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  :ةـمالمقدّ 
والصالة والسالم على سید المرسلین وعلى آلـه الطیبـین  ،الحمد هللا رب العالمین

  :الطاهرین وبعد
إلى كتاب نهج البالغة واهتـدائي  هو تشوقي ،اهم ما حملني على بحثي هذا من فلعل

بمضــموناته فهــو الكتــاب الــذي ال ینكــر قیمتــه احــد، فهــو متعــدد أغراضــه ومقاصــده، 
ـــــون متنـــــوع فـــــي موضـــــ ـــــاب، وجـــــدت مضـــــامینه تتل وعاته، وكلمـــــا تصـــــفحت هـــــذا الكت

بموضوعات متعددة، فتارة أجد فیه صورة للنظام االجتماعي، یرسم من خاللهـا اإلمـام 
ــــي  ــــاة  ~عل ــــارة أجــــد صــــورة للحی ــــة، ویضــــع حــــدودها وقوانینهــــا، وت ــــاة االجتماعی الحی

ــاة السیا ســیة شاخصــة، االقتصــادیة، وتوضــیح نظامهــا، وتــارة أخــرى تبــرز صــورة الحی
مــن خــالل هــذه الصــورة أســالیب السیاســة وكیفیــة إدارة قوانینهــا،  ~یبــین اإلمــام علــي 

اإلله  ~وفي موضع آخر من الكتاب تبرز صورة العقیدة شاخصة یصف اإلمام علي 
بأوصــاف متعــددة، أوصــافا تخشــع لهــا القلــوب، وتثــار النفــوس باإلحاطــة حولهــا لتــرى 

وفـي ثنایـا الوصـف تـأتي . البالغـة فـي خلـق الخالئـق ، وقدرتـه)عّزوجـل(عظمة البـاري 
، وتـربط الخـالق اإلنسـانموضحة التشریعات التـي یسـیر علیهـا  ~عبارات اإلمام علي 

بــالمخلوق مــن العبــادات، وتــربط الخالئــق بعضــهم بــبعض مــن المعــامالت ومــا یتصــل 
  .بها

وتعـابیره وكنت واحدة من تلك النفـوس التـي اهتـزت لهـذا الـنص الراقـي فـي بیانـه 
وألفاظـــه، التـــي اســـتطیع ان أصـــفها بأنهـــا جلیـــة، عمیقـــة مغزاهـــا، أخـــاذة فـــي مرادهـــا، 

وهــــو أمیــــر البلغــــاء وســــید األوصــــیاء، ونبــــراس ! ، كیــــف ال؟..وبتـــأثیر أســــلوب قائلهــــا
، وشــهید المســجد، \ولیــد الكعبــة وربیــب رســول اهللا  ~الفصــحاء، أمیــر المــؤمنین علــي 
، افتح منه طریقـًا یوصـلني بهـذا الكتـاب، فشـاء فكنت انتظر الیوم الذي أنجز ف یه شیئًا

ـــاب، فجـــاء عنوانهـــا  ـــاظ (اهللا تعـــالى ان یجعـــل هـــذه الرســـالة مفتـــاحي إلـــى هـــذا الكت ألف
، فعزمــت بعــد عــزم اهللا علــى إعــداد )العقیـدة والشــریعة فــي نهــج البالغــة دراســة ومعجـم

أو عـدم  ~علـي هذا الموضوع، غاضـة النظـر عمـا قیـل فـي صـحة نسـبته إلـى اإلمـام 
، وجوهر ما جاء به عبد الزهراء الحسیني فـي كتابـه  صحتها فهذه مسألة اشبعت نقاشًا

  ).مصادر نهج البالغة واسانیده(



ب 

وقد تألفت هذه الرسالة من تمهید وقسمین، تضمن التمهید، تحدید مفهوم العقیدة 
  .والشریعة في اإلسالم

جــم فــي قســمه الثــاني، وكــان وقــد تصــّدرت الدراســة فــي قســمه األول، وكــان المع
منهجنـــا الـــذي رســـمناه للدراســـة قائمـــًا علـــى اســـتقراء ألفـــاظ العقیـــدة والشـــریعة فـــي نهـــج 
البالغـــة، واحصــــائها وهـــذا االمــــر اقتضـــى، ان تقــــوم بصـــنع معجــــم موضـــوعي لتلــــك 
األلفــاظ، فكــان ذلــك المنطلــق هــو األســاس الــذي اعتمدتــه الباحثــة فــي دراســتها، وكــان 

  :معجم الذي یقوم على مایأتيمنهجنا في صنع ال
  .بت المعجم وفاقًا لنظام الهجاء العربي، معتمدة في الترتیب الحرف األولرتَّ   -١
قسمت المعجم على ست مجموعات، تضمنت كل مجموعة األلفـاظ التـي تشـترك   -٢

فـــي الداللـــة كاأللفـــاظ المخصوصـــة بالـــذات اإللهیـــة وصـــفاتها، واأللفـــاظ المخصوصـــة 
ا یتعلق بهما، وغیرها، وكذلك الشأن في المجموعات األخر، وقد باإلسالم واإلیمان وم

ــاً  ــًا داخلی كــل وفــق الهجــاء . التزمــت فــي كــل مجموعــة مــن المجموعــات الصــغیرة ترتیب
العربـــي، فضـــًال عـــن اّن هـــذه التقســـیمات جـــاءت وفاقـــًا لفصـــول البحـــث ســـوى فصـــل 

 .الدراسة
اشـتقاقیًا یقــوم علـى تقـدیم األفعــال بـت األلفـاظ فــي المـادة اللغویـة الواحــدة ترتیبـًا رتَّ   -٣

على األسماء، واألسـماء علـى المشـتقات، وفـي االسـماء قـدمت المـذكر علـى المؤنـث، 
 .والمفرد على المثنى، والمثنى على الجمع

اعتمدت في تصنیف المواد  اللغویة على جذورها، أما األلفاظ التي ال جذور لها   -٤
 ).والبرزخجهنم (ـول في الهجاء العربي كفي العربیة فأعتمدت على ترتیب حرفها األ

ــا بشــاهد نثــري   -٥ حیــث استقصــیت ألفــاظ العقیــدة والشــریعة فــي نهــج البالغــة اكتفین
مواضــعها فــي ف علــى الشــواهد األخــر، بعــد تحدیــد علــى الــنهج، للوقــو  احلنــا واحـد، ثــم

 .النهج
رأیــت فــي المعجــم وضــع رقمــین مــن الجانــب األیســر مــن الشــاهد النثــري، یرمــز   -٦
ول إلى الجزء من الـنهج، ویرمـز الثـاني إلـى رقـم الصـفحة، وقـد فصـل بـین الـرقمین األ

 (/).خط مائل 



ت 

كان شرح نهج البالغة ألبن أبـي الحدیـد األسـاس المعتمـد لتحقیـق داللـة األلفـاظ،   -٧
وتفسیرها، وحیث لم یسعفنا شرح النهج في تفسیر لفـظ مـا، اعتمـدنا علـى معجـم لسـان 

 .العرب

لـــنص النثـــري لبیـــان داللـــة األلفـــاظ التـــي وقفـــت عنـــدها فـــي نهـــج اعتمـــدنا ســـیاق ا  -٨
 .البالغة

ـــد جعـــل للدراســـة التـــي تضـــمنت ســـتة فصـــول،  أمـــا القســـم األول مـــن البحـــث فق
اخـــتص الفصـــل األول منهـــا بدراســـة األلفـــاظ المخصوصـــة بالـــذات اإللهیـــة وصـــفاتها، 

هـذا الفصـل وبعد إحصاء ألفاظ هذا الفصل قسمناه علـى مباحـث، وقـد درسـنا مباحـث 
على وفق نسب شیوعها، فقـدمنا فـي الدراسـة المبحـث ذا األلفـاظ األكثـر شـیوعًا وهكـذا 
مع المباحث األخـر، وقـد تصـدر مبحـث األلفـاظ المخصوصـة بالـذات اإللهیـة مباحـث 
هذا الفصل، إذ بلغ مجموع ألفاظه سـبعة وأربعـین ومئـة لفـظ، وكـان أكثـر هـذه األلفـاظ 

ـــــظ الجاللـــــة  ـــــد كـــــان مخصوصـــــًا باأللفـــــاظ )اهللا(شـــــیوعًا لف ـــــاني فق ، امـــــا المبحـــــث الث
  .المخصوصة بالصفات اإللهیة تلك التي بلغ مجموعها ستة وأربعین وثالثة مئة لفظ

والقــرآن  واإلیمـانأمـا الفصـل الثـاني فقــد اخـتص باأللفـاظ المخصوصــة باإلسـالم 
ــــة مباحــــث، كانــــت مجموعــــة األلفــــاظ  ــــق بهمــــا، وتضــــمن هــــذا الفصــــل ثالث ومــــا یتعل

لمخصوصة باإلیمان واإلسـالم قـد تصـدرت مباحـث هـذا الفصـل، امـا المبحـث الثـاني ا
فقد اختص بدراسة األلفاظ المخصوصة بالقرآن، وفي المبحث الثالـث وقفنـا عنـد الفـظ 

  .الكفر والجحد والشرك والفسق، وكان هذا المبحث خاتمة هذا الفصل
ة اآلخرة وما یتعلق بها وفي الفصل الثالث وقفنا عند األلفاظ المخصوصة بالحیا

 الداللیــــــةوتضــــــمن هــــــذا الفصــــــل خمــــــس مجموعــــــات داللیــــــة تصــــــدرت المجموعــــــة 
المخصوصــة بالفــاظ اآلخــرة، والــروح، مجــامیع هــذا الفصــل، وفــي المجموعــة الداللیــة 
الثانیـــة درســـنا األلفـــاظ المخصوصـــة بالشـــیطان، واختصـــت المجموعـــة الداللیـــة الثالثـــة 

المجموعة الداللیة الرابعـة وقفنـا عنـد األلفـاظ  وفيق بهما، بالفاظ الجنة والنار وما یتعل
 ،وجـاءت هـذه المجموعـة الداللیـة خاتمـة مجـامیع هـذا الفصـل ،المخصوصة بالمالئكة

وقد درسـنا فـي هـذه المجموعـة  ،وتناولنا فیه األلفاظ المخصوصة بالقبور ومایتعلق بها
  .الداللیة أسماء القبور ومرادفاتها



ث 

خصوصـة بالعبـادات والمعـامالت فقد وقفنا فیه عند األلفاظ الم أما الفصل الرابع
وقـد ضـم هـذا المبحـث  ،تناولنا في المبحث األول ألفاظ العبادات ،تضمن مبحثینوقد 

تناولنــا فـي المجموعــة األولـى األلفــاظ المخصوصـة بالصــالة  ،ثـالث مجموعــات داللیـة
 ،وعقـدنا لكـل لفـظ مجموعـة داللیـة صـغیرة ،بها من السجود والركوع وغیرها قوما یتعل

وفــي المجموعــة  ،واختصــت المجموعــة الثانیــة بألفــاظ الحــج والزكــاة والصــدقة والصــیام
أمـــا  ،الداللیـــة الثالثـــة األلفـــاظ المخصوصـــة بـــالمعروف والمنكـــر والتوبـــة وصـــلة الـــرحم

ـــاني مـــن هـــذا الفصـــل ـــد اخـــتص بالفـــاظ الحـــالل والحـــرام والمعـــامالت  ،المبحـــث الث فق
ــین اختصــت المجموعــة األولــى  ،وتضــمن هــذا المبحــث مــن الدراســة مجمــوعتین داللیت
ــا  ،باأللفــاظ المخصوصــة بــالحالل والحــرام ومــا یتعلــق بهــا وفــي المجموعــة الثانیــة وقفن
واأللفــاظ المخصوصــة بالجزیــة  ،عنــد األلفــاظ المخصوصــة بالقصــاص والربــا والحــدود

  .لیة خاتمة هذا الفصلوكانت هذه المجموعة الدال ،والخراج والخمس
صوصــــة بالجهــــاد والجــــیش والســــالح المخبااللفــــاظ  ،واخـــتص الفصــــل الخــــامس

تضــــمن المبحــــث االول األلفــــاظ المخصوصــــة  ،واحتــــوى هــــذا الفصــــل ثالثــــة مباحــــث
وتضمن المبحث الثاني األلفـاظ المخصوصـة بـالحرب والجهـاد  ،بالجیش وما یتعلق به

  . والقتال ومایتعلق به
عنــد دراســة اســماء االســلحة  هــذا الفصــل فقــد وقفنــا فیــهالــث مــن امــا المبحــث الث

  .ها كالدرع والترس والمجن وغیرهاواوصاف
واخــتص هــذا الفصــل بدراســة  ،وكــان الفصــل الســادس خاتمــة الفصــول الســابقة

تناولنـا  ،وتضمن هذا الفصل مبحثین ،األلفاظ المخصوصة بالسیاسة واالدارة والقضاء
ـــاظ  ـــي المبحـــث االول األلف ـــةف ـــدنا لكـــل منهـــا  ،المخصوصـــة باالمامـــة والخالف ـــد عق وق

  .نیة الفاظ الخالفةاوالث ،تضمنت االولى الفاظ االمامة ،مجموعة داللیة
ـــــالوزارة واالدارة  ـــــا فیـــــه األلفـــــاظ المخصوصـــــة ب ـــــاني فقـــــد تناولن امـــــا المبحـــــث الث
 والقضـاء، وكـان هـذا المبحـث خاتمـة مباحـث هـذا الفصـل، وقـد وقفنـا فیـه عنـد األلفـاظ

  .المخصوصة بالقضاء وما یتعلق به
ــــى الجــــداول االحصــــائیة، إذ اســــتعانت بهــــا  وقــــد اعتمــــدت الدراســــة الداللیــــة عل
الباحثة، لبیـان نسـب شـیوع ألفـاظ كـل مجموعـة مـن المجموعـات الداللیـة، الكبیـرة التـي 



ج 

تتضمن فروعـًا عدیـدة، كمـا اعتمـدنا علـى السـیاق فـي تحدیـد داللـة األلفـاظ فـي الـنص 
وقــد أفــادت الباحثــة فـــي تحدیــد داللــة األلفــاظ فـــي الــنص النثــري فضــًال عـــن النثــري، 

الســیاق، ممــا قدمــه ابــن أبــي الحدیــد مــن شــروح، وكــذلك مــا احتوتــه معجماتنــا اللغویــة 
التي تسدُّ حاجة الباحث اللغویة، وكانت افادتنا من المصادر اللغویة معجمیة وغیرهـا، 

  .ت التي تتناسب وسیاق النص النثريقائمة على البحث الدقیق فیها عن الدالال
یضاف إلى ذلك أننا قمنا في نهایة كل فصـل مـن هـذه الفصـول السـتة أو نهایـة 

بدراسة أهم الظواهر الداللیة،  –أحیانًا  –دراسة كل مجموعة من المجموعات الداللیة 
دد واللغویــة التــي امتــازت بهــا، فأشــرنا إلــى عالقــة التــرادف، والتضــاد والتقابــل فــي العــ

والجــــنس، ومــــا حصــــل لـــــبعض األلفــــاظ مــــن تغیــــر فـــــي داللتهــــا، كتعمــــیم الخـــــاص، 
  .وتخصیص العام، وانتقال المجال الداللي غیرها

  .وختمنا بحثنا بخاتمة اجملنا فیها نتائج البحث
أما المصادر والمراجع التي اعتمدت علیها الباحثة، فهي كثیرة قدیمة وحدیثـة إذ 

ا، والمــنهج الــذي اتبعتــه فــي رســمه، كالمخصــص أعانــت الباحثــة علــى صــنع معجمهــ
وال  –البن سیده، وفقه اللغة وسر العربیة ألبـي منصـور الثعـالبي، وكانـت كتـب اللغـة 

روافــد أساســیة أمــدت الباحثــة بــالمواد اللغویــة التــي أعانتهــا  –ســیما المخصصــة منهــا 
ت، وكتــاب كثیــرًا علــى اتمــام بحثهــا، نــذكر منهــا، كتــاب اصــالح المنطــق، ألبــن الســكی

الحیوان، للجاحظ، والمعرب من الكالم االعجمي، للجوالیقي، واالضداد، ألبـي الطیـب 
اللغوي، ومن المعجمات اللغویة تهذیب اللغة، لألزهري، والصحاح، للجـوهري، ولسـان 
العرب، ألبن منظور، وتاج العروس، للزبیدي، كمـا أفـادت الباحثـة مـن كتـب التفاسـیر 

جـاز القـرآن، ألبـي عبیـدة، وكتـاب معـاني القـرآن، للفـراء، وغیرهـا والدراسات القرآنیة كم
مــن كتــب التفاســیر األخــر كتفســیر مجمــع البیــان، للطبرســي، كمــا أفــادت الباحثــة مــن 
كتب غریب القرآن ومنها كتاب تفسیر غریب القرآن، ألبن قتیبة، وكتاب المفردات في 

ثــة مــن كتــاب الزینــة، للــرازي االصــفهاني، وكــذلك أفـادت الباح ،غریـب القــرآن، للراغــب
  .وغیرها من المصادر األخر

وجعلـت الباحثـة تحقیــق محمـد أبــي الفضـل ابــراهیم لشـرح نهــج البالغـة مصــدرها 
  .االساس لصنع المعجم والدراسة، لكونه التحقیق المفضل لدى الدارسین والباحثین



ح 

الحكومــة أمــا المراجــع التــي أفــادت منهــا الباحثــة، فهــي كثیــرة، نــذكر منهــا، نظــام 
النبویــة أو مــا یســمى بالتراتیــب االداریــة، للكتــاني، والــنظم االســالمیة للــدكتور صــبحي 

  .الصالح، والنظم االسالمیة، للدكتور حسن ابراهیم حسن والدكتور علي ابراهیم حسن
وقــد صــادفت الباحثــة فــي انجـــاز بحثهــا بعــض الصــعوبات، التــي یصـــادفها أي 

بة الحصول على المصـادر، وكـذلك عنـاء التنقـل باحث في انجازه العلمي، منها صعو 
والســفر، فضــًال عـــن الظــروف االقتصــادیة التـــي نمــر بهــا، عســـى اهللا أن یجعــل هـــذه 

  .الصعوبات ثمرة من ثمرات الجهاد العلمي إن صح القول
ـــى .. وبعـــد  فأجـــد لزامـــًا علـــى نفســـي، أن أشـــید بمـــا قّدمـــه أســـتاذي المشـــرف عل

زوین فقد هداني إلـى البحـث، وأعـانني علیـه وكـان  الحسین البحث، الدكتور علي عبد
واسع العلم، عظیم الخلق، صـبورًا علـى الباحثـة والبحـث، فلـه منـي وافـر الثنـاء وجزیـل 

أن یطیل عمره، ویمده بالصحة الدائمة، كما أننـي ال  –عز وجل  –الشكر، أدعو اهللا 
اذ كـریم سـلمان الحمـد، أنسى فضل أساتذتي في كلیة القائد للتربیة للبنات، منهم األسـت

ادي فـي قسـم اللغـة العربیـة، واألسـتاذ  واألستاذ غانم جواد رضا، والدكتور مشـكور العـوّ
كمـا . المرحوم صالح الوائلي، في قسم العلوم االسالمیة، فلهم خالص شكري وتقدیري

ـــة أمیـــر المـــؤمنین  ـــارك الجهـــود التـــي قـــدمتها لـــي مكتب وأمینهـــا األخ علـــي جهـــاد  ~أب
وموظفوهـــا األفاضـــل، وكـــذلك مكتبـــة الحكـــیم العامـــة فـــي النجـــف األشـــرف الحســـاني، 

والمكتبة المركزیة، والمكتبة الخاصة بقسم اللغة العربیة، وموظفو مكتبة األمام الحسن 
ــا ~ ــم وطالبــه مــن ءالعامــة، أدام اهللا بق ــادًا للعل ، وأمــدهم بالعافیــة، لیكونــوا رفّ هم جمیعــًا

  .موقعهم الذي هم فیه
ري الجزیــل للــدكتور بــدر حمــزة الشــریفي لمــا قدمــه مــن جهــد فـــي كمــا أقــدم شــك

  .التقویم الفكري للرسالة
، هذا عملي، وقد استقام على شـكله، وال أدعـي كمالـه، فالكمـال هللا وحـده،  وأخیرًا
فــأرجو مــن اهللا تعــالى أن ینــال حظــًا مــن القبــول، والحمــد هللا رب العــالمین، فهــو نعـــم 

  .المولى ونعم النصیر
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  ةـالباحث                                               
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  مفهوم العقيدة والشريعة  -١
  يف اإلسالم



 ٢

  :مفهوم العقیدة والشریعة في اإلسالم
  :العقیدة لغة -١

نمـا جـاءت بصـیغة العقـد الـذي  لم ترد العقیدة بالصیغة نفسها في لسان العرب وإ
ْقــدَ ((یــأتي لمعــاٍن منهــا أن  ــ)) العَ عقــده عقــدًا وتعقــادًا وعقّ ــَده یَ َده، أنشــد نقــیض الَحــّل، َعقَ

  :ثعلب
ـــــــــــــــــــــــــــَك مـــــــــــــــــــــــــــن بغـــــــــــــــــــــــــــا   ال یمنعنَّ

  

  ء الخیــــــــــــــــــــــر، تعقــــــــــــــــــــــاد التمــــــــــــــــــــــائم  
  

  )١(واعتقد كعقد، قال جریر
ـــــــــــمطین منهـــــــــــا، ـــــــــــد السِّ   أســـــــــــیلة معق

  

ـــــــــــــــًا حیــــــــــــــــث تعتقـــــــــــــــد الجثایــــــــــــــــا   بّ   ورَ
  

  .وقد انعقد وتعقَّد
  :الحلیف، بما قال أبو خراش الهذلي((والعقیُد 

  كـــــم مـــــن عقیـــــد وجـــــاٍر حـــــّل عنــــــدُهمُ 
  

ــــــــد قتلــــــــواومــــــــن مجــــــــار بعهــــــــد اهللا      ق
  

  )٢())أكدهما: وعقد العهد والیمین بعقدهما عقدًا وعقّدهما
بالصــیغة نفســها حیــث قــال ) العقیــدة(أمـا فــي المصــباح المنیــر فقــد جــاءت لفظــة 

ـــدین : ((القیـــومي ـــدة مای ـــى قیـــل العقی ـــه القلـــب والضـــمیر حت ـــدت علی ـــدت كـــذا عق واعتق
  )٣()).االنسان به وله عقیدة حسنًة سالمة من الشك

ــه تعــالى )٤(كــر االصــفهانيوذ ــْدتُمْ ان لفظــة العقیــدة مــن قول ــا َعقَّ مَ  )٥(اإلیمــانِب
معنــى اتفــق مــع الفیــومي فــي ان العقیــدة مــأخوذة ممــا یعقــد علیــه القلــب لفهــو فــي هــذا ا

هذه االیة الكریمة من اهللا تعـالى یؤاخـذ المـؤمنین  )٦(بدلیل ماجاء في تفسیر ،والضمیر
  . والیؤاخذهم من ایمانهم بما لغو فیه ،قدت علیه قلوبهموع ،بما أوجبوه على انفسهم

                                         
  ٥٨دیوان جریر  )١(
 مادة عقد ٩٧-/٣/٢٩٦لسان العرب  )٢(
)٢/٣٢ )٣ 
 .٣٤٥المفردات في غریب القرآن  )٤(
  .٨٩المائدة  )٥(
  ٧/١٣ینظر جامع البیان  )٦(



 ٣

  : العقیدة اصطالحاً  -٢
مــا یعتقـــده االنســان بقلبـــه بحیــث یـــركن (جــاء فـــي شــرح العقائـــد ان العقیــدة هـــي 

علـى وجـه  ویسكن الیه نفسه ویرتبط به فؤاده وینقطع علیه الطلب التـرددي سـواء كـان
ـــب ـــه القل ـــراكن الی ـــوي ال ـــة  الجـــزم أو الظـــن الق ـــوران مـــواد مـــن هـــواجس خالف بســـكون ث

فالموثوق بـه اكبـر الظـن مـن انحـاء مراتبـه المتفاوتـة علـى اخـتالف اسـبابه فلـه عـرض 
امتـــدادي یبتـــدىء مـــن انقطـــاع تســـاوي الطـــرفین إلـــى جانـــب رجحـــان الموافـــق بقـــدر ال 
یتصور اقل منه كان مبدأ ذلك االمتداد وینتهي إلى اكبـر شـيء مـن تلـك المراتـب ممـا 

  )٧().بالجزم یتصل
فهـي  ،فالعقیدة بهذا المعنى مـأخوذة مـن العقـد الـذي هـو نقـیض الحـل كمـا ذكرنـا

منتقلــة مــن المعنــى الحقیقــي  ،مبنیــة علــى االعتقــاد القطعــي الجــازم الــذي الیقبــل الشــك
  .إلى المعنى المجازي الجازم القاطع

ما یقصد : ئدالعقا: ( والى هذا المعنى اشار الجرجاني عندما عرف العقائد قائالً 
  )٨().فیه نفس االعتقاد دون العمل 

  :ان اصول العقیدة ثالثة )٩(ویرى الشیرازي
خـالق الخلـق، وباسـط الـرزق الحـي، القیـوم، وبجمیـع : باهللا تعـالى اإلیمان: االول

. صــفاته تعــالى مــن القــدرة والعلــم واالرادة وغیرهــا مــن الصــفات  التــي تلیــق بــه تعــالى
  .ن هم عباد مكرمون، ال یعصون اهللا وهم بأمره یعملونبمالئكته الذی اإلیمانو 

  :قال اهللا تعالى
 ِْشـر ُ َال ن َ وَ ـه الَّ اللَّ ـَد ِإ ُ ْعب ُكمْ َأالَّ نَ ـنَ یْ بَ ا وَ نَ نَ یْ اٍء بَ ٍة َسوَ ى َكلِمَ َل ا ِإ وْ اَل اِب تَعَ اَأْهَل اْلِكتَ َك ُقْل یَ

ـــا ِمـــ ابً بَ ْعًضـــا َأرْ ا بَ ْعُضـــنَ تَِّخـــَذ بَ َال یَ ا وَ ئً ـــِه َشـــیْ ـــا ِب َأنَّ ُدوا ِب َ ـــوا اْشـــه قُوُل ا فَ ـــوْ لَّ ـــِإْن تَوَ ـــِه فَ ْن ُدوِن اللَّ
وَن  ْسلِمُ   )١٠( مُ

                                         
 .٩وینظر إلى الحاشیة على شرح العقائد النسفیة ص ،٢شرح العقائد ص  )٧(
 .٨٧التعریفات ص )٨(
 .٩٤-٩٣العقائد اإلسالمیة الشیرازي ص  ینظر )٩(
 .٦٤آل عمران  )١٠(



 ٤

مـــن تقـــدم مـــنهم ومـــن : باالنبیـــاء والرســـل، واالوصـــیاء والخلفـــاء اإلیمـــان: الثـــاني
االعتقــاد بــأن اهللا تعــالى أرســل ســفراء إلــى البشــر، یهــدونهم إلــى : تــأخر، ومعنــى ذلــك

  .هم من الهالك والبوار، والفسادالحق والى طریق مستقم، وینقذون
ــــه واحــــد، واألمــــم  ــــة واحــــدة، وخلفــــاء إلل ــــون لحقیق ــــاء ممثل بهــــذا  –وهــــؤالء األنبی

  .واحدة، ألنهم كلهم أمة اهللا، تكلهم رعیة الملك الواحد –االعتبار
ي: قال تعالى ُدوِن ُ اْعب بُُّكمْ فَ ا رَ َأنَ اِحَدةً وَ نَّ َهِذِه ُأمَّتُُكمْ ُأمًَّة وَ  )١١( ِإ

وان اهللا یبعث الموتى بعـد ان صـاروا فـي التـراب رمیمـًا : بالمعاد اإلیمان: لثالثا
  .النه یثیب المحسن ویعاقب المسيء

ِمـیمٌ : قال تعالى ِهـيَ رَ ـامَ وَ ْحـِي اْلِعَظ ُ ـْن ی ـاَل مَ ـهُ قَ ِسـيَ َخْلقَ نَ ثًَال وَ ا مَ نَ َب َل َضرَ ُقـْل  وَ
رَّةٍ  َل مَ ا الَِّذي َأنَشَأَها َأوَّ َ یه ْحِی ُ   )١٢(.ی

تلك هي جوانب العقیدة اإلسالمیة، التي یتضح من خاللها ان المـؤمنین األوائـل 
یسـتقون عقیـدتهم مـن القـرآن الكـریم ویعرفـون مـا یلیـق بذاتـه تعـالى ومـا ینـزه عنـه جـّل (

وعــــال مــــن آیاتــــه، تعالــــت كلماتــــه، ولــــذا لــــم یكــــن بیــــنهم جــــدل فــــي شــــأن مــــن شــــؤون 
  .)١٣()العقائد

إلـى ان االخـتالف بـین المـذاهب لـم  )١٤(محمد أبو زهرة والبّد ان نشیر كما اشار
بالرسل والیوم اآلخر، والمالئكة  وان ما  اإلیمانیقع في لب االعتقاد، وهو الوحدانیة و 

حــق ال مجــال للشــك فیــه، ولنمــا كانــت مســائل الخــالف تــدور حــول  \جــاء بــه النبــي 
  .أو غیر مخلوق الجبر واالختیار، ومرتكب الكبیرة وحكمه، وكن القرآن مخلوقاً 

  
  
  

  .واالحكام الشرعیة المتعلقة باالعتقاد تسمى اصلیة اعتقادیة
                                         

 .٩٢األنبیاء  )١١(
 .٣٦یس  )١٢(
 . ١/١٠٨تاریخ المذاهب اإلسالمیة  )١٣(
 .ینظر تاریخ المذاهب اإلسالمیة )١٤(



 ٥

ــازاني موضــوعه وحــده  ــیّن التفت ــم الكــالم الــي ب والعلــم الــذي یتعلــق بمــا یســمى عل
  :بقوله

ـــم الكـــالم(فموضـــوعه (( ذات البـــاري عـــز اســـمه وصـــفاته الحقیقیـــة وأصـــول ) عل
بأصول اعتقادیة باحثة عن المبدع مما البد الصفات االضافیة والفعلیة وحّده انه علم 

  .)١٥())منها في تحصیل اإلسالم على قانون الملة الشرعیة
  

  :الشریعة لغة
الشـــریعة والّشـــرع والمشـــرعة المواضـــع التـــي : ((جـــاء فـــي اللســـان: الشـــریعة لغـــة

نحدر منها الماء، والشرعة والشریعة في كالم العرب شرعة الماء وهي مورد الشارعة  ُ ی
ـــى تشـــرعها  التـــي عوها دوابهـــم حت یَشـــرَعها النـــاس فیشـــربون منهـــا ویســـتقون وربمـــا شـــرّ

  .)١٦())وتشرب منها
بـالتزام العبودیـة وقیـل الشـریعة هـي  هي األئتمار: الشریعة((وجاء في التعریفات 

  .)١٧())الطریق في الدین
والشَّرع نهج الطریق الواضـح یقـال شـرعت طریقـًا والّشـرع مصـدر ثـم جعـل اسـمًا 

یق الـنهج فقیـل لـه ِشـرعٌ وَشـرعٌ وشـریعة واسـتعیر ذلـك للطریقـة اإللهیـة قـال شـرعًة للطر 
  .)١٨(ومنهاجاً 

                                         
 .٥-٤، وینظر شرح العقائد النسفي ص١شرح العقائد ص  )١٥(
 ).اشرع(مادة  ٨/١٧٦لسان العرب  )١٦(
  .١٢٢التعریفات ص  )١٧(
  .٢٥٩ینظر المفردات في غریب القرآن ص )١٨(



 ٦

  

  
  
  

  القسم األول
  

راســــــة ِّ   الد



 ٧

  
  
  
  
  
  
  

  الفصل األول
  

األلفاظ املخصوصة بالذات اإلهلية 
  وصفاتها



 ٨

  ملبحث األولا
  

  األلفاظ المخصوصة بالذات اإللهیة
  جدول شیوع األلفاظ

  اعدد مرات استعماله    الكلمة
  ١٦٦    )لفظ الجاللة(اهللا 

  ٤٠    سبحان
  ٣١    رب

  ١٧    تعالى
  ٨    اللهم

  ٢    اله الخلق  
      تبارك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 اهللا ســـبحانه وتعـــالى هــو الكمـــال المطلـــق، لـــه الصــفات الحســـنى التـــي هـــي عـــین : الــذات اإللهیـــة

  .ذاته، فمن قال بأن صفاته



 ٩

وكان اكثر المجموعات الداللیة شیوعًا في هذا الفصل المبحث الخاص بااللفاظ 
ــه عّزوجــل، وكــان اكثــر ت ــذات اإللهیــة التــي تفــرد بهــا اإلل لــك األلفــاظ المخصوصــة بال

  .مرة) ١٦٦(اذ بلغ عدد مرات استعماله في نهج البالغة ) اهللا(شیوعًا لفظ الجاللة 
فــي ثنایــا خطبــه ورســـائله  ~وتطــوي هــذه الكثــرة حكمـــة بالغــة بثهــا االمــام علـــي 

وكتبــه، تلــك  الحكمــة التــي اتضــحت مــن خاللهــا خصــائص الــذات اإللهیــة وصــفاتها، 
الــنفس البشــریة بــالوجود االلهــي ( ت اإللهیــة یشــعر والتعریــف بهــا، الن التعریــف بالــذا

، ذلـك الوجـود الـذي تبنـى )١()واضحًا یأخذها من اقطارها كلها بمعناها المحیط العمیـق
وعلـى هــذا االسـاس یســود عالقـات الخلــق بالخـالق اخلــص (علیـه العقیــدة فـي اإلســالم 

 صـهر، وال نســب، اذ فــال مشـابهة وال مشــاركة، وال والـد، وال ولــد، وال: معـاني العبودیـة
یقــر الخلــق كلهــم بالعبودیــة هللا الخــالق الــرزاق الــذي بیــده الملــك وهــو علــى كــل شــيء 

لـــذا جـــاء شـــیوع هـــذه األلفـــاظ اكثـــر مـــن غیرهـــا محمـــًال بكـــل معـــاني الربوبیـــة  )٢()قـــدیر
  .باهللا الواحد االحد الفرد الصمد الذي لم یلد ولم یولد اإلیمانو 

                                         
 .١٨٣النظم اإلسالمیة صبحي الصالح، ص  )١(
  .ن.ینظر م )٢(



 ١٠

  ):اهللا(لفظ الجاللة  -١
لفــظ الجاللــة اكثــر األلفــاظ المخصوصــة بالــذات اإللهیــة شــیوعًا اذ بلــغ عــدد  یعــد

  .مرة) ١٦٦(مرات استعماله 
من خالل تكرار هذه األلفاظ العالقات القائمة بین العبـد  ~وقد رسم االمام علي 

  :~وربه، وواجبات العبد تجاه ربه، المتمثلة بحمده وشكره وتقواه كقوله 
  ١٠/١٣٣) غیر رؤیةالحمد هللا المعروف من (

  :وقوله في التقوى
  ١٧/١٣٨) اتق اهللا في كل مساء وصباح(

، والــى الترغیــب حینــًا  ~واحیانــًا یعمــد االمــام علــي    إلــى التحــذیر مــن الــدنیا حینــًا
  :آخر، والتذكیر بعذاب اهللا عزوجل كما جاء في قوله

   ١٧/١٣٥) ماما بعد فأن اهللا سبحانه جعل الدنیا لما بعدها(
  :إلى معاویة ~من كتاب له  -:وقوله

  ١٧/١٣٥) واحذر ان یصیبك اهللا منه بعاجل قارعة تمسُّ األصل(
  : كما جاء لفظ الجاللة مكررًا في قوله

  ١٧/٥) اهللا اهللا في جیرانكم(
  : وجاء لفظ الجاللة مقسمًا به في قوله

یُت عنها( ّل   ١٦/٢٨٩) واهللا لو تظاهرت العرب على قتلي ولما وَ
  :وقوله

  ١٦/٢٩٤) اهللا یمینًا استثنى فیها بمشیئة اهللاوایم (
وقد اختلف في اشتقاق لفظ الجاللة على أربعة مذاهب نقلها الزجاجي في كتابـة 

  :هي )٣( اشتقاق اسماء اهللا
أصــله اإللــه ثــم : قــال یــونس بــن حبیــب، والكســائي، والفــراء، وقطــرب، واالخفــش

  ).اهللا: (في الثانیة فقیل حذفت الهمزة تخفیفًا فاجتمعت المان، فادغمت االولى

                                         
  .٢٨-٢٦ینظر كتاب اشتقاق اسماء اهللا ص  )٣(



 ١١

كأنـه مـألوه أي معبـود مسـتحق للعبـادة یعبـده الخلـق ) مفعول(بمعنى ) فعال(فاله 
  .ویؤلهونه

أصـل إلـه واله مـن الولـه والتحیـر وقـد أبـدلت الـواو همـزة : وقال الخلیـل بـن أحمـد
ــه(النكســارها فقیــل  كمــا قیــل فــي وعــاء اعــاء، وفــي وشــاح اشــاح ثــم ادخلــت علیــه ) ال

  ).اهللا(والالم وحذفت الهمزة فقیل  األلف
والمــذهب الثالــث مــذهب ســیبویه بعــد أن وافــق الجماعــة األولــین قــال وجــائز أن 

ل(على وزن ) اله(یكون أصله  ) اهللا: (ثم دخلت علیه األلف والـالم للتعریـف فقیـل) فَعّ
ــي : (بقــول بعــض العــرب –بمــا رواه ابــن رســتم عــن المــازني  –واســتدل علــى ذلــك  هْ َل

  ).اله أبوك: (یرید) أبوك
إنمـا هــو ) اهللا(إن قولنــا : والمـذهب الرابـع مــذهب أبـي عثمــان المـازني كــان یقـول

  .كما فّسرنا قبل) اله(وال ) واله(وال ) إله(اسم هكذا موضوع هللا عز وجل ولیس اصله 
ــة أي  )٤(والــى ذلــك ذهــب ابــن دریــد إذ امتنــع عــن القــول فــي اشــتقاق لفــظ الجالل

، مـــــن الكلمـــــات الموجـــــودة )اهللا(ان كلمـــــة لفـــــظ الجاللــــة  )٥(وذكـــــر طـــــه بــــاقر. شــــيء
  .والمشتركة ففي جمیع اللغات السامیة، وعلى هذا فهي عربي اصیل

  
  
  
  
  
  
  
  
  سبحان -٢

                                         
 .١١ق صاالشتقا )٤(
 ٤٨-٤٧ینظر من تراثنا اللغوي القدیم ما یسمى في العربیة بالدخیل ص )٥(



 ١٢

بلغ عدد مرات استعمالها في نهج البالغة اربعـین مـرة واغلـب مجـيء هـذا اللفـظ 
  .)٦(هللا، وتبرئة له من ذلكأي تنزیهًا ) سبحان اهللا(فیقال ) اهللا(مالزمًا للفظ الجاللة 
زعــم ابــو الخطــاب أن ســبحان اهللا كقولــك بــراءة اهللا مــن الســوء، : (وقــال ســیبویه

ئ: [وكأنه یقول   :براءة اهللا من السُّوء وزعم أن مثله قول الشاعر، وهو االعشى] أبرّ
  أقـــــــــــــــــول لمـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــاءني فْجـــــــــــــــــره

  

  )٧(ســـــــــــبحان مـــــــــــن علقمـــــــــــة الفـــــــــــاجر  
  

  .)٨(أي براءة منه
بالتســبیح مـــن فخـــره، كمــا یقـــول القائـــل إذا [وقــد یكـــون تعجـــب ( وقــال ابـــن قتیبـــة

ال ) ســبحان(و )٩()عجبــًا مــن علقمــة الفــاخر: مــن شــيء ســبحان اهللا فكأنــه قــال] تعجــب
  .)١٠(تتصرف، للتعریف، وانتصابه كانتصاب الحمد هللا

وجـــــاء فـــــي شـــــرح االســـــماء الحســـــنى أن ســـــبحان اســـــم هللا تعـــــالى اطلـــــق علیـــــه 
  .)١١(مبالغة

ثـل اعلـى مراتـب التعظـیم التـي ال یسـتحقها سـواه كمـا أن العبـادة غایـة كما أنه یم
  .)١٢(في التنكر ال یستحقها سواه

  :~وقد جاء جاء في قول أمیر المؤمنین 
ْن ال یخفى علیه سواَد َغَسٍق َداج(   ١٠/٨٥) فَُسبحاَن مَ

ه الیِهمُ التَّكابرَ ( :    وقوله ه كرّ   ١٣/١٥١) ولكنَّه ُسبحانُ
  :بلفظ الجاللة في قوله وجاء مسبوقاً 

  ١٧/١٣٥) أما بعد فإن اهللا سبحانه جعل الدنیا لما بعدها(
  :وقوله

                                         
  ٨، وینظر تفسیر غریب القرآن ص ١/٣٦ینظر مجاز القرآن  )٦(
  ).الفاخر(، وذكر البیت سیبویه بروایة ١٠٦دیوان االعشى ص )٧(
  .١/٣٢٤الكتاب  )٨(
 .٨تفسیر غریب القرآن ص )٩(
  .١/٣٢٤ینظر الكتاب  )١٠(
  .٦٣ینظر شرح االسماء الحسنى ص )١١(
 .١/١٦١ینظر مجمع البیان  )١٢(



 ١٣

  ١٣/٩٠) إن اهللا سبحانه یعود بعد فناء الدنیا وحده ال شيء معه(
ــه) ســبحان(كمــا جــاء لفــظ  ــه إلــى بعــض : بصــیغة التعجــب فــي قول مــن كتــاب ل

  : عماله
  ١٦/١٦٧!) أما تؤمن بالمعاد! اهللا )١٣(فسبحان(

  :رب -٣
  .بلغ عدد مرات وروده في نهج البالغة احدى وثالثین مرة

 ،وهــو رب األربـــاب ،هــو اهللا عـــز وجــل: الــرب( وقــد جــاء فــي لســـان العــرب ان
فیقـــال رب  )١٤( )اال باالضـــافة ،والیقـــال الـــرب فـــي غیـــر اهللا. وملـــك الملـــوك واالمـــالك
  )١٥( .الدار والعبد وغیر ذلك

وبعـــد ذلـــك  ،عنـــاه االصـــلي إلـــى التربیـــةیرجـــع كلمـــة الـــرب فـــي م )١٦(وهنـــاك مـــن
ومـن ذلـك كلـه نشـأ فـي  ،تشعبت منه معاني التصـرف واالستصـالح واالتمـام والتكمیـل

  .)١٧(الكلمة معاني العلو والرئاسة والتملك والسیادة 
قال الحارث  ،ان لفظ الرب في الجاهلیة یطلق على الملك )١٨(وذكر ابن منظور

  : بن حلزة
  على یووالشهید  ،بُّ وهو الرّ 

  والبالءُ بالءُ  ،الحیارین مِ                                     
ولم یطلق الرب مطلقًا في اإلسالم على غیر اهللا تعالى فقد نقل معنى الرب من 

نمـا اسـتعمل فیهـا  ،معناه االصلي ولم تعد معاني الملـك والسـید معـاني مسـتقلة للـرب وإ
  .)١٩(استعمال الشيء في الزمه

                                         
  .ینظر معجمنا سبح )١٣(
 .١/٣٩٩لسان العرب )١٤(
 .٣١٣/ ١ینظر اساس البالغة  )١٥(
 .١٨٤االصفهاني في المفردات في غریب القرآن ص )١٦(
 .٣٤ینظر المصطلحات األربعة في القرآن ص )١٧(
 . مادة ریب ٣٩٩/ ١ینظر لسان العرب )١٨(
 .٥٦-٥٥ینظر شرح االسماء الحسنى ص  )١٩(



 ١٤

 )٢١(ومــنهم )٢٠( )الــرب اســم مــن اســماء اهللا تعــالى( ذكــر التهــانوي أّن كمــا      
  .من عده صفة من صفات اهللا عز وجل

ان الـرب یعنـي : )٢٢(وارجع المفسرون معنى الرب إلى السـید فقـد ذكـر الطبرسـي
والیقال الـرب بـاأللف والـالم اال اهللا تعـالى واصـله  ،السید فیقال رب الدار ورب الفرس

  .مت بأمره ومنه قیل للعالم رباني ألنه یقوم بأمر األمةمن ربیته إذا ق
بغیــــر بــــاأللف والــــالم مضــــافًا الــــى اهللا تعــــالى ولغیــــر ) رب(كمــــا یســــتعمل لفــــظ 

  .)٢٣(اهللا
  :~وعلى هذا جاء قول امیر المؤمنین 

  ٢٩٥/ ١٦) وهمهمت بذكر ربهم شفاههم(                       
 ،وهـو رب األربـاب ،دبره والقـائم علیـهفالربُّ هو اهللا عزوجل مالـك كـل شـيء ومـ

  : ~كما جاء ذلك في قول امیر المؤمنین  )٢٤( .وملك الملوك واالمالك
) والظـــاهر ان ربنـــا واحـــد ،وكـــان بـــدء امرنـــا انـــا التقینـــا والقـــوم مـــن اهـــل الشـــام(

١٧/١٤١.  
  
  
  
  
  :تعالى -٤

د فــي شــیوعه اذ بلــغ عــدد مــرات ورود اســتعماله فــي نهجــ) رب(یــأتي هــذا اللفــظ 
  .البالغة سبع عشرة مرة

                                         
 .٣/٣كشاف اصطالحات الفنون  )٢٠(
 .٢/٢٧الرازي في الزینة  )٢١(
 .١٥٩/ ١ینظر مجمع البیان  )٢٢(
 .١٥٩/ ١ینظر مجمع البیان  ،٣/٤ینظر كشاف اصطالحات الفنون  )٢٣(
  .مادة ریب ٣٩٩/ ١ینظر لسان العرب )٢٤(



 ١٥

لفــظ مــأخوذ مــن العلــو فیقــال عــالي اللقــب وأعلــى اهللا تعــالى لقبــه وهــو ) تعــالى(و
  :یعلوه  كذا ویعتلیه ویستعلیه إذا أطاقه وعلیه، قال سویدُ 

  قاْل اعمد لما تعلو لك بالذي 
  ـدانـال تسطیع من األمور ی                                  

  .)٢٥(وعال في الجبل صعد، وعال في االرض تكبَّر. روهو عال لذا األم
في صفات اهللا سبحانه من العلـو العلـى سـبیل التكلـف كمـا یكـون مـن ) تعالى(و

، فتعـالى جـّل ونبـا )تفاعل(البشر، بل هو تخصیص هذه الصفة ذاته بصیغة المبالغة 
  .)٢٦(له عن كل ثناء فهو أعظم وأجل مما یثنى علیه ال اله إال اهللا وحده ال شریك

الرتفاعــه عــن ) تعــالى(ونقــل الــرازي قــول الحكــیم فــي تعلیــل وصــف البــاري بلفــظ 
ــوقین  ــه احــد (الخلــق فــي صــفاته التــي هــي خــالف صــفات المخل فتعــالى عــن أنــى ینال

ــه، ولــم یمتنــع مــن الصــفات، فقیــل تعــالى اهللا : بكیفیتــه، فیصــفه بهــا، واتّضــح الخلــق كلُّ
  ).م الصفة، ولم الخالق اسم العلو والربوبیةفلزم المخلوق اس: عن صفات المخلوقین

بمــا یحمــل هـذا اللفــظ مــن ) اهللا(صـفة الزمــة للفــظ الجاللـة ) تعــالى(فأصـبح لفــظ 
  : في صفة عجیب خلق النملة ~الصفات وعلى هذا المعنى جاء قول امیر المؤمنین 

  .١٣/٥٦) فتعالى الذي أقامها على قوائمها وتبناها على دعائمها(

                                         
، وینظـــر ٣٤٥ر المفـــردات فـــي غریـــب القـــرآن ص، وینظـــ١٠ینظـــر تفســـیر غریـــب القـــرآن ص )٢٥(

 ).عال(مادة  ١٥/٨٥لسان العرب 
 .١١٠-٢/١٠٩ینظر الزینة  )٢٦(



 ١٦

  .~اللفظ سابقًا االیات القرآنیة التي ذكرها امیر المؤمنین  كما جاء هذا
ةً : قـال تعـالى یــرَ افًا َكثِ ــهُ َأْضـعَ َُضـاِعفَهُ َل ا فَی ًضـا َحَســنً َ قَرْ ـه ْقــِرُض اللَّ ُ ـِذي ی ــْن َذا الَّ مَ

وَن  َجعُ ِه تُرْ یْ َل إِ ُسُط وَ بْ یَ ُض وَ ْقِب اللَّهُ یَ   .١٠/١٢٣ )٢٧( وَ
ــه تعــالى ــى ال: وقول َل نَّ َأوْ ــوا ِإ ُ ن ــِذیَن آمَ الَّ ــيُّ وَ َهــَذا النَِّب ُ وَ ــوه عُ ــِذیَن اتَّبَ لَّ اِهیمَ َل رَ ــِإبْ نَّــاِس ِب
ِمنِین ؤْ يُّ اْلمُ ِل اللَّهُ وَ   .١٥/١٨٢ )٢٨(  وَ

  

                                         
  .٢٤٥البقرة  )٢٧(
 .٦٨آل عمران  )٢٨(



 ١٧

  :اللهم -٥
ـــى  ـــب عل ـــى الغال بلـــغ عـــدد مـــرات وروده فـــي نهـــج البالغـــة ثمـــاني مـــرات والمعن

  :~ استعمالها في النهج هو الدعاء فقد قال امیر المؤمنین
  .١١/٢٥٥) اللهم صن وجهي بالتیسار وال تبدل جاهي باألقتار(

  :هذا اللفظ في مناجاة ربه قوله ~كما ذكر االمام علي 
  .١١/٢٦٧) اللهم إنّك انس اآلنسین ألولیائك(

  :وقد اختلف فیمعنى اللهم على قولین
 مــن) یــا(كمــا الیجــوز حــذف حــرف النــداء ) یــا اهللا(یــرى ان اللهــم : القــول االول

  .)٢٩(لفظ اهللا اال مع ابدال المیم المشددة منه وتأخیر المیم عن لفظه
معهــم و كمــا نقــل ابــن منظــور قــول ابــن اســحق الــذي یــرى فیــه اجمــاع النحــویین 

مـع هـذا المـیم فـي ) یـا(ألنهم لـم یجـدوا (بمعنى یا اهللا ) اللهم(الخلیل وسیبویه على ان 
ــا إذا لــ ــه مســتعمًال بی م یــذكروا المــیم فــي آخــر الكلمــة فــي كلمــة واحــدة ووجــدوا اســم ال

فعلموا ان المیم في آخر الكلمة بمنزلة یا فـي اولهـا، والضـمة التـي هـي فـي الهـاء هـي 
  .)٣٠( )ضمة االسم المنادى المفرد، والمیم مفتوحة لسكونها وسكون المیم قبلها

ــاني ــالــذي ذهــب الیــه ال: القــول الث ــه تعــالىف ا:راء فــي تفســیر قول ــمَّ مَ ُ ــَك ُقــْل اللَّه لِ
ْلِك◌َ  ، یرید(، ان اللهم )٣١(اْلمُ باهللا امنـا بخیـر، فكثـرت فـي الكـالم، : كلمة ضم الیها امّ

  .)٣٢( )فأختلطت بالرفعة التي فیها الهاء من همزة أمّ لما تركت انتقلت إلى ما قبلها
فضــم الیهـــا امّ ) هــل(هلــمّ الینــا، مثلهــا، إنمــا كانــت : قــول العــرب(كمــا یــرى ان 

وان مـــن العــــرب مـــن یقـــول إذا طــــرح المـــیم، یــــا اهللا اغفـــر لــــي فتركـــت علـــى نصــــبها 
  .فیهمزون ألفها ویحذفونها

  

                                         
  .٢٠أو ینظر شفاء العلیل ص ١٥٦-١/١٥٥ینظر دستور العلماء  )٢٩(
 .٢/١٩٦، وینظر الكتاب )اله(مادة  ١٣/٤٧٠لسان العرب  )٣٠(
 .٢٦آل عمران  )٣١(
 .١/٤٧٠معاني القرآن  )٣٢(



 ١٨

فمـن حــذفها منـه علــى السـبیل، النهــا ألـف والم مثــل الحـارث مــن األسـماء، ومــن 
  .همزها توهم انها من الحرف إذا كانت ال تسقط منه

  :قال أنشدني بعضهم
ـــــــــــــــــارك ُهـــــــــــــــــوَّ ومـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــمَّاه   مب

  

ـــــــــــا   هـــــــــــمَّ ی      )٣٣( اهللا علـــــــــــى اســـــــــــمك الّل
فــي الكــالم حتــى حققــت میمهــا فــي بعــض اللغــات، انشــدني ) اللهــم(وقــد كثــرت 

  :بعضهم
ـــــــــــــــــاح( ـــــــــــــــــي ری ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن اب   كحلق

  

ــــــــــــارُ    ــــــــــــم الُكبَ ُ ها لله عُ    )٣٥() )٣٤(یســــــــــــمَ
  

) اللهـم(لقـوم یـرون فیـه ان المـیم فـي  )٣٦(وهنالك قول ثالـث نقلـه صـاحب الزینـة 
نصــبت وهــي عالمــة ) ن، ومــؤمنینمســلمی(عالمــة لجمیــع االســماء الحســنى التــي فــي 

  .لجمع من اسماء المخلوقین
الــذي تبــین مــن خـالل مــا مــر مــن تفاســیر لغویــة لهــذا ) اللهــم(ویمكننـا القــول فــي 
ءمة وشیوعًا هو یا اهللا، بدلیل كثـرة اسـتعمالها فـي الـدعاء، الاللفظ ان معناها االكثر م

االعتبـار االسـتعمال األكثـر  فأننا نأخذ بنظر. ~كما مر علینا في قول امیر المؤمنین 
  .شیوعًا ومعرفة لدى الدارس والقارئ والسامع

  
  
  
  

                                         
 ).اله(مادة  ١٣/٤٧٠البیت في اللسان  )٣٣(
 .١٩٣البیت لألعشى في دیوانه  ص  )٣٤(
 .١/٢٠٣ینظر معاني القرآن  )٣٥(
 .من كتاب الزینة) ٣(وینظر هامش رقم  ٢/١٧ینظر الزینة  )٣٦(



 ١٩

  :اإلله -٦
من األلفاظ التي بلغ عدد مرات ورود استعمالها فـي نهـج البالغـة مـرتین، وااللـه 

  .)٣٧(هو اهللا عزوجل، وكل ما أتخذ من دونه معبودًا إله عند متخذه، والجمع الهه(
) إلـى كـل مـا أتخـذ مـن دونـه معبـودًا الـه عنـد متخـذه( :فاشارة ابن منظور، بقولـه

یشیر إلى ما كان یعبد في الجاهلیـة مـن األصـنام فهـي الهـة عنـد متخـذیها، ولكـن بعـد 
ــادة ) اإللــه(مجــيء اإلســالم، وبمــرور األیــام تخصــص لفــظ  بمعبــود یتجهــون الیــه بالعب

  .)٣٨(والتقرب هو اهللا عزوجل فهو المعبود بحق
ــه فــي معــاجم  وقــد وجــد أبــو األعلــى المــودودي بعــد ان عــرض اشــتقت لفــظ اإلل

 يعبـد، والــذ: اللغـة ان المعنـى المناســب للفـظ اإللــه هـو مــن اشـتقاق الــه أالهـة وُألوهــة
بمعنى المعبود بانیًا ذلك على التصورات ) اإلله(، و)التأله(یستعمل بمعنى العبادة أي 

  :على المعبود وهي) اإلله(التي قد أطلقت من اجلها كلمة 
قضاء الحاجة واالجـازة والتهدئـة والتعـالي والهیمنـة وتملـك القـوى التـي یرجـى بهـا 
◌ُ عـن األنظـار  ان یكون المعبود قاضیًا للحاجات مجیـرًا فـي النـوازل وان یكـون متواریـًا

  .)٣٩( )یكاد یكون سرًا من االسرار ال یدركه الناس، وان یفزع الیه اإلنسان ویولع به
ـــه أوفـــق تفســـیر، فـــاهللا ســـبحانه وتعـــالى هـــو ویعـــد تفســـیر المـــودودي لم عنـــى اإلل

في  ~المعبود الواحد الذي تلجا الیه النفس البشریة بفطرتها، كما أشار امیر المؤمنین 
  :قوله

  .١٦/٧٧) ولكنه اله واحٌد كما وصف نفسه(
  :وهذا المعنى یدل علي قوله تعالى

  ُك هُ َأْن یَ َحانَ اِحٌد ُسبْ هٌ وَ َل ا اللَّهُ ِإ نَّمَ دٌ ِإ َل هُ وَ   )٤٠( وَن َل
  املبحث الثاني

                                         
 ).اله(مادة  ١٣/٤٦٧ینظر لسان العرب  )٣٧(
 .٩٤شعر ولغة القرآن ص ینظر التطور الداللي بین لغة ال )٣٨(
 .١٥-١٤المصطلحات األربعة في القرآن ص )٣٩(
 .١٧١النساء  )٤٠(



 ٢٠

  
  جدول بشیوع األلفاظ المخصوصة بالصفات األلهیة

  عدد مرات استعمالها    الكلمة
  ٤    اآلخر

  ٤    الظاهر
  ٤    عالم
  ٤    قادر

  ٣    األول 
  ٣    الباطن
  ٢    المأمول
  ٢    بصیر
  ٢    الخالق
  ٢    سمیع
  ٢    شاهد
  ٢    شهید
  ٢    عزیز
  ٢    قاهر
  ٢    قوة

  ١    األبد
  ٤    األحد
  ١    البدیع

  ١    المبتدع
  ١    البارئ

                                         
  ــي الصــــفات الثبوتیـــــة الحقیقیـــــة، كــــالعلم والقـــــدرة والغنـــــى واإلرادة والحیـــــاة : الصــــفات اإللهیـــــة وهـــ

  .٢٩تصنیف نهج البالغة ص. والصفات الثبوتیة اإلضافیة كالخالقیة والرازقیة واإلحیاء واإلماتة



 ٢١

  عدد مرات استعمالها    الكلمة
  ١    تبارك

  ١    الباسط
  ١    الباقي
  ١    البائن
  ١    المبین
  ١    جابل

  ١    المتجلى
  ١    الجواد

  ١    الحمید 
  ١    الحاضر
  ١    الحاكم
  ١    الحق
  ١    محیط
  ١    الحي
  ١    الدافع

  ١    المدمر
  ١    الدامغ
  ١    المذل

  ١    الرحمن
  ١    لرحیما

  ١    الرادع 
  ١    المرید
  ١    الصمد
  ١    الصانع
  ١    المعبود



 ٢٢

  عدد مرات استعمالها    الكلمة
  ١    ذو العرش

  ١    المعطي
  ١    المانح
  ١    المانع
  ١    العظیم

  ١    المستعان
  ١    المعید
  ١    الغالب
  ١    الفرد

  ١    الفاعل
  ١    القریب
وم   ١    القیّ
  ١    القائم
  ١    الدائم
  ١    القوّي 
  ١    الكبیر
  ١    الكافي
م   ١    متكّل
  ١    الكائن
  ١    لطیف
  ١    المحي
  ١    المفني
  ١    المالك
ان   ١    المنّ

  ١    النصیر



 ٢٣

  عدد مرات استعمالها    الكلمة
  ١    الناصر
  ١    المنتقم

  ١    المنتهي
  ١    الهادي
  ١    الواحد
  ١    الوارث
  ١    الموعد
  ١    الوكیل
  ١    الولي
  ١    الحادّ 

  ١    المخصب
  ١    المرجو

  ١    المرهوب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :اآلخر -١

  .اربع مرات في نهج البالغة) اآلخر(ملت كلمة استع



 ٢٤

وقـد جـاء فـي لســان العـرب ان االخـر فــي اسـماء اهللا تعـالى هــو البـاقي بعـد فنــاء 
  .)٤٢(فاآلخر الذي ال بعد له )٤١(خلقه كله ناطقه وصامته

قبــل وبعــد نهایتــان، فقبــل نهایــة الموجــود مــن قبــل (كمــا ذكــر الحــافظ البیهقــي ان 
ن قبل انتهائـه، إذا لـم یكـن لـه ابتـداء وال انتهـاء لـم یكـن للموجـود وبعد غایته م. ابتدائه

  .)٤٣( )قبل وال بعد، فكان هو األول واآلخر
فاهللا سبحانه وتعالى یغایر المخلوق فهو الذي یبقى بعد كـل شـيء كمـا جـاء فـي 

  :قوله تعالى
 ِام اِإلْكرَ ِل وَ بَِّك ُذو اْلَجَال ْجهُ رَ قَى وَ بْ یَ   )٤٤( وَ

ــــى هــــذا اشــــا ــــق علــــى المغــــایر فــــي (ر التهــــانوي بقولــــه ان وال االخــــر اســــم یطل
، فــاهللا ســبحانه یغــایر المخلوقــات فــي كنهــه وحقیقتــه، ألن آخریتــه آخریــة )٤٥()الماهیــة

  .مطلقة ال تنتهي إلى غایة معینة
  :~وعلى هذا المعنى جاء قول امیر المؤمنین 

ْعَد األشیاء بال نهایة(   .١٦/٧٧) وآِخرٌ بَ
  : إلى معنى البقاء بقوله~ مؤمنین كما أشار امیر ال

  .٥/١٥٣) قبل ان یكون آخراً " اوالً "فیكون (
  
  
  

                                         
 ).اخر(مادة  ٤/١١ینظر لسان العرب  )٤١(
 .١١ینظر االسماء والصفات ص )٤٢(
  .ن.م )٤٣(
 .٢٧الرحمن  )٤٤(
 .٣/١٣٢، وینظر معاني القرآن ١/٩٨كشاف اصطالحات الفنون  )٤٥(



 ٢٥

  :الظاهر -٢
مـن الصــفات التــي بلــغ عـدد مــرات ورودهــا اربــع مـرات فــي نهــج البالغــة وعــّدها 

  .)٤٦(ابن منظور من اسماء اهللا عزوجل
سـماء اال(وقد ذكرت عدة معان جاءت في اقوال نقلها الحافظ البیهقي فـي كتابـه 

  :)٤٧(قائًال ) والصفات
  :في معنى الظاهر) رحمه اهللا(قال الحلیمي 

ــادي فــي افعالــه وهــو جــل ثنــاؤه بهــذه الصــفة، فــال یمكــن معهــا ان یجحــد  انــه الب
  .وجوده وینكر ثبوته

هــو الظــاهر بحجتــه البــاهرة وبراهینــه النیــرة وشــواهد اعالمــه : وقــال ابــو ســلیمان
انیته، ویكون الظاهر فوق كل شيء بقدرته، وقد الدالة على ثبوت ربوبیته وصحة وحد

  .یكون الظهور بمعنى الغلبة
إلـــى معنـــى الغلبـــة والقهـــر فـــي شـــرح قـــول امیـــر  )٤٨(وقـــد اشـــار ابـــن ابـــي الحدیـــد

  :~المؤمنین
  ١٣/٨٩) هو الظاهر علیها بسلطانه وعظمته(

  :وقوله
  ١١/٦٢) الظاهر بعجائب تدبیره للناظرین(

) دلــة وجــوده واعــالم ثبوتــه والهیتــه جلیــة واضــحةان أ(وقــد یكــون معنــى الطــاهر 
  :كما جاء في قوله

  ٥/١٥٣) ویكون ظاهرًا قبل ان یكون باطناً (
  
  
  
  

                                         
 ).ظهر(مادة  ٤/٥٢٣ینظر لسان العرب  )٤٦(
 .١٣ینظر االسماء والصفات ص  )٤٧(
 .١٣/٨٩ینظر شرح نهج البالغة  )٤٨(



 ٢٦

  :عالم -٣
  .اربع مرات في نهج البالغة) العالم(استعملت كلمة 

اَدةِ : العالم من صفات اهللا عزوجل، قال اهللا تعالى َ الشَّه ِب وَ   )٤٩(َعالِمُ اْلَغیْ
م بما كـان ومـا یكـون قبـل كونـه، وبمـا یكـون ولمـا یكـون ومـا یكـون، فهو اهللا العال

وال یخفـــى علیـــه خافیـــة ال فـــي االرض وال فـــي الســـماء ســـبحانه وتعـــالى، أحـــاط علمـــه 
  .)٥٠(بجمیع األشیاء باطنها وظاهرها وخفیها وجلیها على اتم االمكان
 )٥١()طاً ان اصل محی: (وقد ذكر ابو هالل العسكري تفسیرًا لصفة المحیط بقوله

المظیـف بالشــيء مــن حولــه بمــا هــو كالســور الـدائر علیــه یمنــع ان یخــرج عنــه مــا هــو 
َكـاَن :منه ویدخل فیـه مـا لـیس فیـه، ویكـون مـن قبیـل العلـم وقبلـه القـدرة فقولـه تعـالى وَ

ـــا ِحیًط ُكـــلِّ َشـــْيٍء مُ ـــهُ ِب یصـــلح ان یكـــون معنـــاه ان كـــل شـــيء فـــي مقـــدوره فهـــو  )٥٢(اللَّ
مكــان تصــریفه، ویصــلح ان یكــون معنــاه انــه یعلــم باألشــیاء مــن بمنزلــة مــا قــبض فــي ا

  .)٥٣(جمیع وجوهها
فــــالعلم الخــــاص بااللــــه علـــــم ذاتــــي مختلــــف عــــن العلـــــم الــــذي یكتســــبه البشـــــر 

  :~وهذا ما جاء في قول امیر المؤمنین  )٥٤(باالستدالل والنظر
  ١١/٦٢)العالم بال اكتساب وال ازدیاد، وال علم مستفاد(

  :وقوله
  ١/١٨)بها قبل ابتدائهاعالمًا (

  : وقوله
ُ متعلمٍّ (   ٥/١٥٣) وكلُّ عالم َغیره
  

                                         
  .٢٢ الحشر )٤٩(
 ).علم(مادة  ١٢/٤١٦، وینظر لسان العرب ٨/٤٠٧ینظر تاج العروس  )٥٠(
 .١٢٦النساء  )٥١(
  .١٢٦النساء  )٥٢(
 .٧٥الفروق اللغویة ص )٥٣(
 .١١/٦٢ینظر شرح نهج البالغة  )٥٤(



 ٢٧

  :القادر -٤
فــي نهــج البالغــة، وبلــغ عــدد مــرات  ~مــن الصــفات التــي ذكرهــا امیــر المــؤمنین 

  .استعمالها اربع مرات
، وجـاء فـي اللسـان القـادر والقـدیر مـن صــفات  والقـادر اسـم فاعـل مـن قـدرَ یقـَدرُ

  .) ٥٥(القدرة ومن التقدیر اهللا عزوجل ویكونان من
  .)٥٦(وعدها ابن االثیر من اسماء اهللا تعالى

ـــل (والقـــدرة تعنـــي  ـــادرًا مختـــارًا ال موجبـــًا مضـــطرًا كمـــا دل العق اإلذعـــان بكونـــه ق
  .)٥٧( )والنقل

القـادر المختـار هـو الـذي یمكنـه (وقد حدد الساعدي معنى القادر المختار بقوله 
د بخـالف الموجـب فأنـه هـو الـذي یفعـل وال یمكنـه الفعل والترك بالنسبة إلى شـيء واحـ

  ).الترك كالنار في احراقها والشمس في اثرها فانهما موجبان لذلك فقط
ان العالم حادث فالمؤثر فیه ان (كما استدل الشیخ الطوسي على قدرة اهللا بقوله 

زمـة كان موجبـًا لـزم حدوثـه وقـد فرضـناه أعنـى العـالم والتـالي بقسـمیه باطـل بیـان المال
  .)٥٨( )ان المؤثر للعالم قادر مختار

فیكون القادر اسم هللا تعـالى بأعتبـار اعـداد تلـك الصـفة للظهـور فـي عـالم العقـل 
  .)٥٩(وتعلقها على متعلقاتها

علـى هـذا المعنــى، وتأكیـد هــذه الصـفة فــي ذات  ~لـذا جـاء قــول امیـر المــؤمنین 
  :اهللا تعالى مقارنًا ایاها بقدرة غیره قائالً 

  .٥/١٥٣)ر غیره یقدر ویعجزوكل قاد(
  
  

                                         
 ).قدر(مادة  ٥/٧٤ینظر لسان العرب  )٥٥(
 .٢٦/ن.مینظر  )٥٦(
 .٣٣العقائد اإلسالمیة ص )٥٧(
  .١/١٢٧وینظر مجمع البیان  ٣٠٦-٣٠٥رح تجرید االعتقاد كشف المراد في ش )٥٨(
 .٥٨ینظر شرح االسماء الحسنى ص )٥٩(



 ٢٨

  :األول -٦
  ).االول(بلغ عدد مرات استعماله ثالث مرات في نهج البالغة 

هـو أول كـل شـيء وآخـر كـل (وقال السـید الهمـداني فـي شـرح االسـماء الحسـنى 
  .)٦٠( )شيء باعتبار انه مرجع ملكوت كل شيء

  .)٦١(شيءفأولیته سبحانه وتعالى كونه غیر مسبوق بزمن معین فهم قبل كل 
  .األول على وجهین )٦٢(وفسر ابن ابي الحدید

، وال شـــيء مـــن األشـــیاء ) أول(أن معنـــى كونـــه : احـــدهما انـــه لـــم یـــزل موجـــودًا
  .موجود أصالً 
  .انه تعالى ال یجوز ان یكون موردًا للصفات المتعاقبة: الثاني

  كما نقل الرازي قولین في تفسیر معنى األول
  .)٦٣( )و اآلخراألول (قال بن عباس في قوله ((

أنا األول، فلم یكن لـي سـابق مـن خلقـي، وانـا اآلخـر، فلـیس لـي غایـة : یقول اهللا
  .وال نهایة

ل ألنه لم یزل قبل كل شيء فأحدث األشیاء بعـد ان لـم : قال الحكیم قیل له األوّ
تكن واذا كـان هـو قبلهـا لـم یـزل، وكانـت األشـیاء بعـده محدثـة دل بأولیتـه علـى انـه لـم 

دل علـــى انـــه لـــم یـــزل وال یـــزال دل كـــل شـــيء ســـواه فلمـــا ثبـــت ان األشـــیاء یـــزل فلمـــا 
محدثة، وان المبدع لها لم یزل قبلها وال یـزال بعـدها، دل علـى انهـا مبدعـة، وان الـذي 

، فقیل هو األول واآلخر ، واآلخر الذي یكون بعدها أبدیًا   .)٦٤())كان قبلها أولیًا

                                         
 .٢٨شرح االسماء الحسنى ص )٦٠(
 .٣/١٣٢ن آینظر معاني القر  )٦١(
 .٥/١٥٣ینظر شرح نهج البالغة  )٦٢(
 .٣الحدید  )٦٣(
 .٣/٤٨الزینة  )٦٤(



 ٢٩

  :~المؤمنین  وقد جاءت هذه المعاني متجّسدة بقول امیر
  .٥/١٥٣) ویكون اوًال قبل ان یكون آخراً (

  : وقوله
  .٦/٣٤٥) األول ال شيء قبله(

  :وقوله
  .٦/٣٨٩) األول الذي لم یكن له قبل فیكون شيء قبله(



 ٣٠

  :الباطن -٧
مــــن ) البــــاطن(بلـــغ عــــدد مــــرات اســــتعمالها ثــــالث مـــرات فــــي نهــــج البالغــــة و  

جـاء فـي شـرح االسـماء الحسـنى انـه تعـالى وقد  ~الصفات التي ذكرها امیر المؤمنین 
  .)٦٥(باطن كل شيء باعتبار احاطته بملكوت كل شيء

، فهـو ســبحانه وتعـالى العـالم الخبیــر : (وقـال الفـراء البــاطن علـى كـل شــيء علمـًا
  .)٦٦( )بطنت األمر أي خبرته: فیقال

ألنــه نفــى عــن ان تدركــه الخالئــق بكیفیــة أو یحــیط بــه (ووصــف تعــالى بالبــاطن 
مهم أو تبلغــــه صــــفاتهم أو تدركـــه عقــــولهم، فلمــــا كــــان هكـــذا فقیــــل هــــو البــــاطن، أوهـــا

  .)٦٧( )وإلمتناعه عن درك المخلوقین بذاته باطناً 
انــه تعــالى غیــر مــدرك بــالحواس بــل بقــوة ( كمــا یحتمــل البــاطن معنــى آخــر هــو 

  .)٦٨( )اخرى باطنة، وهي القوة العقلیة
  :~وعلى هذا المعنى جاء قول امیر المؤمنین 

  ٩/٢٥٢) ؟ )فیم: (والباطن ال یقال(
  :وقوله

  ٨/٢٦٨) الباطن لكل خفیة(
  : وقوله

  ٥/١٥٣) ویكون ظاهرًا قبل ان یكون باطناً (
  

                                         
 .٨شرح االسماء الحسنى ص )٦٥(
  .٥٠-٣/٤٩معاني القرآن  )٦٦(
 .٥٠-٢/٤٩الزینة  )٦٧(
 .٥/١٥٣شرح نهج البالغة  )٦٨(



 ٣١

  :المأمول -٨
  .اذ وردت في نهجه مرتین ~من الصفات التي ذكرها امیر المؤمنین 

الرجــــاء : واألمــــل(المرجــــو، فهــــي صــــفة مشــــتقة مــــن معناهــــا األمــــل : والمــــأمول
  .)٦٩( )عن ابن جني، والجمع آمال: ةاألخیر 

ـــى هـــذا المعنـــى فالمـــأمول، فـــي صـــفات اهللا عزوجـــل هـــو المرجـــو، ألن اهللا  وعل
سبحانه وتعالى یرجى في كل صـغیرة وكبیـرة، فـي الشـدائد وغیرهـا، كمـا جـاء فـي قولـه 

~:  
  ٥/١٥٣) المأمول مع النَّقم(

                                         
 ).امل(مادة  ١١/٢٧لسان العرب  )٦٩(



 ٣٢

  :البصیر -٩
هو الذي یشـاهد ) (البصیر(و  مرتین في نهج البالغة) البصیر(استعملت كلمة 

األشــیاء ظاهرهــا وخافیهــا بغیــر جارحــة، والبصــر عبــارة عــن الصــفة التــي ینكشــف بهــا 
  .)٧٠( )كمال نعوت المبصرات

 )بصـیر ال یحدقـه وال جفـن فهـو سـبحانه عـالم بالمبصـرات(فـاهللا سـبحانه وتعـالى 
)٧١(.  

