كان أو حراما  وبالورع يُ رك الحرال فقد

ةةا ا يااةةر ل ةة هةةذا ال عبيةةر دلَّ علةةى الم ةةع أي اام  ةةاع عةةن   قةةدَّل أنَّ لاةةا )الةةورع( فةةيممَّ

 الحرال واي  ابه.

                                                           
(1)

 . 1297-3/1296ه واليحاح :)ورع(:6/100مقاييس اللوة :)ورع(: معيل:  يُ ار 

 . 53/4814: لسان العرب :)ورع(: يُ ار (2)

 . 3/469ح اال البواة :  (3)

 . 16/229ما اح السعادة : (4)
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فةي  داا  على الم ةعوكذلك ورد لاا )ورع( و كرر أكثر من مرة في  عبير  اال البواة 

ه   )):قوله   ْ ه    َوَمتْ  قَتل  َحيَتا  ْ ه  قَتل  َحيَتا  ْ ه    َوَمتْ  َك  تَر َخَطت  ْ ه  َك  تَر َخَطت قَتل  َمْ  َك  َر َكًَم 

لاةةا  أوردَ اإلمةةال  (5)((َمتتْ  قَتتل  َوَرع تته  َمتتاَ  قَْلب تته    َوَمتتْ  َمتتاَ  قَْلب تته  دََختتَل الن تتارَ  َوَرع تته  

( ام  اعه ه أي من قلَّ حياؤف ورعهوالمقيود بلاا )ه ذا ال عبير للدالة على الم ع ( في هَوَرع ه  )

 ( في هذا ال عبير على الم ع واضحة .ورعه) قلَّ ام  اعه عن المحرماد وباذا  كون دالة لاا

 في قوله  داا  على الم ع( في موضع آ،ر من ال اال ور   تالورد لاا ) وقد

َهادَة  قَِصر  األ:)) ِعْندَ اْلـَمَحاِرِم  فَِإْ  َعَوَب ذِلَ   ور   تَمِل  َوالشُّْكر  ِعْندَ الن ِعَِم  والأَيَُّها الن اس   الو 

ه  للدالة على الم ع (ور   تال)لاا  اس عمل اإلمال  (1)((فًََ يَْغِلِب اْلَحَرام  َصْبَرك مْ  َعْنك مْ 

ماده يقالبالورع: الكد  والمقيود ورع الريل ـ من  :عن الشبااد ،ود الوقوع في المحر 

أي يا ََب باب علل وقدع وكرل وحسب ـ َوْرعا ه مثل َوْعده َوَوَرعا  ـ با ح ين كَدلَب ـ وُوُرعا  

   (2)ه والورع عبارة عن حاا ال اس عن المحرماد االاية وم عاا م اا. ااثلَ 

ه أي م ع ال اس وحارها عن  على الم ع ( في هذا ال عبير دلَّ ور تالأنَّ لاا )  يد

 المحرماد .

الدالة  ذف( ومش قا ه في سياق ال اال دال ه على الم ع وهور والملحوا من دالة لاا )

ه وباذا  كون دال ه على الم ع في سياق ال اال دالة  المعيمية    اسب و  وافق مع دال ه

 يريحة .

 

 َوَو َ  -36

المع ةةى اللوةةوي  للاعةةل هةةو الكةةد  والَم ةةع ه يقةةوُل ال،ليةةل: )) الةةَوْزع: كةةد  الةة َّاِس َعةةن 

يُقال: يََزع ويَِزع َوْزعا  كاَّه فا َّزع هوه أي َكدَّ ...ه والَواِزُع في الَحةرِب الموكَّةل وه  (3)هواها((

                                                           
 . 349/536ا اال البواة :  (5)

(1)
 . 81/106 اال البواة : خ 

 . 6/346ه وما اح السعادة : 2/132: في اول  اال البواة : يُ ار (2)

 . 2/207:)وزع(:العين ك اب (3)
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لاةل علةى آِ،ةرهل  اوِد يََزُع َمْن  َقَدََّل ِمْ ال بِويِر أَمرِفه َويُقةال: َوَزعةُد اليةيَش إذا َحبْسةُد أوَّ باليَّ
 

 (4)ووزع ه عن المر أزعه وزعا  : م ع ه ع ه وحبس ه.

 

 

م اةا قولةه على الكد والحبس والم ةع ه لد الة ل( في القرآن الكريل وو وقد ورد الاعل )      

تْم ي وَوع توَ     عالى: ِ إلتى الن تاِر فَه   ِ َويَتْوَم ي ْحَشتر  أَْعتدَاء ا
ه فدالةة الاعةل هةي { 19فيةلد:  }

قه ويُْحبَُسون ويَُكا ون   (1).الَمْ عه أي: يُم عون ِمَن ال َّارَّ

أََولَتْم يَْنتهَ :)) فةي قولةه داا  علةى الم ةع في  عبير  اةال البواةة  (َوَو َ )ورد لاا و

َها بِ، َعْ  قَْرف، َُابِقَتِ، َعْ  ت َهَمتِ، بَنِ، أ َمي ةَ ِعْلم  ال   ه  تم  َ  بِتِه أَْبلَت    أََوَما َوَوَ  اْلج  َولََمتا َوَعَظه 

َُان، وااهر الكول يدل على أنَّ ه  للدالة على الم ع (َوَو َ )لاا  اس عمل اإلمال  (2)((ِمْ  ِل

إيما ةه وسةةابق ه فةةي اإلسةول يةةدان علةةى  اةةي ال امةة ع ةةه ه أي أمةةا يم ةع ويةةردع هةةؤاء الياةةال 

( فةي هةذا ال عبيةر دلَّ علةى َوَو َ لحا أنَّ لاا )  (3)سابق ي و قدمي في اإلسول عن ا اامي بالق ل.

 الم ع .

َوأََمَره  أَْ  :))  في قوله  اا  على الم عد( في  عبير  اال البواة يََوَعَهاوورد لاا )

َُه  ِعْنتدَ الش تَهَواِ   َويََوَعَهتا َر نَْف ُِ ُُّتوِء  إِْ  َمتا َرِحتَم  ِعْنتدَ اْلَجَمَحتا ِ  يَْك تاَرة  بِال   فَتِإ   التن ْفَس أَم 

  َ))
علةى مدلةب ي بةه  اإلمةال ه ف للدالة علةى الم ةع (يََوَعَها)لاا  اإلمال  أوردَ  (4)

مال ييب أْن يل اد إليه كل إ سان ويبقى على حذر م ه وهو هذف ال اس ال ي  ميل  حو الشاواد 

والهواء ه ف  َّه يُويي أْن يكسر حد اا ويكب  يماحاا ه وورد عةن أهةل البيةد )علةيال السةول( 

ب اا وردعاةا عةن رابا اةا المحرمةة ه وييةب علةى الكثير من الحث على مراقبةة الة اس ومحاسة

ِ  المسلل أْن يكسر  اسه ويم عاا ؛ ل َّه م ى كسرها ام  عد ه وكذلك يُؤكد اإلمال  على كد 

                                                           
 . 868 ه ومارداد ألااا القرآن :)وزع(: 53/4825: لسان العرب:)وزع(:  يُ ار (4)

(1)
 . 206-205: اإلباحة والم ع في القرآن الكريل ه )أدروحة دك وراف م،دودة(: يُ ار 

 . 75/103خ : اال البواة  (2)

(3)
ه وما ةةةاح  1/436ه وشةةةرح  اةةةال البواةةةة )عبةةةاس الموسةةةوي(: 1/310:  وضةةةي   اةةةال البواةةةة :  يُ اةةةر 

 .6/216السعادة:

 . 53/427ر اال البواة :  (4)
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ه وكةد  الة اس ومقاوم اةا ع ةد  (5) اسك ع ةدما  يمة  إلةى شةاوا اا ومآرباةا ف  َّاةا  ةأمر بالسةوء

  (6)الاو  وم ع ال اس عن المدامع والمدام .اليمحاد هو أمر باضيلة اليبر عن ا باع 

ه أي أمةرف أْن  فةي هةذا ال عبيةر علةى الم ةع (يوعهتادالة لاا ) بيَّن ا  قدَّل وعن دريق م 

 يم ع  اسه عن المحرماد .

:))  فةي قولةه داا  علةى الم ةع وكذلك ورد لاةا )وزعةة( فةي  عبيةر  اةال البواةة 

ُُّْلَطا   َوَوَعة   َوَزَع باة   الةواو والةزاي يمةع الةوازع ه و للدالة على الم ع (1)(( أَْرِضهِ َِ فِ،  ال

أي الحاكل والموزوع المحكول ه والةوازع عةن الشةيء الكةاد ع ةه المةا ع م ةه ه والمع ةى أنَّ   

سبحا ه وضع السلدان العادل في أرضةه ليم ةع بةه مةا يريةد م عةه مةن الالةل والعةدوان والايةور 

   (2)بدَّ لل اس من وازع أي سلدان يكاَّال ويردعال ويم عال عن الشر.وايرها ه وا 

ا سبق دالة لاا ) السةلدان وايبةه م ةع فةي هةذا ال عبيةر علةى الم ةع ه ف (ووعةي ض  ممَّ

 الالل والعدوان في أرضه.

  اسةةبا  بةةين يةةااد  ل ةةي  م ةةاز بقةةوة اليةةرس وشةةد ه إذ  يةةد( مةةن اللاةةاا اوو ولاةةا )

الةواو والةزاء والعةين وكلاةا ن م اا اللاةا ومع اهةا ه فقةد اي معةد فيةه أيةواد اليواد الم كو

ذف اليااد    اسب مع دالة اللاا في السةياق علةى مياورة ه والزاي من أيواد الياير ه وه

 مع ى الم ع .

الدالة    اسةب و  وافةق مةع  ذفعلى الم ع وه ( ومش قا ه في سياق ال اال دلَّ وو ولاا )

ا يُعديوالقرآ ية ه  دال ه المعيمية  الدالة المباشرة واليريحة على الم ع في سياق ال اال. ممَّ

 

 

 وليجة -37

                                                           
(5)

 . 34 -33/ 5: شرح  اال البواة )عباس الموسوي(:  يُ ار 

 . 4/149ه و وضي   اال البواة :  5/135: شرح  اال البواة )البحرا ي(: يُ ار (6)

(1)
 . 332/533ا  اال البواة : 

 . 6/333ه وفي اول  اال البواة :  2/674ه وحدائق الحقائق : 412/ 17: ما اح السعادة: يُ ار (2)
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 هالةةواو والةةول واليةةيل : كلمةةة  ةةدل علةةى د،ةةول الشةةيء والولةةوج :الةةد،ول فةةي الشةةيء 

ڑ  ڑ  ک         ک   ک  ک  گ   گ  گ  گ  چ  :قةال  عةالى  ذا د،ةل إ  قول:ولال الشيء يلةال ولويةا  

وكةةل شةةيء أد،ل ةةه فةةي  {40العةةراد: } چڳ  ڳ  ڳ    ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ٹ   ڻ  ۀ  

وم ةه الولييةة  شيء وليس م ه فاو وليية ه فالريل يكون في القول وليس م ال فاو وليية مة ال

و كون للمارد واليمع بلاا واحد  قةول  ه وهي كل ما ي ،ذف اإل سان مع مدا  عليه وليس من أهله

  (2)و يمع هذف اللااة على وائال. (1)هو وليي ي وهل وليي ي

فةي للدالةة علةى الم ةع لاا )الوليية( بيةيوة الماةرد فةي الة اال  واس عمل اإلمال 

أَقَتر  بِالبَْيعَتِة  َواد َعتى الَوِليَجتةَ  فَْليَتبِْ    فَقَتْد  يَْوع م  أَن ته  قَتْد بَتايََع بِيَتِدِه  َولَتْم ي بَتايْع بِقَْلبِتهِ  )): قوله

ََ ِمْنته   ْل فِيَمتا َختَر الَوليِيةة: الد ،يلةة ومةا يُضةمر فةي القلةب و (3)))َعلَْيَها بِتبَْمر ي ْعتَرف   َوإِْ  فَْليَتدخ 

ـ ويريةد بة   ه وأعدد الوليية في ال ص الدالة على ك مان أمر البيعة وإسرارف في ال اس ويك ل

 َّةه بةايع بيةدف ا اب ه فةي بيعةة اإلمةال فةي قلبةه ه وأ)أدَّعى الوليية( ه إدعاء الزبير إسرار عدل ر

 إيما ه ه ح ى روي ع ه أ َّه ورَّ  في البيعة  ورية ه ولاةذا ردَّ عليةه اإلمةال يدق بقلبه و

بأنَّ ذلك إقرار للبيعة م ه ه وأنَّ أدعاَءف الوليية ه وإضمارف أمرا  آ،ر ا يقول عليه دليل ه مدالبا  

 وقد  وسعد دالة لااة )وليية( في قةول اإلمةال  (4)إياف بالدليل على ما أضمرف في  اسه.

 َّمةا أولةال أمةرف في السياق الم قدل ه فياءد دالة علةى مةا أضةمرف الزبيةر فةي قلبةه مةن أمةر ه فكأ

وك مةةه فةةي  اسةةه وم عةةه مةةن الااةةور ه ويةةيرف بدا ةةة لةةه و،ايةةة ه وأااةةر ايةةرف للمةةأل ؛ لنَّ 

ةا  قةدَّل  دالةة ماةردة   (5).ة مكرهةا  وأ َّةه أضةمر فةي  اسةهالزبير ادَّعى الد،ول في البيع يُلحةُا ممَّ

 .  لم قدل على اإلضمار والم ع( في السياق اوليجة)

الدالةة ا  ذفه وهة ى الم ةع( فةي سةياق الة اال دال ةه علةوليجةلاا ) والملحوا من مع ى

ايةر يةريحة ه ومع ةى الم ةع مسة وحى مةن  عيميةة ه ودال ةه علةى الم ةع   اسب مةع دال ةه الم

 .السياق والقرائن ال ي  ساعد على إ  اج الدالة 

 

                                                           
هولسةةان العةةرب:)ولال( 2/690هوماةةرداد ألاةةاا القةةرآن:)ولال(:6/142مقةةاييس اللوةةة:)ولال(: معيةةل :يُ اةةر (1)

54:/4913. 

 . 6/262:  اج العروس :)ولال(: يُ ار (2)

 . 8/54 اال البواة : خ (3)

 . 1/284ه وشرح  اال البواة )البحرا ي(: 1/230: شرح  اال البواة )ابن أبي الحديد(: يُ ار (4)

 . 1/188ه وحدائق الحقائق : 1/250باج الوضي : : الدي يُ ار (5)
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 :توطئة 

ا  ،يع،اا    مفتعو  التركيعب ومعنى التركيب هو وضع  اشيعي ع ى عى هعضعت  لتعيعا يعيي 

دععج عىعع ،   معتعع  ))هععو  معع  : )) .وهععو ىنعع، اليععريب ال ر عع نا(1)((تععيليب هععيا ىن تععر متفرا

 (2)((كوا ك مجتالحروب الهسييج ونظمت  ل

ا يعا هنع ع ال  عج   يتعا هتعوره  وأيعك لت  تحمعل المعع نا  وتيكال التراكيب ،وراا أس سعيا 

  ومعا َمع ف يتعا أ،ا  لتمكعيا ال  عج معا أ،اع (3)وال،الالت التعا يعرو  المعتك ا  ايتع لت  العى سع معي 

ب مععا توايععن هععيا وظيفتتعع  اشس سععيج المتمَاف ععج يععا الوظيفععج التواتعع يج   ىهععر معع  يح  عع  التركيعع

تكوا أْا   لذا تك ، التراكيب  لى المعنى المنيو، م  مراى   دواى، النحوا االك م ت ه يج الوتول 

     (4).سمج ال تخ و منت  ل ج ما ال   ت

ا يععا ال،راسعع ت  ا رييسعع  و،راسععج التراكيععب ال  ويععج  أو معع  تعععرب ه شسعع ليب تمَععل   نهعع 

تي غتت  العالدج هعيا المعتك   أو المهع،ا والمت  عا   اذ يراىعا ال  ويج   يتذه اشس ليب تع لن يا 

  .(5)ييت  المه،ا م تضى الح ل

ا  لتراكيععبت سع  ا :  هحسععب النسعهج الت مععج يععا يريعا االسععن ، ى ععى الت مععج هينواىتع   ميععع 

  يععاذا كعع ا لتععذه النسععهج ح ي ععج َ هتععج يععا ذاتتعع  يتععا  اعنيعع ييج تراكيععب  وال ريععج خهاع تراكيععبال

تراكيعب انيع ييج وهعا ال تراكيعب  واذا لع  يكعا ل نسعهج الت معج ح ي عج َ هتعج يتعا  ريج خها اكيبتر

     أو الع،ى ع أو النع،اعأو االسعتَن ع        أو االسعتفت   الميتم ج ى ى اشس ليب )اشمر أو النتا

 وأمَ لت (.   أو الذ    أو الم،ح   أو ال س    أو التر ا   أو التمنا   أو التحضيض أو العرض

،الالت هعععض التراكيععب ال  ويععج ى ععى اعه حععج  ولععوإ الععى لويععا ،راسععتن  هععذه مح ولععج 

التركيع  ى عى أهعر  التراكيعب ال  ويعج التعا العى  يا الفت ياوسنعم، يا ،راستن  يا هذوالمن    

  وهعذه ومع  أىيعت معا معع نا اعه حعج والمنع   تعهيعر نتعن الهالغعجيستيي  ال  رئ رت،ه  يا 

                                                           
 .65:     هاور ىه، النور المع   اش،ها (1)

 .79: التعريف ت (2)

حولياعج يا   محم، يتيب  ا،ك ا   هحث منيور  : التراكيب النحويج و،الالتت  يا يعر الرَ ع ال  ه ا يُنظر (3)

 .73:   2015لسنج  3  الع،، المنت،ى ل ،راس ت اعنس نيج

 .15:   موسى ها متيفى العهي،اا : ،اللج تراكيب ال مل ىن، اشتولييا يُنظر (4)

 .226العرها ن ، وتو ي    مت،ي المخ وما : يا النحو : يُنظر (5)
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ير   وتركيععب االسععتَن ع   ذتركيععب التحعع و تركيععب اشمععر   وتركيععب النتععا  التراكيععب هععا :

 .والتركيب اعخه ري 
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 حبث  اوأل امل       

        
دال تركيب االستثناء
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 على اإلباحة ال
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 على اإلباحة دَّالال ب االستثناءتركي -المبحث األول :                        

ا اما الَنا ما كل ياع : م  يَنى هعض  ى ى هعض ))  جا :يا الاالستَن ع    (1)((يه د 

واالستَن ع استفع ل   ما  .(2)ويسمى ه لَُني  ه لض  والَمنوى ه لفتح م  الواو اس  ما االستَن ع

ا . ما ه ب )رمى(   اذا ىيفت  ور،،ت  وَنيت  ىا  مرا،ه اذا تريت  َنيت الياع اَنيت  َني 

ا  (3)ىن  ا يتريت  ىا و ت  د ت َنيت  َني    ي الستَن ع يا ال  ج المن    (4)ياذا أرا، الر ل و ت 

 .(5)والترب

ا : أو اح،ى أخواتت  لم  ك ا ،اخالا أو من الا  (هو اعخراإ هـ)االف ))االستَن ع اتيالح 

يب ال  ج العرهيج يا التعهير   ))وهو واالستَن ع ما أس ل   (6)((من لج ال،اخل   ي عخراإ  نس

اخراإ م  هع، أ،ا  االستَن ع ما حك  م  ده ت  ياا د ن  :حضر الم  ت وا اال  ي،اا يانن  اخر ن  ) 

( ما الحضور وهو  حك  م  دهل اش،ا    أي ااف الم  ت يا  ي،اا ( الواد  هع، أ،ا  االستَن ع )االف 

ٌإ والم  ت وا هذا اعخراإ هي،ا  االستَن ع )االف حضروا   و ي،اا ل  يحضر . ود، ت   ْخرم (   ي ي، مم

ٌإ من  . واش،ا  التا أخر ت  ي،اا ها )االف  رم ( وأتل الكال  ه ير أس وب االستَن ع هو ُمخم

)حضر الم  ت وا ول  يحضْر  ي،ٌ( وه الستَن ع ت  االست ن ع ىا ال م ج الَ نيج وهكذا ي الستَن ع 

ا مم  أ،خ ت يي  غيره   أو  إم رف خْ تُ  أاْ ))أي  (7)اش،ا  ما حك  م  ده ت (( هو اخراإ م  هع، ييي 

ريُ  المستولا ى ي  هو )االف تُ  حم ( وتيهف  ه  أسم ع وأيع ل ،خ   ييم  أخر ت من  غيره   وم

ع  ما هف )المستَنى( مخ لفيا سيهوي  وما تم ـ  وىهر هعض النح   ىا االستَن ع ه(8)((وحروب

                                                           
 . 242/  8: :)َنا(العيا  كت ب (1)

 .  75/  2:   اها يعيش   ويرح المفتل  2294/  6 )َنا(:نظر : التح ح :يُ  (2)

 . 1/85::)َنا(نظر : المته ح المنير يُ  (3)

 .511/ 6: :)َنا(لس ا العرب يُنظر :  (4)

 . 91الك ي ت : يُنظر :  (5)

بان  ح ييج الته ا  (6)  . 208/ 2: محمد بن علي الصَّ

 . 305اشس ليب النحويج ىرض وتيهيق   محسا ى ا : (7)

  وارتيع ب  54نظعر : ال مع  يعا العرهيعج   اهعا  نعا:   ويُ  281/ 1اشتول يا النحو   أهو هكر السعراإ :  (8)

 . 1497/  3الضرب   أهو حي ا : 



120 

رإ خم   المُ وه هينف . وح،ف (1)أح،ه    ال االستَن ع ىاله ب ل منتوه ت   والمستَن شاف ))النح   ؛ 

ا أو ت ،يراا ما مذكور أو متروك هيري الف ي، هـ)االف   .(2)( أو همعن ه  تح ي  

 أركان االستثناء : -

) المستَنى من  + أ،ا  االستَن ع + المستَنى ( نحو دول  ما تتكوا  م ج االستَن ع 

ۀ  ۀ   ہ  ہ     ڻں  ڻ  ڻ  ڻ  ںک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱچ  :تع لى

ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ   ۆ     ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    

ىئ   ی      ىئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ۇئۉ   ې  ې  ې  ې   ى  ى     ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ

  { 31النور: } چ   جئ  جئ  جئ  جئی  ی  ی  

ييرك ا االستَن ع ال غنى ىنت    وتخت ب أ،ا  االستَن ع هيا  م ج وأخرى ولكا أيتره    

وأكَره  استعم الا ها )االا( وها أ،ا  حرييج ال محل لت  ما اعىراب   وها تنوب من ب يعل 

 .(3))استَنا( ى ى أر ح اآلراعت ،يره 

واالستَن ع ما أس ليب اعه حج غير التريحج وييمل االستَن ع ما التحري  التريح أو  

  ال ضرر يا الفعل   وهو يحت إ الى درينج   وهذا الضمنا   ويُفي، اعه حج الي ريج   همعنى أنف 

ا اذا د ،ت  الى  النوا ي،خل يا ه ب الضرور  واالضيرار ليه ح لت حه  أْا ييتا م  ك ا ممنوى 

 (4)ذلك ضرور  م  يج .

وما مواض  تراكيب االستَن ع ال،الج ى ى اعه حج الوار،  يا تعهير نتن الهالغج دول   

 :((  َْدُعو إِلَى أَيَُّها النَّاُس ، إِيَّاُكْم َوتَعَلَُّم النُُّجوِم ، إِالَّ َما يُْهتَدَى بِِه في بَر ٍّ أَْو بَْحر ، فَِإنََّها ت

ُم َكاْلَكاِهِن ، َواْلَكاِهُن َكالسَّاِحِر ، َوالسَّاِحُر َكاْلَكافِِر! َواْلَكافُِر في النَّاِر ِسيُروا ، والُمنَج ِ  اْلَكَهانَةِ 

( يا إاِلَّ َما يُْهتَدَى بِِه في بَر ٍّ أَْو بَْحرتركيب االستَن ع ) استعمل اعم    (1)(( َعلَى اْسِم للاِ 

واالستَن ع يا هذا الموض  استَن ع ت   هذا التعهير ل ،اللج ى ى اه حج تع   الن و  التا يُتت،ى هت  

  وهذه اعه حج ها اخراإ ما نتا وض  ده ت  وحت ت اعه حج هوس يج أ،ا  االستَن ع متتل 

ئ يا الع ي،  اذ يضل ييت  ىا تع   أحك   الن و  لم  لت  ما أَر سياف  )اال( ونتى اعم   
                                                           

 .  185/ 2:   السيويا نظر : هم  التوام  يُ  (1)

 .511: يا حروب المع نا   المرا،ي  وال نى ال،انا 47الخ يل:   نحوال يا ال مل كت بنظر : يُ  (2)

 . 162: النحويج   تم   حس ا   والخالتج  309ـ308:   أهو ى ا الي وهيا نظر : التوييج يُ  (3)

 )أيروحج ،كتوراه مخيويج(. 247اعه حج والمن  يا ال رآا الكري  :نظر : يُ  (4)

 .79/105خ نتن الهالغج : (1)
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اعنس ا وي ي  ت ت  ه هلل ويعتم، ى ى ى   الن و  يا حرك ت  وسكن ت    واستَنى ما هذا النتا 

م  ك ا ما هذا الع   يُتت،ى ه  الى الن    والخالص أو الى ىه ،  يكل أمر ،ينا أو ،نيوي يمكا 

ڄ  ڃ  ڃ  چ  ا اي ر  الى دول  تع لى:هذ أْا يستفي،ه ما هذا الع   يه ح ل  تع م  ويا دول  

ودول  تع لى يا م    الما  { 97اشنع  : } چڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  

  وذلك ؛ شاف اعنس ا ال ه،ف ل  ما الن و   {16النحل:  }چڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ  ى ى هنا آ،  :

والع   هت  ه ،ر الضرور  وال سيفم  يا اشسف ر   وتيخيص ال ه ج   وأود ت ال يل يا مس لك 

الهراري والهح ر   واذا تيم ت يا الكتب الف تيج وال سيفم  أهواب الودت   وال ه ج  والحن   

ا تيخيص الودت وال ه ج   االف أنفت  ما دهيل الضرورات وغيره  ترى أاف الن و  ال ه،ف منت  ي

إالَّ ما يهتدى ) ود، ديل أاف الضرورات تهيح المحذورات ولعل و   االستَن ع يا دول  

ا هل يو ب هذا ال ،ر ما الن و  وهو ظ هربه  (2)( هو هذا االف أنف  ال يُو ب  وا  التع ُّ  مي   

  (3)الف كيج وسير الن و  وحرك تت  لالهت،اع هت .وهو ي ب لتع   التييج 

ينتى ىا ى   التن ي  الذي يُهنى ى ى الح،ث  وخالتج الح،يث أاف اعم    

والتخميا ويكوا يي  يعوذ  وخ ي ولذا يه  ما ىمل ه  ه لك ها والس حر وهم  ميعوذاا 

،ىو  لإلستف ،  وترخيص الى محت الا   يا حيا أه ح تع ُّ  الن و  ه ،ر م  يفي، وينف  وهو 

تو ي  الن س الى ى   ينف  ه  الهيريج يا أمر ،ينت  أو ،ني ه    وهتذا تتضح ،اللج تركيب 

 االستَن ع ى ى اه حج تع   الن و  الذي يفي، وينف  .

السي ق ،اللج غير تريحج   وها  هذاو،اللج تركيب االستَن ع ى ى اعه حج يا  

 ذي ور، يي  تركيب االستَن ع .والم    المستوح   ما درينج السي ق 

 ُعِرفَ  َرَجا َمنْ  فَُكلُّ  )):  وما مواض  تراكيب االستَن ع ال،الج ى ى اعه حج دول  

 للاِ  َخوْوفَ  إِالَّ  ، ُمَحقَّو    َخوْوف َوُكلُّ  ، َمْدُخول   فَِإنَّهُ  ـ للاِ  َرَجاءَ  إالَّ  ـ َرَجاء َوُكلُّ  ، َعَمِلهِ  فِي َرَجاُؤهُ 

ِغيرِ  فِي اْلِعبَادَ  َويَْرُجو ، اْلَكبِيرِ  فِي للاَ  يَْرُجو ، َمْعلُول   فَِإنَّهُ  بَّ  يُْعِطي الَ  َما العَْبدَ  فَيُْعِطي ، الصَّ ! الرَّ

رُ  ثَنَاُؤهُ  َجلَّ  للاِ  بَالُ  فََما ا بِهِ  يُقَصَّ تركيها االسعتَن ع  أور، اعم    (1)(( بِِعبَاِدهِ  بِهِ  يُْصنَعُ  َعمَّ

  ذا التعهيعر ل ،اللعج ى عى اعه حعج ( يا هعَمْعلُول   فَِإنَّهُ  للاِ  َخْوفَ  إِالَّ ( و)َمْدُخول   للِا فَِإنَّهُ  َرَجاءَ  إالَّ )

  استَنى وأخرإ ر  ع هللا والخوب من  معا انف يواالستَن ع يا هذا الموض  استَن ع ت   متتل   

                                                           
 . 290-6/289 ومفت ح السع ،  : 1/448يُنظر : يرح نتن الهالغج )ىه س الموسوي(: (2)

 . 161يُنظر : تفو  يروح نتن الهالغج :  (3)

 .226ـ 160/225خ نتن الهالغج : (1)
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يانفع  مع،خول اال   ويعا هعذا الكعال  ت ع،ي  وتعيخير   وأتع   : كعُل ر ع ع  المن  الوار، يعا العنص 

ر  ع هللا تع لى   ومعن ه أاف أيف ىه،  ر   ىه،اا مَ   ير  ؤه هعذا لعيس هيعاع   أو يعاع ال خيعر 

يي  ؛ شاف هللا وح،ه هو محل اشمل والر  ع ور  ع غير هللا هو م،خول والر  ع الم،خول : هعو 

ر الخ لص   أو المعيب الن دص   وكذلك يا هذا الكال  ت ،ي  وتيخير آخر يا دولع  الم يوش غي

) كُل خوب  مح ق   اال خوب هللا يانف  مع ول ( واشتل كل خوب مح ق يانف  مع ول اال خعوب 

هللا   ومعن ه : ااف ما خ ب غيعر هللا يخويع  مو عو، ه له،يتعج   ولكعا هعذا الخعوب م عر، وهع    

ح   وهو مذمو  ومنتا ىن  ؛ شاف غيعر هللا أح عر معا أا يخع ب منع    والعذي ي عب ويا غير م

ا هو هللا وح،ه.   (2)الخوب من  ح  

عيب ؛  ااف  وهتعهير  آخر أوضح وأ  ى كلا ر  ع  ك نت و تت  ل ير هللا تع لى هو ر  ع مم

ع   ٬ر  ع المخ وديا ،وا الخ لق ىيعٌب ود عج يتع  وسعوع ظعا ه ع،ر  هللا تعع لى وىظمتع   شاف  وأمف

كععلف خعوب  ح تععل ح ي عج يانعع  معع   )وكعلُّ خععوب  مح عق  االا خععوب هللا  يانع ُ مع ععول(   أي : ااف 

حتععول  وتح  عع  مع ععول لععيس هعع لخوب التععريح االا خععوب هللا وحعع،مه وت ععواه وهيهتعع  وسععيوت  

أمعع  الخععوب مععا  ٬الخععوب مععا العهعع، المخ ععوق سععري  االن ضعع ع والعع وال  ذلععك شاف و ٬وسععخي  

خوب العه ، ما هللا تعع لى   ؛ لذا ااف  (1)اله رئ تع لى يتو خوٌب ال غ يج ل  وال ان ض ع لمحذوره

 .(2)هل هو خوب ى ى و   ال،وا  والَهوت ٬ال ي تتر ى ى  ما ما اش منج 

كيهيا استَن يييا ويا هذيا التركيهيا ،اللج ى ى اعه حج   أي يُ حظ ممف  ت ،ف  ورو، تر 

يتب ر  ع غير هللا ه لم يوش وي ب االهتع ، ىن    ويستَنا ر  ع هللا  ااف اعم   

واه حت    وكذلك يذ  الخوب ما غير هللا ويتف  ه لوه    ويستَنا خوب هللا سهح ن  وتع لى 

 يهيا الس ه يا ى ى اعه حج واضحج .واه حت    وهتذا تكوا ،اللج الترك

السي ق ،اللج غير تريحج   وها  هذاو،اللج تركيها االستَن ع ى ى اعه حج يا  

 ذي ور، يي  تركيه  االستَن ع .مستوح   ما درينج السي ق والم    ال

                                                           
 . 3/449يُنظر : يا ظالل نتن الهالغج : (2)

 .9/227:  يا ظالل نتن الهالغج : يُنظر (1)

ك يععج اآل،اب ـ   معععج  ميَعع ق ى ععا ىهعع، ال هععر   )،راسععج ،الليععج( يُنظععر : أهنيععج الميععت  ت يععا نتععن الهالغععج  (2)

 .50:  (مخيويج )رس لج م  ستير    (2002 ـهـ 1423  ) الهتر 
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فَاْلُمْسوِلُم َموْن َسوِلَم  )) وما مواضع  تراكيعب االسعتَن ع ال،العج ى عى اعه حعج دولع  

ِ ، َوالَ يَِحوولُّ أََِى اْلُمْسووِلِم إِالَّ بََمووا يَِجووُب  أور، اعمعع    (3)((اْلُمْسووِلُموَن ِمووْن ِلَسووانِِه َويَووِدِه إِالَّ بِوواْلَح  

 ( يا هإِالَّ بََما يَِجبُ ( و)إِالَّ بِاْلَح  ِ تركيها االستَن ع )يث ذا التعهير ل ،اللج ى ى اه حعج الحع،

ذه   وهعواالستَن ع يا هذا الموض  اسعتَن ع تع   يت    ه لحق وهم  ي ب   ذىا المس   وضره  وأ

أذيتتمع    أي   وحعرف اعنسع ا أيج المس   وذهللا سهح ن  وتع لى من  أ اف اعه حج   عت هع، من  ؛ ش

هعيْا يعتع،ي    حتى ينتتك هو حرمج نفس    وينت ىت  هيع،ه   ذلعكحرمج أي انس ا يا حمى محرف 

ا  ا ل عع،واا و،ي ىع  ى ى غيره   وىن،يذ  ترتف  ىن  الحت نج وي تص من  ال  نوا ه ،ر  ن يت  ر،ى 

 (4){179اله ر : } چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ  ىا ح وق اعنس ا ك ول  تع لى :

المس   الذي  والم تو، ما هذا أاف اعنس ا المس   ال تحل أذيت  واستَنى اعم     

ينتتك حرمج نفس  وينت ىت  هي،ه ىن،م  يعت،ي ى ى غيره يعن،ه  تكوا أذيت  مه حج   وهتذا ن حظ 

،اللج تركيب االستَن ع يا هذا النص ى ى اعه حج   أي اه حج أذى المس   المعت،ي ى ى الن س 

لتركيب أي ، وليس أذى كل مس     ي عم   أخرإ أذى المس   المعت،ي ي ي وأه حت  وهذا ا

 . الحتر

السي ق ،اللج غير تريحج   وها  هذاو،اللج تركيها االستَن ع ى ى اعه حج يا 

 ذي ور، يي  تركيه  االستَن ع .مستوح   ما درينج السي ق والم    ال

ال الَبُود   )):  وما مواض  تراكيب االستَن ع ال،الج ى ى اعه حج دولع   ِِ اتَّوِ  للاَ الَّو

رْ  ِ  بِالنَّواِس ، لََك ِمْن ِلقَائِِه ، َوالَ ُمْنتََهى لََك دُونَهُ ، َوالَ تُقَاتِلَنَّ إِالَّ َمْن قَاتَلََك ، َوِسوِر اْلبَوْردَْيِن ، َووو 

(1)((َوَرف ِْه فِي السَّْيِر 
ذا ( يعا هعإِالَّ َموْن قَاتَلَوكَ الَ تُقَواتِلَنَّ تركيب االستَن ع ) استعمل اعم    

وهعو اسعتَن ع دتع ل معا ي  ت عك   والخيع ب مو ع  لمع عل هعا دعيس   التعهير ل ،اللج ى ى اعه حعج 

د، أنفعذه العى اليع   يعا َالَعج آالب م  تعل وهعذا هعو اعسعال    ال  الري حا   وك ا اعم   

ا معا كع ا  –ى،واا اال ى ى ما اىت،ى ي كعل انسع ا  حتعى ينتتعك هعو تع  المحرومعج حرم –ك ينع 

ومعنى هذا التركيب هو من  ال ت ل وىع،  م  ت عج معا لع  ( 2)حرمت  هي،ه هع،وان  ى ى حرمج غيره

ي  ت ك ويه،أ ال ت ل واه حج ال ت ل ومح رهج ما ي  ت ك   و  ع تركيب االستَن ع هذا هع، نتا وهو 
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ركيعب االسعتَن ع ى عى اه حعج دتع ل معا ما هذا ،اللج تم  يعيا استَن ع م  هع،ه ما النتا ويُ حظ 

 ي  ت ن  ويح رهن  واعه حج يا هذا الموض    عت هع، نتا ومن  .

السي ق ،اللج غير تريحج   وها  هذاو،اللج تركيب االستَن ع ى ى اعه حج يا 

 ذي ور، يي  تركيب االستَن ع .مستوح   ما درينج السي ق والم    ال

 ، اْلُمطَِّلبِ  َعْبدِ  بَنِي يَا))  وما مواض  تراكيب االستَن ع ال،الج ى ى اعه حج دول    

 إِالَّ  بِوي تَْقوتُلُنَّ  الَ  أاَلَ  اْلُموْؤِمنِينَ  أَِميورُ  قُتِولَ :  تَقُولُونَ  ، َخْوضا   اْلُمْسِلِمينَ  ِدَماءَ  تَُخوُضونَ  أُْلِفيَنَُّكمْ  الَ 

يا هذا الم ع   أمعريا  واالستَن ع يا هذا الموض  استَن ع مفرغ  وأي ، اعم    (3)(( قَاتِِلي

ي ب مراى تتم  ى ى كعل مسع   أحع،هم  :دتعل ال  تعل ال غيعر   وَ نيتمع  : ىع،   عوا  المَ عج يعا 

(4)اعسال  وها ت يي  اشىض ع وال س، هع، ال تعل
تركيعب اسعتَن ع وسعه    وأور،م اعمع    

نتا أي سه   من  و  ع االستَن ع ما هعذا المنع  هعع، أ،ا  االسعتَن ع ل تعهيعر ىعا اه حعج دتعل د تعل 

ي ي وليس دتل غيره ما أيعرا،  م ىتع  أو ىيعيرت    والم حعوظ معا هعذا  أمير المؤمنيا 

ال  مير المؤمنيا ،اللج تركيب االستَن ع يا هذا النص ى ى اعه حج   أي اه حج دتل د تل أ

 غيره .

السي ق ،اللج غير تريحج   وها استَن ع  هذاو،اللج تركيب االستَن ع ى ى اعه حج يا 

 ذي ور، يي  تركيب االستَن ع .ما تحري  مستوح   ما درينج السي ق والم    ال

 تَْحِسوُموا َوالَ )) : وما مواض  تراكيب االستَن ع ال،الج ى عى اعه حعج كعذلك دولع  

 َوالَ  ِشووتَاء ِكْسووَو َ  اْلَخووَرا ِ  فِووي ِللنَّوواِس  تَبِوويعُنَّ  َوالَ  ، َطِلبَتِووهِ  َعوونْ  تَْحبُِسوووهُ  َوالَ  ، َحاَجتِووهِ  َعوونْ  أََحوودا  

 تََمسُّنَّ  َوالَ  ، ِدْرَهم ِلَمَكانِ  َسْوطا   أََحدا   تَْضِربُنَّ  َوالَ  ، َعبدا   َوالَ  ، َعلَْيَها يَْعتَِملُونَ  دَابَّة   َوالَ  ، َصْيف

 أَْهوولِ  َعلَووى بِووهِ  يُْعوودى ِسووحَحا   أَوْ  فَرسووا   تَِجوودُوا أَنْ  إِالَّ  ، ُمعَاَهوود َوالَ  ُمَصوول ٍّ  ، النَّوواِس  ِموونَ  أََحوود َمووالَ 

(1)(( َعلَْيوهِ  َشوْوَكة   فَيَُكونَ  ، االْْسحَم أَْعدَاءِ  أَْيِدال فِي ِِلكَ  يَدَعَ  أَنْ  ِلْلُمْسِلمِ  يَْنبَِغي الَ  فَِإنَّهُ  ، ْسحَمِ اإل
 

 أَْهوولِ  َعلَووى بِووهِ  يُْعوودى ِسووحَحا   أَوْ  فَرسووا   تَِجوودُوا أَنْ  إِالَّ تركيععب االسععتَن ع ) اسععتعمل اعمعع   

( ل تعهير ىا اعه حج   وهذا االستَن ع يا م    الح،يث ىا ضواهي الحعرب ومعنعى هعذا ْسحَمِ اإل

ا ؛ شنفع  النص أنف  ى،  ضهي أموالت  ه لمت ،ر  سعواع  ا أو كع يراا ذميع  أ كع ا المعيخوذ منع  مسع م 
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ا الى الظ   ت ل ل الم لكيج يا اعسعال  ودع، َهعت أاف النع س مسع يوا ى عى أمعوالت   يو ب مض ي 

وأنفست  و))أستَنى من  م  ك ا ى،  ل خ ر يا ى ى اعسال  يتولوا هتع  ى عى أه ع  يانفع  يؤخعذ 

ى أهل اعسال  وذلك شنف  لو ه ا يا ي،ه يتضرر اعسال  من  ك لفرس والسالح الذي يع،ى ه  ى 

وأه   ه  م  أاف اعسال  يع و وال يُع ى ى ي  و،ي  الضرر وا ب ى الا وأم  اشموال التعا ليسعت 

 (2)كذلك يال ي و  شح،  أخذه  ومت ،رتت ((

والسالح وخالتج الح،يث أاف اعم   نتى ىا أخذ م ل الن س واستَنى وأه ح أخذ الفرس 

التعا يعتعع،ى هتعع  ى ععى أهععل اعسعال    وهتععذا ن حععظ ،اللععج تركيععب االسعتَن ع يععا هععذا الععنص ى ععى 

 اعه حج   أي اه حج أخذ الفرس والسالح التا يعت،وا هت  . 

واعه حج هن  م ي،  هم  يُعت،ى ه  لكون  الوسي ج التا تمكا أى،اع المس ميا ما االىت،اع   

الىتع،اع كع لفرس أو السعالح هييع،ي أىع،اع االسعال  لتمكعنت  معا معع و،  اذ ال ي و  أْا تظل آلج ا

 االىت،اع ى ى المس ميا .

السععي ق ،اللععج غيععر تععريحج   وهععا  هععذاو،اللععج تركيععب االسععتَن ع ى ععى اعه حععج يععا  

 ذي ور، يي  تركيب االستَن ع .مستوح   ما درينج السي ق والم    ال

ْكوورَ  َوأَْكثِوورْ )) : اعه حععج كععذلك يععا دولعع  وور،  تراكيععب االسععتَن ع ال،الععج ى ععى  ِِ 

 (1)(( َوثِي  بَِشْرط إِالَّ  اْلَمْوتَ  تَتََمنَّ  َوالَ  ، اْلَموتِ  بَْعدَ  َوَما اْلَمْوتِ 

( ل تعهيععر ىععا َوثِيوو  بَِشووْرط إِالَّ  اْلَمووْوتَ  تَووتََمنَّ  َوالَ تركيععب االسععتَن ع ) أور،م اعمعع   

يوتعا النع س هعيْا يكَعروا  اعه حج   واالستَن ع يا هذا الموض  استَن ع مفرغ   ي عم   

ما ذكر الموت شنف  يذلل النفس ويروضت  ى ى ي ىج هللا يااف ما ىرب أاف متيره الى المعوت 

  هعع، المعوت معا ه نت ى ي  ال،ني  ومت يهت  وم  يمرف ى يع  ييتع    ومعا ه عا ى عى ذكعر ،ايع  لمع

الحس ب والع  ب والعذاب ىمل ت لح اشىم ل ما أ ل أْا ي،ي  ىا نفس  العذاب ويحتل ى ى 

السع ،  والتن ع   َ  نت ه أا يتمنى الموت ويي ه  اال اذا ك ا ل  ىمل تع لح ي،خ ع  ال نفعج   يعااف 

ذا ال يمكعا اال اذا كع ا معا ما تمنفى الموت ال ه،ف ما أْا يراه أحسا ما ال،ني  وأكَر سعروراا وهع
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أهل اشىم ل الت لحج والي ىج هلل أم  ما ك نت أىم ل  سييج ومع تي  كَير  كيب يتمنى الموت 

 ( 2).وال ،و  ى ى هللا هتذه المع تا

هيا تمنا الموت هعال ىتع، وَيعق وهعيا تمنعا ل ع ع هللا والتيعوق العى  – اذا –يَمج يرٌق 

:  االنيع  ق} چ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃچ الحي   اآلخر  آخذاا ه ولع  سعهح ن  وتعع لى : 

وهعذه ،ر عج الكمع ل أي )ل ع ع هللا( سعهح ن  وتعع لى وهعذا هعو العتع، الوَيعق العذي ىهفعر ىنع   { 6

 وه  أه حم تمنا الموت هوس يج تركيب االستَن ع . اعم   

يُ حظ ممف  ت ع،  أاف تركيعب االسعتَن ع يعا هعذا العنص ،لف ى عى اعه حعج   أي اه حعج تمنعا 

 الموت ل فر، اذا ك ا ل  ىمل ت لح ي،خ   ال نج ونتى ما ليس ل  ىمل ت لح .

ير تريحج   وها السي ق ،اللج غ هذاو،اللج تركيب االستَن ع ى ى اعه حج يا 

 ذي ور، يي  تركيب االستَن ع .مستوح   ما درينج السي ق والم    ال

َوالَ تَُسوافِْر فِوي يَوْوِم  )) : وما تراكيب االستَن ع ال،العج ى عى اعه حعج كعذلك دولع  

 (1)((ُجُمعَة َحت ى تَْشَهدَ الصَّحَ َ إِالَّ فَاِصح  فِي َسبِيِل للِا ، أَْو فِي أَْمر تُْعَُِر بِهِ 

( ل تعهير ىعا اعه حعج   إِالَّ فَاِصح  فِي َسبِيِل للاِ تركيب االستَن ع ) استعمل اعم   

نتعى ىععا السععفر يعو  ال معععج دهععل  واالسعتَن ع يععا هعذا الموضعع  اسععتَن ع مفعرغ   ي عمعع   

التال  والمرا، هت  الظتر ومفتو  العه ر  اذا يت،ت التال  يس ير هع،ه  وليس النتا يا الم    

 ودع، رهعي اعمع    (2)ل حرمج هل ل كراهج ي لسفر دهل تال  الظتر ما يو  ال معج مكروه.

نتي  هضرور  حضور تال  ال معج شهميتت  ولم  أمر هللا سهح ن  وتعع لى معا اد متتع  والسععا 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  چ   الى ذكر هللا يا هذا اليو  دع ل تعع لى :

ا التيكيع، أو ذاسعتَنى معا هع لكعا االمع    {9:  ال معج} چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ                  ٹ  ٹ

ي ، أه حم  (، أَْو فِي أَْمر تُْعَُِر بِهِ  إِالَّ فَاِصح  فِي َسبِيِل للاِ )المن  أموراا ىهفر ىنت  هتركيب االستَن ع 

ا يا سهيل هللا   أي ل حرب لك االستَن ع ذما يم    ا ذاهه  ما هذا السفر اذا ك ا ي تالا أي خ ر  

وال ت ، لإلسال    أو يا أمر تعذر ه  ك لخروإ ل حعن اذا لع  يو ع، هعع، ذلعك ري عج   أو مع  أيعه  
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ممف  هو ىذر ل،ى هللا سهح ن  وتع لى
وهذا م  ي،ل ى ى اه حج هذا المستَنى   وهتذا ن حظ ،اللج  (3)

لسفر ل  ت ، تركيب االستَن ع يا هذا النص ى ى اعه حج   أي اه حج السفر يو  ال معج يا ح ل ا

 والحرب أو ل حن .

والم حوظ ما ،اللج تركيب االستَن ع ى ى اعه حج يا سي ق النتن أنت  ،اللج غير 

 ذي ور، يي  تركيب االستَن ع .تريحج   وانم  ها ،اللج مستوح   ما درينج السي ق والم    ال

 

 

 

 

 

 حبث  اثاني امل       
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دال تركيب األمر

َّ
 على اإلباحة ال

 

 

 

 

 

 على اإلباحة  دَّالالاألمر ب تركي -المبحث الثاني :

  ))واشمععر همعنععى الي ععب و مععع  (1)اشمععر يععا ال  ععج : معععروب وهععو ن ععيض النتععا  

ا (2)أوامر(( واشمعر همعنعى االمتَع ل وأيتمعرت مع  أمرتنعا هع  :      وأمرت  اذا ك افت  أا يفعل يعيي 

  .(3)امتَ ت

يعع  الهالغيععوا : أنفعع  ىهعع ر  ىععا اسععتعم ل تععي   و  (نعع ال)و  (انعع ل)و  (لينعع ل  )وىرف

. وذهب آخروا الى أاف اشمر )) تي ج تست،ىا أو دول ينهئ ىا (4)ى ى سهيل االستعالع (ت )

تعي ج تسعت،ىا   أو دعول ينهعئ( )است،ى ع الفعل ما  تج ال ير ى ى  تعج االسعتعالع   ي ولنع  : 

ي عول المتك معوا واشتعوليوا لتع،خل  ميع  اشدعوال ال،العج ى عى   عل( و )لتفععل( كمعول  ن ل )اي

                                                           
 .68/  10  وت إ العروس :)أمر(:  125/ 2لس ا العرب :)أمر(:  : يُنظر (1)
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اسععت،ى ع الفعععل ... نحععو دولنعع  )نعع ال( و )تعع ( يانتمعع  ،االا ى ععى االسععت،ى ع مععا غيععر تععي ج 

 .(5))ايعل( ((

ب  معا ي عبى عى ي عب الفععل ى عى  ،العج تعي ج   اسعتعم لينفعه:  اشمعر ال  وينا و ىرف

  : تمن. وشس وب اشمر أره  تي    (6)االستعالع واعل ا  يريق ىا المخ يب

 { . 56النور: } چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  چ   ك ول  تع لى :  يعل اشمر -1

 {7اليالق: } چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ چ   ك ول  تع لى :  المض را الم  و  هال  اشمر الفعل -2

 .{ 105الم ي، : } چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ چ   ك ول  تع لى :  اس  يعل اشمر - 3

  (7){36النس ع:  }چ  ں   ںچ :  تع لى ك ول  المت،ر الن يب ىا يعل اشمر -4

وتخرإ تي ج اشمر ىا معن ه  اشت ا الذي وضعت ل    وهو ي عب الفععل العى معع ا  أخعرى 

ڻ  ڻ  ڤ  ڤ  چ  تع لى :  ك ول  تستف ، ما سي ق الكال  ودرايا اشحوال وما هذه المع نا اعه حج 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   چ  {   ودولعععع  :10ال معععععج: } چڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ   ڃ  

وت ول : )  لس ىمراا أو خ لع،اا أو هيعراا ( :  {187اله ر : } چڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇڇ    ڱ  

ا هعين  يفا  هذا ،ليل أاف ك ت  أهل أْا يُ  لس كينفعك كينفك د ت :   لس أح، هؤالع   ول  تر، انس ن 

 ( 1).د ت :   لس هذا الضرب ما الن س

مر يا نتن الهالغج التا توحا ه لروح ال ي ،يج ل خييعب  يعا يع ل اشأود، كَر استعم ل 

مع   المسع ميا وخ يفعتت  ود يع،ه  االمواضي  التا يتن ولت  يا خيهت   ياذا ك ا هذا الخييعب هعو 

غ عب خيهع  أوامعر يعا اش هع  ح  عج  نفعامور الحي    ميعت  يأومو تت  يا  والس    يا الحرب 

  (2).خرآس وب أي أكَر ما أ

 األمر بصيغة ) افعل ( :تركيب  -أوال  :

                                                           
 . 155/  3:   الع وي  اعى   وى و  ح  يق شسرار الهالغج  اليرا  (5)

 .168:  يا ى و  الهالغج   ال  وينا ت خيص الينظر:  (6)

 .111-110:  أحم، مي وب   وأس ليب هالغيج  169ـ168:يا ى و  الهالغجت خيص ال:  يُنظر (7)

والمعع نا النحويعج أسع ليهت    206أس ليب الي ب هيا النحوييا والهالغييا   دعيس اسعم ىيل اشوسعا :يُنظر :  (1)
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ا النحعع   تععي ج )ايعععل( يعععل اشمععر   وىالمتعع  ،اللتعع  ى ععى الي ععب   ودهولعع  يعع ع  يُسععماف

  (3).التي ج اال ل مخ يبالمخ يهج ونوا التوكي،   وال تكوا هذه 

:))  دولع  يا تعهيعر نتعن الهالغعج  وما مواض  تراكيب اشمر ال،الج ى ى اعه حج

 الَ  َموا َويَْطلُوبُ  ، يَِجودُ  َموا يَأُْكولُ  ، اْلبَْطنِ  ُمْندَِح ُ  ، اْلبُْلعُومِ  َرْحبُ  َرُجل   بَْعِدال َعلَْيُكمْ  ِسيَْظَهرُ  إن ِهُ  أما

وا;  ِمن ِوي َواْلبَوَراَء ِ  بَِسوب ِي َسويَأُْمُرُكمْ  َوإِنَّوهُ  أاَلَ ! تَْقتُلُووهُ  َولَونْ  ، فَاْقتُلُوهُ  ، يَِجدُ   ، فَُسوبُّونِي السَّوبُّ  فَأَمَّ

  (4)(( نََجا    َزَكا  ،َولَُكمْ  لي فَِإنَّهُ 

ل ،اللعج ى عى ذا التعهيعر ( يعا هعسُوبُّونِي( و)اْقتُُلووهُ تركيها اشمعر ) استعمل اعم   

( يي  ،اللج ى ى اه حج دتل مع ويج )لعن  هللا(   أي أه حم لت  دت   َفاْقتُُلوهُ يتركيب اشمر ) اعه حج  

ويعتم  ى عى منع هرم المسع ميا ودع،  ع تع  سعنج يعا  كع ا يعيمر ىم لع  هسعب اعمع     ؛ شنف 

ا من  أْا تس ي من لت  ىا ال  وب  (1).خيهج الُ معج ؛ ظن 

ايع ر  العى أاف السعب ال يعن ص معا م  مع  هعل يو عب  ويا التركيب اشمعري )يسعهونا( 

المؤما  ك   ل  و ي ،  يا حسن ت     ااف سبف  ()وه وريعج ،ر ت  واي ر  الى دول الرسول ى ف 

ف  ا لن ع تت  معا    ؛ شاف سعهف  والظ هر ما هعذا الكعال  أاف الت يعج ت عو  يعا السعبا كع ا ُمو هع 

عع  ال ايععك لم ييعع  هحسععب الظعع هر يععااف المععالك يععا الععع،او  والمحهععج هععو االىت عع ،  العععذاب وهععذا ممف

  (2)ال  ها.

يُ حُظ ممف  ت ،ف  ،اللج التركيب اشمري )يسهونا( ى ى اه حج سب اعم   يا الت يعج ؛ شنفع  

ف   اه حج ودتيج م ي،  وليست مفتوحج   اذا ك ا هذا السبُّ  اعم    يي  من    لت  . واه حج سبا

 لت  يي  من    .

السي ق ،اللج غير تريحج   وها مستوح    ذاو،اللج تركيها اشمر ى ى اعه حج يا ه

ذي ور، يي  تركيب اشمر   وها اه حج ي ريج   همعنى أنف  ال ضرر ما درينج السي ق والم    ال

،خل يا ه ب الضرور  واالضيرار ليه ح لت حه  أْا ييتا م  ك ا يا الفعل   وهذا النوا ي

ا اذا د ،ت  الى ذلك ضرور  م  يج .  ممنوى 

                                                           
 . 113النحوييا والهالغييا :  ىن،  وأس ليب الي ب  21:   اها هي   اشنت رييُنظر : يرح يذور الذهب  (3)
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:))  دولع  يا تعهيعر نتعن الهالغعج  وما مواض  تراكيب اشمر ال،الج ى ى اعه حج

 فَِإنَّوهُ  بِنُووِرهِ  َواْستَْشوفُوا ، اْلقُلُووبِ  َربِيوعُ  فَِإنَّوهُ  فِيهِ  َوتَفَقَُّهوا ، اْلَحِديثِ  أَْحَسنُ  فَِإنَّهُ  اْلقْرآن َوتَعَلَُّموا

دُورِ  ِشفَاءُ    (3)(( اْلقََصِص  أَْنفَعُ  فَِإنَّهُ  تِحََوتَهُ  َوأَْحِسنُوا ، الصُّ

ذا التعهير التراكيب اشمريج : ) تع موا   وتف تعوا   واستيعفوا( يا ه اعم    أور،

ع، ي عب الع ع  والعمعل هع ل رآا  وتحعث ل ،اللج ى ى معنى اعه حعج    وهعذه التراكيعب اشمريعج تؤكاف

ى ى المعع نا ال ى عى اشلفع ظ وى عى التع،هر ال ى عى الت نعا وى عى يتع  الحعالل والحعرا  وتمييع  

(4)الحق ما اله يل والخوب ما تت،ي، هللا ووىي،ه.
  

واالستيف ع يي  ممف  والم حوظ ما ،اللج هذه التراكيب الحث ى ى تع   ال رآا والتف   يي  

يُعيا هذه اشمور اعه حج   أي اه حج التع   والتف   واالستيعف ع يعا ال عرآا الكعري  ؛ شاف هععض 

 الن س يعت ، أاف االستيف ع ه ل رآا والتف   يا ى وم  ما الممنوى ت ى ى ى مج الن س .

 مسعتوح   وهعا   تعريحج غيعر ،اللعج السي ق هذا يا اعه حج ى ى اشمر تركيب و،اللج

 . اشمر تركيب يي  ور، الذي والم    السي ق درينج ما

 إِيَّوواُكمْ ))  دولعع  يععا تعهيععر نتععن الهالغععج  ومععا تراكيععب اشمععر ال،الععج ى ععى اعه حععج

ئْبِ  اْلغَونَمِ  ِمونَ  الشَّاَِّ َ  أَنَّ  َكَما ، ِللشَّْيَطانِ  النَّاِس  ِمنَ  الشَّاَِّ  فَِإنَّ ! َواْلفُْرقَةَ   هوَِا إِلَوى دََعوا َمونْ  أاَلَ  ِللوِ ِ

عَارِ  هِ  ِعَماَمتِي تَْحتَ  َكانَ  َولَوْ  ، فَاْقتُلُوهُ  الش ِ ِِ (1)(( ه
  

ذا التعهير ل ،اللج ى ى اه حج دتل ما ( يا هفَاْقتُلُوهُ تركيب اشمر ) استعمل اعم   

التفردععج واالخععتالب     ونتععى هللا سععهح ن  وتععع لى ىععا ذيعع،ىو ل فردععج واالخععتالب واشمععور اليعع 

والتيرذ  لم  يا ذلك يا الضعب والوها واالنحالل   وما يخعرإ ىعا ال م ىعج وينفعر، ي عوى 

ا أمع   اشىع،اع هع يالا ال  ى ي  الييي ا وي ريع  وي ويع  ويوسعوس لع  همع  يضعر َع  يكعوا ضععيف 

ما ال يي  ي وى ى ى موا تج أح،   ويهت  ه لي   المنفر،  ىا ال يي  التا هرهت ما الراىا و

يانفت  ما نتيب الذيب يفترست  َ  لي،  رغهت  يا الوح،  ،ى  الى دتل معا ينع ،ي هيعع ر الفردعج 

واالختالب الذي ،ى  الي  الخوارإ و،ى  الى دت   حتى لو ك ا ما أدعرب النع س اليع  أو لعو كع ا 

                                                           
 . 110/164خنتن الهالغج :  (3)
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ل هععع شما ؛ شاف ))معععا يخععع لب ال م ىعععج اذ لععع  ي تعععل كععع ا مععع ،  يسععع ، واخعععال( 2)نفسععع  وح يععع ه

 (3)واال تم ا((.

