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السالم على رسوله األمين وعلى آلـه وصـحبه ومـن     والصالةُ  و، الحمد ِهللا رب العالمين 
  ........ أما بعد ، اهتَدى بهدية إلى يومِ الدين

لكل من لهم حقّ علي وأولُهم أستاذي الفاضل ومعلمي األستاذ ، وفاًء مني ، فإنني أتقدم بالشكرِ
،  وإرشـادي ، ا البحـث صادق عبد اهللا أبو سليمان الذي تَفضل باإلشراف على هذ/ الدكتور 

" دراسة داللية" . "ألفاظ الجهاد في القرآن الكريم"وتوجيهي حتى انتَهيتُ من بحثي الموسوم ب
ذي وأتقدم بالشكرِ الجزيِل ألستا، وقد جاء في صورة ال أدعي لها الكمال ولكني راضيةٌ عنها 

  :أعضاء لجنة التحكيم والمناقشة
  مد إسماعيلعبد اهللا أح/ األستاذ الدكتور  
  زياد يوسف أبو يوسف/ واألستاذ الدكتور  
  .لموافقتهما على مناقشتي وتقويم البحث وتصويب  ما نبا عنه البصر من أخطاء 

على  –جامعة األزهر بغزة  -كما أتقدم بجزيل الشكر لعمادتي الدراسات العليا وكلية اآلداب 
  .رعايتهما وتشجيعهما لبرنامج الدراسات العليا 

، ا أتقدم بالشكر والتقدير لقسم اللغة العربية ممثالً بأساتذتي األفاضل أعضاء هيئة التـدريس كم
كما ال أنسى أساتذتي األجالء في قسم اللغة العربية في جامعة األقصى اللذين أخـذتُ عـنهم   

  .وتتلمذت على أياديهم  في السنوات الجامعية األولى فالشكر لهم جميعاً 
ميعـاً خاصـةً   التقدير إلى أحب الناس إلي والدي الغاليين وإلى إخوتي جوكّل الشكر والحب و

  .من مساعدة في سبيل إتمام دراستي على ما قدمه لي أحمد جبر شعت/ األستاذ الدكتورأخي 
شعت لما تحمل  جالل إحميـدان / زوجي الفاضلى معاني الشكر إلى وال يفوتني أن أتقدم بأسم

  .لدراسةبه من أعباء وصعوبات هذه ا
، لما منحني من مساعدة في سبيل إتمام دراسـتي  حسين أبو جزر/ رالدكتووأختم شكري إلى 

  .  إسماعيل الفقعاوي/ األستاذفاضل والشكر أيضاً موصول إلى المربي ال
  فجزى اهللا الجميع خير الجزاء وجعله اهللا في ميزان حسناتهم                

لقـدرة  وأن يمنحني اهللا ا، دير أن ينال هذا الجهد رضى أساتذتيوأخيراً أرجو من اهللا العلي الق
ــة  ــث والمعرف ــلة البح ــى مواص ــريم  وأن، عل ــه الك ــاً لوجه ــل خالص ــون العم .  يك
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  المقدمة

ر رب العالمين الذيِهللا  الحمدعلى مواصلة البحث  لي أمري ومنحني العزم والصبر يس
  . مجاالت اللغة العربية الشريفة في كتاب اهللا تعالى في مجال من أجّل، العلمي

  : مجال الدراسة ودوافعها
يرجـع  ، ومرجع العلماء، الحقائق الثابتة وأصل ، القرآن الكريم مصدر العلوم     

إليه علمـاء   يرجعو ،ألحكام الشرعية إجماالً وتفصيالًإليه الفقهاء واألصوليون لمعرفة ا
كمـا  ، فرادية والتركيبيـة فادة من أساليبه ومعاني كلماته اإلواإل، اللغة إلظهار إعجازه

  .رفة كيفية النطق بألفاظه الكريمةاء لتحقيق هدفهم في مععلماء القراليرجع إليه 
ومعلِّم نحوٍ لمـن أراد تقـويم    ،ومعجم لغة للغويين، فالقرآن الكريم حقٌل للعلم     
 شغفتُ به في موضوعٍ القرآني باحثةً أن أتجه إلى النص لذلك عقدتُ العزم على، لسانه

حيث إن هذا العلم في  ،جامعة األزهر بغزة أال وهو علم الداللةفي أثناء دراستي العليا 
  .سالة الفكرية التي تؤديها اللغةيشكل الرهره جو

  :الدراسات السابقة
ه ا يتنـاول هـذ  والبحوث على واحد منه ثناء اطالعي على المراجعلم أعثر في أ      

التطور الداللي بين لغة " ن خالل االطالع وقع بين يدي كتابوم،  الدراسة بشكٍل مستقل
وهو في األصل رسالة ماجستير للباحث عودة خليل أبـو عـودة    "رآن الشعر ولغة الق

مصطلحات اإلسالمية في القرآن الكريم كان من بينهـا مصـطلح الجهـاد    التناول فيها 
كذلك كتاب الحرب فـي شـعر الحماسـة    ، لفظ الجهادآليات التي وردت فيها وبعض ا
  .عبد اللطيف مطيع عبد القادر/ للدكتور

  : أهمية الدراسة
ألفاظ الجهاد فـي القـرآن   " اإلشارة إلى أهمية هذا البحث في دراسة  يجدر بنا         
لفاظ من عالقات داللية وفـق نظريـة    ما يربط بين هذه األبيان دراسة داللية و" الكريم

هذه النظرية إحدى نقاط التحول الهامة في  حيث تعد، لي التي تنتمي إليها الدال لمجال ا
سوى كلمات متناثرة ال  ديث ؛ ألن اللغة في معاجمنا العربية ليستتاريخ علم اللغة الح

 أ



  ب
 

كذلك إن هذه الدراسة تقدم مـادة لغويـة يمكـن    ، تربط بينها من الناحية الداللية صلة
  .ي بناء المعجم التاريخي االستفادة منها ف

  : صعوبات الدراسة
وال يمكن ألي باحث أن يصل إلى غايتـه  ، لبحث العلمي شاقٌ وصعبطريق ا     

فإن الباحث رغم هذا يشعر بالمتعة وهو ينقِّب فـي كنـوز   ، من غير صعوبات وعقبات
 وجلـد  ويحتاج هذا إلى صبرٍ، المعرفة والسيما القرآن الكريم كتاب اهللا سبحانه وتعالى

أللفـاظ الجهـاد فـي    في التحري لكي يصل الباحث إلى إحصائية دقيقة صحيحة  ودقة
لتفسـير وعلـوم   اأصول اللغـة و  وثم إنه بحث يحتاج إلى فقه بليغ في ، القرآن الكريم

  . قد ال أجد بعضاً منها في بالدنا األمر الذي يجعله يحتاج إلى مصادر ومراجع، القرآن
  : منهج البحث

يشكل أساساً لدراسة سياقية مقارنـة تبغـي   اعتمدتُ على المنهج الوصفي الذي         
 المنهج اإلحصـائي مع االستعانة ب، أللفاظ الجهاد في القرآن الكريم بيان الفروق الداللية

  . في القرآن الكريم إحصاء شامالًأللفاظ الجهاد 
  :أقسام البحث

  .فصول ومعجم وخاتمة وفهرس وقد اشتملت الدراسة على تمهيد وأربعة      
ووقفتُ فيه عند ، وبينت أنواع الداللة، حدثتُ فيه عن مفهوم مصطلح الداللةت: التمهيد 

  .دالالت كلمة الجهاد في اإلسالم باعتباره البيئة اللغوية التي يقوم عليها البحث 
. لخروج لـه األلفاظ المرادفة أو المقاربة في المعنى للجهاد واإلعداد وا :الفصل األول 

، واأللفاظ المرادفة لـه ، تناولت فيه معنى لفظ الجهاد كما جاءت في المعجمات اللغوية
  . واإلعداد والخروج له، وكذلك األلفاظ المتعلقة بأسبابه

  .  نتائج الجهاد اإليجابية: الفصل الثاني 
،  وعواملـه تناولت فيه نتائج الجهاد اإليجابية التي تتضمن األلفاظ الدالة على النصر   

  . لدالة على العفو واألجر والغنائموكذلك األلفاظ ا
  .نتائج الجهاد السلبية  :الفصل الثالث 

  .  تناولت فيه نتائج الجهاد السلبية مثل الهزيمة والموت والهالك واألسر 
  . العالقات الداللية والسياقية  :الرابع  لالفص

والعمـوم والخصـوص   الترادف والتضاد  تناولت فيه العالقات الداللية والسياقية مثل 
  .والمشترك اللفظي



  ت
 

وختمتُ بحثي بأهم النتائج التي توصلتُ إليها وملحق جاء بمثابة معجم لغـوي أللفـاظ   
  .الجهاد في القرآن الكريم التي عولجت في الفصول األربعة



 

������א� �

	
������������م�א�� �
  
  

�Kא!���� • �

 Kא������و�%$א#�� •

�Kא	���د • �



2 
 

  مهيدالتَّ
  

هـذا   المصطلحات األساسية التي اعتمـد عليهـا    يتضمن هذا التمهيد تحديداً لمفاهيم 
  .البيئة اللغوية التي يقوم عليها البحث هعتباراالبحث، ثم تعريفاً بالجهاد ب

  
  .الداللة وأنواعها –األلفاظ : تحديد مفاهيم بعض المصطلحات - أوالً

  
  :األلفاظ
ألفاظ الجهـاد  " فاظ في هذا البحث الذي عنونته بـ مصطلح األل حين استخدمتُ    

عني الكلمات بالمعنى كانت تُ" دراسة داللية في ضوء نظرية السياق  "في القرآن الكريم 
إبـراهيم  .لقد عنـون د  ،فالكلمة تمثل عنصراً أساسياً في علم الداللة بل هي أداته ،العام

وعلل  ،الكلمات باالستعمال كتابهفي صلب  خصصو ، "داللة األلفاظ " س كتابه بـ أني
مات في االسـتعمال  تكاد تجمع المعاجم العربية على أن األلفاظ ترادف الكل" :لذلك قائالً

ومـع هـذا    ،، فال فرق بين أن يقال أحصينا ألفاظ اللغة أو كلمات اللغةالشائع المألوف
  .)1("فالنحاة في كتبهم يحاولون التفرقة بين كل من اللفظ والكلمة والقول

نى للكالم بأنها أصغر وحدة ذات مع"Ullman أما عن تعريف الكلمة، فيعرفها أولمان 
بيد أنه ليس هناك تعريف وحيد أو تعريف جامع مانع لمثـل   " :ويستأنف قائالً. "واللغة

فهي مصطلحات يصعب تعريفها وإن كان مـن   ،من المصطلحات الموجودة عهذا النو
2(   "رف عليهاالسهل إعادة التع(.  

إن ": حيث قـال  ،مفردة تأتييمكنها أن  الكلمة أصغر وحدة لغوية ولقد عد بلومفيلد     
ف بدقة هي وحدات لغوية اتفق عليها حيناً، وهي وليدة رالكلمات بوصفها وحدات لم تع

، ثالثاً  القواعد التي تعلَّم في المدرسة حيناً آخر، وهي أشكال كتابية تُفصل بفواصل حيناً
، )3("وحدة جذرية أو وحـدة معجميـة   –فهو يقترح تسمية الكلمة بمصطلح مفرد  ولذلك

                                                 
 .39 – 38، ص 1980،  4ط القاهرة ، -مكتبة األنجلو المصرية  داللة األلفاظ ،: إبراهيم أنيس .د ) 1(
 .49م ، ص 1992، القاهرة  -كمال بشر ، مكتبة الشباب . ترجمة د ،دور الكلمة في اللغة : ولمان أ ) 2(
 .81ص م ، 1997،  1الكويت ، ط –خالد محمود جمعة ، مكتبة دار العروبة . مدخل الى علم الداللة ، ترجمة د :بالمر ) 3(
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أساسـي للوحـدات    ىألنها تشكل أهم مستو ؛وتعد الكلمة المفردة أهم الوحدات الداللية"
  .)1("عتبرها بعضهم الوحدة الداللية الصغرىاالداللية حتى 

 صيغة ذات وظيفة معينة فـي " بأنها  فمن الممكن تقبل تعريفها في اللغة وبناء على ذلك
أو  ،تركيب الجملة، تقوم بدور وحدة من وحدات المعجم تصلح ألن تفـرد، أو تحـذف  

  .)2("أو تستبدل بغيرها في السياق ،يتغير موضعها
بالكلمة في  ىعنتمام حسان للكلمة، هي حدود تُ.ومن الواضح أن الحدود التي وضعها د

، وقادرة علـى التفاعـل فـي    قلة من وحدات المعجمإطار السياق، بوصفها وحدة مست
  .السياقات والتركيب

  
  : الداللة وأنواعها

 ويستخدم المصطلحان كما لوكانـا   Meaning يقصد بالداللة ما يسمى المعنى     
ختص بدراسة الداللة أو المعنى اللغوي فرع من وقد ا .مترادفين عند كثير من اللغويين

تفق الدراسات اللغوية الذي ت  Semantics لة أو علم المعنى وهو علم الدال ،فروع اللغة
  .)3("دراسة المعنى أو البحث في المعاني ومشكالتها ":بأنهعلى تعريفه 

لداللة أو تحليل لى تحليل ادراسة لغوية تتجه إ ة الداللية أيةوعلى هذا فالمقصود بالدراس
فهي الغاية من الدراسـات  للغوية، داللية هي قمة الدراسات ا، والدراسة الالمعنى اللغوي

المعنى اللغـوي  تم تفريع  وبناء على ذلك فقد  ،المعجميةوالنحوية و والصرفيةالصوتية 
  : الت يمكن عرضها على النحو اآلتي وهذه الدال باعتبارات متعددة،

  :الداللة الصوتية - 1

ال ينتج  مثالً قالاألصوات فإبدال القاف همزة في الفعل  طبيعة نستمد موهي تُ    
  .)4(ابالصاد أو السين أو الجيم وغيره عنه تغير في المعنى بخالف إبداله

 : الداللة الصرفية -2

 تؤكـد  و ،وهي الداللة التي تستمد وجودها عن طريق الصيغ الصرفية وبنيتهـا     
كـأن يقـول    )5(ضرورة الدراسة الصرفية الصحيحة باعتبارها ضماناً لدراسة الداللة 

                                                 
 .33م ، ص1988،  2، طالقاهرة  –علم الداللة ، عالم الكتب : أحمد مختار عمر .د  )1(
 .232م ، ص1990، )ط.د(القاهرة،  –المصرية  مناهج البحث في اللغة ، مكتبة األنجلو :تمام حسان. د ) 2(
 .31م ، ص1998 ،)ط،د(، القاهرة -مدخل الى التفكير الداللي ، دار الثقافة العربية : محمد حماد .د ) 3(
 .273م ، ص  2006= هـ 1426 ،4، طفلسطين –غزة  –التثقيف في اللغة العربية ، دار المقداد : صادق أبو سليمان. د ) 4(
 .252ص: مناهج البحث في اللغة ) 5(
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) فُعـل (أو صـيغة   ،مضموم العين فعل الزم) علفَ(جاء على صيغة كل ما: الصرفيون
) فاعل(، وإن صيغة الفعل الماضي الذي ال يذكر فاعلهبضم الفاء وكسر العين تدل على 

  .)1(تدل على الفعل ومن فُعل فيه) مفعول(وصيغة ،تدل على الفعل ومن فعله
 ):التركيبية(الداللة النحوية  -3

يه موقعاً معيناً يدل علـى  ، واتخاذها فبالكلمة في التركيب ة الخاصةوهي الدالل    
عها في الموقع الذي يتطلبه معناه سيؤدي إلى خلل وغموض فـي  ، وإن عدم وضقيمتها

ختل أصـبح  ترتيب الجملة ترتيباً خاصاً لو ا وهذا يحتم، )2(الداللة على المعنى المقصود
  .)3(منها هم المرادمن العسير أن يفُ

 :معجميةالداللة ال -4
والتي  ،)4(وهي الداللة التي يوردها المعجم لأللفاظ المرتبة في لغة واحدة أو أكثر    
في نراهم  -ل القاسم المشترك ألهل اللغة جميعهم شكِّوي، اللغة العربية تابه معجم تُعنى

   .)5(حياتهم المشتركة ألنه يمثل نتاج ؛ األغلب األعم يجتمعون على فهمه
  :تمام حسان المعنى إلى . د قسم دوبناء على ذلك فق

ويشمل معنى الكلمة الصوتي والصرفي والنحـوي باإلضـافة إلـى    : المعنى المقالي -
  .المعنى المعجمي 

  .ويشمل ظروف أداء المقال غير اللغوي: المعنى المقامي أو االجتماعي  -
ت حين نفرغ من تحليل الوظائف علـى مسـتوى الصـوتيا   " تمام حسان أنه . دويذكر 

ومن تحليل العالقات العرفية بين المفردات ومعانيها على مسـتوى   ،والصرف والنحو
ألن الوصول إلى هـذا   ؛النستطيع أن ندعي أننا وصلنا الى فهم المعنى الداللي ،المعجم

  .)6("الذي هو المقام المعنى يتطلب فوق كل ما تقدم مالحظة العنصر االجتماعي
ننا سنستفيد من تفاعلها في الكشـف  وال شك أ، ام للكلمةتشكل المعنى الع وهذه الدالالت

رآن الكريم دراسـة دالليـة   فهذا البحث يدرس ألفاظ الجهاد في الق عن معاني األلفاظ؛

                                                 
 .274ص :العربية ةالتثقيف في اللغ ) 1(
 .275ص  :تثقيف في اللغة العربيةال)  2(
 .48ص :ظداللة األلفا)  3(
 .103م ، ص 1993،  1ط ،لبنان ،بيروت  –بيق ، المؤسسة الجامعية علم الداللة بين النظرية والتط: عينحمد نعيم الكراأ. د)  4(
 .280ص  :التثقيف في اللغة العربية)  5(
 .342 ص ،م 1998= ه 1418، 3ط، القاهرة  –عالم الكتب ، اللغة العربية ومعناها ومبناها : حسانتمام . د)  6(
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تعـرف إال بمعرفـة    ومعنى الكلمة بهذه الطريقة ينحصر في وظيفتها التـي ال "سياقية،
  .)1("لخاصوظيفة غيرها من الكلمات وفي تأثيرها الفعال في الموقف ا

وإذا عدنا إلى الدراسات العربية القديمة فسنجد أن المفسرين واألصوليين قد اهتموا      
فسير القـرآن الكـريم وبيـان    ألنهم أدركوا أهميته في ت هتماماً كبيراً بالسياق بنوعيه؛ا

يقول ، دة في كثير من قضاياهم التفسيرية، وكانت عناصر النظرية السياقية موجوداللته
ال يستدل بالصفة العامـة إذا  " :في نص صريح مبيناً أهمية السياق) ه794ت(ركشي الز

  .)2( "ويستفاد ذلك من السياق ،لم يظهر تقييد عدم التعميم
 ،وقد كانت أهمية السياق واضحة في كتب المفسرين ، وسنقف على أقدم تلك الكتب     
 رحمـه (ين ابن جرير الطبري فسرلشيخ الم) امع البيان في تأويل آيات القرآنج( :وهو
نلتمس أهمية وقيمة السياق القرآني وأثر ذلك الكتاب فيمن جاء بعده مـن   حتى : ")اهللا

يجـوز   أحد أركان التفسـير أنـه ال   هعتبارإذا كان يعتمد السياق القرآني با المفسرين
 :لى، فعند قوله تعـا )3(الخروج عنه إال إذا جاءت حجة يجب التسليم لها من نقل أو عقل

�mk��j���i���h��g��fl��u��t�����s��r��q��p��o��n��ml )4(ب ،يأن  ن
إنما اخترنا التأويل األول لموافقة األثر عن "  :قصود بظاهرة التنزيل السياق فقالأن الم

، إذا كان في سياق ظاهرة التنزيل على صحته رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع داللة
ذلك يتضح اهتمام المفسرين بالسياق من خالل عنايتهم الخاصـة  ك. )5("اآلية التي قبلها 

وقد بلـغ   .بأسباب النزول وهو من أعظم عناصر السياق االجتماعي في القرآن الكريم
اهتمامهم بأسباب النزول بأنهم نصوا على وجوب العلم بأسباب النزول لتفسـير آيـات   

ل طريق قوي فـي فهـم معنـى    بيان سبب النزو" فقال ابن رفيق العبد. القرآن الكريم
فـإن العلـم    ،المعرفة بسبب النزول يعين على فهم اآليـة "  :وقال ابن تيمية . "القرآن

حتـى   ،ولقد أشكل على جماعة من السلف معاني آيـات  ،بالسبب يورث العلم بالمسبب
  .)6("كالوقفوا على أسباب نزولها فزال عنهم اإلش

                                                 
 .174، ص م 1999، ) ط.د(،  القاهرة –دار المعارف ) القسم الثاني ( دراسات في علم اللغة : كمال بشر . د)  1(

 .18/  1ج ،)ت.د(،)ط.د(،  بيروت –البرهان في علوم القرآن ، تحقيق محمد أبو الفضل ، دار المعرفة : الزركشي )  2(

 .198ص، م 2008 =ه1429،  1، طدار وائل ، السياق القرآني نظرية : المثنى عبد الفتاح محمود.د)  3(

 .40: سورة النساء آية )  4(

 .199ص: السابق )  5(

 .13ص ،)  ت. د (  ،)ط.د(، المكتب الثقافي، في أسباب النزول  لالنقو لُباب) : الحافظ جالل الدين عبد الرحمن(السيوطي )  6(
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     لفاظ الجهاد في القرآن الكـريم فـي حـدود    دراستنا أل تكونعلى ذلك سوف وبناء
بل البد من دراسـة   ،السياق القرآني وعندما أقول السياق ال أقصد السياق اللغوي فقط

األلفاظ في ضوء السياق القرآني بنوعيه اللغوي وغير اللغوي ، فالسياق اللغوي أساس 
أو يبـين   ،المعنىأو يعدل  ،والسياق غير اللغوي يضيف إليه جديداً ،في تحليل المعنى

ضوء الموقـف  الجهاد في القرآن الكريم في  سة ألفاظ وجوهاً مختلفة لذلك البد من درا
من ألفاظ الجهـاد ال يتحـدد    اًوالسيما أن هناك كثير ،واإللمام بكل عناصره ،الكالمي

  .فضالً عن السياق اللغوي ،ناها إال في ضوء السياق غير اللغويعم
  

   :المقصود بالجهاد -ثانيا
نقصد بالجهاد في هذا البحث ما يكاد يرادف الحرب والقتال على ما سنفصـله      

  .عند عرضنا لمعنى كلمة الجهاد في متن هذه الدراسة
  

  :ومسوغاته في اإلسالم الجهاد
في نظر  أو القتال لجهاد بمعنى الحربفال مسوغ ل، لقاعدة هي السالمإذا كانت ا    

  )1( :إحدى الحالتين مهما كانت الظروف إال في اإلسالم
 قـال  ،حالة الدفاع عن النفس والعرض والمال والوطن عند االعتداء: األولىالحالة  �

�mÈ��Ç�������Æ��Å��Ä��Ã��Â��ÁÉ����Í��Ì��Ë����Ê :تعــــــالى

Îl )2(  
ذا وقف أحد في سبيلها بتعذيب من حالة الدفاع عن الدعوة إلى اهللا إ: الحالة األخرى �

ذن اإلوقد تقرر  ،أو بمنع الداعي من تبليغها ،الدخول فيهاأو بصد من أراد ،من بهاآ
طروا إلـى  ضاو ،بالقتال بعد الهجرة إلى المدينة حين أطبق األعداء على المسلمين

�m��B��A: لك قال تعـالى لذ ؛دعوةلوتأميناً ل ،اعاً عن النفسقتال المعتدين دف

F����������E���D��CG��l )3(.  
  

                                                 
 .3/22ج م، )ت .د( ، )ط .د( لم، فقه السنة، مكتبة المس: السيد سابق)  1(

 .190 :سورة البقرة آية)  2(

  .216 :سورة البقرة آية  )3(
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  )1(: اضعمو ةويتعين الجهاد في ثالث

 ويتعين عليـه  ،، حرم على من حضر االنصرافإذا التقى الزحفان وتقابل الصفان �
«��¼��½��¾����¿���m��Ä��Ã��Â��Á���À: لقوله تعـالى  ؛المقام

Æ��Ål )2(  
  .بلد تعين على أهله قتالهم ودفعهمإذا نزل الكفار ب �
�me��d�����h��g��f: قال تعالى. اً لزمهم النفير معهإذا استنفر اإلمام قوم �

r��q���p��o��n��m��l��k��j��il )3(   وقال رسول اهللا عليه الصـالة
 .إذا استنفرتم فانفروا "والسالم 

                                                 
  6/ 13ج، م 1992= ه 1413، 2ط، هجر للطباعة . عبد الفتاح محمد الحلو . د، تحقيق عبد اهللا تركي ، المغنى : ابن قدامة )1(
  45: سورة األنفال آية  )2(
  .38: سورة التوبة آية)  3(
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  لمرادفة له أو المقاربة في المعنى الفظ الجهاد و األلفاظ : المبحث األول
  

  )د. هـ . ج (:  المجموعة الداللية األولى
  .جاهد –يجاهد  -جاهد  - المجاهدين -المجاهدون  -جِهاد : هذه المجموعةألفاظ 

  
: المشقة والجهد: ، وقيل الجهدالجهد والجهد الطاقة ، نقول أجهد جهدك: جاء في اللسان       
  .)1(، وقيل المبالَغة واستفراغ الوسع في الحربهاد محاربة األعداء، والجِالطاقة
  . )2(قتال من ليس لهم ذمة من الكفار) شرعاً: (الجِهاد

  :)3(وقد ورد الجِهاد في القرآن الكريم على معانٍ
£��¤����m: ، وذلـك فـي قولـه تعـالى    كفار والمنافقين بالبرهان والحجةمجاهدة ال -األول

©��¨��§��¦�����¥l)4(   
�m��F��E��D��C��B��A��G :لضاللة بالسيف والقتال قال تعـالى جهاد أهل ا -الثاني

N���M��L��K��J����I��HO��W��V��U��T������S��R��Q��PX����Z��Y

\��[]��d��c���b��a���`���_��^l )5(.  
�mÌ��Ë��Ê��É���ÈÍ�����Ð��Ï���Î: لنفس، وذلك في قوله تعالىامجاهدة  -والوجه الثالث

Ò��Ñl )6(.  
�m���p :تعـالى  مجاهدة مع الشيطان بالمخالفة طمعاً في الهداية في قولـة  -والوجه الرابع

t��s��r��qu��y��x��w��vl )7(  

                                                 
 ،لبنـان  –بيـروت   -، على شيري ، دار إحياء التراث العربـي  ه، نسق وعلق عليلسان العرب) محمد بن مكرم(: ابن منظور) 1(
ـ  : ، انظر ابن فارس)د.  ـه. ج(ميالدي ، مادة 1992 =ه 1412، 2ط  -، دار الجبـل  ارونمقاييس اللغة ، تحقيق عبد السـالم ه

 .)د .  ـه. ج (، مادة  م1999 =ه1420بيروت، 

، مـادة  1ج، اسـتانبول، تركيـا   –بة اإلسـالمية  ، المكتينإبراهيم مصطفى وآخرتحقيق  ،الوسيط المعجم: مجمع اللغة العربية ) 2(
 ).د.ـه.ج(

 -بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تحقيـق محمـد علـي النجـار    ): مجد الدين محمد بن يعقوب(الفيروز أبادي ) 3(
 .402/  2م، ج1996 =ه 1416، 1القاهرة، ط

 .52: سورة الفرقان آية )  4(

 .95: سورة النساء من اآلية )5(

  .6: العنكبوت من اآليةسورة ) 6(
 . 69: العنكبوت آية سورة )7(
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  : جِهاد
كريم بمعنى القتال في سبيل اهللا ومحاربة األعداء في وقد وردت هذه اللفظة في القرآن ال     

  :أربعة مواضع منها ما يلي 
جهاد في سبيله دليٌل على فضل الجهاد وإيثـاره   )m����b��a��`���_l )1: قال تعالى

  .)2(وعالئقها باألهل والمال على راحة النفس
؛ أي جهاد فيه حقٌ حقّ جهاده: يقول البيضاوي )�mv��u��t��s��rw��l)3: قال تعالى

أو ، وقد ُأضيف الحق إلى الجهاد مبالغة، وُأضيف الجهاد إلى الضمير اتسـاعاً  ،لوجهه خالص
  .)4(مفعول لوجه اهللا تعالى ومن أجله ألنه مختص باهللا من حيث إنه

  ) �m��©��¨��§��¦�����¥��¤��£l)5: تعالىقال 
وقال  ،)6(وقيل بالسيف ،باإلسالم :ابن زيد وقال، بالقرآن:  )رضي اهللا عنهما( قال ابن عباس

  .المراد القتال: وقال بعضهم ،المراد بذل الجهد في األداء، والدعاء: بعضهم
لقتال ورد بعـد الهجـرة   ألمر باوا، كالهما واألقرب األول؛ ألن السورة مكية: وقال آخرون

اً لوجب على كل نذير مجاهدة ألنه لو بعث في كل قرية نذير ؛)جهاداً كبيراً(وإنما قال . بزمن
وعظم فقال لـه   ،أجل ذلكوكثر جهاده من  ،فاجتمعت على رسول اهللا تلك المجاهدات، قرية

  .)7(ةجامعاً لكل مجاهد) جهاداً كبيراً(بسيف كونك نذير كافة القرى ) وجاهدهم(
هي المصطلح المستخدم دائماً للداللة على قتـال األعـداء   ) الجهاد(أن هذه الكلمة  وقد لُوحظ
ولعل استخدام القرآن الكريم لهـذه  ) في سبيل اهللا(تي مقترنة بعبارة وغالباً ما تأ ،ومواجهتهم

ومجاهدة ، رمحاربة األعداء بالبرهان والحجة أو القتال أن لزم األم(الكلمة وتعدد وجوهها فيه 
؛ ليؤكد على حقيقة بأن القرآن الكريم يلفت األنظار إلى تعدد طرق )ومجاهدة الشيطان، النفس 

أنه رجع مـن   صلى اهللا عليه وسلم الجهاد ولم يحصره في القتال فقط فقد روى عن الرسول
  . رجعنا من الجهاد األصغر إلى الجهاد األكبر: تبوك فقال غزوة 

                                                 
 .24 :التوبة من اآليةسورة ) 1(

 ،بـن عبـد المحسـن التركـي     اهللا دعب. تحقيق د، الجامع ألحكام القران  ):محمد بن أحمد بن أبي بكر  عبدا هللا وأب( القرطبي )2(
 .142/  10م ،  ج2006 =ه 1427،  1مؤسسة الرسالة ، ط

 .78: سورة الحج اآلية )3(

، بيروت -أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، دار الكتب العلمية ): القاضي ناصر الدين أبي سعيد بن محمد الشيرازي( البيضاوي  )4(
 .2/98مج، م 1988= ه 1408، 1ط، لبنان

 .52: سورة الفرقان آية )5(

  .15/450ج: الجامع ألحكام القران  )6(
م، 1981= ه 1401، 1لبنـان، ط ، بيـروت   -التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، دار الفكر): محمد الرازي فخر الدين ( الرازي  )7(
  .24/100ج
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  :هدينالمجا -المجاهدون 
بمعنى المقاتلين في سبيل اهللا  في أربعة مواضع منها )  مجاهدينالمجاهدون وال(ورد لفظ      

  :على سبيل المثال
�mN���M��L��K��J����I��H��G��F��E��D��C��B��AO����P: قال تعـالى 

Ql )1(أي ال يعتدل المتخلفون عن الجهاد في سبيل اهللا من أهل اإليمان باهللا ورسوله  ؛... .
وللضـرر   ،وغير ذلك من العلل التي ال سبيل ألهلهـا ، إال أهل العذر منهم بذهاب أبصارهم 

، ومنهاج دينه؛ لتكـون كلمـة اهللا هـي العليـا    ، إلى قتالهم وجهادهم في سبيل اهللا، الذي بهم
ء بأموالهم إنفاقا لها فيما أوهن كيد أعدا، المستفرغون طاقتهم في قتال أعداء اهللا وأعداء دينهم 

  .)2(أهل اإليمان باهللا وبأنفسهم
وذلك ، يعني فضيلة واحدة )�mO��W��V��U��T������S��R��Q��PX��l )3 :قال تعالى

  .)4(فهما مستويان ،ا فيما سوى ذلكفأم، بفضل جهاده بنفسه
  

 :جاهد
 بمعنى قاتَل في سبيل اهللا ثالتة عشر موضعاً نذكر منها ) جاهد(ورد لفظ الفعل الماضي       

  :على سبيل المثال 
؛ أي المؤمنـون والمهـاجرون   )�m��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Ál )5: قال تعـالى 

واألنصار؛ ألنهم صدقوا إيمانهم بما قاموا به من الهجرة والنصرة والمواالة لبعضهم الـبعض  
  .)6(وجهادهم ألعدائهم من الكفار والمنافقين

وصبر علـى قتـال   ، هد في الدينأي من جا ،)�mÌ��Ë��Ê��É���ÈÍ��l )7: قال تعالى
وال يرجع إلى اهللا نفع من ، لهثواب ذلك كله  ؛ أيفإنما يسعى لنفسه ،الكفار وأعمال الطاعات

  .)8(ذلك

                                                 
  .95 :يةآالنساء سورة ) 1(
 1ط، لبنـان   ،بيـروت   - دار الكتب العلميـة ، لبيان في تأويل القرآن جامع ا): جعفر محمد بن جرير الطبري  وأب(الطبري ) 2(

  .4/229جم، م 1992=ه1412
  .95 :النساء آيةسورة ) 3(
  .4/132م :المرجع السابق ) 4(
  .75 :األنفال آيةسورة  )5(
مؤسسـة   ،ن بن عال اللويحقتحقيق عبد الرحم، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان : )عبد الرحمن بن ناصر(السعدي  )6(

  .328ص، م 2000=ه1421،  1ط، الرسالة 
  .6 :العنكبوت آيةسورة  )7(
  .16/139ج  :الجامع ألحكام القرآن )8(
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 :يجاهد
  :بمعنى يقاتل في سبيل اهللا في خمسة مواضع  منها) يجاهد ( ضارع ورد لفظ الفعل الم    

�m�a��`��_��~��}��|���{��z��y�c�����bd����e :قال تعالى
g��fl )1(.  

ال يستأذنوك في تـرك الجهـاد بـأموالهم    ، أخبر اهللا عز وجل أن المؤمنين باهللا واليوم اآلخر
الجهاد من غير أن يحـثهم  ألن ما معهم من الرغبة في الخير وبإيمان يحملهم على  ؛وأنفسهم

  .)2(فضالً عن كونهم يستأذنوك في تركه من غير عذر، عليه حاث
  .)�m¤��������£��¢��¡��������~��}��|��{¥��l )3 :ىقال تعال
ثـابتي   ،ين في وصف اإليمان الحقيقـي بـه  إن أردتم النجاة فكونوا عريق ا من آمني: المعنى

ر والمشقة والضـرر  فإن الجهاد لما فيه من الخط، لى ذلكوأديموا الجهاد داللة ع، األقدام فيه 
  .)4(أعظم دليل على صدق اإليمان

  
  :جاهد
منها علـى سـبيل    في سبعة مواضع بمعنى قاتل في سبيل اهللا )جاهد(ل األمرورد لفظ فع    

  :المثال
، أي ابذلوا جهـدكم فـي ذلـك    ؛)�mI��H��G����F��E��DJ���l )5 :قال تعالى

يجـب  ، بالنفس دواستفرغوا وسعكم في المال والنفس، وفي هذا دليل على أنه كما يجب الجها
  .)6(ودعت لذلك ،اقتضت الحاجة الجهاد بالمال؛ متى

هو القيام التام بأمر : فالجهاد في اهللا حق جهاده )�mv��u��t��s��rw��l )7 :قال تعالى
، وقتـال  ،وتعليم، من نصيحة، ودعوة الخلق إلى سبيله بكل طريق موصل إلى ذلك، بأمر اهللا

  .)8(وغير ذلك ،ووعظ ،وزجر ،أدب

                                                 
  .44 :التوبة آيةسورة ) 1(
  .339-338ص :تفسير الكريم الرحمن في تفسير الكريم المنان) 2(
  .11: آية الصفسورة ) 3(
خرج آياته عبد الرازق غالـب مهـدي   ، نظم الدر في تناسب اآليات والسور: )الحسن إبراهيم عمران الدين أبي بره(لبقاعي ا) 4(

  .7/586ج، )ط.د(،)ط.د(، لبنان ، بيروت -العلمية  الكتب .دار
  .41 :التوبة آيةسورة  )5(
  .338ص : تفسير الكريم الرحمن) 6(
  .78 :آيةمن الحج سورة  )7(
  .54ص  :تفسير الكريم الرحمن) 8(
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  )ب. ر . ح ( :المجموعة الداللية الثانية
 يحاربون –حارب  –الحرب : ألفاظ هذه المجموعة

، فة كأنها حرب، هذا قـول السـيرافي  ، أنثى وأصلها الصنقيض السلم: الحرب: حرب      
حربتـه  : ، يقالوأصل مادته يدل على السلب" )1(ألنها في األصل مصدر" وتصغيرها حريب

  .)2(أي سلبه حرباً ؛قد حرب ماله، ماله
  .)3(قد تذكر على معنى القتال ،ومؤنثة ،ين فئتينالقتال ب: الحرب

  :قال زهير بن أبي سلمى
    وذُقتم إال ما علمتم المرجمِ    ما الحرب 4( وما هو عنها بالحديث(  

  
  :الحرب

  :في القرآن الكريم بمعنى الكفر والضاللة في أربعة مواضع  منها) لحرب ا( ورد لفظ      
شركون شـركهم  أي حتى يترك أهل الحرب وهم الم ؛)�me����d��c��bf��l )5 :قال تعالى

الظاهر أن ضرب الرقاب وهو القتل معنياً بشد الوثاق وقت حصـول  ، ومعاصيهم بأن يسلموا
�m��f��e��d��c��b :تعـالى  وقد جاء هذا اللفظ بمعنى القتال كما في قوله )6(اإلثخان

��k��j��i��h���gl)7(أي في القتال ؛.  
 �mÚ��à��ß��Þ��Ý��Ü��������Ûá���å��ä��ã��âæ����ê��é��è��çl:وفي قوله تعالى

أي كلما أرادوا حرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم وإثارة شـرعية ردهـم اهللا سـبحانه     ؛)8(
، ا، أو كلمـا أرادوا حـرب أحـد غُلبـو    كفى بهم عنه شرهم، ع بينهم منازعةوتعالى بأن أوق
  .)9()ناراً(أو صفة  )أوقدوا(والحرب صلة 

                                                 
  .)ب. ر. ح(مادة  :لمعجم الوسيطاوانظر  ) ب. ر.  ح( مادة  :لسان العرب )1(
ه 1420 ،بيـروت  –دار الجبل ،  نتحقيق عبد السالم هارو، مقاييس اللغة ) : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا(ابن فارس  )2(
بيروت  -مؤسسة الرسالة، القاموس المحيط  :)ب مجد الدين محمد يعقو( وانظر الفيروز أبادي ، ) ب.  ر.  ح( مادة ، م 1999 =
  ).ب. ر . ح (مادة  ،م 2003=ه1424 ، 7ط
. ر. ح( ط مـادة  .  )ت. د ( ،)ط.د( ،القاهرة  –دار الفكر العربي ، معجم األلفاظ واألعالم القرآنية : محمد إسماعيل إبراهيم  )3(

  ). ب
  .128م ، ص  1984 = هـ 1404 )ط.د(اض،الري –لعرب، دار المريخ امعلقات : بدوي طبانة. د) 4(
  .4 :محمد آيةسورة  )5(
تحقيق الشيخ عادل أحمد عبـد الموجـود   ، البحر المحيط ):  محمد بن يوسف الشهير بابي حيان األندلسي( أبو حيان األندلسي ) 6(

  .8/75جم، م 2001 =ه 1422،  1ط، لبنان  ،بيروت  - والشيخ علي محمد عوض دار الكتب العلمية
  .57 :األنفال آيةسورة ) 7(
  .64 :سورة المائدة آية )8(
  .275/  1م :أنوار التنزيل )9(
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بحار: 
m��A :في قوله تعالى بمعنى قاتََل في موضعِ واحد )حارب(ل الماضي ورد لفظ الفع     

O��N��M��L��K�����J��I��H���G��F��E��D��C��BP���l )1(؛ 
  .)2(أي بمعنى قاتل

  
  : يحاربون

 :في قوله تعالى بمعنى يعصون في موضعٍ واحد في القرآن الكريم) حاربوني(ورد لفظ       
�m��t���s��r��q��p��o��n��m��l���kl )3(.  