وهو الحي الـذي  ،فالبصیر اسم له تعالى بأعتبار احاطته بتمام المبصرات دائماً 
فهــو ممــن یجــب ان یبصــر المبصــرات إذا وجــدت ولــیس احــدهما هــو  ،الــذي الآفــة بــه

  .)٧٢(االخر
النـه سـبحلنه وتعـالى یبصـر مـن  ،البصیر بمعنى المبصـر( وذكر الطبرسي ان 

وعــده ابــن قتیبــة مــن صــفات اهللا التــي جــاءت علــى فعیـــل  )٧٣( )غیــر ان یبصــره احــد
ـــى ب ـــى فاعـــل فهـــو بصـــیر بمعن ـــي حـــق اهللا تعـــالى  )٧٤(اصـــربمعن وكالهمـــا وصـــفان ف

) الغیـر(ایضـًا خـاص بـه فهـو مبصـر ) المبصـر( و ،فالبصیر في حق ذاته خاص بـه
اذ  ،والبصــــیر( بقولــــه  ~ والــــى هــــذا المعنــــى اشــــار امیــــر المــــؤمنین. الــــذي الیبصــــره

    ٧٨/ ١) المنظور الیه من خلقه
  : وقوله

  ٩/١٤٧) والبصیر ال بتفریق آلة( 

                                         
 ).بصر(مادة  ١٤/٦٤لسان العرب  )٧٠(
 .٢٩العقائد اإلسالمیة ص )٧١(
 ٣٤ینظر شرح االسماء الحسنى ص  )٧٢(
  ٣٧١ -١/٣٧٠مجمع البیان  )٧٣(
 ١٧ -١٦ینظر تفسیر غریب القرآن ص  )٧٤(



 ٣٣

  :الخالق -٩
على وزن فاعل ومعنـاه ) الخالق(مرتین في نهج البالغة و) الخالق(وردت كلمة 

  .)٧٥(أنه تعالى ابتدأ الخلق أول مرة
  .)٧٦("أن الخالق هو القادر لذاته المقدسة ال ألمر علیها"وذكر ابن أبي الحدید 

  :~وعلى هذا المعنى جاء قول أمیر المؤمنین 
َكة ونََصب(   ٩/١٤٧) الخالق ال بمعنى َحرَ

  :وقوله
یةٍ (   ٦/٢٩٣) الخالق من غیر روّ

                                         
  .٢/٥٢الزینة  )٧٥(
  .٩/١٤٧شرح نهج البالغة  )٧٦(



 ٣٤

  :السمیع -١٠
مــرتین فــي نهــج البالغــة، وقــد جــاء فــي شــرح االســماء ) الســمیع(اســتعملت كلمــة 

الحسنى أنها صفة مأخوذة مـن السـمع الـذي هـو قـوة یـدرك بهـا االصـوات بمـا لهـا مـن 
  .)٧٧(الكیفیات فهو اسم له تعالى باعتبار ان ذاته كافیة عن السمع دائماً 

كمـــا أشـــار الشـــیخ الطوســـي فـــي المســـألة الخامســـة إلـــى اخـــتالف المســـلمین فـــي 
اتفق المسلمون كافـة علـى انـه مـدرك واختلفـوا فـي معنـاه : (معنى السمع والبصر بقوله

الذي ذهب الیه ابو الحسین ان معناه علمه بالمسموعات والمبصرات واثبـت االشـعریة 
م والــدلیل علــى ثبــوت كونــه تعــالى ســمیعًا وجماعــة مــن المعتزلــة صــفة زائــدة علــى العلــ

فـاهللا سـبحانه وتعـالى  )٧٨( )بصیرًا فان القران قد دل علیه واجمـاع المسـلمین علـى ذلـك
سـمیع مـن غیـر جارحــة، سـمعه كعلمـه ســبحانه وتعـالى وقدرتـه وارادتــه فهـو سـمیع مــن 

  :معبرًا عن ذلك بقوله ~غیر اداة، وجاء قول امیر المؤمنین 
  ٩/١٤٧) بأداةوالسَّمیع ال (

  :وقوله
  ٩/١٤٧) وكل سمیع غیره یَصمُّ عن لطیف االصوات(
  
  
  
  
  
  
  
  

  الشاهد، الشهید -١١

                                         
  .٦٥ینظر شرح االسماء الحسنى ص  )٧٧(
 .٣١٤كشف المراد في شرح تجرید االعتقاد ص )٧٨(



 ٣٥

  .مرتین في نهج البالغة لكلٍّ منها) الشاهد والشهید(استعملت كلمتا 
الشـهید الـذي ال یغیـب / الشهید من اسماء اهللا عزوجـل االمـین فـي شـهادته وقیـل

  .)٧٩(الحاضر: والشهید. عن علمه شيء
، )٨٠(اسـم هللا تعـالى باعتبـار فعلیـة تلـك الصـفة بالنسـبة إلـى كـل موجـود: والشاهد

  .وهو اسم فاعل وصیغة المبالغة فیه شهید على زنة فعیل
ان الشــاهد لــیس بغائــب فهــو الحاضــر، وهــذا یعنــي ان الشــهید  )٨١(راءفــویــرى ال

احــــدة علــــى والشـــاهد داللتهمــــا الحاضــــر، وهــــذا یعنــــي ان الشـــهید والشــــاهد داللتهمــــا و 
  .الحضور وان اختلف صیغة بنائهما

  :~وقد جاء اللفظان كالهما في قول امیر المؤمنین 
  ٩/٧٢ )٨٢( )اهللا سمیع وشهید(

  :وقوله
  ٩/١٤٧) والشاهدة ال بمماسةِ (
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  ).شهد(مادة  ٢٣٩-٣/٢٣٨ینظر لسان العرب  )٧٩(

 .٢٣٩-٨/٢٣٨وینظر تاج العروس 
 .٧٠ینظر شرح االسماء الحسنى ص )٨٠(
 .٣/٨٠ینظر معاني القرآن  )٨١(
 ).شهد(ینظر معجمنا  )٨٢(



 ٣٦

  :العزیز -١٢
  .مرتین في نهج البالغة) العزیز(استعملت كلمة 

  :وعدها ابن منظور صفة واسمًا هللا تعالى بقوله
هـو الممتنـع فـال یغلبـه : من صفات اله عزوجـل واسـمائه الحسـنى، قـال الزجـاج(

  .)٨٣( )شيء، وقال غیره هو الغالب كل شيء، وقیل هو الذي لیس كمثله شيء
وبهــذا یتفــق ابــن منظــور مــع مــا ذهــب الیــه الــرازي فــي جــواز ان یقــال للصــفات 

  .)٨٤( )اسماء وهي نعوت ألن النعت یقوم مقام االسم ویكون خلفًا له
مــن صـفات اهللا التــي تــدل علــى أنَّــه یقهــر وال یقهــر، ) العزیــز(وبنـاءً علــى ذلــك فـــ

فهـو العزیــز علــى الحقیقــة، ألنــه القــاهر لمــا أراد، المنیــع الممتنــع مــن درك المخلــوقین، 
ــع مــن الكــل، وامتنــع عــن الكــل، قــدیر علــى ذلــك  زَّ الخلــق كلــه بــالقهر والغلبــة، وتمنّ فعــ

  .)٨٥(كله
  :~عنى جاء قول امیر المؤمنین وعلى هذا الم

  ٥/١٥٣) وكل عزیز غیره ذلیلٌ (
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 ) عزز(مادة  ٥/٣٧٤لسان العرب  )٨٣(
 .٢/٨٢الزینة  )٨٤(
، وینظـــر الزینـــة ١/٤٧٥، وینظـــر مجمـــع البیـــان ٣٣٣ینظــر المفـــردات فـــي غریـــب القـــرآن ص  )٨٥(

٢/٨٢. 



 ٣٧

 :القاهر -١٣

واهللا (مــرتین فــي نهــج البالغــة وجــاء فــي لســان العــرب ) القــاهر(اســتعملت كلمــة 
، والقهـار  فهم على ما أراد طوعًا وكرهًا القهار والقهار، قهر خلقه سلطانه وقدرته وصرّ

  .للمبالغة
ــــن األثیــــر ــــال اب ــــاهر : (وق ــــق وقهــــره، یقهــــره، قهــــراً الق ــــب جمیــــع الخل : هــــو الغال

  .)٨٦()غلبه
ـــاهر بقولـــه ـــز ال : (وقـــد فـــرق ابـــو هـــالل العســـكري بـــین العزیـــز والق الصـــفة بعزی

ــًا إذا  تتضــمن معنــى القهــر، والصــفة بقــاهر تتضــمن معنــى العــز یقــال قهــر فــالن فالن
ریـق بینهمـا مبنـي علـى واظـن ان هـذا التف) ٨٧( )غلبه وصار مقتدرًا على اتقـاء امـره فیـه

ومـن ثـم  ،فـان اول مـا یتبـادر إلـى الـذهن معنـى القهـر ،للسامع) القاهر(ما یوحیه لفظ 
للســامع مــن العــز المتحقــق بـــالقهر ) عزیــز( ومــا یوحیــه لفـــظ  ،العــز المتحقــق بــالقهر

والصفات االخرى المتعلقة باذات اإللهیـة مـن القـدرة واالرادة وغیرهـا والـى هـذا المعنـى 
  :بقوله ~میر المؤمنین اشار ا

  ٦/٣٩٥) قاهر من عاّزه(                 

                                         
  ).قهر(مادة  ٥/١٢٠لسان العرب  )٨٦(
 .٨٩الفروق اللغویة ص )٨٧(



 ٣٨

  :القوة -١٤
  . مرتین في نهج البالغة) القوة(استعملت كلمة 

ولكنهـا حملـت علـى فُعلـة  ،)ق و ي(القـوة مـن تـألیف (جاء في لسان العـرب ان 
    )٨٨( )فُأدغمت الیاء في الواو كراهة تغیر الضمة

بـــارة عـــن مظـــاهر صـــفاته اعنـــي الوســـائط بینـــه وبـــین ع(امـــا القـــوة اإللهیـــة فهـــي 
وخلـق االنسـان وغیرهـا  ،تلك الوسائط المتمثلة في خلق السـموات واألرض ،)٨٩( )خلقه

  .من المخلوقات التي تتجلى فیها قوة اهللا سبحانه وتعالى
:                         فـــــي وصـــــف عظمـــــة اهللا : ~وعلــــى هـــــذا المعنـــــى جـــــاء قـــــول امیـــــر المـــــؤمنین

   ٣٥٠/ ٦) القوة على كل شيء( 

                                         
 )قِووَ (مادة  ٢٠٦/ ١٥لسان العرب  )٨٨(
 .٨٩شرح االسماء الحسنى ص )٨٩(



 ٣٩

  :األبد -١٥
  .من الصفات التي جاءت في نهج البالغة مرة واحدة

مـن االزمـة غیـر المتناهیـة مـن جانـب المسـتقبل ومـا یتعلـق بـالوجود هـو ( واالبد 
  .)٩٠( )االستمرار في تلك االزمنة غیر المتناهیة

وهــذا یعنــي دوام فاالبــد فــي صــفات اهللا تعــالى مــن ال انقطــاع لوجــوده فیمــا یــأتي 
واالزل  )٩١(بقائه سبحانه وتعالى في المسـتقبل كمـا ان االزل دوام الوجـود فـي الماضـي

  .)٩٢(عز وجل كأنه احدهما) اإلله(واألبد الینفكان عن وجوده سبحانه وتعالى فصار 
االبـد عبـارة عـن مـدة الزمـان التـي لـیس (وقد فرق الكفوي بـین االبـد واالمـد قـائًال 

الیتقیــد فـال یقــال ابـد كــذا واالمـد مــّده لهـا حــد مجهـول إذا اطلقــت وقــد لهـا حــد محـدود و 
  .)٩٣( )ینحصر فیقال امد كذا كما یقال زمان كذا

في وصف اإلله عوز وجـل باالبـد : ~وعلى هذا المعنى جاء قول امیر المؤمنین
  . ال امد

  ١٩٤/ ٧) انت االبد فال امد لك(                      
  

                                         
  . ٢٧/ ١دستور العلماء  )٩٠(
 .٢٣ینظر شرح االسماء الحسنى ص )٩١(
  .١٩٤/ ٧ینظر شرح نهج البالغة  )٩٢(
 .١٠-٩الكلیات ص  )٩٣(



 ٤٠

  :االحد -١٦
  . لفاظ التي وردت في نهج البالغة مرة واحدةمن األ

حـد) االحد(و  فاالحدیـة التـي تتعلـق بالـذات . )٩٤(بمعنى واحـد وهـو فـي األصـل وَ
بهــــا الوحــــدة العددیــــة  دوال یــــرا ،إن اهللا واحــــد الثــــاني لــــه فــــي الربوبیــــة(اإللهیــــة تعنــــي 

ه صـفة وراء العارضة الن اهللا تعالى احدي الذات والصفات التركیب له في ذاته وال ل
   )٩٥( )ذاته

  : معبرًا عن ذلك بقوله ~وقد جاء قول امیر المؤمنین 
  ١٤٧/ ٩)     االحد بال تأویل عدد(                       

  

                                         
  .٩١/ ١ینظر كشاف اصطالحات الفنون  )٩٤(
 .١٤٧/ ٩وینظر شرح نهج البالغة  ،٧٥شرح االسماء الحسنى ص  )٩٥(



 ٤١

  :المبتدع ،البدیع -١٧
مــن اســماء اهللا ) البــدیع(مــن األلفــاظ التــي وردت فــي نهــج البالغــة مــرة واحــدة و

و الــذي فطــر الخالئــق بــال احتــذاء مثــال وقیــل هــ) البــدیع( و. )٩٦(تعــالى معنــاه المبــدع
  .)٩٧(بدیع في نفسه ال مثل له

ویســـتحق الوصـــف لـــه فـــي غیـــر مثـــال  ،وفـــي البـــدیع مبالغـــة لیســـت فـــي المبـــدع
  .)٩٨(احتذاء

إلى ان البدیع بمعنى المبتدع في صـفات  )١٠٠(وابن قتیبة  )٩٩(وذهب ابو عبیدة 
  :وله تعالىاهللا عز وجل وهو البارئ الذي بدأها كما جاء في ق

 ِض اَألرْ اِت وَ اوَ ُ السَّمَ ِدیع   )١٠١( بَ
واهللا سبحانه وتعالى بدیع كل شيء فأن بیده ملكوت كل شيء یمیت ویحیي وهو حـيٌّ 

   .ال یموت

ـهِ كما قال  یْ َل ـمَّ ِإ ـیُكمْ ثُ ْحِی ُ ـمَّ ی ِمیـتُُكمْ ثُ ُ ـمَّ ی ـاُكمْ ثُ َأْحیَ ـا فَ اتً وَ ُكنـتُمْ َأمْ وَن بِاللَِّه وَ َف تَْكفُرُ  َكیْ
وَن  َجعُ   .)١٠٣(معبرًا بلفظ المضارع الدال على االستمرار والتجدد )١٠٢( تُرْ

ـــدل علـــى عظمـــة اهللا ســـبحانه  ـــدیع مـــن الصـــفات التـــي ت وعلـــى هـــذا المعنـــى فالب
وتعـــالى فـــي خلـــق الســـموات واالرض، فكـــل شـــيء خلقـــه اهللا عـــز وجـــل ال عـــن مثـــال 

  .سابق
  :~وقد تجسد هذا المعنى في قول أمیر المؤمنین 

ُ ویتك( دیع   ١٣/٨٧) افأ المبتََدعُ والبَ

                                         
 .١٨ -١٧/ ١البیان وینظر مجمع  ،١/١٩٤ینظر كشاف اصطالحات الفنون  )٩٦(
 .٢١٧/ ٨ینظر المواقف  )٩٧(
 .٤٣٦/ ١ینظر مجمع البیان  )٩٨(
 .٥٢/ ١ینظر مجاز القرآن  )٩٩(
 .٦٢ینظر تفسیر غریب القرآن ص  ١٠٠)(
  .١١٧البقرة  )١٠١(
  .٢٨البقرة  )١٠٢(
  .٣١ینظر شرح االسماء الحسنى ص  )١٠٣(



 ٤٢

بتَِدع الخالئِق بعلِمه(وقوله في المبتِدع    ١٣/١١٥) مُ

  :البارئ -١٨
والبارئ من اسـماء اهللا عـز . مرة واحدة في نهج البالغة) البارئ(استعملت كلمة 

وجل ال عن مثال، ولهذه اللفظة من االختصاص بخلق الحیوان ما لیس لها بغیره من 
كبـر اهللا النسـمة، وخلـق السـموات : لما یستعمل في غیر الحیوان، فیقـالالمخلوقات، وق

  .)١٠٤(واالرض
  :أي خلقهم، وینشد)) برأ اهللا الخلق یبرؤهم: (البارئ الخالق(وقال الزجاجي 

  وكــــــلُّ نفـــــــٍس علــــــى ســـــــالمتها
  

  یمیتهــــــــــــــا اهللا ثــــــــــــــم یبرؤهــــــــــــــا  
  

ءاً : (ویقال رَ   .وبرأت ایضاً ) برئت من المرض بَ
رئت وأنا أبرأ: (تمیم ومن یلیهم من العرب تقول: قال األصمعي   .)١٠٥( )بَ

ــــارئ هــــو المبــــدئ المحــــدث (فالبــــارئ هــــو الخــــالق، اال أن الفــــرق بینهمــــا  ان الب
  .)١٠٦( )والخالق المقدر الناقل من حال إلى حال
. ان البــــارئ هــــو المعــــافي مــــن المــــرض )١٠٧(ویــــرى الــــدكتور صــــبحي الصــــالح 

فـــالبرء یبـــدأ بعـــد إزالـــة مـــن مـــرض وغیـــره،  فالخـــالق والبـــارئ یلتقیـــان فـــي معنـــى واحـــد،
ـاِرئُ (والخلق یبدأ جدیـدًا فـي األرحـام علـى مـا جـاء فـي قولـه تعـالى  ـهُ اْلَخـالُِق اْلبَ ُهـوَ اللَّ

رُ  َصوِّ اسم له تعالى باعتبار تنزیل األشیاء إلى عالم النفـوس لكثـرة (فالبارئ . )١٠٨( )اْلمُ
  :~، كما جاء في قوله )١٠٩( )تعلقها بها

  .٩/١٨٢) البارئ لكل شيء فسبحان(

                                         
 ).برأ(مادة  ١/٣١ینظر لسان العرب  )١٠٤(
 .٢٤٢اهللا  كتاب اشتقاق اسماء )١٠٥(
  .١٥، وینظر تفسیر غریب القرآن ص ١/٢٤٩مجمع البیان  )١٠٦(
 .٦٣٧ینظر شرح نهج البالغة ص  )١٠٧(
 .٢٤الحشر  )١٠٨(
 .٣٣شرح األسماء الحسنى ص  )١٠٩(



 ٤٣

  :تبارك -١٩
  .وهو من االلفاظ التي ورد استعمالها مرة واحدة في نهج البالغة

وعـــّدها ابـــن منظـــور مـــن الصـــفات المخصوصـــة بـــاهللا ســـبحانه وتعـــالى ال بغیـــره 
  .)١١٠(ومعناها مأخوذ من القدس والطهر فتبارك وتقدس وتنزه

  .)١١١(تفاءل به: وتبارك بالشيءتمجید وتعظیم : وقال اللیث تفسیر تبارك اهللا
فتبارك یحمل معنى البركة والنعمة الفائضة في صفاته وذلك نحو الكریم والعلـیم 

والبركـــة علـــى هـــذا المعنـــى هـــي النعمـــة الفائضـــة علـــى البشـــر،  )١١٢(والـــرحمن والـــرحیم
وتبـارك تفاعـل مـن البركـة (وقـال الزجـاجي . وكذلك التبـارك المخصـوص بـاهللا عزوجـل

من العلو قیل اهللا المتعالي، ولم یستعمل اسم الفاعل مـن تبـارك اهللا فلـم  كما ان تفاعل
یقل هو متبارك لم یسمع ذلك، إنما ینتهي في الصـفاته إلـى حیـث أطلقتـه االمـة وجـاء 

 )وأطلقــت االمـة كــان سـائغًا فــي العربیــة \فـي التنزیــل فـان جــاء مثـل هــذا عــن الرسـول 
  :~وقد جاء ذكر صفة تبارك في قوله . )١١٣(

  ٧/٦١) تبارك اهللا الذي ال یبلغهُ بعُد الهمم(

                                         
  ).برك(مادة  ١٠/٣٩٦ینظر لسان العرب  )١١٠(
 .ن.ینظر م )١١١(
  .٤٤ینظر المفردات في غریب القرآن ص )١١٢(
 .١٦٢ص كتاب اشتقاق اسماء اهللا )١١٣(



 ٤٤

  : الباسط -٢٠
) الباســط(وهــو مــن األلفــاظ التــي ورد اســتعمالها فــي نهــج البالغــة مــرة واحــدة و 

هـو الـذي یبسـط الـرزق (فـاهللا سـبحانه وتعـالى  )١١٤(الفاعـل مـن بسـط یبسـط فهـو باسـط
  .)١١٥( )الحیاة لعباده ویوّسعه بجوده ورحمته ویبسط األرواح في األجساد عند

وبســـط الشــــيء نشــــره وتوســــعه فتــــارةً یتصــــور منــــه االمــــران وتــــارة یتصــــور منــــه 
  .فالباسط في صفات اهللا عزوجل یحتمل االمرین التوّسع والنشر. )١١٦(احدهما

الباســط اســمًا هللا تعــالى باعتبــار جریــه تعــالى كــل اســم فــي ( )١١٧(وعــّد الهمــداني
  .مجراه واظهار مراتبه وشؤونه

وتعالى یبسط الرزق على من یشاء من عباده، ویقتر على مـن أراد  فاهللا سبحانه
كمـا یـرى فـي ذلـك مـن المصـلحة لهـم،  وبتلـك الصـفة تظهـر قـدرة البـارئ عّزوجـل فـي 

  .مراتبه وشؤونه
  :~وقد جاء هذا اللفظ في قول امیر المؤمنین

) ُ َده   ٧/٨٤) الحمد هللا الناشر في الخلق فضله الباسط فیهم بالجود یَ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 .٩٩ینظر كتاب اشتقاق اسماء اهللا ص  )١١٤(
  ).بسط(مادة  ٢٥٩-٧/٢٥٨لسان العرب  )١١٥(
 .٤٦ینظر المفردات في غریب القرآن ص )١١٦(
 .٣٤شرح االسماء الحسنى ص )١١٧(



 ٤٥

  :الباقي -٢١
هــو الــذي ) البــاقي(وهــو مــن األلفــاظ التــي وردت مــرة واحــدة فــي نهــج البالغــة و

ویعبــر عنــه بأنــه ابــدي  ،الینتهــي تقــدیر وجــوده فــي االســتقبال إلــى آخــر  ینتهــي الیــه
  .)١١٨(الوجود

  .)١١٩(والبقاء ضد الفناء، فالباقي اسم اهللا تعالى باعتبار عدم طرء الفناء علیه
خ محمد عبده من صفات البرهان التي یجب االعتقـاد بهـا وبـرهن وقد عّدها الشی

ومن أحكامـه أن ال یطـرأ علیـه عـدم االلتـزام سـلب مـا هـو للـذات علیهـا، : (علیها بقوله
  .)١٢٠( )وهو یعود سلب الشيء عن نفسه، وهو محال بالبداهة

 فالباقي في صفاته عز وجّل الدائم االبدي الوجود، وقد تجسـد هـذا المعنـى بقـول
  :~االمام أمیر المؤمنین 

  ٩/٢٥٢) الباقي بال أجل(                      

                                         
 )بقي(مادة  ٧٩/ ١٤ینظر لسان العرب  )١١٨(
  .٣٥ینظر شرح االسماء الحسنى ص  )١١٩(
  .٤٨رسالة التوحید ص  )١٢٠(



 ٤٦

  البائن -٢٢
وهــو مــن األلفــاظ التــي وردت فــي نهــج البالغــة مــرة واحــدة البــائن المنفصــل عــن 
خلقــه لعــدم اتصــافه بشــيء مــن صــفات خلقــه فهــو مــع الخلــق بوجــود إلهــي ال بوجــود 

  :إلى ذلك بقوله ~وقد أشار أمیر المؤمنین  )١٢١(االمكاني فبینونته عزة ال بینونة عزلة
  ٩/١٤٧)  البائن ال بتراخي مسافةٍ (

  :المبین
والمبــین فــي صــفات اهللا تعــالى الــذي ال یخفــى وال یتكــتم والبــارئ جــّل ثنــاؤه لــیس 
ــة علیــه مــا یســتحیل معهــا أن ال یخفــي فــال  ــه مــن االفعــال الدال بخــاٍف وال یتكــتم ألن ل

  .)١٢٢(یوقف علیه وال یدري
  :~كما قال أمیر المؤمنین . )١٢٣( سبحانه وتعالى هو الظاهر البین بقدرتهفاهللا

  ٩/١٨١)  هو اهللا الحق المبین(

                                         
 .٣٦االسماء الحسنى ص  ینظر شرح )١٢١(
  .٧/٢٣ینظر مجمع البیان  )١٢٢(
  .١٣األسماء والصفات ص  )١٢٣(



 ٤٧

  :جـابل -٢٣
  .)١٢٤(من الصفات التي وردت في نهج البالغة مرة واحدة وجابل القلوب الخالق

ها وسعیدها(   ٦١/١٣٨)  جـابل القلوب على فطرتها شقیّ

  :المتجلي -٢٤
وردت في نهـج البالغـة مـرة واحـدة وقـد جـاء فـي بصـائر ذوي من الصفات التي 

، تفرقـــوا(التمییـــز  وقیـــل جـــال یكـــون مـــن : جـــال القـــوم عـــن الموضـــع ومنـــه جلـــوًا وجـــالءً
  )١٢٥( )الخوف، وأجلى من الجدب، وأصل الجلو الكشف الظاهر

مــن صــفات اهللا تعــالى بمعنــى الظــاهر، ذلــك الظهــور الــذي یكــون ) المتجلــي(فـــ 
  .الباري تعالى الدالة علیه متجلیًا بقدرة

  :~ونجد هذا المعنى متجلیًا بقدرة أمیر المؤمنین 
ي لخلقه بخلقه(   ٧/١٨١) الحمد هللا المتجّل

                                         
  .٦/١٣٨ینظر شرح نهج البالغة  )١٢٤(
 .٢/٣٨٩بصائر ذوي التمییز  )١٢٥(



 ٤٨

  :الجواد -٢٥
ما یمیز هذه الصفة من غیرها من الصـفات انهـا لـم تـرد فـي القـرآن الكـریم علـى 

االحادیث  في بعض )١٢٦(، ولكن جاء في كتب الصحاح)الجواد(مستوى هیئتها أعني 
  :االحادیث المرویة وجاء الجواد صفة للرجل الكریم فیقال

الجـود بـذٌل (وقال االصـفهاني . )١٢٧( )وهذا رجٌل جواٌد بین الجوِد من قوٍم أجوادٍ (
وجعــل قدامــة بــن . )١٢٨( )المقتنیــات مــاًال كــان أو علمــًا ویقــال رجــٌل جــواٌد وفــرٌس جــوادٌ 

  .وجمع جواد أجواد )١٢٩( )كریم جواد(جعفر بابًا لمعنى 
فــالجواد فــي صــفات اهللا تعــالى مــأخوذ مــن الجــود الــذي هــو إفــادة مــا ینبغــي ال 

  .)١٣٠(لعوض وال لغرض
ان عطــاءه دائــم غیــر (وعــّده الهمــداني مــن أســماء اهللا تعــالى ســمي بــه باعتبــار 

مسـبوق بـالعوض وال یریــد منـه العـوض عــام للمطیـع والعاصـي شــامل للمـؤمن والكــافر 
المنفعة الیه، فعطـاؤه تعـالى ال یوصـف بوصـف  غیر مشوب بدفع الضرر عنه وجلب

  .)١٣١( )وال یحده حد
  :معبرًا عن هذا المعنى بقوله ~وجاء أمیر المؤمنین 

  ٦/٤٠٢) الجواد الذي ال یغیُضه سؤال السائلین وال یبخله إلحاح الملّحین(

                                         
 .ینظر صحیح مسلم، كتاب االمارة )١٢٦(
  .٣٢٩اصالح المنطق ص  )١٢٧(
 .١٠٢المفردات في غریب القرآن ص  )١٢٨(
 .٢١٣جواهر األلفاظ ص  )١٢٩(
  .١/٢٧٨ینظر كشاف اصطالحات الفنون  )١٣٠(
 .٤١ینظر شرح االسماء الحسنى ص  )١٣١(



 ٤٩

  :الحاضر -٢٦
بهـــا ) الحاضـــر(مــن الصـــفات التـــي ورد اســـتعمالها مـــرة واحــدة فـــي نهـــج البالغـــة

  .)١٣٢(الحي العظیم
الحاضــر اســم لــه تعــالى باعتبــار عــدم خلــو ( الحســنى  ءوجــاء فــي شــرح االســما

   )١٣٣( )مكان منه
مْ :قال تعالى ُ ه عُ اِب الَّ ُهوَ رَ ى ثََالثٍَة ِإ ُكوُن ِمْن نَْجوَ ا یَ    )١٣٤( مَ

  : ~وقد جاء هذا المعنى في قول أمیر المؤمنین 
  ٢٦٨/ ٨)   الحاضر لكل سریرة(                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 .١١/٤٧ینظر تاج العروس  ،)حضر(مادة  ١٩٧/ ٤ینظر لسان العرب  )١٣٢(
  ٤٣شرح االسماء الحسنى ص  )١٣٣(
 .٧المجادلة  )١٣٤(



 ٥٠

  : الحق -٢٧
  .وهو من األلفاظ التي استعملت مرة واحدة في نهج البالغة

  :وعّدها ابن منظور من اسماء اهللا تعالى وصفاته فقال
هـــو : وقـــال ابــن االثیـــر ،وقیـــل مـــن صــفاته ،مـــن اســماء اهللا عـــّز وجــل: والحــق(

  .)١٣٥( )الموجود حقیقة المتحقق وجوده والهیته
الــــذي الیســــوغ انكــــاره فهــــو اهللا تعــــالى بأعتبــــار عــــدم زوالــــه  والحــــق هــــو الثابــــت

  .)١٣٦(وانقطاعه تعالى ذاتًا وصفًة مثل خلقه
واهللا تعــالى واجــب الثبــوت والــدوام : (واســتدل الشــیخ الطوســي علــى احقیتــه بقولــه

 ،)١٣٧()غیر قابل للعدم والبطالن قد ثبت انه احق من كل حـق وهـو محقـق كـل حقیقـة
ـــذي الینكـــره  احـــدواهللا ســـبحانه هـــو الحـــق  ـــى هـــذال المعنـــى جـــاء قـــول أمیـــر  ،ال وعل

  : ~المؤمنین 
  ٩/١٨١)   هو اهللا الحق المبین(                

  

                                         
  ) حقق( ملدة  ٥٠/ ١٠لسان العرب  )١٣٥(

 .٤٣وینظر شرح االسماء ص  ،٥٤ینظر التعریفات ص )١٣٦
 .٣٢٥ینظر كشف المراد في شرح تجرید االعتقاد ص  )١٣٧(



 ٥١

  : الحاكم -٢٨
مـــــن صـــــفات اهللا عـــــّز وجـــــل الحكـــــم والحكـــــیم والحـــــاكم ومعـــــان هـــــذه االســـــماء 

وذكـر ابـن  )١٣٨( .بهـا بأنهـا مـن اسـمائه اإلیمـانوعلینـا  ،واهللا اعلـم بمـا اراد بهـا،متقاربة
فهـو فعیـل بمعنـى فاعـل  ،وهـو القاضـي ،الحكم والحكیم هما بمعنـى الحـاكم(االثیر ان 

فـــاهللا ســـبحانه  ،)١٣٩( )فهـــو فعیـــل بمعنـــى مفِعـــل ،ویتقنهـــا األشـــیاءهـــو الـــذي یحكـــم  أو
وتعالى هـو الـذي یحكـم بـین النـاس بمـا شـرعه فـي كتابـه العزیـز مـن االحكـام والشـرائع 

ــــ ـــاس ف ـــل بهـــا الن ـــد بعـــض االصـــولیین والفقهـــاء هـــو اهللا تعـــالى ( التـــي یتمث الحـــاكم عن
المخاطـب بـالفتح والمحكـوم بـه هـو مــا  أيوالمحكـوم علیـه هـو مـن وضـع لـه الخطــاب 

  : ~قول أمیر المؤمنین وجاءت هذه الصفة في  )١٤٠( )یتعلق به الخطاب
  )معاصي اهللا في الخلوات ااتقو (                   

     ١٩/٢٣٦)          عالى الحاكم فیه الشاهد علیهفالشاهد هو الحاكم النه ت 

                                         
 ).حكم(مادة  ١٢٠/ ١٢لسان العرب  )١٣٨(
 .ن.م )١٣٩(
 .٢/١٤٤كشاف اصطالحات الفنون  )١٤٠(



 ٥٢

  :الحمید -٢٩
  .وقد استعملت مرة واحدة في نهج البالغة) الحمید(من صفات اهللا تعالى 

قـال محمـد بـن  ،الحمید من صفات اهللا تعالى وتقدس( وقد جاء في لسان العرب
  : مكرم

ذا المكـان تنبـو هذه اللفظة في االصول فعیل بمعنى مفعول ولفظة مفعول في هـ
 )وان كـان المعنـى واحـداً  ،فعـدلت عنهـا وقلـت حمیـد بمعنـى محمـود ،اإلیمـانعن طبع 

)١٤١(  
اسمًا هللا تعالى بأعتبار ان مـا یلزمـه مـن الثنـاء ذاتـي بـل ) الحمید(وعّد الهمداني 

  )١٤٢( .هو الذي انفرد به
كــان العبـد حمـد اهللا والشـكر لـه وان  علــىفكـل عطـاء منحـه اهللا للبشـر یسـتوجب 

ألنــك قـد تحمــل االنســان  ،هنـاك اخــتالف فـي ان الحمــد عــام غیـر مخــتص بـاهللا تعــالى
النـــك  اإللهیــةوالشــكر مخــتص بالــذات  ،علــى صــفاته الذاتیــة وعلــى عطائــه والتشـــكره

وقیــل  )١٤٣(تشــكر اهللا ســبحانه وتعــالى علــى صــفاته الذاتیــة وان كانــا المعنیــان متقــاربین
  ان الشكر  

ـــد وصـــفه  ،اً یجمـــع الحمـــد والشـــكر جمیعـــ واذا شـــكرت الرجـــل بمعـــروف فعلـــه فق
وقــال ابــو  )١٤٤(والحمیــد بمعنــى الحامــد وبمعنـى المحمــود ،بالسـخاء والكــرم وهــو الحمیـد

ــاه المحمــود: (عبیــدة ــاء علیــه بصــفاته الحســنى وشــكره : الحمیــد معن وحمــد اهللا هــو الثن
الحمـد مخـتص ف ،فاهللا سبحانه وتعالى حمید في ذاته ومحمود مـن خلقـه ،)الثناء بنعمه

  :  ~وقد تمثل ذلك بقول أمیر المؤمنین  ،به تعالى في كل االحوال
  ٢٦٣/ ٧)    وتنشر رحمتك وانت الولي الحمید(                 

                                         
 ).حمد( مادة  ١٥٦/ ٣لسان العرب )١٤١(
 .٤٥-٤٤ینظر شرح االسماء الحسنى ص )١٤٢(
  )حمد( مادة ١٥٦/ ٣لسان العرب ینظر )١٤٣(
 .١١٢/ ١ینظر الزینة  )١٤٤(



 ٥٣

  :محیط -٣٠
وهـــو اســـم فاعـــل مـــن . مـــرة واحـــدة فـــي نهـــج البالغـــة) المحـــیط(اســـتعملت كلمـــة 

احـــاط القـــوم بالبلـــد إذا : الواالحاطـــة بالشـــيء االســـتدارة بـــه مـــن جوانبـــه یقـــ ،االحاطـــة
 ،وتارة في شـمول العلـم ،ثم استعمل تارة في شمول الحفظ،احدقوا به واستداروا بجوانبه

  )١٤٥(وتارة في استیالء القدرة وشمولها
   )١٤٦( )إدراك الشيء بكماله ظاهرًا وباطناً : االحاطة(وجاء في التعریفات 

حــائط للجـدار وصــیانته وقیـل االحاطـة مــن الحـوط وهـو الحفــظ والصـیانة ومنـه ال
  )١٤٧( .عن دخول الغیر

فــالمحیط بهــذا االعتبــار صــفة م ن صــفات اهللا عــز وجــل كــل شــيء علمــًا وقــدرة 
  : ~كما جاء في قول أمیر المؤمنین  ،وحفظاً 

  ٧٨/ ١) محیطًا بحدودها وانتهائها( 

                                         
 .١/٣٥٢وینظر منهاج البراعة  ،ینظر كشاف اصطالحات الفنون )١٤٥(
 .١٥التعریفات ص )١٤٦(
 .٤٨/ ١ینظر دستور العلماء  )١٤٧(



 ٥٤

  :الحي -٣١
  .مرة واحدة في نهج البالغة) الحي(استعملت كلمة 

مـن كـان علـى (وفي صـفات اهللا عـز وجـل  ،یض المیتنق: والحي من كل شيء
وان شـئت قلـت هـو مـن كـان علـى صـفة یجـب  ،صفة الیستحیل معها ان یكون عالمـاً 

التــي بهــا قــوام تمــام ) ملكوتــه(الجلهــا ان یــدرك المــدركات إذا وجــدت فحیــاة كــل شــیئ 
بــة مراتبــه واحیانــه اعمــال ملكوتــه ففــي تعمــل فیهــا ملكوتــه فهــو حــي فیهــا وفــي كــل مرت

التعمل فیها ملكوته فهو میت فیها فالحي اسـم لـه تعـالى باعتبـار غنائـه عـن ان یكـون 
  )١٤٨(.له ملكوت وراء ذاته

وذلك ان الحیاة مما یعتبر كمـا الللوجـود بداهـة  ،والحیاة صفة تتبع العلم واالرادة
فـالحي هـو الـذي یقـدر  )١٤٩( )وناموس الحكمـة ،فأن الحیاة مع مایتبعها مصدر النظام

  .لمویع
القدرة على ایجاد الموجودات فـي (وقد استدل الساعدي على حیاة اهللا سبحانه بـ 

جمیــع االوقــات واالنــات والعلــم باألشــیاء فــي جمیــع االزمنــة والحــاالت دلیلنــا علــى انــه 
فعلمـه وقدررتـه دلیـٌل علـى حیاتـه الدائمـة التـي  )١٥٠( )حي الیموت تعالى اهللا عـن ذلـك

   : ~على هذا المعنى جاء في قول أمیر المؤمنین و  )١٥١(فهو حي الیموت ،التفنى
ومٌ  ،فلسنا نعلم كنه عظمتك(   ٩/٢٢٢)   إال انا نعلم انك حيٌّ قیّ
  

                                         
 .٢٩٩/ ٣مجمع البیان  )١٤٨(
  .٥١-٥٠رسالة التوحید ص  )١٤٩(
  .٣٤العقائد اإلسالمیة ص١٥٠) (
 ٩٤/ ٢وینظر الزینة  ،٣١٣ینظر كشف المراد في شرح تجرید االعتقاد ص )١٥١(



 ٥٥

ر -٣٣ ،الدافع -٣٢   .الدامغ -٣٤ ،المدمّ
. من الصفات التي جـاءت فـي نهـج البالغـة دالـة علـى معنـى واحـد وهـو الهـالك

  : ~ي قوله كما ف )١٥٢( )هو القامع مانجم من الباطل(فالدافع 
   ١٣٨/ ٦)   والدافع جیشات االباطیل(                    

  : ~كما جاء في قوله  )١٥٣( )المهلك(والمدمِّر في صفات اهللا عّز وجل 
  ٣٩٥/ ٦)       مدمِّر من شاقه(                    

   : ~كما جاء في قوله  )١٥٤( )المهلك( والدامغ في صفات اهللا عّز وجل
   ١٣٨/ ٦)    والدامغ صوالت االضالیل(                    

  :المذل -٣٥
المــذل فــي صــفات اهللا تعــالى هــو الــذي یلحــق الــذل بمــن شــاء مــن عبــاده وینفــي 

  : ~جاء في قوله  )١٥٥(عنه انواع العز جمیعاً 
  ٣٩٥/ ٦)   مذل من ناواه(                      

                                         
 ). دفع(ینظر معجمنا  )١٥٢(
 ).دمر(ینظر معجمنا  )١٥٣(
  ).دمغ(ینظر معجمنا  )١٥٤(
  ).ذلل(مادة  ١٥٧/ ١١لسان العرب  )١٥٥(



 ٥٦

  :الرحمن الرحیم -٣٦
  .مرة واحدة في نهج البالغة) الرحمن الرحیم(استعملت صفتا 

واهللا رحمـن رحـیم بنیـت الصـفة االولـى علـى فعـالن بینمـا (جاء في لسان العـرب 
وامــا الــرحیم  ،وذلــك الن رحمتــه وســعت كــل شــيء وهــو ارحــم الــراحمین ،معناهــا الكثــرة

والــرحیم قــد یكــون  ،فأنمــا ذكــر بعــد الــرحمن الن الــرحمن مقصــور علــى اهللا عــز وجــل
  .)١٥٦( )لغیره

ك من یرى ان الـرحمن الـرحیم صـفتان للمبالغـة مـن الرحمـة وهـي فـي اللغـة وهنال
رقــة القلــب وانعطافــه علــى نقــیض التفضــل واالحســان، اال ان فعــالن اشــد مبالغــة مــن 

  .)١٥٧(فعیل
الرحمن مجـازه ذو الرحمـة، والـرحیم مجـازه الـراحم، وقـد یقـّدرون (وقال ابو عبیدة 

ــوا مثــل ذلــك اللفظتــین مــن لفــظ والمعنــى واحــد، وذلــك ال تســاع الكــالم عنــدهم وقــد فعل
سهر الطائي: فقالوا ُرج بن مُ   :، جاهلي)١٥٨(ندمان وندیم، قال ب

  وندمان یزیُد الكأس طیبـاً 
  )١٥٩(سعیت وقد تغوَّرت النجوم                                            

                                         
 ).رحم(مادة  ٢٣٠/ ١٢لسان العرب  )١٥٦(
، وینظـــــر مجمــــــع ٧-٦وینظـــــر تفســــــیر غریـــــب القـــــران ص ١/٢٤٥ینظـــــر دســـــتور العلمـــــاء  )١٥٧(

 .١/٤١البیان
سهر، من شعراء طّي، احد )١٥٨(  .٩٨المعمرین، ینظر شرح شواهد المتین ص البرج بن مُ
 .١/٢١مجاز القران )١٥٩(



 ٥٧

ن النبـي ان العرب كانت تأبى الـرحمن، وا((ونقل الرازي عن ثعلب قوًال یرى فیه 
َ َأوْ اْدُعـوا (كان یكتـب باسـم اهللا، ثـم كتـب باسـم اهللا الـرحمن، فقـال اهللا  \ ـه ُقـْل اْدُعـوا اللَّ

اَن     )١٦٠( )الرَّْحمَ
تْركون إلى القَسَّیِن هجرتّكــم    أو تَ

هم رْحمان قربانا                                        )١٦٢()))١٦١(ومسحكم ُصْلبَ
عربیة هذه اللفظة، وانها مشهورة عند العرب، ولیس بینما استدل الطبرسي على 

نما هـي لـبعض اللغـات، بـل هـي موجـودة فـي  بصحیح ما قیل من انها لیست بعربیة وإ
  .)١٦٣(اشعارهم

  :قال الشنفري
  اال ضربت تلك الفتاة هجینهـا        

  اال اقضت الرحمن ربّي یمینهـا                                            
حیح ما ذهب الیه الطبرسي فهي لفظة عربیة وردت في القـران الكـریم كمـا والص

  : ~جاءت في قول امیر المؤمنین 
  ٩/١٧٥) وهم كنوز الرحمن(

  ٩/١١٦) ربٌّ رحیم(                    :وقوله

                                         
 .١١٠االسراء  )١٦٠(
  .لم أجد البیت في الدیوان )١٦١(
 .٢٦-٢/٢٥الزینة )١٦٢(
 .١/٤١ینظر مجمع البیان )١٦٣(



 ٥٨

  :الرادع -٣٧
فــي نهــج البالغــة مــرة واحــدة، ومــا  ~مــن الصــفات التــي ذكرهــا امیــر المــؤمنین 

الهیـأة وان  أوة انها لم ترد في القران الكریم سواء على مستوى الجـذر یمیز هذه الصف
ردعـه یردعـه ردعـًا . الكـف عـن الشـيء: الردع): (ردع(جاءت في المعاجم في معنى 

  :كف فكف قال: فارتدع
  اهل االمانة إن مالوا ومسَّهمُ          

  )١٦٤(ا، ارتدعواما ذكرو  إذاطیف العدو                                        
دع بــالزعفران، وثــوب مــردوع مزعفــر، وكثــر حتــى قیــل للزعفــران : التضــمیخ: والــرّ

أي (ومنــه : (علـى هــذا المعنـى جـاء فــي حـدیث ذكـره ابــن االثیـر بقولـه )١٦٥(نفسـه ردع
كفــن ابــو بكـر فــي ثالثـة ابــواب احــدها بـه ردع مــن الزعفــران، (حــدیث عائشـة )) الـردع

ه كله   .)١٦٦( )أي لطخ لم یعمّ
فـــي نهـــج البالغـــة تحمـــل معنـــى ردع یردعـــه ردعـــًا كفـــه ) ردع(ا جـــاء اللفـــظ كمـــ

  : ~فقد قال امیر المؤمنین  )١٦٧(فارتدع أي فانكف
هُ ( داع أناِسّى االبصار ان تناَل   ٦/٣٩٨) تدِرُكه أوالرّ
  

                                         
  .٢/٣٦، وینظر العین٢١/٨١، وینظر تاج العروس٨/١٢١لسان العرب )١٦٤(
 .١/١٤٥ینظر الفائت في غریب الحدیث )١٦٥(
 .٢/٩٥ایة في غریب الحدیث النه )١٦٦(
 .٤/٢١٤دائرة معارف القرن الرابع عشر إلى العشرین )١٦٧(



 ٥٩

  :المرید -٣٨
لمرید (من األلفاظ التي وردت في نهج البالغة مرة واحدة وقد ذكر الهمداني ان 

 تعــالى باعتبــار تنزیــل األشــیاء إلــى عــالم االرادة عــن العــوالم الســبعة التــي ال اســم اهللا
  )١٦٨( )یكون شيء في االرض وال في السماء اال بها

علـى اقـوال نقلهــا الشـیخ الطوسـي واســتدل ) مریــد(وقـد اختلـف فــي معنـى الصـفة 
بـــأن اهللا تعـــالى اوجـــد بعـــض الممكنـــات دون بعـــض دون (علـــى ثبـــوت الصـــفة مطلقـــًا 

وي نســبتها إلــى القــدرة فــال بــد مــن مخصــص غیــر القــدرة التــي شــانها االیجــاد مــع تســا
ـــــك المخصـــــص هـــــو  ـــــوم وذل ـــــابع للمعل ـــــم الت ـــــر العل ـــــع غی ـــــى الجمی تســـــاوي نســـــبتها إل

  .)١٦٩()االرادة
  :االرادة في قوله ~وقد ذكر أمیر المؤمنین 

  ١٠/٦٤)  مریٌد ال بهمةٍ (

                                         
 .٦٠شرح االسماء الحسنى ص )١٦٨(
 .٥٤وینظر رسالة التوحید ص. ٣١٤ – ٣١٣كشف المراد في شرح تجرید االعتقاد ص  )١٦٩(



 ٦٠

  الّصمد -٣٩
الســید : نهــج البالغــة الصــمد بالتحریــك مــرة واحــدة فــي) الصــمد(اســتعملت كلمــة 

المطـاع الــذي ال یقضــى بدونــه امـرٌ مــن صــفاته تعــالى وتقـدس، اصــمدت الیــه االمــور 
  .)١٧٠(فلم یقض فیها غیره

وذكــر ابــن منظــور أن الصــمد هــو المصــمت الــذي ال جــوف لــه، وهــذا ال یجــوز 
لمعنـى هـذا ا(على اهللا عز وجل والمصمُد، لغـة فـي المصـمت وهـو الـذي ال جـوف لـه 

فــي صــفاته الســید المتنــاهي فــي الســؤدد حتــى ال ســید ) الصــمد(لــیس فــي صــفاته بــل 
  .)١٧١( )فوقه، وهو الذي یصمد الیه الخالئق في حوائجهم، وینتهون الیه في امورهم

  .)١٧٢(وذكر ابن السكیت ان الصمد السید الذي یصمد الیه في الحوائج
د المقصـود الـذي انتهـت وهذا مشهور في كالم العرب، فالصمد عندهم هـو السـی

  :الیه السیادة، فلیس فوقه سید قال االسدي
ـــــي أســـــد ـــــر بن ـــــد بكـــــر النـــــاعي بخب   لق

  

  )١٧٣(بعمــرو بــن مســعود وبالســید الصــمد
  

، وقیـل معناهــا المتعــالي ~والصـمد فــي صـفات اهللا تعــالى ذكرهــا أمیـر المــؤمنین 
  :كما جاءت في قوله. )١٧٤(عن الكون والفساد

، ونحن لك مسلمون ال اله اال أنت واحداً ( ، فردًا صمدًا   ٢/٥٥) أحدًا

                                         
  ).صمد(مادة  ٣/٢٥٨، وینظر لسان العرب ٢٨٦ – ٨/٢٩٥ینظر تاج العروس  )١٧٠(
 .٢/٤٣ة الزین )١٧١(
  .٤٩ینظر اصالح المنطق ص  )١٧٢(
  .٢/٣١٦ومجاز القرآن  ٢/٤٣، والزینة ٤٩البیت مذكور في اصالح المنطق ص  )١٧٣(
 .١/٣٢٢ینظر منهاج البراعة  )١٧٤(



 ٦١

  :الصانع -٤٠
  .من الصفات التي استعملت في نهج البالغة مرة واحدة

اســم لـه تعــالى باعتبـار أن مــا (وقـد جــاء فـي شــرح االسـماء الحســنى أن الصـانع 
یعمله من صنع ال یحتاج بعد صنعه إلى زیادة ونقصان اللتفـات جدیـد أو تجربـة فـان 

  .)١٧٥( )أتقن كل شيء لعلمه بها أزًال حتى باتقانها اهللا تعالى
فاهللا سبحانه وتعالى خلق العالم بهذا النظام المستقیم الجاري على الـنهج القـویم، 
وكــل ذلــك یــدل علــى صــنعته وانــه تعــالى قــادر علــى كــل مقــدور ال علــى بعــض دون 

  .)١٧٦(بعض
ق أمیر المؤمنین    :~بین الصانع والمصنوع في قوله  ~لذا فرّ

  ٩/١٤٧)  الفتراق الصانع والمصنوع(

                                         
  .٧٢شرح االسماء الحسنى ص )١٧٥(
  .١٢ینظر العقائد اإلسالمیة ص )١٧٦(



 ٦٢

  :المعبود -٤١
  .وهو من األلفاظ التي استعملت مرة واحدة في نهج البالغة

، یــذهب إلــى أنــه مربــوب البــاري، جــل وعــز : العبــد ــًا االنســان، حــرًا كــان أو رقیق
  .)١٧٧(وأصل العبودیة الخضوع والتذلل

وكاتـه باالسـتحقاق ال اسم له تعالى باعتبـار كـون تمـام الموجـودات ممل(فالمعبود 
باالتفاق فحقیقة العبادة انتبـاه الـنفس وتـذكرها لهـذا المعنـى مـع ادمـان اعمالـه فـي مقـام 

بُّـَك َأالَّ العمل آنا فآنا ولذا خّص اهللا تعالى بالعبادة وحده ال شـریك لـه فقـال  قََضـى رَ وَ
ا ْحَســـانً ِن ِإ ـــَدیْ الِ اْلوَ ِب ُ وَ ـــاه یَّ الَّ ِإ ـــُدوا ِإ ُ ، فالعبـــادة تعنـــي طاعـــة اهللا عـــز وجـــّل )١٧٩( )١٧٨( )تَْعب

باتبـاع أوامـره واجتنــاب نواهیـه، والعمـل بالشــریعة والتمسـك بهـا، التــي جـاء بهـا الرســول 
الكــریم، فهــذه هللا عــز وجـــل ولرســله، ولكــن العبـــادة التــي تكــون علـــى وجــه الفعــل مـــن 

  :~منین الصالة والصیام ال تكون اال هللا تعالى، فهو المعبود بحق كما قال أمیر المؤ 
  ٧/٢٠٠)  سبحانك خالقًا ومعبوداً (

                                         
  ).عبد(مادة  ٢٧١ – ٣/٢٧٠ینظر لسان العرب  )١٧٧(
 .٢٣االسراء  )١٧٨(
 .٧٤شرح االسماء الحسنى ص  )١٧٩(



 ٦٣

  ذو العرش -٤٢
ي بـه الرتفاعـه : العـرش(جاء في التعریفـات  الجسـم المحـیط بجمیـع االجسـام سـمّ

ـــدره  ـــد الحكـــم لنـــزول أحكـــام قضـــائه وق ـــه عن ـــي تمكنـــه علی ـــك ف أو للتشـــبیه بســـریر المل
  .)١٨٠()منه

ـــاري ســـبحانه ال یحـــدّ : فـــالعرش ـــك، وعـــرش الب و العـــرش اهللا ، وذ)١٨١(ســـریر المل
، وهذا اللفظ جاء في )١٨٢(تبارك وتقدس، فاهللا رب الملك العظیم في السموات واالرض

  :~قول أمیر المؤمنین 
  ٦/٤٢٤)  قد اتخذوا ذا العرش ذخیرة لیوم فاقتهم(

  :المعطي، المانح، المانع -٤٣
  )المعطي، المانح(من الصفات التي جاءت مترادفة في نهج البالغة 

ات اهللا تعــالى الواســع العطــاء الــذي ال یضــاهیه معــٍط، بــدلیل مــن صــف: المعطــي
  :~قول امیر المؤمنین 

  ٦/٣٩٨) كلُّ منتقص سواه إذ(

  :~في صفات اهللا تعالى هو المعطي، كما جاء في قوله  والمانح -٤٤
  ٦/٢٤١) مانح كل غنیمة وفضلٍ (

                                         
  .٢/٣١٦وینظر دستور العلماء  ٨٦التعریفات ص  )١٨٠(
 ).عرش(، مادة ٦/٣١٣ینظر لسان العرب  )١٨١(
 .١١/١٧٠ینظر مجمع البیان  )١٨٢(



 ٦٤

   :المانع -٤٥
ح، لكـــن منعـــه وقعــت هـــذه الصــفة فـــي نهــج البالغـــة ضـــد صــفة االعطـــاء والمــن

، كمــا )١٨٣(تعــالى لــیس كمنــع البشــر، انمــا یمنــع مــن تقتضــي الحكمــة والمصــلحة منعــه
  :~جاء في قوله 

  ٦/٣٩٨) وكل مانع مذمومٌ ما خاله(
  :العظیم -٤٦

سـبحان ربـي العظـیم : (من صفات اهللا عزوجل العظـیم، ویسـبح العبـد ربـه فیقـول
 )ر االحاطــة بكنهــه وحقیقتــهالــذي جــاوز قــدره وجــلَّ عــن حــدود العقــول حتــى ال تتصــو 

)١٨٤(.  
وقیــــــل العظــــــیم بمعنــــــى المعظــــــم والعظــــــیم معنــــــاه العظــــــیم الشــــــأن وهــــــذا قــــــول 

  .)١٨٥(الطبرسي
ـــي ملكـــه وســـلطانه عزوجـــل  وذكـــر الزجـــاجي ان العظـــیم ذو العظمـــة والجـــالل ف

  .)١٨٦(كذلك تعرفه العرب في خطبها ومحاوالتها
  :~وقد جاءت هذه الصفة في قوله 

ّدعي بزعمه انه ی(   ٩/٢٢٦!) رجو اهللا، كذب والعظیمیَ
  

                                         
 ).منع(ینظر معجمنا  )١٨٣(
 ).عظم(مادة  ١٢/٤٠٩ینظر لسان العرب  )١٨٤(
 .٣/٣٠١ینظر مجمع البیان  )١٨٥(
 .١١١سماء اهللا صینظر كتاب اشتقاق ا )١٨٦(



 ٦٥

  :المستعان -٤٧
  .من الصفات التي استعملت مرة واحدة في نهج البالغة

ـــه أعـــوان، : والعـــون ـــان والجمـــع والمؤنـــث فی ـــر علـــى االمـــر، الواحـــد واالثن الظهی
نماأعنته إعانة واستعنته واستعنت به فأعانني، : ویقول أعّل استعان وان لم یكـن لـه  وإ

ـه، فإنـه ثالثي معتل، ی عني انه ال یقال عان یعون كقام یقوم ألنه، وان لـم ینطـق بثالثیّ
فــــي حكـــــم المنطــــوق بـــــه، وعلیـــــه جــــاء أعـــــان یعــــین، وقـــــد شـــــاع االعــــالل فـــــي هـــــذا 

  .)١٨٧(األصل
اسم له تعالى باعتبار انـه ال یسـتعین احـد غیـره إال خـاب عـن مـراده (فالمستعان 

  .سبحانه وتعالى الظهیر وهو المستعانفاهللا  )١٨٨( )فهو تعالى محل االستعانة ال غیره
  :~كما جاء في قوله 

  ٨/٢٨٧) واهللا المستعان على نفسي وأنفسكم(
  

                                         
 ).عون(مادة  ١٣/٢٩٨ینظر لسان العرب  )١٨٧(
  .٨١شرح االسماء الحسنى ص )١٨٨(



 ٦٦

  :المعید -٤٨
ویقصـــد بهــا قـــدرة اهللا تعـــالى علـــى  ~مــن الصـــفات التـــي ذكرهــا امیـــر المـــؤمنین 

، كما یتضح ذلك بما جاء في القران الكریم مـن اآلیـات )١٨٩(االعادة والبعث بعد الفناء
  : هذه الصفة، ومن هذه اآلیات قوله تعالى إلىي تشیر دالئلها الت

 ـِذي ـا الَّ َ یه ْحِی ُ ِمـیمٌ ُقـْل ی ِهـيَ رَ امَ وَ ُْحِي اْلِعَظ ْن ی ِسيَ َخْلقَهُ قَاَل مَ نَ ثًَال وَ ا مَ نَ َب َل َضرَ وَ
ُكمْ ِمْن الشَّ  َل َل یمٌ الَِّذي َجعَ ُكلِّ َخْلٍق َعلِ ُهوَ ِب رٍَّة وَ َل مَ تُمْ َأنَشَأَها َأوَّ ِإَذا َأنْ ا فَ ارً َجِر اَألْخَضِر نَ

هُ تُوِقُدوَن    .)١٩٠( ِمنْ
ین بـــأن  ـــدلهم عزوجـــل علـــى البعـــث واالعـــادة بمـــا هـــم مقـــرون ألنهـــم كـــانوا مقـــرّ ف

  :~وانه تعالى سیعید الخلق ویبعثهم بعد الموت كما جاء في قوله . خالقهم
  ١٦/٧٤) وان المفني هو المعید(
  

                                         
 .٢٤٤ینظر كتاب اشتقاق اسماء اهللا ص )١٨٩(
  .٨٠-٧٨یس  )١٩٠(



 ٦٧

 :الغالب -٥٠

  ).الغالب(عزوجل في صفات اهللا 
مــن الغلبــة وهــي االســتیالء علــى الخصــم فــي المنازعــة، فهــو اســم هللا ) الغالــب(و

  .)١٩١(تعالى باعتبار استیالئه على اعدائه
  .)١٩٢(غلب فالن فهو غالب: والغالب اسم الفاعل من غلب، فاذا قالوا

  :~وقد جاءت كلمة الغلبة في قوله 
ُة لكلِّ شيءٍ ( بَ   ٦/٣٥٠)  والَغَل

  :~صفة الغالب في قوله  كما جاءت
  ٦/٣٩٥)  غالب من عاداه(

  :المفزع -٥١
معنــاه إذا : وفــالن مفــزع النــاس وامــرأة مفــزع وهــم مفــزع(جــاء فــي لســان العــرب 

  .والفزع ایضًا االغاثة. اهمنا أمر فزعنا الیه أي لجأنا الیه واستغثنا به
  .)١٩٣( )الملجأ، وقیل المفزع المستغاث به: والمفزع والمفزعة

  :بقوله ~هذا المعنى نشتق صفة اهللا تعالى التي ذكرها أمیر المؤمنین ومن 
  ٧/١٩٤)  مفزعُ كلِّ ملهوفٍ (
  

                                         
  .٨٢-٨١ینظر شرح االسماء الحسنى ص  )١٩١(
  .٣/٤٩١ینظر تاج العروس  )١٩٢(
  ).فزع(مادة  ٨/٢٥٢ینظر لسان العرب  )١٩٣(



 ٦٨

  :الفرد -٥٢
وهــي مــن صــفات اهللا تعــالى التــي وردت فــي نهــج البالغــة مــرة واحــدة، وقــد نقــل 

مــــن ال نظیــــر لــــه وال مثــــل وال : (الفــــرد مــــن صــــفات اهللا تعــــالى: الزبیــــدي عــــن اللیــــث
ر ابــن منظــور أنَّ اهللا تعــالى وتقــدس هــو الفــرد قــد تفــرد بــاالمر دون وذكــ). )١٩٤(ثــاني
  .)١٩٥(خلقه

وأمـا الفـرد فـي صـفات اهللا فهـو الواحـد األحـد الـذي ال نظیـر لـه : (وقـال االزهـري
كمـــا ذكـــر ابـــن منظـــور ان االزهـــري لـــم . )١٩٦( )وال مثـــل وال ثـــاني وال شـــریك وال وزیـــر

غرب مـن اللیـث اال ان ذكرهـا فـي صـفات في صفات اهللا تعالى وأنه است) الفرد(یسمع 
اهللا تعــالى لــم یقتصــر علــى اللیــث وحــده، بــل ذكرهــا الــرازي بأنهــا مــن صــفات اهللا عــز 