هِ  ِعَماَمتِي تَْحتَ  َكانَ  َولَوْ )   يُعيا معنى اعه حج  ي ،  وتيكي،اا دول  وممف  ِِ ( ه

 ي عم   يهيح دتل ما ي،ىو الى الفردج واْا ك ا ما خت تت  و م ىت  .

 والمفتو  ما السي ق ،اللج التركيب اشمري ى ى اه حج دتل ما ي،ىو ل فردج .

السي ق ،اللج غير تريحج   وها  ذاالتركيب اشمري ى ى اعه حج يا ه ذاه و،اللج

  ذي ور، يي  .مستوح   ما درينج السي ق والم    ال

َواْسوُكِن  )):دولع  يعا تعهيعر نتعن الهالغعج  وما تراكيب اشمر ال،الج ى ى اعه حعج

َواْحَِْر َمنَاِزَل اْلغَْفلَِة َواْلَجفَاِء َوقِلَّةَ األْعَواِن َعلَى َطاَعِة ،  األْمَصاَر اْلِعَظاَم فَِإنََّها ِجَماُع اْلُمْسِلِمينَ 

(1)((للاِ 
  

السكا يا ل ،اللج ى ى اه حج ( َواْسُكِن األْمَصارَ )التركيب اشمري  استعمل اعم   

اشمتعع ر العظعع   واشمتعع ر  معع  متععر وهععا اله عع، والعظعع    معع  ىظععي    واذا سععكنت المعع،ا 

الكهرى رأيت من  ات الحض ر    وم ،ر  االنس ا ى ى االختراا   ورأيت التف وت هعيا النع س 

ويا هذا أمر يعا السعكا يعا المع،ا الكهعرى ؛ شاف ييتع  ا تمع ا المسع ميا  (2)يا ىييت  وحي تت 

وكَرتت  وييت  ى ،ات الن س وت  لي،ه  ما أت ر اشمور وأح ره  العى أىالهع  وأىظمتع  يتيخعذ 

هر  منت  والحكمج   ول م،ا مي ات ى،  وأنفت  محل العمل واالرت اق أكَر ما أي مك ا آخعر الع

وأنفت  م ت ى الَ  ي ت والحض رات   ييرى االنس ا ييت  م  ال يرى يعا ال عرى وكعذلك يعا المع،ا 

  ى ععى الحفع ظ ى ععى هيضععج ركفعع اعمع    اف .  يعع ، ا ى ععى أ(3)ري هيعج العععيش وم ععذات الحيع  

ع  والمنععج واالسال  وال،ىو  الى كل م  ما يعين  ت ويعج العع اي  وتعوالا العى العع ف   هعذايُؤيع،   ممف

االسعال      ف التعا هتع  يعع (َوقِلَّوةَ األْعوَواِن َعلَوى َطاَعوِة للاِ ( ودولع  )فَِإنََّها ِجَمواُع اْلُمْسوِلِمينَ )دول  

ععو َواْحووَِْر َمنَوواِزَل اْلغَْفلَووِة الفعععل اشمععري )ير يععا ذيَُععري معنععى اعه حععج ورو، تركيععب التحعع  ممف

                                                           
 . 2/361يُنظر : يرح نتن الهالغج )ىه س الموسوي(: (2)
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ه الم  ه عج تعيعا معنعى اعه حعج ذ( يا السي ق نفس  وم  ه ت  هتركيعب اشمعر )اسعكا( وهعَواْلَجفَاءِ 

  ي ،  يا التيكي، ىا يريق السي ق.

يعا هعذا التعهيعر ،لف ى عى اه حعج  (األمصوار أسوكنو)التركيب اشمعري ت ،  أاف   ممف  حظ يُ 

ا خعروإ تركيعب اشمعر ىعا معنع ه الح ي عا السكا يا الم،ا الكهير  والعيش ييتع     ويُ حعظ أيضع 

ه ال،اللعج غيعر ذه اشمتع ر   وهعذوهو ال ي   ه لفعل الى معنى آخر وهو معنى اه حج السكا يا ه

 تعهير .تريحج وانم  مستوح   ما ال رايا السي ديج والم  ميج يا ال

 

 الَ : ))دول  يا تعهير نتن الهالغج  وما مواض  تراكيب اشمر ال،الج ى ى اعه حج

ووال   اْلقُووْرآنَ  فَووِإنَّ  ، بِوواْلقُْرآنِ  تَُخاِصووْمُهمْ  ُهمْ  َولِكوونْ  ، َويَقُولُووونَ  تَقُووولُ  ، ُوُجوووه ُِو َحمَّ  ، بالسُّوونَّةِ  حوواج 

  (1)(( َمِحيصا   َعْنَها يَِجدُوا لَنْ  فَِإنَُّهمْ 

ُهمْ ذا التعهير التركيب اشمري )يا ه اعم    أور، ل ،اللج ى ى اه حج ( بالسُّنَّةِ  حاج 

ييمر اها ىه س همح  ج الن س ه لسنج ونت ه ىا محع  تت   المح  ج ه لسنج   ي عم   ى ا 

عع ل و ععوه   أي كَيععر االحتمعع ل لمععع نا مخت فععج ؛ وسععهب اه حععج اعمعع    هعع ل رآا ؛ شاف ال ععرآا حمف

  المح  ج ه لسُّنج ؛ شنفت  واضحج ظ هر  ونتوص هينج ال ت هل التيويعل والتعع،، والتفسعير

ا أو منت  ا   ومعا هعذه السعنج دعول الرسعول  ولا ي ،وا ىنت  متره  علوي موع الحو  :) ()مخر ع 

اللهم واِل من وااله وعاِد من عاداه وأنصور مون ( ودول  :)والح  مع علي يدور معه حيثما دار

 .(2) ()( ونحو ذلك ما اشخه ر التا ك نت تن ل ىا الرسول نصره وأخِل من خِله

ععو ُهمْ )ا السععي ق م  ه ععج التركيععب اشمععري ذيععا هععيَُععري معنععى اعه حععج   ممف ( بالسُّوونَّةِ  حوواج 

ه الم  ه ج تعيا معنعى اعه حعج  يع ، ا يعا دعو  المعنعى ذوه (بِاْلقُْرآنِ  تَُخاِصْمُهمْ  الَ )بتركيب النهي 

 . ا السي قذوتوكي،ه يا ه

ُهمْ والم حوظ يا التركيب اشمري ) ( يا هذا النص ،اللت  ى ى اعه حج   أي بالسُّنَّةِ  حاج 

 اه حج المح  ج ه لسنج والنتا ىا المح  ج ه ل رآا. 

ُهمْ )و،اللج تركيب اشمر  السي ق ،اللج غير تريحج    ذاى ى اعه حج يا ه( بالسُّنَّةِ  حاج 

 .  ذي ور، يي  تركيب اشمروها مستوح   ما درينج السي ق والم    ال

                                                           
 .77/465ر نتن الهالغج : (1)
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 ُكونْ  : )) دولع  يا تعهيعر نتعن الهالغعج  اشمريج ال،الج ى ى اعه حجوما التراكيب 

را   تَُكنْ  َوالَ  حا  َسمْ  را   َوُكنْ  ، ُمبَِ ِ (3)(( ُمقَت ِرا   تَُكنْ  َوالَ  ُمقَد ِ
  

را   ُكنْ و) (حا  َسمْ  ُكنْ )ذا التعهير تركيها اشمر يا ه اعم    أور، ( ل ،اللج ى ى ُمقَد ِ

هو الستل ال يا ال ي تر وال يهذر   ويض  كل يعاع يعا مح ع    والمعنعى كعا  اعه حج   والسمح

ا كم  ني ت اآليج الكريمعج :  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ڻ  ڻ  ڤ  ڤ  چ  م تت،اا وسي 

ى ى أْا ))يكوا اعنس ا يا ح لج ما االىت،ال يا  {   وهو أمر ما اعم   29اعسراع: }

دت  ما ،وا ي يع،  وال يكعوا م تعراا  ت،هير أموره وترب أموال  يال يكوا مهذراا يه،، أموال  ويفرا

ا يعيعا معا ،وا  ا ى يت  وى ى ما يعول ما أه   ... هعل ي عب أْا يكعوا سمعْمح  ى ى نفس  مضياف  

(1)،وا ت تير((.تهذير وم ،راا يترب هحسب د،رت  وما 
  

( ييتمع  ،اللعج ى عى اه حعج كْن مقدرا  ( و)كن َسْمحا  والم حوظ ممف  ت ،ف  ااف تركيها اشمر )

 السم حج يا الترب والت ،ير   ويمن  التهذير والت تير .

بتركيوب ( كون َسوْمحا  )ا السي ق م  ه عج التركيعب اشمعري ذيا هيَُري معنى اعه حج   ممف و

را   تَُكنْ  َوالَ )النهي  ه ذهعو( ُمقَت ِورا   تَُكونْ  َوالَ هتركيعب النتعا )( كوْن مقودرا  )والتركيعب اشمعري  (ُمبَِ ِ

 .ا السي قذالم  ه ج تعيا اعه حج  ي ، ا يا دو  المعنى وهي نت  وتوكي،ه  يا ه

السي ق ،اللج غير  ذاى ى اعه حج يا ه(كْن مقدرا  )و( كن َسْمحا  )و،اللج تركيها اشمر 

  .ذي ور،ا يي  تريحج   وها مستوح   ما درينج السي ق والم    ال

:  دول  يا تعهير نتن الهالغج  وما مواض  تراكيب اشمر ال،الج ى ى اعه حج

(( ِِ  تَْخُر َ  َحتَّى َصْدِرهِ  فِي فَتَتَلَْجلَجُ  اْلُمنَافِ ِ  َصْدرِ  في تَُكونُ  اْلِحْكَمةَ  فَِإنَّ  ، َكانَتْ  أَنَّى اْلِحْكَمةَ  ُخ

 ، اْلُمْؤِمنِ  َضالَّةُ  اْلِحْكَمةُ  :)) وكذلك دول   (2)(( اْلُمْؤِمنِ  َصْدرِ  فِي َصَواِحبَِها إِلَى فَتَْسُكنَ 

 ِِ (3)(( الن ِفَاقِ  أَْهلِ  ِمنْ  َولَوْ  اْلِحْكَمةَ  فَُخ
  

ِِ )ذيا التعهيعريا تركيهعا اشمعر يا ه اعم    أور، ِِ ( و)َكانَوتْ  أَنَّوى اْلِحْكَموةَ  ُخو  فَُخو

  والحكمعج ىتع ر  ذ الحكمج معا أهعل النفع ق ( ل ،اللج ى ى اه حج أخالن ِفَاقِ  أَْهلِ  ِمنْ  َولَوْ  اْلِحْكَمةَ 

                                                           
 .33/474حنتن الهالغج :  (3)

 . 5/232  ويُنظر : يرح نتن الهالغج )ىه س الموسوي(: 6/71نتن الهالغج : يا ظالل (1)
 .79/481ح نتن الهالغج : (2)

 .80/481ح المت،ر نفس  : (3)
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هعو  أيك ر الع الع الم رهيا   وما يينت  أْا تت،يت  ل تا ها أدعو    ومعنعى دعول اعمع   

أاف المن يق يم رس الحي   وي رهت  ك يره ما الم رهيا والع رييا   ويستخرإ الحكمعج والح ي عج 

 ما ت  ره  كيي ى دل وينيعق هتع  معا حيعث يريع، ؛ شاف الح ي عج يعا حركعج ،ايهعج ال تسعت ر يعا

مكعع ا والمععرا، هعع لمؤما مععا يهحععث ىععا الحععق لو عع  الحععق هععذا المععؤما رايعع،ه الح ي ععج والحكمععج 

(1)يخذه  أنفى ك نت وتكوا   حتى الم ح، والمن يق وينتف  هت  يا س وك .ي
  

يُ حُظ ممف  ت ،ف  ،اللج التركيهيا اشمعرييا يعا ال عوليا السع ه يا ى عى اعه حعج   أي اه حعج 

ا أو م حع،اا ؛ شاف الحكمعج معا اشمعور المفيع،  لإلنسع ا  أخذ الحكمج ما أي أح، حتى لو ك ا من ي ع 

 كا االست ن ع ىنت  هل ينه ا االستف ،  منت  .وال يُم

السي ق ،اللج غير تريحج   وها مستوح    ذاو،اللج تركيها اشمر ى ى اعه حج يا ه

  . ذي ور،ا يي ما درينج السي ق ال

:  دول  يا تعهير نتن الهالغج  وما مواض  تراكيب اشمر ال،الج ى ى اعه حج

  (2)(( الشَّرُّ  إاِلَّ  يَْدفَعُهُ  الَ  الشَّرَّ  فَِإنَّ  ، َجاءَ  َحْيثُ  ِمنْ  اْلَحَجرَ  ُردُّوا))

ذا التعهير ل ،اللج هيا  (َجاءَ  َحْيثُ  اْلَحَجَر ِمنْ  ُردُّواتركيب اشمر ) استعمل اعم   

المعرا، هع لح ر يعا هعذا العنص اليعر ى ى اه حج الر، ه لير ى ى اشى،اع مَ م  يعت،وا ى ينع    و

 )يااف الير ال ي،يع  اال الير( والمعنى ادضوا ى ى العنب ه لعنب د ل تع لى : ه،ليل دول  

{   يكل مع  193اله ر : } چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ   ڌ     ڌ      ڎ  چ 

هذا التركيب اشمري ))كن يعج ىعا ،يع  اليعر العى  ويا (3)ال ي ي  اال ه لير يوا ب أْا ي ي  ه .

  (4)ي ى     ياذا رم ك  أح، هح ر ي رموه هنفس ذلك الح ر لي ب ىن، ح،فه وال يي ى((.

ا وتيكي،اا أ ( المؤك،  إنَّ اليرم ال ير،ه اال ير مَ   ه ستعم ل ) اف ون حظ يا النص نفس  هي ن 

ا وتيكيع،اا ى عى الشَّرُّ  إِالَّ  يَْدفَعُهُ  الَ  الشَّرَّ  فَِإنَّ يا دول  :) ( وهذا التيكي، يعيعا التركيعب اشمعري هي نع 

 اعه حج يا هذا السي ق.

                                                           
 . 120-6/119نتن الهالغج :يُنظر : يا ظالل  (1)
 .314/530غ نتن الهالغج : (2)

 .400ـ5/399  ويرح نتن الهالغج : )الهحرانا(:  4/417يُنظر : يا ظالل نتن الهالغج : (3)

 . 4/417توضيح نتن الهالغج : (4)
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( ى عى اه حعج العر، ى عى اليعر هيعر  اْلَحَجورَ  ُردُّوايُ حُظ ممف  ت ،ف  ،اللج التركيب اشمعري )

 مَ   ليرت،ا هذا المعت،ي .

السي ق ،اللج غير تريحج    ذااعه حج يا هى ى ( اْلَحَجرَ  ُردُّوا)و،اللج تركيب اشمر 

  . ذي ور، يي وها مستوح   ما درينج السي ق ال

 

 -( :يفعللِ ة الم األمر المقترنة بالمضارع )األمر بصيغ -ثانيا  :

نعج معا )ال  اشمعر(   و)الفععل  وهو اح،ى التعي  التعا يُي عب هتع  حتعول الفععل   مكوف

 تع اذ اخعتص ىم    الختت تعت  ه لفععل ،وا االسع    والحعربالمض را( ود، ىم ت هذه الال  

ييم  يختص ه  و)ال  اشمر( هذه أَرت يا الفعل المض را تيَيريا : اشول : ن  ت  الى االست ه ل 

 (1)(   وهو ي ب حتول الفعل.روالَ نا ن  ت ،اللت  ما الخهر الى اعني ع )اشم

ال،الج ى ى اعه حج  الم ترنج ه لمض رااشمر هتي ج ال  اشمر تراكيب مواض  وما 

، َوالَ تَُكونُوا َكُجفَاِ   ، َوْليَرأَْف َكبِيُرُكْم بَِصغيِرُكمْ  ِليَتَأَسَّ َصِغيُرُكْم بَِكبِيِرُكمْ : ))  دول  

يِن يَتَفَقَُّهونَ  اْلَجاِهِليَّةِ  أَدَاح يَُكوُن َكْسُرَها ، َكقَْيِض بَْيض في  ، َوالَ َعِن للِا يَْعِقلُونَ  : الَ في الد ِ

ا   ِوْزرا    (2)(( ، َويُْخِرُ  ِحَضانَُها َشر 

ِليَتَأَسَّ ) ه لمض را الم ترنج اشمر ال  هتي ج تركيب اشمر استعمل اعم   

ومعن ه أْا ذا التعهير ل ،اللج ى ى اه حج التيسا ه لكه ر ما الت  ر   ه( يا َصِغيُرُكْم بَِكبِيِرُكمْ 

ا ويعالا ل خيرات ؛ شاف الكه ر مظنج الخير كذلك ؛ ي ت،ي  ا وىمالا وس وك  الت  ر ه لكه ر ى م 

ا وأكيس وأح   يك ا ه ل ،و  أولى أْا يتيسوا ه (( ))واذا تيسف (3)))شاف الكهير أكَر ت رهج وى م 

 (4)الت  ر ه لكه ر ك ا أستل وأيسر يا مرايق الحي     وآما ما الخير((.

هيا  ، ،اللج اعه حج يا هذا السي ق ىنتر الم  ه ج   ي ، د هل اعم   وممف  يؤك

 اشمر والنتا يتو ييمر ه لتيسا وينتى ويمن  ما الكوا مَل  ف   ال  ه يج .

                                                           
 . 173/  4: يا النحو   السيويا  ينظر : اشيه ه والنظ ير (1)

 .166/240خنتن الهالغج :  (2)

 . 3/93  ويُنظر : يرح نتن الهالغج )ىه س الموسوي(: 3/315يرح نتن الهالغج )الهحرانا(: (3)

 . 3/23توضيح نتن الهالغج : (4)
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ع  يُعيعا هعذا اشمعر  يُ حُظ ممف  ت ،ف  أاف اعم    يُهيح التيسا ه لكه ر ويحث ى ي  ممف

 اعه حج   أي أاف التيسا ما اشمور المه حج ل ن س .

ِليَتَوووأَسَّ ) ه لمضععع را الم ترنععج اشمعععر ال  هتععي ج تركيعععب اشمعععروالم حععوظ معععا ،اللععج 

  معا السعي ق والم ع   أنفتع  ،اللعج غيعر تعريحج وهعا مسعتوح ذا السعي ق هع( يا َصِغيُرُكْم بَِكبِيِرُكمْ 

 الذي ور، يي  التركيب .

 ال،الج ى ى اعه حج اشمر هتي ج ال  اشمر الم ترنج ه لمض راتراكيب مواض  وما 

بُُهْم ِلَمَكاِرِم اْلِخَصالِ  فَإْن َكاَن الَ بُدَّ ِمَن اْلعََصبِيَّةِ :))  دول   كذلك ، َوَمَحاِمِد  ، فَْليَُكْن تَعَصُّ

 ، الَّتِي تَفَاَضلَْت فِيَها اْلـُمَجدَاُء َوالنَُّجدَاُء ِمْن بُيُوتَاِت اْلعََرِب َويَعَاِسيبِ  ُمورِ َوَمَحاِسِن األ،  ْفعَالِ األ

ِويبَةِ ، بِاأل اْلقَبَائِلِ   ( 1)(( ْححَمِ ، َواأل ْخحَِق الرَّ

 فَْلوويَُكنْ ) ه لمضعع را الم ترنععج اشمععر ال  هتععي ج تركيععب اشمععر اسععتعمل اعمعع   

ووبُُهْم ِلَمَكوواِرِم اْلِخَصووالِ  ذا التعهيععر ل ،اللععج ى ععى هعع( يععا ُمووورِ ، َوَمَحاِسووِن األ ْفعَووالِ ، َوَمَحاِمووِد األ تَعَصُّ

ذه اعه حعج  ع عت هعع، أْا اه حج التعتب لمك ر  الخت ل ومح م، اشيع ل ومح سا اشمعور  وهع

ا نت ه  ىا العتهيج اله يضج المحرمج التعا ال مهعرر لتع  كع ل وا وا ل عنس أرا، أْا يفعتح لتع  ه هع 

يتعتهوا ل  وهو محمو، ومه ح وم هول هعل مي عوب يييع ر ى عيت  أنفتع  اذا أرا،وا أْا يتعتعهوا 

ي يتعتهوا لمكع ر  اشخعالق ك لويع ع ه لعتع، وحسعا ال عوار ولمح مع، اشيعع ل كع لكر  واعحسع ا 

شمور ها التا كع ا يتنع يس ييتع  والهر ومح سا اشمور ك لع،ل وري  الضي  واعيم ا يااف هذه ا

أهل الم ، واليرب والفروسيج والي  ىج ما الهيوت العري ج الذيا تولوا أمور الرىيعج ود ،وهع  

  .(2)الى الخير   ياذا ك ا ال ه، ما تعتب لياع ي يتعتب اعنس ا لتذه الخت ل الكريمج

،لف ى عى  الم ترنعج ه لمضع رااشمعر هتعي ج ال  اشمعر يُ حُظ ممف  ت ع،ف  أاف هعذا اشسع وب 

اعه حج   أي اه حج التعتب لمك ر  الختع ل الكريمعج والمحمعو،  ي عي ولعيس التعتعب يعا كعل 

 .ذه اه حج م ي،  ياع وه

بُُهْم ) ه لمض را الم ترنج اشمر ال  هتي ج تركيب اشمروالم حوظ ما ،اللج  فَْليَُكْن تَعَصُّ

أنفتع  ،اللعج غيعر تعريحج ذا السعي ق هع( يا ُمورِ ، َوَمَحاِسِن األ ْفعَالِ األ ، َوَمَحاِمدِ  ِلَمَكاِرِم اْلِخَصالِ 

 وها مستوح   ما السي ق والم    الذي ور، يي  التركيب .

                                                           
 .192/295خنتن الهالغج :  (1)

 . 123-13/122  ومفت ح السع ،  : 3/326يُنظر : يرح نتن الهالغج )ىه س الموسوي(: (2)
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 :(أسماء األفعال)األمر بصيغة  -ثالثا  :

ألفععع ظ ت عععو  م ععع   اشيعععع ل يعععا ال،اللعععج ى عععى معن هععع    ويعععا ))أسعععم ع اشيعععع ل هعععا  

ا ؛ ياناتع  )).(1)((ىم ت  وذهب هععض المتعيخريا العى أناتع  ليسعت أسعم عا   وال أيعع الا   وال حرويع 

 .(2)((ويسميت  خ لفج   يتا دس  راه  ما دسمج الك مج  خ ر ج ىا دسمج الك مج الميتور  

ععمت ووليسعت هفععل وال متع،ر   ))وها أسم ع ت عري ُم عرى الفععل  لكنفتع  أسعم ع وضف

ك نت يا مواضع  ؛ وال ي و  ييت  الت ع،ي  وال التعيخير ؛ م  يت م راه ل فعل   ت،ل ى ي    ييُ ر

 ُ ب الفعل يي ب تترا ا شنفت  ال تُترف يع،لُّ ى عى )) هعو اسع    واسع  الفععل (3)((واحع،اا  ل معت موضعع 

   لعوامعله يَر يتعوأيعل معيا   ويتضعما معنع ه   و منع    وىم ع  معا ،وا أا ي هعل ىالمتع    

مع   ...وهو أدوى ما الفعل الذي همعن ه يعا أ،اع المعنعى   وأدع،ر ى عى اهعرا ه مع  المه ل عج ييع  

 .(4)((تور  واح،  ال تت ير هت ير المفر،يا اشغ ب ؛ اللت ام   هاختت رال فظ و ي   او

العج ى عى ، ور،ت يا تعهيعر نتعن الهالغعجوسيتيرق الى م  ور، ما أسم ع أيع ل اشمر التا     

 . عه حج ا

 َعلَْيُكم: -1

ذكر ىه س حسا أاف )ى يك ( اس  يعل أمر )) من عول معا  ع ر مع  م عروره ... همعنعى      

:  وتكوا متع،يج الى مفعول واحع، نحعو))   (5)تمسك   أو همعنى : ال     أو همعنى : اىتت  ((

  (6)((.: ىم مْيُك  ه لت،ق ى يك   ي،اا  ود، تتع،ى الى مفعولت  ه له ع نحو

                                                           
 .154: ه روا السال  ىه،   العرها النحو يا اعني ييج اشس ليب (1)

 .5/2289الضرب: ارتي ب (2)

 .3/202:  المهر، الم تضب  (3)

 . 142-141/  4:   ىه س حسا النحو الوايا  (4)

 .4/114: نفس  (5)

- 2012ك يععج الترهيععج  ) –،اللععج اشمععر يععا نتععن الهالغععج   ى ععا تعع ،ق  عفععر   ال  معععج المستنتععريج  (6)

 وارتيععع ب   3/88: الح  عععب اهعععا   الك ييعععج يعععرح : ينظعععر  و99هعععـ(  )رسععع لج م  سعععتير مخيويعععج(:1433

 .5/2309الضرب:
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 وور، اس  يعل اشمر )ى يك ( يا تعهير نتن الهالغج ،االا ى ى اعه حعج يعا دولع  

،  ْعَظومِ ، َوَعلَْيُكْم بِهَِا السَّوَواِد األ ، َواْمُشوا إِلَى اْلَمْوِت َمْشيا  ُسُجحا   ِطيبُوا َعْن أَْنفُِسُكْم نَْفسا   )):

َواِق الُمَطنَّبِ  وَر  ، قَوْد قَودََّم ِلْلَوثْبَوِة يَودا   ، فِإنَّ الشَّْيَطاَن َكواِمن  فِوي ِكْسوِرهِ  فَاْضِربُوا ثَبََجهُ ،َوالر ِ ، َوأَخَّ

 (1)(( ِللنُُّكوِص ِرْجح  

( ل ،اللعج ى عى اعه حعج   ي ع، َعلَوْيُكمْ ذا التعهير اسع  يععل اشمعر )يا ه اعم    أور، 

لت  هذا الت،ب المت  الذي يع،ير المعركعج ىنع، العع،و ويو تتع  و تتتع  وكع ا  هيا االم   

هع لت و  ى يع  يعااف  مع ويج د، أد   خيمعج التعب ييتع  النع س وا تمع  حولتع  العسعكر يعيمر 

بم اخت ععت التوا نعع ت ىنعع، ال يععوش وتضعضعععت التععفوب   أمععره  أْا  مركعع  ال يعع ،  اذا ُضععرف

 (2)ث خيمج مع ويج هن ك وليضرهوا وسي .يت موا ى ى م تم  الن س حي

والم حوظ ما هذا التعهير ،اللج اس  يعل اشمر )ى يك (   أي اه حج الضرب والت و   

( تنفيذ عليكمى ى الخيمج التا أد مت  مع ويج وييت  م تم  الن س   ود، أي ، هذا اشس وب أس وب )

 المي وب ى ى و   اعل ا  ؛ ل،اللج اشمر ى ي  .

السي ق ى ى اعه حج ،اللج غير تريحج   وها  ذا( يا هعليكمو،اللج اس  يعل اشمر)

 ذي ور، يي  .مستوح   ما درينج السي ق والم    ال

وكذلك ور، اس  يعل اشمر )ى يك ( يعا تعهيعر نتعن الهالغعج ،االا ى عى اعه حعج يعا دولع  

: ((  َِْرَ  يَِجدُ  َما َعلَى أََحدا   يَلُومُ  الَ  َوَكان  يَْشوُكو الَ  َوَكانَ  ، اْعتَِِاَرهُ  يَْسَمعَ  َحتَّى ِمثِْلهِ  فِي اْلعُ

 لَومْ  اْلَكوحَمِ  َعلَوى ُوِلوبَ  إَِا َوَكوانَ  ، يَْفعَولُ  الَ  َموا يَقُولُ  َوالَ  يَْفعَلُ  َما يقُولُ  َوَكانَ  ، بُْرئِهِ  ِعْندَ  إِالَّ  َوَجعا  

 أَْموَرانِ  بَدََهوهُ  إَِا َوَكوان ، يَوتََكلَّمَ  أَنْ  َعلَوى ِمْنوهُ  أَْحَرصَ  يَْسَمعُ  َما َعلَى َوَكانَ  ، السُُّكوتِ  َعلَى يُْغلَبْ 

هِ  فَعَلَوْيُكمْ  فََخالَفَوهُ  اْلَهوَوى إِلَوى أَْقوَربُ  أَيُُّهَما نََظرَ  ِِ  لَومْ  فَوِإنْ  ، فِيَهوا َوتَنَافَُسووا فَاْلَزُموَهوا اْلَخحَئِو ِ  بِهو

  (3)((اْلَكثِيرِ  تَْركِ  ِمنْ  َخْير   اْلقِليلِ  أَْخَِ  أَنَّ  فَاْعلَُموا تَْستَِطيعُوَها

( ل ،اللعج ى عى اعه حعج   َعلَوْيُكمْ ذا التعهيعر اسع  يععل اشمعر )يعا هع اعم    استعمل

ىعا يعخص ويتعف   الن سم ه اللت ا  هتذه الخاليق التعا ىع،،ه  يعا الحع،يث ييمرُ  ي عم   

 إَِِا يُْكثِورُ  َوالَ ،  يَِجودُ  الَ  َموا يَْشوتَِهي فَوحَ  بَْطنِوهِ  ُسوْلَطانِ  ِمونْ  َخاِرجوا   َكانَ هينف  أُخ ل  يا هللا ومنت  :) 

                                                           
 .66/97خ : الهالغج نتن (1)

 .1/401يُنظر : يرح نتن الهالغج :)ىه س الموسوي(: (2)

 .289/526غ : الهالغج نتن (3)
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يحعث المسع ميا ى عى هعذه التعف ت واليهع ي   ( ي عمع    َصواِمتا   دَْهوِرهِ  أَْكثَورَ  َوَكوانَ  ، َوَجدَ 

االتتع ب هتع  يعااف أخعذ ه لت امت  والتن يس ييت    ياْا ل  يسعتييعوا يع تع  ك تع  ولع  ي ع،روا ى عى 

  (1)ال  يل منت  خير ما ترك الكَير منت  وم  ال ي،رك ك   ال يترك ك  .

( يعا هعذا التعهيعر ،لف ى عى اعه حعج   أي لَْيُكمْ عَ والم حوظ ما هذا السي ق أاف اس  الفعل )

القليول خيور إنَّ أخوِ ما المه ح ت ل ن س هع،ليل دولع  ) أاف هذه التف ت التا ذكره  اعم   

 (.من ترك الكثير

السي ق يي  ،اللج ى ى اعه حج ،اللج غير تريحج    ذا( يا هلَْيُكمْ عَ واس  يعل اشمر)

 ذي ور، يي  .وها مستوح   ما درينج السي ق والم    ال

 دولع ،االا ى عى اعه حعج يعا  نتعن الهالغعجتعهيعر يعا  وكذلك ور، اس  يعل اشمر )ى يك (     

 : (( ِفَعَلَْيُكْم بِالتَّنَاُصحِ فِي َِِلَك ، َوُحْسِن التَّعَاُوِن َعلَْيه ))(2)  

  ( ل ،اللعج ى عى اعه حعج َعلَوْيُكمْ ذا التعهيعر اسع  يععل اشمعر )يعا هع اعم    استعمل

؛ عى نعج كعل معنك  آلخعر له عوغ سع وك نتعن الحعق  أي ال موا هنتعيحج هعضعك  لعهعضوالمعنى 

 أي أاف النتععيحج والتعععع وا معععا اشمععور التعععا يحععث ى يتععع  اعمععع      (3)واد مععج أىالمععع 

 ويوتا هت  وها ما اشمور المه حج وهذا م  يعييت  ،اللج اعه حج .

السي ق ى ى اعه حج ،اللج غير  ذا( يا هلَْيُكمْ عَ ون حظ كذلك ،اللج اس  يعل اشمر)

 ور، يي  .ذي تريحج   وها مستوح   ما درينج السي ق والم    ال

 دولع  ،االا ى عى اعه حعج يعا نتعن الهالغعجتعهيعر يعا  ور، اس  يعل اشمر )ى يك (وكذلك     

: ((  َْوالتَّقَاُطعَ  َوالتَّدَابُرَ  َوإِيَّاُكمْ  ، َوالتَّبَاُِلِ  بِالتََّواُصلِ  َوَعلَْيُكم ))(4)
  

وهعو  ل ،اللعج ى عى اعه حعج( َعلَوْيُكمْ ذا التعهيعر اسع  يععل اشمعر )يا ه اعم    أور،م 

  وهعذل  العهال، اعسعالميج يعتىالمسع ميا يعا اشخعواا حفظ الراهيج م  والتواتل أمر ه  و  ))

                                                           
 .5/428:)ىه س الموسوي(:يُنظر : يرح نتن الهالغج  (1)

 .216/334خ : الهالغج نتن (2)

 .4/126الهراىج: منت إ : نظريُ  (3)

 .47/422ر : الهالغج نتن (4)
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يعيُ حظ ،اللعج هعذا    ونتع ه  ىعا الت ع ي  والتع،اهر  (5)((هععضمع  المع ل والحع ل هعضعت  العوا 

ويا السي ق نفس  نت ه  ىعا التركيب يا هذا السي ق ى ى اعه حج   أي اه حج التواتل والته ذل 

 الت،اهر والت  ي  .

ععو  بِالتََّواُصوولِ  َعلَووْيُكمْ )ا السععي ق م  ه ععج اسعع  يعععل اشمععر ذيععا هععيَُععري معنععى اعه حععج   ممف

ه الم  ه عج تعيعا معنعى اعه حعج  يع ، ا ذوهع (َوالتَّقَواُطعَ  َوالتَّودَابُرَ  إِيَّاُكمْ ) يرذهتركيب التح( َوالتَّبَاُِلِ 

 . ا السي قذه وتيكي،اا يا

السي ق ى ى اعه حج ،اللج غير تريحج   وها  ذا( يا هلَْيُكمْ عَ و،اللج اس  يعل اشمر)

 ذي ور، يي  .مستوح   ما درينج السي ق والم    ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ويُنظعر : ،اللعج اشمعر يعا نتعن الهالغعج .20/118: الخعويا هللا حهيعب   الهالغعج نتعن يعرح يعا الهراىج منت إ (5)

 .102)رس لج م  ستير مخيويج(:
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 دُْونََك: -2

   وهو اس  يعل أمر من ول ما الظرب همعنى )ُخْذ( نحعو: ،ونعك  يع،اا  أي: ُخعْذ  يع،اا ))     

ا همعنى تيخْر نحو سعتعمل اال يُ ال  نعواال اوهعذ)). (1)((: أي تعيخْر ىنعا : ،ونك ىنا وييتا ال م 

)كمك نععك( همعنععى اَهععت )وىنعع،ك   ولعع،يك  و،ونععك( الَالَععج همعنععى  هضععمير مخ يععب متتععالا 

هذه الظروب مع نا اشيع ل مع الا ذلك ه ولع : تحمل ال،كتور مت،ي المخ وما  استهع،و( 2)خذ((

  اسعتعم لت  مع   ك نت هذه الظروب تتحمل مع نا اشيعع ل السعتعم ت مع  المعتك   وال  يعب لو))

 لي تتعْ، خ لع،: نحعو     كمع  يسعتعمل يعا أمعر ال  يعب  ستعم ت م  ال  يعب معَالا    وال المخ يب

))(3)  . 

:  دولع تعهير نتن الهالغج ،االا ى ى اعه حج يا يا ( فَدُونَُكُم اْْلَخرَ ) تركيب ور،و      

وا  ، فَتََمسَُّكوا بِهِ  ، فَدُونَُكُم اْْلَخرَ  ، َوقَْد ُرفَِع أََحدُُهَما َكاَن فِي اأْلَْرِض أََمانَاِن ِمْن َعَِاِب اّللَِّ )) : أَمَّ

 ِ ال ُرفَِع فَُهَو َرُسوُل اّللَّ ِِ ا اأْلََماُن اْلبَاقِي فَااِلْستِْغفَار ()اأْلََماُن الَّ  .  (4)((َوأَمَّ

 ل ،اللج ى ى اه حعجذا التعهير هيا  (فَدُونَُكُم اْْلَخرَ )اس  يعل اشمر  استعمل اعم   

  واالسعت ف ر   أي )) و عو،  ()االست ف ر   والم تعو، ه شمع نيا يعا هعذا التعهيعر : الرسعول 

رسول هللا وهركت  ال  يمج أم ا ما العذاب شهل م ت  و م ن  وه ،ه يال ييخعذه  ه لخسعب والتع،  

والتيحج وغيره  ممف  أخذ ه  اشم  ما العذاب   وهع، رحي   ىا ،ار الفن ع وغي ه  تعرك شمتع  

والتوهعج ىعا المعتعيج يعااف معا دع ل  االست ف ر الذي يعنا االدالا ىعا العذنب والر عوا العى هللا

ا ىعا المعتعيج وهللا يت هعل منع  توهتع  ويؤمنع  معا  است فر هللا تضعما دولع  توهعج تع ،دج وادالىع 

 . (6)ه (( وايتمسك،ُْونمك  اآلخرم ))ي:  دول و (5)العذاب((.

                                                           
 .5/2309 : الضرب ارتي ب : نظريُ و .102يا نتن الهالغج )رس لج م  ستير مخيويج(:،اللج اشمر  (1)

 .3/85: التوام  هم  (2)

 .205: وتو ي  ن ، العرها النحو يا (3)

 .88/483ح : الهالغج نتن (4)

 .5/267ىه س الموسوي(:)يرح نتن الهالغج : (5)

 .18/240 :(الح،ي، أها اها:) الهالغج نتن يرح (6)
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اعه حعج   أي اه حعج ( يعا هعذا التعهيعر ى عى دُونَُكومُ يُ حُظ ممف  ت ،ف  ،اللج اس  يعل اشمعر )

السعي ق  ذا( يعا هعدُونَُكومُ و،اللج اس  يعل اشمعر) االست ف ر لما أذنب والتوهج مه حج دهل الموت .

 ذي ور، يي  .ى ى اعه حج ،اللج غير تريحج   وها مستوح   ما درينج السي ق ال

 

 

 حبث  اثانث امل              

        
دال الرتكيب اإلخباري

َّ
 اإلباحةعلى  ال
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 على اإلباحة  دَّالالخبارال ب اإلالتركي -المبحث الثالث :

همْرُت اشممعرم أمْخهُعُرهُ افذا الخهُر يا ال  جف يعنا الع  م ه لياع    هُْرُت ه شممر.أي ىم فْمتُ ُ. وخم وخم

ْيتمعع ُ ىم مععى حم في متفعع ف  ه   والخهر:النهععي ىمرم مهُ. و وأمْخهمععرم يم معععبم أما ا: نمهفعععي همععرف وم ععاف الخم مل  ىم ه : سععي ْسععتمْخهمرم

هُ  يُْخهفرم
(1). 

ا ل واد   الخهر م  يتحُّ و أْا ي  ل ل  ي   أنف  ت ،ق يي    أو ك ذب   ياْا ك ا الكال  مي ه  

ا واْا ك ا غيرم  ا ل  ك ا د ي ُ  مي هق   ك ا د ي   ت ،د  ي ل م عج الخهرياعج مع  احتم عت التع،ق     ك ذه 

 .(2)لذاتت والكذب 

نت  ال م ععج الخهرياععج وهعذا المعع،لول هعو الععذي تحعع،فث ىمنع  النحويععوا المت عع،اموا     وتضعما

همر  اْلخم يق والتكذيبىن،ه  وم مم   م  م ى ى دم يف   التفْت،ف
وأهل ال  ج ال ي ولوا :  ود ل اهُا ي رس . (3)

عع  ُ اىععال ٌ يععا الخهععر أكَععرم مععا أنفعع : معع   عع    ؛ يعع لخهر ىنعع،ه  النظععر  أهععل   يعع لخهر هععو الع عع . أمف

 .(4)تت،يق د ي   أو تكذيه 

عع ا معع  يخععرإ ىععا م تضععى الظعع هر شسععرار ينيععج ،دي ععج   أمف أاف و  الهالغيععوا ييععروا غ لهعع 

الي ب كَيراا م  يخرإ شى ى م تضى الظ هر وكذلك الخهر ييذكر أح،ه  يا موض  اآلخر   وال 

 (5).ا نكتيت ر الى ذلك اال لتوخاف 

 {228اله ععر :  }چڃ  ڃ     چ  چ  چ چ  مععر ك ولعع  تععع لى :  همعنععى اش الخهععرُ  ،ُ رف يمععودعع، 

 ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےھ  ھ  ھ   ھ  ے  چ : دولع  تعع لىومَ ع   وت ،ير الكال . وليترهص المي  ع ت

 .{233اله ر : } چ

 

                                                           
 .13/1090ولس ا العرب :)خهر(:   1/321م  ييس ال  ج :)خهر(: مع  يُنظر :  (1)

 .164: : مفت ح الع و   ينظر (2)

 .3/89: الم تضب يُنظر :  (3)

 .183 : اها ي رس   : الت حها يا ي   ال  ج نظريُ  (4)

 .171مفت ح الع و  : يُنظر :  (5)



145 

 َسوي ِئَة  )) وما التراكيب اعخه ريج ال،الج ى ى اعه حج يا تعهير نتن الهالغج دول  

 (1)(( تُْعِجبُكَ  َحَسنَة ِمنْ  للاِ  ِعْندَ  َخْير   تَُسوُءكَ 

( تُْعِجبُوكَ  َحَسونَة ِمنْ  للاِ  ِعْندَ  َخْير   تَُسوُءكَ  َسي ِئَة  التركيب اعخه ري ) اعم    أور،

   وكَير ما التراكيب اعخه ريج تخرإ ىا معن ه  الح ي ا الى مع ا  أخرىل ،اللج ى ى اعه حج 

  ومعنععى الععنص أنفعع  أرا، ه لسععييج التععا تسععوعه كععذنب يتعع،ر ىنعع  يينعع،  ى يعع  ويحعع ا لفع عع    

وه لحسنج التا تع ه  كتال  أو ت،دج يحتل هت  اى  ب   يت عك السعييج خيعٌر ىنع، هللا معا هعذه 

 (2)الحسنج ؛ شاف الن،  المع دب ل سييج م ح  لت    يك نت السييج أهوا يك نت خيراا ىن، هللا.

والم حوظ ما السي ق اسعتعم ل لفعظ خيعر العذي يع،لُّ ى عى التفضعيل   أي تفضعيل السعييج 

التا تسوعه ى ى الحسنج التا تع ه    وما هذا تُ حُظ ،اللج هذا التركيب ى ى اه حج السعييج التعا 

ى عى النع،  ى عى العذنب  تسوع اعنس ا وتفضي ت  ى ى الحسنج التا تع ه  . ويا هذا الكعال  حعثف 

 يُري، م  هع، يعل السييج وم  هع، يعل الحسنج .   اعى  ب ىن، الحسنج   واعم   وى،

السي ق ،اللج غير تريحج   وها  ذاى ى اعه حج يا هالتركيب اعخه ري و،اللج 

  ذي ور، يي  تركيب اعخه ر .مستوح   ما درينج السي ق والم    ال

نَوْوم   )): وما التراكيب اعخه ريج ال،الج ى ى اعه حج يا تعهير نتن الهالغج دول  

  (3)(( َعلَى يَِقين َخْير  ِمْن َصحَ  فِي َشك ٍّ 

( ل ،اللعج نَْوم  َعلَى يَِقين َخْير  ِمْن َصحَ  فِوي َشوك ٍّ التركيب اعخه ري ) اعم    أور،

،اللععج ى ععى تفضععيل نععو  الععع ل  ى ععى ي ععيا ى ععى ديعع   ال  هععل   ويععا هععذا التركيععب ى ععى اعه حععج 

( وهو ما أسم ع التفضيل يُعيا ،اللج تفضيل نو  َخْير  وتالت    وىه ،ت  ى ى يك وور، لفظ )

الع ل  ى ى دي   ال  هل وتالت  ممف  يُعيا هذا التركيب ،اللج ى ى اه حعج نعو  اليعخص العع ل    

لتال  هيك. ومعنع ه النعو  مهع ح اذا كع ا تع ،راا معا تع حب وهتذا التركيب يفضل النو  ى ى ا

ي يا   وهو خيٌر ما ىمل  ل  تور  الخير   وهو ت ،ر ىا ي ك  يا ،ين  ؛ شاف مع  اليعك يعا 

                                                           
 .46/477ح نتن الهالغج : (1)

 . 5/267:(الهحرانا :) الهالغج نتن يرح : نظريُ  (2)

 .97/485ح نتن الهالغج : (3)
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يحث الن س ى ى أْا يكعوا يع ع  ى عى ي عيا    والم حوظ أاف اعم    (1)ال،يا ال يَمر العمل

ا ما اليكف والريهج .  خ لي 

السي ق ،اللج غير تريحج   وها  ذاى ى اعه حج يا هالتركيب اعخه ري و،اللج 

  ذي ور، يي  تركيب الخهر .مستوح   ما درينج السي ق ال

 )): ومععا التراكيععب اعخه ريععج ال،الععج ى ععى اعه حععج يععا تعهيععر نتععن الهالغععج دولعع  

ُجِل إيَمان   َوْيَر ُ اْلَمْرأَِ  ُكْفر     (2)(( ، َوْوْيَر ُ الرَّ

أاف ال ير  الت ،ر  ما  يا هذا التعهير تركيه ا اخه ريف ا   وييتم  يوضح اعم   

المرأ  كفٌر وحرا  وي ب االهتع ، ىنت    أم  ال ير  الت ،ر  ما الر ل يتا مه حج ويحث ى يت  

ر  ى عى ؛ ال ير  ما المرأ  كفر ما حيث انفت  اذا غ رت ذههت ى ى تحري  م  أه ح  هللا يتا تح

ال وإ تعع،، ال و ع ت   وأمع  الر عل اذا كع ا غيعوراا يعااف ذلعك ىالمعج اعيمع ا معا حيعث انفع  ال 

 .(3)يرضى شح، ما الر  ل أْا ييترك مع  يا امرأ  واح، 

م  ه ج التركيعب الع،ال ى عى منع  ال يعر  ىنع، المعرأ      والم حوظ ما دول اعم   

ر  ىنع، الر عل   وهتعذا تُ حعُظ ،اللعج التركيعب اعخهع ري ) هتركيب اخهع ري ،ال ى عى اه حعج ال يع

 غير  الر ل ايم ٌا( ى ى اه حج ال ير  ىن، الر ل .

السي ق ،اللج غير تريحج   وها  ذاو،اللج التركيب اعخه ري ى ى اعه حج يا ه

  ذي ور، يي  تركيب اعخه ر .مستوح   ما درينج السي ق ال

 وما مواض  التراكيب اعخه ريج ال،الج ى ى اعه حج يا تعهير نتن الهالغج دولع  

:((  ُ ،  ، َوَكوْم ِموْن قَوائِم لَوْيَس لَوهُ ِموْن قِيَاِموِه إِالَّ اْلعَنَواءُ  َكْم ِمْن َصائِم لَْيَس لَهُ ِمْن ِصيَاِمِه إِالَّ الظََّموأ

َا نَْوُم األ (4)(( َوإِْفَطاُرُهمْ  ْكيَاسَحبَِّ
  

نععو  الع معع ع والععع م يا   والمعنععى أاف نععو  الععع ل   يععا هععذا التركيععب يمعع،ح اعمعع   

والع مل أيضُل ما ىه ،  ال  ى، ال  هل ؛ ))شاف الكيافس هو الذي يستعمل ذك عه ويينت  يا يرق 
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الخيععر وى ععى الو عع  المرضععا ل يعع را ويضعع  كععلف يععاع موضععع  ومععا كعع ا كععذلك كعع ا نومعع  

(1)((موضعت  ما رض ع هللا ومحهت  ج مي  تتري ت  يا ىه ،ات  موضوىوايي ره و
  

َا نَْوُم األوتركيب ) ( يي  ،اللج ى ى تفضيل النو  واعيي ر ومع،حتم  َوإِْفَطاُرُهمْ  ْكيَاسَحبَِّ

لألكي س الع م ع ممف  ي عل النو  واعيي ر ل ع م ع ما المه ح ت   وهتذا تكوا ،اللج هذا التركيب 

 اعخه ري ى ى اه حج النو  واعيي ر ل ع م ع والع م يا اشكي س .

السي ق ،اللج غير تريحج   وها  ذاو،اللج التركيب اعخه ري ى ى اعه حج يا ه

  ذي ور، يي  تركيب الخهر .مستوح   ما درينج السي ق والم    ال

ِخيَوواُر )): ومععا تراكيععب الخهععر ال،الععج ى ععى اعه حععج يععا تعهيععر نتععن الهالغععج دولعع  

َجالِ  ْهوُ  ِخَصاِل الن َِساِء ِشَراُر ِخَصاِل الر ِ وْن  ، فَإَِا َكانَِت اْلَمْرأَ ُ َمْزُهوَّ    َواْلُجْبُن َواْلبُْخلُ  : الزَّ لَْم تَُمك ِ

ِمْن ُكول ِ ِشوْيء  نَة  فَِرقَتْ ، َوإَِِا َكانَْت َجبَا ، َوإَِِا َكانَْت بِِخيلَة  َحِفَظْت َما لََها َوَماَل بَْعِلَها ِمْن نَْفِسَها

  .(2)(( يَْعِرُض لََها

ل ن س الخت ل المه حعج ل نسع ع  يا هذا التعهير تركيب اخه ري يوضح يي  اعم   

وغير المه حج ل ر  ل وما خالل السي ق يُ حُظ أاف ال هو ومعن ه التكهر ىن، النس ع ال دهح يي  هل 

حسا ومم،وح   وأم  التكهر يا الر  ل يتو ما ال ه يح ؛ وذلعك شاف التكهعر يعا اعنسع ا يو عب 

  حسا يعا معور، حفعظ م لتع  ومع ل هع تع    ى،  مع يرت    وهكذا الهخل أي أاف الهخل ما المرأ

مي عق ال تختعيص ييع  ؛ شنفع  حكع  هحسعا التعف ت الَالَعج ى عى  وهذا كال  ما اعمع   

اعيالق وهكذا الكال  يا ال ها   اذ كيب ي و  لن  ال عول هحسعا ال عها والهخعل ى عى اعيعالق 

ا وى ي  يال ه، ل ا مذموم ا ى الا ويرى  ن  ما حمل الكال  ى ى اشى  اشغ ب يا النس ع وهم  أيض 

 . (3)  أو تختيت 

ِخيَواُر ِخَصواِل الن َِسواِء ِشوَراُر ِخَصواِل والم حوظ ما هذا النص ،اللج التركيعب اعخهع ري )

َجالِ  ( ى ى اه حج هذه التف ت ل نس ع يا موار، محع،،  ولعيس مي  عج   أي تكهعر النسع ع ى عى الر ِ

  والهخل هم لتع  ومع ل هع تع  ل حفع ظ ى يع  ولعيس هكعل معوار، الر  ل المح ر  وليس كل الر  ل 
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الترب. واعه حج التا ،لف ى يت  التركيب اعخه ري يا هذا السي ق اه حجٌ م ي،  وغيعر مي  عج   

 وغير تريحج   وها مستوح   ما السي ق الذي ور، يي  تركيب اعخه ر .

 ر نتععن الهالغععج دولعع  ومععا التراكيععب اعخه ريععج ال،الععج ى ععى اعه حععج يععا تعهيعع

(1)(( ، َواْلغَْدُر بَأَْهِل اْلغَْدِر َوفَاء  ِعْندَ للاِ  ْهِل اْلغَْدِر َوْدر  ِعْندَ للاِ اْلَوفَاُء أل)):
  

اْلغَوْدُر بَأَْهوِل اْلغَوْدِر َوفَواء  ِعْنودَ يا هذا التعهير التركيب اعخه ري ) استعمل اعم   

ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  چ  ال ،ر هيهل ال ،ر   وهذا ميخوذ ما دول  تع لى :( ل ،اللج ى ى اه حج للاِ 

{ ويعععا هعععذا التركيعععب م  ه عععج تركيعععب اخهععع ري 58:  اشنفععع ل}  چڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  

هتركيععب اخهعع ري آخععر م  هععل لعع  ه ل،اللععج   أي ذكععر أاف الويعع ع شهععل ال عع،ر غعع،ر وهععو ممنععوا 

ال ،ر هيهل ال ،ر ؛ شنف  اذا غ،رت هت  وأ،هتت  يانفت  سعيتي،هوا ويعريعوا ديمعج ومذمو    وأه ح 

. وهعذه الم  ه عج يعا التركيعب تعيعا (2)ال ،ر وآَ ره السعييج ييرتع،ىوا ىنع  ويكففعوا ىعا مم رسعت 

 ،اللج اعه حج يا هذا السي ق  ي ،  وتيكي،اا .

( اه حععج ُر بَأَْهووِل اْلغَوْدِر َوفَواء  ِعْنودَ للاِ اْلغَودْ والم حعوظ معا ،اللعج هععذا التركيعب اعخهع ري )

 ال ،ر ه لن س الذيا ي ،روا هك .

،اللتتع  ى عى اعه حعج يعا  اف والم حوظ معا ،الالت التراكيعب اعخه ريعج ى عى اعه حعج   أ

لك ذسي ق نتن الهالغج ،اللج غير تريحج وهعا ،اللعج مسعتوح   معا السعي ق والم ع     ون حعظ كع

ي هو اعخه ر واعىعال  العى اىيع ع معنعى آخعر وهعو ،اللتع  ذمعن ه الح ي ا ال خروإ الخهر ىا

 ا الخروإ ما اشغراض الفنيج وال،الالت الم   يج ل تركيب اعخه ري .ذى ى اعه حج   وه
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 على الَمْنع  الدَّال تركيب األمر -األول : حثبالم

يُعد تركيب األمر من األدلة على معنى المنع في تعبير نهج البالغة فقد يرد المنع أحياناً 

بتركيب األمر مثل :) تجنبوا ، واجتنب ، وجانبوا ، وانتهوا ، وتناهوا ، وكف ( وغيرهاا فايُلح  

ها فيها داللة النهي الواضح من دون أي شك ، والمعروف أنَّ فعل األمر من الصيغ التي يطلب ب

أداء الشيء ال االنتهاء عنه فإنَّ القول بأنَّه يرد للنهي والمنع عن فعال الشايء عايعد شاأناً اارجااً 

عن المألوف اللغوي ؛ ألنَّ فعل األمر الدال على المنع عيكون عكعي الداللة قياعاً إلى اعاتعماله 

 هج البالغة . الداللي األصلي ، وفي هذا ملمح أعلوبي في إنتاج داللة المنع في تعبير ن

:  تراكيااب األماار الدالااة علااى المنااع فااي تعبياار نهااج البالغااة قولااه  مواضااعوماان 

ْيـَجـانِّ الُمـفَـاَخـرةِّ )) ُجـوا عن طريقِّ الُمـنـافَـرةِّ , وَضـعُـوا تِـّ   .(1)((أيُّها الناُس ؛ عـر ِّ

ُجـوا)ذا التعبير تركيبي األمر بفعلي األمر هفي  اعتعمل اإلمام  (  وَضـعُـوا،  عـر ِّ

، وهذان التركيبان ينطويان على داللة المنع أي ابتعدوا وامتنعوا عن المناافر  للداللة على المنع 

والمفاااار  ، وفعااال األماار اللااذان وردا فااي هااذين التااركيبين موجهااان للمااااطبين الجمااع بداللااة 

 الضمير )الواو( وهذه الواو تعود داللياً على المااطبين.

ت اار ً بِاك ذِلاكك  أنَّ الت عاريج يُع ادَّ   (الحديد باين )عارج عان( و)عارج علاىفرق ابن ابي و

دت التجناب واى( ، ف اإذا ع دَّيت اهُ بِااك )عانعلاا)عان( وت اار ً بِاك ) ( لاارف, ، وإذا ع دَّيتاهُ بِاك )علااى( أر 

كنَّكبُااكوا ط رياا    ( ، أي : أنَّ المعناىُمع اادَّ  بِاك )عاان كهُ أردت  المقاام والوقااوف ، وك الُما : ت ج 

الُمكنافر ِ وارفضوه
ج  علاى  بِمعناى :  .(2) أي أنَّ معنى الت عريج ي ات ِلُف بااتالف حرِف الجار ف ع ارَّ

ج عان  بِمعناى االنحاراف والعادول والتجناب  نَّ أالشيء واالتصال بِِه على حيِن اإلقامة على  ع رَّ

األول : المنااافر  ، والثاااني ، .ومعنااى هااذا التركيااب االمتناااي عاان أماارين لهااالك األمااة (3)والمنااع

ا يهيج األضغان وتثير األحقااد وتوجاب قياام الفتناة  فاأمرهم باالمتنااي  المفاار  فإنَّ المفاار  ممَّ

ناع في هاذا التعبيار أي م ركيبين األمريين على المنع. وبهذا تتضح داللة الت(4)عن هذين األمرين

 .هماالمنافر  والمفاار  وح ر
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َجانِّبُوا )) : قوله في تعبير نهج البالغة ومن تراكيب األمر الدالة على المنع 

ُب َعلَى َشَرفِّ َمْهَواة  ُق َعلَى َشفَا َمْنَجاة َوَكَراَمة , َواْلَكاذِّ ادِّ َب فَإِّنَّهُ ُمَجانٌِّب لِّإليَمانِّ , الصَّ اْلَكذِّ

 .(1)(( َوَمَهانَة

بَ ) ذا التعبير تركياب األمارفي ه اإلمام  أورد ( للداللاة علاى المناع ، َجاانِّبُوا اْلَكاذِّ

وهذا التركيب ينطوي على داللة المنع أي ابتعدوا وامتنعوا عن الكذب واتركوه وكونوا مناه مان 

جانب آار بعيدين عنه وفعل األمر الذي جاء فاي هاذا التركياب موجاه للماااطبين الجماع بداللاة 

ومعنى المجانباة كاون كال منهماا فاي )))الواو( والاطاب للمؤمنين لمنعهم عن الكذب ،  الضمير

جانب فإْن كانت األعمال الصالحة داالة في معمى اإليمان فالصدق من جملتها ومضاد الصادق 

 .(2)((مضاد لإليمان وأحد الضدين مجانب لآلار فالكذب مجانب لإليمان

ا يُزيد في التنفير واالمتناي  عن الكذب اإلاباار عناه فاي العاياق  وتوكياد هاذا  نفعاهوممَّ

( وفي هاذا اإلاباار يباين عابب المناع لهاذا العمال ويؤكاد هاذا  فَإِّنَّهُ ُمَجانٌِّب لِّإليَمانِّ الابر بقوله ) 

جوبي وهو المنع ، والعلة من مجيء المنع على صيغة األمر الذي يدل على االمتثال على نحو و

الشااد  فااي النهااي فااي هااذا الفعاال ؛ ألنَّ النهااي عنااه قااد ضاامن فااي فعاال صاايغته األماار ومضاامونه 

فاي العاياق نفعاه نهاياة  لك يباين اإلماام ذوكااالمتناي وهذا أقو  فاي الداللاة علاى المناع .