  .)4(فذهب الجمهور إلى أنها نزلت في العرينيين ،اختلف الناس في سبب نزول هذه اآلية
إنها نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطـع  : والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ويقول مالك

ء اهللا ، فغير بنفسه العزيزة عن يحاربون أوليا: نىالمع. )5(الطريق ويسعى في األرض بالفساد
  .)7(ة والمخالفة المضاد المحاربة هي: ويقول ابن كثير، )6(أوليائه إكباراً إلذايتهم

، فإننـا  حقيقة جِهاد األعداء هي الكلمة األساسية للداللة على) حرب(على الرغم من أن كلمة 
المواجهة  ياقات التي تحتمت فيهاإال في الس نالحظ أن القرآن الكريم لم يستخدمها بهذا المعنى

  .مع األعداء

                                                 
  .107 :سورة التوبة آية )1(
البكـري ،   قمختصر تفسير ابن كثير، اختصره أحمد عبدا لراز) : الحافظ عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن عمر( ابن كثير  )2(

  819/  2جمم ، 2002=ه1422،  2دار السالم ، ط
  .33سورة المائدة  )3(
فبعثهم النبي عليه الصالة والسالم في  ،ثم مرضوا من جو المدينة ،وأظهروا اإلسالم ،هم ناس جاءوا إلى رسول اهللا: ينيالعرين  )4(

فبعـث   - يه وسـلم صلى اهللا عل - فبلغ ذلك الرسول ،وساقوا اإلبل ،ارها، فقتلوا الراعيببألبانها وأو اوليتداو ؛بل خارج المدينةإفي 
مراجعة عبـد اهللا  فتح البيان، : )صديق بن حسن بن علي الحسيني ( وانظر القنوجي . وعاقبهم بما هو معلوم  ،وأحضرهم ،وراءهم

  .405/  3م ، ج1989=ه  1410، )ط.د(قطر ،  -بن إبراهيم األنصاري ،دار إحياء التراث اإلسالمي 
  .405/ 3ج :فتح البيان )5(
  .435/ 7ج :كام القرآنالجامع ألح )6(
  250/ 1جم :مختصر تفسير ابن كثير )7(
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  )ل. ت . ق ( المجموعة الداللية الثالثة
  .قاتل –قوتل  –يقاتلون  -يقاتَل  –ل اتَقَ –القتال : ألفاظ هذه المجموعة

، )1(، تحرى القتـل روح عن الجسد كالموت، والمقاتلة، والمحاربةإزالة ال: وأصل القتل      
يقال  )2(قتله قتالً، وأقتلتُ فالنا؛ أي عرضته للقتل: ٍل وإماتة، ويقالعلى إذال وأصل مادته يدل

قوم الذين ال: والمقاتلة بكسر التاء، وهو من كالم العرب ،القتاُل وقد قاتلته قتاالً وقيتاالً: المقاتلة
  . )3(العدو: ، والقتل بالكسريصلحون للقتال

  
  :القتال
  :منها على سبيل المثال في ثالثة عشر موضعاً معنى الحربب) القتال(ورد لفظ      

ــالى ــال تع �m_��^��]��\��[��Z��Y��X���W`�����f��e��d��c��b��a :ق
m��l��k���j��i��h��gn��v��u��t���s��r��q������p��ow����y��x

zl )4(  أقم لنا أميراً واجعلـه   ،وهو من نسل هارون ،أي حين قال لنبيهم شمعون؛
أخشى أن يفرض عليكم القتـال ثـم ال   : قاتل معه األعداء في سبيل اهللا، قال لهم نبيهملنقائداً 

 �mt��s��r���q��p��ou��l: قال تعـالى  )5(.تقاتلوا عدوكم ، وتجنبوا عن لقائه
)6(، ضهم على الجهادأي ح،)ثْ متبعي ؛قال الطبري في تفسير هذه اآلية )7ومصـدقيك   كأي ح

وقال ابـن   )8(.حق على قتال من أدبر وتولى عن الحق من المشركينعلى ما جئتهم به من ال
أي ؛)10( �mt��s��r��qu���l :وفي قوله تعالى ،)9(أي حثَّهم على مواجهة األعداء: كثير

ونصر ، بل كفى اهللا وحده، هم عن بالدهملم يحتاجوا إلى مواجهة األعداء ومنازلتهم حتى يجلو
  .)11(من المالئكة والريح التي بعثها عليهموذلك بجنود  ،وأعز جنده ،عبده

                                                 
  ). ل.  ت. ق( ، مادة ) ت .د ( ،بيروت -، دار الفكرمعجم مفردات ألفاظ القرآن ، تحقيق نديم مرعشلي: الراغب األصفهاني )1(
  ). ل. ت. ق ( مادة :ةمقاييس اللغ  )2(
المسمى تاج اهللا وصحاح العربية ، تحقيق شهاب الدين أبـو عمـر ، دار    الصحاح): نصر إسماعيل بن حماد  وأب(  يالجوهر  )3(

  ).ل. ت. ق ( ، مادة 2ج م،1998= 1418،)ط،د( ،العرب
  .246آية : سورة البقرة  )4(
  .240/ 1جم :مختصر تفسير ابن كثير  )5(
  .65آية : سورة األنفال  )6(
  .482/  6ج :الجامع ألحكام القرآن  )7(
  .63/  4جم :في تأويل القرآن جامع البيان  )8(
= ه 1421، 1مكتبة أوالد الشيخ للتـراث، ط  –، تحقيق السيد محمود وآخرون، مؤسسة قرطبة تفسير القرآن العظيم: ابن كثير  )9(

  .391/  2ج، مم2001
  .25:سور األحزاب آية  )10(
  .172/  6جم :جامع البيان )11(
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نزلت هذه اآلية في قوم من أصحاب رسول  )m������j���i��h��g��f������e��dl)1 :قال تعالى
وكانوا يسألون أن يفرض علـيهم  ، وصدقوه قبل أن يفرض عليهم الجهاد ،كانوا قد آمنوا ،اهللا

  .)2(الجهاد
  : قاتَل
  : بمعنى حارب في تسعة مواضع منها في القرآن الكريم )قاتل(ورد لفظ الفعل الماضي     

ــالى  ــال تع {��~�����¡��¢�����£��¤���������¥��¦��§����¨��©���m��¯���®��¬��«��ª :ق
°±��´��³��²l )3(،  أي كثير من األنبياء السابقين قاتل معهم في سبيل اهللا إلعالء

`���m��b���a :قال تعالى  .)4(إلعالء كلمة جماعات في أحوج األوقات فما وهنوا وال ضعفوا

g��f���e��d��c��bl)5(،  ينأي ينهاكم اهللا عن مواالة ومحبة من قاتلوكم في الـد)قـال   .)6
فإن من  ،ي هذه اآلية دعاء عليهم بالهالكفف، )m£���¢¤��¦��¥l )7 :تعالى

  .)8(أو تعجب من شناعة قولهم ،من قاتله اهللا هلك
  :يقاتلون -يقاتل 

بمعنى يحارب في ستة وعشرين موضعا ) يقاتلون –يقاتل (فعل المضارع ورد لفظ ال        
  :منها على سبيل المثاًل

؛ أي من يقاتل )m��Ã�������Ï����Î��Í��Ì��Ë���Ê��É��È��Ç����Æ��Å��Äl )9 :قال تعالى
 أو، فيقتلـه أعـداء اهللا  : يقول ،قتلأعداء اهللا في –في طلب إقامة دين اهللا وإعالء كلمة اهللا  –

    .)10(يغلبهم فيظفر بهم
ن إلعزاز ديـن اهللا  أي يجاهدو ؛)�m²��¹���¸��¶��µ��´��³º��l�)11: قال تعالى

  .)12(بموتهم ةأي في حالتي الظفر باألعداء بقتلهم أو االستشهاد في المعركوإعالء كلمته؛ 

                                                 
  .77 :سورة النساء آية )1(
  .508/  2جم :جامع البيان) 2(
  .146 :سورة آل عمران آية )3(
  .35/ 4ج، م 1969=ه1389 ،6ط، التفسيرار د، التفسير الواضح :محمد محمود حجازي. د) 4(
  .9 :سورة الممتحنة آية) 5(
  .29/  8ج، المرجع السابق ) 6(
  .30سورة التوبة آية ) 7(
  .402/  1جم :أنوار التنزيل) 8(
  .74سورة النساء آية  )9(
  .505/  2مج: امع البيان في تأويل القرآنج )10(
 111: سورة التوبة من اآلية ) 11(

 .564/ 1م ، مج1981=ه 1402،  5ط، بيروت  –دار القرآن الكريم ، صفوة التفاسير : محمد علي الصابوني  )12(
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  :قوتل
ـ  )لقوت( ورد لفظ الفعل الماضي المبني للمجهول      عين نـذكر  في القرآن الكريم في موض

  :على سبيل المثال
الذين كفروا مـن   ميقولون إلخوانه) �m������u��t��s��r��q��p��ol)1: قال تعالى

وإن قاتلكم محمد صلى اهللا عليه وسلم ومن معـه لننصـرنكم    ،أهل الكتاب يعني بني النضير
  .)2(معشر بني النضير عليهم

  
  :لونيقاتَ

 موضع واحـد فـي   فيبمعنى يجاهدون ) يقاتلون(مضارع المبني للمجهول ورد الفعل ال     
هذه أول آية نزلت فـي  : قال ابن عباس . )�mE��D��C��B��AF��l)3 :قوله تعالى

  .)4(واستدل بهذه اآلية بعضهم أن هذه السورة مدنية، الجهاد 
  

  :قاتل
نذكر  قرآن الكريم بمعنى جاهدوا في أربعة عشر موضعاًفي ال) قاتل(ورد لفظ فعل األمر    
  :منها

والمعنى؛ أي ال تـدع جهـاد العـدو     )�m£�����¢��¡�����~��}��|��{¤��l)5 :قال تعالى
  . )6(ولو وحدك ألنه وعده بالنصر، ن المؤمنينواالنتصار للمستضعفين م

 )�mÈ��Ç�������Æ��Å��Ä��Ã��Â��ÁÉ��Î��Í��Ì��Ë����Êl )7 :قال تعالى
قاتل مـن  ما نزلت كان رسول صلى اهللا علي وسلم يفل، أول آية نزلت في القتال بالمدينةهذه 
جاهـدوا   ؛ أي)قاتلوا في سـبيل اهللا ( )8(حتى نزلت سورة براءة، ويكف عمن كف عنه، قاتله

  .)9(إلعالء كلمته وإعزاز دينه
  

                                                 
  .11: سورة الحشر من اآلية) 1(
  .262/  7جم: جامع البيان) 2(
  .39: سورة الحج آية) 3(
  .1195/  2جم: ر تفسير ابن كثيرمختص) 4(
  .84 :سورة النساء من اآلية) 5(
  .481/  6ج :الجامع ألحكام القرآن) 6(
  .190 :سورة البقرة من اآلية) 7(
  .182/  1جم: مختصر تفسير ابن كثير ) 8(
  .10/  1جم، أنوار التنزيل  )9(



18 
 

  )س. أ . ب (: المجموعة الداللية الرابعة
  البأس: ألفاظ هذه المجموعة

البأس الحرب ثم كثر : وقال ابن سيده  ،الشدة في الحرب: والبأس ، العذاب : البأس          
صل وأ، )1(الشدة: البأس: قال ابن األعرابي، أي ال خوف وال بأس؛، حتى قيل ال بأس عليك 

  .)2(مادته يدل على الشدة
الشـدة  : الشدة بالعذاب والبأس: البأس  –الشدة  –البأساء  –البْأس : وفي تأويل مشكل القرآن

  .)3(بالقتال
  

  :البْأس
فـي خمسـة    بمعنى الحرب أو القتال ومجاهدة العدو ورد لفظ البأس في القرآن الكريم      

  :مواضع
  .)m��o��n��m��l��k��jp��s���r��qt��w��v��ul)4 :قال تعالى

الً ويـورد أقـوا  ، حالة القتال ومجاهدة العـدو  افي تفسيره لآلية الكريمة إنه: يقول أبو حيان
اء النحافة فـي  وأن الضر، فأكثرهم على أن البأساء هي الفقر، بأساء والضراءللمفسرين في ال

 ،ثم الصبر على القتـال ، وهو أشد من الفقر، والضراء المرض، القتال: وقيل البأساء، الجسد
  .)5(وهو أشد من الفقر والمرض

ـ  : ، يقول البيضاوي)�m§���¯��®��¬��«��ª��©��¨°�l)6: تعالى وفي قوله ة إن هـذه اآلي
  .فنزلت هذه اآلية ،حين دعا رسول اهللا في بدر الصغرى فكره بعضهم ،نزلت في بدر

أي بتحريضك إياهم علـى   ؛)7(يعني قريشاً �m§���¯��®��¬��«��ª��©��¨°��l: قال تعالى
  .)8(القتال تنبعث همم على مناجزة األعداء

                                                 
  ) .س. أ . ب (الوسيط مادة  وانظر المعجم) . س . أ. ب( مادة  :لسان العرب) 1(
  .)س .أ . ب( مادة  :مقاييس اللغة) 2(
 =ه1393،  2ط،  القاهرة -دار التراث، شرحه السيد أحمد صقر  ،تأويل مشكل القرآن): أبو محمد عبد اهللا بن مسلم(ابن قتيبة ) 3(

  .505ص  ،م 1973 =ه1393
  .177 :سورة البقرة آية) 4(
، طهران –مكتبة جعفري ، لدر المنثور في التفسير بالمأثورا) : ن بن أبي بكر الحافظ جالل الدين عبد الرحم( اإلمام السيوطي ) 5(

  .10/  2 جلبحر المحيط، ماوانظر أيضاً    172/ 1 دار الكتب العراقية،، طهران
  .84: النساء آيةسورة ) 6(
  .7/  2جم :أنوار التنزيل وأسرار التأويل )7(
  .430/ 1جم :مختصر تفسير ابن كثير) 8(
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يقول أبـو   )2(القتل جاءت هنا بمعنى )�m¬��«����ª��©®��l)1 ولفظة البأس في قوله تعالى
  .)4(m��z��y��x��w��vl :وفي قوله تعالى )3(الشدة من قتل غيره) البأس: (حيان

يخبر اهللا عز وجل عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم عن شـهود الحـرب   : يقول ابن كثير
 ما نحن فيه مـن  إلى: أي ؛)إلينا هلُم(حابهم وعشائرهم وخلطائهم أي أص ؛والقائلين إلخوانهم
  .)5( ال يأتُون البْأس إال قليالًوهم مع ذلك ، والثماراإلقامة في الظالل 
والبأس فـي  ، ) 6(أي الحرب والقتال وأصل معناه الشدة؛ "ال يأتون البأس" :وفي روح المعاني

أي  ؛الحـرب  جاءت بمعنى )m��M���L��K���J��I��H���G�����F��EN���l)7 :قوله تعالى
  .)8(فة قوم مسيلمة وأهل الردةستدعون إلى حرب بني حني

نجد أنها جـاءت بمعنـى   ) البأس(من خالل السياقات القرآنية المتعددة التي وردت فيها لفظة 
وبمعنى الضيق والشدة وهذا من ، القتال في بعض المواضع وبمعنى الحرب في مواضع أخرى

  .التوسع الداللي لهذه للكلمة
  

                                                 
  65 :ام آيةاألنعسورة ) 1(
  181/  2جأنوار التنزيل ، م) 2(
  156/  4جالبحر المحيط ، م) 3(
  18 :األحزاب آيةسورة ) 4(
  . 234/  6جم ،تفسير القرآن العظيم)  5(
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسـبع المثـاني ، دار   : )اب الدين محمود األلوسي البغداديالفضل شه وأب(  األلوسي) 6(

  .248/  21ج،  )ط.د(،)ط.د( بيروت ، لبنان ، –الفكر 
  16 :سورة الفتح آية) 7(
  .545/  3 ج: الكشاف) 8(
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  )   ا. ز . غ ( :المجموعة الداللية الخامسة
  ىغُز: ألفاظ هذه المجموعة

والغـزوة   ،وغزوت فالناً أغزوه غزواً ،غزا الشيء غزواً، أراده وطلبه: جاء في اللسان     
. غـزوت العـدو غـزواً   يقال  ،)1(نتهابهالسير إلى قتال العدو وا: الغزو. ...ما غَزى وطلب 

و أغزيت  ،و غزاء، و غَزِي ، وغزي، ورحل غازٍ والجمع غُزاة ، والنسبة إلى الغزو غزوى
  .)2(أي جهزته للغزو ً؛فالنا

  
  :غُزى

موضـع   فـي بمعنى الخارجين لمحاربة العدو في القرآن الكريم  )غُزى(لقد ورد لفظ         
¶��¸��m������Å��Ä��Ã��Â��������Á��À��¿������¾��½��¼��»��º��������¹ :قوله تعالىفي  واحد
���Æl)3( ينهى اهللا تعالى عباده المـؤمنين مـن مشـابهة    : ي تفسير هذه اآليةقال ابن كثير ف

 ،والدال عليه قولهم فمن إخوانهم الذين ماتوا في األسفار والحروب ،الكفار في اعتقادهم الفاسد
  .)4(لو تركوا ذلك لما أصابهم الموت والقتل

والقيـاس   ،غـازٍ  وهو جمع ،ذهب الجمهور على تشديد الزاي) أو كانوا غُزى: (وقوله تعالى
ويقرأ بالتخفيف وفيـه   ،حمالً على الصحيح ى وزن فُعللكن جاء عل، غزاة كقاضي وقضاة 

فحذف إحـدى الـزايين    ،أنه أراد قراءة الجماعة -والثاني  ،أن أصله غزاة -األول : وجهان
  .)5(كراهة للتضعيف

الجهاد من طلـب العـدو   للداللة على الجهاد ومواجهة األعداء لما في ) غزى(فاستخدام لفظ 
  .وأخذ ما معه

  

                                                 
  ).ا . ز . غ (  مادة :وأنظر مفردات ألفاظ القرآن،  )ا . ز . غ  ( مادة :لسان العرب )1(
  ).ا . ز .  غ ( مادة : الصحاح في اللغة )2(
  .156 :سورة آل عمران آية) 3(
  .105/  1جم  :آن العظيمتفسير القر) 4(
 ،)ت. د (  ،)ط.د(، القاهرة –مكتبة العودة ، التبيان في إعراب القرآن  :)البقاء عبد اهللا بن الحسين بن عبد اهللا  أبو( العكبري )  5(

  .155 /1ج ،)ت
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  ) ى. ق . ل ( :المجموعة الداللية السادسة
  الْتَقَى –لَقيتُم : ألفاظ هذه المجموعة

 ،اللقاء نقيض الحجاب، مصدر قذيت تقذي ، لقي ولقاة مثل قذى وقُذاة : جاء في اللسان      
  . وقد لُقَي، رجل ملقو به لقوة –لقي  )1(وهو في الشر أكثر ،لقاء يكون ذلك في الخير والشر

ل منهمـا  استقبل ك: التقيا ،)2(لُقياناً و القيته، و لقياناً، بوزن هدى ولقى، ولقيته لقاء ولقياً ولُقياً
  .)3(والتقى الرجالن، والتقى الجيشان، التقى الجمعان: يقال، صاحبه

  
تُملَقَي :  
فـي ثالثـة    بمعنى التقابل للقتال ومواجهة العدو مفي القرآن الكري) لَقيتُم(ورد هذا الفظ      

  : منها مواضع
  .)m´��³��²��±��°���¯��®��¬��«��ª��©l )4 :قال تعالى

واقتراب بعضهم ، الرجالفي صف القتال وتزاحم  )5(زاحفون إلى بعضكم البعض أي أنتم وهم
  .)6(بعضهم من بعض

 :التقى
  :منها مواضعفي القرآن الكريم في خمسة ) الْتَقى(ورد لفظ      

¤���¥��¦���§��¨��©���m��±��°����¯��®��¬���«��ª :قال تعـالى 

³��²´��¹��¸���¶��µl )7(فقلل اهللا عدوكم ،؛ أي التقيتم في المعركة)قال . )8

أي طـائفتين   )�mu��t��s��r��q���p��ov����{��z��y��x��wl )9: قال تعالى
  .)10(تقابلتا للقتال

  

                                                 
  ).ى. ق. ل(مادة  :لسان العرب  )1(
 مـادة  ،م1992 = 1412،  1بيـروت ، ط  -ر ، دار صادأساس البالغة : )ر اهللا أبى القاسم محمد بن عمر جا( الزمخشري   )2(
  ).ي.ق.ل(
  ).ى . ق . ل ( مادة  :المعجم الوسيط )3(
  .15: سورة األنفال آية) 4(
،  م 2002 =ه  1423،  1دمنهـور ، ط  –أيسر التفاسير لكالم العلى الكبيـر ، مكتبـة المدينـة    : )أبو بكر جابر( الجزائري) 5(

  .445ص
  .317ص :، انظر أيضا تيسير الكريم الرحمن 8/  2جم :كثير مختصر تفسير ابن) 6(
  .44 :سورة األنفال آية ) 7(
  .507/ 1مج : مختصر تفسير ابن كثير )8(
  .13:سورة آل عمران آية ) 9(
  .153/  1جم: مختصر تفسير ابن كثير) 10(
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جموعة التي وردت في القرآن الكريم قد بلغت ثمانية عشر نخلص مما سبق أن ألفاظ هذه الم
  :توزعت في الجدول على النحو اآلتي، تكررت في مائة وثماني عشرة آية ،لفظاً

  وروده في القرآن الكريم  عدد مرات وروده  اللفظ  مسلسل

: الحج آية ، 52:الفرقان آية ، 24: التوبة آية   4  جهاد  1
  60: الممتحنة آية ، 78

  4  )المجاهدين(جاهدون الم  2
محمد آية ، ) مرات  3مكرر (95: النساء آية 

 :31  

  13  جاهد  3

، 142: آل عمران آية، 218: البقرة آية 
، 16: التوبة آية ، 75، 74، 72: األنفال آية 

العنكبوت ، 110: النحل آية ، 88، 20، 19
  81، 44، 15: الحجرات آية ، 69، 6: آية 

  5  يجاهد  4
الصف آية ، 54: المائدة آية ، 44: ة التوبة آي

  6: العنكبوت آية ، 11: 

  7  جاهد  5
،  35: المائدة آية ، 86، 73، 41: التوبة آية 

الحج آية ، 52: الفرقان آية ، 9: التحريم آية 
 :78  

المائدة ، 57: األنفال آية ، 279: البقرة آية   4  الحرب  6
  4:محمد آية ، 64: آية

  107: آية  التوبة  1  حارب  7
  33: المائدة آية   1  يحاربون  8

  13  القتال  9
، )مكرر مرتين (217، 216: البقرة آية 

، 65، 16: األنفال آية ، ) مكرر مرتين (246
  20: محمد آية ، 25: األحزاب آية 

  9  قاتََل  10

، 146: آل عمران آية ، 191: البقرة آية 
، 22: الفتح آية ، 30: التوبة آية ، 195

المنافقون آية ، ) مكرر مرتين(10:ديد آية الح
  20: األحزاب آية ، 4: 

  26  يقاتل  11

، ) مكرر مرتين(191، 190: البقرة آية 
آل عمران ، ) مرات  10مكرر (246، 217

مكرر (74: النساء آية ، 111، 13: آية 
) مرات  3مكرر (90، 75، ) مرتين 

المزمل ، 4: الصف آية ، 8: الممتحنة آية 
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  14: الحشر آية ، 20:  آية
 

  وروده في القرآن الكريم  عدد مرات وروده  اللفظ  مسلسل
  12، 11: الحشر آية   2  قُوتل  12
  39: الحج آية   1  يقاتلون  13

  14  قاتل  14

آل عمران آية ، 244، 193، 90: البقرة آية 
: التوبة آية ، 76، 84: النساء آية ، 167: 
، 39: آية  األنفال، 123، 36، 29، 14، 12

  9: الحجرات آية 

األنفال ، 84: النساء آية ، 177: البقرة آية   5  البأس  15
  16: الفتح آية ، 18: األحزاب آية ، 39، آية 

  156: البقرة آية   1  غزى  16
  4: محمد آية ، 45، 15: األنفال آية   3  لقيتم  17

  5  التقى  18
، 13: آل عمران آية ، 44، 41: األنفال آية 

55، 166  
  18  118    
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  األلفاظ الدالة على أسباب الجهاد: المبحث الثاني
 

  ) ا. د . ع ( :المجموعة الداللية األولى
  اعتَدوا –تَعتَدوا  –اعتَدى : ألفاظ هذه المجموعة

  
قال . ومنه العدوان : قال ابن فارس  .)1(الظلم وتجاوز الحد: االعتداء والتعدي والعدوان      

واالعتداء مشتق من ، الظلم الصراح : العدوان : والتعدي قال ، واالعتداء ، ءالعدا: قال كذلك
   )2(العدوان

  
  :اعتَدى
�m��z��������y��������x����������������w :في قوله تعالى بمعنى الظلم وتجاوز الحد  وردت هذه اللفظة       

|��{}��f��e��d��c��b����a��`��_��~g���n���m��l��k��j��i��hl 
، رسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابهال اآلية الكريمة في صلح الحديبية لما صد نزلتقد  )3(

، فلما كان العام المقبل تجهز هو أصـحابه ، ثم صالحه المشركون على أن يرجع عامه المقبل 
 وكره ،وأن يصدوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم، وخافوا أال تفي قريش بذلك، لعمرة القضاء

إن  ":فسـيره ، ويقول البيضـاوي فـي ت  )4(فأنزل هذه اآلية، لصحابة قتالهم في الشهر الحراما
والثانيـة   ،والفاء األولـى للتعقيـب   ،وينعكس األمر عليكم ،تعرضتم للمنتهين صرتم ظالمين

 فإنه تعـالى ال  ،ا بقتالهمووال تبدؤ ،قاتلكم من الكفار نأي قاتلوا إلعالء دين اهللا م" ؛)5("للجزاء
بقتال غيرهم  ية تشير إلى أن المسلمين ال يبدأونوعلى هذا فهذه اآل ،)6("يحب من ظلم واعتدى

وتوضح الضابط األعظم الذي وضعه القـرآن الكـريم عنـد     –غيرهم إال من اعتدى عليهم 
صـورة   ةفال يجوز االعتداء بأي وجه من الوجوه أو بأي –مواجهة األعداء أو قبل مواجهتهم 

ن قتـل  التي يحدث فيها تجاوز للحد م أمء التي تستند إلى مبرر شرعي من صور الجهاد سوا
  .األبرياء واألطفال والنساء

وقد جاء هذا اللفظ فـي   ،والذي يهم البحث هنا أن لفظ االعتداء معناه العام الظلم وتجاوز الحد
  .المعجمي ىالسياق القرآني يحمل نفس المعن

                                                 
  ). 1. د . ع ( مادة  :لسان العرب )1(
  ). 1. د . ع  (مادة  :مقاييس اللغة )2(
  .194: سورة البقرة آية  )3(
  .77/  2جم :البحر المحيط وانظر،  264/  1 مج: تفسير القرآن العظيم) 4(
  .109/ 1 مج: أنوار التنزيل) 5(
  .126/  1جم :صفوة التفاسير) 6(
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 :تَعتَدوا

فـي  بمعنى تَظْلموا وتَتَعدوا حـدود اهللا  في القرآن الكريم ) تَدواتَع(، ورد الفعل المضارع     
  :نورد بعضها خمسة مواضع

أول آية نزلـت فـي   وهي  ،)�mÈ��Ç�������Æ��Å��Ä��Ã��Â��ÁÉ��l )1 :قال تعالى
ويكف عمـن  ، ى اهللا عليه وسلم يقاتل من قاتلهولما نزلت كان رسول اهللا صل، القتال بالمدينة
ــه ــف عن ــ )2(ك ــالىق m����¼��»����º��¹��¸��¶��µ��´��³��²: ال تع

½¾l)3(،  ال يحملنكم بعض قوم كانوا قد صدوكم عـن المسـجد الحـرام أن تعتـدوا     أي
  .)4(عليهم

  
  :اعتدوا
~��_���m :تعالى موضعٍ واحد في قولهفي القرآن الكريم في ) اعتدوا(ورد فعل األمر      

f��e��d��c��b����a��`g��l)5( عدل حتى بالمشركينأمر بال)6(.  
  

  ) ض. ر . ح ( :المجموعة الداللية الثانية

 حرض: ألفاظ هذه المجموعة

، التحريض على القتال: وهريقال الج. التخصيص: التحريض: حرض: جاء في اللسان     
يقال حارض فالن على فالن على العمـل وواكـب   : وقال اللحياني.... اإلحماء عليه الحثّ و
  .)7( اظب وواجب عليه إذا داوم القتالعليه وو

  

                                                 
  .190: سورة البقرة آية ) 1(
  .182/  1م :مختصر تفسير ابن كثير) 2(
  .2: سورة المائدة آية ) 3(
  226/  1جم :فاسيرصفوة الت) 4(
  .194: سورة البقرة آية ) 5(
  .184/  1جم :مختصر تفسير ابن كثير) 6(
مـادة   :لصـحاح فـي اللغـة   و ا، ) ض.ر. ح(  مـادة  :معجم مفردات ألفاظ القرآن انظر) . ض. ر . ح (مادة : لسان العرب) 7(
  .)ض.ر.ح(
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 :)1(حرض
  :بمعنى الحث على القتال في موضعين في القرآن الكريم) حرض(ورد لفظ        

��°¨��©���m£�����¢��¡�����~��}��|��{¤��¦��¥§���¯��®��¬��«��ª :قال تعالى
��µ��´����³��²��±l )2( ،ـ  : وقد جاء في التفسير الواضح ث علـى  التحـريض للح
  .)3(الشيء بتزيينه والترغيب فيه

روي أن رسـول اهللا  : وعن اآلية الكريمة يقول البيضـاوي  ،)4(المبالغة في الطلب: التحريض
فخرج عليـه   ،صلى اهللا عليه وسلم دعا الناس في بدر الصغرى إلى الخروج فكرهه بعضهم

فاهللا  ،وإن لم يساعده أحد، جهاد فقد أمر اهللا بالتقدم إلى ال، الصالة والسالم ومن معه إال سبعين
  .)5(هو الناصر ال الجنود

أي مـا عليـك فـي شـأنهم إال      ؛)�mt��s��r���q��p��ou����l )6 :قال تعالى
يأمر عبده ورسوله محمد صلى اهللا  ىأن اهللا تعال: جاء في تفسير القرآن العظيم. )7(التحريض

؛ )حرض المـؤمنين : (وقوله ،عليه منه ومن نكل عنه فال، ليه وسلم بأن يباشر القتال بنفسهع
وهـو يسـوي    ،كما قال لهم يوم بـدر ، ورغبهم فيه وشجعهم عنه، القتال أي حرضهم على

  .)8("واألرض تقوموا إلى جنة عرضها السموا" :الصفوف
  

                                                 
ف مراجعة وشـرح  رصشذا العرف في فن ال: الحمالوي  أحمد الشيخانظر ، التكثير ) حرض (الغرض من التضعيف في الفعل) 1(

  24ص، م 1991،  1ط، بيروت ، لبنان ، دار الفكر العربي ، مجر عاصي
  .84:سورة النساء آية   )2(
  . 42/  1التفسير الواضح ، ج  )3(
  .66/ 7ج م، )ت.د(تونس ،  – سحنوندار  ،تفسير التحرير والتنوير : الشيخ محمد الظاهر بن عاشور   )4(
  . 227/ 2مج : أنوار التنزيل  )5(
  .65: سورة األنفال آية  )6(
  .الصفحة نفسها: المرجع السابق  )7(
  .268/  2ج، م:متفسير القرآن العظي  )8(
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  ) ع. ف . د ( :المجموعة الداللية
  ادفَعوا –دفْع : ألفاظ هذه المجموعة

   .)1(الحماية: الدفْع.... ....اإلزالة بقوة : الدفْع
فْعد:  

: قـال تعـالى  : في موضعين بمعنى اإلزالة والحماية  في القرآن الكريم) دفع(ورد لفظ      
m����¨��§��¦���¥��¤��£��¢��¡l )2( وقوله تعالى: �m��[��Z��Y

����b��a��`���_��^��]��\��[l )3 ()فْعأنه : مصدر من دافع دفاعاً والمعنى) د
  .)4(دة المشركين وإذاللهم لفسدت األرضأنه لوال مجاه

  
  :ادفَعوا
�m��K :في قوله تعـالى في موضعٍ واحد القرآن الكريم في ) ادفَعوا(ورد لفظ فعل األمر    

M��LN��W���V���U��T��S��R��Q��P��OX��]��\��[��Z��Y^����a�����`��_
d��c��be��k��j������i��h��g��fl������p���o��n��ml )5( .ل ابن كثير في يقو
لذين رجعوا معه فـي  بن أبي سلول ا هللا ية الكريمة يعني بذلك أصحاب عبدفي تفسير هذه اآل

ولهـذا   ،فاتبعهم رجال من المؤمنين يحرضونهم على اإلتيان والقتال والمساعدة، أثناء الطريق
  .)6()ادفعوا( :قالوا

  

                                                 
، بيـروت  -مؤسسة الرسالة  ،زهير سلطان. د المجمل في اللغة تحقيق: بن فارس وانظر ا، )ع. ف . د (مادة : لسان العرب  )1(
  ).ع.ف.د(مادة ، م1986= هـ  1406 ،2ط
  .251: سورة البقرة آية   )2(
  .40: سورة الحج آية   )3(
 –دار الكتب العلمية ، أحمد فريد المزيوي: تحقيق ، في القراءات السبع  الحجة: ) أبو عبد اهللا الحسين بن أحمد( ابن خالويه    )4(
  .45ص م،1999= ه 1420 2بيروت، ط –
  .167: آية  سورة آل عمران  )5(
  .2/112مج : تفسير القرآن العظيم  )6(
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  ) د. د . ص ( :المجموعة الداللية الرابعة
  يصدون –صدوكم : عةألفاظ هذه المجمو

     اإلعراض والصدوف: دالص ،دصوي  دّعنه يص صد قال.... أعرض . اً وصدوداًصدوي :
داً؛ ه عنص1(أي صرفه ومنعه األمر صد(.  

  
  :صدوكم
: قـال تعـالى  : في موضـعين  بمعنى المنع في القرآن الكريم) صدوكم(ورد هذا اللفظ       

m����X��W���V��������\��[��Z��Yl )2( أي هم كفار قريش المعتـدون الـذين   ؛
ومنعوا المؤمنين من دخول المسجد الحرام ألداء مناسك العمـرة عـام   ، كفروا باهللا ورسوله

  .)3(الحديبية
 :   يصدون

�m��A: بمعنى يمنعون في موضعٍ واحد في  قوله تعـالى ) يصدون(وردت هذه اللفظة       

�E��D��C��B�M��L��K��J���I��H��G��FN�����R��Q��P��O

U��T��S�Vl)4( حيث يقـول أي لـم   ، يصدون بمعنى يمنعون:" ييقول الواحد
 ،بالمسجد الحـرام  يمنعون النبي والمؤمنين أن يطوفوا أي"، وهم يصدون ،يعذبهم اهللا بالسيف

  .)5("واألنصار ونوالمقصود هنا المهاجر" ،أولياؤه إال المتقون إن ،أولياءه واوما كان

                                                 
مـادة  : معجم األلفاظ واألعالم القرآنيـة  ، و) د. ص ( مادة  :مفردات ألفاظ القرآن وانظر)  د. د . ص ( مادة  :لسان العرب  )1(
  .)د . د .  ص(
  .25: سورة الفتح آية   )2(
  .225/  3ج :صفوة التفاسير  )3(
  .34 :ةسورة األنفال آي  )4(
 ،ه1415،  1ط، بيـروت   -دمشـق   -القلـم  دار ،  يتحقيق صفوان عـدنان داو ود ): أبو الحسن علي بن أحمد( يالواحد  )5(
  .106/ 4جم :تفسير القرآن العظيم وانظر   1/439ج
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، ألفاظ ةنخلص مما سبق أن ألفاظ هذه المجموعة التي وردت في القرآن الكريم قد بلغت ثماني
  :توزعت  في الجدول على النحو اآلتي، تكررت في خمس عشرة آية

  وروده في القرآن الكريم  عدد مرات وروده  اللفظ  مسلسل
  194: البقرة آية   1  اعتَدى  1

  5  تََعتدوا  2
المائدة ، 112: آل عمران آية ، 190، 6: قرة آية الب

  78، 2: آية 
  194: البقرة آية   1  اعتدوا  3
  65: األنفال آية ،  84: النساء آية   2  حرض  4
  40: الحج آية ، 251:البقرة آية   2  دفْع  5
  176: آية آل عمران آية   1  ادفَعوا  6
  2: المائدة آية ، 25: الفتح آية   2  صدكم  7
  34: األنفال آية   1  يصدون  8

  8  15    
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  األلفاظ الدالة على األطراف المتقاتلة: المبحث الثالث
  

  )   د. ن . ج ( :المجموعة الداللية األولى
  جنود –جنْد : ألفاظ هذه المجموعة

العسـكر  : والجنـد  –األنصار  –الجند األعوان ، الجند معرف –جند : جاء في اللسان       
أي  األرض  ؛ة من الجنـد بالغلظ يقال للعسكر الجند اعتباراً: وقال الراغب  ،)1(لجمع أجنادوا

الجيم والنون والـدال  : وقال ابن فارس  ،)2(الغليظة التي فيها حجارة ثم يقال لكل مجتمع جند
  .)3(أي أعوانه وأنصاره ؛هم جنده: يقال  ،يدل على التجمع والنصرة

  
  :جنْد

فـي سـبعة    بمعنى األعوان أو العسـكر  في القرآن الكريم) جنْد(جموع القلة  ورد لفظ     
  : نورد بعضها مواضع

يريد مالهم الجيش من الكفـار المنكـرين    )�mµ��´��³��²��±��°l )4 :قال تعالى
 هو حزب عند ذلك مقموع: يقول، ن قتيبة أن لفظ جند بمعنى حزبذكر اب. )5(على رسول اهللا
الذين هم في شقاق سيهزمون  بأن هؤالء الجند المكذبين: كثير ويقول ابن )6(،بذليل من األحزا

  .)7(نويكتبون كما كتب الذين من قبلهم من األحزاب المكذبي ،سيهزمون ويغلبون
  

  : جنُود
  : منها في اثنين وعشرين موضعاً جنديجمعاً لـ  )جنود( جموع الكثرةورد لفظ     

  ي خرج بالجيش وانفصل عن بيت المقدس أ، )�m���D��C��B��Al )8 :قال تعالى

                                                 
  ). د. ن . ج  ( مادة :لسان العرب )1(
  ).د.ن . ج ( مادة  :مفردات ألفاظ القرآن) 2(
  ).د. ن . ج (ادة م :مقاييس اللغة )3(
  .11 :سورة ص آية )4(
  .3/362ج  :الكشاف) 5(
  .351ص  :تأويل مشكل القرآن )6(
  .3/91مج  :مختصر تفسير ابن كثير )7(
  .249: سورة البقرة من اآلية   )8(
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أي  لما واجه ؛ )2(�me��d��c��bl :قال تعالى )1(ثمانين ألفاً وكانوا، وجاوزه
�m :قال تعالى. )3(أصحاب جالوت وهم عدد كثير !واجه حزب اإليمان وهم قليل ���g���f��e

m��l��k��j��i��h��gn����s��r��q���p��ol )4(   يقول البيضـاوي فـي ،
يعني األحزاب وهم قريش وغطفان ويهود بني قريظة والنضير وكانوا زهاء : يةتأويل هذه اآل

وجنـوداً لـم   ( :والمراد بالجنود في قوله تعـالى ، فأرسلنا عليهم ريح الصبا ،اثني عشر ألفاً
في هذا السياق بمعنى المالئكة الذين أرسلهم اهللا " الجنود"أي المالئكة فقد جاءت لفظة  ؛)تروها

  .)5(لنصرة عباده المؤمنين سبحانه وتعالى
  

  )ن. ك. ر: (المجموعة الداللية الثانية
  ركن : ألفاظ هذه المجموعة 

والركن الناحية القوية وما يتقـوى  ، وأصل مادته يدل على قوة فركن الشئ جانبه األقوى     
   )6(.والجمع أركان وأركن، به من ملك وجند وغيره

  :ركن 
�m��|�������{��z: د في موضعٍ واحد وذلك في قوله تعالىبمعنى جنو) ركن(ورد لفظ        

���������_�������~��}l )7(  

)8(المجموعة التي معه : وقال ابن زيد ، ؛ أي تعزز بأصحابه )فتولى بركنه(
أي عشيرة قوية ؛ 

�m��Å���Ä��Ã��Â���Á��À: ويستعار الركن للقوة كما في سورة هود في قوله تعالى )9(. تمنعني منكم

�Æ��Å��Ê��É�����È��Çl   ويستعار للجنود كما رأينا في هذه اآلية ؛ ألنه يحصل بهم التقـوى
  )10(. واالعتماد كما يعتمد على الركن في البناء

                                                 
  .158/ 1جم  :صفوة التفاسير  )1(
  .250: سورة البقرة من اآلية   )2(
  .242/  1ج م : مختصر ابن كثير  )3(
  .9 :األحزاب آيةسورة   )4(
  .203/  4ج م :تفسير القرآن العظيم انظر،  334/ 4جم :أنوار التنزيل  )5(
  .ن.ك .مادة ر: لسان العرب )6(
 .39: سورة الذاريات آية )7(

   .239/  4ج: تفسير القرآن العظيم) 8(

 .568ص : أيسر التقارير) 9(

  .ن.ك . ر. مادة، مفردات ألفاظ اللغة )10(
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  ) ب. ز . ح ( :المجموعة الداللية الثالثة
  األحزاب –حزبين  –حزب : ألفاظ هذه المجموعة

(الطائفة: الحزب  ،الصنف من الناس: بالحز، جماعة الناس: الحزب: جاء في اللسان     
11

( 
تعاوناً ، صاروا أحزاباً: يحازب القوم ،اًجعلهم أحزاب) حزبهم(نصره وعاضده : فالنا) حازب(

و الجماعـة فيهـا قـوة     ،األرض الغليظـة الشـديدة  : الحزب ،تحازبوا: تحزب القوم، عليه
(وصالبة

12
(.  

  
  :حزب
 في ثمانية مواضع بمعنى جماعة أو طائفة من الناس ريمفي القرآن الك) حزب(ورد لفظ       
  : منها

أي كل من رضي بوالية ؛ ) �m����Ï��Î��Í��Ì���Ë��Ê��É��È���Ç���Æ��Ål)1 :قال تعالى
   .)2(بوالية اهللا ورسوله والمؤمنين فهو مصلح في الدنيا واآلخرة

  
اع الشيطان أي أولئك هم أتب ؛)�mÓ��Ò��ÑÔ�����Ú��Ù��Ø��×�����Ö��Õl)3 :قال تعالى

أي أتباع الشـيطان   ؛)حزب الشيطان هم الخاسرون: (قوله وفي. الشيطان وأعوانه وأنصاره
  .)4(وجنوده هم الكاملون في الخسران والضاللة

  
  :حزبين

�m��}��|���{��z��y��x��w :وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم في قوله تعـالى     

����~l )5(: الفريقين أدق إلحصاء ا تي ناموها في الكهفلمدة الأي)وقال ابن كثيـر ، )6: 
  .)7(أي المختلفين فيهم ؛لحزبينا
  

                                                 
  .56: آية  ةسورة المائد  )1(
  .538/  1ج م :مختصر تفسير ابن كثير  )2(
  .19: سورة المجادلة من اآلية   )3(
  .343/  3مج : صفوة التفاسير  )4(
  .12: سورة الكهف آية   )5(
  .184/  2 ج: المرجع السابق  )6(
  .106/  2مج  :ابن كثير تفسير مختصر  )7(
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  :األحزاب
  .)1(جمع حزب بالكسرة، الطوائف من الناس: األحزاب: جاء في اللسان     

  : منها فقد وردت هذه اللفظة في أحد عشر موضعاً: أما في السياق القرآني
ــالى  ــال تع ®��¯���m¨��§������¦��¥©���¬��«��ª���³��²�������±��° :ق
¶��µ��´¸����¿����¾��½��¼���»��º��¹l)2(.  

وأهل تهامة وقائدهم أبـو  ، حزاب في اآلية الكريمة بنو كنانةأن المراد باأل: جاء في الكشاف
وضامتهم اليهود من  ،وأهل نجد وقائدهم عيينة بن حصن وعامر بن الطفيل في هوازن ،سفيان

  .)3(ا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم الخندققريظة والنضير الذين تحزبو
يريد ما هم إال جيش من الكفـار   )�mµ��´��³��²��±��°l )4 :أما في قوله تعالى

  .)5(المنكرين على رسول اهللا
  .)7(األحزاب هم اليهود والنصارى )�mf������e��d��c��bg�l )6 :قال تعالى 
  

  ) ع. م . ج ( :المجموعة الداللية الرابعة
  الجمعان –الجمع : ألفاظ هذه المجموعة

والجمع المجتمعون  ،مصدر قولك جمعت الشيء: والجمع ، ساسم لجماعة النا: الجمع       
وقد استعلموا ذلك في غير  ،كالجمع: والمجمعة ،والمجمع ،والجميع ،والجماعة ،وجمعه جموع

  .)8(وجماعة النبات ،جماعة الشجر :حتى قالوا ،الناس
  

                                                 
  .)ب . ز . ح ( مادة  :لسان العرب  )1(
  .20: سورة األحزاب آية   )2(
محمد حامـد  . د و.  يمحمد إبراهيم إبراهيم الحفناو. راجعه وضبطه د ، الجامع ألحكام القرآن  نظراو،  3/552 ج: الكشاف  )3(

  .3/362ج  :والتفسير الواضح،  14/152ج ،م1996=ه 1446،  2ط، القاهرة  –دار الحديث ، عفان 
  .11: سورة ص آية   )4(
  .3/362 ج: الكشاف  )5(
  .36: سورة الرعد آية   )6(
  .2/939مج  :أنوار التنزيل  )7(
تحقيق عبد السالم هـارون  ، تهذيب اللغة )  أبو منصور محمد بن أحمد ( األزهري  وانظر)  ع .م . ج ( مادة : لسان العرب  )8(

  .)ع . م . ج  (مادة ،  م1964، مؤسسة المصرية للتأليف والنشر  -القاهرة  ،وآخرون 



34 
 

  :الجمع
في القرآن الكريم بمعنى اسم لجماعة الناس في موضعٍ واحد فـي   )الجمع(لقد ورد لفظ      

أي سيهزم جمـع المشـركين ويولـون الـدبر     ؛ )�m���Å��Ä���Ã��Âl )1: قوله تعالى
  .)2(وذلك يوم بدر ،منهزمين
  : الجمعان
  :منها ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم في أربعة مواضع      

   )�m��������I��H��G��F��E��D��C��B��Al )3 :قال تعالى
ـ    ":يقول الزمخشري د يـوم التقـى جمعكـم    إن هذا السياق المقصود به ما حـدث يـوم أح  

  .)4( ")جمع المشركين ( و) جمع المسلمين(
أي ما أنزلنا على محمـد   ؛)m��]���\��[���Z��Y��X��W��V��U^��l )5 :قال تعالى

ألن اهللا فرق بين الحق والباطل يوم التقى فيه جمع المـؤمنين   ؛سلم يوم بدرصلى اهللا عليه و
  .)6(وجمع الكافرين

  وكان المراد بها جمع المشركين ) 45سورة القمر آية (التي وردت في ) الجمع(حظ أن كلمة نل
ع ليراد بها جمع المسلمين وجم) الجمعان(المثنى  بصيغة) 166سورة آل عمران (وردت في 

  . المشركين اللذين تقابال للمواجهة في غزوة بدر
  

  ) ف. و . ط :  (الخامسة ةالمجموعة الداللي
  )طاِئفَتَين( –طاِئفَتان  –طاِئفة : ألفاظ هذه المجموعة

، ومن الشيء القطعة منـه ، عة منهمالطائفة من الناس جما: جاء في مفردات ألفاظ القرآن    
  . )7(داًوتقع الطائفة على واحدة فصاع

                                                 
  .45: سورة القمر آية   )1(
  .181/  8 مج: البحر المحيط  )2(
  .166: سورة آل عمران آية   )3(
  .114/ 3 مج:  تفسير القرآن العظيموانظر   384/  1 ج: الكشاف  )4(
  .41: آية  سورة األنفال  )5(
  .1/506مج : صفوة التفاسير  )6(
  .)ف.و.ط( مادة  :نظر المعجم الوسيطوا)  ف. و . ط (ة ماد: معجم مفردات ألفاظ القرآن  )7(



35 
 

  :طاِئفة
، في عشرين موضعاً بمعنى جماعة من الناس في القرآن الكريم) طائفة(وردت هذه اللفظة     

  .نورد بعضاً منها
إن لفظ  :"يقول الزمخشري )�mk��j��i���h�����g��f��e��dl )1 :قال تعالى

فقـل لـن   ( تبوك ؛ أي إلى غزوة أخرى غير )فاستأذنوك للخروج ( :في قوله تعالى) طائفة(
أو اعتذروا  ،يعني جماعة من المنافقين الذين ندموا على التخلف عن الجهاد) تخرجوا معي أبداً

  .")2(وقيل المخلفون كلهم منافقون، بعذر صحيح 
  أي ؛)�m��º�����¹����¸��¶��µ��´��³��²��±���°l)3 :قال تعالى

قال  )4(.أن يضلوك عن الحق لوال فضل اهللا عليك بالنبوة ورحمته بالعصمة لهمت جماعة منهم
 يعني بنـي ) �m����©��¨������§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~l )5 :قال تعالى

}��|��{���~���m :، وفي قوله تعالى)6(وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل زمانهم، إسرائيل
��¤��£��¢�����¡���l)7(وهم أوس بـن قيطـى    : قالت جماعة من المنافقين ،أي واذكروا ؛

  .)8(بن سلول وأشياعه وأبي ،وأتباعه
  .)10(والمقصود هنا الواحد فما فوقه )�ma����f��e��d��c���bl )9 :قال تعالى

  
  :طاِئفَتين –طاِئفَتان 

m��A :قال تعالى: منها في أربعة مواضع  في القرآن الكريم) طائفتين –طائفتان (ورد لفظ     
H��G��F��E��D��C��BI��l )11( بنو سلمة، الطائفتان بنو حارثة)هذه اآلية )12 ،

                                                 
  .83: سورة التوبة من اآلية   )1(
  .5/82ج م :البحر المحيط وأنظر  321-2/320ج :الكشاف  )2(
  .113: سورة النساء من اآلية   )3(
  .1/203ج :صفوة التفاسير   )4(
  .4: سورة القصص آية   )5(
  .3/1335ج م: مختصر تفسير ابن كثير  )6(
  .13: سورة األحزاب آية   )7(
  .2/515جم: صفوة التفاسير  )8(
  .2: سورة النور آية  )9(
  .523 ص: صائر ذري التمييزب  )10(
  .122: سورة آل عمران من اآلية  )11(
  .1/323ج م :مختصر تفسير ابن كثير  )12(
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، ا بنو سلمة مـن األوس والطائفتان هم، حدث فيها للمسلمين تقع ضمن سياق معركة أحد وما
  .)1(الطائفتان هما من األنصار والمهاجرين :وقيل

  
  ) ى. أ . ف ( :المجموعة الداللية السادسة

  فَئتَين –فَئتان  –فَئة : ألفاظ هذه المجموعة
فإن كان ، والطائفة التي تقيم وراء الجيش، رقة والجماعة من الناس في األصلفال: الفئة      

  .)2(والجمع فئات و فئوت.... عليهم خوف أو هزيمة التجئوا إليهم 
  :فَئة

  :منها في سبعة مواضع بمعنى قطعة من الناس في القرآن الكريم) فئة(ورد لفظ       
أي أمر اهللا تعالى بالثبات عنـد   ؛)�m�Á���À��¿����¾��½��¼��»l )3 :قال تعالى 

  .)4(قتال األعداء
والفئة هنا  )�m|��{��z��y��x���w��v��u��t}����`��_��~l)5 :ىقال تعال

، ذا رجـع إ: ألنه من فاء يفيء ؛وقيل أصل فئة فيئه )6(،القطعة من الناس: هنا في هذا السياق
قطعـة مـن   ، فالفئـة ، كسرتهألنها من فأوت رأسه إذا  وقيل أصلها فيؤة؛، عينها ففالمحذو

  .)7(الناس
  :فَئتَين –فَئتان 

�m���p��o: قال تعالى:منها في القرآن الكريم في ثالثة مواضع) فئتين –فئتان (ورد لفظ     

u��t��s��r��qv��l)8(قد كان لكم أيها اليهود القاتلون ما قلتم : ، يقول ابن كثير)ٌأي  ،)آية
  .)9(أي للقتال ،)التقتا(أي طائفتين  ،)في فئتين(ناصر رسوله داللة على أن اهللا معز دينه و

                                                 
بيـت األفكـار   ،  لكرمـي اعتنى به أبو صهيب ا ،البخاريصحيح : )ن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرةأبو عبد اهللا ب(البخاري   )1(

  .864ص،  )ت.د(، )ط.د(، الدولية
  .)ى.أ.ف(مادة : مفردات ألفاظ القرآن انظر) .ى.أ.ف( مادة  :لسان العرب  )2(
  .45:سورة األنفال من اآلية   )3(
  .754/  2ج م :مختصر تفسير ابن كثير  )4(
  .249: سورة البقرة من اآلية   )5(
  .2/269مج  :البحر المحيط )6(
  .1/105 ج: التبيان في إعراب القرآن  )7(
  .13: سورة آل عمران من اآلية   )8(
  .2/14ج م :تفسير القرآن العظيم  )9(
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  )  ق. ر . ف ( :المجموعة الداللية السابعة
  فَرِيقَين  –فَرِيقان  –فَريق : ألفاظ هذه المجوعة

وفرقـة  ، التمثيـل  فرقـة : ويقال )1(، وهم أكثر من الفرق، ئفة من الناسالطا: الفرقة        
  .)2(افئوفرقة المط، األلعاب

  
  :فريق
، في تسعة وعشرين موضعابمعنى طائفة من الناس في القرآن الكريم ) فريق(ورد لفظ       

المقصود به ، فريقٌ ،)m������¿��¾��½���¼��»����º��¹l)3: قال تعالى، نورد بعضها
  . )4(هم اليهود

ــال تعــالى }��|��{��~���_��`���m��g������f��e��d��c��b��a: ق

j��i��hl )5(، إن بني قريظة لما قدمت جنود : وعن هذه اآلية يقول البيضاوي
 ،جنود األحزاب ونزلت إلى المدينة نقضوا ما كان بينهم وبين الرسول صلى اهللا عليه وسـلم 

فأمر سبحانه وتعالى رسوله الكريم والمجاهدين بالسير إلى  ،أخرجهم رسول اهللا من حصونهم
: وقـال لهـم  ، حتى جهدهم الحصار ؛يوماً حيث حاصرهم قرابة خمسة وعشرين ،بني قريظة

   .تنزلوا على حكمي
ـ فحكم سعد بقتل مقاتليهم وسبي ذ، فرضوا به ،على حكم سعد بن معاذ : وا فقالوافأب  مرا ريه

 ،لقد حكمت بحكم اهللا من فوق سبعة أرقعـة : فقال ،فكبر النبي عليه الصالة والسالم ،ونسائهم
، )6(وسميت هذه الغزوة بغزوة بنـي قريظـة  ، هم سبعمائةوأسر من، فقتل منهم ستمائة أو أكثر

أي فريقاً تقتلون؛ ) بني قريظة(لناس الطائفة من ا: به دفالفريق في هذا السياق القرآني المقصو
: يقول ،وتأسرون فريقًا ،وهم الذين قتل رسول اهللا منهم حين ظهر عليهم ،تقتلون منهم جماعة

§��¨�����¦�m: قال تعـالى  ،)7(الذين سبوا ميهراوتأسرون منهم جماعة وهم نساؤهم وذر
����¯��®��¬��«��ª��©l)8(، فريقٌ المقصود به بنو حارثة)9(.  