إنما قیـل لـه فـرد، : قال الحكیم(وجل كما نقل تعلیل الحكیم لوصف اهللا تعالى بالفردیة 
عــّز ال وهــو جــّل و (...) ألنــه ال یخــتلط باالشــیاء وال یمازجهــا، بــل هــو مســتغن عنهــا 

ـــه خـــالق الجـــوهر  یقـــال لـــه موافـــق وال مخـــالف لهـــا فـــي جـــوهر وال طبیعـــة وال قـــوة ألن
والطبیعــة والقـــوة، فهــو ال متصـــل وال منفصـــل عنهــا، واالتصـــال یــدل علـــى االتصـــال، 
ظهــر لنــا، ال یتصــل وال ینفصــل، بــل هــو الفــرد الخــالق لكــل مــا نالتــه العقــول مــن هــذا 

  .)١٩٧( )زوج من اسماء المخلوقینالعالم، فالفرد اسم في اسمائه، وال
  :في قوله ~كما ذكر هذه الصفة أمیر المؤمنین 

  ٢/٢٥٥)  ال اله اال أنت واحدًا أحدًا فردًا صمدًا ونحن لك مسلمون(
  

                                         
 .٢٨٣ – ٨/٢٨٢تاج العروس  )١٩٤(
 ).فرد(مادة  ٣/٣٣١ینظر لسان العرب  )١٩٥(
  .١٤/١٠٠تهذیب اللغة  )١٩٦(
  .٤٧-٢/٤٦ینظر الزینة  )١٩٧(



 ٦٩

  :الفاعل -٥٣
الفاعل فـي صـفات اهللا . وهو من األلفاظ التي وردت في نهج البالغة مرة واحدة

فاعل بالذات ال بآله ومن غیر اسـناد فعـل لـه (: ~تعالى فهو كما ذكر أمیر المؤمنین 
سبحانه وتعالى، فهو فاعـل فـي كـل االوقـات، وهـو الـرازق والخـالق والقـاهر، مـن غیـر 
ن كانــت آثــار  آلــة تمتثــل لخالئــق مــن حركــٍة وغیرهــا مــن اآلثــار التــي یحــدثها الفعــل وإ

  :~ؤمنین والى هذا المعنى أشار أمیر الم )١٩٨( )افعاله ماثلًة بالعقول ال مرئیة
  ١/٧٨) فاعل ال بمعنى الحركات واآللة(

  :القریب -٥٤
فقـد جـاء ) قریـب(وهو من األلفاظ التي وردت في نهج البالغـة مـرة واحـدة لفظـة 

بانـًا أي دنـا، فهـو قریـب، الواحـد (في لسان العرب  قرب الشيء، بالعلم قربًا وقربانـًا وِقرْ
عبـد مـن اهللا عـز وجـل، القـرب بالـذكر واالثنان والجمیع في ذلك سواء، والمراد بقـرب ال

والعمل الصالح، ال القرب الذات والمكان، ألن ذلك من صفات االجسـام، واهللا یتعـالى 
ه  ــرَ عــن ذلــك ویتقــدس، والمــراد بقــرب اهللا تعــالى مــن العبــد، قــرب نعمــه وألطافــه منــه وبِّ

ه عنده وفیض مواهبه علیه نّ   .)١٩٩( )واحسانه الیه وترادف مَ
من اسماء اهللا تعالى باعتبار عدم خلو شيء منه تعـالى بـالوجود  وعّده الهمداني

  .)٢٠٠(االلهي االمكاني الملزوم للتحدید
ویــــرى ابــــن قتیبــــة ان الصــــفات التــــي جـــــاءت علــــى فعیــــل الیكــــون فیهــــا غیـــــر 

ــه تعــالى. )٢٠١(لفظهــا ــِإنِّي : وقــد جــاء ذلــك فــي القــرآن لقول ــي فَ ــاِدي َعنِّ َك ِعبَ َذا َســَأَل إِ وَ
  )٢٠٢( قَِریٌب 

فقرب اهللا تعـالى یتجلـى بنعمـه والطافـه علـى البشـر فـي اسـتجابة الـدعاء وقضـاء 
  : ~وعلى ذلك جاء قول أمیر المؤمنین  ،فیلجأ الیه بفطرتهم ،الحوائج

                                         
 .١/٣٤٧منهاج البراعة  )١٩٨(
  ).قرب(مادة  ٦٦٤ – ٦٦٣ – ١/٦٣٦ینظر لسان العرب  )١٩٩(
  .٧٨شرح األسماء الحسنى ص  )٢٠٠(
  .١٨ -١٧ینظر تفسیر غریب القرآن ص  )٢٠١(
 .١٨٦البقرة   )٢٠٢(



 ٧٠

  ٢٤١/ ٦)   واستهدیه قریبًا هادیاً (                

  :القیوم -٥٥
: العــرب فقــد جــاء فــي لســان. وهــو مــن األلفــاظ التــي كــان اســتعمالها مــرة واحــدة

وهـو مـع  ،وهـو القـائم بنفسـه مطلقـًا البغیـره ،القیوم من اسـماء اهللا عـز وجـل المعـدودة(
   )٢٠٣( )ذلك یقوم به كل موجود حتى التتصور وجود شيء والوجود االبه

فانقلبت الواو االولى یـاءًا لسـكون الیـاء التـي قبلهـا  ،وقیوم كان في األصل قیووم
یُّومُ ه تعالى كما جاء في قول ،)٢٠٤(وكذلك القیام الَّ ُهوَ اْلَحيُّ اْلقَ َ ِإ ه َل   .)٢٠٥(اللَّهُ َال ِإ

القیـام، ) رض(قراءة العامة وقرأها عمر بن الخطاب وبن مسـعود ) الحي القیوم(
  .)٢٠٦(وهو من قمت بالشيء

وهـــــو  ،وهـــــو الـــــدائم الـــــذي الیـــــزول ،القیـــــوم والقـــــائم(كمـــــا ذكـــــر ابـــــو عبیـــــدة ان 
   )٢٠٧()فیعول

ـــه بأنواعهـــا وعـــّده الهمـــداني مـــن اســـ ماء اهللا تعـــالى بأعتبـــار قیامـــه بمهمـــات خلق
وعلـــى هـــذا المعنـــى فـــالقیوم مـــن صـــفات اهللا . واقســـامها قیـــام الـــنفس بالصـــور الخیالیـــة

  :~عزوجل ویعني بها القائم الدائم كما جاء في قول أمیر المؤمنین 
  ٢٢٢/ ٩) إال انا نعلم انك حي قیوم ،فلسنا نعلم كنه عظمتك(        

  

                                         
  )قوم(مادة . ٥٠٤/ ١٢لسان العرب  )٢٠٣(
 .٣٠٠ -٢٩٩/ ٢وینظر مجمع البیان  ،٩٥/ ٢ینظر الزینة  )٢٠٤(
 .٢آل عمران  )٢٠٥(
 .١٩٠/ ١وینظر معاني القرآن  ،٨ -٧ینظر تفسیر غریب القرآن ص  )٢٠٦(
 .١/٧٨مجاز القران  )٢٠٧(



 ٧١

  :القوي -٥٦
وهـي مـن صـفات اهللا عـز  ،مرة واحدة فـي نهـج البالغـة ) القوي(استعملت كلمة 

  . )٢٠٨(وقد ذكر الزجاجي. وجل
) قــد قـوي علیــه: (ویقــال لمـن اطــاق شـیئًا وقــدر علیـه ،ذو القــوة واالبـد: ان القـوي

فــاهللا عــز وجــل قــوي قــادر علــى األشــیاء كلهــا ). قــد ضــعف عنــه(ولمــن لــم یقــدر علیــه 
ــة كــریم وقــدیر فــي الــوزن) فعیــل(ووزن القــوي مــن الفعــل . منهــا الیعجــزه شــيء  ،بمنزل

وقلبـــت الـــواو التـــي بعـــد الیـــاء یـــاءًا وادغمـــت الیـــاء االولـــى فـــي الثانیـــة  )قویـــو(واصـــله 
وذلك ان من حكم الیـاء والـواو إذا اجتمعـا وسـبقت احـداهما بسـكون وجـب ) قوي:(فقیل

) میـوت(و) سـیود(واصـله ) میـت(و ) سـید(قلب الواو یاءًا وهـو فـي القلـب نظیـر قولـه 
  .فقبلت

  :~وقد جاءت صفة القوي في قوله 
  .١٥٣/ ٥) وكل قوي غیره ضعیف(             

  :الكبیر -٥٧
الكبیــر مــن صــفات اهللا . مــرة واحــدة فــي نهــج البالغــة) الكبیــر(اســتعملت كلمــة 
لـى مــا وذلـك یرجــع إلـى سـعة قدراتــه ومعلوماتـه فهـو القــادر ع ،تعـالى مـن كبــر الشـيء

  . )٢٠٩(الیتناهى من جمیع أجناس المقدورات والعالم بجمیع المعلومات
وبنــاءًا علـى ذلـك عـده الهمــداني  ،فمعنـى الكبـر ذالتـي لــه ال فـي وقـت دون وقـت

  : ~وقد جاء في قول أمیر المؤمنین  )٢١٠(اسمًا له
  ٦٤/ ١) كبیر الیوصف بالجفاء(                

                                         
 .١٤٩ینظر كتاب اشتقاق اسماء اهللا ص  )٢٠٨(
 .١٧٨/ ١ینظر مجمع البیان . )٢٠٩(
 . ٨٨ینظر شرح االسماء الحسنى ص )٢١٠(
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  :الكافي -٥٨
  .)٢١١( )كفى یكفي كفایة إذ قام باألمر(ب جاء  في لسان العر 

ــــه  ــــه وقیامــــه بــــذلك العهــــد دون غیــــره وكفایت ــــه تعــــالى بأعتبــــار تمكن فهــــو اســــم ل
  .)٢١٢(ایاهم

َل البیهقي تسـمیته بالكـافي بقولـه بانـه لـم یكـن لـه فـي االلوهیـة شـریك صـح : (وعّل
ـــادة إال لـــه ـــه فـــال ینبغـــي ان تكـــون العب ـــات كلهـــا واقعـــة ب ـــة ا ،ان الكفای  ،ال الیـــهوالرغب

فالبارع عز وجّل كفى عبـاده عـن االسـتغاثة بغیـره كمـا قـال أمیـر  )٢١٣( )والرجاء االمنه
  : ~المؤمنین 

  .٦/٢٤١)    اتوكل علیه كافیًا ناصرا(            

َ◌م -٥٩   :متكلِّ
أي : مـرة واحـدة فـي نهـج البالغـة مـن الصـفات السـمعیة) مـتكلم(استعملت كلمـة 

والیحیلـه العقـل إذا حمـل علـى مـا یلیـق بواجـب الوجـود  ،ماجاء ذكره على لسان الشـرع
ولكنــه الیهتــدي الیــه النظــر وحــده ویجــب االعتقــاد بأنــه جــل شــأنه متصــف بهــا اتباعــًا 

  . )٢١٤(وتصدیقًا لما اخبر به ،لماقرره الشرع
ـــى انـــه تعـــالى مـــتكلم  ـــوا عل ـــى هـــذه الصـــفة وان اتفق ـــوا فـــي معن ـــد اختلف فعنـــد (وق

روفًا وصواتًا في االجسام دالة على المـراد وقالـت االشـاعرة المعتزلة انه تعالى اوجد ح
انـه مـتكلم بمعنــى انـه قــائم بذاتـه معنــى غیـر العلــم واالرادة وغیرهمـا مــن الصـفات تــدل 
علیهـا العبــارات وهـو الكــالم النفسـاني وهــو عنــدهم معنـى واحــد لـیس بــأمر وال نهــي وال 

  .)٢١٥( )خبر وال غیر ذلك من اسالیب الكالم

                                         
 ).كفي(مادة  ٢٢٥/ ١٥ینظر لسان العرب  )٢١١(
 .٨٩شرح االسماء الحسنى ص  )٢١٢(
 .١٥االسماء والصفات ص )٢١٣(
 .٥٨ینظر رسالة التوحید ص  )٢١٤(
 .٣١٥كشف المراد في شرح تجرید االعتقاد ص  )٢١٥(
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م على هذا المعنى من صفات اهللا عز وجّل التي یجب التصدیق بها مـن فالمتكل
  :~وقد جاء في قول أمیر المؤمنین . غیر السؤال على كیفیتها

ِویَّةِ (               ال رَ تكلِّم ِب   ٦٤/ ١٠) مُ

  :كائن -٦٠
مـأخوذة مـن كـان  ،وهي من الصفات التي استعملت مرة واحدة فـي نهـج البالغـة

 ،مـن حـدث الشـيء وحـدوثًا تجـّدد وجـوده) الحـدث(ود ال عـن حـدث و أي موجـ ،التامة
  .)٢١٦(وكان معدومًا قبل ذلك ،ومنه یقال حدث به عیب إذا تجّدد ،فهو حادث وحدیث

اسم له تعالى بأعتبار قیامه بذاتـه ال بـالوجود الطـارد (وعلى هذا المعنى فالكائن 
نما الوجود اسم من اسمائه به قوام كل موجود    .)٢١٧( )وبه یكونللعدم وإ

  :~وبهذا المعنى جاء قوله 
  ١/٧٨)     كائن ال عن حدث(                    

  : لطیف -٦١
  .وهي من الصفات التي استعملت مرة واحدة في نهج البالغة

و ) ظـرف زیـد فهـو ظریـف: (اسم فاعل من لطـف فهـو لطیـف كقولـك: واللطیف
م َ ( واأللطــاف  ،وهــدایتهم ،وأرزاقهــم ،شــتهمفــاهللا عــز وجــّل لطیــف بعبــاده فــي معای ،)َكــرُ

  . )٢١٨(التي تسهِّل علیهم طاعنه وتقربهم منه
  ١٠/٦٤)   لطیف ال یوصف بالخفاء( 

                                         
 .١/٧٨وینظر شرح نهج البالغة  ،٣٤٢/ ١ینظر منهاج البراعة  )٢١٦(
 .٩١شرح االسماء الحسنى ص  )٢١٧(
 .١٣٨ینظر كتاب اشتقاق اسماء اهللا ص  )٢١٨(



 ٧٤

  :المفني -٦٢
  :~من الصفات التي ذكرها امیر المؤمنین 
واسـم  ،فاهللا عز وجّل المحیي الممیـت. وقد استعملت مرة واحدة في نهج البالغة

  .)٢١٩(والمصدر االمانة ،اتومم -مقصور –المفعول محیا 
كمـا فـي قولـه ) المفني(ومما جاء مرادفًا لصفة الممیت في صفات اهللا عز وجّل 

~:  
  ٧٤/ ١٦)  وان المفني هو المعید(               

  :المالك -٦٣
وهـو مـن األلفــاظ التـي وردت فـي نهــج البالغـة مــرة واحـدة المالـك اســم لـه تعــالى 

ــد باعتبــار انفــراده فــي التصــرف فــي عــ الم االمكــان مســتولیًا علــى مــا یشــاء وكیــف یری
ا یفعل وهم یسألون   )٢٢٠(الیسأل عمّ

وجــوب الوجــود یــدل علــى كونــه (وقــد اســتدل الشــیخ الطوســي علــى ملكیتــه بقولــه 
تعالى ملكًا ألنه غني عن ذاته وصفاته وكل شيء مفتقر الیه الن كل ما عـداه ممكـن 

 ،ر الیـه فـي تحقیـق ذاتـه فیكـون ملكـاً إنما یوجد بسببه ولـه ذات كـل شـيء مملـوك مفتقـ
  )٢٢١( )الن الملك هو المستجمع لهذه الصفات الثالث

ره وقــد اشــار إلــى  ،فــاهللا ســبحانه وتعــالى هــو المالــك لكــل شــيء فهــو خالقــه ومــدبّ
  :إلى ذلك بقول: ~أمیر المؤمنین 

  ١٥٣/ ٥)   وكل مالك غیره مملوك(               

                                         
 .ن.ینظر م )٢١٩(
 .٩٤ینظر شرح االسماء الحسنى ص )٢٢٠(
 .٣٢٥كشف المراد في شرح تجرید االعتقاد ص  )٢٢١(
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  :المنان - ٦٤
  :~التي وردت مرة واحدة في قول امیر المؤمنین وهو من األلفاظ 

  ٣٩٨/ ٦)   وهو المنان بفوائد النعم(    
ــَث : وقــد جــاء هــذا المعنــى فــي قولــه تعــالى  عَ ْذ بَ یَن ِإ ِمنِ ــؤْ ــى اْلمُ ــهُ َعَل ــنَّ اللَّ ــْد مَ قَ َل

فُِسِهمْ  ُسوًال ِمْن َأنْ   )٢٢٢(ِفیِهمْ رَ
ـَك َأْن َأْسـلَ  :وقـال تعـالى یْ نُّـوَن َعَل مُ ـنُّ یَ مُ ـهُ یَ ـْل اللَّ ُكمْ بَ مَ ْسـَال ـيَّ ِإ نُّـوا َعَل وا ُقـْل َال تَمُ مُ

انِ  ُكمْ َأْن َهَداُكمْ لِِإلیمَ یْ اسـم (یة فهو فالمنة االرشاد إلى سبیل الخیرات المعنو  )٢٢٣( َعَل
تتــاح ابــواب الهدیــة الیــه وجعــل ســبیل معرفتــه واســتعدادها فــي كــل لــه تعــالى باعتبــار اف

  )٢٢٤() بنفس وتذكر انزال الكت
عتبار منه على البشر بإرسال الرسل وتنزیل الكتب افالمنان صفة هللا عّز وجّل ب

◌ً فضـل عظـیم ،بمـا فیهـا مـن سـبیل اإلرشـاد والهدایـة ،السـماویة ً◌ كمــا  ،)٢٢٥(فـذلك حقـَا
  .الذي ذكرناه: ~جاء في قوله 

   :النصیر الناصر - ٦٥
  ).نصیر ناصر (لكل لفظ  وهو من األلفاظ التي ورد استعمالها مرة واحدة

ْعمَ النَِّصیرُ   :قال تعالى ،)٢٢٦(والنصیر بمعنى الناصر ِن ى وَ َل وْ   )٢٢٧( نِْعمَ اْلمَ
النصـــیر اســـم لـــه تعـــالى ب اعتبـــار ان نصـــرة (وقـــد فـــرق الهمـــداني بینهمـــا بـــأن 

اولیائـه وانبیائــه بــإجراء أسـباب الســموات واألرض علــى وفــق ارادتهـم ذلــك لــه تعــالى ال 
اســـــم لـــــه باعتبـــــار اعمـــــال تلـــــك الصـــــفة الذاتیـــــة فـــــي ) صـــــرالنا(وقـــــت دون وقـــــت و 

                                         
  .١٦٤آل عمران  )٢٢٢(
 .١٧الحجرات  )٢٢٣(
 .٩٥شرح االسماء الحسنى ص  )٢٢٤(
 .٢٥٢ینظر جواهر األلفاظ  ص )٢٢٥(
 .٤٢٤/ ١٤تاج العروس  )٢٢٦(
 .٤٠االنفال  )٢٢٧(
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وناصــر اســم  ،ومعنــى النصـیر علــى زنـة فعیــل صــیغة المبالغـة مــن نصـر. )٢٢٨()عـالم
والمعنــى متــوارد فــي كــال اللفظــین اللــذین وردا فــي قــول امیــر  ،فاعــل مــن نصــر ایضــاً 

  :~المؤمنین
  ٢٤١/ ٦) واتوكل علیه كافیًا وناصراً (           

  :     وقوله
  .٢٦٤/ ٦)  وكفى باهللا منتقمًا وناصراً (           

  : المنتقم-٦٦
وهـو مفتعـل  ،وهو البالغ فـي العقوبـة لمـن شـاء ،المنتقم: في اسماء اهللا عّز وجلّ 

  .)٢٢٩(من نقم ینقم إذا بلغت الكراهة حدَّ الَسخط
  :~وعلى هذ المعنى جاء قوله 

  .٢٦٤/ ٦)  وكفى باهللا منتقمًا وناصراً (           

  : المنتهى -٦٧
لــم تـــذكر  ،فــي نهــج البالغــة ~مــن الصــفات التــي ذكرهــا امیــر المــؤمنین وهــي 

نمــا جــاء ذكــر ســدرة المنتهــى فــي حــدیث  ،وال فــیال المعــاجم ،صـفة فــي القــرآن الكــریم وإ
وهـــــي مفتعـــــل مـــــن النهایـــــة  ،الینتهـــــي ویبلـــــغ بالوصـــــول الیهـــــا وال تتجـــــاوز(معناهـــــا 

ومــا یترتــب علیهــا مــن الثــواب  ،اهللا عــّز وجــلّ  وكــأن المعنــى فــي صــفات ،)٢٣٠()الغایــة
  :في قوله ~والجزاء والحساب والى هذا المعنى اشار  امیر المؤمنین ،والعقاب

  ١٩٤/ ٧)   وانت المنتهى فال محیص عنك(           

                                         
 .٩٧شرح االسماء الحسنى ص  )٢٢٨(
 ).نقم(مادة  ٥٩١/ ١٢ینظر لسان العرب  )٢٢٩(
 ).نهي(مادة  ٣٥٣/ ١٥لسان العرب  )٢٣٠(
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  :الهادي -٦٨
والهـادي فـي . فـي نهـج البالغـة ~وهو من الصـفات التـي ذكرهـا امیـر المـؤمنین 

وجــّل هــو الــذي یهــدي عبــاده الیــه ویــدلهم علیــه وعلــى ســبیل الخیـــر صــفات اهللا عــّز 
هدیت الرجل الطریق هدایة وهـدیت الرجـل فـي : یقال. واالعمال المقربة منه عّز وجلّ 

  .الدین هدى
وهدیتـــه الـــى الطریـــق  ،هدیتـــه الطریـــق وهدیتـــه للطریـــق:ویقـــال ،الـــدلیل: والهـــادي
اَط : جــــــلّ قــــــال عــــــّز و  ،قــــــد جــــــاءت فــــــي التنزیــــــل )٢٣١(بــــــثالث لغــــــات ــــــرَ ا الصِّ اْهــــــِدنَ

ِقیم ْستَ   :وقال )(٢٣٢اْلمُ
م لَّتِي ِهيَ َأْقوَ ِدي لِ هْ آَن یَ نَّ َهَذا اْلقُرْ نِ :وقال(٢٣٣) ِإ ُ النَّْجَدیْ اه نَ َهَدیْ إِنَّـَك  )٢٣٤(وَ وَ

ِقیمٍ  ْستَ اٍط مُ ى ِصرَ َل ِدي ِإ تَهْ   .)٢٣٥(َل
  :~في قوله ) الهادي(وقد جاءت صفة 

  .٦/٢٤١) استهدیه قریبًا هادیاً (

  :الواحد -٦٩
عــدة ) الواحــد(مــرة واحــدة ف نهــج البالغــة للصــفة ) الواحــد(اســتعملت كلمــة     

  :هي )٢٣٦(معان
انـه ال قـدیم سـواه وال الـه سـواه، فهــو واحـد مـن حیـث انـه لـیس لـه شــریك : احـدها

  .فیجري علیه حكم العدد وتبطل به وحدانیته
التكثر بغیـره، واالشـارة فیـه  انه واحد بمعنى ان ذاته ذات ال یجوز علیه: واآلخر

إلـى انـه لـیس بجـوهر وال عـرض، ألن الجــوهر قـد یتكثـر باالنضـمام إلـى جـوهر مثلــه، 
                                         

  ٢/١١٩الزینة  )٢٣١(
  .٦الفاتحة   )٢٣٢(
  .٩االسراء  )٢٣٣(
  .١٠البلد  )٢٣٤(
  .٥٢الشورى  )٢٣٥(
 .١٥-١٤ینظر االسماء والصفات ص )٢٣٦(



 ٧٨

انــه القــدیم، الـــذي ال : ویتركــب منهمــا جســم، وقـــد یتكثــر بــالعرض الــذي یحلـــه الثالــث
ــم (یمكــن ان یكــون اال واحــدًا ویــرى الــرازي ان الواحــد  ــة واخــتص بهــا، فل د بالواحدیّ تفــرّ

فــاهللا ســبحانه وتعــالى واحــد فــي ذاتــه . )٢٣٧( )ه فــي هــذا االســم شــيء مــن االعــدادیشــرك
  .)٢٣٨(وصفاته، ال شریك له في وجوده وال في افعاله

  :معنى الواحد بقوله إلى ~وقد اشار امیر المؤمنین 
، فردًا صمدًا ونحن لك مسلمون(   .٢٠/٢٥٥)ال اله اال انت واحدًا احدًا

  :الموجود -٧٠
الموجود اسم له تعـالى باعتبـار نفـس (رح االسماء الحسنى انَّ جاء في ش       

 ~الوجــود الــذي ال یحتــاج إلــى الوجــود المفهــومي فــي كونــه ولــذا قــال امیــر المــؤمنین 
  .)٢٣٩( )یعني وجوده تعالى لیس وجودًا مقابًال للعدم موجود ال بعد عدم

  :~وعلى هذا المعنى جاء قول امیر المؤمنین 
  .١/٧٨) موجود ال عن عدم(

  .)٢٤٠(ان المراد بالموجود وجوب وجوده ونفي امكانه إلىواشار ابن ابي الحدید 

                                         
 .٢/٤٧الزینة  )٢٣٧(
  .١/٣١٨، وینظر منهاج البراعة ٥٨-٥٧ینظر رسالة التوحید  )٢٣٨(
 .٩٩شرح االسماء الحسنى ص )٢٣٩(
 .١/٧٨ینظر شرح البالغة  )٢٤٠(



 ٧٩

  :الواصل -٧١
ضـد  )٢٤١(فالوصل في اللغـة...  ~وهو من الصفات التي ذكرها امیر المؤمنین 

  .الهجران، واتصل الشيء بالشيء لم ینقطع
ان ولــم یــذكر انهــا مــن صــفات اهللا عزوجــل، ونقــول علــى هــذا المعنــى للوصــل، 

باعتبار نعمـه الممـدودة التـي انعمهـا علـى البشـر، كمـا  -عزوجل–صفة هللا ) الواصل(
  :~جاء في قوله 

عم(   .٧/٢٥٠) الحمد هللا الواصل الحمد بالنّ

  :الوارث -٧٢
  .مرة واحدة في نهج البالغة) الوارث(استعملت كلمة 

  .)٢٤٢(في صفات اهللا عزوجل هو الذي یرث الخالئق ویبقى بعد فنائهم) الوارث(
وصــف اهللا نفســه بأنــه الــوارث مــن حیــث ان األشــیاء كلهــا صــائرة الیــه، كمــا أنــه 
تعــالى یبقــى بعــد ذهــاب المــّالك الــذین امــتعهم فــي هــذه الــدنیا بمــا اتــاهم، ألن وجــودهم 

  .) ٢٤٣(ووجود األمالك كان به، ووجوده لیس بغیره
  :وقد جاء لفظ الوارث في قوله تعالى

 َْحُن نُْحِي و نَ إِنَّا َل اِرثُوَن وَ ْحُن اْلوَ نَ ِمیُت وَ ُ   .)٢٤٤(ن
  :وقوله تعالى

  ِض اَألرْ اِت وَ اوَ اُث السَّمَ لَِّه ِمیرَ ِل   .) (٢٤٥وَ

                                         
 ).وصل(مادة  ١١/١٧٢ینظر لسان العرب  )٢٤١(
 .٥/١٧٢، وینظر النهایة )ورث(مادة  ٢/١٩٩ینظر لسان العرب  )٢٤٢(
 .٥١٩، وینظر المفردات في غریب القرآن ص١٤-١٣ینظر االسماء والصفات ص )٢٤٣(
  .٢٣الحجر  )٢٤٤(
  .١٨٠آل عمران  )٢٤٥(



 ٨٠

ـــه رث كـــل شـــيء اصـــله وبقیت ـــالوارث مشـــتق مـــن االرث وإ ـــاهللا ســـبحانه )٢٤٦(ف ، ف
  :~وتعالى خلق الخلق ویبقى بعد فنائه كما جاء في قول امیر المؤمنین 

  .٦/٣٩٢) مبتدع الخلق ووارثهُ (

   :الموعد -٧٣
  .مرة واحدة في نهج البالغة) الموعد(استعملت كلمة 

صفة من صـفات اهللا عزوجـل، ولـم یـنص  ~وقد جاءت في قول امیر المؤمنین 
كتب االسماء والصـفات علـى انهـا صـفة مـن صـفات اهللا  أوعلیها احد في كتب اللغة 

  .عزوجل
ا مُ وقــال الزبیــدي فــي قولــه تعــالى  اَعــْدنَ إِْذ وَ ــةً وَ َل یْ ِعــیَن َل بَ قــرأ ابــو (، )٢٤٧(وَســى َأرْ

: وعْدنا، بغیر الف، وقرأ ابن كثیر ونافع وابـن عـامر وعاصـم وحمـزة والكسـائي: عمرو
بغیـر الـف ) واذ وعـدنا(واعْدنا، بااللف، قال أبو اسحق، اختار جماعة من اهـل اللغـة 

  ).وعَدنا(اروا إنما اخترنا هذا ألن المواعدة إنما تكون من اآلدمیین فاخت: وقالوا
ْعــَد اْلَحــقِّ : دلیلنــا قــول اهللا تعــالى : وقــالوا َعــَدُكمْ وَ َ وَ ــه نَّ اللَّ ، ومــا أشــبه، )٢٤٨( ِإ

اعة في القبول بمنزلـة : قال د، ألن الّط وهذا الذي ذكروه لیس مثل هذا واما واعدنا فجیّ
ْعٌد ومن موسى قبوٌل واتباع، فِحرى مجرى المواعدة   .)٢٤٩(المواعدة فهو من اهللا وَ

  : ~وعلى هذا المعنى جاء قول امیر المؤمنین 
  .٧/١٩٤) وانت الموعد فال محیص عنك اال الیك(

                                         
 .٢/١١٩ینظر الزینة  )٢٤٦(
  .٥١البقرة  )٢٤٧(
 .٢٢إبراهیم  )٢٤٨(
 .٣١١-٩/٣١٠تاج العروس  )٢٤٩(



 ٨١

  :الوكیل -٧٤
وقــد جــاء فــي )... الوكیــل(مــن األلفــاظ التــي وردت فــي نهــج البالغــة مــرة واحــدة 

وهـو المقـیم الكفیـل بـأرزاق العبـاد، وحقیقتـه (لسان العرب الوكیل فـي اسـماء اهللا تعـالى 
  .)٢٥٠()یستقل بأمر الموكول الیهانه 

ِكیالً  : وجاء في قوله تعالى ُ وَ اتَِّخْذه   .٢٥١) (  فَ
اً  فالوكیل في صفات . )٢٥٣(، وفي مجاز القران حفیظًا ومحیطاً )٢٥٢(أي حافظ وربّ

ــار اهلیتــه إلســالم  ــه تعــالى باعتب اهللا تعــالى هــو الحــافظ والناصــر والمعــین فهــو اســم ل
  .)٢٥٤(األمور الیه

الل العسكري بین الوكیل في صفات اهللا تعالى وبینه في صـفات وقد فرق ابو ه
ان الوكیــل فــي صــفات اهللا بمعنــى المتــولى القــائم بتــدبیر خلقــه ألنــه مالــك لهــم (العبــاد 

، فاهللا سبحانه وتعـالى وكیـل الخلـق مـن )٢٥٥()بهم ومن صفات غیره إنما بعقد بالتوكیل
  :~المؤمنین  غیر عقد، فهو خالقهم وازقهم كما جاء في قول امیر

ْعــــمَ ( قـــوُل مــــا تســـمعون، واهللا المســــتعان علـــى نفســــي وأنفســـكم؛ وهــــو حســـبنا وِن أ
  .١٠/١٢٣!) الوكیل

  :الولي -٧٥
المتولي المور العالم والخالئق القـائم : في صفات اله عزوجل هو الناصر، وقل

  .)٢٥٦(بها

                                         
 ).وكل(مادة  ١١/٧٣٤لسان العرب  )٢٥٠(
  .٩المزمل  )٢٥١(
 .٣/١٩٨ینظر معاني القران  )٢٥٢(
 .١/٢٠٣مجاز القران  )٢٥٣(
  .١٠٣ظر شرح االسماء الحسنى صین )٢٥٤(
 .٧٠الفروق اللغویة ص )٢٥٥(
 ).ولي(مادة  ١٥/٤٠٦لسان العرب  )٢٥٦(



 ٨٢

 فعیــل بمعنــى الفاعــل، وهــو مــن توالــت طاعتــه مــن غیــر: الــولي(وفـي التعریفــات 
  .)٢٥٧()أن یتخللها عصیان

واهللا عزوجــل ولــي المــؤمنین أي ناصــرهم ومصــلح شــؤونهم والمثنــي علــیهم، كمــا 
  :قال اهللا عزوجل

 ُْهم ــاؤُ یَ ِل وا َأوْ ــرُ ــِذیَن َكفَ الَّ ــى النُّــوِر وَ َل ــاِت ِإ مَ ُل مْ ِمــْن الظُّ ُ ْخــِرُجه ُ ــوا ی ُ ن ــِذیَن آمَ ــيُّ الَّ ِل ــهُ وَ اللَّ
مْ ِمْن  ُ ه ُْخِرُجونَ اُغوُت ی اِت  الطَّ مَ ُل ى الظُّ َل  )٢٥٨( النُّوِر ِإ

ان الـولي بهـذا المعنــى أي الناصـر والمـوالي والمثنـي وغیــر  )٢٥٩(وذكـر الزجـاجي
اهللا ولـي الكـافرین، ومنـع مـن اطـالق ذلـك للكفـار التنزیـل بـدلیل : ذلك لم یجز ان یقـال

وقبـولهم  وجاز ان یقال اهللا ولي الـذین آمنـوا بانعامـه علـیهم. اآلیة الكریمة المارة الذكر
وشــكرهم، وان كــان قــد انعــم علــى الكفــار فــال یقــال هــو ولــیهم لجحــودهم ذلــك وتــركهم 

  .االقرار به تعالى
  :~وقد جاءت هذه الصفة في قوله 

  )وتنشر رحمتك وانت الوليُّ الحمید(

  :الحاد -٧٧
مــن الصــفات التـــي وردت مــرة واحــدة فـــي نهــج البالغــة والحـــاّد فــي صـــفات اهللا 

  :~ا في قوله عزوجل المانع، كم
  .٩/١٤٧) والحاد والمحدود(

خصب -٧٨   : مُ
هـو الـذي : وهو من الصفات التي ودت في نهـج البالغـة مـرة واحـدة والمخصـب

  :~جعلها ذوات خصب كما في قوله 
  .٩/٢٥٢) مخصب التجاد(

                                         
 .١٣٨التعریفات ص )٢٥٧(
 .٢٥٧البقرة  )٢٥٨(
 .١١٤اشتقاق اسماء اهللا ص )٢٥٩(



 ٨٣

  :المرجو، المرهوب -٧٩
فــالمرجو فــي . مــن الصــفات التــي جــاءت دالــة علــى معنــى واحــد فــي نــه البالغــة

  :~ت اهللا تعالى المخوف كما في قوله صفا
ُجوّ ( رْ ج فخیرُ مَ ْن تُرْ   .٧/٣١) وإ

  :المرهوب -٨٠
  :~وهو في صفات اهللا تعالى المخوف كما في قوله 

  .٥/١٥٣) المرهوب مع النِّعم(
  :ونستنتج مما تقدم ذكره في هذا الفصل بعض الظاهر الداللیة، وهي

ًا إذ ورد فــي نهــج البالغــة اكثــر األلفــاظ شــیوع) اهللا(كــان لفــظ الجاللــة  -١
ســتًا وســتین ومئــة مــرة، هــذا اللفــظ الــذي اختلــف اللغویــون فیــه، والــراجح عنــدنا انــه 

  .اسم مختص بالذات اإللهیة
ــه(ان لفــظ  -٢ ــة : ~وقــع فــي قــول امیــر المــؤمنین ) اإلل مرادفــًا للفــظ الجالل

 .لخالقةا اإللهیة، فاهللا عزوجل واالله بمعنى واحد هو الداللة على الذات )اهللا(

) البـاقي والـوارث(، وكلمتـي )المعطي والمانح(عالقة ترادف بین كلمتي  -٣
 .في صفات اهللا عزوجل

الظــــاهر (عالقــــة تضــــاد بــــین كلمتــــي المعطــــي والمــــانع، وبــــین كلمتــــي  -٤
 ).والباطن

، وهـــذا یتمثـــل بأغلـــب :~كمـــا بـــدأ االثـــر القرآنـــي واضـــحًا فـــي لغـــة االمـــام علـــي 
  .من ذلك قوله في الرحمة، و ~التي ذكرها  اإللهیةالصفات 

ــِذي : نشــر الریــاح برحمتــه، جــاء هــذا القــول متضــمنًا معنــى قولــه تعــالى ُهــوَ الَّ وَ
تِهِ  ْحمَ َدْي رَ َن یَ یْ ا بَ ْشرً ُ اَح ب یَ ِسُل الرِّ رْ ُ   .  (٢٦٠)ی

                                         
 .٥٧االعراف  )٢٦٠(



 ٨٤

  
  
  
  

  

  الفصل الثاني
  

  األلفاظ املخصوصة
  والقرآن والرسول وما يتعلق بهما اإلميانو باإلسالم

  
  
  
  
  
  
  



 ٨٥

  حث األولملبا
  واإلسالم اإلیمان ألفاظ

  
  ألفاظ الرسول والنبي وما یتعلق بهما -٢                        اإلیمانألفاظ  -١
  ألفاظ المسلم واإلسالم -٣

  جدول شیوع األلفاظ
  :اإلیمانألفاظ  -١

  اعدد مرات استعماله    الكلمة
  ٢٥    اإلیمان
  ١١    المؤمن

  ٧    المؤمنون
  ٤    آمن
  ١    أمن
  ١    نونآم

  ١    آمنوا
  ١    تأمن
  ١    یؤمن

  ١    یؤمنون
  ١    اإلخالص

  :ألفاظ الرسول والنبي وما یتعلق بهما -٢
  اعدد مرات استعماله    الكلمة
  ٥    رسول
  ٥    رسل
  ٤    نبي
  ٤    نبوة



 ٨٦

  اعدد مرات استعماله    الكلمة
  ٢    أنبیاء
  ٣    رسالة

  ١    رساالت
  ١    المرسل

  ١    المرسلون
  :اإلسالمألفاظ  -٣

  االهعدد مرات استعم    الكلمة
  ٧    المسلمون

  ٥    المسلم
  ٤    اإلسالم

  ١    المسلمات
  ١    سلم
م   ١    أسَل
  ١    سلِم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٨٧

  :اإلیمانألفاظ  -١
مــع  اإلیمــانالتــي شــملت كلمــة  األلفــاظتضــم هــذه المجموعــة الداللیــة عــددًا مــن 

ـــغ عـــدد مـــرات اســـتعمالها خمســـًا  اإلیمـــانمشـــتقاتها، وكـــان اكثرهـــا شـــیوعًا كلمـــة  اذ بل
  .عشرین مرةو 

ـــدي  ـــال الزبی ـــًا صـــدقه و (ق ـــه ایمان ـــه  اإلیمـــانآمـــن ب ـــذي جـــزم ب التصـــدیق وهـــو ال
  .)١()الزمخشري في االساس وأتفق علي أهل العلم من اللغویین

  .)٢(بمعناه اللغوي التصدیق اإلیمانف
  :اختالف الفرق في معناه على اربعة اقوال )٣(وذكر التهانوي
  . القلب فقط فعل اإلیمانقالوا : الفرقة االولى
  .عمل اللسان فقط اإلیمانقالوا : الفرقة الثانیة

ــــة ــــة الثالث ــــالوا ان : الفرق ــــب واللســــان معــــًا  اإلیمــــانق ــــي  أيعمــــل القل  اإلیمــــانف
  .االستداللي الذي بین العبد وربه

فعل بالقلب واللسان وسائر الجوارح والصحیح ما  اإلیمانقالوا ان : الفرقة الرابعة
فالمؤمن  ،فعل بالقلب واللسان وسائر الجوارح اإلیمانلرابعة من ان ذهبت الیه الفرقة ا

مــــن العبــــادات  اإلیمــــانویــــؤدي مــــا یقتضــــیه  ،یــــؤمن بلســــانه وقلــــب اإلیمــــانالصــــادق 
  . كالصوم والصالة وغیرها

  .)٤(في القرآن الكریم بخمسة معان اإلیمانوقد جاء 
ـَألقولـه تعـالى : بمعنـى اقـرار باللسـان: األول ـَك ِب واَذلِ ـرُ ـمَّ َكفَ ـوا ثُ ُ ن مْ آمَ ُ  أي )٥( نَّه

  .وكفروا بالجنان ،امنوا باللسان

                                         
 .٩/١٣٥تاج العروس  )١(
تأویــل مشــكل ، وینظــر ١/٢٠٠مــادة أمــن، وینظــر أســاس البالغــة  ١٣/٢٣ینظــر لســان العــرب  )٢(

 .٤٨٢القرآن ص
 .١/١٣٤كشاف اصالحات الفنون  )٣(
 .١٥١-٢/١٥٠ینظر بصائر ذوي التمییز  )٤(
  .٣المنافقون  )٥(



 ٨٨

ـــاني ـــة االعـــالن: الث ـــي النی ـــى التصـــدیق ف ـــه تعـــالى: بمعن ـــوا : لقول ُ ن ـــِذیَن آمَ نَّ الَّ ِإ
ِریَّة رُ اْلبَ ئَِك ُهمْ َخیْ َل الَِحاِت ُأوْ وا الصَّ َعِمُل   .٦) ( وَ

ـ :لقوله تعالى: بمعنى التوحید: الثالث مَ ـرْ بِ وَ ْكفُ ـهُ  اإلیمـانْن یَ ُل َط َعمَ ـْد َحـِب قَ  ،)٧(فَ
  .أي بكلمة التوحید

الَّ ایمان صمن الشرك المشركین اولى الطغیان : الرابع ـِه ِإ اللَّ ُهمْ ِب ِمُن َأْكثَرُ ؤْ ُ ا ی مَ وَ
ْشِرُكوَن  ُهمْ مُ   )٨(وَ

مْ وایمان ضمن الشرك هو معنى قوله تعالى  ُ قَه ْن َخَل مْ مَ ُ ئِْن َسَأْلتَه َل نَّ اللَّهُ  وَ قُوُل یَ  َل
(٩)  

ُكمْ بمعنى الصالة لقوله تعالى : الخامس انَ یمَ َ ِإ ُِضیع ی ا َكاَن اللَّهُ لِ مَ   (١٠)  وَ
یسـمى اإلقـرار ایمانـًا كمـا یسـمى (وعلى هذا المعنى الذي جاء في القـرآن الكـریم 

، اال انه متى صـدر  ، اال انه متى صدر عن شك أو جهل كان یسمى تصدیقًا تصدیقًا
، وقـد تسـمى تصـدیقًا فیقـال فـالن تصـدق : عن شك أو جهل كان ایمانًا لفظیـًا الحقیقیـًا

  .)١١()افعاله مقاله، والخیر في قول الیصدقه الفعل، والفعل لیس بتصدیق حقیقي
  :من االسماء الدینیة المشتركة التي تطلق على ثالثة اوجه )١٢(لذا عده الغزالي

علــى ســبیل االعتقــاد والتقلیــد مــن غیــر ان یطلــق علــى التصــدیق بالقلــب : االول
  .كشف واشراح صدر وهو ایمان العوام

ان یراد به التصدیق الیقینـي علـى : ان یراد به التصدیق والعمل، الثالث: والثاني
  .سبیل الكشف واشراح الصدر والمشاهدة بنور البصیرة

                                         
 .٧البینة ٦) (
  .٥المائدة  )٧(
  ١٠٦یوسف )٨(
  ٨٧الزخرف  )٩(
 ١٤٣البقرة  )١٠(
 .١/٨٣مجمع البیان  )١١(
 ٢١٣ -٢١٢/ ١احیاء علوم الدین : ، وینظر١٤٧-١/١٤٦ ىینظر المستصف )١٢(



 ٨٩

 ضـد اإلیمـان، فقـد جـاء  وقد جسدت هذه المعاني في اقوال امیر المـؤمنین 
  : الشرك في قوله

  ٨٦/ ١٩)   تطهیرًا من الشرك )١٣(اإلیمانفرض ( 
  :كما جاء في المعنى التصدیق الیقیني في قوله

  ٢٨/ ١٠)  ایمانًا في یقین(

  : نـالمؤم
اذ بلغ عـدد مـرات  اإلیمانمتدرجة في شیوعها بعد كلمة ) المؤمن(وجاءت كلمة 

ء بصــیغة الجمــع اذ بلــغ عــدد اســتعمالها فــي نهــج البالغــة احــدى عشــرة مــرة، كمــا جــا
مرات استعماله في نهج البالغة سبع مرات، وقد جاء بصیغة الفعل اذ بلغ عدد مرات 

  :استعماله عشرة مرات ما یتعلق بلفظ المؤمن قول الزمخشري
، فأصـــل المـــؤمن مـــن )١٤( )أي قـــد امنتـــك: االمـــان: األمـــن للخـــائف لـــك: یقـــول(

ـــ:االمـــان وجـــاء فـــي قولـــه تعـــالى ـــا َأنْ مَ ـــاوَ نَ ِمٍن َل ـــؤْ مُ ـــاهللا أي )١٥( َت ِب ، والعبـــد مـــؤمن ب
  .)١٦(مصدق

ُن فهو آمن، فعل یفعل فهو فاعل   .)١٧(أمن یأمَ
الــــذي هــــو  اإلیمــــانفــــي الجاهلیــــة یــــدل علــــى االمــــان أو ) المــــؤمن(وكــــان لفــــظ 

  :التصدیق كما جاء في قول النابغة داًال على االمان
یر یمَسُحها    والمؤمن ا دركبا     لعائدات الّط ل والسَّعَ   )١٨(ن مكة بین الَغیْ

                                         
 ).آمن(ینظر معجمنا مادة  )١٣(
 .٢٠/ ١اساس البالغة  )١٤(
  .١٧یوسف  )١٥(
 .٤٨٢ینظر تأویل مشكل القرآن ص  )١٦(
 .٧٢-٢/٧١ینظر الزینة  )١٧(
 . ٤٦دیوان النابغة ص )١٨(



 ٩٠

یطلــق علــى المــؤمن الــذي  اإلســالمفكــان مســتعمًال بداللتــه اللغویــة، واصــبح بعــد 
هو غیر الكافر، فیعد لفظ المؤمن من االلفاظ التـي تطـورت فـي لغـة القـرآن، فصـارت 

  .)١٩(تطلق على معاٍن غیر المعاني التي كانت تدل علیها
   )٢٠( ورسولهمن آمن باهللا اإلسالمفالمؤمن في 
  :قول امیر المؤمنین في ) المؤمن(وقد جاء لفظ 

، امـــا المـــؤمن فیمنعـــه اهللا بأیمانـــه( ـــي الاخـــاف علـــى امتـــي مؤمنـــًا والمشـــركًا ) ان
١/١٥١.  

  :استعماًال مجازیًا في قوله) المؤمن(لفظ   كما استعمل اإلمام علي
  .١٠/٢٨)  ان لسان المؤمن من وراء قلبه(

  )٢١(فأراد بذلك العاقل
  :ضد الخوف بقوله) األمن(وجاء 

  .٧/٢٧٠) أمنًا لمن َعلقه(
  :وقوله

  .٩/١٠٦) فأن جار اهللا آِمُن (
  :وجاء بمعنى التصدیق بقوله

  ١٣/٢١٥٥) وآلمنوا عن رهبة قاهر لهم(

  :الرسول والنبي-٢
إذ بلــغ مجمــوع الفاظــه مــع ) الرســول(كلمــة  اإلیمــانمــن االلفــاظ التــي ارتبطــت ب

، انفردت كلمة مشتقاته خمسة عشر  بعشـرة منهـا، جـاءت خمسـة ألفـاظ ) الرسول(لفظًا
  ). الرسل(منها بصیغة المفرد، وخمسة بصیغة الجمع 

                                         
  .١٩٤-١/١٩٣ینظر تاریخ آداب اللغة العربیة  )١٩(

. ١٣٧ات فــــي ارثنــــا اللغــــوي ص ،وینظــــر علــــم المفــــرد٥١-٥٠وینظــــر التطــــور اللغــــوي التــــاریخي 
 .  ٢٠٩-١/٢٠٨وینظر تاریخ آداب العرب 

  .٣/٣٨٢ینظر دستور العلماء  )٢٠(
 .١٠/٨ینظر شرح نهج البالغة  )٢١(



 ٩١

َسـًال : والرسول فـي اللغـة مـن قـولهم متابعـة والرسـول اسـم مـن  أيجـاءت االبـل رَ
ِســلٌة ســهلة الســیر وابــٌل  ارســلت وكــذلك الرســالة فأصــل الرســل االنبعــاث، ویقــال ناقــٌة رَ

  .)٢٢(یل منبعثة انبعاثًا سهًال ومنه الرسول المنبعثمراس
رَسل: فالرسول سالة والمُ   .)٢٣(الرِّ

فكانـت داللـة الرســول داللـة عامـة تحمــل معنـى الشـخص الــذي یرسـل فـي مهمــة 
ـــق شـــرعًا  ـــه اهللا (مـــا، ثـــم صـــار لهـــا داللـــة خاصـــة تطل الخلـــق لتبلیـــغ  إلـــىانســـان بعث

  .)٢٤( )االحكام
  :عامة اللغویة في قوله وقد جاء الرسول بداللته ال

  .١٩/٢٠٧) رسولك ترجمان عقلك(
  . من المثل الرسول على قدر المرسل

  :كما جاء بداللته الشرعیة الخاصة في قوله 
  .١/١٥٣) اشهد ان محمدًا عبده ورسوله(

  .)٢٥(بهذا المعنى الداللة المألوفة اآلن) الرسول(فاصبحت داللة 
) الغیــر( إلــىاالصــل الكــالم الــذي ارســل ان الرســالة فــي  )٢٦(وقــد ذكــر التهــانوي

  .وخصص في اصطالح العلماء بالكالم المشتمل على قواعد علمیة
ونقـول ان الرسـالة فــي اصـلها اللغــوي تطلـق علــى الشـيء المبعــوث الـذي یحملــه 

  :  كما جاء في قوله \الرسول، ولكنها خصصت بمدلولها الشرعي برسالة محمد 
  .٢١٨/ ٧) ةنحن شجرة النبوة ومحط الرسال(

  : كما جاءت الرسالة بصیغة الجمع في قوله
  .٢٨٨/ ٧) تاهللا لقد علمت تبلیغ الرساالت(

                                         
 .١٩٥ینظر المفردات في غریب القرآن ص   )٢٢(
 ).رسل(مادة  ١١/١٦٦لسان العرب  )٢٣(
 .٦٤التعریفات ص  )٢٤(
  .٢٤٩ینظر علم الداللة ص  )٢٥(
 .٧٤-٣/٧٣كشاف اصطالحات الفنون ینظر  )٢٦(



 ٩٢

فهـو ایضـًا الرسـول الـذي یحمـل ) المرسـل(كلمة ) رسول(ومما جاء مرادفًا لكلمة 
  :  الرسالة، لكنه جاء بصیغة اسم المفعول، كما جاء في قوله

  .١٣ /١)ولم یخل اهللا سبحانه خلقه نبي مرسل(
  : وجاء بصیغة الجمع في قوله

مْ ( ُ ه َل یهِ  إلىوَحمَّ هْ َ امره ونَ   .٤٢٣/ ٦) المرَسلیَن ودائِع

  : النبي
، وقد بلـغ مجمـوع ألفاظـه مـع مـا )النبي(كلمة  اإلیمانارتبطت ب األلفاظ التي من

، كان أكثر شیوعًا كلمة  ، إذ بلغ عدد مرات اسـتعماله )النبي(یتعلق به احد عشر لفظًا
  .ع مراتارب

ــم مــن أعــالم : )٢٧(والنبــي فــي اللغــة التــي یهتــدى بهــا، ومنــه اشــتقاق  األرضالعل
بوة   . النبي ألنه ارفع خلق اهللا، وذلك یهتدى به، وهم أهل بیت النّ

الخلـق،  إلـىفالرسول والنبي بمعنى واحد فسمي بالرسول النـه ذو رسـالة یحملهـا 
تلـك الرســالة، ویــدل علــى ذكــر مــا مــا یحملــه فــي  إلــىوسـمي نبیــًا النــه علــم یهتــدى بـه 

بــأن رســل اهللا تــارة یــراد بهــا المالئكــة وتــارة یــراد بهــا االنبیــاء مــن  )٢٨(ذكــر االصــبهاني
ُسولٌ  : ذلك ما جاء في قوله تعالى الَّ رَ ٌد ِإ َحمَّ ا مُ مَ   .)٢٩(وَ

ق بینهمـــا مـــن ان النبـــي الیكـــون اال  )٣٠(اال اننـــا نجـــد ابـــا هـــالل العســـكري قـــد فـــرّ
  .وقد یكون الرسول رسوًال لغیر اهللا تعالى فال یكون صاحب معجزةصاحب معجزة، 

العامة فانها یكـون رسـوًال لغیـر ) رسول(ونقول اننا اذا اخذنا الداللة اللغویة للفظ 
) الرســول(امــا اذا اردنــا بـــ. عــاملهم الیــومياهللا عــّز وجــّل كــأن یكــون بــین البشــر فــي ت

ظ النبــي التـي تطلــق علیــه ایضـًا بــال فــرق مقارنیــه ایـاه بلفــ \اطالقـة علــى النبـي محمــد 
  .هو صاحب الرسالة وهو صاحب المعجزة الخالدة \بینهما فالنبي 

                                         
  .مادة نبأ ١٥/٣٠٢ینظر لسان العرب  )٢٧(
 .١٩٥ینظر المفردات في غریب القرآن ص  )٢٨(
  .١٤٤آل عمران  )٢٩(
 .٢٢٣ -٢٢٢ینظر الفروق اللغویة ص  )٣٠(



 ٩٣

كمــا ان كـــل نبــي مـــن االنبیــاء لـــه معجزتـــه، وكــذلك الرســـول وكــل منهمـــا موكـــل 
فصار الرسول والنبـي، كالهمـا مـن المعـاني القرآنیـة (بتشریعات لألمة التي بعث الیها 

  .)٣١( )الجدیدة
   :  جاء قول النبي في قولهوقد 

  .١/١١٣)  وانعم الفكر فیما جاءك على لسان النبي األمي(
فــي شــیوعها، بعــد كلمــة النبــي اذ بلــغ مجمــوع الفاظهــا ) النبــوة(ثــم تــدرجت كلمــة 

  .اربعة الفاظ
   :كما جاء في قوله ) النبي(والنبوة مصدر من كلمة 

  .٢٧٣/ ١) نحن شجرة النبوة( 
الــذي بلــغ عــدد مــرات اســتعماله ) انبیــاء(بــي بصــیغة الجمــع كمــا جــاءت كلمــة الن
  :  ثالث مرات كما في قوله

  .١١٣/ ١) خلیفة من خالئف انبیائه( 

  : اإلخالص
إذ بلـغ ورود اسـتعمالها فـي ) اإلخـالص(لفـظ  اإلیمـانمن األلفاظ التي ارتبطـت ب

  . نهج البالغة مرة واحدة
یاء، وقد أخل: واإلخالص في الطاعة : صت هللا الّدین، واستخلص الشيءترك الرّ

الذي وحد اهللا تعالى خالصـًا ولـذلك قیـل : االخالص، والمخلص: والخالصة. كأخلصه
  .قل هو اهللا احد، سورة االخالص: لسورة 

                                         
 .٣٢ینظر التطور الداللي بین الشعر والقرآن ص )٣١(



 ٩٤

ن في صـفة اهللا تعـالى وتقـّدس، أو أل سمیت بذلك النها خالصة: قال ابن االثیر
  .)٣٢(لمة االخالص كلمة التوحیدالالفظ بها قد اخلص التوحید هللا عّز وجّل، وك

  :  وقد جاء هذا المعنى متجسدا في قوله
  .٢٢١/ ٧) فانها الفطرة )٣٣(كلمة االخالص( 

  : الوصیة، اوصیاء
الوصــیة مــن االلفــاظ التــي ورد اســتعمالها فــي نهــج البالغــة مــرة واحــدة والوصــیة 

  .هي االسم من اوصى یوصي ایصاء ووصى یوصي توصیة
وقـد جـاء  )٣٤(أي جعل له ذلك مـن مالـه، وذلـك موصـى الیـهواوصى لفالن بكذا 

  : في قوله )٣٥(لفظ الوصیة
  .١٣٩/ ١) وفیهم لوصیة والوراثة(

كما جاء لفظ الوصي الذي بلغ عـدد مـرات اسـتعماله مـرة واحـدة فـي لفـظ الجمـع 
  : في قوله
ْن بْعَدُهم إلىوادیُّت الیكم ما أّدت االوصیاء (    .٩٩/ ١٠) مَ

                                         
 ).خلص(مادة  ٢٧-٢٦/ ٧ینتظر لسان العرب   ٣٢)(
 ).خلص( نظر معجمنای )٣٣(
 .٣٤٢ینظر طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهیة ص  )٣٤(
 ).وصي(ینظر معجمنا  )٣٥(



 ٩٥

  :مسلم واالسالمالفاظ ال -٣

  : المسلم
اثنتــي عشـرة كلمـة، جــاءت سـبع كلمـات منهــا ) المسـلم( بلـغ مجمـوع الفــاظ كلمـة 

  ).مسلمین( بصیغة الجمع 
خلصـه، وسـلم لـه  أيسـلم لفـالن : هو المخلص هللا العبادة، من قـولهم: (والمسلم

  .)٣٦( )خلص له أيالشيء 
، وهــي \ هــد النبــيفالمســلم علــى هــذا المعنــى مــن االســماء التــي ظهــرت علــى ع

، بـــاالخالص هللا فــــي اإلســــالموتخصصــــت بمجـــيء . )٣٧(مشـــتقة مـــن االلفــــاظ العـــرب
  .)٣٨(الشيء إسالمالعبادة، بعد ان عرفت من 

  : وقد جاءت هذه الكلمة في قوله
م كلها(   .١/٣١٢) وفّضل ُحرمة المسلم على الُحرَ

  : كما جاءت جمعًا في قوله
  .٢٦٩/ ١) قتال المسلمینفأما ما ذكرت من مسیر القوم إلى ( 

  : كما جاءت الكلمة بصیغة جمع المؤنث السالم في قوله
  .٨/١١٢) نكحًا المسلمات( 
  : اإلسالم

المســلم حیــث بلــغ عــدد (امــا كلمــة اإلســالم فقــد تــدرجت فــي شــیوعها بعــد كلمــة 
  .مرات ورود استعماله في نهج البالغة اربع مرات

والمـراد بالسـالم هنـا ) لسـالم واالسـالما(السـلم مثـل : ( وقد جاء في تاج العـروس
ْســـَت االستســـالم واالنقیـــاد ومنـــه قـــراءة مـــن قـــرأ مَ َل ـــَال ُكمْ السَّ ـــیْ َل ـــى ِإ ـــْن َأْلقَ ـــوا لِمَ قُوُل َال تَ وَ

ــا ِمنً ؤْ فــالمراد بــه االستســالم والقــاء المقــادة إلــى ارادة المســلمین ویجــوز ان یكــون  )٣٩(مُ

                                         
 ).سلم(مادة ٢٩٣/ ١٢ینظر لسان العرب  ٣٦)(
 .١٤٠/ ١ینظر الزینة  )٣٧(
 .١٣٦، وینظر علم المفردات في ارثنا اللغوي ص ٨٤-٨٣ینظر الصاحبي ص  )٣٨(
  .٩٤النساء  ٣٩)(



 ٩٦

ــــةً ادْ  :مــــن التســــلیم ومــــن االخیــــرة قولــــه تعــــالى ــــْلِم َكافَّ ــــوا ِفــــي السِّ أي فــــي  )٤٠( ُخُل
  .)٤١()اإلسالم

  .أي في االنقیاد له والمتابعة )٤٢(وعلى هذا المعنى فاالسالم الخول في السلم
ـــدة ـــو عبی ـــلم والســـالم واحـــد: (وقـــال اب ـــلم والسِّ ـــاد  )٤٣( )ســـالموا والسَّ ـــي االنقی أي ف

  .والمتابعة
ســـلمَّ فـــالن ألمـــرك : یقـــال .ان اإلستســـالم مثـــل اإلســـالم(كمـــا ذكـــر ابـــن قتیبـــة 

لم   .)٤٤( )واستسلم واسلم أي دخل في السِّ
مشتق من السالم بمعنـى الخضـوع واالنقیـاد لمـا كـان الخضـوع ادعـى ) اسلم(و((

هُ   :، وفي هذا المعنى جاءت االیة)٤٥( ))إلى الّسالم وا َل َأْسلِمُ بُِّكمْ وَ ى رَ َل وا ِإ ُ یب َأنِ   .)٤٦(وَ
ق العالمـــة الحلـــي بـــین  اإلســـالم هـــو االعتـــراف (بـــأّن  اإلیمـــاناإلســـالم و وقـــد فـــرّ

، مســتدًال علــى )٤٧( )هــو االعتــراف اللســاني، واالعتقــاد القلبــي اإلیمــاناللســاني فقــط، و 
ا ذلك بقوله تعالى نَ مْ وا َأْسَل ِكْن قُوُل َل وا وَ ِمنُ مْ تُؤْ نَّا ُقْل َل اُب آمَ ْت اَألْعرَ اَل   . (٤٨)قَ

علــى الفــرق بینهمــا ال یثبــت بــدلیل مجــيء  ولكــن اتخــاذ هــذه اآلیــة الكریمــة دلــیالً 
فــي معنــى یــدل علــى الخضــوع واالنقیــاد التــام هللا عزوجــل فــي قولــه علــى ) أســلم(لفــظ 

هُ لسان ابراهیم  اَل َل ْذ قَ ِمیَن  ِإ ـاَل بِّ اْلعَ ـرَ ُت لِ مْ ـاَل َأْسـَل بُّـهُ َأْسـلِمْ قَ فهـل إیمـان النبـي  )٤٩( رَ

                                         
  .٣٠٩البقرة  )٤٠(
  .٣٣٧/ ٨تاج العروس  )٤١(
 .١٨٤/ ٢ینظر بصائر ذوي التمییز  ٤٢)(
 .٣٥٩/ ١مجاز القرآن  )٤٣(
 .٤٧٩تاویل مشكل القران ص ٤٤)(
 .٧٠فجر اإلسالم ص  )٤٥(
 .٥٤الزمر  ٤٦)(
 .٧-٢/١القرآن والعقیدة  )٤٧(
ْدُخْل (وتمام اآلیة ١٤الحجرات  )٤٨( مَّا یَ َل ُكمْ  اإلیمانوَ وِب ُل   ).ِفي قُ
  .١٣١البقرة  )٤٩(



 ٩٧

سالمه اعتراف لساني فقط؟ ~إبراهیم  هنـا  اإلسـالمذا ما الیصح أن یقال، فجاء وه! وإ
  .متابعة وانقیاد باللسان والقلب

ــادات  \هــو االنقیــاد لكــل مــا جــاء بــه النبــي  اإلســالموبعــد ان عرفنــا ان  مــن العب
وهــو  اإلیمــانفــاذا قلنــا دیــن المــؤمن هــو (الشــرعیة واالستســالم لــه وتــرك التكبــر علیــه 

لقـول بـأن االنسـان بشـر واالنسـان حیـوان ، ونظیـر ذلـك ااإلیمـاناإلسالم فاإلسـالم هـو 
، والمســلم التــام )٥٠( )علــى الصــورة االنســانیة، فــالحیوان علــى الصــورة االنســانیة بشــر

ظهر للطاعة مؤمن بها اإلسالم   .مُ
  :~في قوله ) اإلسالم(وقد جاء لفظ 

  .١/١٢٣) اإلسالم هو التسلیم، والتسلیم هو الیقین، والیقین هو التصدیق(
 اإلیمـانظ في هذا المبحـث مـن الظـواهر الداللیـة هـي توسـع داللـة واهم ما یالح

علـى  أوعنـده علـى التصـدیق وحـده،  اإلیمـانفلـم تقصـر داللـة  ~عند امیـر المـؤمنین 
االمــان الــذي یكــون ضــد الخــوف وحــده بــل اتســعت هــذه الداللــة مــن خــالل االســتعمال 

الل السیاق الذي كشف الذي اراد به العاقل كما اتضح من خ) المؤمن(المجازي للفظ 
  .المعنى المقصود

یتبین لنـا مـن خـالل مـا تقـدم اّن االلفـاظ حافظـت علـى داللتهـا اللغویـة والشـرعیة 
  .عند صاحب النهج فضًال عن اتساع داللتها وقوة معناها

  
  
  
  

                                         
 .٣/٣٦مجمع البیان  )٥٠(



 ٩٨

  املبحث الثاني
  الفاظ القرآن وما یتعلق به

  جدول شیوع االلفاظ
  اعدد مرات استعماله    الكلمة
  ١التفسیر  ٢٧    بالكتا

  ١المفسر  ١٩    القرآن
  ٢    التنزیل

  ١    الذكر الحكیم
  ١    الفرقان

  :ما یتعلق به -٢
  اعدد مرات استعماله    الكلمة
  ٨    اآلیات
ر   ١    الِعبَ

  ١    األمثال
َحَكم   ١    المُ

ه   ١    المتشاِب
  ١    الخاص

  ١    العام
  ١    العزیمة

  ١    الرخصة
  ١    الناسخ

  ١    المنسوخ
  
  
  



 ٩٩

  :لفاظ القرآنأ
  .بلغ مجموع االلفاظ في هذه المجموعة الداللیة تسعة واربعین كلمة

إذ بلــــغ عــــدد مــــرات ) الكتــــاب(وكــــان اكثــــر الفــــاظ هــــذه المجموعــــة شــــیوعًا لفــــظ 
ـــ) الكتــاب(مــرة، ویكــون هــذا اللفــظ ) ســبعًا وعشــرین(اســتعماله  ــًا ب داًال علــى ) أل(معرف

  :~، كما جاء في قوله )اهللا(القرآن، أو مضافًا إلى لفظ الجاللة 
  .٨/١٠٤) قد امكن الكتاب من زمامه فهو قائد وأمامه(

إذ بلــغ عـدد مــرات اسـتعماله تســع عشــرة ) القــرآن(ویتـدرج بالشــیوع بعـد ذلــك لفـظ 
  .مرة، ولفظ القرآن معروف غني عن التعریف

) الـــــذكر(و )التنزیـــــل(قـــــرآن الفـــــاظ ومـــــن االلفـــــاظ التـــــي جـــــاءت مرادفـــــة للفـــــظ ال
  ).الفرقان(و

مــن اســماء القــرآن التــي ورد اســتعمالها فــي نهــج البالغــة مــرتین، وقــد : والتنزیــل
  :~جاء في قوله 

  .٢/١٩) تُجلى بالتنزیل ابصارهم(
ــذكر الحكــیم( ~ومــن االســماء االخــرى الــذي ذكرهــا امیــر المــؤمنین  ــذَّكر) ال : وال

 )٥١())، ذكـرd الكتاب الذي فیه تفصیل الدین ووضع الملل وكـلُّ كتـاب مـن االنبیـاء((
هــو المحكــم الــذي ال اخــتالف فیــه وال أو علــیكم،  أوالحــاكم لكــم  أي((ووصــف بــالحكیم 

فعـل، أحكـم، فهـو محكـم وعلـى هـذا المعنـى جـاء قولـه  )٥٢( ))اضطراب، فعیل بمعنى مُ
~ :  

ــذكر ( بلــغ مــا ُســمَّى لــه ال ُ ــة حیلتــه وبــین أن ی ولــم یحــل بــین العبــد فــي ضــعفه وقل
  .١٩/١٦٢)الحكیم

متــدرجًا فــي شــیوعه إذ بلــغ عــدد مــرات ورود اســتعماله فــي ) الفرقــان(وجــاء لفــظ 
  .نهج البالغة مرة واحدة