 ب المرفوضة .ذا يُزيد في داللة المنع لصفة الكا ممَّ ذه يهو  ويُهان وهنَّ ب بأذالكا

ُروا )) : قوله في في تعبير نهج البالغة على المنع  تركيب األمر الدالورد و فَبَادِّ

يحِّ  ْن قَْبلِّ تَْصوِّ ْلَم مِّ ْنادِّ أَْ لِّاهِّ ,  اْلعِّ اْن عِّ ْلامِّ مِّ اتَاَارِّ اْلعِّ ُْ اُكْم َعاْن ُم ُِّ اْن قَْبالِّ أَْن تُْشاَُلُوا بََْْنفُ نَْبتِّهِّ , َومِّ

ْرتُْم بالنَّْهي بَْعدَ التَّنَا ِّيَواْنَهْوا َعْن الُمْنَكرِّ   .(3)(( َوتَنَاَ ْوا َعْنهُ , فَإِّنََّما أُمِّ

( َواْنَهْوا َعْن الُمْنَكارِّ َوتَنَااَ ْوا َعْناهُ ) ذا التعبير تركيبي األمرفي ه اإلمام  اعتعمل

المنكار وأمار باالنهي عناه واالبتعااد عناه فنجاد التعبيار  ، إذ منع اإلمام للداللة على المنع 

( فااي هااذا العااياق وإعااناد الفعلااين للجماعااة بضاامير الجماعااة َوتَنَاااَ ْوا،  اْنَهااْوابتركيبااي األماار )

)الواو( والاطاب للمؤمنين ، وفي التركيب الثااني )تنااهوا( زيااد  وقاو  فاي داللاة المناع فاإلماام 

 منكار بعاد أْن ينتهاوا ويمتنعاوا هام عان هاذا المنكار ، أي انتهاوا يطلب منهم النهي عان ال
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فاإنَّ النهاي عان الشايء إنماا ياؤثر بعاد أْن يتنااهى ، بأنفعكم عنه فإنَّما أمرتم بالنهي بعاد التنااهي 

ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ   اإلنعان بنفعه عن ذلك الشيء قاال تعاالى :

اا يزياد داللاة المناع قاو  فاي هاذا العاياق ورود تركيباي  .(1){3 – 2الصف: } چ  ھ  ھ  ھ  ھ وممَّ

 ( بلف ة النهي والنهي في المفهوم اللغوي هو المنع .انهوا وتنا وااألمر )

 : قولااه فااي تعبياار نهااج البالغااة تراكيااب األماار الدالااة علااى المنااع  مواضااعوماان 

ُكوا َعنِّ اْلَكالَمِّ , )) ُِّ هِّ أَْم ْلمِّ َْفئِّدَتُِّكْم إِّلَيَّ , فََمْن نََشْدنَاهُ َشَهادَةً فَْليَقُْل بِّعِّ تُوا لِّقَْولِّي , َوأَْقبِّلُوا بِّْ َوأَْنصِّ

اُكوا َعانِّ اْلَكاالَمِّ )ذا التعبيار تركياب األمارفي ه اإلمام  أورد .(2)(( فِّيَها ُِّ للداللاة علاى  (أَْم

فعاال أماار للجماعااة )أمعااكوا( وفاعلااه واو  تضاامن التركيااب األمااري فااي هااذا التعبياارالمنااع ، و

أمعك عن الكاالم كافَّ عن الكالم وامتنعوا طوي على داللة المنع أي الجماعة ، وهذا التركيب ين

أمارهم باالمتنااي  عنه وامتنع ، وداللة هذا التركياب علاى المناع واضاحة ، أي أنَّ اإلماام 

داللة التركيب األمري )أمعكوا عن الكالم( على عن الكالم ، وأْن يعتمعوا لقوله ، وبهذا تتضح 

 المنع ، أي أمرهم باالمتناي عن الكالم.

َوالَ : )) قولاه فاي علاى المناع فاي تعبيار نهاج البالغاة  تركيب األمار الادال وردو

يَة , فَلَعَلََّك ُمعَذٌَّب َعلَْيهِّ  يَر َمْعصِّ ُِّ َك َص ُِّ َماا يَْعلَاُم فَْليَْكفُْف َمْن  تََْْمْن َعلَى نَْف هِّ لِّ ْنُكْم َعْيَب َغْيرِّ َعلَِّم مِّ

هِّ  ُِّ ْن َعْيبِّ نَْف اْنُكْم )ذا التعبير تركيب األمرفي ه اإلمام اعتعمل   (3)(( مِّ اَم مِّ فَْليَْكفُْف َمْن َعلِّ

هِّ  ماار بااالم األماار والفعاال المضاااري المجاازوم األ ، وورد تركياابللداللااة علااى المنااع  (َعْيااَب َغْياارِّ

، فااي حااين  ، والغائااب ، والمااتكل م ( يعااتعمل ألماار المااطاابيفعاالْ )لِّ األماار بصاايغة و( ، لِّيكفاافْ )

(، لِّيفعالْ أردناا أمار الغائاب ، اعاتعملنا صايغة) إذاولذلك  ، ( ألمر المااطبافعلْ تعتعمل صيغة )

فاإلمااام أراد إيصااال المعنااى للمعاالمين جميعاااً ولااي   .(4)(افعاالْ وهااذا مااا ال يوجااد فااي صاايغة )

ومعنى هذا فِليمتنْع عن الغيبة وذكر عيوب النا  من علم منكم عيب غيره عن ط ، للمااطبين فق

  .(1)االشتغال به لكونه أي العائب يعلم بعيب نفعه

                                                           
 . 2/158يُن ر : توضيح نهج البالغة : (1)

 .122/178خ نهج البالغة : (2)

 .140/197خ : المصدر نفعه (3)

 جامعاة ، الاف ناصار ، والعانة القارآن فاي األمار وصايغ ، 166-165: األنبااري ابان ، العربية أعرار : يُن ر (4)

 .103(:ماطوطة ماجعتير )رعالة ، م(2001 - هك1422) ، العلوم دار كلية – القاهر 

 . 10/225ين ر : مفتاح الععاد  : (1)
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ا تقدَّم داللة التركيب األمري ) ِليكفْف( في هذا التعبير على المناع ، أي المعناى  يُلحُ  ممَّ

للغيبة من نهي من قبل هللا عابحانه وتعاالى فاي واالغتياب لهم لما امتنعوا عن ذكر عيوب النا  

الحجااارات: } چٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ڻ  ڻ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  چ   قولاااه :

12}   . 

إِّْن : ))  الدالاة علااى المناع فااي تعبيار نهااج البالغاة قولااه  يااةاألمرتراكياب الومان 

نَا  ِّ ْقنَااا الشاااَهادَةَ أَْظَهْرتَنَااا َعلَااى َعاادُو  َُ ِّ , َوإِّْن أَْظَهااْرتَُهْم َعلَْينَااا فَاْر ْدنَا لِّْلَحااق  ااد ِّ َُ ااَي َو ُْ فََجن ِّْبنَااا اْلبَ

َن اْلفِّتْنَةِّ  ْمنَا مِّ   (2)(( َواْعصِّ

ُْيَ )ذا التعبير تركيبي األمرفي ه اإلمام  اعتعمل َن اْلفِّتْنَةِّ (و)فََجن ِّْبنَا اْلبَ ْمنَا مِّ  (اْعصِّ

للداللة على المنع ، وهذا األمر موجه من رتبة أدنى إلى رتبة أعلى من المؤمنين إلى هللا عبحانه 

وتعالى ، ففي التركيب األول داللة على المنع من البغي وهو دعاء من المؤمنين إلى هللا عبحانه 

امنعنااا  وهااذا التركيااب ينطااوي علااى داللااة المنااع أيوتعااالى بااأْن يماانعهم ويحف هاام ماان الفتنااة ، 

، وامنعناا مان  (3)أي امنعناا عان أْن نفتاتن فاي الادنيا ونميال عان الحا  بحبهاافتنة ، ن الوأبعدنا م

ا يؤكد داللة هذين التركيبين على المنع ورود فعلي األمر ) ( اعصامنا(و)جنبناالبغي وال لم ،وممَّ

 مالزماةيادل علاى إمعااك ومناع و( عصام(و)جنابعلى هذه الصيغة والمعناى المعجماي للف اي )

 وحف  .

:  األماار الدالااة علااى المنااع فااي تعبياار نهااج البالغااة قولااه تراكيااب  مواضااعوماان 

اَر فِّْقاَرتَُهْم , َوأَْوَ اَن ُمنَّاتَُهمْ )) َُ ادُورِّ ,  َواْجتَنِّبُوا ُكالَّ أَْمار َك اْن تََضااُغنِّ اْلقُلُاوبِّ , َوتََشااُحنِّ الصُّ مِّ

ي   (4)((وتَدَابُرِّ النُّفُوسِّ , َوتََخاذُلِّ األْيدِّ

ََُر فِّْقَرتَُهمْ )ذا التعبير تركيب األمرفي ه اإلمام  أورد   للداللة  (َواْجتَنِّبُوا ُكلَّ أَْمر َك

وإعااناد الفعاال للجماعااة بضاامير الجماعااة )الااواو( والاطاااب للمااؤمنين ألداء معنااى علااى المنااع ، 

المنع ، فالفعل )اجتنبوا( فعل أمر ينطوي على داللة المنع أي امتنعوا وابتعادوا مان هاذا األمار ، 

مماا يُعطاي العابب فاي  ومما يؤكد داللة المنع تفصيل هذا األمر الاذي نهااهم عناه اإلماام 

ا يضرهم بأْن يمتنعوا عن كل أمر كعر فقرتهم و هورهم وأوهن  المنع فاإلمام  نهاهم عمَّ

                                                           
 .171/245خ نهج البالغة : (2)

 . 3/1418يُن ر : الديباج الوضي : (3)
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منتهم وقوتهم وهذا األمر عبار  عان تضااغن القلاوب وتحاقادها وتشاااد الصادور وتباغضاها 

لشااحناء ، وتاادابر النفااو  وتقاطعهااا وتااااذل األياادي ، أي االبتعاااد واالمتناااي عاان الضااغينة وا

  .(1)ومنافر  القلوب

ايُكْم : )) األمر الدالة علاى المناع فاي تعبيار نهاج البالغاة قولاه تراكيب ومن  أُوصِّ

َمامُ  ِّ َ بَادَ هللاِّ , بِّتَْقَوى هللاِّ , فَإِّنََّها ال ُموا بَِّحقَائِّقَِّها َواْلقَِّوامُ  عِّ َُُّكوا بَِّواَائِّقَِّها , َواْعتَصِّ   (2)(( , فَتََم

اُموا بَِّحقَائِّقَِّهاا)ذا التعبير تركيب األمرفي ه اإلمام  اعتعمل للداللاة علاى  (َواْعتَصِّ

وإعناد الفعل للجماعة بضمير الجماعة )الواو( وهذه الاواو تعاود دالليااً علاى الماااطبين  المنع ،

أمار شايعته باااللتزام بتعااليم  والمراد هو أنَّ اإلماام والاطاب للمؤمنين ألداء معنى المنع 

الدين واالمتناي عن المعاصي التي تؤدي إلى ارتكاب المحرمات ، فالتركيب في هذا العاياق دلَّ 

والادالالت فاي  (3) أي امتنعوا من المعاصي ، وكل ما يكره اتيانه وتركه من الادين.على المنع ، 

ر عان عبَّا ذه الوصاية إذها ذإلاى تنفياالند تُشير إلاى الحاع علاى تقاو  هللا والتمعاك بماا يُاؤدي 

 ثناؤه : ا أمر باالعتصام بحقائ  التقو  لتكون مصداقاً لقوله جلَّ ذمعتلزمات التقو  بك)وثائقها( ل

 .{102آل عمران: } چ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ڻ  ڻ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦچ 

ادَِِّ )) : قولاه فاي على المناع فاي تعبيار نهاج البالغاة  األمر الدالكيب تر وردو
فَ

َن اْلَمالِّ بِّقَْدرِّ َضُروَرتِّكَ  ْك مِّ ُِّ داً , َواْذُكْر فِّي اْليَْومِّ َغداً , َوأَْم َراَف ُمْقتَصِّ ُْ مِّ اْلفَْضلَ  اإل لِّيَْومِّ  , َوقَد ِّ

وامُاك مان ( و)دِ اإلُرافَ ) ذا التعبير تركيبي األمرفي ه اإلمام  اعتعمل (4))) َحاَجتِّكَ 

وفاعله ضمير معتتر فيه وجوبااً  بصيغة المفرد انالتركيب نوجاء هذا( ألداء معنى المنع ، المال

فاي الصارف وأطاياب  فعنادما واله البصار  فأااذ زيااد يعارلزياد بن أبيه ، وهذا األمر موجه 

أْن  ه، أي أراد اناألمريا انالتركيبا نوأماره أوامار ومنهاا : هاذا الطعام فكتب إليه اإلماام 

، وال يعرف زياد  عن اللازوم ؛ الجانب  ذاالقتصاد والوعطية في هتحقيقاً ليمتنع عن اإلعراف 

ن الكاريم والعانة النبوياة ، وأماره أْن يحفا  مان آاف من األماور التاي نهاى عنهاا القارألنَّ اإلعر

مِّ اْلفَْضالَ ، وقوله:) (1)المال بقدر ضرورته وحاجته يَاْومِّ َحاَجتِّاكَ  َوقَاد ِّ ( أي اعاتثمر ماا فضال مان لِّ

                                                           
 . 13/132، ومفتاح الععاد  : 4/184نهج البالغة :يُن ر : في  الل  (1)
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االداار تحقيقاً لعد الحاجة ودفعاً للضرر والفاقة ومنعاً لإلعراف  ذاأنت محتاج إلى هالمال ليوم 

ا المناع فاي التعبيار القرآناي غيار مار  ومثالاه قولاه عابحانه ذورد ها ذالمنهي عنه في كتااب هللا إ

 {29اإلعراء: } چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ڻ  ڻ  ڤ  ڤ  چ وتعالى : 

ااا   وأمُااك ماان )( دِ اإلُاارافَ )فااي هااذا التعبياار  يناألمااري ينتقاادَّم أنَّ التااركيبيُلحااُ  ممَّ

 على منع اإلعراف في األموال والمحاف ة عليها من الضياي . ( دالَّ المال

اْك )) : الدالة على المنع في تعبير نهج البالغة قوله  يةاألمرتراكيب ال ومن ُِّ َوأَْم

ْفَت  يق إِّذَا خِّ ْن ُرُكوبِّ األْ َوالِّ َعْن َطرِّ ْندَ َحْيَرةِّ الضَّالَلِّ َخْيٌر مِّ   (2)((َضالَلَتَهُ , فَإِّنَّ اْلَكفَّ عِّ

ْفَت َضالَلَتَهُ ) ذا التعبير تركيب األمرفي ه اإلمام  أورد   يق إِّذَا خِّ ْك َعْن َطرِّ ُِّ ( َوأَْم

ألداء معنى المنع ، وجاء هذا التركيب بصيغة المفرد وفاعلاه ضامير معاتتر فياه وجوبااً ، وهاذا 

ماان هااذا األماار أْن يمتنااع  فعاال األماار ، وأراد اإلمااام التركيااب ينطااوي علااى معنااى المنااع 

قف يكفَّ عن الشبهات ويعلم ويوقف عن الكالم في ما ال يت))أْن والمأمور عن طري  الضاللة ، 

في الند نفعاه ويصاف االمتنااي  ويوضح اإلمام . (3)((عند عدم تبين الطري  ووضوحه

عن الضاالل بأنَّاه ايار مان ركاوب األهاوال ، وهاذا اإلاباار يُعطاي المتلقاي تاأثيراً وعارعة فاي 

االعتجابة لهذا المنع . والند هنا في موضع الحع على عدم مواصلة أي عبيل يُ ن في علوكه 

معاااك عنااه وتجنبااه أدعااى لالطمئنااان وذهاااب الاشااية وتحعااب وقااوي المحااذور، الضاااللة إذ اال

وتقترب داللة األمر من الوصية والنصيحة التي حع عليها الدين الحنيف وال ترقاى إلاى االلازام 

 والتكليف الشرعي القائم على الوجوب والتقييد .

 

َوإِّيَّااَك )) : قولاه فاي على المنع في تعبير نهج البالغاة  األمر الدال كيبتر وورد

اْن أَْبَصاارِّ ِّ  نَّ مِّ َمُهنَّ إِّلَاى َوْ ان َواْكفُاْف َعلَاْيهِّ َْ ِِّ , فَاإِّنَّ َرأَيَُهانَّ إِّلَاى أَْفان , َوَعا اا َُ نَّ َوُمَشاَوَرةَ الن ِّ

نَّ  َجااابِّ أَْبقَااى َعلَااْيهِّ اادَّةَ اْلحِّ َجابِّااَك إِّيَّاااُ نَّ , فَااإِّنَّ شِّ التعبياار  ذافااي هاا اإلمااام  اعااتعمل (1)(( بِّحِّ

أكفاْف فعال أمار للواحاد للتعبير عن معنى المناع و(  وأكفْف عليهن من أبصار ن) تركيب األمر

وفاعله معتتر فيه وجوباً وهو فعل أمر من الكف وهو المنع أي امنع النعاء من رؤيتهن غيرهن 
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في اإلبصار  واحف هن في دائر  العفة والفضيلة ؛ فإنَّ شد  الحجاب أبقى عليهن ديناً ودنيا ؛ ألنَّ 

ً ع يم اً من الطرفين اطر  وفاي،  (3)وهذا الحجاب يقف حاجزاً بينهن وبين االبتذال والميوعة (2)ا

  ںک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱچ  :هذا القول إشاار  إلاى قولاه تعاالى 

  {31النور: } چ   ىئۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ     ڻں  ڻ  ڻ  ڻ

اا تقادَّم أنَّ ،  ير فاي العاياق نفعاهذالمناع ورود تركياب التحا وما يزيد من داللاة  يُلحا  ممَّ

عليهن  على المنع ، أي امنع( في هذا التعبير دلَّ واكفْف عليهن من أبصار نالتركيب األمري )

  محرم عليهن.هو الن ر إلى ما 

فَْليَُكْن أََحابَّ )) : األمر الدالة على المنع في تعبير نهج البالغة قوله تراكيب  ومن

اكَ  ُِّ الِّحِّ , فَاْملِّْك َ اَواَك , َوُشاحَّ بِّنَْف يَرةُ اْلعََملِّ الصَّ الُّ لَاَك , فَاإِّنَّ الشُّاحَّ  الذََّخائِّرِّ إِّلَْيَك ذَخِّ اا الَ يَحِّ َعمَّ

ْ اتَ  ْنَها فَيَما أَْحبَْباَت َوَكرِّ التركياب تعبيار هاذا الفاي   اإلماام ورد  أ (4)() بِّالنَّْفسِّ اإلْنَصاُف مِّ

اكَ األمري ) ُِّ الُّ لَاكَ  َوُشحَّ بِّنَْف اا الَ يَحِّ فعال أمار للواحاد وفاعلاه  (ُشاحَّ للداللاة علاى المناع ، و)( َعمَّ

أي اباال بنفعاك وامنعهاا عان الوقاوي فاي معتتر فيه وجوباً وهو فعل أمر من الكف وهو المناع 

مات علياك ، واردعهاا عان  غير الحال ، وال تباذلها فاي األعماال والتصارفات واألقاوال التاي حر ِ

، فاإنَّ الشاحَّ باالنف   الشر إْن أحبته ومالت إليه ، فلي  الحرد على النف  إيفاءها كل ماا تحاب

 وفي العياق نفعه يباين اإلماام  (1)بعدم صرفها في موارد الهلكة ، ومنعها عن المحرمات

أنَّ منع النف  عن المحرمات هو االنصاف لهاا وهاذا التوضايح يعطاي داللاة المناع لاد  المتلقاي 

 قبوالً واعتجابة.

ا تقدَّم أنَّ التركيب األمري ) كَ يُلحُ  ممَّ ُِّ الُّ لَاكَ  َوُشحَّ بِّنَْف اا الَ يَحِّ تعبيار دلَّ ( فاي هاذا الَعمَّ

  عليك .نفعك عن المحرمات التي حرمها هللا على المنع ، أي امنع

النف  تاأمر  نَّ ( ؛ ألشح النفسعلى ) وفي عياق الند نفعه نلح  تركيز اإلمام 

صاحبها بالعوء وتداله في صراي معها ، وفاي القارآن الكاريم مان التعاابير الاوافر  الدالاة علاى 

فاي عاياق مناع الانف  مان أْن تاتحكم بصااحبها  ي أكاده أميار الماؤمنين ذالمضمون الا هذا

                                                           
 . 15/216، ومفتاح الععاد  : 4/84يُن ر : توضيح نهج البالغة : (2)

 . 4/407يُن ر : شرح نهج البالغة )عبا  الموعوي(: (3)

 .53/427ر نهج البالغة : (4)

، وفاي  االل نهاج البالغاة  4/150البالغاة :،وتوضايح نهاج  5/141ين ر : شرح نهج البالغة )البحراناي(: (1)

:5/372-373 . 
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فااالنف  أمااار  بالعااوء ، وماان مصااادي  الاانف  التااي ينبغااي أْن تواجااه  ليكااون مااأموراً  وتصاارعه

ااا ال يُرضااي هللا قولااه عاابحانه وتعااالى : وقااد  {2القيامااة: } چک  ک  ک  گ    گ  چ  بالشاار عمَّ

ا الاطااب الماوائم لرمار القرآناي فجااء ذالمعااني القرآنياة ليصاوغها فاي ها ااتزل اإلمام 

كَ ) قوله : ُِّ لُّ لَكَ  َوُشحَّ بِّنَْف ا الَ يَحِّ باالبتعاد عان هاو  الانف   ( فصاغه بأعلوب األمر القاضيَعمَّ

 منعها عن المحرمات .واألمر ب

نَّ فِّاي إ))  : األمار الدالاة علاى المناع فاي تعبيار نهاج البالغاة قولاه تراكيب  ومن

 ً يقا ْنُهْم ضِّ ً  َكاِّير مِّ ا شاً , َوُشح  اَك بَااُب  َواْحتَِّكاراً قَبِّيحاً ,  فَاحِّ لِّْلَمنَافِّعِّ , َوتََحكُّمااً فِّاي اْلبِّيَاَعااتِّ , َوذلِّ

ُُوَل هللاِّ  َن االْْحتَِّكارِّ , فَإِّنَّ َر ةِّ , َوَعْيٌب َعلَى اْلُوالَةِّ , فَاْمنَْع مِّ ة لِّْلعَامَّ ْنهُ  ()َمَضرَّ  (2)((َمنََع مِّ

اَن االْْحتَِّكاارِّ تعبيار التركياب األماري )هاذا الفاي   اعاتعمل اإلماام للداللاة  (فَااْمنَْع مِّ

ً  امنعو على المنع ،  وهو فعل أمر من الكف وهو المنع فعل أمر للواحد وفاعله معتتر فيه وجوبا

كان فاي المناافع أم مان أ هو منع التجار من االحتكار ، عواء   ، والمراد من كالم اإلمام 

چ  ( منع عن االحتكار وقد قاال تعاالى :)قبيل حب  الطعام والملبو  ونحوه ؛ ألنَّ رعول هللا 

  (1){7}الحشر:  چھ     ھ  ے  ے  ۓ     ھہ  ھ  ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ

ا تقدَّم   ه( على مناع االحتكاار وح ارفامنْع من االحتكارلحُ  داللة التركيب األمري )نممَّ

 في الطعام والمالب  وغيرها .

 : األماار الدالااة علااى المنااع فااي تعبياار نهااج البالغااة قولااه تراكيااب  مواضااعوماان 

ُ َعلَْيااَك بِّااذَلَِّك أَْكنَاااَف َرْحَمتِّااهِّ )) ُُااطِّ اكَّ اايَق َواأْلَنَااَف , يَْب ِّ َعااْنُهُم الض ِّ ااْب لَااَك اَااَواَب  َونَااح  , َويُوجِّ

 ( 2)((َطاَعتِّهِّ 

يَق َواأْلَنَفَ تعبير التركيب األمري )هذا الفي   اإلمام ورد  أ ِّ َعْنُهُم الض ِّ للداللة ( َونَح 

ن ح  على المنع ،  اى ينحاي ، أي  و  فعل أمر للواحد وفاعله معتتر فيه وجوباً وهو فعل أمار مان نح 

أن يمناع جناده وأعواناه مان التعار, لهام ، وينحاي ))األشتر الناعي  إذ أمر,  ابِعْد عنهم

والشاارط الااذين يرعااب النااا  ماانهم عاان هااذه الجلعااة ؛ ليقاادر ذوو الحاجااة ماان بيااان الحاار  

                                                           
 .53/438ر نهج البالغة : (2)

 . 15/509: يُن ر : مفتاح الععاد  (1)

 .440ك53/439ر نهج البالغة : (2)
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، وعلاى ذلاك يكاون تنحياة الحار   (3)مقاصدهم وشرح مارربهم وم االمهم باال رعاب وااوف((

ِ( الاذي  التركيب األمريعن الجلعة هو علبهم أو إزالتهم منها ، وبهذا تكون داللة  ةوالشرط )نح 

من التعر, للنا  حرصاً منه علاى باالمتناي  اإلمام  ع أي يأمرالعياق على المنهذا في 

ِّ ) باألمر جاء تعبيرها ذالتمتع بحرية التعبير وبع شكواهم من دون رقيب ل الدال علاى الحاع  (نح 

مالاك  على اإلبعاد لكل ما يُفضاي إلاى مضاايقة الناا  ويحاول بيانهم وعاين ممثال اإلماام 

صاادقاً قويااً معاؤوالً بعاع راعيااً  ذالناعي عامله على مصر ليواجهوه ويوصلوا إليه معانااتهم إ

 عن رعيته .

 األماار الدالااة علااى المنااع فااي تعبياار نهااج البالغااة قولااه تراكيااب  مواضااعوماان 

اَن اْلعَاْدلِّ , فَاْجتَنِّابْ :)) اَوٌ  مِّ ًِ , فَإِّنَّهُ لَْيَس فِّي اْلَجاْورِّ عِّ ََُوا  ِّ ْندََك فِّي اْلَحق   فَْليَُكْن أَْمُر النَّاسِّ عِّ

ََُك فِّيَما اْفتََرَ  هللاُ َعلَْياَك  ْل نَْف ُر أَْماَالَهُ , َواْبتَذِّ تعبيار هاذا الفاي   اإلماام ورد  أ (4)((َما تُْنكِّ

ُر أَْماَالَهُ ري )التركيب األم اْجت نِبْ للداللة على المنع ، ( فَاْجتَنِّْب َما تُْنكِّ فعال أمار للواحاد وفاعلاه  و 

رهاا لغيارك معتتر فيه وجوباً وهو فعل أمر والمراد منه االمتناي واالبتعاد عان األماور التاي تنك

غيارك ، ماثالً ذا صادرت مانهم أي ال تفعال الشايء الاذي تنكاره إذا فعلاه إوتنتقد اآلاارين عليهاا 

اا يؤكاد (1)كيف تنكر  لم النا  لك ، وامتناع وأنكار  لماك للناا  وابتعاد عناه وال تمارعاه . وممَّ

 داللة المنع ورود تركيب األمر بلف  االجتناب الذي يدل على المنع والنهي بصور  أقو  وأبين.

َوُكفُّاوا )) : قولاه فاي على المنع في تعبير نهج البالغاة  األمر الدالكيب تر وورد

مْ  ُُفََهائُِّكْم َعاْن ُمَضاادَّتِّهِّ َي  اْنُهمْ  أَْيدِّ اتَاْنَْينَاهُ مِّ ُْ  , َوأَنَاا بَاْيَن أَْظُهارِّ اْلَجاْي ِّ  , َوالتَّعَارُّ ِّ لَُهاْم فِّيماا ا

مْ )تعبير التركيب األمري هذا الفي   اإلمام ورد  أ (2)(( ُُفََهائُِّكْم َعْن ُمَضاادَّتِّهِّ َي  ( َوُكفُّوا أَْيدِّ

وإعناد الفعل للجماعة بضمير الجماعة )الواو( وهذه الواو تعاود دالليااً علاى للداللة على المنع ، 

امنعوا أيادي عافهائكم مان اياراد )) والمراد هو المااطبين والاطاب للمؤمنين ألداء معنى المنع 

ا يؤكد داللة المنع ورو .(3)((الضرر بالجيش ، حتى ال يتعرضوا إلى الجيش بعوء د تركيب وممَّ

 األمر بلف  الكف الذي يدل على المنع والنهي معجمياً.

                                                           
 .20/245منهاج البراعة: (3)

 .59/449رنهج البالغة :  (4)

 . 5/124)عبا  الموعوي(:، و شرح نهج البالغة  4/216يُن ر : توضيح نهج البالغة : (1)

 .60/450ر نهج البالغة : (2)

 . 4/219توضيح نهج البالغة : (3)



161 

ا تقدَّم  ُُفََهائُِّكمْ داللة التركيب األمري )ن تبيَّ ممَّ َي   في هذا التعبير علاى المناع (َوُكفُّوا أَْيدِّ

، وما أكثر ورود مفرد  )الكف( الدالة على المناع فاي ش كم من التعر, للجيء  أي امنعوا عفها ،

ٱ   ٻ  ٻ    چ  كاره :ذ الكريم ، فمن ورودها فاي التعبيار المباارك بالداللاة نفعاها قولاه جالَّ القرآن 

 . {24الفتح: } چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

امِّ اْلَُاْيَظ , )) األمر الدالة على المنع في تعبيار نهاج البالغاة قولاه تراكيب ومن       َواْكظِّ

َرةِّ , َواْصفَْح َمَع الدَّْولَةِّ , تَُكْن لََك اْلعَاقِّبَةُ  ْندَ الَمْقدِّ َْ عِّ ْندَ اْلََُضبِّ , َوتَجاَو   (4)((َواْحلُْم عِّ

مار للواحاد األفعال بصايغة أكثار مان تركياب أماري تعبيار هذا الفي   اإلمام ورد  أ

(( والمقصاود واكظام الُايظ:)) ومنهاا قولاه للداللة على المناع ، وفاعله معتتر فيه وجوباً 

أنَّه كلما عر, لك جانب من الغي  فكفَّ عن انفااذه وامنعاه ، وصابر علياه نفعاك ، وال ت هاره 

( بهاذه أكظامومما يؤكد داللة المنع ورود فعال األمار )فإنَّ عواقبه محمود  ، واألجر عليه ع يم 

، والتركيااب األماااري اآلااار هااو قولاااه الصاايغة الااذي يعطااي معناااى المنااع فااي معنااااه اللغااوي 

:(واحلم عند الُضب)  أي كف وامنع عن العقوبة ، وتصبر على ذلك وامنع الغضاب مان

في  (واحلم عند الُضب)و (واكظم الُيظ) يناألمري ينالتركيب والملحو  من. (1)أْن يعيطر عليك

 .نفعك وصبرها وامنع من العقوبة على المنع ، أي امنعداللتهما هذا التعبير 

اتَّقُااوا )): قولااه فااي تعبياار نهااج البالغااة األماار الدالااة علااى المنااع تراكيااب وماان 

مُ  دَ ُ َو اْلَحاكِّ َي هللاِّ فِّي اْلَخلََواتِّ , فَإِّنَّ الشَّا ِّ   (2)(( َمعَاصِّ

اَي هللاِّ فِّاي اْلَخلَاَواتِّ )تعبير التركياب األماري هذا الفي   اإلمام ورد  أ ( اتَّقُاوا َمعَاصِّ

وهذا األمر موجه للمااطبين الجمع بداللة الضمير )الاواو( ، فالفعال )اتقاوا(  للداللة على المنع ،

نها وال ترتكبوها في الالاوات زيااد ً ينطوي على داللة المنع أي اجتنبوا معاصي هللا وامتنعوا ع

العاابب فااي هاذا المنااع باإلابااار بالجملااة  ، وفااي العاياق نفعااه يبااين اإلماام  اإل هااار علاى

مُ الابرية المؤكاد  ) دَ ُ اَو اْلَحااكِّ أنَّ هللا عابحانه  ( ففاي هاذه الجملاة يباين اإلماام فَاإِّنَّ الشَّاا ِّ

   وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئچ   وتعالى شاهد على العصيان فيها وهو الحاكم ياوم القياماة قاال تعاالى :

فالملحو  من هذا { ، 53فصلت: } چ  ىئ  ىئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی              ىئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ

                                                           
 .69/459ر نهج البالغة : (4)
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الناا  باالمتنااي عان المعاصاي فاي  التركيب األمري داللته على المنع ، أي يأمر اإلمام 

 العلن . زياد ً علىالالوات 

يَا أيُّها  : )) قوله في على المنع في تعبير نهج البالغة  األمر الدالكيب تر وورد

 ٌِ ُِ الدُّْنيَا ُحَطاٌم ُموبِّى ْن ُطَمْْنِّينَتَِّها فَتََجنَّبُوا َمْرَعاهُ قُْلعَتَُها النَّاُس , َمتَا  ( 3)(( أَْحَظى مِّ

للداللاة علاى ( فَتََجنَّبُاوا َمْرَعااهُ )تعبيار التركياب األماري هذا الفي   اإلمام اعتعمل  

الفعل للجماعة بضمير الجماعة )الاواو( وهاذه الاواو تعاود دالليااً علاى الماااطبين  دالمنع ، وأعن

أمار بتجناب ))قاال البحراناي انفعاكم عان حطاام الادنيا امنعاوا والمراد هاو  ،والاطاب للمؤمنين 

وبهذا منع لحطام الادنيا وتركهلينباه علاى أنَّ   (4)((مرعاه أي رعيه ، أو محل رعيه ، وهو الدنيا

الدنيا عواء أ كان ماالً أم جماالً أم جاهااً ، موجاب لتعار, الانف  االنعاانية عار, مهلاك متاي 

وهو حب الدنيا ، وحب الدنيا للروح كالوباء للجعم قلَّماا ينجاو مناه المبتلاى باه ، ويصاعب البارء 

منااه ، وهااذا أماار معااتمر فااي كاال زمااان ، فاااألولى االجتناااب عنااه رأعاااً واالبتعاااد والمنااع لهااذه 

وورود الفعاال األمااري بهااذه الصاايغة )تجنبااوا( زيَّااد ماان قااو  داللااة المنااع ؛ ألنَّ ألفااا   (1)وراألماا

االجتناب تدل على النهي بصور  أقو  وأباين ، بال هاي فاي نطاقهاا األدائاي فاوق ألفاا  الح ار 

 .(2)والتحريم والمنع

اْلَكاالَُم فِّاي )) : األمر الدالة على المنع في تعبير نهاج البالغاة قولاه تراكيب  ومن

نْ  َواَاقِّكَ  َُ ْرَت فِّي َواَاقِّهِّ , فَاْخ قََك  َما لَْم تَتََكلَّْم بِّهِّ , فَإذَا تََكلَّْمَت بِّهِّ صِّ ُن ذََ بََك َوَورِّ َُ َُانََك َكَما تَْخ لِّ

َُلَبَْت نِّْعَمةً َوَجلَبَْت نِّْقَمةً    (3)((, فَُربَّ َكلَِّمة 

ً فااي هااذا الااند تركيباااعااتعمل  اإلمااام  ً مريااأ ا ( اخااَنْ بفعاال أماار صااحيح اآلااار ) ا

( أي احبعه وامنعه مان الكاالم كماا يمناع وياازن اخَْن لُانكوالمقصود بك)للداللة على المنع ، 

                                                           
 .367/539غ نهج البالغة : (3)

 . 5/422شرح نهج البالغة )البحراني(: (4)

 . 5/472، و شرح نهج البالغة )عبا  الموعوي(: 4/437يُن ر : توضيح نهج البالغة : (1)

(، 30-29حنفي ، مجلة الرعالة االعالمية ، بغداد ، العدد )الن الكريم ،جالل آيُن ر : ألفا  االجتناب في القر (2)

 ،)بحع منشور(.55: 1970

 .381/543غنهج البالغة :  (3)
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الذهب والمال ؛ ألنَّ بع, الكلمات تعلب عنك نعمة كنت  متنعماً بها وجلبت لك نقمة وبلية كنت 

 .(4)محترزاً عنها

( علاى اخَْن لُاانكالتركيب األمري بصيغة فعل األمر )داللة نلح  ا تقدَّم معن طري  

باالمتنااي عان الكااالم الكثيار وغيار النااافع كماا تاازن األمااوال  لمناع ، أي يأمرناا اإلمااام ا

 والتصرف بها إال فيما ينفع .

والملحااو  ماان داللااة التراكيااب األمريااة فااي العااياقات المتقدمااة اروجهااا عاان غرضااها 

 معنى المنع . إلى غر, آار وهوبالفعل  األعاعي وهو طلب القيام

 

 

 

          

 حبث  اثاني امل       

        
                                                           

 . 17/488، ومفتاح الععاد : 6/444يُن ر : في  الل نهج البالغة : (4)
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 على الَمْنع الدَّال تركيب النهي -: اانيال حثبالم

لغة ، وفي  النهي في المفهوم اللغوي : المنع ، والنَّهُي : االُف األمْر ، تقول : ن هيتُهُ عنه

ْوتُهُ عنه ً  ، ن ه  ، أو طلب الكاف  وهو الزجر عن الشيء  ، فانتهى وتناهى ، كف   ، ونهاه ينهاه نهيا

 .(1) عنه

د مع علو في الرتباة ، وصايغته هو المنع من الفعل بقول ماصو أما في االصطالح :  

كان علاى الشايء أو ( حثَّاً نهي عند النحويين صيغة )ال تفعل، وال(2)(: )ال تفعل ، وال يفعل فالن

 .(3)زجراً عنه

ه طلب الكف عن الفعل على وجاه االعاتعالء واإللازام ، ولاه أنَّ ف البالغيون النهي عرَّ و

لاالف بينه وبين أعلوب . ووجه ا(4) )ال( الناهية الجازمةكصيغة واحد  هي المضاري المقرون ب

                                                           
 . 4564/ 54، ولعان العرب : )نهي(:  93/  4العين : )نهي(:  كتاب يُن ر : (1)

 . 2/523:  الشجريابن أمالي  (2)

 . 1730/ 2: والعلومكشاف اصطالحات الفنون  موعوعة و،  903الكليات :  ين ر : (3)

 .117:في علوم البالغة ، القزويني ، واإليضاح  320:  : مفتاح العلوم ين ر (4)
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األمار الباد فياه مان إراد   نَّ أو،  ، والنهاي دال علاى المناع األمار دال علاى الطلاب نَّ أاألمر هاو 

 .(5)النهي البد فيه من كراهية منهيه نَّ أمأموره و

ف  ال    أعلوب إنشائي يطلب باه الماتكلم مان المااطاب الكاف عان  بأنَّهالنهي محدثون وعرَّ

يصدر من أعلاى وإن صادر عان المعااوي فهاو التماا  ،  فعل الشيء و إتيانه ، واألصل فيه أنْ 

 .(6)ل فهو دعاءصدر من األق وإنْ 

( فاي كوناه غياار ه يشاارك )األمارألنَّا؛ وذلااك  (7)( عاياق فعلاي ، ال يقاع إال بالفعالو)النهاي))    

 . (8)((ال يقع يقع وأنْ  ه يجوز أنْ واجب ، بمعنى أنَّ 

وأعلوب النهي كغياره مان أعااليب اإلنشااء الطلباي ياارج إلاى معاان  وأغارا, بالغياة 

 يكشف عنها ويعين على إبرازها العياق والقرائن . 

أاَلَ  )): نهج البالغة قولاه  ومن مواضع تراكيب النهي الدالة على المنع في تعبير

ن ِّاي ةِّ مِّ َِ اب ِّي َواْلبَاَرا َُ َُيَُْْمُرُكْم بِّ ُُابُّونِّي َوإِّنَّهُ  َُّابُّ فَ اا ال َكااةٌ,َولَُكْم نََجااةٌ  ؛ فََْمَّ ََ نَّاهُ لاي  اا  , فَإِّ ؛ َوأَمَّ

ن ِّي أُوا مِّ ةُ فاَلَ تَتَبَرَّ َِ ن ِّي َولِّْدُت َعلَى اْلفِّْطَرةِّ  اْلبََرا َُبَْقُت إِّلَى اإل , فَإِّ ْجَرةِّ , َو  (1)((يَمانِّ َواْلهِّ

أُوابصيغة النهي الحقيقي )ذا التعبير تركيب النهي في ه اإلمام  اعتعمل ( فاَلَ تَتَبَارَّ

المتكونااة ماان ال الناهيااة الجازمااة والفعاال المضاااري المجاازوم للداللااة علااى المنااع ، والنهااي ورد 

فإنَّاه  بصيغة الجمع ولي  بصيغة المفرد ، وفي هذا التركيب داللة منع البراء  من اإلمام 

د اإلكاراه علياه ؛ ألنَّ العاب مان صافات القاول لم يراد التبري منه ، في حين راَّد عبَّه عن

اللعاني وهو أمر يمكن إيقاعه من غير اعتقاده مع احتمال التعري, ، وأما التبري فلاي  بصافة 

قولية بل يعود إلى المجانبة القلبية والمعادا  والبغ, وهو المنهي عنه والممنوي فإنَّه أمار بااطن 

. وورود الفعاال (2)ركااه وعاادم امتثااال األماار بااه ضاارريمكاانهم االنتهاااء عنااه وال يلحقهاام بعاابب ت

اا ياؤدي إلاى الشاد   أوا( بهذه الصيغة بتشديد الراء وهو حرف مكرر والهماز  ممَّ المضاري )تتبرَّ

                                                           
 .3/157:البالغة ألعرار المتضمن : الطراز ين ر (5)

 محماد والصارفية ،، ومعجام المصاطلحات النحوياة  16-15: فاي النحاو العرباي ين ر : األعااليب اإلنشاائية  (6)

 . 232: نجيب عمير

 . 137/  1ين ر : الكتاب :  (7)

 . 468أعاليب الطلب عند النحويين والبالغيين :  (8)

 .57/92خنهج البالغة :  (1)

 . 150-2/149يُن ر : شرح نهج البالغة :)البحراني(: (2)
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وداللاة  والثقل في النط  وهذا يزيد من داللة التركيب على المناع فاي الباراء  مان اإلماام 

 لة صريحة  .تركيب النهي في هذا العياق على المنع دال

الَ :))  ومن مواضع تراكيب النهي الدالة على المنع في تعبير نهاج البالغاة قولاه   

يتِّ اقْ تُ  َج بَْعدِّ َل فََْْدَرَكهُ  , فَلَْيَس َمْن َطلََب اْلَحقَّ فََْْخَطَْهُ  لُوا اْلَخَوارِّ  (3)(( , َكَمْن َطلََب اْلبَاطِّ

( لُواتِّ اْقاتُ الَ ) تركيب النهاي بصايغة النهاي الحقيقاي في هذا التعبير اعتعمل اإلمام 

المتكون من ال الناهية الجازمة والفعل المضااري المجازوم والنهاي موجاه بصايغة الجماع ولاي  

يمناع قتال الااوارج  بصيغة المفرد ، ويُلح  من هذا التركيب داللة المنع ، أي أنَّ اإلماام 

بعده ويعلل عبب المنع ؛ ألنَّ الاوارج لم يطلبوا الباطل مع العلم بباطله بال طلباوا الحا  بالاذات 

فوقعوا بالباطل باالعر, ومان لام يكان غرضاه إال الحا  لام يجاز قتلاه وكاذلك ؛ ألنَّهام عايمثلون 

ر وال يرتااح فينشاغل الشوكة الجارحة في عين الحكم األموي وهو حكام  االم فيجاب أْن ال يعاتق

جَ  لُواتِّ اقْ تُ الَ . وقوله )(4)بهم عن الشيعة ومالحقتهم ( ولم يقْل ال تقاتلوا فيه إشعار بأنَّ قتلهم اْلَخَوارِّ

ال يجوز ألحد  من أجل أنَّه من الاوارج عواء أ كان من عند نفعه أم باأمر الحااكم ال االم وعلياه 

. وبهاذا تتضاح داللاة (1)ال يجاوز لحكاامهم وعماالهمفكما ال يجاوز قاتلهم آلحااد المعالمين فكاذلك 

 المنع لقتل الاوارج ، وداللة تركيب النهي في هذا العياق على المنع داللة صريحة .

َُدُوا:))  ومن تراكيب النهي الدالة على المنع في تعبير نهج البالغة قوله   الَ تََحا

َُدَ يَُْْكُل اإل,  نََّهاا اْلَحالِّقَاةُ  تَُْْكاُل النَّااُر اْلَحَطابَ يَمااَن َكَماا فَإِّنَّ اْلَح , َواْعلَُماوا أَنَّ  , َوالَ تَبَاَغُضاوا فَإِّ

ي اْلعَْقلَ األ هِّ ُْ ُِّ  َمَل يُ ْكرَ , َويُْن بُوا األ ي الذ ِّ ُُْرورٌ  َمَل فَإِّنَّهُ ُغُرورٌ , فََْْكذِّ بُهُ َم   (2)((, َوَصاحِّ

اادُوا)ذا التعبياار تركيبااي النهااي فااي هاا اإلمااام  اعااتعمل َُ ( الَ تَبَاَغُضااواو) (الَ تََحا

للداللة على المنع ، وقد وقع المنع بالصيغة األصلية الصريحة ألداء معنى المنع ، إذ نهى اإلمام 

  عن الحعد بأْن يحعد بعضهم بعضااً والاطااب جااء بصايغة الجماع ، والحعاد هاو تمناي

تعود إلى الحاعد نفعه ، والحعد مر, في القلاب وقاد نهاى هللا زوال النعمة عن غيرك دون أْن 

هذا القاول الكاريم باأنَّ الحعاد يأكال اإليماان كماا  وقد ذكر اإلمام  ()عنه ونهى رعوله 

فاي هاذا التعبيار عان التبااغ, ألنَّاه ياؤدي إلاى  تأكل النار الحطب ، وكاذلك نهاى اإلماام 

                                                           
 .61/94خنهج البالغة :  (3)

 .1/378(: الموعويعبا  شرح نهج البالغة :)و ، 2/155يُن ر : شرح نهج البالغة :)البحراني(: (4)

 .5/420مفتاح الععاد  :يُن ر :  (1)

 .118ك86/117خنهج البالغة :  (2)
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المهاااتر  وعاادم التعاااون ومتااى بغاا, اإلنعااان أااااه قطعااه وأنفصاال عنااه أد  ذلااك إلااى ضااعفه 

ا يُعطي هذا الند زيااد  فاي داللاة المناع عنصار التشابيه فاإلماام (3)وانحالله يشابه  . وممَّ

شبيه يرعم صور  بشعة لهاذه الصافة ؛ لتَّ أكل الحعد لإليمان والحعنات بأكل النار للحطب وهذا ا

ألنَّ النار تحرق كل شيء وال تذر منه لإلنذار بعوء العاقبة ، وهو تمثيل لشناعة فعل الحعد من 

هذا يُلح  ثمة نهي ومنع في تصوير عواقب هذا الفعل ، ومن القرائن العياقية التي تعطي زيااد  

( وتوكياد هاذا الابار إنَّ الحُاد يْكال اإليماانار )في معنى المنع اإلابار بعد النهاي بجملاة اإلابا

وداللاة تركيباي النهاي فاي هاذا العاياق  ( وهذه الجملة تبين معاوئ عمل الحعد.إنَّ بأدا  التوكيد )

 على المنع داللة صريحة .

 : قولاااه فاااي كياااب النهاااي الدالاااة علاااى المناااع فاااي تعبيااار نهاااج البالغاااة وورد تر

اْن قَاْولي َوفِّْعلاي الَمْعاُروفَ  َوفََرْشاتُُكمُ )) اي, َوأََرْياتُُكْم َكاَرائَِّم األ مِّ ُِّ اْن نَْف لُوا  ْخاالَقِّ مِّ اتَْعمِّ ُْ ؟ فَاالَ تَ

ُك قَْعَرهُ اْلبََصرُ  أَْي فِّيَما الَ يُْدرِّ   (4)(( , َوالَ تَتََُْلَُُل إِّلَْيهِّ اْلفَِّكرُ  الرَّ

ُك فَاالَ )ذا التعبيار تركياب النهاي فاي ها اإلمام  أورد   أَْي فِّيَماا الَ يُاْدرِّ لُوا الارَّ اتَْعمِّ ُْ تَ

، وورد النهاي فاي هاذا التعبيار بالصايغة الصاريحة ألداء معناى  للداللة على المناع (قَْعَرهُ اْلبََصرُ 

المنع ، وهي صيغة ال الناهياة الجازماة والفعال المضااري المجازوم وجااء المناع بصايغة الجماع 

ير علم فمان حصال لاه العلام باأمر جااز لاه فياه القاول عن القول بغ كذلك ، إذ نهى اإلمام 

واإلفتاء ، وأما إذا لام يحصال لاه ذلاك فيجاب أْن يتوقاف وال يعاتعمل الارأي والتعبيار باالرأي لاه 

معنى دقي  وهو أنَّه رأي شاصاي اعاتنبطه مان نفعاه واعتحعانه أو قاعاه علاى أمار آاار يار  

ماوه ( عان علايهم الُاالمقرب منه ، وقد نهى أهل البيات ) اعاتعمال الارأي وإجاراء القياا  وحرَّ

. والملحاو  مان داللاة تركياب (1)وحملوا عليه أشد حملة ؛ ألنَّه ينعب إلى هللا ما لام يقلاه ويحملاه

وداللاة  النهي في هذا العاياق هاو مناع القاول واإلفتااء وح رهماا بغيار علام لماا لاه مان تبعاات .

 يحة .تركيبي النهي في هذا العياق على المنع داللة صر

 : قولاه تركياب النهاي فاي تراكيب الدالة على المنع في تعبير نهج البالغة ومن ال

َ ا)) َ ِّ الدُّْنيَا َوفَْخرِّ ُُوا فِّي عِّ َهاا فاَلَ تَنَافَ يمِّ ينَتَِّها َونَعِّ َِّ ائَِّها  , َوالَ تَْعَجبُوا بَ اْن َضارَّ ُعاوا مِّ ََ , َوالَ تَْج

                                                           
 . 2/16يُن ر : شرح نهج البالغة :)عبا  الموعوي(: (3)

 .87/120خنهج البالغة :  (4)

 . 2/34يُن ر : شرح نهج البالغة :)عبا  الموعوي(: (1)
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َها ُِّ َ ا  َوبُْؤ ََّ َوال َوفَْخَرَ ا إِّلَاى اْنقَِّطااِ, فَإِّنَّ عِّ ََ يَمَهاا إِّلَاى  ينَتََهاا َونَعِّ َِّ اَها  , َو َُ َ ا َوبُْؤ َِ ا , َوَضارَّ

ٍّ فِّيَها إِّلَى فَنَاِ , َوُكلُّ ُمدَّة فِّيَها إِّلَى اْنتَِّهاِ إِّلَى نَفَاد  (2)(( , َوُكلُّ َحي 

في هذا التعبير تركيب النهي أكثر من مر  بالصيغة الصريحة ألداء  أورد  اإلمام 

، إذ نهى  (ال الناهية الجازمة والفعل المضاري المجزوم)معنى المنع وهي صيغة النهي الحقيقي 

عن صفة البال عند النا  وبال بعضهم على بع, أو يحعد بعضهم بعضااً فاي  اإلمام 

ات والمدارات فهو نهي عن بع, ما يتصور أنَّاه ايار الادنيا ، أمور الدنيا في األموال والممتلك

وكذلك نهى عن اإلعجااب واالنادهاش بحعان الادنيا وماا فيهاا مان نعايم وطيباات ورزق واعاع ، 

بعااد أْن نهااى عاان التناااف  ومنعااه جاااء بأعاالوب  . واإلمااام (3)وكااذلك نهااى عاان شاار الاادنيا

َ ا َوفَْخَرَ اا إِّلَاى اْنقَِّطااِ فَإِّنَّ  إاباري ليعلل عبب هذا المنع بقوله :) ََّ يَمَهاا إِّلَاى  عِّ ينَتََهاا َونَعِّ َِّ , َو

َوال ََُها إِّلَى نَفَاد ََ َ ا َوبُْؤ َِ ا ( يُعطاي داللاة المناع إنَّ ( وهذا األعلوب اإلاباري المؤكد بك), َوَضرَّ

 صريحة .تأكيداً في هذا العياق ، وداللة تراكيب النهي في هذا العياق على المنع داللة 

َواتَّقُاوا )) : قولاه فاي على المنع في تعبير نهج البالغة  وورد تركيب النهي الدال

َج الشَّْيَطانِّ َوَمَهابَِّط اْلعُْدَوانِّ  لُوا بُُطونَُكْم لُعَقَ  َمدَارِّ نَُّكْم بِّعَْينِّ  اْلَحَرامِّ  , َوالَ تُْدخِّ َم َعلَْيُكم  , فَإِّ َمْن َحرَّ

يَةَ  ُُبَُل الطَّاَعةِّ ,  اْلَمْعصِّ َل لَُكْم  َُهَّ  (1)(( َو

لُوا بُُطاونَُكْم لُعَاقَ )ذا التعبيار تركياب النهاي فاي ها اإلمام  اعتعمل  (اْلَحاَرامِّ  الَ تُاْدخِّ

( الناهياة الجازماة والفعال ال، وورد النهي بالصيغة الصريحة ، وهي صايغة ) للداللة على المنع

أكل الحرام وهو كال  المضاري المجزوم وجاء المنع بصيغة الجمع كذلك ، إذ منع اإلمام 

( والتعبيار بهاذه الصايغة لقلتاه لُْعقاة( وهاو جماع )عَاقاللُّ أمر لم ياأذن باه الشاري ، وعبَّار عناه باك)

أعالوباً ابريااً هاو  ام وحقارته وعرعة تالشايه ، وبعاد هاذا األعالوب اإلنشاائي أورد اإلما

نَُّكْم بِّعَاْينِّ  قوله :) ايَةَ  فَإِّ َم َعلَاْيُكم اْلَمْعصِّ ( التاي تفياد َماْن َحارَّ ( وهاذا األعالوب الاباري مؤكاد باك)إنَّ

وداللة تراكيب  التوكيد ، والملحو  من هذا تنبيه لهذا المنع وتأكيده الذي منعه وهو أكل الحرام .

 المنع داللة صريحة .النهي في هذا العياق على 

يَا : ))  ومن مواضع تراكيب النهي الدالة على المنع في تعبير نهج البالغة قوله 

ُْفُوٌر لَهُ  , الَ تَْعَجْل فِّي َعْيبِّ أََحد بِّذَْنبِّهِّ  َعْبدَ هللاِّ  يَة , فَلَعَلَّهُ َم يَر َمْعصِّ ُِّ َك َص ُِّ ,  , َوالَ تََْْمْن َعلَى نَْف
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اهِّ  ;ُمعَذٌَّب َعلَْيهِّ فَلَعَلََّك  ُِّ اْن َعْيابِّ نَْف هِّ لَِّما يَْعلَاُم مِّ ْنُكْم َعْيَب َغْيرِّ , َوْلايَُكنِّ الشُّاْكُر  فَْليَْكفُْف َمْن َعلَِّم مِّ

ا اْبتُلَِّي بِّهِّ َغْيُرهُ  مَّ الً لَهُ َعلَى ُمعَافَاتِّهِّ مِّ   (2)(( َشاغِّ

للداللاة  (فِّي َعْيبِّ أََحاد بِّذَْنبِّاهِّ  الَ تَْعَجلْ )ذا التعبير تركيب النهي في ه اإلمام  أورد  

، وورد تركيب النهي بعد أعلوب الناداء الموجاه بصايغة المفارد الادال علاى العماوم ،  على المنع

( الناهياة الجازماة والفعال الأي كل عباد هللا ، وجاء تركيب النهي ، بصيغة المفرد ، مكوناً من )

عابب  المضاري المجزوم ، أي منع عيب أحد لذنب ارتكبه ومنع اغتياباه ، ويباين اإلماام 

هذا المنع في العياق ، أنَّه من الممكن أْن يكون هذا الذنب مغفوراً ألمر من األمور ، وكذلك فاي 

صغار المعاصي معذب عليها  يمنع على العباد صغار المعاصي ؛ ألنَّ  هذا التعبير اإلمام 

الفرد وهي مْن ث مَّ تؤدي إلى ارتكاب معاصي أكبر منها ، فالملحو  من داللة تركياب النهاي فاي 

 هذا العياق هو المنع لاذكر عياوب الناا  واغتياابهم وح ار كال المعاصاي وإْن كانات صاغير  .

 .نة وداللة تراكيب النهي في هذا العياق على المنع داللة صريحة بي ِ 

 

, َماْن  أَيَُّهاا النَّااسُ : )) على المنع في تعبيار نهاج البالغاة قولاه  النهي الدالومن   

يق َُدَادَ َطرِّ ين َو يهِّ َواِّيقَةَ دِّ ْن أَخِّ َجاالِّ  َعَرَف مِّ ياَل الر ِّ اَمعَنَّ فِّياهِّ أَقَاوِّ ُْ اي  , فاَلَ يَ , أََماا إِّنَّاهُ قَاْد يَْرمِّ

ي امِّ َهامُ  الرَّ ِّ ُ ُِ ال ي يُك اْلَكالَمُ ,  , َوتُْخطِّ ُل ذلَِّك يَْبورُ  َويَحِّ يدٌ  , َوبَاطِّ يٌع َوَشهِّ َُمِّ   (1)(( , َوهللاُ 

َجااالِّ )ذا التعبياار تركيااب النهااي فااي هاا اإلمااام  أورد    يااَل الر ِّ ااَمعَنَّ فِّيااهِّ أَقَاوِّ ُْ  (فَااالَ يَ

ومنع عماي هذا التقول وجاء تركياب  يمنع التقول على النا   اإلمامف ،للداللة على المنع 

ً النهي موجه للمفرد بالفعال المضااري المؤكاد بناون التوكياد الثقيلاة وهاذا التوكياد لاه داللاة علاى  ا

( وهاي صايغة تادل علاى أفاعيال( علاى وزن )أقاويالزياد  معنى المنع وكذلك اعتعمال صايغة )

على زياد  معنى المنع ومن ااالل وهذا التو يف أيضاً له داللة من صيغ منتهى الجموي الكثر  

وداللة تراكيب النهاي  هذه القرائن العياقية يُلح  داللة تركيب النهي في هذا التعبير على المنع .

 في هذا العياق على المنع داللة صريحة .

اا )):  قولاه فاي علاى المناع فاي تعبيار نهاج البالغاة  وورد تركيب النهاي الادال أَمَّ

اايَّتِّي ً :  َوصِّ ُكوا بِّااهِّ َشااْيئا ُُاانَّتَهُ  فَااا َ الَ تُْشاارِّ ااداً فَااالَ تَُضااي ِّعُوا  ,  , أَقِّيُمااوا  ااذَْين اْلعَُمااودَْينِّ  , َوُمَحمَّ

ْصبَاَحْينِّ    (2)(( َمالَْم تَْشُردُوا , َوَخالَُكْم ذَم   َوأَْوقِّدُوا  ذَْينِّ اْلمِّ
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ً فَاااا َ )ذا التعبيااار تركيباااي النهاااي فاااي هااا اإلماااام  اعاااتعمل   ُكوا بِّاااهِّ َشاااْيئا  (الَ تُْشااارِّ

ُُانَّتَهُ و) داً فاَلَ تَُضاي ِّعُوا  ( الناهياة الجازماة والفعال ال، وورد النهاي باك) ( للداللاة علاى المناعَوُمَحمَّ

المضاري المجزوم وهو نهي صريح وحقيقي وهذا التركيب ورد بصيغة الجمع والمراد من هاذا 

يوصي تابعيه وأصحابه بعدم الشرك باا  عابحانه  النهي أداء معنى المنع ، أي أنَّ اإلمام 

، وفي هذا العياق تقديم وتأاير ، إذ  ()وتعالى واالمتناي عن تضييع عنة النبي األكرم محمد 

علاى  ()لف  الجاللة هللا على تركيب النهي ، وكذلك تقديم لف  النباي محماد  قدم اإلمام 

االهتمام بتوحيد هللا وعادم الشارك  تركيب النهي ولهذا التقديم ملح  داللي يريد به اإلمام 

، وكذلك يُلح  في العياق وصاف توحياد هللا والتمعاك بعانة  ()به والتمعك بعنة النبي محمد 

ياده ، بالعمودين والنور الذي يعتضاء بهما ، وهذا يدل علاى زيااد  معناى المناع وتأك ()النبي 

ومن االل هذه القارائن اللف ياة والعاياقية يُلحا  داللاة تركياب النهاي فاي هاذا التعبيار علاى مناع 

وداللااة تراكياب النهاي فااي هاذا العاياق علااى المناع داللااة  ()الشارك باا  وتضااييع عانة النباي 

 صريحة .