                                                 
  ).ق . ر . ف ( مادة : لسان العرب)  1(
  ).ق . ر . ف ( مادة : المعجم الوسيط)  2(
  .75:سورة البقرة من اآلية )  3(
  .93/ 1مج : ير ابن كثيرمختصر تفس)  4(
  .26: سورة األحزاب آية )  5(
  .3/559ج: وانظر الكشاف  4/342مج : أنوار التنزيل)  6(
  .6/173مج : جامع البيان)  7(
  .13: سورة األحزاب من اآلية )  8(
  .3/1421مج : مختصر تفسير ابن كثير)  9(
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  فَرِيقين  -فَرِيقان 
 :منها في القرآن الكريم في أربعة مواضع) فريقين –فريقان (ورد لفظ     

  .)2(مؤمن و كافر: فريقان ،)�m��M��L��K���Jl )1 :قال تعالى
أي الذين ): مثل الفريقين(، )m��d��c��b���a��`��_e�l )3 :ىتعال قال

واألصم وهؤالء كالبصـير   فأولئك كاألعمى، لمؤمنين بالسعادة وا، الذين وصفهم أوالً بالشقاء
  .)4(فالكافر أعمى عن وجه الحق في الدنيا واآلخرة، والسميع

  

                                                 
  .45: سورة النمل من آية)  1(
  .3/1324ج م :مختصر تفسير ابن كثير)  2(
  .24: سورة هود من اآلية )  3(
  .2/871ج م :المرجع السابق )  4(
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عشر   أربعةقد بلغت نخلص مما سبق أن ألفاظ هذه المجموعة التي وردت في القرآن الكريم 
  :توزعت  في الجدول على النحو اآلتي، وعشرين آيةً اثنينتكررت في مائة و، لفظاً

  وروده في القرآن الكريم  عدد مرات وروده  اللفظ  مسلسل
: الدخان آية ، 11: ص آية ، 75، 28: يس آية   7  جند  1

الصافات ، 75: مريم آية ، 20: الملك آية ، 24
  173: آية 

   دجنو  2
: التوبة آية  250،)مكرر مرتين (249: البقرة آية   22

، 17: النمل آية ، 95: الشعراء آية ، 40، 26
الفتح ، ) مكرر مرتين (9: األحزاب آية ، 37، 18

: البروج آية ، ، 31: المدثر آية ،  7، 4: آية 
القصص آية ، 78: طه آية ، 90: يونس آية ، 17

  40 :الذاريات آية ، 7، 6، 4، 39: 
  39: الذاريات آية   1  ركن  3

4    
  حزب
  
  

: الروم آية ، 53: المؤمنون آية ، 56: المائدة آية   8
فاطر آية ، ) مرات 4مكرر(19: المجادلة آية ، 32

:6  

5   

  حزبين
  12: الكهف آية   1

، 37: مريم آية ، 36: الرعد آية ، 17: هود آية   11  األحزاب  6
: ص آية  ،) مرات3مكرر (20: األحزاب آية 

  65: الزخرف آية ، 30، 5: غافر آية ، 13، 11
  45: القمر آية   1  جمع  7
: األنفال آية ، 41، 166، 100: آل عمران آية   4  جمعان  8

  61: الشعراء آية ، 41
) مكرر مرتين(54، 72، 69: آل عمران آية   20  طائفة  9

، 113، ) مكرر مرتين (102، 81: النساء آية ،
: التوبة آية ، )مكرر مرتين (87 :األعراف آية 

، 2: النور آية، 122، 83، ) مكرر مرتين (66
الصف آية ، 13: األحزاب آية ، 4: القصص آية 

  )مكرر مرتين(14: 
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  وروده في القرآن  الكريم  عدد مرات وروده  اللفظ  مسلسل

  4  طائفتين –طائفتان   10
، 71: األنفال آية ، 22: آل عمران آية 

  81: النور آية ،  9:آية  الحجرات

  7  فئة  11
آل ) مكرر مرتين(249: البقرة آية 
، 45، 16: األنفال آية ، 13: عمران آية 

  81: القصص آية ، 43: الكهف آية 

، 13: آل عمران آية ، 48: األنفال آية   3  فئتين –فئتان   12
  88: النساء آية 

13  

  
  
  
  فريق

  
  
  
29  
  
  

ر مرتين مكر(87، 85، 75: البقرة آية 
آل عمران ، 188، 146، 101، 100، )

، 77: النساء آية ، 100، 78، 23: 
: األعراف آية ، 117: التوبة آية 

، 5: األنفال آية ، ) مكرر مرتين(30
األحزاب ، ) مكرر مرتين (70المائدة آية 

النحل ، ) مكرر مرتين (26، 13: آية 
النور آية ، 109:المؤمنون آية ، 54: آية 

: الروم آية ، 48، 47: لنور آية ا، 109:
، ) مكرر مرتين ( 7: الشورى آية ، 33

  25: سبأ آية 

  4  -فريقين–فريقان   14
هود ، 81: األنعام آية ، 45: النمل آية 
  73: مريم آية ، 24: آية 

  14  122    



41 
 

  األلفاظ الدالة على أسماء المعارك: المبحث الرابع
  

  )ر.  د. ب : (عة الداللية األولىالمجمو
  بدر: ألفاظ هذه المجموعة

  )1(،حفرها بدر بن قـريش  بئرٍ أيضاً اسم وبدر، بين الحرمين علم بدر: جاء في اللسان      
بدر  ةوكان به غزو ،من المدينةعلى ثمانية وعشرين فرسخاً ، اد يقع بين مكة والمدينةوهو و

  . )2(المشهورة في صدر اإلسالم
  

  :بدر
�m��Q��P��O: في قوله تعالى بمعنى اسم لمعركة في موضعِ واحد اللفظةوردت هذه     

T���S��� � � �RU��� �Y��X��W��Vl )3(، هذه اآلية الكريمة؛ أي  في تأويل ":ويقول ابن كثير
وهـو   ،ثنين من الهجرةالسابع عشر من شهر شوال في سنة ا وكان يوم جمعة وافق، يوم بدر

  ".)4(وضرب محله وحزبه ،ودفع فيه الشرك، إلسالم وأهلهالذي أعز اهللا فيه ايوم الفرقان 
ليراد به في السياق القرآني  ؛في المعجم اسم موقع قرب المدينة) بدر( خلص إليه أن والذي ن 

وقـد نصـر اهللا فيهـا    ، ن المسلمين وكفار مكة عقب الهجرةالمعركة الفاصلة التي دارت بي
  . المسلمين على قلتهم

  
  )ق. ر . ف : (لية الثانيةة الدالالمجموع

  الفُرقان: ألفاظ هذه المجموعة
  .)5(يوم موقعة بدر: جاء في معجم ألفاظ القرآن الكريم يوم الفرقان     

  
  )يوم الفرقان: (الفُرقان
      عبر القرآن في قوله تعالى في موضعٍ واحد عن غزوة بدر بلفظ الفرقان الكريم: m����U

�\��[���Z��Y��X��W��V��]^��l )6( ويقول ابن كثير) ":يـوم بـدر   ) يوم الفرقان

                                                 
  .)ر.د.ب(مادة  :وأيضاً المصباح المنير)  ر.د.ب(مادة  :مفردات ألفاظ القرآن وانظر)  ر.د.ب(مادة  :لسان العرب)  1(
  .)ر.د.ب(مادة  :المعجم الوسيط )  2(
  .123: سورة آل عمران آية )  3(
  4/201 ج : والجامع ألحكام القرآن   3/51 مج: البحر المحيطو  2/80ج م :القرآن العظيم تفسير)  4(
  .)ق.ر.ف(مادة ، 2ج، م  1990 =ه 1410، معجم ألفاظ القرآن، مجمع اللغة العربية )  5(
  .41:سورة األنفال آية )  6(
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 ،وكان رأس المشركين عقبة بن ربيعـة . وهو أول مشهد شهده الرسول صلى اهللا عليه وسلم
على أنـه علـى   ) يوم الفرقان(وانتصاب  ،وقد نصر اهللا عباده المؤمنين على رغم قلة عددهم

  ".)1(مل أن ينتصبيحت: وقال الزجاج ،)وما أنزلنا(ظرف معمول لقوله 
حيث إن اهللا سبحانه وتعالى فرق  ،على غزوة بدر يوحي بجو روحي) الفُرقان(ولعل إطالق  

  .بين الحق والباطل مفي هذا اليو
  

  )ن. ن . ح : (المجموعة الداللية الثالثة
  حنَين: ألفاظ هذه المجموعة

أو البقعة ذكرته ، وضع والبلدفإذا قصد به الم، حنين موضع يذكّر ويؤنّث: نجاء في اللسا     
  .)2(وإن قصدت به البلدة أنثته ولم تصرفه ."ويوم حنين: "كقوله تعالى ،وصرفته

  
  :حنَين
�m��o��nوردت هذه اللفظة في القرآن الكريم في موضع واحد وهو قوله تعالى      

s���r��q��pt��v��uw�������~��}��|���{�����z��y��x
��§��¦��¥��¤��£���¢��¡��l )3(يح عـن  قال ابن جر:" ، يقول ابن كثير

فضله عليهم وإحسـانه  بيذكر اهللا تعالى المؤمنين ، هذه اآلية أول آية نزلت في براءة: مجاهد
   .)4(" لديهم ونصره إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسوله الكريم

لبلدة وقد تخصـص  يدل في أصل معناه على الموضع أو ا) حنين(خلص إليه أن لفظ والذي ن
  .وكفار هوازن نليراد به الغزوة التي دارت بين المسلمي ؛هذا اللفظ في السياق القرآني

  
  )ر. س . ع : (ة الداللية الرابعةالمجموع

  العسرة: ألفاظ هذه المجموعة
ال تأخذه على عسرة وال : سرهوال تُع، وال تعسر عزيمك: نقول  –نقيض السهل : العسر      
: الىقال اهللا تع. وهو الضيق والشدة والصعوبة، ضد اليسر: ، العسر والعسر)5(به إال برفقتطال

                                                 
  .4/46 ج: تفسير القرآن العظيم)  1(
  .)ن .ن.ح( مادة  :لسان العرب)  2(
  .25: سورة التوبة آية )  3(
  .4/86 ج: تفسير القرآن العظيم)  4(

مـادة  ، م 1992 =ه 1412،  1ط، بيروت  - ردار صاد، أساس البالغة ): اهللا أبي القاسم محمود بن عمر  جار( الزمخشري ) (5
  .)ر.س.ع(



43 
 

أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا "، والمعنى  �m��±�����°����������¯��®�����¬��«��������ª���������©��¨��§l: الىتع
عليهم وأيدهم بالعسر ففتح اهللا ، عليه وسلم كانوا في ضيق شديد فأعلمهم اهللا أنه سيفتح عليهم 

  .)1("الذي كان فيه اليسر
  
  : العسرة  

في قولـه   في موضعٍ واحد وذلك ،)2()العسرة(يم عن غزوة  تبوك بلفظ عبر القرآن الكر     
 )mµ��´����³��²��±��°��¯��®���¬��«��ª��©l )3 :تعالى

والمـراد  ، قت العسرة أي و" الذين اتبعوه في ساعة العسرة " ذكر القرطبي قوالً ألهل المعاني
ساعة العسرة أشد الساعات التي مـرت  : ولم يرد ساعة بعينها وقيل ،جميع أوقات تلك الغزوة

اجتمع عليهم عسرة الظهر وعسـرة  : قال جابر. والعسرة صعوبة األمر، بها في تلك الغزوة 
 .)4(الزاد

وكانت تلـك   ،الضيقأي في وقت الشدة و ساعة العسرة؛: "في سياق هذه اآلية ويقول اآللوسي
ومن هنا قيل ، لماء ومن الجذب والقحطحيث كانوا في شدة من ا ،الشدة حالهم في غزوة تبوك

  .)5(" ولجيشها جيش العسرة ،لتلك الغزوة غزوة العسرة
  .أن هذه اللفظة تطلق على غزوة تبوك التي تجسدت فيها كل معاني الشدة والمشقة: نلحظ

  

                                                 
  .)ر.س.ع(مادة  :لسان العرب)  1(

فيـه   أي يـدخلون  قوم من أصحابه يبوكون حسي تبوك؛  عليه الصالة والسالم رأىألن النبي  ؛)غزوة تبوك(قيل لتلك الغزوة )  (2
تشوير الماء بعـود ونحـوه   : والبوك، فسميت تلك الغزوة غزوة تبوك" ما زلتم تبوكونها بوكا : "فقال، القدح ويحركونه ليخرج الماء

ـ ، 1965 لبنـان ، بيروت -المكتبة العلمية ، وآخرينتحقيق  طاهر أحمد الزاوية ، النهاية: ر ابن األثيرانظ  .ليخرج من األرض ج م
1/102.  
  .117: سورة التوبة آية )  3(
  .3/177ج :الجامع ألحكام القرآن )4(
  .11/240ج :روح المعاني)  5(
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، وتكررت في أربع آيات ،المجموعة قد بلغت أربعة ألفاظهذه نخلص مما سبق أن ألفاظ 
  : توزعت في الجدول على النحو المبين اآلتي

  
  وروده في القرآن الكريم  عدد مرات وروده   اللفظ  مسلسل

   41: األنفال آية   1  الفُرقان   1
  25: التوبة آية   1  حنين  2
  117: التوبة آية   1  العسرة   3
  123: آية آل عمران   1  بدر   4

  4  4    
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  للجهاد وأدواته داأللفاظ الدالة على اإلعدا: المبحث الخامس
 األلفاظ الدالة على اإلعداد للجهاد  –أوالً   

  )د. د . ع : (المجموعة الداللية األولى
  أعدوا  -أعدّوا  –عدة : ألفاظ هذه المجموعة

ذ لألمر عدته وعتاده أخ: يقال ، حوادث الدهر من المال والسالح ما أعددته ل: العدة         
: والعدة ما ُأعد ألمر حدث مثـل األهبـة يقـال   " جمع ماالً وعدده " ومنه قوله : قال األخفش

ـ : يقول ابن فارس )1(أي االستعداد لألمر والتهيؤ ؛ أعددت لألمر عدته ين والـدال أصـٌل   الع
دومن اإلعداد له هو تهيئة الشـيء ، لذي هو اإلحصاءا صحيح واحد ال يخلو من الع ، فالعـد :

  .)2(إحصاء الشيء
  

دةع:  
قولـه   موضعٍ واحد في  في في القرآن الكريم بمعنى االستعداد والتهيؤ )عدة(ورد لفظ       
 ،أي لو أرادوا الجهاد لتأهبوا أهبة السـفر  ؛)m�����~��}��|���{��z��yl )3: تعالى

وتـأهبوا   ،ألعدوا للخروج عدة ":يقول الطبري .)4(عداد دليل مع إرادتهم للتخلففتركهم االست
  .)5("والعدة أهبتها ،للسفر

حذف به لسفر وقُرى عدمما البد منه ل، أي هبة من الزاد والراحلة والسالح وغير ذلك ؛)العدّة(
. مر الذي وعدواد األع :كما فعل بالعدة من قال وأخلفوك ،التاء واإلضافة إلى ضمير الخروج

هم لو أرادوا أن: عطية األندلسي في تفسيره :ويقول ابن، )6(عده بكسر العين وقُرئ، أي عددته
ويروي له من  ،ما يعد لألمر : والعدة ،الخروج بنياتهم لنظروا في ذلك واستعدوا له قبل كونه

  .)7(األشياء
  

                                                 
 ،1، طالقـاهرة   –المصباح المنيـر دار الحـديث   ، ) أحمد بن محمد بن علي ( وانظر الفيومي )  د.د.ع(مادة : لسان العرب)  1(

  .)د.د.ع(مادة ، م 2000 =ه 1421
  .)د.د.ع(مادة  :مقاييس اللغة)  2(
  .46:سورة التوبة آية )  3(
  .8/100 ج :الجامع ألحكام القرآن)  4(
  .6/382ج م :جامع البيان في تأويل القرآن)  5(
،  بيـروت  -دار إحياء التراث العربـي  ، م إلى مزايا القرآن الكريمسليإرشاد العقل ال :)محمد بن محمد العماري (  أبو السعود)  6(

  .4/102ج،م 1994 = 1414،  4ط لبنان،
تحقيق عبد اهللا بن إبراهيم ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) : أبي محمد عبد الحق بن عطية ( ابن عطية األندلسي )  7(

  .510/ 2مج ، م 1984=  1404،  1ط، الدوحة  -وآخريناألنصاري 
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دواأع: 
 موضعٍ واحـد  فيالقرآن الكريم بمعنى هيأوا وأحصروا في ) أعدوا(ورد الفعل الماضي      

أي ؛ ألعـدوا لـه   : يقول أبو السـعود  )m��~��}��|���{��z��yl )1: قوله تعالى
  .)2(للخروج في وقته

  
دواأع:  
 بمعنى هيأوا وأحصروا في موضعٍ واحـد  في القرآن الكريم) أعدوا(ورد لفظ فعل األمر     

ــالى ــه تع ــي قول ¨��©���m��µ��´���³��²���±��°��¯��®��¬��«��ª :ف

¾��½��¼��»���º��¹��¸��¶¿�l )3( ؛وفيها توجيه الخطاب لكافة المؤمنين 
 أي أعدوا لقتال أعـدائكم  ؛)4(وهيئوا لحربهم أو لقتال الكفار ،أي أعدوا لقتال الذين نبذوا العهد

  .)5(جميع أنواع القوة المادية والمعنوية
  

  :الدالة على أدوات الجهاداأللفاظ  -ثانيا 
  : وتنقسم إلى        

  األلفاظ الدالة على السالح   -         
  األلفاظ الدالة على أنواع السالح   -         

  
  :األلفاظ الدالة على السالح
  )ح. ل . س ( :المجموعة الداللية األولى

  َأسلحة: ألفاظ هذه المجموعة
يؤنـث ويـذكر   ، وخص بعضهم ما كان من الحديد، ربحاسم جامع آللة ال: سالحال        

اسم : السالح. )6(حمار و أحمرة :ألنه يجمع على أسلحة وهو جمع الذكر مثل ؛والتذكير أعلى
  .)8(كل ما يقاتل به: ، فالسالح)7(جامع آللة الحرب في البر والبحر والجو

                                                 
  .46: توبة آيةسورة ال )1(
  .4/70ج :إرشاد العقل السليم )2(
  .60: سورة األنفال آية)  3(
  .10/55ج: الجامع ألحكام القرآن )4(
  .1/541مج : صفوة التفاسير)  5(
  .)ح .ل . س ( مادة : لسان العرب)  6(
  .)ح. ل . س ( مادة  :المعجم الوسيط ) 7(
  .)ح. ل . س ( مادة  :مفردات ألفاظ القرآن ) 8(
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  :أسلحة
  :منها في أربعة مواضع ما يقاتل به بمعنى كل في القرآن الكريم) أسلحة(ورد لفظ       

����mx��w��v��u�����t��s��r��q��p�����o���������n��m��l��k��jy: قال تعـالى 
{��z|���l)1( أي حيث تكونوا على أهبة إذا احتجتم إليها لبستموها بال كلفة)2( .  

  .)3(وقيل يشمل ذلك مالبس الحرب والقتال أيضاً
  

  )ر. ز .  و(: المجموعة الداللية الثانية
  أوزار: ألفاظ هذه المجموعة

 هوالكار، اإلثم والثقل، الوزر –وزر  )4(آلتها من السالح: واحدها وزر ، أوزار الحرب       
  .)5(والسالح هوالكار

  :قال األعشى
  )6(وخيال ذكوراً، أعددتُ للحربِ أوزارها            رماحاً طواالً           

  
  :أوزار
�m����d��c��b :فـي قولـه تعـالى    بمعنى األسلحة في القرآن الكريم )أوزار(ورد لفظ      

efl )7 (أي يضع أهل الحرب السالح)؛ألنه لم يكن لها بد من جرها ؛وسميت أوزارها، )8 
يعنـي حتـى   : آثامها: فإذا انقضت فكأنها وضعتها، وقيل أوزارها، فكأنها تحملها وتستقل بها

 ،وهي أثقالها: أوزارها .)9(ومعاصيهم بأن يسلموا وهم المشركون شركهم ،يترك أهل الحرب
وذلك بأال يكـون فـي األرض   ، ونحوه ن بها من النفقات والسالحالتي تثقل القائمي تأي اآلال

وتكون الملة واحدة وهـي   ،وذلك زمن عيسى عليه السالم حين تخرج األرض بركانها، كافر

                                                 
  .102: سورة النساء من اآلية )  1(
  .445/ 1ج م :مختصر تفسير ابن كثير)  2(
  .2/79ج، ) ت، د(، )ط.د(، القاهرة  -دار غريب ، لي اجراءته ومناهجه التحليل الدال: كريم زكي حسام الدين )  3(
  .)ر. ز . و (مادة  :مفردات ألفاظ القرآن)  4(
  .)ر. ز . و (مادة ،  1987 )ط.د( ،بيروت  –مكتبة لبنان ، مختار الصحاح  : )اإلمام محمد بن أبي بكر(لرازي ا)  5(
،  1992،  1403،  1بيـروت ، ط  –يوسف فرحـان ، دار الجبـل   . ديوان األعشى ، شرح د) : ميمون بن قيس( األعشى )  6(

  .135ص
  .4: سورة محمد آية  )7(
  .170ص :تأويل مشكل القرآن) 8(
  531/  3ج :الكشاف )9(
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سككاً ومناجل و فؤوسا يستنفعون بها فـي   فيتخذ الناس حديد السالح ،اإلسالم هللا رب العالمين
  .)1(معاشهم

  
  )ك. و . ش : (ة الداللية الثالثةالمجموع

  الشَّوكة: ألفاظ هذه المجموعة
  )2(،وهـو شـاك السـالح   ، وفالن ذو شوكة، م شوكة في الحربوله: في أساس البالغة     

  .)4(السالح والشدة يعبر عن الشوكة والشكة عن ،)3(شدة البأس والحد من السالح: الشوكة
  

  :الشَّوكة
{��~�����¡����m: قوله تعـالى  موضعٍ واحد بمعنى السالح في) الشوكة(ورد لفظ      

�����¤��£��¢l )5(.  
 ،قال شوك القنـا وي ،دة مستعارة من واحدة الشوكالح: ، الشوكة)6(السالح في الحرب: الشوكة

ألنها الطائفة التي ال حدة لهـا وال   ؛العير أي تتمنون أن تكون لكم ؛قولهم شاوك السالح منهو
  .)7(شدة وال تريد الطائفة األخرى

  
  :الدالة على أنواع السالح ظاأللفا

  )ح. م . ر (: المجموعة الداللية األولى
  رماح : ألفاظ هذه المجموعة

ورجل رماح صايغ للرمـاح  ، الرمح من السالح معروف واحد الرماح وجمعه أرماح        
فالرمح آلة على شكل عمـود   ،)9(طعنته بالرمح، رمحته :قالوي، )8(ها وحرفته الرماحةمتخذ ل

  .)10(والجمع رِماح ،طويل في رأسه حديده حادة تسمى السنان

                                                 
  .7/152ج :رر في تناسب اآليات والسور نظم الد) 1(
  .)ك . و .ش (مادة : أساس البالغة )2(
  .)ك. و . ش (مادة : مختار الصحاح )3(
  .)ك. و .ش (مادة : مفردات ألفاظ القرآن) 4(
  .7: سورة األنفال آية) 5(
  .442ص :أيسر التفاسير )6(
  .2/144ج :الكشاف) 7(
  .)ح. م . ر (مادة : لسان العرب)  8(
  .)ح. م . ر (مادة : أساس البالغة)  9(
  .79ص :التحليل الداللي إجراءاته ومناهجه)  10(
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  :اهليون في الحرب بدليل قول عنترةوقد استعملها الج
 )1(أشْطان بئرٍ في لبانِ األدهم    يدعون عنْتَر والرِماح كأنها 

  
  :رِماح

قولـه  موضعٍ واحد في  بمعنى أداة من أدوات الطعن ورد لفظ رِماح في القرآن الكريم      
والمقصــود فــي لفــظ  )�m���y�������x��w��v��u��t��s��r��q��pl )2 :تعــالى

ينال كبار الصـيد وأيـديهم    ؛ أي النبل والرمحفي اآلية الكريمة ما رميتم أو طعنتم) حكمرِما(
  .)3(تنال صغار الصيد

  
  :لفاظ الدالة على صفات الدرعاأل
 على الرغم من عدم ورود األلفاظ الدالة على الدرع في القرآن الكريم إال أنه وردت فيه      

  .األلفاظ الدالة على صفات الدرع 
  )غ. ب . س : (المجموعة الداللية األولى

 سابِغات : ألفاظ هذه المجموعة

 ،واحد يدل على تمام الشـيء وكمالـه   اء والغين أصٌلالسين والب: محيطفي القاموس ال      
أي عليه  ؛وأسبغ اهللا عليه نعمه ورجل مسبغ: وأسبغ فالن وضوءه ويقال، أسبغت األمر: فيقال

  .)4(درع سابغة
واللفظ  ،أو الطويلة التي تغطي الجزء األعلى للمقاتل تغطيه كاملة )5(الدرع الواسعة :والسابغة

 .)6(والجمع سابغات و سـوابغ  ،يسبغ سبوغاً طال أو اتسع واللفظ مشتق من قولك سبغ الشيء
  . )7(دروعاً تامة: سابغات

مثلما جاء في إحدى الدراسات الداللية إحصـاء  ، اللفظ في الشعر العربي القديموقد ورد هذا 
  :للمادة اللغوية كما في قول الشاعر
                                                 

، )ط.د(شرح القصائد العشر، علق عليه السيد محمد الخضر ، مكتبة الثقافـة الدينيـة،   : )أبو زكريا بن يحيى على(لتبريزي ا)  1(
  .196ص   ،)ت.د(
  .94: سورة المائدة آية )  2(
، لبنـان ، بيـروت   -دار الكتب العلمية  ،في التفسير بالمأثور رالدر المنثو: )الل الدين عبد الرحمن بن أبي بكرج(يوطي الس)  3(
  2/576 ج، م 1990=  1411، 1ط
  )غ.ب.س(مادة : القاموس المحيط )4(
  .)غ.ب.س(مادة  :مختار الصحاح) 5(
  .78ص :التحليل الداللي) 6(
ه 1410،  1ط، دار الصـحابة للتـراث   ، بـد المعطـي   محمـد ع . علق عليه د، غريب القرآن  قاموس :محمد منير الدمشقي )7(
  .)غ.ب.س(مادة ، 1990=
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  )1(تسمع للسيف فيها صليالً  ع  وسابغة من جياد الدرو

  
  :ابِغاتس

قولـه   موضعٍ واحد فـي  في بمعنى الدروع الطويلة ورد لفظ سابغات في القرآن الكريم     
صفة لموصـوف محـذوف تقـديره    ) سابغات(، )mh��g��f��e���d��cl)2: تعالى

أي التي تغطـي البسـها    ؛وهي الدروع الواسعة الضافية ":قال الزمخشري )3(دروعاً سابغات
، هي الـدروع  عمل سابغاتأن ا: قال ابن كثير و، )4("ى األرضحتى تفضل عنه فيجرها عل

وإنمـا كانـت قبـل ذلـك      ،وهو أول من عملها من الخلق أي داوود عليه السالم :قال قتادة
  .)5(صفائح

  
  )ل. ب . ر . س : (داللية الثانيةالمجموعة ال

  سرابِيل: ألفاظ هذه المجموعة
أو كل ما لبس وقد تسربل به   ،رعأو الد ،القميص: بالكسر السربال: في القاموس المحيط    

  .)6( .وسربلته
  

  :سرابِيل
منهـا قولـه    في موضعينبمعنى الدروع الواقية  في القرآن الكريم ) سرابيل(ورد لفظ      
األولـى  السرابيل  )�mn��m��l���k���j��i��h��gl )7:  تعالى

8(روعهي القُمص والسرابيل الثانية هي الد(.  
  :ال كعب بن زهيرق

شم العرانين أبطاٌل لُبوس ماود في الهيجاء   هنسجِ د ن9(سرابيلم(  
                                                 

 .م، ص     2007= هـ  1428، 1ط،  عمان –دار جرير ، لغة الحرب في شعر الحماسة: القادر عبد اللطيف مطيع عبد. د) 1(

  .11: سورة سبأ آية )  2(
المكتبـة  ،  تحقيق  محمد محيي الـدين عبـد الحميـد    ، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ): بد اهللا بهاء الدين ع(ابن عقيل ) 3(

  .2/190ج، م 1993 = 1424. بيروت  ،صيدا  –العصرية 
  .3/282ج :الكشاف) 4(
  .3/1467مج : مختصر تفسير ابن كثير) 5(
  .)ل . ب . ر . س ( مادة  :القاموس المحيط)  6(
  .81: آية سورة النحل )  7(
  .)ل . ب . ر . س ( مادة  :لسان العرب)  8(
الهاشمي ، دار  محمد علي. هلية واإلسالم، تحقيق دجمهرة أشعار العرب في الجا) : أبو زيد محمد بن أبي الخطاب ( القرشي )  9(

  .2/799، ج 1999 = 1419دمشق ،  –دار القلم 
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يعني الدرع التي تقي ) سرابِيل تقيكم بأسكم(يعني القُمص واحدها سربال ) سرابيل تقيكم الحر(
نوا إن القوم كانوا أصحاب جبال ولم يكو: الناس في الحرب فلم يذكر البرد في هذه اآلية حيثُ

أصحاب سهل وإن دل هذا يدل على اتخاذ القوم السرابيل عدة للجهاد؛ ليستعينوا بها على قتال 
  .)1( األعداء وقد لبسها النبي صلى اهللا عليه وسلم لتقيه من الجراح وإن كان يطلب الشهادة 

  
  )س. ب . ل : (ة الداللية الثالثةالمجموع

  لَبوس: ألفاظ هذه المجموعة
. فإن ذهبت به إلى الدروع ُأنَثْـت ، مذكر، الثياب من السالح: اللبوس: اللسان جاء في       

لـبس   :مشتق من قولك واللفظ، اللبوس من أسماء الدرع )2(هي الدرع تُلبس في الحرب: قالوا
ألنها تلبس كما يقال للبعيـر   ؛سميت لبوساً ، )3(واللباس واللبوس ما يلبس، الثوب يلبسه لبساً

  : قال عنترة )4(كوبر: الذي يركب
  )5(يجرون في عرضِ الفالة المقفر    تركوا اللبوس مع السالحِ هزيمة 

  
  :لَبوس
 بمعنى الدرع التي تلبس في الحرب في موضعٍ واحد في القرآن الكريم) لَبوس(ورد لفظ      

قال القرطبي في  )�m°��¯��®��¬��«��ª��©±���l )6 :وذلك في قوله تعالى
. السالح كله درعاً كان أو جوشناً أو سيفاً أو رمحاً، اللبوس عند العرب: يةفي تفسيره لهذه اآل

يعني : لبوس: وقال السيوطي ،)7(وهو بمعنى اللبوس نحو الركوب ،وأراد اهللا تعالى هنا الدرع
وسببها أنه عليـه   ؛وأول من صنعها داود عليه السالم ،يعني درعاَ تكون واحدة وتكون جمعاً

ما تقـول فـي داود ؟   : ل لهفقا، خباره وسيرته من الناس لقي يوماًالسالم كان يتجسس عن أ
، صنعة يتقوت منها فأالن لـه الحديـد  فطلب من اهللا ، يديه نعم الرجل لو كان يأكل من: فقال

  .)8(وعلمه جبريل صنعة الدروع

                                                 
  ).بتصرف( 504 – 12/404ج :الجامع ألحكام القرآن )1(
  .)س. ب . ل (مادة  :لسان العرب )2(
  .2/781ج :التحليل الداللي )3(
  .)س. ب . ل (مادة ، : القاموس المحيط  انظر) .س. ب . ل (مادة  :الصحاح في اللغة )4(
  .62م ، ص 1998، 2بيروت، ط –عباس إبراهيم، دار الفكر العربي : شرح ديوان عنترة، تعليق: عنترة بن شداد) 5(
  .80: بياء من اآلية سورة األن )6(
  .6/212ج م :الجامع ألحكام القرآن )7(
صححه وكتب فهارسه أحمد شمس طبعه و، القرآنمعترك األقران في إعجاز : )أبو الفضل جالل الدين عبد الرحمن(السيوطي ) 8(

  .2/255ج م، م 1988 = 1408، 1ط، لبنان، بيروت  -دار الكتب العلمية ، شمس الدين
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  )د. ر . س : (ة الداللية الرابعةالمجموع
  السرد: ألفاظ هذه المجموعة

      ألنه  ؛وسمي سرداً ،لق وما أشبهها من عمل الخلقجامع للدروع وسائر الخ اسم: ردالس
: ةوالمسـرود  ،الثُقب: السرد: ويقال، فذلك الحلق للسرد ،يسرد فيثقب ظرفاً كل حلقة بالمسمار

معناه ليكن ذلك مقـدراً ال يكـون   : قالوا، وقدر في السرد: قال ابن فارس ،)1(المثقوبة عالدرو
قال الراغب وهو نسج و. )2(الزراد وإنما هو السراد: قالوا، ل يكون على تقديرب، الثقب واسعاً

وخرز الجلد واستعير ، وهو فرز ما يخشن ويغلظ كنسج الدرع  ،حلق الدرع وهو من اإلحكام
  .)3(لنظم الحديد

  :السرد
فـي   بمعنى الدروع المثقوبة في موضعٍ واحد كمـا  في القرآن الكريم) السرد(ورد لفظ       

هـذه  ) دوقدر في السـر : (، قال ابن كثير)�mh��g��f��e���d��ci��l )4 :قوله تعالى
   .)5(ه السالم في تعليمه صنعة الدروع داوود علي إرشاد من اهللا تعالى لنبيه

  :األلفاظ الدالة على الخيل وصفاته
  ) ل. ي . خ : (عة الداللية األولىالمجمو

  الخَيل: ألفاظ هذه المجموعة
والخاء والياء والالم أصٌل واحد يدل على حركة في تلون عنـد ذلـك   : قال ابن فارس       

سميت : ألنه يتشبه ويتلون وقيل  ؛وأصله ما يتخيله اإلنسان في منامه  ،الخيال وهو الشخص
  .)6(ألن المختال في مشيته يتلون في حركته ألواناً ؛الخيل خيالً الختيالها

  : قال عنترة
عوابساً  والخيُل تقتحم شيظمة وأجرد شيظم    الغبار 7(من بين(  

                                                 
  .)د. ر . س ( مادة  :ةالصحاح في اللغ)  1(
  .)د. ر . س ( مادة  :مقاييس اللغة)  2(
  .3/213 :وانظر بصائر ذوي التمييز)  د. ر . س ( مادة  :مفردات ألفاظ القرآن)  3(
  .11: سورة سبأ آية )  4(
  .3/1667م :مختصر تفسير ابن كثير)  5(
  .)ل. ي . خ (مادة   :مقاييس اللغة)  6(
  .204ص  :رشرح القصائد العش)  7(
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  :الخَيل
 منها قوله، في ثالثة مواضع بمعنى األفراس والفرسان ورد لفظ الخيل في القرآن الكريم      
األصل : قال الراغب في هذه اآلية، )�m��°��¯��®��¬��«��ª��©��¨l )1: تعالى

وذلك علـى قـول    ،أتي الخيل اسماً لألفراسوقد ت ،في الخيل اسم لألفراس والفرسان جميعاً
ي اسـم  وتـأت . يعني األفـراس ، "عفوت لكم عن صدقة الخيل"الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

¥����m: وفي قولـه تعـالى  . )2(يا خيل اهللا اركبي فهذا للفرسان: للفرسان على نحو ما روى

�§��¦l )3( في معصيته خيله ورجله كٌل راكبٍ ماشٍ: لطبريقال ا)4(.  
  

  :األلفاظ الدالة على صفات الخيل
  )و. د . ع : (وعة الداللية األولىالمجم

  العاديات: ألفاظ هذه المجموعة
تقدم لما ينبغي أن يقتصر عليه العادي الـذي  ، صل مادته يدل على تجاوز في الشيءوأ     

  .)5(ثيرهوكأي جيد العدو  ويقال من عدو الفرس عدوان؛ ،يعود على الناس ظلماً وعدوانا
  

  :العاديات
بمعنى الخيل التي تعدو بسرعة في موضعٍ واحد في القرآن الكريم ) العاديات(ورد لفظ       

المراد هنا في هذه اآلية الخيل يغـزو   ":قال القرطبي )�m����f��el )6 :في قوله تعالى
هـل  ) العاديـات ( ، واختلف في)7("إنها اإلبل التي تعدو في الحج: وقول ثانٍ ،عليها المؤمنون

هل يراد بها : واختلف فيها ،هي اإلبل :وقيل ،يراد بها الخيل على اإلطالق أو خيل المجاهدين
العاديات خيل الغزاة التي تعـدو   ":يقول أبو السعود ؟)8(اإلبل على اإلطالق أم إبل المجاهدين

                                                 
  .60: سورة األنفال آية)  1(
  .)ل. ي . خ (مادة  : مفردات ألفاظ القرآن)  2(
  .64: سورة اإلسراء آية )  3(
  .15/118ج :جامع البيان في تأويل القرآن)  4(
  .)و . د . ع ( مادة  :مقاييس اللغة )5(
  .1 :سورة العاديات آية )  6(
  .2/155ج :الجامع ألحكام القرآن)  7(
  ).و . د . ع ( مادة : لسان العرب)  8(
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  .)2(في سرعة المشي وسميت العاديات الشتقاقها من العدو وهو تباعد األرجل ،)1("نحو السرعة
  .)2(المشي

  )ى. ر . و : (ة الداللية الثانيةالمجموع
  المورِيات: ألفاظ هذه المجموعة

     وأصله أن  )3(يلي، يرى مثل ولى: خرجتْ ناره، يقال، وري الزند يرى ورياً وواره: قالي
  .)4(أن يخرج النار من وراء المقدح

  
  :المورِيات

في وصف الخيل التي توري من حوافرها فـي   مفي القرآن الكري) الموريات(ورد لفظ       
 ،إخراج النار: االيراء: يقول أبو السعود ،)�m����i��hl )5: في قوله تعالى موضعٍ واحد

النار من حوافرها كانتصاب وانتصـاب قـدحاً    قدح ما وري أي توري: الصك يقال، والقدح
ال يوقد إال ناراً ضـعيفة،   وهو اسم رجل بخيل كان ،وتسمى تلك النار نار الحباحب ،)6(ضجاً
وأما الخـف  ،  حافر لصالبتهلل واإليراء ال يكون إال  ،)7(ذلك لما تقدحه الخيل بحوافرها: قالوا

  .)8(واسترخاء ففيه لين
  

  )ر. و . غ : (ة الداللية الثالثةالمجموع
  المغيرات: ألفاظ هذه المجموعة

اشتد عدوةَ وأسـرع فـي   ، وإغارة، ارةأغار الفرس إغ: الخيل التي تغير يقال: المغيرة     
  .)10(وأصل مادته يدل على إقدام على أخذ مال قهراً أو حرباً ،)9(الغارة وغيرها

  

                                                 
  .9/190 ج :إرشاد العقل السليم)  1(
  .20/156ج :الجامع ألحكام القرآن)  2(
  .) ى.ر . و ( مادة : مقاييس اللغة) 3(
  .) ى. ر. و ( مادة  :مفردات ألفاظ القرآن )4(
  .2: سورة العاديات آية  )5(
  .9/190ج :إرشاد العقل السليم )6(
  16/386ج م :عانيروح الم )7(
=  1402 )ط. د (بيـروت ،  –التبيان في أقسام القـرآن ، دار الكتـب العلميـة    ): شمس الدينأبو عبد اهللا (  ابن قيم  الجوزية) 8(

  .49، ص1982
  .)ر . و . غ ( مادة  :لسان العرب )9(
  .)ر . و . غ ( مادة  :مقاييس اللغة) 10(
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  : المغيرات
في القرآن الكريم وصف الخيل التي تغير صباحاً في موضعٍ واحد  )المغيرات(ورد لفظ       

ل التي تغير علـى العـدو وقـت    أي الخي ؛فالمغيرات ،)�m�����l��kl)1 :في قوله تعالى
هجم عليه بغتة بخيله لنهب أو والعدو  ىالمغيرات من أغار عل ،)2(الصباح قبل طلوع الشمس

 ،أو بتقدير المضـاف  زفاإلغارة صفة أصحاب الخيل وإسنادها إليها إما بالتجو ،قتل أو إسار
  .)3(ل بسببهاالعدو عليها وقي على أي فالتي يغير أصحابها ؛واألصل فالمغير أصحابها

وتكررت فـي إحـدى   ، نخلص مما سبق أن ألفاظ هذه المجموعة قد بلغت خمسة عشر لفظاً
  :توزعت في الجدول على النحو اآلتي، آيةوعشرين 

  
  وروده في القرآن الكريم  عدد مرات وروده  اللفظ  مسلسل

  46: التوبة آية   1  عدة  1
  46: األنفال آية   1  ُأعدوا  2
  6: األنفال آية   1  أعدوا  3
  )مرات 4مكرر (102النساء آية   4  أسلحة  4
  4: محمد آية   1  َأوزار  5
  7: األنفال آية   1  الشَّوكة  6
  94: المائدة  آية   1  رِماحكم  7
  11: سبأ أية   1  سابِغات  8
  )مكرر مرتين(81: النحل آية   2  سرابيل  9

   80:األنبياء آية   1  لَبوس  10
  11: آية  سبأ  1  السرد  11

، 64: اإلسراء آية ، 60: األنفال آية   3  الخيل  12
  6: الحشر آية 

  العاديات آية   1  العاديات  13
  3: العاديات آية   1  المغيرات  14
  2: العاديات آية   1  الموريات  15
  15  21    

  

                                                 
  .3:العاديات آية ) 1(
  .593/  3ج م :صفوة التفاسير) 2(
  16/387ج م :روح المعاني) 3(



56 
 

  األلفاظ الدالة على الخروج  إلى الجهاد وصوره: المبحث السادس
  الخروج للجهاد  دالة إلىالاأللفاظ  –أوالً 

  )ج. ر . خ ( :المجموعة الداللية األولى
  اخْرجوا  -يخْرجن  -تُخْرجوا  -خَرج  -الخُروج :  ألفاظ هذه المجموعة

، ثوبا أو حاله سواء كان فقره دارا أم بلدا أم، خرج خروجا، برز من فقره: قال الراغب       
وأصل مادته يدل على النفاذ عـن  ، )1(الخارجة بهحالة في نفسه أم في أسبا، وسواء كان حاله

  .)2(الشيء
  

  : روجالخُ
  : منها في موضعين بمعنى الرحيل إلى الجهاد في القرآن الكريم) الخروج ( ورد لفظ      

  .)4(أي معك إلى الغزو لكانوا تأهبوا له ؛)m��~��}��|���{��z��yl )3 :قال تعالى
  
  : رجخَ

: تعالى منها قوله لجهاد في سبيل اهللاثالثة مواضع بمعنى رحل إلى ا في) جرخَ(ورد لفظ      
m�c���b��a��`��_��^l)5(أي لو لم يكن لنا أعذار لخرجنا معكم  ؛)6(.  
  