                                         
  ).ذكر(مادة  ٤/٣٠٨لسان العرب  )٥١(
  ).حكم(مادة  ١٢/١٤١ینظر لسان العرب  ٥٢)(



 ١٠٠

، ویســمى كــل فــارق فرقانــًا كمــا  :والفرقــان مصــدر فرقــت بــین الشــیئین یفــرق فرقــًا
  .)٥٣(یسمى كتاب اهللا فرقانًا لفصله بین الحق والباطل

ل العسـكري بینهمــا فلفـظ القـرآن اعـم واشـمل مـن لفـظ الفرقــان، وقـد فـرق أبـو هـال
إن القرآن یفید جمع السور وضم بعضها إلى بعض والفرقان یفید ان یفرق بین : (فقال

  .)٥٤( )الحق والباطل والمؤمن والكافر
فالفرقــان یمكــن عــّده خصیصــة مــن خــواص القــرآن لتفریقــه بــین الحــق والباطــل، 

  :~والمؤمن والكافر، كما جاء في قوله 
ُرهانُ ( ُخمُد ب   .١٠/١٩٤) هُ وفرقانا ال ی

القرآن والفرقـان مـن اسـماء كتـاب اهللا التـي لـم تكـن معروفـة  )٥٥( وقد عّد الجاحظ
  .في الجاهلیة

ــر مـن االلفــاظ التـي ارتبطــت بـالقرآن الكــریم، وقـد ورد اســتعمالها  -التفسـیر المفسِّ
  .في نهج البالغة مرة واحدة

  :~في قولهالكشف عن الغوامض واالسرار الباطنة كما جاء : والتفسیر یعني
  .٩/١٢٦)ویرمي بالتفسیر في مسامعهم(

 رسـول اهللا ~اما المفّسر فهو الذي یقوم بعملیة التفسـیر وأراد بـه امیـر المـؤمنین 
  :~، كما جاء في قوله \

  .١/١١٧) مفّسرًا مجمله(
  
  
  
  

  :ما یتعلق به -٢
  :آیات -آیة

                                         
 .١/٢٤٦ینظر مجمع البیان  ٥٣)(
 .٤٤الفروق اللغویة ص )٥٤(
 .٥/٢٨٠ینظر الحیوان  )٥٥(



 ١٠١

غ مجمـــوع ، فـــي نهـــج البالغـــة، إذ بلـــ~مــن االلفـــاظ التـــي ذكرهـــا امیـــر المـــؤمنین 
  :الفاظ هذه المجموعة ثماني كلمات واآلیة لها داللتان ذكرهما ابن منظور في قوله

سـمیت اآلیـة مـن : )٥٦(اآلیة من التنزیل ومن آیات القرآن العزیـز؛ قـال أبـو بكـر(
ویقـال سـمیت اآلیـة آیـة ألنهـا جماعـة . القرآن آیة النها عالمة النقطاع كالم من كالم

  .عجائبه: اهللا وآیات. من حروف القرآن 
غیرهــا  إلــىاآلیــة مــن القــرآن كأنهــا العالمــة التــي یقضــي منهــا : وقــال ابــن حمــزة

  :كأعالم الطریق المنصوبة للهدایة كما قال
  اذا مضى َعلمٌ منها بدا علمَ 

  .)٥٧( )العالمة: (واآلیة
  :وقد جاءت آیة من القرآن في قوله

  .١/١١٣) نزلت به محكمات آیاتك(
  :ت في خلقه وعجائبه في قولهوقد جاءت بمعنى آیا

  .٦/٤١٩) وجعل شمسها آیة مبصرة لنهارها(
  :وقد جاءت تحتمل المعنیین في قوله

  .٦/٣٤٦) واعتبروا باآلي السَّواطع(
فیجوز ان یرید بها آیات اهللا فـي خلقـه وعجائـب قدرتـه، ویجـوز ان یریـد بهـا آیـة 

  .)٥٨(من آیات القرآن

                                         
وهـو احمـد بــن الحسـین بــن علـي بــن عبـداهللا بـن موســى البیهقـي الُخْســروجردي الفقیـه الشــافعي  )٥٦(

 .٧٦-١/٧٥وفیات األعیان . الحافظ الكبیر
 ).أي ي(مادة ١/١٤١لسان العرب  )٥٧(
 .٦/٣٤٦ینظر شرح نهج البالغة  )٥٨(



 ١٠٢

  :العبر واالمثال
  :العبر

  .لكلمة في نهج البالغة مرتیناستعملت ا
  .)٥٩(والعبر جمع عبرة وهو االعتبار واالتعاظ بما مضى

  :االمثال
مـن االلفـاظ التــي ارتبطـت بـالقرآن الكــریم، والتـي بلـغ عــدد مـرات اسـتعمالها فــي  

  .نهج البالغة مرة واحدة
  :وقد قال الطبرسي في تفسیر قوله تعالى

 َ ق ثَِل الَِّذي اْستَوْ مْ َكمَ ُ ه ثَُل مْ مَ ُ َكه ـرَ تَ ـوِرِهمْ وَ ُ ن ـهُ ِب ـهُ َذَهـَب اللَّ َل ا َحوْ ْت مَ مَّا َأَضاءَ ا َفَل ارً َد نَ
وَن  ِصرُ بْ ُ اٍت َال ی مَ ُل   .)٦٠(ِفي ُظ

المثل والشبه نظائر، وحقیقة المثل ما جعل كـالعلم علـى معنـى سـائر یشـبه فیـه (
  :الثاني باالول، ومنه قول كعب زهیر

  كانـــــــت مواعیـــــــد عرقـــــــوب لنـــــــا مـــــــثال
  

ـــــــــــــلومـــــــــــــا    ـــــــــــــده اال األباطی   )٦١(مواعی
  

  .فمواعید عرقوب علم في كل ما ال یصح من المواعید
  .)٦٢( )ومنه التمثال ألنه یشبه الصورة، والذي قد یوضع موضع الجمع

  :~في قوله وقد جاء اللفظان 
ه وامثالهُ ( رَ   .١١٧/ ١) ِعبَ

  : المحكم والمتشابه
  :ذكر الغزالي ان المحكم یرجع إلى معنیین

المكشوف المعنى الذي ال یتطرق الیه إشكال واحتمال، والمتشابه مـا  :أحدهما((

                                         
 .٢/١٧٦ینظر منهاج البراعة  )٥٩(
 .١٧البقرة  )٦٠(
 .١٣دیوان كعب بن زهیر ص )٦١(
 .١١٦/ ١مجمع البیان  )٦٢(



 ١٠٣

  .تعارض فیه االحتمال
ان المحكم ما انـتظم وترتـب ترتیبـًا مفیـدًا امـا علـى ظـاهر أو علـى تأویـل : الثاني

ــم یكــن فیــه متنــاقض ومختلــف وامــا المتشــابه، فیجــوز ان یعبــر بــه عــن االســماء  مــا ل
  .)٦٣( ))المشتركة كالقرء

ةٌ  ان المتشـابه كقولـه تعـالى )٦٤(كـر ابـن ابـي الحدیـدوقـد ذ ـاِظرَ ـا نَ َ بِّه ـى رَ َل  ،)٦٥(ِإ
: فـي قولـه ~وقـد ذكرهمـا امیـر المـؤمنین ، )٦٦(ُقْل ُهوَ اللَّهُ َأَحـدٌ  ومحكمة قوله تعالى

  .لوصف منزلة الرسول في بیان التنزیل
ههُ (   .١١٧/ ١) محكمه ومتَشابَ

  :والعام الخاص
الخاص من قولهم خصـه : (متان مرة واحدة، قال الزمخشرياستعملت هاتان الكل

ــه بــي خصــوص وخصوصــیة. بكــذا واختصــه وخصّصــه، فــاختص بــه وتخصــص . ول
  .)٦٧( )وهذا خاصني، وهم خاصتي، وقد اختصصت بنفسي

فالخاص على هذا المعنى المنفـرد بالشـيء، والخـاص فـي اصـول الفقـه كـل لفـظ 
بالمسـمى مــا وضــع اللفــظ لــه عینــًا كــان أو وضـع لمســمى معلــوم علــى االنفــراد والمــراد 

والعــام مــأخوذ مــن  )٦٨(معنــى عرضــًا ومــا االنفــراد اختصــاص اللفــظ بــذلك المســمى بــه
، فهـــو اللفـــظ الـــذي وضـــع )٦٩(المعلـــوم وهـــو الشـــمول یقـــال مطـــر عـــام اذا عـــمّ االمكنـــة

لمعنـى واحــد علــى ســبیل الشــمول واالســتغراق لجمیــع افــراده مــن غیــر حصــر فــي عــدد 
  .)٧٠(معین

                                         
  .١/٦٨ینظر المستصفى  ٦٣)(
 .١١٧/ ١ینهج شرح نهج البالغة  )٦٤(
  .٢٣القیامة  )٦٥(
  .١االخالص  )٦٦(
 .١/٢٢٣اساس البالغة  ٦٧)(
 .١٧٧وینظر اصول الفقه االسالمي ص  ٧٥/ ٢ینظر دستور العلماء  )٦٨(
 .٢٩٤/ ٢ینظر دستور العلماء  ٦٩)(
 .٢١ینظر اصول الفقه االسالمي ص  )٧٠(



 ١٠٤

الخصـوص یكـون فیمـا یـراد بـه بعـض (وقد فرق ابو هـالل العسـكري بینهمـا بـأن 
مـاینطوي علیـه لفظـه بالوضـع، والخـاص مــا اخـتص بالوضـع ال بـإرادة، وقـال بعضــهم 
الخصـوص مـا یتنــاول بعـض مایتضـمنه العمــوم أو جـرى مجـرى العمــوم مـن المعــاني، 

العمــوم  لفــظ مشــترك تقــع وامــا العمــوم ممــا اســتغرق مایصــلح ان یســتغرقه وهــو عــام، و 
علــى المعــاني والكــالم، وقــال بعضــهم الخــاص مــا یتنــاول امــرًا واحــدًا بــنفس الوضــع، 

  .)٧١( )والخصوص ان یتناول شیئًا دون غیره وكان یصح ان یتناوله وذلك الغیر
ــيِّ  ومثــل الخــاص كقولــه تعــالى لنَِّب ا لِ َ ْفَســه ــْت نَ َهبَ ْن وَ ــًة ِإ ِمنَ ؤْ َأةً مُ ــرَ امْ ــ، )٧٢(وَ ا وهن

ةَ  والعام كقوله تعالى. الحكم خاص بالمرأة المؤمنة َال وا الصَّ َأِقیمُ   .)٧٣(وَ
  .فالحكم عام لسائر المسلمین

  :~وقد جاء كال المعنیین في قوله 
ةُ (   .١١٧/ ١) خاّصُة وعامّ

  :الرخصة والعزیمة
الیســر : اســتعملت كــل كلمــة منهمــا مــرة واحــدة فــي نهــج البالغــة والرخصــة لغــة

  .)٧٤(ند االصولیین مقابل للعزیمةوالسهولة، وع
العزیمـة مــا : عــدة اقـوال لألصـولیین فـي تفســیرها منهـا ان) ٧٥( التهـانويوقـد ذكـر 

لـزم العبـاد بأیجــاب اهللا تعـالى كالعبـادات الخمــس ونحوهـا، والرخصـة مــا وسـع للمكلــف 
 فعلــه لعــذر فیــه مــع قیــام الســـبب المحــرم فاختصــت العزیمــة بالواجبــات وخــرج النـــدب

  .ة عنها من دخول في الرخصةوالكراه
وهناك من عّد الحصر فیهمـا قـال الرخصـة مـا شـرع مـن االحكـام لعـذر مـع قیـام 

  .االمحرم لوال العذر، والعزیمة بخالفهم

                                         
 .٤٥-٤٤الفروق اللغویة ص  )٧١(
  .٥٠االحزاب  )٧٢(
  . ٤٣البقرة  )٧٣(
 .٤٢-٣/٤١اصطالحات الفنون  ینظر كشاف )٧٤(
 .ن.ینظر م )٧٥(



 ١٠٥

اح نهج البالغة ان العزائم االحكام التي الیجـوز مخالفتهـا بحـال  )٧٦(كما ذكر شرْ
َ  قـال تعـالى من االحوال، مثل وجوب االعتقاد واالقرار بالتوحید كما ـه َل مْ َأنَّـهُ َال ِإ ـاْعَل فَ

ــه الَّ اللَّ ــان لقیــام (٧٧) ِإ ــالرخص مــا یجــوز مخالفتــه واذن فــي تركــه فــي بعــض االحی وب
  .الداعي إلى المخالفة كأكل المیتة
  : ~وقد جاء اللفظان في قوله 

خصِه وعزائمهِ (    .١١٧/ ١) رُ
  :الناسخ والمنسوخ

  .ورد من هذه المجموعة كلمتان
أو الرفـــع أو التبـــدیل، أو النقـــل، أو  )٧٨(مـــاء اللغـــة النســـخ بأنـــه االزالـــةعـــرف عل

التحویل، مثل نسخت الشمس الظل أي ازالته، وحلت محله، أي حصل ضوء الشمس 
  .)٧٩(محل الظل فالنسخ ازالة ما كان ثابت

وقد ذكر البغـدادي ان القـول بنسـخ الشـمس الظـل، أي ازالتـه، وحلـت محلـه، أي 
الظــل هــو المعنــى الــذي یــدخل ضــمن الناســخ والمنســوخ فــي  حــل ضــوء الشــمس محــل

  : ~القرىن وكل اللفظین جاء في قول أمیر المؤمنین 
  . ١/١١٧) ناسخهُ ومنسوخهُ (

وعلــى هـــذا فالنســخ لفـــظ مشــترك، والمقصـــود الــذي یكـــون فــي القـــرآن هــو الـــذي 
  :بقوله: بمعنى الرفع واالزالة، وحده

الثابت بالخطـاب المتقـدم علـى وجـه لـواله  انه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم(
  ).لكان ثابتًا به مع تراخیه عنه

الــذي یكــون فــي اللغــة بعنــى االزالــة والنقــل، ) المنســوخ(ویســمى الحكــم المرفــوع 
  .)٨٠(وشرعًا ورود دلیل شرعي متراٍخ عن دلیل شرعي مقتٍض خالف حكمه

                                         
 .١/١٧١ابن ابي الحدید في شرح نهج البالغة . ١٨١-٢/١٨٠الخوئي في منهاج البراعة  ٧٦)(
 .١٩محمد  )٧٧(
 . ٣٥٦، كلیات ابي البقاء ص )نسخ(مادة  ٦١/ ٣ینظر لسان العرب  )٧٨(
 .١١ینظر الناسخ والمنسوخ ص )٧٩(
 .٣٥٦/ ٣دستور العلماء  ، وینظر٦٩/ ١ینظر المستصفى  ٨٠)(



 ١٠٦

  املبحث الثالث
  الفاظ الكفر والشرك وما یتعلق بهما

  وع االلفاظجدول شی
   :الكفر والشرك وما یتعلق بهما الفاظ

  اعدد مرات استعماله    الكلمة
  ٦    الُجْحد
  ٦    المنافق

  ٥    ُكْفر
  ٥    كافر

  ٤    الشُّرك
  ٢    َكْفرة 
  ١    تكفروا

  ١    كافرون
شرك    ١    المُ

  ١    المشركون
  ١    فاِسق
  ١    فّساق
  ١    فُْسق

لِحدون   ١    المُ
  



 ١٠٧

  :الجحد
  .هذه المجموعة الداللیة ست كلماتمجموع الفاظ 

الجحــد مصــدر َجْحــدت، وهــو انكــار الشــيء مــع العلــم بــه أو انكــارك بلســانك مــا 
  :قال تعالى. هو نفي ما في القلب ثباته، أو اثبات ما في القلب: تستیقنه وقیل
 ْم ُ فُُســه ا َأنْ َ تْه نَ قَ یْ اْســتَ ــا وَ َ ه َجَحــُدوا ِب ــد )٨١(وَ : حـــدرجــل یج: بفعــل ذلــك ویقــال وتجحَّ

  .)٨٢(قلیلة النبت: شحیح قلیل یظهر الفقر، وارض جحد
وقــــد جــــاء الجحــــد بمعنــــى انكــــار اهللا عــــز وجــــل مــــع العلــــم بــــه فــــي قــــول أمیــــر 

  : ~المؤمنین
  .١٣/١٤٦) وجاحدوا اهللا على ما صنع بهم(

  :وقوله
  .٩/١٠٣) )٨٣(ولیقروا به إذ جحدوه(

  :المنافق
  .ي نهج البالغة ست مراتوهو من االلفاظ التي بلغ عدد مرات استعمالها ف

والنفاق في اللغة مأخوذ من نافقاء الیربوع وهـو جحـر مـن جحـوره یخـرج منـه اذا 
اخذ علیه الحجر الـذي دخـل فیـه، فیقـال قـد نفـق ونـافق، شـبه بفعـل الیربـوع، النـه منـه 

  .)٨٤(بالعقد
وهــو اســم اســالمي لــم تعرفــه العــرب بــالمعنى المخصــوص بــه، وهــو الــذي یســتر 

مـــن اســماء جحـــرة الیربـــوع (ایمانـــه، وان كــان اصـــله فـــي اللغــة معروفـــًا  كفــره، ویظهـــر
  .)٨٥( ))النافقاء(

                                         
  .١٤النمل  ٨١)(
، وینظــر تفســیر ١/٢٧٣، وینظــر كشــاف اصــطالحات الفنــون ٥٠ینظــر اصــالح المنطــق ص ٨٢)(

 .٢٨-٢٧غریب القرآن ص
 ).جحد(ینظر معجمنا مادة  )٨٣(
 .٢٥٠-٢٤٩، وینظر غریب الحدیث ص ٢٩ینظر تفسیر غریب القرآن ص )٨٤(
  .١/٣٠١المزهر  وینظر. ١٩٢-١٩١لیس في كالم العرب ص )٨٥(



 ١٠٨

ــــى فـــــ  ــــى هــــذا المعن ــــاق اظهــــار (وعل باللســــان وكتمــــان الكفــــر فــــي  اإلیمــــانالنف
فهـــو المنـــافق، وقـــد جـــاء فـــي قـــول أمیـــر  اإلیمـــانوان الكـــافر الـــذي یظهـــر  )٨٦()القلـــب

  : ~المؤمنین
ُت الدنیا بجمَّا(  بْ   .١/٢٩٨) تها على المنفاق على ان یحبني مااحبنيولو َصبَ

فقـــد اســـتعمل المنــــافق واراد  ~وقـــد اتســـعت داللـــة النفـــاق عنــــد امیـــر المـــؤمنین 
  :في قوله )٨٧(االحمق
  .٢٨/ ١٠) وان قلب المنافق من وراء لسانه(

ــــا یریــــده  فكــــل مــــن المنــــافق واالحمــــق یشــــتركان فــــي ان كــــًال منهمــــا الیعبــــر عمّ
ـــ ـــا یریـــده بتـــدبر وتفكـــر، فالمنـــافق الیعبـــر عمّ ا یكتمـــه مـــن الكفـــر واالحمـــق الیعبـــر عمّ

تجســـیدًا رائعـــًا لهـــذا المعنـــى العمیـــق وبهـــذا التشـــبیه  ~فجـــاءت عبـــارة أمیـــر المـــؤمنین 
  .الدقیق

  :الكفر ،الكافر
بلغ مجموع الفاظ الكفر اربع عشرة لفظة وكان اكثر الفاظ هذه المجموعة شیوعًا 

  .استعماله خمس مرات اذ بلغ عدد مرات) الكفر(لفظ 
واصــل الكفــر مــن ) ویفــتح اإلیمــانضــد : الكفــر بالضــم(جــاء فــي تــاج العــروس 

كفــر : (الكفــور، والكفــران بضــمهما، ویقــال(الكفــر بــالفتح مصــدر كفــر بمعنــى الســتر، 
  .)٨٨( )یكفرها، من باب نصر) بنعمة اهللا

◌َ النـه یسـتر مـا  اظهـره نـور والكافر من الكفر وهـو السـتر وقـد سـمي اللیـل كـافرًا
النهار، واطالقه على الكافر من جهة ستره ما انعم اهللا به علیه من المعـارف واالنـوار 
االلهیـــة والـــنعم الجلیـــة والخفیـــة، وفـــي لســـان الفقهـــاء یطلـــق الكـــافر علـــى جاحـــد الـــرب 

                                         
 .٣/٤١٦دستور العلماء  )٨٦(
 .١/٣٩٨ینظر شرح نهج البالغة  ٨٧)(
 .١٤/٥٠تاج العروس  )٨٨(



 ١٠٩

  .)٨٩(ومنكره، وعلى منكر ما علم ثبوته ضرورة من دین االسالم
  : قوله وقد جاء المعنى في ستر النعمة اهللا في

  .٨/٣١٢) أو غنیًا بدل نعمة اهللا كفراً (
  :استعماًال مجازیًا في قوله) الكفر( ~كما استعمل امیر المؤمنین 

  .١٨/٣١٢  ))٩٠(غیرة المرأة كفر(

  :ركـالش
بلـــغ عـــدد مـــرات اســـتعمالها فـــي نهـــج البالغـــة ســـت مـــرات مـــع لفظـــي المشـــرك 

  .والمشركین
، وشـاركته، واشـتركوا، وتشـاركوا، َشِرْكته فیـه ا: (والشرك مأخوذ من قولهم ْشـرَكُكهُ

  .وشِرك، واشركه االمر. ةهو شریكي، وهم شركائي، ولي فیه شركةٌ 
  .)٩١( )واشرك باهللا تعالى، وهو من اهل الشرك
ـِه  :قـال تعـالى )٩٢(فالمشـرك بـاهللا هـو ان یجعـل لـه شـریكاً  اللَّ ُهمْ ِب ـرُ ِمُن َأْكثَ ـؤْ ُ ـا ی مَ وَ

ْشــِرُكوَن  ُهــمْ مُ الَّ وَ ان ســبب نــزول هــذه االیــة ماقالــه ابــو : )٩٤(وقــد ذكــر القرطبــي )٩٣(ِإ
عبیدة ان الجاهلیـة كانـت تلبیـتهم لبیـك الشـریك لـك االشـریك هـو لـك تملكـه ومـا ملـك، 

  فنزلت هذه االیة فقد كانوا یجعلون االصنام شریكه هللا عز وجل فشركهم ظاهر بیّن؟
م یعـرف االبعـد نـزول لـ(وعد خلیل ابو عـودة مصـطلح المشـرك مصـطلحًا قرآنیـًا 

القـــرآن وهـــذا بـــدیهي الن عقیـــدة التوحیـــد التـــي تقابلهـــا عقیـــدة الشـــرك لـــم تكـــن معروفـــة 
وهـذا یعنـي ان الشـرك . لدیهم، على حین كانت عبادة االصنام واالوثـان شاسـعة بیـنهم

                                         
، وینظــــر اصــــالح المنطــــق ٢/٢٦٢، وینظــــر منهــــاج البراعــــة ٣/١١١ینظــــر دســــتور العلمــــاء  )٨٩(

ــــــب الحــــــدیث ١٢٧-١٢٦ص ــــــب القــــــرآن ٢٤٨-١/٢٤٧، وینظــــــر غری ، وینظــــــر تفســــــیر غری
 .٢٨ص

  ).كفر(دة ینظر معجمنا ما )٩٠(
 .١/٤٨٩اساس البالغة  ٩١)(
 .٢٧ینظر تفسیر غریب القرآن ص  )٩٢(
  .١٠٦یوسف  )٩٣(
 .١٢٨-١/١٢٧، وینظر جامع السعادات  ٩/٢٧٢ینظر الجامع الحكام القرآن   )٩٤(



 ١١٠

وهــذا یعنــي ان العبــادة لالصــنام ) ٩٥( )كــان معروفــًا عملیــًا ولــم یكــن معروفــًا اصــطالحاً 
ة، من غیر ان یكون هناك معبـود بحـق یعبـد وهـو اهللا عـز وجـل، فلمـا جـاء كانت قائم

القــرآن الكــریم ودعــا إلــى عبــادة اهللا الواحــد االحــد، نهــى عــن عبــادة االوثــان واالصــنام، 
فصار مصطلح المشرك باهللا مصطلحًا بـالمفهوم اإلسـالمي الـذي یـدخل ضـمن عقیـدة 

  .التوحید
محمد ابن ابـي بكـر حـین قلـده  إلىعهد من : ~وقد جاء لفظ المشرك في قوله  

، اما المؤمن فیمنعـه اهللا بایمـان وامـا (مصر  اني ال اخاف على امتي مؤمنًا وال مشركًا
  .١٥/١٧٠) المشرك فیقمعه اهللا بشركه

ــه ــدعوة إلــى الصــلح  ~ كمــا جــاءت كلمــة المشــرك بصــیغة الجمــع فــي قول فــي ال
وقـــد لــزم ذلـــك . (ود واالمــن للــبالد والســلم اذا دعــا الیـــه العبــد لمــا فیـــه مــن دعــة الجنـــ

  .١٠٦/ ١٧) المشركون فیما بینهم دون المسلمین

  :رةـكف
، ة والكفــرة، بــالفتح، واحــد الكفــراتمــرتین فــي نهــج البالغــ) كفــرة(اســتعملت كلمــة 

  : ~كالضربة واحدة الضربات وقد جاء في قوله
  .٩/١٣٧ )یموتون على الكفرة(

  : ~المضارع في قوله  بصیغة الفعل) تكفروا(كما جاءت كلمة 
  .١٠/١٠) \ولكن اخف علیكم ان تكفروا ِفيَّ برسول اهللا (

  : رینـكاف
جمـع كـافر، ) تكفـرون(بلغ عدد مـرات اسـتعمالها فـي نهـج البالغـة مـرة واحـدة و 

  :~كما جاء في قوله 
  .٢/١٥٨) واهللا لقد قاتلتم كافرین( 

  

                                         
 .٢٧٤التطور الداللي بین لغة الشعر والقرآن الكریم ص  )٩٥(



 ١١١

  :المشرك، المشركون
  ).الشرك(وردت دراستها مع كلمة 

  :  فساقالسق، ف
  .بلغت الفاظ هذه المجموعة الداللیة خمس كلمات

، : خـرج وتقـول: یقال فسق عن امـر اهللا(قال الزمخشري  رًا كـان یزیـد فسـیقًا ِضـمیّ
  .ولم یكن للمؤمنین امیرًا او وفسقت الركاب عم قصد السبیل جارت

  :قال رؤبة
ـــــــــي نجـــــــــد وغـــــــــور غـــــــــائرًا    یهـــــــــوین ف

  

  فواســـــــــــــقًا عـــــــــــــن قصـــــــــــــدها جـــــــــــــوائرا  
  ج

  .)٩٦( )وفسقت الرطبة عن قشرها، والفأرة عن حجرها خرجت
فالفاسق من االلفاظ المعروفة في كالم العرب بداللته اللغویة لكن الخفاجي نقـل 
قول االنباري من انه لم یسمع في كالم الجاهلیة وال في شعرها، لفظ الفاسق، فتعجـب 

االنباري من داللة لقصده  من ذلك واستدل على وجوده بقول رؤبة، وان الذي نفاه ابن
  .الفاسق ضد الصالح البمعنى الخارج الن هذا المعنى كان معروفًا في العهد االول

  .)٩٧(الترك المر اهللا: والفسق والفسوق
وهـو النــازل بــین . الخــارج عــن امـر اهللا، بارتكــاب الكبیــرة( والفاسـق فــي الشـریعة 

  .)٩٨( )المنزلتین، أي بین منزلتي المؤمن والكافر
  .)٩٩(الفسق، الخروج عن الطاعة: قال الفراءو 

الفســق یقــع بالقلیــل مــن الــذنوب (ویــرى االصــفهاني ان الفســق اعــم مــن الكفــر فـــ
وبالكثیر لكن تعورف فیما كان كثیرًا واكثر ما یقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع واقـرّ 

ــه ثــم اخــل بجمیــع احكامــه او ببعضــه، واذا قیــل للكــافر االصــلي فاســق فأل اخــل  نــهب

                                         
  .٢/٢٠٠اساس البالغة ٩٦) (
  .١/١٤٤ینظر مجمع البیان  ٩٧)(
 .٢٦٩التطور الداللي بین لغة الشعر والقرآن الكریم ص  )٩٨(
 .٢/١٤٧معاني القرآن  )٩٩(



 ١١٢

هـو ارتكـاب الكبـائر واالصـرار (النه موجب الفسق )١٠٠( )بحكم مالزمه واقتضته الفطرة
، وســـمي الفاســـق فاســـقًا لخروجـــه عـــن طاعـــة اهللا، )١٠١( )علـــى الصـــغائر مـــن الـــذنوب

فالفسق اكثر عمومـًا فـي الداللـة مـن الكفـر الـذي یكـون تخصصـه فـي ارتكـاب الكبـائر 
  .باهللا تعالى اإلیمانالمتمثلة بعدم 

  :  ~وقد تجسد معنى الفسق في قول امیر المؤمنین
  .٩/٨٨) كأني انظر الى فسقهم وقد صحب المنكر فألفه(

، : وقوله   مجازًا
  .٧/١٩١ )وصار الفسوق حسباً (

  :وقوله في وصف اصحاب صفین بأنها الطائفة الفاسقة في قوله
  .١/٢٠٠) وفسق اخرون(

                                         
 .٣٨٠المفردات في غریب القرآن ص  ١٠٠)(
 .٢/١١القرآن والعقیدة  )١٠١(



 ١١٣

  :الملحدون
  .في نهج البالغة مرة واحدة) الملحدون(استعملت كلمة 

وااللحاد هو العدول عن االستقامة واالنحراف عنهـا ومنـه اللحـد الـذي یحفـر فـي 
جانب القبر خـالف الضـریح الـذي یحفـر فـي وسـطه، والملحـد هـو العـادل الجـائر عـن 

ا ، ومنه قول اهللا عز وجل)١٠٢(القصد نَ اتِ ْلِحُدوَن ِفي آیَ ِذیَن یُ نَّ الَّ   .)١٠٣(ِإ
  : بصیغة الجمع ~مؤمنینوجاء في قول امیر ال

حق مایبالي ما صنع الملحدون(   .١٧/١٤٦) واهللا انه لحق مع مُ
ان الكفر اسم یقع علـى : (وقد فرق ابو هالل العسكري بین الكفر وااللحاد بقوله

ضروب فمنها الشرك باهللا ومنها الجحـد للنبـوة ومنهـا اسـتحالل مـا حـرم اهللا وهـو راجـع 
ة، وااللحــاد اســم خــصَّ بــه اعتقــاد بعــض التقــدیم مــع الــى جحــد النبــوة، واصــله التغطیــ

اظهــار االســالم ولــیس ذلــك كفــر االلحــاد تــرى ان الیهــودي الیســمى ملحــدًا وان كــان 
كــافرًا وكــذلك النصــراني واصــل االلحــاد المیــل ومنــه ســمى اللحــد لحــدًا النــه یحفــر فــي 

د یكـون مرادفـًا فالكفر اعم مـن االلحـاد، وااللحـاد جـزء مـن الكفـر وقـ) ١٠٤( )جانب القبر
  .للنفاق

  

                                         
 .١/٢٥١ینظر غریب الحدیث  ١٠٢)(
 .٤٠فصلت  )١٠٣(
 .٨٩الفروق اللغویة ص  )١٠٤(



 ١١٤

  
  
  

  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  

  
  األلفاظ املخصوصة

  باحلياة اآلخرة وما يتعلق بها
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٥

  :الفاظ االخرة والروح وما یتعلق بهما -أ
  عدد مرات استعمالها    الكلمة
  ١٢    االخرة 
  ٧    الروح

  ٥    الوعد الوعید
  ٥    القیامة 
  ٥    الساعة
  ١    القارعة 
  ١    البعث
  ١    الجزاء
  ١    الَحشر

  ١    الصراط
  ١    النشور

  :الفاظ الشیطان -ب
  عدد مرات استعمالها    الكلمة

  ١٧    الشیطان 
  ٥    إبلیس
ن   ٢    الجِّ

  ١    الغرور
  ١    الخبیث

  
  
  
  
  



 ١١٦

  :الفاظ الجنة والنار -أ
  عدد مرات استعمالها    الكلمة
  ٨    النار
  ٧    الجنة

  ١    دار السالم
  ١    دار القدس

  ١    جنتانال
  ١    الجنات
  ١    الِجنان
  ١    جهنَّم 
حیم   ١    الجَّ

  :الفاظ المالئكة -أ
  عدد مرات استعمالها    الكلمة

  ٦    المالئكة 
  ٥    الوحي
  ١    سائق
  ١    شاهد
  ١    شهید

  ١    اولو اجنحة
  
  
  
  
  
  



 ١١٧

  :الفاظ القبور -أ
  عدد مرات استعمالها    الكلمة

  ١    االجداث  
  ١    القبور

  ١    االرماس
  ١    اللحود
  ١    البرزخ
  ١    الكفان
  ١    الرفات

  ١    اعواد المنایا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٨

  :الفاظ االخرة والروح وما یتعلق بهما - أ

  :اآلخرة
  .اثنتي عشر مرة في نهج البالغة) اآلخرة(استعملت كلمة 

، فــاذا اطلقــت لفــظ اآلخــرة فهــو صــفة )١()هــي دار البقــاء، صــفة غالبــة(واآلخــرة 
ة الن الصـفة البـد مـن موصـوف، وقـد وصـفت بـاآلخرة لتأخرهـا عـن الـدنیا، لدار اآلخر 

  . )٢(وكما سمیت دنیا لدنوها من الخلق وقیل لدنائتها
جســمانیًا او روحانیــًا  أيان اآلخــرة تطلــق علــى المعــاد مطلقــًا  )٣( التهــانويویــرى 

  ).البرزخ(مستدًال على ذلك بلفظ 
ةِ  ل اهللا عـــز وجـــلقــول ابـــي عبیـــدة فـــي قــو  )٤(كمــا نقـــل الـــرازي ـــَدارُ اآلِخـــرَ َل  وَ

  .فأضاف الدار إلى اآلخرة أي اضاف الصفة إلى الموصوف
  : ~كما جاء في قول امیر المؤمنین 

  .١٤/٢٧)فذا انت قد خسرت دار الدنیا ودار اآلخرة(
  :~وجاء لفظ اآلخرة منفردًا في قوله 

ا قلیل لم یزل(   .٧/١٠٥) وكان ما هو كائن من االخرة عمّ

  :وحالر 
فـي القـرآن ) الـروح(استعملت الكلمة سبع مرات في نهج البالغة وقـد جـاء لفظـه 

  .)٥(الكریم لعدة معانٍ 
  :الروح االنسانیة ~والذي جاء منها في قول االمام 

  .٦/٢٧٥) والروح مرسٌل في فینة االرشاد(

                                         
  .٤/١٤لسان العرب )١(
 .١/٨٥ینظر مجمع البیان  )٢(
 .١/٩٨ینظر كشاف اصطالحات الفنون  )٣(
 .١٤٢ینظر الزینة ص )٤(
 .٣/٢٧ینظر كشاف اصطالحات الفنون  )٥(



 ١١٩

اللطیفــة العالمــة المدركــة مــن (والــروح االنســانیة كمــا عرفهــا الســید الشــریف بأنهــا 
االنسان، الراكبة على الروح الحیواني نـازل فـي عـالم االمـر، تعجـز العقـول عـن ادراك 

  .)٦( )كنهه، وتلك الروح قد تكون مجردة وقد تكون منطبعة في البدن
  .والروح تَُذكر وتُؤنَث كما یتضح من التعریف

ممــا جعـــل العبــاد بعظمتـــه مــع التـــیقن (امــا حقیقــة الـــروح فــال احـــد یعلمهــا وهـــي 
یـتُمْ ِمـْن بدلیل قوله تعالى بوجوده ـا ُأوِت مَ بِّـي وَ ِر رَ وُح ِمْن َأمْ وِح ُقْل الرُّ ونََك َعْن الرُّ ْسَأُل یَ وَ

الَّ َقلِیالً    :~، كما جاء هذا اللفظ جمعًا على االرواح في قوله )٨())٧( اْلِعْلِم ِإ
  .٦/٢٦٠) مالي اراكم اشباحًا بال ارواح، وارواحًا بال اشباح(

  :، الموعد، المعاد، المیعادالوعد الوعید
الوعـــد، الوعیـــد ، الموعـــد، المعـــاد، : ~مـــن االلفـــاظ التـــي ذكرهـــا امیـــر المـــؤمنین 

  .المیعاد، وقد بلغ عدد مرات ورود استعمالها في نهج البالغة خمس مرات
مصادر وعدته : ان الوعد والموعد والوعید والعدة والموعدة )٩(وقد ذكر الطبرسي
لــى مفعــولین یجــوز فیــه االقتصــار علــى احــدهما كأعطــت قــال اعــده، ووعــدت یتعــدى إ

ـَن  تعالى مَ اُكمْ َجانَِب الطُّوِر اَألیْ اَعْدنَ وَ والعـدة والوعـد قـد ) مفعـول ثـان(فجانـب ). ١٠(وَ
یكونان اسمین والوعد في الخیر والوعید في الشر ویجمع العدة على العدات وال یجمع 

ــــًا او  الوعــــد، والموعــــد قــــد یكــــون موضــــوعًا ووقتــــاً  ، والمیعــــاد الیكــــون اال وقت ومصــــدرًا
  .موضوعاً 

خبــر لمــا یعطــي مــن الخیــر، والوعیــد خبــر لمــا یعطــي مــن : كمــا ذكــر ان الوعــد
  .والمیعاد بمعنى الوعد. الشر هذا اذا فصل، فأن اجمل وقع الوعد على الجمیع

  :~وقد جاء الوعید بقوله . فكل من الوعید والمیعاد بمعنى الوعد

                                         
 .٢/١٤٥، وینظر دستور العلماء ٦٥التعریفات ص )٦(
  .٨٥االسراء  )٧(
 .١٩-٣/١٨ینظر كشاف اصطالحات الفنون  )٨(
 .١١/٨٥، ٣/١٨ینظر مجمع البیان  )٩(
  .٨٠طه  ١٠)(



 ١٢٠

  .١٣/١١٠) وخیفة الوعد(
  :~والوعید في قوله  

  .٦/٣٥٠) وقدم الیكم بالوعید وانذركم بین یدي عذاب شدید( 
  :~وجاء المیعاد في قوله 

  .١٣/٤٤) الذي صدق في میعاده(
  :~ولفظ المعاد في قوله 

  .٦/٢٤٩) ویقفوا على مثل الجْسر من ذكر معادهم(

  : القیامة
ـــظ اآلخـــرة  ـــي جـــاءت مرادفـــة للف ـــاظ الت ـــغ عـــدد مـــرات ) القیامـــة(مـــن االلف وقـــد بل

  .استعمالها في نهج البالغة خمس مرات
مصدر اال انـه صـار كـالعلم علـى وقـت بعینـه وهـو الوقـت الـذي یبعـث (والقیامة 

تقـول قـام یقـوم قیامـًا . اهللا عز وجل فیه الخلـق فیقومـون مـن قبـورهم إلـى إلـى محشـرهم
  .)١١( )وقیامه مثل عاد یعود عیادًا او عیادة

  :~في قوله كما جاء 
  .١٠/٢١١) فأن الغایة القیامة(

  :الساعة
مرادفــة للفــظ القیامــة وقــد بلــغ عــدد مــرات اســتعمالها فــي ) الســاعة(جــاءت كلمــة 

  :~نهج البالغة خمس مرات كما جاء في قوله 
  .٧/١٨٧) ویبادر بهم الساعة ان تنزل بهم(

ر المفسرین ، او وقت قیام الناس في الحشر عن اكث)١٢(والساعة هي یوم القیامة
  .)١٣(وقیل هو وقت فناء الخلق عن الجبائي

  :الحساب
                                         

 .٩/٧٥لبیان ینظر مجمع ا )١١(
 .٦٣ینظر نهج البالغة ص  )١٢(
 .٩/٧٥ینظر مجمع البیان  )١٣(



 ١٢١

الحسـاب (و) الحسـاب(تتعلـق بـاآلخرة  ~مـن االلفـاظ التـي ذكرهـا امیـر المـؤمنین 
  .)١٤( )وعدَّك الشيء: والحسابة

  .)١٥(وهو مصدر كالمحاسبة
  في وصف الخلق : ~وقد جاء في قوله 

  .٦/٢٥٢) وممیزون حساباً (
ى وهذا من قوله تعالى ةٌ ِوْزرَ ُأْخرَ اِزرَ َال تَِزرُ وَ   .)١٦(وَ

  .)١٧(ومعناه كل یحاسب على عمله منفصًال عمن سواه
  .اربع مرات في نهج البالغة) الحساب(وقد استعملت كلمة 

  :القارعة
هـي الخطـب ) القارعـة(و ) القارعـة(من االلفاظ التي جـاءت مرادفـة لفـظ القیامـة 

الصفات التي انزلت منزلة االسماء الموصـوفة الذي یقرع من ینزل به، وهذه من قبیل 
  .)١٨(لشیوعها وكثرة استعمالها كانائبة والقاصعة والعاقبة ونحو ذلك

كمــا ذكـــر الـــدكتور صـــبحي الصـــالح ان القارعـــة داهیـــة المـــوت او القیامـــة تـــأتي 
  :~كما جاء في قوله  )١٩(بغتةً 

  .٢/١٧٤) وال نتخوف قارعة تحل بنا(

                                         
 .١/٣٢٠ینظر لسان العرب  )١٤(
 .٢/٢٠٢ینظر مجمع البیان  )١٥(
  .١٦٤االنعام  )١٦(
 .٥٩١ینظر نهج البالغة ص )١٧(
 . ٧٥/ ٩مجمع البیان ینظر )١٨(
 .٦٦٤ینظر نهج البالغة ص )١٩(



 ١٢٢

  :البعث
وقـــد ورد اســـتعمالها فـــي نهـــج  ~لتـــي ذكرهـــا امیـــر المـــؤمنین وهـــي مـــن االلفـــاظ ا

البالغة مرة واحدة في نهج البالغة مرة واحدة واصل البعث االرسال، بعثـه یبعثـه بعثـًا 
  .)٢٠(وابتعثته ایضًا أي ارسله فانبعث

البعـث اثـارة الشـيء مـن محلـه، ومنـه یقـال بعـث فـالن راحلتـه، : (وقال الطبرسـي
للســیر وبعثـُت فالنـًا لحــاجتي اذا اقمتـه مـن مكانــه الـذي هـو فیــه اذا اثارهـا مـن مركبهـا 

للتوجــه الیهــا، ومنــه یقــال لیــوم القیامــة یــوم البعــث، یــوم یثــار النــاس فیــه مــن قبـــورهم 
  .)٢١( )لموقف الحساب

ان البعث والمعاد والحشر بمعنى واحد، وهو ان یبعـث  )٢٢(وقد ذكر احمد نگري
جمــع اجــزاءهم االصــلیة ویعیــد االوراح الیهــا، كمــا اهللا تعــالى المــوتى مــن القبــور بــأن ی

  :~جاء في قوله 
  .٦/٢٥٢)ومبعوثون ارفاداً (

اَدى وهو من قوله تعالى  ا فُرَ ونَ ْد ِجْئتُمُ قَ َل   )٢٣(وَ

  :الجزاء
المكافأة علـى الشـيء : الجزاء(الجزاء و ~من االلفاظ التي ذكرها امیر المؤمنین 

  :ول الحطیئةجزا به وعلیه جزاء وجازاه وجزاء، وق
  من یفعل الخیر الیعدم جوازیه

  )٢٤( )الجزاء یكون ثوابًا ویكون عقاباً : وقال ابو الهیثم
  :~فالجزاء یكون مكافأة في الخیر وفي الشر، كما جاء في قوله 

  .٦/٢٥٢) ومدینون جزاء(
                                         

  .)بعث(مادة .١/٣٢٠ینظر لسان العرب  )٢٠(
 .١/٢٥٦مجمع البیان  )٢١(
 .١/١٥٩وینظر كشاف اصالحات الفنون . ٢٥٢ -١/٢٥١ینظر دستور العلماء  )٢٢(
  .١٩٤االنعام  )٢٣(
 .١/٣٨٣وینظر كشاف اصطالحات الفنون ) جزي(مادة  ١٥/٤٥٦لسان العرب  )٢٤(



 ١٢٣

ــه تعــالى ه وهــو قول ــرَ ا یَ ــرً ــاَل َذرٍَّة َخیْ ــْل ِمثْقَ ْعمَ ــْن یَ ــْل مِ  فَمَ ْعمَ ــْن یَ مَ ــاَل َذرٍَّة َشــرا وَ ثْقَ
ه رَ   .)٢٥(یَ

  .وقد ورد استعماله في نهج البالغة مرة واحدة

  :حشر، الحشر
وقــد ورد اســتعمالها فــي نهــج البالغــة  ~مــن االلفــاظ التــي ذكرهــا امیــر المــؤمنین 

المجمـع : والمحشـر. جمـع النـاس یـوم القیامـة: والحشـر. ومنه یوم المحشـر. مرة واحدة
  .)٢٦( )الذي الیه القوم

  .)٢٧(هو البعث والمعاد: وقیل الحشر
ان الحشر یطلق باالشـتراك اللفظـي كمـا هـو ظـاهر علـى  )٢٨( التهانويكما ذكر 

الجســماني والروحــاني فالجســـماني هــو ان یبعـــث اهللا تعــالى بــدن المـــوتى مــن القبـــور، 
  .والروحاني هو اعادة االرواح إلى ابدانها

  .واألجسام معًا في یوم القیامة وعندنا ان اهللا سبحانه وتعالى یحشر األرواح
ق ابـو هـالل العسـكري بـین الحشـر والجمـع بـأن  الحشـر هـو الجمـع مـع ( وقـد فـرّ

ــَدائِِن َحاِشــِریَن الســوق، والشــاهد قولــه تعــالى ــْث ِفــي اْلمَ عَ ابْ أي ابعــث مــن یجمــع  (٢٩)وَ
الســـحرة ویســـوقهم الیـــك، ومنـــه یـــوم الحشـــر، الن الخلـــق یجمعـــون فیـــه ویســـاقون إلـــى 

  .)٣٠( )قفالمو 
ان الجمـــع عنـــد شـــیوخه ثالثـــة، وكـــذلك عنـــد  )٣١(كمـــا ذكـــر ابـــو هـــالل العســـكري

الفقهـــاء، فكـــان الحشـــر یتنـــاول اكثـــر االعـــداد بـــدلیل الســـیاقة التـــي تكـــون لجمـــع كبیـــر 
  .فالحشر اعم من الجمع والجمع جزء من الحشر الذي یتضمن الجمع وزیادة

                                         
  .٨-٧الزلزلة  )٢٥(
 ) حشر(مادة  ٤/١٩٠لسان العرب  )٢٦(
 .٢/٣ینظر دستور العلماء  )٢٧(
 .٢/٣وینظر كشاف اصطالحات الفنون  )٢٨(
 .٣٦الشعراء  )٢٩(
 .١١٨-١١٧ینظر الفروق اللغویة  )٣٠(
 .١١٨-١١٧ینظر الفروق اللغویة  )٣١(



 ١٢٤

  :~وقد جاء لفظ المحشر في قوله 
  .٢/١٧٥) خوف المحشروأراق دموعهم (

حشــرت القــوم، : الحشــر مـن االضــداد النــه یقــال )٣٢(وقـد عــّد ابــو الطیــب اللغــوي
، اذا جمعتهم وسقتهم، ویوم الحشر یـوم القیامـة، الن الخالئـق یحشـرون  احشرهم حشرًا

اخبرنـا جعفـر بـن محمــد . وزعمـوا ان الحشـر ایضـًا المـوت.فیـه، أي یجمعـون ویسـاقون
االزدي قال، اخبرنا ابو حاتم، عـن ابـي زیـد االنصـاري قـال،  قال لنا محمد بن الحسن

اخبرنا قیس بن الربیع، عن سعید بن مسروق، عـن عكرمـة، عـن ابـن عبـاس فـي قـول 
ْت : اهللا عز وجل ُحوُش ُحِشرَ َذا اْلوُ إِ   .حشرها موتها: قال )٣٣(وَ

وهــذا یعنــي ان الحشــر یحمــل معنــى البعــث والمــوت، وهــو مــا یســمیه اللغویــون 
  .مشترك اللفظيبال

  :الصراط
وقــد ورد اســتعمالها فــي نهــج البالغــة  ~مــن االلفــاظ التــي ذكرهــا امیــر المــؤمنین 

  .مرة واحدة
  .)٣٤(والصراط الطریق الواضح، وسمي بذلك النه یسرط المارة التي یبتلعها

  :الصراط والسراط والّزراط الطریق، قال الشاعر(وقد جاء في اللسانان 
  مهــــــــرب اكـــــــرُّ علــــــــى الحـــــــرور بــــــــین

  

ـــــراط ـــــى وَضـــــح الصَّ   )٣٥( واحملهـــــمْ عل
  

  ).سراط(ان االصل فیه  )٣٦(كما ذكر الطبرسي
بـــثالث لغـــات، فمــــن قـــرأ بالســـین حجتـــه ان الســـین هــــي ) الصـــراط(وقـــد قرنـــت 

االصل، وال ینتقل عـن االصـل إلـى مـا لـیس بأصـل، وكـان ابـن عبـاس یقرؤهـا بالسـین 
  .هي لغة العربوقرأ الباقون بأشمام الزاي، وروي بالزاي، و 

                                         
 .١٩٤-١/١٩٣االضداد في كالم العرب  )٣٢(
  .٥التكویر  )٣٣(
 .٥٧-١/٥٦ینظر مجمع البیان  )٣٤(
  ).صراط(مادة  ٧/٣٤٠ینظر لسان العرب  )٣٥(
 .٥٧-١/٥٦ان ینظر مجمع البی )٣٦(



 ١٢٥

  .)٣٧(وقرأ الباقون بالصاد وحجتهم انها كتبت في جمیع المصاحف بالصاد
  .ولكن الشائع كتابتها بالصاد وقراءتها بالسین

   ~:وقد جاء هذا لفظ في قوله 
  .٦/٢٦٣) اعلموا ان مجازكم على الصراط ومزالق دحضه( 

  .لقان الصراط جسر جهنم وانه ممر لجمیع الخ )٣٨(وقد ذكر الساعدي
  :النشور

  .مرة واحدة في نهج البالغة) النشور(استعملت كلمة 
ـِه :قال الزجاج یقـال نشـرهم اهللا أي بعـثهم كمـا قـال تعـالى: (قال ابن منظور یْ َل إِ وَ

نشـر المیـت :لك المحیا والممات والیك النشور ویقال: حدیث الدعاء وفي )٣٩(النُُّشورُ 
فالنشـور  )٤٠( ) أي أحیـاه ومـن یـوم النشـورنشرًا نشورًا اذا عـاش بعـد الموت،وأنشـر اهللا

  .حیاة االموات بعد الموت وبعثهم من قبورهم للحساب
بعث الخلق اسم الخراجهم (وقد فرق أبو هالل العسكري بیم البعث والنشور بأن 

امن قبورهم إلى الموقف ومنه قوله تعالى  قَِدنَ رْ ا ِمْن مَ ثَنَ عَ ْن بَ   .)٤١(مَ
عـــوثین وظهـــور اعمـــالهم للخالئـــق ومـــن قولـــك نشـــرت والنشـــور اســـم لظهـــور المب

أنشــر اهللا المــوتى بــااللف ونشــرت الفضــیلة : اســمك ونشــرت فضــیلة فــالن اال انــه قیــل
  .)٤٢( )والثوب للفرق بین المعنیین

  .فالنشور من أنشر اهللا المیت احیاه
  :~وقد جاء هذا اللفظ في قوله 

  .٦/٢٤٩) وأزف النشور(

                                         
 . ٨٠ینظر حجة القراءات ص )٣٧(
 .٢٠٥ینظر العقائد اإلسالمیة ص  )٣٨(
  .١٥الملك  )٣٩(
 ).نشر(مادة  ٢٠٧ -٥/٢٠٦لسان العرب  )٤٠(
 .٥٢یس  )٤١(
 .٢٢٢الفروق اللغویة ص )٤٢(



 ١٢٦

  :لق بهالفاظ الشیطان وما یتع -ب
بلغــت ألفــاظ هــذه المجموعــة الداللیــة أربعــة وعشــرین لفظــًا وكــان اكثرهــا شــیوعًا 

  .حیث استعملت سبع عشرة مرة) الشیطان(كلمة 
والشیطان في اللغة هو كـل عـات متمـرد مـن الجـن واالنـس والـدواب ولـذلك جـاء 

عال مـن شـطن اذا بعـد، وقیـل هـو )شیاطین الجن واالنس(في القرآن  فعـالن ، ووزنه فَیْ
  .)٤٣(من شاط یشیط اذا هلك

  .ویرى الطبرسي ان القول االول هو االصح، ألنه شاطن بمعناه
أراد . أیمــا شــاطن عصــا عكــاه \قــال امیــة بــن ابــي الصــلت یــذكر ســلیمان النبــي 

  .)٤٤(أیما شیطان
  :  ~وقد جاء في قوله

  .١/١٣٦) كاِمَن في كسره )٤٥(فأن الشیطان(
  :ابلیس

وقــد اختلــف فــي لفــظ . مــس مــرات فــي نهــج البالغــةخ) ابلــیس(اســتعملت كلمــة 
  :ابلیس على قولین

ـــه الجـــوالیقي ـــذي ذهـــب الی ـــق  )٤٦(القـــول االول ال ـــي وان واف ـــیس لـــیس بعرب ان ابل
نـــه، اذ لـــو كـــان عربیـــًا لصـــرف قولـــه بتســـمیة الرجـــل ) ابلـــیس( الرجـــل اذا انقطعـــت مجَّ
  .الیصرف) إبلیس(بأنه یصرف في المعرفة و ) إجعیل(و) امریطِ (بـ

  .)٤٧(كما ذهب هذا المذهب ابو اسحق من انه لم یصرف النه اعجمي معرفة
  
  

                                         
 ).شیط(مادة  ١٣/٢٣٨ینظر لسان العرب  )٤٣(
 .٣٨-١/٣٧ینظر مجمع البیان  )٤٤(
 ).شطن(ینظر معجمنا  )٤٥(
 .٧١ینظر المعرَّب ص  )٤٦(
 )بلس(مادة  ٦/٢٩ینظر لسان العرب  )٤٧(



 ١٢٧

مــن ) افیعــل(هــو ) ابلــیس(مــن ان  )٤٨(الــذي ذهــب الیــه ابــو عبیــدة: القــول الثــاني
لُِسوَن  :ابلس الرجل اذا یئس قال تعالى بْ ِإَذا ُهمْ مُ ْغتًَة فَ اُهمْ بَ   .یائسون: أي )٤٩(َأَخْذنَ

ذهــب الیــه ابــن عبــاس فــي روایــة ابــي صــالح عنــه، مــا  )٥٠(كمــال نقــل ابــن قتیبــة
اهللا عـــز (فســماه ) منهـــا(یــئس: ولمــا لعنـــه اهللا وغضــب علیـــه ابلســمن رحمتـــه أي: قــال
  .ابلیس) وجل

  .ولم یصرف النه السميَّ له فاستثقل: وكان اسمه عزازیل قال
  .١/٩٧) اما ابلیس فتعصب على ادم الصله(

                                         
 .١/٣٨ینظر مجاز القرآن  )٤٨(
  .٤٤االنعام  )٤٩(
 .٢٣ینظر تفسیر غریب القرآن ص )٥٠(



 ١٢٨

  :نـالج
  .والتي وردت في نهج البالغة مرتین ~مؤمنین من االلفاظ التي ذكرها امیر ال

وا بـذلك الجتنـانهم عـن االبصـار  )٥١(ولد الجان: والجن وذكر ابن سـیده انهـم سـمّ
والجـان أبـو الجـن . )٥٢(وألنهم استجنوا من الناس فال یرون، والجمـع جنـاٌن، وهـم الجنـة

بـــاقر الجـــّن وهــو اســـم جمـــع كالجامـــل وال: والجـــان. خلــق مـــن نـــار ثـــم خلــق منـــه نســـله
  .)٥٣(الشیطان: والجان

ـًا السـتتارهم  )٥٤(كما ذكـر قتیبـة وا جنّ أن الجـن مـن االجتنـان، وهـو االسـتتار وسـمّ
وتشكل هذه الداللة نقطة التقاء بین الجن والمالئكـة مـن حیـث أن . عن ابصار االنس

الجـن مـن االضـداد فقـال تعنـي  )٥٥(كال منهما مستتر الیراه أحد، لـذلك عـّد الصـاغاني
  .)٥٦(الجن والمالئكة: الجّن 

  :كما ذهب بعض المفسرین في تفسیر قوله تعالى
 ِبِّه ِر رَ فََسَق َعْن َأمْ لِیَس َكاَن ِمْن اْلِجنِّ فَ بْ الَّ ِإ   .أي من المالئكة فََسَجُدوا ِإ

  :~وقد جاء هذا اللفظ في قوله 
ر لــه ملــك الجــن واالنــس، مــع النبــوة  ~لكــان ذلــك ســلیمان بــد داود ( الــذي ُســخِّ

  .١٠/٩٢) ظم الّزلفةوع

                                         
 ).جنن(مادة  ١٣/٩٦ینظر لسان العرب  )٥١(
 .ن.ینظر م )٥٢(
  ).جنن(مادة  ١٣/٩٦ینظر لسان العرب  )٥٣(
 .٢١ینظر تفسیر غریب القرآن ص )٥٤(
 .٢٢٦ینظر ذیل كتاب االضداد ضمن ثالث كتب في االضداد ص  )٥٥(
 .٢١ینظر تفسیر غریب القرآن ص )٥٦(



 ١٢٩

  :رورـالغ
وقـد ورد اسـتعمالها فـي نهـج  ~ومن اسماء الشیطان التـي ذكرهـا امیـر المـؤمنین 

  .البالغة مرة واحدة
  .)٥٧( )سكون النفس إلى ما یوافق الهوى ویمیل الیه الطبع(والغرور یعني 

فكان الشیطان یغري البشرة بوسوسـته فكأنهـا صـفة غالبـة للشـیطان معروفـًا بهـا، 
  :~كما جاء في قوله 

  .٨/٢٨٧) وتاه بكمُ الغرور(

  :الخبیث
  :الشیطان بالخبیث في قوله ~كما سمى امیر المؤمنین 

  .١١/٣٢) لقد استهام بكم الخبیث(
  :الفاظ الجنة والنار -ت

  :النار
وقد استعملت في نهـج البالغـة  ثمـاني  ~من االلفاظ التي ذكرها امیر المؤمنین 

  .مرات
ان النــار هــو اســم العــذاب الــذي یعــذب اهللا بــه الكفــار فــي  )٥٨(وقــد ذكــر الــرازي

اُهمْ النَّارُ  :قال اهللا عز وجل. اآلخرة ْأوَ ِذیَن فََسقُوا فَمَ َأمَّا الَّ   .)٥٩(وَ
  : ~وقد جاء هذا اللفظ في قوله

  .١/٢٧٣) السبقة الجنة، والغایة النار(
  :ایضًا ان اسماء النار سبعة هي )٦٠(كما ذكر الرازي

  .السعیر، والحطمة، والجحیم، وجهنم، والهاویة، وسقرلظى، و 

                                         
 .٩٢التعریفات ص )٥٧(
 .٢/٢٠٦ینظر الزینة  )٥٨(
  .٢٠السجدة  )٥٩(
 .٢/٢٠٦ینظر الزینة  )٦٠(



 ١٣٠

ان النــــار جــــوهر مضــــيء حــــار محــــرق واصــــله مــــن  )٦١(كمــــا ذكــــر الطبرســــي
هـــي نــار اآلخـــرة، والتـــي یقصـــد بهـــا  ~ولكـــن النـــار المقصـــودة فــي قـــول االمـــام .النــور
  .اآلخرة

  :الجنة
اكثـر بلغ مجموع الفاظ هذه المجموعة في نهـج البالغـة تسـعة عشـر لفظـًا وكـان 

حیــث بلــغ عــدد مــرات اســتعمالها فــي نهــج البالغــة ثمــاني ) الجنــة(االلفــاظ شــیوعًا لفــظ 
  .مرات

ـــان وهـــو الســـتر لتكـــاثف  ـــدار اآلخـــرة، مـــن االجتن ـــي ال ـــة هـــي دار النعـــیم ف والجن
اشـجارها وتظلیلهــا بالتفـاف اغصــانها وسـمیت، بالجنــة وهـي المــرة الواحـدة مــن مصــدر 

، فكأنما ستره واحدةٌ    : انشد لبید ، و )٦٢(لشدة التفافها واظاللها جنَّة جنًا
ة   درى بالیسارى َجنَّة عبقریّ

لَق القوادمِ                                    َسطَّعة االعناق بُ   .)٦٣(مُ
ان الجنة البستان من النخل والشجر، واصلها مـن السـتر  )٦٤(كما ذكر الطریحي

  .كأنها لتكاثفها والتفاف اغصانها سمیت بالجنة
لجنـة علــى هـذه المعــاني اصـلها مــن الســتر والخفـاء وهــي كلمـة موجــودة اصــًال فا

ـــف  ـــب علیهـــا هـــو البســـتان الكثی ـــى الغال ـــرآن الكـــریم، ولكـــن المعن ـــي الق ولهـــا داللتهـــا ف
االشجار، نظر لما یتعلق بالجنة من النعیم والجزاء االخروي الذي رسمت صورته في 

  :~القرآن الكریم وقد جاء في قوله 
  .١/٢٧٣) الجنة، والغایة النارالسبقة (

                                         
 .١/١١٧ینظر مجمع البیان  )٦١(
 .١٣/١٠٠ینظر لسان العرب  )٦٢(
  .٢٩٥شرح دیوان لبید ص )٦٣(
 .٥٣٦ر تفسیر غریب القرآن ینظ )٦٤(



 ١٣١

  :القدسدار دار السالم ، 
) الجنـة( ~استعملت كلتاهما مرة واحدة في نهج البالغة فقد سمي امیر المؤمنین

  :~بار السالم بقوله 
  .٧/٦٥)فالطریق نهج یدعو إلى دار السالم(

  :وهذا المعنى جاء في قوله تعالى
 ِم ْدُعو إلى َداِر السََّال اللَّهُ یَ   .)٦٥(وَ

  :~الجنة بدار القدس في قوله  ~وكما سمى 
  .٨/٢٤٤) أفبهذا تریدون ان تجاوزوا اهللا في دار قدسه(

  :الجنتین، الجنات
  :~مثناة في قوله ) الجنة(جاء لفظ 

  .٩/٢٨٣) یسیلون من مستشارهم كسیل الجنتین(
  :وهذا اللفظ من قوله تعالى

 ِان بِِّه َجنَّتَ امَ رَ قَ ْن َخاَف مَ مَ ِل   .)٦٦(وَ
ان المفسرین قالوا في تفسیر هـذه االیـة أنهمـا بسـاتین الجنـة،  )٦٧(راءفوقد ذكر ال

  :جنة تثنیها العرب في اشعرها، وأنشد بعضهم: وقد یكون في العربیة
ـــــــــــــــــــــداء ولهـــــــــــــــــــــذمین   یســـــــــــــــــــــعى بكی

  

ـــــــــــــــین   قـــــــــــــــد جعـــــــــــــــل األرطـــــــــــــــاء جنت
  

 أن الجنتـــین بســـتانان فـــي الجنـــة، والـــراجح أن الجنتـــین )٦٨(كمـــا ذكـــر ابـــن قتیبـــة 
  :~مثنى الجنة، كما جاءت جمعًا في قوله 

ات وأنهار لكان ( ولو أراد سبحانه أن یضع بیته الحرام ومشاعره العظام، بین جنّ
  .١٣/١٥٧) قد َصُغر الَجزاءُ على َحَسِب َضْعِف البالءِ 

  :الجنان
                                         

  .٢٥یونس  )٦٥(
  .٤٦الرحمن )٦٦(
 .٣/١١٨ینظر معاني القران )٦٧(
 .٤٣٩ینظر تفسیر غریب القران ص)٦٨(



 ١٣٢

وقد بلغ عدد مرات اسـتعمالها فـي نهـج  ~من االلفاظ التي ذكرها امیر المؤمنین 
  .ة واحدةالبالغة مر 

وهـــذا اللفـــظ لـــم یـــرد فـــي القـــران الكـــریم علـــى مســـتوى الهیئـــة، لكنـــه قـــد جـــاء فـــي 
في باب ما جاء في فضل اطعام الطعام  )٦٩(الحدیث النبوي الشریف فقد ذكر الترمذي

ـاد المغنـّى البصـرّي حـدثنا عثمـان بـن عبـد الـرحمن الجمحـي عـن  حـدثنا عثمـان بـن حمّ
آمنوا واطعمـوا الطعـام واضـربوا العمـام : قال \بي محمد بن زیاد عن أبي هریرة عن الن

  .تورثوا الجنان
عـدد الجنـات التـي وردت فـي ) الجنـان(إلـى أن  )٧٠(كما ذهب حبیب اهللا الخـوئي

القــران الكــریم وهــي جنــة النعــیم وجنــة الفــردوس وجنــة الخلــد وجنــة المــأوى وجنــة عــدن 
  .ودار السالم، ودار القرار وجنة عرضها السموات واالرض

  :~قد جاء هذا اللفظ في قوله و 
  .٨/٢١٥) ومن یكون للنار حطبًا أو في الجنان للنبیین مراقفاً (

  :جهنم
جهـنم، وقـد جـاء فـي لسـان العـرب  ~من اسماء النار التي ذكرها امیر المؤمنین 

كمـا ذكــر ابــن منظــور ان  )٧١( )جهـنم مــن اســماء النــار التـي یعــذب اهللا بهــا عبــاده(أّن 
یعـــذب بهــــا مـــن اســـتحق العــــذاب مـــن عبیـــده كــــان : ، ولــــو قـــالهـــذه عبـــارة الجـــوهري

  .)٧٢(أجود

                                         
 .٤٥-٨/٤٤صحیح الترمذي  )٦٩(
 .٢/٦٢ینظر منهاج البراعة  )٧٠(
 ).جهنم(مادة  ١٢/١١٢لسان العرب )٧١(
 .ن.ینظر م )٧٢(



 ١٣٣

  :قولین في لفظ جهنم نقلهما عن ابن االنباري هما) ٧٣(وقذ ذكر الجوالیقي
أن جهــنم اســم للنــار التــي یعــذب بهــا اهللا : قــال یــونس بــن حبیــب واكثــر النحــویین

  .في اآلخرة وهي اعجمیة ال تجرى للتعریف والعجمة
  .، ولم یجر للتأنیث والتعریفانه عربي: وقیل

أن جهــنم، مــأخوذ مــن الــتَجهُّم والتكــرُّه ویقــال رجــل جهــم الوجــه،  )٧٤(ویــرى الــرازي
  .أي كریه الوجه

اذا مــروا بآیــة : (فــي وصــف المــؤمنین واالتقیــاء ~جــاء فــي قــول امیــر المــؤمنین 
ــوبهم تــالین ألجــزاء القــران وظنــوا أن زفیــر  جهــنم فیهــا تخویــف اصــغوا الیهــا مســامع قل

وشــهیقها فــي أصــول آذانهــم واذا مــروا بآیــة فیهــا تشــویق تطلعــت نفوســهم الیهــا شــوقًا 
  .١٠/١٣٣) وظنوا أنها نصب أعینهم

  :الجحیم
  .الجحیم ~من اسماء النار التي ذكرها امیر المؤمنین 

وكـــل نـــار فـــي مهـــواة فهـــي جحـــیم، منـــه قولـــه . اســـم مـــن اســـماء النـــار(والجحـــیم 
وا :تعالى نُ وا ابْ اُل ُ ِفي اْلَجِحیمِ قَ َأْلقُوه ا فَ انً یَ نْ ُ هُ ب   .)٧٦())٧٥(َل

  :أن الجحیم والجحمه شدة حر النار وجمعها ُجَحم قال ساعدة )٧٧(وذكر الرازي
ُ أإن ت ه ـــــي نهـــــار الصـــــیف ال تـــــرَ ـــــه ف   ت

  

ى مـــن الُجحـــِم  ـــع مـــا یَْصـــَل ُجمِّ   )٧٨(إال ی
  

  :~وقد جاء هذا اللفظ 
  .٩/٢٠٠) وتبرز الجحیمُ للغاوین(

  :المالئكة ألفاظ -ث

                                         
ب ص )٧٣(  .٩٢ص، وینظر شفاء الغلیل ١٥٥ینظر المعرّ
 .٢/٢١٢ینظر الزینة  )٧٤(
  .٩٧الصافات  )٧٥(
  ).جحم(مادة  ١٢/٨٤لسان العرب  )٧٦(
 .٢/٢١١ینظر الزینة  )٧٧(
 .٣/١١٢٣شرح اشعار الهذلیین  )٧٨(