تَُكونُاوا والَ )) : على المنع في تعبير نهج البالغاة قولاه التي تدل تراكيب الومن  

لِّيَّةِّ  ينِّ يَتَفَقَُّهونَ  َكُجفَاةِّ الَجا ِّ , وال َعــنِّ اَ ِّ يَْعقِّلُوَن , َكقَْي ِّ بَْي ٍّ فاي أَدَاٍٍّ , يَُكاوُن  , الَ في الد ِّ

ا َضانَُها َشرًّ ُج حِّ ًرا , ويُْخرِّ َْ ُرَ ا وِّ ُْ  .(1)(( َك

يَّاةِّ الَ تَُكونُوا )ذا التعبير تركيب النهي في ه اإلمام  اعتعمل لِّ للداللاة  (َكُجفَااةِّ الَجا ِّ

الفعال المضااري الجازماة وباك)ال الناهياة( )ال تكوناوا(، نهاي ال ةصايغ، والمناع ورد ب على المناع

ااُهم عاِن جاء النهي في و، المجزوم  االِق واآلداِب ، وينه  ُاطباة  ل اه كاان  ي اأمُر النَّاا   بِاالتزاِم األا 

ا  ذائِل ونتائجه  فاِء والق عاو ِ  ون هاُهم عن)) الرَّ : إنَّهام ال يت فقَّهاون  فاي  ، وقاال   ُالُِ  الجاهليَِّة في الج 

ا ي أُمُرهْم بِه، وال ي عقلون  عِن هللاِ  ِدين   ، ثمَّ شبَّه هم ببيِ, األفااعي فاي األعش ااِش ، يُ انض باي,    م 

ه ؛ ألنَّه ي نضه بي,  القطا ، وحِ  ن رآهُ أْن يكعر  ا ؛ ألنَّهُ ي ْفق ُد القطا ، ف ال ي حلض لم  ضانُهُ ي اُرُج شرًّ

اا كان ات نتيجاةُ عادِم كعاِر معلال لماا ياؤول لاه حاالهم في هاذه الحااِل  منعال، و(2)((عْن أفع ى ؛ فكم 

ا ، كانْت عاقبةُ تلك األاالِق الَّتي نهاى عنهاا شارًّ   ذي و فاها وهاذا التشابيه الاالبيِ, المذكوِر شرًّ

وداللاة تركياب  لمتلقاي زيااد  فاي االبتعااد عان الفعال أكثار .بهذه الصور  يعطي ا اإلمام 

 النهي في هذا العياق على المنع داللة صريحة وبينة .
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:  وماان تراكيااب النهااي األااار  الدالااة علااى المنااع فااي تعبياار نهااج البالغااة قولااه 

هِّ  وقد قُْلتُْم  َربَّنَا هللاُ  فاُتقيموا على كتابِّهِّ )) وعلى الطريقة الصالحة مان ,  , وعلى منهاج أمرِّ

عوا فيهاا وال تُخاالفُوا عنهاا عبادتِّهِّ  فاإنَّ أ ال الماروقِّ ُمنقََطاٌع بهام  , ام ال تمُرقوا منها وال تبتدِّ

 (3).((عند هللاِّ يوم القيامة 

عوا, وال النهاااي ) فاااي هاااذا التعبيااار تراكياااب اإلماااام  أورد     ال تمُرقاااوا, ال تبتااادِّ

 الفعل المضاري المجزوم بثالثة أفعال في بنياة الاند  الاطاابي  الجازمة و( بك)ال الناهية( تُخالِّفوا

فالنهي في عياق الند  يتجاوز التركياب اللغاوي  ال ااهر إلاى الغاود فاي ألداء معنى المنع ، ، 

بنيته العميقة بما تاتزنه هذه الصيغ من وجوب تشريعي  بالتزام عادم التجاويز عناد حادود هللا أو 

، فكان النهي في هذا المقام وجوباً تنفياذه لتفاادي عاقباة هاذا األمار عناد  ماالفته االبتداي عليه أو

وفاي هاذا إاباار عان جازاء هاذا  (فإنَّ أ ال الماروق منقطاع بهامفي يوم القيامة وهي ) تعالى هللا

ا يعطي زياد  وشد  في ترك هاذا الفعال واالبتعااد عناه وداللاة تراكياب النهاي فاي هاذا  .الفعل ممَّ

 على المنع داللة صريحة .العياق 

الَ : ))  ومن مواضع تراكيب النهي الدالة على المنع في تعبير نهج البالغة قوله 

ة تُقَاتِّلُوُ ْم َحتَّى يَْبدَأُوُكمْ  ةٌ أُْخَرى  , فَإِّنَُّكْم بَِّحْمدِّ هللاِّ َعلَى ُحجَّ , َوتَْرُكُكْم إِّيَّاُ ْم َحتَّى يَْبدَأُوُكْم ُحجَّ

مْ لَُكْم  يَمةُ بِّإْذنِّ هللاِّ فاَلَ تَْقتُلُوا ُمْدبِّراً  َعلَْيهِّ َِّ راً  , فَإذَا َكانَتِّ اْلَه وا  , َوالَ تُصيِّبُوا ُمْعوِّ َُ , َوالَ تُْجهِّ

يح َعلَى َذىً  َجرِّ َِ بِّْ َُا يُجوا الن ِّ ُكمْ  , َوإِّْن َشتَْمَن أَْعَراَضُكمْ  الَ تَهِّ َِ َُبَْبَن أَُمَرا يفَ  , َو اُت , فَإِّنَُّهنَّ َضعِّ

 .(1)(( ْنفُسِّ َواْلعُقُولِّ اْلقَُوى َواأل

فاي هاذا التعبيار تركياب النهاي أكثار مان مار  بالصايغة األصالية  اعتعمل  اإلماام 

الصريحة بك)ال الناهية( الجازمة والفعل المضاري المجزوم باطاب الجمع ألداء معنى المنع ، إذ 

على مناع االبتاداء بالقتاال  ل اإلمام مقاتليه عن البدء بقتال العدو واعتد منع اإلمام 

لكونهم على حجة بعد حجة فأثبت لهم حجتين حجاة فاي أصال القتاال وحجاة فاي تارك االبتاداء ، 

الحجة األولى أنَّ أصحابه مع الاالفة الشرعية ومع الاليفة الذي انعقدت له البيعة فالاارج عنها 

وبيان حجة المنع من  (2)أبتداؤهم لكم بالقتال معتد  من البغا  يعتح  القتال ، والحجة األار  هي

يُعطي قو ً وتأثيراً لد  المتلقي ؛ ألنَّ المتلقي تكون اعتجابته للمنع أكثر كلماا كاان  اإلمام 
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مقاتليه بعاد االنتصاار أْن يقتلاوا مادبراً  العبب من المنع واضحاً لديه ، وكذلك منع اإلمام 

معرضاً وال من كان عاجزاً وال من كاان جريحااً ؛ ألنَّ قتال  هاؤالء األشاااد يادُل علاى قعااو  

القاتل وبعده عن مقام اإلنعاانية وعادم مراعاا  لحا  الشاريعة واإلعاالم وهاذه أفعاال شانيعة حكام 

اب ْبن  إثا بقبحها العقل والشري ، وكذلك منع اإلمام  ر  النعاء حتى إْن شاتْمن  أعراضاكم وع 

كم ، وعاابب المنااع ؛ ألنَّهاان  ضااعيفات القااول جعااماً وضااعيفات األنفاا  روحاااً وضااعيفات  أمااراء 

اإلدراك عقااالً ، والملحااو  ممااا تقاادَّم ورود أكثاار ماان تركيااب نهااي فااي هااذا التعبياار بالصاايغة 

هااي فااي هااذا العااياق علااى المنااع داللااة وداللااة تراكيااب الن الصااريحة األصاالية دالااة علااى المنااع ،

 صريحة .

:  وماان مواضااع تراكيااب النهااي الدالااة علااى المنااع فااي تعبياار نهااج البالغااة قولااه 

كَ )) ُِّ ْن نَْف َن النَّاسِّ بَِّما تَْرَضاهُ لَُهْم مِّ , َوالَ تَقُْل َما  , َوالَ تَقُْل َما الَ تَْعلَُم َوإِّْن قَلَّ َما تْعلَمُ  َواْرَ  مِّ

بُّ أَْن يُقَاَل لَكَ الَ    (3)(( تُحِّ

بصيغة  بالصيغة الصريحة األصليةتركيبي النهي في هذا التعبير  اعتعمل  اإلمام 

( الجازمااة والفعاال المضاااري المجاازوم ألداء معنااى المنااع ، إذ منااع اإلمااام ال النا يااةالمفاارد بااك)

  ، قول ما ال يعلم ؛ ألنَّه كذب أو محتمل للكذب ؛ وألنَّه قول بالجهل فيجاب االحتاراز فياه

ا يُعطي تأكيداً لهذا المنع قوله ) يبين أنَّه حتى إْن كان علماك  ( فاإلمام َوإِّْن قَلَّ َما تْعلَمُ وممَّ

القاول  اإلماام  قليالً ال تلجأ للكذب لما له مان تبعاات علاى الانف  والمجتماع ، وكاذلك مناع

الذي ال يحب أْن يُقال عليه ، فكما ال تقبل هذا الكالم على نفعك فال تقبلاه علاى غيارك وفاي هاذا 

وداللاة تركيباي  المنع تربية للنا  بحب الايار للناا  والتعااون واالبتعااد عان الغيباة والنميماة .

 النهي في هذا العياق على المنع داللة صريحة .

:  قولاااه فاااي علاااى المناااع فاااي تعبيااار نهاااج البالغاااة  الااادالورد تركياااب النهاااي و

اايُكَما بِّتَْقااَوى هللاِّ )) يَااا الاادُّْنيَا َوإِّْن بََُتُْكَمااا أُوصِّ ُِّ وِّيَ  , َوأْن الَ تَْب َُ ْنَهااا  اافَا َعلَااى َشااْيِ مِّ َُ ْ  , َوالَ تَْ

ِّ , َوقُو َعْنُكَما ً , َوُكونَا لِّلظَّالِّمِّ  ْجرِّ , َواْعَمالَ لِّأل الَ بِّاْلَحق  ً  َخْصما   (1)(( , َولِّْلَمْظلُومِّ َعْونا

نهااي بالصاايغة الصااريحة األصاالية بااك)ال  يفااي هااذا التعبياار تركيباا اإلمااام ورد أ

الناهية ( الجازمة والفعال المضااري المجازوم ألداء معناى المناع بصايغة المثناى واطااب النهاي 

،  ا ضربه ابن ملجم اللعينم( بوصيته لهما بعد عليهما الُالمموجه لإلمامين الحعن والحعين )

وهااذا النهااي لإلمااامين بحعااب ال اااهر ، وإنَّمااا هااو نهااي لشاايعته ومحبيااه بحعااب الواقااع ؛ ألنَّ 

                                                           
 . 31/397رنهج البالغة :  (3)

 . 47/421ر : نهج البالغة (1)
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ماان تجاااوز االقتصاااد فيمااا يتحاار  منااع النااا  المااراد ماان هااذا النهااي اإلمااامين معصااومان ، إذ 

اا يجاب  أْن تطلاب ، وكاذلك مناع تجاوزه أو لم يتجاوزه ، فالمعنى المنع مان طلاب الادنيا أكثار ممَّ

التأعف على الشيء الذي ُزوي وبعد عنهما ، ؛ ألنَّ التأعاف علياه كالتأعاف علاى  اإلمام 

. والاطااب بهاذه الصايغة أكثار داللاة علاى المناع ؛ ألنَّ الاطااب عنادما يُوجاه (2)ما لام ياأِت بعاد

اا يُوجاه لهام لإلمام المعصوم بقية النا  والمتلقين لهذا الاطاب تكون عنادهم االعاتج ابة أكثار ممَّ

 وداللة تركيبي النهي في هذا العياق على المنع داللة صريحة . الاطاب مباشر ً .

َوالَ )):  ومن مواضع تراكيب النهي الدالة على المنع في تعبير نهج البالغة قوله 

ُل بَِّك َعنِّ اْلفَْضلِّ  يالً يَْعدِّ لَنَّ فِّي َمُشوَرتَِّك بَخِّ دَُك اْلفَْقرَ ,  تُْدخِّ فَُك َعنِّ األ , َوالَ  َويَعِّ ,  ُمورِّ َجبَاناً يُضع ِّ

ي ُِّن لََك الشََّرهَ  ََ يصاً يُ َُ  بِّاْلَجْورِّ  َوالَ َحرِّ اْرَ  َغَرائِّا ُِ  , فَإِّنَّ اْلبُْخَل َواْلُجاْبَن َواْلحِّ ُُاو َشاتَّى يَْجَمعَُهاا 

  (3)(( الظَّن ِّ بِّا ِّ 

ُل النهي ) تركيبفي هذا التعبير  اإلمام ورد أ ايالً يَْعادِّ لَنَّ فِّاي َمُشاوَرتَِّك بَخِّ َوالَ تُْدخِّ

( بالصيغة األصلية الصريحة بك)ال الناهية ( الجازماة والفعال المضااري المجازوم بَِّك َعنِّ اْلفَْضلِّ 

بصيغة المفرد وجاءت هذه الصيغة مؤكد  بنون التوكيد الثقيلة ألداء معنى المنع ، إذ مناع اإلماام 

 اااذ رأي الباياال والجبااان والحااريد ، وعلاال اإلمااام اعتشااار  وأ  َّهااذا المنااع أن

البايل يعدل بك عن الفضل أي يمنعك من اتيانه والعمال باه ، والجباان يضاعف عان األماور أي 

لاو مثلات )). وهاذه الاصاال (1)يحملك على الضعف ، والحريد يازين الحارد بأحعان تازيين

باعه وذمها الشرفاء في حديثهم وأفعالهم وقبحها العقالء لكانت مثال عوء قتلها الدين في نفو  أت

في تفكيرهم وحقائقهم ، إنَّها تمنع الح  وتميت الدين وتقضي على المروء  ، إنَّها تزري الرعب 

ا يُزيد من داللة المنع مجايء الفعال المضااري (2)((وتفعد الطبيعة وتقعد بالمرء عن الجهاد . وممَّ

( مؤكداً بنون ال توكياد الثقيلاة ، والتعليال لهاذا المناع ، واإلاباار بالجملاة الابرياة المؤكاد  )تدالنَّ

( الحرف المشبه بالفعل  َُ  )بك)إنَّ اْرَ  َغَرائِّا ُِ الظَّان ِّ  فَاإِّنَّ اْلبُْخاَل َواْلُجاْبَن َواْلحِّ ُُاو َشاتَّى يَْجَمعَُهاا 

وداللاة تركياب  العاياق. ( ومن هذه القارائن يُلحا  التأكياد والزيااد  فاي معناى المناع فاي هاذابِّا ِّ 

 النهي في هذا العياق على المنع داللة صريحة واضحة.

                                                           
 . 15/370يُن ر : مفتاح الععاد  : (2)
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َوالَ )):  ومن مواضع تراكيب النهي الدالة على المنع في تعبير نهج البالغة قوله 

ااَواِ َُ لَااة  َِّ ْناادََك بَِّمْن ُِ عِّ ااي ُِّ ُن َواْلُم ُِّ يااداً أل , فَااإِّنَّ فِّااي يَُكااونَنَّ اْلااـُمْح ِّ َْ ااَك تَ ااانِّ ْ االِّ اإلذلِّ َُ فِّااي ْح

َُهُ اإل َم نَْف ََ ْنُهْم َما أَْل ْم ُكالًّ مِّ َِّ ةِّ , َوأَْل َِ َُا ةِّ َعلَى اإل َِ َُا يباً ألْ لِّ اإل ,تَْدرِّ َُانِّ  ( 3)(( ْح

ال تركيااب النهااي بالصاايغة الصااريحة األصاالية بااك)فااي هااذا التعبياار  أورد  اإلمااام 

( الجازماة والفعال المضااري المجازوم بصايغة المفارد المؤكاد بناون التوكياد الثقيلاة ألداء النا ية

معنى المنع ، إذ دلَّ هذا التركيب على منع أْن يكون المحعن والمعيء عندك بمنزلة واحد  وفيه 

عابب هاذا المناع وهاو أنَّ عادم التفريا  بينهماا يوجاب  تنفير عن هذا األمر ، وبيَّن اإلمام 

هيد المحعن وتنفياره فاي اإلحعاان وتادريب المعايء وتعوياده علاى اإلعااء  وفياه اطار علاى تز

( التي تفيد التوكيد وترعيخ المعناى ( 4)المجتمع ، وجاء بيان العبب بالجملة الابرية المؤكد  بك)إنَّ

ا يُعطي زياد  في معناى المناع ، زيااد  علاى أنَّ النهاي جااء عان الكاون علاى  في ذهن العامع ممَّ

التعامل مع المعيء والمحعن بحد  عواء ، والنهي بهذه الصور  أبلغ من النهي عن الصافة صفة 

 وداللة تركيبي النهي في هذا العياق على المنع داللة صريحة . مباشر .

 

َُاَمحاً )) : تراكيب النهي الدالة على المنع في تعبير نهج البالغاة قولاه  ومن ُكاْن 

راً  راً  َوالَ تَُكْن ُمبَذ ِّ  (1)(( َوالَ تَُكْن ُمقَت ِّراً  , َوُكْن ُمقَد ِّ

راً )ذا التعبيار تركيباي النهاي فاي ها اإلماام  اعتعمل  (الَ تَُكاْن ُمقَت ِّاراً (و)الَ تَُكاْن ُمبَاذ ِّ

( الجازمااة والفعاال المضاااري ال النا يااةبصاايغة النهااي الحقيقااي األصاالي بااك) ،للداللااة علااى المنااع 

التعبيار التباذير والتقتيار فاال منع فاي هاذا  المااطب المفرد ، فاإلمام  المجزوم معند  إلى

مقتراً على نفعه مضيقاً عليها ، وهو  نْ اله ويفرقها بدون فائد  ، وال يكالمرء مبذراً يبدد أمو نْ يك

 .(2)نهي عن طرفي اإلفراط والتفريط ، فطرف اإلفراط هو التبذير وطرف التفريط هو التقتير

والنهااي بهااذه  المبااذر والمقتاار ،عاان الكااوِن علااى صاافة والنهااي فااي هااذا التركيااب جاااء 

النهُي عن الكاون علاى صافة  يادُلض بالوضاع علاى  ، إذ الصور  أبلُغ من النهي عن الصفة مباشر 

، والنهي عن الصفة  ، ويلزم من ذلك عموم تلك الصفة عموم األكوان الُمعتقبلة على تلك الصفة

، وباين ماا  ، وفرٌق بين  ما يدُلض على العموم ويعتلزُم عموًما ضع على عموم تلك الصفةيدُلض بالو
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وداللة تركيبي النهي في  وهذا يُعطي زياد  في داللة المنع لد  المتلقي. ،(3) يدُلض على عموم  فقط

 هذا العياق على المنع داللة صريحة .

كيب النهي الدال على المنع في تعبير نهج البالغة عنادما ُعائِل  عان القادر قولاه تر وورد

 (( :  ُرُّ هللاِّ فاَلَ تَتََكلَّفُوه ُِّ يٌق فاَلَ تَلُِّجوهُ , َو لُُكوهُ , َوبَْحٌر َعمِّ ُْ يٌق ُمْظلٌِّم فاَلَ تَ  .(4)((َطرِّ

االُُكوهُ , َوالَ تَلُِّجااوهُ , َوالَ الَ ) ذا التعبياار تراكيااب النهااي فااي هاا اإلمااام  اعااتعمل ُْ تَ

( الجازمااة والفعاال ال النا يااةة الصااريحة األصاالية بااك)بالصاايغ ، للداللااة علااى المنااع(  تَتََكلَّفُااوهُ 

، إذ مناع اإلماام  ين بصايغة الجماعالمضاري المجزوم وهذه التراكيب معند  إلى ضمير الماااطب

 لاام  قاادر  علااى هااذا  تعااالى فااي هااذا التركيااب العااوام ماان الحااديع فااي قضااية القاادر وأنَّ هللا

ا يُزيد من معنى المنع في هاذا العاياق وصاف اإلماام (5)اإلنعان هذا الفعل وعلى ذاك غيره ، وممَّ

  ًللقدر بالطري  الم لم ، والبحر العمي  ، وعر هللا ، وهذا الوصف يُعطي المتلقاي تاأثيرا

وداللة تراكياب النهاي فاي هاذا العاياق علاى  وتأكيداً وزياد  في االبتعاد عن هذا الفعل الممنوي .

 المنع داللة صريحة .

الَ  )) : تراكيااب الدالااة علااى المنااع فااي تعبياار نهااج البالغااة قولااه المواضااع وماان   

ي ُِّن لََك فِّْعلَهُ  تَْصَحبِّ اْلَمائِّقَ  ََ اْلَهُ  , َويََودُّ أَنْ  فَإِّنَّهُ يُ  .(1)(( تَُكوَن مِّ

للداللاة علاى ( الَ تَْصاَحبِّ اْلَماائِّقَ )ذا التعبيار تركياب النهاي فاي ها اإلماام  اعتعمل

( الجازمة والفعل المضااري المجازوم معاند  ال النا يةبصيغة النهي الحقيقي األصلي بك) ،المنع 

, وابتداء التعبير باألدا  )ال الناهية( الجازمة وهي تمنح الكالم شاد  ومتاناة إلى المااطب المفرد 

، وعلال اإلماام  فاي هاذا التعبيار مان صاحبة الماائ  والماائ  : هاو األحما   إذ منع اإلمام

 (إنَّ عبب هذا المنع في العياق باإلابار عنه بالجملة الابرية المؤكد  بك) (  َي ُِّن لَاك ََ  فَإِّنَّهُ يُ

اْلَهُ  فِّْعلَهُ  ( المشدد  المؤكد  بطبيعة الحال تمنح التعبير متاناة إنَّ ، والتعبير بك)( , َويََودُّ أَْن تَُكوَن مِّ

وهذا اإلابار والتعليل يعطي معنى المنع زياد  وقو  لدي المتلقي ، والملحاو  مان داللاة وشد  ، 

وداللااة تركيااب النهااي فااي هااذا  هااذا التركيااب االبتعاااد واالمتناااي عاان مصاااحبة المااائ  األحماا .

  العياق على المنع داللة صريحة واضحة .

                                                           
، محماد عباد  ، ودراعات ألعالوب القارآن الكاريم 610/ 1: أبو حيان األندلعي، البحر المحيط تفعيريُن ر :  (3)
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 الَمْنع على الدَّالتركيب التحذير  -لث :الاا مبحثال

اذ ْرُت الشا   ))التاوياف، فاكفي المفهاوم اللغاوي التحذير       ُز. وقاد ح  ارض اذ ُر والِحاْذُر: الت ح  الح 

ٌز... والتْحِذيُر: التاويُف(( ر ِ ذُُر أي متيق ِ  ُمت ح  ِذٌر وح  ذ راً. ورجٌل ح  أ ْحذُُرهُ ح 
(1) . 

وذهااب أكثاار المحاادثين إلااى مااا ذهااب إليااه المتقاادمون ماان أن  التحااذير ماان الشاايء ))     

ااوف مناه وهاذا هاو  اعتعداد وتأه ب ويق ة والتاويف يحتاج إلى))، (2)((تاويف ؛ لمواجهة الم 

 نَّ إ: التاوياف. وبهاذا فا الترهياب ؛ ألنَّ  ، ومعاني التحذير في مجملها تفيد الترهيب وذلك الحذر

 . (3)((وهي التاويف التحذير والترهيب يشتركان في إفادتهما لداللة واحد 

                                                           
 . 2/626 )حذر(: ماد  الصحاح (1)

 .88داللة األمر في نهج البالغة )رعالة ماجعتير ماطوطة(: (2)

 ، التربيااة كليااة ، باباال جامعااة ، جاعاام ناااجي عااالء ، اللغااة معااتويات فااي دراعااة : الكااريم القاارآن فااي التحااذير (3)

 .17:ماطوطة( ماجعتير رعالة ،) م(2004-هك 1424)
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... مثالااه المااطااب علاى أماار يجااب االحتاراز منااه : تنبيااه  باك))التحااذير ف النحااا  عارَّ و     

)إيَّاك  والشر( فإيَّاك  : منصوب بفعل مضمر وجوباً والتقدير : إيَّاك  أُحِذُر((
(4).  

 

 :  والتحذير على ضربين))

)إياا( للمااطاب نحاو : إيااك ب والُمحذَّر إما أن يكون  ٬أن يُذكر الُمحذَّر مع الُمحذَّر منهُ  -األول :

 األعماء المضافة إلى ضمير المااطب ( نحو : يدك  ونفعك وع ينك  ثمب)وأما أن يكون  ٬والغيبة  

وعيناك  والن ار  ٬لكذب وإياكم من ا ٬أو )من( نحو : إِيَّاُكم والكذب و ايؤتى بالُمحذَّر منه تالياً للو

يُحاذَّره  مان  نْ أماا المعناى وإنَّ  ٬ه قال : بادْر أهلك قبال الليال كأنَّ  ٬وأهلك  والليل   ٬إلى ما ال يحل  

 والليل مُحذَّر منه. ٬يُدركه الليل  أنْ 

يُاااذكر الُمحااذ ر مناااه مكااارراً أو معطوفاااً عليهماااا أو بااادونهما : نحااو : الناااار  الناااار     أنْ  -الااااني :

 . (5)((أو األعد   ٬الكعل  والتواني و

،  التحذير بك)إيَّا( هو منع عام بصيغة التبعيد المطل  وير  الدكتور فاضل العامرائي أنَّ        

  (1)التحذير بالفعل مقيد بمعنى ذلك الفعل في حين أنَّ 

 -:و و على نوعين  للمخاطب (كَ إيَّا)ضمير النصببالتحذير  -أوالً:

 للمخاطب والواو : (كَ إيِّ ا)التحذير بـ - أ

 نهاج البالغاة قولاهتعبيار فاي الدالاة علاى المناع  (إيَّااكم)ب ب التحاذيرمواضاع تراكيا نوم

   : أيُّها الناس إي اكم وتعلَم النجاوم  ))لبع, أصحابة لما عزم على المعير إلى الاوارج

م كالكا ن  ٬إال  ما يُهتدى بهِّ في برٍّ أو بحرٍّ  والكاا ن كالُااحر  ٬فإنَّها تدعو إلى الكهانة والُمنج 

 . (2)((والكافر في النار  ٬والُاحر كالكافر 

للداللة على  (إي اكم وتعلَم النجومير )ذذا التعبير تركيب التحفي ه اإلمام  اعتعمل  

من  والاطاب موجه للجمع بداللة ميم الجمع ألداء معنى المنع ، إذ منع اإلمام المنع ، 

                                                           
 . 2/17: الهوامع همع : يُن رو ،300 /3: عقيل ابن  شرح (4)

كلياة التربياة للعاوم اإلنعاانية  -دالالت التحذير واإلغراء فاي نهاج البالغاة ،حيادر عباد الزهار  ، جامعاة بابال (5)

فاضل صاالح العاامرائي :   ، معاني النحويُن ر : و ٬ 108هك(، )أطروحة دكتوراه ماطوطة(: 1434-م2012)

2 /89. 

 .2/96النحو: معاني: ن ر يُ  (1)

 .79/105خ  : البالغة نهج (2)
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والمراد النجوم التي تُوجب اإلابار عن المغيبات ال النجوم التي تعرف بها )) ٬تعلم النجوم 

 ٬العير نحو المقصد  النجوم دليل اإلنعان في الليالي الُم لمة إلى كيفية فإنَّ  ٬األزمان واألماكن 

يُحذر من تعلم التنجيم وهو تقوية النف  تقويةً ااصة لالتصال بالشياطين   فاإلمام

وقد تصدق تلك األابار وقد  ٬ثم تلق ي األابار المعتقبلية منها  ٬واألرواح غير المرئية 

، وتدعو إلى الكهانة والنهي عن تعلم أحكام النجوم ؛ ألنَّها لها أثر عيء على العقيد   .(3)((تكذب

التي حرمها الشاري ، وفيها ما يبنى على الحدع والتامين ويكون فيه شعوذ  والط ولذا شبهه 

 .(4)بالكاهن والعاحر وهما مشعوذان محتاالن

ا يُعطاي هاذا أعباب المنع ومضار هذا العمل ،  ن اإلمام وفي الند نفعه يبي ِ  وممَّ

من ياتعلم التنجايم كالكااهن وشابه شبه  الند زياد  في داللة المنع عنصر التشبيه فاإلمام 

يباين عاوء العاقباة ، الكاهن بالعاحر وشبه العاحر بالكافر والكافر مصيره النار ، وهاذا التشابيه 

عواقاب هاذا الفعال ، وهذا تمثيل لشناعة فعل التنجيم من هاذا يُلحا  ثماة نهاي ومناع فاي تصاوير 

فإنَّهاا تادعو إلاى ومن القرائن العياقية التي تعطي زياد  في معناى المناع اإلاباار بجملاة الابار )

  ( وهذه الجملة تبين معاوئ عمل التنجيم.إنَّ ( وتوكيد هذا الابر بأدا  التوكيد )الكهانة

  قولاهفاي نهاج البالغاة تعبير في على المنع  الدال (إيَّاكم)ب ب التحذيركيورد ترو

كماا أن الشااذ مان الُانم   ٬وإيَّاكم والفرقةَ فإنَّ الشاذ مان النااس للشايطان  (( :يُحذ ر من الفرقة 

 .(1)))للذئب 

والاطااب موجاه ,  (إيَّااكم والفرقاةَ )في هذا التعبير تركيب التحاذير  ورد  اإلمام أ

مان الفرقاة والشاذوذ عاان  )) حااذر اإلماام الجمااع ألداء معناى المناع ، وللجماع بداللاة مايم 

ق الشايطان الُمعاتبد برأياه الُمتفارد أي الشاذ مان الناا   أنَّ ب ٬الجماعة  للشايطان : أي محال تطارَّ

ووجااه الشاابه كااون انفااراده محااالً لتطاارق الهااالك إليااه  ٬وشاابَّه ذلااك بالشاااذ ماان الغاانم  ٬النفااراده 

 .(2)((الشا  المنفارد  فاي م ناة الهاالك النفرادهاا ووحادتها للاذئب كما أنَّ  ٬باعتغواء الشيطان لهُ 

ماان وعااائل الداللااة علااى المنااع ؛ألنَّ التشاابيه بالصااور  القبيحااة والمرفوضااة تأباااه وهااذا التشاابيه 

 ...: منصوب بفعل مضمر (إيَّاو))). النفو  البشرية وتدعو إلى أاذ الحيطة والحذر من اقترافه

                                                           
ن ار : توضايح يُ ،و113-112دالالت التحذير واإلغاراء فاي نهاج البالغاة ، )أطروحاة دكتاوراه ماطوطاة(:  (3)

 . 322- 1/321نهج البالغة : 

 .449-1/448: )عبا  الموعوي(:  يُن ر : شرح نهج البالغة (4)

 .127/184خ  : البالغة نهج (1)

 .135/ 3)البحراني( : ٬شرح نهج البالغة  (2)
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، ومعنى التركيب ال تتفرقوا وابتعدوا عن الفرقة (3)(( الفرقة واأحذ روكم نفوعوا : أحذ ر هتقديرو

 وح رهما. في هذا العياق أراد منع الفرقة والتفرق ، فاإلمام 

: الدالاة علاى المناع فاي تعبيار نهاج البالغاة قولاه  (إيَّااكم)ب التحاذيرمواضاع  نوم

 .(4)((إي اكم وتهَيَع األخالق وتصريفها واجعلوا اللُان واحداً ))

إي اكم وتهَيَع األخالق ) التحذيرذا التعبير تركيب في ه اإلمام  اعتعمل

والاطاب موجه للجمع بداللة ميم الجمع ، إذ منع اإلمام للداللة على المنع والح ر،  (وتصريفها

 وهو يصلح  من إرااء اللعان ومنع ، عن تحطيم كمال األاالق بمعول النقد ونهى ،

جاء بلف   منعال أنَّ لح  يُ تركيب هذا ال ومن،  هِ تول ْقل قِ من شر ِ اللعان  منعألن يضرب في ال

الضمير )إيا( وما أضيف إليه من ضمير جمع الاطاب)كم(، منصوبًا بما أنابه االعتعمال عنه 

 حقيقة نصبه تقتضي تقدير فعل وصورته تلك. والذي يمكن تقديره بك)تجن بوا(؛ ألنَّ 

من هدم األاالق وتغييرها عما هي عليِه من آداب الشاري والُعانن   ونهي فهذا تحذيٌر )) 

وحقيقتاه تقادير فعال  ٬وانتصاب ) تهزيع( علاى التحاذير )) قال ابن ابي الحديد: ٬ (5)((ةالصحيح

والواو عاوٌ, عان الفعال  ٬إي اكم( قائم مقام أنفعكم ف) ٬وصورته : جنب وا أنفعكم تهزيع  األاالق 

 .(1)((الُمقدَّر

ي (  ، وهاايِ مصاادٌر للفعاالِ  )ت ْهِزيااع( وردْت فااي الاانَّد ِ كلمااةُ و    اازَّ ،  مضااعَّف العااينِ )ه 

ْقتُاه(( وتعني في اللضغة : فرَّ عُت الشَّيء  ،))وه زَّ
)ت ْفِعيال( الدَّالليَّاِة فاي اللضغاة  . ومان معااني ِصايغةِ (2)

 .(3)التَّكثير ، العربيَّةِ 

ه يريد بذلك تاذكير الصاادق باالاطر الاذي يتعار, إذ إنَّ  المراد من كالم اإلمام و      

هو كذب ولو مر  واحد . فالصادق إذا كذب مر   انكعر صدقه كما ينكعر أي شيء  له صدقه إنْ 

                                                           
 .1043/  3الديباج الوضي :  (3)

 .176/253خ : البالغة نهج (4)

 .190دالالت التحذير واإلغراء في نهج البالغة ، )أطروحة دكتوراه ماطوطة(: (5)

المباحع النحوية في شرح نهج البالغة البن أبي  ن ر :يُ  و ٬ 29/ 10: (ابن أبي الحديد) ٬شرح نهج البالغة  (1)

 )رعالة ماجعاتير، م(2007 -هك 1428، جامعة الكوفة ، كلية اآلداب ، ) عجاد عبا  حمز  ٬الحديد المعتزلي  

 .238: (ماطوطة

 .51/4662)هزي(: لعان العرب  (2)

 .39:  الراجحي ، عبدهيُن ر : التطبي  الصرفي  (3)
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، وبهذا ير   (4)  واحد . وكذلك النفاق والتلون فهما لونان من ألوان الكذبوقع على األر, مرَّ 

فالملحو  مان  عن الوقوي في الاطأ. ومنعهالتقو  ال تكون نافعةً إال  مع حب  اللعان  اإلمام أنَّ 

 ب والنفاق .ذا العياق هو منع تحطيم األاالق بالكذر في هذية تركيب التحدالل

على المنع في تعبير نهج البالغاة  الدال (إيَّاكم)ب كيب التحذيرتر اإلمام  أعتعملو

 .(5)((فإي اكم والتلوَن في دين هللا )): قوله في 

، للداللااة علااى المنااع  (هللاإي اااكم والتلااوَن فااي دياان ) التحااذيرتركيااب  اإلمااام أورد  

ن ونهاى ما والاطاب موجاه للجماع بداللاة مايم الجماع ألداء معناى المناع ، إذ مناع اإلماام 

مان ومناع  .(6)ذلاك يعاتلزم الفرقاة ؛ فإنَّ  ، وكنى به عن منافقة بعضهم لبع, التلون في دين هللا

  ماان التقلااب والتذبااذب فااي أحكااام الشااري منااعو ٬عاادم الثبااات علااى  الاا   واحااد فااي أماار الاادين 

وحذ ر مان  ٬ (7)المناف  ال يعتقيم على رأي واحد إلى التحذير من النفاق ؛ ألنَّ  منعومرجع هذا ال

االاتالف في أمر الدين  وإ هار شيء وإبطان غيره وهو من قولهم :  فالن يتلون ألواناً إذا كان 

  .(1)ال يقف على ال  واحد

عان  اامتنعوالاذي يمكان تقاديره باك) (كميَّااإ)جااء بلفا   مناعال أنَّ لحا  يُ تركيب هذا الومن 

 حقيقة نصبه تقتضي تقدير فعل وصورته تلك. ؛ ألنَّ  (التلون

 :  قولاهفي نهج البالغة تعبير في على المنع  لدالا (إيَّاك)ب ب التحذيركيتر وردو

: (( , ِِّ َُا َمُهنَّ إِّلَى َوْ نَوإِّيَّاَك َوُمَشاَوَرةَ الن ِّ َْ  (2)(( فَإِّنَّ َرأَيَُهنَّ إِّلَى أَْفن , َوَع

ِِّ ) ذيرذا التعبير تركياب التحافي ه اإلمام  اعتعمل اا َُ ( للداللاة إِّيَّااَك َوُمَشااَوَرةَ الن ِّ

ه المشااور  لماا فيهاا ماان ذالشاديد مان هاا ذيرالتحا علاى المناع والح ار ، فايُلح  ماان قولاه 

ا التركيااب المتماعااك القااائم علااى أعاالوب ذالعزيمااة ، فااالمنع واضااح فااي هااضااعف الاارأي ووهاان 

ر مان مشااور  ذي( الموجه إلى المااطب المفرد بغية تجنب ما انطاو  علياه التحاإِّيَّاكَ بك) ذيرالتح

                                                           
 .178يُن ر : روائع نهج البالغة ، جورج جرداق :  (4)

 .176/255خ : البالغة نهج (5)

 .366 /3: )البحراني( البالغة نهج شرح : يُن ر (6)

 .200/ 10: بيب هللا الاوئي ، حيُن ر : منهاج البراعة في شرح نهج البالغة  (7)

 .4/1512يُن ر : الديباج الوضي :  (1)

 .31/405ر نهج البالغة : (2)
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المشااور  تقاوم  ير ؛ ألنَّ ذا التحاذالنعاء ، وفي كالمه مان األبعااد النفعاية والعاطفياة ماا يُفعار ها

 والح  والثبات على اليقين وتجانب الزيغ والميل والهو  والضالل . على الموضوعية

يحذر  الدالة على المنع في تعبير نهج البالغة قوله  (إيَّاكم)ب ومن تراكيب التحذير

  .(3)((إي اكم والتدابَر والتقاطَع  )):من التدابر والتقاطع 

( للداللاة إي اكم والتادابَر والتقااطعَ ) ذيرذا التعبير تركيب التحفي ه اإلمام  اعتعمل

 والاطاب موجه للجمع بداللة ميم الجمع ألداء معناى المناع ، إذ مناع اإلماام  ،على المنع 

،  (4)ه يوجاب العاداو  والمقات وعاوء ال ان والتاااذلنَّاالتادابر والهجار والقطيعاة ؛ أل نعا ونهى

ۇئ  ۆئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ چ المعنى القرآناي :ا يتطاب  مع ذويال  العداو  والبغضاء بين المجتمع وه

مفُعااول لفعال محااذوف  :إيااكم و { 2المائاد : } چۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی   

والتقاادير : احااذروا التاادابر  والتقاااطع ، أو أحااذركم ماان التاادابر  ٬وجوباااً منصااوب علااى التحااذير 

نَّبوا أنفعكم التدابر  والتقاطع والتقاطع ، أو ج 
(1). 

الدالااة علاى المنااع فااي تعبيار نهااج البالغااة قولااه  (إيَّاااك)ب تراكيااب التحاذيرمواضااع ومان 

 :(( والتشابه باهِّ فاي جبروتاه , فاإن  هللا يُاذل كالَّ جباار ,  ٬إياك وُمُاماة هللا في عظمتاه

  .(2)((ويهين كلَّ ُمختال 

( وُمُاااماة هللا فااي عظمتااه إيَّاااك) ذيرذا التعبياار تركيااب التحاافااي هاا اإلمااام  ورد  أ

والاطاااب موجااه للمفاارد بداللااة ضاامير المفاارد ألداء معنااى المنااع ، إذ منااع  ،للداللااة علااى المنااع 

والمعااما  : مفاعلاة مان العامو ،  ٬تترد  بالكبرياء ؛ ألنه رداء هللا  نْ عن أ ونهى اإلمام 

كونهماا ل، ونفار عان ذلاك  والتجبرعن التع يم  ونهى .(3) من عما : إذا ارتفع وعال ٬وهو العلو 

ً  معاما  وفي الند ذاته يبين  .أي: دي التعا م فإنَّه جهل وعفه والع مة   وحده .(4)به ، وتشبها

ومن القرائن العياقية التي تعطي زياد  فاي معناى أعباب المنع ومضار هذا العمل  اإلمام 

                                                           
 .47/422ر : المصدر نفعه (3)

 .118/  20حبيب هللا الاوئي :  ٬يُن ر : منهاج البراعة في شرح نهج البالغة  (4)

 . 337/ 5يُن ر : في  الل نهج البالغة :  (1)

 .53/428ر : البالغة نهج (2)

 .5/2511والديباج الوضي :  ،20/164حبيب هللا الاوئي: ،  يُن ر : منهاج البراعة في شرح نهج البالغة (3)

 . 5/378وفي  الل نهج البالغة : ، 5/143)البحراني(: البالغة نهج شرحيُن ر :  (4)
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( وتوكياد هاذا كالَّ جباار , ويهاين كالَّ ُمختاالفاإن  هللا يُاذل المنع والح ار اإلاباار بجملاة الابار )

  ( وهذه الجملة تبين معاوئ عمل معاما  هللا والتشبه به.إنَّ الابر بأدا  التوكيد )

الدالااة علاى المنااع فااي تعبيار نهااج البالغااة قولااه  (إيَّاااك)ب تراكيااب التحاذيرمواضااع ومان 

 : ((أْدعاى لنقماة وال أعظام لتبعاة وال  إيَّاك ٌِ ل ها فإنه ليس شاي والدماِ وُفكها بُير حِّ

  (5)((أَحرى بَوال نعمةٍّ وانقطاِ مدةٍّ من ُفك الدماِ بُير َحقها 

والاادماِ وُاافكها بُياار  إيَّاااك) ذيرذا التعبياار تركيااب التحاافااي هاا اإلمااام  اعااتعمل  

ل ها والاطاب موجاه للمفارد بداللاة ضامير المفارد ألداء معناى المناع ، إذ  ،( للداللة على المنع حِّ

إيااك : مفعاول باه لفعال و .(6)من الداول في الدماء وعافكها بغيار حا   منع ونهى اإلمام 

 .(7): اتِ  نفعك واحذر الدماء وعفكهاوالتقدير ٬التحذير 

قصااو  وهااي ال لضاارور  ماان عاافك الاادماء إ  شاايء أبغاا, إلااى اإلمااامالو)) 

يأاذ الجاني بعقوبة  عامله أنْ  اإلمام  ومن هنا حذر ٬للقضاء على العنف  عنفاعتعمال ال

وصيانة ً  ٬حقناً للدماء   ٬ها تعتوجب عقوبة القتلوأنَّ  ٬القتل إال بعد  تقدير الجناية بميزان العدل 

وإنَّ عفك الدماء جريمة يعاقب االعالم مرتكبها بالقتل  .(1)((وتحقيقاً لرمن واالعتقرار ٬لرموال 

 المائد } چپ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  چ  في الدنيا وبالنار في اآلار  قال تعالى :

 :32} . 

الدالااة علاى المنااع فااي تعبيار نهااج البالغااة قولااه  (إيَّاااك)ب تراكيااب التحاذيرمواضااع ومان 

  :((هُ َطْيَرةُ من الشيطان فإنَّ  لُضبوا إيَّاكو))(2)  

( للداللة علاى المناع لُضبوا إيَّاكو) ذيرذا التعبير تركيب التحفي ه اإلمام  أورد  

ونهاى   والاطاب موجه للمفرد بداللة ضمير المفرد ألداء معنى المناع ، إذ مناع اإلماام  ،

المعناى أنَّ اإلنعاان عناد الغضاب )) الغضب يقتضي اإلعاء  إلاى اإلنعاان  و ألنَّ  ؛ عن الغضب
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ومان  ، (3)يصيُر أُلعوبة بيد الشيطان يملكه ويتمكن منه وال يدي له قو ً ، وال عقاالً ،وال إراد ً ((

هُ َطْيااَرةُ ماان فإنَّااالقاارائن العااياقية التااي تعطااي زياااد  فااي معنااى المنااع اإلابااار بجملااة الاباار )

والملحاو  مان .( وهذه الجملة تبين معناى الغضاب إنَّ ( وتوكيد هذا الابر بأدا  التوكيد )الشيطان

له  الغضب داللة هذا التركيب هو منع الغضب والتقدير ابتعدوا عن الغضب أو ال تغضبوا ؛ ألنَّ 

 آثار علبية على حيا  اإلنعان .

الدالااة علاى المنااع فااي تعبيار نهااج البالغااة قولااه  (إيَّاااك)ب تراكيااب التحاذيرمواضااع ومان 

  :(( َك َوإِّيَّاااَك َوُمَصااادَقَةَ يَاا  األْحَمااقِّ , فَإِّنَّاهُ يُريِّاادُ أَْن يَْنفَعَااَك فَيَُضاارَّ
بُنَاايَّ , إِّيَّاااَك َوُمَصااادَقَةَ

رِّ  يلِّ , فَإِّنَّهُ يَْقعُدُ َعْنَك أَْحَوَج َما تَُكوُن إِّلَْيهِّ َوإِّيَّاَك َوُمَصادَقَةَ اْلفَاجِّ َوإِّيَّااَك , فَإِّنَّهُ يَبِّيعَُك بِّالتَّافِّهِّ  اْلبَخِّ

ََُّراب َوُمَصادَقَةَ اْلَكذَّابِّ  يدَ  , فَإِّنَّهُ َكال ُب َعلَْيَك اْلبَعِّ يبَ  يُقَر ِّ دُ َعلَْيَك اْلقَرِّ   (4))) , َويُبَع ِّ

والاطااب موجاه  (إيَّااكأكثار مان تركياب تحاذير باك)ذا التعبيار في ه اإلمام  أورد  

 األحم  من مصادقة  للمفرد بداللة ضمير المفرد ألداء معنى المنع ، إذ منع ونهى اإلمام 

عبب هذا المنع باإلابار عن كل  اإلمام وفي العياق نفعه يبين  البايل والفاجر والكذابو

فقد أابار أنَّ مصاادقة ( إنَّ وتوكيد هذه الجملة الابرية بأدا  التوكيد )تركيب تحذير بجملة ابرية 

األحم  فيها ضرر عليك ، ومصاادقة البايال تمنعاك مان حاجتاك ، ومصاادقة الفااجر تضارك ؛ 

ألنَّه يبيعك بالتافه ، ومصادقة الكذاب ؛ ألنَّه كالعراب وفي هذا التشبيه يرعم صاور  للمتلقاي أنَّ 

ر  مضار  يجاب جميع هذه الصفات وهي الحم  والفجور والبال والكذب مذمومة ممنوعاة ضاا

  ، وهذا اإلابار بهذه الجمل فيه زياد  وتوكيد لمعنى المنع لهذه التراكيب التحذيرية .اجتنابها 
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 - :(والفعل المضارِ أنْ )من والمصدر المؤول  (إيَّاك)التحذير بـ:  ب

 : الدالة على المنع فاي تعبيار نهاج البالغاة قولاه  (أنْ  إيَّاك)ب تراكيب التحذير من        

ْناادَ  )) االَةِّ َوعِّ هِّ َعلَااى اَلص ِّ ْناادَ َصااْرمِّ يااَك عِّ ااْن أَخِّ ااَك مِّ َُ ااْل نَْف يَّااةُ اَللََّجاااجِّ اِّْحمِّ َوإِّيَّاااَك أَْن تَْجَمااَح بِّااَك َمطِّ

ْنا ِّ َوعِّ هِّ َعلَاى اَلادُّنُو  ْنادَ تَبَاُعادِّ هِّ َعلَاى اَْلبَاْذلِّ َوعِّ ْندَ ُجُماودِّ هِّ َعلَى اَللُّْطفِّ َواَْلُمقَاَربَةِّ َوعِّ اُصدُودِّ دَّتِّهِّ دَ شِّ

هِّ َعلَى اَْلعُْذرِّ َحتَّى َكَْنََّك لَهُ َعْبدٌ َوَكَْنَّهُ ذُو نِّْعَمةٍّ َعلَْيَك َوإِّيَّااَك  ْندَ ُجْرمِّ أَْن تََضاَع ذَلِّاَك َعلَى اَلل ِّينِّ َوعِّ

َْيرِّ أَْ لِّهِّ  هِّ أَْو أَْن تَْفعَلَهُ بُِّ عِّ   .(1)((فِّي َغْيرِّ َمْوضِّ

يَّااةُ ) التحااذيرذا التعبياار تركيبااي فااي هاا اإلمااام  اعااتعمل  َوإِّيَّاااَك أَْن تَْجَمااَح بِّااَك َمطِّ

هِّ )وَ  (اَللََّجاجِّ  اعِّ والاطااب موجاه للمفارد  للداللاة علاى المناع ، (إِّيَّاَك أَْن تََضاَع ذَلِّاَك فِّاي َغْيارِّ َمْوضِّ

أن تغلباك الاصاومات  مان بداللة ضمير المفرد ألداء معنى المنع ، إذ منع ونهاى اإلماام 

وكذلك منع ونهى عن وضع الشيء في  ،(2)والُمنازعات فال تملك نفعك من الوقوي في مضارها

 غير موضعه مع األاو  .

ن يكاون اللجااج أمان  منعراد الأو ٬مره أجمح الفر  براكبه إذا االفه في مراده ولم يملك و

الانف   هاو : كافض  والمعناى ٬قة والشجار طامحين باإلنعاان إلاى المكااره العايئة والماداال الضايَّ 
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اللجاج باإلنعان وأثبت له  اإلمام وشبَّه ، (3)ها عن الورد في الاصومات والمنازعاتوزمض 

المطية وهي المركب والمقصود أنَّ مطية اللجاج قد تغلب علاى اإلنعاان فاال يقادر علاى انقيادهاا 

 .(4)وفيها هالكه

 منااعال ( مااوطن الشاااهد ، واعااتعمل اإلمااام تضااع اك أنْ تجمااح , وإيَّاا اك أنْ إيَّاا)فااك

اعاتعمله باال )واو(  ، ونار  أن  اإلماام (والفعال المضاارِ أنْ والمصدر المؤول ) (اكإيَّ )بك

والمعناى ال تغلباك الاصاومات والمنازعاات ، وال تضاع الشايء فاي ،  (تفعال اك وأنْ إيَّ فلم يقل )

 غير موضعه في التعامل مع األاو  .

        

 : الدالة على المنع في تعبير نهج البالغاة قولاه  (أنْ  إيَّاك)ب تراكيب التحذير ومن

  .(1)((تُوجف بك مطايا الطمع فتُوردك َمنا ل الَهلكة  نْ أإي اك  ))

 (تُوجاف باك مطاياا الطماع نْ أاك إيَّافي هذا التعبير تركيب تحذير بك) اإلمام أورد  

 نع ونهى والاطاب موجه للمفرد بداللة ضمير المفرد ألداء معنى المنع ، إذ منع اإلمام 

ك ماان منعااأي : أض  ٬جمااع منهاال وهااو المااورد  والمناهاال : ٬العااير العااريع  :واإليجاااف اإليجاااف 

يعابب وذلك ؛ ألنَّ الطماع دائمااً  يلقيك في الهالك وإي اك أاد  بهذه الوصيةالطمع  نَّ الطمع ؛ أل

إيَّااك أْن توجاف باك والملحو  من هاذا التعبيار داللاة تركياب التحاذير ).(2)إذالل اإلنعان وهالكه

( على منع الطمع ، والمعنى ابتعد عن الطمع وامتنع عنه ؛ ألنَّ الطمع له آثاٌر علبية مطايا الطمع

 على حيا  اإلنعان .

قولااه فااي علااى المنااع فااي تعبياار نهااج البالغااة  الاادال (أنْ  إيَّاااك)ب كيااب التحااذيرتر وردو

 : ((  َنَ  تَْذُكرَ  أَنْ  إيَّاك ً  يَُكونُ  َما اْلَكاَلمِّ  مِّ كا كَ  َعنْ  ذَلِّكَ  َحَكْيتَ  َوإِّنْ  , ُمْضحِّ  .(3)(( َغْيرِّ

نَ  تَْذُكرَ  أَنْ  إيَّاكَ ) التحذيرذا التعبير تركيب في ه اإلمام  اعتعمل  يَُكونُ  َما اْلَكاَلمِّ  مِّ

 ً كا  والاطاب موجه للمفرد بداللة ضمير المفرد ألداء معنى المناع ، إذ مناع اإلماام  (ُمْضحِّ
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ً  أنْ  نع ونهى  .(4)ةلاذلاك مان شاغل أربااب الهازل والبطا ؛ ألنَّ  يذكر من الكالم ماا كاان مضاحكا

وعبب النهي أنَّ في هذا الكالم ذكر لعيوب بعا, الناا  التاي ال يحاب أصاحابها أْن تاذكر وهاذا 

 من موارد الغيبة التي نهى ومنع منها الشري.

( وهذا الضمير هو بادل مان الفعال )نائاب اكماك , إيَّ إيَّ اإلمام اعتعمل ) م أنَّ ا تقدَّ ممَّ  ح ُ ليُ 

تحذير شديد ونهي صارم منع وعن ذكر الفعل هو  بدالً  الضميربهذا والمنع التحذير  نَّ أعنه( ، و

ً  نَّ إ ثُام، وهو أكثر وطاأ  علاى العاامع ، ال مرونة فيه  مان مقارباة المحاذر مناه ؛ لاذلك  فياه منعاا

، وهذا األعلوب  التفرق ، عفك الدماء وغيرهامع المواضع المهمة نحو :  اإلمام اعتعمله 

 .  ول الفعل ال مصاحبتهعن مقاربة حصشديد صارم ينهى 

 

ً اا  , فقد جاِ على ضربين : التحذير بفعل التحذير  -: لاا

 (احذروا)التحذير بفعل األمر  - أ

  (أحذركم)التحذير بالفعل المضارِ  - ب

 : قولاه الدال على المنع في تعبير نهج البالغاة تحذير بفعل األمر ال ومن مواضع

َطةَ ,))  َطةَ  اْحذَُروا الذُّنُوَب اْلُمَور ِّ خِّ ُْ    (1)(( َواْلعُيُوَب اْلُم

َطاةَ )تحذير التركيب  تعبيرفي هذا ال مام اإلاعتعمل      بفعال  (اْحذَُروا الاذُّنُوَب اْلُمَور ِّ

 اويح رها اويمنعها ذنوب المورطة ، والعيوب المعااطةال للداللة على منع جمعاألمر الموجه لل

وجاااء التحااذير  ، والمحااذر منااه الااذنوب  الاانف  تبعااات هااذه الااذنوب والعيااوب كبياار  علااى؛ ألنَّ 

احااذروا الاااذنوب  المهلكاااة التااي توقاااع االنعاااان فااي الهلكاااة والمعاصاااي ))بالفعاال )احاااذروا( أي 

ا يعطاي هاذا التركياب تأكياداً وزيااد ً فاي داللاة  .(2)((المعاطة التي توجب العاط والغضب وممَّ

الاذنوب بالمورطاة والعياوب  م المنع هو وصف هذه الذنوب والعيوب ، فقاد وصاف اإلماا

 بالمعاطة لما لهذا الوصف لد  المتلقي من التنفير والتشنيع لهذين العملين .
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قولاه علاى المناع فاي تعبيار نهاج البالغاة  الادال مضااريفعال الالتحاذير بال ومن مواضاع

 :  (( ٌنََّهااا ُحْلااَوة ُرُكُم الاادُّْنيَا , فَإِّ ن ِّي أَُحااذ ِّ ااا بَْعاادُ فَااإِّ ةٌ , ُحفَّااْت بِّالشَّااَهَواتِّ , َوتََحبَّبَااْت أَمَّ اارِّ َخضِّ

يَّنَاْت بِّااْلُُُرورِّ , الَ تَادُوُم َحْبَرتَُهاا ََ لَةِّ , َوَراقَاْت بِّاْلقَلِّيالِّ , َوتََحلَّاْت بِّاالَْماالِّ , َوتَ , َوالَ تُاْؤَمُن  بِّاْلعَاجِّ

اَرةٌ , َحائِّلَةٌ  اَرةٌ َضرَّ ائِّلَةٌ  فَْجعَتَُها , َغرَّ   (3)(( نَافِّدَةٌ بَائِّدَةٌ , أكَّالَةٌ َغوالَةٌ ،  ََ

 جمااعالموجااه لل مضاااريفعاال الالتحااذير بالتركيااب  تعبياارفااي هااذا ال أورد  اإلمااام 

الوقوي في حبائال الادنيا وشاهواتها ؛ ألنَّهاا كثيار  التغريار والااداي وكثيار  الضارر من  ذيرللتح

لكال مغرياات الادنيا مان المحرماات التاي تاؤدي وفي هذا منع ، (4)تأكل كل شيء بأقنائها وتهلكه 

وجاااء التحااذير بالفعاال  مغريااات الاادنيا ماان المحرمااات، والمحااذر منااه  باالنعااان إلااى الهااالك

 ابتعدوا عن المحرمات وامتنعوا عنها وال تقربوا لها .( أي كماحذر)

ا يعطي هذا التركيب أكثر داللةً  في هذا   مام المنع اعتعمال اإلفي معنى  اً وتأكيد وممَّ

ارةٌ  ) التعبير صيغ المبالغة ارةٌ وَغرَّ الة ٌ وأكَّالة ٌ وَضرَّ  ٬أي كثير  الغرور والضرر لإلنعان  (َغوَّ

تجارهم  ألنَّهاا؛ وهي كثيار  الضارر لهام  ٬فهي كثير  الغُُرور بما تُ هر من أمور تُعجب النا  

الاة ٌ، و(1)وتُفاوت علايهم المناافع الحقيقياة فاي اآلاار  ٬إلى النار بملذاتها المؤقتة  أي  :أكَّالاة ٌ َغوَّ

ها كثير  األكل واالغتيال للنا  مثل العبع العقور الذي يأكل النا  ويهلكهم بغتة ً من حيع ال نَّ إ

الةٌ و ٬(2)يدرون وال يشعرون ا له ي غُوله يقال  ٬: أي كثير  الغ ول  غ وَّ أه لكهُ وأاذهُ من حيع لم  ٬غ 

ي درِ 
(3). 