  : يخْرجن –تَخْرجوا 
  :في موضعين بمعنى تَرحلوا إلى الجهاد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم     

 ،يقول تعالى مخبرا عن أصل النفاق )m���Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×ÝÞ��l )7 :قال تعالى
الذين كانوا يحلفون للرسول محمد صلى اهللا عليه وسلم لئن أمرتهم بـالخروج فـي الغـزو    

                                                 
  .)ج. ر . خ (مادة : الصحاح في اللغة وانظر) ج. ر . خ (دة ما :مفردات ألفاظ القرآن) 1(
  .)ج . ر . ح ( مادة  :مقاييس اللغة) 2(
  .46: سورة التوبة من اآلية ) 3(
  .793/  2ج م :مختصر تفسير ابن كثير) 4(
  .42: سورة التوبة من اآلية )  5(
  .نفسها الصفحة : المرجع السابق) 6(
  .53 :سورة النور اآلية )7(
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لن تخرجوا معي للجهـاد   :أي فقل لهم ؛)2( m������p��o��n��m��ll :، قال تعالى)1(ليخرجن
  . )3(هار نفاقهمإلظ ؛جار مجري الذم ،أبدا، وهو خبر معناه النهي للمبالغة

  
  : اخْرجوا
بمعنى ارحلوا إلى الجهاد في موضـعٍ  في القرآن الكريم ) جواراخْ(ورد لفظ فعل األمر       
�m��L��K���J��I��H��G��F��E��D�����C��B��A :في قوله تعـالى  كما وذلكواحد 

��O��N��Ml )4( الرضا به ولـو  يهم إطاعة الرسول واالنقياد لحكمه وا علنوالمراد إنما كتب
  . )5(كما كتبنا ذلك على غيرهم، والخروج من الديار ،كتبنا عليهم القتال

  
    )ر. ف . ن ( :المجموعة الداللية الثانية

 انْفروا –تَنْفروا  – فرواينْ  - نَفَر :ألفاظ هذه المجموعة

: نفر: اللسان جاء فيو .)6(في أساس البالغة النفر هم الجماعة الذين ينفرون إلى العدو       
 ،ونفروا في األمر ينفرون نفـارا ونفـورا ونفيـرا    ،التفرق، يقال لقيته قبل كل صبح: النفر

أي  ؛أي إذا طلب منكم النصرة فأجيبوا: ذهبوا، كذلك في القتال االستنفار االستنصار: وتنافروا
  .)7(أنفروا خارجين إلى اإلغاثة

نَفَر :  
بمعنى خرج للغزو أو طلب العلم في موضعٍ واحد في قوله  في القرآن الكريم) نَفَر(ورد لفظ 
ــالى _��`���m]���\��[��Z��Y��X��W��V��U��T��S^����c��b��a: تع

�����e��dl�)8(  فجاءت لفظة)9(بمعنى خرج للغزو أو طلب العلم ) نفر(.  

                                                 
  .1261/ 2ج م :مختصر تفسير ابن كثير )1(
  .83: سورة التوبة اآلية )2(
  .553/  1ج م :صفوة التفاسير) 3(
  .66: سورة النساء آية  )4(
  .106/  4ج م :روح المعاني )5(
  .)ر. ف . ن ( مادة  : أساس البالغة )6(
  .)ر . ف . ن ( مادة  :مفردات ألفاظ القرآنو )ر . ف . ن ( مادة  :لسان العرب )7(
   .124: سورة األنفال آية) 8(
  .1/568مج: صفوة التفاسير) 9(
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   :تَنْفروا –ينْفروا 
 في ثالث مواضـع  وا إلى الجهادبمعنى يخرج في القرآن الكريم) تنفروا( ورد لفظ ينفروا    

  :نذكر منها ما يلي
فالسياق هنا فيه سخط على المتثاقلين  ،)�m�g��f��e��d��cl )1 :قال تعالى 

المتثاقلين عظيم، حيث أوعدهم بعذاب مطلق يتناول عذاب الدارين، وأنه يهلكهم ويستبدل قوما 
سواء كان مـع   وجوب الجهاد: ويقول الرازي في هذا السياق . )2(آخرين خيرا منهم وأطوع

m�����¼��»�������º��¹ :وفي قوله تعالى )3(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أم لم يكن معه

½���¼¾���l )4(  أنـه ال يجـوز    :فالمعنى السياقي كما يقول الرازي في التفسير الكبيـر
بكليتهم إلى الغزو والجهاد، بل يجب أن يصيروا طائفتين تبقى طائفة فـي   للمؤمنين أن ينفروا

  .)5(وتنفر طائفة أخرى إلى الغزو ،دمة الرسول صلى اهللا عليه وسلمخ
  
رواانْف  :  

 أربعة مواضعالقرآن الكريم بمعنى اخْرجوا إلى الجهاد في  في) فرواناْ(ورد فعل األمر      
  : نذكر منها
أمر اهللا تعالى بالنفير العام مـع رسـول اهللا عليـه     )�m�������C��B��Al )6 :قال تعالى

صالة والسالم عام غزوة تبوك لقتال أعداء اهللا من الروم الكفرة من أهل الكتاب، وحتم على ال
  .)7(المؤمنين في الخروج معه على كل حال في المنشط والمكره والعسر واليسر

وهي أول آية نزلت في بـراءة فـي غـزوة     )�m��o��n��m��l��kl )8: قال تعالى 
وهذا يستلزم ، المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم تعالى عباده يأمر اهللا: ابن كثير يقول ،)9(تبوك

وفـي روح المعـاني    .عدد بالنفير في سبيل اهللاوتكثير ال ،والعدد ،عداد األسلحةالتأهب لهم بإ

                                                 
  .39: سورة التوبة آية ) 1(
  .44/  5ج م :البحر المحيط )2(
  .55/  8ج م :التفسير الكبير )3(
  .122: سورة التوبة أآلية  )4(
  . 55/  5ج م :ير الكبيرالتفس )5(

  .41: سورة التوبة اآلية  )(6
  .792/   2ج م :مختصر تفسير ابن كثير )7(
  .71: سورة النساء من اآلية  )8(
بيـروت، لبنـان    -الكتـب العلميـة   اإلتقان فـي علـوم القـرآن، درا    ) : جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر : ( السيوطي )9(

    55/  1ج م ، م2003=1424
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اخرجوا إلى قتال عدوكم والجهاد : والمعنى، رئت بكسر الفاء وبضمهاانفروا قُ: يقول اآللوسي
  .)1(ر الفزعمعه عند خروجكم، وأصل معنى النف

  
  )ث.  ع . ب ( :المجموعة الداللية الثالثة

  انْبِعاثَهم: ألفاظ هذه المجموعة
أي أرسله  ؛وانبعثه أيضاً ،وبعث به أرسل مع غيره، أرسله وحده: بعثه يبعثه بعثاً: بعث      
  .)2(بعثُ الجند إلى الغزو: والبعثُ ،الرسول والجمع بعثات: والبعث ،فانبعث

  
مانْبِعاثَه:  

فـي  بمعنى الخروج إلى الجهاد في موضعٍ واحد في القرآن الكريم ) انْبِعاثَهم(ورد لفظ       
يقول  )m�����¤��£��¢��¡�����~��}��|���{��z��yl )3: قوله تعالى

؛ أي ولكن كـره اهللا انبعـاثهم   ،لو أرادوا الخروج معك إلى الغزو لتأهبوا له: يقول ابن كثير
ويقـول   ،)4(مـع القاعـدين   واوقيل اقعد ،همخرقدراً فثبطهم بمعنى أ عكبغض أن يخرجوا مأ

  .)5(أي نهوضهم للخروج  ؛)كره انبعاثهم( :في سياق قوله تعالى :البيضاوي
  

  )ر. ش . ح (: المجموعة الداللية الرابعة
  حشر: ألفاظ هذه المجموعة

كـل   ر الجمع مع سوقلون الحشوأهل اللغة يقو، وأصل مادته يدل على الجمع والسوق      
الحشر إخراج الجماعة من مقرهم وإزعاجهم عنه إلـى الحـرب   : قال الراغب ،)6(جمع حشر

  .)7(ونحوها
  

                                                 
  .274/  5 ج: حكام، جامع أ462/  1ج  :والمعنى نفسه في الكشاف 79/  5 مج : روح المعاني)  1(
  .)ث.ع.ب(مادة  :الوسيط موانظر المعج) ث.ع.ب(مادة  :لسان العرب)  2(
  .46: سورة التوبة آية )  3(
  .4/509 مج : تفسير القرآن العظيم)  4(
  .3/148 مج: أنوار التنزيل)  5(
  .)ر.ش.ح(مادة  :اللغة مقاييس)  6(
  .)ر.ش.ح(مادة : مفردات ألفاظ القرآن)  7(
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  :حشر
�m��w��v��u���t: في موضع واحد في قوله تعالى بمعنى ُأخْرج  )حشر(ورد لفظ     

��|��{���z��y�����xl )1(في مسيره أي جمعت له جيوشه وعساكره و أحصرت له  ؛
  .)2(كبيرة فيها طوائف الجن واإلنس والطير

  
  صور الخروج إلى الجهاداأللفاظ الدالة على  - ثانيا 

  
  )ف. ف . خ : (لداللية األولىالمجموعة ا

  خفافاً : ألفاظ هذه المجموعة
 

ضد الثقِل والرجوع يكون في الجسم والعقل والعمل، خف  يخف  خفـاً  : الخَفة والخفة      
، الخاء والفاء أصٌل واحـد  : قال ابن فارس ،)3(صار خفيفاً فهو خفيف وخُفاف بالضم: وخفةَ

  .)4( وهي شيء يخالف الثقل والرزانة
  

  :خفافاً
�m��A :في قوله تعالى بمعنى نشاطاً في موضعٍ واحد ورد لفظ خفافاً في القرآن الكريم     
��C��Bl)5 (وشباباً ومشاة وركباناً في جميع  اخرجو للقتال يا معشر المؤمنين شيباً ؛ أي

خفافـاً  : ، وذُكر في الكشاف)6(في اليسر والعسر والمنشط والمكره ،جميع الظروف واألحوال
  .)8(نشاطاً خفافاً؛ أي: ويقال، )7(من السالح

  

                                                 
  .17: سورة النمل آية )  1(
  .3/1318مج : مختصر تفسير ابن كثير)  2(
  ).ف.ف.خ( مادة : لسان العرب)  3(
  ).فّ.خ( مادة : مقاييس اللغة ) 4(
  .41من اآلية : سورة التوبة)  5(
  .792/  2مج : مختصر تفسير ابن كثير)  6(
  .191/ 2ج: الكشاف)  7(
  .439/ 1ج : معاني القرآن  )8(
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  )ل. ق . ث : ( المجموعة الداللية الثانية
  ثقاالً: ألفاظ هذه المجموعة

والجمـع   ،فهو ثقيل، مصدر الثقيل ثقل الشيء ثقالً وثقالة :نقيض الخفة، الثقل: الثقل        
وهو ضـد   ،اء القاف والالم أصٌل واحد يتفرع فيه كلمات متقاربةالث: قال ابن فارس، )1(ثقال

  . )2(لكثرة العدد، ولذلك سمي الجن واألنس الثقلين ؛الخفة
  

  :ثقاالً
قـال   ،)ثقيـل (جمعاً لـ  اآلية السابقة فيبمعنى كَسالى ورد لفظ ثقاالً في القرآن الكريم     

نشاطاً وكسالى  :ومستوطنين وقيل، غرباء :وقيل، قيل فقراء وأغنياء، شباباً وشيوخاً: الراغب
وأن القصد باآلية الحث على النفر على كل حـال تصـعب أو    ،وكل ذلك يدخل في عمومها

 ،ء الثقال والخفاف ذو العسـرة فهؤال  ةلينفروا منكم ذو العيال والميسر: ءيقول الفرا )3(تسهل
وقيل خَفت عليكم الحركـة أو  ، أي موسرين ومعسرين: وجاء في لسان العرب ،)4(وقلة العيال

  .)5(ثقلت
  

  )ل. ق . ث : (ة الداللية الثالثةالمجموع
  ثاقلتُما: ألفاظ هذه المجموعة

  .)6(ر ثقال بطيءوبعي. أي ذو ثقل، وقد يكون هذا على النسب ،يقال فيه ثقل وهو ثاقل       
  
  :اقلتُمثَّا

m����g :في قوله تعالى بمعنى تباطأتُم في موضعٍ واحد في القرآن الكريم) اقلتُمثَّا(ورد لفظ      

��q���p��o��n��m��l��k��j��i��hl )7( أي تباطـأتم  ، أي بمعنى تثاقلتم به ؛ثاقلتما

                                                 
  ).ل.ق.ث( مادة : لسان العرب )1(
  .)ل .ق.ث( مادة  :مقاييس اللغة) 2(
  . )ل. ق . ث (مادة : مفردات ألفاظ القرآن)  3(
  .439/  1ج :معاني القرآن) 4(
  .)ل. ق . ث ( مادة : لسان العرب) 5(
  .)ل. ق . ث (مادة : لمرجع السابقا )6(
  .38: سورة التوبة آية )7(
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لتم وملـتم إلـى   تباطأتم أو تكاس:" يرثقال ابن ك )1(واالستفهام هنا لإلنكار والتوبيخ ،وتقاعستم
  .)2(" المقام في الدعة والخفض وأصله تثاقلتم

  
  )ف. ح . ز : (ة الداللية الرابعةالمجموع

  زحفَاً : ألفاظ هذه المجموعة
وأصل الزحف انبعـاث   بقال الراغ )3(، )قدماً(أصل مادته يدل على االندفاع والمعنى       

وكالعسـكر إذا  . وكالبعير إذا أعيا فجرً فرسه ،لصبي قبل أن يمشيمع جر الرجل، كانبعاث ا
  . )4(كثر فيكثر انبعاثه

  :زحفَاً
©��m��ª :في القرآن الكريم في موضعٍ واحد في قوله تعـالى  )زحفاً ( ورد لفظ       

´��³��²��±��°���¯��®��¬��«l )5( الزحف الجيش الداهم : قال الزمخشري
  .)6(وسمي بالمصدر والجمع زحوف ،يزحف أي يدب دبيباً الذي يرى لكثرته كأنه

هنـا مشـي   وشبه به  ،زحف الرجل إذا مشى على بطنه كالحية، أو دب على مقعده كالصبي 
  .)7(ألنه لكثرته يرى كأنه يزحف زحفاًالجيش الكثير بزحف الصبي؛ 

  )ت. ب . ث : (ة الداللية الخامسةالمجموع
  ثُبات: ألفاظ هذه المجموعة

  .)8(والجمع ثُبات وثبوت ،وأما الثبت فالعصبة من الفرسان يكونون ثبة: قال ابن فارس       
  :ثُبات
فـي قولـه   بمعنى جماعات متفرقة في موضعٍ واحد في القرآن الكريم ) ثُبات(ورد لفظ      
وأصلها من ) ثُبات(قال الرازي في تفسيره لهذا اللفظ  )��m����o��n��m��l��kl)9:تعالى

                                                 
  .189/  2ج: الكشاف) 1(
     .65/  4ج: وانظر تفسير أبو السعود  790/  2ج م :مختصر تفسير ابن كثير) 2(
  .)ف. ح . ز (مادة : وأيضاً القاموس المحيط) ف. ح . ز (مادة : مقاييس اللغة )3(
  .)ف. ح . ز (مادة : مفردات ألفاظ القرآن) 4(
  .15: رة أألنفال آيةسو )5(
  .148/  2ج :الكشاف) 6(
  .559/ 1م ، ج 1992 = 1412دمشق ،  –حكام من القرآن، دار القلم روائع البيان في تفسير آيات األ: محمد على الصابوني) 7(
  .)ت. ب . ت (مادة : مقاييس اللغة) 8(
  .71: سورة النساء آية )9(
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  .)1(أي جماعات متفرقة سرية بعد سرية ؛أي انفروا إلى العدو ثُبات ؛أي جمعته ؛ثبيت الشيءت
  .)1(سرية

  )ع.م.ج: (المجموعة الداللية السادسة 
  جميعاً : ألفاظ هذه المجموعة

واجـدمع، وهـي    ،وَأجمعـه فـاجتَمع   ،وجمعه ،جمع الشيء عن تَفْرِقة يجمعه جمعاً
  .مع واستجمعمضارعة، وكذلك تج

   )2(.وِإن لم يجعل كالشيء الواحد ،الذي جمع من ههنا وههنا :والمجموع
  

  :جميعاً
   .)4(كلكم أي )3(،مجتمعين بمعنى السابقة في اآلية ورد لفظ جميعاً    

وتكررت في أربع ، نخلص مما سبق أن ألفاظ هذه المجموعة قد بلغت خمسة عشر لفظاً
   :دول على النحو اآلتيتوزعت في الج، وعشرين آية

  
  وروده في القرآن الكريم  عدد مرات وروده  اللفظ  مسلسل

  83، 46: التوبة آية   2  الخُروج  1

2  ج42: التوبة آية ، 243البقرة آية   3  خَر ،
  1:الممتحنة آية 

  53: النور آية ، 83: التوبة آية   2  تَخْرجن -تَخْرجوا  3
  6: النساء آية  1  اخْرجوا  4
  124: التوبة آية  1  رنَفَ  5
  122، 81، 39: التوبة   3  تَنْفروا –ينْفروا   6

التوبة ، )مكرر مرتين( 71:  النساء آية   4  انْفُروا  7
  41،  38: آية 

  46: التوبة آية   1  انْبِعاثهم   8
  17: النمل آية   1  حشر  9

  41: التوبة آية   1  خفافاً   10
        

                                                 
  .182/  5ج م :التفسير الكبير)  1(
 )ع.م.ج(مادة : ن العربلسا )2(

 .182/  5مج : التفسير الكبير )3(

  425/  1مج : مختصر تفسير ابن كثير )4(
 



64 
 

  41: التوبة آية   1  ثقاالً  11
  38: التوبة آية   1  أثاقَلتُم   12

 

  وروده في القرآن الكريم  عدد مرات وروده  اللفظ  مسلسل
  15: األنفال آية   1  زحفاً   13

  71: النساء آية   1  ثُبات      14    
  71: النساء آية   1  جميعاً   15
  15  24    
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  بالتخلف عن الجهاداأللفاظ الدالة : المبحث السابع
  نهواالعتذار ع

  األلفاظ الدالة على التخلف عن الجهاد  –أوالً 
  ) ف. ل . خ (: المجموعة الداللية األولى

  يتَخلّفُوا –خُلفوا  –الخَواِلف  –الخاِلفين  –المخلفون : ألفاظ هذه المجموعة
هم الذين أخرهم الكسل : والمخلفون ،)1(التأخر: التخلف ،الخلفُ ضد قدام: الليث: خلف       
  .)2(تركته خلفي: خلفته: وأصله من ، ق عن الجهاد في سبيل اهللاوالنفا

  
  :المخلفون

بعة مواضع في أر بمعنى المتأخرون عن الجهاد في القرآن الكريم) المخلفون(ورد لفظ        
سيقول لك يا محمد المنافقون الذين  )�m����a��`���_��^��]l )3: منها قوله تعالى

الذين خُلفوا بـاإلذن  : المخلفون ، )4(الحديبية من أعراب المدينةتخلفوا عن الخروج معك عام 
لما علم في ذلك من الحكمة الخفيـة   ؛أو خلَّفهم اهللا بتثبيطه إياهم ،لهم في القعود عند استئذانهم

يقول  )6( ��m����b��a��`��_���^��]l:قال تعالى) 5(أو خلفهم كسلهم أو نفاقهم
ل في قولـه  فيقو ،ني يتحدث عن كراهة المنافقين للجهادأن هذا السياق القرآ ":يقول البيضاوي

ويجوز أن  –يقال أقام خالف الحي أي بعدهم ، بقعودهم عن الغزو خلفه :تعالى في هذه اآلية
اهللا  إن: " أما ابن كثير فيقـول  )7(،" فيكون انتصابه على العلة أو الحال ،يكون بمعنى الخالفة

ن المتخلفين عن صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فـي  تعالى يذم في هذا السياق المنافقي
وذلك أن غزوة تبوك كانت في شدة الحر عند طيب  ،وفرحوا بمقعده بعد خروجه ،غزوة تبوك

وقعـدوا  ، الذين تركهم رسول اهللا عند خروجه إلى غزوة تبوك: المخلفون ،)8("الظالل والثمار
 يؤمنون أن في الغزو خيراً امتثاالً ألمـر ربهـم   ألنهم ال في بيوتهم مخالفين أمر رسول اهللا؛

  .)9(ورسوله

                                                 
  .)ف . ل . خ ( مادة  :لسان العرب )1(
  .)ف . ل . خ ( مادة  :مفردات ألفاظ القرآن )2(
  .11: سورة الفتح آية )  3(
  .3/1678ج م :مختصر تفسير ابن كثير )4(
  .4/88ج :يمإرشاد العقل السل )5(
  .81: سور التوبة آية )  6(
  .2/450مج : أنوار التنزيل )7(
  .2/340ج :وانظر الكشاف 4/130ج م :تفسير القرآن العظيم )8(
  1/77 ج: التفسير الواضح  )9(
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  :الخاِلفين
: في قوله تعالى في القرآن الكريم بمعنى المتأخرين في موضعٍ واحد )الخالفين(ورد لفظ       

�m��}��|���{l )1( المتأخر لنقصان أو قصور كالمتخلف: الخالف)وقال ابن عباس ،)2 :
وهـذا  : قال ابن جرير. أي مع النساء: وقال قتادة، ن الغزاةأي الرجال الذين تخلفوا ع: عباس

فاقعدوا مع الخوالف : ألن جمع النساء ال يكون بالياء والنون ولو أريد النساء لقال  ؛ال يستقيم
  .)3(أو الخالفات

  
  :الخَواِلف

 بمعنى النساء والصبيان المتخلفون عن الجهـاد ، )خالفة(جمعاً لـ ) الخوالف(ورد لفظ       
  :منها على سبيل المثال وذلك في موضعين

، عمود الخيمة المتـأخر  الخالفة: قال الراغب )�mE��D��C��B��Al )4: قال تعالى 
ألن الرجـال   هـن النسـاء؛  : ارسقال ابن ف ،)5(ويكنى لها عن المرأة لتخلفها عن المرتحلين

: وفي اللسان، )6(المنازلوهن يخلفنهم في البيوت و ،يغيبون في حروبهم ومغامراتهم وتجارتهم
الذين ال يغزون واحدهم خالفه، الخوالف أيضاً الصـبيان المتخلفـون،   : "الخوالف : " اللسان
ويقول البيضاوي .)7(على فواعل كفوارس وجمع، مع الفاسد من الناس: وقيل، مع النساء: وقيل

. )8(للذي ال خيـر فيـه   وقد يقال الخالفة، والف جمع خالفهالخ: اآلية هذه البيضاوي في تأويل
وهن  ،والقعود في البلد مع النساء ،وا ألنفسهم بالعارأن المنافقين رض: وجاء في تفسير القرآن

  .)9(فإذا وقع الحرب كانوا أجبن الناس، الخوالف بعد خروج الجيش
  

                                                 
  83: سورة التوبة من اآلية )  1(
  )ف . ل . خ ( مادة ، مفردات ألفاظ القرآن  ) 2(
  2/810ج م : مختصر تفسير ابن كثير )  3(
  93،  87 : آية  سورة التوبة)  4(
  )ف . ل . خ ( مادة  : مفردات ألفاظ القرآن )  5(
  )ف . ل . خ ( مقاييس اللغة ، مادة )  6(
،  م  1988لبنـان ،  ،  بيروت   -هرة اللغة ، دار العلم للماليين جم: وانظر ابن دريد )  ف . ل . خ ( لسان العرب ، مادة  )  7(

  )ف. ل . خ (مادة 
  453/  2جمأنوار التنزيل ،  )8(
  136/  4ج م : تفسير القرآن العظيم   )9(
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  :خُلِّفوا
فـي قولـه    بمعنى تخلفوا عن الغزو في موضعٍ واحد المبني للمجهول) خُلِّفوا(د لفظ ور     
، هالل، كعب(وهم ، أي الثالثة الذين تخلفوا عن الغزو ؛)�mA����D��C��Bl )1: تعالى
  .)2( )ومرارة، هالل

  
  :يتخلَّفوا

��m��k: في قولـه تعـالى  بمعنى يتأخروا عن الغزو في موضعٍ واحد ) يتخلَّفوا(ظ ورد لف     

�����w��v��u��t��s��r��q���p��o��n���m��ll )3(  وهنا عتاب لمن تخلف عن
أن يتأخروا عن الغزو مع رسول اهللا  ،ن أهل المدينة وما حولهم من البواديعن غزوة تبوك م

  .)4(عليه الصالة والسالم
  :األلفاظ الدالة عن اإلعتذار عن الجهاد –ثانياً 

  ) د. ع . ق ( :المجموعة الداللية الثانية
  دوااقع –قَعد  -مقعدهم  –القُعود -القاعدين  –القاعدون : ألفاظ هذه المجموعة

القـوم ال   :فهو أصٌل مطرد يدل على الجلوس والقعـد ، وأصل مادته يدل على الجلوس      
ويعبر عن المتكاسل : قال الراغب )6(.ويقابل به القيام )5(،فكأنهم أقعدوا عن الغزو، ديوان لهم

  .)7(المتكاسل في الشيء بالقاعد
  :القاعدين –القاعدون 

في سـتة   بمعنى التخلف عن الجهاد في القرآن الكريم) القاعدين –القاعدون (ورد لفظ        
 )�m��H��G��F��E��D��C��B��Al )8 :تعـالى  منها على سبيل المثال  قوله مواضع

إن كان معلوماً توبيخـاً   –ن اهللا سبحانه وتعالى نفى التساوي بين المجاهد والقاعد بغير عذرإ
  .)9(وتحريكاً له عليه ونحوه، للقاعد عن الجهاد

                                                 
  .118: سورة التوبة آية )  1(
  .58/  11 مج: جامع البيان)  2(
  .120: سورة التوبة آية )  3(
  .560/  1ج م :صفوة التفاسير)  4(
  .)د. ع . ق ( مادة  :وانظر أيضا القاموس المحيط) د. ع . ق (مادة : مقاييس اللغة)  5(
  .194/  2 ج : الكشاف)  6(
  .)د . ع . ق ( مادة  :مفردات ألفاظ القرآن)  7(
  .95: سورة النساء من اآلية )  8(
 -لتأويل، دار الكتاب العربـي  تفسير القرآن الجليل المسمي بمدارك التنزيل وحقائق ا ):أبو البركات عبد اهللا بن محمد(ي فسالن)  9(

  .348ص) ت.د(ن، ، لبنابيروت
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مع القاعدين؛ أي مع النساء والصبيان وأهل  )m��¨��§��¦��¥l )1 :تعالىقال  
  .)2(وفي ذلك ذم لهم الختالطهم في القعود مع هؤالء ،وأهل العذر

  
  : القُعود
فـي   في موضعٍ واحـد وهو مصدر بمعنى التخلف عن الغزو والتكاسل) القُعود(ورد لفظ      

  .)m}��|���{��z��y��x��w������vl )3: قوله تعالى
فالسياق القرآني يتحدث عن الذين أدركتهم ضعف الهمة وهزال النخوة وخـواء القلـب مـن    
اإليمان، فقعدوا بذلك حقهم في شرف الخروج، وشرف االنتظام في الكتيبة، والجهاد عبء ال 

  . )4(ينهض به إال من هم له أهل
  

   :  مقْعدهم
[��^����m :في قوله تعالى احدفي موضعٍ و مصدراً ميمياً) هممقْعد(ورد لفظ       

��b��a��`��_l )5(عليه الصالة والسـالم   لأي فرحوا بقعودهم بعد خروج الرسو ؛
  .)6(وتخلفهم عن الغزو

  
  :    قَعد

قولـه   منهـا  في موضـعين  بمعنى تخلف عن الجهاد  في القرآن الكريم) قَعد(ورد لفظ      
  .)8(أي بمعنى قعدوا عن القتال )�mw��v���������������u��t��sx����l )7 :تعالى

  
  : قْعدواا

  : نذكر منها قوله تعالىفي ثالثة مواضع ) اقْعدوا(ورد لفظ فعل األمر      

                                                 
  .46: سورة التوبة من اآلية)  1(
  .314/  2مج  :ألقرانمعترك ا)  2(
  .83: سورة التوبة من اآلية)  3(
  .683-682/  3م ،  1982 =ه  1402 ) ط.د( في ظالل القرآن ، دار الشروق ،: سيد قطب)  4(
  .81: سورة التوبة من اآلية)  5(
  .809/  2ج م :مختصر تفسير ابن كثير)  6(
  .90: سورة التوبة آية)  7(
  .478/  1 ج: الكشاف)  8(
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m������¨��§��¦l )1(؛جلسوا مع المتخلفين عند الخروج للجهاد، وهو ذم لهمأي ا ؛ 
  . )2(إليثارهم القعود على الخروج

  
  :الجهاد االعتذار عناأللفاظ الدالة على 

  ) ر. ذ . ع : (المجموعة الداللية األولى
  )تذروايع(تذرون يع  -رون المعذِّ: ألفاظ هذه المجموعة

  .الذين لهم العذر :لمعذُّرون  و المعذرين بالتخفيفا: جاء في اللسان       
نسان إصالح مـا  روم اإل: وأصلة من العذر وهو ،)3(والمعذِّرون والمعذرين الذين ال عذر لهم

 ومنـه سـمي القلُفـة   ، النجس ءوهو الشي، أصل العذر من العذْرة: وقيل ،)4(أنكر عليه بكالم
وكذا عذَرتُ فالن أزلت نجاسـة ذنبـه   . عذَر الصبي إذا ظهرته وأزلت عذرته: العذرة، وقيل

  .)5(أي سترت ذنبه، كقولك غفرت له ،بالعفو عنه
  

  :المعذِّرون
بمعنى المعتَذرون بأعذار باطلة في موضعٍ واحد  في القرآن الكريم) المعذِّرون(لفظ ورد       

 ؛خفيفـة ) المعذرون(وجاء  ،)�m��r��q��p��o��n���ml )6 :في قوله تعالى كما
، وقد تكون المعـذّرون  )7(المعتذرون: يريد: ثقيلة) المعذّرون(وقال بعضهم  ،ألنها من أعذروا

وقد تكـون أن تضـم   . ألنه حول فتحة التاء عليها ؛إنما فتح، جتماع الساكنينال" العين" بكسر
) عتذرونمال(وهو في المعنى ، هم الذين لهم العذر: )المعذّرون(في لفظ الفراء وقال  ،)8(،العين

يـذكرون  : مشددة كما قيـل ) ذاالُ(فصارتا جميعاً ، في الدالولكن التاء أدغمت ) عتذرونمال(
ذو األعذار في ترك الجهاد الـذين جـاءوا   ) المعذّرون(في لفظ : ثيرويقول ابن ك )9(،ّويذكر

وعـدم القـدرة    ،ويبينون له ما هم فيه من الضعف ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعتذرون
                                                 

  .84،  46: سورة التوبة آية  )1(
  .540/  1ج م :صفوة التفاسير )2(
  .)ر. ز . ع (، مادة لسان العرب )3(
  .)ر. ز . ع (مادة : مقاييس اللغة )4(
  .)ر. ز . ع (مادة : مفردات ألفاظ القرآن )5(
  .90: سور التوبة من اآلية ) 6(
مكتبة النهضة العربيـة   –عالم الكتب ، زهير غازي زاهد .تحقيق د، إعراب القرآن ): أبي جعفر محمد بن إسماعيل( النحاس)  7(
  .2/230ج، م 1988 =ه 1409، 3ط
،  القـاهرة  –هدى محمود قراعة مكتبة الخـانجي  . تحقيق  د، معاني القرآن  ): سعيد بن مسعدة نلحساأبو (األخفش األوسط  )8(
  .1/359ج، م 1990 =ه 1411، 1ط
  .448 – 1/447ج :معاني القرآن  )9(
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 المعذرون على هذا هم المبطلـون؛ . )1(وهم أحياء من العرب من حول المدينة، على الجهاد 
جاء هؤالء من األعراب بما جـاءوا بـه مـن     إنه، ل لهاذروا بأعذار باطلة ال أصألنهم اعت

، )2(األعذار بحق أو بباطل على التفسيرين ألجل أن يأذن لهم رسول اهللا بالتخلف عن الجهـاد 
  .)3(من التعذير الذي هو التقعيد) مفعلون(المعذرون على وزن قولنا : رازيوقال الفخر ال

  
  :رواتَعتَذ -يعتَذرون  

منها على سبيل ، في القرآن الكريم في خمسة مواضع) تعتذروا  -يعتذرون ( ورد لفظ      
�m��K���J��I��H: ، قال تعالى)�mE��D��C��B��AF��l )4 :المثال قوله تعالى

����Ll )5(،  أي يعتذر إليكم هؤالء المتخلفون من غزوة تبوك إذا رجعتم إليهم من سـفركم
المعتذْر قد يكون فـي  : قال الفراء. )6(فلن نصدقكم ال تعتذروا :أي قل لهم يا محمد، وجهادكم

  .)7(على أنه ال عذّر لهم وذكر اآليتين السابقتين دليل، هوقد يكون ال عذر ل، معنى المعذر
  

                                                 
  .212/  2ج مختصر تفسير ابن كثير ، م) 1(
ه 1413، 1، دار الخيـر ، ط فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية عن علم التفسير: )محمد بن على بن محمد(ي الشوكان)  2(
  .545/  2م ، ج1992 =
  .162/  8ج م :كبيرالتفسير ال)  3(
  .94: سورة التوبة من اآلية )  4(

  .94سورة التوبة آية )  (5
  .558/  1ج م :صفوة التفاسير)  6(
  .448/  1ج :معاني القرآن)  7(
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وتكـررت فـي ثمـاني    ، نخلص مما سبق أن ألفاظ هذه المجموعة قد بلغت اثنا عشر لفظـاً 
  :تيتوزعت في الجدول على النحو اآل،  آية وعشرين

  وروده في القرآن الكريم  عدد مرات وروده  اللفظ  مسلسل
  16، 15، 11: الفتح آية ، 81: التوبة آية   4  المخلّفين –المخلّفون   1
  83: التوبة آية   1  الخاِلفين  2
  93، 78: التوبة آية   2  الخواِلف  3
  118: التوبة آية   1  خُلّفوا  4
  120: التوبة آية   1  يتخلفُوا  5

التوبة ، ) مرات  3مكرر ( 95: النساء آية   6  القاعدين –دون القاع  6
  24: المائدة آية ،  86، 46: آية 

  83: التوبة آية   1  القُعود  7
  83: التوبة آية   1  مقعدهم  8
9  د90: التوبة آية ، 168: آل عمران آي   2  قََع  

  84، 46، 5: التوبة آية   3  اْقعدوا  10
  90: وبة آية الت  1  المعذِّرون  11

، 66، ) مكرر مرتين (94: التوبة آية   5  تعتَذروا –يعتََذرون   12
  36: المرسالت آية ، 7: التحريم آية 

  12  28    
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  أللفاظ الدالة على أسلوب خداع العدوا: المبحث الثامن
  

  )ف. ر . ح : (عة الداللية األولىالمجمو
  متحرفاً: ألفاظ هذه المجموعة

فميـل بـه عنـه    ، الذي حورف كسبه، المحارف: ويقال ، مال عنه ، عن كذا انحرف      
   )1( يعدل به عن جهته، ف الكالميكتحر
 

  :متحرفاً
¶���m: في قوله تعـالى  بمعنى في موضعٍ واحد في القرآن الكريم) متحرفاً(ورد لفظ       

�Á��À��¿��¾��½��¼��»��º���¹��¸l )2( .أي : سياقيقول ابن كثير في هذا ال
فال بأس عليه في  ،فيتبعه ثم يكر عليه فيقتله ،ليريه أنه قد خاف منه ؛يفر بين يدي قرنه مكيدة

  .)3(ذلك
فالمتحرف من جانب إلى جانب لمكايـد الحـرب غيـر    ، الزوال من جهة االستواء: التحرف
  .)5("الحرب خدعة"وهو من باب  )4(منهزم

  
  )ز. و . ح : (المجموعة الداللية الثانية

  متَحيزاً : ألفاظ هذه المجموعة
تركوا مركزهم ومعركة قتالهم ومـالوا إلـى   ، انحاز القوم )6(انضم: انحاز إليهم وتحيز      

او يـاء  وهي تفعيل أصلها تحيـوز فقلبـت الـو    ،وتحوز عن وتحيز إذا تنحى، موضعٍ آخر
  .)7(وأدغمت فيها ،لياءالمجاورة ل

  

                                                 
 )ف. ر. ح ( مادة : المصباح المنير )1(

  .16: سورة األنفال من اآلية )  2(
  .734/  2مج: مختصر تفسير ابن كثير)  3(
  .243/ 4ج: حكام القرآنالجامع أل) 4(
  .497/  1ج م: صفوة التفاسير)  5(
  .)ز . و . ح ( مادة  :أساس البالغة)  6(
  .)ز . و . ح ( مادة  :لسان العرب)  7(
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  :متَحيزاً
فـي   بمعنى مال إلى موضعٍ آخر في موضعٍ واحد في القرآن الكريم) اًمتحيز(ورد لفظ       

  .اآلية السابقة
فيرجع إلى القتال  ،ليستعين بهم ؛المتحيز إذا نوى التحيز إلى فئة من المسلمين: يقول القرطبي

فإن كانت الفئة ، فإن ذلك جائز، المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفار )1(،غير منهزم
وإذا كانت الفئة في غير المعركة كانهزام المسلمين بين ، فاألمر في هذا واضح ، المعسكر في

متَحيزاً لقد أزال اهللا تعالى الشبه ، متَحرفا )2(يدي الكافرين والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين
تحرفاً لقتـال  دبره م وبين من ولَّاهم، فقد أستحق النار والغضب ،بين أن يولهم دبره بالهزيمة

لى فئـة  دبره متحرفاً إ وكذلك من ولَّاهم، لظنه أنه أقرب إلى الظفر ؛عادل من جهة إلى جهة
  .)3(وال يكون منهزماً ،ليكون إلى الظفر أقرب مقوياً لها ومتقوياً بها ؛

  
توزعت في ،  وتكررت في آيتين ،نخلص مما سبق أن ألفاظ هذه المجموعة قد بلغت لفظين

  :لنحو اآلتيالجدول على ا
  

  وروده في القرآن الكريم  عدد مرات وروده  اللفظ  مسلسل
  16: األنفال آية   1  منَحرفاً  1
  16: األنفال آية   1  متَحيزاً  2

  2  2    
  
  

  
  
  

  
  

                                                 
  .243/  4 مج: الجامع ألحكام القرآن) 1(
  .317ص :تيسير الكريم الرحمن )2(
، )ط.د(، القـاهرة   –دار التـراث  عدنان محمد زوزور، . تحقيق د، ن متشابه القرآ :)القاضي عبد الجبار بن أحمد ( الهمذاني  )3(
  .117ص،  )ت.د(
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  للجهاد واإلعداد والخروج له أو المقاربة في المعنى جدول بمجموعات األلفاظ المرادفة
 

  ورودعدد مرات ال  عدد األلفاظ  المجموعة
  118  18  مجموعة لفظ الجهاد األلفاظ المرادفة له

  15  8  مجموعة األلفاظ الدالة على أسباب الجهاد
مجموعة األلفاظ الدالة على األطراف 

  المتقاتلة
13  121  

مجموعة األلفاظ الدالة على أسماء 
  المعارك

4  4  

مجموعة األلفاظ الدالة على اإلعداد 
  للجهاد وأدواته

15  19  

األلفاظ الدالة على الخروج إلى  مجموعة
  الجهاد وصوره

15  23  

مجموعة األلفاظ الدالة على التخلف على 
  الجهاد واالعتذار عنه

12  28  

  مجموعة األلفاظ الدالة أسلوب خداع العدو
2  2  

            88    334  
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  صراأللفاظ الدالة على النَّ: المبحث األول
  
  )ر.ص. ن: (مجموعة الداللية األولىال

 -نَصـير  -المنْصـورون  -منْصوراً  -ناصرين  -ناصر  -النَّصر   :ألفاظ هذه المجموعة
 -منتصـر  -انْصـر  –تَنْصـرون   –ينصـرون    -ينْصـر   -استَنْصر   -نَصر  -َأنْصار

  .اصرون تَن -انْتَصر –تَنتَصرون    -تَنتَصران  -انْتَصر -منتصرين
، ينصره ونصره وينصـره نصـراً  ، نصرِه على عدوه، إعانة المظلوم: النصر. نصر      

صل مادته يدل على وأ، )1(ونَصر مثل صاحب وصحب وأنصار ،ورجل ناصر من قوم نُصار
وقـال  ، )2ينصرهم نصراً، آتاهم الظفر على عدوهم، ونصر اهللا المسلمين، إتيان خير وإيتائه

  .)3(العون -صرةصر والنُّالنَّ: الراغب
وأن يكـون مصـدراً كـالخروج    ، ويجوز أن يكون نصور جمع ناصر كشاهد وشـهود     

ألن كـل   ؛النصير فعيل بمعنى فاعل أو مفعول ،انتصر الرجل إذا امتنع من ظالمه، والدخول
وقد نصره ينصره نصراً إذا أعانه على عدوه وشـد   ،واحد من المتناصرين ناصر ومنصور

  )4(.يهف

أن النصرة ال تكون إال على المنازع والغالـب والمنـاوئ   ، صرهناك فرق بين اإلعانة والنَّ  
غالبه ونازعه ونصره  نأعانه على م: نقول، واإلعانة تكون على ذلك وعلى غيره ،المشاغب

، وال يقال نصره على ذلك ،وأعانه على األحمال ،وأعانه على فقره إذا أعطاه ما يعينه، عليه
  )5(.فاإلعانة عامة والنصرة خاصة

يكون االنتصار مـن الظـالم واالنتصـاف     ،واالنتصار االنتقام ،انتصر منه" : قال األزهري
  )6(".واالنتقام

استنصـر  ، )8(أي سأله أن ينصره عليـه : استنصر على عدوه، )7(استمداد النصر: االستنصار
نصـر  : وتناصـروا ، ون على النصرالتعا: التناصر، طلب نصرته: نفال استغاث به: بفالن

  .)9(بعضهم بعضاًً
                                                 

 ).ر.ص. ن(مادة : انظر المعجم الوسيط، )ر. ص. ن(مادة : لسان العرب) 1(

  ).ر. ص. ن(مادة : مقاييس اللغة) 2(
 ).ر. ص. ن(مادة : مفردات ألفاظ القرآن) 3(

 )ر. ص. ن(مادة : المعجم الوسيط: مع اللغة العربيةانظر مج، )ر. ص. ن(مادة : لسان العرب) 4(

  .156ص، م1994= هـ  1415، مكتبة القدس، تحقيق حسام الدين القدس ، الفروق في اللغة:أبو هالل العسكري  ) 5(
 ).ر. ص. ن(مادة ، 1964، القاهرة، تحقيق عبد السالم هارون، تهذيب اللغة): أبو منصور محمد بن أحمد(األزهري ) 6(

  ).ر. ص. ن(مادة : لسان العرب) 7(
  ).ر. ص. ن(مادة : أيضاً انظر القاموس المحيط، )ر. ص. ن(مادة : الصحاح في اللغة) 8(
  ).ر. ص. ن(مادة : مفردات ألفاظ القرآن )9(
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  :النصر
  :منها ما جاء بمعنى، وعشرين موضعا نَّصر في القرآن الكريم في اثنينورد لفظ ال    