 ١٣٤

بلغت الفاظ هذه المجموعة الداللیة احدى عشرة كلمة، وكـان اكثرهـا شـیوعًا لفـظ 
  .اذا استعملت ست مرات في نهج البالغة) المالئكة(

ك: والمالئكة َل   .)٧٩(جمع مَ
إلـى ان اصـله  )٨٠(، فقد ذهب ابـو عبیـدة)المالئكة(وقد اختلف في اشتقاق كلمة 

لقـول مفعـل، ومالئكـة مفاعلـة غیـر مقلوبـة والمـیم من ألك اذا ارسل فمألك علـى هـذا ا
  .في هذین الوجهین زائدة

ان المالئكة من الملـك، ومالئكـة فعائلـة، وان :(قول ابن كیان )٨١(كما نقل الرازي
  .)٨٢()كان اصله الرسالة فقد صار صفة غالبة على صنف من رسل اهللا غیر البشر

مـن الرسـالة بداللـة قولـه تعـالى الملك اسم جنس وال یكون (والذي یراه الرازي ان 
 ِـــاس ِمـــْن النَّ ُســـًال وَ ئَِكـــِة رُ َال ِفي ِمـــْن اْلمَ ــهُ یَْصـــَط إلـــى  )٨٤(كمـــا اشـــار الطبرســـي )٨٣()اللَّ

وأن الــذي ذهــب الیــه اكثــر العلمــاء انــه ) المالئكــة(اخــتالف العلمــاء فــي اشــتقاق كلمــة 
  .من األلوكة وهي الرسالة

  :~وله في ق) المالئكة(وقد جاءت هذه الكلمة 
  .١/٩١) فمألهنَّ أطوارًا من مالئكته(

  :الوحـي
، وقــد بلــغ عــدد مــرات اســتعمالها فــي ~مــن االلفــاظ التــي ذكرهــا امیــر المــؤمنین 

  .نهج البالغة خمس مرات
االشارة والكتابـة والرسـالة إلهـام والكـالم الخفـي وكـل مـا ألقیتـه إلـى : (والوحي لغة

  ).غیرك

                                         
 ).ألك(مادة  ١٠/٤٩٦ینظر لسان العرب  )٧٩(
 .١/٣٥ینظر مجاز القران  )٨٠(
 .٢/١٦٠ینظر الزینة  )٨١(
 .٢/١٦٠الزینة  )٨٢(
  .٧٥الحج  )٨٣(
 .٢٣٥-٧/٢٣٤نظر مجمع البیان ی )٨٤(



 ١٣٥

والرسـالة إلهــام والكـالم الخفـي وكـل مـا لقیتـه إلــى  االشـارة والكتابـة: (والـوحي لغـةً 
  ).غیرك

ــنفس علــى وجــه یخفــى ثــم ینقســم فیكــون : وفــي االصــطالح القــاء المعنــى إلــى ال
  :قال الشاعر. بارسال الملك، وكذلك بمعنى االلهام

  الحمــــــــــــــــــــد هللا الـــــــــــــــــــــذي اســـــــــــــــــــــتقلت
  

  باذنـــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــــماء واطمأنــــــــــــــــــــــت
  

  اوحـــى لهـــا القـــرار فاســـتقرت  
  

  
. ویــروى وحــى لهــا القــرار، والفــرق بــین اوحــى ووحــى مــن وجهــینالقــى الیهــا  أي
ان اوحى بمعنى جعلها علـى صـفة، ووحـى بمعنـى جعـل فیهـا معنـى الصـفة، : احدهما

  .ألن افعل اصله التعدیة، وقیل انهما لغتان
  :~كما جاء في قوله 

  .٦/٤٢٣) سفیر وحیه(

  :سائق، شهید، شاهد، أولي أجنحة
فــي وصــف المالئكــة، وقــد اســتعملت  ~ر المــؤمنین مــن االلفــاظ التــي ذكرهــا امیــ

  .كل منها مرة واحدة في نهج البالغة
ملـــك یشـــهد علـــى : ملـــك یســـوق الـــنفس االنســـانیة فـــي اآلخـــرة والشـــهید: والســـائق

  .النفس االنسانیة في اآلخرة ایضاً 
  :~وقد جاء في قوله 

  .٦/٣٤٦) كل نفس معها سائق وشهید(
  :~كما وصف الملك بالشاهد في قوله 

  .٦/٣٤٦) وشاهد یشهد علیها بعملها(
  :بأنهم أولي اجنحة في قوله) المالئكة( ~وقد وصف امیر المؤمنین 

  .٦/٤٢٣) أولي أجنحة تسبّح جالل عّزته(
  

  :الفاظ االجداث والقبور واالرماس واللحود -ج



 ١٣٦

  :االجداث، القبور، االرماس، اللحود
غ ورود اسـتعمال كـل منهـا مـرة وقـد بلـ ~من االلفـاظ التـي ذكرهـا امیـر المـؤمنین 

  .واحدة
، ویقـال (و  االجداث جمع َجَدث بفتحتین، وهو القبر، واجتدث الرجل اتخـذ جـدثًا

  .)٨٥( )جدف بالفاء
 )مـدفن اإلنسـان(فاالجداث على هذا المعنى هي القبور،والقبـور جمـع قبـر والقبـر

  :~كما جاء في قوله. )٨٦(
  .٦/٢٤٩) القبور الالطئة الملَحَدة(

  :~ستعمله مجازًا في قوله كما ا
  .١٨/٩٧) االحتمال قبر العیوب(

  :~في قوله ) جدث(كما جاء لفظ 
  .١٦/٢٠٨) َجَدث تنقطع في ظلمته آثارها وتغیب اخبارها(

ومــن االلفــاظ التــي جــاءت مرادفــة لهمــا اللحــود، واللحــود جمــع لحــد، واللحــد هــو 
فـي وسـطه إلـى جانبـه،  الشق الذي یكون في جانب القبر موضع المیت النه قـد أمیـل

  .)٨٧(وقیل الذي یحفر في عرضه والضریح والضریحة ما كان في وسطه
  :~وقد جاء في قوله 

  .١٣/١١٠) وظلمة اللحد(
  . ومن االلفاظ التي جاءت مرادفة لهم ایضاً 
  .)٨٨(االرماس، واالرماس جمع رمس وهو القبر

                                         
 .٥٩١نهج البالغة ص )٨٥(
 ).جدث(مادة  ٥/٦٨لسان العرب  )٨٦(
 ).لحد(مادة  ٣/٣٨٨ینظر لسان العرب  )٨٧(
 .١٣/١١٠ینظر شرح نهج البالغة  )٨٨(



 ١٣٧

  : ~كما جاء في قوله 
  .١٣/١١١) األرماس وقیل بلوغ الغایة ما تعملون من ضیق(

  :البرزخ
  .مرة واحدة في نهج البالغة ) البرزخ(استعملت كلمة 

والبرزخ لغة الشيء الذي یحول بـین شـیئین ویطلـق علـى مـا بـین الـدنیا واآلخـرة، 
  :وهو الزمان الواقع بین الموت والنشور واما ما جاء في القرآن من قوله

  ــوَن ثُ عَ بْ ُ ِم ی ــوْ َزٌخ إلــى یَ ــرْ ان المــراد بــه أي حــاجز  )٩٠(ذكــر الطبرســي، فقــد )٨٩(بَ
عن أبي زید، وقیل حـاجز بیـنهم وبـین .. بین الموت والبعث في یوم القیامة من القبور

  .الرجوع إلى الدنیا
یعنــى بــه الحــاجز مــن االجســام . أنــه عــالم المثــال )٩١(وعبــر عنــه الســید الشــریف

  .الكثیفة، وعالم االرواح المجردة، أي الدنیا واآلخرة
وعلــى هــذه المعــاني . الــزمن الــذي یكــون بــین المــوت والنشــور )٩٢(التهــانوي وعــّده

فالبرزخ یحتمل المعنیین فهو الشيء الذي یكون مصحوبا بزمان  بین الموت والنشـور 
  .)٩٣(فهو بین الدنیا واآلخرة

یحمـل معنـى المكـوث فـي القبــر : وقـد جـاء البـرزخ فـي قـول امیـر المـؤمنین علیـه
ظار البعث ویتضح ذلك من خـالل السـیاق الـذي جـاءت بـه مع الزمن المصحوب النت
  .التي جاءت معه) بطون(كلمة البرزخ بداللة كلمة 
  :~كما جاء في قوله 

  .١١/١٥) ض علیهم المنةاالر سلكوا في بطون البرزخ سبیًال سلطت علیهم (

                                         
  .١٠٠المؤمنون  )٨٩(
 .١٦/١٧٦ینظر مجمع البیان  )٩٠(
 .٣١ینظر التعریفات ص )٩١(
 .١/١٦٣ینظر كشاف اصطالحات الفنون  )٩٢(
 .١/١٦٣ینظر كشاف اصطالحات الفنون  )٩٣(



 ١٣٨

ـــاظ الفارســـیة  ـــرزك ومعنـــاه النحیـــب (وعـــّد البـــرزخ مـــن االلف یْ ب عـــن بَ وهـــو معـــرّ
  .)٩٤( )ومعلوم أّن البرزخ بالمعنى الثاني موضع البكاء والنحیبوالبكاء، 

  :األكفان، الرفات، أعواد المنایا
  .استعملت هذه االلفاظ مرة واحدة في نهج البالغة

جعـل مــن  ~ولكــن امیـر المــؤمنین . لبـاس المیــت معـروف: جمـع كفــن: واألكفـان
  :~التراب أكفانًا في قوله 

  .٧/٢٢٨) ومن التراب أكفان(
إلى ما یلحق االنسان بعد الموت والتكفین مـن وضـع التـراب علیـه  ~نه یشیر كأ

فــات . ودفنـه، فیكــون التــراب لباســًا لـه حطــام، كمــا جــاء  أيوصــیرورته بعــد ذلــك إلـى رُ
  :~في قوله 
  .٦/٢٥٢) وكائنون رفاتا(

  :~كل ذلك یتم بعد حمله على أعواد المنایا وهي النعش كما في قوله 
  .٨/٢٦٩) اد المنایامحموًال على أعو (

  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 .١٩االلفاظ الفارسیة المعربة ص )٩٤(



 ١٣٩

  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
  
  

  األلفاظ املخصوصة
  بالعبادات واملعامالت وما يتعلق بهما

  
  

  
  
  
  
  
  



 ١٤٠

  املبحث األول
  ألفاظ الصالة وما یتعلق بها -أ

  جدول شیوع األلفاظ
  عدد مرات استعمالها    الكلمة
  ١٣    الصالة
  ٥    الفَرض
  ٢    المساِجد
  ٢    النَّوافل
  ١    ِسجود
كوع   ١    رُ

  ١    المسبِّحون
افون   ١    الصَّ

ُجد َ   ١    التَّه
  ١    الفضائل

  



 ١٤١

  :ألفاظ الصالة: أوالً 

  :الصالة
مـن األلفــاظ التــي بلـغ عــدد مــرات اسـتعمالها فــي نهــج البالغـة ثــالث عشــرة مــرة، 

ـــدعاء واالســـتغفار ، وشـــرعًا عبـــارة عـــن اركـــان مخصوصـــة واذكـــار )١(والصـــالة لغـــًة ال
، واضاف احمـد نگـري الـى هـذا التعریـف )٢(حصورة في اوقات مقّدرةمعلومة بشرائط م

  .)٣(انها مقّدرة في الشرع
  :كما جاءت الصالة في القرآن الكریم بمعنى الدعاء في قوله تعالى

 ْـــم ُ ه تََك َســـَكٌن َل نَّ َصـــَال ِهمْ ِإ ـــیْ َصـــلِّ َعَل أي ادع لهـــم، ان ذلـــك ممـــا یســـكنهم  )٤(وَ
قتیبة الدعاء اصًال الصـالة، واسـتدل علـى مـا ذهـب الیـه وتطمئن الیه قلوبهم وعّد ابن 

ولكن المعنى . )٥("الصالة على المیت، انما هي دعاء له، لیس فیها ركوع وال سجود"بـ
الـــذي یتبـــادر الـــى االذهـــان هـــي الصـــالة المعروفـــة بأوقاتهـــا واركانهـــا وشـــروطها، وان 

قبـــل االســـالم بهـــذه كانـــت فـــي االصـــل الـــدعاء، فهـــذا المعنـــى جدیـــد لـــم یكـــن معروفـــًا 
، بــدلیل المعــاني )٦(االركـان والشــرائط، وان كــان المعنــى القــدیم وهــو الــدعاء جــزءًا منهــا

دعـاؤه والصـالة مـن اهللا : \االخرى التي وردت في القرآن الكریم، منها صلوات الرسول
  .)٧(الرحمة والمغفرة

                                         
 .١٤/٤٦٤لسان العرب  )١(
 .٧٦التعریفات ص  )٢(
 .٢/٢٤٧ینظر دستور العلماء  )٣(
  .١٠٣التوبة  )٤(
، وینظـــر تفســیر غریــب القـــرآن ٤٦٠، ینظــر تأویـــل مشــكل القــرآن ص ١/١٦٧غریــب الحــدیث  )٥(

 .١٩١ص
 .١/٣٢١قة الشرعیة وتنمیة اللغة العربیة، مجلة المجمع العلمي العراقي الحقی )٦(
 .١٩١ینظر تفسیر غریب القرآن ص  )٧(



 ١٤٢

ـــ:قـــال اهللا تعـــالى َُصـــلُّوَن َعَل ـــهُ ی ئَِكتَ َال مَ َ وَ ـــه نَّ اللَّ ـــيِّ ِإ فعلـــى هـــذا جـــاءت  )٨(ى النَِّب
هـذا  )٩(الصالة متضمنة معنى الـدعاء، ولكنهـا تغیـرت فـي داللتهـا، وقـد عـّد االنطـاكي

التغییــر نوعــًا مــن التخصــیص أي االنتقــال بالكلمــة مــن معنــى عــام الــى معنــى اخــص 
  .منه واضیق اذ خصصت الصالة بالصلة بین العبد وربه في حركات مخصوصة

التخصـــیص االنتقـــال الـــى لغـــة غیـــر اللغـــة التـــي كانـــت قبـــل  ولكـــن الیعنـــي هـــذا
االسالم وانما المراد ان تلك األلفاظ قد وردت فـي القـرآن الكـریم، وتحولـوا عـن معانیهـا 

  .)١٠(القدیمة التي اشتهرت بها قبل االسالم
  : ~وقد جاء هذا اللفظ في قوله

  .٦/٣٩٨) واقام الصالة فأنها الِملَّةُ (
  :~في قوله ) لواتص(وجاءت جمعًا على 

  .٦/١٣٨) اجعل شرائف صلواتك(
كلمـة معربـة فقـد قیـل هـي مسـاجد ) صـلوات( )١١(وقد ذكر االستاذ هاشم الطعـان

الیهود وهي بالسریانیة مما دخل في كالم العرب وقیل عبرانیة وینبغـي ان تكـون قـراءة 
ه العــرب الجمهـور یــراد بهــا الصــلوات المعهــودة فــي الملــل وامــا غیرهــا ممــا تالعبــت فیــ

، حیـث ذكـر )١٢(بتحریف وتغییر فینظر ما مدلوله في اللسـان الـذي نقـل منـه فیسـر بـه
  .ان قراءة الجمهور صلوات جمع صالة

ومما ذكر البد مـن االشـارة الیـه ان الصـلوات جمـع صـالة وصـالة الخـالف فـي 
  .عربیتها

  

  
                                         

  .٢٥٦األحزاب  )٨(
 .١٢١لغوي ص وعي، وینظر نحو ٤٥٤ -١٥٣ینظر الوجیز في فقه اللغة ص  )٩(
 .١٤األلفاظ اإلسالمیة وتطور داللتها الى نهایة القرن الثالث الهجري ص )١٠(
 .٦٢-٦١ینظر مساهمة العرب في دراسة اللغات السامیة ص  )١١(
 .٣٧٥/ ٦ینظر البحر المحیط )١٢(



 ١٤٣

  :الفرض
  .استعملت الكلمة خمس مرات في نهج البالغة

فرضت علیك كذا، أي : ویقال. )١٣(ه اهللا تعالى كالمفروضوالفرض بعد ما اوجب
َض ِفـیِهنَّ اْلَحـّج  اوجبته قال تعالى ْن فَرَ ، وشـرعًا ماثبـت )١٥(، أي اوجبتـه نفسـه)١٤(فَمَ

فــرض اهللا االحكــام أي : او هــي االحكــام الواجبــة، یقــال )١٦(بــدلیل قطعــي ال شــبهة فیــه
  :~في قوله) الفرض(، وقد جاءت كلمة )١٧(اوجبها 
  .١٠/٩٩!) وتدبروا الفرض فأقاموه(

اشـار فـي هـذا اللفـظ الـى االحكـام الخمسـة : ~ان االمام علـي  )١٨(وذكر الخوئي
  .التي علیها مدار الفقه

  :المساجد
مـــن األلفـــاظ التـــي ارتبطـــت بالصـــالة المســـاجد، وقـــد اســـتعملت مـــرتین فـــي نهـــج 

ــوه اســمًا وامــا المســجد فــ: البالغــة، والمســجد الــذي یســجد فیــه، وقــال ســیبویه أنهم جعل
ُل كما في المدق انه اسم للجلمود، یعني انـه لـیس علـى  ل یفعُ للبیت ولم یألت على فَعَ
ز  ـل كِمخـرَ الفعل، ولـو كـان علـى الفعـل لقیـل ِمـَدّق النـه الـه، واآلالت تجـيء علـى ِمفعَ

  :~، وقد جاء لفظ المسجد في قوله )١٩(وكنس مكسج
  ~ .٦/٣٩٨) لهفأجتمع الیه الناس حتى غصَّ المسجد بأه

  

                                         
 .٨/٤٨٦ینظر تاج العروس  )١٣(
  .١٩٧البقرة  )١٤(
 .٤٧٥ینظر تأویل مشكل القرآن  )١٥(
 .٣/١٩دستور العلماء  )١٦(
 .٢/١٧٥منهاج البراعة  )١٧(
  .ن.ینظر م )١٨(
 ).دسج(مادة . ٣/٢٠٤ینظر لسان العرب  )١٩(



 ١٤٤

  :النوافل
جمع نافلة؛ وهـي مـا زاد : استعملت كلمة النوافل مرتین في نهج البالغة والنوافل

  : ~على الفریضة الواجبة، كما جاء في قوله
  .١٩/١٧٠) اذا أّضرت النوافل بالفرائض فأرفضوها( 
  :سجود

 ،)الســـجود(وهـــي مرتبطـــة بالصـــالة  ~مـــن األلفـــاظ التـــي ذكرهـــا امیـــر المـــؤمنین 
ُد◌ُ وسجود ، فهو )٢٠(والسجود من سجد یسُجُد سجودًا وضع جبهته باألرض، وقوم ُسجَّ

  .)٢٢(انحناء الظهر ولو قلیالً : وفي الشرع )٢١(في اللغة االنحناء
ُن والتـذلل وُجعـل ذلـك عبـارة : )٢٣(وقد ذكـر االصـفهاني ان السـجود اصـله التظـامُ

ات والجمــــادات، والســــجود عــــن التــــذلل هللا وعبادتــــه وهــــو عــــام فــــي االنســــان والحیوانــــ
  :~ضربان، سجود بأختیار وهو سجود االنسان كما في قوله 

  .١/٩٧) وعهد وصیته الیهم، في االذعان بالسجود له (
ــاني هــة : والضــرب الث ــة الصــامتة الناطقــة المنبّ یســمى ســجود تســخیر وهــو الدالل

ه ، وعلــــى، هــــذا المعنــــى جــــاء قولــــ)٢٤(علــــى كونهــــا مخلوقــــة وانهــــا خلــــق فاعــــل حكــــیم
  .٨/٢٧٢) وسجدت له بالغدو واآلصال االشجار الناضرة:(~

                                         
 ).سجد(مادة  ٣/٢٠٤ینظر لسان العرب  )٢٠(
 .١/٦٧ینظر غریب الحدیث  )٢١(
 .٣/٩١كشاف اصطالحات الفنون  )٢٢(
 .٢٢٤-٢٢٣ینظر المفردات في غریب القرآن ص  )٢٣(
 .٢٢٤-٢٢٣المفردات في غریب القران ص  )٢٤(



 ١٤٥

  :الركوع، المسبحون
مــن األلفــاظ التــي تتعلــق بالصــالة الركــوع، وقــد اســتعملت فــي نهــج البالغــة مــرة 

كوعـًا طاطـأ رأسـه: واحدة، والركوع لغةً  ُ رُ كـع كـع : ویقـال. الخضوع، عن ثعلب ركـع یرْ رَ
ا الركــوع فهــو ان یخفــض المصــلي رأســه المصــلي ركعــة وركعتــین وثــالث ركعــات، وامــ

، قال لبید   :بعد القومة التي فیها القراءة حتى یطمئن ظهره راكعًا
 ُ   )٢٥(ادُب◌ُ كأني كلما قمت راكع

وقد جاء هذا اللفظ في وصف المالئكة والرتباطه بالصالة رفقنـاه بهـا، كمـا جـاء 
  :~في قوله 
  .١/٩١) ركوع الینتصبون(

  : ~لصالة المسبحون في قولهومن األلفاظ التي ارتبطت با
  .١/٩١) ومسبحون ال یسأمون(

افُّونوهذا اللفظ من قوله تعالى ْحُن الصَّ نَ إِنَّا َل                          )٢٦(وَ
ــافون( ~مــن صــفات المالئكــة التــي ذكرهــا امیــر المــؤمنین  ، وقــد اســتعملت )الصَّ

ا: مرة واحدة في نهج البالغة، قال ابن منظور في قوله تعـالى ـافَّاِت َصـف الصَّ ، )٢٧(وَ
ــــه ْحُن :الصــــافات المالئكــــة مصــــطفون فــــي الســــماء یســــبحون هللا تعــــالى ومثل ــــنَ ــــا َل نَّ إِ وَ

ــــــافُّوَن  ، وذلــــــك ألن لهــــــم مراتــــــب یقومــــــون علیهــــــًا صــــــفوفًا كــــــي یصــــــطف )٢٨(الصَّ
  :~، وقد جاء هذا اللفظ في قوله )٢٩(المصلون

  .١/٩١) وصافون ال یتزایلون(
  .)٣٠(قائمون ال یتزایلون) صافون(صبحي الصالح ان معنى وقد ذكر الدكتور 

                                         
  ).ركع(، مادة ١٣٤-٨/١٣٣ینظر لسان العرب  )٢٥(
 .١٦٦الصافات  )٢٦(
  .١الصافات  )٢٧(
  .١٦٥الصافات  )٢٨(
  ).صفف(مادة . ٩/١٩٤لسان العرب  )٢٩(
 .٥٦٣ینظر نهج البالغة ص  )٣٠(



 ١٤٦

  :قیـام
، والقیام نقیض الجلـوس، قـامَ )قیاما( ~ومن الصفات التي ذكرها امیر المؤمنین 

ــام بمعنــى الوقــوف والثبــات ــًا وقومــة، ویجــيء القی مــًا وقیامَ ــومُ قوْ ، فهــم قــائمون هللا )٣١(یقُ
وَجْل، كما جاء في قوله    :~عزَّ

  .٧/٧٧) سجدًا وقیاماً وقد باتوا (

ـد   :التهجُّ
  .وهي من األلفاظ التي استعملت في نهج البالغة مرة واحدة

ــه تعــالى آَن :والتهجــد مــن قول ــرْ قُ ــِل وَ یْ ــى َغَســِق اللَّ َل ِس ِإ ــمْ وِك الشَّ ــُدُل ةَ لِ ــَال َأِقــمْ الصَّ
وًدا ُ ْشه آَن اْلفَْجِر َكاَن مَ نَّ قُرْ جَّ . اْلفَْجِر ِإ َ ِل فَتَه یْ ِمْن اللَّ كَ وَ ًة َل اِفَل ِه نَ   : ~وقد قال. )٣٢(ْد ِب

  .٦/٢٦٣) واَسهر التهجد ِعزاز نوِمهِ (
  .)٣٣(وذكر ابن لبي الحدید أن التهجد صالة اللیل

 )٣٤(والتهجــد مــن الهجــود، والهجــود مــن األضــداد، وقــد نقــل أبــو الطیــب اللغــوي
: قطــرب، یقــال الهاجــد النــائم، والهاجــد الیقظــان وقــال: قــال أبــو حــاتم: أقــواًال فیــه منهــا

، اذا ســهر، وقــال األصــمعي ، اذا نــام وهجــد یهجــد هجــودًا الهاجــد : هجــد یهُجــُد هجــودًا
  .النائم، والهاجد المصلي بالیل

                                         
 ).قوم(مادة  ٤٩٧-١٢/٤٩٦ینظر لسان العرب  )٣١(
 .٧٩-٧٨االسراء  )٣٢(
 .٦/٢٦٣ینظر شرح نهج البالغة  )٣٣(
 .٦٧٩-٢/٦٧٨ینظر االضداد  )٣٤(



 ١٤٧

د فقال د سهر: "وفرق ابو عبیدة بین هجد وتهجَّ   .)٣٥("یقال َهَجد اذا نام، وتهجَّ
  :وقد جاء لفظ المتهجد في قول النابغة الذبیاني

  ط راهِب لو أنها عرضت ألشم
َد االله، ضرورة متهجد                                  .)٣٦(َعبَ

فالتهجـــد یكـــون بمعنـــى الصـــالة مـــن هجـــد اذا ســـهر، ألن الصـــالة تكـــون بالقیـــام 
  .والركوع والسجود وهذا كله یتم بالسهر تعبداً 

  :الفضائـل
ي مــرة واحــدة فــي نهــج البالغــة والفضــائل النوافــل، أ) الفضــائل(اســتعملت كلمــة 

ــه )٣٧(فضــیلة غیــر واجبــة كركعتــي الصــبح وغیرهمــا وفرائضــه : (~، كمــا جــاء فــي قول
  .١/١١٧) وفضائله

                                         
 .١/١٦٦مجاز القران  )٣٥(
  :دیوان النابغة بروایة )٣٦(

 .٥٤نها عرضت ألشمط راهٍب          عبد االله صرورٍة متعبد، صلو أ
 .١/١١٧ینظر شرح نهج البالغة  )٣٧(



 ١٤٨

  :ألفاظ الزكاة والصیام والحج والصدقات -ب
  األلفاظجدول شیوع 

  عدد مرات استعمالها    الكلمة
  ٥    الّزكاة

یام   ٥    الصِّ
  ٤    الَحج

دقة   ٤    الصَّ
یْت الحرام   ١    البَ

  ١    األْضِحیة
ةا رَ مْ   ١    لعُ

كوات   ١    الزَّ
دقات   ١    الصَّ

ِسم وْ   ١    المَ

  :الزكاة -١
بلـغ مجمـوع األلفـاظ فـي هـذه المجموعـة الداللیـة خمـس كلمـات والزكـاة فـي اللغـة 

یــه یقـال زكـا الـزرع اذا كثـر ربعـه، وزكــت : النمـاء، سـمیت بـذلك ألنهـا تُثمـر المـال وتنمّ
و  ـــةً : جـــلْ النفقـــة اذا بـــورك فیهـــا، ومنـــه قـــول اهللا عزَّ ْفًســـا َزِكیَّ ْلـــَت نَ تَ بـــاأللف أي  )٣٨(َأقَ

قـدر معـین مـن النصـاب الحـولي یخرجـه الحـر المسـلم المكلـف "وفي الشـرع . )٣٩(نامیة
هللا تعــالى الــى الفقیــر المســلم غیــر الهاشــمي وال مــواله مــع قطــع المنفعــة عنــه مــن كــل 

  .)٤٠("وجه
وفـــي التعریفـــات . )٤١(هـــي اســـم للقـــدر الـــذي یخـــرج الـــى الفقیـــر: وقیـــل ان الزكـــاة

                                         
 .٧٤الكهف  )٣٨(
 .١/٧١٤ینظر غریب الحدیث  )٣٩(
 .٢/١٥٢، وینظر دستور العلماء ٣/١٢٤كشاف اصطالحات الفنون  )٤٠(
 .٢/١٥٢ینظر دستور العلماء  )٤١(



 ١٤٩

  .)٤٢("عبارة عن ایجاب طائفة من المال مخصوص لملك مخصوص"
مــن افتــراق االســم بینهمــا  )٤٣(فالزكــاة غیــر الصــدقة، ولــیس كمــا ذهــب المــاوردي

واتفاق المسمى بل ان الزكاة تختلف ایضًا حتى من جهة المنفق علیـة وان اتفقـت مـن 
  :~وقد جاء هذا اللفظ في قوله . جهة االنفاق

َ أم زكاة أم صدقة؟( ه   .٤/٥٤) فقلت أصَل
، فلمـــخ تقتصـــر علـــى داللتـــه ~وقـــد اتســـعت داللـــة الزكـــاة عنـــد امیـــر المـــؤمنین 

  :~الشرعیة التي جاء بها االسالم، بل أخذ داللة مجازیة في قوله 
  .١٩/٣١) العفو زكاة الظفر(

مكــارم فجـاء لفــظ الزكــاة یحمــل معنــى زكـاة الــنفس االنســانیة وطهارتهــا بالتزامهــا ب
ــــذا جــــاء مــــن معــــاني الزكــــاة اللغویــــة  األخــــالق، وأحــــدى هــــذه المكــــارم هــــو العفــــو، ل

  .)٤٤(الطهارة

  :یامـالص -٢
، واســـتعملت خمـــس مـــرات فـــي نهـــج ~مــن األلفـــاظ التـــي ذكرهـــا امیـــر المــؤمنین 

، او االمسـاك )٤٥(البالغة، والصوم في اللغة هو ترك الطعام والشراب والنكـاح والكـالم
خیــل صــیام اذا كانــت واقفــة ال تعلــف وال "رب والرفــث ومنــه یقــال عــن المطعــم والمشــ

صـــام النهـــار اذا قـــام قـــائم الظهیـــرة ألن الشـــمس اذا صـــارت فـــي كبـــد : تعمـــل، ویقـــال
السماء وقت الزوال وكأنها تقـف عـن السـیر، فیقـال عنـد ذلـك صـام النهـار ولـذلك قـال 

  :ذو الرمة
  .)٤٦("والشمس حیرى لها بالجو تدویمُ "

                                         
 .٦٧التعریفات ص )٤٢(
 .١١٣لطانیة صاالحكام الس )٤٣(
 .، حسن ابراهیم وعلي ابراهیم٢٣٢ینظر النظم اإلسالمیة، ص )٤٤(
 ).صوم(مادة  ١٢/٣٥٠ینظر لسان العرب  )٤٥(
  .١/٢١٧غریب الحدیث  )٤٦(



 ١٥٠

ان معروفـًا عنـد العـرب بداللتـه اللغویـة، وعنـدما جـاء االسـالم اكتسـب فالصیام ك
امســاك مخصــوص وهــو االمســاك عــن األكـــل "داللــة شــرعیة، فأصــبح یعبــر بــه عــن 

  .)٤٧("والشرب والجماع من الصبح الى المغرب مع النیة
،  )٤٨(وقــد ذكــر السرخســي ان هــذه األلفــاظ تتــرك الحقیقــة بداللــة االســتعمال عرفــًا

  .حقیقته اللغویة االمساك وعند االطالق یصرف الى العبادة المعروفة فالصوم في
  :~وقد جاء هذا اللفظ في قوله 

  .٧/٢٢١) وصوم رمضان فأنه جنُة من العقاب(
  :الصدقة -٣

  .التي بلغ عدد مرات استعمالها في نهج البالغة اربع مرات األلفاظمن 
یتـــــه فـــــي ذات اهللا مـــــا تصـــــّدقت بـــــه علـــــى الفقـــــراء أو مـــــا اعط: والصـــــدقة لغـــــة

  .)٤٩(للفقراء
  .)٥٠("هي العطیة یبتغى بها المثوبة من اهللا تعالى"وفي الشرع 

بــین الهبــة والصــدقة، أن االعطــاء للفقــراء صــدقة وان  )٥١(وقــد فــرَّق أحمــد نگــري
ــاء هبــة وان كــان بلفــظ الصــدقة ألنهــا تحتمــل التــودد والتحبــب  كــان بلفــظ الهبــة لألغنی

  .والعوض فال تتمخض صدقة
ـَدقَاُت  :ا یرى ان الصـدقة قـد تطلـق علـى الزكـاة بداللـة قولـه تعـالىكم ـا الصَّ نَّمَ ِإ
اءِ  ــرَ قَ ْلفُ ولكـــن الصـــدقة . ، وســـمیت صـــدقة النهــا علـــى صـــدق العبـــد فــي العبودیـــة)٥٢(لِ

تتمیـز عــن الزكـاة بأنهــا ال یكـون وجوبهــا كوجـوب الزكــاة، وان كانـت الصــدقة أعـم مــن 
  :~كما جاء في قوله الزكاة بداللتها على االنفاق، و 

  .١٩/١٥٨) والصدقات فجعلها اهللا حیث جعلها(
                                         

 .٧٧التعریفات ص )٤٧(
 . ٩١-١/٩٠ینظر اصول السرخسي  )٤٨(
 ).صدق(مادة  ١٠/١٩٦ینظر لسان العرب،  )٤٩(
 .٧٦التعریفات، ص )٥٠(
 .٢٣٤-٢/٢٣٣ور العلماء ینظر دست )٥١(
  .٦٠التوبة  )٥٢(



 ١٥١

  :الحج -٤
إذ ورد اســتعمالها فــي نهــج البالغــة  ~الــت یــذكرها امیــر المــؤمنین  األلفــاظمــن 

ُحجـــه حجـــاً  ـــه ی : اربـــع مـــرات والحـــج لغـــة القصـــد، یقـــال حـــجَّ الینـــا فـــالن أي قـــِدم، وَحجَّ
، وحججت فالنًا واعتمدته  ُ   .)٥٣(مقصود أيرجل حجوج قصدته، و  أيقصده

القصــد الــى بیــت اهللا الحــرام أي الكعبــة، بأعمــال مخصوصــة فــي "وفــي الشــریعة 
لیس الحـج المطلـق الـذي كـان معروفـًا " والحج على هذا المعنى. )٥٤("وقت مخصوص

في الجاهلیة، وانما هو الركن الـذي اوجبـه اهللا سـبحانه وتعـالى علـى مـن اسـتطاع الیـه 
، فـالحج مـن )٥٥("والقیام بشرائط مخصوصة في وقت مخضـوضسبیًال من المسلمین، 

رُ الجــراح ومــن ذلــك " األلفــاظ اإلســالمیة حیــث لــم یكــن عنــدهم فیــه غیــر القصــد، وَســبْ
  :قولهم

ــــــــرةً  ــــــــوًال كثی   واشــــــــهد مــــــــن عــــــــوف خل
  

برقـــــان المزعفـــــرا     یحجـــــون ِســـــّب الزِّ
  

اللفــظ وقــد جــاء هــذا . )٥٦("ثــم زادت الشــریعة مــا زادت مــن شــرائط الحــج وشــعائره
  :~في قوله 
  .١/١٢٣) او فرض علیكم حجَّ بیته الحرام(
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 .٢/٢٢٦ینظر لسان العرب  )٥٣(
 ).حَجَج (مادة . ٢٠-٢/١٩كشاف اصطالحات الفنون  )٥٤(
 .٣٢٥الحقیقة الشرعیة وتنمیة اللغة العربیة ص )٥٥(
  .١/٢٩٥ینظر المزهر . ٨٦الصاحبي، ص  )٥٦(



 ١٥٢

  :البیت الحرام
. مــن األلفـــاظ التــي تتصـــل بــالحج، وقـــد اســتعملت مـــرة واحــدة فـــي نهــج البالغـــة

واما البیـت الحـرام فهـو اول بیـت وضـع للنـاس مباركـًا " والبیت الحرام، قال فیه الخوئي
من االرض خلقهـا اهللا سـبحانه مـن زبـدة المـاء  ودى للعالمین وموضه اول بقعة خلقت

ودحي االرض وجعلها مطاف المالئكة المقربین واالنبیاء المرسلین والعبـاد الصـلحین، 
كیف ال وقـد بنـاه الخلیـل بـأمر الجلیـل والمهنـدس جبرائیـل والتلمیـذ اسـماعیل، كمـا قـال 

ـــِت َأتعـــالى یْ َكـــاَن اْلبَ اِهیمَ مَ ـــرَ بْ ـــا ِإلِ وَّْأنَ ْذ بَ إِ ِفیَن وَ ـــائِ لطَّ ـــي لِ تِ یْ هِّـــرْ بَ َط ا وَ ئً ـــي َشـــیْ ْن َال تُْشـــِرْك ِب
كَِّع السُُّجودِ  الرُّ ائِِمیَن وَ اْلقَ والبیت الحرام لفظ اسالمي محض لم یلحقه تعمیم . )٥٨(٥٧)( وَ

  : ~او تخصیص، كما جا في قوله
  .١/١٢٣) وفرض علیكم حجُّ بیته الحرام(

  :اُألضّحیة
  .فقد وردت في نهج البالغة مرة واحدة ~المؤمنین  من األلفاظ التي ذكرها امیر

بضــم الهمــزة وكســرها علــى افعولــة، فاِعــل اعــالل مرمــي مــن الضــحوة  واألضحیّ
اســــم لمــــا یــــذبح مــــن الحیــــوان " وفــــي الشــــرع. )٥٩(ســـمیت بهــــا الن غالــــب ذبحهــــا فیهــــا

   )٦٠("المخصوص، وانما سمي بذلك النه یذبح وقت الضحى فسمي الواجب بأسم وقته
كمـا ذكـر احمـد نگـري ان . )٦١("بعد شروق الشـمس مـن عیـد االضـحى" بحاو تذ

یة(فیهــا اربــع لغــات اضــحیة بضــم الهمــزة وكســرها والجمــع اضــاحي  و  واجمــع ) ضــحیّ
، وهنــاك شــروط )٦٢(والجمــع أضــحى كأرطــاة وأرطــى) وضــحاة(ضــحایا كهدیــة وهــدایا 

ى بها منها ما ذكره امیر المؤمنین    : في قوله ~للضحیة التي یُضحَّ

                                         
 .٢٦الحج  )٥٧(
  .٢/٢٣٥ینظر منهاج البراعة  )٥٨(
 .١/١٢٣لعلماء ینظر دستور ا )٥٩(
 .١/١٣٣دستور العلماء  )٦٠(
 .ن.ینظر م )٦١(
 .١/١٣٢ینظر دستور العلماء  )٦٢(



 ١٥٣

  .٤/٣) ومن تمام االضحیة استشراف اذنها(

  :العمرة
مـرة فـي الحـج معروفـة، " ومما یتصل باحج العمرة وهـي طاعـة اهللا عـزَّ وجـْل والعُ

ـر مَ ةَ :وقولـه تعـالى. )٦٣(وقد اعتمر، واصله مـن الزیـارة والجمـع العُ ـرَ مْ اْلعُ ـوا اْلَحـجَّ وَ َأتِمُّ وَ
ـهِ  لَّ العمــرة تكــون لألنســان فـي الســنة كلهــا والحــج  والفــرق بــین الحــج والعمـرة  ان. )٦٤(لِ

وســمَّاها التهــانوي الحــج األصــغر، والحــج ســمَّاه الحــج . )٦٥(فــي وقــت واحــد فــي الســنة
  .)٦٦(األكبر وهو حج االسالم

هي الطواف بالبیت الحـرام بـین الصـفا والمـروة مـن غیـر وقـوف فـي "وفي الشرع 
البیــــت الحــــرام بالشــــروط هــــي زیــــارة "أو . )٦٧("عرفــــة، كمــــا هــــو فــــي الحــــج المعــــروف

  .)٦٩(والعمرة من األلفاظ االسالمیة. )٦٨("المخصوصة المعروفة
  :~وقد جاء في وقوله 

ْدحضان الذنب(   .٧/٢٢١) وحج البیت واعتماره، فأنما ینفیان الفقر ویَ

                                         
 ).عمر(مادة  ٦-٤/٤ینظر لسان العرب )٦٣(
  .١٩٦البقرة  )٦٤(
  .٢٠-٢/١٩ینظر كشاف اصطالحات الفنون  )٦٥(
 .ن.م )٦٦(
 .٢٠-٢/١٩كشاف اصطالحات الفنون  )٦٧(
 .٣٢٥یة، صالحقیقة الشرعیة وتنمیة اللغة العرب )٦٨(
 .٨٦ینظر الصاحبي، ص )٦٩(



 ١٥٤

  :الزكوات والصدقات
فــــالزكوات جمــــع زكــــاة، وقــــد . اســـتعملت كلتاهمــــا مــــرة واحــــدة فــــي نهـــج البالغــــة

  .)٧٠(جمع صدقة وقد تمت دراستها ایضاً موضعها، وكذلك الصدقات، درسناها في 
  :~وقد جاء في قوله 

  .١٩/١٥٨) والصدقات فجعلها اهللا حیث جعلها(
  .١٣/١٦٣) وعن ذلك ما حرس اهللا عباده المؤمنین بالصلوات والزكوات(

  :الموسم
تبطة المر  األلفاظمرة واحدة في نهج البالغة، وهي من ) الموسم(استعملت كلمة 

  :~األیام التي یقام فیها الحج، كما جاء في قوله : بالحج، فالموسم
ــاُس مــن أهــل ( ّجــه إلــى الموســم ُأن ــالمغرب كتــب الــيَّ یعلمنــي أنــه وُ فــأن عینــي ب
  .١٦/١٣٨) الشام

                                         
 ).زكا، صدق(ینظر معجمنا  )٧٠(



 ١٥٥

  :ألفاظ المعروف والمنكر والتوبة وصلة الرحم -ت
  األلفاظجدول شیوع 

  عدد مرات استعمالها    الكلمة
  ٧    المنكر

  ٦    المعروف
  ٣    التوبة

  ١    صلة الرحم
  ١    العمل الصالح

  ١    التحیة
  

  .بلغ مجموع األلفاظ في هذه المجموعة الداللیة ثالثة عشر لفظاً 

  :المنكر
خـالف المعـروف، وقـد تكـرر الحـدیث : المنكر من االمـر( جاء في لسان العرب

مــه وكرهــه فهــو عــن االنكــار والمنكــر، وهــو ضــد المعــروف، وكــل مــا قبّحــه الشــرع و  َحرَّ
  .)٧١( )منكر

المنكــر مــا لــیس فیــه رضــا اهللا تعــالى فــي قــول او فعــل والمعــروف (وفــي الشــرع 
  .)٧٢()ضده

أقواًال في االمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر : )٧٣(وقد ذكر الشریف الجرجاني
  :هي

  
  

                                         
  ).نكر(مادة  ٥/٢٣٣ینظر لسان العرب  )٧١(
 .٣/٣٥٣دستور العلماء  )٧٢(
 .٢٦ینظر التعریفات، ص )٧٣(



 ١٥٦

  :روفـاالمر بالمع
ـــة، والنهـــي عـــن المنكـــر الزجـــر ع ـــى المراشـــد المنجی ـــم هـــو االرشـــاد ال مـــا ال یالئ

  .األمر بالمعروف الداللة الخیر، والنهي عن المنكر المنع من الشر: الشریعة وقیل
األمر بالمعروف أمر بما یوافـق الكتـاب والسـنة، والنهـي عـن المنكـر نهـي : وقیل

  .عما تمیل الیه النفس والشهوة
والـه، األمر بالمعروف اشارة الى ما یرضي اهللا تعالى مـن افعـال العبـد وأق: وقیل

والنهي عن المنكر تقبیح ما تنفـر عنـه الشـریعة والعفـة، وهـو مـا ال یجـوز فـي دیـن اهللا 
  .تعالى

ــارة عــن اســتعمال صــیغ  واالمــر بفــتح االلــف وســكون المــیم فــي لغــة العــرب، عب
  .)٧٤(االمر كنزال وأنزل وینزل وفیه على سبیل االستعالء

وهـــو ) المنكـــر( ًا للفــظ فجــاء لفـــظ االمــر مالئمـــًا للمعــروف، ولفـــظ النهــي مالئمـــ
 :االمر القبیح، فكل من االمر والنهي یصدر عن اعلـى الـى ادنـى لـذا قـال الزمخشـري

  .)٧٥("انه ألمورٌ المعروف نهوُّ عن المنكر"
  :~وقد جاء هذا المعنى في قول امیر المؤمنین

  .١/٢٨٤) والعندهم انكر من المعروف وال اعرف من المنكر(

  :ةـالتوب
  .بلغ عدد مرات استعمالها في نهج البالغة ثالث مرات من األلفاظ التي

  .)٧٦(والتوبة لغًة الرجوع
وهو الرجـوع الـى اهللا بحـل عقـدة االصـرار عـن القلـب ثـم القیـام بكـل " وفي الشرع

الندم علـى معصـیة مـن حیـث هـي معصـیة مـع عـزم اال یعـود " وهي. )٧٧("حقوق الرب
لنـدم علـى المبـاح او الطاعـة الیسـمى الیها اذا قدر علیهم، فقـولهم علـى معصـیة الن ا

                                         
  .١/٩٩ینظر كشاف اصطالحات الفنون  )٧٤(
 .١/١٩اساس البالغة  )٧٥(
 .١/٢٣٢ینظر كشاف اصطالحات الفنون  )٧٦(
 .٤٣ات التعریف )٧٧(



 ١٥٧

توبــة، وقــولهم مــن حیــث هــي معصــیة النــه مــن نــدم علــى شــرب الخمــر لمــا فیــه مــن 
، وقـولهم مـع  َ◌ الصداع او خفة العقل او االخـالل بالمـال والعـرض لـم یكـن تائبـًا شـرعًا

د عزم الیعود الیها زیادة وتقریر الن النادم على االمر الیكون اال وقولهم مععزم الیعـو 
ــــــى االمــــــر الیكــــــون اال كــــــذلك ــــــادم عل ــــــر الن الن ــــــادة وتقری ــــــد ذكــــــر .)٧٨("الیهــــــا زی وق

ــذنب لقبحــه والنــدم علــى مــا فــرط منــه  )٧٩(االصــبهاني اربــع شــروط للتوبــة هــي تــرك ال
والعــزم علــى تــرك المعــاودة وتــدارك  مــا امكنــه ان تنــدم مــن االعمــال باالعــادة فمتــى 

  .اجتمعت هذه االربع فقد كمل شرط التوبة
  :~جاء هذا اللفظ في قوله  وقد

  .١٧٣/ ١) ترك الذنب اهون من طلب التوبة(

  : صلة الرحم
هــي : مــن األلفــاظ التــي اســتعملت فــي نهــج البالغــة مــرة واحــدة، قــال ابــن االثیــر

كنایـة عـن االحسـان الــى اآلخـرین مـن ذوي النسـب واالصــهار والعطـف علـیهم والرفــق 
  .او اساءوا، وقطع الرحم ضد ذلك كلهبهم، والرعایة ألحوالهم، وكذلك ان بعدوا 

، والهـــاء فیهـــا عـــوض عـــن الـــواو المحذوفـــة : ویقــال ِحمـــه یَِصـــلها وصـــًال َصـــَل رَ وَ
  .)٨٠(فكأنه باألحسان الیهم قد وصل مابینه وبینهم من عالقة القرابة والصهر

  :~وقد جاء هذا اللفظ في قوله 
  .٧/٢٢١) وصلة الرحم فأنها مثراة في المال ومنسأة في األجل(

                                         
 .١/٢٣٢كشاف اصطالحات الفنون  )٧٨(
 .٧٦ینظر المفردات في غریب القران،ص  )٧٩(
 ).وصل(مادة  ٣/٩٣٧ینظر لسان العرب،  )٨٠(



 ١٥٨

  :حـل الصالـالعم
مـــرة واحـــدة فـــي نهـــج البالغـــة ویعنـــي بالعمـــل ) العمـــل الصـــالح(اســـتعملت كلمـــة

  .الصالح اداء الواجبات والنوافل
  :~وقد جاء في قوله 

  .١٠/٨٢) والعمل الصالح من َخلِقهِ (
رْ  :وهذا من قوله تعالى الُِح یَ ُل الصَّ مَ اْلعَ یُِّب وَ ُد اْلَكلِمُ الطَّ ِه یَْصعَ یْ َل هُ ِإ   .)٨١(فَعُ

  :التحیة
تفعلــة مـن الحیــاة، : والتحیـة. اسـتعملت كلمـة التحیــة مـرة واحــدة فـي نهـج البالغــة
  . )٨٢(وانما ادغمت إلجتماع االمثال، والهاء الزمة، والتاء زائدة

  :~وقد جاءت في قوله 
ة فحيِّ بأحسن منها(   .١٨/٢٠١) اذا ُحیِّیَت بتحیّ

ــا َأوْ :وقـد جـاء هــذا المعنـى فــي قولـه تعـالى َ ه َأْحَسـَن ِمنْ تَِحیَّـٍة فََحیُّــوا ِب َذا ُحیِّیــتُمْ ِب إِ وَ
دُّوَها   .)٨٣(رُ

                                         
  .١٠فاطر،  )٨١(
 .١٠ینظر معجمنا،  )٨٢(
  .٨٦النساء  )٨٣(



 ١٥٩

  األلفاظجدول شیوع 
  ألفاظ الحالل والحرام وما یتعلق بهما: اوالً 

  عدد مرات استعمالها    الكلمة
  ١٠    الحرام
  ٧    الَحالل

با   ٣    الرِّ
  ١    القصاص

  ١    الحدود
  ١    السُّحت
  ١    الكفارة

  
  .ألفاظ المعامالت: یاً ثان

  ٥    الوارث
ْزیة   ١    الجِّ
  ١    الَخراج
  ١    الُخمس

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦٠

  املبحث الثاني
  ألفاظ الحالل والحرام والمعامالت

  :ألفاظ الحالل والحرام وما یتعلق بهما -أ

  :الحرام
التــي بلــغ عــدد مــرات اســتعمالها فــي  ~مــن األلفــاظ التــي ذكرهــا امیــر المــؤمنین  

  .شر مراتنهج البالغة ع
  :، قال االعشى)٨٤(وجمعه حرم: نقیض الحالل: "والحرام

  )٨٥(وباللیـــــــــل هـــــــــن علـــــــــیهم ُحـــــــــرم       مهـــــــــــــــــــــاوي النهـــــــــــــــــــــار لجـــــــــــــــــــــاراتهم
  

وقـد الزاهـد خبـرًا نقلـه ثعلـب عـن  )٨٦("مـا ینـتهض فعلـه سـببًا للعقـاب"وفـي الشـرع 
ُسل   .)٨٧(الحرام: ابن االعرابي جاء فیه ان الب

معنــى ســور ســورا، كمــا اســتعمل بالســریانیة وقــد اســتعمل هــذا اللفــظ بالحبشــیة ب
  .)٨٨(والعبریة بمعنى وضع فالن الشيء ال بمعناه الحبشي االصلي

وهــذا یــدل علــى أنَّ للفــظ الحــرام داللــة علــى المنــع قویــة كقــوة الســور الــذي یصــد 
الشيء ویمنع عن وصول ما فیه او بمعنى الوضع الذي هـو غیـر االصـل، المتأصـل 

  :~اللفظ في قوله بمفاهیمه وقد جاء هذا 
  .٦/٢٣٠)بئس الطعام الحرام وظلم الضعیف أفحش الظلم(

وَن ِفــي  :وهــذا مــن قولــه تعــالى ــْأُكُل ــا یَ نَّمَ ــا ِإ ْلمً ى ُظ ــامَ تَ اَل اْلیَ ــوَ وَن َأمْ ــْأُكُل ــِذیَن یَ نَّ الَّ ِإ
ا َن َسِعیرً وْ َسیَْصَل ا وَ ارً ِهمْ نَ وِن ُُط   .)٨٩(ب

  
                                         

 ).حرم(مادة  ١٢/١١٩ینظر لسان العرب،  )٨٤(
 .لم اجد البیت في الدیوان )٨٥(
 .١٣٠-٢/١٢٩فنون، كشاف اصطالحات ال )٨٦(
 .٦٠ینظر المداخل في اللغة، ص )٨٧(
 .٦٤-٦٣ینظر مساهمة العرب في دراسة اللغات السامیة، ص )٨٨(
  .١٠النساء،  )٨٩(



 ١٦١

  :اللـالح
التي بلغ عدد مـرات اسـتعمالها فـي نهـج  ~المؤمنینمن األلفاظ التي ذكرها امیر 

  .البالغة سبع مرات
له ِحلُّ حّال وأَحلَّهُ اهللا وَحَل   .)٩٠(والحالل في اللغة ضد الحرام، َحّل یَ

وهـــو  )٩١("مـــا اطلـــق الشـــرع فعلـــه مـــأخوذ مـــن الحـــل، وهـــو الفـــتح"وفـــي الشـــریعة 
  .)٩٢( )مااباحه الكتاب والسنة بسبب جائز مباح(

ان الحـالل : "من المباح، وقد فرق ابو هالل العسـكري بینهمـا فقـال فالحالل اعم
هو المباح الذي أباَحه الّشرع، والمباح ال یعتبر فیه ذلـك نقـول المـش فـي العـرق مبـاح 
وال نقول حالل، والحالل خالف الحرام والمباح خالف المحظور وهو الجنس الذي لـم 

  .)٩٣("یرغب فیه
  :~وزیادة، وقد جاء هذا اللفظ في قوله فالحالل یتضمن المباح الشرعي 

  .٦/٢٣٨) ووقْفتُكم على حدود الحالل والحرام(

  :الربـا
، التــي بلــغ عــدد مــرات اســتعمالها فــي ~التــي ذكرهــا امیــر المــؤمنین  األلفــاظمــن 

  .نهج البالغة ثالث مرات
ــــــاء ــــــوء ورب ــــــو رب ــــــا یرب ــــــه: رب یتُ بَ ــــــز. زاد ونمــــــا، وأرْ ــــــل العزی ــــــي وفــــــي التنزی ِب رْ ُ ی وَ

  .)٩٥(و منه اخذ الربا )٩٤(َدقَاِت الصَّ 
ـتُمْ ِمـْن : بالزیادة دون وجه، وباعتبار الزیادة قـال تعـالى" وفي الشرع هو یْ ـا آتَ مَ وَ

ـهِ  ـَد اللَّ ـوا ِعنْ ُ ب رْ ـَال یَ اِل النَّـاِس فَ ـوَ ا ِفـي َأمْ ـوَ ُ ب رْ یَ ا لِ ـه بقولـه ِربً ـي : وثنّ ِب رْ ُ ی ـا وَ بَ ـهُ الرِّ َحـُق اللَّ مْ یَ

                                         
 ).حلل(مادة  ١١/١٦٦ینظر لسان العرب،  )٩٠(
 .٥٥٠التعریفات، ص )٩١(
 .٢/١٠٣كشاف اصطالحات الفنون،  )٩٢(
  .١٨٦الفروق اللغویة، ص )٩٣(
 .٢٧٦البقرة،  )٩٤(
 ).ربو(مادة  ١٤/٣٠٤ینظر لسان العرب  )٩٥(
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َدقَاِت    .)٩٦(الصَّ
  .الشرعیة التي تخصصت باالسالم بالزیادة غیر الشرعیة األلفاظفالربا من 

  :~وقد جاء هذا اللفظ في قوله 
با بالبیع(   .٩/٢٠٥)والرِّ

  :القصـاص
ان  )٩٧(ذكــر ابــن منظــور. فــي نهــج البالغــة مــرتین) القصــاص(اســتعملت كلمــة 

  .بالجرحالقصاص والقصاصات والقُصاصات القَوُد وهو القتل بالقتل او الجرح 
وقـد جـاء هـذا اللفـظ  )٩٨("هو ان یفعل الفاعل مثل مـا فعـل"هذا في اللغة وشرعًا 

  :~في قوله 
  .١٩/٨٦) والقصاص حقنًا للدِّماء(

اِب  :وهذا من قوله تعالى ي اَألْلبَ ِل اُأوْ اةٌ یَ ُكمْ ِفي اْلِقَصاِص َحیَ َل   .)٩٩(وَ
هم الدیـة فقـال اهللا كان في بني إسرائیل القصاص ولـم تكـن فـی: "وقال ابن عباس
وجـــل لهـــذه االمـــة  ـــِد عزَّ بْ اْلعَ ـــُد ِب بْ اْلعَ ـــاْلُحرِّ وَ ـــى اْلُحـــرُّ ِب َل تْ ُكمْ اْلِقَصـــاُص ِفـــي اْلقَ ـــیْ َ ـــَب َعل ُكتِ

هُ ِمْن َأِخیِه َشْيٌء  ْن ُعِفيَ َل اْألُنثَى فَمَ اْألُنثَى ِب وف وَ ْعرُ ـاْلمَ اعٌ ِب اتِّبَ فالقصـاِص مـن . )١٠٠(فَ
  .یةاأللفاظ الشرعیة اإلسالم

  :الحـدود
، التـي ورد اسـتعمالها فـي نهـج البالغـة ~من األلفاظ التي ذكرها امیر المـؤمنین 

  .مرة واحدة
والحــدود جمــع حــد والحــد فــي اللغــة المنــع، وحــدود اهللا تعــالى مــن االشــیاء التــي 
تبین تحریمها وتحلیلها، وامر ان ال یتعدى شيء منها فیتجاوز إلى غیر ما امـر  فیهـا 

                                         
  .١٨٧المفردات في غریب القران، ص )٩٦(
 ).قصص(مادة  ٧/٨٦ینظر لسان العرب،  )٩٧(
 .٩٩التعریفات، ص )٩٨(
  .١٧٩البقرة،  )٩٩(
  .٧١، وینظر تفسیر غریب القرآن، ص٦/٧ینظر االم، ص )١٠٠(



 ١٦٣

  .)١٠١(منها، ومنع مخالفتهااو نهى عنه 
زواجر وضـعها "او هي  )١٠٢("هي عقوبة مقدرة وجبت حقًا هللا تعالى"وفي الشرع 

اهللا تعالى للردع عن ارتكاب ما خطر ترك ما امر لها في الطبع من مغالبـة الشـهوات 
الملهیة عن وعید اآلخرة بعاجل اللـذة، فجعـل اهللا تعـالى مـن زواجـر الحـدود ومـا یـردع 

  .)١٠٣( ..."الة حذرًا من ألم العقوبة وخیفة من نكال الفضیحةبه ذا الجه
ان الحــد عنــد االصــولیین مــرادف للمعرفــة بالكســر وهــو مــا  )١٠٤(وذكــر التهــانوي

  .یمیز الشيء عن غیره، وذلك الشيء یسمى محدوداً 
فالحد هو الفاصل بـین الحـالل والحـرام، كالشـيء الـذي یفصـل بـین اثنـین ولـذلك 

  :~قال امیر المؤمنین 
  .٧/١٦٧) واقامة الحدود على مستحقیها(

  :السـحت
  .التي استعملت في نهج البالغة مرة واحدة األلفاظمن 

والسحت في اللغة كلُّ حرام قبیح الّذكر، وقیل هو ما ُخبث من المكاسب، فحـرم 
فلــزم عنــه العــار، وقبــیح الــذكر كــثمن الكلــب والخمــر والخنزیــر، والجمــع أســحات، واذا 

الحـرام الـذي ال یحـل كسـبه، النـه : والسـحت: قـد اسـحت الرجـل: ا، قیـلوقع الرجل فیه
  .)١٠٥(یسحت البركة أي یذهبها

فالسحت على هذا المعنى اعم من الحرام، وقـد فـرق ابـو هـالل العسـكري بینهمـا 
الســحت مبالغــة فــي صــفة الحــرام، ولهــذا یقــال حــرام ســحت وال یقــال لــه ســحت : "فقــال

م ظاهر، فقولنا حرام ال یفید انـه سـحت وقولنـا سـحت حرام، وقیل السحت یفید انه حرا
یفیـد انــه حــرام ویجـوز ان یقــال ان الســحت الحـرام الــذي یستأصــل الطاعـات مــن قولنــا 

                                         
 ).َحَدد(مادة  ٣/١٤٠ینظر لسان العرب،  )١٠١(
 .٥١ص التعریفات، )١٠٢(
 .٢٢١االحكام السلطانیة، ص )١٠٣(
 .٢٣-٢/٢٢كشاف اصطالحات الفنون،  )١٠٤(
 ).َسَحَت (مادة  ٢/٤١ینظر لسان العرب،  )١٠٥(



 ١٦٤

سحته اذا استأصله، ویجوز ان یكون السحت الحرام الذي البركة له فكأنه مستأصـل، 
  .)١٠٦("ویجوز ام یكون المراد به ان یستأصل صاحبه

مــا هــو موصــوف بــالحرام شــرعًا ومبــالغ فــي تحریمــه، وقــد فالســحت یطلــق علیــه 
  :~جاء هذا اللفظ في قوله 

  .٦/٣٩٨) فیستحلون الخمر بالنبیذ والسحت بالهدنة، والربا بالبیع(

ـارة   :الكّف
  .مرة واحدة في نهج البالغة ~التي ذكرها امیر المؤمنین  األلفاظمن 

ـر بـه مـن صـدقة او صـوم ا: والكفارة في اللغـة : و نحـو ذلـك، قـال بعضـهممـا كفّ
  . )١٠٧(كأنه غطى علیه بالكفارة

  .)١٠٨("اسقاط ما لزم على الذمة بسبب الذنب والجنایة: "وفي الشرع
وعلى هذا المعنى فالكفارة تكفر عن الذنب بإسقاط الذنب عنه والسـتر علیـه مـن 

ه عواقبه، وهي لفظ اسالمي لم یكن له مدلول قبل االسالم وقد جاء هذا اللفظ فـي قولـ
~:  

  .٨/١٣٥) من كفّارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف وتنفیس عن المكروب(

  :ألفاظ المعامالت -ب
  :الوارث

مـــن ورثـــه  )١٠٩(والـــوارث فـــي اللغـــة. بلغـــت ألفـــاظ هـــذه المجموعـــة خمـــس كلمـــات
ث االرث والمیراث واورثنیـه وورثنیـه وهـم الورثـة والـورَّاث،  المال وورثته منه وعنه، وُحرْ

  .لذي یرث غیرها: والوارث
وجـــل، ولكـــن الفـــارق بـــین الصـــفتین ان  وقـــد مـــر هـــذا اللفـــظ فـــي صـــفات اهللا عزَّ
الــوارث فــي صــفات اهللا عّزوجــل یقــع علیــه لفــظ ومعنــى وفــي صــفات االنســان لفــظ ال 

                                         
 .١٩٣-١٩٢الفروق اللغویة، ص )١٠٦(
 ).كفر(مادة  ٥/٤٨ینظر لسان العرب،  )١٠٧(
 .٣/١٢٥دستور العلماء،  )١٠٨(
 .٢/٤٩٩ینظر اساس البالغة،  )١٠٩(



 ١٦٥

وجــل اســامي قــد تقــع تلــك االســامي علــى بعــض خلقــه فــي "معنــى ذلــك  ان لخالقنــا عزَّ
  .)١١٠("اللفظ ال على المعنى
یَن : فات اهللا عّزوجل في قوله تعالىقد جاء في ص اِرِث رُ اْلـوَ َت َخیْ َأنْ وقـد  )١١١(وَ

وجل اِرِث ِمْثُل َذلِكَ : سمى اهللا من یرث المیت ماله وارثًا فقال عزَّ ى اْلوَ َعَل   .)١١٢(وَ
  :~وقد جاء هذا اللفظ في قوله 

  .١٩/٢٥١) الوارث والحوادث: لكل امرئ في ماله شریكان(
  :~كما جاء في قوله  )١١٣(ثوالمیراث جمعه مواری

  .١٣/٦) واموالهم میراثاً (
انها لم ترد في القران الكریم بهـذه الصـفة، وان جـاءت ) المواریث(وما یمیز لفظ 

وقد بلغ عدد مرات اسـتعمالها فـي نهـج البالغـة مـرتین، . في االحادیث النبویة الشریفة
  :~كما جاء في قوله 

ـــــــــى اال( نصـــــــــاف مـــــــــن مواریـــــــــث وامـــــــــا نقصـــــــــان حظـــــــــوظهن فمـــــــــوارثیهن عل
  .٦/٢١٤)الرجال

  :والخراج الجزیة
  .في نهج البالغة مرة واحدة ~التي ذكرها امیر المؤمنین  األلفاظمن 

  .)١١٤(خراج االرض، والجمع جزًى وِجْزيُّ  :الجزیة في اللغة
ـــالخراج وخـــراج : "وفـــي االصـــطالح ـــذمي ویســـمى ب ـــى ال ـــذي یوضـــع عل المـــال ال

  .)١١٥("الرأس

                                         
 .٢٧ات صفات اهللا صكتاب التوحید واثب )١١٠(
  .٨٩االنبیاء،  )١١١(
  .٢٣٣البقرة،  )١١٢(
 .٧/١٨٨ینظر المعجم المفهرس أللفاظ الحدیث النبوي الشریف،  )١١٣(
 ).جزي(مادة  ١٤/١٤٧ینظر لسان العرب،  )١١٤(
 .١/٣٨٣كشاف اصطالحات الفنون،  )١١٥(



 ١٦٦

علـى الـرأس یسـقط باالسـالم، وثبـت بـنص القـرآن لقولـه وهذا المال الـذي یوضـع 
ـــهُ : تعـــالى مَ اللَّ ـــا َحـــرَّ ـــوَن مَ مُ َُحرِّ َال ی ِم اآلِخـــِر وَ وْ ـــاْلیَ َال ِب ـــِه وَ اللَّ ـــوَن ِب ُ ؤِْمن ُ ـــِذیَن َال ی وا الَّ ُل ـــاتِ قَ

ـ ْعُط ُ ـاَب َحتَّـى ی ـوا اْلِكتَ ِذیَن ُأوتُ وَن ِدیَن اْلَحقِّ ِمْن الَّ ِدینُ َال یَ هُ وَ ُسوُل رَ ُهـمْ وَ ـٍد وَ ـَة َعـْن یَ وا اْلِجْزیَ
وَن  ، وكــانوا اهــل الذمــة بحكــم ماكــانوا یتمتعــون بــه مــن تســامح المســلمین )١١٦(َصــاِغرُ

فكــان ال  -معهــم ومــن حمــایتهم لهــم، یــدفعون الجزیــة، كــل واحــد مــنهم بحســب قدرتــه
الرجــل القــادر علــى حمــل الســالح، وال یــدفعها ذوو العاهــات، وال المترهبــون  -یــدفعها

  .)١١٧(ل الصوامع اال اذا كان لهم یسارواه
  :~وقد جاء هذا اللفظ في قوله 

  .١٧/٤٨) ومنها اهل الجزیة والخراج من اهل الذمة ومسلمة الناس(
  .١/٩٦،٩٧)وان الجزیة موضوعة على الرؤوس(

  :الخراج
  .)١١٨(اما الخراج فهو شيء یخرجه القوم في السنة من مالهم بقدر معلوم

یــة والخــراج یلتقیــان فــي ثالثــة اوجــه ویفترقــان مــن ثالثــة وعلــى هــذا المعنــى فالجز 
  :اوجه

یلتقیــان بــأن كــًال منهمــا مــأخوذ عــن مشــرك صــغارًا لــه وذلــة، وانهمــا مــا ال فــيء 
  .یصرفان في اهل الفيء، وانهما یجبان بحلول الحول وال یستحقان قبله

رآن ویفترقــان بــأن الجزیــة ثبتـــت بــنص القــرآن الكــریم والخـــراج لــم یــرد بــنص القـــ
الكریم، وان الجزیة تسقط بحدوث االسالم، والخراج یؤخذ مع الكفر واالسالم، والجزیة 
، وامــا جــزاء علــى  اســمها مشــتق اســمها مــن الجــزاء علــى كفــرهم ألخــذها مــنهم صــغارًا

، واما الخراج فهو على االراضي   .)١١٩(االمانة لهم ألخذها منهم رفقًا

                                         
  .٢٢٩وینظر النظم اإلسالمیة، ص. ٢٩التوبة،  )١١٦(
 .٩٧-١/٩٦الحضارة اإلسالمیة،  )١١٧(
 ).خرج(مادة  ٢/٢٥١ینظر لسان العرب،  )١١٨(
  .٢٢٩، وینظر النظم اإلسالمیة ص١٤٢ینظر االحكام السلطانیة  ص )١١٩(

  .حسن ابراهیم حسن، علي ابراهیم حسن



 ١٦٧

  :~وقد جاء اللفظان في قوله 
  .١٧/٤٨) لجزیة والخراج من اهل الذمة ومسلمة الناسومنها اهل ا(

  :الخمـس
  .لقد استعملت هذه اللفظة في نهج البالغة مرة واحدة

اخــذ خمــس امــوالهم، وخمَّســهم اخمُســهم، بالكســر اذا كنــت : والخمــس فــي اللغــة
ربعــت فــي الجاهلیــة : "خامســهم او كملــتهم خمســة بنفســك وفــي حــدیث عــدي بــن حــاتم

الم، یعنـي قـدت الجـیش فـي الحـالتین ألن االمیـر فـي الجاهلیـة كـان وَخمْسُت فـي االسـ
َس  ُع من الغنیمة، وجاء االسالم فجعله الُخمْ ب   .)١٢٠("یأخذ الرُّ

َس لفـظ اسـالمي جـاء بـه االسـالم بمـا یحملـه مـن داللـة  وعلى هـذا المعنـى فـالُخمْ
ــتُمْ ِمــْن َشــ: عمــًال باآلیــة الكریمــة قولــه ــا َغنِمْ ــوا َأنَّمَ مُ اْعَل ُســوِل وَ لرَّ ِل َســهُ وَ ــِه ُخمُ لَّ ــَأنَّ لِ ْيٍء فَ

یلِ  ِن السَِّب ابْ َساِكیِن وَ اْلمَ ى وَ امَ تَ اْلیَ بَى وَ ِذي اْلقُرْ ِل   .)١٢١(وَ
بعـد بـدر غنیمـة بنـي  \ان اول غنیمة خمسها رسول اهللا  )١٢٢(وقد ذكر الماوردي

  .قینقاع
  :~ؤمنین لذا قال امیر الم. )١٢٣(ثم بدأ ذلك االمام بإخراج الخمس من الغنیمة

  .١٩/١٥٨)والخمس فوضعه اهللا حیث وَضعه(
  

                                         
 ). خمس(مادة  ٦/٧٠ینظر لسان العرب،  )١٢٠(
  .٤١االنفال،  )١٢١(
 .١٣٩ینظر االحكام السلطانیة، ص )١٢٢(
  .٢٣٧-٢٣٦، صینظر النظم اإلسالمیة )١٢٣(

 .حسن ابراهیم حسن، علي ابراهیم حسن



 ١٦٨

  
  
  
  
  
  
  

  الفصل اخلامس
  
  

  األلفاظ املخصوصة
  الحــــش والســباجلي

  
  
  
  
  
  
  

    
    



 ١٦٩

  جدول شیوع األلفاظ
  :ألفاظ الجیش: اوالً 

  عدد مرات استعمالها    الكلمة
  ٤    الجیـش
  ٢    الجنـد

  ٢    الجنـود
ة َط   ٢    الشُّرَ
  ٢    الخمیس

  ١    أجنـاد
  ١    المجروح
  ١    الجیـوش
  ١    الطالئـع
  ١    المقدِّمـة
  ١    الكتیبـة

  ١    الكتائـب
  ١    الِمنسـر
  ١    المناسـر
  ١    األحراس
امـي   ١    الرّ

  ١    العسكـر
  ١    العساكـر

  
  
  
  



 ١٧٠

  :ما یتعلق بها: ثانیاً 
  عدد مرات استعمالها    الكلمة
  ٢    الخیـل
  ٢    الرَّجـل
  ١    الحـزب
  ١    األسیـر
  ١    العانـي
  ١    القائـد
  ١    المقـود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧١

  املبحث األول
  ألفاظ الجیش وما یتعلق بها

  :ألفاظ الجیش: اوالً 
  :الجیش -١

واحـد جیـوش، : والجـیش. اربـع مـرات فـي نهـج البالغـة) الجـیش(استعملت كلمـة 
  .جماعة الناس في الحرب: الجند، وقیل: والجیش

  :~كما جاء في قوله 
ال رهــــج لـــــه وال ! مــــن نقــــم اهللا )١(لــــك یــــا بصــــرة عنــــد ذلـــــك مــــن جــــیش فویــــل(

  .٧/١٠٣)حس

  :الجند -٢
واالنصــار . العســكر: والجنــد. مــرتین فــي نهــج البالغــة) الجنــد(اســتعملت كلمــة 

  .)٢(واالعوان، والجمع أجناد، وجنود، والجند واحد الجنود
ا لَ : في قوله تعالى) الجند(وقد جاءت كلمة  إِنَّ ُجنَدنَ وَن وَ ُ ب مْ اْلَغالِ ُ   . )٣(ه

  :~في قوله ) الجند(كما جاءت هذه الكلمة 
  .١/٢٥١)كنتم جند المرأة(

  :الجنـود -٣
وقـــد . والجنـــود جمـــع الجنـــد. مـــرتین فـــي نهـــج البالغـــة) الجنـــود(اســـتعملت كلمـــة 

  :~جاءت هذه الكلمة في قوله 
لح َدَعًة لجنودك، وراحًة من همومك(   .١٧/١٠٦)فإن في الصُّ

  
  

                                         
 ).جیش(ینظر معجمنا  )١(
 .١/١٥٧ینظر المصطلحات العسكریة في القرآن الكریم،  )٢(
  .١٧٣الصـافـات،  )٣(



 ١٧٢

  :شرطةال -٤
  .التي تتعلق بالجیش وقد استعملت في نهج البالغة مرتین األلفاظوهي من 

فــالن نفســه لكــذا وكــذا اعلمهــا لــه وأعــدها، ومنــه ســمي  والشــرطة لغــة مــن أشــرط
، قــال ابــن  ــوا ألنفســهم عالمــة یعرفــون بهــا، الواحــد شــرطة وشــرطيُ الّشــرط ألنهــم جعل

  :أحمر
  فأشــــــــــــرط نفســــــــــــه حرصــــــــــــًا علیهــــــــــــا 

  

  حجئــــــــــًا ضــــــــــنیناً وكــــــــــان بنفســــــــــه 
  

ُشــرط : وقیــل ــأ للمــوت وفــي حــدیث ابــن مســعود وی أول كتبــة تشــهد الحــرب وتتهی
وقـد . )٤(شرطة للموت ال یرجعون اال غالبین، فهم أول طائفة من الجیش تشهد الوقعة

  :~جاء هذا اللفظ في قوله 
  .١٨/٢٦٥)وتفقد عنهم وأعوانك من أحراسك وشرطك(

  :الخمیس -٥
مرتین في نهج البالغة، وقد جاء لفظ الخمیس مرادفـًا  )الخمیس(استعملت كلمة 

  .)٦(وقیل الجیش. )٥(للفظ الجیش، فالخمیس هو الجیش الكثیر
  .)٧( )كفایة المتحفظ وغایة الممتلفظ(كما جاء في هامش كتاب 

المقدمة والقلب : الجیش الجرار النه یؤلف من خمس فما فوق هي: ان الخمیس
  .ة وهي اربعة آالف إلى اثني عشر الفاً والمسافة والمیمنة والمیسر 

  : ~فالخمیس یعني الجیش بأقسامه الخمسة، وقد جاء هذا اللفظ في قوله
  .٨/٧) وحتى یجرببالدهم الخمیُس یتلوه الخمیُس (

  
  
  

                                         
ط(مادة  ٣٣٠-٧/٣٢٩ینظر لسان العرب،  )٤(  ).َشرَ
 .٢٧٦ینظر األلفاظ الكتابیة، ص )٥(
 .٥٢في اللغة، ص ینظر كفایة المتحفظ وغایة المتلفظ )٦(
 .ینظر هامش كفایة المتحفظ وغایة المتلفظ في اللغة )٧(



 ١٧٣

  :أجناد -٦
وقــد .جمــع الجنــد: مــرة واحــدة فــي نهــج البالغــة واالجنــاد) اجنــاد(اســتعملت كلمــة 

  :~قوله  في) اجناد(جاءت هذه الكلمة 
) واعلم یامحمد بن ابي بكر اني قد ولیتـك اعظـم اجنـادي فـي نفـس اهـل مصـر(

١٥/١٦٤.  