الادنيا  لماا ب ايَّن أنَّ  ه ألنَّا اعاتعمال صايغ المبالغاة  وذلاك ؛وهذا العاياق يعاتوجب 

ا تحببت إلى النا  لكونها لاذ  عاجلاة والناا  مولعاون هأنَّ و ٬حلو  اضر  أحاطت بها الشهوات 

هاا تزينات وأنَّ  ٬الدنيا قد أعجبت النا  بمتاعهاا الزائال القليال  وأنَّ  ٬بحب العاجل ونعيان اآلجل 

كاالض ذلااك اقتضااى اعااتعمال صاايغ المبالغااة للداللااة علااى أن الاادنيا كثياار   ٬للنااا  باآلمااال الزائفااة 

                                                           
 .111/164خ نهج البالغة : (3)

 . 203-2/202يُن ر : توضيح نهج البالغة : (4)

)كتااب 1/270وشارح مفاردات نهاج البالغاة :  ٬ 2/296:  (عباا  الموعاوي) ٬يُن ر : شارح نهاج البالغاة  (1)
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ات ذ، والمنع في هذا العياق للمحرماات فاي هاذه الادنيا والملا لغرور لإلنعان كثير  اإلضرار بهِ ا

 المحرمة.

قولاه الدالة على المنع في تعبيار نهاج البالغاة تحذير بفعل األمر الكيب اترومن مواضع 

 : (( فيااه الَلااَال وتشاايُب فيااه احااذروا يوماااً تُفحاا  فيااه األعمااال ويكاااُر  عبااادَ هللا

 .(4)((األطفال

 (احذروا يوماً تُفح  فياه األعماال)تحذير التركيب  تعبيرفي هذا ال أورد  اإلمام 

علاى الناا   ويمناع العقااب ياوم القياماة  مان  يحاذر االماام  جماعاةالموجاه للبفعال األمار 

إلى   عمد اإلمامالمحرمات واألعمال التي تؤدي باإلنعان إلى الاوف من يوم القيامة ، و

من تصاوير وتجعايم لهاذه ))( لما في ذلك تشيب ٬يكاُر  ٬تُفحُ  اعتعمال األفعال المضارعة ) 

 .(5)((العامعاألحداع في ذهن 

ها معايناة ُمشااهد  ففي اعتعمال األفعال المضارعة إحضار وتصوير لتلك األحداع وكأنَّ 

فاي النفاو  فإذا تقررت صور هذه األحداع في الذهن أثارت فزعاً واوفاً ورعباً  ٬تحدع اآلن 

فتكاارار صاايغة المضاااري زادت المتلقااي إحعاعاااً بتصااوير الحاادع ،  ماان تلااك األحااداع الجعااام

وبهاذا يكاون االبتعااد واالمتنااي عان هاذه  ما يراه ويعاينه في الواقاعه فكأنَّ عتحضاره في مايلتوا

 محرمات أكثر اعتجابة لد  المتلقي وكذلك االعتعداد له والعمل .ال

 : قولاه فاي تعبيار نهاج البالغاة  الادال علاى المناع مضااريالفعل التحذير بال ومن

بَادَ هللاِّ )) يُكْم عِّ ُرُكْم أَْ َل الن ِّفَاقِّ  بِّتَْقَوى هللاِّ ,  أُوصِّ لُّونَ  :, فَإِّنَُّهمُ  , َوأَُحذ ِّ الُّوَن اْلُمضِّ الُّوَن  الضَّ ََّ , َوال

لُّوَن  َِّ  .(1)((اْلُم

ُرُكْم أَْ َل الن ِّفَاقِّ ) تحذيرذا التعبير تركيب الفي ه اإلمام  اعتعمل للداللة  (َوأَُحذ ِّ

 ويح رمرافقتهم ويمنع أهل النفاق من  يحذر االمام  جماعةموجه للعلى المنع ، والمنع 

إلى  ))وعمد اإلمام عبب المنع في العياق نفعه  التعامل معهم ويبين اإلمام 

لونفإنَّ  )):  القفالجملة االعمية اعتعمال  الون الُمضِّ حين أراد تبيان الحالة الحقيقية  ((هم الضَّ

:  القف الجملة الفعليةاعتعمل و. التي عليها المنافقون وما انطوت عليه عرائرهم من عناد  ثابت  

                                                           
 .157/222خنهج البالغة :  (4)

 .217-216القرآن الكريم : يُن ر : اإلعجاز الصرفي في  (5)
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(( ً ً ويَفتتنون افتتانا حين أراد إبراز الطبيعة ال اهر  في القدر  على التغيير  ((يتلونون ألوانا

يؤكد داللة المنع في هذا التعبير ويزيده قو ً  وهذا اإلابار .(2)((وال هور في أكثر من شكل

 وشد ً لما للنفاق من آثار علبية في المجتمع .

 : قولاه الدال على المنع في تعبير نهج البالغاة تحذير بفعل األمر ال ومن مواضع

ٌِ , الَ يَدُوُم َرَخاُؤَ ا ,  فَاْحذَُروا الدُّْنيَا فَإِّنََّها غدَّارةٌ ))  و َُ َُةٌ نَ ٌِ , ُمْلبِّ يَةٌ َمنُو ٌِ , ُمْعطِّ اَرةٌ َخدُو َغرَّ

ي َعنَاُؤَ ا , َوالَ يَْرُكدُ باَلَُؤَ ا  .(3)(( َوالَ يَْنقَضِّ

للداللة على المنع ،  (فَاْحذَُروا الدُّْنيَا) تحذيرذا التعبير تركيب الفي ه اإلمام  أورد           

 جمعتحذير بفعل األمر الموجه للالتركيب ب تعبيرفي هذا اليؤكد التحذير من الدنيا  فاإلمام 

تفترعهم وتغر النا  ببع, حالوتهاا فيغتارون  بأهلهار غدنَّها كثير  ال))فإالدنيا ؛ من  يحذرفهو 

وفاي حقيقتهاا بها كما أنَّها تادي أهلها فت هر لهم ااالف ماا تابطن ، ت هار لهام لينهاا وحالوتهاا 

لاى هاذا أشاار القارآن الكاريم بقولاه إ، و(1)تبطن القعاو  والمرار  فهي ت هر االف ماا تابطن ((

، فيُلح  من هذا التحذير داللة االمتناي  { 185آل عمران: } چڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   چتعالى : 

 عن الملذات والشهوات المحرمة في الدنيا .

ا يعطي هذا التركيب  فاي  اعاتعمال االماام اً في معنى المنع وتأكيد أكثر داللةً وممَّ

ى تكثيار الفعال وتجادده ( للداللاة علافَعَّاالصايغة )و ( ارةارة و غرَّ غدَّ ) هذا التعبير صيغ المبالغة

  ٬زمااة لهااا ال تنفااك عنهااا الغاادر والغاارور حرفتهااا وصاانعتها المال وكااأنَّ ، ( 2)عليااه  واالعااتمرار

داللية متمثلةُ في تكثيار الفعال  ) ف عَّال( في الجملة لها إضاء  اعتعمال صيغة ذلك فإنَّ  لىع زياد ً 

وِوَمنُوِ و َخدُوِوكذلك أعتعمل صيغ المبالغة )  ،( 3)وتكرار وقوعه لغر, تأكيده للعامع َُ  نَا

( يدل على الديمومة والكثر  والقو  ، وهذه األلفا  مترادفة تُعطي كلضهاا معناى المبالغاة فَعول)فك( 

، وال  كثير  المنع لحوائج اإلنعان :َمنُوِ , و أي كثير  الاداي لإلنعان كثير  المكر بهِ  : َخدُوِف

                                                           
األثار القرآناي يُن ر : و ،86-85دالالت التحذير واإلغراء في نهج البالغة ، )أطروحة دكتوراه ماطوطة(:  (2)
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وِ )و شيئاً إال  منعتاه بعاد ذلاكتعطي يوماً  َُ ماا تُلبعاهُ مان  أي كثياراً ماا تنازي مان اإلنعاان : (نَا

، وبهذا تتضح داللة تركياب التحاذير فاي هاذا التعبيار علاى  (4)اللبا  والرياش والمال والعلطان

 المنع .

 )) : قولاه على المنع في تعبير نهج البالغة  الدال مضاريفعل الالتحذير بال ومن

ةِّ  رَّ ياً فِّي غِّ ُرَك أَْن تَُكوَن ُمتَمادِّ يَرةِّ األْمنِّيَّةِّ ,  َوأَُحذ ِّ َُّرِّ  (5)(( ُمْختَلَِّف اْلعاَلَنِّيَةِّ وال

يااً فِّاي ) تحاذيرذا التعبيار تركياب الفي ه اإلمام  اعتعمل   ُرَك أَْن تَُكاوَن ُمتَمادِّ َوأَُحاذ ِّ

ةِّ  رَّ من االغتارار والتماادي  المتماديمعاوية يحذر  فاإلمام للداللة على المنع ،  (األْمنِّيَّةِّ  غِّ

في األماني الباطلة واألهواء الكاذبة بأْن تطلب الاالفاة وتمناي نفعاك بهاا ، فإنَّهاا أمنياة باطلاة ))

وهاذا التحاذير موجاه للمفارد المااطاب ، والتحاذير  ، (1)((ورغبة فاعد  ، كما يحذره مان النفااق

ماا أراده بالمفرد بأعلوب األمر المباشر وكاف الاطاب أبلغ في الداللة على المعنى المراد وهاذا 

 الاالفة عن معاوية وح ر النفاق .  من معنى منع االمام 

 )) : قولااه الاادال علااى المنااع فااي تعبياار نهااج البالغااة تحااذير بفعاال األماار ال وورد

َُتَِّها , فَإِّنَّ اْلفِّتْنَاةَ َطالََماا أَْغادَفَْت َجالَبِّيبََهاا , َوأَْغَشاتِّ ا ألْبَصااَر فَاْحذَرِّ الشُّْبَهةَ َواْشتِّمالََها َعلَى لَْب

  (2)((ُظْلَمتَُها 

فَاْحااذَرِّ الشُّااْبَهةَ َواْشااتِّمالََها َعلَااى ) تحااذيرذا التعبياار تركيااب الفااي هاا اإلمااام  أورد   

َُتَِّها  المتمااديإلاى معاوياة  وهذا التحذير موجه كذلك مان اإلماام  للداللة على المنع ، (لَْب

وجاء هذا التحذير بفعل األمر للمااطب ، والمقصود بالشبهة هو االدعاء الكاذب والتهمة لإلماام 

   بقتاال عثمااان كمااا حااذره ماان المطالبااة بقتاال اإلمااام ؛ ألنَّ هااذه الشاابهة يقاادمها أمااام النااا

والملحاو  مان  .(3) توقع نفعك فاي االشاتباه عماداً  ويشوه بها الحقيقة عليهم وهذا نفاق اطير بأنْ 

 النفاق والشبهة لمااطرهما الكبير  على المجتمع . منع،أي هذا التركيب داللته على المنع 

                                                           
 .3/423يُن ر : توضيح نهج البالغة :  (4)

 .10/370ح نهج البالغة : (5)
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قولاه الدالة على المنع في تعبيار نهاج البالغاة تحذير بفعل األمر الكيب اترمن مواضع و

 : ((  ِّه ُِّ نَْف بُهُ لِّ ينَ  َواْحذَْر ُكلَّ َعَمل يَْرَضاهُ َصاحِّ لِّمِّ ُْ ةِّ اْلُم , َواْحاذَْر ُكالَّ َعَمالِّ  , َويُْكَرهُ لِّعَامَّ

ر ِّ  ِّ ُ ْنهُ فِّي  يُْعَمُل بِّهِّ فِّي ال تََحى مِّ ُْ بُهُ أَْنَكاَرهُ أَوِّ  اْلعاَلَنِّيَةِّ , َويُ ُُئَِّل َعْنهُ َصااحِّ , واْحذَْر ُكلَّ َعَمل إِّذَا 

ْنهُ    (4)((اعتَذََر مِّ

تركيب التحذير بفعل األمار الموجاه للمفارد ثاالع ذا التعبير في ه اإلمام  اعتعمل 

، ففي األولى يريد بتحذيره منعه عان كال عمال يرضااه لنفعاه ويكرهاه للداللة على المنع مرات 

للمعلمين ، وهو في المعنى نهي عن االعتئثار عليهم بالمكااره ولنفعاه باالايرات ، وكاذلك يرياد 

بتحذيره منعه من األعمال التي تعمل في العر ويُعتحى منها في العلن ؛ ألنَّ ما يُعتحى مناه فاي 

وهو من المعاصي ، وكذلك أراد بتحذيره منعه من األعمال التي إذا ُعئل  العلن يدل على قبحه ، 

 .(1)عنها أنكرها وأعتذر منها ؛ بعبب قبحها

 قولاه الدال على المناع فاي تعبيار نهاج البالغاة تحذير بفعل األمر ال ومن مواضع

هُ , َواْحاااذَرْ َوَوق ِّااارِّ هللاَ , َوأَ  )): َِ بَّاااا ااايَس ,  ْحبِّاااْب أَحِّ اااْن ُجنُاااودِّ إِّْبلِّ ااايٌم مِّ نَّاااهُ ُجْنااادٌ َعظِّ اْلََُضاااَب , فَإِّ

َُّالَمُ    (2)((َوال

الموجاه  (َواْحاذَرِّ اْلََُضابَ )تركيب تحذير بفعل األمر  تعبيرفي هذا ال أورد  اإلمام 

من الغضب ويمنعه ويح ره ؛ ألنَّ الغضاب جاذو  مان الناار وشاعبة  للمفرد يحذر االمام 

به يارج االنعان عن إنعانيته فيرتكب الحرام ويقتال الانف  التاي حرمهاا هللا ويهتاك من الجنون 

أحاد جناود  هاو العاياق بوصاف الغضاب مناعهذا التركياب علاى ال داللةيزيد  وما، ( 3)األعرا,

 نعان وينبغي االبتعاد عنه .لإل ( والمعلوم أنَّ الشيطان عدوٌ ابلي  )لعنة هللا عليه
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 على الَمْنع الدَّالي راخبركيب اإلتَّ ال -المبحث الرابع :

الابر في الاطاب اللغوي العربي هو ما كان من الكاالم قاابالً لعرضاه علاى الواقاع مان 

أعاليب المنع تأتي باألعاليب اإلنشائية ، بيد حيع موافقته للاارج صدقاً أو كذباً ، والمعروف أنَّ 

أنَّ التعبير عن داللة المنع قد ترد بأعلوب اإلابار فيكون المبنى للعبار  هو مبناى إابااري غيار 

أنَّ المعنى الداالي لها هو معنى إنشائي ، وبتعبير آار قد تكون العبار  إابارياة المبناى إنشاائية 

صاال للعبااار  ويكااون موقعااه البناااء التركيبااي نفعااه ماان غياار المعنااى ، فقااد يحاادع عاان المثااال األ

حدوع تبدالت داال مواقعه الُرتبية ، إذ تبقى المواقع على حالها ولكن مع هذا يحدع انزياح في 

المضمون التعبيري الكلي للتركيب فيحال من الابرية على اإلنشاائية مان حياع الداللاة ماع بقااء 

 .(1)من الصياغةالتركيب ال اهري على ما هو عليه 

                                                           
عايروان عباد ، مقاربة في دالالت األعلوب الصاريح والااروج عناه يُن ر : أعاليب المنع في الند القرآني  (1)
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 : في تعبير نهج البالغة قوله  منعالدالة على ال يةراابتراكيب اإلمواضع الومن  

اَن الادُّْنيَا َماا)) دُوا فِّاي الادُّْنيَا مِّ وَّ ََ ُِ الَهَوى , َوُطاوُل األَمالِّ , تَا  َوإِّنَّ أَْخَوَف َما أَخاُف َعلَْيُكُم : ات ِّبَا

َُُكْم َغداً  وَن بِّهِّ أَْنفُ َُ  (2)((تَُحو

ُِ )ذا التعبير تركيب الابرفي ه اإلمام  اعتعمل إِّنَّ أَْخَوَف َماا أَخااُف َعلَاْيُكُم : ات ِّبَاا

يابار الناا  أنَّ إتبااي  ، فاي هاذا الاند اإلماام للداللة على المناع  (الَهَوى , َوُطوُل األَملِّ 

الهو  وطول األمل من األمور التي ياافها عليهم ، ويوضح عبب اوفه عليهم أنَّ إتبااي الهاو  

به فيها دون الن ار إلاى  يصدهم عن الح  ويتبع االنعان ميوله النفعية التي تأمره بالملذات وترغ ِ

ن ِي اإلنعان  .(3)نفعه بالبقاء في الدنيا طويالً  حكم هللا ، وطول األمل ينعي عن اآلار  بأْن يُم 

ُِ الَهاَوى , َوُطاوُل األَمالِّ ) يرااباإلوالتركيب  ( هاو َوإِّنَّ أَْخَوَف َماا أَخااُف َعلَاْيُكُم : ات ِّبَاا

المبنااى قااد انطااو  علااى داللااة اإلنشاااء فااي داالااه فهااو تركيااب إاباااري المبنااى  يراابااإتركيااب 

 إنشائي المعنى ، وإنشائيته تكمن في داللته على النهي بمعنى ال تتبعوا الهو  وطول األمل .

( المشبه بالفعل وهي من أدوات التأكيد التي تفيد  واإلمام  أكد التركيب باألدا  )إنَّ

تأكيد المعنى في الند وهذا التركيب اإلاباري أعطى معناى المناع فاي العاياق ، أي مناع إتبااي 

 الهو  وطول األمل والكتأكيد في هذا المنع .  

العياق داللة غير صريحة ، وهي معتوحا   ذافي همنع على ال اإلاباروداللة تركيب 

  . رذي ورد فيه تركيب الابمن قرينة العياق والمقام ال

 فاي تعبيار نهاج البالغاة قولاه  منعالدالة على ال يةراابتراكيب اإلمواضع الومن 

 .(1)(( وجمعها ينفدُ وُملُكها يُُلَُب وعامُر ا يَْخربُ  ٬خير ا َ يدٌ وشرُّ ا عتيدٌ )):

وهااذه التراكيااب هااي  إاباااريأكثاار ماان تركيااب  ذا التعبياارفااي هاا اإلمااام  اعااتعمل

إابارية المبنى إنشائية المعنى فقد انطوت على داللة اإلنشاء وهذه تكمن في داللتها علاى النهاي 

بمعنى ال تكْن الادنيا أكبار والمنع عن الدنيا ومعناها )ال تتمعكوا بالدنيا وامتنعوا عن محرماتها( 

 .م وال مبلغ علمكم همك
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 ٬لكهاا يُعالُب ومُ  ٬جمعهاا ينفادُ ى اعتعمال االاباار الفعلياة فاي إل   عمد اإلمامو))

واراب عامرهاا واعاتمرار حادوع  ٬وعلب ُملكها  ٬ليُؤذن بتجدد نفاد جمعها  ؛وعامرها ي اربُ 

ارُب عامرهاا  ٬ذلك  وق ادم المعاند إلياه علاى الُمعاند  ٬ولام يقال : ينفادُ جمعُهاا ويُعالُب ُملكهاا ويا 

وإزالة الشك من ذهن من ي ن عدم حدوع ذلك في الدنيا : الجمُع  ٬لتحقي  األمر وتأكيد حدوثه 

( إذا قُاد م فاإن الانف  بعاد الفاعالالُمعاند إلياه ) فاإنَّ  ٬(2)((والعاامُر ي اارُب  ٬ُملُك يُعلُب وال ٬ينفدُ 

تُرياد  فبتقديمه تتشوق النف  لتلقي الحكم الذي ٬معرفته عتتطلع وتتشوق إلى معرفة ما جر  لهُ 

وهاذه  .(3)الاذهنكان هذا مدعا ً إلثبات الحكم لهُ وترعياه فاي  ٬فإذا ذكرته بعد ذلك  ٬إثباته لهُ  

 وتؤكده . القرائن تعطي معنى المنع عند المتلقي في هذا التعبير

:  في تعبير نهج البالغة قولاه  منعالدالة على ال يةراابتراكيب اإلمواضع الومن 

َرافٌ  )) ُْ يٌر َوإِّ َِ اْلَمالِّ فِّي َغْيرِّ َحق ِّهَ تَْبذِّ بَهُ فِّي, َوُ َو يَْرفَُع  أاَلَ َوإِّنَّ إِّْعَطا الدُّْنيَا َويََضعُهُ فِّي  َصاحِّ

ْندَ هللاِّ  ينُهُ عِّ ُمهُ فِّي النَّاسِّ َويُهِّ َرةِّ, َويُْكرِّ  (4)(( االخِّ

َه ) ريااباإلالتركيب  ذا التعبيرفي ه اإلمام  اعتعمل َِ اْلَمالِّ فِّي َغْيرِّ َحق ِّ إِّنَّ إِّْعَطا

ااَرافٌ  ُْ يٌر َوإِّ يُبااين مفاعااد إعطاااء المااال لغياار معااتحقيه  اإلمااام للداللااة علااى المنااع ، ف (تَْبااذِّ

بأنَّه تبذير إْن أُعطي لغيار أهلاه وغيار معاتحقيه ، وإعاراف إْن أعطاي  ووضعه في غير محله ،

ا لهام وكاال األمارين قبايح وماذموم وممناوي ، قاال تعاالى : ىئ  ىئ    ىئ  ی    چ  المعتحقين أكثر ممَّ

األنعااام: } چۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅچ  ، وقااال تعااالى : {27اإلعااراء: } چ    ىئ  ىئ  ىئی    یی

، وهذا التركيب إاباري في المبنى وإنشائي في المعناى وإنشاائيته تكمان فاي داللتاه علاى  {141

ال المنااع والنهااي فااالملحو  ماان داللااة هااذا التركيااب اإلاباااري المنااع لإلعااراف والتبااذير ، أي )

ا يعطي تُرفوا وال تبذروا ( أنَّ زياد  معنى المنع في هذا الند تأكيد التركيب الاباري باك)( وممَّ

ا يُعطي قو  في المنع ، زياد ً على  ذلك واإلابار باالعم ولي  بالفعل واالعم يدل على الثبات ممَّ

ير ، فهو يضعه فاي اآلاار  ويهيناه ذاالعراف والتب هذايُبين في العياق نفعه آثار  اإلمام 

ا هذاعند هللا و  التركيب على المنع . هذايزيد في داللة  ممَّ
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 : في تعبير نهج البالغة قولاه  منعالدالة على ال يةراابتراكيب اإلمواضع الومن 

َُبَّابِّينَ )) نَُّكْم لَْو َوَصْفتُْم أَْعَمالَُهمْ  إِّن ِّي أَْكَرهُ لَُكْم أَْن تَُكونُوا  , َكااَن أَْصاَوَب  , َوذََكاْرتُْم َحاالَُهمْ  , َولكِّ

  (1)(( , َوأَْبلََغ فِّي اْلعُْذر فِّي اْلقَْولِّ 

إِّن ِّااي أَْكااَرهُ لَُكااْم أَْن تَُكونُااوا ) ريااباااإلالتركيااب  ذا التعبياارفااي هاا اإلمااام  أورد   

علاى تحاريم العاب واللعان ،  للداللة على المنع ، وفي هذا التركياب ينباه اإلماام  (َُبَّابِّينَ 

وال ))للعب واللعن ؛ ألنَّ العب يثير المقابل بال فائاد  ،  هومنع والعبب في تحريم اإلمام 

 .(2)((ينفع اإلنعان ولكنه يال  العداو  من جهة ويطم  الح  من جهة أار 

إاباري في فهو ،  هماوالملحو  من هذا التركيب أنَّه يدُل على منع العب واللعن وح ر 

( ال تكوناوا ُابابينأي ) على المنع والنهيالمبنى وإنشائي في المعنى وإنشائيته تكمن في داللته 

( إنَّ تأكياد هاذا التركياب باأدا  التوكياد ) التركيب تأكياد هاذا المناع عان طريا  وكذلك نجد في هذا

( وهذا التقديم يدل على االهتمام بهام لكموكذلك في العياق تقديم وتأاير تقديم الجار والمجرور )

ا يعطي داللة على وإلعطاء الاطاب المويريد أْن يمنعهم من العب والشتم ،  هم مانعباشر لهم ممَّ

 من قبلهم . هح رولعب ا

بِّائَْس  )) : في تعبيار نهاج البالغاة قولاه  منعالدالة على ال يةتراكيب الابرالومن 

يفِّ أَْفَحُ  الظُّْلمِّ  عِّ   (1)(( الطَّعَاُم اْلَحَراُم َوُظْلُم الضَّ

( وفاي بائَس الطعااُم الحارامُ تركيبين اباريين األول ) ذا التعبيرفي ه اإلمام  أورد  

( بأعالوب الاذم داللاة علاى بائسالطعام الحارام والتعبيار بااألدا  ) هذا التركيب يذم اإلمام 

لهااذا الطعااام لمااا فيااه ماان آثااار عاالبية علااى المجتمااع ، والتركيااب  قااو  المنااع ماان االمااام 

مااد   ( وفااي هااذا التركيااب يوضااح االمااام ظلاام الضااعيف أفحااُ  الظلااماإلابااري الثاااني )

فداحة ال لم في المجتمع و لم النا  بعضهم بعضاً ويصاور  لام الضاعيف الاذي ال يعاتطيع أْن 

يدافع عن نفعه بأنَّه  لٌم ع يم وعبَّر عنه بكصيغة )أفعل( التفضيل مضافة إلى كلمة ال لم للداللة 

ااا يعطااي قيمااة دالليااة علااى القعاااو  والملحااو  ماان العااياق  علااى قااو  قاابح هااذا الفعاال وشاادته ممَّ

 والقرائن في هذا التركيب داللته على المنع ، أي منع ال لم واصوصاً  لم الضعيف .
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َ لَاَك ))  : في تعبير نهج البالغة قولاه  منعالدالة على ال يةراابتراكيب اإلالومن 

ٌ  قَالٍّ  فِّيَّ َرُجالَنِّ  ُِّ ب  َغالٍّ َوُمْب  ( 2)(( : ُمحِّ

الصافات التاي تاؤدي إلاى هاالك اإلنعاان  في هذا التركيب اإلاباري يبين اإلماام 

باأْن يرفاع اإلماام إلاى منزلاة األلوهياة ومثال هاذا  ومن هذه الصفات الغلو في حب اإلمام 

 . (3)والتقول فيه اإلنعان عاد مشركاً با  ، وكذلك بغ, اإلمام 

رجااال بااالهالك ، والهااالك نهايااة الشاايء هااذين الصاانفين ماان ال ويصااف اإلمااام 

( المتكااون ماان حاارف الجاار فاايَّ وعااقوطه ، ويُلحاا  فااي عااياق الااند تقااديم الجااار والمجاارور )

ااا يُعطااي داللااة المنااع قااو ً واهتماماااً ، أي الااذين يغااالون  والضاامير العائااد علااى اإلمااام  ممَّ

ويقولون فيه ، ومن هذا يُلح  داللة هذا التركيب اإلاباري على منع المغاال  وح رها فاي حاب 

ال تُاالوا فاي والتقول فيه واالبتعاد عان عداوتاه ومعناى هاذا التركياب اإلابااري ) اإلمام 

 (.حبي وال تتقولوا في بُضي

َغْياَرةُ )) : في تعبير نهج البالغة قولاه  منعالدالة على ال يةراابتراكيب اإلال ومن

ُجلِّ إيَمانٌ    (1)(( اْلَمْرأَةِّ ُكْفٌر , َوْغْيَرةُ الرَّ

للداللاة علاى  (َغْياَرةُ اْلَماْرأَةِّ ُكْفارٌ )ذا التعبيار تركياب اإلاباارفي ه اإلمام  اعتعمل  

يُباااين أنَّ غيااار  المااارأ  كفااار وهاااي مااان األماااور المح اااور  ؛ ألنَّاااه إْن  المناااع ، فاإلماااام 

صدرت الغير  من المرأ  كان الكفار مان حياع إنَّهاا إذا غاارت ذهبات إلاى تحاريم ماا أحالَّ هللا ))

فهي تحرم على الزوج تعدد الزوجات ، وهذا قد يعتدعي إنكار تشريع ثابت من ضروريات دين 

  .(2)((للكفراإلعالم وهو موجب 

فااي هااذا التعبياار يقاباال هااذا التركيااب اإلاباااري بتركيااب إاباااري آااار  واإلمااام 

يوضح من االله بإباحة غير  الرجل ومنع غير  المرأ  ؛ ألنَّ غير  الرجل على زوجته إيماٌن ، 

وغير  المرأ  كفٌر ، ومن االل القرائن العياقية وهاذه المقابلاة يتضاح داللاة التركياب اإلابااري 
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( على مناع غيار  المارأ  وح رهاا ؛ ألنَّهاا تحارم ماا حللاه هللا غيرة المرأة كفرٌ ملة االعمية )بالج

 للزوج .

 : فااي تعبياار نهااج البالغااة قولااه  منااعالدالااة علااى ال يااةراابتراكيااب اإلالوماان 

يَادَ )) دِّ َْ َن االْ  (3)(( اإلْعَجاُب يَْمنَُع مِّ

أنَّ اإلعجااب باالنف  ورؤياة اإلنعاان  في هذا التركياب اإلابااري يابرناا اإلماام 

قد بلغت الكمال والغاية الع مى يمتنع عن طلب الزياد  وارتفع عن اكتعاب الكمال ل نه ))نفعه 

. واإلعجاب من األمور المذموماة والمح اور  ، وهاذا ماا يُلحا  مان (4)((أنَّه ال زياد  من يطلبها

( والمعلااوم أنَّ يمنااع اإلَديااادبالجملااة الفعليااة )داللااة التركيااب اإلاباااري ، وورود اباار المبتاادأ 

الجملة الفعلية المضارعية تدل علاى الحادوع والتجادد وهاذا ماا يُعطاي داللاة علاى أنَّ هاذا المناع 

ا ورد من قرائن عياقية يُلح  أنَّ التركيب اإلاباري فيه داللة على المنع  متجدد ومتواصل ، وممَّ

ذا التركيب إاباري المبنى إنشائي المعنى معنااه )ال تعجباوا واالبتعاد عن اإلعجاب بالنف  أي ه

 بأنفعكم( .

يَاُر ))  : في تعبير نهج البالغة قوله  منعالدالة على ال يةراابتراكيب اإلالومن  خِّ

ْ ُو َواْلُجْبُن َواْلبُْخلُ  ََّ َجالِّ : ال َصالِّ الر ِّ َراُر خِّ ِِّ شِّ َُا َصالِّ الن ِّ ةً , فَإذَا َكانَتِّ  خِّ ُ وَّ َْ ْن  اْلَمْرأَةُ َم لَْم تَُمك ِّ

قَتْ  يلَةً َحفَِّظْت َما لََها َوَماَل بَْعلَِّها , َوإِّذَا َكانَْت َجبَانَةً فَرِّ َها , َوإِّذَا َكانَْت بِّخِّ ُِّ ْن نَْف اْيِ  مِّ ْن ُكال ِّ شِّ مِّ

ُ  لََها   (1))( يَْعرِّ

الَ او , وهاي )  الاصال المباحة للنعااء في هذا التركيب اإلاباري يبين اإلمام 

( وهذه الاصال ممنوعة ومح ور  على الرجال وفي هذا التعبير تُلح  مقابلة  والجبن , والبخل

بين اصال النعاء واصال الرجال ، ويصف ايار اصال النعاء ويقابلها بشرار  اإلمام 

اصال الرجال ، ولف تا ايار وشرار بإضافتهما إلى اصاال تعطاي معناى المناع واإلباحاة لهاذه 

الاصال عند العنصرين ، فداللة المنع تُلمح من ااالل إضاافة لف اة شارار إلاى اصاال الرجاال 

المرفاو, والممناوي ، ومان ااالل هاذه القارائن تُلحا  داللاة هاذا ولف ة شرار تدل على الشيء 

                                                           
 .167/500ح البالغة :نهج  (3)

 . 5/348شرح نهج البالغة :)عبا  الموعوي(: (4)

 .510-234/509ح نهج البالغة : (1)
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( وح رهاا عناد الرجاال وهاذا التركيااب والبخال, والَ ااو , الجابن التركياب علاى مناع صافات )

 (.ال تبخلوا وال تَ وا وال تجبنواإاباري المبنى إنشائي المعنى معناه )

ةُ ))  : لبالغة قوله في تعبير نهج ا منعالدالة على ال يةراابتراكيب اإلالومن  حَّ صِّ

َُدِّ  ْن قِّلَّةِّ اْلَح َُدِّ مِّ   (2)(( اْلَج

مضار الحعد على جعد اإلنعان ويرغبنا  في هذا التركيب اإلاباري يبين اإلمام 

ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ    ڄڻ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ  فااي االبتعاااد عنااه قااال تعااالى :

والملحااو  ,  {5الفلاا :  }چچ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ   چ  ، وقولااه تعااالى : {54النعاااء: } چچ  چ   

فهاو الترغياب فاي تركاه وبياان مضااره  اري داللة منع الحعد عن طريا ابمن هذا التركيب اإل

 .( ال تحاُدواابري المبنى إنشائي المعنى معناه )

 

 

))  : قولاه فاي في تعبيار نهاج البالغاة  منععلى ال ي الدالراابكيب اإلترالورد و

َُاوِّ اْلبُْخُل َجامٌع  َم ُُوِ اْلعُيُوبِّ  ئلِّ َماٌم يُقَادُ بهِّ إِّلَى ُكل ِّ  َِّ   (1))) , َوُ َو 

ااوِّ اْلبُْخاُل َجاامٌع )ذا التعبيار تركياب اإلاباارفي ها اإلمام  اعتعمل   َُ َم  (اْلعُيُاوبِّ  ئلِّ

عن صفة الباال أنَّهاا  للداللة على المنع ، ففي هذا التركيب اإلاباري يابرنا اإلمام علي 

من األمور المح اور  التاي يجاب االبتعااد عنهاا مان ااالل وصافه لصافة الباال فقاد وصافه أنَّاه 

جامع لمعاوئ العيوب ، وكذلك أنَّه يؤدي إلى كل عوء ؛ ألنَّه يوجب المنع عان الزكاا  والاما  

لصاادقة واإليثااار والمعاااوا  ، وبعاابب البااال يقطااع اإلنعااان رحمااه ويعاا  أبويااه ويهماال عيالااه وا

 ً . والملحو  من هذا التركيب أنَّه يدل على منع البال وح اره وهاو (2)ويترك الفقير يموت جوعا

 (. ال تبخلواإاباري المبنى إنشائي المعنى معناه )

                                                           
 .256/513ح نفعه:المصدر  (2)

 .378/543غنهج البالغة  :  (1)

 . 448-4/447يُن ر : توضيح نهج البالغة : (2)
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نْ الة على الالدَّ  يةراابتراكيب اإلالومن  يبَةُ )) : في تعبير نهج البالغة قوله  عم  ُِّ اْل

َِّ  ُجْهدُ    (3))) اْلعَاج

يبَاةُ ُجْهادُ )ذا التعبير التركياب اإلابااري في ه اإلمام  اعتعمل ُِّ َِّ  اْل للداللاة  (اْلعَااج

معاوئ اغتياب الناا  والغيباة هاي  وفي هذا التركيب اإلاباري يبين اإلمام على المنع ، 

لقه أو فاي أْن تذكر ))  أااك المؤمن بعيب فيه يكره ذكره عواء كان العيب في دينه أو دنياه أو ا 

 .(4)((ومقابلتهم وجهاً لوجه ع مواجهة الغيرُالقه وهي شغل العاجز الذي ال يعتطي

، من االل تشبيه  وح رهاوالملحو  من هذا التركيب اإلاباري داللته على منع الغيبة 

  باإلنعااان العاااجز الااذي ال يعااتطيع مواجهااة النااا  ويااذم هااذا ماان يغتاااب النااا اإلمااام 

ڀ   چ   اإلنعان وهذا التركيب إاباري المبنى إنشائي المعنى معناه )ال تغتابوا ( أو كما قال تعالى :

 .{12:  الحجرات} چ  ڤٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ڻ  ڻ  ڤ  ڤ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ

َشارُّ ))  : في تعبير نهاج البالغاة قولاه  منعالدالة على ال يةراابتراكيب اإلالومن 

  (1)(( االْْخَوانِّ َمْن تُُكل َِّف لَهُ 

اإلنعااان الاذي يُتكلااف لاه فااي الوليمااة  فاي هااذا التركياب اإلاباااري يصاف اإلمااام 

( شارويوضح أنَّ هذا اإلنعان الذي يتكلف له هو من شر األاوان وفي هذا الند إضاافة كلماة )

فهذا وغيرها إلى لف ة اإلاوان يعطي داللة على منع صفة التكلف وح رها لإلاوان في الوالئم 

التركيب اإلاباري إاباري في المبنى إنشائي في المعناى فقاد ينطاوي علاى معناى النهاي والمناع 

 (.وغير ا الوالئمال تتكلفوا لألخوان في للتكلف لإلاوان ومعناه )

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .461/556غ نهج البالغة : (3)

 . 5/533الموعوي(:شرح نهج البالغة :)عبا   (4)

 .479/559غ نهج البالغة : (1)
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 خامسالفصل ال
 توطئة 
و  حود يوديد ال ًلو )) و ييودي   ّ  دوديً  ه  الغ يو  اليوت يليقوت يصو ، ب لم يقف الدرس اللغوي

و برصد ً  يييييو  يلوا ال ًلو  ًوق   دو ت ي عو  و، يلم يكيِف أيض    حده  ًسييي ت اللغ   ًيع 

و  ييس وا الح ور دبعود ًوق ذلوا هذه ال ًل  أي يلا ييت هذا الصحف أي ذاا يشوً   يصو ر ، يإحً 

و ال  يقيم  لى حسب  بيق شيئيق ًريبط ، ف لدالل  هت ييدة(1)(( اللغ  كله  بعضهً  ببعض اريب طو 

ي ويد  لوم بي ويده يسويد ت احيقو   الوذهق إلوى : الدا  يهي الذّ إذا  ، الشتء ادي  اح ص م في 

 (2)شتء آخر هي الًدلي  يهي الشتء ال  حت.

، فقوود درسووه   إسووه م فووت هووذا الً وو   ير ووا إلووى ًوو  دبوو  الًووي د ً ءيكوو ق للغوويييق القوود 

، يإق كوو ق العوور  القووداًى لووم يعحوويا بهوو  كًوو   حوويا ببي ووت (3)الييحوو ق يالهحوويد  ووم ي هووم العوور 

 لووم الً ووردات كوو ق   ًوو  القووية  ، يذلووا أق   االشوويق و يادبحيوو  الًيعلقوويق بشووك  الكلًوو  يً ديهوو 

، ييضوعت  . يدد يطير البيث فوت الداللو   لوى أيودّ الدارسويق الًيود يق(4)يالسير يالًغيب ت

و  ، (5)، يعرف بعلم الدالل  ًق  ليم اللغ  ًسيق و  في  اآلراء يالح ري ت الًيعددة ييى ص رت  لً 

، بو  ح ور فيو   لًو ء يً كوريق فوت ًيو ديق  دهميلم يقيصر البيث فت الدالل   لى اللغيييق يي

، فبي هو  كو   ، فش را في  ال  س   ي لً ء الح س ي لً ء اال يًو   يالًح طقو  يريورهم ًخيل  

 (6)ًحهم بيس  يخصص  يًيداق دراسي .

 
الياردة فت أل    اإلب ي  يالًحوا الداللي    ع د تًق ال ً ًي  يسحعرض فت هذا ال ص  

 ( . التقابل الداللي( ي)التضادي)( المشترك اللفظيي) (الترادف) تهي

 

 

 

                                                 
-م2006كليوووو  اليربيوووو  ) –خطوووو  حهوووو  الب روووو  بيووووث فووووت الداللوووو  ،أيًوووود هوووو دّ  يداق،  ًعوووو  ب بوووو   (1)

 .216هـ(،)رس ل  ً  سيير ًخطيط (:1427

 .29-25، ي لم الدالل  ) لم الًعحى( ، الخيلت :  63يُح ر : خ ص  الًحطق ،  بد اله دّ ال ضلت :  (2)

 .20 -17يُح ر :  لم الدالل  ، أيًد ًخي ر  ًر :  (3)

، 68، يليووق الع ًوو  ياليطووير اللغوويّ ، رًضوو ق  بوود اليوويا  :  62يُح وور : داللوو  ادل وو   ،ابووراهيم أحوويس :  (4)

 .221يله   دبيل  أسد، لت ح صر ر ل  : 

 .13يُح ر : اليرادف فت اللغ  ، ي كم ً لا ال ي دّ :  (5)
 .261غ  ، السعراق : ، ي لم الل 16يُح ر :  لم الدالل  ، آف ، آر ، ب لًر :  (6)
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 المبحث األّول

 ال ياهر اللغيي  اليت  رفيه  ك ير ًق اللغ ت اإلحس حي   القديًو  ياليدي و  ًقيُعد  الي رادف 

رم ًق اخي فهم فت ً هيًه ،  لى  به  ك ير ًق دارست اللغ  ، يدد اهيم   الر 
(1). 

و العر  ليه  اللغيي يق  يرادف   هرة لغيي   دديً  يحب   ال فوت يعري و ت هو  ريا لفوذك،  دديً 

ادسوً ء ، أي  (2)((اخوي ف الل  يويق يالًعحوى يايود))يًحهم سويبيي  بقيلو  اليورادف :ًصح   يهم 

 . (3)الًخيل   للشتء اليايد

اي ضيت  ، بعد أق   ةله رلي يد إال  فت القرق ال  لث يًصطلح )الي رادف( لم ي هر إلى ال 

ً   ًع لً  و    دب  ذلا فقد ك ق يُعب ر  ح  يعبيراو ، أ  . (4) إ ً لي 

يالل و  ييعودد فوت الًشويرا الل  وت الًعو حت  دق  يذلا الشيراا ؛ االيرادف  كس  د  عيُ ي))

 .(5)((ًا يعد د الل   الًعحى يايدفت اليرادف  ، بيحً يايد 

،  : الي طووير الوود اللت ، ًحهوو  ييووذكر الًيوود يق  ياًوو   ديوودة ليصووي  الي وورادف فووت اللغوو 

، يالًعر   يالد خي  ياخي ف اللغ ت
،  . رير أق    ً  الي طير الد اللت يُعد  أبر  يلا العياًو (6)

و  أي ًعو قم  الًعحىيالسيً  الًيق رب  فت  –فقد يُصبح بعض ادل      ً ، اليوت يود    لوى ًعو قم   

وم الخو ص ًيرادف  ب ع  الي طير الد اللت فييدث أق ييخص ص الع م - خ ص    ً ، أي ييغيور   ، أي يُع

،  وم  يُصوبح دال و   لوى  ، فيخي وت اليبو يق بيحهو  ب ليودري  ً ور  الد اللو  ب عو  االسويعً   اللغويّ

ًق. يلع   ً ، يهوي  ق ادً ل   لى ذلا إط و اسم )اليرد(  لى ك    هرًعحىو يايد بًرير ال  

 .(7)، فيدا الي رادف هح  بسب  الي عًيم فت الد الل  فت اللغ  خ ص  ب ديًر فقط

 

                                                 
 .275يُح ر : اليرادف فت اللغ  :  (1)

 . 1/24الكي   :  (2)

 . 207-206:  يُح ر : الص يبت فت فق  اللغ  (3)

 .35-34يُح ر : اليرادف فت اللغ  :  (4)

الًب يووث اللغييوو  فووت ًحهوو ة البرا وو  فووت شوورل حهوو  الب روو  للرايحوودّ ، سووعد صووب ل   سووم ، ال  ًعوو   (5)

 فقووو  اللغووو  يُح ووور :، ي203هوووـ(،)رس ل  ً  سووويير ًخطيطووو (:1433-م2012كليووو  االدا ،) –الًسيحصوووري  

 . 200يخص ئص العربي  ، ًيًد الًب را : 

،  قيود العو ايّ ي ًو د  يالداللو  يالًعحوى،  322-316يُح ر : فصي  فت فق  العربيو  ، رًضو ق  بود اليويا  :  (6)

 ، ي لووم الداللوو  اليطبيقووت فووت اليووراث العربووت ، هوو دّ حهوور: 136-133:  : فريوود  وويض ، ي لووم الداللوو  379-377:  الوودايحت

511-502 . 

 .86-80:  يُح ر : اليرادف فت اللغ  (7)
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،  فووت الًعحووى الًركوو ّ الًع ًووت ًع حيهوو فووت يردت ط ئ وو  ًووق ادل وو   اليووت اشوويركت ي

الدالو  ل و   ادفت فت سي و حه  الب ر   فت ًعح ه  الًرك ّ يًخيل  ياليت يًكق  د ه  ًيرادف  

 يًحه  : ًحاال لى اإلب ي  ي

 

  (شحَّ ) + () بخل

 

 بخل 

وإه الكرم ، ييد     فت اللغ  : ضد  خ  البُ   ً   ال ييو  يبسوه   حو  يالبخيو  ًس ا الًقيحي ت  

بًقيحيو ت ق كً  ذكر الرار  : بخ  بًقيحيو ت الوح س يبخو   خ  ضربيالبُ ، الذّ يك ر ًح  البخ  

ې  ى   ى  ائ  ائ     ېۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېچ  خريق ، ياسيد   لى ذلا بقيل  يع لى :اآل

ً    {37}الحس ء:  چ و يهي أك ر ذ و ،      ، يق   : بَِخ  يبَخ  بُخ و فهي ب خ  : ذي بُخو  ، يال ًوا بُخ 

يالبخ  ًحوا اليا و  ي حود العور  ًحوا  (1)ء ، ير   بََخٌ  يصف ب لًصدريبخي  يال ًا بخ َ 

  ً   (2)  ي ض   حدهالس ئ  ً

 

 (شح)

و ًوا يورص ، ًوق ذلوا الش وح  يهوي )) الشيق يالي ء : ادص  فيو  الًحوا ،  وم يكويق ًحعو 

البخ  ًا يرص ، ييق   : يش ل الر  ق  لى ادًر إذا أراد ك  يايود ًحهًو  ال وي  بو  يًحعو  

((ًق ص يب 
( ح سه  اليت يخيص ب ليرص البخلأبلغ فت الًحا ًق ً ردة ) (شحشحيً ردة ) (3)

( بخلل وشلحيُليو  ًوق الًعحوى اللغويّ لل  وت ) (4).(   ً الشَّحَّ  لى الً   ، فت ييق أق  ل    )

ً  أح   ًعح هًو    فيً  ييعلق بهً  ًي ق ق فت الًعحى الًرك ّ الًع ًت ، يهي دالليهً   لى الًحا ، أ

اْلبُْخلُل : ))  ديلو   فوتفت يعبير حه  الب رو  ( بخل) ل  فت سي و حه  الب ر  ، فقد يرد 

ِِ اْلُُُُلو ِ  ِِ ىِلَل  ُ لّلِ ُسلوِ َجامٌع ِلَمَسلاِوء َملاٌ  ُُقَلادُ بل ِِ لفظ   اسويعً  اإلًو م  (1)(( ، َوُهلَو 

                                                 
 . 7/223، يي ة العريس :)بخ (:3/222:ولسان العرب:)بخل(، 109 ً ردات ال    القرآق :)بخ (:يُح ر : (1)

 .62 : اليعري  ت : يُح ر (2)

(3)
 .446ً ردات أل    القراق :)شح(::  يُح ر، ي 179-3/178ًق ييس اللغ  :)شح(: معجم 

 . 6/498، يي ة العريس :)شح(: 2/448: الحه ي  فت رري  اليديث ياد ر : يُح ر (4)

 .378/543غحه  الب ر  :  (1)
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فإنَّ البخيل يمنع السيئة المقصود بالبخل في هذا التعبير مجمع الرذائل للداللة على المنع و( البخل)

حظ  ففسظظح وحظ  النظظاهللا وحظ  ي والبخيظظل يبخظل بمظظا لظح ويبخظظل بنفسظح ويبخظظل ب ظل  يظظر والبخيظظل 

( فوت سوي و الوحه  هوي البخللأراد ًق ًعحى ) ، ياإلً م يطارد الناهللا من أجل جمع أموالها

 ًحا اليق .

َواْعلَلْ    َملَع ِِللَك   ََّفَّ  ِلي َ  ُِلر ِملْ ُ ْ  )):  فت ديلو   يردفقد ( ا  شحَّ ) ل  أً  ل   

، َوِِللَك بَلاُ  َمَضللرَّ   ، َوتََح ُّملا   ِلي اْلبَُِاَعلا ِ  ِلْلَم َلا ِعِ  ، َواْحتَِ لارا قَبُِحلا   ، َوُشلّحا    َاِحشلا   ِضلُقا  

ةِ  ٌُْ  َعلَ  اْلُوالَ ِ  ِلْلَُامَّ ا الًيضوا أراد ًوق ذفوت هو ياإلً م  (2)(( َاْم َْع ِمَف االْْحتَِ ارِ ،  ، َوَع

و .ذ( ًعحى الح س الًشحا  ل   )  ًيً  اليت يًحا الخير  لى الح س ي لى ح سه  ًع 

فووت ًعح هًوو  فووت الشووتء  الًيرادفوو  فووت الداللوو   لووى الًحووا البخوو  يالشووح ًووق ادل وو  

ال رو بويق البخو  ي فت سي و ك م اإلً م ييد ت بيحهً  فريو داللي  الًرك ّ الًع ًت 

يالشح أق  الشوح اليورص  لوى ًحوا الخيور ييقو   :  حود شوي ل إذا لوم يُويِر حو راو يإق  أشوح  ليو  

ب لقدل كأح   يريص  لوى ًحوا ذلوا ، أًو  البخو  فهوي ًحوا اليوق فو  يقو   لًوق يو دّ يقويو   

  (3).بخي و 

ّ  الًيً و  بعَوَرض الودحي  ، أًو  الشوح فهوي ًو  يحبعوث يالبخ   ال يراه إال  فت ال  ح  الً د

، يهوي فوت كو م العور   (4) ق الح س ًق اليرص  لى ًحا الخير ، ف لبخو  ي وده يُق بو  بو ل يد

  (6).، يأً  فت الشر  فهي ًحا اليا   (5)ًحا الر   ً  لدي  ًق فض 

الر و  بً لو  يفضو     ليو  ؛ إذ هوي شوتء ًيعلوٌق أً  الشوح  فهوي أيسوا ًوق أق يبخو  

و (7)ب لح س يكيق ً بيل   لي  فت ًحا الخير ، سياء ًق ً   الشخص ح س  أي ً   ريوره  ً   ، يً

ٻ  پ  ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  چ :    طبا فت الوح س الشوديدة اليورص اديراحو  بهو  ؛ لقيلو  يعو لىيد    لى أح  

الشوح أبلوغ فوت الًحوا ًوق ي { 128}الحس ء:  چپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹ ڦ  

ً  هي فوت ً  الشح بًح ل  ال حس يالبخ  بًح ل  الحي  ، يأك ر ً  يق   فت البخ  ؛ إح  البخ  ؛ يإح  

                                                 
 .53/438ر الًصدر ح س  : (2)

 .176يُح ر : ال ريو اللغيي   :  (3)

 . 109:)بخ (:  ً ردات أل    القرآق:  يُح ر (4)

(5)
 . 467/  24، الطبرّ :    ًا البي ق الطبري تفسير:  يُح ر 

(6)
 . 72، يالييديف  لى ًهً ت اليع ريف ،  بد الر يف الًح يّ  :  176يُح ر : ال ريو اللغيي  / 

(7)
 لًووأ ير ، ب، يالوودر الًح ووير فووت الي سووير  215/  8يُح وور :  اد الًسووير فووت  لووم الي سووير ، ابووق ال ووي ّ :   

 . 372/  14السييطت : 
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ق ًووق دِبَووِ  الطبووا أفووراد ادًووير يخووياص ادشووي ء ، يالشووح   وو م  فهووي ك ليصووِف الوو  م ل حسوو 

  .(1)يال بل 

و فت الًعحى الًرك ّ لل  يت ) ( ، أّ دالليهً  بخل وشحَّ يًق هذا يُلي  أق  هح لا يرادف 

 لى الًحا ، يأً  ًعح هً  فت سي و حه  الب ر  ، فهح لا فرو فت الداللو   لوى الًحوا يال يي ود 

ق  الشوح اليورص ( ؛دبخللالًحا ًق ل  و  ) ( أك ر دالل   لىالشحَّ أق  )إذ يرادف بيحهً  كً  ًر  

يي وود يوورادف بوويق الل  وويق  يبهووذا يُليوو  ال ورو يال أي هووي البخو  ًووا اليوورص  لوى ًحووا الخيوور

 . هي الذّ ييدد الًعحى يالسي و

 

  (مسك)بخل( + )

ًسا : يد   لى يبس الشتء أي ييب س  ، يالبخي  : ًًسوا ياإلًسو ا البخو  ، يًسوا ب لشوتء 

 (2)ييًسوا ييً سوا ياسيًسوا يًسوا كلو  اييوبس ، يأًسوكُت  وق الكو م أّ سوكت  يأًسوا بو  

يكحووت  ووق البخوو  ب إلًسوو ا ييًسووكت بوو  يأًسووكت بوو  ، ييقوو   : أًسووكت كووذا  حوو  أّ ًحعيوو  ، 

يأًسكت  ق ادًر ك  ت  ح  ، يأًسكت الًي    لوى ح سوت يبسوي  ، يأًسوا   الغيوث يبسو  

داللي   لى البخو  بًلًوح داللوت آخور هوي اليوبس ، يقو   أًسوا أًسا : ييًي  فت  (3)يًحا ح يل 

، يالًليووي  ًووق الًعحووى الًركوو ّ الشووتء يبسوو  ،يكووأق  البخيوو  ييووبس الًوو    ووق ًسووييقي  

( دالل  ك  ًحهً   لى ًعحى الًحا يي ويد يورادف فوت الًعحوى . بخل وَّمسكيالًع ًت لل  ت )

  ً ( داالً على المنع في قولح يبخلورد لف  )  فيً  ييعلق بًعحى الل  يق فت سي و حه  الب ر  فقد أ

:(( وب  ـ َْ ِـ كََُ ـ  ـ ن هُولـ لََُقـوْ وب  ََ ِ  اْل ْْ ِ و ـ  أََما ـ َوَشرُّ اْلقَو وُـ كَُْـخ ِـ كََُْبَخولـ  ، َويَع  َ ِـ  ، َويْـسوَ َ ، َويَْسوَ

ِْح  ـ  ((، َويـَخْـن اْلعَْهَُ  كَُـ
(4) 

،  التعبير للداللة على المنع ذا( في هلـ خَ بْ يَ لف  ) استعمَل اإلمام 

( فظي هظذا التعبيظر هظو ال يعطظي السظائل وظيئاً ويمنعظح مظن حقظح ، وهظذ  هظي يبخلبلف  ) والمقصود

محتاجظاً بظل ي ظ   القبيحة إفَّح ال يرفظد سظائ ً وال يعطظيبن العاص الصفة الثالثة من صفات عمرو 

. ويبخل ويمسك
(1) 

 

                                                 
 . 215/  8، ي اد الًسير :  27يُح ر : بي ق إ     القرآق ، الخط بت :  (1)

 . 4204-46/4203 :)ًسا(:، يلس ق العر   5/320ًق ييس اللغ  :)ًسا(: معجم:  يُح ر (2)

(3)
 . 2/573، يالًصب ل الًحير :)ًسا(: 767 : ً ردات أل    القراق :)ًسا(: يُح ر 

 .84/115خ حه  الب ر  : (4)

(1)
 . 1/364، وتوضي  فهج الب غة : 1/512: ورح فهج الب غة )عباهللا الموسوي(: يُنظر 
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،  ْسَراَف ُمْقتَِصدا   َدَعِ اإل )):  ديل  ( فت يعبير حه  الب ر  فت أًساييرد ل   )

ُِْ ْر  ِي اْلَُْوِ  َغدا   ِ  اْلفَْضلَ  ، َوََّْمِسْك ِمَف اْلَماِل بِقَْدِر َضُروَرتِكَ  َوا اسيعً   (2)))ِلَُْوِ  َحاَجتِكَ  ، َوقَدِّ

الًو   ييبوذيره ييبسو  يبهوذا  أّ  ودم صورف( للداللو   لوى الًحوا ، ْمِسلكْ َّل و  ) اإلً م 

فت الًعحى الًرك ّ الًع ًت بدالليهً   لى الًحوا ،  (البخل) فت الحص ل   (َّمسكْ ) رادف ل  

يًسوا هذا السي و ليست داللو  ًذًيًو  ، أّ  حودً  فت  (َّمسكْ دالل  الًحا فت ل   ) فت ييق أق  

هوي ًحوا ًيًويد ، أًو  داللو  اسي ً ره فت يدي   حد الي  و  لو   ق الصرف للي     لى الً   ي

( فهت ًذًيً  ، أّ ًحا الصرف  لى الح س يالعيو   ييرًو حهم فوت يدوت البخلالًحا فت ل   )

و رو ياضي  الي  يبهذا يُل، الي    يهي ًذًيم  ( فوت كو م بخلل) ( يل و مسلك) بيق داللو  ل و   

دالليهً   لوى الًحوا فو  يي ود يورادف فوت الًعحوى حه  الب ر  بفت سي و  أًير الً ًحيق 

فقوط فوت دالليهًو   لوى  ًركو ّ الًع ًوتًو  اليورادف يُليو  فوت الًعحوى اليإح  يالًقو ًت السي دت 

 . الًحا

 

 م ع () )بخل( +

و ف ًيحا، أّ: ُيل ُت بيح  يبيق إرادي   حع  ًَ حَعيَ  أًَحَعُ   ح ا فت اللغ  : ضد اإل ط ء، ًَ ًَ يال
(3) 

يبيق الشتء الذّ يريوده ، يهوي خو ف اإل طو ء ، يقو   : ًحعو    يالًحا هي أق ييي  بيق الر 

حَع  ًق يق   ، ًَ يكويق بًعحوى الييليلو  بيحهًو    دح ويًحا يق و  ًحو  ؛  ًق كذا ي ق كذا ، ييق   : 

، ير وو  ًوو حا يًحووي  يًح وو   : أّ بخيوو  ضووحيق ًًسووا ، ييقوو  :فت اليً يوو  يًحوو  ( 4)ياليً يوو 

يكوأق  البخيو  يضوا  (5)ًك ق ًحيا يدد ًحا ، يفو ق ذي ًحعو  أّ   يو  ًًيحوا  لوى ًوق يريًو 

يالًليي  ًق الًعحى ، العرادي  ييخير  ادسب   اليت ييي  بيق يصي  الً   إلى ًق يسييق  

( دالليهًو   لوى الًحوا يفوت الل  ويق يورادف فوت الًعحوى بخل وم لعالًرك ّ يالًع ًت لل  ت )

( فت يعبيور م ُو ايرد ل   ) ًعحى الل  يق فت سي و حه  الب ر  فقد، أً  فيً  ييعلق بالًع ًت 

لوا بِ َلا اْلُ ُملوَ  ،   َأََرادَ قَْوُم َا قَتَْل  َبُِِّ َا ، :)) حه  الب ر  فت ديل   َواْجتَُِاَح ََّْصلِل َا ، َوَهمُّ

 َ ِْ و َا  ، َوََّْحلَُسلو َا َو ََُلُوا بِ َا األ َاِعَُل ، َوَم َُُو َا اْلَُل  (1)(( ىِلَل  َجبَلل َوْعلر  اْلَخلْوَف ، َواْضلَطرُّ

                                                 
(2)

 .21/377ر حه  الب ر  : 

 .22/218:)ًحا(: ، يي ة العريس 3/19:)ًحا(: ، ييهذي  اللغ  163/ 2:)ًحا(: العيق كتاب يُح ر : (3)

 .22/218 : )ًحا(: ، يي ة العريس 47/4276:)منع(:  لسان العربيُح ر :  (4)

 . 47/4276:)ًحا(:  ، يلس ق العر  779 :)ًحا( : يُح ر : ً ردات أل    القرآق (5)

 . 9/368رحه  الب ر  :  (1)
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يًحعيح  العذ  أّ ًحعيح  طي  العيش ياليي ة الطيب  العذب  ، يأّ يي ة هوت يلوا اليوت يُي صور 

فيه  اإلحس ق ًا أهلو  يأسوري  ياددوربيق ييًُحوا ًوق ًً رسو  يقو  فوت اليريو  يالييو ة الع ًو  ، 

و. و يسي سي  و ييُي ر  ا يً  ي  (2)ييُي صر اديص دي 
 

ظظا تقظظدَّم أنَّ لفظظ   فظظي هظظذا التعبيظظر د َّ علظظى الحرمظظان مظظن العظظي  الهظظاف   (هووامنعْ)يُلحظظُ  ممَّ

فظي المعنظى فظي ( بخلل وم لع)ال وجظود للتظرادب بظين لفظتظي أْن والحياة الطيبة ، ويُلحظ  مظن هظذا 

كما مرَّ هو في المعنى المذموم والحرص في الصرب ومنظع المظا   (بخل)سياق فهج الب غة فلف  

لداللظة لظي  بالمظا  فقظإ وإفَّمظا أتظت ل في وقت حاجتح ، أما داللة لفظة منع في السظياق المتقظدم فهظي

على منع العي  وفي سياق آ ر منع األكل وغير  ، وبهذا يُلح  فرق بين داللة اللفظين وال يوجظد 

عنى السياقي والمقامي ، واللفظظان مترادفظان فظي المعنظى المعجمظي المركظ ي ترادب بينهما في الم

 في داللتهما على المنع ولي  المعنى السياقي .