�m��z��y���x��w��v��u��t��s��r��q��p���o��n :الظفر وذلك في قوله تعالى -1

e��d��c���b��a��`��������_��~��}��|�����������{f��h��g��m�������l��k��j��il 
  .)2(أي فتح وغنيمة؛ �)1(

X�W��m��i��h��g��f���e����dl)3(�،   ر فهو الظفر المطلوب الذي يقتضي التأثير فـيالنَّص
�)4(.وقد يكون بالغلبة في الحرب، ويكون ذلك بالحجة والتعظيم والرفعة، العدد �

�m�X�W����~��}��|��{l)5(  ،ة تأنيساً للرسـول  جاءت هذه اآلي: قال أبو حيان
  .)6(ووعيداً ألهل الكفر، صلى اهللا عليه وسلم وتسلية له ووعداً له بالنصر

   �)��m�X�We��d��c��b��al)7.كما في  وقد جاء النصر أيضاً بمعنى العون -2 
�.إذ أعان على نباتها، مأخوذ من قولهم قد نصر الغيث األرض، العون: النصر �

نصر اهللا الرسـول  : وقيل المراد بهذا النصر، أي أعانه ؛نصر على عدوه ينصر نصراً: يقال
�) 8(.عليه الصالة والسالم على قريش �

�m�X�W}��|��{��z��y��x��wl)9(أي المعونة على العدو ؛)10(  

  

  :ناصر
وهو اسم فاعل من  ،في ثالثة مواضعبمعنى معين في القرآن الكريم ) ناصر(ورد لفظ 

أي ال يقدر علـى أن   ؛)��m����q���p����o��n����m��ll)11:له تعالىفقد جاء بمعنى معين في قو، نصر
  )12(.ينقذ نفسه من عذاب اهللا وال يستطيع أحد له ذلك

                                                 
  .10: العنكبوت آيةسورة ) 1(
 .2/204جم: أنوار التنزيل)  2(

  .10: األنفال آية، 126: سورة آل عمران آية  )3(
  .16ص : متشابه القرآن) 4(
  .47: آية، سورة الروم) 5(
  .178/  7جم: البحر المحيط) 6(
  .1: سورة النصر آية )7(
 .538/ 22ج : الجامع ألحكام القرآن: القرطبي) 8(

 . 192:سورة األعراف آية  ) 9(

  .1609/ 3ج:نظم الدرر في تناسب اآليات والسور)  10(
  .10:سورة الطارق آية ) 11(
 .1952/ 3مج: تصر تفسير ابن كثيرمخ) 12(
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  :ناصرين
�X�W. على سبيل المثال، بمعنى معينين في ثمانية مواضع) رينناص(ورد الجمع 

mÄ��Ã��Â��Ál)1(� م من ألـيم  أي ما لهم من أحد ينقذهم من عذاب اهللا وال يجيره؛
 )2(.عقابه

   
  :منْصوراً
وذلك ، في موضعٍ واحد بمعنى معاناً) نَصر(وهو اسم مفعول من ) منْصوراً(ورد لفظ     

أي نصره بأن أوجب له القصاص  ؛)�mw���v��u��tx��{�����z���yl)3:في قوله تعالى
يخرج من دائـرة أمـر   وال  ،وال يستزد عليه ،وأمر الحكام بمعونته في استيفاء حقه، أو الدية

  )4(.الناصر أو المقتول ظلماً على معنى أن اهللا تعالى نصره
  

  :المنْصورون
�¦���m: في قوله تعالىبمعنى الظافرين في موضعٍ واحد ) المنْصورون(ورد الجمع      �¥

�§l)5( أي هم المنصورون على أعدائهم ؛)6(.  
  :نَصير
فـي أربعـة وعشـرين     بمعنى معين وناصـر   في القرآن الكريم) نَصير(ورد لفظ     
��)X�W�m��§��¦��¥��¤��£��¢�����¡�����~l�)7 :منها على سبيل المثال، موضعاً �

وال يتأتى لهم والية وال  ،والغالب عليه ،ن اهللا مالك كل موجود ومتولي أمرهإ: آللوسييقول ا
  )8(.نصر إال من اهللا تعالى

�m�X�W��¿���¾��½��¼l)9( رسوله وآمن بكتابه وصدقه واتبعه فإن  أي من اتبع؛
  )10(.اهللا هاديه وناصره في الدنيا واآلخرة

                                                 
  .150، 91، 22: سورة آل عمران آية) 1(
 .216/ 1مج: صفوة التفاسير) 2(

  .33: سورة  اإلسراء آية ) 3(
  .170/ 5ج :إرشاد العقل السليم) 4(
 .172: سورة الصافات آية) 5(

 .46/ 3مج: صفوة التفاسير)  6(

 .116آية : سورة التوبة) 7(

 .39/ 11ج : روح المعاني) 8(

 .31: سورة الفرقان من اآلية) 9(

 .1279/ 2مج: مختصر تفسير ابن كثير) 10(
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  :)أنصاري( َأنْصار
نذكر منها ، بمعنى ناصرين في أحد عشر موضعٍ )نَصير(جمعاً ل ) َأنْصار(ورد لفظ     

�: على سبيل المثال �

�m�X�W�P��O����N��Ml)1( هأي يوم القيامة ينقذهم من عذاب اهللا ونقمت؛.)2(  
�m�X�WÍ��Ì���Ë��Ê��Él)3 (ا بذلك وقيل سمو ،كانوا قصارين: الحواريون قيل

  )4(.والصحيح أن الحواري الناصر، وقيل صيادين، بذلك لبياض ثيابهم

، الذين نصروا النبي صلى اهللا عليـه وسـلم  ، علماً ألهل المدينة )األنصار(لفظ ورد     
ولذلك أضيف إليه بلفـظ   ،اسم الحي فجرى مجرى األسماء وصار كأنه ،غلبت عليهم الصفةف

  )5(.أنصاري: الجمع فقيل

  :نَصر
 :منها ما جاء بمعنى، مواضع في عشرة في القرآن الكريم) نَصر(ورد  لفظ الفعل الماضي   
أي تنصروا رسوله ؛ ) �my��x��w��v��ul)6: في قوله تعالىكما في  ،أعان -1

  )7(.رسوله فإن اهللا ناصره ومؤيده وحافظه كما تولى نصره
m�X�W���µ��´��³l)8 (وقسمهم إلى مهـاجرين   ،وذكر اهللا تعالى أصناف المؤمنين

وبذلوا أمـوالهم فـي   ، وإقامة دينه ،وأموالهم وجاءوا لنصرة اهللا ورسوله ،خرجوا من ديارهم
، إخوانهم المهاجرين في منازلهم اإذ ذاك آوو ،وإلى أنصار وهم مسلمون من أهل المدينة، ذلك

   )9(.ونصروا اهللا ورسوله بالقتال معهم، والهمواسوهم في أمو

� )m�X�W~�������}��|������{��z��y_�l)10وذلك في ، بمعنى أنقذ  -2 �

                                                 
  .192:وآل عمران من اآلية، 270: سورة البقرة من اآلية) 1(
 .257/ 1ج م، مختصر تفسير ابن كثير) 2(

 .52: سورة  آل عمران آية) 3(

 .295/ 1جم: مختصر تفسير ابن كثير) 4(

 .170/ 5 ج :إرشاد العقل السليم) 5(

 .12: الحشر آية ، 40: سورة التوبة آية )6(

 .791/ 2جم: مختصر تفسير ابن كثير) 7(

  .74 ،72: آية  األنفالسورة ) 8(
 .764/ 2مج: مختصر تفسير ابن كثير ) 9(

 .77: سورة األنبياء آية) 10(
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قد يتبادر إلى الذهن كيف يكون  )1(نصراً متتبعاً لالنتقام واالنتصار) نصرناه: (قال أبو السعود
  االنتصار بمعنى االنتقام؟

وبذلك يكون الجمع بين االنتصـار  ، طغاة أهل األرضنعرف أن النصر يكون للمسلمين أمام 
أي أنه انتقام من الظـالم   ؛واالنتقام بأن اهللا سبحانه ينتقم من هؤالء الطغاة وينتصر للمظلومين

  .إلعطاء الحق للمظلوم
  

  :استَنْصر
، بمعنى طلب النصرة والعون فـي موضـعين   في القرآن الكريم) استَنْصر(ورد لفظ     

أي يصيح مسـتغيثاً لينصـره مـن     ؛)m�X�W���y��x��w��v���uz�l)2: منها
  )3(.عدوه

  
  :ينْصر
  :موضعاً بمعنى ينفي القرآن الكريم في ثمانية عشر) ينْصر(ورد لفظ الفعل المضارع     

1-  كما في قوله تعالى ،عيني :�m�m��l��k��jl)4 ( ؛اهللا من أعانه أي ليعينن)5(.  
  .)5(أعانه

2-  الىمنع كما في قوله تعي:��mU��T���S��R��Q��Pl)6(أي لو أراد   ؛
لم يستطيعوا أن ينصروا أنفسـهم وال يـدفعوا    ،أحد بهم سوءاً أو تكسيراً أو تحطيماً أو شتيمة

من يمنعني من : قال الزمخشري ) 8(�m�X�Wa��`��_��^����]��\��[b���l )7(عنها شيئاً
  )9(؟ انتقامه

  

                                                 
 .203/ 1ج: إرشاد العقل السليم) 1(

 .18: سورة  القصص آية ) 2(

 .428/ 2 مج: اسيرصفوة التف) 3(

 .40: الحج آية  سور) 4(

، د( ، القـاهرة  –الهيئة المصرية العامة ، تحقيق عبد اهللا شحاته، األشباه والنظائر في القرآن الكريم): مقاتل بن سليمان(البلخي ) 5(
 .240ص، م1975 ،)ط

  .197: األعراف من اآلية) 6(
ـ 2000= هــ  1421، 1ط، دمشـق ، دار القلم، كير ودقائق التدبرمعارج التف :)بكةنعبد الرحمن حسن ح( الهمذاني) 7( ، 5م، مـ

100. 

  .63، 30: سورة هود آية) 8(
 .221/ 4ج : إرشاد العقل السليم، انظر، 266/ 2: الكشاف) 9(
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  :انْصر
  :جاء بمعنىمنها ما ، في سبعة مواضع) نْصرا(ورد لفظ الفعل األمر     

 مأي انصروها باالنتقا ؛)�m�¥���¤��£��¢��¡l)1:أعن وذلك في قوله تعالى  -1
  .)2(من هذا الذي فعل بها مباالنتقا

�m�����o��n��m��l: كما في قوله تعالى ،بمعنى الظفر) انْصر(لفظ  وجاء أيضاً -2
pl)3( ورسـالة   ،وأنكـروا هـدايتك   ،كأي انصرنا على القوم الذين جحدوا دين؛

  )4(.نبيك
  

  ):تُنْصرون(ينْصرون 
بمعنى في القرآن الكريم  )تُنْصرون، ينْصرون(ورد الفعل المضارع المبني للمجهول     

�m��Ï��Î:تعالى قال، منها على سبيل المثال، يمنعون من عذاب اهللا في أربعة عشر موضعاً

�Ô��Ó��Ò��Ñ��Ðl)5(م فينصرهم وينقذهم من عذاب اهللاأي ال أحد يغضب له ؛.)6(  
�m�X�W��v����u��t��s��r��q��p��o��n��m��l����k��j�������i��h��g

wl)7(  

وال ناصرٍ يخلصـكم مـن    ،فليس لكم من دونه من ولي ينقذكم ،أي ال تميلوا إلى الذين ظلموا
  )8(.عذابه

  
نْتَصرم:  
  :ع في موضعيننتَمبمعنى م في القرآن الكريم) رمنْتَص(ورد لفظ     

�m�X�W��Ä�������Ã��Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»��ºl)9(    وهو اسم فاعل مـن انتصـر
  )10(.بمعنى امتنع

                                                 
 .68: سورة األنبياء آية) 1(

 .347/ 8ج: فتح البيان) 2(

  .286، 250: سورة البقرة آية) 3(
  .274/ 1جم :مختصر تفسير ابن كثير) 4(
  .46الطور آية  سورة انظر، 48آية : سورة  البقرة آية) 5(
 .78/ 1جم: مختصر ابن كثير) 6(

  .113: سورة هود من اآلية) 7(
 .889/ 2جم: مختصر ابن كثير) 8(

  .43: سورة الكهف آية) 9(
 .27/ 7ج : إرشاد العقل السليم) 10(
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   )1(.ما كان ممتنعاً بقوته عن انتقام اهللا: وقال الزمخشري
�m�X�W��À��¿��¾���½��¼l)2(أي منتصرون أو متحصنون ممتنعون ؛.)3(  

  :منْتَصرين
علـى سـبيل    في موضعين بمعنى ممتَنعين في القرآن الكريم) صرينمنْتَ(ورد الجمع     
  )5(.لنفسه فيدفع عنها العذاب ،أي كانوا ممن ينتصر ؛)�m�X�Wµ���������´��³l)4:المثال

  
  :انْتَصر
  :منها في ثالثة مواضع بمعنى انْتَقم في القرآن الكريم) انْتَصر(ورد لفظ     

�m�X�W�µ��´��³��²��±������°��¯�����¸��¶l)I6(   أي ليس عليهم جناح في االنتصار
  )7(.االنتصار ممن ظلمهم

  
  ):تَنْتصرون(تَنْتَصران 

بمعنـى ممتنعـان أو    في القرآن الكريم) تَنْتصرون، تَنْتَصران(ورد الفعل المضارع     
´���m��»��º��¹��¸��¶���µ: وذلك فـي قولـه تعـالى   ، منها، تدفعان في ثالثة مواضع

¼l)8( وال يخلصه من عذاب اهللا، بعضكم بعضاً أي فال ينصر؛)9 (��m�X�W��y���x��w

}���|���������{��z��yl)10 ( أو تنتصرون بدفعـه عـن    ،أي ينصرونكم بدفع العذاب عنكم؛
  )11(.ألنهم وآلهتهم يدخلون النار، أنفسهم

  :رتَصانْ

                                                 
 .486/ 2 ج :الكشاف) 1(

  .44: سورة القمر آية) 2(
 .174/ 8ج : إرشاد العقل السليم) 3(

  .45: سورة  الذاريات) 4(
  .257/ 3جم: صفوة التفاسير) 5(
 .41: سورة الشورى آية) 6(

  .1615/ 3جم: مختصر تفسير ابن كثير) 7(
 .35آية : سورة الرحمن) 8(

 .268/ 3جم: رصفوة التفاسي) 9(

  .93 :آية سورة الشعراء) 10(
 .159/ 2جم: أنوار التنزيل) 11(
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���m�a��`���_���b:م فـي قولـه تعـالى   تقبمعنى انْ) انْتَصر(ورد لفظ الفعل األمر     

cl)1(أي انتقم لي من قومي  ؛.)2(� �

تنبيهاً أن ما يلحقني يلحقك من حيث إنـي  ) انْصر(ولم يقل ، )فانْتَصر(إنما قال : قال الراغب
  )3(.فإذا نصرتني فقد انتصرت لنفسك، جئتهم بأمرك

  :رونناصتَ
 فـي قولـه   بمعنى تتعاونون في موضعٍ واحد في القرآن الكريم) تناصرون(ورد لفظ     
أال ينصر بعضكم بعضاً كمـا  : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما )��m������D��C��B��Al)4:تعالى

فقيل لهـم يـوم القيامـة    ، رتصمنْ نحن جميع: وذلك أن أبا جهل قال يوم بدر، كنتم في الدنيا
5(.رينومالكم غير متناص(  

  
  )ح. ت. ف: (المجموعة الداللية الثانية

  .تستفتحوا -استَفْتَحوا -فَتَحنا -تْحالفَ: ألفاظ هذه المجموعة
 وفي حديث الحديبية أهو فـتح؟ ، والفتح النصر، وجمعه فُتْوح ،افتتاح دار الحرب: الفتح      

  .أصٌل صحيح يدل على خالف اإلغالق الفاء والتاء والحاء: فتح)  6(.أي نصر
  )8(:لفتح على وجوهورد ا، قيل الفُتاحة بالضم والفتح، )7(النصر واإلظفار: الفتح

أي حكمنـا   ؛)�m����E��D��C��B������Al)9: بمعنى القضاء والحكومة نحو قولـه تعـالى   -األول
  .وقضينا
  . )�m����±��°�����¯��®��¬��«l)10: بمعنى إرسال الرحمة قال تعالى -والثاني
  :وهذا يأتي على وجوه غالقبمعنى إزالة اإل -والثالث

                                                 
 .10: سورة القمر آية) 1(

 .241ص : األشباه والنظائر) 2(

 ).ر. ص. ن(مادة : مفردات ألفاظ القرآن) 3(

  .25: سورة الصافات آية) 4(
  .133/ 13جم: التفسير الكبير )5(
  ).ح.ت.ف(مادة : أنظر أيضاً مختار الصحاح) ح.ت.ق(مادة : لسان العرب) 6(

. ف(مـادة  ، م1998=  1418، 1القاهرة ط –دار الفكر  ،تحقيق شهاب الدين أبو عمرو ،معجم المقاييس في اللغة:ابن فارس ) (7
  ).ح. ت
  .164-4/161ج: بصائر ذوي التمييز )8(
  1: سورة الفتح أية )9(

  .2: سورة فاطر آية) (10
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�m: صرة قال تعالىبمعنى فتح أبواب النُّ -األول �P��O��N��M��L��K���Jl )1( .  

.  

  . )�m�X�W��I��H��G��F���E��Dl)2، بمعنى فتح أبواب الغنيمة والظفر بها -والثاني

  .)m�X�W��À��¿��¾l)3فتح خزائن القدرة  -والثالث
  

  :الفَتْح
  :منها في عشرة مواضعبمعنى النَّصر  الكريمفي القرآن ) الفَتْح(ورد لفظ     
�W�m�Xe��d��c��b��al)4( يحتمل النصرة والظفر والحكـم : قال الراغب.)5(  

m��X�W�É��È��Ç��Æ�����ÅÊ��l)6( �m�X�WE��D��C��B������Al)7(   
ويـوم   ،)ربنا افتح بيننا(أو الفصل بالحكومة من قوله  ،فُسر الفَتْح في هذه اآلية بالنصر    

وقيـل يـوم    ،ويوم نصرهم عليهم ،منين وأعدائهموهو يوم الفَصل بين المؤ ،الفتح يوم القيامة
  )8(.بدر
  

  :فَتَحنا
�m��B������A:في قوله تعالىفي موضعٍ واحد  بمعنى نَصرنا )تَحنافَ(ورد الفعل الماضي     

E��D��Cl)9( فالفتح قد يكون صفحاً، بأنه كان فتح وفيه قتال مراعاة بالحجارة: يقول الفراء ،
   )10(.أريد به يوم الحديبية، يكون القتالو، ويكون أخذ الشيء عنوة، صفحاً

  .والفتح في هذه اآلية هو إزالة غلق الباب أو الخزانة
 ،بالدهم مواقع عنهاو ألن أرض كل قوم  النصر على دخول الغازي بالد عدوه؛يطلق     

ولذلك كثر إطـالق   ؛فاقتحام الغازي إياها بعد الحرب تشبه إزالة الغلق عن البيت أو الخزانة
ولم يطلق علي انتصار كانت نهايته  ،على النصر المقترن بدخول أرض المغلوب أو بلدة الفتح

                                                 
 89: سورة البقرة آية) 1(

 .141: سورة النساء آية) 2(

 .59: سورة األنعام آية) 3(

  .1: سورة النصر آية) 4(
 ).ح. ت. ف(مادة : مفردات ألفاظ القرآن) 5(

 .13: سورة الصف آية) 6(

  .27، 18، 1: سورة الفتح آية) 7(
 .247/ 3 ج:الكشاف) 8(

 .1: سورة الفتح أية) 9(

 .64/ 3 ج :معاني القرآن) 10(
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  )1(.وال يقال فتح بدر وفتح أحد، وفتح مكة ،فيقال فتح خيبر ،اقتحام أرض أو أسر دون، غنيمة

  )1(.أحد

  : استَفتحوا
قوله في  بمعنى طلبوا الفتح؛ أي النَّصر أو الظَّفر في موضعٍ واحد ورد لفظ استَفتحوا    
استنصروا باهللا على أعدائهم أو سألوا  أي؛ )�m��w��v��u��t���sl)2: تعالى

m��a: قوله تعـالى  -ومن األول ،وهي الحكومة بين الخصمين ،اهللا القضاء بينهم من الفتاحة
�e��d��c��bl)3( ،قوله تعالى -ومن الثاني :�m��b��a��`�����_��~l)4(  

l)4(  أي احكم.  
ألنهم فـي سـني    ؛وقيل لقريش ،وقيل للفريقين، وقيل للكفار ،رسلوالضمير في استفتحوا لل

أمراً للرسل ، رئ استفتحوا بكسر التاء الثانية على لفظ األمروقُ ،الجذب استمطروا فلم يمطروا
  )5(.وربحوا ،وسعدوا ،فنصروا ،بطلب النصرة

  :حواتيستفْ -تحوا فْتَستَ
  :وذلك في موضعين )6(،تطلبوا الفتح بمعنى) يستفتحوا، تَستفتحوا(ورد لفظ     

�m�X�We��d��c��b��af���l)7 (اللهم انصـر أفضـل   : قال أبو جهل يومئذ
  )8(.الفتح يعني النصر، فقال اهللا تعالى هذه اآلية، وأحقه بالنصر ،ينالدين

�m�X�WP��O��N��M��L��K���Jl)9( أي يستنصرون اهللا ببعثه محمد عليه ؛
  )10(.االستفتاح طلب الفتح، موعلى آله الصالة والسال

أي كانوا من قبل يطلبون من اهللا النصـر   االستفتاح االستنصار؛، ستنصرون بهي :يستفتحون
وقيـل  ، على أعدائهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي يجدون صفته عندهم في التـوراة 

  )11(.أي يخبرونهم بأنه سيبعث ويلزمونهم بذلك ؛االستفتاح بمعنى الفتح

                                                 
  .143/ 25ج ) ت. د(،)ط.د(، تونس –دار سحنون ، تفسير التحرير والتنوير: محمد الظاهر بن عاشور) 1(
 .15: سورة إبراهيم آية) 2(

 .19: سورة األنفال آية) 3(

 .89من اآلية : سورة األعراف آية ) 4(

 .96/ 7ج : فتح البيان في مقاصد القرآن) 5(

 .3/548ج م، م1994= هـ1415، 4ط، سورية، حمص، دار اإلرشاد، إعراب القرآن الكريم وبيانه: الدين الدرويش  محيي) 6(

  .19: فال آيةسورة األن) 7(
 .406ص /  1ج : معاني القرآن) 8(

  .89: سورة البقرة آية) (9
 ).ح. ت. ف(مادة : مفردات ألفاظ القرآن) 10(

 .221/ 18: فتح البيان في مقاصد القرآن) 11(
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  )ر. ز. ع: (جموعة الداللية الثالثةالم
  .تُعزروه -عزرتموهم -عزروه:ألفاظ هذه المجموعة

ومنعتهم  ،عداءاألت عنه دردفكأن من نَصرته قد ، وأصل مادته يدل على المنع والرد    
  )1(.ألنه يمنع الجاني أن يعاود الذنب ؛تعزير: ولهذا قيل للتأديب الذي هو دون الحد، من أذاه

والكلمـة األخـرى    ،إحداهما التعظيم والنصر: العين والزاء والراء كلمتان: وقال ابن فارس
   )2(.جنس من الضرب

لتعظـيم  ايسـتعمل بمعنـى   : التعظيم من األضداد، التعزيز النُصرةُ مع التعظيم: قال الراغب
  )3( .وبمعنى اإلذالل

  ):رضي اهللا عنه(قال أبو بكر الصديق 
   )4(عزروا األمالك في دهرِهم         وأطاعوا كُلَّ كذاب أشر                 

  .عظموا: عزروا
  

  :عزروه
  :في موضعين بمعنى نصروه في القرآن الكريم) عزرتموهم، عزروه(ورد لفظ       

�m�X�Wg��f��e��d��cl)5( روهقال األخفش، أي عظموه ووقروه: عز :
��m�X�W��{��z) 6(. وأصل العـزر المنـع  ، معناه منعوه من عدوه: وقيل: األخفش

|l)7(.  

  )8(.فخمت أمره وعظمته: عزرته، يقرأ بالتشديد والتخفيف: عزرتموهم

  :تُعزروه
�m��¶��µ:في قوله تعـالى بمعنى تنصروه في موضعٍ واحد ) تُعزروه(ورد لفظ     

º��¹��¸l)9( .  

                                                 
  ).ر. ز. ع(مادة : لسان العرب) 1(
 ).ر. ز. ع(مادة : مقاييس اللغة) 2(

 .)ر. ز. ع(مادة : ظ القرآنمفردات ألفا) 3(

  .137/  1ج: جمهرة أشعار العرب) 4(
  .157: سورة  األعراف آية ) 5(
 63/  5ج: فتح البيان ) 6(

  .12: سورة المائدة آية) 7(
  . 426/ 5ج: فتح البيان) 8(
  .9: سورة الفتح آية) 9(
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  )1(.العزر النصر بالسيف: جاء في اللسان

  )2(.تعزروه أي تنصروه بالسيف: قال الفراء

  
  )ب. ل. غ: (المجموعة الداللية الرابعة

  .سيغْلبون -يغْلب -غَلب -غاِلبون -غَاِلب: ألفاظ هذه المجموعة
وغالبية ، وغلبه بإلحاق الهاء، وغَلباً بتحريكها ،غلبه غلباً بسكون الالم، القهر: الغلبة    

  )3(ومغُْلبة، لُبى بضمتين مشددة الباء مقصورةوغُ، وغُلبة مثال خُرقة، مثل عالنية

  )4(.غلظها مع قصر فيها: وقيل، غلظ العنق وعظمها: الغَلب

العين والالم والباء أصٌل صحيح يدل على قوة وقهر وشدة من ذلـك غلـب   : قال ابن فارس
  )5(.الرجل غَلْباً وغَلْبة

  :غاِلب
  :منها على سبيل المثال في ثالثة مواضع قاهربمعنى  ورد لفظ غاِلب في القرآن الكريم     

X�W��mÅ����Ä��Ã��Â��Á��À����¿��¾��½l )6(أي قاهر.)7(  

  ):غاِلبين(غالبون 
نـذكر   في خمسة مواضعبمعنى قاهرين في القرآن الكريم ) غالبين، غالبون(ورد الجمع      
  :منها

�m�X�W���¬��«��ª���©l)8(أي القاهرون ؛.)9(  

                                                 
  ).ر. ز. ع(مادة : لسان العرب) 1(
 .65/ 3مج: معاني القرآن) 2(

 .142 /4ج :بصائر ذوي التمييز) 3(

  ).ب. ل. غ(مادة : لسان العرب) 4(
 ).ب. ل. غ(مادة : مقاييس اللغة) 5(

  .21: سورة يوسف آية) 6(
 .4/144ج: بصائر ذوي التمييز) 7(

 .15: انظر سورة القصص آية، 173: سورة الصافات آية) 8(

 .144/  4بصائر ذوي التميز ج) 9(
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  :غَلَب
  :في موضعينبمعنى قَهر ) غَلَب(لفظ الفعل الماضي  ورد    

�m�X�W[��`���_��^��]��\l)1(أي بمعنى الظهور واالستيالء ؛)2(.  
  

  ):يغْلبِوا(يغْلب 
  :منها في خمسة مواضع بمعنى يقْهر )يغْلب(ورد الفعل المضارع     

�m�X�WË���Ê��É��È��Ç����Æ��Å��Äl)3( قْتَلأي يستشهد ؛في ،ب يعني يظفـر  يغْل
وذكر هذين األمرين لإلشارة إلى أن حق المجاهد أن يـوطن نفسـه علـى    ، بعدوه من الكفار

  )4(.وال يخطر بباله القسم الثالث وهو أخذ المال ،أحدهما

�m�X�W|��{���z��y��x��w���v}��l)5(   ألن  ؛لفظ خبره ضمنه وعـد بشـرط
وعشرون على صورة الجمـع لهـذا   ، نمعناه أن يصبر منكم عشرون صابرون يغلبون مائتي

  )6(.ويجري هذا االسم مجرى فلسطين ،العدو

  :سيغْلبون
بمعنى القهر والهزيمـة فـي قولـه    ) سيغلبون(ورد الفعل المضارع المسبوق بالسين     
�)8(.مونهزِأي سي؛  )�m�¨��§���¦��¥��¤��£��¢��¡�����~��}l)7: تعالى �

8(.مونهزِسي(� �
  

  )ر.ه.ق: (المجموعة الداللية الخامسة
  قاهرون : ألفاظ هذه المجموعة 

  )9(.الغالب: يقال قهره قهراً والقاهر، وعلُو، وأصل مادته يدل على علية        

  )10(.وتستعمل في كل واحد منها ،الغلبة والتذليل معاً: القهر: قال الراغب

                                                 
 .21: سورة الكهف آية) 1(

 .143 / 4ج :بصائر ذوي التمييز) 2(

 .74: سورة النساء آية) 3(

 .177/ 3: فتح البيان في مقاصد القرآن) 4(

  .66، 65: سورة األنفال آية) 5(
 .30، 29/ 4ج: الجامع ألحكام القرآن) 6(

  .3، 2: سورة الروم آية) 7(
 .143 /4ج: بصائر ذوي التمييز) 8(

 ).ر. هَـ. قَ(مادة : مقاييس اللغة) 9(

 ).ر. هـ. ق(مادة  :مفردات ألفاظ القرآن) 10(
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العبـه  و، ويقول حاجه فغلبه، فرق أبو هالل بين القهر والغلبة بأن الغلبة تكون بفضل قدرته
  )1(.وال يكون القهر إال بفضل القدرة، الشطرنج فغلبه بفضل علمه وفطنته

  : قاهرون
��mn����p��o:في قولـه تعـالى   بمعنى غاِلبين )قاهر(جمعاً لـ ) قاهرون(ورد لفظ     

v��u��t��s���r��ql )2( وهـم   ،أي مستعلون عليهم بالقهر والغلبة؛
  )3(.ففعلوا بهم ذلك، عله بهم فعلناهوما شئنا أن نف، أيدينا نتحت قهرنا بي

  
  )م. ز. هـ: (المجموعة الداللية السادسة

  .هزموهم: ألفاظ هذه المجموعة
، وأصل مادته يدل على غَمز وكسر )4(.الهزيمة في القتال الكَسر والفَلُّ: جاء في اللسان       
ومنه الهزيمة في ، يخةفينهزم إلى داخل كالقثاءة والبط ،فالهزم أن تغمز الشيء بيديك، وكسر
  )5(.الحرب

  
  :هزموهم

��m��r:قوله تعـالى  موضعٍ واحد في فيبمعنى غَلَبوهم ) هزموهم(فقد ورد لفظ       
w��v���u��t��sl)6(أي غلبوهم وقهروهم بنصر اهللا لهم  ؛.)7(  

توا فصروا وثب ،أي استجاب اهللا تعالى دعاءهم ؛والفاء فيه فصيحة )8(وأيضاً كسروهم وردوهم
  )9(.ونصروا فهزموهم

  

                                                 
، 4ط، بيـروت  -دار اآلفـاق الجديـدة  ، تحقيـق لجنـة إحيـاء التـراث العربـي     ، الفروق في اللغـة : أبو هالل العسكري ) 1(

 .98ص، مـ1980=هـ1400

 .127آية : سورة األعراف) 2(

 .434/ 4ج: فتح البيان) 3(

 ).م. ز. هـ(مادة : لسان العرب) 4(

 ).م. ز. هـ(مادة : وانظر  مفردات ألفاظ القرآن، )م. ز. هـ(مادة : مقاييس اللغة ) 5(

 .251: سورة البقرة آية) 6(

 .242/ 1جم: مختصر تفسير ابن كثير) 7(

 .244/ 1 ج :إرشاد العقل السليم) 8(

 .260/ 2جم: روح المعاني) 9(
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  )ذ.و. ح: (المجموعة الداللية السابعة
  نَستَحوذ: ألفاظ هذه المجموعة  

واستحوذ عليه الشـيطان  ، وأصل مادته يدل على الخفة والسرعة وانكماش في األمر    
أي ساقها سـوقاً   ؛حاذ اإلبل يحوذها يقال: قال الراغب، )1( وساقه إلى ما يريده من غيه ،غلبه

   )2(.نيفاًع
  :نَستحوذ 

�m��U���T���S: في قوله تعالىبمعنى نَغْلب في موضعٍ واحد ) نستحوذ(فقد ورد لفظ      

X��W��VY��l)3(  

أي نغلـبكم  : قال أبو السعود )4(،ألم نغلب على أموركم لنستولي على مودتكم: جاء في اللسان
  )5(.فأبقينا عليكم، ونتمكن من قتلكم وأسركم

لكـن  ، أي لم نقهركم ونغلبكم ونتمكن مـنكم ،  ألم نستحوذ عليكم: فسير فتح البيانوذُكر في ت
وقيل المعنى إنهم قالوا للكفار الذين ظفروا بالمسلمين ألم نستحوذ علـيكم حتـى   ، أبقينا عليكم

  )6(.وخذلناهم عنكم هابكم المسلمون

  
  )ر. هـ. ظ: (المجموعة الداللية الثامنة

  .يظْهِره_ يظْهروا_ رينظاه: ألفاظ هذه المجموعة
، )7(غلبتـه : وظَهرت على الرجل: أي غالب له ؛فالن ظاهر على فالن: جاء في اللسان      

والظهور  ،كأنه أسند ظهره إلى ظهرك، والظهير المعين )8(.وأصل مادته يدل على قوة وبروز
  )10(.التعاون: واإلظهار )9(والظهور الغلبة

  :ظاهرين
  :في موضعين في القرآن الكريم القرآن الكريم بمعنى غالبين في )ظاهرين(ورد لفظ      

                                                 
  ).د. و. ح(مادة : مقاييس اللغة) 1(
 ).د. و. ح(مادة : مفردات ألفاظ القرآن) 2(

 .141: ة النساء آيةسور) 3(

 ).ر. هـ. ظ(مادة : لسان العرب) 4(

 2/245 ج :إرشاد العقل السليم) 5(

 .271/ 30ج: فتح البيان) 6(

 ).ر. هـ. ظ(مادة : لسان العرب)  7(

 ).ر. هـ. ظ(مادة : مقاييس اللغة) 8(

 ).ر. هـ. ظ(مادة : مفردات ألفاظ القرآن) 9(

 .548/ 3ج: بصائر ذوي التمييز)  10(



91 
 

�m�X�W��t��s��r��q��p��o����nl)1(أي قد أنعم اهللا علـيكم بهـذا الملـك     ؛
  )2(.والظهور في األرض بالكلمة النافذة والجاه العريض

�m�X�Wó��ò�����ñ��ð���ï��î��íl)3(أي بإظهار محمد صلى اهللا عليـه وسـلم    ؛
حتى  ،فأمة محمد صلى اهللا عليه وسلم ال يزالون ظاهرين على الحق )4(ن الكفاردينهم على دي
  )5(.وهم كذلك وحتى يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح ابن مريم عليه السالم ،يأتي أمر اهللا

  :يظْهروا
نـذكر   في موضعين في القرآن الكريم بمعنى يغلبوا )يظهروا(ورد لفظ الفعل المضارع      
  :منهما
�W�m�Xd��c������b��a��`�����_��^��]��\��[l)6 ( ف يكون لهم عهد أي كي؛

  )7(.ن يظفروا بكم ال يراعوا فيكم عهداً وال ذمةوحالهم هذه أنهم إ

  )8(.حيث يقول في هذه اآلية وحالهم إن يظفروا بكم ،ويوافق البيضاوي هذا التحليل السياقي

  
  :يظْهره

نـذكر علـى سـبيل    ، في ثالثة مواضع بمعنى يغْلبِه لكريمفي القرآن ا) يظْهره(ورد لفظ     
  :المثال

ال تذهب الدنيا حتى يغلب اإلسالم على أهل كل : قالي )9(،)ليظهره على الدين كله: (قال تعالى
  )10(.دين

                                                 
  .29: سورة غافر اآلية) 1(
 .1579/ 3جم: مختصر تفسير ابن كثير) 2(

 .14: سورة الصف اآلية) 3(

 .117/ 28 مج  :جامع البيان) 4(

 .1828/ 3جم: مختصر تفسير ابن كثير) 5(

  .8: سورة التوبة آية) 6(
 .215/ 5ج م: البحر المحيط) 7(

 .396/ 1جم: أنوار التنزيل) 8(

  .28: سورة الفتح آية) 9(
 .68/ 3مج : معاني القرآن) 10(
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نخلص مما سبق أن ألفاظ  هذه المجموعة التي وردت في القرآن الكريم  قد بلغت خمسة 
 توزعت على النحو المبين في الجدول ،وثمانين آيةً مائة وتسع تكررت في ،وثالثين لفظاً

  :ياآلت
  وروده في القرآن الكريم  عدد مرات وروده  اللفظ  مسلسل

  النصر  1
  
22  
  

 126,13: آل عمران أية ، ) مكرر( 214:البقرة آية 
  43: األنبياء آية ،  72,62,26,10:األنفال آية ، 

الصف آية ،  47,5: الروم آية ،  10: العنكبوت آية 
 197,192: األعراف آيـة  ،  1: النصر آية ، 13:

 34: األنعام آية ،  3: الفتح آية ،  19: الفرقان آية 
  75: يس آية ،  39:الحج آية ،  110: يوسف آية ، 

  24: الجن آية ،  10: الطارق آية ،  13: محمد آية   3  ناصر  2

  ناصرين  3
  

8  
  

: النحـل آيـة   ، 150، 91، 56، 22:آل عمران آية 
العنكبوت آية ، 34: الجاثية آية، 29: الروم آية ، 37
 :25   

  33: اإلسراء آية   1  منصوراً  4
  72: الصافات آية   1  المنصورون  5

6    
  نصير

  
24  

 52، 45: النسـاء آيـة   ،  120،  107: البقرة آية 
ــة ، 173، 145 123، 89، 75، ــال آي ، 40: األنف

، 78،  71: لحـج آيـة   ا،  116، 74: التوبة آيـة  
: الشورى آية ،  37:فاطر آية ،  22: العنكبوت آية 

: الفرقان آيـة  ،  80، 75: اإلسراء آية ،  80،  31
  22:الفتح آية ،  65، 17: األحزاب آية ، 31

7    
  أنصار

  
11  
  
  

مكرر مرتين ( 52: آل عمران آية ،  52: البقرة آية 
، 100: يـة  التوبـة آ ،  72: المائدة آية ،  192، ) 

نـوح  ، ) مرات  3مكرر ( 12: الصف آية ،  117
  25: آية 

8    
رنَص  

  
10  
  
  

األنفال ،  40، 25: التوبة آية ، 123: آل عمران آية 
: األنبياء آية ، 157: األعراف آية ،  74، 72: آية 
الحشر ، 28:األحقاف آية ،  116: الصافات آية ، 77
  12:آية 
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  وروده في القرآن الكريم  ورودهعدد مرات   اللفظ  مسلسل

  ينصر  9

  
  

28  
  
  
  

، 14: التوبة آيـة  ، 160، 81، 60: آل عمران آية 
40  

) مكرر مرتين(7محمد آية ،  197، 92: األعراف آية
،  12، 11، 8: الحشر آية ، 51،  29،: غافر آية ، 

الحج آية  20: الملك آية ، 3:الفتح آية ، 5:الروم آية 
، 30: هود آيـة  ،  60، ) ين مكرر مرت( 40، 15: 

الكهـف  ، 93: الشعراء آية ،  25: الحديد آية ،  63
  46: الشورى آية ،  81: القصص آية ،  43:آية 

ينصرون    10
  )تنصرون (

  
14  

، 111: آل عمران آية ، 123،  86، 48: البقرة آية 
، 74يس آيـة  ، 41: القصص آية ، 39: األنبياء آية 
: الطور آيـة  ،  41: ن آية الدخا،  16: فصلت آية 

المؤمنون ،  113: هود آية ،  12: الحشر آية ، 46
  54: الزمر آية ،  65: آية 

11  انصر  
  
7  

  

، 147: آل عمـران آيـة   ، 286. 25: البقرة آيـة  
،  32: العنكبـوت آيـة   ، 39، 26: المؤمنون آيـة  

  68: األنبياء آية 
  43: الكهف آية ،  44: القمر آية   2  منتصر  12
  45: الذاريات آية ،  81: القصص آية   2  منتصرين  13

: الشعراء آيـة  ،  4: محمد آية ، 41: الشورى آية   3  انتصر  14
227  

  18: والقصص آية ،  72: األنفال آية   2  استنصر  15

  تنتصران  16
  )يتنصرون(

  
3  

  

الشورى آية ، 93: الشعراء آية ،  35: الرحمن آية 
 :39  

  25: الصافات آية   1  تناصرون  17
  10: القمر آية   1  انتصر  18

    الفتح  19
12  

: األنفال آيـة  ،  52: المائدة آية ،  141: النساء آية 
،  10: الحديـد آيـة   ،  29، 28: السجدة آية ،  19

: الشـعراء آيـة   ، 1: النصر آية ، 13: الصف آية 
  27، 18، 1: الفتح آية ، 118

  1:الفتح آية   1  فتحنا  20
  15:إبراهيم آية   1  استفتحوا  21
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  وروده في القرآن الكريم  عدد مرات وروده  اللفظ  مسلسل
  19: األنفال آية ،  89: البقرة آية   2  يستفتحوا  22

  عزروه  23
  )عزرتموه(

  
2  

  
   12: المائدة آية ، 157: األعراف آية 

  9: الفتح آية   1  تعزروه  24
        

: يوسف آية ،  48: األنفال آية ، 16: ة آل عمران آي   3           غالب  25
21  

    )غالبين(غالبون   26
5  

  173، 116: الصافات آية،  56: المائدة آية
  35: القصص آية ، 41: الشعراء آية 

  106: المؤمنون آية ، 249: البقرة آية   2  غلبت  27

    يغلب  28
5  

  66، 66، 65، 65: المؤمنون آية ، 74: النساء آية 

  3: الروم آية   1  سيغلبون  29

  127: األعراف آية   1  قاهرون  30

  215: البقرة آية   1  هزموهم  31

  141: النساء آية   1  نستحوِذ  32

 29، غافر آية ،  14: الصف آية   2  ظاهرين  33

 20: الكهف آية ،  8: التوبة آية   2  يظهروا  34

35  
  يظهره
  
35  

3             
  

189  

  9:الصف آية ،  28: ة الفتح آي،  33: التوبة آية 
                                                                   

  
  
  



95 
 

  األلفاظ الدالة على عوامل النصر في الجهاد: المبحث الثاني
  

  )ر. ب. ص: (المجموعة الداللية األولى
 -اصبروا -ايصبرو -صبر -)صابرين(رون صابِ -رة صابِ -ربالص: ألفاظ هذه المجموعة 

  .صابروا
       فالصبر ،إذا أمسك: فالن صبر: ومنه قيل ،الكفّ في ضيق، الحبس :بر في اللغةالص :

، وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن التشـويق ، حبس النفس عن الجزع والسخط
  )1(.نصفٌ صبر ونصف شكر: اإليمان نصفان -قال اإلمام أحمد رحمه اهللا

  :قال عنترة
  )2(تَرسو إذا نَفْس الحياة تطلع    صبرتُ عازمةً لذلك حرةً          

فـإذا كـان   ، وربما خولف بين أسمائه بحسب اختالف مواقفه، الصبر لفظٌ عام: قال الراغب
، وإن كان في محاربة سمي شجاعة ،الجزع ويضاده، حبس النفس لمصيبة سمي صبراً ال غير

كـان  وإذ ، ويضاده الضجر، مضجرة سمي رحب الصدر ةوإن كان في نائب.  ويضاده الجبن
  )3(.وقد سمى اهللا تعالى كل ذلك صبراً، الذُّل ويضاده، في إمساك سمي كتماناً

  
برالص:  

وفي سياقات  )4(في خمسة عشر موضعاً بمعانٍ كثيرة ورد لفظ الصبر في القرآن الكريم       
ي ورد في سياق الجهاد في سـبيل اهللا لكونـه   لكن الذي يهمنا هو الصبر الذ ،سياقات مختلفة

بمعنى التجلد والثبات واالحتمال فـي   وقد ورد  ،عامالً من عوامل النصر في الجهاد والقتال
  :في موضعين  القتال

�m�X�W��m��l��k��j��i����h��g��f��e��d��c��b
�p�����o��nl )5( ائد به على مقاساة في شـد  ونإلى اهللا مستعينين ؛ أي متضرعون

  )6(.واقتحام موارده الصعبة العنيفة ،الحرب

                                                 
 )  .ر. ب. ص(مادة : وايضاً مقاييس اللغة  3/371ج :بصائر ذوي التمييز) 1(

  .76ص :  ديوان عنترة) 2(

 ).ر. ب. ص( مادة : مفردات ألفاظ القرآن)   3(

، )16:الطور آية ( على العذاب الصبر، )122: طه آية، 126: األعراف آية(الصبر على الطاعة : ورد الصبر بالمعاني التالية) 4(
، 63، 7الكهف آية (والصبر على مخالفة الرأي ) 17: البلد آية(الصبر على المصيبة ، )128، 127النحل آية (الصبر على األذى 

  ).ر، ب، ص(انظر هذه المعاني مفردات ألفاظ القرآن مادة ) 82، 78، 75

  .250: سورة البقرة آية) 5(
 .244/ 1ج: مإرشاد العقل السلي) 6(
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�m�X�WÇ���Æ��Å��Ä���Ã��ÂÈ��Ì��Ë��Ê��Él)1(   ففي هذه اآلية أعظـم
فمن كان معه لم يخـش  ، ترغيب لعباده سبحانه على لزوم الصبر على ما ينوب من الخطوب

   )2(.من األهوال وإن كانت كالجبال
التي من جملتها معاناة  ،األمور الشاقة على النفسعلى ) بالصبر( : قال أبو السعود في تفسيره

  )3(.الكفر ومقابلتهم المؤدية إلى مقاتلتهم

  :صابِرة
: في قولـه تعـالى   بمعنى الثبات في القتال في موضعٍ واحد ورد لفظ صابرة وصفاً لفئة     
ms��r��q��p��o��n���m��lt��{��z��y�����x��w��v��u|����l )4(.  