  :الجیوش -٧
  :~جمع الجیش، كما جاء في قوله : وهي

هزت به جیوش المسلمین: فقال قوم(   .١٩/١٥٨) لو اخذته فجَّ

  :المجروح -٨
ي اصـیب الـذ: مرة واحدة فـي نهـج البالغـة والمجـروح) المجروح(استعملت كلمة 

  .بجرح
  :~كما جاء في قوله 

  .٨/٢١٥) ویكون هناك استحرار قتل حتى یمشي المجروح على المقتول
تصــویر هــول الحـرب وشــدتها وعظمــة القتــل الــذي ســقط  ~فـأراد امیــر المــؤمنین 

المجــروح یمشــي علــى المقتــول، وهــو تصــویر یجعــل الحــرب فــي غایــة  ~ فیهــا، فجعــل
  .االستحرار

  :المقدمة -الطالئع-٩
  .من اقسام الجیش التي استعملت في نهج البالغة مرة واحدة

ــیعلم منهــا احــوال العــدو: والطالئــع ، كمــا جــاء فــي )٨(طائفــة مــن الجــیش تبعــث ل
  :~قوله 

  .١٥/٨٩) وعیون المقدمة طالئعهم(
  .)٩(والمقدمة بكسر الدال، وهم الذین یتقدمون الجیش، فالمقدمة عیون الجیش

                                         
 .١٥/٨٩ینظر شرح نهج البالغة،  )٨(
 .ن.ینظر م )٩(



 ١٧٤

المقدمــة بكسـر الــدال المهملــة او فتحهــا فــي اللغــة  ، ان)١٠(وقـد ذكــر احمــد نكــري
شـَكر(هي مقدمة الجیش وهي الجماعة المتقدمة مـن الجـیش بالفارسـیة  وقـد ) بیشـواي َل

  .جاء هذا اللفظ في المثال المتقدم الذكر

  :الكتیبة -١٠
. مـرة واحـدة) الكتائب(الكتیبة مرة واحدة في نهج البالغة، ولفظ (استعملت كلمة 

فهــي تطلــق مجــازًا علــى الجــیش مــن كتــب الكتیبــة . )١١(لهــا داللتــان فــي اللغــةوالكتیبــة 
  .وتكتَّب الجیش تجمَّع. جمعها

كما تطلـق علـى الجماعـة المسـتخیرة مـن الخیـل او . وكتَّب الجیش، جعله كتائب
  .هي جماعة الخیل اذا اغارت على العدو من المائة إلى االلف

، وكتبها ، تكتیبًا   :ها، قال ساعدة بن ُجویَّةهیأ: وكتبها تكتیبًا
وا  ُ كتِّب عدیدهم             حفلت بجیشهم كتائب ارَعب ُ   )١٢(الیكتبون وال ی

  .الیهیَّئون: أي
ــم ینتشــر والجمــع كتائــب، او هــي الجماعــة مــن  فالكتیبــة مــا جمــع مــن الجــیش فل

  :~وقد جاء لفظ الكتیبة یحمل المعنیین في قوله . )١٣(الخیل
  .٧/٢٨٥) اخرى ثم اخرج في كتیبة اتبع(
  
  
  
  
  
  

                                         
 .٣١٢-١/٣١١ینظر دستور العلماء  )١٠(
 .٤/١٠٦ینظر تاج العروس  )١١(
 .٣/١١٨الروایة في دیوان الهذلیین  )١٢(
 .٢٧٥نظر األلفاظ الكتابیة ص ی )١٣(



 ١٧٥

  :المناسر -١١
مــرة ) المنســر(فــي نهــج البالغــة مــرة واحــدة، وكلمــة ) المناســر(اســتعملت كلمــة 

نِسـر: والمناسر. واحدة ، ان المنسـر یكـون عـده )١٥(، وقـد ذكـر ابـن السـكیت)١٤(جمـع مَ
بــین الثالثــین إلــى االربعــین وانمــا ســمي منســرًا مثــل منســر الطــائر یخــتلس اختالســًا ثــم 

  ): ابن الورد العبسي(الیزاحف قال عروة  یرجع
  لك الویالُت هل انت تارك: تقول

   )١٦(ضبوءًا ترجْل، تارةً، وبمنسر                             
نِسر(وتكون    :~وقد جاء جمعًا على المناسر في قوله . )١٧(بالفتح والكسر) مَ

ُرموا بالمناسر تتبعها المناسرُ (   .٨/٧) وحتى ی
  :وقوله
ـــیكم منَِســـرُ مـــن مناســـر اهـــل الشـــام اغلـــق كـــل رجـــل مـــنكم بابـــهكلمـــا  ) اطـــل عل

٦/١٠٢.  

  : أحراس -١٢
  .من األلفاظ التي ارتبطت بالجیش، وقد استعملت مرة واحدة في نهج البالغة

،حفظه وهـــــم الُحـــــراس والحـــــرُس  واالحـــــراس مـــــن حـــــرس الشـــــيء یحرُســـــه حرســـــًا
  .)١٨(واالحراس

  :~وقد جاء هذا اللفظ في قوله 
  .١٨/٢٦٥) عنهم جندك واعوانك من احراسك وشرطك وتقعد(

                                         
 .ن.ینظر م )١٤(
 .٤٦ینظر كنز الحفاظ ص )١٥(
 .٦٨دیوان عروة بن الورد ص )١٦(
 .٤٦ینظر هامش كنز الحفاظ ص )١٧(
 ).حرس(مادة  ٦/٤٨ینظر لسان العرب  )١٨(



 ١٧٦

  :الرامي -١٣
  .مرة واحدة في نهج البالغة طت بالجیش، وقد استعملتمن األلفاظ التي ارتب

  :~وقد جاء في قوله . الذي یرمي السهام: والرامي
  .٩/٧٢) إما إنه قد یرمي الرامي وتخطى السهام(

  :العسكر -١٤
  ).عسكر(ش كلمة من األلفاظ التي ارتبطت بالجی

  .)١٩(جمع الجیش، او الجیش والموضع معسكر: والعسكر
وقد ذكر أدي شیر ان العسـكر مـن األلفـاظ الفارسـیة المعربـة وهـي فـي الفارسـیة  

  .)٢٠(كشَكر
  :~وقد جاء لفظ عسكر في قوله 

  .١/٢٤٧) ولقد شهدنا في عسكرنا هذا قوم في اصالب الرجال(
  : ~وجاء جمعًا في قوله

  .١٠/٩٢) العساكروعسكروا (
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 ).عسكر(مادة  ٦/٤٨ینظر لسان العرب  )١٩(
 .١١٤ینظر األلفاظ الفارسیة المعربة ص )٢٠(



 ١٧٧

  :مایتعلق بألفاظ الجیش: اوالً 
  :الخیل والرَّجل -١

د جاءت  ي نھج البالغة، فق ا ف ي ورودھ من األلفاظ التي ارتبطت مع بعضھا ف
  : ~في قولھ
  .١/٢٣٩) واستجلب خیله ورجله(

ـــه تعـــالى ـــك :وهـــذان اللفظـــان مـــن قول ِجلِ رَ ـــَك وَ لِ َخیْ ِهمْ ِب ـــیْ ـــْب َعَل َأْجلِ ، أي )٢١(وَ
وقــد بلــغ مجمــع ألفــاظ هــذه المجموعــة أربــع . )٢٢(الخیــول: بفرســانك ورَّجالتــك، والخیــل

  .كلمات

  : الحزب -٢
  :~مرة واحدة  في نهج البالغة في قوله ) الحزب(استعملت كلمة 

  .١/٣٩) قد جمع حزبه(
جنــود الكفــار، تــألبوا : جماعــة مــن النــاس، والجمــع احــزاب، واالحــزاب: والحــزب
ـــ ـــي وتظـــاهروا عل ـــو قریضـــة: ، وهـــم\ى حـــزب النب ـــان وبن ـــریش وغطف ـــد ذكـــر )٢٣(ق ، وق

  .، إن الحزب جماعة فیها غلظُ )٢٤(االصبهاني

  :األسیر، العاني -٣
من األلفاظ التي جاءت مترادفة في نهج البالغة، وقد استعملت كل كلمـة منهمـا 

  .مرة واحدة
مـــن العـــدو، ویقــال لألســـیر . هـــو المســـجون، والجمـــع اســراء واســـارى واســـرى :االســیر

  .)٢٥(اسیر، الن اخذه یستوثق منه باألسار، وهو القدُّ لئال یفلت
  

                                         
  .٦٤االسراء  )٢١(
 ).خیل(مادة  ١/٦٢١ینظر لسان العرب )٢٢(
 .١/٦٢١المصدر نفسه  )٢٣(
 .١١٥ینظر المفردات في غریب القرانص  )٢٤(
 ).اسر(مادة  ٤/١٩ینظر لسان العرب )٢٥(



 ١٧٨

  :والعاني
، وقد جاء اللفظان المترادفان في قوله    : ~هو االسیر ایضًا

  .٩/٧٤) ولیفك به االسیر والعاني(
  :~كما جاء االسیر بصیغة المفعول بقوله 

  .٨/٢١٥) ویكون المفلت اقل من المأسور(

  :مقودالقائد، ال -٤
نقـیض : من األلفاظ التي استعملت في نهج البالغة مرة واحدة، والقـود فـي اللغـة

  .السَّوق، یقود الدابة من امامها ویسوقها من خلفها، فالقود من امام والسَّوق من خلف
  : ~، وقد جاء في قوله)٢٦(واحد القَّواد: والقائد

  .١٦/٧٦) والَسلِس الزمام للقائد(
  .والمقود الذي یقاد

  

                                         
 ).قود(مادة . ٣/٣٧٠ینظر لسان العرب )٢٦(



 ١٧٩

  جدول شیوع األلفاظ
  عدد مرات استعمالها    الكلمة
  ٨    الحرب
  ٨    الجهاد
  ٥    القتال
  ٤    العدو
  ٢    الوغى
  ٢    اقتل
  ١    تقاتل
  ١    قتیل

  ١    مقتول
  ١    مقاتلة

  ١    المحاربة
  ١    الغارة

  ١    الغارات
  ١    المنافرة
  ١    الشهید 
  ١    الشهداء
  ١    اعداء

  
  
  
  
  
  
  



 ١٨٠

  املبحث الثاني
  لفاظ المخصوصةاأل 

  بالجهاد والحرب والقتال وما یتعلق بها
  :بلغت الفاظ هذه المجموعة الداللیة ثماني كلمات، وهي كما یأتي

  :الحرب -١
ثمـــاني مـــرات فـــي نهـــج البالغـــة والحـــرب مـــن القتـــال ) الحـــرب(اســـتعملت كلمـــة 

  .)٢٧(هُ مصدر َحِرَب یَحرُب حربًا اذا اشتد غضبه والحرب ایضًا ان یحرب الرجُل مالَ 
  :~وقد جاء هذا اللفظ في قوله 

  .٢/٨٩)تعادون وال تكیدون!لبئس لعمر اهللا َسفرُ نار الحرب أنت(

  :الجهـاد -٢
  .الجهاد لغة بذل ما في الوسع من القول والفعل كما قال ابن االثیر

وشرعًا هو قتـال الكفـار ونحـوه مـن ضـربهم ونهـب أمـوالهم وهـدم معابـدهم وكسـر 
  .)٢٨(أصنامهم وغیرها

ــــــــه  ــــــــه اللغــــــــوي یحمــــــــل عــــــــدة دالالت فضــــــــًال عــــــــن داللت اذن الجهــــــــاد وبمدلول
  .العسكریة،والذي یهمنا هنا هو قتال الكفار الذین ال ذمة لهم

المقاتــل متطوعــًا مــن غیــر الجنــدي النظــامي، وجاهــد العــدو مجاهــدة : والمجاهــد
  .)٢٩(وجهادًا قاتله

                                         
 .٣٨ینظر اصطالح المنطق، ص )٢٧(
 .١/٢٨٠ینظر كشاف اصطالحات الفنون  )٢٨(
 .١/١٦١ینظر المصطلحات العسكریة في القران  )٢٩(



 ١٨١

، والــذي یقتــل فــي هــذا الجهــاد بــالحرب المقدســة )٣٠(وقــد ســمى مــوریس دیمــومین
  :~، وقد جاء لفظ الجهاد في قوله )٣١(هذا الجهاد یسمى شهیدًا في سبیل عقیدته

  .٧/٢٢١)على الصبر، والیقین، والعدل، والجهاد: على اربع دعائم اإلیمان(
، فهـي لـم تقتصـر علـى الداللـة ~وقد توسعت داللـة الجهـاد عنـد امیـر المـؤمنین 

ذه اللفظـة معبــرة عـن داللتهـا اللغویـة فـي مـا وســع العسـكریة المعروفـة، وانمـا جـاءت هـ
  :~االنسان أن یبذله في القول او الفعل، وجاء الجهاد معبرًا عن جهاد الفعل في قوله

  .١٨/٣٣٢) والحج جهاد كلِّ ضعیف(
، مــا یبذلــه المــؤمن فـي الحــج مــن األعمــال المتعلقــة فــي ~فجعـل امیــر المــؤمنین 

  .اد في سبیل اهللا عزوجلالحج من الطواف والسعي وغیرها، جه
  :~وفي قوله 

  .١٨/٣٣٢) جهاد المرأة حسن التَّبعل(
جعل جهاد المرأة متمثًال في حسن أخالقهـا معاشـرتها لزوجهـا، وهـذا جهـد تؤدیـه 

داللــة  ~المـرأة فـي قولهـا وفعلهـا، ومـن خـالل مــا تقـدم نـرى كیـف رسـم امیـر المـؤمنین 
ذات التعـابیر الموحیـة بـداللتها المعنویـة، فـي الجهاد اللغویة وظالله النفسیة، بااللفـاظ 

االمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، والصــدق وشــنآن المنــافقین، كمــا جــاء فــي قولــه 
~:  

علـى االمـر بـالمعروف، والنهـي عـن المنكـر، والصـدق : الجهاد على أربع شـعب
  .١٨/١٤٢) في المواطن، وشنآن المنافقین

  
  
  
  

  :القتال -٣

                                         
 .١٥٧-١٥٦النظم اإلسالمیة، صینظر  )٣٠(
 .٣/٢١٢ینظر دستور العلماء  )٣١(



 ١٨٢

فعـل یحصـل بـه "خمس مرات في نهج البالغة والقتـل هـو  استعملت كلمة القتال
  .)٣٢("زهاق الروح وذهابه

ــه عزوجــل )٣٣(والقتــال بمعنــى الجهــاد ــاُل  ومــن قول ُكمْ اْلِقتَ ــیْ ــَب َعَل وقــد  )٣٤(ُكتِ
  : ~في قوله ) القتال(جاءت كلمة 

  .٢/١١١!) حیدي حیادا: فأن جاء القتال قلتم(

  :العدو
الداللیــة اربــع كلمــات، والعــدوان فــي اللغــة مــن  بلغــت األلفــاظ فــي هــذه المجمعــة

  .اسم عام من ال العدو: ، والعداوة)٣٥(الظلم: عدوت وتعدیت على الرجل والعداء
  .)٣٦(عدوُّ بین العداوة: یقال

ان یــتمكن فــي القلــب مــن قصــد االضــرار " وجــاء فــي التعریفــات ان العــداوة هــي
  .)٣٧("واالنتقام

و یسـتوي فیـه الواحـد والجمـع والـذكر واالنثـى ان العد )٣٨(وقد ذكر الفیروز آبادي
  .وقد یثنى ویجمع في بعض اللغات، والجمع اعداء

  .وتلتقي هذه األلفاظ التي تتعلق بالعدوان في الظلم والتجاوز ومنافاة االلتئام
  :~كما جاء في قوله 

ُدوُّ قد َحرَب (   .٢/٣٠٧) والعَ
  

  :الوغى

                                         
 .٣/٢١٢دستور العلماء  )٣٢(
 .٨٢ینظر تفسیر غریب القران، ص )٣٣(
  .٢١٦البقرة  )٣٤(
  .٣٠ینظر تفسیر غریب القران، ص )٣٥(
 ).عدو(مادة  ١٥/٣٧ینظر لسان العرب  )٣٦(
 .٨٥التعریفات، ص )٣٧(
  . ٣٢-٤/٣١ینظر بصائر ذوي التمییز  )٣٨(



 ١٨٣

مـــن األلفـــاظ التـــي : ة والـــوغىمـــرتین فـــي نهـــج البالغـــ) الـــوغى(اســـتعملت كلمـــة 
  .نفسها )٣٩(ارتبطت بالحرب فهي ضجة الحرب
  :~وقد جاء كلمة الوغى في قوله 

  .٢/١٨٩) إني الظن بكم ان لو َحِمس(

  .مقاتلة/ مقتول/ قتیل/ تقاتل/ أقتل
، وقد بلغ استعمال كل منها مرة واحدة، عـدا )القتل(ارتبطت هذه الكلمات بكلمة 

كمـا . بصیغة المضارع فقد استعملت مرتین في نهـج البالغـة التي جاءت) اقتل(كلمة 
  :~جاءت في قوله 

  .٤/١٢) وذلك احبُّ الّي من ان اقتلها على ضاللها(
  :~كما جاء بصیغة النهي في قوله 

  .١٥/١٢) والتقاتلن إال من قتلك(

  :القتیل
، وقـد جـاءت كلتـا الصـیغ قتل، فیكـون قتـیًال ومقتـوًال ُ  تین فـياما القتیل فهو الذي ی

  :~قوله 
  .٩/١٤٥) بین قتیل مطلول(

  :وقوله
  .٨/٢١٥) ویكون هناك استحرارُ قتل حتى یمشي المجروح على المقتول(

  :المقاتلة
  .هي مصدر قاتل یقاتل مقاتلة ً 

  :~كما جاء في قوله 
  .١٥/٨٩) ولتكن مقاتلتكم من وجٍه واحٍد او اثنین(

  
  :المحاربة

                                         
 .٥٣ینظر كفایة المتحفظ وغایة المتلفظ، ص )٣٩(



 ١٨٤

والمحاربــة هــي الحــرب . ة فــي نهــج البالغـةمـرة واحــد) المحاربــة(اسـتعملت كلمــة 
  :~وقد جاءت في قوله بین اثنین، 

  .١٣/١٤٦) ومبارزة للمؤمنین بالمحاربة(

  :، الغاراتالغارة
مرة واحدة في نهج البالغة والغارة هو االسم من االغارة ) الغارة(استعملت كلمة 

  .)٤٠(على العدو
وتحطـیم معنویاتـه والجمـع  هجوم فـوري علـى العـدو الیقـاع الخسـائر فیـه" او هي

  :~جاءت الغرة في قوله  ، وقد)٤١("غارات
  .١٧/١٤٩) فقد صرُت جسرًا لمن اراد الغارة من اعدائك على اولیائك(

  :~بصیغة الجمع في قوله ) الغارة(كما جاءت 
  .٢/٧٤) حتى شنَّت علیكم الغارات(

  :المنافرة
ـــاظمـــن  ـــي اســـتعملت  األلف ـــي نهـــج البالغـــةالت ـــافرة لغـــةً  .مـــرة واحـــدة ف : )٤٢(والمن

ـــي الحســـبة ـــافرة المحاكمـــة ف ـــاخرة والمحاكمـــة، والمن ـــدة. المف ـــو عبی ـــال اب ـــافرة ان : ق المن
یفتخر الرجالن كل واحد منهما على صـاحبه ثـم یحكمـا بینهمـا رجـًال كفعـل علقمـة بـن 

  .هرم بن قطبة الفزاري إلىعالثة مع عامر بن طفیل، حین تنافرا 
  :ر بن طفیل ویحمل على علقمة بن عالثةوفیها یقول االعشى یمدح عام

  قد قلت قوًال فقضى بینكم           
   )٤٣(واعترف المنفورُ للنافر                                 

فلفــظ المنــافرة علــى هــذا المعنــى لفــظ معــروف فــي العصــر الجــاهلي وقــد وجــدنا 
  : ~صدى هذا اللفظ قد ورد في نهج البالغة في قوله

                                         
رَ (مادة  ٥/٣٦ینظر لسان العرب  )٤٠(   ).َغوَ
 .١/٥٥٤المصطلحات العسكریة في القران الكریم  )٤١(
فرَ (مادة  ٥/٢٢٦ینظر لسان العرب  )٤٢(  ).نَ
  .١٤٣دیوان األعشى الكبیر، ص  )٤٣(



 ١٨٥

  .١/٢١٣) طریق المنافرة وعرَّجوا عن(

  :الشهید، الشهداء
والشــهید الــذي . مــرة واحــدة فــي نهــج البالغــة) الشــهید والشــهداء(اســتعملت كلمتــا 

  :  ~یقتل في سبیل اهللا، كما جاء في قوله
  .٢٠/٢٣٣) ما المجاهد الشهید في سبیل اهللا بأعظم اجرًا ممن قدر فعفَّ (

  : ~كما جاء جمعًا على الشهداء في قوله 
  .١/٣١٢) نسأل اهللا منازل الشهداء(

  :اعداء
  .مرة واحدة في نهج البالغة) االعداء(استعملت كلمة 

  .جمع العدو: واالعداء
  : ~كما جاء في قوله

  .٢/١١١) وفعلكم یطمع فیه األعداء(



 ١٨٦

  جدول شیوع األلفاظ
  عدد مرات استعمالها    الكلمة
  ٤    السیف
  ٣    سیوف
  ٣    السهم
  ٣    السهام
  ١    اسیاف
  ١    الحسام

  ١    المشرفیة
  ١    الدَّرع

  ١    المجن
س   ١    الترَ
  ١    الّالمة
  ١    الجنة
  ١    دارع

  ١    الحاسر
  ١    الهدنة

   
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨٧

  املبحث الثالث
  وما یتعلق بهاأأللفاظ المخصوصة باألسلحة 

  :أأللفاظ المخصوصة باألسلحة: اوالً 

  :  السیف -١
هو الذي یضرب : هج البالغة، والسیفاربع مرات في ن) السیف(اسعملت كلمة 

  :~وقد جاء في قوله . )٤٤(به معروف، والجمع اسیاف اسیف
  .١/٢٩١) ورفعُت السیف عن مدبركم( 

  :سیوف -٢
  .ثالث مرات في نهج البالغة) سیوف(استعملت كلمة 

  :~وسیوف جمع سیف، كما ورد في قول امیر المؤمنین 
  .١٣/١١١) سنتكموالتحركوا بأیدیكم وسیوفكم في هوى ال( 

  :السهم، السهام -٣
  ).السهام(ثالث مرات في نهج البالغة، وكذلك كلمة ) السهم(استعملت كلمة 

جمع سهم، والسهم واحد النبل، وهو مركب النصل، ویجمع على اسهم : والسهام
  .)٤٥(وسهام

  .)٤٦(حدیدته: ونصل السهم
  :~وقد جاء في قوله 

  .٢/١١١) الخیبومن فاز بكم فقد فاز واهللا بالسهم ا(
  .٩/٧٢) وتخطى السهام(

                                         
 ).سیف(مادة  ٩/١٦٦ینظر لسان العرب  )٤٤(
 ).سهم(مادة  ١٢/٣٠٨سه المصدر نف )٤٥(
 .٥٨ینظر كفایة المتحفظ وغایة المتلفظ في اللغة، ص )٤٦(



 ١٨٨

  :الغرض -٤
  :~كما جاء في قوله الغرض ما یرمي بالسهام، 

  .٦/١٧٢) رمى غرضاً (

  :أسیاف -٥
  .جمع سیف) أسیاف(مرة واحدة في نهج البالغة و ) أسیاف(استعملت كلمة 

  :~وقد جاء في قوله 
نما هو فئ للمسلمین وجلُب أس(   .١٣/١٠)یافهمإّن هذا المال لیس لي ولك وإ

  :الحسام، المشرفیة -٦
  :الحسـام -أ

، وقـد اسـتعملت مـرة واحـدة فــي ~مـن اسـماء السـیف التـي ذكرهـا امیــر المـؤمنین 
  ).الحسام(نهج البالغة كلمة 

اســتعماًال مجازیــًا  ~، وقــد اســتعمله االمــا علــي )٤٧(هــو الســیف القــاطع: والحســام
  :في قوله
  .٢٠/٦٩) والعقل حسام قاطع(

العقـــل كالســـیف القـــاطع وهـــذا یســـمى فـــي البالغـــة  ~میـــر المـــؤمنین فقـــد جعـــل ا
  .تشبیهًا بلیغاً 

  :المشرفیة -ب
وهــي الســیوف المنســوبة : نوعــًا آخــر مــن الســیوف المشــرفیة ~كمــا ذكــر االمــام 

، وقـد )٤٨(من أرض العرب تدنو من الریف: مشارف القرى في أرض الیمن، وقیل إلى
  :~جاء هذا اللفظ في قوله 

ـــــرُ منـــــه فـــــراش فأمـــــا أنـــــ( ٌب بالمشـــــرفیة تطی ـــــك َضـــــرْ ـــــواهللا دون ان ُأعطـــــي ذل ا فَ
  .٢/١٨٩)الهـام

                                         
 ).َحَسمَ (مادة  ١٢/١٣٤ینظر لسان العرب  )٤٧(
َف (مادة  ٩/١٧٤المصدر نفسه  )٤٨(   ).َشرُ



 ١٨٩

  :ألفاظ الدرع والمجن والترس: ثانیاً 
مترادفـة فـي معناهـا، وقـد بلـغ عـدد مـرات اسـتعمالها فـي  األلفـاظوقد جاءت هـذه 

  .نهج البالغة عشر مرات

  :المجن -١
  .بوس الحدید تُذكر وتؤنثالمجن هو التّرُس، والترس هو الدرع، والدرع هو ك

المة   .)٤٩(والدرع هو اّل
  :~في اقواله  األلفاظوقد جاءت هذه 

المة(و ) واجعاله درعًا ومجناً (   .١٦/١٦٧) أكملوا اّل
نة وهـي مـا یـوقى بهـا كـالترس، ویقـال هـي التـرُس  ~كما ذكر امیر المؤمنین  الجُّ

  .)٥٠(والمجُن والَجوب

  :دارع، حاسـر -٢
صــل باألســلحة، وقــد اســتعملت فــي نهــج البالغــة مــرة واحــدة التــي تت األلفــاظمــن 

  .)٥١("ال درع علیه: هذا رجل دراعُ علیه درعُ، وحاسرُ "فیقال 
  :~كما جاء في قوله 

وا الحاِسرَ (   .٨/٣) فقدموا الدارع(، ٨/٣) وأخرِّ

  :الهدنـة -٣
  )٥٢(والهدنة لغة السكون. التي استعملت في نهج البالغة مرة واحدة األلفاظمن 

وتطلق فـي االصـطالح علـى األمـان المؤقـت الـذي یبذلـه االمـام او نائبـه ویكـون 
لكل الجیش، وهو جائز مـا دام االمـام قـد رأى فیـه مصـلحة المسـلمین، وقـد یتحـدد لهـا 

  .)٥٣(في الحدیبیة \وقت، وقد تكون مطلقة، ومنها الهدنة التي وافق علیها الرسول 

                                         
 .٨/٢١٥، ٤/١٣٢ینظر شرح نهج البالغة  )٤٩(
 .٦٥٢ینظر كنز الحفاظ، ص )٥٠(
 .٣٣٩اصالح المنطق، ص )٥١(
 .١/٢٨٣نهج البالغة ینظر شرح  )٥٢(



 ١٩٠

قیقــي بــین المســلمین والكفــار أمــر ان الصــلح الح )٥٤(كمــا ذكــر مــوریس دیمــومین
مســتحیل، لــذلك یجــب ایجــاد الحیلــة الشــرعیة لعقــد اتفــاق غیــر ملــزم للمســلمین یمكــنهم 

لقــد جـوز الــدین ألمــراء المسـلمین عقــد هدنــة او مهادنـة مــع الكفــار . نقضـه متــى أرادوا
،  اإلســــالمیةمــــدتها القصــــوى عشــــر ســــنوات فــــي حــــال ضــــعف الدولــــة  ضــــعفًا شــــدیدًا

كـــون الهدنـــة لمصـــلحتهم، والمســـلمون احـــرار فـــي خـــرق هـــذه الهدنـــة اذا وبشـــروط ان ت
  .شاءوا ان یكفروا عن نقضهم میثاقهم

لذلك فأن مایمیز الهدنة عن المیثاق انها تتم بین الطرفین بذلك العقد، كمـا جـاء 
  :~في قوله 
  .١/٢٨٣) في عقد الهدنة(

  :أما اهم الظواهر الداللیة في هذا الفصل فهي
 .دف بین الجیش والخمیس والعسكرعالقة الترا .١

 .عالقة الترادف بین الفاظ السیف والحسام والمشرفیة .٢
  .عالقة الترادف بین الفاظ الترس والمجن والدرع .٣

  
  
  

                                                                                                                     
 .١٢١ینظر الجهاد والنظم العسكریة في اإلسالم، ص )٥٣(
 .١٦٠-١٥٩ینظر النظم اإلسالمیة، ص )٥٤(



 ١٩١

  
  
  
  
  
  
  

  الفصل السادس
  
  

  األلفاظ املخصوصة
  والقضاء واالدارة بالسياسة

  
  
  

  
  
  
  
  



 ١٩٢

  
  جدول شیوع األلفاظ

  المخصوصة باالمامة والخالفة
  عدد مرات استعمالها    الكلمة
  ٨    االمام

  ٣    االئمة 
  ٢    الخلفاء
  ٢    الخلیفة
  ٢    البیعة

  ١    المبایعة
  ١    الخالفة

  ١    حاكم
  ١    حكام

  ١    الحكومة
  ١    االمامة

  
  
  
  
  
   
   
   
   
  
  



 ١٩٣

  املبحث األول
  األلفاظ المخصوصة باإلمامة والخالفة

  :األلفاظ المخصوصة باالمامة: اوالً 

  :االمام -١
ثمــاني مــرات فــي نهــج البالغــة واالمــام فــي اللغــة مــن ) االمــام(عملت كلمــة اســت

مُت القوم في الصالة إمامـة ، قـال )١(المثـال: وانـتم بـه أي اقتـدى بـه، واالمـام. قولهم امَ
  :النابغة

  )٢(ابوه قبله، وابو ابیه          بنوا مجد الحیاة على امام         
  :ثالثة مذاهب في اشتقاق االئمة )٣(ورواالئمة جمع امام، وقد ذكر ابن منظ

ال اقــول انهــا : مــذهب ابــي اســحاق الــذي كــان یجیــز اجتمــاع الهمــزتین، وقــال -أ 
 .غیر جائزة

ان االئمـة مــن اممـت أوم النــه اصـلها أأمُّ فلــم یمكنـه ان یبــدل : مـذهب المــازني -ب 
م  .منها الفًا الجتماع السكنین فجعلها واو مفتوحة، كما قال في جمع آدم أو اِ

مة بدًال الزماً  -ج   وهو مذهب االخفش الذي جعل الیاء في ایّ

  : ~في نهج البالغة ثالث مرات كما جاء في قوله) االئمة(وقد اتعملت كلمة 
  .٩/٨٤) ان االئمة من قریشٍ (

  :الخلیفة، الخلفاء -٢
  .بلغت الفاظ هذه المجموعة الداللیة خمس كلمات

فياالمارة وهي الخلیفي وانه لخل" والخالفة لغة   .)٤(یفة بین الخالفة والخلیّ

                                         
مَ (مادة . ١٢/٢٥ینظر لسان العرب  )١(   )امَ
 .١٦٢دیوان النابغة، ص )٢(
مَ (مادة . ١٢/٢٥ینظر لسان العرب  )٣(   )امَ
 .٨٤-٩/٨٣المصدر نفسه  )٤(



 ١٩٤

الملــك یســتخلف ممــن قبلــه، كمــا یــرى ان االمــام : ان الخلیفــة )٥(ویــرى ابــن ســیده
وهــذا یعنــي ان االمــام والخلیفــة والملــك داللتهــا . الملــك وكــل مــن اقتــدى بــه وقــدم إمــام

ا :واحدة عنده وبه فسر قوله تعالى امً مَ تَِّقیَن ِإ ْلمُ ا لِ ْلنَ اْجعَ   )٦( وَ
حمـل الكافـة علـى مقتضـى النظـر الشـرعي "عرف ابن خلدون الخالفة بأنهـا كما 

في مصلحتهم االخرویة والدنیویة الراجعة الیها اذ احوال الدنیا ترجع كلها عنـد الشـارع 
إلى اعتبارها بمصالح االخرة، فهي في الحقیقة خالفة عن صاحب الشرع  في حراسـة 

  .)٨(القائم بهذا المنصب خلیفة واماماً ، كما یسمى )٧("الدین والسیاسة الدنیا به
ُستخلف ممن قبله، والجمع خالئف، جـاؤوا بـه علـى األصـل مثـل  والخلیفة الذي ی

وعلى هذا المعنى فلفظ الخلیفة یطلق فـي .)٩(كریمة وكرائم، وهو الخلیفة والجمع خلفاء
ي اللغة على من یخلف غیره، وفي االسالم أخذ هذا اللفظ یطلـق علـى مـن یخلـف النبـ

  .)١٠(، والخالفة بناءً على ذلك أول نظام سیاسي في دستور الشریعة االسالمیة\
الخلیفـــة فـــي بواجباتـــه الدینیـــة والسیاســـیة، فهـــو رئـــیس الدولـــة فـــي ادارة شـــؤونها، 
ـــیس كمـــا ذهـــب تومـــاس  ـــة، ول ـــاألمور الدینی ـــق ب وتســـییر امورهـــا، فضـــًال عـــن مـــا یتعل

  .رئیس الدین اإلسالميبأن الخلیفة امیر المؤمنین ولیس  )١١(آرنولد
قــول الســیوطي عــن ابــن ســعد فــي الطبقــات أن عمــر بــن  )١٢(الكتــانيكمــا نقــل 

الخطـــاب رضـــي اهللا عنـــه قـــال لســـلمان رضـــي اهللا عنـــه، أملـــك انـــا ام خلیفـــة فقـــال لـــه 
سلمان إن انت جبیت من أرض المسلمین درهمًا او اقل او اكثر ثم وضعته فـي غیـر 

قـال ) رض(، وخرج ایضَا عـن عمـر )رض(ر عمر حقه فأنت ملك غیر خلیفة فاستعب

                                         
 .١/١٣٤المخصص  )٥(
 .٧٤الفرقان  )٦(
 .٢/٥١٨مقدمة ابن خلدون  )٧(
 .ن.ینظر م )٨(
 ).خلف(مادة  ٨٤ -٩/٨٣ینظر لسان العرب  )٩(
 .١٢٥ینظر الخالفة، ص )١٠(
 .ن.ینظر م )١١(
 .١/١٣ینظر التراتیب االداریة  )١٢(



 ١٩٥

ــا امیــر  واهللا مــا أدري أخلیفــة أنــا أم ملــك فــأن كنــت ملكــًا فهــذا امــر عظــیم قــال قائــل ی
، قال ما هو؟ قال ن بینهما فرقًا الخلیفة ال یأخذ اال حقًا وال یضعه اال فـي : المؤمنین وإ

یعطـي هـذا فسـكت حق وأنـت بحمـد اهللا كـذلك والملـك یعسـف النـاس، فیأخـذ مـن هـذا و 
  ).رض(عمر 

والـذي یمكـن أن نشـتقه مـن هـذه الروایـة ان لفـظ الخلیفـة كـان معروفـًا بمـا یحملـه 
بمـا یحملـه ) الملك(من داللة اسالمیة تتضمن االلتزام الشرعي اإلسالمي، بعكس لفظ 

ولفـظ الخلیفـة اكثـر شـیوعًا عنـد المسـلمین، وقـد جـاء هـذا اللفـظ فـي . مـن داللـة التملـك
  : ~قوله 

  .١٠/٩٥) خلیفة من خالئف أنبائه(

  :البیعة -٣
الصــفقة علـــى : مــرتین فــي نهـــج البالغــة، والبیعــة لغـــة) البیعـــة(اســتعملت كلمــة 

ایجاب البیع وعلى المبایعة والطاعة، والبیعـة هـي ایضـًا المبایعـة والطاعـة وقـد تبـایعوا 
  .)١٣(عاهد: على االمر كقولك أصفقوا علیه، وبایعه علیه مبایعة

هــي العهــد "صــدر بــاع ألنــه یشــبه فعــل البــائع والمشــتري وفــي االصــالج وهــي م
، فأشــبه )١٤("علــى طاعــة الخلیفــة ومعاهدتــه علــى التســلیم بــالنظر فــي امــور المســلمین

ان البیعـة مصـافحة  )١٥(ذلك فعل البائع والمشتري، فتسمى بیعة، كما ذكر ابن خلـدون
  .باألیدي

  :~وقد جاء هذا اللفظ في قوله 
  .١/٢٣٠) ة واحدة ال یثنى فیها النظرألنها بیع(

، )رضـى اهللا عنـه(بعد استشهاد الخلیفة عثمـان : ~وقد تمت مبایعة االمام علي 

                                         
َ (مادة  ٨/٢٦ینظر لسان العرب  )١٣( یع  ).بَ
 .١٣النظم اإلسالمیة، ص )١٤(
 .٢/٥٤٩ ینظر مقدمة ابن خلدون )١٥(



 ١٩٦

  .)١٦(فقد بایعه المسلمون ووجوه الصحابة
فالخلیفـة طـرف، والجماعـة اإلسـالمیة "وعلى هذا المعنى فالبیعة تتم بین طـرفین 

لـــذلك ســـمیت البیعـــة بالبیعـــة او  ،)١٧("والخالفـــة هـــي موضـــوع البیـــع. الطـــرف اآلخـــر
  :~كما جاء في قوله . المبایعة
  .١٥/٨٠) أو مبایعُة حائدةَ (

  :الخالفة -٤
مــرة واحــدة فــي نهــج البالغــة، وقــد مــرت دراســتها مــع  )الخالفــة(اســتعملت كلمــة 

  :~كما جاءت في قوله ) الخلیفة(كلمة 
  .١٨/٤١٦) ابةواعجبًا ان تكون الخالفة بالصحابة والتكون بالصحابة والقر (

  :، الحكومة، الحكامالحاكم -٥
منهـا ) الحـاكم(بلغت الفاظ هذه المجموعـة الداللیـة ثـالث كلمـات، وقـد جـاء لفـظ 

  .بمعنى االمام في بعض المواضع من نهج البالغة
الحكومة في االصـل مؤسسـة اجتماعیـة الن " ونستدل على ذلك بما ذكر من ان
االسـالم، تتخـذ فضـًال عـن صـفتها االجتماعیـة، طبیعة االجتماع یقتضیها، ولكنهـا فـي 

ان الــذي یســتلهم  أيطابعـًا دینیــًا ایضــًا وذلــك الن المجتمــع دینـي فــي الدرجــة األولــى، 
  .)١٨("في التنظیم االقتصادي والسیاسي والعسكري هو الدین وحده

ـــة  ـــین السیاســـة الدینی ـــظ االمـــام انَّ اال مـــام یجمـــع ب ـــي بحـــث لف ـــا ف ـــد بین ونحـــن ق
  .اإلسالميفأالمام هو الذي یحكم بمقتضى شرائع الدین  والدنیویة،

  :~كما جاء في قوله 
  .١٣/١٧٧) فهم حكام على العالمین(

  :~في قوله ) الحكومة(وجاءت كلمة 
                                         

، وینظـــر الـــنظم اإلســـالمیة، ٢/٢٠، وینظـــر مـــروج الـــذهب ٤٧ینظـــر االمامـــة والسیاســـة، ص )١٦(
 .٣٠ص

 .٢٧١الخالفة  واالمامة ص )١٧(
 .١٢٥-١٢٤دراسات في نهج البالغة، ص  )١٨(



 ١٩٧

  .٢/٢٦٥) وقد كنت نهیتكم عن هذه الحكومة(

  :اإلمامة-٦
  .في نهج البالغة في نهج البالغة مرة واحدة) االمامة(استعملت كلمة 

مـا انـتم بــه مـن رئـیس وغیـره، والجمــع أئمـة، وأممـت القـوم فــي : )١٩(لغـة واالمامـة
  :الصالة امامة وأئتم به أي اهتدى به واالمام المثال، قال النابغة

  )٢٠(ابوه قبله، وابو ابیه                بنو مجد الحیاة على امام
ـــًا وُخ  \میـــراث النبـــي" وفــي االصـــطالح ـــًا فیختـــار لهمـــا مــن یكـــون اشـــبه بـــه َخْلقَ قَ ُل

حًا ونســـباً  االمامـــة ان یكـــون االمـــام اعلمهـــم ومـــن شـــروط .  )٢١("وِعْلمـــًا وقـــراءةً وَصـــَال
موضـوعة لخالفـة النبـوة فـي حراسـة الـدین " فاألمامة على هذا المعنـى. بأحكام الصالة

  .)٢٢("وسیاسة الدنیا، وعقدها لمن یقوم بها واجب باالجماع
  :~وقد جاء هذا اللفظ في قوله 

  . ٣٢٨/ ٩) كانت االمامة ال تنعقد حتى تحضرها عامة الناس لعمري لئن( 

                                         
 ).امم(مادة  ١٢/٢٠٤ینظر لسان العرب  )١٩(
 . ١٦٢دیوان النابغة، ص )٢٠(
 .١/١١١دستور العلماء  )٢١(
 .٥ام السلطانیة، صاالحك )٢٢(



 ١٩٨

  جدول شیوع األلفاظ
  المخصوصة باالمامة والخالفة

  عدد مرات استعمالها    الكلمة
  ٤    السلطان 

  ٤    الوالي
  ٣    الوالة

  ٢    القضاء
  ٢    القاضي
  ٢    القضاة
  ٢    الوزیر
  ١    الكتاب
  ١    العمَّال

  ١    خزَّان بیت المال
  ١    یثاقالم

  ١    الریاسة
  ١    الفقهاء

  



 ١٩٩

  املبحث الثاني
  األلفاظ المخصوصة

  بالوزارة واالدارة والقضاء
  :األلفاظ المخصوصة بالوزارة: اوالً 
  :السلطان -١

  .من األلفاظ التي بلغ عدد مرات ورود استعمالها في نهج البالغة اربع مرات
  :له داللتان ٢٣والسلطان في اللغة

  .الحجة، ولذا قیل لألمراء سالطین تقام بهم الحجة والحقوق بمعنى :السلطان -أ
السـلطان قـدرة الملـك وقـدرةُ مـن : قـدرة الملـك یـذكر ویؤنـث، قـال اللیـث :السلطان -ب

، كقولك قد جعلت له سلطانًا على أخذ حقي مـن فـالن،  ن لم یكن ملكًا جعل ذلك له وإ
  .والنون في السلطان زائدة ألن أصل بنائه السلیط

  :~جاء المعنیان في قوله وقد 
  .٢/٢٦٥) وال سلطان مبین معكم(

  :كما جاء بمعنى قدرة الملك في قوله
  .١/٢٢٨) صاحب السلطان كراكب األسد(

دالالت اصـطالحیة للفـظ السـلطان، وذكـر انـه التطلـق هـذه  )٢٤(انيتوقد نقل الك
ك مصـر وأهـل ملـ: االَّ على من یكون في والیته ملوك فیكون مثالً ) السلطان(التسمیة 

الشــام او مــثًال أفریقیــا واألنــدلس فیكــون عســكره عشــرة اآلف فــارس او نحوهــا فــإن زاد 
بــالدًا أو عــددًا مــن الجــیش كــان أعظــم فــي الســلطان وجــاز أن یطلــق علیــه الســلطان 
ــه فــي مثــل مصــر والشــام والجزیــرة ومثــل خراســان وعــراق العــام  االعظــم فــإن خطــب ل

  .وسط واألندلس كان سمته سلطان السالطینوفارس ومثل افریقیة والمغرب األ
  

ــانيوهــذا المعنــى الــذي ذكــره  ــة والســلطان فــي كــالم االمــام  الكت متــأخر فــي ادالل
                                         

  ).سلط( ٧/٣٢١ینظر لسان العرب  )٢٣(
 .١٤-١/١٣ینظر التراتیب االداریة  )٢٤(



 ٢٠٠

  .القدرة والحجة: بمعنى ~علي 

  :، الوالةالوالي -٢
واحد الـوالة والـوالة : اربع مرات في نهج البالغة، والوالي) الوالي(استعملت كلمة 

ارة، وأیدي الحاكم التي تمتـد فـي أطـراف بـالده، واالداة التـي رجال االد )٢٥(كما وصفوا
مضاء ما یرید امضاءه من الشؤون   .یستعین بها على تنفیذ امره، وإ

وهم المرآة التي ینظر بها الرعیة الیه، واعمالهم تنسب الیه وتحمل علیـه، وینالـه 
  .خیرها وشرها

  :~وقد جاء هذا اللفظ في قوله 
  .٩/٨٤) غیرهموال یصلح الوالة في ( 

  .ثالث مرات في نهج البالغة) الوالة(وقد استعملت كلمة 

  :القضاء، القاضي، القضاة -٣
  .التي بلغ عدد مرات استعمالها في نهج البالغة مرتین األلفاظمن 

والقضــاء یعنــي بــه القضــاء فــي الحكــم ومنــه القاضــي وقــد جــاء بهــذا المعنــى فــي 
  :~قوله 

  .١٩/٤٨) قة بالظنلیس من العدل القضاء على الث(
ان المسـلمین لـم یفكـروا بالفصـل بـین السـلطتین " اإلسـالميوما تمیز به القضاء 

القضــائیة والتنفیذیــة اال قلــیًال وكــان هــذا ایضــًا هــو شــأن أوربــا المســیحیة حتــى أحــدث 
هــو القاضــي األعلــى للمســلمین فكــذلك كــان خلیفتــه مـــن  \العصــور، فقــد كــان النبــي 

  .)٢٦("البالد باشراف هذه السلطة بالنیابة عنهبعده، وكان والته على 
وعلــى هــذا المعنــى فــان الخلیفــة قــد جمــع بــین الســلطتین الدینیــة والسیاســیة فهــو 
القاضـي وهـو االمـام وهـو الخلیفــة، وهـو الـذي یتـولى تعیـین مــن ینـوب عنـه فـي الحكــم 

ل فصـ ~وفي عهد علي بن ابـي طالـب "والقضاء الذین یعینون في الوالیات واألمصار

                                         
 .٦٩ -٦٨ینظر دراسات في نهج البالغة، ص )٢٥(
  .٣٩٧ -١/٣٩٦الحضارة اإلسالمیة  )٢٦(



 ٢٠١

بــین الشــرطة والقضــاء وفــي عهــد الدولــة العباســیة واألمویــة باألنــدلس كــان الحكــم فــي 
ـــذ  الجـــرائم واقامـــة الحـــدود لصـــاحب الشـــرطة ثـــم قصـــرت مهمتهـــا علـــى التحقیـــق وتنفی

  .)٢٧("العقوبات
، وبـــذلك ســــبق )التنفیذیــــة(وبـــذلك فصــــلت ســـلطة القضــــاء مـــن ســــلطة الشـــرطة 

فصل بین السـلطتین التـي لـم تعـرف فـي الدولـة نظریة ال أيهذه النظریة،  إلىاالسالم 
  .)٢٨(العربیة اال في القرن التاسع عشر

  :~في قوله ) القاضي(وقد جاءت كلمة 
  .١/٢٨٣)وأستُقضي فالن أي ُجِعل قاضیًا یحكم بین الناس(

  :~كما جاءت جمعًا على القضاة في قوله 
ــــــث مــــــن القضــــــاة وا( ــــــوام لهــــــذین الصــــــفتین اال بالصــــــنف الثال ــــــم ال ق لعمــــــال ث
  .١٧/٤٨)والكتَّاب

  :الوزیـر -٤
لفـظ مشـتق مــن : مـرة واحـدة فــي نهـج البالغـة، والــوزیر) الــوزیر(اسـتعملت كلمـة 

: الوزر، وكذلك وزیر الخلیفة معناه الذي یعتمد على رأیه في امـوره ویلتجـئ الیـه وقیـل
مملكة قیل لوزیر السلطان وزیر ألنه یزر عن السلطان أثقال ما أسند الیه من تدبیر ال

أ الملك الذي یحمل ثقله ویعینـه برأیـه، وقـد  أي یحل ذلك، فالوزیر على هذا المعنى َحبَ
زارة والــِوزارة، والكســر أعلــى او مشــتق مــن الــوزر ألن الــوزیر  )٢٩(اســتوزره، وحالتــه الــوَ

األزر وهـو الظهـر، ألن الملـك یقـوى بـوزیره "، او مشـتق مـن )٣٠(یحمل أعباء الحكومـة
  .، وهذه المعاني لیس في ما یوجب االستبداد باالمور)٣١("كقوة البدن بالظهر

                                         
  .١/٣٢٤ن .م )٢٧(
 .٢٦٠ینظر النظم اإلسالمیة، ص )٢٨(
َزرَ (مادة  ٥/٢٨٣ینظر لسان العرب  )٢٩(  ).وَ
 .١١٢ظر النظم اإلسالمیة، صین )٣٠(
 .١١٢األحكام السلطانیة، ص )٣١(



 ٢٠٢

، أن لفــظ الــوزیر لــم یكــن یعــرف بــین المســلمین لــذهاب )٣٢(وقـد ذكــر ابــن خلــدون
رتبـة الملــك بســماحة االســالم، فقــد كانــت الخالفـة تقــوم علــى مبــدأ الشــورى وان العــرب 

ره، فـالوزارة أم عرفوا الدول وأحوالها في كسرى وقیصـر والنجاشـي یسـمون أبـا بكـر وزیـ
  .الخطط السلطانیة والرتبة الملوكیة ألن اسمها یدل على مطلق االعانة

وبنــاءً علــى قــول ابــن خلــدون المتقــدم فــالوزیر بمعنــى المشــاور فــي االمــور، كــان 
  .معروفًا في صدر االسالم

امـــا الـــوزیر بـــالمعنى االصـــطالحي كـــأي رتبـــة ســـلطانیة فقـــد عرفـــت فـــي مطلـــع 
وزیـر آل (استوزر أبو العبـاس السـفاح أبـا سـلمة الخـالل وسـماه العصر العباسي حین 

  ).محمد
بمعنـى المشـاور فـي االمـور  ~وقد جاءت كلمـة الـوزیر فـي قـول امیـر المـؤمنین 

  :~في قوله 
  .٧/٣٣) وأنا لكم وزیراً (

ال، كتَّاب، خزَّان بیت المال -٥   :عمَّ
ـال(استعملت كلمـة  هـو الـذي یتـولى : مـلمـرة واحـدة فـي نهـج البالغـة، والعا) عمَّ

  .عامل: امور الرجل في ماله وملكه وعمله، ومنه قیل للذي یستخرج الزكاة
  .)٣٣(والعمل المهنة والفعل والجمع أعمال

  :~وقد جاء هذا المعنى في قوله 
  .١١/١٢١) فقدموا على عمَّالي وخزَّان بیت مال المسلمین الذین في یدي(

ن یسـمى دیـوان األعمـال والجبایـات، كمـا فالعمـال اذن هـم جبـاة الزكـاة ولهـم دیـوا
رضى اهللا (، ان اول من وضع الدیوان في الدولة اإلسالمیة عمر )٣٤(ذكر ابن خلدون

ــدیوان ان مــاًال أتــى بــه أبــو هریــرة )عنــه مــن ) رضــى اهللا عنــه(، والســبب فــي وضــع ال
البحــرین فاســتكثروه وتعبــوا فــي قْســمه، فَســعوا إلــى احصــاء وضــبط العطــاء والحقــوق، 

وقیــل بــل . أشـار خالــد بـن الولیــد بالـدیوان وقــال رأیــت ملـوك الشــام یـدونون، فقبــل منـهف
                                         

 .٦٥ -٦٤، ینظر ُكناشة النوادر، ص٢/٦٠٤ینظر مقدمة ابن خلدون  )٣٢(
لَ ( ٤٧٥ -١١/٤٧٤لسان العرب  )٣٣(  )َعمَ
 .٢/٦١٤ینظر مقدمة ابن خلدون  )٣٤(
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رمـزان لمــا رآه یبعـث البعــوث بغیـر دیـوان، فقیــل لـه ومــن یعلـم بغیبــه  ُ أشـار علیـه بــه اله
مــن یغیــب مــنهم؟ فــإن مــن تخلــف أخــل بمكانــه، وانمــا یضــبط ذلــك الكتــاب فأثبــت لهــم 

  .دیواناً 
  .ة لضبط حضور جباة األموالفقد احتیج إلى هذه الطبق

  :~وقد جاء هذا اللفظ في قوله 
  .١٧/٤٨) منها إجابُة ُعمالك بما یعیا عنه ُكتَّابك(

  .التي ارتبطت بلفظي العمال والكتاب لفظ خزان بیت المال األلفاظومن 
والخــزان لفــظ مــأخوذ مــن خــزن الشــيء بخزنــه واختزنــه أحــرزه وجعلــه فــي خزانــة 

ن : "، وفي التنزیـل العزیـزاسم الموضع الذي یخزن الشيء: انةوالخز . واختزنه لنفسه وإ
  .)٣٦(، والخزانة عمل الخازن)٣٥("من شيء إالَّ عندنا خزائنه

وعلى هذا المعنى فالخزَّان هم الجباة الذین یجبون األمـوال إلـى بیـت المـال، كمـا 
  :~جاء في قوله 

  .١٧/٤٨) منها اجابة عمَّالك بما یعیا عنه كتَّابك(
  
  
  
  
  
  
  

  :المیثـاق -٦

                                         
 .٢١الحجر  )٣٥(
 ).خزن(مادة  ١٣/١٣٩ینظر لسان العرب  )٣٦(
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مرة واحدة في نهـج البالغـة، والمیثـاق مـن الوثیقـة، امـا ) المیثاق(استعملت كلمة 
بیمین واما بعهد او غیر ذلك من الوثائق، ویقال فـالن ثقـة یسـتوى فیـه الواحـد والجمـع 

  .)٣٧(والمذكر والمؤنث، ویقال ثقات في الرجال والنساء
ان المیثــاق توكیــد العهــد مــن قولــك "وقــد غــرق أبــو هــالل العســكري بینهمــا فقــال 

اوثقـــت الشـــيء اذا احكمـــت شـــده، وقـــال بعضـــهم العهـــد یكـــون حـــاًال مـــن المتعاهـــدین 
  :~فالمیثاق یكون من جانب واحد كما جاء في قوله . )٣٨("والمیثاق یكون من احدهما

  .٢/٢٨٤) واذا المیثاق في عنقي لغیري(
  :الریاسـة -٧

  .في نهج البالغة مرة واحدة) الریاسة(استعملت كلمة 
: رأس الرجل یرأُس رآسة اذا زاحم علیها وأرادهـا، قـال"وقد جاء في لسان العرب 

ــب بهــا مــن الیطلبهــا، وفــالن رآس : وكــانوا یقولــون ُعصَّ إن الریاســة تنــزل مــن الســماء فی
  :~وقد جاءت هذه الكلمة في قوله . )٣٩("القوم ورئیس القوم

  .١٨/٤٠٧) آلة الریاسة سعة الصدر(
  :الفقهـاء -٨

 ~مـرة واحـدة فــي نهـج البالغـة، ذكرهـا امیـر المــؤمنین ) الفقهـاء(اسـتعملت كلمـة 
  :عندما تحدث عن القرآن الكریم فوصفه قائالً 

  .١٠/١٩٩) جعل اهللا ریًَّا لعطش العلماء، وربیعًا لقلوب الفقهاء(
العلم بالشـيء والفهـم لـه، وغلـب علـى علـم الـدین لسـیادته وشـرفه وفضـله : والفقه

  .على سائر انواع العلم، كما غلبت النجم الثُریا والعود على المنزل
اَهة وهو فقیه من قوم فقهاء، والمرأة فقیهة من نسوة فقائه قَ   .)٤٠(وقد فقه فَ

    
  

                                         
 .٢٨٤ -١/٢٥١ان ینظر مجمع البی )٣٧(
 .٤٣الفروق اللغویة، ص )٣٨(
 ).رأس(مادة  ٦/٩٢ینظر لسان العرب  )٣٩(
 ).فقه(مادة  ١٢/١٢٢ینظر لسان العرب  )٤٠(
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  القسم الثاني
  
  
  

  معجم ألفاظ العقيدة والشريعة
  يف نهج البالغة
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  األلفاظ املخصوصة بالذات اإلهلية
  وصفاتها

  :الهمزةحرف 
  )ابد(ا ب د 

  .٧/١٩٤) أنت األبُد فال أمد لك. (ذو األبد: األزل، وقیل= األبد
  )أحد(أ ح د 
المـــراد بأحدیتـــه كونـــه ال یقبــل التجـــزؤ، وباعتبـــار آخـــر كونــه ال ثـــاني لـــه فـــي = األحــد

  .٩/١٤٧) األحد بال تأویل عدد. (الربوبیة
  )آخر(آ خ ر 
ــه نا= اآلخــر ــاء خلقــه كل فیكــون أوًال قبــل ان یكــون . (طقــه وصــامتههــو البــاقي بعــد فن

  .٧/٩٦، ٣٤٥، ٦/٣٩٨: ، وأنظر٥/١٥٣) آخراً 
  )مؤلف(أ ل ف 
الجامع، انه سبحانه مؤلـف لهـا فـي األجسـام المركبـة حتـى خلـع منهـا صـورة = المؤلف

تعادیاتها. (مفردة، هي المزاج   .١٣/٧٣)مؤلف بین مُ
  )اهللا، الهم، إله(أ ل هـ 

، ١٠/٣: ، أنظــر١/٥٧) حمــد هللا الــذي ال یبلــغ مدحتــه القــائلونال. (اســم الجاللــة= اهللا
١١٥، ٩٩، ٨٨، ٧٦، ٦٨، ٦٧، ٦١، ٥٨، ٣٣، ٣١، ٢٨، ٢٥، ٢٤، ١٩ ،

٢١١، ١٩٤، ١٩٢، ١٩١، ١٧٩، ١٧٦، ١٧١، ١٧، ١٤٩، ١٣٣، ١٢٢، ١١٦ ،
٢٦٥، ٢٦١.  
١٠١، ٩٢، ٨٨، ٨٤، ٦٥، ٦٢، ٣٩، ٣٨، ٣٢، ٢٩، ٢٥، ٨، ٧، ٥، ١١/٣ ،

٢٥٧، ٢٤٦، ٢٣٩، ٢٣٨، ١٧٧، ١٢٣، ١٢١، ١٠٢.  
١٢/٣.  
١٢٧، ١١٥، ١١١، ١٠١، ١١٠، ٩٩، ٩١، ٩٠، ٤٤، ٢٤، ١٢، ٩، ١٣/٥ ،

١٧٧، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٣، ١٥٧، ١٥٥، ١٥٢، ١٥١، ١٤٧، ١٤٦، ١٣١ ،
٣٠٩، ٣٠٧، ١٩٦، ٢١٣، ١٩٧، ١٨٢.  