 

 

َجَر(: +)َردََع(     َِ ( 

 

 ردع

و ف ريود  : ك  و  فكوف  ييوراد   الرد  فت اللغ  : الكف   وق الشوتء ، رد و  يرد و  رد و 

و ، يرد ي   ق و ًحعيو  ي  ريو  ياريود  بورياد   القيم : رد  بعضهم بعض  الشتء أرد   رد  

  (4).يرد    ح  ، كًحع  : ك    يرد ه ، ف ريد  (3)القراق اًيحا

 

 ِجر

وراو يا دَ ووره فوو ح  َر يا دََ ووَر   ٬ال  وُر : الًحووا يالحهووت ياالحيهو ر )) َ َ وورهُ يََ ُ ووُرهُ َ   

 ٬ي  َر الس وبا يالكلوَ  ي  ور بوِ  : حهحَهو ُ  ٬يييُث يدَا ال   ُر فت اليديث فإحً  يُراد بِ   الحهت 

د   ل حسو ق  و  ق الس يء ف ح  َ َر يهوي كو لر  و  للب ٬ي  رت ف ح   ً يور فهوي ك ليوث بل َو  يكويق عيأ

راو   .(1)((ل ُ  َ   

                                                 
 .4/148، يشرل حه  الب ر  ) ب س الًيسيّ(: 365-4/364يُح ر : شرل حه  الب ر  )البيراحت(: (2)

(3)
 . 18/1623:)ردع(: ولسان العرب،  1/224يُح ر : الًصب ل الًحير :)رد (: 

 . 721يُح ر : الق ًيس الًييط :)رد (: (4)

(1)
 . 20/1813لسان العرب :)زجر(: 
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يفووت  ٬ييُسوويعً  فووت الط وورد يوو رة  ٬يقوو   : َ  ريوو  فوو ح  ر  ٬يال   وور : طووردٌ بصوويت 

أّ : الً ئك  اليت ي  ر السي    ٬ { 2الص ف ت: } چٻ  ٻ  پ  چ  :د   يع لى  ٬الصيت أخر  

أّ : طوووردٌ يًحوووُا  وووق اريكووو    ٬ { 4القًووور: } چۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  ى  چ :يديلووو  يعووو لى ٬

( دالليهًوو   لووى الًحووا ردع وِجللرييُليوو  ًووق الًعحووى الًركوو ّ الًع ًووت لل  ووت ) .(2)الًووم م

يرد ل و  ييرادفهً  فت الدالل  الًرك ي  ، أًو  فيًو  ييعلوق بودالليهً  فوت سوي و حهو  الب رو  فقود 

ُل  :)) ( فت يعبير حه  الب ر  فت ديل  الردع) ٌِ قَْبلَُِ األوَّ ي لَْ  َُُ ْف لَُِ قَْبٌل  ََُُ وَف َشي ِِ  الَّ

للدَ ُ ، َواآل ُْ ٌِ بَ للدٌ  ََُُ للوَف َشللْي ُْ َُْس لَللُِ بَ ي لَلل ِِ اِدُع ََّ َاِسلليَّ  ِخللُر الَّلل األْبَصللاِر َعللْف ََّْف تَ َالَللُِ ََّْو  ، َوالللرَّ

العييق يًحعه   ق أق  يكيق أح   كف  أح ست  أيداو اليعبير  هذافت  اإلً م  أراد (3)((تُْدِرَ ُِ 

هٌ  ق ال ه  اليوت ييود   ًدرك  ل  ؛ دح ه  ال يُدرا إال  الًيديد الًح ير ي ُ   وق ال سوًي  ، ه ًحَ  

أّ يًحا يكف  أبص ر بص ئر العقي  ييق ئقه   ق أق  يكيق ًييط  بيقيق  يادعو   لوى ُكحهوِ  ، 

 دراا ادبص ر ل  يع لى .( فت هذا السي و ييً  ًعحى الكف  ق إرادعيل   )

ي  :))  ( فوت يعبيور حهو  الب رو  فوت ديلو ردعل يكذلا يرد ل   ) ِِ ِِ الَّل اْلَحْملدُ 

، َوَردََعْ  َعَظَمتُُِ اْلُُقُوَل،  َلَْ  تَِجلْد َمَسلاغا  ىِلَل  بُلُلوَِ َغاَُلِة  اْ َحَسَر ِ  ِِ ُِْر َتِ ِِ َم االَْوَصاُف َعْف ُ ْ 

 ِِ العقوي  فلوم      يعو لى  ًو ًحوا ( للدالل   لىرد تل   ) اسيعً  اإلً م  (4)(( َملَُ وتِ

و إلى بليغ ر ي  ًلكيي  و يًذهب  و أّ ًسلك  إق  ًعرف  العب د أ داد ً  خلق ))ي (5)ي د العقي  ًس ر 

   يع لى ً صل  ال ي ي  أق  ييص  يإق  ك ق ذلا ًقدير   يع لى إً  ب إلضرا  أي ب لدالل  ؛

دق  صوو يهم ًقصووير  لووى  لووم ال ًلوو  ، يالًًيحووا فووت الصوو ل يحوو   ًح لوو  الًًيحووا فووت 

 (6).((الًقدير

ي ََّْظَ َر  :)) ( فت يعبير حه  الب ر  فت ديل  ردعيكذلا يرد ل   ) ِِ اْلَحْمدُ ِ الَّ

 ِِ ِِ  ِمْف آ َاِر ُسْلَطا ِ ِِ  ، َملا َحَُّلَر ُمقَللَ  ، َوَجلََِل ِ ْبِرَُائِل ، َوَردََع َخَطلَراِ   اْلُُقُلوِل ِملْف َعَجائِلِ  قُدَرتِل

ِِ  َهَماِهِ  ال ُّفُوِس  ِِ ِصفَتِ  (1) ))َعْف ِعْر َاِف ُ ْ 

يرد  ، أّ ًحووا يكووف  ًوو  يييوودث بوو  الح وويس ًووق اييًوو   يصوويله  إلووى ًعرفوو  يقيقوو   

ياليصي  إلى يقيق  ص ي  بأّ طريق  ك حت ، يأق  العقي  يادفك ر يع    ق إدراا   ً    

                                                 
(2)

 .378 :)  ر(: يُح ر : ً ردات أل    القرآق 

 .91/124خحه  الب ر  :  (3)

 .217-155/216خالًصدر ح س  :  (4)

 . 11/43، يً ي ل السع دة :  2/413يُح ر : ييضيح حه  الب ر  :  (5)

 . 1/680يدائق اليق ئق : (6)

 .195/308خحه  الب ر  :  (1)
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ص ي  يددري  ؛ دح ه  ًيديدة ي  ال يديد ل  ، يالًعحى أق    ًحا ًو  يخطور بهًو هم اإلحسو ق 

 (2)ًق يس يس.

َّوللُس ل ل   لي  )):فوت ديلو   حه  الب رو يعبير فت يكذلا يرد الل   )ً د ر( 

دَجللر  ِْ ُْتبللٌر ىْف   للت  تُقلللوف  ٬َّ للار األولللُف ُم يأصوو   (3)((و للي آبللائ   الماضللُف تبصللر  ٌ وُم

ً    لكم اال د  ر الطرد يالًحا  ق اريك   الًم م ، يالًعحى أليس فت آ  ر الً ضيق طردٌ يًحٌا  

دَ وور ًصوودر ًيًووت ًووق ) ا د وور( يًعحوو ه : االريوودا  ياالح   ًُ وو  يوورم   ي علوويق ،ي  ً  ٬  وو ر َ 

  (4). ياالًيح    حه 

دع: ) يذكر اد هرّ يرادف كلًيت جر( ي)الرَّ َِّ و ابق ف رس بيق الكلًيويق  (5)(ال ، يدد فر 

دع، فذكر أق  ) جر، يأق  ) ( يد    لى الًحا يالص ر  الرَّ َِّ . يبهذا ح د أق  (6) ( يد    لى االحيه رال

بداللو  كو  ًوق الل  يويق  لوى  ًركو ّ الًع ًوت( فوت الًعحوى الِجلر) ( دد رادف ل  ردعل   )

ق يال يي د يرادف بيحهًو  يهح لا فرو بيق دالل  ك  ًق الل  حه  الب ر  ف سي والًحا ، أً  فت 

م ، فت يويق ل و  د   لى الًحا يالصر  يالًحا بصيرة   ً  ًيرم يرير ًيري( ردع) ، فل  

 أّ  ي دة فت الًحا ييد   لى ًحا الًيرم.د   لى الًحا ياالحيه ر ي)  ر( 

 

 

 

 

 

 )اإلِف( +)اإلباحة(

الهً ة يالذا  يالحيق أص ق ًيق رب ق فت الًعحى ًيب  داق فت الل و  ، أيودهً  :  اإلِف

و يإذاح  :  لم يادذاق  أُذق ك  ذّ أذق ، ياآلخر العلم ، ي حه  يي ر  الب   كل  يأذق ب لشتء إذح 

                                                 
 . 3/382يُح ر : شرل حه  الب ر  ) ب س الًيسيّ(: (2)

(3)
 .99/145خ حه  الب ر  : 

 . 8/335:، يً ي ل السع دة  246يُح ر : ص ية شريل حه  الب ر  :  (4)

 . 10/602: )َ َ َر(:  يُح ر : يهذي  اللغ  (5)

 .2/502:)رد (:  ًق ييس اللغ  معجميُح ر :  (6)
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ياإلذق بًعحى اإلب ي  ياإلط و فت الشتء ،  (1)اإل  م يآذحيا ب لشتء  لًيك  ، يآذحي  أ لًي  

و ، أب ي  ل  ، ياسيأذح  ، أّ طل  ًح  اإلذق  (2).يق   أذق ل  فت الشتء إذح 

الب ء يالياي يالي ء أص  يايد ، يهي سع  الشتء يبري ه ي هيره ، يًوق أً  اإلب ي  

يإب يوو   (3).ي ووير  ليوو  فووأًره ياسووا ريوور ًضووي قالشووتء ، يذلووا أح وو  لوويس بًهوذا البوو   إب يوو  

ًوق  يليو ُ يُ  (4).يب ي  اسيأصل  ، يب ل بسوره أ هورهالشتء أيل  ل  يالًب ل ضد الًي ير ، ياس

 (َّبلاحَ ( ي)َِّف) يالًليوي  ًوق الًعحوى الًركو ّ لل  وت. هذا أق  الًب ل الًسًيل ب  ًق ادفع  

ق ييلي  اليرادف فت ًعح هً .أً  دالليهً  فوت ذ لى ًعحى اإلب ي  يالسً ل ياإلدالل  ك  ًحهً  

، أَُن  َواْعَِو ْ : )) قولظح فظي  فظي سظياق فهظج الب غظة (َِّف)لفظ   ورد سوي و حهو  الب رو  فقود

  ُ ي ب َُ ات  َواألالُب  َْ َن لََك ك ي الُُّ ه  َخَزائ ـن الُسم ُْ أَذ  ََ أَْن تَْسوََلَلـ  َجابَة  إللََك ب ا، َوتََفَُل  َعاء  ْرض  قَ ،أََموَر

َُووكَ  َملـ ل َُْرَمَمووكَ  ل ُْـعط  نَوولـ َمووْن يَْحـعبـووَك َعْنوولـ  ، َوتَْسوورَْرم  ُْ نَووَك َوبَ ُْ (( ، َولَووْ  يَْععَووْل بَ
(5) 

اسظظتعمل اإلمظظام 

   نَ )لفظ أي سظظم  لظك بالظظدعا ،  التعبيظظر للداللظة علظظى اإلباحظظة ذافظظي هظظ( أَذ 
(6) 

هظظذا لحظظ  فظظي يُ 

 .النص أمر ، وهو أنَّ ي سبحافح وتعالى يأمرفا بالدعا  وأنَّ الدعا  من األمور المباحة

ىِفَّ ُحْ َملُِ  ِلي ََّْهلِل  :)) ( فت يعبير حه  الب ر  فت دي  االًو م باحةييرد ل   )إ

ِِ وََّْهِل االْْرِض لََواِحدٌ  َُْف َََّحلد ِملْف  السَّما َُْف هللِا َوبَل ِِ َهلَوادَ ٌ ، َوَما بَ َملُِ  َخْلِقل  ِلي ىِبَاَحلِة ِحمل   َحرَّ

 لوى اإلب يو   ( فت هذا الحص ًق ك م أًير الًو ًحيق ىباحةد  ل   ) (7)((.َعلَ  اْلَُالَمُفَ 

يالرخصو  ياللوويق ، إب يو  اليرًوو ت أّ أح و  ال يي وود بويق   يبوويق الخلوق ًووق الرخصو  ياللوويق 

ًه   لويهم فوت حصويص حصوت  لوى يرًيهو  ، يبهوذا يالي يي  فت اسيب ي  الًيرً ت الي ت ير 

ً     لى الع لًيق .ىباحةيكيق دالل  ل   )  (  لى يرخيص ً  ير 

( ًق ادل    اليت يًكوق أق يطلوق  ليهًو   و هرة اليورادف َّباحَ ( ي)َِّفيهذاق الل   ق )

يال وورو بوويق اإلذق ياإلب يوو  : إق   فووت الًعحووى الًع ًووت الًركوو ّ ، ييي وود بيحهًوو  فوورو داللووت

: هوي الرخصو  فوت  ذقاإلاإلب ي  دد يكيق ب لعق  يالسًا ، ياإلذق ال يكويق إال ب لسوًا ييوده ، 

                                                 
 . 1/51ولسان العرب :)أِذن(: ، 1/75ًق ييس اللغ  :)أذق(:  معجميُح ر :  (1)

 . 195، يشرل ً ردات حه  الب ر  : 5/2068يُح ر : الصي ل : )أذق(:  (2)

 .1/315ًق ييس اللغ  : )بيل( : معجميُح ر :  (3)

 .68يُح ر : ًخي ر الصي ل :)بيل ( : (4)

 .399-398 /31رحه  الب ر  :  (5)

 .197يُح ر : شرل ً ردات حه  الب ر  : (6)

 .192/287خ حه  الب ر  : (7)
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  فرو فت الًعحى يبهذا يكيق هح لا فرو داللت بيق الل  ييق يال يي د بيحهً (1).  إيق   بال ع  د

 فت يعبير حه  الب ر  . السي دت

 

 حرا (+) ()بسل 

:الب ء يالسيق يال م أص  يايد ييق ر  فري و  ، يهوي الًحوا ياليوبس يذلوا دوي   بسل

ٌ  ، يالبس ل  أّ الش ع ق يهي  ًا ب سو  يسوًت  ٌ  ، يك  شتء اًيحا فهي بَس  العر  لليرام بَس 

و  لى أدراح  لش   ي  يالًيح    ًًق يقصده ،  ب  الش    ًق  بيس ي ه  أي لكيق ح س  ًيرف 

  (2)الشدة ، يبس  الشتء كره  ، يالبس  اليرام ياليبس.يالبس  : 

 ياليرام هي الًحا ياليشديد يهي ًق الًي يرات ياليرام ضد اليو   ياسويعً  االًو م

 . الل  ييق للدالل   لى الًحا فت سي و الحه  يلكق بيق الل  ييق ف رو داللت 

اللَُّ لل َّ  َللِ ْف َردُّوا اْلَحلل َّ ))  :ييرد ل وو  )أبسوو ( فووت يعبيوور حهوو  الب روو  فووت ديلوو  

أّ اًووحعهم يايوورًهم بسووب   (3)((بَِخَطاَُللاُهْ    َاْ ُضللْض َجَمللاَعتَُ ْ  ، َوَشللتِّْ  َ ِلَمللتَُ ْ  ، َوََّْبِسللْلُ  ْ 

 .يرد ب لًعحى الًض د ًح  فت الحه خط ي هم يهح  أ طى ل   )بس ( ًعحى اليرً ق يالًحا  يلم 

و ًح  ب ليكم يالقهر ، يالبس يال رو بيق اليرام يالب  س  أق  اليرام   م فيً  ك ق ًًحي  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ   ژ  ڑ           ڑ  ک    ڌڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڇچ هي الًًحي  ًح  بو لقهر دو   يعو لى 

( ًيرادفيو ق فوت وحلرا بسلل ييُليُ  ًوق هوذا أق  ل  يوت ) (4).أّ يرًيا ال يا  {70ادحع م: } چ

ً  الًعحى    فوت الًعحوى الوداخلت السوي دت فيي ود بيحهًو  فو رو داللوت فوت هوذه اللغيّ ال  هرّ ، أ

 الدالل  .

 

 )حرا ( +)سح (

ح ُا ياليَشديدُ . ف لَيراُم : ِضد  الَيو ِ   )): حرا  ًَ الي ء يالراء يالًيم أصٌ  يايدٌ ، يهي ال

ق يلم يُلي ق بَعود . يالَيوريُم : َيوريُم البِئ ور ، يهوي ًو  َييلهو  ر  ًَ م الذّ لم يُ َير  ًُ م  لوى  ،...يال يَُيور 

ك و  يالًديحو  ، ُسو ًَ يِهًو  ، يأح وريِر ص يبه  أق  يَي َر في  . يالَيَرًو ق :  ًَ ي  بوذلا لُير م أق  ً    ُيور ِ

                                                 
 .228اللغيي  : ال ريويُح ر :  (1)

 .4/285لسان العرب :)بسل(:و ، 1/61: )بس (:، يالً ردات  1/248ًق ييس اللغ  :)بس (: معجميُح ر :  (2)

 .124/181خحه  الب ر  :  (3)

 .7/147، الطب طب ئت :فت ي سير ، يالًي اق  123 ::)بس (ً ردات أل    القراقيُح ر :  (4)
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يودِ  ًُ َي   ُ وُ  بو لَي  يُيِدث فيهً  أي يُو   وَرَم الر  وَق َيور  دح و  يَ  ؛ٌث . يأي  ًِ م  ليو  ًو  كو ق َيو الو لو  

ُ ُ  : دََخَ  فت الش هر الَيَرام َرَم الر  يد يالحس ء يرير ذلا يأي    (1).((الص 

يورم فلو م  حو  ي، يديو  هوي ًو  ُخبوث ًوق الًك سو  ، ك   يرام دبيح الذ كر  يالسيتُ ))

،  يدوا الر و  فيهو  يإذا،  ك ًق الكل  يالخًر يالخح ير، يال ًوا أسوي ت ،، يدبيح الذكر الع ر

  يسوويت البركوو  أّ دح وو ؛: اليوورام الووذّ ال ييوو  كسووب   : يالسوويت : دوود اسوويت الر وو  ديوو 

ومرو تح قا  تعالى  للًي ير الذّ يل م ص يب  الع ر كأح   يسيت ديح يًح  السيت  (2)((يذهبه 

.أي لمظظا يسظظحت ديظظنهم {42}الً ئوودة:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ڦ   چ: 
يييضووح  (3)

 ، أًوو  ًركوو ّ الًع ًووت( ًيرادفيوو ق فووت الًعحووى اللغوويّ الوحللرا  سللح ًووق هووذا أق  ل  يووت )

يي د يورادف بيحهًو   يالفيي د بيحهً  ف رو داللت فت هذه الدالل   الب ر فت سي و حه    هً ًعح

و يًب لغ فت ييريً  ، يدود  و ء هوذا الل و  فقد  يطلق السيت  لى ً  هي ًيصيف ب ليرام شر  

يديلوو   (4)((  ُسللتحلوف الخمللر بال بُللِ والسللح  بال د للة ، والربللا بللالبُع: )) فووت ديلوو  

(( :  ُاِف، َحتَّ  َُْلِصَ   َواْلَخاِمس َِ ُبَُِ باألْح ِِ ي  َبََ  َعلَ  السُّْح   َتُ ِِ ُِْمدَ ىِلَ  اللَّْحِ  الَّ : ََّْف تَ

ُْ َُ َما لَْحٌ  َجِدُدٌ    (5)((اْلِجْلدُ بِاْلَُْظِ ، َوَُْ َشأَ بَ

فووت القوويليق أق  السوويت ًووق الًي وويرات يي وو  االبيعوو د  حهوو   ييضووح اإلًوو م 

 يا يح به  يهذا يعطت ل   السيت ًعحى الًحا فت الحه  .

ي قَْد َشِرَ   )): ( فت يعبير حه  الب ر  فت ديل  الحرا ييرد ل   ) ِِ  َِ فَّ ِمْ ُ ُ  الَّ

فَّ ِملْ ُ ْ  َملْف لَلْ  ُُْسلِلْ  َحتَّل  ُرِضلَخْ  لَلُِ َعلَل  اإلْسلََِ   ُُِ ُ  اْلَحَراَ  ، َوُجِلدَ َحدّا   ِلي اإلْسلََِ  ، َوىِ 

َضائُِخ  ادفوراد يالشخصوي ت اليوت خو ف يلوا بي ق بعوض )) فت هذا الحص  اإلً م  (1)((الرَّ

ًحه  أق  يييلى القيو دة يالياليو  فأشو َر بقيلو  :فوإق  ًوحهم الوذّ شور  فويكم اليورام ي لود يوداو فوت 

الوذّ يويلى اًورة الكيفو  فوت  هود   ًو ق ، بق أبت ًعويط االس م ، أش ر ب  إلى اليليد بق  قب  

  (2).((يك ق أخيه دً  فشر  الخًر ييقيأه  فت الًيرا 

بي هو   العسوكرّ: ))السويت ًب لغو  : أ د  ،  ً ردة)اليرام(أ م ًق  (السيتيً ردة)

                                                 
(1)

 . 2/45ًق ييس اللغ  :)يرم(:  معجميُح ر :  

(2)
 .22/1949لسان العرب : )َسَحَت(:  

(3)
 .400 أل    القراق :)سيت(:يُح ر : ً ردات  

 .156/220خحه  الب ر  :  (4)

(5)
 .550-417/549غ ح س  :الًصدر  

 .62/452رحه  الب ر  :  (1)

 .5/137شرل حه  الب ر  ) ب س الًيسيّ(: (2)
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رام   يوفت ص   اليرام ، يلهذا يق   يرام سيت يال يق   ل  سيت يرام ، يدي  السيت ي يد أح  

ق  السويت إ :   سيت يديلح  سيت ي يد أح   يورام يي وي  أق  يقو  ح  أ  هر ، فقيلح  يرام ال ي يد 

سيي  إذا اسيأصل  ، يي ي  أق  يكيق السيت اليرام  :اليرام الذّ يسيأص  الط   ت ًق ديلح  

يالًليي   (3)  ًسيأص  ، يي ي  أق  يكيق الًراد ب  أق  يسيأص  ص يب ((الذّ ال برك  ل  فكأح  

سوي و حهو  فوت ( ، أًو  فوت الًعحوى حلرا ( ي)سلح ت )يورادف ل  و الًرك ًّق الًعحى اللغيّ 

يق ف لسيت أ م ًق اليرام يهي يرام   هر بخ ف اليورام هح لا فرو بيق دالل  الل  ف الب ر 

يي ود يورادف بويق  ا الذ( يبهوشلر ، يد  ل   اليرام  لى الخًر فت سي و الوحه  بداللو  ديلو  )

( فت سي و حه  الب ر  فك  ل   أ طى ًعحى يخيلف  ق اآلخور فوت سوي و سح  وحرا ل  ت )

 .لحه  ا

 

 حر (مال) (+)المحظور

فأفظا حظا ر وال ظظي  ، يظد  علظى المنظظع ، يقظا  حظظرت ال ظي  أحظظظر  حظظراً )):  الحظور

(( {20اإلسووراء: } چڃ  چ          چ  چ  چ    چ :  تعظظالىي محظظظور ، قظظا  
(4) 

يالي وور : )) ، 

 الي يرة ، دو   يعو لى :: الذّ يعً  ر  ييً يرة ، يالًي ير الًًحي  ، يال ًا الشتء فت ي

الي وور : الي وو  ، يهووي خوو ف اإلب يوو  يالًي ووير ))ي (5).(({31القًوور: } چ    ڤ  ڤ      ڤچ 

يييبويق ًوق هوذا أق  ل  وت (6).((الًيرم ي ر الشتء يي وره ي وراو يي و راو يي ور  ليو  ًحعو 

سوي و حهو  فوت   هًو ًعح ، أًو  ًركو ّ الًع ًوت ق فوت الًعحوى اللغويّ الًيرادفو( وحرا  حظر)

ييرد ل   )َيَ َر( ياليي د يرادف بيحهً  فقد ، فيي د بيحهً  ف رو داللت فت هذه الدالل   الب ر 

ْللَ   :)) فت يعبير حه  الب ر  فت ديلو   ُِ ِِ اْل ل ُْ يالًقصويد  (1)((ىَِِا ََّْرََِل هللاُ َعْبلدا  َحَظلَر َعلَ

يًوق أسوب    ودم ييفيوق اإلحسو ق يسوقيط  يرًو  ، يسود   ليو  أبيابو  ، بي ر  لي  ًحع  ًح  ي

  (2).يرذالي  أق  يًُحا ًق العلم يال ييفق لييصيل 

م( فت يعبير حه  الب ر  فت ديل  ي َوََّْعَجلُ  ِملْف ِِللَك َطلاِرٌ   :)) يرد ل   )ًير 

ُُْجو َة َش ِئْتَُ ا ئَِ لا ،  َقُْللُ  : ، َ أَ ََّملا  َطَرقَ َا بَِمْلفَو َة ،  ِي ِوَعائَِ ا ، َوَم ُْ ُعِج َلْ  بِرُلِ  َحَُّلة ََّْو قَ

                                                 
 .233-232اللغيي  : ال ريو (3)

 . 82-2/81ًق ييس اللغ  :)ي ر(:يُح ر : ًع م  (4)

 . 243ً ردات أل    القراق :)ي ر(:  (5)

(6)
 . 11/918(:َيَ رَ لس ق العر  :) 

 .288/526غحه  الب ر  :  (1)

 . 6/2941، يالديب ة اليضت : 5/425يُح ر : شرل حه  الب ر  ) ب س الًيسيّ(: (2)
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 ِ ُْ ُْ َا ََّْهَل اْلبَ ٌ  َعلَ َ ا ٌ ، ََّْ  َصدَقَةٌ ؟  َِِلَك ُمَحرَّ َِ م( فوت هوذا اليعبيور د    (3)((ََِّصلَةٌ ، ََّْ   ل   )ًير 

البيوت   لى الًحا ، يًعحى هذا اليعبير أق  الصدد  يال ك ة اليا ب  ًًحي   يًي يرة  لى أهو 

 (4)يهي يشير إلى ح س  ي ي ي  ييلدي  إذ ليس أه  البيت فت ذلا ال ً ق سياهم.

يال وورو بوويق الًي ووير ياليوورام أق  الشووتء يكوويق ًي وويراو إذا حهووى  حوو  حوو هم ، إق  كوو ق 

و ،  و ك رض السلط ق اليع ً  ببعض الحقيد ، أي الر ت بوبعض ادرضويق يإق  لوم يكوق دبييو  يسح 

و ، يالًي وير  أً  اليرام ف  و ، يكو  يورام ًي وير ، يلويس كو  ًي وير يراًو  يكيق إال دبيي 

و إذا دلت الدالل   لى أق  ًق ي ره ال يي ر إال القبيح ك لًي ير فت الشريع  ، يهي  يكيق دبيي 

 ً  أ لم الًكلف أي د   لى دبي  ، يلهذا ال يق   : إق  أفع   البه ئم ًي يرة يإق  يص ت بو لقبح

الًليووي  ًووق الًعحووى اللغوويّ ي (5).ام يكوويق ً بووداو ، يالًي ووير دوود يكوويق إلووى ر يوو ، ياليوور

( دالليهًوو   لووى الًًحووي  ، فووت يوويق هح لووا فوورٌو ياضووح فووت حللرا (ي)حظللرال وو هرّ لل  يووت )

 لى  ( فت دي  اإلً م حظرل   ) الًعحى السي دت يالًق ًت ف  يي د بيحهً  يرادف فقد د   

 ( فت سي و ك م اإلًو م محر ل   ) ًحا الشخص ًق العلم يالعلم ليس بيرام فت ييق د   

  لى الشتء الًيرم  لى أه  بيي  يهي الصدد  .

 

 

 

 

 

 

 

   (المباح) (+الحَل)

: الي ء يال م ل  فري  ك يرة يًس ئ  يأصله  كله  فيح الشتء ، ال يشذ  حو  شوتء  ي   

و فهي ي  ييو   ، ياليو   ضود  يق   : يللت العقدة أيله  ي و ، يي   الشتء ي الو ص ر ًب ي 

اليرام ، يهي ًق ادص  الذّ ذكرح ه ؛ كأح و  ًوق يللوت الشوتء إذا أبييو  ، يأيسوعي  دًورم فيو  

                                                 
 .224/347خ حه  الب ر  : (3)

 . 15/221، يً ي ل السع دة : 1816-4/1815يُح ر : الديب ة اليضت : (4)

 .229اللغيي  : ال ريويُح ر :  (5)
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يأيل    ييلل  : ضد يرً  يي  الوديق  (1)ييي  بًعحى يرخص يي  لكم أّ ً   ي    ليكم

 ( 3)  هي ك  ًب ل في  خير يص ل ً   ال يح  يالطيب ت.يالي  (2)يي  ي  

ياإلب ي  الب ء يالياي يالي ء أص  يايود ، يهوي سوع  الشوتء يبوري ه ي هويره ، يًوق 

))وأباَحظحُ  (4).ي وير  ليو  فوأًره ياسوا ريور ًضوي قهذا الب   إب ي  الشتء ، يذلا أح   لويس بً

ُييليُ  ًق  (5).واستباحح استأصلح ، وباح بسر  أ هر  ((ال يَ  أحلَّح لح والمباح ضد المحظور ، 

( الحللَل) هووذا أق  الًبوو ل الًسووًيل بوو  ًووق ادفعوو  . يالًليووي  ًووق الًعحووى الًركوو ّ لل  ووت

ييليوو  اليوورادف فووت ًعح هً .أًوو  داللوو  كوو  ًحهًوو   لووى ًعحووى اإلب يوو  يالرخصوو   (المبللاحَ ي)

( فوت يعبيور حهو  الب رو  للدالو   لوى حَال  ي)( َُّحلَّ ل   ) دالليهً  فت سي و حه  الب ر  فقد يرد

لَر َملْدُخول ، :)) اإلب ي  فت ديل   ُْ لَر َمْجُ لول، َوَََّحللَّ َحلَاَل  َغ ُْ َ  َحَراما  َغ ىفَّ هللاَ تَُالَ  َحرَّ

للَل ُحْرَمللةَ اْلُمْسللِلِ  َعلَلل  اْلُحللَرِ  ُ لَِّ للا ، َوَشللدَّ بِللاالْْخََِ  َوالتَّوِحُللدِ  ُحقُللوَ  اْلُمْسللِلِمَُف  ِللي  َو َضَّ

أّ  ،فوت هوذا اليعبيور للداللو   لوى اإلب يو  ( حلَال  ي)( َّحللَّ ) اسيعً  اإلً م  (6)((َمَُاقِِدَها

أي   ي الو ال  ي  يال حقص في  ، يال ضرر فت فعل  ، يال يرك  ، يفي  إيً ء إلى أق  ال عو  ال 

بيسو  الودلي  يأًو  الًودخي  الًشوكيا الًشويب  ي   ، أي ييورم ؛ دق  سولط   ليو  أرادت ذلوا 

ب ل هي الوذّ لويس فوت ( 7)ب ليرً  فلم ييل  ، ب  أي   ً  الشا في  ًُ يهذا ً  ي كد إب يي  ؛ دق  ال

( فوت هوذا اليعبيور ياضوي   لوى َّحللَّ فعل  ضرر يال فت يرك  ضرر ، يبهوذا يكويق داللو  ل و  )

 دة .اإلب ي  يالي   في  اإلب ي  الشر ي  ي ي 

إق  اليو   هوي )) أبوي هو   العسوكرّ:  دو   (الًبو لً وردة )ًوق  أ م   (الي  ً ردة )ي

الًب ل الذّ  لم إب يي  ب لشر  ، يالًب ل ال يعيبر في  ذلا يقي  : الًشت فت السيو ًب ل ، يال 

يقي  : ي   ، يالي   خ ف اليرام ، يالًب ل خ ف الًي ير ، يهي ال حس الذّ لم يرر  

ال ذم ، يديو  هوي ًو  في  ، يي ي  أق  يق   : هي ً  ك ق ل   لو  أق  ي علو  ، يال يحبون  وق ًودل ي

أ لووم الًكلووف أي د   لووى يسووح  ، يأح وو  ال ضوورر  ليوو  فووت فعلوو  يال يركوو  ، يلووذلا ال ييصووف 

                                                 
(:  معجميُح ر :  (1) فوت يالح و ئر إصو ل الي ويه ي،  4/1675، يالصوي ل :)يلو (:  2/20ًق ييس اللغ  :)ي  

 .143: القرآق الكريم

 .193يالًع م اليسيط :)يل (: ،  1/210 يُح ر : أس س الب ر  :)يل (: (2)

 .1/58، يفت     حه  الب ر  : 193 يُح ر : الًع م اليسيط )يل (: (3)

 .1/315ًق ييس اللغ  : )بيل( : معجميُح ر :  (4)

 .68:)بوح( مختار الصحاح ، الرازي ، ويُنظر :  357/ 1(: :)بوحالجوهري الصحاح ،  (5)

 .242 /167 خ حه  الب ر  : (6)

 .11/322يً ي ل السع دة: ، 400 :شريل حه  الب ر  يص ية  ، 3/448يُح ر : فت     حه  الب ر  : (7)
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أق   –أفع     يع لى بأح ه  ًب ي  ، يال ييصف أفع   البه ئم بذلا فًعحى ديلح  :إح    لى اإلب ي  

ادًر ب  دبيح ؛ دح   ال ف ئدة في  ، للًكلف أق  يحي ا ب  ، يال ضرر  لي  فت ذلا يإرادة الًب ل ي

فوو لي    (1).((فعلوو  ييركوو  سووياء فووت أح وو  ال يسووييق  ليوو   وويا  ، يلوويس كووذلا اليوو  أق  إذ 

الل  يق ًق أل    اإلب ي  يدالليهًو   لوى اإلب يو   أق   يُلي . ي (2)ييضًق الًب ل الشر ت ي ي دة

ي ود بيحهًو  يُ  فوت يويق، ًركو ّ ت الًعحوى ال،أّ يي د يرادف فو ًع ًت الًرك ّفت الًعحى ال

حظ الً ال أراد بو لي     سوي و حهو  الب رو  ف إلًو مف رو داللوت فوت ًسويي  اإلب يو  فوت 

عيب وال فقص فيح ، وال ضرر في فعلح ، وال تركح والحظ   فيظح اإلباحظة ال ظرعية وزيظادة ، فظي 

مح ي على العالمين (ىباحة)لف   حين د َّ   . على تر يص ما حرَّ

  ً إلى أق الكلً  الًرادفو  هوت فت سي و حه  الب ر  اليرادف    د   يقد م ًق يحخلص ً

، لكوق  لهو  ًوق خصيصوي ت الًرك ّ الًع ًت اليت ييق ر  دالليه  ًا ريره  فت الًعحى الع م 

ً  الدالل  ً ال حكيش   إال  فت سي ده  الذّ يرد في   ف  حلي     يً م االيي د ياليط بق فت الًعحى ، أ

 يرد فيو  فو لًعحى للسوي و بو  حليو  أق   ّذليك  ل   ل  دالل  فت سي د  ا،  فت سي و حه  الب ر 

ا ًوو  لُيوو  فووت سووي و حهوو  الب روو  كل وو  ذالل وو  ح سوو  ييغيوور ًعحوو ه بيغيوور ًيدعوو  فووت السووي و يهوو

 يي رة أخر  د   لى الخًر بدالل  القريح  .( في رة د   لى  ًيم اليرام الحرا )

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 .225اللغيي  : ال ريو (1)

كلي   –أل    العقيدة يالشريع  فت حه  الب رــ  )دراس  يًع م( ، فضيل   بيست ًيسق ،   ًع  بغداد  (2)

 .161م(، )رس ل  ً  سيير ًخطيط (:1998 -هـ  1418اليربي  للبح ت ،)

 

    



221 
 

          
        
        

  

                        

 المبحث ال ا ي

الل و    شوهره  ًو  يود ه أهو  ادصوي  بأح و، يلع   ًق أ   يعري  ت ك يرةٌ لالًشيرا الل  ت  

 .(1) حد أه  يلا اللغ اليايد الدا    لى ًعحييق ًخيل يق فأك ر دالل   لى السياء 

                                                 
 . 1/369:  فت  ليم اللغ  يأحيا ه  ، السييطت يُح ر : الً هر (1)
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يالًشيرا الل  ت    هرةٌ ش ئع ٌ فت ك   اللغ ت اإلحس حي  
 ، ي لى الوررم ًوق ذلوا إال  أق  (2)

، يبويق ًوق  ، فهم بيق ً ي ود لهو  يًحكورم أي ًضوي ق  لً ء العربي   اخيل يا بشأق   هرة الًشيرا

 .ب لغ فت  ع  الل    ًق الًشيرا

، فوإذا يق قحو  الح ور فوت   هرة لغيي   داللي   ًي ويدة فوت اللغو الًشيرا الل  ت   أق   ييبدي

، يأشو ر  ، يدد ُيِ دت هوذه ادل و   فوت ًع ً يحو  ًعريف ىادل    ح د بعضه  ل  أك ر ًق ًعح

 الًشيرا الل  ت    هرة ًي يدة فت أرل  لغ ت الع لم أق    ي دة  لى،  إليه  كب ر  لً ء العربي  

  لى لغ م ًعي ح  .، فهت ليست ًقيصرة 

وو  ً   أسووب   يووديث  وو هرة الًشوويرا الل  ووت  فيعوويد  حوود  لً ئحوو  إلووى اخووي ف الله وو ت أ

و يحوي   حوو  اي  وو و فيو  ياخووي ف فووت الًعحوى. ف سوويعً   الل  وو   ييعود ده  ، فكوو  له و  يُحشوون ل  وو 

ذلوا )ادَف لَوت(:  يً و  ،   ًع حَت ك يرة لل  و  اليايودة ، ي ع  ب لحيي بًع قم ًخيل   فت ك   له  

، يًحه  الً و     حد يًيم هي )اد سر(، ي حد ديس هي )اديًق(،  م  اسيعً  ه الء لغ  ه الء

و ًوق أسوب   يصوي  الًشويرا الل  وت     ً و ًه ، ً و  اسويعً   )العويق( للداللو   لوى  الذّ يُعد  سبب 

 و و الل  يويق فوت ، يًحهو  االديوراض ًوق اللغو ت ًوا اي ، يال  سويس ، ياليسود  ضي اإلبص ر

الصيرة الصييي  
(3). 

، يهت ال يبيعد ك يراو  وق اليشو ب   يللقيا د اليصري ي  أ ٌر ًهمٌّ فت ييليد الًشيرا الل  ت  

 يي  ق الل  ي ق الًيق ربي ق فت الص   اليايودة القيا د الصرفي   ي دّ  إلى أق   ، يذلا أق   الصييت  

 (4).الصيغ  ي دّ  إلى  عله  ًق دبي  الًشيرا الل  ت  ، فيحشأ  ق ذلا يعد د فت الًعحى لهذه 

أ طوت ًعو حَت ًخيل و  اليوت  حهو  الب رو فوت  أل و   االب يو  يالًحواالًشيرا الل  ت  فوت يأل    

 : ًحه  ، فأد ت دالالتم  ب خي ف السي و الذّ يردت في 

 

 ()البرِخ

مظن ا فيح حرب زائد ) البرزخ ( وهو الحائل بين ال يئين كظأنَّ بينهمظا بظرازاً أي متسظعاً وممَّ 

 ً األرض ، ثم صار كل حائل برز ا
الش  يدد ا يًد ))، يالبر خ ًق أل    الًحا  (1)  ك يوراو  الحه  ر 

                                                 
:  ، يالًشيرا الل  ت فت اللغ  العربي  ،  بود الكوريم شوديد 308، ادحط كت :  يُح ر : دراس ت فت فق  اللغ  (2)

129 . 

 170-168:  ، إبراهيم أحيس ، يفت الله  ت العربي  192-188:  ، أيًد ًخي ر  ًر يُح ر :  لم الدالل  (3)

 .120،  116: ،  بد الكريم ً  هد  ، يالدالل  اللغيي   حد العر 

 . 307يُح ر : دراس ت فت فق  اللغ  :  (4)

 . 4/256يلس ق العر  :)بر خ(:،  1/333ًق ييس اللغ  :)بر خ(: ًع م يُح ر :  (1)
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ل    يًحه  ،  لى الًعحى الًراد ًح إيص   ح  فت الي ييأخري أ لى القرائق اليت ييقدم الًشيرا 

َُْ  ُسللَِّط ْ ))يصوف الًوييى :  )البر خ( الياردة فوت ديلو   خِ َسلبِ َِ  َسللَُ ْوا  ِلي بُُطلْوِف البَلْر

 ِِ ُْ ِ   ْ ُِْ  وم  ، (يت يالحشوير، ياليدوت بويق الًو القبور) لوى  إذ ذكريا أحه  يود ،  (2)((األَْرُض َعلَ

، ( الًيقدًو  فوت السوي والبطلوفلى ل    )إالقبر ًييكً   يكيق الًراد ب  ق  أ بق أبت اليديدر ح ا

ال ييبع  فت ذلا ط ئ   ًق الش   خييو ر ًعحوى اليدوت بويق الودحي  يذه  أك رهم إلوى ا، الًيأخريقر 

 يلم يورَ  ، بيق شيئيق ئ اللغ  ًق دالل  البر خ  لى الي ًعيًديق  لى ً  فت ًع ً ت  ،خرةياآل

الل  و   ؛دق   بق أبت اليديدا( دلي  ير ح دالل  البر خ  لى القبر  حد البطوفالخيئت فت ل    )

و  ووأ فقوو   : يوور ح ًعحووى اليوو    بوويق الًوويت يالييوو ة أيضوو  بل  وو   –ّ القبوور أ –راديوو  إييوود أ  يً 

ي  لكو ق رادة ادإ هر ؛ اذ لويال أ، ب  دالليه   لى الًعحى ال  حت البطيق كً    ً  الش رل ف  

 كو ق يًكوق يصوييي  ب عو  الو م فوت ق  إ: فوت بطوق البور خ بصويغ  الً ورد ،ييقو    ق  أحس  اد

يس ل  بطق بخ ف القبر البر خ ب لًعحى ال  حت ل ق  ألى إ،يلع  ح ر الش رل  (3)((البر خ لل حس

فيراد ببطيق البـر خ  لى الًعحوى ال و حت ًو   ،بطق ك  شتء  يف  ، يً  خ ت ًح  ق  أ، ييدفع  

ه  البيوت أالقبر فت هذا السي و لً  ريّ  ق رادة إ، يدد ر ح الخيئت  خ ت  ليح  يايي    ح 

(عُِه  السالم)
خِ ا أق  ًعحى ل   )ذ، ييُلي  ًق ه (4) َِ ّ يرد في  يليس هح لوا أك ور ًوق ذ( الالبَْر

خِ ًعحى لل   يايد فت سي و ًعيق يل   ) َِ ( فت سي و حه  الب ر  أ طى ًعحى الًكيث فت البَْر

 القبر ًا ال ًق الًصيي  الحي  ر البعث .

 

 

 

   )الَحدّ(:

،  ، وجمعظح حظدود الفَْصل بظين ال ظيئيِن لظئ َّ يخظتلإ أحظدهما بظا  رالمنع و :  في اللغة الَحد  

،  وحظظدود ي تعظظالى،  ومنهظا حظظدود ي،  ح يظظرد   ويمنعظح عظظن التمظظادي؛ ألفَّظظ َوَحظد  كظظل  وظظي  منتهظا 

، وأمر أالَّ يتعد ى ويٌ  منها فيتجاوز إلى غير مظا أمظر فيهظا أو  األويا  التي بي ن تحريمها وتحليلها

                                                 
 .221/339خحه  الب ر  :  (2)

  ًعِ  بغداد  -اليِري  للبح ِت ،  ح ق ح  م يًيد ، الًب يث الداللي  فت شريل حه  الب ر  دراس  ًيا ح   (3)

شرل حه  الب ر  )ابق أبت اليديد(: ح ر:يُ .ي423هـ(،)أطريي  دكييراه ًخطيط (:1430-م2009،)

ّ  :  3/289يفت     حه  الب ر  : .11/154 ،  2/371. ًحه ة البرا   فت شرل حه  الب ر  ، الرايحد

 .186، أ  م حه  الب ر  ، السرخست :  2/225ييدائق اليق ئق:

 .14/202يُح ر : ًحه ة البرا   فت شرل حه  الب ر  ، يبي    الخيئت :  (4)
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.ها فهايات فهى ي عن تعظد يهاألفَّ ؛ مي ت حدودًا ، وسُ  ، واحدها َحد   ، منها من مخالفتها فهي عنح
(1)

 

ظ (حدَّ )ك ي للف  والملحو  من المعنى المر ًعحو ه فوت ا داللتح على المنع والفصل بين ال يئين ، أمَّ

و فت حه  الب رو   او ( ً ردالَحدّ ل   ) يردسي و الحه  فقد  ة أك ور ًوق ي ًع  ًع حيو   ت  ، اخيل و ًور 

ّ  بأربع  ًع قم هت:الحدّ ، يييش ك  ل   ) في  بيس  السي و الذّ يرد  ( فت ال  ح  اللغي

د   -أ ،  : يَيد  الس رِو يريِرهِ  ،   ء فت لس ق العر  ، ييأدي  الًذح  يي    إلى ًعحى العقيب الي 

و ريره  ق إيي ق ال ح ي ت :  ، يَيودَد ُت الر و َ  ، ي ًع  يديد ً  يًحع   ق الًع يدة ييًحا أيض 

ُت  لي  الَيد    ً أد
الً  ، فت ر ليق سرد  ًق بيت  ، ي  ء ًصداو هذا الًعحى فت ديل   (2) 

ِ َََّ لَل )) ً   بد ياآلخر ًق ُ ُريض الح س: أيده ِِ َملاُل اَّللَّ ل ُْ ِ َواَل َحلدَّ َعلَ ا َهَِا  َُ َو ِمْف َماِل اَّللَّ ََّمَّ

ِِ اْلَحللدُّ الشَّللِدُدُ  َقََطللَع َُللدَ ُ  لل ُْ للا اآْلَخللُر  ََُلَ ُْضللا  ، َوََّمَّ ُُْضللُِ بَ ذم  الوودحي : فووت  ، يديلوو   (3)(( بَ

ِ لَللل)) ِ  ِلللي ِعبَلللاد  َغلللَرْرتِِ ْ  َواَّللَّ لللِك ُحلللدُودَ اَّللَّ ُْ لللُّا  أَلَقَْملللُ  َعلَ ْو ُ ْ لللِ  َشْخصلللا  َمْرئُِّلللا  َوقَالَبلللا  ِحّسِ

يق ذفوت هو( َموُ  )، أّ أ طوى ل و  ًيً  لو  بو لر م يال لود ياليع يور ، يإد ً  اليديد (4)((بِاأْلََما ِّيِ 

 القيليق ًعحى العقيب  .

وود هُ  -  الَيوود  الووذّ يعحووت بوو  حه يوو ت ادشووي ء، ييووديده ، يأطرافهوو ، دق  ًحيهووى  كوو   شووتء ي 

:  : قظا  حظدود ال ظي  ومنتهظا ووردت ماد ة )َحد ( في فهج الب غة وجظا ت دالالتهظا علظى: 

َـْ  ـمُـ )) َـْ  كََرائ َض كاََل تَـضُ  عـَْها َوَمُُ لَ ُْ وداً كاََل تَْعرَُـوَها َو هََهاـكْ  َعْن أَْشَُاَء كاََل ن ُن اَّلُلَ اْكرََرَض َعَِ

َـَْهووا السظظياق للداللظظة علظظى فهايظظات األوظظيا   هووذا( فظظي الحووُلفظظ  ) اسظظتعمَل اإلمظظام  (5)((تَْنرَه 

ص فيح واألويا  ، ور َّ ح فهايات ما أباحح من فعم))( إلى أفها الحُودذهب البحرافي  في تفسير )و

 .(6)((جاوز حدود  من المحرمات والرذائلما : هى عنها المن

ِو )):  ،  وو ء فووت لسوو ق العوور  : الشوود ة الَيوود  يالِيوود ة -ة يالِيوود ةُ ًوو  يعيوورّ اإلحسوو َق ًووق الح وو  

 .(1)((: َيدَد ُت  لى الر ِ  أُيد هُ ِيد ةو يَيدًّا ... يالَيد  يالِيد ة سياٌء ًق الغض  : يقي  يالغََض 

اْمِللْك َحِمَُّلةَ ََّْ ِفلَك َوَسلْوَر َ لً لا ادشوير: ))  ييردت الل    بًعحى الشد ة فت ديل  

َك َوَسْطَو َ َُِدَك َوَغْرَ  ِلَسا ِكَ  لفظ   اسظتعمَل اإلمظام  (2)((، َواْحتَِرْس ِمْف ُ لّلِ ِِللَك بَِ لفِّ  َحدِّ

                                                 
 .800-11/799، يلس ق العر  :)يدد(: 2/3يدد(: ًق ييس اللغ  :) معجميُح ر :   (1)

 .800-11/799س ق العر  :)يدد(:يُح ر : ل (2)

 .271/523غ : حه  الب ر  (3)

 .45/419رالًصدر ح س  :  (4)

 .105/487ح الًصدر ح س  : (5)

 . 5/294ورح فهج الب غة ، )البحرافي( :  (6)

 .11/800لس ق العر  :)يدد(: (1)
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كَ ) أق  اإلً م أض ف الل     ف لًليي ،  (3)يالغض البأس يالشد ة السياق للداللة على  هذافي  (َحدِّ

و   ، ياليت أف دت ييكيد الًعحى. إلى السيرة اليت ييً  ًعحى الشد ة أيض 

ِِ َحلدَُّ ْ  َولَلُِ  فت اليذر ًوق الشويط ق: )) ي  ء الًعحى ح س  فت ديل   ل ُْ  َلاْجَُلُوا َعلَ

ييوذيٌر ًوق يسيسو  ال السظياق للداللظة علظى هوذافي  (َحدَُّ  ْ )لف   استعمَل اإلمام  (4)((ِجدَُّ ْ  

لوويا بأسووهم يووق بلًالشوويط ق ييأكيوود    ب لً وو  يبوورد ة ال عوو  اليووت يح سوو  ال عوو  ، لووذا أًوورهم أق ييي 

ة ، يبهذا ح د أق  ل    ) ( دد أ طت أك ور حدَّ يسطييهم حييه ييي يليا دفع  بك   ً  أيييه ًق دي 

 ًق ًعحى فت أك ر ًق سي و يبهذا فيعد ًق الًشيرا الل  ت . 

 
 
 

 )شحشح( 
 
و ًوا يورص  ًوق ذلوا الش وح   ؛الشيق يالي ء )) يهوي ، ادص  في  الًحا ،  م يكويق ًحعو 

إذا أراد ك  يايد ًحهً  ال ي  بو  يًحعو   ،الر  ق  لى ادًر البخ  ًا يرص ، ييق   : يش ل  

، ًحَا ، يكذلا الش    دح   إذا ر ر ؛ ، يهي ذاا القي س شيشح : لغيير ل يقليق ، ييًق ص يب

( ح سه  اليت البخل( أبلغ فت الًحا ًق ً ردة )ْحَشحُ شَ ، يً ردة ) (5)((ً  يراء  هره يهي الً حا

 (6)(   ً .الشَّحَّ يخيص ب ليرص  لى الً   ، فت ييق أق  ل    )

 
الًيقودًيق فوت اهيًو ًهم ب دل و   الًشويرك    َطوخريق  لوى خُ أالًيوال الحه  ر  يس ر ش  ))

فضو و ف سيقصيا دالالت هذه االل    ًً  ذكري  كي  اللغ   اليت اشيً   ليه  ك م االً م 

وو  ووً  ال الًيقوود  ذكووره الش  ( الووياردة فووت يدي وو  الشَّْحَشللحُ ًيق ، يًووق ذلووا أدوويالهم فووت ل  وو  )ر 

))(1) :(( اْلَخِطُُ  الشَّْحَشحُ هَِا))\(2) . َاإلمام  أيرد   السظياق  هوذافظي  (الشَّْحَشحُ )لف

                                                                                                                                            
 .53/444ر:  حه  الب ر  (2)

 .17/117(: بق أبت اليديد:)ا يُح ر : شرل حه  الب ر  (3)

 .192/288خ:  حه  الب ر  (4)

 . 179-3/178:)شح(:ًق ييس اللغ   معجم (5)

 . 6/498، يي ة العريس :)شح(: 2/448يُح ر : الحه ي  فت رري  اليديث ياد ر : (6)

 .411)أطريي  دكييراه ًخطيط (:الًب يث الداللي  فت شريل حه  الب ر   (1)

 .2/517غحه  الب ر  :  (2)
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شوح ، الً هر ب لخطب  الً ضت فيه  ، يك  ً ض فت ك م أي سوير فهوي شيالخطي   للداللة على

 . (3)البخي  الًًسا يالشيشح فت رير هذا الًيضا

بًعحوى الشو   ،  (الشَّْحَشحُ ) بًعحى الغيير، ي (الشَّْحَشحُ ) أق  َخر آ ىحي اد الًعي لت  ًع

هو  ل علًو ءال ذكور وم  ، (4)يالشيشح بًعحى الًيا    لى الشتء الً  م ل  ، يالشيشح اليو يّ

هوت : البعيوور ، يال و ة الياسوع  ، يالر و  الشوو    ، يالغيوير ، يالخطيو  البليووغ ، :سوبع  ًعو ق

ّ  الل  و   لوى ًعحوى يايود  ، (5)يالقلي  الخير ، يالستء الخلوق  لوى يويق يًو  الشو رل الكيودر

ِ فوورأ  أح     ، ييبوودي أح وو (6)((االًسوو ا الً وورط ياليشوودد ال وو يش :))يهووي  هوو  فووت ادصوو  ًووق الشووح 

( الًخيل    لى أصو  يايود هوي الًحوا ًوا شحّ اسيقى رأي  هذا ًق ابق ف رس الذّ  ًا ًع حت )

ذا ر ر ًحا ، يالش    هي الً حا ًو  يراء  هوره ، إ  ح  رص ، يلهذا يق   للغيير شيشح ؛ دالي

ل و   ق  ، يبهذا حلي  أ (7)ًيًي   لى الش    فشب  ب   كأح  يالً ضت فت خطبي  يق   ل  شيشح 

( ًق ادل    اليت ييغير ًعح ه  بيس  سي ده  الذّ يرد في  ييعطت أك ر ًق ًعحوى فوت شَّْحَشحُ )

الك م يييرص  لي  يالبخي  ، يهت فوت سوي و الوحه  أ طوت أك ر ًق سي و يًحه  الذّ ييخير 

 ًعحى الخطي  اليريص  لى يخير أل     يًعح ه شدة اليرص فت يخير ادل    .

 

 

 ولُجة() 

 

تقو :ولج  ،الواو وال م والجيم : كلمة تد  على د و  ال ي  والولوج :الد و  في ال ي  

 ً ذا د لإ ال ي  يلج ولوجا
 
وكل وي  أد لتح في وي  ولي  منح فهو وليجة ، فالرجل ي ون فظي ، 

القيم يليس ًحهم فهي يلي   ًحهم يًح  اليلي   يهت كو  ًو  ييخوذه اإلحسو ق ًعيًوداو  ليو  يلويس 

 (1)ًق أهل  ، ييكيق للً رد يال ًا بل   يايد يقي  هي يلي يت يهم يلي يت

                                                 
(3)  :  ّ  .5/371،يشرل حه  الب ر  )البيراحت(: 3/362يُح ر : ًحه ة البرا   فت شرل حه  الب ر  ،الرايحد

 .19/106يُح ر : شرل حه  الب ر  :)ابق أبت اليديد(:  (4)

(5)  : )  ّ ، ي شوورل حهوو  الب روو  الًقيطووف ًووق بيوو ر  5/403يُح وور : شوورل حهوو  الب روو  ، ) بوو س الًيسووي

 .4/383، يييضيح حه  الب ر  :  3/424  الً لست : ادحيار،الع ً

 .2/669يدائق اليق ئق :  (6)

 2/500، يً ً  اللغ  :)شح(: 2/522يُح ر : ًع م ًق ييس اللغ  : )شح(:  (7)

لسظان العظرب :)ولظج( ي ،883 يلو (::) يً وردات أل و   القوراق ، 6/142ًق ييس اللغ  :)يل (: معجم  ر :يُح (1)

54:/4913. 
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ُ قَْد بَاََُع بَُِِد ِ  )): يردت هذه الكلً  فت ديل  و ياليلي   ًق أل    الًحا ُعُ  ََّ َِّ ِْ َُ  ،

 ِِ َُُْلةِ  َولَْ  ُُبَاُْع بِقَْلبِ ُْلَرفُ  ، َوادََّعل  الَوِلَُجلةَ  ،  َقَْد ََّقَرَّ بِالبَ َُْ لا بِلأَْمر ُُ ، َوىِالَّ  َْلَُلدُخْل  ،  َْلَُلأِْ  َعلَ

يذكور الًحا  السياق للداللة على هذافي  (الَوِلَُجةَ )لف   استعمَل اإلمام  ( 2))) َُِما َخَرَج ِمْ ُِ 

، يادًور  : الر    يكيق فوت القويم يلويس ًوحهم بقلبو  ، يهت ال الحه  للكلً       ًع قم ر  أيد ش  

ڄ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ  :، يالبِط ح  الد خيل . ًسيشهداو للًعحى ادخيور بقيلو  يعو لى الخ ت  

 .{16}الييب : چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڇڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ

شو ر  هوي الًقصويد بكو م أًيور الًو ًحيق  يدد بي ق البيهقت أق   ًُ : إدورار الش وخص ال

،  م   اد أق  هذا الك م هي فوت    ليس ًق الذيق ب يعيا ب لقلي ، ياد   ئِ  أح   إلي  فت الح ص ب لبيع 

ًق د   ديالو يأدر  بشتء أُخذ بقيلو  يإدوراره. أي أق  اد  و ء اليلي و  يُقصود بو   دق   ؛ الكً   ر ي 

و  ادًر الخ ت  يهي الخيف و خ ئ   كره  ًُ ، فيكيق ذلا الش خص دد ب يا 
(3). 