وأنه مـن أعظـم   ، والتأكيد عليهم بلزومه والتوجيه به ،لترغيب إلى الصبروذلك بعونه وفيه ا
  )5(.أسباب النجاح والفالح والنصر والظفر

  ):صابرين(صابرون 
في القرآن الكريم  بمعنى الثبات واالحتمال في تسـعة  ) صابرين، صابرون(ورد لفظ        

  :مواضع منها على سبيل المثال
m�X�W�o��n��m��l��k��jp��l)6(وحـين   ،أي الصابرين على الشـدائد   ؛

وهو  ،الصابرين ينتصب على إضمار أعني، )7(وهو منصوب على المدح ،القتال في سبيل اهللا
  )8(.ولكن جاز النصب لما تكررت الصفات، في المعنى معطوف على من

  
�m�X�W|��{��z��y��x���w��v��u��t}��`��_��~l)9( .  

يعني أن اهللا يعين الصابرين على الجهـاد  ، ضاة اهللا وطاعتهأي مع الحابسين أنفسهم على مر
  )10(.وغير ذلك من طاعته وظهورهم ونصرهم على أعدائه ،في سبيله

  

                                                 
  .153: اآليةمن سورة البقرة ) 1(
 .158/ 1ج: فتح القدير) 2(

 .179/ 1ج: إرشاد العقل السليم) 3(

  .66: سورة األنفال آية) 4(
 .212/ 5ج: فتح البيان) 5(

 .177: سورة البقرة من اآلية) 6(

 .188/ 1 مج :صفوة التفاسير) 7(

 .145/ 1ج: التبيان في إعراب القرآن) 8(

 .249: ورة البقرة آيةس) 9(

 .638/ 2 مج :جامع البيان) 10(
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  :صبر
وعشرين موضعاً بمعاني في واحد في القرآن الكريم ) صبر(ورد لفظ الفعل الماضي     
�:الحرب فـي قولـه تعـالى   في  في موضعٍ واحد بمعنى ثبت وتحمَل)صبر(جاء لفظ  ، كثيرة
m¶���µ��´��³��²��±��°��¯��®���¬��«��ªl)1(أي جاهدوا   ؛

  )2(.في سبيل اهللا وصبروا على مشاق الجهاد
  

  :رواتَصبِ
�m�kij����l��k: في القرآن الكريم في قوله تعـالى ) تَصبروا(ورد الفعل المضارع     

����p��o��n��ml)3( اهضتهمأي أن تصبروا على لقاء العدو ومن.)4(  

  
  :اصبروا

 في موضـعين  بمعنى اثْبِتوا في القتال في القرآن الكريم) روابِاص(ورد لفظ الفعل األمر      
  : منها

X�W�� m��Ã��Â��Á��À���¿��¾��½��¼l )5(  
الذي هو حبس النفس على مـا  ، أي أن الطريق الموصل إلى الفوز والسعادة هو لزوم الصبر

وعلى الدوام في مقاومة األعداء في  ،مالزمة واالستمرار على ذلكوالمصابرة هي ال، تكرهه
  )6(.جميع األحوال

  :صابِروا
في القرآن الكريم بمعنى غالبوا أعداءكم بالصبرِ في مواطن الجهاد  )صابروا(ورد لفظ        

¼��½��¾��¿���m��Á��À: قولـه تعـالى   موضعٍ واحد في في والحرب

Å��Ä��Ã��Âl )7(.  

                                                 
 .110: سورة النحل آية) 1(

  .144/ 5ج: إرشاد العقل السليم) 2(
 .125:سورة آل عمران آية) 3(

 .80/ 2ج: إرشاد العقل السليم ) 4(

  .200: سورة آل عمران آية) 5(
  .318 ص: لكريم الرحمن في تفسير المنانتيسير ا) 6(
 .200: عمران آيةسورة آل ) 7(
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وال  ،أي غالبوهم في الصبر على شدائد الحـرب : قاله الجمهور، صابرة األعداءم: المصابرة
لكونها  ؛وخص المصابرة بالذكر بعد أن ذكر الصبر، تكونوا أضعف فيكونوا أشد منكم صبراً

  )1(.وأشق وأكمل وأفضل من الصبر على ما سواه، أشد منه

  
  )ت. ب. ث: (المجموعة الداللية الثانية

  اثْبتوا -تْثَب -يثَبتَ: عةألفاظ هذه المجمو
ويتعـدى  ، وثبت األمر صـح ، فهو ثابت وبه سمي رداوم واستق، ثبت الشيء يثبت ثبوتاً     

  .وثبته، أثبته: بالهمزة والتضعيف فيقال
  )2(.والثبات ضد الزوال، مثال قرب فهو قريب ،وثبتَ في الحرب  فهو تثبيت، الثبات: واالسم

ثبت ثباتـاً وثبوتـاً   : ويقال، وهي دوام الشيء ،ثاء والباء والتاء كلمة واحدةال: قال ابن فارس
  )4(.قويته: ثبته )3(ورجل ثبتَ وتثبيت

  :يثَبت
  : في موضعين بمعنى يقوي )يثَبت(ورد لفظ الفعل المضارع     

�m�X�Ww���v��u��t��s��rl)5(  
¨��©���m�X�W��¬��«��ª) 6( قتالفالقلب إذا تمكن فيه الصبر يثبت القدم في مواطن ال

®l)7 (ألن الثبات والتزلزل يظهـران   ؛وعبر باألقدام، أي يثبتكم في المعترك عند القتال؛
  )8(.والمعونة في مواطن الحرب ،ويثبت األقدام عبارة عن النصر، فيهما

  :ثَبتْ
  :منها ثة مواضعفي ثال بمعنى قو في القرآن الكريم) ثَبتْ(ورد لفظ الفعل المضارع     

�m�X�Wp�����o��n��m��l��kl)9(     يعني قـوي قلوبنـا علـى
  )10(.وثبت أقدامنا فال ننهزم عنهم ،جهادهم

                                                 
 .409/ 2ج: فتح البيان) 1(

 .347/ 1 ج :التمييز: بصائر ذوي) 2(

 )ت. ب. ث(مادة : مقاييس اللغة) 3(

 ).ت. ب. ث(مادة : مفردات ألفاظ القرآن) 4(

  .11: سورة األنفال آية) 5(
 .605/ 1 ج :القرآن الجليل) 6(

  .7آية : سورة محمد) 7(
 .54/ 13ج، فتح البيان) 8(

 .147اآلية : آل عمران، 250: لبقرة اآليةا) 9(

 .638/ 2 مج :جامع البيان) 10(
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�m�X�W�b��a��`��_��~��}��|��{��z��yl)1 ( ذكر أبو السعود بأن التثبيت
قدم ثبات ال: وقال أيضاً )2(،الحمل على الثبات في مواطن الحرب والحد في مقاساة شدائد القتال

  )3(.وعدم التزلزل وقت المقاومة ،قدم عبارة عن كمال الرسوخ ضد المقارعةال

  )4(.أي ألقوا في قلوبهم وألهموهم الجرأة على عدوهم ورغبوهم في الجهاد وفضله: ثبتوا

  
  :اثْبتوا

: في قوله تعالى بمعنى ال تَفروا وهو الثَّبات في القتال ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم    
�m½��¼��»���Á���À��¿����¾l)5 (أي لقتالهم وال تفروا فاثبتوا؛.)6(  

  
  )ظ. ل. غ: (المجموعة الداللية الثالثة

  . اغْلظ -غلظة: ألفاظ هذه المجموعة
الغَلظـة  ) 7(،والعيش وغير ذلك، والفعل والمنطق، الغلظ ضد الرقة في الخلق والطبع    

: والغَلـظ بـالفتح   ،الكسر ضد الرقـة والغالظة ب ،والغلظ كعنب، بفتح العين وكسرها وضمها
  )8((.األرض الخشنة

  :غلظة
فـي  بمعنى شدة وصبر وخشونة في موضعٍ واحد في القرآن الكريم ) غلظة(ورد لفظ        

  . )�mK��J��I�����H��G��F��E��D��C��B��Al)9: قوله تعالى
والعنف فـي القتـل    يجمع الجرأة والصبر على القتال وشدة العداوة: الغلظة: قال الزمخشري

  )10(.واألسر

فإن المؤمن الكامل  ،أي ليجد منكم الكفار غلظة عليهم في قتالكم لهم ؛شدة وقوة وحمية: غلظة
  )11(.هو الذي يكون رفيقاً بأخيه المؤمن غليظاً على عدوه الكافر

                                                 
 .12 : آيةسورة األنفال )  1(

 .10/ 4ج: إرشاد العقل السليم) 2(

 .244/ 1ج: المرجع السابق ) 3(

 .151ص : تيسير الكريم الرحمن) 4(

 .45: سورة األنفال آية ) 5(

 .619/ 1ج، القرآن الجليل) 6(

 ).ظ. ل. غ(مادة : بلسان العر) 7(

 .146/ 4ج: بصائر ذوي التمييز) 8(

 .123 : آيةسورة التوبة ) 9(

 .222/ 2ج :الكشاف) 10(

 .435/ 10ج: الجامع ألحكام القرآن) 11(
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  :اغْلظ
ـ   في القرآن الكريم ) اغْلظ(ورد لفظ فعل األمر       فـي  دة بمعنى اسـتعمل الخشـونة والش

  :نذكر منهما موضعين
�m�X�WG��F��E��D��C��B��AH���l)1(  اغلظ عليهم في الجهـادين، 

وفيه أمر النبي صلى اهللا عليه وسلم بالصالبة والتخشـين   ،والمراد خشونة ،والغلظ ضد الرقة
  )2(.على المنافقين والكافرين

قد بلغت اثنا عشر   نخلص مما سبق أن ألفاظ هذه المجموعة التي وردت في القرآن الكريم
  :النحو المبين في الجدول اآلتيموزعة على  ،تكررت في ست وعشرين آيةً ،لفظاً

  وروده في القرآن الكريم  عدد مرات وروده  اللفظ  مسلسل
  .250، 153: البقرة آية   2  الصبِر  1
  66: األنفال آية   1  صابرة  2

  9  )صابرين(صابرون  3
، 142: آية  آل عمران،  249، 177: البقرة آية 

: محمد آية ،  66، 65، 46: األنفال آية ، 146
  80: القصص آية ،  31

4  110: النحل آية   1  صبر  

  125: آل عمران آية   1  تصبروا  5

  46: األنفال آية ، 200: آل عمران آية   2  اصبروا  6
  200: آل عمران آية   1  صابروا  7
  7: محمد آية ،  11: األنفال آية   2  يثبِت  8

األنفال ،  147: آل عمران آية ،  225:البقرة آية   3  ثبت  9
  12:آية 

  46:األنفال آية   1  اثبتوا  10
  123: التوبة آية   1  غلظة  11

  9: التحريم آية ، 73: التوبة آية   2  اغلُظ  12

  12  26    
  

                                                 
  .73 :آية سورة التوبة) 2(
 .312/ 1ج :انظر  التفسير المنير، 146/ 4ج، بصائر ذوي التمييز) 3(
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  األلفاظ الدالة على العفو والصفح: المبحث الثالث
  

  ) و. ف. ع: (المجموعة الداللية األولى
  . اعفوا -اعفُ -عفا -العافين: ألفاظ هذه المجموعة

عفو اهللا تعـالى عـن   : العفو: قال ابن فارس، )1(وأصله المحو والطمس: جاء في اللسان     
كل من استحق عقوبـة فتركتـه   : قال الخليل، وذلك تركه إياهم فال يعاقبهم فضالً منه، خلقه
  0)3(وأصل مادته يدل على ترك الشيء)2(.عفا يعفو عفواً: يقال، عنه تفعفو

وتسهل ، اليسر وضد الجهد أي أخذ ما عفا لك من أخالق الناس وأفعالهم وما أتى منهم: العفو
  )4(.من غير تكلف وال أعنان وال تحرجهم وتشق عليهم

  )5(.قصدت إزالة ذنبه صارفاً عنه: عفوت عنه

افينالع :  

بمعنى التاركين عقوبة مـن اسـتحق   في القرآن الكريم ) يالعاف(جمعاً لـ ) العافين(ورد لفظ 
m��W��V���U��T��SX����Z��Y: قولـه تعـالى   مؤاخذته في موضعٍ واحد

�[l)6 (ف الشر يعفون عن ظلمهم في أنفسهم أي مع ك ؛العافين عن الناس.)7(  

  
  :عفا

عـن   بمعنى تجاوز في القرآن الكريم وذلك في سياق الحرب والجهاد) عفا(ورد لفظ     
  :منها، في ثالثة مواضع الذنب وترك العقوبة 

X�W����mj��n��m��l��ko���r��q��ps��x��w��v��u��tl )8 ( ؛
  )9(.أي لما علم من رزقكم على ما فرط منكم من عصيان أمر رسول اهللا عليه الصالة والسالم

  )9(.والسالم

                                                 
 ).و. ف. ع(مادة :لسان العرب ) 1(

  ).و. ف. ع(مادة : مقاييس اللغة) 2(
 ).و. ف. ع(مادة : المرجع السابق) 3(

 .515/ 3ج: التبيان في إعراب القرآن) 4(

 ).و. ف. ع(مادة : مفردات ألفاظ القرآن) 5(

 34:سورة آل عمران  )6(

 .327/ 1مج: مختصر تفسير ابن كثير) 7(

 .152: سورة  آل عمران آية )  8(

 .354/ 2ج: انظر  فتح البيان ،471/ 1ج: الكشاف) 9(
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��m�X�W¢�����¡�����~��}��|��{��z��y����x��w��v��u£����¥��¤
§��¦¨��l)1(  

هم ثالثة واحد من المهاجرين واثنان : عن عبد الرحمن بن عوف قال ،ي لتوبتهم واعتذارهمأ
  )2(.من األنصار

  
  ):اعفوا(اعفُ 
�W:  في موضعينبمعنى اصفح واترك العقوبة ) اعفوا، اعفُ(ورد لفظ الفعل األمر     

m�X�¶��µ��´¸��¼��»��º��¹l)3( كما قال ، وهذا هو عين النصر والظفر
  )4(.ما عاملت من عصى اهللا فيك بمثل أن تطيع اهللا فيه: لفقال بعض الس
عفوا فتجاوزوا عما كان منهم مـن  ا) m�y��x��w��v��u���tl)5: أما قوله تعالى

  )6(.إساءة وخطأ في الرأي وأشاروا به عليكم في دينكم

  
  )ح.ف.ص: (المجموعة الداللية الثانية 

   .اصفحوا –صفح : ألفاظ هذه المجموعة 
لك وذ، فأما قولهم صفح عنه وصفحتا كل شيء بجانبين، ح الجنْبالصف: ال ابن فارسق      

ي عرضـه  ه صفحته؛ أفكأنه قد وال ،ألنه إذا أعرض عنهفهو من الباب؛ ، إعراضه عن ذنبه
   )7(.وجانبه وهو مثَل
 في موضعين وفـي بمعنى اعفُ واترك التأنيب في القرآن الكريم ) اصفُحوا(ورد لفظ اصفُح 
  .اآليتين السابقتين

m�X�W�¶��µ��´¸��¼��»��º��¹l)8 (اعف يا محمـد  " يقول اهللا عز وجل
اصفح لهم عن ، عن هؤالء الذين هموا بما هموا به من بسط أيديهم إليك وإلى أصحابك بالقتل

  )9( "جرمهم بترك التعرض لمكروههم

                                                 
 .43: وانظر سورة التوبة آية ، 155: سورة آل عمران) 1(

 .360/ 2ج: أيضاً انظر فتح البيان، 472/ 1ج: الكشاف) 2(

  .13: سورة المائدة آية) 3(
  .508/ 1مج: مختصر تفسير ابن كثير) 4(
 .109: سور البقرة آية ) 5(

 .536/ 1ج:جامع البيان في تأويل القرآن ) 6(

 ).ح. ف. ص(مادة : مقاييس اللغة) 7(

 .13: سورة المائدة آية ) 8(

  498/  4مج : جامع البيان في تأويل القرآن ) 9(
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m�X�W���v��u���tولذلك ، ألن اإلنسان قد يعفو وال يصفح ؛والصفح أبلغ من العفو

y��x��wl)1(  

نخلص مما سبق أن ألفاظ هذه المجموعة التي وردت في القرآن الكريم  قد بلغت  أربعة 
  :النحو المبين في الجدول اآلتيموزعة على  ،تكررت في ثماني آيات ،ألفاظ

  
  وروده في القرآن الكريم  عدد مرات وروده  اللفظ  مسلسل

  134: آل عمران آية   1  العافين  1
  155، 152: آل عمران آية   3  عفا  2
3   13: المائدة آية ، 109: البقرة آية   2  )اعفوا(اعف  

  13: المائدة آية ، 109: البقرة آية   2  )اصفحوا (اصفح   4

  4  8    
  

  

                                                 
  .109: سورة البقرة آية  )1(
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  األلفاظ الدالة على األجر والجزاء : المبحث الرابع
  

  )ر. ج. أ: (المجموعة الداللية األولى
  .َأجر: عةوألفاظ هذه المجمو

 -فـاألول  ،الهمزة والجيم والراء أصالً يمكن الجمع بينهمـا بـالمعنى  : قال ابن فارس       
وكان الخليـل   ،فأما الكراء فاألجر واألجرة، جبر العظم الكسير -والثاني، الكراء على العمل

  )1(.ستأجرواألجير والم، والمفعول مأجور، والفعل أجرِ يأجر أجراً، األجر جزاء العمل: يقول

والمعنى الجامع بين األصلين أن ُأجرةَ العامل كأنها شيء تجبر بها حاله فيما لحقه من كد فيما 
  )2(.عمله

  )3(.ما يعود من ثواب العمل دنيوياً كان أو أخروياً: األجر واألجرة: وقال األصفهاني

  : َأجر 

بمعنـى األجـر    الحرب والجهادفي القرآن الكريم في سياق ) َأجر(وقد ورد هذا اللفظ       
^��_���`�����m���b��a:في قوله تعالىوالثواب في عشرة مواضع منها على سبيل المثال 

d��cl)4(  

، في غرف الجنان العاليات، لقد أخبر اهللا تعالى بفضيلة المجاهدين على القاعدين من الدرجات
  )5(.ومغفرة الذنوب إحساناً منه وتكريماً

�m�X�WÇ����Æ��Å��Ä����Ï����Î��Í��Ì��Ë���Ê��É��Èl)6(�� أي كل من قاتل في
ويكفل اهللا للمجاهد فـي  ، فله عند اهللا مثوبة عظيمة وأجر جزيل ،غلب أماهللا سواء قُتل  سبيل

أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مما يناله من أجر أو  ،سبيل اهللا أن توفاه أن يدخله الجنة
  )7(.غنيمة

                                                 
 ).ر. ج. أ(مادة : مقاييس اللغة) 1(

 ).ر. ج. أ(مادة : المرجع السابق) 2(

 ).ر. ج. أ(مادة : مفردات ألفاظ القرآن) 3(

  .95: رة النساء آيةسو) 4(
 .1/439جم: مختصر تفسير ابن كثير) 5(

 .74: سورة النساء آية) 6(

 .425/ 1جم: مختصر تفسير ابن كثير) 7(
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  )ى .ز. ج: (الثانيةالمجموعة الداللية 
  .يجزِي: وألفاظ هذه المجموعة

وما فيه من الكفاية من المقابلة إن خيـراً   ،المكافأة بالشيء، الجزاء هو الفناء والكفاية    
  )1(.إن شر فشر، فخير

  :يجزي
  :في موضعينبمعنى يثيب في سياق الحرب والجهاد ) يجزِي(ورد لفظ    

m�X�W�µ���´��³��²��±����°l)2(على معنـى   ،أي أن أحسن جزاء أعمالهم ؛
  )3(.اختار لهم أحسن جزاء ،وأحسن وهو سبحانه ،أن ألعمالهم جزاء حسناً

�m��X�W��Y��X��W���Vl)4 ( أي ليثبت أهل الصدق بصدقهم اهللا بما عاهدوه ؛
  )5(.ووفائهم له به، عليه

  
  )د. ه. ش: (المجموعة الداللية الثالثة

  هداءالشُّ :وألفاظ هذه المجموعة
  )6(.هو المحتضر وتسميته بذلك لحضور المالئكة إياه: الشهيد      

واألرض ، تسمى بـذلك لسـقوطه بـاألرض   : وقال آخرون، أو ألنهم يشهدون في تلك الحالة
  )8(.عالموأصل مادته يدل على حضور وعلم وإ )7( ،تسمى الشاهدة

  
  :الشَّهداء

ولكنه لم يرد بمعنى القتلى المجاهدين في سبيل ، في عشرين موضعاً) الشهداء(ورد لفظ      
  : نذكر منهما اهللا إال في موضعين

�m�X�WG��F��EH����M��L��K��J������Il)9(  

                                                 
 .380/ 2ج: بصائر ذوي التمييز) 1(

 .121: سورة التوبة آية) 2(

 .68/ 7جم: روح المعاني) 3(

 .24: سورة األحزاب اآلية) (4

 .172/ 6جم: جامع البيان )5(

 .254/ 3ج: بصائر ذوي التمييز) 6(

 ).د. هـ. ش(مادة : مقاييس اللغة) 7(

 ).د. هـ. ش(مادة : المرجع السابق ) 8(

 .19: سورة الحديد آية) 9(
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لم يكن  ؛إذ لو كان كذلك ،وليس معناه أنهم سيحيون ،الشهداء أحياء كما قال اهللا تعالى    
 ،)ال يشـعرون (هـذا قولـه   يدل علـى   ،سيحيا إذ كٌل واحد، شهداء وبين غيرهم فرقبين ال

   )1(.والمؤمنون يشعرون بأنهم سيحيون
  

  )2( :ولفظ الشهداء فيه ثالثة آراء
  .على أنفسهم ما عملوا من طاعة ومعصية أنهم يشهدون -األول 
  .يشهدون ألنبيائهم بتبليغهم الرسالة إلى أممهم -الثاني

  .أنهم القتلى في سبيل اهللا تعالى -الثالث 
  )3(.الذين استشهدوا في سبيل اهللا: الشهداء هم: لبيانوجاء في فتح ا  

  

 ،نخلص مما سبق أن ألفاظ هذه المجموعة التي وردت في القرآن الكريم قد بلغت  ثالثة ألفاظ
  :لى النحو المبين في الجدول اآلتيتوزعت ع ،تكررت في أربع عشرة آية

  

  وروده في القرآن الكريم  عدد مرات وروده  اللفظ  مسلسل

  10  رأج  1

، 172: آل عمران آية ، 100، 95، 74: النساء آية 
، 41: النحل آية ، 120: التوبة آية ، 19: الحديد آية 

  5:العنكبوت 
  16، 10: الفتح آية 

  24: األحزاب آية ، 121: التوبة آية   2  يجزي  2

  9: الحديد آية ، 69: النساء آية   2  الشهداء  3

  3  14    
  

  
  
  
  
  

                                                 
 .462/ 2ج: الجامع ألحكام القرآن) 1(

 .258/ 2ج: المرجع السابق) 2(

 .424/ 13ج: فتح البيان) 3(
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  المبحث الخامس
  لفاظ الدالة على الغنائماأل

  
  )م. ن. غ: (المجموعة الداللية األولى

  غَنمتُم -مغانم: وألفاظ هذه المجموعة
 ؛غنم ومغنمة: وفي التهذيب عن الكسائي ،كثيرة: مغنمة، مةغنم مغنَ: جاء في اللسان        

وهو اسم مؤنث ، راع إذا أفراد لكل منها ،وإبل مؤبلة، اغنم مغنمة: وقال أبو زيد، أي مجتمعة
فإذا صغرتها أدخلتها الهاء قلت ، موضوع للجنس يقع على الذكور وعلى اإلناث وعليها جميعاً

  )1(.غنيمة

ثـم   ،الغين والنون والميم أصٌل واحد يدل على إفادة شيء لم يملك من قبـل : وقال ابن فارس
   )2(.يختص به ما أخذ من مال المشركين بقهرٍ وغلبة

، وهو ما أصيب من أموال أهـل الحـرب  ، الحديث الغنيمة والمغانم والغنائموقد تكررت في 
  )3(.المسلمون الخيل والركاب وأوجف على

ثبت عن النبي صلى اهللا : نافلة؛ ألنها فيما أحل لهذه األمة لما كان محرماً على غيرها، الغنيمة
  )4(.الغنائم أحلت لي: عليه وسلم أنه قال

  :قال عنترة
  )5(أشاء حويتُها          فيصدني عنها الحيا وتكرمي فأرى مغانم لو

   
  :مغانم

فـي أربعـة    بمعنى ما ُأخذ من أموال أهل الحـرب   ورد لفظ مغانم في القرآن الكريم       
  :منها على سبيل المثال، مواضع

�m�X�W®����¬��«��ª��©��¨��§���¦¯������l)6(  أي خير مما رغبتم ؛
وأظهـر لكـم   ، الدنيا الذي حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السالمفيه عرض الحياة 

                                                 
  )ن م. غ(مادة : لسان العرب) 1(
 ).م. ن. غ(مادة : اللغة مقاييس) 2(

 )م. ن. غ(مادة : لسان العرب) 3(

، لبنان ،بيروت -دار الكتب العلمية، ر عطاتحقيق محمد عبد القاد، أحكام القرآن): أبو بكر محمد بن عبد اهللا: (ا بن العربي ) 4(
 .375ص، مـ1988= هـ1408، 1ط

  .155ص، مـ1984=ـه1404،الرياض -دار المريخ، معلقات العرب: بدوي طبانة ) 5(
 .94:سورة النساء آية ) 6(
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فما عند اهللا من الرزق الحالل ، لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فتغافلتم بالمصانعة والتقية، اإليمان
  )1(.خير لكم من مال هذا

تُممغَن:  
 في موضعين هل الحرببمعنى ما أخذتم من أموال أ ورد لفظ غنمتُم في القرآن الكريم    

ومناسبة هذه اآليـة   )m�X�W��J��I��H��G��F��E��D��C��Bl)2: نذكر منهما
فـذكر بعـض   ، اقتضى ذلك وقائع وحرباً، حتى ال تكون فتنة، أنه لما أمر تعالى بقتال الكفار

 ،وقسم ما تحصل منهم من الغنائم، لكفاربغلبتهم ل وكان في ذلك تبشير المؤمنين، أحكام الغنائم
وأصـله   ،من العدو بسعي والغنيمة عرفاً ما يناله المسلمونللمؤمنين  )فاعلموا(والخطاب في 
  )3(.يقال غنم غنماً، الفوز بالشيء

  )4(.على ما أصيب منهم كائناً ما كانوأصل الغنم إصابة الغنم من العدو ثم اتسع وأطلق 

   )5(.ض وغير ذلكفهو عام في كل ما يغنم من حيوان ومتاع ومعدن وأر، ما غنمتم
  

  )ل .ف. ن( :المجموعة الداللية الثانية
  األنفال: وألفاظ هذه المجموعة

ما ينقلـه الغـازي؛ أي   : النفل، )6(الغنيمة والهبة: النَّفل بالتحريك: جاء في لسان العرب  
فـإذا اُعتبـر    ،زائداً على سهمه من المغنم وقيل اختلفت العبارة عن النقل الختالف االعتبار

بتداءاً من غير وجوبٍ يقال وإذا اُعتبر بكونه منحه من اهللا ا، ه مظفوراً به يقال له غنيمةبكون
صل مستغنماً الغنيمة ما ح: فقال. وم والخصوصومنهم من فرق بينهما من حيث العم ،له نفل

 من النفَّل ،وقبل الظفّر كان أو بعده ،وباستحقاق كان أو غير استحقاق، بتعبٍ كان أو غير تعب
وهـو  ، وقيل ما يحصُل للمسلمين بغير قتال، ما يحصُل لإلنسان قبل القسمة من جملة الغنيمة

  )7(.وقيل هو ما يفضل من المتاع ونحوه بعد قسم الغنيمة. الفيء

  :وقال األعشى
   )8(سبِطاَ يبارى في األعنة بينها   حتى يفيء عشية أنفالها           

                                                 
 .438/ 1جم: مختصر تفسير ابن كثير) 1(

 .41: سورة األنفال آية) 2(

 .492/ 4جم: البحر المحيط) 3(

 .22/ 4جم: إرشاد العقل السليم) 4(

 .494/ 4ج م: البحر المحيط) 5(

  ).ل. ف. ن(مادة : لسان العرب) 6(
 .109 -108/ 5ج :  بصائر ذوي التمييز) 7(

 .1/124ج : جمهرة أشعار العرب في الجاهلية واإلسالم) 8(
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  :األنْفال
فعلى سبيل ، في موضعين بمعنى األجر في الجهاد  في القرآن الكريم) ألنفالا( ورد لفظ      

  :المثال
�m�X�WC��B��AD��H��G��F��EI��N��M��L���K��JO����Q��P

��U��������������T��S��Rl )1(  

رفسألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كيف ، در غنائم ب قسمة أن المسلمين اختلفوا في وِي
الشَّبان قد أبلوا يومئـذ   نأم لألنصار أم لهم جميعاً؟ وقيل إمن الحكم فيها للمهاجرين ول، تُقسم
وقـال الشـيوخ   ، نحن المقاتلون ولنا الغنائم: فقالوا، وأسروا سبعين، حسناً فقتلوا سبعين بالء

ذ حتى قال سعد بن معـا  ،كنا ردءاً لكم وفئة تنحازون إليها: والوجوه الذين كانوا عند الرايات
من اهللا ما منعنا أن نطلب ما طلب هؤالء زهادة في األجـر  : لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ولكن كرهنا أن نعرى مصافك فيعطف عليـك خيـل مـن المشـركين      ،وال جبن من العدد
وليس ألحـد منهـا    ،ن األنفال كانت خالصة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلميقال إ )2(.فنزلت
  .)3(ن يعطيهم منها شيئاًً فنزلت هذه اآليةفسألوه أ ،شيء
ر في الجهاد أصٌل األج الغنيمة سميت به ؛ ألنها عطية من اهللا تعالى زائدة على ما هو: النفل

  )4(.ويطلق على ما يعطى بطريق التنفيل زيادة على السهم من المغنم ،من الثواب اآلخروي

  )5(.؛ ألنها زيادة على القيام بحماية الحوزةوسميت الغنيمة به  ،الزيادة على الواجب: النفل

  

                                                 
 1:سورة  األنفال آية  )1(

 .9/57ج: التفسير الواضح) 2(

ج ، )ت. د(، )ط.د(،لبنان -بيروت -دار الكتب العلمية، عبد الرحمن عميرة. تحقيق د، التفسير الكبير) تقى الدين( يمة ابن ت) 3(
4/334.  
 .2/548جم: معترك األقران وانظر 4/2مج : سليمعقل الإرشاد ال) 4(

 .4/452 جم: البحر المحيط) 5(
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 ،نخلص ما سبق أن ألفاظ هذه المجموعة التي وردت في القرآن الكريم  قد بلغت ثالثة ألفاظ
  :لنحو المبين في الجدول اآلتيتوزعت على ا ،تكررت في ثماني آيات

  وروده في القرآن الكريم  عدد مرات وروده  اللفظ  مسلسل

، 19، 15: الفتح آية ،  94: آية  النساء  4  مغانم  1
20  

  69، 41: األنفال آية   2  غًنمتُم  2

  مكرر) 1(األنفال   2  األنفال  3

  3  8    

  
  جدول بمجموعات األلفاظ الدالة على النتائج اإليجابية للجهاد

  عدد األلفاظ  المجموعة
عدد مرات 

  الورود
  189  35  .مجموعة األلفاظ الدالة على النصر

  26  12  .فاظ الدالة على عوامل النصرمجموعة األل
  8  4  .مجموعة األلفاظ الدالة على العفو والصفح

  14  3  .مجموعة األلفاظ الدالة  على األجر والجزاء
  8  3  .مجموعة األلفاظ الدالة على  الغنائم

  57        245  
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  الفصل الثالث 
  نتائج اجلهاد السلبية

  
�Kא��WRXא!�����א��א����W05#א)'&*�א!ول • �
�Kא��א����05#אZX;�وא)$��Yא!����Wא)'&*�א�3%�4 • �
��Pوא��Q-Hوא�5O]א��א����05#א����א!����Wא)'&*�א���4* •K� �
�Kא!�����א��א����05#א��6��2وא�H2א�W6א)'&*�א�א-: • �
�Kא!�����א��א����05#א!��Wא)'&*�א?�<= • �
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  األلفاظ الدالة على الهزيمة: المبحث األول
  

  ) م. ز. هـ( :ة الداللية األولىالمجموع
  سيهزم               -مهزوم: ألفاظ هذه المجموعة

ألنه كما يعبر عنه بذلك  ؛ومنه الهزيمة، غمز الشيء اليابس حتى يتحطم: هزمأصل ال    
  )1(.يعبر عنه  بالحطم

   . )2(واستهزمته، وقد هزمته ، وهزيم ، وجيشُ مهزوم، هزِم الجيش انهزم
  

  :مهزوم
 W Xفي  بمعنى مغلوب ومقهور في موضعٍ واحد لفظ مهزوم في السياق القرآنيورد     
m°  ±  ²  ³  ´  µl )3 ( مكسور عما قريـب   أي؛)أي : مهـزوم ، ) 4

، ويقال انهزمت القربة، هذا لنا: ألنهم اليصلون إال أن يقولوا ؛مقموع ذليل قد انقطعت حجتهم
  )5(.كسرته: وهزمتُ الجيش ،إذا انكسرت

هذا وعد من اهللا سبحانه وتعالى لنبيه صـلى اهللا   )6(أي له االنهزام صفة راسخة ثابتة: مهزوم
  )7(.عليه وسلم بالنصر عليهم والظفر

  
  :سيهزم

 قوله تعـالى  القرآن الكريم بمعنى سيغلب في موضعٍ واحد في في) سيهزم(لفظ  ورد
mÂ  Ã   Ä  Å l )8( وبني الفعل للمجهـول   ،لغلب  لتقريب المستقبلا: مالهز

   )9(.لظهور أن الهازم المسلمون

                                                 
  .)م. ز . هـ (مادة : مفردات ألفاظ القرآن) 1(
  .5/324ج : بصائر ذوي التمييز )2(
  .11:  سورة ص آية) 3(
  .7/316ج: العقل السليم دإرشا )4(
  .18/137ج: الجامع ألحكام القرآن) 5(
  .6/364ج: ب اآليات و السورنظم الدرر في تناس) 6(
  .12/17ج: فتح البيان) 7(
  .45: سورة القمر آية )8(
  .13/213جم: التحرير والتنوير ) 9(
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  )ب.ل.غ(: الداللية الثانية المجموعة
  ستَغْلَبون  -يغْلَبون -غُلبت -مغْلوب -مهِغَلبِ: ألفاظ هذه المجموعة

وغالبيـة مثـال   .  ا الهاءالقهر غلبه غلْباً بسكون الالم و غَلَباً بتحريكها وغَلَبه بإلحاقه: الغلَبة
  0)1(مثال حزمة وغُلُبى بضمتين مشددة الباء مقصورة ومغلبة ،ةوغُلب ،عالنية

  :مهِغَلبِ
قوله في  بمعنى قهرهم وهزيمتهم في موضعٍ واحد في القرآن الكريم )غَلَبهم(لفظ  ورد   

 ؛جاءت بمعنى الهزيمة وهنا )�m�©��¨��§���¦��¥��¤��£��¢��¡l�)2:تعالى
  .)3(أي سيهزمون

  
  :مغْلوب
قولـه  في في القرآن الكريم بمعنى مقهور ومهزوم في موضعٍ واحد  )لوبغْم(لفظ  ورد     
  )5(. غلبوني بتمردهم أي ؛)�m����c��b��a��`���_l )4: تعالى

  
  :غُلبت

فـي   بمعنى هزِمت في موضعٍ واحد) غُلبت(فظ الفعل الماضي المبني للمجهول ل ورد    
أبي  عن )��m�©��¨��§���¦��¥��¤��£��¢��¡�����~��}l )6:تعالىقوله 

}�����mفنزلـت   ،لما كان يوم بدر ظهر الروم على فارس، فأعجب ذلك المـؤمنين : سعيد قال

��~��}l  7(.بظهور الروم على الفرس لمؤمنونففرح ا(  

  :يغْلَبون
: قوله تعالىفي  احدبمعنى يهزمون في موضعٍ و )يغْلَبون(لفظ الفعل المضارع  ورد

�mw��v��u��t���s��r �l)8 ( ًأنه يرجع مغلوباً مقهوراً محروماً مسلوبا أي؛.)9(   

   )9(.ًمسلوبا

                                                 
  .4/143ج: بصائر ذوي التمييز (1)

  .3: سورة الروم آية) 2(
  .4/143ج: بصائر ذوي التمييز) 3(
  .10: سورة القمر آية) 4(
  .20/80ج:الجامع ألحكام القرآن) 5(
  .3: ة الروم آيةسور) 6(
 .10/223ج: فتح البيان) 7(

  .36: سورة األنفال آية) 8(
  .4/36جم: جامع البيان) 9(
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  :ستُغلبون
بمعنى ستُهزمون في موضعٍ ) ستُغْلَبون(الفعل المضارع الدال على المستقبل  ورد    
������mjقوله تعالىفي واحد  � �i� �h���g�l)1 (أي ؛جاءت هنا بمعنى القتل وقد 

2(.لونتَقْتُس(  

  
  )ر. ف(: الداللية الثالثة المجموعة

  فَررتُم -الفرار: ألفاظ هذه المجموعة
عـن   فـر  يقال ،وما يقاربه من الكشف عن الشيء ،مادته يدل على االنكشاف وأصل

: والمفَـر ، فـر فـر ي  يقال ،ومنه الفرار وهو االنكشاف... إذا ابتسم، وافتر اإلنسان -أسنانه
  )3(لموضع يفَر إليها

  
  :الفرار

: تعـالى  قولـه  في موضعٍ واحد في برفي موضعين بمعنى اله) الفرار (ورد لفظ  
m��J���I��H���G��F��E��D��C��Bl )4(  ال الهرب مـن القتـال  إ: أي مايريدون؛، 

  .)5(مايريدون إال الفرار من الدين: وقيل المراد
  

  :مفَررتُ
��m��B: قوله تعالى موضعٍ واحد في م فيتُبربمعنى ه) رتمفَر(الفعل الماضي  ورد �A

� �J�� �I� �H�� �G��F��E� �D��Cl )6(  من حضر أجله مات أو قُتل فال ينفع  أي؛
  )7(.الفرار

  
  )ر. ب. د(: الداللية الرابعة المجموعة

  مدبرين  : ألفاظ هذه المجموعة

                                                 
  .12: سورة آل عمران آية)  1(
 .4/143ج: بصائر ذوي التمييز) 2(

 .)ر.ف(مادة : وانظر مفردات ألفاظ القرآن) ر. ف(مادة : مقاييس اللغة) 3(

  .16: سورة األحزاب آية) 4(
 .2/241مج: أنوار التنزيل: وانظر البيضاوي 4/266ج: قديرفتح ال) 5(

  .16: األحزاب آية) 6(
 .17/101ج: الجامع ألحكام القرآن) 7(
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  )1(.الهزيمة: والدابرة، ذَهب: وأدبرودبرالنهار ، أدبر إدباراً: في لسان العرب جاء    

  : مدبرين
  :  بمعنى فارين منْهزمين في موضعٍ واحد  )مدبِر(جمعاً ل ، )مدبرين(ورد لفظ      

��m: قال تعالى �§��¦��¥��¤��£���¢��¡���l )2 ( ،)دبرينعن  )م
  )3(.منهزمين دوكمع

  
  )ى. ل. و(: الداللية الخامسة المجموعة

   وايولّ  -تَولٌّوا - ولّى:هذه المجموعة وألفاظ
وقد ولى  ،أعرض عنه ونأى: وولى عنه ،أدبر: ولَّى الشيء وتولى: في اللسان جاء          

راً لفظـاً أو تقـدي  ) عن(بـ  يإذا عد: وقال الراغب )4(.الشيء وتولّى إذا ذهب هارباً ومدبراً
  )5(.اقتضى معنى اإلعراض 

  

  :ولَّى
 مواضـع  ،في ثالثة في القرآن الكريم بمعنى انْهزم أو فر  )لَّىو(د لفظ الفعل الماضي ور   

  :نذكر منها
_���m: قال تعـالى ) 7(،انهزمتم حال كونكم مدبرين أي ؛)�m��§��¦��¥l )6: قال تعالى

���g��f��e�����d���c��b��a��`l )8(ألدبروا إليه هرباً منكم أي ؛)أي أللتجأوا  ؛)9
  .  وأدخلوا أنفسهم فيه أللتجأوا إليه

لولوا إليه مسرعين هرباً ) مدخل، مغارة، ملجأ(المعنى لو وجدوا شيئاً من هذه األشياء 
  .)10(من المسلمين

  

                                                 
 .)ر.ب.د(مادة : لسان العرب) 1(

  .25: سورة التوبة آية) 2(
  .4/95جم:جامع البيان) 3(
  .)ى.ل.و(مادة : لسان العرب) 4(
 .)ى.ل.و(مادة : دات ألفاظ القرآنمفر) 5(

  .25:سورة التوبة آية) 6(
  .2/348ج: فتح القدير) 7(
  .57: سورة التوبة آية) 8(
 .4/102جم: جامع البيان) 9(

 .2/370ج:فتح القدير) 10(
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  :تَولُّوا
  :في موضعين بمعنى انْهزموا في القرآن الكريم) تَولُّوا(الفعل الماضي  ورد    

أعرضوا وتخلفوا بعـد   أي؛ ) �mv��u��t���s��r��q������p��o �l)1:قال تعالى
  )2(.مشاهدة كثرة العدد وشوكته

  )4(.انهزم يوم ُأحد أي ؛) �m��{��z��y����x��w��v��ul)3: قال تعالى

  
  :وايولُّ

نذكر منهم ، في سبعة مواضع بمعنى يفروا منهزمين في القرآن الكريم) وايولُّ(لفظ  ورد      
  : على سبيل المثال

  )6(يفرون منهزمين أي ؛)��m��o��n��m���pl )5:قال تعالى
�����m´��³��²��±��°:قال تعالى �̄�®��¬��«��ª��©l)7(  التولوهم  أي؛

  )8(. من قال المنهزم يول ظهره ودبره ،التولوهم ظهوركم منهزمين منهم

وقد حذف مفعوله األول هنا ، فهو يتعدى بالتضعيف إلى مفعولين، يجعلون غيرهم يلي: يولُّون
  )9(.يولونكم األدبار: الغرض اإلخبار عنهم بأنهم إذا جاء الوغى يفرونإذ ، لالستغناء عنه

  
ت ثالثة عشـر  نخلص مما سبق أن ألفاظ هذه المجموعة التي وردت في القرآن الكريم قد بلغ

  :النحو المبين في الجدول اآلتي توزعت على ،عشرة  آية تكررت في اثنتي، لفظاً
  القرآن الكريموروده في   عدد مرات وروده  اللفظ  مسلسل

  11: ص آية   1  مهزوم  1
  45: القمر آية   1  سيهزم  2
  3: الروم آية  1  مغلوب  3
  10: القمر آية   1  غًلبهم  4

                                                 
  .246:سورة البقرة آية) 1(
 .2/240ج :إرشاد العقل السليم) 2(

  .155:سورة آل عمران آية ) 3(
 .2/102 ج :إرشاد العقل السليم) 4(

  .45:وسورة القمر آية  15:وسورة األحزاب آية   1: وانظر سورة الحشر آية  111: ان آية سورة آل عمر) 5(
 .3/54جم: التحرير والتنوير) 6(

  .33:وانظر سورة  غافر آية  15: سورة األنفال آية ) 7(
مكتبـة ومطبعـة    ،التنزيـل  تفسير الخازن المسمى لُباب التأويل في معـاني ، )عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم(البغدادي ) 8(

  .3/16ج،م 1955= ه 1375، 2ط، مصطفى الحلبي وأوالده بمصر
 .13/213 جم، التحرير والتنوير) 9(
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  2:الروم آية   1  غُلبت  5
  36: األنفال آية   1  يغلبون  6

 

  وروده في القرآن الكريم  عدد مرات وروده  اللفظ  مسلسل
  12: آل عمران آية   1  ستغلبون  7
  16: األحزاب آية   1  لفرارا  8
  16: األحزاب آية   1  فررتم  9

  25: التوبة آية   1  مدبرين  10
األحقاف ، 22: الفتح آية ، 57: التوبة آية   3  ولى  11

  29: آية 
  155: آل عمران آية ، 246: البقرة آية   2  تَولوا  12
، 15: األنفال آية ، 111: آل عمران آية   7  يولوا  13

: القمر آية ،  16:ب آية األحزا،  16
  45: القمر آية ،  33:غافر آية ، 45

  13  22    
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  األلفاظ الدالة على الهالك والموت: المبحث الثالث
  

  )ك. ل. هـ(: الداللية األولى المجموعة
  .يهلكون ، هلكي -يهلك -هلك -تَّهلُكةال -مهلك: ألفاظ هذه المجموعة