 ٠٧

١٤٥، ١٤٢، ١٣٢، ١٢٢، ١١٣، ٩٣، ٨٩، ٧٦، ٧٠، ٦٨، ٦٤، ٦٢، ١٦/٦ ،
٢٩٣، ٢٠٨، ٢٠٥، ١٧٣، ١٦٨، ١٦٧، ١٦٤، ١٦٠، ١٥٦، ١٥٣، ١٤٨ ،
٢٩٥.  
٧٦، ٥١، ٤٩، ٤٨، ٤٢، ٣٦، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ١٩، ١٦، ١٥، ١٠٧/٣ ،
١٣٧، ١٣١، ١١٧، ١١٤، ١١٣، ١١١، ١٠٧، ١٠٦، ٨٩، ٨٨، ٨٧، ٨٦، ٨٣ ،

٢٥٠، ٢٤٦، ١٦٣، ١٥٨، ١٥٢، ١٥١، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٥، ١٤١، ١٤٠ ،
٢٥١.  
  .اهللا عّزوجلّ = االله

  .٦/٣٩٦) إله الخلق ورازقه(
  .یا اهللا= اللهم

  .٦/١٧٦) اللهم اغفر لي ما انت أعلم به مني(
  .١٥/١١٢، ١٦٧، ١٠٩، ٨٤، ٦٠، ١١/٢١، ١٠/١٣٣: وانظر
  )مأمول(أمل 

  .٧/٣١: ، وانظر٥/١٥٣) المأمول مع النِّقم(المرجو = المأمول
  )آنس(أ ن س 

  .ضد اإلیحاش: آنست ضّد وحشت، واإلیناس= آنس اآلنسین
  .١١/٢٦٧) نس اآلنسین ألولیائكاللهم انك آ(

ل(أ و ل    )أوّ
، وال شــيء مــن االشــیاء بموجــود اصــًال = األول األول ال شــيء . (انــه لــم یــزل موجــودًا
  .٦/٣٩٨، ٥/١٥٣، وانظر ٦/٣٤٥) قبله

  :حرف الباء
  )بدیع، مبتدع(ب د ع 

  .انه خلق غیر محتذ لمثال، وال مستفید من غیره كیفیة الصنعة= البدیع
  .١٣/٨٧) لمبتدع والبدیعویتكافأ ا(

  .٦/٣٩٢) مبتدع الخلق ووارثه. (مخرج الخلق من العدم المحض= مبتدع
  )بارئ(ب ر أ 
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  .٩/١٨٢) فسبحان البارئ لكل شيء. (هو الذي خلق الخلق ال عن مثال= البارئ
  )تبارك(ب ر ك 

فتبـارك اهللا الــذي . (الطهـر: والقــدس. تطهـر أيتقـدس وتنـزه، وتعــالى وتعـاظم = تبـارك
عد الهمم ُ   .٧/٦١) ال یبلغه ب

  )باسط(ب س ط 
هو الذي یبسط الرزق لعبـاده ویوسـعه علـیهم بجـوده ورحمتـه ویبسـط االرواح = الباسط

  . ٧/٨٤) الباسط فیهم بالجود یده. (في االجساد عند الحیاة
  )بصیر(ب ص ر 

ـــذي یشـــاهد االشـــیاء كلهـــا ظاهرهـــا = البصـــیر ـــي اســـماء اهللا تعـــالى البصـــیر، هـــو ال ف
یهــا بغیــر جارحــة، والبصــر عبــارة فــي حقــه عــن الصــفة التــي ینكشــف فیهــا كمــال وخاف

  .٩/١٤٧: ، وانظر١/٧٨) بصیر، إذ ال منظور الیه من خلقه. (نعوت المبصرات
  )باطن(ب ط ن 

  .٩/٢٥٢، ٥/١٥٣:، وانظر٨/٢٦٨) الباطن لكل خفیة. (العالم الخبیر= الباطن
  )بعید(ب ع د
ده هو عبارة عن ان= البعید عُ ُ   .١٠/٦٤) بعیٌد منها غیر مباینٍ . (تفاء اجتماعه معهاب

  ) باقٍ (ب ق ي 
آخـر ینتهـي الیـه، ویعبـر  إلـىهـو الـذي ال ینتهـي تقـدیر وجـوده فـي االسـتقبال = الباقي

  .٩/٢٥٢) والباقي بال اجل. (عنه بأنه ابدّي الوجود
  )مبتلي(ب ل و 
  .١٦/٧٤) ي هو المعافيوان المبتل. (اله تعالى یبلو العبد بالءً سیئاً = المبتلي

  )بائن، مبین(ب ي ن 
  .٩/١٤٧) والبائن البتراخي مسافة. (ان البارئ مباین عن العلم= البائن
هو اسم فاعـل مـن االبانـة اسـم لـه تعـالى بأعتبـار ابانـه خلقـه كـًال عـن اآلخـر = المبین

  .٩/١٨١) هو اهللا الحق المبین. (فصاروا انواعًا واصنافًا واشخاصاً 
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  :ءحرف الثا
  ) ثائر(ث أ ر 

انــه تعــالى ال یقصــر فــي طلــب دمائنــا كاحــاكم الــذي یحكــم لنفســه، فیكــون هــو = الثــائر
وان الثـائر فـي . (القاضي وهو الخصم، فأنـه اذا كـان كـذلك مبالغـًا فـي اسـتیفاء حقوقـه

  .١١٧/ ٧) دمائنا كاحاكم في حق نفسه
  :الجیم حرف

  ) جابل(ج ب ل 
ــة اال: خــالق، والجبــل= جابــل ّل تــهُ : نســانوجِب جابــل القلــوب علــى فطرتهــا شــقیها . (ِخْلقَ

  .٦/١٣٨) وسعیدها
  ) مجتلي(ج ل و 
  .٧/١٨١) الحمد هللا المجتلِّي لخلقه بخلقه. (الظاهر= المجتلي
الجــــواد الــــذي . (اســــم لــــه تعــــالى بأعتبــــار إن عطــــاءه أجــــود العطــــاء) جــــواد(ج و د 

  .٦/٤٠٢) الیغیضه سؤال السائلین، وال یبخله إلحاح الملحین
  :حرف الحاء

  .٩/١٤٧) والحاد والمحدود). (المانع( ح د د 
  )حاضر(ح ض ر 
  .٨/٢٦٨) الحاضر لكل سریرة. (الحّي العظیم او القیوم= الحاضر
  )حقّ (ح ق ق 

  .٩/١٨١) هو الحق المبین. (هو الموجود حقیقًة المتحقق وجوده والهیته= الحق
  )حكم(ح ك م 
ــــوات، فــــان الشــــاهد هــــو الحــــاكمواتقــــوا معاصــــي اهللا. (القاضــــي= الحــــاكم )  فــــي الخل

١٩/٢٣٦.  
  )حمید(ح م د 
ـــى كـــل حـــال= الحمیـــد ـــدس بمعنـــى المحمـــود عل وتنشـــر . (مـــن صـــفات اهللا تعـــالى وتق

  .٧/٢٦٣) رحمتك وانت الولي الحمید
  )إحاطة(ح و ط 
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وانه تعالى قادر على ما یصـلح . احاط باالمر اذا احدق به من جوانبه كله= االحاطة
  .٦/٣٥٠) له االحاطة بكل شيء. (ته تعالى بهتعلق قادری

  .١/٧٨) محیط بحدودها وانتهائها. (الیعجزه احد وقدرته مشتملة علیهم أي= محیط
  ) حّي (ح ي ي 

فلسـنا نعلـم كنـه . (اسم له تعالى باعتبـار غنائـه ان یكـون لـه ملكـوت وراء ذاتـه= الحّي 
، التأخذك سنة ُ◌ ومُ   .٩/٢٢٢) وال نوم عظمتك، غال انا نعلم أنَّك حيُّ قیّ

  :حرف الخاء
  ) مخصب(خ ص ب 

خصب خصب النّجاد. (مروضها وجاعلها ذوات خصب= مُ   . ٩/٢٥٢) مُ
  )خالق(خ ل ق 
الخـالق ال بمعنـى حركـة  . (انـه تعـالى یخلـق مـن غیـر تفكـر وتـرو فیمـا یخلقـه= الخـالق
  .٦/٣٩٢، وانظر ٩/١٤٧) ونصب

  :حرف الدال
  )داحي(د ح و 
ــداحي ُت الر = ال ــداحيَدَحــوْ ) اللهــم داحــي المحــوات. (الباســط: غیــف دحــوًا بســطته، وال

٦/١٣٨.  
  )داعم(د ع م 

حافظ السموات المرفوعـات، دعمـت الشـيء اذا حفظتـه مـن الهـوى بدعامـة  أي= داعم
  .٦/١٣٨) اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات(

  ) دافع(د ف ع 
  .٦/١٣٨) یلوالدافع جیشات االباط. (قامع ما نجم عن الباطل= الدافع

دمر(د م ر    )مُ
  . ٦/٣٩٥) مدمر من شاقه. (اهلكه أيالمهلك، دمره ودمر علیه بمعنى، = المدمر
  ) دامغ(د م غ 
  .شجه حتى بلغ الدماغ، مع ذلك یكون الهالك أيالمهلك من دمغه = الدامغ

  .٦/١٨٦) الدامغ صوالت االضالیل( 



 ٢١١

  ) دائم(د و م 
) الذي لـم یـزل قائمـًا دائمـاً . (ي مقام اعمال صفاتهاسم له بأعتبار عدم انتقاله ف= دائم
٦/٣٩٢.  

  : حرف الذال
  )مذل(ذ ل ل 

  .هو الذي یلحق الذل بمن یشاء من عباده وینفي عنه انواع العز جمیعها= المذل
  .٦/٣٩٥) مذل من ناواه(

  :حرف الراء
  )رّب ( ر ب ب 

لـى جمیـع الخلـق مالكـه ولـه الربوبیـة ع أيهو اهللا عز وجّل، هو رب كـل شـي = الرّب 
الیتوهمــــــون ربهــــــم . (ال شـــــریك لــــــه، وهــــــو رب االربــــــاب، ومالــــــك الملــــــوك واالمــــــالك

  .١/٩١) بالتصویر
  .١٣٣، ٨٨، ٦١، ١٩/٣٣، ١٠/٣: وانظر

٢٣٨، ١٧٧، ١٢٧، ١٠٢، ١١/٨٤.  
١٨٤، ١٨٢، ١٦٤، ١٥/١١٢، ١٤٦، ١١١، ١٣/٩،٢٤.  
٢٩٤، ١٧٧، ١٧٥، ١٦٧، ١٦٤، ١٤٢، ٨٤، ١٦/٦٤.  
١١٣، ١٧/٥.  

  )مرجو( ر ج و
  .٧/٣١) وان تُرَج فخیر مرُجوِّ . (المخوف= المرجو
  )رحمن، رحیم، رحمة(ر ح م 
. ذو الرحمــة التــي الغایــة بعــدها فــي الرحمــة، الن فعــالن مــن ابنیــة المبالغــة= الــرحمن

  .٩/١٧٥) وهم كنوز الرحمن(
  .٩/١١٦) رب رحیم. (العاطف على خلقه بالرزق= الرحیم
  .١١٦/ ٩) رحمتهنشر الریاح ب. (عطفه= رحمته

  )رادع(ر د ع 
  .٣٩٨/ ٦) الرادع اناس االبصار ان تناله او تدركه. (الكاف= الرادع



 ٢١٢

  )مرهوب(ر ه ب 
عم. (المخوف= المرهوب   .٥/١٥٣) المرهوب مع النّ
  )مرید(ر و د 
  .١٠/٦٤) مرید البهمةٍ . (بال عزم، فالعزم عبارة عن ارادة متقدمة للفعل أي= المرید

  :حرف السین
  ) سبحان( س ب ح
) ســـبحانك خالقـــًا ومعبـــوداً . (اســـبحك لحســـن بالئـــك  أيمـــن معنـــى الفعـــل، = ســـبحانك

٧/٢٠٠.  
  :الهاء على سبحانه في إلىوجاء مضافًا 

٢، ٦١، ٢٠٣، ٢٠٢، ١٩٤، ١١٥، ١١٣، ٨١، ٣٣، ١/٢٨.  
١٧٦، ٩١، ٨٨، ٦٥، ١١/٥١.  
١٨٠، ١٧٩، ١٦٩، ١٥٧، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٢، ١٣١، ١٣/٩١.  
١٥٣، ٧٦،٩٣، ١٦/١٣.  
١١٣، ٨٩، ٨٥، ٥٢، ١٧/٣٠.  

  )ساطح(س ط ح 
  .٩/٢٥٢) ساطح المهاد. (بسطاً : سطح االرض سطحاً = ساطح

  ) سمیع(س م ع 
مــن صــفاته عــز وجــل، واســمائه، تعــُزُب عــن ادراكــه مســموع، وان خفــي فهــو = ســمیع

: ، وانظـر٥/١١٣) وكل سمیع غیره یصـم عـن لطیـف االصـوات. (سمیع بغیر جارحة
٩/١٤٧.  

  )سیلم(س ي ل 
  .٩/٢٥٢) مسیل الوهاد. (مجرى السیل= مسیل

  :حرف الشین
  )شهید، شاهد(ش ه د 

  .٦/١٣٨: ، النظر٩/٧٢) واهللا سمیع وشهید. (الشاهد= الشهید
  .عالم بكل شيء یكون شاهدًا من غیر قرب وال مماسة، وال این مطلوب= الشاهد
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  .١٩/٢٣٦: ، وانظر٩/١٤٧) والشاهد ال یمماسة(
  :حرف الصاد

  )صفة(ف و ص 
  .١/٥٧) الذي لیس لصفته حٌد محدود. (كنهه وحقیقته= صفته

  )صمد(ص م د 
ــالحوائج= الصــمد ال الــه إال أنــت واحــدًا . (مــن صــفاته تعــالى وتقــدس فهــو المقصــود ب

، ونحن لك مسلمون   .٢٠/٢٥٥) احدًا فردًا صمدًا
  )صانع(ص ن ع 

، فهــو مصــنوع وضــع= الصــانع الى صــانع كتنــزه عملــه واهللا تعــ: صــنعة یصــنعه صــنعًا
  .٩/١٤٧) الفتراق الصانع والمصنوع. (من جهة، وبرئ عن المواد

  :حرف الظاء
  )ظاهر(ظ ه ر 
ویكـون ظـاهرًا قبـل . (غلـبهم أيظهـر فـالن علـى بنـي فـالن، : الغالـب، یقـال= الظاهر

 ً◌   .٩/٢٥٢، ٩/١٤٧، ٧/١٨١: ، وانظر٥/١٥٣) ان یكون باطنًا
  :حرف العین

  )معبود(ع ب د 
ســــم لـــه تعــــالى باعتبــــار كـــون تمــــام الموجـــودات مملوكاتــــه باالســــتحقاق ال ا= المعبـــود

باالتفاق فحقیقة العبادة انتبـاه الـنفس وتـذكرها لهـذا المعنـى مـع ادمـان اعمالـه فـي مقـام 
  .٧/٢٠٠) سبحانك خالقًا ومعبوداً . (العمل آنًا فآناً 

  )عرش(ع ر ش 
  .٦/٤٢٤) رة لیوم فاقتهماتخذوا ذا العرش ذخی. (صاحب القدرة والعظمة= ذا العرش
  )عارف، معروف(ع ر ف 
  .١/٧٨) عارفًا بقرائنها وامنائها. (العالم= العارف

الحمـد هللا . (وصـف اهللا تعـالى بانـه یعـرف مـن غیـر ان تعلـق االبصـار بـه= المعروف
  .٦/٣٩٢) المعروف من غیر رؤیة

  )عّز، عزیز(ع ز ز 
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  .٧/١٩٤) عز كل ذلیل. (ه الغلبةل أيالرفعة واالمتناع، والعزة هللا : العزة= ِعّز 
وكـل عزیـز . (هو الذي لیس كمثلـه شـيء: هو القوي الغالب كل شيء، وقیل= العزیز

  .٦/٢٧٦: وانظر. ٥/١٥٣) غیره ذلیل
  )معطِ (ع ط و 
  .٦/٣٩٨) اذ، كل معٍط منتقص سواه. (واسع العطاء= المعطي
  )عظیم(ع ظ م 
تـى ال تتصــور االحاطــة بكنهــه الــذي جــاوز قــدره وجـل عــن حــدود المعقــول ح= العظـیم
  .٩/٢٦٦!) یدعي بزعمه انه یرجو اهللا، كذب والعظیم. (وحقیقته

  )معافي(ع ف و 
وجل، عن خلقه= المعافي   .١٦/٧٤) وان المبتلي هو المعافي. (العفو عفو اهللا، عزَّ
  )عالم(ع ل م 

وكـل . (انه سبحانه مفیض العلوم علـى النفـوس فهـو المعلـم االول جلـت قدرتـه= العالم
  .٩/١٤٧، ٨/٢٦٨، ١/٧٨، وانظر ٥/١٥٣) عالم غیره متعلم

  )تعالى(ع ل و 
ا عن كل ثناء فهو اعظم واجل مما یثنـي علیـه إال اهللا وحـده ال شـریك = تعالى بَ جّل ونَ

ــــوًا كبیــــراً . (لــــه ون والجاحــــدون ُعُل ُ : ، وانظــــر٣/٢١٦) تعــــالى اهللا عمــــا یقولــــه المشــــبِّه
٢٥١، ١١٣، ٨٩، ١٧/٤٩، ١٥٣، ١٥/٢٦٣.  

  )معید(ع و د 
  .١٦/٧٤) وان المفني هو المعید. (المحیي= المعید

  )مستعان(ع و ن 
. اعنته اعانة واسـتعنته واسـتعنت بـه فاعـانني: ویقال. الظهیر على االمر،= المستعان

  .٨/٢٨٧) واهللا المستعان على نفسي وانفسكم(
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  :حرف الغیـن
  )غالب، الغلبة(غ ل ب 

  .٦/٣٩٥) غالب من عاداه. (ر استیالئه على اعدائهاسم له تعالى باعتبا= الغالب
  .٦/٣٥٠) والغلبة لكل شيء. (االستیالء على الخصم مع المنازعة= الغلبة

  )غنّي، غنى(غ ن ي 
والمـــراد بكونـــه غنیـــًا ان كـــل شـــيء مـــن االشـــیاء یحتـــاج الیـــه وانـــه ســـبحانه ال = الغنـــّي 

ق وال یشارك اهللا تعالى فیـه وهذا هو الغنى المطل. شيء من االشیاء اصالً  إلىیحتاج 
  .١٣/٦٩) غنيُّ ال باستفادة. (١٣/٦٩، وانظر ٧/١٩٤) ِغنَى كل فقیرٍ . (غیره

  :حرف الفاء
  )فرد(ف رد 

ال الــه إال انــت واحــدًا . (هــو الواحــد االحــد الـذي ال نظیــر لــه وال مثیــل وال ثـاني= الفـرد
، ونحن لك مسلمون   .٢٠/٢٥٥) احدا، فردًا صمدًا

ق(ف ر ق    )مفرّ
اسـم اه تعـالى باعتبــار ان كـل جسـم مركـب مــن العناصـر المختلفـة الكیفیــات = المفـرق

ــــىالمتضــــادة الطبــــائع، فانــــه ســــیؤول  ، )مفــــرق بــــین متــــدانیاتها. (االغــــالل والتفــــرق إل
١٣/٧٣.  

  )مفزع(ف ز ع 
 إلـــىااللتجـــاء  إلـــىان النفـــوس ببـــدائها تفـــزع عنـــد الشـــدائد والخطـــوب الطارقـــة = مفـــزع

  .٧/١٩٤) مفزع كل ملهوف( .خالقها وبارئها
  )فاشي(ف ش و 

، = الفاشــي  أيوتفشــى الشــيء، . ذاع، وافشــا، غیــره أيالــذائع، فشــا الخبــر فشــو فشــوًا
  .١٣/١١٥) الحمد هللا الفاشي في الخلق حمده. (اتسع

  )فاعل(ف ع ل 
  .١/٧٨) فاعل البمعنى الحركات واآللة.(مخترع، الن فعله اختراع= فاعل

  )مفني(ف ن ي 
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وان المفنــي هــو . (مــن اســماء اهللا عــّز وجــلّ ) المفنــي(نقــیض البقــاء و :الفنــاء =المفنــي
  .١٦/٧٤) المعید

  :حرف القاف
  )قادر ، قدیر، قدرته، مقّدر( ق د ر 
وكــل قــادر غیــره یقــدر . (وانــه تعــالى قــادر لذاتــه. اســم فاعــل مــن قــدر یقــدر= القــادر
  .٩/١٤٧، ٤٠٧، ٦/٢٤١: ، وانظر٥/١٣٥) ویعجز
  .٩/٧٧)انك على ما تشاء قدیر. (من قدر یقدر، وهو للمبالغة فعیل= القدیر
  .١/٥٧فطر الخالئق بقدرته، . (انه قادرلذاته، ویستحیل علیه العجز= قدرته

  .٢٧٦/ ٦) اخذة العزیز المقتدر. (مفتعل من اقتدر، وهو ابلغ=المقتدر
یة، = المقّدر ضـمیر،وهو مـا انه بغیر فكـر وال  أيانه تعالى قدر االمور كلها بغیر روّ

یـٍة . (یطویه االنسان من الرأي واالعتقاد والعزم في قلبه وِّ والمقـّدر لجمیـع االمـور بـال رَ
  .١١/٦٢) وال ضمیر
  )قریب(ق ر ب 

والمراد بقرب اهللا تعالى من البعد، قرب نعمه والطافه منه، وبرُّه واحسانه الیـه، = قریب
  .٦/٢٤١) یبًا هادیاً واتهدیه قر . (وترادف منته عنده وفیض مواهبه علیه

  ) مقارن(ق ر ن 
انــه تعــالى قــرن بــین العــرض والجــوهر، بمعنــى اســتحالة انفكــاك احــدهما عــن = المقــرن
  .١٣/٧٣) مقارن بین متبایناتها. (االخر

ار(ق ه ر  ّ   )قاهر، قه
، ٦/٣٩٥) قــاهر مــن عــازه. (غلبــه: یقهــر قهــراً  -وقهــر. الغالــب جمیــع خلقــه= القــاهر
  .٦/٢٤١: وانظر

ار(لى صیغة المبالغة وجاء ع ّ   .١٣/٩١في ) القه
  )قائم، قیَّوم(ق و م 

  .الثابت الذي ال یزول ویعبر عنه في االصطالح النظري بالواجب الوجود= القائم
  .٦/٣٩٢)الذي لم یزل قائمًا دائماً (
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من اسماء اهللا المعدودة، وهو القائم بنفسه مطلقًا ال بغیره، وهـو مـع ذلـك یقـوم = القیوم
فلسـنا نعلـم كنـه . (ود حتى ال یتصـور وجـود شـيء و ال دوام وجـوده اال بـهبه كل موج

  .٩/٣٢٢)عظمتك، اال انا نعلم انك حي قیوم
  )قوي، قوة(ق ِو وَ 

) وكـل قـوي غیـره ضـعیف. (اسم له تعالى باعتبار كفایتـه ببذلتـه عـن ك القـوى= القوي
٥/١٥٣.  

ـــــة عبـــــارة عـــــن مظـــــاهر صـــــفاته= القـــــوة ، ٧/١٩٤) عیفقـــــوة كـــــل ضـــــ. (القـــــوة االلهی
  .٦/٣٥٠:وانظر

  :حرف الكاف
  )كبیر(ك ب ر 

كبیـــر ال . (المـــراد بوصـــفه تعـــالى بانـــه كبیـــر، عظمـــة شـــأنه وجاللـــة ســـلطانه= كبیـــر
  .١٠/٦٤) یوصف بالجفاء

  )كاشف(ك ش ف 
  .٦/٢٤١)كاشف كل عظیمة وازلٍ . (اظهره: كشف االمر یكشفه كشفاً = الكاشف

  )كافِ (ك ف ي 
  .تبار تمكنه وقیامه بذلك العهد دون غیره وكفایته ایاهماسم له تعالى باع= الكافي

  .٦/٢٤١)اتوكل علیه كافیًا ناصراً (
  )متكلِّم(ك ل م 
خــالق االصــوات والحــروف فــي جســم مــادي، فیســمعها مــن یســمعها، ویكــون = المــتكلم

  .ذلك كالمه، الن المتكلم في اللغة العربیة فاعل الكالم ال من حله الكالم
  )كائن(ك و ن 

  .١/٧٨)كائن العن حدث.(بمعنى وجد، یعني موجود) كان(اسم فاعل من = ائنالك
  :حرف الالم
  )لطیف(ل ط ف 

لطیـف ال یوصـف . (ان الباريء لطیف بعباده بمعنـى ان یـرحمهم ویرفـق بهـم= لطیف
  .١٠/٦٤)بالخفاء



 ٢١٨

  :حرف المیم
  )مالك(م ل ك 
وكــل مالــك غیـــره ( .ســلطانه وعظمتــه: ذو الملــك، وملــك اهللا تعــالى وملكوتـــه= المالــك
  .٥/١٥٣) مملوك

  )مانح(م ن ح 
  .٦/٢٤١) مانح كل غنیمٍة وفضلٍ . (المعطي= المانح

  )مانع(م ن ع 
انــه تعــالى انمــا یمنـع مــن تقتضــي الحكمــة والمصـلحة منعــه، ولــیس كمــا یمنــع = المـانع

  .٦/٣٩٨) وكل مانع مذموم ما خاله(البشر، 
ان(م ن ن    )منّ
ــان ــان بفوائــد . (مــة والمنــان مــن اســماء اهللا ســبحانهالعطــاء والنع: المــّن = المنّ وهــو المنّ
عم   .٦/٣٩٨) النّ

  :حرف النون
  )منشئ(ن ش أ 
انـه سـبحانه انشـأ االشـیاء بغیـر رویـة وال فكـرة وال غریـزة اضـمر علیهـا خلـق = المنشئ

  .٦/٤١٦) المنشئ اصناف االشیاء بال رویة فكٍر آل الیها. (ما خلق علیها
  )ناشر(ن ش ر 

  .احیاه: نشر اهللا المیت بنشره نشورًا وانشر فنشر المیت، ال غیر= الناشر
  .٧/٨٤) الحمد هللا الناشر في الخلق فضله(

  )ناصر، نصیر(ن ص ر 
، : النصر= الناصر واتوكل علیه كافیًا (إعانة المظلوم، نصره على عدوه ینصره نصرًا
  .٦/٢٤١) ناصراً 

  .٦/٢٦٤!) وكفى باهللا منتقمًا ونصیراً (الناصر = النصیر
  )منتقم(ن ق م 
هو لبالغ في العقوبة لمن شاء، وهو مفتعل من نقـم یـنقم اذا بلغـت بـه لكرامـة = المنتقم

  .٦/٢٦٤!) وكفى باهللا منتقمًا ونصیراً . (حّد السخط
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  )منتهى(ن ه ى 
وانــت المنتهــى فــال . (مــن اســماء عزوجــل، وهــو مفتعــل مــن النهایــة الغایــة= المنتهــى

  .٧/١٩٤) محیص عنك
  :لهـاءحرف ا

  )هادي(ه د ي 
وا بربوبیتـه، وهـدى كـل = الهادي رَ عباَده وعرفهم طریق معرفته حتى اقرَّ هو الذي بَصَّ

  .٦/٢٤١)استهدیه قریبًا هادیاً . (ما ال بد له منه في بقائه ودوام وجوده إلىمخلوق 
  :حرف الواو

  )موجود(و ج د 
  .١/٧٨ )موجود ال عن عدم. (یعني وجوب وجوده ونفي امكانه= موجود

د(و ح د    )وحده، الوحدة، واحد، متوحِّ
ـــــة= وحـــــده ـــــاني لـــــه فـــــي االلهی ـــــه ال ث ـــــه إال اهللا وحـــــده ال شـــــریك . (ان واشـــــهد ان ال ال

  .٦/٣٤٥)له
معنــــى كونـــه واحــــدًا امـــا نفــــي الثـــاني فــــي االلهیـــة، او كونــــه یســـتحیل علیــــه = الوحـــدة
  .٥/١٥٣) كل مسمى بالوحدة غیر قلیل. (االنقسام
ــــد، اذ ال ســــكن یســــتأنس . (فــــي االزل بخــــالف توحــــد غیــــره انــــه توحــــد= متوحــــد حِّ متوّ

  .١/٧٨)به
  )مستودع(و د ع 
  .١٣/١١٥)ومستودعها حافظ. (یعني اهللا سبحانه، النه مستودع االعمال= مستودع
  )وارث(و ر ث 
ـــدائم الـــذي یـــرث الخالئـــق ویبقـــى بعـــد فنـــائهم = الـــوارث مبتـــدع الخلـــق (وهـــو البـــاقي ال
  .٦/٣٩٢) ووارثه

  ) واصل( و ص ل
الوصل خالف القطع فهو اسم لـه تعـالى باعتبـار وصـله اولیائـه صـلة الـرحم =الواصل

الحمـد (ذوي ارحامه باهدائه الیهم وذكره ایاهم ومراقبته لهـم ودفـع شـر اعـدائهم عـنهم، 
  .٧/٢٥٠) هللا الواصل الحمد بالنعم



 ٢٢٠

  )موعد(و ع د 
نجي منك اال . (مصدر وعدته= الموعد   .٧/١٩٤)الیكوانت الموعد فال مُ

  )وكیل(و ك ل 
هـو حسـبنا . (هو الكفیل بارزاق العباد، وحقیقته انه یستقل بامر الموكول الیه= الوكیل

  .١٠/١٢٣) ونعم الوكیل
  )ولي(و ل ي 

وتنتشــر رحمتــك . (المتــولي ألمــور العــالم والخالئــق القــائم بهــا: الناصــر، وقیــل= الــولي
  .٧/٢٦٣) وانت الولي الحمید
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  اإلیمانالمخصوصة باإلسالم و  األلفاظ
 وما یتعلق بهما

  : حرف الهمزة
، یـؤمن، اإلیمـانآمن، آمنوا، أمن، أمنوك، تـأمن، مـؤمن، المؤمنـون، المـأمون، (أ م ن 
  )یؤمنون

، حكى هذه الزجـاج، وأمنـًة وامانـًا = آمن االمن ضد الخوف، أمن فالن یأمن أمنًا وامنًا
  .٧/١٠٥، ٢٦٤، ٦/١٢٧: ، ونظر٩/١٠٦) منفإن جاز اهللا آ. (فهو آمُن 

  .١٣/١٥٥في ) آمنوا(وجاء على صیغة الماضي 
قَه. (ضد الخوف= األمن   .٧/١٧١) أمنًا لمن َعلِ

  .٩/٥٩في ) تأمن(وجاء على صیغة المضارع 
  .٨/٢٥٢) ولو قرضُت منها ألمَّنوك. (صدقوك= أمنوك
  .١٠/٢٨) ان لسان المؤمن من وراء قلبه. (المصدق= المؤمن

، ٩/١٦٤) انــا یعســـوب المــؤمنین، والمــال یعســوب الفجـــار. (جمــع مــؤمن= المؤمنــون
  .٢٢٤، ١٩/٢٥١، ١٨/٣٤٦، ١٣/١٥١: وانظر

: ، وانظـر١٠/١٤٨) والشـر منـه مـأمون. (االمین، الذي قـد آمنـوا فیـه الغیـر= المأمون
٦/١٣٨.  

 إلیمـانافـرض اهللا . (بمعنـى التصـدیق، ضـد التكـذیب: اإلیمـانضد الكفـر، و = اإلیمان
ـــــــرًا مـــــــن الشـــــــرك ، ٣٧٣، ٣٥٥، ٦/٢١٤، ٤/٣٣، ١/٢٤٧:، وانظـــــــر١٩/٨٦) تطهی

٤٢٥، ٤٢٤، ٤٢٣.  
٢٩٨، ٢٥١، ٢٥٠، ٧/٢٢١.  
١٤٨، ٧٦، ٦٤، ١٠/٢٨، ٢٠٠، ١٧٥، ٩/١٤٥.  

١٩/١١١، ٣١٢، ١٨/٢٧٦، ١٥/١٧٠، ١٣/٣٠٩.  
  .٦/٣٨٤، ١٠/١٠: وجاء بصیغة المضارع في

  )آیة، آیات، آلي(أ ي ي 
سـمیت االیـة فـي القـران آیـة : من آیات القران العزیز، قـال ابـو بكـرمن التنزیل و = آیة

ســـمیت االیـــة ایـــة النهـــا جماعـــة مـــن : ویقـــال. النهـــا عالمـــة النقطـــاع كـــالم مـــن كـــالم
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  .حروف القران
  .١٠/١٩٩) وآیة لمن توسَّم. (عجائبه: وآیات اهللا

  .٤١٣، ٦/٣٧٣: ، وانظر١/١١٣) نزلت به محكمات آیاتك. (جمع آیة= ایات
جمــع آیــة، ویجــوز ان یریــد بهــا آي القــران، ویجــوز ان یریــد بهــا آیــات اهللا فــي = آليا

  .٦/٣٤٦) واعتبروا باآلي السواطع. (خلقه وفي غرائب الحوادث في العالم
  :حرف البـاء
عیث(ب ع ث  ُ   )ب
ـــــث عی ُ ـــــى مفعـــــول، كفتیـــــل وجـــــریح وصـــــریح -فعیـــــل -المبعـــــوث = الب عیثـــــك . (بمعن ُ ب
  .٦/١٣٨)بالحقِّ 

  :حرف الجیم
  )جحدوه، جاحدوا، الجاحدون، الجحود(ج ح د 
  .٩/١٠٣)ولیقروا به بعد إذ جحدوه. (جحد الشيء انكره= جحدوه

) وجاحـــــدوا اهللا علـــــى مـــــا صـــــنع بهـــــم. (كـــــابروه وانكـــــروا صـــــنعه الـــــیهم أي= جاحـــــدوا
١٣/١٤٦.  

) تعالى اهللا عما یقوله المشبهون بـه والجاحـدون لـه علـوًا كبیـراً . (المنكرون= الجاحدون
٣/٢١٦.  

رجـل َجِحـد وَجحـد، : جحد الشيء انكره، ویجوز ان یكـون الجحـود مـن قولـك= الجحود
الجحـود . (قلیل المطر، وقد جحد النبـت، اذا لـم یطـل أيقلیل الخیر، وعام جحد،  أي

ودُ    .١٨/٢٢،١٥/٨٠، ١٣/١١٦، ٤/٦: وانظر. ٣/٢١٦) الَكنُ
  :حرف الحـاء

  )محدود(ح د د 
  .١/١١٧) دودهمرسله ومح. (المقید= المحدود
  )الحكیم، المحكم(ح ك م 
ُحـل بـین . (الحـاكم لكـم وعلـیكم أيوهـو الـذكر الحكـیم : في صفة القرآن= الحكیم ولـم یَ

  .١٩/١٦٢) العبد في ضعفه وقلة حیلته، وبین ان یبلغ ما ُسمِّى له في الذكر الحكیم



 ٢٢٣

هـــو الـــذي ال اخـــتالف فیـــه، وال اضـــطراب، اســـم مفعـــول مـــن احكـــم، احِكـــم ف= المحكـــم
  .١/١١٧)محكمة ومتشابهة(محكم 

  :حرف الخـاء
  )خاص(خ ص ص 

  .١/١١٧) خاصه وعامه. (هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على االنفراد= الخاص
  )إخالص(خ ل ص 
وكلمـــة . ( یعنـــي شـــهادة ان ال الـــه اال اهللا وشـــهادة ان محمـــدًا رســـول اهللا= االخـــالص

  .٧/٢٢١) االخالص، فانها الفطرة
  :حرف الـذال

  )ذكر(ر  ذ ك
في صفة القران الكریم الّذكر، وصف بـه النـه یتـذكر بـه امـور االخـرة واحـوال = الّذكر

ولم یحـل بـین العبـد فـي ضـعفه وقلـة حیلتـه، وبـین ان یبلـغ مـا ُسـمِّى لـه . (المبدأ والعاد
  .١٩/١٦٢) في الذكر الحكیم

  :حرف الراء
خص(ر خ ص    )رُ

رخصـه . (د في اشیاء خففها عنـهترخیص اهللا للعب: جمع رخصة، والرخصة= الرخص
  .١/١١٧) عزائمه

  )مرسل(ر س ل 
هــو عبــارة عــن المطلــق، وهــو علــى مــا عرفــه اكثــر االصــولیین اللفــظ الــدال = المرســل

ه ومحدوده. (على شائع في جنسه رَسَل   .١/١١٧) مُ
  )رسول، رسل، رسالة، رساالت، مرسل، مرسلین(ر س ل 
واشــهد ان محمــدًا عبــده . (اهللا تعــالىالمرســل مــن  أيفعــول بمعنــى مفعــول = الرســول
  .٢٠٧، ١٩/٢١٠، ١٧/٨٧، ١٠/٣١: ، وانظر١/١٣٥) ورسوله

سل(وجاء جمعًا على    .٨/٢٧٤، ٦/٣٨٧، ١١٤، ١/٩١: في) الرّ
: ، وانظــر١٤/٤١) رســالة محبــرة. (مــن ارســلت، وهــي التــي یحملهــا الرســول= الرســالة

٧/٢١٨.  
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  .٢٨٨في ) الرساالت(وجاءت جمعًا على 
  .١/١١٣) ولم یخل اهللا سبحانه خلقه من نبّي مرسل. (الرسول =المرسل

  .٦/٤٢٣في ) المرسلین(وجاءت جمعًا على 
  :حرف السـین

  ).سلم، استسلم، اسلم، االسالم، المسلم، المسلمة، المسلمات، المسلمین(س ل م 
لم   .٧/١٧١) وسلمًا لمن دخله. (االسالم= السِّ
  .١/٢١٣) و استلم فاراحافلح من نهض بجناح، ا. (انقاد= استلم
  .٧/١٧٦)واسلمتم امور اهللا في ایدیهم. (دخل في االسالم= اسلم

اظهـــار الخضـــوع : واالســـالم فـــي الشـــریعة. االنقیـــاد: االســـالم واالستســـالم= االســـالم
لتزام ما اتى بـه النبـي  االسـالم هـو التسـلیم، التسـلیم هـو الیقـین، . (\واظهار الشریعة وإ

، ٢٩١، ٢٢١، ٧/١٩١، ٧/١١٠، ٤/٣٣: ، انظـــــر١/١٢٣) والیقــــین هـــــو التصــــدیق
٢٩٨.  

٩٥، ٦٧، ١٠/٢٤، ٩/٢٩٥، ٩/١٣٨، ٨/١١٢.  
٢٠/٨٤، ١٨/١١٣، ٨٥، ١٩، ١٧/٢٥، ١٥/١٢٥، ١٣/٣١٧.  

م لفـــالن = المســلم خلصــه، وســـلم لـــه  أيهـــو المخلــص هللا العبـــادة، مــن قـــولهم ســّلّ◌◌َ
ـــص لـــه أيالشـــيء  ـــى الحـــرم كلهـــا. (خل ـــة المســـلم عل : ، انظـــر١/٣١٢) وفّضـــل ُحرمَ

١٧/٢٥٠، ١٣/٩٥، ٩/٢٨٨.  
  .١٧/٤٨وجاءت اللفظة على صیغة المؤنث في 

  .٨/١١٢) ونكحا المسلمات. (جمع مسلمة= المسلمات
) قتــــال المســــلمین إلــــىفامــــا مــــا ذكــــرت مــــن مســــیر القــــوم . (جمــــع مســــلم= المســــلمین

  .٩/٩٥، ٨/٢٦٣، ٢٨٥، ٧/٢٥٢، ٦/١٦٦، ٥/١٦٨، ١/٢٦٩: ، انظر١/٢٦٩
  :حرف الشین

  )متشابهة(ه  ش ب
محكمـة . (الحق غموضًا من بـاب قعـد خفـي) غمض(و ) المحكم(خالف = المتشابهة
  .١/١١٧) ومتشابهة

  



 ٢٢٥

  )الشرك(ش ر ك 
  .نجاسة حكمیة ال عینیة، واي شيء یكون انجس من الجهل او اقبح= الشرك

  .١٥/١٣٧، ١٠/٣٣: ، وانظر١٩/٨٦) تطهیرًا من الشرك اإلیمانفرض اهللا (
جعل له شریكًا في ملكـه، تعـالى اهللا عزوجـل عـن ذلـك، واالسـم : باهللاشرك = المشرك
، امـا المـؤمن فیمنعـه اهللا بایمانــه، . (الشـرك انـي ال اخـاف علـى امتـي مؤمنـًا وال مشـركًا

  .١٥/١٧٠)واما المشرك فیقمعه اهللا بشركه
)  وقـــد لـــزم ذلـــك المشـــركون فیمـــا بیـــنهم دون المســـلمین. (جمـــع المشـــرك= المشـــركون

١٧/١٠٦.  
  :حرف العیـن

  )ِعبر(ع ب ر 
ــا بــین یدیــه مــن . (جمــع عبــرة، وهــي الموعظــة= العبــر ــر َعمَّ إنَّ مــن صــرَّحت لــه الِعبَ

  .١/١١٧: ، وینظر١/١٧٢) المثالت
  )عزائم(ع ز م 
. جمــع العزیمــة وفســرها اهــل اللغــة بالفریضــة، مثــل وجــوب االقــرار بالتوحیــد= العــزائم

  .١/١١٧) رخصه وعزائمه(
  )عام(ع و م 

) خاصــه وعامــه. (العــام كااللفــاظ الدالــة علــى االحكــام العامــة لســائر المكلفــین= العــام
١/١١٧.  

  :حرف الفـاء
  )فرقان(ف ر ق 

  .١٠/١٩٤) وفرقانًا ال یحمد برهانه. (القرآن= الفرقان
  )التفسیر، مفسر(ف س ر 

  .الكشف عن الغوامض واالسرار الباطنة= التفسیر
ویرمي بالتفسیر في . (هو الذي یقوم بعملیة التفسیرو ) فسر(اسم الفاعل من = المفسر

فسر ُجملةً (، ٩/١٢٦) مسامعهم   .١/١١٧) مُ
  



 ٢٢٦

  )فسق، فساق، فسوق، فاسق(ف س ق 
وفســــق . (العصـــیان والتـــرك المـــر اهللا عزوجـــل والخـــروج عـــن طریـــق الحـــق= الفســـق
  .١/٢٠٠) آخرون
  .١٨/٤٢) فساقوایاك ومصاحبة ال). (فاسق(صیغة المبالغة السم الفاعل = الفساق
الخـروج عـن الـدین، وكــذلك المیـل إلـى المعصـیة كمــا فسـق ابلـیس عـن امــر = الفسـوق

، ٧/١٩١)وصـار الفسـوق نسـیاً . (وفسق عن امر ربه أي جار ومال عـن طاعتـه. ربه
  .١٣/١٤٧: وینظر
كأني انظر إلى فاسقهم وقـد صـحب . (دائم الِفسق: ورجل فاسق وفِسق وفُسق= فاسق

فه   .٩/٨٨)المنكر فألِ
  :حرف القاف

  )قرآن(ق ر أ 
) تـالین ألجـزاء القـرآن یرتلونهـا تـرتیالً ( \اسـم للكتـاب المنـزل علـى نبینـا محمـد = القرآن

  .٢٩١، ٧/٢٢١، ٤٠٣، ٣٧٣، ٦/١٩٩، ١/٢٨٨: ، وانظر١/٢٨٨
١١٣، ٨/١٠٣.  
١٣٣، ١١٥، ٩٩، ٣١، ١٩، ١٠/١٨، ١٠٣، ٩/٤٠.  

٥، ١٧/١٣٥.  
  :حرف الكـاف

  )كتاب، كتبه(ك ت ب 
: ، وانظــر٨/١٠٤) قــد امكــن الكتــاب مكـن زمامــه فهــو قائــده وامامــه. (القــرآن= تـابالك
٣٦٤، ٣٥٠، ٢٦٤، ٦/٢٣، ٢/١٨٥، ٢٨٨، ٢٠٣، ١٣٦، ١١٧، ١/١١٣ ،

٢٣٧، ١٠٦، ١٠٤، ١٠٣، ٩/٤١، ٨/١٠٨، ٢٥٠، ١٩٥، ٧/١١٤، ٤٠٣ ،
١٨/٢٢، ٤٥، ١٤/٢٧، ١٠/١١٣.  
  .١/١٣٨) وكهوف كتبه. (یعني القرآن والسنة= ُكتبه
  )كفر، كفرة، تكفروا، كافر، كافرة، كافرین(ف ر ك 

الكفـــر فــي اللغـــة الســتر، ومنـــه ســـمى اللیــل كـــافرًا النــه یســـتر مــا اظهـــره نـــور = الكفــر
النهار، واطالقه على الكـافر مـن جهـة سـتره مـا انعـم اهللا بـه علیـه مـن المعـارف الحقـة 



 ٢٢٧

، ٨/٢٤٤: ، وانظـر٢/٣٢٢) فقـالوا كفـرًا وعتـواً . (واالنوار االلهیة والنعم الجلیة والخفیة
١٨/٣١٢، ١٠/١٩.  
ـرة، بـالفتح، واحــد الكفـرات، كالضـربة واحـد الضــربات= كفـرة ) ویموتـون علـى كفــرة. (كفَ

  .١٠/٢١١: ، وانظر٩/١٣٧
) \ولكـــن اخــاف علـــیكم ان تكفــروا فـــّي برســـول اهللا ). (كفـــر(مضـــارب الفعــل = تكفــروا

١٠/١٠.  
وعلى منكر ما علم ثبوته ضرورة مـن  یطلق الكافر على جاحد الرب ومنكره،= الكافر

: ، وانظـــر١/٢٩١)والعـــادل بـــك كـــافر بمـــا تنزلـــت بـــه محكمـــات آیاتـــك. (دیـــن االســـالم
٧٢، ٢٠/٦٣، ٤١٣، ٦/١٩٩.  

  .١٥/٨٠)وهي كافرة جاحدة. (مؤنث كافر= كافرة
  .٢/١٨٥)واهللا لقد قاتلتم كافرین. (جمع كافر= كافریین

  :حرف الالم
  ) الملحدون(ل ح د 

واهللا انــه . (مــال وعـدل، وقیــل لحـد مــال وجـار: لحـد فــي الـدین یلحــد والحـد= الملحـدون
  .١٧/٢٦٤) لحق مع محق مایبالي ما صنع الملحدون

  : حرف المیم
  ) امثال(م ث ل 
) عبـره وامثالـه. (جمع مثل، اشارة إلى االمثـال التـي وردت فـي القـرآن الكـریم= االمثال

١/١١٧.  
  :حرف النون

  )وةنبي، نبیین، نب(ن ب أ 
وان اخـذ النبـي مـن النبـوة والنبـاءة، : هو الذي انبأ عن اللهن فتـرك همـزة؛ یقـال= النبي

وهي االرتفـاع مـن األرض، الرتفـاع قـدره ألنـه شـرف علـى سـائر الخلـق، فأصـله غیـر 
: ، وانظـــــر ١/١١٣) وانعــــم الفكــــرُ فیمــــا جــــاءك علــــى لســــان النبــــي األمــــي. (الهمــــز

١٩/٢٢٥، ٢٣٢، ٩/١٥٨.  
  .١/١١٦في ) النبیین( ى وجاء جمعًا عل



 ٢٢٨

، ١/١١٦: ، وانظــر١/٢٧٣) نحـن شـجرة النبـوة. (الشـرف المرتفـع مـن االرض= النبـوة
١٥/١١٧، ٧/٢١٨.  

  )تنزیل(ن ز ل 
  .٢/١٩) تُجلى بالتنزیل ابصارهم. (القرآن= التنزیل

  )ناسخ ،منسوخ(ن س خ 
  .الحكم الرافع للحكم الثابت بالنص المتقدم= الناسخ

  .١/١١٧) ناسخه ومنسوخه. (حكم المرفوع منسوخاً یسمى ال= المنسوخ
  ) منافق(ن ف ق 
ماتِهــا علــى . (هــو الــذي یظهــر االســالم ویــبطن الكفــر= المنــافق ولــو صــببت الــدنیا بجَّ

، ١٥/١٧، ١٣/١٢، ١٠/٢٨: ، وانظــــــــر١/٢٩١) المنـــــــافق ان یحبنـــــــي مـــــــا احبنـــــــي
٢٢٩، ١٨/١٧٣.  

  :حرف الواو
  ) وراثة(و ر ث 
ـــة ـــة = الوراث ـــیهم الوزصـــیة والوراثـــة. (والمامـــة االلهـــي) ص(الرســـول بمعنـــى خالف ) وف

١/١٣٩.  
  )وصي، وصیة، اوصیاء(و ص ي 

  .٦/٣٨٤) وال یقتدون بعمل وصي. (الذي یوصى له= الوصي
  .١٠/٩٩وجاء جمعًا على اوصیاء في 

ـــة الرســـول = الوصـــیة وفـــیهم الوصـــیة . (واالمامـــة بـــالنص االلهـــي) ص(بمعنـــى خالف
  .٦/٣: ر، وانظ١/١٣٩) والوراثة

  
  
  
  
  
  



 ٢٢٩

  األلفاظ المخصوصة
  بما وراء الطبیعة

  :حرف الهمزة
  )اخرة( -اخر

  . دار البقاء، صفة عالبة= االخرة 
  .٧/١٠٥) وكان ما هو كائن من االخرة عما لم یزل( 

، ١٥/١٦٣، ١٣/٨، ١١/٣، ٧/١٠٨، ٣١٨، ٢/١٧٤، ٣١٢، ٨/٢٠٠: وانظـــــــــــــــــــــــر
٣٠٠، ١٩/١٥٧.  

  :حرف الباء
  )برزخ(ب رزخ 
لحــاجز بـــین الشــیئین، والبــرزخ مـــابین الــدنیا واالخــرة مـــن وقــت المــوت إلـــى ا= البــرزخ
  .البعث

  .١١/١٥٠) سلكوا في بطون البرزخ سبیًال االرض علیهم فیه(
  ) بلس(ب ل س 

  الشیطان= ابلیس
  .١/٩٧) أما إبلیس فتعّصب على ادم ألصله(

  . ١٥/١٢٥، ١٦٦، ١٦٣، ١٣/١٥٧وانظر 
  :حرف الجیم

  ) جحیم(ج ح م 
  .اسم من اسماء النار وكل نار عظیمة في مهواه فهي جحیم= مالجحی

  .٩/٢٠٠) وتبرز الجحیم للغاوین(
  )جدث، اجداث(ج د ث 
  .القبر= الجدث

  .١٦/٢٠٨) والنفس مظانها في غِد جَدث تنقطع في ظلمته آثارها وتغیب اخبارها(
  .بالفاء) جدف: (جمع جدث وهو القبر، واجتدث الرجل، اتخذ جدثًا ویقال= االجداث

  .٦/٢٥٢) ومضمون اجداثاً (
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  )جزاء(ج ز ي 
  المكافاة على الشيء = الجزاء

  .الجزاء یكون ثوابًا ویكون عقاباً : ابو الهیثم
  .٦/٢٥٢)ومدینون جزاء(

  ) اجنحة(ج ن ح 
  .المالئكة= اولي اجنحة

ته(   .٦/٤٢٣) اولي اجنحة تُسبَُّح جالل ِعزَّ
  )جنة، جنان، جنتین، جنان، جن( ج ن ن

  .هي دار النعیم في الدار االخرة: جنةاغل
، ١٣/١٣١، ١٠/٢٠٢، ٨/٢٦٩، ١/٢٧٣:  وانظـــر. ٢/٩١) واعلمـــوا للجنـــة عملهـــا(

  .٩/٢٨٣في ) الجنتین(، وجاءت مثناة على ٢٠/١٧٣، ١٩/٢٩٨
  .جمع جنة= جنات

ُ العظـــام، بـــین جنـــات ( ه ولـــو اراد اهللا ســـبحانه وتعـــالى ان یضـــع بیتـــه الحـــرام، ومشـــاِعرَ
  .١٣/١٥٧) وانهار

  .١٣/٢١٣، ٨/٢١٥في ) الجنان(وجاءت جمعًا على 
نـوع مـن العـالم سـموا بـذلك الجتنـانهم عـن األبصـار وألنهـم اسـتجنوا مـن النـاس = الجن

  .١٠/١١٣: ، وانظر١٠/٩٢فال یرون، والجمع جنان، وهم الجنة 
  .ابو الجن، خلق من نار ثم خلق منه نسله: الجاّن 
  .الجامل والباقرالجنُّن وهو اسم جمع ك: والجانُّ 

ـــــــــل ان یكـــــــــون كرســـــــــيُّ او عـــــــــرش او ســـــــــماءُ او جـــــــــان او ( ن قب الحمـــــــــد هللا الكـــــــــائ
  .١٠/١٧٠وانظر .١٠/٨٨)انس
  .اسم للنار التي یعذب بها االنسان في االخرة= جهنم

م(   .١٠/١٣٣وانظر . ١٩/٢٦١) فیلقى في نارجهنّ
  
  

  :حرف الحاء
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  )حرثْ (ح رث 
ث االخــرة ــا كــل مــا یفعــل لی: َحــرْ ثمــر فائــدة ، حــرث االخــرة فعــل الطاعــات الحــرث هن

  .٧/١٠٨)حرِث االخرِة َكِسلَ  إلىوان ُدعيَ . (واجتناب المقبحات والمعاصي
  )حسب:(ح س ب
  .عدك الشئ:والحساب والحسابةُ :الحساب

، وحسبُت الشئ أحسبهُ حسابًا وُحسباناً :وفي التهذیب ه ِحسابًا ُ   .َحِسبَت الشئ أحسب
  .٦/٢٥٢، ٥/١٦٨:وأنظر ٢/٣١٨)ًا حساب وال عملان الیوم عمل وال حساب، وغد(

  )محشر=(ح ش ر
وأراق دمــوعهم خــوف .(جمعهــم، ومنــه یــوم المحشــر:حشــرهم ویحشــرهم حشــراً =المحشــر
  .٢/١٧٥)المحشر

  )محضر=(ح ض ر
ة، أي موضع السباع، ومفعاة موضع :موضع حضوره، كقولك:محضرة الشیطان مسبعَ

  .االفاعي
  .٦/٣٥٤)یمان، وحضرة للشیطانومجالسة أهل الهوى منساةُ لال(

  :حرف الخاء
  )خبث( خ ب ث 

  .الشیطان=الخبیث
  .٨/٢٨٧:وأنظر ١١/٣٢)لقد استهام بكم الخبیث(

  )مختلف(خ ل ف 
ـــُف المالئكـــة ختل ـــف المالئكـــة. (موضـــع اختالفهـــا فـــي صـــعودها ونزولهـــا = مُ ) ومختل

٧/٢١٨.  



 ٢٣٢

  :حرف الدال
  )مدحر(دح ر

  .١/١٣٣) ومدحرة الشیطان.( طردهتدحره وتبعده وت أي= مدحرة الشیطان
  ).مدارج(درج 

  .جمع مدرجة، وهي السبیل التي یدرج فیها:مدارج=مدارج الشیطان 
  .٩/١٤٦)اتقوا مداارج الشیطان(

ــــــــــام(دور ــــــــــدس، دارالمق ــــــــــرار، دارالق ــــــــــة، دارالســــــــــالم، دارالق ) دار االخــــــــــرة، دار الباقی
  .الجنة=داراالخرة

ت دار الدنیا ودار ا(   .١٤/٢٧)الخرة فاذ أنت قد ِخسرَ
  .االخرة= الدار الباقیة

  .٧/٢٢٨)ُحفاة عراة قد ظعنوا عنها بأعمالهم، الى الحیاة الدائمة، والدارالباقیة(
  .الجنة=دار السالم

  .٧/٦٥)السالم إلىفالطریق نهج یدعو (
  .االخرة=دار القرار

  .٧/٢٢٨:وأنظر ٨/٢٦٩)قوم لم تزل الكرامة تتمادى بهم حتى حلوا دار القرار(
  .الجنة=دار القدس

  .٨/٢٤٤)أفبهذا تریدون أن تجاوروا اهللا في دار قدسه(
  .دار اقامة أي= دار مقام

) َ◌   .٨/٢٦٩)فأن الدنیا لم تخلق لكم دار مقام، بل خلقت لكم مجازًا
  :حرف الراء
  )رفات(ر ف ت 

فََت الشئ فهو مرفوت =الرفات   .٦/٢٥٢)وكائتون رفاتاً (الحطام، تقول منه رَ
  )سأرما(ر م س 
س وهو القبر=االرماس مْ   .جمع رَ

  .١٣/١١٠)وقبل بلوغ الغایة ما تعلمون من ضیق االرماس(
  .یذكر ویؤنث:روح



 ٢٣٣

ـــــــة االرشـــــــاد( راَســـــــُل، فـــــــي فنی ، ٩/٢٧٩، ٢٣٧، ٧/٢٠١:،وأنظـــــــر٦/٢٧٥)والـــــــروح مُ
١٥/٧٩.  

  .٧/١٨٧، ٦/٢٦٠في ) االرواح( وجائت جمعًا على
  :حرف السین

  )ساعة(س و ع 
  القیامة= الساعة

، ٧/١١٤، ٥/١٤٥، ١/٣٠١:، وأنظـــر١٣/١١٠)یبـــادر بهـــم الســـاعة أن تنـــزل بهـــمو (
٨٧/  

  )سائق، ُسوق(س و ق 
  .ملك یسوق النفس في االخرة= سائق

  .٦/٣٤٦) كل نفس معها سائق وشهید(
  ) شاهد، شهید(شهد 

  .٦/٣٤٦) وشاهد یشهد علیهما بعملها. (شاهد ملك یشهد على النفس االنسانیة
ك یشهد ع: شهید َل   .لى النفس االنسانیة ایضاً مَ

ُ وشهیدُ ( ُ◌ ُ◌ ُ◌ ُ◌ ُ◌ ُ◌ ُ◌   .٦/٣٤٦)كلُّ نفس معها سائُق◌ُ
  ) شیطان(ش ي ط 
  ان یعنى بها الشیطان الحقیقین : یحتمل الشیطان وجهین، احدهما= الشیطان
  .ان یعنى به معاویة: واالخر

، ٩/١٣٧١٤٦، ٦/٣٥٤، ٥/١٦٨: وانظـر. ١/١٣٦) فـأن الشـیطان كـاِمُن فـي ِكسـِرة(
١٨/٧٠، ١٦/١٧٧، ١٥/١١٧، ١٣/١٩٧، ١٢٢، ١٠/٧٤.  

  .أحد االلبسة المتمردة من اعوان عدو اهللا ابلیس:شیطان الردهة
ْجبة قلبه(   .١٣/١٨٢)واما شیطان الردَّهه فقد كفیتُهُ بصعقٍة ُسمِعت لها وَ



 ٢٣٤

  :حرف الصاد
  )صراط(ص رط 
  .المحاسبةالنار بعد  إلىالجنة، والهل النار  إلىهو الطریق الهل الجنة = الصراط

هِ (   .٣/١٦٣)واعلموا ان مجازكم على الصرِّاط ومزالِِق دحضِی
  :حرف العین

  )اعواد(ع و د 
  .٨/٢٦٩)محموًال على اعواد المنایا.(النعش: اعواد المنایا
  :حرف الغین

  )غرور(غ ر ر 
  الشیطان= الغرور

  .٨/٢٨٧)وتاه بُكمُ الغرورُ (
  :حرف القاف

  )قبر، قبور(ق ب ر 
  .١٨/٩٧)االحتمال قبرُ العیوب.(نسان، وجمعه قبورمدفن اال= القبر

  .١١/٢٧٥، ١٠/١٨٩، ٦/٢٤٩في ) القبور(وجاء جمعًا على 
  )قارعة(ق ر ع 
  .یصیب أيالخطب الذي یقرع، : القارعة

  .٩/١٠٥:، وأنظر٢/١٧٤)والنتخوف قارعة حتى تحلُّ بنا(
  )قرین(ق ر ن 

حبه، ویعني به شـیطان مـن صا أيالصاحب وقرین شیطان، : القرین= قرین الشیطان
  .الشیاطین

  .١٠/١٢٢)فكیف اذا كان بین طابقین من نار ، ضجیج حجر، وقرین شیطان (
  )قیامة(ق و م 
، ٧/١٧١، ٢/٣١٨: وانظـــــــر. ١٠/٢١١) فـــــــان الغایـــــــة القیامـــــــةُ . (االخـــــــرة= القیامـــــــة

١٣/١١٠، ١٠/٢٥.  
  



 ٢٣٥

  :حرف الكاف
  ) أكفان(ك ف ن 

  .٧/٢٢٨) ومن التراب أكفاُن (والجمع أكفان، لباس المیت معروف، : الكفن= االكفان
  :حرف الالم

  )لحد، لحود(ل ح د 
  .الشق الذي یكون في جانب القبر موضع المیت= اللَّحد

  .١٣/١٠) وظلمة اللحد(
  .١٦/٢٩٣في ) وجاء جمعًا على اللحود(

  :حرف المیم
َك، ملكین، مالئكة(ل أ ك  َل   )مَ

  .واحد المالئكة: ملك
  .٧/٢٣٧، ٦/٤٢٥: وانظر. ١٨/٣٢٨) في كلِّ یوم إن هللا ملكًا ینادي(

  .١٩/٢١في ) ملكین(وجاء مثنات على 
  .٩/٣٠١، ٢١٨، ٧/٢٠٠، ٦/٤٢٣، ١٢٣، ١/٩١في ) المالئكة(وجاء جمعًا على 

  )نشور(ن ش ر 
أحیـاه،  أينشـر المیـت ینشـر نشـورًا اذا عـاش بعـد المـوت، وأنشـره اهللا : یقـال= النشور

  .٦/٢٤٩) نشوروأزف ال. (ومنه یوم النشر
  )نقاش(ن ق ش 

  .مناقشته= نقاش الحساب
  .١٦/١٦٧!) فسبحان اهللا، اما تؤمن بالمعاد، او ما تخاف نقاش الحساب(

  )نار(ن و ر 
  .معوفة أنثى، وهي من الواو ألن تصغیرها نویرةُ = النار

، ١٠/١٢٣، ٩/٨٨، ٨/١٠٤، ٢/٩١: وانظــر ١/٢٧٣) الّســبقة الجنــة، والغایــة النــار(
١٨/١٥٦، ١٣/١٧٩، ٢٠٣، ٢٠٢.  



 ٢٣٦

  :حرف الواو
  )وحي(و ح ي 
ــــوحي ــــوحي االلهــــي : ال ــــه ال ــــي ب ــــىیعن ــــاء إل ــــه. (االنبی : ، وانظــــر٦/٤٢٣) ســــفیر وحی

١٨/٣٢٥، ١٣/١٩٧، ١٠/١٨٨، ٩/٣٢٨.  
  )وعد، وعید، میعاد(و ع د 

مصـدر : وعده األمر وبه عِدةً ووعدًا وموعدًا موعدةً وموعودًا وموعودةً، والوعد: الوعد
  .حقیقي

  .١٨/٢٢٧: وانظر ١٣/١١٠) وخیفة الوعد(
  .التهدد، وقد أوعده وتوعده: الوعید والتوعد: الوعید

ــــین یــــدي عــــذاب شــــدید( ــــیكم بالوعیــــد وأنــــذركم ب ، ١٣/١١: وانظــــر ٦/٣٥٠) وقــــدَّم ال
١٨/٢٢٧.  

  .١٣/٤٤) الذي صدق في میعاده(الموعد = المیعاد
  
  



 ٢٣٧

  المخصوصة األلفاظ
  بالعبادات والمعامالت

  :حرف الباء
  )بیت= (ب ي ت 

م مكة: البیت الحرام فجعلها بیته الحرام الذي . (معروف هو حرم اهللا وحرم رسوله: َحرَ
  .١٣/١٥٦) جعله اهللا لناس قیاما

  :حرف التاء
  )توبة(ت و ب 

  .وهو أن یندم على القبیح ألنه قبح، ال لخوف عقاب وال لرجاء الثواب: التوبة
، ٩/٧٦، ٨/٣٩٦، ٥/١٤٥: وانظـــر ١/٢٧٣) وتــرك الــذنب أهـــون مــن طلـــب التوبــة(

٢٠/٨٢، ١٨/٣٣١، ١٧/١٣١، ١٦/٨٧، ١٠/١١٦.  
  :حرف الجیم

  )جبایة(ج ب ي 
  .١٨/٥٤) او یؤمن على جبایةٍ . (أي استجباء الخراج وجمعه= الجبایة

  )جزیة(ج ز ي 
ســـلمة . (الجزیـــة مـــا یؤخـــذ مـــن الـــذمي ومنهـــا أهـــل الجزیـــة والخـــراج مـــن أهـــل الذمـــة ومُ

  .٢٠/٦٣، ١٧/١٤٧: انظر، و ١٧٤٨) الناسِ 
  :حرف الحـاء

  )حج، حاج(ح ج ج 
حججت البیت : (البیت باألعمال المشروعة فرضًا وسنة تقول إلىقصُد التوجه : الحُج 

، ١٨/٣٠، ٧/٢٢١: وانظـــر. ١/١٢٣) مـــن ذلـــك ٩أحجـــه حجـــًا اذا قصـــدته، وأصـــله
١٩/٨٦.  

  .من یقوم بأداء فریضة الحج: الحاج
  .١٧/٢٢) منىً  إلىویدفع الحاج (

  )حدود(ح د د 



 ٢٣٨

وهـــي األشـــیاء التـــي بـــین تحریمهـــا وتحلیلهـــا، وأمـــر أن ال : حـــدود اهللا تعـــالى= الحـــدود
غیـــر مـــا أمـــر فیهـــا أو نهـــي عنـــه منهـــا، ومنـــع مـــن  إلـــىیتعـــدى شـــيء منهـــا فیتجـــاوز 

  .٧/٣٧٣: وانظر. ٧/١٦٧) واقامة الحدود على مستحقیها(مخالفتها، واحدها َحّد 
َحرّ (ح ر م  م، حرام، مُ   )مْ حرّ

م   .نقیض الحالل: الحرام= حرّ
م حرامًا غیر مجهول(   .١٠/٣، ٩/٢٨٨: وانظر. ١٧/٢٥١) إن اهللا حرَّ

، ٦/٢٣٠!)وظـالم الضـعیف أفحـش الظلـم! بـئس الطعـام الحـرام(الحرام نقیض الحـالل 
  .١٦/٩٧،١٨/٢٧٦، ٩/١٤٦، ٧/٢٤٦، ٣٧٣، ٦/٢٣٨، ١/١١٧: وانظر
حر : المحرم واهللا ال یزالـون حتـى (مـة بفـتح الـراء وضـمها ما ال یحل انتهاكه، وكذلك المُ

  .٧/٧٨) الیدعو هللا محرمًا اال استحلوه
  ) حالل(ح ل ل 
  .الحالل ضد الحرام، حلَّ یِحلُّ ِحًال واحلَّه اهللا وحلله= الحالل

، ٧/١١٧، ٦/٣٧٣، ١/١١٧: وانظــر. ٦/٢٣٨) ووقفــتم علــى حــدود الحــالل والحــرام(
١٨/٤١، ٩/٢٨٨، ٢٤٦.  