:  ، يهي ( الذّ ذكره الش  رلالولُجةيًق الًهم اإلش رة هح  إلى أق  الًعحى ال   حت لكلً  )

ة ًوق ًطور  ( هتالَولََجة، يذكر ابق ًح ير أق  ) الخ ت  ادًر  : ًيضا أي كهف يسيير في  الً ر 

الكهوف يسويير ، فً لًو  أق   . يهذا الًعحى دري  ًق الًعحى الوذّ ذكوره البيهقوت للكلًو (4) أي ريره

ة فيوو  ًووق الًطوور يريووره يكوويق ل  وو   ، يبهووذا صوويري  ، كووذلا ادًوور الخ ووت  يسوويير فيوو  يقيقيوو  أي الًو ر 

 اليلي   ًق أل    الًشيرا الل  ت .

 خيل و الًادل و   يعيًود  لوى دريحو  ًعي حو  فوت ييديود ًعو حت  الًيلقتق  إ يًق البدهت القي 

فوت الوح ص الًعوي ق. ف لقريحو  يسو  د  لوى فهوم الي حوي      هوي ًوراد أًيور الًو ًحيق  لى أح و

اللت لألل    ييحً  يأيلف ًا ريره  فت حص  ًق الح صيص بشك  ي سم فت بعض اديي ق الد ِ
(5) 

ي و عد  يُ ي يذلا الًيداده   لى ًس ي  ياسوع  ًوق الركو ئ  اليوت  ؛القرائق اللغيي   كبرأالس ِ

بعح صووره  ، ي لووى الًقوو م ييشوويً   لووى الوود الالت الًيحي  وو ،  يبوودأ ب للغوو  فووت  ًيووا ًسووييي يه 

، يبوويق االسوويدال  ب لقريحوو  أي  ال وورو بوويق االسوويدال  بهوو   لووى الًعحووى يهووذا يعحووت أق   الًخيل وو 

،  ، هوي فوورو بويق اال يووداد بيرفيو  الووح ص القورائق الل  يو  الًخيل وو  اليوت هووت أدحوى ًحهوو  در و 

 الد  يلة وما يُضمر في القلظب وي ظتميهت فت سي و الحه  أ طت ًعحى .(1)ياال يداد بريل الح ص

يهوي أيود ًع حيهو   ، وأعطت الوليجة في النص الداللة على كتمان أمر البيعة وإسرار  فظي الظنف 

                                                 
 . 8/54خ حه  الب ر  : (2)

 .248 -247/ 1:  يُح ر : ًع رة حه  الب ر  (3)

 .4913/:54لسان العرب :)ولج( يُح ر :  (4)

 .177، 176، 175، 165يُح ر : اليغير الداللت يأ ره فت فهم الحص القرآحت ، ًيًد  لت الشييّ :  (5)

 .238 -237:  يً م يس ق ، غيي يا يه دات ل، 221:، يً م يس ق  : البي ق فت ريائا القرآقح ريُ  (1)
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ّ يورد ذًوق ييودد ًعحو ه السوي و الو ق  يليس لل   أك ر ًق ًعحى فت ًعح ه الًركو ّ الًع ًوت يإ

 في .
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 المبحث ال الث : 

 عِى الَمْنع ةالدَّالاأللفاظ  ضداد بُفاأل
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و ليغلبو  الضد))ي،   ًا ضد يعحت:  ً هيم اللغيّفت ال ادضداد ،  : ك  شتء ض د شيئ 

 .(1)((، يالًيت ضد اليي ة يالسياد ضد البي ض

، حيووي : ًوو  ح فوو ه ، يضوود كوو  شووتء  ضوود هووت ))  ًووا : صووط لفووت االادضووداد أًوو  

،  يليس ك  ً  خ لف الشوتء ضوداو لو ، ، يالسخ ء يالبخ  ، يالش     يال بق  البي ض يالسياد

، يضوود ال هوو   ، يإحًو  ضوود القووية الضوعف ، يليسوو  ضووديق القووية يال هوو  ًخيل و ق أال يور  أق  

، يلووويس كووو  ًخيل ووويق  ًيضووو ديق ًخيل ووويق ، إذ كووو ق كووو    العلوووم. فووو الخي ف أ وووم ًوووق اليضووو د

 .(2)((ضديق

ف ابق ادحب رّ ادضداد بـ))ي ،  اليريف اليت ييدعه  العر   لى الًع حت الًيض دة ر 

و  ووق ًعحيوويق ًخيل وويق )) يادضووداد ًصووطلح أطلقوو  اللغييوويق  .(3)(( فيكوويق اليوورف ًحهوو  ً ديوو 

  .(5)ضد الشتء خ ف  يريره، ي(4) ((ادل    اليت يحصرف إلى ًعحييق ًيض ديق العر   لى

و ًق دب ي بيدي هو  يًوحهم ًوق  دور  أضوداد ، فًوحهم ًوق ً ء فت يدوي  ادالعل لم ح د اي  د 

ه  يسويل  ًوق يسو ئ  ، يًوحهم ًوق يعود  (6)ه  ًق سحق العربي  يأشوهرهم ابوق فو رس يال عو لبت د  

و ًوق ريافود اللغو  الوذّ يًود هً، يرافوداو (7) اليحي  فت ادل    يادس لي  ، يالييسا فت اليعبير ًو 

، يابوق  كقطور  يادصوًعت ً ءَف فيو  ك يور ًوق العلًو ء القوديأل   (8) الًيكلًيق بي   يهم اللغيي 

و يبت، ي (9)، يابق االحبو رّ بت ي يمأ، ي السكيت يًوق ُسوحق  )):  ، إذ  دو   ابوق فو رس فوت الص 

 (الجلللوف)لألسووويد ي (الجلللوفحيوووي)يووودم ب سووومم يا، أق  يُسوووًيا الًيضووو ديق  سوووً ءالعووور  فوووت اد

 .(10)((لألبيض

 

                                                 
 . 29/2564:)ضدد(:  عر لس ق ال (1)

(2)
 .33:  الطي  اللغيّ يأب، ادضداد فت ك م العر  كتاب  

(3)
 .1:  ابق ادحب رّ، ادضداد كي    

(4)
 .99:  ًد يسيق آ  ي سيقيً، ادضداد فت اللغ   

(5)
 .72:  يابق السكيت تلس سي حاادصًعى ي  ، ادضدادكي       ح ر : يُ  

 . 99:  فت فق  اللغ  ح ر : الص يبتيُ  (6)

(7)
 . 313ح ر : دراس ت فت فق  اللغ  : يُ  

 . 113: ،  بد اليايد يسق ح ر : الب ر  يدض ي  الًشيرا الل  ت يُ  (8)

(9)
 . 193-192:   ًر يًد ًخي ر، أ:  لم الدالل   ح ريُ  

(10)
 .99الص يبت فت فق  اللغ  : 
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و ، ال وِذّ ال وو ، يابوق درسووييي  حكوَر هووذه ال و هرة كووأبت العبو س  علوو أيًوحهم ًووق   َف كي بوو 

 . (1)سً ه )إبط   االضداد(أ

الودكيير إبوراهيم أحويس يًيد هم ًق  و هرة اليضو د يور  ق يالًيد  يفت ً  ييعلق بمراء

))هذا الًقدار الضئي   ق  أي،  ًق  شريق ل    ً  يقر  ي يد ال  هرة فت  دد دلي  ًق ادل    

فحوراه ييوذي الدكيير إبراهيم الس ًرائت  أً ،  (2)ًق كلً ت اللغ  ال يسييق  ح ي  أك ر ًق هذا((

ب سووويبع ده ً ًي ووو  ًوووق ادل ووو   اليوووت أيردهووو  أصوووي   كيووو   الووودكيير إبوووراهيم أحووويسيوووذي 

 .(3)ادضداد

، يإحًو   اليضو د لويس أصوي و فوت اليضوا أق  فير  ))الدكيير ًيًد يسيق آ  ي سيق  أً 

يذلا دق  فكري  يقيم  لى ً  يحو فت ال طورة ييخو لف د ت إلى ي يده فت اللغ  ديا  ًخيل  ... 

 أضداد ك يرة فت يعبير حه  الب ر  يهت ييً  دالل  الًحا ًحه  : ييردت ،  (4)الطبيع  ((

 

 :  َبْسَل    
      

، ٌل ، وكظل وظي  امتنظع فهظو بَْسظٌل هو المنع والحب  وذلظك قظو  العظرب للحظرام بَْسظالبسل : 

وبسل ال ظي  كرهظح ، والبسظل الحظرام والحظب  
(5)

ضوًق  العلًو ء يهوي ًوق ادل و   اليوت ذكرهو  

ُ  : اليرام )) : ال يري  آب دّ ، فق    ل  ذلا  ياادضداد ، يبيح ُ  دح  ؛ البَس    ًًحي ٌ ًح  ، يالبَس 

م يي ًا ، فهي ًق االضداد  دح  ؛ : الي      (6)((يض 

، يي بعوو  ًووق الًيوود يق د.  لووت  بوود (7)اكي ووى الصووغ حت بووذكر الًعحيوويق الًيضوو ديق للبسوو ي

( ًوق ادضوداد لكحهو  فوت العبريوـ  )بَسوي  ه  فت العربي ح  أيذكر د. ربيت كً   .  (8)اليايد يافت

أشو ر ابوق كوذلا ي،  (1)( يًعح هو  الًحبويذ يريور الصو لح بسلَُاليرام ، يفوت اآلراًيوـ  )بًعحى 

                                                 
 .248: فت اللغ   ادضدادي،  1/396:  فت  ليم اللغ  يأحيا ه  الً هر : ح ريُ  (1)

 .185:  فت الله  ت العربي  (2)

 .102: ، إبراهيم الس ًرائت  اليطير اللغيّ الي ريخت (3)

 .104:  ادضداد فت اللغ  (4)

 .4/285لسان العرب :)بسل(:ي،1/61)بس (:، يالً ردات :  1/248ًق ييس اللغ  :)بس (: معجم:  ح ريُ  (5)

 . 2/248: ، ال يري  آب دّ بص ئر ذيّ اليًيي   (6)

(7)
 . 224االضداد :  :      كي  ح ريُ  

 . 148: ،  لت  بد اليايد يافت  : فق  اللغ  ح ريُ  (8)

 .69: ، ربيت كً   : اليض د فت ضيء اللغ ت الس ًي   ح ريُ  (1)
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وو  ًووق ادضووداد ييعحووت اليوو   ياليوورام خ لييوو  إلووى أق   البَس 
( بسلللًعحووى )ا فيًوو  ييعلووق بهووذ (1)

ووالًركوو ّ   ً يرد ل وو  ( فووت سووي و حهوو  الب روو  فقوود بسللل  ًوو  ييعلووق بًعحووى ل وو  )الًع ًووت ، أ

اللَُّ  َّ  َِ ْف َردُّوا اْلَحل َّ  َاْ ُضلْض َجَملاَعتَُ ْ ، )) : فت ديل  يعبير حه  الب ر  فت  (ْبِسْلُ  ْ َّ)

السظياق  هوذافظي  (ْبِسلْلُ  ْ َّ)لفظ   اإلمظام اسويعًَ   (3)((بَِخَطاَُلاُهْ   َوَشتِّْ  َ ِلَملتَُ ْ ، َوََّْبِسلْلُ  ْ 

( ْبِسلْلُ  ْ َّل  و  )أّ اًوحعهم يايورًهم بًو  اريكبويه ًوق أخطو ء يهحو  أ طوت الًحا ،  للداللة على

ّ يورد فيو  ذيًق ييدد ًعحى الل   السي و اليلم يرد ب لًعحى الًض د ًح   ًعحى اليرً ق يالًحا

. 

 

 (رَّ سَ َّ)

الشتء ، يً  كو ق ًوق خ لصو  يًسويقره ال يخورة شوتء ًحو  سر : ي ًا يريف  إخ  ء 

  (4). ق هذا ، ف لسر خ ف اإل  ق يق   أسررت الشتء إسراراو خ ف أ لحي 

(  لووى الًحووا ي هوور ًووق خوو   ًوو  ييصووف بوو  ًووق ًعوو حت الكيًوو ق رَّ َسللإق  داللوو  الل وو  )

ك  ًو  يسوير فوت الوح س يال  يراد إ ه ره ًق ادًير ، يالسر   يال بيل ، يهذه ي ي  بًحا ً  ال

و -ه فت ح س  ، يأسر   الشتء : أخ  ه ي هر ، يأسر     (5).أ هره -أيض 

 لً ء اللغ  هذه الل    ًق ادضداد يذكوريا أق  أسوررت يكويق بًعحوى أ هورت  يدد  د  

( ًوق واَّسلرُّ  د  أرل  الً سوريق ل  و  )، يدد (7)، يدي  : هت بًعحى أخ يت يأ هرت (6)يكيًت

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ   ٿٿ  ٹ   ٹ  چ ادضداد فت د   يعو لى : 

  (8){ 54ييحس: } چٹ  ٹ  

 لووى الًحووا يهووي ًووق    يوود   ( أح وورَّ َسللأفوو لًليي  ًووق الًعحووى الًركوو ّ الًع ًووت لل وو  )

ً   ادل    الًيض دة اليت يد    واَ حه  الب رو  فقود يرد ل و  )  فت سي و  لى الًعحى يضده أ ( َََّسلرُّ

ي  َلََ  اْلَحبَّةَ ))دصي ب   حد الير  :  فت دي  اإلً م  فت يعبير حه  الب ر  ِِ ، َوبََرََّ  والَّ

                                                 
 . 36: ، إبق خ ليي  إ را     يق سيرة ًق القرآق الكريم  (1)

(3)
 .124/181خحه  الب ر  :  

(، يالًصب ل الًحير  3/67(: ر  ًق ييس اللغ  :)س معجم:  ح ريُ  (4)  .1/273:)سر 

(5)
 .  523:  ، إبق السيد البطلييست : ال رو بيق اليريف الخًس  ح ريُ  

(6)
 . 176 ي 21:  ادضداد      كي :  ح ريُ  

(7)
 . 48: احطيحييس بطرس ،يالًع م الً ص  فت ادضداد  ، 230ادضداد فت ك م العر  : كتاب  : ح ريُ  

البيور الًيويط ي سير  ، ي 3/125: ، إبق  طي  ، يالًيرر الي ي   3/150: ، ال ًخشرّ : الكش ف  ح ريُ  (8)

 :5  /167 . 
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وا اْلُ ْفلرَ  ، َما ََّْسلَُموا َولَِ ِف اْستَْسلَُموا ال ََّسَمةَ  ِِ  ، َوَََّسرُّ ل ُْ لا َوَجلدُوا ََّْعَوا لا  َعلَ  (1)((ََّْظَ لُرو ُ ،  َلَمَّ

وا)لف   اإلمام اسيعًَ   يً  ي كود هوذا  الك ر يكيً  إخ  ء السياق للداللة على هذافي  (َََّسرُّ

واًعحى ل   ) الًعحى السي و اليارد في  الل   ، فل   )أ هريه( فت السي و يبيق أق   ( أخ يا ، َََّسرُّ

و أ هريا ك رهم أّ الًعحى يكيق أح     لوى أق   يهوذا يود   هم أخ يا يكيًيا الك ر يلً  ي ديا أ ياح 

واًعحى ) والل و  ) ، يييضوح ًوق هوذا أق  أخ ويا أّ ًحعويا اإل هو ر  (َََّسلرُّ ( فوت هوذا السوي و َََّسلرُّ

ًعحى يايداو يهي الكيً ق ياإلخ  ء فقط ، يًًكق أق  يعطت هذا الل   ضد هذا الًعحى فوت سوي و 

 آخر ف لعبرة فت إ ط ء الًعحى هي السي و الذّ يرد في  الل   .    

 

 )عرجوا(

التعريج : أْن تحب  مطيتك مقيماً في موضظع أو فظي منظاخ علظى رفقتظك أو لحاجظة  ،       

يقا  عرج ف ن على المن   ، وعرجت عليظح حبسظت مطيتظي عليظح
يُلحظ  مظن المعنظى اللغظوي   (2)

 لمفردة )عرج( داللتها على الحب  والمنع .

الوياردة فوت سوي و حهو  ( واعرجلل  و  )بعض ُشرال الحه  دضي  اليضو د فوت  يلم يذكر  

،  (3) ووق طريووق الًحوو فرة ، يهووي الًيوو  يالبعوود الب روو   حوود شوورهم الووحه  يذكووريا ًعح هوو  فقووط 

ّ   ل)) ّ  يالكيودر ، يهوي ًعحوى  ياالحيورافخور ًضو د للًيو  آلوى ًعحوى إى ييق أشو ر الرايحود

اليعوري   لوى  ( ليكويقعلل دي  ال ع  بيرف ال ور )د ً   لى الشتء ، الذّ يسييص  ًق يعاإل

ياليقدير  لى هذا : ذا يبس  لي  ح س  ، إ  ، يق   :  رة ف ق  لى الًح   الشتء : االد ً   لي

ًعحوى الًعي لت   حر ي  ر يا  لى االسيق ً  ًحصرفيق  ق الًح فرة يهت الًي كً  فت الحس 

و إلوى خطوأ ًوق اييًو  ًعحوى اإلد ًو  بقيلو   يقوي  : اليعوري   ق  أ: يلق ئو  الًي  ياالحيراف ًلًي 

ذا  دييو  إيالورفض ، يردت الي حو  أذا  دييو  بعوق إ( ، فوعلل ييو رة بوـ)( ، علف)يعد   ي رة بوـ

وو (1)((ردت الًقوو م ياليدوويفأبعلووى   ً ( ييوودده يوورف ال وور عرجللواًعحووى ل وو  ) م أق    يقوود  يُليوو  ً

                                                 
 .16/374رحه  الب ر  :  (1)

(2)
 لسوووو ق العوووور ي ، 4/302:) وووورة(: ًقوووو ييس اللغوووو  معجظظظظم ي ، 1/223:) وووورة(: العوووويق كتظظظظاب:  ح ووووريُ  

 .32/2870:) رة(:

(3)
شوورل حهوو  الب روو  ،  ي،  3/122:  الخوويئتيبيوو    ًحهوو ة البرا وو  فووت شوورل حهوو  الب روو  ، :  ح ووريُ  

 .1/81:  وتوضي  فهج الب غة،  1/53:أ  م حه  الب ر  ي،  1/277:  (البيراحت)

(1)
شورل حهو  الب رو  :  ح وريُ ي.435)أطروحظة دكتظورا  مخطوطظة(:الًب يث الداللي  فت شريل حهو  الب رو  ، 

ّ  يًحهوو ة البرا وو  فووت شورل حهوو  الب روو  ، . 1/218:  (بوق أبووت اليديوودا:) يوودائق اليقوو ئق ، ي 1/146:الرايحوود

:1/179                      . 
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َََُُّّ ا ال َّاُس ، ُشقُّْوا ََّْمَواَج الِفتَِف بُِسفُِف  )): قولح فت  (عرجوا) ل  يرد  قدفيسي و الك م 

ُْلِ   ُجلوا َعلْف َطِر َُْجلاَف الُمفَلاَخَر ِ ال ََّجاِ  ، َوَعّرِ  اسويعً  اإلًو م  (2)(( الُم َلا ََرِ  ، َوَضلُُوا تِ

ُجوال   ) يهي ًراد االً م السي و للدالل   لى الًي  يالي ح  ياالًيح    ق الًح فرة  ذاه( فت َعّرِ

 ( ف ل  صوو  فووت إ طوو ء الًعحووى عللفيرد فيوو  ييعدييوو  بيوورف ال وور ) ّذلووا بداللو  السووي و

( فت ديل  عل يحلي  الل   ح س  فت سي و آخر ًق حه  الب ر  دد  دّ بيرف ال ر )السي و . 

 ((:  ِحُلِل، َوََّقِلُّلوا اْلُُْرَجلةَ َعلَل  اللدُّْ َُا ، َواْ قَِلبُلوا وا َرِحَمُ ُ  هللاُ  َقَْد  ُوِدَي  ُُِ ْ  بِالرَّ ُِ تََج َّ

اِد،  لل فَّ  َِّ َل َمُخو َللة  َمُ ولَللة ، الَبُللدَّ ِمللَف بَِصللاِلحِ َمللا بَِحْضللَرتُِ ْ  ِمللَف اللل ِِ َََّمللاَمُ ْ  َعقَبَللة  َ للُ،ودا ، َوَم َللا

َُْ ا، َواْلُوقُوِف ِعْ دََها    (3)(( اْلُوُروِد َعلَ

لإلوارة إلى حب  اإلفسان ففسظح ،  (الُرجة)مفردة  السياق استعمل اإلمام  فت هذا

وتعرجح على الدفيا الفافية من  ظ   ولعظح بهظا وبلظذاتها ، ت ظبيهاً لهظا بالمطيظة التظي يعظرج بهظا فظي 

موضظظع مظظا ، إذ يحبسظظها صظظاحبها عنظظد  ، ويميلهظظا إليظظح طلبظظاً للراحظظة وغيرهظظا ، فظظي حظظين أنَّ هظظذا 

بظاإلق   مظن العرجظة  الظذي أمظر  اإلمظام  التعريج ال ي ون مقراً دائماً لها ، وكظذلك اإلفسظان

ا السظياق هوذفظي  (الُرجلة)يصظب  معنظى لفظ   بهذاعلى الدفيا ؛ ألفَّها ليست مقر  األصيل الدائم ، و

ي ورد فيظح الوذمظا للسظياق ا التضظاد فظي المعنظى لظي  للفظ  وإفَّ هوذمضاداً لمعنا  في السياق المتقدم و

 عدي بح . لذّوحرب الجر ا

 
    (َهَجرَ )      

ييد  ت كي  اللغو   وق الًعحوى اللغويّ لوـ )َهَ وَر( يهوي  ضود اليصو  ، يه ور يب  ود ،       

و : يرك  يأ رض  ح  ييق   ه ور  ي و  ا يو    حهو  . (4)ييق   : ه ره يه ره ه راو يه راح 

ب لبودق يه رت الشتء ه راو إذا يركي  يأر لي  ، ياله ر ياله راق ً  رد  اإلحس ق ريره ، إًو  

كح يو   وق   {34} الحسو ء:  چٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     چچ  : أي ب للسو ق أي ب لقلو  ، دو   يعو لى

يًًق د   بأح   ًق ادضداد أصي   كيو  ادضوداد يُقو  : ه ورُت الر وَ  أه وره  (1) دم دربهق

ِّ  جلَّ )ه راو إذا   يي  يبعدُت  ح . يد   ديم فت دي     ( أّ َواْهُجُروُهفَّ  ِلي اْلَمَضلاِجعِ ) (وع

                                                 
(2)

 .5/52خ حه  الب ر  : 

 .204/321خ : المصدر ففسح  (3)

 . 972:)ه ر(:  ، يالًع م اليسيط 2/243، يالصي ل :)ه ر(: 6/34ًق ييس اللغ  :)ه ر(: معجم:  ح ريُ  (4)

(1)
 . 51/4617ولسان العرب :)هجر(: ،  833: ً ردات أل    القراق :)ه ر(:  ح ريُ  
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( ًق أل    الًحا يهي ًق ادل و   اليوت هجرل   ) يالًليي  أق   ،(2)، يهي ضد  اله ر إ ط يهق  

لف   ورديعطت الًعحى يضده فت ًعح ه الًرك ّ الًع ًت يأً  ًعح ه فت سي و حه  الب ر  فقد 

ُـْمَضوَهاَوَهَعَرْت ك ي  :))في قولح  (َهَجَر ْ ) ُْول   ََوَر  الُِ ََُِوَ  اْل َُْهوا اْكرََرَشوْ   ، َمرُوى ن ذَا  َعَِ

ُسووَُْت َكفَُهووا،  أَْرَضووَها َْ ْ ، تََعاكَوو ْ  َوتَ ه  ـه َمعَوواد  ْْ ه  ْ  ، ك ووي َمْعَروور أَْسووَهَر ـعُـووْهَـهْ  َخوو ع   َعووْن َمَضوواج 

والتظر   الظرف السوي و للداللو   لوى  ذاهو( فت َهَجَر ْ ل   ) اسيعً  اإلً م  (3)(( ـجنـْبــه ْ 

ً   ا السياقذالمعنى المضاد لح في ه واالمتناع عن النوم ولم يُعإِ  ( لوم َهَجلرَ ال ع  )   سبق حر  أق  ً

ً  اسويعً  بًعحوى يايود يهوي اليورا يالقطوا يالً  ردو  ، يلوم يورد بًعحو ه يسيعً  بًعحييق ، يإح  

 اآلخر يهي اليقري  .

 

 ()وِع 

حووا ، فوو لَي   الًعحووى  ًَ ّ  لل عوو  هووي الكووف  يال : كووف  الووح  ِس َ ووق هياهوو  اللغووي
:  ، يُقوو  (4)

و ك    ف ي    هي)) و يِف يَوَ ُ   يََ   ييَِ   َي     ، أّ َكف  ...، يالوَياِ ُ  فوت الَيورِ  الًيك و  ب لص 

ح هم بِغيِر أًَرهِ  ًِ ق  يَقَد َم  لهم  لى آِخرهم ((: َيَ  ُت ال يَش إذا  ، َييُق   ًَ ُت أي  َيبس 
(5). 

َ َ ( ًووق أَل وو   ادَضووداد ل وو ييُعَوود  ال          ذكووره أصووي   كيوو  ادضووداد أق   ، يهووذا ًوو  )أَي 

َ  يَ  ب لش تءِ  لَعيَ  بِ  يأررييَ  ...، ييُق   أَي  ييبيق ًق الًعحى ( 6).: حََهييَ  يَك َ يَ  : أَي  ي  : إذا أَي 

  ًق ادل    اليت يد   لى الًحوا يهوي ًوق ادل و   اليوت يعطوت ( أح  وِعلل   )اللغيّ الًرك ّ 

( فوت ديلو  ُلِع) يرد ل و ه ، أً  فيً  ييعلق  ق ًعحو ه فوت سوي و حهو  الب رو  فقود الًعحى يضد  

 ((: ِ َعَ لا َوَََّمَر ُ ََّْف َُْ ِسَر  َْفَسُِ ِعْ لدَ الشَّلَ َوا َِ لاَر ٌ  ِعْ لدَ اْلَجَمَحلا ِ  ، َوَُ ،  َلِ فَّ الل َّْفَس ََّمَّ

 ِِ ، ياسيعًَ  الل   ح س  فوت  لى الكف يالًحا   (ُِع) ل   يهح  د    (1)))، ىِالَّ َما َرِحَ  هللاُ  بِالسُّو

دُّوا  )): فوت ديلوو  ا الًعحووى ذلهو او سوي و آخوور ًوق حهوو  الب رو  يأ طووى ًعحوى ًضوو د ُِ اْسللتَ

ِعُفَ  ِلْلَمِسُِر ىِلَ  قَْو  َحَُاَرء َعِف اْلَحّ ِ الَ ُُْبِصُرو َُِ  َِ ِِ  ، َوُملو لِدلُوَف بِل ُْ ، ُجفَلا  َعلِف  بِلاْلَجْوِر الَ َُ

                                                 
(2)

 .141:  دطر  ، ضداداد كي  ، ي 428: فت ك م العر  ضداد ادكتاب ح ر : يُ  

(3)
 . 45/416رحه  الب ر  :  

 .207/ 2العيق : )ي  (:  كتاب:   ح ريُ  (4)

(5)
 .53/4825لسان العرب :)وزع(: :  ح ريُ  

(6)
ابوق ،ضوداد ادكيو    ، ي135:  دطور ، ضوداد ادكيو   ، ي 418: فت ك م العر  ضداد ادكتاب :  ح ريُ  

  .139:  االحب رّ

(1)
 . 53/427ر : حه  الب ر  
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ِعُفَ ) ل    دَ اإلً ميرأ (2)((َعِف الطَِّرُ ِ  ،  ُُ   اْلِ تَا ِ  َِ للداللو   لوى فت هوذا الوحص (  ُمو

داللييق  (وِع  )لل  ح د أق   اذهًق ، ي ، يأصل  بًعحى أل َهمَ  أّ أرراه ، ب لشتءاليلا ياإلرراء 

: اديلووى : الكووف يالًحووا يالحهووت ، يال  حيوو  : اليلووا   فووت كوو م أًيوور الًوو ًحيقًيضو دييق 

 . س الل   ييدهكم فت ه ييق الداللييق السي و يلييالي ياإلرراء ب لشتء 

  ً فوت ة يضو دالكلًو  الً إلوى أق  فت سي و حه  الب رو   ض دالي   د   يقد م ًق يحخلص ً

، لكووق  لهوو  ًووق الًركوو ّ الًع ًووت فووت الًعحووى العوو م  الًعحووى يضووده عطووتهووت اليووت يًعح هوو  

و ًعيحو عطوت ًعحوىو ف لكلًو  يُ خصيصي ت الدالل  ً ال حكيش   إال  فوت سوي ده  الوذّ يورد فيو  ،  فوت   

 الًعحى فت سي و آخر يليس فت السي و ح س  .ا ذله او ًض د   عطت ًعحىو سي و ًعيق ييُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(2)

 . 125/182خ ح س  :الًصدر  
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  -: رابعالمبحث ال



238 
 

 
 الَمْنعاإلباحة وعِى  ةالدَّالاأللفاظ  ي بُفاللالدَّ  قابلتَّ ال

ي ويد ل  يويق ييًو  إيوداهً   كوس الًعحوى الوذّ ييًلو  ادخور  ، ً و  : الخيور  هيي

يالش وور ، يالحووير يال لًوو  ، ياليوو  يالكراهيوو  ، يالصووغير يالكبيوور ، يفوويو يييووت ، ييأخووذ 

 . (1)ييعطت ، ييضيا ييبكت

( ًق الًصطلي ت اليوت  هورت فوت العصور اليوديث ، يلكوق التقابل الداللييًصطلح )

هذه ال  هرة لم يكق ًعريفو  لود  القودً ء ، بو  يح يليهو  فوت ً ل و يهم ب لودرس  أق   ذلا ال يعحت

 (2).ًق ك م العر  اخي ف الل  يق ؛ الخي ف الًعحييق يالييلي  ، يًحهم سيبيي  الذّ ذكر أق  

د الذّ د   :   . (3)((خي ف الل  يق الخي ف الًعحييقًق ك م العر  ا ))، يالًبر 

( ، إذ أشو ر )الًق بلو ( يدً ء ب سوًت )الطبو وذه ال  هرة لد  الب ريويق القويدد ُ رفت ه

الًط بق  فت الك م يعحت ال ًا بيق الشتء يضد ه فت الخطبو  أي فوت بيوت ًوق  العسكرّ إلى أق  

لًق بلو  بقيلو  : ف ا، ي ور   (4)أبي ت القصيدة ك ل ًا بيق اللي  يالحه ر السوياد يالبيو ض يريرهو 

، ي ليو   (5)((الك م ،  م  ًق بلي  بً ل  فت الًعحى أي الل    لى  ه  الًيافق  أي الًخ ل و إيراد ))

فهح ا ً ًي   ًق الًصطلي ت ييداخ  ًوا ًصوطلح اليق بو  ك لًط بقو  ، يالًق بلو  ، يالضود ، 

داللو   أك ور الًصوطلي ت يالحقيض ، يالخ ف ، يالعكوس ، يدود بوي ق الودكيير أيًود ًطلوي  أق  

 . (6)  يد   لى الخ ف( ؛ دح  التضادهذا ال ق هي )  لى

ي ويد   دو  ًق   ح  يهوي الًيضي  يي ق ًا ادضداد  اهذ يي در اإلش رة إلى أق  ))

و  ًوق ييوث إق  ًق ح ييو  أخور  اليض د بيق ادل    ، ييخيلف  ح    و هرة ادضوداد ييحو ي  ل  و 

يايداو ييً  ًعحييق ًيض ديق  لى ييق يدرس هذا الًيضي  يق ب  أل    ًا أل    أخور   لوى 

سوووبي  اليضووو د ، أي اليحووو دض ، أي اليخووو لف، كًق بلووو  اليوووق للب طووو  ، يالعووو  للوووذ  ، يالًووويت 

  (7).((لليي ة

                                                 
 .1984، لسح   10  الًسيحصري  ،   ً ل  آدا، 15لم الدالل  ، ايًد ال ح بت:   هرة اليق ب  فت  يُح ر : (1)

 . 1/24الكي   : يُح ر :  (2)

 . 28:  الًبرد ،ً  اي ق ل    ياخيلف ًعح ه ًق القرآق الكريم  (3)

  . 307: ، أبي ه   العسكرّ )الكي ب  يالشعر(الصح  ييق  كي  يُح ر :  (4)

 . 337الًصدر ح س  :  (5)

 . 368: ، أيًد ًطلي  ًع م الًصطلي ت الب ري  ييطيره  :  ح ريُ  (6)

،  ، ياليق ب  الداللت فت القرآق الكوريم 74: دراس  أسليبي  ، ف ي  القر  ق اليق ب  ياليً    فت القرآق الكريم  (7)

 . 4: ًح   ص ل الديق
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 (الًي يرةالطالحة( الًب ي  ي)الصالحة)يهذا اليق ب    ء بأل    ًعبرة  ق حي يق ًق اد ً   

 لى يفق أسلي  اليرري  لأل ً   الص لي  يأسلي  الحهت يالييذير  فت يعبير حه  الب ر 

  ً ، يًق هذه ادل    :  لحطالعً  ال   يح ر ًقياليحبي     

 

(الحرا   +الحَل )    

و ، فهي ي  يي   ، يهي ضد اليرام ، ييللت  الي   أصل  ًق ي  الشتء ي الو : ص ر ًب ي 

العقدة ف حيلت فيييه  ، يأيل    ييل ل  : ضد يرً  ، يي  الديق يي  : ي   ، يالي   هي 

(1)ك  ًب ل في  خير يص ل ً   ال يح  يالطيب ت.  

ياليرام هي الًًحي  ًق فعل  ، ييرم الشتء يرً  : اًيحا ، يالُيرم ب لضم : اإليورام 

 (2)، يال ًووا ُيوورم ياليوورام ضوود اليوو   يالييووريم : ضوود الييليوو  ، ير وو  يوورام ، أّ ًيوورم

 (3)ياليرام هي الًي ير يالًًحي  ًق القي  يال ع  ، يك  ً  في  شر يفس د فهي يرام.

 ( فت سي و ذم الودحي  ، ديلو  الحرا ( ي )الحَلبيق ل  يت ) يدد د ب  اإلً م 

لَُ ا َع َ )):  ٌِ َما ََِّصُف ِمْف دَار ََّوَّ ٌِ  ا  (4)((  ِلي َحََِلَ لا ِحَسلاٌ ، َو ِلي َحَراِمَ لا ِعقَلا ٌ   َوآِخُرَهلا  َ َلا

َوََُّحلُِّرُ ُ  اللدُّْ َُا،  َِ  ََّ لا  ))بقيلو  :يكذلا يرد ديل  فت السي و ح س  فت الييذير ًق الدحي  يذًهو  

َُْسْ  بِدَاِر  ُْجَُة ُل قُْلَُة ، َولَ ِِ َُّ َْ   َمْ  َِ ُ َتَِ ا، دَاُرَها َها َْ  َعلَل  َربَِّ لا، ، قَْد تَ ِِ ْ  بِ بَغُُروِرَها، َوَغرَّ

َهلا َها، َوَحَُاتََ للا بَِموتَِ لا، َوُحْلَوَهللا بُِمّرِ َُْرَهللا بَِشلّرِ  ف إلًوو م  (5)(( ََخلَلَط َحََلََ للا بَِحَراِمَ لا، َوَخ

و بشوور يق بلوو  ،  دصوود ًووق يراء هووذا اليق بوو  بيوو ق يوو   الوودحي  ؛ دق  كوو  ًوو  يعوود فيهوو  خيووراو ًشوويب 

هوذا اليق بو  يعطوت يأكيوداو ي يو دة فوت إ طو ء  ق  ييبودي أ (6)بخ ف الدار اآلخرة ، فإح ه  خير كله 

 ًعحى الًحا ياإلب ي  لل  يق.

                                                 
، يفت  و   193 يالًع م اليسيط : ، 1/210 :)يل (:يأس س الب ر   ، 3/27العيق :)ي (: كتاب:  ح ريُ  (1)

 . 1/64حه  الب ر  :

 . 5/1791، يالصي ل :)يرم(: 3/27: ح س  :)يرم(: ح ريُ  (2)

م( ، يً ًا البيريق 1/219: شرل حه  الب ر  :)البيراحت(:  ح ريُ  (3)  .6/340 : :)ير 

 .82/106خالب ر  : حه   (4)

 .113/167خح س  : الًصدر  (5)

 . 7/247(:بق أبت اليديد: شرل حه  الب ر  :)ا ح ريُ  (6)
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و فت يديث اإلً م   وق ًع ييو  يديًو  ياسيسوه لهم  ي  ء اليق ب  بيق الل  يق أيض 

ىِالَّ ِملْف  ، َوالَ تََم َّْ تُْ  ِمْف َرَضاعِ ََّْخََ َِ ا  ََما اْحلَْولَْ  الدُّْ َُا لَُ ْ   ِي لََِّتَِ ا )):   اليرام فق  

ُِْد َملا َصلادَْ تُُموَها َجلائَِ  ِخَطاُمَ لا لْدر  ، قَِلقلا  َوِضلُ َُ ا بَ لَلِة الّسِ ِِ قَلْد َصلاَر َحَراُمَ لا ِعْ لدَ ََّْقلَوا  بَِمْ 

َُْر َمْوُجود  ُدا  َغ ُِ فشب  اإلًو م  ف  ء اليق ب  فت بي ق ذكر رذيل  القيم (1)((اْل َمْخُضوِد ، َوَحََلَُ ا بَ

  و أًلس يرام الدحي   حد أيلئا الًش ر إليهم ب لسدر الًخضيد الذّ دطا شيك  فص ر ح  ً 

ب ي  يالًحا أق  لهذا اليق ب  يأ يراو فت يرسيخ ًعحى ك  ًق اإلفت يال شا   (2).، سه  الًأك  لذيذ

 كذلا في  بي ق للًب ل يللًًحي  .فت ذهق الًيلقت ، ي

 

 + ُحِرَ ( َُِّحلَّ )

ببح ئهً  للً هي  ، يًعحى فت يعبير حه  الب ر  ( ُحِر َ ( ي)َُِّحلَ بيق ل  يت )رد اليق ب  ي

يأًو  ال عو  )ُيوِرَم( فهوي يورم الشوتء  (3)( هي أُبيح ، يًح  أي     البيا ، أّ أب يو  َُِّحلَّ ال ع  )

و اًيحا فعل  و يُيُرً   ً ُير 
(4). 

بيق ال عليق )أُِيَ ( ي)ُيِرَم( فت سي و اليث  لى سليا طريق اآلخرة ،  د ب  اإلً م ))

ي  )) :، بقيل   (5)((ببي ق ايس  ه  ب لحسب  إلى طريق الدحي  ِِ ِِ ََّْوَسُع ِمَف الَّ ي َُِّمْرتُْ  بِ ىفَّ الَِّ

 ْ  ُُْ َ  َعلَ ا ُحّرِ ، َوَما َضاَ  ِلَما  ُروا َما قَلَّ ِلَما َ  ُرَ ،  ََِ   ُِ ُتُْ  َعْ ُِ، َوَما َُِّحلَّ لَُ ْ  ََّْ  َُر ِممَّ

اليا   ، ليت يصدو  ليه  اسم الي   يهت )( هت اديك م ا)الي  بـ الًراد. (6)((اتََّسعَ 

يهي دسم يايد ًق  -الًي ير  - الًحدي  ، الًب ل ، الًكريه( ، يهت أك ر ًق اليرام

( ليعدد ي يه الي   ، يل يم ال ع  الًق ب  ل  َّحلَّ ييُلي  ًح سب  ال ع  الًيعدّ ). (7)اديك م

و يايداو يدد دلت صيغ  ال عليق  لى ً  ًضى ًق ال ً ق ، أّ دد  )يرم( اليخ ذ اليرام طريق 

  بت لكم الي   ًق اليرام .

                                                 
 .105/151خحه  الب ر  :  (1)

 . 3/26يُح ر : شرل حه  الب ر  :)البيراحت(: (2)

(: 11/974: لس ق العر  )يل ( :يُح ر  (3)  . 1/147، يالًصب ل الًحير :)ي  

 . 1/131يُح ر : الًصب ل الًحير :)يرم(: (4)

، )رسو ل   م(2008، كلي  اليربي  للبح ت /   ًعو  الكيفو  ) اليق ب  الداللت فت حه  الب ر  ، يغريد  بد فليت (5)

 . 116:ً  سيير ًخطيط (

 .171 -170/ 114: خ  حه  الب ر  (6)

 .3/102يُح ر : شرل حه  الب ر  :)البيراحت(: (7)
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( ، ييكوورر ال عوو  فووت ُحللر ( ي )ُسللتحليكووذلا ح وود الًق بلوو  فووت الووحه  بوويق ال علوويق ) 

َواْعلَُموا ِعبَادَ هللِا ََّفَّ اْلُم،ِمَف َُْستَِحلُّ اْلَُاَ  َملا  )):  ( بقيل  ُل) الًيضا ح س   لى صيغ 

لَ  لَ  اْستََحلَّ َعاما  ََّوَّ َ  َعاما  ََّوَّ ُ  اْلَُاَ  َما َحرَّ ُْئا   ، َوَُُحّرِ لا  ، َوََّفَّ َما ََّْحدََث ال َّاُس الَ ُُِحلُّ لَُ لْ  َشل ممَّ

فوت هوذا الوحص الوذّ أراد بو  بيو ق  بويت اديكو م الشور ي  الدالو   وق طريوق  (1)(( عللُ   رَّ َ ُحل

فو لً ًق إذا ))إلى الي   ياليرام فت الشريع  الًيًدي  ،  أش ر اإلً م  إذالحص يالسح  ، 

و يلي  الشتء ب لكي   يالسح   بت  حده س  ب  يه ده ، ال  بت ب لحص يبرأي  يحقض اليكم ال  ...بق 

و يرًوو  الشووتءيكووذلا إذا  ، يبهووذا يسوويد   لووى أق  اليق بوو  بوويق ادفعوو    (2)(( بووت  حووده سوو بق 

( يعحوت أق  كو  ًو   بوت ي يبو  أي ييريًو  بوحص الكيو   حلر ( ي)اسلتحل( ي)ُحرَّ ( ي)ُستحلَّ )

و ، يذلوا  و ًوق ريور يقييود ب ًو ق يًكو ق ، هوي كوذلا أبوداو يدائًو  و ًطلقو  دق  سولط  ؛ يالسح   بييو 

( لهو  داللو  حلرَّ ( ي)َّحللَّ يهذه الًق بل  بيق الل  ويق ) (3)يالييريم  حد الًسلًيق هلل ييده.الييلي  

  لى يقيي  ًعح هً  فت دالليهً   لى اإلب ي  يالًحا فت السي و الذّ يردا في  .

  

 + خبث(طا  ) 

ََّّفِ َواْعلَلْ  :)) يًق أً ل  اليق ب  كوذلا الًق بلو  بويق ل  يوت )طو   يخبوث( بقيلو   

 ِِ ...  ، َوَملا َخبُلَث َظلاِهُر ُ َخبُلَث بَاِط ُلُِ  ،  ََما َطاَ  َظاِهُر ُ َطلاَ  بَاِط ُلُِ  ِلُ ّلِ َظاِهر بَاِط ا  َعل  ِم َاِل

ِِ   َاْعلَْ  ََّفَّ ُ لَّ َعَمل  َبَا ٌ  ِِ َعلِف اْلَملا َسلْقُُُِ ،  ََملا َطلاَ   ، َواْلِمَُلا ُ ُمْختَِلفَلةٌ  ، َوُ لَّ  َبَا  الَ ِغ َ  بِ

ْ   ََمَرتُلُِ  َطاَ  َغْرُسُِ َوَحلَلْ   ََمَرتُلُِ  ح ود فوت الوحص  (4)))، َوَملا َخبُلَث َسلْقُُُِ َخبُلَث َغْرُسلُِ َوَََّملرَّ

و ))( ، خبلث( ي)طلا الًق بل  الداللي  بويق ل  يوت ) يأق  لكليو  يو ليت اإلحسو ق ال و هرة أًوراو ب طحو 

ًوو  ًيلوو  إلووى العقوو  ، يًيلوو  إلووى الهووي  ، فوو لًيبا يح سووبه  ًووق أييالوو  ، الي ليوو ق ال  هريوو ق ه

لًقيضى  قل  ير و السع دة يال ي  ، فهذا الذّ ط     هره يطو   ب طحو  ، يالًيبوا لًقيضوى 

دود    ياإلً م .... هياه ي  دي  يديق أس ف  ، ير و الشق ية ، يهذا هي الذّ خبث ب طح 

سوو  ًووق د بو  بوويق طيوو  السووقت يخبووث السووقت يه يو ق الي ليوو ق ًعحيييوو ق ال يًكووق إدراكهًوو  بي 

 لوى الركو ئ  اليوت يوم  رضوه  ، فإح و  فوت اليدوت ق  اليق بو  دود دو م أاليياس ، لذلا يًكق القي  

                                                 
 .254/ 176حه  الب ر  : خ  (1)

 . 10/187ًحه ة البرا   فت شرل حه  الب ر  ، يبي    الخيئت :  (2)

 .2/537فت     حه  الب ر  : يُح ر :  (3)

 .216/ 154حه  الب ر  : خ  (4)
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و   يأيسووا ًووق يلووا الركوو ئ هًوو  أكبوور أح  ب لووى ركيوو ييق يًكووق يصوو هً  ح سوو  ، دوود دوو م أيضوو 

يبهذا يكيق الًق بل  الداللي  بيق الًبو ل الطيو   (1)((الًعحيّركي ة الً دّ ي،ركي ة ركي ي ق يال

يالًي ير الخبيث يهذه الًق بل  يعطت دالل  الل  يق  لى اإلب ي  يالًحا يأكيداو ي ي دةو فت ذهق 

 الًيلقت . 

 

                                                 
 . 133:، )رس ل  ً  سيير ًخطيط (ليق ب  الداللت فت حه  الب ر  ا (1)
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 والنتائج  الخاتمة                  

كو   دد  كلددطكوحة   دد ك كبعددإكمالددالف ك و هلديددإك ك قدد  ككلدد عكزيدداإ  كلكو خلسدد ف كو لقإّلدد ف

ل كلطك هائجكيلاطكمجلا داكبلاكيأهي:كة    م يهكوحكتعل كخال  كلاكه  َّ

(كيه ازعددداطكعلددد كإم ددد كو ل ددد كالحظرررا والمنررر و ب دددجك جددد إكل دددةل يك   ددد ك -

كطَّك عدددإلكو قيدددالكبا كددديهك  ادددلكل دلددداكوسدددهعلالك ددديكلجدددالكلعددديطك ك قدددإك جدددإك 

كام كع ددإكوح دد  ييطك عددإكجعلدد مك الددا كلددطك  اددال(ك اثدد كوسددهعلالحظررال ددةل)ك 

ا  ددهك ك(ك اثدد كسددع ك كددل م كالمنرر ل ددةل)ك كطَّكو  قددهكلقابددلكوةبا دد ك ك دديك دديطك 

كطَّكإوم كعلددد كلع ددد ك  دددليك يدددهك يددد كلجهلددد،كلدددطكع ي ددد كخا جيددد ك كزيددداإ كعلددد ك 

 (كيإلكعل كو ل  كبلع امكو ك عيك ك لع امكو لغ يك.كالمن ل ةل)ك 

بعدددألكوح  دددا ك لهعبيددد كعدددطكإم ددد كوةبا ددد ك ددديكسددديا ككوسدددهعلالكوةلدددالك -

طك بسةك  خص(ك دجكو بال  ك  ك.ل داك  ذف

لجل عددد كلدددطكوح  دددا ك لهعبيددد كعدددطكإم ددد كو ل ددد ك ددديكسددديا كك   إَكوةلدددالك -

 .ل داك  ب ك ك بخلك ك بال( دجكو بال  ك

كوهضددد)ك  - وح  دددا كو هددديكهدددإلكعلددد كوةبا ددد كبعضدددداكهدددإلكإم ددد ك ددد ي  ك دددديكطَّ

(   بدددداَ (كسدددديا ك دددددجكو بال دددد ك  دددديكعليلدددد ك  ك بعضددددداكويخدددد كيددددإلكل ددددداك   لَّ

ل دددداككيك  إك يدددهكو ل ددد ذو لقدددالكو دددك  إم ددد ك يددد ك ددد ي  كلسددده  ا كلدددطكو سددديا ك

 ك.ك    (  خ ج(

كهبدديطك  - وح  دددا كو هددديكهدددإلكعلددد كو ل ددد كبعضدددداكهدددإلكعلددد كو ل ددد كإم ددد ك ددد ي  كطَّ

 ك بعضدددداكويخددد كيدددإلكل دددداك ل ددد (ك     (   بددد ( ددديكسددديا ك ددددجكو بال ددد ك

ل دددداكيك  إك يدددهكو ل ددد كذو لقدددالكو دددك  إم ددد ك يددد ك ددد ي  كلسددده  ا كلدددطكو سددديا ك

 .ج (   يج (    
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بعدددألكوح  دددا كو هددديك  إتك ددديكسددديا ك ددددجكو بال ددد كإو ددد كعلددد كوةبا ددد ك و ل ددد ك -

 ددديكه و قدددتكإم هدددداكو لعجليددد ك إم هدددداك ددديكو قددد اطكو اددد يلكلددد كإم هدددداكو سدددياعي ك

 هعبي كو  دجك.

(ك دديكسدديا ك دددجكو بال دد كيددإلكإم دد ك دد ي  كعلدد كإباحررة  دد ك كطَّك  دد كو ب ددجك  -

 كو ل  ك يكلع امكو لغ يكو ل ازيك هكإم  كعل كوةبا  .ك؛حطَّككلع  كوةبا  

 دديكسدديا ك دددجكو بال دد ك لإم دد كعلدد كك(ومنرر كحظرراوسدده هجكو ب ددجك   إك   دديك  -

و ل  دديطك ددديكلع ا لدداكو لغددد يكو ل اددزيك دلددداكك؛كحطَّكلع دد كو ل ددد كإم دد ك ددد ي  ك

 .إم  كعل كو ل  ك ي ه عاطك يكو إم  كو سياعي ك

وح  دددا ك و ه وايددد،كو إو ددد كعلددد كلع ددد كو ل ددد ك  إتك اثددد كلدددطككطَّكاكددد كو ب دددجك  -

ك؛كوح  دددا ك و ه وايددد،كو إو ددد كعلددد كوةبا ددد ك كسدددب،كذ دددىكي جددد كم ددد ك طَّ   ددد نك طَّ

عددطك لدد  كهخددا  كو كدد يع ككل دد وةلددالك ا بدداكلدداكيادد طك دديكل عدد كيهةلدد،كل ددهكو 

 .فك لعباإك و إع  كم  ك ل  ك خ نكي نك يداك ال ا ك

دددبعدددألك   دددا كو إك   - اكي هددداجكم يدددهكو  دددا كةبا ددد ك و ل ددد ك ددديكسددديا كو  دددإيجكعلَّ

 .ككة ال ك ل  ك ياهدلكو ي لي 

ويددد وإمكبعدددألككبدددا ق اطكو اددد يلكعدددطكة يددد ك  دددإكو ب دددجكهدددأث كوةلدددالك -

 .ككوح  ا ك و ه واي،كو إو  كعل كوةبا  ك و ل  ك

  لدددد،كوح  ددددا كو إو دددد كعلدددد كوةبا دددد ك  إتك دددديكسدددديا كو  ددددإيجكعددددطكو دددد علكك -

 .ك   كلاكيه اس،كل كو لع  كو ل وإ يك يكو ل س ساتك و  ز ك

وح  ددددا ك و ه وايدددد،كو إو دددد كعلدددد كو ل دددد ك دددديكسدددديا كيه ددددإجكعددددطكو كددددإ ك   إك -

 . و غض،ك يه و  كل كو لع  كو ل وإك
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وةبا دد ك و ل دد كبدسدد اإكو ادداللكم دد ككددخصكبعي ددهككاثيدد و كلدداكيقدد طكوةلددالك -

لدداك دد ك جليدد كو  ددا كوكو كددخصك  ددإمك م َّكذ دددكا كادد كوسددلهك و ادداللك ددي كل جدددذ 

 .وكوحسل ،ك بلغك يكمي الكو لع  كذ  

 دديكميدد وإكلع دد كوةبا دد ك و ل دد كهددا  ك جدددإمككي ل دد كه دد لك سددل ،كوةلددالك -

وكو ه دددد لك دددديكوحسددددل ،كذ ك  ددددب دددديغ كو جلدددد ك هددددا  ك خدددد نكب دددديغ كو ل دددد إك

 .ك زياإ ك إنكو لهلقيك اث كيعةيكو لع ييطككل م ك

 كو  وضددد)ك ددديكميجددداإكلع ددد كوةبا ددد ك لسددديا ك ددديكهعبيددد ك ددددجكو بال ددد كوحثددداددداطك -

 .كك بعألكوح  ا كلطكخاللكه  ي كوةلالك ميضا هك

  لدد،كل وضدد كو ل دد كو هدديك  إتك دديكسدديا ك دددجكو بال دد ك دديككطَّك  ددإكو ب ددجك  -

 .ككسيا كو  إيجكعطكو إ ياك      ا

وسددددهعللكبعددددألكو ه وايدددد،ك دددديكسدددديا ك دددددجككوةلددددالككطَّكاكدددد كو ب ددددجك  -

 .ككو بال  ك لإم  كعل كلع  كوةبا  

 لإم دددد كعلدددد كوةبا دددد كه ايدددد،ككلددددطكو ه وايدددد،كو هدددديكوسددددهعللداكوةلددددالك -

وكو ه ايددد،كعلددد كوةبا ددد كإم ددد ك يددد ك ددد ي  كلسددده  ا كذ إم ددد ك دددكومسدددهث اهك 

 .لطكو سيا كك

ه ايددد،كوحلددد ك لإم ددد كعلددد كلع ددد كوةبا ددد ك ددديكسددديا ككلكوةلدددالكوسدددهعل -

 .ك  ك ي ك  ي  كلسه  ا كلطكو سيا وكو ه اي،كإمذ دجكو بال  ك ك إم  ك 

دددَ كك - ةددديكإم ددد كوةبا ددد كو ه ايددد،كوةخبدددا يكلدددطكو ه وايددد،كو هددديكهعكطَّكو ب دددجك  َ ف

 . إم ههكإم  ك ي ك  ي  كلسه  ا كلطكو سيا ك يكسيا ك دجكو بال  ك

  ددإكو ب ددجكخدد  جكبعددألكو ه وايدد،كو إو دد كعلدد كوةبا دد كعددطكلع ا دداكو  قيقدديك -

 .ككم  كلع  كلجازيك لثالكه اي،كومسهث اهك ه اي،كوحل ك
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بعددددألكو ه وايدددد،ك لإم دددد كعلدددد كلع دددد ككاكدددد كو ب ددددجكوسددددهعلالكوةلددددالك -

 .كي كذو ل  ك لثالكه اي،كوحل ك ه اي،كو  ديك ه اي،كو ه 

لدددطكو ه وايددد،كو إو ددد كعلددد كلع ددد كو ل ددد ك ددديكسددديا ك ددددجكو بال ددد كه ايددد،كوحلددد ك -

 .ك إم ههكعل كو ل  كإم  ك ي ك  ي  كلسه  ا كلطكو سيا ك

إم ددد كعلددد كلع ددد كي ك ددديكسددديا كو ددد دجك لذه ايددد،كو ه دددكوسدددهعلالكوةلدددالك -

 .كو ل  ك إم ههكعل كو ل  كإم  ك  ي  ك

ه ايددد،كو  دددديك ددديكسددديا كو ددد دجك لإم ددد ككاكددد كو ب دددجكوسدددهعلالكوةلدددالك -

 وكو ه اي،كعل كو ل  كإم  ك  ي  ك.ذعل كلع  كو ل  ك ك إم  ك 

ه ايددد،كوةخبدددا ك ددديكسددديا كو ددد دجك لإم ددد كعلددد كلع ددد ككوسدددهعلالكوةلدددالك -

 ك إم هددددهكإم دددد ك يدددد ككمخبددددا يكو لب دددد كم كددددائيكو لع دددد كو ل دددد ك  دددد كه ايدددد،

 .ك  ي  ك يكسيا كو  دجك

وح  دددا كو إو ددد كعلددد كوةبا ددد كك دددجك جددد إكبعدددألكو عالعددداتكو إم يددد كبددديطاكددد كو ب -

 لثددالككو ل دد علدد كوح  ددا كو إو دد ككطي بددكو هقابددلكو ددإم يك و ل دد ك لثددالكو هدد وإ ك 

و عالعددددداتك ددددديكوح  دددددا ك لثدددددالكمكذ ك قدددددإك  ددددد ك جددددد إك دددددومكددددده وىك و هضددددداإك

و هدددددد وإ ك دددددديك  إلك زجدددددد (ك  بخددددددلك ل دددددد (ك و هضدددددداإك دددددديك  سدددددد  و(ك ك

 .ك و لكه ىك يك و  إ(ك ك و هقابلكو إم يك يك   لك   ل(ك

  دددإكو ب دددجكعدددإلك جددد إكهددد وإ ك ددديكوح  دددا كو إو ددد كعلددد كوةبا ددد ك و ل ددد ك ددديك -

 ددديكلع ددد كوح  دددا ككل ددد  كي ككذم ددديكهعبيددد ك ددددجكو بال ددد ك و هددد وإ ككو لع ددد كو سدددياعي

و ل ادددزيك و لعجلددديك قدددةكمكو سدددياعيك ادددلك  ددد ك دددهكلع ددد كلغددداي ك ل ددد كويخددد ك

 .ك هغي كو سيا ك و لقالك
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و ل دد كعلدد ككه  ددلكو ب ددجكم دد ك  دديك ددا   كو لكدده ىكو ل  دديك دديكوح  ددا كو إو دد  -

و ل ددد كيعةددديكلعدددا يكلهعدددإإ ك ددديكسدددياعاتكلخهل ددد ككطَّك ددديكهعبيددد ك ددددجكو بال ددد ك  

 .كع  كو سيا كيكي إإكو لذ و 

لدداكو ل دد كو ل دد ك ك م َّك كو هضدداإك دديكوح  ددا كو إو دد كعلدد ك ددا  ك  دد كو ب ددجك جدد إك -

 ددديكو سددديا ك و ل ددد كو  و دددإكيعةددديكو لع ددد ك ضدددإمك ددديكسدددياعاتكلخهل ددد ككي يددد 

 ك  ي ك يكسيا ك و إك س،كو لقالك و ق وئطك.