  )1(.مات: لكاً وهلْكاً وهالكاًيهلك ه –هلك : في اللسان جاء         

  )2(.ولذلك يقال للميت هلَك، السقوط: منه الهالك، مادته يدل على كسر وسقوط وأصل

فرق أبو هالل العسكري بين اإلهالك  وقد ،)3( بالهلوك عن الفاجرة لتمايلها كُنى :الراغب وقال
  )4(.وليس كل إهالك إعداماً ،عدام إهالكإ فكل ،اإلهالك واإلعدام بأن اإلهالك أعم من اإلعدام

  )4(.إعداماً
  )5(.كل شيء تصير عاقبته إلى الهالك: التهلكة وقيل

  
  :مهلك

���m: قوله تعالىفي  بمعنى الموت في موضعٍ واحد )مهلك(ورد لفظ          �̀ �_��~��}

��f��e��d��c��b����al )6(  

كهم أو وقـت هالكهـم أو مكـان    أي ما حضرنا هال ؛)مهلك(بو السعود في تفسير لفظ أ قال
  )7(.ميمياً بفتح الالم فيكون مصدراً) مهلك( وقُرىء... هالكهم

  
  :التَّهلُكة 

��m������w��v��u�t:قوله تعـالى في بمعنى الهالك في موضعٍ واحد ) التَّهلُكة( لفظ ورد       

x �l)8(  
وإذا لم ينفقوا في  ،قوا في سبيل اهللاهذه اآلية أن اهللا سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بأن ينف معنى

  )9(.سبيله فإنهم يؤدون بأنفسهم إلى الهالك

                                                 
 .)ك.ل.هـ(مادة: لسان العرب) 1(

 .)ك.ل.هـ(مادة : مقاييس اللغة) 2(

 .)ك.ل.هـ(مادة: مفردات ألفاظ القرآن) 3(

  .84ص :الفروق في اللغة) 4(
 .)ك.ل.هـ(ادة م: أساس البالغة) 5(

  .49: سورة  النمل آية) 6(
  .6/29ج : إرشاد العقل السليم) 7(
  .195:سورة البقرة آية ) 8(
 .)ك. ل. هـ (مادة: مفردات ألفاظ القرآن) 9(
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 ...مما يقوي العدو ويسـلطهم علـيكم   ،أبو السعود بأنه الكف عن الغزو واإلنفاق فيه وفسره
التهلكة في اإلقامة في األهل والمـال وتـرك    فكانت) 1( ،والتَّهلكة مصدر كالتنصرة والتَّستُرة

  )2(.الجهاد

البد وأن تكون مرتبطة بأمرٍ مـا مـن    ونمنها المؤمن رذيرجح أن التهلكة التي ح السياق هذا
لمواجهة  ؛أو ترك النفقة في سبيل إعداد جيوش المسلمين ،القعود عن الجهاد :مثل ،القتال أمور
الجهـاد   وهو أن التهلكة الحقيقية هو ترك، هذه اآلية لتعطي معنى جديداً للتهلكة فنزلت ،العدو

  .واإلعانة عليه باإلنفاق عليه
  

لكه:  
|���{���~��_���m: تعالى في موضعٍ واحد في قوله بمعنى مات) هلك(لفظ  ورد    

��`�l)3(  قال )لـك   ... أي ليموت من يموت: )أبو السعودشـارِف  ... والمـراد بمـن هالم
  .)4(للهالك

  
  :يهلك

لآلية السابقة  )أبو السعود(كما في تفسير ،بمعنى يموت) يهلك( الفعل المضارع ورد    
إنما جمعكم  :ابن كثير في معنى هذه اآلية وقال �m��`��_��~���}���|�l: قوله تعالىفي 

، ويرفع كلمة الحق على الباطل ،مع عددكم في مكانٍ واحد على غير ميعاد لينصركم عليهم
  .ليصير األمر ظاهر والحجة قاطعه والبراهين ساطعة

أي يستمر في الكفر من استمر فيه على  ؛فحينئذ يهلك من هلك، ألحد حجة وال شبهة يبقى وال
  )5(.إنه مبطل لقيام الحجة عليه ،بصيرة من أمره

  )6(.اإلسالم و الحياة للكفر و واستعير الهالك: الزمخشري قال

  

                                                 
 .1/478 مج:نظر أنوار التنزيلوا،  205/ 1ج :إرشاد العقل السليم) 1(

 .2/277 مج :جامع البيان) 2(

  .42:سورة األنفال آية ) 3(
  .4/24ج: إرشاد العقل السليم) 4(
  .2/752جم: مختصر تفسير ابن كثير) 5(
  .2/160ج: الكشاف) 6(
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  :)يهلكون( يهلك
���m��r:قوله تعالى في موضعين في بمعنى يفسد )يهلك(الفعل المضارع  ورد     �q

z��y��x��w��v��u��t�� �s �l)1 ( د أي؛فْسفهذا المنافق ليس له حجة .. ي
  )2(.إال الفساد في األرض و إهالك الحرث

  
  )ر. ب. ت(: انيةالداللية الث المجموعة

     .يتَبروا -تَتْبيرا: ألفاظ هذه المجموعة
   ) 4(.لكه وأبطلههأي ا ؛بر اهللا عمل الكافرت: يقال )3(مادته يدل على الهالك وأصل         

  ) 5(.فقد تبرته، تهوكل شيء كسرته وفتَّ، تبرا كل مكسر يوسم، كَسره وأذهبه :وتبره

  
  :تَتْبيرا
�:قوله تعالىفي  بمعنى اهالكاً في موضعٍ واحد  في القرآن الكريم) تُتَبيرا(هذا اللفظ  ورد    
�m¸��¶��µ��´l)6( يخربوا ما ظهروا عليه يأ؛)ليهلكـوا كـل   : قال الزمخشري ،)7

  )8(.شيء غلبوه واستولوا عليه
  

  :يتْبِروا

�:قوله تعالىبمعنى يهلكوا في اآلية السابقة في ) يتبروا(لفظ الفعل المضارع  ورد     
m¸��¶��µ��´l )9(  

  
  )ت. و.م(: الداللية الرابعة المجموعة

    متُّ -ماتُوا -أموات -الموت: وألفاظ هذه المجموعة
   .الثوب وماتأي نام  ؛ومات الرجل. ماتت الريح أي سكنت، السكون: الموت    

                                                 
  .205:سورة البقرة آية) 1(
 .1/199جم: مختصر تفسير ابن كثير) 2(

 .)ر.ب.ت(مادة : مقاييس اللغة) 3(

 .)ر.ب.ت(مادة : لسان العرب) 4(

  .)ر.ب.ت(مادة : السابق المرجع) 5(
  .7:ء آية سورة اإلسرا) 6(
 .2/1019جم: مختصر تفسير ابن كثير) 7(

  .2/439ج :الكشاف) 8(
  7: سورة اإلسراء آية )9(
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مـاال روح  : والموات بالفتح. الموت: بالضم والموت.  من الموت الواحدة: ةوالموت، أي بلى
  )1(.فيه

نـا أصـله   قل وإنما ،خالف الحياة: مادته يدل على ذهاب القوة من الشيء ومنه الموت وأصل
من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فاليقربن "ذهاب القوة لما روى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم 

   )2(".اًفإن كنتم البد أكليها فأميتوها طبخ. من مسجدنا
  : عنترة قال

        آل محلم تُ تحت ِلواءو3(.محلمِويسعون تحت لوائهم     والم(  
  )4(.أي سكنت ؛يطلق على السكوت يقال ماتت الريح. لعربالموت في كالم ا وقيل

  
  :الموت

  :منها ما هو بمعنى، في ثالثة مواضع في القرآن الكريم) الموت(ورد لفظ  وقد
��m��q��p��o��n��m:قال تعالى، ومفارقتها للجسد وهو خالف الحياةانقطاع الروح   

����t��s��rl )5(ف خرجوا فراراً مـن الطـاعون  كانوا أربعة آال: ابن عباس قال عن ،
فمر ، موتوا :اهللاقال لهم ، حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا، نأتي أرضاً ليس بها موت: وقالوا

  )6(.فأحياهم ،حتى يعبدوه ،فدعا ربه أن يحييهم ،عليهم نبي من األنبياء
  :أموات
ين وهي ي موضعف بمعنى إزالة الروح عن الجسد في القرآن الكريم) َأموات(لفظ  ورد    

�m����q��p��o��n��m��lk��j��i����h��g��f��e��dl:قوله تعـالى في ) ميت(جمع

)7(.  
 ىنف: وقيل ،تنبيهاً على ماهم فيه من النعم، والمراد نفيه عن أرواحهم ،عنهم فى الموتن: قيل

   .)��9(���m��ª��©����¨��§��¦l:قوله تعالىفي  )8(عنهم الحزن المذكور

                                                 
  .4/537ج: بصائر ذوي التمييز) 1(
 ).ت.و. م(مادة : مقاييس اللغة) 2(

ص ،)ت.د(،ة الثقافة العربيةمكتب، تحقيق السيد محمد الخضر، شرح القصائد العشر): اإلمام الخطيب أبي زكريا بن يحيى بن علي(التبريزي ) 3(
196. 

 ).ت. و. م(مادة : مفردات ألفاظ القرآن) 4(

  .243:سورة  البقرة آية ) 5(
= هـ  1412 1ط، لبنان، بيروت  –دار الكتب العلمية ، الدر المأثور في التفسير بالمأثور): جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر(  السيوطي) 6(

 .1/551ج، م1990

   .169:: ل عمران آيةسورة  آ) 7(
  . 4/597ج: بصائر ذوي التمييز) 8(

   .17: سورة إبراهيم آية) 9(
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، أحياء كما قال تعـالى  فالشهداء )�m���K��J��IH��G��F��E��D��C��B��Al��)�1:قال تعالى
 واحدإذ كلُّ  ،إذا لوكان كذلك لم يكن بين الشهداء وبين غيرهم فرق، وليس معناه أنهم سيحيون

  )2(.)يشعرون ولكن ال(سيحيا ويدل على ذلك 

  
  :متُّم - ماتُوا
  :منها على سبيل المثال، في أربعة مواضع) متُّم، ماتوا(لفظ الفعل الماضي  ورد     

  )4(.م في سبيلهتُّم أي؛  )��m��Ý��Ü���Û��Ú��Ù��Ø��×l)3:قال تعالى

  
  )ى .ض. ق(: رابعةالداللية ال المجموعة

  قَضى   : ألفاظ هذه المجموعة
  )5(.في اللغة على كلها ترجع إلى معنى انقطاع الشيء وتمامه) ىضقَ: (في اللسان جاء     

  )6(.مات: قضى فالناً: يقال

كأنه فصل أمره المختص به ، فالن قضى نحبه: فيقال ،يعبر عن الموت بالقضاء: الراغب قال
  )7(.من دنياه

ألنـه   ؛القاضي قاضـياً  يمولذلك س ،اذه لجهتهفه يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنمادت وأصل
، ) 8(نه أمر ينفذ في ابن آدم وغيره من الخلقأل ؛وسميت المنية قضاء، وينفذها، يحكم األحكام

  )9(.الحتْم: القضاء أصله: ابن قتيبة فقال أما

  

                                                 
   .154: سورة البقرة آية) 1(
   . 1/187ج: الجامع ألحكام القرآن) 2(
 .157: سورة آل عمران آية) 3(

  1/187مج: أنوار التنزيل) 4(

 )ى.ض.ق(مادة : لسان العرب) 5(

 )ى.ض.ق(مادة : المعجم الوسيط) 6(

 )ى.ض.ق(مادة : مفردات ألفاظ القرآن) 7(

 )ى.ض.ق(مادة : مقاييس اللغة) 8(

 441ص: تأويل مشكل القرآن) 9(
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  :قَضى
�قولـه تعـالى  في  في القرآن الكريم بمعنى مات في موضعٍ واحد )قَضى(ورد لفظ      

mM��L����K��Jl)1( أعطى نذره في معاهدته انه ينصر رسول اهللا صلى اهللا عليـه   أي؛
  )2(.وخرج من عهدته بأن قُتل شهيداً ،موتوي ،وسلم

  

  )ب ،ح ،ن: (المجموعة الداللية الخامسة 
  نَحبه: ألفاظ هذه المجموعة

بالنَّذْر: فالنَح، ينذره اإلنسان يلزمه الوفاء به ،الموت: وكذا النَّحب والبد له منه ،وكأنه نذر ،
  )3(.شيءوأصل مادته يدل على نَذْر وما أشبهه من خطر أو إخطار 

  :نَحبه

��m����K��J:قوله تعالىفي القرآن الكريم بمعنى الموت في موضعٍ واحد  )نَحبه(ورد لفظ     

P��O��N��M��Ll)4(  

  ،ءيعني موته على الصدق والوفا... يعني عهده) فمنهم من قضى نَحبه(": ابن كثير قال
  )5(." نحبه نذره:بعضهم وقال

  

                                                 
  23: سورة األحزاب آية) 1(
  6/91ج: نظم الدرر في تناسب اآليات والسور) 2(
 )ب.ح.ن(مادة : مقاييس اللغة) 3(

  23: سورة األحزاب آية) 4(
 3/1423جم: مختصر تفسير ابن كثير) 5(
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عشر  دت في القرآن الكريم قد بلغت اثنيالمجموعة التي ور نخلص مما سبق أن ألفاظ هذه
  :في الجدول اآلتيتوزعت على النحو المبين  ،وتكررت في تسع عشرة آيةً ،لفظاً

  وروده في القرآن الكريم  عدد مرات وروده  اللفظ  مسلسل
  49:النمل آية   1  مهلك  1
  195: البقرة آية   1  التهلكة  2
  42: األنفال آية   1  هلك  3
  42: األنفال آية   1  يهلك  4
  42:التوبة آية ، 205: البقرة آية   2  )يهلكون(يهلك   5
  7: اإلسراء آية   1  تَتبيرا  6
  7: اإلسراء آية   1  يتبروا  7
، 16: األحزاب آية، 243: البقرة آية   3  الموت  8

19  
: آل عمران آية ، 154: البقرة آية   2  أموات  9

169  
: الحج آية ،  156: آل عمران آية   4  متم - ماتوا  10

  125، 84: التوبة آية ، 58
  23: األحزاب آية   1  قضى  11
  23: األحزاب آية   1  نَحبِه  12
  12  19    
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  األلفاظ الدالة على القتل والذَّبح والصلْب:  المبحث الثالث
  

   )ل، ت، ق( :الداللية األولى المجموعة
-قُتِّلـوا  -لسنُقَتِّ -لونقتِّي -تَقْتيال -يقْتَل -قُتل -اقْتُلوا-يقْتُل –قَتَل  :وألفاظ هذه المجموعة

  .يقَتَّلوا
الـروح عـن   أصل القتل إزالـة   ":الراغب قال) 1( .مادته يدل على إذالل وإماته وأصل      

يقال ، برت بفوت الحياةعتُوإذا ا، قَتْل :يقال لذلك ،متولِّيبِر بِفعل العتُالجسد كالموت لكن إذا ا
  )2(." موت

وال يقال له قَتْل فـي  ، البنية الحيوانية صالقتل أن القتل هو نقوقَ أبو هالل بين الموت فَر وقد
  .والموتَ عرض أيضاً... أكثر الحال إال إذا كان من فعل آدمي

ادة الروح يضُضادل اهللا ،الحياة معفي الحياة مع سالمة البنيـة  والموت ين، واليكون إال من ف
  )3(.والبد في القتل من انتقاض البنية

  
  :قَتَل
  :موضعين في  بمعنى إزالة الروح عن الجسد القرآن الكريم في) قَتَل(ورد لفظ      

ـ  أبرزوا إلـى :برز طالوت لجالوت قال جالوت لما )��m��w��v���ul)4قال تعالى من 
إن قتله  ،فأتى بداود على طالوت فقاضاه ،قتلته فلي ملكهم وإن ،فإن قتلني فلكم ملكي ،يقاتلني

  )5(.فكره داود أن يقاتله بسالح .أن ينكحه ابنته وأن يحكمه في ماله فألبسه طالوت سالحاً

وكان قتل جالوت وهو رأس ، كان يهزم الجيوش وحده، جالوت من أشد الناس وأقواهم وكان
   .)7( �mB��A��E��D��Cl: قال تعالى) 6( العمالقة على يده

 والفاء قيل واقعه في جواب شرط مقدر يستدعيه مامر ذكـره ، في هذه اآلية للمؤمنين الخطاب
وإلقاء الرعـب   ،ولكن اهللا قتلهم بنصركم عليهم ،نتم بقوتكم وقدرتكمأكذلك فلم تقتلوهم  ،األمر

  )8(.في قلوبهم

                                                 
 ).ل.ت.ق(مادة : مقاييس اللغة) 1(

 ).ل.ت.ق(مادة : مفردات ألفاظ القرآن) 2(

 .84-83ص : الفروق في اللغة) 3(

  . 251: سورة البقرة آية) 4(
 .2/261جم: روح المعاني) 5(

 .247/ 4ج : الجامع ألحكام القرآن) 6(

  .17: سورة األنفال آية) 7(
  .6/267 جم: روح المعاني) 8(
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  :يقْتُل
نذكر منها علـى سـبيل   ، في ستة مواضع  كريمفي القرآن ال) يقْتُل(الفعل المضارع  ورد    

  :المثال
����m¹���¸��¶��µ:قال تعالى �́ �³�l)1 ( أنهم يقدمون على قتل الكفار  أي؛
وإن لم يقع القتل عليهم بعد ، فإن فعلوا فقد استحقوا الجنة ،ويبذلون أنفسهم في ذلك ،في الحرب

وتقديم حالة القاتلية على حالة  ،اإلبالء في الجهاد والتعرض للموت باإلقدام على الكفار
  )2(.القتال بذالً للنفس ونلك ؛المقتولية لإليذان بعدم الفرق بينهما في كونهما مصداقاً

  
  :اقْتُلوا
  : ومنها على سبيل المثال، في خمسة مواضع) اقْتُلوا(فعل األمر  ورد    

  .)��m��C��B��Al)3:قال تعالى
 ،وإن كان الغرض بـه الزمـاً لكـل مـؤمن     ،ر معههاج منفيه واقع على النبي و الخطاب

فـأمر اهللا  ، عائد على الذين أمر بقتلهم وهم الكفار من أهل مكـة ) اقتلوهم(والضمير في قوله 
  )4(.بقتلهم حيث كانوا في الحل والحرام

  
  :قُتل

نذكر منها على سبيل المثال قوله ، الفعل الماضي المبني للمجهول في تسعة مواضع ورد     
  )��m��Æ���Å��Ä��Ã��Â��������Á��Àl . )5:عالى ت

والغـزو  ، ترتب الموت قبل القتل في اآلية السابقة مراعاة لترتب الضرب فـي األرض  وقد 
 ذكـر لآلخـرة  و ،ألنها آية وعظ ؛ثم قدم الموت في هذه اآلية، وقدم القتل ألنه األشرف األهم

علـى طلـب    حـض و، ة تحقير ألمر الدنياوفي اآلي، وآية تزهيد في الدنيا والحياة، والحشر
فالمضي إليه في حـال شـهادة   ، كان الحشر البد منه في كال األمرين اوالمعنى إذ...الشهادة

  )6( .أولى

                                                 
  .111:ة التوبة  آيةسور) 1(
 .405/ 5ج : فتح البيان) 2(

  .89/91: والنساء آية 191: سورة البقرة آية) 3(
  .6/140 جم: التفسير الكبير) 4(
  .195-169-168-156:سورة آل عمران آية) 5(
 .1/307ج: الجواهر الحسان في تفسير القرآن) 6(
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  .)��m��^��]��\��[��Z��Y��Xl)1:تعالى وقوله 

من قتل مـن  : قال بعض الناس ،بن عبد األسد سلمهعون وأبو ظأنه لما مات عثمان بن م ذلك
فنزلت اآلية مسوية بينهم في أن اهللا تعـالى يـرزق    ،رين أفضل ممن مات حتف أنفهالمهاج

، المقتول والميت في سـبيل اهللا شـهيدان  : وقد قال بعض الناس، أن المقتول أفضل ،جميعهم
والرزق الحسن يحتمل أن يريد به رزق الشهداء عنـد   ،في ذات اهللا بهولكن المقتول   ماأصا

أنه القتل في سبيل اهللا في  أي؛ ) 2( ل أن يريد بعد يوم القيامة في الجنةويحتم ،ربهم في البرزخ
  .اآليتين السابقتين هو االستشهاد في سبيل اهللا

   

  :يقْتَل
  :منها في ثالثة مواضعبمعنى يستشهد في القرآن الكريم ) يقْتَل(الفعل المضارع  ورد     

أن  سـببها ، )�mH��G��F��E��D��C��B��AI���L��K��J��N��Ml )3: قال تعـالى 
اهللا سـبحانه أن   ،مات فالن فكـره ، مات فالن، الناس قالوا فيمن قتل ببدر وأحد من المؤمنين

ن المؤمنين صعب علـيهم  إوأيضا ف ،فنزلت هذه اآلية، تُحط منزلة الشهداء إلى منزلة غيرهم
  )4(.تعظم منزلة الشهداء، فنزلت اآلية، فراق إخوانهم وقراباتهم

  
  :تَقْتيال
� :كمـا فـي قولـه تعـالى     مبالغة في القتل) تِّليقَ -تَّلقَ(مصدراً للفعل ) تقتيال(لفظ  ورد    
mÃ��Âl)5(  وقُرِىء)لُوا6(. مصدرا) تقتيالً(فيكون  ،بالتخفيف) قُت(  
  
قَتِّلوني:  

���m��s:قوله تعالىبمعنى يذبحون في ) يقَتِّلون( الفعل المضارع ورد     �r� � �q��p

�u��t�|��{��z����y��xw��v�l)7 (السورة إنذار  مقصود
بين سوء العذاب عادالً في بيانه ، إنذار المعرضين وتحذيرهم من القوارع التي أحلها بالماضي

                                                 
  .4:وانظر سورة  محمد آية  58: سورة الحج آية) 1(
  .2/411ج: جواهر الحسانال) 2(
  .154: سورة البقرة آية) 3(
 .1/126ج: الجواهر الحسان) 4(

  .61: سورة  األحزاب آية ) 5(
 .12/131جم: روح المعاني) 6(

  .141:سورة األعراف آية ) 7(
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ألنه  ؛أي التعبير بالقتل ؛وهو في األصل لمطلق الشق، يكون عند االنذباح ألنه ال؛ عن التذبيح
أي  ؛)يقتلون( ،غير ذلكو، ة بشعة كالتقطيععلى هيئة شديدألنه قد يكون  ؛تةأدل على االما

  )1(.تقتيالً كثيراً

  
  :سنُقَتُّل

��m���r��q��p:قوله تعالىفي في القرآن الكريم بمعنى سنذبح ) لسنُقَتِّ(لفظ  ورد     
��sl)2 (ألنـه   ؛ولم يقل سنقتل موسـى ، أي نتركهن في الحياة ؛بالتشديد والتخفيف قُرىء
وقيل كان ترك القتل في بني إسرائيل بعدما ولد موسى فلما جاء موسى  ،هعلي يقدر اليعلم أنه 
  )3(.كان أعاد فيهم القتل وكان ما ،بالرسالة

  
  :قُتّلوا
وذلك في قوله  ،بمعنى إزالة الروح عن الجسد) قُتلوا(ورد الفعل الماضي المبين للمجهول      
  )��mÃ��Âl )4:تعالي

  
  :لوايقتَّ

في القرآن الكريم بنفس المعنى السابق في موضعٍ واحد ) لوايقتَّ( الفعل المضارع ورد    
  )��m~��}��|���{��z��y��x��w��v��ul)5:قوله تعالىفي 

، ال والفرق مابين أن يكون بآلة جارحة أو، لوا أي حداً من غير صلب إن أفردوا القتليقتَّ أن
ن انه لكونه حق الشرع اليسـقط  واإلتيان بصيغة التفعيل لما فيه من الزيادة على القصاص م

  )6(.بعفو الولي

  

                                                 
  .3/106ج:نظم الدرر في تناسب اآليات والسور) 1(
  .127:سورة األعراف آية ) 2(
 .4/434ج :فتح البيان) 3(

   .61: سورة األحزاب آية) 4(
  .33: سورة المائدة آية) 5(
 .4/176 جم: روح المعاني) 6(
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  )ح. ب. ذ( :الداللية الثانية المجموعة
  ح   يذْب : ألفاظ هذه المجموعة

وهو موضع الذَّبح مـن  ، قطع الحلقوم من باطن عند النصيل: الذبح: في اللسان جاء        
 وأصـل ، ) 1( بحاً فهو مذبوح وذبـيح يذبحه ذَ ،ذبحه :يقال، مصدر ذبحتُ الشاة: الحلق والذَّبح

  )3(.أي شق حلق الحيوانات؛  )2(مادته يدل على الشق

، والقتل ضروب مختلفة، الذَّبح عمل معلوم"فرق أبو هالل العسكري بين القتل والذَّبح بأن  وقد
 ؛ولم يمنعوا من اإلجازة على ذبح شاة ،ولهذا منع الفقهاء عن اإلجازة على قتل رجل قصاصاً

  )4(.ألن القتل منه اليدري أيقتله بضربة أو بضربتين أو أكثر وليس كذلك الذِّبح

  
  :يذْبح
نذكر علـى سـبيل   ، ثالثة مواضع في  بمعنى يقْتِّل ي  القرآن الكريمف) يذبح(ورد لفظ      

  :المثال
  . )��mL��K��J��Il������)5:قال تعالى

  )6(.وقيل سبعين ألفا ،ثنى عشر ألفاًاقيل ذبحوا منهم ، في األصل الشق الذبح

  
  )ن. خ. ث( :الداللية الثالثة المجموعة

  .يثخن -َأثْخنْتُموهم : وألفاظ هذه المجموعة
  )7(.والمبالغة فيه واإلكثار منه دتهقوتُّه وش: ثخان في كل شيءاإل: في اللسان جاء         

ثَخُن الشيء فهو ثخين إذا غلُـظ فلـم    :ليقا، )8( مادته يدل على رزانة الشيء في ثقل وأصل
   )9(.أثْخَنْتُه ضرباً واستخفافاً: ومنه استُعير قولهم، يسل ولم يستمر في ذهابه

  

                                                 
  ).ح.ب.ذ(مادة : لسان العرب) 1(
 ).ح.ب.ذ(مادة : مقاييس اللغة) 2(

  ).ح.ب.ذ(مادة : مفردات ألفاظ القرآن) 3(
  .84ص : الفروق في اللغة) 4(
  .60:وانظر سورة إبراهيم آية  49:سورة البقرة آية ) 5(
 . 165/ 1ج : فتح البيان) 6(

 ).ن.خ.ث(مادة : لسان العرب) 7(

  ).ن.خ.ث(مادة : مقاييس اللغة) 8(

  ).ن.خ.ث(مادة : مفردات ألفاظ اللغة) 9(
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  :َأثْخنْتُموهم
قوله في  بمعنى أكثرتم القتل في موضعٍ واحد في القرآن الكريم) َأثْخنْتُموهم(ورد لفظ     
  ) ��m|��{��z�����y���xl)1:تعالى

أكثرتم فـيهم  : وقيل،  )2( معناه غلبتموهم وكثر فيهم الجراح فأعطوا بأيديهم: أبو العباس قال
  )3(.سرالقتل واأل

  
  :يثْخن

»���m:قوله تعالىفيه في  يبالغبمعنى اإلكثار في القتل و) يثْخن(الفعل المضارع  ورد    

¶��µ�� �́ �³��²��±���°�� �̄ � �®���� � � �¬l )4( ه حتى يبالغ يثخن في األرض معنا حتى
  )5(.في قتل أعدائه

  )6(.حتى يغلب على كثير من في األرض: الفراء قال

كثرة القتل والمبالغة فيه من قولهم أثخنتُه الجراحـات إذا  : ومعنى اإلثخان: الزمخشري وقال
إذا أثقلَه، حتى تثقل عليه الحركة ،أثبتته 7( .وأثخنه المرض(  

  
  )ب. ل. ص(: الداللية الرابعة المجموعة

  يصلَّبوا: ألفاظ هذه المجموعة
  )8( .شُدد للتكثير، وصلَّبه، وقد صلَبه يصلبه صلْباً: في اللسان جاء        

، للقتـل  والصلب الذي هو تعليق اإلنسان، استخراج الودك من العظم: من االصطالب بالصل
  )9(.إنما هو صلْب الودك: وقيل، هو شد صلْبِه على خشب: قيل
  

                                                 
  .4:سورة محمد آية ) 1(
 ).ن.خ.ث(مادة : لسان العرب) 2(

 .1/543ج: معترك األقران) 3(

 .67: سورة األنفال آية) 4(

  ).،ن.خ.ث(ة ماد: لسان العرب) 5(
 .1/418ج :معاني القرآن) 6(

 .2/168ج : الكشاف) 7(

 ).ب.ل.ص(مادة : لسان العرب) 8(

 ).ب.ل.ص(مادة : وانظر  مقاييس اللغة،  ) ب.ل.ص(مادة : مفردات ألفاظ القرآن) 9(
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  :يصلَّبوا
بمعنى تعليق اإلنسان للقتل في  )يصلَّبوا(لفظ الفعل المضارع المبني للمجهول  ورد  

��:قوله تعالىفي  موضعٍ واحد m��}� �|�� �{��z� �y� �x� �w� �v� �u

~l)1 ()لَّبواصأي يصلبوا على القتل إن جمعوا بين القتل واألخذ ؛لما فيه من القتل) ي، 
  ) 2(.للتكثير وقيل صيغة التفعيل

  
  )ب. ر. ض( :الداللية الخامسة المجموعة

  ) الرقاب(ضرب : ألفاظ هذه المجموعة
كضرب الشيء باليد ... مادته يدل على إيقاع شيء على شيء وأصل) الرقاب( ضرب       

  )3(.والعصا والسيف

  : ضرب

��m��������u��t���s��r:الىقوله تعفي  بمعنى القتل في موضعٍ واحد )ضرب( ورد لفظ وقد     

���w��vl)4( ،)قابب الررأي فاضربوا رقابهم و من أنواع  ؛فهو مصدر بمعنى الفعل) ض
  .القتل وأشهره

ن قتـل  أل ؛وذلـك  ،وقد عبر بضرب الرقاب عن القتـل  ،)5(اقتلوهم بأي وجه ممكن والمراد
غلظة والشِّدة ما ليس في لفـظ  وضرب الرقاب فيه من ال، اإلنسان أكثر مايكون بضرب رقبته

وهو حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس  ،لما فيه من تصوير القتل بأبشع صورة) القَتْل(
  )6(.أعضائه أوجه البدن وعلوه

  
  
  

  

                                                 
 .33: المائدة آية سورة) 1(

 .4/176جم: روح المعاني) 2(

 ).ب.ر.ض(مادة : مفردات ألفاظ القرآن) 3(

 . 4: سورة محمد آية) 4(

  .3/184ج: الجواهر الحسان) 5(
  .3/127 مج :ومعترك األقران 3/530ج: الكشاف) 6(
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رآن الكريم قد بلغت خمسة عشر نخلص مما سبق أن ألفاظ هذه المجموعة التي وردت في الق
  :ت على النحو المبين في الجدول اآلتيتوزع ،تكررت في سبع وثالثين آية، لفظاً

  
  وروده في القرآن الكريم  عدد مرات وروده  اللفظ  مسلسل

  17: األنفال آية ، 251: البقرة آية   2  قَتَل  1
: األنفال آية ، 112، 21: آل عمران آية   6  يقتُل  2

، 150: األعراف آية ، 111: التوبة آية ، 30
  70: المائدة آية 

النساء ، ) مكرر مرتين ( 191: البقرة آية   5  اقتُلوا  3
  91، 89،  66:        آية 

، 158، 157، 156، 144: آل عمران آية   9  قُتَل  4
محمد ،  58: الحج آية ،  195، 169، 168

  4: آية 
التوبة آية ، 74: النساء آية ، 154: البقرة آية   3  يقتل  5

 :111  
  141: األعراف آية   1  يقتلون  6
  61: األحزاب آية   1  تقتيال  7
  141: األعراف آية   1  سنقتل  8
  61: األحزاب آية   1  قُتلوا  9

  33: المائدة آية   1  يقتلوا  10
إبراهيم ،  4: القصص آية ، 49: البقرة آية   3  يذبح  11

  6: آية 
  4: محمد آية   1  أثخنتموهم  12
  67: األنفال آية   1  يثخن  13
  33:آية المائدة   1  يصلبوا  14
  4:محمد آية   1  ضرب  15
  15  37    
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  الدالة على العقاب والعذاب األلفاظ: المبحث الرابع
  

  )ب. ق. ع(: الداللية األولى المجموعة
  عوقب   -عاقبوا -عاقَب: وألفاظ هذه المجموعة

: والعقبى ...جزيتك بما فعلت يا ابن عويمر والجمع العواقب و العقب : في اللسان جاء       
العين والقاف والباء أصالن صحيحان يدالن على تأخير شيء : ابن فارس قال )1(.جزاء األمر

 ؛وإنما سميت عقوبـة ... عاقبت الرجل معاقبة وعقوبة وعقاباً: ومن الباب ،وإتيانه بعد غيره
ل يستحقه ألن الفاع ؛بذلك) أي العقاب(وسمي : أبو هالل قال)2(.ألنها تكون آخراً وثاني الذنب

  ) 3(.أصل العقاب  التِّلْو... عقيب فعله

  
عاقَب:  
قال في موضعين في القرآن الكريم بمعنى سوء الجزاء ) عاقَب(ورد لفظ الفعل الماضي       
  .)�m��_��~��}��|��{��z������y��x��w��vl)4:تعالى

  
  :اآلية فيها قوالن وهذه

مـن   قوماً من المسلمين لليلتـين بقيتـا   ي قريش لقواكأنها نزلت في قوم من مشر -أحدهما
فـأظفر اهللا   ،فـأبوا  ،أال يقاتلوا في الشهر الحـرام  ونفناشدهم المسلم ،فحملوا عليهم ،رمالمح

  .فنزل ذلك فيهم ،المسلمين

فعاقبهم رسـول   ،المشركين مثلَّوا بقوم من المسلمين فقتلوهم يوم أحدمن أنها في قوم  -خراآل
  )5(.فنزل ذلك فيهم ،بمثله اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 ،والعقاب مـأخوذ مـن التعاقـب    ،في اآلية السابقة أي من جازى الظالم بمثل ظلمه والمعنى
أي مـن قبيـل    ؛الجزاء مشـاكلة  سمباوحينئذ يسمى االبتداء عقاباً ، ومجيء الشيء بعد غيره

  تسمية السبب 

                                                 
 ).ب.ق.ع(مادة : لسان العرب) 1(

 ).ب.ق.ع(مادة : مقاييس اللغة) 2(

  .199ص : الفروق في اللغة) 3(
  .60: سورة الحج آية) 4(
السيد بن عبد المقصود بـن عبـد    تحقيق، النكت والعيون): دي البصرياورأبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الم(الماوردي 5) (

  .3-4/36جم )،ت.د(،)ط،د(لبنان ، بيروت -مؤسسة الكتب الثقافية، دار الكتب العلمية،الرحيم
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نـه  أوالمراد بالمثلية  ،جزاء منهوالعقوبة في األصل إنما تكون بعد فعل تكون  ،سم المسبباب
  )1(.اقتصر على المقدار الذي ظلم به ولم يرد عليه

  .)��m¹��¸��¶��µ��´��³��²�l)2:قال تعالى

  
  :فيها قوالن اآلية هذه
  .أنها نزلت في قتلى ُأحد حين مثلت بهم قريش -أحدهما    
عـل بكـم التجـاوز    أي بمثل ما ف؛ )3(أنها نزلت في كل مظلوم أن يقتص من ظالمه -خراآل

  )4(.ذلك

  
  :عاقبوا

  .بمعنى سوء الجزاء كما جاء تفسيرها في اآلية السابقة) عاقبوا( لفظ فعل األمر ورد    
  

  : عوقب
  .في موضعين في اآليتين السابقتين) عوقب( ورد الفعل الماضي المبني للمجهول     

  
  )ب. ذ. ع(: الداللية الثانية لمجموعةا

  تُعذَّب -يعذّب -العذاب: وعةألفاظ هذه المجم
، كدرت عيشـته : أكثرحبسة في العذاب وعذَّبته: وعذَّبه تعذيباً، اإليجاع الشديد: العذاب       

  )5(.وزنقت حياته

  :هنا هو الضرب فالعذاب
إذا ترك المأكل والنوم فهو ، عذب الرجل:هو من قولهم: فقال بعضهم ،في أصل مادته واختُلف

ب وعب: فالتعذيب في األصل، ذُوبعاذذع6(.أي يجوع ويسهر ؛هو حمل اإلنسان أن ي(  

  )7(:التعذيب هو الضرب وقيل

                                                 
  .9/75ج : فتح البيان) 1(
  .126: سورة النحل آية) 2(
  .221/ 3م : النكت والعيون) 3(
  .7/341م: فتح البيان) 4(
 .4/35ج: صائر ذوي التمييزب) 5(

  ).ب.ذ.ع(مادة : مفردات ألفاظ القرآن) 6(
  .4/35ج: بصائر ذوي التمييز) 7(
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 ؛بين العذاب والعقاب بأن العقاب ينهى عن استحقاق وسمي بـذلك : العسكري أبو هالل وفرق
  )1(.ويجوز أن يكون العذاب مستحقاً وغير مستحق، ألن الفاعل يستحقه عقيب فعله

  
  :ذابالع

نذكر منها علـى   ثالثة مواضعفي  بمعنى العقاب القرآن الكريمفي ) العذاب(ورد لفظ        
  : سبيل المثال
) يسومونكم سوء العـذاب ( )��m����H��G��F��E��D��C��B��Al)2:قال تعالى

فصـنفٌ  ، بمعنى سوماً سيئاً فروي أن فرعون جعل بني إسرائيل خدماً وصنفهم في أعمالـه 
ومن لم يكن منهم في عمل من هـذه   ،وصنفٌ يتحدقون ،وصنف يحرثون ويزرعون ،يبنون

  )3(.فذلك سوء العذاب، عليه الجزية ضربت األعمال
أي أن األعمال الشـاقة   ؛يسومونكم سوء العذاب أي أشقه وأصعبه: قال أبو حيان األندلس وقد

م كالحدادة والنجارة وغيـر  لكثرة مزاولتها تصير عليهم عالمة بتأثيرها في جلودهم ومالبسه
  )4(.ذلك يكون وسماً لهم من التقدير يعلمونكم بسوء العذاب

  
  :)نعذِّب( تُعذِّب
[��^��_���m:منها قوله تعـالى  في موضعين بمعنى العقاب  )نعذِّب، تُعذِّب( لفظ ورد     

�g����f���e��d��c��b��a��`l)5(  
  :اآلية فيها وجهان وهذه

  في عقابهم أو العفو عنهمأنه خيره  -أحدهما  
أن تُعذَََّب بالقتل لمقامهم على الشرك وإما أن تتخذ فيهم حسنا بأن تمسكهم بعد األسـر   -خراآل

  )6(.لتعلمهم الهدى وتستنقذهم من العمى

       )7(.  أي يعذبهم بالقتل: أبو السعود قال

  

                                                 
  .199: الفروق في اللغة) 1(
  .141:سورة األعراف آية، 49: سورة البقرة آية) 2(
 .2/273جم: وانظر النكت والعيون  2/85ج: الجامع ألحكام القرآن) 3(

 .1/351جم: البحر المحيط) 4(

  .86: سورة الكهف آية) 5(
 .3/339 جم: النكت والعيون) 6(

  .5/242ج: إرشاد العقل السليم) 7(
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  ) س. أ. ب( :الداللية الثالثة المجموعة
  بْأس               :وألفاظ هذه المجموعة

ال أننـا  إ الحرب الجهاد و كانت هذه اللفظة وردت في القرآن الكريم في فلك معنى إذا    
نجد أن هذه اللفظة وردت في القرآن الكريم بمعانٍ أخرى غير معنى الحرب والقتـال منهـا   

  :منها وذلك في موضعين ،البْأس بمعنى العذاب
  ) 2(�.عذابنا يعني )��m��±��°���¯l�)1:قال تعالى

  
  )ى. ز. ج( :الداللية الرابعة المجموعة

  جزى     –جزاء  :ألفاظ هذه المجموعة
جزاء وجازاه ، المكافأة على الشيء جزاء له وعليه: الجزاء :جزى :في اللسان جاء         

  )3(.اسم للمصدر كالعافية: الجزاء... ومجازاة وجزاء

   .ومكافأته إياه. قيام الشيء مقام غيره :الجيم والزاي والياء: ابن فارس قال
  )4(.ه مجازاةيتزيت فالناً أجزيه جزاء وجازج: يقال

يقال فيما كان من عقد وما يجري  ،فرق الراغب بين األجر والجزاء قائالً واألجر واألجرة وقد
  )6(.يكون ثواباً ويكون عقاباً والجزاء) 5(.إال في النفع دون الضر: واليقال، مجرى العقد

  :جزاء
  :منها  في ثمانية مواضعبمعنى العقاب في القرآن الكريم ) جزاء(لفظ  ورد     

���m:قال تعالى � � �]��\�� �[�� ZY��X��Wl)7 (أن اهللا جعل ثواب الكافرين على  أي ؛
  )8(.في الدنيا والخزي الطويل في اآلخرة ،والقتل ،كفرهم وأعمالهم السيئة

فـيمن   اختُلـف  )��m�n��m��l���k��t���s��r��q��p��ol)9:قال تعالى
وأفسدوا في  ،فنقضوا العهد ،كان بينهم وبين النبي عهد وميثاق، وم من أهل الكتابقنزلت في 

  اهللا نبيه الحكم فيهم فعرف ، األرض

                                                 
  .84: سورة غافر آية) 1(
  .1589/  3مج: مختصر تفسير ابن كثير ) 2(
 ).ى.ز.ج(مادة : لسان العرب) 3(

  ).ى.ز.ج(مادة: مقاييس ألفاظ القرآن) 4(
  ).ى.ز.ج(مادة: مفردات ألفاظ القرآن) 5(
  ).ى.ز.ج(مادة : لسان العرب) 6(
  . 93: و سورة النساء آية 191: سورة البقرة آية) 7(
  .1/518مج : جامع البيان في تأويل القرآن) 8(
  .33: سورة المائدة آية) 9(
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 يين ارتدوا عن اإلسالم وقتلوا راعي النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم   ننزلت في العر -والثاني
  .إبله واستاقوا

أنها نزلت إخباراً من اهللا تعالى بحكم من حارب اهللا ورسوله وسـعى فـي األرض    -الثوالث
  )1(.فساداً

اهللا سبحانه وتعالى بإقامة الحدود على المحارب إذا جمع شيئين محاربـة وسـعياً فـي     أمر
  )2(.شريفاً من وضيع والرفيعاً من دنيء خصولم ي ،األرض بالفساد

    :جزى
��m:قال تعالى في موضعٍ واحد بفي القرآن الكريم بمعنى عاقَ) جزى(الفعل الماضي  ورد    

Ð��Ï��Î l�)3(  
  :حتمل وجهينتهذه اآلية  

  .ببغيهم على موسى عليه السالم فيما اقترحوه على ماخالفوه :أحدهما
  )4(.ببغيهم على أنفسهم في الحالل الذي حرموه :اآلخر

، وردت في القرآن الكريم قد بلغت ثمانية ألفاظنخلص مما سبق أن ألفاظ هذه المجموعة التي 
  :ين في الجدول اآلتيتوزعت على النحو المب ،وعشرين آية تكررت في إحدى

  
  وروده في القرآن  عدد مرات وروده  اللفظ  مسلسل

1  126: النحل آية ،  60: الحج آية   2  عاقَب  
  60: الحج آية   1  عاقبوا  2
3  وقب126: ل آية النح، 60: الحج آية   2  ع  
  167، 141: األعراف آية ، 49: البقرة آية   3  العذاب  4
5  ذب87، 86: الكهف آية   2  نُعذب -تُع  
  12: األنبياء آية ، 84: غافر آية   2  بأس  6

  8  جزاء  7
: التوبة آية ،93: النساء آية ، 191: البقرة آية 

: المائدة آية ،  29، 28، 27: فصلت آية ، 26
29 ،33  

  146: األنعام آية   1  ىجز  8
  8  21    

                                                 
  .2/32جم: النكت والعيون) 1(
 .4/442ج: الجامع ألحكام القرآن) 2(

  .146 :آية سورة األنعام) 3(
  .4/184جم: النكت والعيون) 4(
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  الدالة على األسر األلفاظ :المبحث الخامس
  

  )ر. س. أ( :الداللية األولى المجموعة
    .تأسرون -أسارى -أسرى -أسيراً :ألفاظ هذه المجموعة

 وهو القد، ن آخذه يستوثق منه باإلسار؛أل أسير: يقال لألسير من العدو: في اللسان جاء       
  )2(.ثم سمي كل َأخيذ وإن لم يؤسر أسيراً ،)1(لئال يفلت

  
  :أسيراً
�m��Q:قوله تعالىفي  دالمحبوس في قبمعنى في القرآن الكريم  )َأسيراً(ورد لفظ        

��X���W��V���U��T��S���Rl.)3(  

 ،لمسـلمين باألسير فيدفعه إلى بعـض ا  ىفعن الحسن أنه كان يؤت، أسير كانقيل أي : أسيراً
كان أسيرهم : أو قال قتادة ،فيؤثره على نفسه ،فيكون عنده اليومين والثالثة ،"أحسن إليه"يقول

  )4(.وأخوك المسلم أحق أن تطعمه ،يومئذ المشرك

  
  :َأسرى
  : في موضعين) أسير(جمعاً ل) أسرى(لفظ  ورد    

ذكر بعـض   وقد) ��m¶��µ��´��³��²��±���°��¯���®�����������¬��«l)5:قال تعالى
الجرم نزلت هذه اآلية بعد قضـية   ،وكان أعظم جهاد مضى هو جهاد يوم بدر ،أحكام الجهاد

  )6(.فداء أسرى بدر مشيرة إليها

أي بقاؤهم أرقاء أو بقاء  ،وهو بقاؤهم في األسر ،ماكان لنبي أن يكون له أسرى: ذلك ومعنى
خذ األسرى من أن أل ؛ع في يد النبي أسرىنه اليصح أن تقأوليس المراد ، عوانهم وهو الفداءأ

  )7(.فال يعقل أحد نفيه عن النبي، إذا استسلم القاتلون، وهو من شؤون الغلب ،شؤون الحرب

                                                 
 ).ر.س.أ(مادة : لسان العرب) 1(

 ).ر.س.أ(مادة : مقاييس اللغة) 2(

  .8: سورة اإلنسان آية) 3(
 .3/1913جم: وانظر مختصر تفسير ابن كثير  16/267جم: روح المعاني) 4(

  .67: سورة األنفال آية) 5(
  .6/72جم: التحرير والتنوير) 6(
  .6/74جم: المرجع السابق) 7(
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وهو إقبال علـى  ، ابتدائي استئناف) Z��m��H��G��F��E��D��C��B��Al�)1قال تعالى
بعـد أن كـان   ، ىخطاب النبي صلى اهللا عليه وسلم بشيء يتعلق بحال سرائر بعض األسـر 

وكـان   ،وقد كان العباس في حملة األسرى، الخطاب متعلقاً بالتحريض على القتال وما يتبعه
، المطلب عبدوكذلك عقيل بن أبي طالب بن ، ظهر منه ميل إلى اإلسالم قبل خروجه إلى بدر

 .فالًعقيالً ونو، وفدى ابني أخويه ،وقد فدى العباس نفسه ،ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب
  .)2(للنبي صلى اهللا عليه وسلم تركتني أتكفّف قريشاً فنزلت هذه اآلية قال

  :أسارى
  )3(��m��b��a��`��_l:قوله تعالىفي ) َأسير(جمعاً لـ ) أسارى(لفظ  ورد     

ويقرأ أسرى ، ويقرأ بضم الهمزة وفتحها مثل سكارى وسكارى ،حال وهو جمع أسير: َأسارى
  )4(.جوز في الكالم أسراء مثل شهيد وشهداءوي ،مثل جريح وجرحى

  وهو القد الذي يشد به المحمل فسمى راسمشتق من اإل: األسير: القرطبي يقول
  )6(.ثم سمى كل أخيذ أسيراً، شده أي)5( قتبة قد أسر :والعرب تقول ،ألنه يشَد وثاقه أسيراً

  :تأسرون
��:قوله تعالىبمعنى تحبسون في ) تأسرون(لفظ الفعل المضارع  ورد     m��h� �g

��j��il)7(  

  .العيال والذرية: والفريق المأسور، الرجال المقاتلة: المقتول الفريق
  )8(.تأسرون بضم السين: وقرأها أبوحيوه ،الجمهور تأسرون بكسر السين وقرأ

  )ر. ص. ح( :الداللية الثانية المجموعة
   .حصرواا – حصروهما -ُأحصرتُم : ألفاظ هذه المجموعة

ونـاس   ،حصار فان يحصر الحاج عن البيت بمرض أو نحـوه فأما اال: ابن فارس قال     
ددره المرض وأحصره العص9(يقولون ح(.   