  )تحیة(ح ي ي 
. تفعلـه مـن الحیـاة، وانمـا ُأدغمـت الجتمـاع االمثـال، والهـاء الزمـة والتـاء زائــدة: التحیَّـة

  .والتحیة هنا السالم
  .١٨/٢٠٨) اذا حییتم بتحیة فحيِّ بأحسن منها(

  :حرف الخاء
  ) خراج(خ ر ج 
ومنها اهل الجزیة والخراج مـن . (ما یؤخذ من االرض الزراعیة یسمى خراجاً = الخراج

  .٢٠/٦٣، ١٧/١٤٧، وانظر ١٧/٤٨) ة ومسلمة الناساهل الذم
  )خمس(خ م س 
ـــُس والِخمـــُس = الخمـــس ـــُس والخمُ ـــرد ذلـــك فـــي جمیـــع هـــذه : الُخمْ جـــزء مـــن خمســـة یطَّ

  .الكسور عند بعضهم، والجمع اخماس



 ٢٣٩

: اخذك واحدًا من خمسة، تقول خمْسُت مال فالن وخمسـهم یَخمسـهم خمسـاً  :والخمس
  .١٩/١٥٨) وضعه اهللا حیث وضعهوالخمس ف. (اخذ خمس اموالهم

  :حرف الراء
كـل فـرض یؤخـذ بـه اكثـر : ربـا الشـيء یربـو ربـوًا وربـاءً زاد ونمـا والربـا: الربا(ر ب و 

  .منه او تجرُ به منفعة
  .٩/٢٠٥)والربا بالبیع(

  )ركوع(ر ك ع 
ركـوع ال .(طأطـأ رأسـة:ركع یركـع ركعـًا وركوعـاً : الخضوع، عن ثعلب: الركوع =الركوع
  .١/٩١)نینتصبو 

  :حرف الزاي
  )زكاة، الزكوات(ز ك و 

) اصــله أم زكــاةُ ام صــدقة ؟ : فقلــُت .(هــي مــا تجــب فــي النصــاب مــن المــال: الزكــاة
  .١٩/٣١، ١٣/١٦٣، ١١/٢٤٥، ٧/٢٢١: وانظر ٤/٥٤

  .١٣/١٦٣في ) الزكوات(وجاءت جمعًا على 
  :حرف السین

  )مسبحون(س ب ح 
ـــون التســـبیح والتحم: المســـبحون ـــذین ال یمل ـــه ســـبحانه ال ســـبِّحون ال یســـأمون(یـــد ل ) ومُ

١/٩١.  
د، سجود، المسجد (س ج د    .حضع لمشیئة اهللا سبحانه وتعالى= سجد) َسجَد، ُسجَّ

  .٨/٢٧٢) وسجدت له بالُغدِّو واالصال االشجار الناضرةُ (
یراوحــون بــین جبــاههم وخــدودهم، تــارة یســجدون علــى الجبــاه، وتــارة یضــعون : ُســجداً 

  .بعد الصالة، تذلًال وخضوعاً  خدودهم على االرض
  .٧/٧٧) وقد باتوا ُسجدًا وقیاماً (

  .سجد یسجد سجودًا وضع جبهته باالرض وقوم ُسجد وسجود: السجود
  .١/٩٧) وعهد وصیته الیهم ، في االذعان بالَسُجود له(

  .واحد المساجد: الذي یسجد فیه، وفي الصاح :المسجد



 ٢٤٠

  .١/٢٥١: وأنظر ٦/٣٩٨) هفاجتمع الیه الناس حتى غص المسجد بأهل(
  )السحت(س ح ت 

ـــد أســـحت الرجـــل فـــي تجارتـــه،اذا اكتســـب  :الســـحت الحـــرام، ویجـــوز ضـــم الحـــاء، وق
  .السحت

  .٩/٢٠٥)فیستحلون الخمر بالنبیذ، والسحت بالهدنة، والربا في البیع(
  :حرف الصاد

  )صدقة، صدقات(ص د ق 
  .ما أعطیته في ذات اهللا للفقراء :الصدقة

ُ میتـة السَّــووصـدقة السِّـ(  ٧/٢٢١)ر فأنهــا تكفـر الخطیئـة، وصــدقة العالنیـة فانهـا تــدفَع
  .٣٤٥، ١٨/٢٦٠، ١١/٤٥:وأنظر

  .١٩/١٥٨في ) الصدقات(وجاءت جمعًا على 
  )صافون(ص ف ف 

وصـــــــافون ال .(الصــــــافون فـــــــي الصــــــالة بـــــــین یــــــدي خـــــــالقهم ال یتزایلــــــون: صــــــافون
  .١/٩١)یتزایلون

  )صلة الرحم(و ص ل 
كنایـــة عـــن االحســـان الـــى االقـــربین مـــن ذوي النســـب واالصـــهار وهـــي = صـــلة الـــرحم

ــُدوا أو أســاءوا، وقطــع  عُ والعطــف علــیهم والرفــق بهــم والرعایــة الحــوالهم، وكــذالك ان بَ
  .الرحم ضد ذالك كله

  .٩/٤٩: وأنظر. ٧/٢٢١)وصلة الرحم فأنها مثراة في المال ومنشأة في االرجل(
  ).الصالة، الصلوات، صلوا(ص ل و 

ـه. (الركوع والسـجود= الصالة ، ٧، ٦/٢١٤: وأنظـر ٦/٣٩٨) واقـام الصـالة فأنهـا الملِّ
١٨/٤٢، ٨٩، ٢٢، ١٧/٥، ١٥/١٦٤، ١٠/٢٠٢، ٢٢١.  

، وجـاءت علـى صـیغة االمـر ١٣/١٦٣، ٦/١٣٨فـي ) الصـلوات(وجاءت جمعًا علـى 
  .١٧/٢٢في ) صلوا(

م، الصیام، الصائم(ص و م    )صوْ



 ٢٤١

وصــومُ شــهر رمضــان فأنــه ُجنــُة مــن (والكــالم  تــرك الطعــام والشــراب والنكــاح: الصــوم
  .٧/٢٢١) العقاب

  .٢٠/٧٣، ١٧/٥، ١٣/١٦٣، ٦/٢١٤في ) صیام(وجاء على صیغة المصدر 
ام= الصائم ام وُصیّ   .   رجل صائم من قوٍم صوّ

فِطر الصائمُ ( ُ   ).وصلَّوا بهم المغرب حین ی
  )معروف(ع ر ف 
  .ضد المنكر= المعروف

ــــــــدهم أنكــــــــر مــــــــن المعــــــــرو (  ١٧/٦، ١٦/٦٤، ١/١١٣: ، وأنظــــــــر١/٢٨٤) فوالعن
١٩/٣٠٦، ١٨/١٤٢ .  

  )عمرة(ع ر م 
ـــد اعتمـــر، وأصـــله مـــن : والعمـــرة فـــي الحـــج. طاعـــة اهللا عزوجـــل= العمـــرة معروفـــة وق

  .الزیادة، والجمع العمر
  .٧/٢٢١) وحج البیت واعتماره، فأنها ینفیان الفقر ویدحضان الذنب(

  )عمل(ع م ل 
  .١٠/٨٢) والعمل الصالح من خلِقهِ . (بات والنوافلاداء الواج= العمل الصالح

  :حرف الفاء
  )فرض، فرائض(ف رض 

  .١٠/٩٩!) وتدبروا الفرض فأقاموه . (الواجب كالصالة والزكاة= الفرض
  .١/١١٧في ) الفرائض(وجاء جمعًا على 

  )فضائل(ف ض ل 
  .هي فضله غیر واجبة كركعتي الصبح وغیرها أيالنوافل، = الفضائل

  .١/١١٧) ه وفضائلهوفرائض(



 ٢٤٢

  :حرف القاف
  )قصاص(ق ص ص 

  )والقصاص حقنًا للدماء. (القود وهو القتل بالقتل أو الجرح بالجرح= القصاص
  .١٠/٣٣: ، وأنظر١٩/٨٦

  )قائم، قیام(ق و م 
ه= قائم مهُ وقامَ   .قام یقوم قومًا وقیامًا وقوَّ

ــائم ــه مــ. (الواقــف والثابــت فــي الصــالة: والق ــائم لــیس ل ن بقیامــه اال الســهر وكــم مــن ق
  .١٨/٣٤٤) والفناء

  .٧/٧٧في ) القیام(وجاء بصیغة المصدر 
  :حرف الكاف

  )كفارات(ك ف ر 
  .جمع كفاره، وهي ما ُكفِّر به من صدقه أو صوم أو نحو ذلك =الكفارات

  .١٨/١٣٥) من َكفَّارات الذنوب العضام اغاثة الملهوف والتنفیس عن الكروب(
  )نوافل(ن ف ل 

  .جمع نافله، وهي ما زاد عن الفریضة الواجبة= النوافل
  .١٩/٢١٩: ، وأنظر١٩/١٧٠) اذا أضرَّت النوافل بالفرائض فأرفضوها(

  )منكر(ن ك م 
  .وهو ضد المعروف وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكره فهو منكر: المنكر

، ١٦/٦٤: ، وأنظـــر١/٢٨٤) وال عنــدهم أنكـــر مــن المعـــوف، وال أعــرف مـــن المنكــر(
١٩/٣٠٦، ١٩/٨٦، ١٨/١٤٢، ١٧/٦، ١٥٦ .  

  :حرف الواو
  )الوارث، الوارثین، الوارثة، المواریث، المیراث(ورث 
  .ورث فالن أباه یرثه وراثةً = الوارث

، وجــاء جمعــًا علــى الــوارثین فــي ) لكــل امــرء فــي مالــه شــریكان الوغــارث والحــوادث(
٨/٢٦٩.  

  . ١/١٣٩في ) الوراثة(كما جاء مصدرًا على 



 ٢٤٣

: ، وانظـر١/٢٨٤) اهللا معشـر یعیشـون جهـاالً  إلـىاریـث و الم. (میراثجمع = اریثو الم
٦/٢١٤.  

  .١٣/٦) واموالهم میراثاً . (مایورث= المیراث
  ) موسم(و س م 
  .االیام التي یقام فیها الحج= الموسم

جــهّ ( لمنــي انــه وُ عَ ُ عــُد فــأن عینــي بــالمغرب كتــب الــيَّ ی المســم انــاُس مــن اهــل  إلــىامــا بَ
  .١٦/١٣٨) الشام



 ٢٤٤
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 ٢٤٥

  :حرف الهمزة
  )أسیر، مأسور(أ س ر 
ولفیــكَّ بــه االســیر : (االخیــذ، واصــله مــن ذالــك، وكــل محبــوس ِقــّد أو ســجن= االســیر
  .٩/٧٤) والعاني
  .٨/٢١٥) لمأسورویكون المفلِت اقل من ا. (ُأسر الرجل فهو مأسور : المأسور
  )أسنة(أ س ن 
◌ُ الیِهمُ . (الرماح= االسنة و أشرَعِت االِسنَُّة   .١٠/٧٤) َل

  :حرف الجیم
  )مجروح(ج رح 

  .الذي اصیب بجرح: المجروح
  .٨/٢١٥) ویكون هناك استحرارُ قَتٍْل حتى یمشي المجروح على المقتول(

  )جند، جنود، أجناد(ج ن د 
  .العسكر= الجند

  .١٨/٤٢، وأنظر ١/٢٥١ )كنتم جند المرأة(
  .١٤٧، ١٧/١٠٦في ) جنود(وجاء جمعًا على 

  .١٥/١٦٤في ) أجناد(كما جاء جمعًا على 
، مجانُّ (ج ن ن    ).ُجنَّة، ِمجنَّ

  .یستتر به من ترس وغیره أيالدرع وما یَجنُّ به، : الُجنَّة= ُجنَّة
  .٤/١٣٢) وأنَّ عليَّ من اهللا ُجنًَّة حصینةً (

  .الترس= المجن
ُ ِدرعًا ومجناً وأجع(   .١٥/٩٨: وأنظر. ١٦/١٦٧) اله

  .٨/٢١٥في ) الِمجانُّ (وجاء جمعًا على 
  )جاهد، الجهاد، المجاهد(ج ه د 

  .١٦/٦٤) جاهد في اهللا حق جهاده) (جاهدْ (االمر من جاهَد :جاهد
  .دفع الضرر عن النفس مقدم على سائر االعمال المتعلقة بالجوارح= الجاهد

  .٧/٢٢١). على الصبر ، والیقین، والعدل، والجهاد: ائمعلى أربع دع اإلیمان(



 ٢٤٦

  . ١٩/٣٠٦، ٣٣٢، ١٨/١٤٢، ١٠/١٠٠وأنظر 
  .الذي یقتل في سبیل اهللا: المجاهد

ما المجاهد الشهید في سبیل اهللا بأعظم أجرًا ممن قدر فعف، لكـاد العفیـف أن یكـون (
  .٢٠/٢٣٣) ملكًا من المالئكة

  )جیش، جیوش(ج ي ش 
  .جماعة الناس في الحرب: الجند، وقیل: والجیش. جیوشواحد ال= الجیش

  )ال رمح وال حس ! فویل لك یا بصرة عند ذالك من جیش من نقم اهللا (
  .١٩/١١٤، ١٤٩، ١٧/١٤٧: وأنظر. ٧/١٠٣

  .١٩/١٥٨في ) جیوش(وجاء جمعًا على 
  :حرف الحاء

  )حرب، المحاربة(ح ر ب 
حتى تقـوم الحـرب . (مقاتلة حرب نقیض السلم، مؤنث، وأصلها الصفة كأنها= الحرب

، ١٧/٣٢ ١٤/٤٥، ١٣/١١٦، ٩/٤١، ٢/٣٢٢وأنظـــــر . ٢/١٨٩) بكـــــم علـــــى ســـــاق
١٩/٢١٣، ١٤١.  

  .١٣/١٤٦) ومبارزةً للمؤمنین بالمحاربة. (الحرب بین أثنین= المحاربة
  )أحراس(ح ر س 
 ١٧/٨٧) وتقعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسـك وأشـراطك. (جمع حرس= االحراس

     .  
  )حاسر(ح س ر 
وا الحاِسرَ . (الذي ال درع علیه وال مخفر= الحاسر   .٨/٣) أخرَّ

  )ُحسام( ح س م 
  .٢٠/٦٩) والعقل حسام قاطع. (السیف القاطع= الحسام

  :حرف الخاء
  )خمیس(خ م س 
ُجرَّ ببالدهم الخمیس یتلوه الخمیُس (الجیش = الخمیس   .٨/٧) وحتى ی
  )خیل(خ ي ل 



 ٢٤٧

  .١/١٧١: وأنظر. ١/٢٣٩) ب خیله ورجلهواستجل. (الفرسان= الخیل
  :حرف الدال

  )دارع، مدرعة، مدارع(درع 
  .٢/٧٤) ِدرعُ اهللا الحصینة. (لبوُس الحدید، تذكر وتؤنث= الدَّرع
  .٨/٣) فقدِّموا الدارع. (البس الدرع= الدَّراع

  .تُمدرع: الجبة وتدرع، لبسها، وربما قالوا= المِدرعة
  .١٣/١٥٢ي ف) المدارع(وجاءت جمعًا على 

  :حرف الراء
  )رجل(ر ج ل 
ـــه (جمـــع راجـــل، كالركـــب جمـــع راكـــب، والشـــربُّ جمـــع شـــارب = الرجـــل المجلـــب بخیل
  .٢/١٧٤، وأنظر ١/٢٣٩) ورجله

  )رماح(ر م ح 
◌ً بالرماح. (من السالح معروفة، جمع رمح: الرماح   .٧/١٧٩) وشجرًا
  .١٥/٨٩: وأنظر
  )رامي(رمي 
  .الذي یرمي السهام= الرامي

  .٩/٧٢) نه قد یرمي الرامي وتخطئ السهامأما ا(
  :حرف السین

  ) مسالح(س ل ح 
  .جمع مسلحة، وهي المواضع التي یقام فیها طائفة من الجند لحمایتها: المسالح

ـــردُّ عنهـــا رأي شــــعاع( ) وتعطیلـــك مســـلحك التـــي ولینـــاك لـــیس لهـــا مـــن یمنعهـــا، وال یَ
١٧/١٤٩.  

  )سهم، سهام(س هـ م 
  .الفوق، وهو مدخل الوتر المكسور= السهم األفوق

  .٢/١١١) ومن فاز بكم فقد فاز واهللا بالسهم االخیب(
  .٦/٢٤٦، ٥/١٣٢: وانظر



 ٢٤٨

  .٩/٧٢في ) السهام(وجاء جمعًا على 
  )سیفن سیوفن اسیاف(س ي ف 

  .الذي یُضرب به معروف، والجمع اسیاف وسیوف، واسیُف = السیف
دبرُكم(   .١٥٦، ٣/١٦ ،٩/٢١٨: وانظر. ١/٢٩١) ورفعت السَّیف عن مُ
  .١٣/١١١، ١٠/٧٤، ٥/١٦٨في ) سیوف( وجاء جمعًا على(

  .١٣/١٠في ) اسیاف(كما جاء جمعًا على 
  :حرف الشین

  ) مشرفیة(ش ر ف 
ــیمن، وقیــل مــن ارض  إلــىالمشــرفیة الســیوف المنســوبة  المشــارف، قــرى مــن ارض ال

ـــا فـــواهللا دون ان اعطـــي  ذلـــك ضـــرُب بالمشـــ. (العـــرب تـــدنو مـــن الریـــف ) رفیةفأمـــا ان
٢/١٨٩.  

  )شرط(ش ر ط 
  .هم اول طتیبة تشهد الحرب وتتهیأ للموت: الشرط

  .٨/٢٦٥: وانظر ١٧/٨٧) وتقعد عنهم جندك واعوانك من احراسك وشرطك(
) ونســـأل اهللا منـــازل الشـــهداء. (جمـــع شـــهید، وهـــو المقتـــول فـــي ســـبیل اهللا= الشـــهداء

١/٣١٢.  
  :حرف الطاء

  )طالئع( ط ل ع 
ــــیعلم منهــــا احــــوال العــــدوطائفــــة مــــن ا= الطالئــــع وعیــــون المقدمــــة . (لجــــیش تبعــــث ل
  .١٥/٨٩) طالئعهم

  )عسكر، عساكر، معسكر= (ع س ك ر
  .١/٢٤٧) ولقد شهدنا في عسكرنا هذا قوم في اصالب الرجال(الجیش = العسكر

  .١٠/٩٢وجاء جمعًا على عساكر في 
ــیكن معســكركم فــي. (موضــع العســكر، وحیــث ینــزل: بفــتح الكــاف= المعســكر قبــل  ول
  .١٥/٨٩) االشراف
  )عدو، اعداء(ع د و 



 ٢٤٩

  .٢/٣٠٧) والعدو قد حرب. (عدو بین العداوة، وفالن یعادي بني فالن: یقال= العدوَّ 
  . ١٦/١٦٧، ٧/٢١٨، ٦/٢٦٨: وأنظر

  . ٢٠/٨٦في ) أعداء(وجاء جمعًا على 
  )عاني(ع ن ي 

  .٩/٧٤) ولفیك به السیر والعاني. (االسیر: العاني
  :حرف الغین

  )غرض(ض غ ر 
  .٦/١٧٢) رمى غرضاً . (ما یرمي بالسهام= الغرض
  )غار، غارات(غ و ر 

، والجمیــع غــارات = الغــارة فقــد صــرت جســرًا لمــن أراد (االســم مــن االغــارة علــى العــدوَّ
  .١٧/١٤٩) الغارة أعدائك على أولیائك

  .٢/٧٤في )  الغارت(وجاءت جمعًا على 
  :حرف الفاء

  )أفوق: (ف و ق
  .صل المكسور الفوق، المنزوع النّصلالنا= أفوق ناصل

ومـن رمـي بكـم فقـد رمـي بـأفوق (موضع الوتر مـن السـهم، یقـال نصـل السـهم : والفوق
  .٢/١٠٦) ناصلِ 

  :حرف القاف
  ).قتل، قتال، قاتل، قتیل، مقاتلة، مقتول: (ق ل ت

، وقتاال وقتل به سواء عند الثعلب، وجمعه قتال: القتل   .معروف، قتله یقتله قتًال
  .٤/١٢) ذالك أحب الي من ان اقتلها على ضاللهاو ( 

  .٤/٥٤: وأنظر
  .١٦/١٤٨، ١٣/٢٤٤ ٢٢٣، ٢/١١١، ١/٣٣١في ) القتال(وجاء جمعًا على 

  .١٥/٩٢) وال تقاتلن األ من قاتلك( ٠یقاتل مقاتلة فهو قتیل ومقتول = قاتل
  .٩/١٤٥)بین قتیل مطولِ (الذي یقتل فهو قتیل ومقتول = القتیل

  .٨/٢١٥في ) مقتول(غة وجاء على صی



 ٢٥٠

  ).قاتل( مقاتلة  بفتح التاء، وهي مصدر 
  .١٥/٨٩) ولتكن مقاتلتكم من وجٍه واحد أو أثنین(

قدَّمة(ق د م    )مُ
الفرقـــة  أيبكســر الــدال، وهــم الــذین یتقــدمون الجــیش، أصــله مقدمــة القــوم = المقدمــة
  .٨٩/ ١٥) وعیون المقدمة طالئعهم. (المقدِّمة
  )قائد، مقود(ق و د 

اد وقادة= القائد   .واحد القواد والقادة، ورجل قائد من قوم قوّد وقُوّ
  .١٦/١٤٨ن وأنظر ١٦/٧٦) والسلس الزمان للقائد(

  :حرف الكاف
  )كتیبة، كتائب(ك ت ب 

  .قطعة من الجیش، والجمع كتائب= الكتیبة
  .٧/٢٨٥). ثم أخرج غي كتیبة أتبع أخرى(

  .٨/٧في ) الكتائب(وجاءت جمعًا على 
  :الالمحرف 
  )ألمة(ل أ م 
ة، بالهمزة= الالمة لة(الدرع، والهمزة ساكنة على : الّألمَ   ).النأمة(مثل ) فَعْ

  :حرف النون
  .١/٢٦٧) فأنتم غرُض النابلٍ . (ذو النبل= النابل

، مناسر(ن س ر    )ِمنَسرُ
َســـر نَ ـــدام الجـــیش الكثیـــر، : والمنســـر. واحـــد المناســـر= المِی قطعـــة مـــن الجـــیش تمـــرُّ ق
  .بفتح المیم وكسر السین) منسر(بكسر المیم وفتح السین، ویجوز ) ِمنَسر(األفصح 

ناِسر أهل الشام أغلق كلُّ رجل منكم بأبه(   .٦/١٠٢)كلما أطلَّ علیكم ِمنسرُ من مَ
  .٨/٧وجاء جمعًا على المناسر في 

  )ناصل، نصال(ن ص ل 
  .الجمع نصال. الذي ال نصل فیه: الناصل

  .٢/١١١) وق ناصلٍ ومن رمى بكم فقد رمى بأف(



 ٢٥١

  .٧/١٧٩وجاء جمعًا على النصال في 
  )منافرة(ن ف ر 

  .المفاخرة والمحاكمة: نافرُت الرجل الرجل منافرة اذا قاضیته، والمنافرة= المنافر
  .١/٢١٣) وعرِّجوا عن طریق المنافَرة(

  )نار(ن و ر 
ــــر ســــعر نــــار الحــــرب أنــــتم تُكــــادون وال تُكیــــ. (ســــعیرها: نــــار الحــــرب ) دونلبــــئس لعمْ

٢/١٨٩.  
  :حرف الهاء

  )هدنة(هـ د ن 
ها في اللغة السكون، یقال= الهدنة   .١/٢٨٣) في عقد الهدنة. (هدن اذا سكن: أصُل

  :حرف الواو
  )وغى(و غ ي 
أصــل الــوغى الصــوت الجمیــل،ثم ســمیت الحــرب نفســها وغــى، لمــا فیهــا مــن : الــوغى

  .األصوات والجلبة
ُكم أن لو َحِمس الوغى(   .٧/٧١: ، وأنظر٢/١٨٩) اني ألُظنُّ ِب
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  املخصوصة األلفاظ
  بالسياسة واالدارة والقضاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٥٣

  :حرف الهمزة
  ) امام، ائمة، إمامة(أ م م 

، ٢٦١، ٩/١٥٧، ٦/٣٨٤، ٢/١١١: ، وانظـر١/٢٨٨) وال امام قائـد(االمام الخلیفة، 
١٦/٢٠٥، ١٥/١٧٠.  

  .١٥/١٥٨ ،١٣/١٦٩، ٩/٨٤في ) االئمة(وجاء جمعًا على 
  .الخالفة من غیر نص= االمامة

  .٩/٣٢٨) ولعمري لئن كانت االمامة التنعقد حتى تحضرها عامة الناس(
  :حرف الباء
  )بیعة، مبایعة( ب ي ع 

: ، وانظــر١/٢٣٠) النهــا بیعـة واحـدة الیثنــى فیهـا النطـر. ( المبایعـة والطاعـة= البیعـة
١٤/٤٤.  

  .قوا علیه، وبایعه علیه مبایعة، عاهدهتبایعوا على االمر، كقولك اصف= المبایعة
  .١٥/٨٠) او مبایعة حائدة(

  :حرف الحاء
  )حاكم، حّكام، حكومة: (ح ك م
  .الذي یحكم بین الناس، والجمع حّكام= الحاكم

  .١١/٢٣٩) اول حاكم على نفسك بذمم االخالق لكنت(
  .١٣/١٧٧في ) حّكام(وجاء جمعًا على 

  .مصدر حكم یحكم= الحكومة
  .٢/٢٦٥) ُت نهیتكم عن هذه الحكومةوقد ُكن(

  :حرف الخاء
  )خّزان(خ ز ن 

خزن الشيء یخزنه خزنًا واختزنه، احرزه، وجعله في خزانة واختزنه = خّزان بیت المال
  .والخّزان جمع خازن. عمل الخازن: لنفسه، والخزانة

  .١١/١٢١) فقدموا على عمالي وخّزان بیت مال المسلمین الذي في یدي(
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  )لیفة، خلفاء، خالفةخ(خ ل ف 
جعلــه : خلفــت فالنــًا اخلفــه تخلیفــًا واســتخلفه انــا، جعلتــه خلیفتــي، واســتخلفه= الخلیفــة
  .خلیفة

  .الذي یستخلف ممن قبله، والجمع خلفاء= الخلیفة
  .١٠/٩٥: ، وانظر٣/١٦٥) خلیفة من خالئف انبیائه(

  .١٥/١٨٢في ) الخلفاء(وجاء جمعًا على 
) ًا ان تكــون الخالفــة بالصــحابة والتكــون بالصــحابة والقرابــةواعجبــ. (االمــارة= الخالفــة

١٨/٤١٦.  
  :حرف الراء

  )ریاسة(رأس 
یاســة وكــان : رأس الرجــُل یــرأُس اذا زاحــم علیهــا وأرادهــا، قــال: قــال ابــن األعرابــي= الرّ

ـب بهـا رأس مـن الیطلبهـا، وفـالن رأس القـوم  ُعصَّ یقال إن الریاسـة تنـزل مـن السـماء فی
  .١٨/٤٠٧) لریاسة سعة الصدرآلة ا. (رئیسهم

  :حرف السین
  ) سلطان(س ل ط 
  .الحجة ولذلك قیل لألمراء سالطین النهم الذین تقام بهم الحجة والحقوق= السلطان

: ، وانظـر١/٢٨٨) صاحب السلطان كراكب االسـد یغـبَط بموقعـه، وهـو اعلـم بموقعـه(
٢٤٤، ١٩/١٤٩، ٢/٢٦٥.  

  :حرف العین
  )عمال(ع م ل 
  .امل، والعمال عمال الصدقات الذین یحبونها وعمال الخراججمع ع: العمال

  .١١/١٢١) فقدموا على عمالي وخّزان بیت مال المسلمین الذي في یديَّ (



 ٢٥٥

  :حرف الفاء
  ) فقهاء(ف ق هـ  

، مــن قــوم فقهــاء، واالنثــى فقیهــة مــن = الفقهــاء ــه فقاهــة وهــو فقیــهُ واحــد الفقیــه، وقــد فقُ
  .١٠/١٩٩) فقهاءربیعُا لقلوب ال. (نسوة فقهائه
  :حرف القاف
  )قاضي، قضاة، قضاء(ق ض ي 

اي ُجعـل قاضـیًا . معناه في اللغة القاطع لالمور المحكم لهـا: القاضي واستقضـى فالنـًا
  .١٤/٢٧: ، وانظر١/٢٨٣) جلس بین الناس قاضیاً . (یحكم بین الناس

  .١٧/٤٨، ١/٢٨٨في ) لقضاة(وجاء جمعًا على 
  .ى اإللزام واإلیجابالحكم، والقضاء بمعن: القضاء

  .١٩/٢٢: ، وانظر١٩/٤٢) لیس من العدل القضاء على الثقة بالظن(
  ) قائد، قائد، مقود(ق ود 

د وُق واد وقادة: قائد   .واحد القواد والقادة، ورجل قائد من قوم قوّ
) ُ   .٩/١٣٧) ووثقوا بالقائد فأتبعوه

  .١٩/١٤٥، ١٠/١٠٠، ٩/١٥٧، ٧/١٠٢: وانظر
  .١٩/١٤٥ادة في وجاء جمعًا على الق

قاد: المقود ُ   .الذي ی
  .٩/١٣٧) یتبرأ التابع من المتبوع، والقائد من القود(

  حرف الكاف
  )كاتب(ك ت ب 

  .ورجل كاتُب، والجمع ُكتابروكتبه وحرفته الكتابة: الكتاب
ُك(   .٨٨، ١٧/٧٦: ، وانظر١/٤٨) نها إجابة ُعمالك بما یعیا عنه ُكتَّاب



 ٢٥٦

  :واوحرف ال
  )میثاق(و ث ق 
  .٢/٢٨٤) واذا المیثاق في عنقي لغیري(العهد= المیثاق
  )وزیر(وزر 
حبا الملك الذي یحمل ثقله ویعینه برأیه، وقد استوزره، وحالتهُ الوزارة والوزارة، = الوزیر

اه، واالصل ازره   .والكسر اعلى، ووازره على االمر اعانة وقوّ
  .٧/٣٣) وانا لكم وزیراً (

  )واٍل، والة(و ل ي 
  .احد الوالةو = الوالي

ـــــه( ـــــوالي برعیت ـــــة والیهـــــا او اجحـــــف ال ، ١٧/٣٥: ، وانظـــــر١١/٩٢) اذا غلبـــــت الرعی
٢١٨/ ٢٠، ١٩/٢٣٤.  

  .١٥/٧٩، ١٤/٣٣، ٩/٨٤في ) لوالة(وجاء جمعًا على 
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  اخلامتة
وفي نهایة دراسة ألفاظ العقیدة والشریعة في نهج البالغة یمكننـا ان نجمـل النتـائج بمـا 

  :یأتي
 ~ت المخصوصــة بالــذات االلهیــة، ذكــر امیــر المـــؤمنین فیمــا یتعلــق بالصــفا -١

صــفة لــم تـــرد فــي القـــرآن الكــریم علــى مســـتوى الحــذر او الهیئـــة، وهــي كلمـــة 
 .كما اشرنا في الدراسة، وان جاء معنى الردع في المعاجم المنع) الرادع(

ــم تــرد فــي القــرآن الكــریم علــى  ~مــن الصــفات التــي ذكرهــا امیــر المــؤمنین -٢ ول
وان ذكرت مرادفتها في كتاب اشتقاق أسماء ) الجواد(هي كلمة  مستوى الهیئة

اهللا العزیـــز الكـــریم، ووردت هـــذه الكلمـــة فـــي الحـــدیث النبـــوي كمـــا ذكرنـــا فـــي 
  .الدراسة

ـــاظ المخصوصـــة باالســـالم و  -٣ ـــاني متضـــمنًا األلف ـــد جـــاء الفصـــل الث  اإلیمـــانوق
ثــر تلـــك والقــرآن، وقــد بلــغ مجمـــوع الفاظــه ثالثــة وســتین ومئـــة لفــظ، وكــان اك

، ثــم جــاء لفــظ القــرآن متــدرجًا فــي شــیوعه، واردًا اإلیمــاناأللفــاظ شــیوعًا لفــظ 
بصیغ متعددة مرة بلفظ الكتاب، ومرة بلفـظ التنزیـل، وفـي داللـة واضـحة علـى 

بـاهللا تعــالى بكتابـه، ثــم تــدرجت بعـد ذلــك الفـاظ الكفــر والفســق  اإلیمــاناتصـال 
ــ ي ذلــك ایحــاء لمــا یریــده االمــام والنفــاق، وكانــت اقــل شــیوعًا مــن ســابقتها، وف

والتقــرب مــن كتــاب اهللا عــز وجــل، والتنفیــر  اإلیمــانمــن الترغیــب فــي  ~علــي 
من الكفر والفسق والنفاق والتقریع بالمنافقین، كل ذلك جاء بألفـاظ ذات داللـة 

 .واضحة، خالیة من الغموض، جاریة على القواعد اللغویة

، فلم نقتصر ~ه عند امیر المؤمنیننلحظ توسع داللت اإلیمانمما یتصل بلفظ  -٤
على داللته الشرعیة وانما تعـدى إلـى داللتـه المجازیـة، كمـا اتضـح مـن خـالل 

 .الدراسة السالفة
مـن الفـاظ الجنـة ووصـها بـدار القـدس مـرة، ووصـفها بـدار  ~كما اكثر االمـام  -٥

، وفــي ذلــك یتضــح حكمــة االمــام علــي  فــي الترغیــب بــاآلخرة  ~الســالم ایضــًا
 .والجنة ورغد العیش فیها ونعیمها،



 ٢٥٨

وقــد . وبعــد ذلــك جــاء الفصــل الرابــع مخصوصــًا بألفــاظ العبــادات والمعــامالت -٦
ـــاظ هـــذه  ـــر الف ـــة كلمـــة، وكـــان اكث ـــع ومائ ـــاظ هـــذا الفصـــل ارب ـــغ مجمـــوع الف بل

، حیــث بلــغ عــدد مــرات اســتعمالها )الصــالة(المجموعــة الداللیــة شــیوعًا كلمــة 
فـي هـذا التـدرج الـذي ینبـئ  ~م علـي ثالث عشرة مرة، وهنـا تبـدء حكمـة االمـا

، ذلــك التــدرج العفــوي الــذي جــاء مرتبطــًا بالشــریعة ~عــن عبقریــة االمــام علــي
ـــًا فالصـــالة كمـــا نعلـــم عمـــود الـــدین، وهـــي االســـاس فـــي صـــالح  ارتباطـــًا وثیق
البشریة، وفي اداء الفرائض االخرى المرتبطة بهـا مـن الحـج والزكـاة والصـدقة 

) الصــالة(اظ فـي هــذه المجـامیع متدرجـة بعــد كلمـة والصـیام، فقـد جــاءت األلفـ
 .في شیوعها

 :ترادف األلفاظ في نهج البالغة -٧
فجاءت هذه األلفاظ قویة في داللتها ومعانیها، تصور الجهاد وما یتعلق به بألفـاظ 
تـذكر بجعجعـة السـالح ووقـع النصـال فـي سـاحة الهیجـاء، مصـورة الجـو السیاســي 

  .وحثه على الجهاد في سبیل اهللا ~الذي ساد في عصر االمام علي 
وهناك اشارة ال بد منها وهي ظهور اثر القران الكرم واضحًا في الفـاظ االمـام  -٨

وبــین  ~، فقــد رأینــا كیــف كــان االرتبــاط وثیقــًا بــین ألفــاظ االمــام علــي ~علــي 
هضـمه آیـات قرآنیـة وتمثیلـه ایاهـا فـي تعـابیر "القرآن الكـریم ویتجلـى ذلـك فـي 

ــة بــ ــو كانــت منهــا او كانــت ایاهــامدرجــة ومحلل ، فقــد بــرع ٤١"ین طیاتهــا كمــا ل
في هذا المجال بألفاظ ذات داللة واضحة غیر مخالفة للقیـاس  ~االمام علي 

 .الصرفي فقد جاءت في غالب عدتها من القران الكریم

  
  
  
  
  

                                         
  .٣٠٦المصدر نفسه، ص ٤١
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  املصادر واملراجع
  .القران الكریم -
علـــي بـــن محمـــد بـــن حبیــــب  ألبـــي الحســـن: االحكـــام الســـلطانیة والوالیـــات الدینیـــة -

، ٢، مــط، مصــطفى البــابي الحلبــي بمصــر، ط)هـــ٤٥٠ت (الطبــري البغــدادي المــاوي 
  .م١٩٦٦

ــــاء علــــوم الــــدین - ، الناشــــر، لجنــــة الثقافــــة )هـــــ٥٠٥ت (ألبــــي حامــــد الغزالــــي : احی
  .م١٩٧٥، ١، طاإلسالمیة

، )هـــ٥٣٨ت (البــي القاســم جــار اهللا محمــود بــن عمــر الزمخشــري : أســاس البالغــة -
  .م١٩٨٥، ٣الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط

، )هـــ٤٥٨ت ( ألبــي بكـر أحمــد بــن الحســین بـن علــي البیمقــي : االسـماء والصــفات -
  .تح، محمد زاهد الكوثري الحنفي، مط ، السعادة

، تــح وشــرح، عبــد )هـــ٣٢١ت (البــي بكــر محمــد بــن الحســن بــن دریــد : االشــتقاق -
  .م١٩٥٨، ١حمدیة، بیروت، طالسالم محمد هارون، مط، السنة الم

، )هـــ٣٤٠ت (ألبــي القاســم عبــد الــرحمن بــن اســحق الزجــاجي : اشــتقاق اســماء اهللا -
شـــرح وتـــح، احمـــد محمـــد شـــاكر، وعبـــد الســـالم محمـــد هـــارون، مـــط، دار المعــــارف 

  . م١٩٥٦بمصر، 
رشـــدي علیـــان، قحطـــان عبـــد الـــرحمن الـــدوري، مـــط، . د: اإلســـالمياصـــول الـــدین  -

  .ت.، د٢لطباعة، بغداد، طمكتبة االمیر ل
ت (ألبــــي بكــــر محمــــد بــــن احمــــد بــــن ابــــي ســــهل السرخســــي : اصــــول السرخســــي -

  هـ ١٣٧٢، ١، تح، ابو الوفا االفغاني، دار الكتاب العربین ط)هـ٤٩٠
، ١مــــط، لزكریــــا البــــري، مــــط، دار النهضــــة العربیــــة، ط: اإلســــالمياصــــول الفقــــه  -

١٩٧٩.  
ت (یـب عبـد الواحــد بـن علــي اللغـوي الحلبــي ألبــي الطب: ضـداد فـي كــالم العـرباال -

  .١٩٦٣ن ١عزة حسن، ط. ، تح، د)هـ٣٥٠
لیعــــرب مجیــــد : وتطــــور داللتهــــا نهایــــة القــــرن الثالــــث الهجــــري اإلســــالمیة لفــــاظاال -

  .١٩٧٩، ١مطشر، ط



 ٢٦٠

، ١ألدي شــیر، مــط الكاثولیكیــة للیســوعیین، بیــروت، ط: الفارســیة المعربــة األلفــاظ -
  .م١٩٠٨

  .١، س٣بحث في مجلة النجف، ع: انیة في نهج البالغةالقر  األلفاظ -
، تصـحیح لـویس )هــ ١٣٤٣ت (لعبد الرحمن بن عیسى الهمداني : الكتابیة األلفاظ -

  .م١٩١١، ٢شیخو الیسوعي، مط، االباء الیسوعیین، بیروت، ط
، بوابـــة الربیـــع بــــن )هــــ٢٦٤ت (البـــي عبـــد اهللا محمـــد بـــن ادریـــس الشـــافعي : االم -

  .هـ١٣٢٢ن ١رادي، مط، الكبرى االمیریة، بوالق، مصرن طسلیمان الم
  .م١٩٧٧، ١لمهدي السماوي، ط: االمامة في ضوء الكتاب والسنة -
، )هــ٢٧٦ت (البي محمـد عبـد اهللا بـن مسـلم بـن قتیبـة الـدینوري : االمامة والسیاسة -

  .ت.، د١تح، طه محمد الزیني، مط، دار االندلس، ط
لمجـــد الـــدین محمـــد بـــن یعقـــوب : ئف الكتـــاب العزیـــزبصـــائر ذوي التمیـــز فـــي لطـــا -

  .م١٩٦٩ ١، تح، محمد علي النجار، القاهرة ط)هـ ٨١٧ت ( الفیروز ابادي 
البــي محمــد عبــد بــن مسـلم بــن قتیبــة، تــح، احمــد صــقر، الناشــر : تأویـل مشــكل القــران

  .م١٩٨١، ٣دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
، )هــ٢٧٦ت (تضـى الحیسـني الزبیـدي لمحمد مر : تاج العروس من جواهر القاموس-

ــد الســتار ١٩٦٥هـــ  ١٣٠٨الطبعــة الثالثــة  -، مطبعــة، الكویــت ....تــح، م، احمــد عب
اج واخرون   .فرّ

لمصــــطفى صـــــادق الرافعــــي، الناشـــــر دار الكتــــاب العربـــــي،          : تــــاریخ اداب العـــــرب -
  .م١٩٧٤، ٤بیروتن لبنان، ط

، الناشــر مكتبــة الحیــاة، بیــروت، لبنــان، لجرجــي زیــدان: تــاریخ اداب اللغــة العربیــة -
  .م١٩٧٨، ٢ط
  .لمجد ابو زهرة، الناشر دار الفكر العربي: اإلسالمیةتاریخ المذاهب  -
شرح لبیـب وجیـه بیضـون ، مـط، دار القلـم، : ~لالمام علي : تصنیف نهج البالغة -

  .م١٩٧٨، ١بیروت، ط
لیـــل ابـــو عـــودة، الناشـــر، لعـــودة خ: التطـــور الـــداللي بـــین لغـــة الشـــعر ولغـــة القـــران -

  .  م١٩٥٨: ١مكتبةالزرقاء، االردن، ط
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ابـــراهیم الســـامرائي، الناشـــر، دار االنـــدلس، بیـــروت، . د: التطـــور اللغـــوي التـــاریخي -
  .م١٩٨١، ٢ط
 ٨١٦(البي الحسن علي بن محمد الجرجاني المعروف بالسید الشـریف : التعریفات -
  .م١٩٨٦، ١، مط، دار الشئون الثقافیة، ط)هـ
ت (لمجد بن یوسف الشهیر بابي حیان االندلسـي الغرنـاطي : تفسیر البحر المحیط -

  .م١٩٧٦، ٢، مط، دار الفكر، مراكش، ط)هـ ٧٥٤
البــي محمــد عبــد اهللا بــن مســلم بــن قتیبــة، تــح، احمــد صــقر، : تفســیر غریــب القــران -

  .م١٩٧٨، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط -الناشر
، تـح، محمـد كـاظم )هـ ١٨٥ت (لفخر الدین الطریحي : ران الكریمتفسیر غریب الق -

  .م١٩٥٣، ١الطریحي، مط، الحیدریة، النجف، ط
، تـح، یعقـوب )هــ ٣٧٠ت ( البي منصور محمـد بـن احمـد االزهـري : تهذیب اللغة -

عبــد النبــي، مراجعــة، محمــد علــي النجــار، الناشــر الــدار المصــریة للتــألیف والترجمــة، 
  .مط، سجل العرب

ـــات صـــفات اهللا عـــز وجـــل - ـــن خزیمـــة، مراجعـــة : التوحیـــد واثب ـــن اســـحق ب لمحمـــد اب
  .١٩٨٣، ١محمد خلیل الهواس، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: وتعلیق

اوغست . لألصمعي والحبستاني والبن السكیت، نشرها، د: ثالثة كتب في االضواء -
كاثولیكیـة لألبـاء الیسـوعیین، هنفز، الناشر دار الكتب العلمیة، بیـروت، لبنـان، مـط، ال

  .م١٩١٢، ١ط
ـــــل  - ـــــان مـــــن تأوی ـــــرن أيجـــــامع البی ـــــر الطبـــــري : الق ـــــن حری ـــــر محمـــــد ب البـــــي جعف
  .م١٩٨٨، ١، مط، دار الفكر، ط)هـ٣١٠ت(
، تح، محمد رضا مظفـر، مـط، )هـ١٢٠٩ت(لمجد مهدي النراقي : جامع السعادات -

  .م١٩٤٩، ١الزهراء، النجف االشرف، ط
ـــي : القـــران الجـــامع الحكـــام - ـــد اهللا محمـــد بـــن احمـــد االنصـــاري القرطب ت (البـــي عب

، تــح، ابــو اســحق ابــراهیم اطقــیش، مــط، دار احیــاء التــراث العربــي بیــروت، ) هـــ٦٧١
  .م١٩٦٦، ٢لبنان، ط



 ٢٦٢

احمـد شـلبي، مـط، دار االتحـاد . د: اإلسـالميالجهاد والنظم العسـكریة فـي التفكیـر  -
  .م.١٩٧٤، ٢العربي للطباعة، ط

، تــــح، محمـــــد محــــي الـــــدین )ت (لقدامـــــة بــــن جعفـــــر البغــــدادي : األلفــــاظر جــــواه -
  .م١٩٧٩، ١عبدالحمید، الناشر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

ــد النســفیة - ــدین ابــراهیم بــن محمــد االســفراییني : الحاشــیة علــى شــرح العقائ لعصــام ال
 ،٢، ط )هــــــ٥٣٧ت( نســـــفي، الشـــــارح، التفتـــــازاني ونجـــــم الـــــدین عمـــــر ال)هــــــ٩٤٣ت(

  .هـ١٣١٠
البـي زرعـة عبـد الـرحمن بـن محمـد  بـن زنجلـة، تـح، سـعید االفغـاني، : حجة القراءات

  .م١٩٧٩، ٢موسسة الرسالة، ط
الدم متز، ترجمة، محمد الهادي : في القرن الرابع الهجري اإلسالمیةالحضارة  -

  .م١٩٦٧، ٤ابو ریدة، الناشر، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط
، الناشــــر، مكتبــــة )هـــــ٢٥٥ت (عثمــــان عمــــرو بــــن بحــــر الجــــاحظ  البــــي: الحیــــوان -

  .م١٩٤٣، ١ومطبعة، مصطفى البابي الحلبي واوالده بمصر، ط
رنولـــد، ترجمـــة، جمیـــل معلـــى، الناشـــر، دار الیقضـــة العربیـــة . لتومـــاس آ: الخالفـــة -

  .م١٩٢٤، ١للتألیف والترجمة والنشر، ط
، ٢ط، دار المعرفــــة، بیــــروت ، طعبــــد الكــــریم الخطیـــب، مــــ. د: الخالفـــة واالمامــــة -

  .م١٩٧٥
لمحمــد فریــد وجــدي، مــط، معــرف : العشــرین إلــىدائــرة المعــارف القــرن الرابــع عشــر -

  .م١٩٣٧، ٣القرن العشرین، ط
لمحمـد مهـدي شـمس الـدین، مـط، دار الزهـراء، بیـروت، : دراسات في نهـج البالغـة -

  .م١٩٧٢، ٢لبنان، ط
بــد الرســول االحمــد نكــري، الناشــر، مؤسســة للقاضــي عبــد النبــي ع: دســتور العلمــاء -

  . م١٩٧٥، ٢االعلى للمطبوعات، بیروت، لبنان، مط
لفاضـــل الحســیني المیالنـــي، النعمــان، مـــط، النعمــان، النجـــف :  دفــاع عـــن العقیــدة -

  .هـ١٣٨٣، ١االشرف، ط
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، بتصـحیح )هــ٩١١ت (لعبـد الـرحمن بـن ابـي بكـر السـیوطي : شرح شواهد المغنـى -
ــذ التركــزي الشــنقیطي، مــط، لجنــة التــراث العربــي، وتعلیــق، محمــد  محمــود بــن التالمی

  .ت. ، د١ط
لســعد الـدین بــن عمــر ): ابــي حفـص عمــر بـن محمــد النسـفي(شـرح العقائــد النسـفي  -

  . ذي القعدة ٣٠٠، ١التفتازاني، ط
ــاء : شــرح نهــج البالغــة- البــن أبــي الحدیــد، تــح، محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم، دار إحی

  .م١٩٦١، ١ة، عیسى ألبابي الحلبي وشركاه، طالكتب العربی
لشـــهاب الـــدین احمـــد الخفـــاجي : شـــفاء الغلیـــل فیمـــا فـــي كـــالم العـــرب مـــن الـــدخیل -

، تــــح، محمــــد عبــــد المــــنعم خقــــاجي، الناشــــر مكتبــــة الحــــرم )هـــــ١٠٦٩ت (المصــــري 
  .م١٩٥٢، ١الحسیني التجاریة الصغرى، مط، المنیریة باألزهریة، ط

  .حمد الشیرازي، مط، الكویتلم: الشیعة والشریعة -
، تـح، احمـد صـقر، )هــ٣٩٥ت (البي الحسن احمد بن فارس بن زكریا : الصاحبي -

  .م١٩٧٧، ١مط، عیسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، ط
، بشرح االمـام بـن العربـي المـالكي )هـ٢٥٩ت(لمحمد بن عیسى : صحیح الترمیذي -

  .م١٩٣٤، ١، الّصاوي، ط
، ٢النووي، مط، دار احیاء التـراث العربـي، بیـروت، لبنـان، ط بشرح: صحیح مسلم -

  .م١٩٧٢
لبة في الصطالحات الفقهیة - لبة الُط ، )هــ٦٣١ت(لنجم الدین بـن حفـص النسـفي : ُط

  .م١٩٨٦، ١مط، دار العلم، بیروت، ط
لمحمد مهدي الحسین الشـیرازي، الناشـر محمـد الحسـین االعلمـي، : العقائد السالمیة-

  .هـ١٣٨٠، ١لحدیثة، كربالء، طمط، الغربي ا
  .م١٩٥٨، ١لمهدي الساعدي، مط، النعمان، النجف، ط: اإلسالمیةالعقائد  -
  .م١٩٦٤، ١لمیرزا علي الحائري، ط: عقیدة الشیعة -
ألحمــد مختــار عمــر، الناشــر، مكتبــة دار العروبــة للطباعــة والنشــر، : علــم الداللــة -
  .م١٩٨٢، ١ط



 ٢٦٤

محمــد حســین، مكتبــة . شــرح وتعلیــق، د): بــن قــیسمیمــون (دیــوان االعشــى الكبیــر  -
  .م١٩٥٠، ١االداب، مطبعة النموذجیة، القاهرة، ط

  .م١٩٦٠، ١الناشر دار صادر، بیروت، ط: دیوان جریر -
  : دیوان عروة بن الورد -

، تـــح، عبـــد المعـــین )هــــ٢٤٤ت (بشـــرح یعقـــوب بـــن اســـحق المعـــروف بـــأبن الســـكیت 
  .م١٩٦٦، ١شاد القومي، طالملوحي، مط، وزارة الثقافة واالر 

ــــذبیاني - تــــح وشــــرح، كــــریم البســــتاني، الناشــــر، دار صــــادر، : دیــــوان النابغــــة ال
  .م١٩٦٠بیروت، 

، مط، )هـ٦٥٠(ألبي الفضل الحسن بن محمد الصاغلي : ذیل كتاب االضداد -
  .م١٩١٢الكاثولیكیة لالدباء الیسوعیین، بیروت، 

 .م١٩٦٥ ،١لكامل حسین البصیر، ط): ع(رسائل االمام علي  -

لمحمد عبدة، تح، محمد عمارة، مط، المركز المصري العربي، : رسالة التوحید -
 .م١٩٨٩، ٣ط

) هــ٣٢٢ت(البي حاتم احمد بـن حمـدان الـرازي : اإلسالمیةالزینة في الكلمات  -
عارضه وعلق علیـه، حسـین فـیض اهللا الهمـذاني، الناشـر، دار الكتـاب العربـي 

 .م١٩٥٧، ٢بمصر، ط
) هــــ١٣٤٣ت (للســید حســین الهمــذاني الــدور ابــادي : ســنىشــرح االســماء الح -

 .ت.، د١مطبعة بوزد حمهري مصطفون، ط
ـــكري، راویــة ابـــي : شــرح اشــعار الهـــزلیین - ألبــي ســعید الحســـن بــن الحســین السُّ

ـــن محمـــد  ـــي بكـــر احمـــد ب ـــي النحـــوي عـــن اب ـــن عل ـــن عیســـى ب ـــي ب الحســـن عل
ــد الســتار احمــد فــراج، راجعــة ــواني عــن الســكري، تــح، عب ، محمــود محمــد الُخل

 .ت.، د١شاكر، مط، المدني، ط
البـــي ســـعید الحســـن بـــن الحســـین بـــن عبـــد اهللا : شـــرح دیـــوان كعـــب بـــن زهیـــر -

 .م١٩٥٠، ١السكري، مط، دار الكتب لمصریة، القاهرة، ط
احســان عبــاس، مــط، الكویــت، . تــح، د: شــرح دیــوان لبیــد بــن ربیعــة العــامري -

 .م١٩٦١، ١ط



 ٢٦٥

تـح، مهـدي ) هــ١٧٥ت(بـن أحمـد الفراهیـدي ألبي عبـد الـرحمن الخلیـل : العین -
 .م١٩٨٠، ١ابراهیم السامرائي، مط، الرسالة، الكویت، ط. المخزومي، ود

لعبـــد اهللا بــن مســـلم بـــن قتیبـــة، تــح، عبـــد اهللا الجبـــوري، مـــط، : غریــب الحـــدیث -
 .م١٩٧٧، ١العاني، بغداد، ط

) هــ٥٣٨ت(لجـار اهللا محمـود بـن عمـر الزمخشـري : الفائق في غریب الحـدیث -
تـح، علــي محمـد البجــاوي ومحمــد أبـو الفضــل ابــراهیم، مـط، دار احیــاء الكتــب 

 .م١٩٤٥، ١العربیة، ط

ــــروت، ط: فجــــر االســــالم - ــــي، بی ــــاب العرب ، ١ألحمــــد أمــــین، الناشــــر، دار الكت
 .م١٩٦٩

، الناشــر، مكتبــة القــدس، )هـــ٣٥٦ت( ألبــي هــالل العســكري : الفــروق اللغویــة -
 .هـ١٣٥٣، ١القاهرة، ط

 .لمسلم السید حمودي الحصني، مط، القضاء، النجف: قیدةالقران والع -
، )هـــ١٧٥(ألبــي بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر المعــروف بســیبویه : الكتــاب -

 .م١٩٨٣، ٢تح وشرح، عبد السالم محمد هارون، مط، المدني، ط
لمحمـد علــي الفـاروقي التهـانوي، تـح، لطفـي عبــد : كشـاف اصـطالحات الفنـون -

 .یم محمد حسنین، راجعة، أمین الخولي، مط، السعادةالبدیع، ترجمة عبد النع
ـــاد - ـــي شـــرح تجریـــد االعتق لنصـــیر الـــدین محمـــد بـــن الحســـین : كشـــف المـــراد ف

شرح، جمال الدین الحسن بن یوسف بـن علـي بـن المطهـر ) هـ٦٧٢(الطوسي 
، الناشــر، مؤسســة األعلــى للمطبوعــات، )هـــ٧٢٦ت(المشــتهر بالعالمــة الحلــي 

 .م١٩٧٩، ١بیروت، ط
ألبـي اسـحق ابـراهیم بـن اسـماعیل بـن : ایة المتحفظ وغایة المتلفظ فـي اللغـةكف -

تــح، عبــد ) هـــ٤٧٠ت (أحمــد بــن عبــد اهللا المعــروف بــأبن الجــدابي الطرابلســي 
 .م١٩٨٦، ٧الرزاق الهاللي، ط

، ٢، مـط بـوالق، القـاهرة، ط)هــ٦١٠ت(ألبـي البقـاء الحسـیني الكفـوي : الكلیات -
 .هـ١٢٨١
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د الســالم محمــد هـارون، الناشــر، مكتبـة الخــانجي، القــاهرة، لعبـ: كناشـة النــوادر -
.                                                                                                                            م١٩٨٥، ١ط

ـــز الحفـــاظ فـــي كتـــاب تهـــذیب  - ـــاظكن ألبـــي یوســـف بـــن اســـحق الســـكیت : األلف
، تح، لـویس شـیخو الیسـوعي، مـط، الكالوثولیكیـة لألبـاء الیسـوعیین، )هـ٤٤ت(
 .م١٨٩٥، ١ط

محمد بـن مكـروم بـن منظـور األفریقـي ألبي الفضل جمال الدین : لسان العرب -
 .م١٩٥٦، ١، مط، دار صادر، بیروت، ط)هـ٧١١ت(المصري 

، تـح، أحمـد عبـد )هــ٣٧٠(للحسین بن أحمد بن خالویـه : لیس في كالم العرب -
 .م١٩٧٩، ٢الغفور العطار، الناشر، مكة المكرمة، ط

ناشـر، ألبي األعلى المودودي، ترجمة، محمد عاصم حداد، ال: مبادئ االسالم -
 .م١٩٦١، ٣مكتبة الشباب المسلم، ط

، عارضـــه )هــــ٢١٠ت(ألبــي عبیـــده معمـــر بــن المثنـــى التمیمــي : مجــاز القـــران -
فــؤاد ســزكین، الناشــر، محمــد ســامي أمــین الخــانجي، . بأصــوله وعلــق علیــه د

 .م١٩٥٤، ١ط
 .م١٩٦٦، ١، ط١، س٣تصدرها كلیة الفقه، ع: مجلة النجف -

بــــــي الفضــــــل بــــــن الحســــــن الطبرســــــي أل: مجمــــــع البیــــــان فــــــي تفســــــیر القــــــران -
 .ت.، الناشر، مكتبة الحیاة، بیروت، د)هـ٥٠٢ت(

، مـط، )هـ٤٥٨ت(ألبي الحسن علي بن اسماعیل النحوي اللغوي : المخصص -
 .المكتب التجاري للطباعة والنشر، بیروت

ألبـــي عمـــر المطـــرز المعـــروف بالزاهـــد، تـــح، محمـــد عبـــد : المـــدخل فـــي اللغـــة -
 .ت.، د١األنجلو المصریة، مط، هو ساییر، دالجواد، الناشر، مكتبة 

ألبـي الحسـن بـن الحسـین بـن علـي المسـعودي  : مروج الذهب ومعـادن الجـوهر -
، ٢، تــــح، محمـــــد محــــي الـــــدین عبــــد الحمیـــــد، مــــط، الســـــعادة، ط)هـــــ٣٤٦ت(

 .م١٩٤٨
لعبـــــد الـــــرحمن جـــــالل الـــــدین الســـــیوطي : المزهـــــر فـــــي علـــــوم اللغـــــة وأنواعهـــــا -

د أحمــد اجــواد المــولى، علــي محمــد بجــاوي، ، تعلیــق وشــرح، محمــ)هـــ٩١١ت(
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محمــد أبــو الفضــل ابــراهیم، الناشـــر، دار احیــاء الكتــب العربیــة، مــط، عیســـى 
 .البابي الحلبي وشركاه

هاشــم الطعــان، الناشــر، وزارة . د: مســاهمة العــرب فــي دراســة اللغــات الســامیة -
 .م١٩٨٧الثقافة واالعالم، مط، دار الحریة، 

ــدین عبــ: المواقــف - د الــرحمن بــن احمــد االبجــي، شــرح المحقــق الســید لعضــد ال
الشـریف بــن محمـد الجرجــاني، عنــي بتصـحیحه، محمــد بــن بـدر الــدین الحلــي، 

 .م١٩٠٧، ١مط، السعادة، ط

لهبــــــة اهللا بــــــن ســــــالمة بـــــن نصــــــر بــــــن علــــــي البغــــــدادي : الناســـــخ والمنســــــوخ -
، الناشــــــر الــــــدار العربیــــــة علــــــوان، دراســــــة وتــــــح، موســــــى بنــــــاي )هـــــــ٤١٠ت(

 .م١٩٨٩، ١، طللموسوعات
، ١دز مــازن المبــارك، الناشــر، مؤسســة الرســالة بیــروت، ط: نحــو وعــي لغــوي -

 .م١٩٧٩
لمحمــد المهــدي شــمس الــدین، الناشــر، دار : نظــام الحكــم واالدارة فــي االســالم -

 .م١٩٥٥، ١حمد للطباعة والنشر، مط، االنصاف، بیروت، ط
لحمید الكتابي، الناشر، لعبد ا: نظام الحكومة النبویة المسمى بالترتیب االداریة -

 .دار الكتاب العربي، بیروت لبنان
علـي ابـراهیم حسـن، الناشـر مكتبـة . لحسـن ابـراهیم حسـن، د: اإلسـالمیةالنظم  -

 .م١٩٦٢، ٣النهضة المصریة، ط
دیمــومین، نقلهــا عــن الفرنســیة صــالح الشــماع، . لمــوریس غ: اإلســالمیةالــنظم  -

 .م١٩٥٢، ١وفیصل السامر، مط، الزهراء، ط
 .م١٩٦٥، ١صبحي الصالح، ط. د: نشأتها وتطورها اإلسالمیةلنظم ا -

، ١صـبحي الصـالح، ط. شـرح ودراسـة د: ~نهج البالغة لعلي بـن ابـي طالـب  -
 .م١٩٦٧

لمجـــد الـــدین أبـــي الســـعادات المبـــارك بـــن : النهایــة فـــي غریـــب الحـــدیث واألثـــر -
محمــد الجـــزري المعـــورف بـــابن األثیـــر، تــح، محمـــود محمـــد الطنـــاحي، طـــاهر 

 .م١٩٦٣، ١أحمد الزاوي، الناشر، دار احیاء الكتب، ط



 ٢٦٨

، ١لمحمــد الغزالــي، الناشــر، دار الكتــب الحدیثــة، مــط، الســعادة، ط: هــذا دیننــا -
 .م١٩٦٠

، حلـب، ١األنطاكي،الناشر، المطبعة الحدیثة، ط لمحمد: الوجیز في فقه اللغة -
 .م١٩٦٩

ي ألبـــــي حامـــــد محمــــــد بـــــن محمـــــد الغزالــــــ: المستصـــــفى مـــــن علـــــم االصــــــول -
، ١، الناشــر، المكتبــة التجاریــة الكبــرى، مــط، مصــطفى محمــد، ط)هـــ٥٠٥ت(

 ٠م١٩٣٧

المصــباح المنیــر فــي غریــب الشــرح الكبیــر ألحمــد بــن محمــد بــن علــي المقــري  -
 هـ١٣١٣، ١، مط، المیمنیة، ط)هـ٧٧٠ت(الفیومي 

ألبي األعلى المودودي، تعریـب محمـد كـاظم : المصطلحات األربعة في القران -
 .م١٩٥٥، ١الهاشمیة، دمشق، طسباق، مط، 

لمحمــود شــیت الخطــاب، الناشــر، : المصــطلحات العســكریة فــي القــران الكــریم -
 .م١٩٦٦، ١دار الفتح للطباعة والنشر، مط، دار العلم للمالیین، بیروت، ط

ـــران - ـــراء : معـــاني الق ـــاد الف ـــن زی ـــى ب ـــا یحی ـــي زكری ـــح، یوســـف )هــــ٢٠٧ت(ألب ،ت
ة المصــریة العامــة للكتــاب، القــاهرة، نجــاتي، محمــد علــي البجــاوي، مــط، الهیئــ

 .م١٩٨٠، ٢ط
 مجموعة من المسترقین، الناشر،: المعجم المفهرس أللفاظ الحدیث النبوي -

  .م١٩٣٦مكتبة بریل، لیدن،  
لمحمـد فـؤاد البـاقي، الناشـر، دار الفكـر : المعجم المفهرس أللفاظ القران الكریم -

 ٠م١٩٨١، ٢للطباعة والنشر، ط
ألبـي منصـور موهـوب بـن : ألعجمي على حروف المعجـمالمعرب من الكالم ا -

، تـح، محمـد أحمـد )هــ٥٤٠ت(أحمد بن محمـد الخضـر المعـروف بـالجوالیقي، 
 .م١٩٦٩، ٢شاكر، دار الكتب، ط

البي القاسـم الحسـن بـن محمـد المعـروف بالراغـب : المفردات في غریب القران -
 .یة، تح، محمد سید كیالني، مكتبة المرتضو )هـ٥٠٢ت(األصفهاني 



 ٢٦٩

، تـح، علـي )هــ٨٠٨ت(لعبد الرحمن بـن محمـد بـن خلـدون : مقدمة ابن خلدون -
 .م١٩٥٨، ١عبد الواحد وافي، الناشر، لجنة البیان العربي، ط

لطه باقر، مط، المجمع : من تراثنا اللغوي القدیم ما یسمى في العربیة بالدخیل -
 .م١٩٨٠، ١العلمي العراقي، ط

ـــــب اهللا الهاشـــــمي الخـــــوئي، لم: منهـــــاج البراعـــــة فـــــي نهـــــج البالغـــــة - یـــــرزا حبی
، ١، طهـــــــران، طاإلســـــــالمیةالناشر،مؤسســـــــة المطبوعـــــــات الدینیـــــــة، المكتبـــــــة 

 .هـ١٣٧٧

ــدین أحمــد بــن محمــد بــن أبــي خلكــان : وفیــات األعیــان - ألبــي العبــاس شــمس ال
ــــــح، د)هـــــــ٦٨١ت( ــــــروت، ط. ، ت ــــــاس، مــــــط، دار صــــــادر، بی ، ١احســــــان عب

  .  م١٩٦٨
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفھرس
  

  
  خ -أ  المقدمة
  ٥ - ١  التمهید

  ٦  الدراسة: القسم االول
    :الفصل االول

  ٧  األلفاظ المخصوصة بالذات االلهیة وصفاتها
    :المبحث االول

  ٢٠- ٨  األلفاظ المخصوصة بالذات االلهیة
    :المبحث الثاني

  ٨٣-٢١  األلفاظ المخصوصة بالصفات االلهیة



 ٢٧٠

    :الفصل الثاني
یمان والقـرآن والرسـول ومـا یتعلـق الاأللفاظ المخصوصة باالسالم وا

  ٨٤  .بها

    :المبحث االول
  ٩٧-٨٥  الفاظ االیمان واالسالم

    :المبحث الثاني
  ١٠٥-٩٨  األلفاظ المخصوصة بالقرآن وما یتعلق به

    :المبحث الثالث
  ١١٣-١٠٦  .الفاظ الكفر والجحد والشرك وما یتعلق بها

    :الفصل الثالث
  ١١٧-١١٤  اة اآلخرة وما یتعلق بهااأللفاظ المخصوصة بالحی

  ١٢٥-١١٨  ألفاظ اآلخرة والروح وما یتعلق بهما -أ
  ١٢٩-١٢٦  الفاظ الشیطان وما یتعلق به -ب
  ١٣٣-١٢٩  ألفاظ الجنة والنار -ت
  ١٣٥-١٣٤  ألفاظ المالئكة -ث
  ١٣٨-١٣٦  ألفاظ االجداث والقبور واالرماس واللحود -ج

    :الفصل الرابع
  ١٣٩  خصوصة بالعبادات والمعامالتاأللفاظ الم

    
    :المبحث االول

  ١٤٧-١٤٠  ألفاظ الصالة وما یتعلق بها -أ
  ١٥٤-١٤٨  ألفاظ الحج والزكاة والصدقة والصیام -ب
  ١٥٩-١٥٥  ألفاظ المعروف والمنكر -ت

    :المبحث الثاني
  ١٦٠  ألفاظ الحالل والحرام والمعامالت

  ١٦٤-١٦٠  لق بهماألفاظ الحالل والحرام وما یتع -أ
  ١٦٧-١٦٤  ألفاظ المعامالت -ب
    :الفصل الخامس

  ١٧٥-١٦٨  .األلفاظ المخصوصة بالجهاد والجیش والسالح وما یتعلق بها
    :المبحث االول



 ٢٧١

  ١٧٩-١٧١  ألفاظ الجیش وما یتعلق به
    :المبحث الثاني

  ١٩٠-١٨٠  األلفاظ المخصوصة باألسلحة وما یتعلق بها
    :الفصل السادس

  ١٩٢-١٩١  األلفاظ المخصوصة بالسیاسة واالدارة والقضاء
    :المبحث االول

  ١٩٨-١٩٣  األلفاظ المخصوصة باألمامة والخالفة
    :المبحث الثاني

  ٢٠٤-١٩٩  األلفاظ المخصوصة بالوزارة واالدارة والقضاء
    :القسم الثاني

  ٢٥٦-٢٠٥  المعجـم
  ٢٥٨-٢٥٧  الخاتمة

  ٢٦٩-٢٥٩  قائمة المصادر والمراجع
  ٢٧١-٢٧٠    الفهرس

  



In the name of the mercited، compassconate God. 
We all realize how important the book 'Nahj El-Balagha 
Purpose، varied in subjects، through which 'Imam Ali' featured  
a panorama of social، economic and political like at the time. In 
other chapters of the book the question of 'Faith' superseds  
describing the only God with many epithes. With such account، 
his sentences clarified Islamic legislation and exhibiting the 
relationship between Go and Man on one hand and the 
relationship among human beings. 

Being very much interested in this book، and the auther and 
its contents، I had the chana now to write my thesis on، 
'Terminology used in Faith and Sharia، Study and Lexicon' 

My thesis consisted of preface and two parts.  The pereface 
introduce the definition of the concept of Sharia and Faith in 
Islam. The Study came in the first part، the Lexicon is the 
second. The method adopted was based on scrutinizing 
terminology used in 'Nahj El-Balagha' and the number of 
occurances. That was the base which our study depended on the 
Lexicon was made on the base of the following Lexicon was 
made on the base of the following: 

1- The Lexicon was arranged alphabetically. 
2- It was divided into six sections، each section included 

terminology used in common. 
3- Terminology was arranged according to derivations 

introducing verbs، nouns، then nouns and derivations 
respectively. 

4- In classifying linsuistic contents. Their radicals was the 
main source. Words having no radicals were arranged 
alphabetically، riz; (Jahannam(جهنم)، Al- Barzakh (برزخ). 

5- In detecting words expressing faih، I cited a single prose 
anthology and then went on studying the others. 



6- On the left side of the prose anthology I put two 
numbers، the first indicating the section which was 
quated from the book of Nahj El-Balagha، and the other 
indicating page number. Those were seperated by a 
diagonal (/). 

7- I depended on Abi El-Hadid exesesis as the only source 
to explain the terminology (Lisan Al Arab) Lexicon was 
also refered to. 

 
The first part was catered for the six-chapter study. The first 

chapter concerned with special epithets denoting the Divine 
existance and the attributes associated with Him. 

The second chapter dealt with particular wording that 
expressed the concepts of Islam، faith and the Holy Koran. 

The fourth chapter was dedicated to the wording used to 
express Muslim Obligatory duties and dealings. 

The fifth chapter studied the words referring to (Jihad)، 
army and armaments. 

The last chapter took up the languages of politics. 
Administration made use of statical tables to show the frequency 
of the terminilogy of each group chapter ended up with the 
outcome of the study.  

  
     