وح  دددا كو هددديكهدددإلكعلددد كوةبا ددد كباح  دددا كك  دددإكو ب دددجكلقابلددد كوةلدددالك -

ك ددديكزيددداإ ك  كمكو لقابلددد ك ثدددذ دددد  كو هددديكهدددإلكعلددد كو ل ددد ك ددديكسددديا ك ددددجكو بال ددد ك

 .ك هأايإ لاكلع ييكوةبا  ك و ل  ك

 

 

ك
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) عباس عاي حسين ال حام ٬رراسة في الخكس والم مون األير القرآني في نةج البلغة  -3

 . النمف / الجراق )مر.طد ) مر. دمكتبة الرو ة الحيررية ) 

) تمييام حسييان ) عييالم الكتييب ) مالطبجيية األولييىد ) مصيير / القيياهر  )  امتةييارا  لغوييية -4

 مد.2007 -هـ 1428م

هيـد ) 458الحنبايي م  يجاى محمر بين الحسيين ال يرا   االحكام الساطانية ) القا ي أبو -5

لبنان د) ) مر.طد  –تصحيح وتجايم : محمر حامر ال قي ) رار الكتب الجامية / م بيرو  

 مد.2000 -هـ 1421م

هيـد ) رار ابين حي م ) 505إحيا  عايوم اليرين ) أبيو حامير محمير بين محمير الغ اليي م  -6

 مد. 2005-هـ 1426بيرو  / لبنان ) مالطبجة األولىد )م

هييـد) حققيي، وعاييم حواخييي، وو يي  فةارسيي، : 276رينوري مأرب الكاتييب ) ابيين ةتيبيية اليي -7

 لبنان ) مر.طد )مر. د.  –بيرو   –محمر الرالي ) مؤسسة الرسالة 

هييـد)تحقيم وخيير  745ارتخيياف ال ييرب ميين لسييان الجييرب ) أبييو حيييان األنرلسييي م  -8

 –رم ان عبر التواب ) مكتبة الخانمي  -رمب عيمان محمر ) مرامجة :ر -ورراسة :ر

 مد. 1998 -هـ 1418) ممالطبجة األولىد القاهر  ) 

هيـد  538أساس البلغة ) أبو القاسم مار هللا محمور بن عمر بن أحمير ال مخخيري م : -9

لبنيياند ) مالطبجيية األولييىد   –) تحقيييم : محميير باسييس ) رار الكتييب الجامييية ) مبيييرو  

 مد.1998 –هـ 1419)م

عبيير السييلم محميير هييارون ) مكتبيية  األسيياليب اإلنخييافية فييي النحييو الجربييي ) -10

 مد. 2001هـ 1421)مد خامسةمالطبجة الالقاهر  ) -الخانمي  
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 أسيياليب بلغييية ) ال صيياحة ) البلغيية ) المجيياني ) أحميير مطاييوب ) رار القاييم -11

 مد.1980لبناند ) مالطبجة األولىد )ساعر  عاى نخره مامجة بغرار م  –مبيرو  

ةييس إسيماعيس األوسيي ) مامجية  -أساليب الطاب عنر النحيويين والبلغييين ) ر -12

 مد. 1988طد)م -بي  الحكمة )مر –بغرار 

األسيياليب النحوييية عييري وتطبيييم ) محسيين عاييي عطييية ) رار المنيياهج لانخيير  -13

 مد.2007 – هـ1428)مد ولىمالطبجة األاألررن  –عمان والتو ي  ) 

 م  األنبياري سيجير أبيي بين محمير بين اليرحمن عبر البركا  أبو ) الجربية أسرار -14

 رار – بي ييون عاييي محميير مطبوعييا  ) الييرين خييمس حسييين محميير : تحقيييم ) هييـد577

 مد.1997 -هـ 1418م )) مالطبجة األولىد) لبنان ـ بيرو  ـ الجامية الكتب

) ممييير عبير الحميير نييامياليركتور.  ٬األسيس الن سيية ألسياليب البلغيية الجربيية  -15

 األوليييىد مالطبجيية)والتو يييي ) بيييرو  / لبنييان  والنخيير لارراسييا  المامجييية المؤسسيية

 مد.1984)م

هـد)تحقيم: عبير الجياس سيالم مكيرم 911األخباه والنظافر في النحو)السيوطيم  -16

 مد. 1985 -هـ1406لبنان )مالطبجة األولىد)م  -بيرو   –مؤسسة الرسالة 

 مد.1908) مطبجة الةلس / مصر )ماالختقاق والتجريب  ) عبر القارر المغربي  -17

 مر.طد  –القياهر   – نة ية مصيرأنيس : مكتبية  إبراهيمالاغوية : ر.  األصوا  -18

 . مر. د –

هييـد) تحقيييم :عبيير الحسييين ال تاييي ) 316األصييوس فييي النحييو )ابيين السييرا  م  -19

 مد. 1996 -هـ 1417الياليةد ) م مؤسسة الرسالة ) مبيرو  / لبناند) مالطبجة

مالطبجة ) مطبجة المجارف / بغرار )  مر حسين آس ياسينحم) األ رار في الاغة  -20

 مد.1974 -هـ 1394األولىد ) م

عبير الحميير أحمير )  رراسة نظريية تطبيقيية اإلعما  الصرفي في القرآن الكريم -21

الطبجيييية األولييييى د) م ) لبنيييياند  –مبيييييرو   ) ) المكتبيييية الجصييييرية  يوسييييف هنييييراوي

 مد.2008-هـ 1429م

هيـد) رار ومكتبية الةيلس 370إعراب يليين سور  من القيرآن )ابين خالويي، م  -22

 مد. 1985طد)م -لبنان )مر –بيرو  
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ع يي  هللا الجطيارري : ) تحقيم  السرخسي عاي بن ناصر أعلم نةج البلغة ) -23

 د.هـ1415د) مولىمالطبجة األ)) و ار  اليقافة واالرخار االسلمي ) طةران 

) تحقييم :  الحرار ابن عيمان أبو السرةسطي المجافري محمر بن سجير األفجاس ) -24

 دالقياهر  / مصير)ماألميريية  المطياب  لخيؤون الجامية الةيفة)  خرف محمر محمر حسين

 .مد1978 -هـ 1398)م

أةسام الكلم الجربي من حيث الخكس والوظي ة ) فا س مصط ى الساةي )مكتبة  -25

 مد.1977-هـ1397د)مولىمالطبجة األ) دمصر / القاهر مالخانمي ) 

 دالقاهر  / مصيرم) آري خير ) رار الجرب لابستاني ) األل اظ ال ارسية المجربة  -26

 مد.1988- 1987د) ميانيةمالطبجة ال)) 

هبيييية هللا بيييين عاييييي بيييين محميييير بيييين حميييي   الحسييييني  أمييييالي ابيييين الخييييمري ) -27

محمور محمر الطناحي ) مكتبة الخيانمي القياهر   -هـد)تحقيم ورراسة :ر542الجاويم 

 مد. 1992-هـ 1413)ممالطبجة األولىد )

هيـد) المكتبية 761أو ح المسالك إليى أل يية ابين ماليك ) ابين هخيام األنصياريم -28

  د.  -طد)مر -لبنان ) مر –بيرو   -صيرا   –الجصرية 

واخييي،: حهييـد) و يي  739لخطيييب الق وينيييماإلي ييا  فييي عاييوم البلغيية ) ا -29

 –مبييرو    –الكتيب الجاميية  )رار إبراهيم خمس الرين منخيورا  محمير عايي بي يون

 مد. 2003-هـ 1424) مد ىمالطبجة األوللبناند)

الجربيي  البري  في  و  أساليب القرآن ) الركتور عبر ال تا  الخين ) رار ال كر -30

 .مد1999-هـ 1419مد ) ط) القاهر  / مصر مر.

بصافر ذوي التميي  في لطيافف الكتياب الج يي  ) ممير اليرين محمير بين يجقيوب  -31

عبير الجاييم الطحياوي ) المكتبية  –هـد)تحقيم:محمر عاي النميار 817ال يرو  آباري م 

  د. -طد)مر -لبنان  مر –الجامية ) بيرو  

بلغيية اليينةج فييي نةييج البلغيية ) عبيياس عاييي ال حييام ) رار الر ييوان لانخيير  -32

 .مد2014-هـ 1435مالطبجة األولىد) م) دعمان / األررنموالتو ي  ) 

مؤسسية خيباب  ) الخيي البلغة وة يايا المخيترك الا ظيي ) عبير الواحير حسين  -33

  مد.1986م المامجة) ماإلسكنررية/مصرد)

) مطبجة مصط ى الّسجرني  ) جربي المجاصرالخجر الالبنيا  األساوبية في لغة  -34

 .مد1987مالطبجة األولىد) م)االسكنررية ) مصر 



252 

بةييج الصييباغة فييي خيير  نةييج البلغيية ) محميير تقييي التسييتري ) رار أمييير كبييير  -35

 .مد1997-هـ 1418مالطبجة األولىد) م) دطةران / إيرانملانخر ) 

يلث رسافس في إعما  القرآن )أبو سايمان حمر بن محمر  بيان إعما  القرآن ) -36

هيـد ) تحقييم: محمير خايف 388م الخطيابي ب بن إبراهيم بن الخطاب البستي المجروف

 مد.1976)ممالطبجة الياليةد هللا ) ومحمر  غاوس سلم) رار المجارف ) مصر ) 

رراسية لغويية وأسياوبية لاينق القرآنيي ) تميام حسيان )  البيان في رواف  القرآن -37

 مد.1993-هـ 1413)ممالطبجة األولىد عالم الكتب ) القاهر  / مصر ) 

ام السييير محميير مرت ييى الحسيييني تييا  الجييروس ميين مييواهر القيياموس ) ل ميي -38

هيييـد ) تحقييييم: التييير ي وحميييا ي وآخيييرون ) 1205 اسيييطي ال بييييري الحن ييييمالو

-هييـ 1421طد)م -عميير وآخييرون )التييراث الجربييي )الكوييي )مر أحميير مختييار-رامجيي،:ر

 مد. 2000

) رار الكتييب الجامييية / م هييـد 539 م تح يية ال قةييا  ) عييل  الييرين السييمرةنري -39

 مد.1984-هـ 1405)ممالطبجة األولىد لبناند) –بيرو  

التحايييس الاغييوي فييي  ييو  عاييم الرالليية رراسيية فييي الرالليية الصييوتية والصييرفية  -40

) رار النخييير لامامجيييا  ) القييياهر  / مصييير ) والنحويييية والمجمميييية ) محميييور عكاخييية 

 مد.2011-هـ 1432مر.طد)م

) حاكم مالك لجيبي ال يياري ) رار الحريية لاطباعية ) بغيرار )  الترارف في الاغة -41

 مد.1980-هـ 1400مر.طد)م

رراسية مقارنية ) ربحيي كمياس ) رار النة ية الت ار في  يو  الاغيا  السيامية  -42

 .مالطبجة األولىد )مر. د  لبنان د) –م بيرو  الجربية لاطباعة والنخر والتو ي  ) 

) عبييره الرامحييي ) رار النة يية الجربييية لاطباعيية والنخيير التطبيييم الصييرفي  -43

 .) مر.طد )مر. د  لبناند  – مبيرو والتو ي  لاطباعة والنخر والتو ي  ) 

التطييور الييراللي بييين لغيية الخييجر الميياهاي ولغيية القييرآن الكريممرراسيية راللييية  -44

مالطبجية األوليىد ال رةيا  ) –األررن  –مقارنةد) عور  خايس أبيو عيور  ) مكتبية المنيار 

 مد. 1985-هـ 1405)م

) إبيراهيم السيامرافي ) رار األنيرلس )بييرو  / لبنيان  التطور الاغوي التياريخي -45

 مد.1981مد) يانيةمالطبجة ال)
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رراسة تحايايية لايرخيس فيي الاغية الجربيية التجريب في  و  عام الاغة المجاصر  -46

) رار مامجة الخرطوم لانخر الكاروري محمر )عبر المنجم م  استبطان لقوانين التجريب 

 مد.1986ممالطبجة األولىد) )

لتجري ييا  )أبييو الحسييين عاييي بيين محميير بيين عاييي المرميياني المجييروف بالسييير ا -47

مالقياهر  ـ  –هـد) حقق، وةرم ل، إبراهيم اإلبياري ) رار الريان لاتراث 816الخريف م 

 طد)مر. د.  -مصرد مر

) الخيتوي الميلنيي التغير الراللي وأييره فيي فةيم الينق القرآنيي ) محمير عايي  -48

 ) مر.طد)مر. د.مكتبة حسن سجر الجصرية 

البحييير المحييييط ) لمحمييير بييين يوسيييف الخيييةير بييي بي حييييان األنرلسيييي ت سيييير  -49

هـد ) رراسة وتحقيم وتجايم : الخيي  عيارس أحمير عبير الموميور ) الخيي  عايي 745م 

محمر مجوي ) خارك في تحقيق، :  كريا عبر الممير ) أحمر النمولي ) منخيورا  رار 

 مد.1993-هـ 1413) ممالطبجة األولىد الكتب الجامية ) بيرو  ) 

ت سير الطبري مام  البيان عن ت ويس آي القيرآن ) أبيو مج ير محمير بين مريير  -50

-عبر هللا بن عبر المحسن التركي)همر لاطباعة والنخير0هـد )تحقيم:ر310الطبري م 

 .مد2001-هـ 1422القاهر  ) مالطبجة األولىد )م 

مناس صل  الرين ) و ار  اليقافة الجراةيية )  ) التقابس الراللي في القرآن الكريم -51

 مد.2013م

التقابس والتمايس في القرآن الكيريم رراسية أسياوبية ) فياي  القرعيان ) منخيورا   -52

 مد.2007األررن مالطبجة اليانيةد )م -عالم الكتب الحريث) إربر

فييي عاييوم البلغيية )مييلس الييرين محميير بيين عبيير الييرحمن الخطيييب تاخيييق ال -53

)  ييبط وخيير  : عبيير الييرحمن البرةييوةي ) رار ال كيير الجربييي  هييـد739م الق وينييي

 مد.1932-هـ 1350د) ميانيةمالطبجة ال)

)حقق، وةرم 6هـد) 370 حمر األ هريمةذيب الاغة  )أبو منصور محمر بن أت -54

القياهر   –اليرار المصيرية  –ل،:عبر  السلم محمر هارون )مرامجة :محمر عاي النمار 

 .  د -طد)مر -مر –

لاتحقيييم محميير الحسيييني الخيييرا ي ) رار الجاييوم السييير تو يييح نةييج البلغيية )  -55

 مد.2002-هـ 1423مالطبجة األولىد) م)والطباعة والنخر 
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) رار ) أبييو عاييي الخيياوبيني )رراسيية وتحقيييم : يوسييف أحميير المطييو  التوطفيية  -56

 مد.1981-هـ 1401مالكتب ) القاهر  / مصر ) 

هـد ) تحقيم: 1031م التوةيف عاى مةما  التجاريف ) عبر الرؤوف المناوي  -57

-هـ 1410ممالطبجة األولىد)عبر الحمير صالح حمران ) عالم الكتب ) القاهر  / مصر )

 مد.1990

) لألصييمجي ولاسمسييتاني والبيين السييكي  ) نخييرها اال ييرار فييي يلييية كتييب  -58

 .مد1912اليسوعيين ) مبيرو  / لبناند )مأوغس  ه نر ) المطبجة الكايوليكية لآلبا  

ينافييية اإلباحيية والحظيير فييي اليينق القرآنييي رراسيية فييي الم ةييوم والرالليية سييور   -59

البقر  أنموماً ) صارق فيو ي النمياري ) رار األميير م د ) النميف األخيرف ) مالطبجية 

 .مد2016-هـ 1437األولىد )م 

 مد.1983الصغير  ) بغرار ) م) الموسوعة عبر الكريم اليافي )مرلية أبي تمام  -60

هـد) تحقيم: رمي ي منيير البجابكيي )رار الجايم 321ممةر  الاغة ) ابن ررير م  -61

 مد. 1987لبنان )مالطبجة األولىد)م -لامليين ) بيرو  

) هييـد749م المنييى الييراني فييي حييروف المجيياني ) الحسيين بيين ةاسييم المييراري  -62

 –بييرو   –ا يس ) رار الكتيب الجاميية األستاذ محمر نيريم ف –تحقيم :فخر الرين ةباو  

 مد. 1992هـ 1413لبنان )مالطبجة األولىد) م

ومجي، خير  هيـد 672 م حاخية الصبان خر  األخموني عاى أل يية ابين ماليك  -63

وف سيجر ) )تحقيم:طي، عبير اليرؤ هيـد1206م بين عايي الصيبانالخواهر لاجيني محمر 

  د.  -طد)مر -المكتبة التوفيقية )مر

الحب في التصوف االسلمي ابن عربي أنموماً ) يحيى محمر را ي الخقاق )  -64

 د.م2009د) مولىمالطبجة األ)رار الةاري لاطباعة والنخر والتو ي  ) بيرو  / لبنان 

حرافم الحقافم في خر  نةج البلغة )أبيو محمير بين الحسيين بين الحسين ةطيب  -65

الرين الكيرري البيةقي ) تحقيم وتصحيح : ع ي  هللا الجطارري ) مطبجة اعتمار ) ةيم / 

 د.هـ1416د) مولىمالطبجة األ)إيران 

الخصافق ألبي ال تح عيمان بن مني ) تحقيم : أحمر عاي النمار ) رار الكتب  -66

 مد.1957هـ 1376م) ة ) مصر مر. دالمصري

)عبر الةاري ال  اي ) مؤسسية رافير  مجيارف ال قي، االسيلمي  خلصة المنطم -67

 مد.2007هـ 1428مالطبجة الياليةد) م)ةم / إيران )
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مالطبجيية )) عييالم الكتييب ) القيياهر  / مصيير  النحوييية ) تمييام حسييانالخلصيية  -68

 مد. 2000هـ 1420األولىد) م

) رار الخرق الجربيي ) بييرو  / لبنيان األنطاكي محمر رراسا  في فق، الاغة )  -69

 مد.1969-هـ 1389د) م رابجةم الطبجة ال)

القياهر   –رراسا  ألساوب القرآن ) محمير عبير الخيالم ع ييمة )رار الحيريث  -70

  د.  -طد)مر -)مر

الرراسا  الاغوية في الجراق في النصف األوس من القرن الجخرين )عبر المبار  -71

هيـ 1399مطد) -)مر) كاية اآلراب ) مامجة بغرار ) المكتبة الوطنيية  الق ا مج ر وهيب 

 مد.1979-

مييلس الييرين عبيير الييرحمن بيين أبييي بكيير الميي يور ) بالييرر المنيييور فييي الت سييير  -72

 لابحيوث)همر ركي م التركيي:) حسنمالر عببن  هللار عبتحقيم: هـد) 911م السيوطي 

هييـ 1424م )دولييىم الطبجيية األالجربييية واالسييلمية ) مالقيياهر  / مصييرد ) والرراسييا 

 مد.2003

 –رروس التصيييريف ) محمييير محييييي اليييرين عبييير الحميييير ) المكتبييية الجصيييرية  -73

 مد.1995-هـ 1416مطد)  -د )مرمبيرو  / لبنان

مالطبجيية  مكتبيية األنماييو المصييرية ) مصيير ) ))ابييراهيم أنيييس رالليية األل يياظ  -74

 .مد1984الخامسةد )م 

)  ) اليركتور موسيى بين مصيط ى الجبييران راللة تراكيب الممس عنر األصوليين -75

 .مد2002األوافس لانخر والتو ي  ) رمخم / سوريا )مر.طد)م

ال ياخري ) المكتيب الراللة الصوتية في الاغة الجربيية ) صيالح سيايم عبير القيارر  -76

 الجربي الحريث ) مصر / االسكنررية ) مر.طد) مر. د.

) عبر الكريم مماهر ) رار ال يا  لانخير والتو يي  )  الراللة الاغوية عنر الجرب -77

 مد.1985عمان / االررن ) مر.طد ) م

) اليجقيوبي  اليراينيبين خاي ية الج اوي وعمار خالر ) عقير رراسة تطبيقية  الراللة والمجنى -78

 هـد.1435)مرار الجصما  ) رمخم / سوريا 
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غية ) يحييى الريبا  الو ي في الكخف عن أسرار كلم الوصي خر  نةج البل -79

) تحقيم: خالر بن ةاسم بن محمر ) مؤسسة اإلميام  هـد749م جاويبن حم   بن عاي ال

 مد.2003-هـ 1424) ماليمن  –) صنجا  مالطبجة األولىد ير بن عاي اليقافية )

رييييييييييوان األرب )أبيييييييييو إبيييييييييراهيم إسيييييييييحاق بييييييييين إبيييييييييراهيم ال يييييييييارابي  -80

إبيراهيم أنيس)مؤسسية رار الخيجب  -أحمر مختار عمر)مرامجية:ر0هـد)تحقيم:ر350م 

 .مد2003-هـ 1424)ممالطبجة األولىد )القاهر  ) مصر)

) تحقيييم : محميير أبييو ال  ييس إبييراهيم ) رار المجييارف ) ريييوان امييرق القيييس  -81

 مد.1984د) مرابجة)مالطبجة الالقاهر  / مصر 

) خير : أخيرف أحمير عيرر  ) رار الكتياب الجربيي ) ريوان عبيير بين األبيرق  -82

 مد.1994-هـ 1414د) مولى)مالطبجة األبيرو  / لبنان 

) مركيي  الغييرير لارراسييا  اإلسييلمية  روافيي  نةييج البلغيية ) مييور  مييرراق   -83

 مد.1997-هـ 1417د) ميانية)مالطبجة ال

رياُي السَّالكين في خير   صيحي ة سيير السيامرين ي عايي، السَّيلمي السَّيـيّ ر عايي  -84

مالطبجة الرابجةد ) هـد) تحقيم: السير محسن األميني) 1120خان الحسينّي  المرني م : 

 .دهـ1415م) مؤسسة النخر اإلسلمي التابجة لمماعة المررسين بقم المخرفة)

ال ر  ممياس اليرين عبير اليرحمن بين عايي بين  ار المسير في عام الت سير ألبي  -85

مالطبجييية اليالييييةد  /لبنييياندهيييـد ) المكتيييب اإلسيييلمي ) مبيرو 597محمييير الميييو ي م 

 . مد1984-هـ 1404)م 

ر يا   بر  البيان في أحكام القرآن ) أحمر بن محمر المحقم األرربياي ) إعيرار: -86

 هـد.1421وعاي أكبر  ماني  ) ةم / إيران )مالطبجة.اليانيةد)م يذاألستا

الزوائد في  اليي ف في  ال ايع الة ف يع في  ا:فةي ز ن دا ز يل و سيز ال و  يو     -87

 م(ا 1983 -هـ 1403اال وند  ع) –تقد م  دا عفده ال اجح   دا  السة فع الج سةع 

عبير الحميير )  هيـد)تحقيم:محمر محييي اليرين769خر  ابن عقيس الةميذاني م  -88

 مد. 1980 -هـ 1400القاهر  ))مالطبجة الجخروندم –رار التراث 

خر  أسيما  هللا الحسينى فيي  يو  الكتياب والسينة ) سيجير بين عايي بين وهيف  -89

 مد.2008القحطاني ) مطبجة س ير ) الرياي / السجورية ) م

خر  خافية ابن الحامب )ر ي اليرين محمير بين الحسين االسيتراباري النحيوي  -90

هـدم  خر  خيواهره لاجيالم الماييس عبير القيارر البغيراري صياحب خ انية األرب 686م 
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 –هـدحققةما و بط غريبةما )وخر  مبةمةما :األساتذ  :محمير نيور الحسين 1093م 

 -لبنيييان مر –بييييرو   –محمييير محييييي اليييرين ) رار الكتيييب الجاميييية  –محمييير ال فييي اف 

 مد. 1982 -هـ 1402طد)م

فيي مجرفية كيلم الجيرب ) ابين هخيام األنصياري ) ترممية خر  خذور اليذهب  -91

د ولييىلبنيياند ) مالطبجيية األ  –مبيييرو  ) وتحقيييم: أميييس يجقييوب ) رار الكتييب الجامييية 

  مد.1996م)

) السير مج ر باةر الحسيني ) مؤسسة  خر  م ررا  نةج البلغة مكتاب االلفد -92

 .هـد1431ى د) مم الطبجة األوللاطباعة والنخر ) إيران ) كتاب بوستان 

 -مصيير مر –هييـد) إرار  الطباعيية المنيرييية 643خيير  الم صييس )ابيين يجييي  م  -93

  د.  -طد)مر

هيـد ) تحقييم: محمير أبيو 656خر  نةج البلغة ) ابن أبي الحرير المجت لي م  -94

د مصير  – القياهر م) ) عيسى البابي الحابيي  إحيا  الكتب الجربيال  س إبراهيم ) رار 

 مد.1959 –هـ 1378)م دولى) مالطبجة األ

) رار المجرفييية لاطباعييية والنخييير )  الخيييي  محمييير عبيييره ٬خييير  نةيييج البلغييية  -95

 .) مر.طد )مر. د  لبناند  –مبيرو  

خر  نةج البلغة ) عباس عاي الموسوي) رار المحمة البي يا  ورار الرسيوس  -96

 مد.1998-هـ 1418مالطبجة األولىد) م)لبنان  –األكرم ) بيرو  

هيـد ) 679بن مييم البحراني م   عاي البلغة ) كماس الرين مييم بنخر  نةج  -97

 هـ د.1381مالطبجة األولىد) م)ن إيرا – ةم)  الحيرري مطبجة

لجلمية المماسيي مةيرس سيرهد) لبلغة المقتطف من بحار األنوار )اخر  نةج ا -98

) تصييحيح : مرت يييى حييامجاي ) و ار  اليقافييية  أنصييارياناسييتخرا  وتنظيييم : عايييي 

  هـد.1408مالطبجة األولىد) مواالرخار االسلمي ) إيران )

) محميير النييويةي ) الييرار القومييية الخييجر الميياهاي  ميينةج فييي رراسييت، وتقويميي،  -99

 .مد2010لاطباعة والنخر ) القاهر  / مصر )مر.طد)م

ابين فيارس أحمير لمةيا ) الصاحبي في فق، الاغية ومسيافاةا وسينن الجيرب فيي ك -100

عمر فاروق الطبا  ) مكتبية المجيارف ) -)حقق،:و بط نصوص، وةرم ل،: رهـد395م 

 مد. 1993 -هـ 1414لبنان )مالطبجة األولىد) م –بيرو  



258 

هـد 393الصحا  تا  الاغة وصحا  الجربية ) إسماعيس بن حمار الموهري م  -101

لبنان) مالطبجة الرابجةد  -لامليين ) بيرو ) تحقيم : أحمر عبر الغ ور عطار)رار الجام 

 .مد1990)م

ص و  الت اسير ت سير لاقرآن الكريم مام  بين المي يور والمجقيوس ) محمير عايي  -102

 -هيييـ 1402الصيييابوني ) رار القيييرآن الكيييريم ) بييييرو  / لبنيييان )مالطبجييية الرابجيييةد) م

 مد.1981

صيي و  خييرو  نةييج البلغيية ) ممجيي، ونسييق، و ييبط نصيي، : أركييان التميمييي )  -103

 مد.2004 -هـ 1425)مالطبجة اليانيةد) ممؤسسة الجارف لامطبوعا  ) بيرو  / لبنان 

االتةا الجربييية ) مصييط ى أحميير صيييغة أفجييس بييين النحييويين والاغييويين واسييتجم -104

 هـد.1403اس ) مطبجة السجار  ) القاهر  / مصر ) مالنم

ألسرار البلغة وعاوم حقافم اإلعما  ) يحيى بين حمي   بين المت من الطرا   -105

: عبيير الحمييير هنييراوي ) المكتبيية الجصييرية )  تحقيييمعاييي بيين إبييراهيم الجاييوي اليمنييي ) 

 مد.2002 -هـ 1423)مالطبجة األولىد) م /لبناند مبيرو 

) ماً ذال ور أنمواألل اظ الجربية المقتر ة في لغة ظاهر  االةتراي بين الاغا   -106

 -)مرعبيير المييولى ) رار مامجيية أفريقيييا الجالمييية لاطباعيية  كميياس محميير ومبييارك محميير

 مد. 2007- هـ1428طد)م

 -القياهر  )مصيرمر –لاطباعية والنخير عام األصوا ) كماس بخر ) رار غرييب  -107

 مد. 2000طد)م 

) المامجية  ) ترممة : ممير عبير الحاييم الماخيطة بالمر) آف ) آر ) عام الراللة  -801

 هـد.1985المستنصرية ) بغرار ) م

مالطبجييية ) عمر ) عيييالم الكتيييب )القييياهر  / مصييير أحمييير مختيييار)عايييم الراللييية  -109

   مد. 1998الخامسةد) م

) تقيريم : اليركتور عايي الحمير ) رار  عام الراللة التطبيقي في التراث الجربي ) هاري نةير -110

  مد. 2007 -هـ 1427مالطبجة األولىد) ماألمس لانخر والتو ي  ) أربر / األررن ) 

) رار ال يل  لانخير والتو يي  )  لخيولي) محمر عايي اعام الراللة معام المجنىد  -111

 مد.2000عمان / األررن )مر.طد)م

حيييرر ) مكتبيية اآلراب ) القيياهر  / مصيير )  فرييير عييوي نظرييية وتطبيقييية ) عاييم الرالليية -112

  مد. 2005 -هـ 1426م
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) رار النة يية الجربييية  لسييجرانلاقييارق الجربييي ) محمييور امقرميية عاييم الاغيية  -881

  مد. 2013 -هـ 1434مالطبجة األولىد) م) لاطباعة والنخر ) بيرو  / لبنان 

البسييتي الخطييابي  أبييو سييايمان محميير بيين محميير بيين إبييراهيم غريييب الحييريث ) -114

ا  هييـد تحقيييم: عبيير الكييريم إبييراهيم الج بيياوي ) مامجيية أم القيير  ) مركيي  إحييي388م 

 .مد2001-هـ 1422)مد يانيةمالطبجة ال)التراث اإلسلمي ) مكة / السجورية 

أسباب، ) أنواع، )توييم نسبت، ) رراست، ) عبر الكريم حسين غريب نةج البلغة  -115

 مد.2008 –هـ 1429د )مولىمالطبجة األالسجراوي ) منخورا  فرصار ) طةران )

) تحقيييم:  هييـد521 م : ) إبيين السييير البطايوسييي ال ييرق بييين الحييروف الخمسيية -116

 . مد1985ر.عاي  وين ) مطبجة الجاني ) بغرار )مر.طد)م

ال ييييروق الاغوييييية )أبييييو هييييلس الحسيييين بيييين عبيييير هللا بيييين سييييةس  الجسييييكري  -117

طد)  -القياهر  مر –هـد)تحقيم وتجايم:محمر إبراهيم سايم )رار الجام والمجرفة 395)م 

 .مد1997-هـ 1418م

القيياهر   –رم ييان عبيير التييواب )مكتبيية الخييانمي  -فقيي، الجربييية )ر فصييوس فييي -118

 مد.1999-هـ 1420م /مصر)مالطبجة السارسةد)

) رار نة ة مصر لاطباعة والنخر ) القياهر  فق، الاغة ) عاي عبر الواحر وافي  -119

   مد. 2004) مالطبجة الياليةد) م/ مصر 

) رار ال كيير لاطباعيية والنخيير فقيي، الاغيية وخصييافق الجربييية ) محميير المبييارك  -120

  مد. 1964 -هـ 1383مالطبجة اليانية د) موالتو ي  ) بيرو  /لبنان ) 

في ظلس نةيج البلغية محاولية ل ةيم مريير ) خير  محمير ميوار مغنيية ) و ي   -121

مالطبجة ) إيراند –مةم أصول، وحقق، : سامي الغريري ) مؤسسة رار الكتاب االسلمي 

 مد.2005-هـ 1425األولىد) م

 -القياهر  )مر –في الاةما  الجربية ) إبراهيم أنيس ) مكتبية األنمايو المصيرية  -122

 مد. 2003طد)م

 –مةيري المخ وميي ) رار الرافير الجربيي   -في النحيو الجربيي نقير وتوميي، ) ر -123

 مد. 1986 -هـ1406م)مالطبجة اليانيةد لبنان ) -بيرو  

إصييل  الومييوه والنظييافر فييي القييرآن الكييريم ) الحسييين بيين ةيياموس القييرآن أو  -124

) رار الجام لامليين ) مبيرو  / لبناند األهس محمر الرامغاني ) تحقيم :عبر الج ي  سير 

 مد.1983) مالطبجة الرابجةد ) م
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) هييـد817م القيياموس المحيييط ) مميير الييرين محميير بيين يجقييوب ال يييرو  آبيياري  -125

 جرةسوسيييال نجيييم محميير بإخييرافمؤسسيية الرسييالة  فيييالتييراث  تحقيييمتحقيييم : مكتييب 

 مد. 2005 -هـ1426ملبناند ) –)مبيرو  )مالطبجة اليامنةد ) مؤسسة الرسالة 

هييـد ) تحقيييم 180الكتيياب ) سيييبوي، أبييو بخيير عميير بيين عيمييان بيين  ةنبيير م  -126

مكتبية الخيانمي ) القياهر  / مصير  وخر :عبر السلم محمر هارون ) مالطبجية اليالييةد) 

 .مد 1988-هـ  1408م

) تحقيم : هـد210م  بجر  ةطرب) أبو عاي محمر بن المستنير  رار األ كتاب -127

) الرييياي / السييجورية ) مالطبجيية األولييىد ) لاطباعيية والنخيير  الجاييومحنييا حييرار ) رار 

 مد.1984 -هـ 1405م

) تحقييم : محمير أبيو هيـد328م  ألنبياريالقاسيم ابين ) محمير األ يرار كتاب   -128

 مد.1987 -هـ 1407ملبناند ) مر.طد) –ال  س إبراهيم ) المكتبة الجصرية / مبيرو  

الحابيي  الاغويعبر الواحر بن عاي الطيب  وأب) األ رار في كلم الجرب كتاب  -129

هـد ) تحقيم : الركتور ع   حسن ) رار طيلس لارراسيا  والترممية والنخير/ 351م  

 مد.1996)مالطبجة اليانيةد ) مرمخم / سوريا 

بن أحمر ال راهيري ) تحقيم : فخر الرين ةباو  الخايس  في النحو )الممس  كتاب  -130

 مد.1985-هـ 1405م)مالطبجة األولىد)) مؤسسة الرسالة ) بيرو  / لبنان 

)  هييييـد395م كتيييياب الصييييناعتين مالكتابيييية والخييييجرد)أبو هييييلس الجسييييكري -131

 –محمير أبيو ال  يس إبيراهيم ) رار إحييا  الكتيب الجربيية  –تحقيم:عاي محمر البماوي 

 مد.1952-هـ1371م د ) ىمصر )مالطبجة األول –القاهر   –البابي الحابي  ىعيس

مةيييري  -هيييـد) تحقييييم:ر175الجيييين الخاييييس بييين أحمييير ال راهييييري م كتييياب  -132

 مد. 1985طد)م -بغرار مر –إبراهيم السامرافي ) رار الرخير  -المخ ومي ور

هـد ) تحقييم : 224غريب الحريث ) أبوعبير القاسم بن سلم الةروي م  كتاب -133

حما ي ) الةيفة الجامة لخؤون المطاب   ىحسين محمر محمر خرف ) مرامجة : مصط 

 مد.1993 –هـ 1413د )م ر.طم )األميرية ) مصر / القاهر  

عبر  أخبر ب، اسماعيس بن عمرو المقرق عن:  الاغا  في القرآنكتاب  -134

: صيل   قيمهللا بن الحسين بن حسنون المقرق باسناره إلى ابين عبياس ) تحيـ

 -هييـ 1365مد ى)مالطبجية األولي الرسيالة ةمطبجيي / مصير) القياهر اليرين المنمير ) 

 .  دم1946
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الكخيياف عييين حقييافم غيييوامي التن ييييس وعيييون األةاوييييس فييي وميييوه الت وييييس  -135

هيـد)تحقيم وتجاييم 538ال مخخيري )م )لاجلمة مار هللا أبي القاسم محميور بين عمير 

ورراسيية :الخييي  عييارس أحميير عبيير المومييور والخييي  عاييي محميير عييوي وخييارك فييي 

فتحيييييي عبييييير اليييييرحمن أحمييييير حميييييا ي )مكتبييييية الجبيكيييييان ) مالطبجييييية  -تحقيقييييي،:ر

 .مد1998-هـ  1418االولىد)م

) ) مكتبة الرراسيا  الاغويية الجربية ) حسن ظاظا الاغة كلم الجرب من ة ايا  -136

 . مد2002) مدولىمالطبجة األالقاهر  / مصر )  رار النة ة الجربية لاطباعة والنخر )

-هييييـ1094الكايييييا  ألبييييي البقييييا  أيييييوب بيييين موسييييى الحسيييييني الك ييييوي م  -137

عرنان رروي  ومحمر 0مد)ةابا، عاى نسخ، خطية وأعره لاطب  وو   فةارس،:ر1683

 مد.1998-هـ 1419اليانيةد)م لبنان ) مالطبجة -لرسالة ) بيرو  االمصري )مؤسسة 

رم ييان عبيير التييواب ) مكتبيية  هييرا  الخييرق) ) لحيين الجاميية والتطييور الاغييوي -138

 مد.2000) ممالطبجة اليانيةدالقاهر  )  –مصر 

هييـد )تحقيم:عبيير هللا الكبييير 711لسييان الجييرب ل مييام الجلميية ابيين منظييور م   -139

 . د -طد )مر -القاهر مرومحمر أحمر حسب هللا وهاخم محمر الخاذلي)رار المجارف) 

 -المغييرب)مر –تمييام حسييان ) رار اليقافيية  -الاغيية الجربييية مجناهييا ومبناهييا ) ر -140

 مد. 1994طد)م

هيـد ) تحقييم: 392الموصياي م  ابين منييأبو ال تح عيمان الام  في الجربية )  -141

 الجربيةمد. 1988)مر.طد)م ُمغاي ) رار ممرالوي لانخر ) عمان أبو سميح

 عايي ناصير غاليب ) رار الخيؤون اليقافيية -لةمة ةبياة أسر )ر  الجربية الاةما  -142

 مد. 1989) مالطبجة األولىد) م )بغرار / الجراق

المميير ) أبيو الجبياس محمير بين ما ات م ل ظ، واختاف مجناه مين القيرآن الكيريم  -143

ي ير المبرر النحوي ) رراسة وتحقيم : أحمر محمر سايمان ) و ار  األوةياف والخيؤون 

 . مد1989-هـ 1409د)مولىمالطبجة األاإلسلمية / الكوي  ) 

مباحث في لغة القران الكريم وبلغت، ) عافير كيريم عايوان الحريي ي ) الجيراق  -144

 مد.2008)مر.طد)م

فر في أرب الكاتب والخاعر )أبو ال تح  ييا  اليرين ابين األييير نصير الميس السا -145

أحميير  -هييـد)تقريم وتحقيييم:ر637هللا بيين محميير بيين مكييرم بيين عبيير الكييريم الموصييايم 
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القيياهر  ـ ال ماليية  –مصيير  –بييروي طبانيية ) مطبجيية رار نة يية مصيير  -ر –الحييوفي 

 )مالطبجة اليانيةد)مر. د. 

هـد ) تحقيم: أحمر الحسييني ) 1085الطريحي م ممم  البحرين ) فخر الرين  -146

 مد.2007-هـ 1428مؤسسة التاري  الجربي ) بيرو  / لبنان )مالطبجة األولىد) م

المحييرر الييومي  فييي ت سييير الكتيياب الج ييي  لاقا ييي أبييي محميير عبيير الحييم بيين  -147

هيـد ) تحقييم : عبير السيلم عبير الخيافي محمير )رار 546غالب بين عطيية األنرلسيي م 

 مد. 2001-هـ 1422لبنان)مالطبجة األولىد) م  -ب الجامية )بيرو الكت

) تحقييم :  هيـد458عايي بين اسيماعيس بين سييرهم )  والمحيط األعظيم المحكم -148

لبنيييان )مالطبجييية األوليييىد)   -بييييرو عبييير الحميييير هنيييراوي ) رار الكتيييب الجاميييية ) ر.

 مد.2000-هـ 1421م

 –) المطبجية األميريية هـد666م مختار الصحا  ) محمر بن أبي بكر الرا ي  -149

 مد.1919 -هـ 1337القاهر  مالطبجة اليامنةد) م

هيييـد)خرح، و يييبط، 911الم هييير فيييي عايييوم الاغييية وأنواعةيييا )السييييوطي م  -150

محمير أبيو  –وصحح، وعنون مو وعات، وعام حواخي، :محمر أحمر ميار الميولى بيك 

  –مبيييرو  – الجصييرية عاييي محميير البميياوي ) منخييورا  المكتبيية –ال  ييس إبييراهيم 

 مد.1986-هـ 1406مد) ط -ر )ملبناند

مسيياهمة الجييرب فييي رراسيية الاغييا  السييامية: ر. هاخييم الطجييان) الناخيير) و ار   -151

 .دم1987مبغرار) لاطباعة رار الحرية بجةاليقافة واالعلم) مط

) مركييي  البحيييوث  المخيييترك الا ظيييي فيييي الاغييية الجربيييية ) عبييير الكيييريم خيييرير -152

 .  د -)مالطبجة األولىد) مروالرراسا  االسلمية 

هيـد 770 المصبا  المنير في غريب الخر  الكبير )أحمر بن محمر ال ييومي م -153

  د.  -)مرمالطبجة اليانيةد مصر )  –ناوي) رار المجارف عبر الجظيم الخ -تحقيم: ر

) أبو عبر هللا خمس الرين محمر بن أبيي ال يتح البجايي المطا  عاى أبواب المقن   -154

هـد )ومج، مجمم أل اظ ال ق، الحنباي ) تحقيم:  هير الخاوي  ) المكتب 709الحنباي م 

 مد. 1981 -هـ  1401)مر.طد)ماالسلمي ) بيرو  / لبنان  

/  مد )عميان2004م  نةج البلغة رراسة ومجميم : ر. ابيراهيم السيامرافي م   -155

 .دم1987)مالطبجة األولىد) م األررن
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مجار  نةج البلغة )عاي بن  ير البيةقي األنصاري ) تحقيم : أسيجر الطييب )  -156

مركيي  األبحيياث والرراسييا  اإلسييلمية / ةسييم إحيييا  التييراث اإلسييلمي ) إيييران / ةييم ) 

 مد. 2002-هـ 1422مالطبجة األولىد ) م

-) رار عمييار ) عمييان  ) فا ييس صييالح السييامرافيمجيياني األبنييية فييي الجربييية  -157

 .مد2007-هـ 1428مالطبجة اليانيةد ) م)األررن 

) لاطباعيية والنخيير  لنحييو ) فا ييس صييالح السييامرافي ) خييركة الجاتييكمجيياني ا -158

 مد. 2003-هـ 1423مالطبجة اليانيةد ) م)  القاهر  / مصردم

بين محمير بين عايي المجاني النحوية أساليبةا وأل اظةا عنر الجرب ) عبر المميير  -159

   مد.  2003-هـ 1423) موة  رحى الحرف ) مالغياي 

)  ) رار الجاييم لامليييين ) بيييرو  / لبنييان ) مبّييور عبيير النييور المجمييم األربييي -160

 مد. 1984مالطبجة اليانيةد ) م

) محمير  القرآنيية القيرا ا  منةيا وافيم وميا الجربيية الاةميا  من ال صيح مجمم -161

) مالطبجية األوليىد )  ) الريياي / السيجورية) مكتبية الجبيكيان أريب عبر الواحر ممران 

 مد.  2000-هـ 1421م

المممي  )  بجية) راور سياوم ) مط مجمم لغا  القبافس واألمصار ) مميس سيجير   -162

 .مد1978 مبغرار )

) هييم هلس )مرامجية وتويييم : محمير التيونمي ) رار صوس األمجمم مصطاح  -163

  مد. 2003-هـ 1424بيرو  / لبنان ) مالطبجة األولىد ) مالميس )

) أحمر مطاوب ) مكتبة لبنان ناخيرون ) مجمم المصطاحا  البلغية وتطورها  -164

 مد. 2007مالطبجة اليانيةد ) م)  دبيرو  / لبنانم

والصيرفية ) محمير سيمير نمييب الابيري ) مؤسسية مجمم المصطاحا  النحويية  -165

  مد.  1985-هـ 1405) مالطبجة األولىد ) مبيرو  / لبنان الرسالة / رار ال رةان ) 

) انطونيوس بطرس ) رار الكتب الجامية ) بيرو  المجمم الم صس في األ رار  -166

 مد.  2003-هـ 1424لبنان ) مالطبجة األولىد ) م –

)تحقييم و يبط:عبر السيلم  هيـد395م بين فيارسأحمير مقاييس الاغية )مجمم   -167

 مد. 1979 -هـ 1399طد)م -)مرلاطباعة والنخر محمر هارون ) رار ال كر 

) مصيرد /مالقاهر الرولية   الخروق مكتبة ) الجربية الاغة ممم  ) الوسيط المجمم -168

 .مد 2004-هـ  1425مالطبجة الرابجة د) م
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المجرب مين الكيلم األعمميي عايى حيروف المجميم )أبيو منصيور موهيوب بين  -169

هييـد) تحقيييم وخيير :أحمر محميير خيياكر ) 540أحميير بيين محميير الخ يير المييواليقي م 

 مد. 1969-هـ 1389مطبجة رار الكتب ) مالطبجة اليانيةد ) م

م تا  السجار  في خر  نةج البلغية ) محمير تقيي النقيوي ) منخيورا  :فيافن )  -170

 هـ د.1438مالطبجة اليانيةد) م)ة :  فبم ) طةران ) مطبج

م تيييييا  الجايييييوم ) أبيييييو يجقيييييوب يوسيييييف بييييين أبيييييي بكييييير محمييييير بييييين عايييييي  -171

:نجيييم  ر ور )رار الكتييب وعاييم عاييي،  ييبط، وكتييب هوامخيي، هييـد) 626السييكاكيم 

 مد.1987-هـ 1407) مد مالطبجة اليانية)  لبناند – الجامية )مبيرو 

ت ليف : أبي القاسم الحسين بن محمر المجروف بالراغب ) م ررا  أل اظ القرآن  -172

هييـد)تحقيم :صيي وان عييرنان راووري )رار القاييم ) رمخييم )مالطبجيية 502األصيي ةاني م 

 .م د2009-هـ 1430الرابجةد)م

يمة ) القيياهر  هييـد)تحقيم:محمر عبيير الخييالم ع يي285 المقت ييب )المبييرر م -173

 مد. 1994 -هـ1415طد)م -مر)مصر)

 مكتبيية: القيياهر : م اليانييية الطبجيية )مقرميية فييي عاييم المصييطاح ) عاييي القاسييمي  -174

 د.1985 الصغير ) الموسوعة: بغرار: م األولى الطبجة )د1988 النة ة )

ميين أسييرار الجربيّيية فييي البيييان القرآنييي ّ عافخيية عبيير الييرحمن ) مامجيية بيييرو   -175

 د.م1972مالطبجة األولىد) م) الجربية ) لبنان 

منةييا  البراعيية فييي خيير  نةييج البلغيية ) حبيييب هللا الةاخييمي الخييوفي )  ييبط  -176

مالطبجة األوليىد) )لبنان  -بيرو  ) وتحقيم : عاي عاخور ) رار إحيا  التراث الجربي 

 مد.2003-هـ 1424م

ةطب الرين أبو الحسين سجير بن هبة هللا منةا  البراعة في خر  نةج البلغة )  -177

بييير الاطييييف الكيييوهكمري ) مخيييورا  مكتبييية آيييية هللا الجظميييى ع: ) تحقييييم  الراونيييريّ 

 هـد.1406مالطبجة األولىد) م)  دإيران / ةم المقرسةمالمرعخي النم ي ) 

بييين خييجر أبييي تمييام والبحتييري ) أبييو القاسييم الحسيين بيين بخيير اآلمييري الموا نيية  -178

د) رابجةمالطبجة ال) د/ مصر)مالقاهر هـد ) تحقيم : أحمر صقر ) رار المجارف 370م 

 .  مد1992م
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كخاف اصطلحا  ال نون والجاوم ) محمير عايي التةياوني ) تحقييم : موسوعة  -179

نقايي، إلييى الجربييية ر. عبيير هللا عاييي رحييرو  ) تقييريم واخييراف ومتابجيية :رفيييم الجمييم ) 

 .مد1996) مالطبجة االولىد)م مكتبة لبنان ناخرون ) مبيرو  / لبناند  الخالري 

) منخيورا   هيـد1402م ر حسيين الطباطبيافيالقرآن )محميالمي ان في ت سير  -180

 -هيييـ 1417م ) مالطبجييية االوليييىد) لامطبوعيييا ) مبييييرو  /لبنييياند مؤسسييية األعاميييي

 .مد1997

نحيييو ال جيييس ) أحمييير عبييير السيييتار الميييواري ) المؤسسييية الجربيييية لارراسيييا   -181

  د.م2006مالطبجة األولىد) م)والنخر

 مر. د. د) ياليةم الطبجة ال)مصر  –النحو الوافي ) عباس حسن ) رار المجارف  -182

) ناصييير مكيييارم خييير  نةيييج البلغييية خييير  عصيييري ميييام  ن حيييا  الواليييية  -183

مررسية اإلميام عايي بين أبيي طاليب عايي،  )) إعيرار : عبير اليرحيم الحمرانيي الخيرا ي 

  هـ د.1426ممالطبجة األولىد) )رار موار األفمة م د  -السلم 

النةاية في غريب الحريث واألير ) ممر الرين أبو السيجارا  المبيارك بين محمير  -184

) تحقييييم : طييياهر أحمييير الييي اوي ومحميييور محمييير  هيييـ د606  مالمييي ري ابييين األييييير

 مد.1963-هـ 1383) م ر.طدم )الطناحي ) رار إحيا  التراث الجربي / بيرو  / لبنان 

صييبحي الصييالح ) رار ر.، السييلمد ) تحقيييم : نةييج البلغيية ) اإلمييام عاييي معاييي -185

هـ 1425م الطبجة الرابجة د) مالكتاب المصري القاهر  ) ورار الكتاب الابناني بيرو  )

 مد.2004-

همييييي  الةواميييييي  فييييييي خييييير  مميييييي  المواميييييي  ) ميييييلس الييييييرين السيييييييوطي  -186

مالطبجية )لبنيان  –هـد)تحقيم:أحمر خمس اليرين ) رار الكتيب الجاميية ) بييرو  911م 

 مد. 1998 -هـ1418) م داألولى
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 - : ح الجامعيةاألطاريالرسائل و -ثانياً:

 اإلباحية والمنيي  فييي القيرآن الكييريم ) عبيير الكييريم محمير الجبيييري ) مأطروحيية ركتييوراه   -1

 د.م1994 -هـ 1415د كاية اآلراب / المامجة المستنصرية ممخطوطة

 مرسيالة مامسيتير ميياق عاي عبير ال هير رراسة راللية أبنية المختقا  في نةج البلغة  -2

 مد.2002 ـهـ 1423)مكاية اآلراب ـ مامجة البصر د ) مخطوطة

د مخطوطيية مامسييتيررسييالة م) عروييية عبيير المبييار )أسيياليب الطاييب فييي نةييج البلغيية  -3

 .هـد 1421-م 2000مامجة بابس / كاية التربية م.

 خييي يم ) مرسيييالة مامسيييتير اإل يييافة فيييي نةيييج البلغييية رراسييية نحويييية ورالليييية ) آال  -4

 مد.2015 -هـ 1436م )كايّة التربية المامجة المستنصريّة  دمخطوطة

أل يياظ الحيييا  االمتماعييية فييي نةييج البلغيية ) حسييام عييرنان )مأطروحيية ركتييوراهد. كاييية  -5

 مد.2012- هـ1433اآلراب / مامجة الكوفة ) م

رراسيية راللييية ) عاييي خييجلن سيياطان)  نةييج البلغييةكتيياب أل يياظ الروليية وخييؤونةا فييي  -6

 .مد2012-هـ1433المامجة المستنصرية / كاية التربية م دمخطوطة مأطروحة ركتوراه

 مأطروحية ركتيوراهعبير الكيريم مصياح ) )رراسة لغوية  نآأل اظ الساوك الخاقي في القر -7

 .مد 2004 -هـ1425المامجة المستنصرية / كاية التربية م دمخطوطة

)  ف يياة عبوسيي محسينمرراسية ومجميمد )  نةيج البلغـيـة فيي والخريجة  أل اظ الجقير -8

 مخطوطةد) مرسالة مامستير م1998 -هـ  1418كاية التربية لابنا  )م –مامجة بغرار 

 .د

أل اظ المحبة والكراهة في البيان القرآني ) عبر الكريم خالر عناية ) مامجة البصر  كايية  -9

 هـد)مأطروحة ركتوراه مخطوطة د.1434-م2013مالتربية لاجاوم االنسانية ) 

 م ) ماسييم نييامي عييل  ) الاغيية مسييتويا  فييي رراسيية الكييريم: القييرآن فييي التحييذير -10

 مد.2004-هـ 1424م ) التربية كاية ) بابس مامجة ) مامستيرد رسالة

 رسيييالة مامسيييتيرم)  التقابيييس اليييراللي فيييي نةيييج البلغييية ) تغريييير عبييير فاحيييي -11

 . مد2008/ كاية التربية لابنا  / مامجة الكوفة م دمخطوطة

كاييية  –خطيب نةييج البلغيية بحييث فييي الرالليية )أحميير هيياري  يران)مامجيية بابييس  -12

 هـد)مرسالة مامستير مخطوطةد.1427-م2006التربية م

 مأطروحية ركتيوراه)سيمير راور سيامان  ٬رراسة لغويية فيي كتياب نةيج البلغية  -13

 . مد2003 -هـ 1424كاية اآلراب ) مد ) مامجة البصر  ) مخطوطة
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 -رالال  التحذير واإلغرا  في نةيج البلغية )حييرر عبير ال هير  ) مامجية بابيس -14

 هـد) مأطروحة ركتوراه مخطوطةد.1434-م2012كاية التربية لاجوم اإلنسانية م

كاية  –راللة األمر في نةج البلغة ) عاي صارق مج ر ) المامجة المستنصرية  -15

 هـد) مرسالة مامستير مخطوطةد.1433-م2012مالتربية )

 ) دمخطوطيية مامسييتير مرسييالة ) خاييف ناصيير ) والسيينة القييرآن فييي األميير صييي  -16

 مد.2001 - هـ1422م الجاوم) رار كاية – القاهر  مامجة

 )منيان نياظم حميير ) المباحث الراللية في خيرو  نةيج البلغية رراسية موا نية  -17

ية لابنا     هـد)مأطروحة ركتوراه مخطوطةد.1430-م2009)مار مامجة  بغر -التر 

المباحييث الاغوييية فييي منةييا  البراعيية فييي خيير  نةييج البلغيية لاراونييري ) سييجر  -18

هيييـد)مرسالة 1433-م2012كايييية االراب)م –صيييبا  ماسيييم ) المامجييية المستنصيييرية 

  مامستير مخطوطةد.

سييمار  ٬المباحييث النحوييية فييي خيير  نةييج البلغيية البيين أبييي الحرييير المجت لييي   -19

 -هـ 1428د ) مامجة الكوفة ) كاية اآلراب ) ممخطوطة مرسالة مامستير) عباس حم  

 . مد2007

المماال  الراللية في صي  األفجياس الم يير  )عاييا  نصير  )مرسيالة مامسيتير  -20

 مد.2005 -هـ 1426مخطوطة د مامجة بغرار / كاية التربية لابنا  )م

 

 : المجالت في المنشورة البحوث  -ثالثاً:

) مقاربة فيي رالال  األسياوب الصيريح والخيرو  عني، أساليب المن  في النق القرآني  -1

مماة الكايية االسيلمية المامجية مبحث منخورد ) سيروان عبر ال هر  ) وصارق فو ي 

 . هـد1428-م2007الجرر الياني )م

الرسييالة ممايية فييي  بحييث منخييورحن ييي ) الن الكييريم )مييلس آأل يياظ االمتنيياب فييي القيير -2

 مد.1970)م د30-29االسلمية ) بغرار ) الجرر م

أنماط اإلباحة في سور  البقر  ممقاربة في األساوب الصيريح والخيرو  عني،د ) صيارق  -3

 مد .2012د )م26فو ي مبحث منخورد مماة رراسا  الكوفة ) مالجرر 

بحييث  ) محميير خييةيب  اركييان ) التراكيييب النحوييية ورالالتةييا فييي خييجر الريييا  الميياهاي -4

 .دم2015 ملسنة اليالث حوليّة المنتر  لارراسا  اإلنسانية) الجررفي منخور 
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راللة اإلباحة بغير ل ظةا في سور  النمس المباركة ) صارق فو ي مبحث منخورد مماة  -5

 د .2013د م18مامجة الكوفة ) مالجرر  –كاية ال ق، 

منخيور فيي موةي  نةيج  الراللة الصوتية في نةج البلغة )  ماة خ ير مظايوم ) مبحيث -6

 البلغةد.

مماييية آراب بحيييث منخيييور فيييي  ) ظييياهر  التقابيييس فيييي عايييم الراللييية ) احمييير المنيييابي -7

 .1984) لسنة  10المستنصرية )   

) بحيث ) فريير حمير لمحمير بين أبيي بكير اليرا ي  المجرب والرخيس في مختار الصحا  -8

 مد.2011الراب  د مي ةار ) مالممار األوسد /مالجرر ذمنخور في مماة آراب 



Abstract 

The dissertation aims at exploring the semantics of allowance and prohibition inspired 

by the use of some vocabularies and structures in Nahjul-Balagha. Many linguistic books, 

dictionaries, explanations of Nahjul-Balagha, phonetics, morphology and eloquence have 

been used throughout the dissertation. It is composed o a prelude and five chapters preceded 

by an introduction and followed by conclusions.  

This study is based on collecting linguists' opinions from different books to reach at a 

considerable gain of results. Our study "Allowance and Prohibition in Terms of Nahjul-

Balagha: A Semantic Study of Vocabularies and Structures" is chosen to research in 

Nahjul-Balagha because it is full of eloquence and profound references.  

The prelude is devoted to talk about allowance and prohibition from a linguistic 

concept perspective. It also differentiates between the two terms of prohibition and banning.  

Chapter one studies the vocabularies that refer to allowance within the context of 

Nahjul-Balagha. This reference is divided into two divisions: overt reference and covert 

reference that is inspired by the context in which the vocabulary is used.  

Chapter two studies the vocabularies that refer to prohibition within the context of 

Nahjul-Balagha. This reference is divided into two divisions: overt reference and covert 

reference that is inspired by the context in which the vocabulary is used.  

Chapter three is devoted to the study of the structures that give the meaning of 

allowance. It falls into three sections. The first of which studies the structure of exception. 

The second talks about the structure of command. While the third talks about the structure 

of declaration.  

Chapter four tackles studying the structures that give the meaning of prohibition. It 

falls into four sections. Section one studies the structure of command. Section two studies 

the structure of inhibition. Section three studies the structure of warning. Section four talks 

about the structure of declaration.  

Chapter five studies the referential relations of the vocabularies of allowance and 

prohibition. It falls into five sections. Section one deals with synonymy relation. Section 

two deals with hyponymy relation. Section three studies antonymy relation. Section four 

studies the parsed and odd. Section five studies referential parallelism.  

The study ends with the conclusions that the study reached at.   
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Abstract of thesis                                                                         

 

 

 The thesis is aimed at revealing the implications of permissibility and 

avoidance inspired by the use of words and structures in the expression of the 

approach of rhetoric "nahej AL balageh". this thesis used a set of language books 

and dictionaries and explanations of the approach of rhetoric " nahej AL balageh " 

and sound and rhetoric. This thesis  consists of five chapters preceded by an 

introduction and a preface and followed by a final presentation of the most 

important findings  reached at in this thesis                                                          