                                                 
  .70: ل آيةسورة األنفا) 1(
  .6/80م: التحرير والتنوير) 2(
  . 85: سورة البقرة آية) 3(
  .1/87ج: التبيان في إعراب القرآن) 4(
  ).ب.ت.ق(مادة : لسان العرب: انظر، بكسر فسكون وبالتحريك أيضاَ وهو الرجل صغير على قدر سنام البعير: قتبة) 5(
  .1/20ج:  الجامع ألحكام القرآن) 6(
  .26: اب آيةسورة األحز) 7(
 .96/ 6ج ، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور: وانظر  12/48ج :  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) 8(

  ).ر.ص.ح(مادة : مقاييس اللغة) 9(



140 
 

  )1(.وأحصره إذا حبسه ومنعه ،حصره من السفر: األزهري قال

  :ُأحصرتُم
�:قوله تعالىي موضعين بمعنى حبستم ومنعتم في مبنياً للمجهول ف) ُأحصرتُم(لفظ  ورد       

�m��®¬��«�����ª��©��¨��§l)2 (منعتم من الحج أي.)3(     

  
  :حصرواا -حصروهما

 في قوله تعالى واحبسوهم ،بمعنى ضيقوا عليهم )حصرواا-روهمصحا( فعل األمر ورد      
:�m¦��¥��¤��£���¢��¡l)4( ــروهما صــيهم  ح ــيقوا عل ــاه ض  ،معن
فضـالً عـن أن   ، فـي األرض الخروج واالنتشار احصروهم في معاقلهم حتى اليستطيعوا و

عليهم مـن   ضييقأو الت ،أماكنهم وفي معاقلهمهنا حصرهم في  الحصرفالمراد ، يصلوا إليكم
  )5(.أي احبسوهم :احصروهم قيل ،االنتشار في األرض

  
  )ذ. خ. أ(: الداللية الثانية المجموعة

  خُذوهم : ةألفاظ هذه المجموع
ثم يستعار في مواضع  )6(،كر أن أصل مادته يدل على حوز الشيء وجبيه وجمعهذُ وقد      

  )7(.ويعبر عن األسير بالمأخوذ واألخيذ، والحبس واألسر والتعذيب... فيكون بمعنى القبول 

  
  :خُذوهم
علـى سـبيل    في ثالثة مواضعبمعنى احبسوهم  في القرآن الكريم )خذوهم( لفظ ورد       
  :المثال

يدل عليه األخذ وهو  خذوهم )��m���¢��¡�����~��}��|l)8:قال تعالى
  )9(.واألسر إنما يكون للقتل أو الفداء أو المن، وهو األسر

                                                 
  ).ر.ص.ح(مادة : تهذيب اللغة) 1(
  .196: سورة البقرة آية) 2(
 .1/206ج :إرشاد العقل السليم) 3(

  .5: سورة التوبة آية)4(
  .6/74جم: روح المعاني) 5(
  ).ذ.خ.أ(مادة: مقاييس اللغة) 6(
 .502:تأويل مشكل القرآن ) 7(

 .5:سورة التوبة آية ) 8(

  .4/47 ج:الجامع ألحكام القرآن) 9(
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   )ع. ز. و( :الداللية الرابعة المجموعة
  يوزعون: ألفاظ هذه المجموعة

  )1(.فته عنهكف: وزعته عن كذا: يقال، الكف عن الشيء: الوزع أصل       

  
  :يوزعون

��m�����x��w��v��u���t:قوله تعـالى سون في بحبمعنى ي) يوزعون( لفظ ورد    

|��{���z��yl )2( عون فهموزأي يوقف سالف  ؛أي يحبس أوائل على أواخرهم ؛ي
  )3(.نساإلمجتمعين اليتخلف عنهم أحد على فيكونوا  ،سالف العسكر حتى يلحقهم التوالي

  
  )ت. ب. ث( :لية الخامسةالدال المجموعة

  يثْبِتُوك :ألفاظ هذه المجموعة
  :يثْبِتُوك
`���m���c��b���a :قولـه تعـالى  بمعنى يحبسوك ويقيدوك في ) يثْبِتُوك( لفظ ورد    

i�����h��g�����f���e��dj��m���l��kn��q��p��ol )4( ــل  :قيــ
ـ  قالو ،)6(ويحيروك وقيل يثبطوك ،)5(يجرحوك جراحة اليقوم معها يثبتـوك  : و السـعود أب

ضربة حتـى أثبتـه    :ويعضده قراءة من قرأ ليقيدوك أو اإلثخان بالجرح من قولهم ،بالوثاق
  )7(.ويبيتوك من البيات ،ليثبتّوك بالتشديد :وقُرىء ،الحراك به وال براح

  )د.ش( :سةالداللية الساد المجموعة
  شدوا: ألفاظ هذه المجموعة

  )9(.قويت عقْده )8(ومن ذلك شددت العقْد شداً أشده، في الشيءمادته يدل على قوة  وأصل     

  )9(.عقْده

                                                 
 ).ع.ز.و(مادة :  وانظر مفردات ألفاظ القرآن ) ع.ز.و(مادة: مقاييس اللغة) 1(

  .17:سورة  النمل آية ) 2(
 .6/277ج : إرشاد العقل) 3(

  .30:سورة األنفال آية ) 4(
 ).ت.ب.ث(مادة : لسان العرب) 5(

  ). ت.ب.ث(مادة : مفردات ألفاظ القرآن) 6(
  .4/18ج : إرشاد العقل) 7(
 ).د.ش(مادة : مقاييس اللغة) 8(

  ).د.ش(مادة : مفردات ألفاظ القرآن) 9(
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  :شدوا
 قـرأ  )1(��m�|��{l:قوله تعالىفي  بمعنى َأوثقوا في موضعٍ واحد) شُدوا (لفظ ورد    

وإنما أمر اهللا سبحانه وتعالى بشد الوثاق لـئال   ،وقرىء بكسرها ،الجمهور فشُّدوا بضم الشين
فيهم فامسكوا مـنهم وأسـروهم    أو المعنى إذا بالغتم في قتلهم وأكثرتم القتل ،ايفوتوا أو ينفلتو

  )2(.وهم بالوثاقظواحف

  
   )ق، ث، و( :الداللية السابعة المجموعة

  الَوثاق   : ألفاظ هذه المجموعة
 )3(والحبل الذي يوثق به وثاق والجمـع الوثُـق  ، أوثقته إيثاقاً ووثاقاً: في اللسان جاء    
 ،)4(وأصل مادته يدل على عقـد وإحكـام   ،أي شده ؛وأوثقه في الوثاق ،الرباط والربطبمنزلة 

   )5(.والميثاق العهد المحكم
  

  :الَوثاق
��m��z�����y���x:قوله تعـالى بمعنى القيد أو الحبل الذي يربط به في ) الَوثاق(ورد لفظ      

��|��{l. )6(   
: قال الجوهر. ويجيء بالكسر اسم الشيء الذي يوثق به كالرباط، بالفتح القيد والحبل : الَوثاق

ثُق مثل رِباط ورطوأوثقه في الوِثاق بكسر الواو لغة فيه والجمع ونُق بناقَ وع7(.وع(  

  
  
  
  

                                                 
  .4: سورة محمد آية) 1(
  .13/50ج: فتح البيان) 2(
  ). ق.ث.و(مادة : عربلسان ال) 3(
  ). ق.ث.و(مادة : مقاييس اللغة) 4(
  ).ق.ث.و(مادة : مفردات ألفاظ القرآن) 5(
  . 4آية : سورة محمد) 6(
  .13/50ج: فتح البيان) 7(
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عشر  ردت في القرآن الكريم قد بلغت أحدنخلص مما سبق أن ألفاظ هذه المجموعة التي و
  :النحو المبين في الجدول اآلتيتوزعت عل  ،آية عشرة تكررت في خمس ،لفظاً

  
  وروده في القرآن الكريم  عدد مرات وروده  اللفظ  مسلسل

  8: اإلنسان آية   1  أسيراً  1
  70، 67: األنفال آية   2  أسرى  2
  85: البقرة آية   1  أساري  3
  26: األحزاب آية   1  يأسرون  4
  5: التوبة آية   1  أحصرتم   5
–احصروهم   6

  ُأحصروا
  273، 196: البقرة آية   2

  5:التوبة آية ،  91، 89: النساء آية   3  خذوهم  7
  17: النمل آية   1  يوزعون  8
  30: األنفال آية   1  يثبِتوك  9

  4: محمد آية   1  شدوا  10
  4: محمد آية   1  الوِثاق  11
  11  15    
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  لجهادجدول مجموعات األلفاظ الدالة على النتائج السلبية ل
  

  األلفاظ   المجموعة
عدد مرات وروده 
في القرآن الكريم  

  22  13  مجموعة األلفاظ الدالة على الهزيمة
  19  12  مجموعة األلفاظ الدالة على الموت والهالك

  37  15  مجموعة األلفاظ الدالة على القتل والذَّبح والصلب
  21  8  مجموعة األلفاظ الدالة على العقاب والعذاب

  15  11  ة األلفاظ الدالة على األسر مجموع
  59         114  
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  لفاظالعالقات الداللية بين األ: المبحث األول
  

  :الترادف
تعد ظاهرة الترادف من الظواهر اللغوية التي اهتم بها العلماء القـدامى والمحـدثون           

  .اهتماماً كبيراً، إذ إنها وسيلة من وسائل الثراء اللغوي
  

  :الترادف عند القدماء
اخـتالف اللفظـين   : التـرادف بقولـه  " الكتاب"في كتابه ) هـ 181ت (عرف سيبويه       

  . )1("لمعنى واحد نحو ذهب وانطلق وا
وأهم ما يميز هذا االهتمام انقسامهم حياله إلى ثـالث  ، فقد اهتم القدماء اللغويون بهذه الظاهرة

،  فرق، فهناك فريق يقول بوجود الترادف مطلقاً، وفريق ثان يعترف بوجوده ولكـن بشـروط  
 .)2(وفريق ثالث ينكر وجود الترادف إنكاراً  تاماً

  :اختالف اللغوين من القدماء حول قضية الترادف إلى سببين رئيسيينويرجع 
اختالف وجهات النظر و اخـتالف   -واآلخر، عدم االتفاق على المقصود بالترادف -األول 

  . )3(المناهج بين الدارسين في إثباته وإنكاره
  

  : الترادف عند المحدثين
كان عليه أجدادهم القدامى ، فقـد تباينـت   لم يكن حال اللغويين المحدثين مختلفاً عما        

، )4(ومنهم من اعترف بوجود الترادف، فمنهم من أنكر وجود ترادف حقيقي، آراؤهم واختلفت
وهـو  : Complete Synonym: الترادف التام: إالّ أنهم ذهبوا إلى أن الترادف على نوعين

أن يكون لفترة قصـيرة محـددة،   فإذا وقع هذا الترادف، فالعادة : " يقول أولمان، نادر الوقوع

                                                 
هــ  1408، 3ط، القاهرة –مكتبة الخانجي ، تحقيق عبد السالم هارون، الكتاب): أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (  سيبويه ) 1(

 .24ص/1ج، م1988= 

الحلبـي  ، الصاحبي، تحقيق السيد أحمد صـقر عيسـى  : للتعرف على وجهات نظر القدامى حول ظاهرة الترادف و ابن فارس) 2(
المزهر في علوم اللغة، تحقيق محمد أبو الفضـل، دار  : انظر السيوطي انظر.  117 – 102ص ، )ت.د(،)ط.د(القاهرة، -وشركاه 

 1418،  5القاهرة، ط -مكتبة الخانجي ، فصول في فقه العربية: رمضان عبد التواب. د 411 – 402/ 1ج، )ت.د(،)ط.د(، الفكر 
 – 174م ، ص 1995، 9القاهرة، ط -مكتبة األنجلو ، إبراهيم أنيس في اللهجات العربية. ،   د324 – 309م ، ص 1697= هـ 
 – 287ص : ، التثقيف فـي اللغـة  231 – 215م ، ص 1988،  2علم الداللة، عالم الكتب، القاهرة ، ط: ، أحمد مختار عمر 178
290. 

 .124 – 123ص :  دور الكلمة في اللغة ) 3(

، فصول فـي فقـه العربيـة،    178التعرف على وجهات نظر المحدثين حول ظاهرة  الترادف انظر في اللهجات العربية، ص ) 4(
 .291 – 290ص : ، التثقيف في اللغة322ص
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حيث إن الغموض الذي يعتري المدلول واأللوان أو الظالل المعنوية ذات الصبغة العاطفية أو 
  .)1("االنفعالية التي تحيط بها المدلول ال تلبث أن تعمل على تحطيمه 

ال يمكن وأنه ، أنصاف أو أشباه مترادفات: " أما النوع اآلخر شبه الترادف أو كما قال أولمان
كما سيتضح لنا أن دالالت ، استعمالها  في السياق الواحد أو األسلوب الواحد دون التمييز فيها

  .)2("هذه المترادفات متشابكة ومتداخلة بعضها البعض
و يذهب جمهور علماء العصر الحديث إلى نفي الترادف في القرآن الكريم، حتى وإن قـال   

نظراً لبلوغ القرآن الكريم أعلى درجة فصاحة اللغة وذروة بعضهم بوجوده في اللغة العربية ، 
إذ التفسير إنمـا  ، وإن ما تقوم به اللفظة المفسرة إنما هو على وجه تقريب المعنى"  )3(البالغة

  .)4("هو على درجة التقريب وليس على درجة التحديد الدقيق
ولذلك " الترادف التام" د ومن خالل استعراض آراء بعض العلماء نجد أنهم ال يعترفون بوجو 

  .ومن ثُم مناقشة الفروق الداللية بين األلفاظ، "شبه الترادف " يمكن استعمال مصطلح 
  
  :الترادف باختالف المكون الداللي شبه -1

  :بين في المعنى يوجد شبه ترادف
  البأس   –القتال  –الحرب  –الجِهاد 

و القتال بين فئتين، إال أن لكل منهـا  وه، حيث دل كل لفظ منها على مكون داللي عام
  .لفظاً مكوناً داللياً خاصاً

£��¤��¥������m: ىتعالنحو قوله ، مكون داللي خاص وهو المشقة) الجِهاد(ففي لفظ 

©��¨��§��¦l )5(.  

�m��d��c��b: مكون داللي خاص وهو السلب والهالك نحو قوله تعالى) الحرب(وفي لفظ 

k��j��i��h���g��f��el )6( ، وفي لفظ)تالمكون داللي خـاص  ) الق

، )�mt��s��r���q��p��ou��l )7 :وهو اإلذالل واإلماتة  نحو قولـه تعـالي  

                                                 
  .109اللغة ، ص  دور الكلمة في)  1(
 .110ص  :السابق)  2(
، م1993=هـ1412، 1الرياض، ط -الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن العظيم، مكتبة العبيكان :محمد بن صالح الشايع)  3(

 .177ص
 .164ص   :المرجع السابق )  4(
 .52: الفرقان آيةسورة )  5(
 .57: األنفال آية سورة ) 6(
  .65: آية األنفال سورة ) 7(
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¨��©���m§�����«��ª: قوله تعالىي مكون داللي خاص وهو الشدة بالقتال ف) البأس(وفي لفظ 
¯��®��¬°��l )1(.  

  :يوجد شبه ترادف في المعنى بين
)ند ج– نودج( ،)زب ح– زبين ح– زابأح( ،)مع ج– فتينطاِئ –فة طاِئ(، )معانج( ،)ئـة  ف– 

دلَّ كل لفظ منها بوجه عام على طائفة أو جماعة من الناس إال أنه  )ريقانفَ –ريق فَ(، )فئتان
  .لكل منها مكون داللي خاصاً

  
وقـد   �مكون داللي خاص وهو األحزاب التي اجتمعت لمحاربة رسول اهللا ) نودج(ففي لفظ 

 ءت بمكون داللي آخر وهو المالئكة؛ أي أنها جمعت بين مكنين دالليين وهما اإلنس والجن  جا
m��m��l��k��j��i��h��g���f��en����r��q���p��o :نحو قوله تعـالى 

sl )2( .  
  

مكون داللي خاص يراد بها قبائل العرب واليهود الذين تحزبـوا  ) زابأح –زب ح(وفي لفظ 
m��~��}��|���{��z��y��x��w :نحو قولـه تعـالى   ،يوم الخندق على رسول اهللا

�l )3(.  
قوله ي مكون داللي خاص ليراد به جمع المشركين وجمع الكفار ف) معانج –مع ج(وفي لفظ 

  .)mÅ��Ä���Ã��Âl )4 :تعالى
  

قولـه  د في داللي خاص وهو جماعة المنافقين المتخلفين من الجها مكون)  فةطاِئ(أما في لفظ 
  )mk��j��i���h�����g��f��e��dl )5 :تعالى

  
�m��A :نحو قولـه تعـالى   ،مكون داللي خاص ليراد به األوس والخزرج) طائفتان(وفي لفظ 

H��G��F��E��D��C��BI��l )1(  

                                                 
 .18آية : ، وانظر األحزاب84: النساء آيةسورة )  1(
 .9: األحزاب آيةسورة )  2(

 .36: والرعد آية  11: وانظر سورة ص آية.  12: الكهف آية)  3(

 .45: سورة القمر آية)  4(

 .83 :التوبة آية سورة ) 5(
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نحو  ،مكون داللي خاص ليراد به جماعة المسلمين وجماعة المشركين) فئتان –فئة (وفي لفظ 
ــالى ــه تع  )mx���w��v��u��t��|��{��z��y}��`��_��~l)2: قول

  )�mu��t��s��r��q���p��ov��l )3 :وقوله تعالى
  

مكون داللي خاص ليراد به يهود بني قريظة ) فريق(ففي لفظ ) فريقين -فريقان  –فريق (أما 
لـه مكـون   ) فريقان(أما  ،)m��¿��¾��½���¼��»����º��¹l )4 :نحو قوله تعالى

m����L��K���J: نحـو قولـه تعـالى    ،ق الكافرينداللي خاص وهو فريق المؤمنين وفري

Ml )5(  
  

  :هناك شبة ترادف في المعنى بين
  .الفرقان –بدر 
منها بوجه عام على المعركة الفاصلة التي دارت بين المسلمين وكفـار  لفظ حيث دل كل      

  .مكة إال أنه لكل منها مكون داللي خاص
�m��O: نحو قولـه تعـالى  ، رب المدينةمكون داللي خاص وهو اسم موقع ق) بدر(ففي لفظ 

���S������R��Q��Pl )6(.  
: نحو قوله تعالى، مكون داللي خاص ليراد به التفريق بين الحق والباطل) الفرقان(وفي لفظ 

m��]���\��[���Z��Y��X��W��V��U^����l )7(  
  

   :بينفي المعنى شبه ترادف  يوجد
   .بوسلَ –يل رابِس –ات غسابِ
رع الذي يقي المحارب به نفسـه مـن ضـربات    ا مكون داللي عام وهو الدفي كل منه    

  .األعداء

                                                                                                                                            
 .122 :آل عمران من اآلية)  1(

 .249: سورة البقرة آية)  2(

 .13 :آل عمران من اآليةسورة )  3(

 .75البقرة من اآلية  سورة ) 4(

 .45النمل آية  سورة ) 5(

  .123 :آل عمران اآلية سورة ) 6(
 .41 :األنفال آيةسورة )  7(
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ـ    ،مكون داللي خاص وهو االتساع) غاتسابِ(ولكن في لفظ  �m���d��c: الىنحـو قولـه تع

h��g��f��el )1(  
  

m����i��h :ىمكون داللي خاص وهو االشتمال كما في قولـه تعـال  ) رابيلس(وفي لفظ 

n��m��l���k���jo��u��t��s���r��q��������pl)2(  

©���m: تعـالى نحـو قولـه    ،مكون داللي خاص وهو الستر والتغطية) بوسلَ(وفي لفظ 
°��¯��®��¬��«��ª±�l )3(.  

  
  :هناك شبه ترادف بين

يات العاد– ياتالمورِ –غيرات الم.  
  .ي عام وهو داللته على صفات الخيلمكون دالل هذه األلفاظ ففي كل من       

ـ ) ياتالعاد(في لفظ  ولكن  :نحـو قولـه تعـالى   ، دو والسـرعة مكون داللي خاص وهو الع
mf��el )4(.  

�:نحو قوله تعالى، مكون داللي خاص وهو الهجوم على العدو والسرعة) غيراتالم(وفي لفظ 
�ml��kl )5(.  

 كما في قوله ،مكون داللي خاص وهو السرعة وإخراج النار بحوافرها) ياتالمورِ(وفي لفظ 
  .)�m��i��hl )6: تعالى

  
  :ه ترادف في المعنى بينبش يوجد

، )حشـد (، )انْفـروا  –فروا نْي –فروا نْتَ -نَفَر( ، )ا رجواخْ –خرجوا تَ –رج خَ –روج الخُ(
   ). انبعاثهم(

                                                 
 .11: سبأ آية سورة ) 1(

  .81: سورة النحل آية)  2(
 .80: األنبياء من اآلية سورة ) 3(

 .1: سورة العاديات آية) 4(

 .3 :العاديات آية سورة) 5(

 .2 :العاديات آيةسورة ) 6(
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مكـون  ) روجالخُ(لفظ  ولكن في ،منها مكون داللي عام وهو الخروج للجهاد ففي كل       
m����}��|���{��z��y: نحو قولـه تعـالى   ،يل إلى الجهادالرح داللي خاص وهو
~l )1(.  

مكون داللي خاص وهو حالة الفزع من الخروج ) انْفُروا -ينْفروا  –فروا نْتَ -نفر( وفي لفظ 
  .)�m��g��f��e��d��cl)2: نحو قوله تعالى ،للجهاد

�m���t: لىكما في قولـه تعـا   ،لي خاص وهو الجمع والسوقمكون دال) حشر(وفي لفظ 

����|��{���z��y�����x��w��v��ul )3(.  
: نحـو قولـه تعـالى    ،مكون داللي خاص وهو النهوض والخروج للغزو) بعاثهمانْ(وفي لفظ 

m����¤��£��¢��¡���l )4(.  
  :يوجد شبه ترادف في المعنى بين

)لفوا خُ –والف الخَ –ن يالخالف –خلفون الم– تخلفواي( ،)دون القاع– عـود  القُ – دينالقاع– 
هممقعد(.  

 أنه في كل لفظ منها غير، كل منها مكون داللي عام وهو التأخر عن الجهاد يوجد في       
كما فـي  ، مكون داللي خاص وهو التحقير واإلهانة) المخلفون(خاص ففي لفظ  مكون داللي
مكـون داللـي   ) الخوالف(وفي لفظ  .)ma��`���_��^��]l )5: قوله تعالى

  . )�mE��D��C��B��Al)6: لنساء نحو قوله تعالىخاص وهو ا
 كون داللي خاص وهو الكسل في الخـروج إلـى  م) القاعدين –القاعدون (كما يوجد في لفظ 

  .)�mH��G��F��E��D��C��B��Al )7: الجهاد نحو قوله تعالى
  
  

                                                 
 .46 :التوبة من اآليةسورة ) 1(

 .39 :من اآلية لتوبةا  سورة )2(

  .17 :النمل آية سورة ) 3(
 .46 :التوبة آية سورة ) 4(

 .83،  81، وانظر آية 11: سورة الفتح آية)  5(
  .87: سورة التوبة آية )6(
 .84، 46التوبة آية ، وانظر 95: النساء آية سورة ) 7(
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  :ترادف في المعنى بين يوجد شبه
تحرفاً م- تحيزاًم.  

  .و التراجع في المعركة إلى الوراءداللي عام وهمكون  يوجد في كليهما      
مكون داللي خاص وهو الميل ) متحرفاً(ففي لفظ . ون داللي خاصولكن في لفظ كل منهما مك

¶��¸��m��À��¿��¾��½��¼��»��º���¹ :إلى مكان آخر نحو قوله تعـالي 

Ál )1(  
نحو قوله ، يق النصررى لتحقمكون داللي خاص وهو االنضمام إلى فئة أخ) متحيزاً(وفي لفظ 

  .)�m���Á��À��¿��¾l )2: تعالي
  : يوجد شبه ترادف في المعنى بين 

  .تح الفَ –صر النّ
ا مكون داللـي  عام وهو الظفر لكن في لفظ كل منهمكون داللي هذه األلفاظ في كل من     

  .خاص
m���b��a :نحو قوله تعـالى  ،مكون داللي خاص وهو اإلعانة واالمتناع) صرالنَّ(وفي لفظ 

e��d��cl )3(.  

�mÄ����Ç��Æ�����Å :نحو قوله تعـالى  ،مكون داللي خاص وهو الغلبة والسيطرة) تحالفَ(وفي لفظ 
É��Èl )4(.  

  .رونقاه – ونبغاِل
½��¾��¿�����m: نحو قوله تعالى، مكون داللي خاص وهو القهر والقوة) غاِلبون(وفي لفظ 

Àl )5( وقوله تعالى: �m������¬��«��ª���©l )6(.  

m���r :نحو قوله تعالى ،مكون داللي خاص وهو الغلبة واإلذالل معاً) رونقاه(وفي لفظ 
�v��u��t��sl )7(.  

                                                 
  .16: األنفال من اآلية سورة ) 1(
 .16: سورة األنفال من اآلية)  2(
 .47: ، والروم آية192: ، وانظر  األعراف آية1: النصر آية سورة ) 3(
 .27،  18: ، وانظر الفتح آية13: سورة الصف آية)  4(
  .21: آيةيوسف سورة )  5(
 .35لقصص آية انظر ا ، 173: آيةالصافات سورة  )6(

 .127:  آية األعرافسورة )  7(
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روهعز– نَ –زموهم هتحوذس.  
�m��c :تعالى نحو قوله، لنصرة مع التعظيممكون داللي خاص وهو ا) عزروه(وفي لفظ 

g��f��e��dl )1(.  
: نحـو قولـه تعـالى    ،خـاص وهـو الطـرد واإلذالل    مكون داللـي ) مزموهه(وفي لفظ 

mw��v���u��t��s��rl )2(.  

m�����S��R :نحو قوله تعـالى  ،مكون داللي خاص وهو الغلبة واالستيالء) تحوذسنَ(وفي لفظ 

X��W��V��U���Tl )3(.  
  :شبة ترادف في المعنى بين يوجد
باتالثَّ –بر الص.  

وهو ما يؤدي إلى النصر والغلبة ولكن في كل منهـا   ن داللي عامومك في هذه األلفاظ       
  .مكون داللي خاص

�m��c��b: نحو قوله تعالى ،مكون داللي خاص وهو الحبس واالمتناع) الصبر(ففي لفظ 
��l��k��j��i����h��g��f��e��dl )4(.  

القوة والرسوخ وعدم التزلزل في وقـت الجهـاد    مكون داللي خاص وهو) الثبات(وفي لفظ 
  .)�m��®��¬��«��ª��©��¨l )5 :تعالى نحو قوله، لقتالوا

  :شبه ترادف في المعنى بين  يوجد
 زاء الج– راألج.  

ا ولكن في لفظ كل منه، مكون داللي عام وهو ما يعطى لإلنسان مقابل عمله في كليهما      
أي  ؛مكون داللي خاص وهو وقوعه في الخير والشـر ) الجزاء(مكون داللي خاص ففي لفظ 

�m��h��g��f���e��d��c: الثواب والعقاب نحـو قولـه تعـالى   

il )6(.  

                                                 
 .12: انظر المائدة آية، 157: األعرافسورة )  1(
 .251: آيةالبقرة  سورة ) 2(

 .141: آيةالنساء سورة )  3(

 .153،  250 :آية البقرة سورة ) 4(

 .11: وانظر األنفال  7: آيةمحمد سورة )  5(

 .93: آية النساء سورة ) 6(
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نحـو قولـه    ،الثـواب  يأ ؛مكون داللي خاص وهو وقوعه في الخير فقط) األجر(وفي لفظ 
  .)m��Ã������Ï����Î��Í��Ì��Ë���Ê��É��È��Ç����Æ��Å��Äl )1: تعالى

  
  :شبه ترادف في المعنى بين يوجد

  .ىولَّ –دبرين م –الفرار 
ا مكون داللي عام وهو الهروب من المعركة ولكن في لفظ كل منهـا مكـون   في كل منه    

�m :نحو قوله تعالى ،كون داللي خاص وهو السرعة مع الذعرم) الفرار(اص  لفظ داللي خ

H���G��F��E��D��C��B��Al )2(.  
  

نحو قوله  ،لتراجعمكون داللي خاص وهو الهزيمة في المعركة واففيه ) دبرينم(أما في لفظ 
  .)�m����§��¦��¥��¤��£���¢��¡���l )3 :تعالى

: نحو قوله تعالى ،مكون داللي خاص وهو الهزيمة والتباعد من مواطن القتال) ولّى(وفي لفظ 
�m{��z��y����x��w��v��ul )4(.  
  

  :شبه ترادف في المعنى بين يوجد
  .بهحنَ –ضى قَ –ت والم –يراً بِتْتَ 

  مكون داللي عام هو يشمل الموت والفناء من هذه األلفاظ في كل      
´��m��µ :نحو قوله تعالى ، مكون داللي خاص وهو التكسير والتفتيت) يراًبِتْتَ(ففي لفظ 

¸��¶l )5(.  
  

 :نحـو قولـه تعـالى    ،الحركة مكون داللي خاص وهو السكون وعدم) وتالم(وأما في لفظ 
mk��j��i����h��g��f��e��dl )6(.  
  

                                                 
 .121: آيةوانظر التوبة  74: آيةساء الن سورة ) 1(

  .16: األحزاب آية سورة  )2(
 .25: آية  التوبةسورة  )3(

 .111، 155:  آية آل عمران سورة ) 4(

 .7: اإلسراء آية  سورة ) 5(

 .154: آيةوانظر البقرة   169: آيةآل عمران  سورة ) 6(



155 
 

�mI����L����K��J: مكون داللي خاص وهو انقطاع الشيء نحو قوله تعالى) ضىقَ(وفي لفظ 

Ml )1( ، ويوجد في لفظ)َنمكون داللي خاص وهو الموت على الصدق والوفاء كما ) بهح
  .في اآلية السابقة

  
  :شبه ترادف في المعنى بين يوجد

  .يصلبوا –م خنتموهأثْ –يذبح  –) القَتل ومشتقاته(
ـ ولكن في كل  ،ا مكون داللي عام وهو إزاله الروح من الجسدففي كل منه     ا لفظ منه

وهو مـن فعـل    ،البنية مكون داللي خاص وهو نقص) القَتل(ففي لفظ ، مكون داللي خاص
  .)�mC��B��Al )2: نحو قوله تعالى ،اإلنسان

 :قولـه تعـالى   نحـو  ،باستخدام أداة حـادة  قمكون داللي خاص وهو الش) يذبح(وفي لفظ 
mL��K��J��IMl )3(.  

 :نحو قوله تعـالى  ،كثرة القتل و المبالغة فيه مكون داللي خاص وهو) مخنتموهأثْ(لفظ في و
m|��{��z�����yl )4(.  

 ،مكون داللي خاص وهو تعليق اإلنسان للقتل أو شد صلبه علـى خشـب  ) ابويصلَّ(وفي لفظ 
  .)m��{��z��y��x��w��v��ul )5 :نحو قوله تعالى

  

  : يوجد شبه ترادف في المعنى بين
 ذاب الع– أسب.   

  . ا مكون داللي عام وهو سوء الجزاءيوجد في كل منه      
نحو قولـه   ،مكون داللي خاص وهو وقوعه على المستحق وغير المستحق) ابذالع(ففي لفظ 

  .)�mH��G��F��E��D��C��B��Al )6 :تعالى

�m��M��L :وهو الشدة في العذاب نحو قوله تعـالى  مكون داللي خاص) أسالب(وفي لفظ 

Nl )7(.  
                                                 

  .23: األحزاب آيةسورة )  1(
 .165 – 169 – 168 – 156: آية ، سورة آل عمران89/91 آية وانظر النساء  191: آيةالبقرة  سورة ) 2(

 .69: ، وانظر سورة إبراهيم آية 49: آيةالبقرة سورة )  3(

 .4: آيةمحمد  سورة ) 4(

  .33: المائدة آية سورة ) 5(
 .141: آية، وانظر األعراف  49: آيةالبقرة  سورة ) 6(

 .12: سورة األنبياء آية) 7(
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  : شبه ترادف في المعنى بين يوجد
   .ثبتوكي –وزعون ي -خُذوهم   -)مصروهحا –صرتُمحُأ( ،)رونأستَ (

م وهو الحبس، ولكن في لفظ كل منها مكون داللي خاص ا مكون داللي عاففي كل منه      
��m��h��g: نحو قوله تعالى اص وهو الحبس مع شدة القيدمكون داللي خ ففي لفظ أسير

��j��il�.)1(    
¡��m :نحو قوله تعالى ،مكون داللي خاص وهو الحبس والتضييق) مروهحصأ(وفي لفظ 

¦��¥��¤��£���¢§�l.)2(  

 ،بر عن الحـبس باألخـذ  وع ،وقهر ،خذ بقوةألمكون داللي خاص وهو ا) خُذوهم(وفي لفظ 
نحـو قولـه تعـالى    ،بالمأخوذ بر عن األسيروع: �m��¡�����~��}��|

���¢l.)3(  

�m���t: نحو قوله تعالى، اللي خاص وهو الدفع والسوق قسراًمكون د) يوزعون(وفي لفظ 

�����|��{���z��y�����x��w��v��ul )4(  

نحو قولـه   ،مكون داللي خاص وهو الحبس مع الجرح جرحاً ال يقوم منها) يثْبِتوك(وفي لفظ 
ــا �mi�����h��g�����f���e��d���c��b���a��`j��m���l��kn����p��o :لىتعــ

ql )5(.  
  : شبه الترادف عن طريق المجاز -1

  : يوجد شبه ترادف بين
  .ركن -جنود 

يدل على معنى الجنود وذلك عن طريق االستعارة ؛ ألنه يحصل بهم التقوى ) ركن(لفظ     
   )�m�����_�������~��}��|�������{��zl )6: نحو قوله تعالى واالعتماد كما يعتمد على الركن في البناء

)6(   
   .أوزار – الشوكة –أسلحة 

                                                 
 26: األحزاب آيةة سور) 1(
 .273: وأنظر البقرة آية 5: سورة التوبة آية) 2(
  .5: التوبة آية سورة )3(
  .17: سورة النمل آية )4(
 .30: سورة األنفال آية) 5(
  .39: سورة الذاريات آية) 6(
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�m��x���w��v: حيث استُعيرت الشوكة للسالح بجامع الشِّدة والحدة بينهما نحو قوله تعـالى 

���ª��©��¨��§��¦��¥���¤��£��¢��¡�����~��}��|���{��z�����y

®��¬��«l )1(     

�m���s��r: ار للداللة على السالح بجامع الثقل لكل منهما نحو قوله تعـالى كما استعيرت أوز

e����d��c��b��a��`��_��~��}��|��{��z�����y���x���w��v��������u��tf����j��i��h��g

p���o�����n��m��l��kq������y��x��w��v��u��t��s��rl )2(  

  لَبوس  –سرابيل 
فالسرابيل عبر بها عـن الـدروع   ، طريق المجاز فكل منهما يدل على الدرع أو الدروع عن

\��[��^��_���m: ؛ألنها تشتمل على جسم المحارب كاشتمال القمص نحو قولـه تعـالى  

��m��l���k���j��i��h��g��f��e��d���c��b��a��`

no��u��t��s���r��q��������pl )3(  

: ب نحو قوله تعالىللدرع ؛ ألنه يستر المحارب ويغطيه من الضر) لّبوس(واستعير لفظ 
m°��¯��®��¬��«��ª��©±����� �́�³��²l )4(

                                                 
  7: سورة األنفال آية )1(
  4: سورة محمد آية )2(
  .81: سورة النحل آية )3(
 .80: سورة األنبياء آية )4(
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  :التضاد
  

من دور كبير فـي  لها وذلك لما  ،تعد ظاهرة التضاد من أكثر الظواهر اللغوية أهميةً        
  .تحديد المعنى بين األلفاظ وتقريبها إلى الذهن

يقـول  ) باب من األضداد(القة تحت عنوان وقد تحدث كثير من اللغويين القدماء عن هذه الع
إلى فالن الحل والعقْد والرتَّق والفتق، والنقض واإلبرام، والقـبض والبسـط،   " الهمذاني يقال

  .)1("واإليراد واإلصدار
. نى الوضعي فيقـول د ودورها في تحديد المع )2(،قد بحث اللغويون المحدثون عالقة التضادو

معاني، بل وربما كانت أقرب إلى الذهن من أي الضدية نوع من العالقة بين ال" :إبراهيم أنيس
فبمجرد ذكر معنى من المعاني، يدعو ضد هذا المعنى إلى الذهن، وال سيما بين  ،عالقة أخرى

وقد أشاروا إلى أنماط معينة من العالقات  ،)3(األلوان فذكر البياض يستحضر في الذهن السواد
  :لية بين األلفاظ على النحو اآلتيالتعام

 : لالتقاب  - أ
، )حي – ميت(مثل  ungradableمتدرج الغير يسمى بالتضاد الحاد أو التضاد  وهو ما  

وهذه المتضادات تقسم عالم الكالم بحسم دون االعترافات  ،)أنثى –ذكر ( ،)أعزب –متزوج (
غير  اًن فالنيعني االعتراف باآلخر، فإذا قلت إبدرجات أقل أو أكثر، نفي أحد عضوي التقابل 

 .)4(هذا يعني أنه أعزبمتزوج ف
 :التخالف  -  ب

  .قع بين نهـايتين لمعيـار  والذي يمكن أن ي gradableوهو ما يسمى بالتضاد المتدرج   
وإنكار أحد عضوي التقابل ال يعني االعتراف  ،متدرج أو بين أزواج من المتضادات الداخلية

  .)5(ال يعني االعتراف بأنه باردوقولنا الحساء ليس ساخناً ، خرباآل
 :converenessأو العكس  لتعاكسا  -  ت

وقـد أطلـق   ، زوج وزوجة وهي عالقة بين أزواج من المكمالت مثل باع أو اشترى،   
ألن االهتمام األولي في هذا السياق موجه إلى الخصائص  ؛"التقابل النسبي " اسم ) بالمر(عليه 

  .)6(القياسية األولية بهذه األزواج
                                                 

 .116، ص 1981القاهرة،  –البدراوي زهران . ألفاظ األشباه والنظائر، تحقيق د): عبد الرحمن بن عيسى(الهمذاني ) 1(
 -191ص : ، فصول في فقـه العربيـة  215 – 204ص : في اللهجات العربية: من الدراسات الحديثة التي تناولت هذه العالقة) 2(

 .310 – 296ص : ، التثقيف في اللغة214
 .208 – 207ص  :في اللهجات العربية )3(
 .102ص  :الداللةعلم ) 4(
 .102ص  ،المرجع السابق) 5(
  .149ص  :مدخل إلى علم الداللة) 6(
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 :Direction Oppositionالتضاد االتجاهي   -  ث
، فكلهـا  )يذهب –يأتي (، )يغادر –يصل  (،)أسفل –أعلى  (ومثاله العالقة بين كلمات    

  .)1(حركة في اتجاه أفقي واآلخر يمثل، يجمعها حركة في اتجاه رأسي
والتضادات التقابليـة أو االمتداديـة    Orthogonal Oppositesالتضادات العمودية   - ج

Antipodal Opposites: 
مثل الشمال بالنسبة للجنوب،  -مثل الشمال بالنسبة للشرق والغرب والثاني - فاألول      

  .)2(والشرق بالنسبة للغرب
  :هاد في القرآن الكريم فهي كاآلتيالج التضاد وأنماطها مطبقة على ألفاظأما عالقة 

  :هناك تقابل بين
   .اقعدوا، جاهدوا ،  الُقعود –الجِهاد  

�mu����x��w������v: قال تعالىو.  )�m��t��s��rv��uw�l )3: نحو قوله تعالى
}��|���{��z��yl )4(.  

  .عودالقُ –روج الخُ
�m: قال تعالى ��~��}��|���{��z��yl )5(  .قال تعالىو :�mu����x��w������v

}��|���{��z��y��xl )6(.  
جاهدون الم– خلفونالم.  

  .)�m��K��J����I��H��G��F��E��D��C��B��A����Ll )7 :وذلك في قوله تعالى
)7(.  

  .)mb��a��`��_���^��]l )8 :وفي قوله تعالى
دين المجاه– دينالقاع.  

  .)�mO��W��V��U��T������S��R��Q��Pl )9 :كما في قوله تعالى
                                                 

  .103الداللة، ص ) 1(
 .104السابق، ص )  2(

 .78: آية الحج سورة ) 3(

 .83: آية التوبة سورة ) 4(

 .46:التوبة من اآلية سورة  )5(

  .83: وبة آيةالت سورة ) 6(
 .95: النساء آية سورة ) 7(

 81: التوبةسورة  )8(

 .95: آية النساء سورة) 9(
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  .عدوااقْ –فروا انْ
  .)�mo��n��m��l��kl )1: قال تعالى

  .)m����¨��§��¦l )2: قال تعالىو
فافاً خ– قاالًث.  

  .)�mC��B��Al )3 :كما في قوله تعالى
نتصر م– غلوبم.   

  .)mÀ��¿��¾���½��¼l )4: قال تعالى

  .)�m��c��b��a��`���_l )5: قال تعالىو
  .لوبغْم –ب غاِل

  .)�m¼������À����¿��¾��½l )6: قال تعالى

  .)�m��c��b��a��`���_l )7: قال تعالىو

مزوم ه– صورنْم.  
   )�m����µ��´��³��²��±��°l )8: قال تعالى

  .)m��w���v��u��tx����{�����z���yl )9: وقوله تعالى

رينمدبِ –تصرين نْم.  
  .)�m����µ���������´��³l )10: قال تعالى

  .)�m§��¦��¥��¤��£���¢��¡���l )11: وقال تعالى

                                                 
 .71: آية النساءسورة ) 1(

 .46: التوبة من اآلية سورة) 2(

 .41: آية التوبة سورة) 3(

 .44: آية القمر سورة) 4(

 .10: آية القمرسورة )  5(

 .21: آية يوسف رةسو) 6(

 .10: القمر آية سورة )7(

  .11: سورة ص آية )8(
  .33: آية اإلسراء سورة )9(
  .45: آية الذاريات سورة ) 10(
  .25: آية التوبة سورة  )11(
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  :هناك تقابل في العدد
ر ناص– رينناص.  

  . )�m�������q���p����o��n����m��ll )1: قال تعالى

  )m���Ä��Ã��Â��Ál )2: وقال تعالى
نصورم- نصورونم.  

  .)�mw���v��u��tx��{�����z���yl )3: قال تعالى

  .)�m§��¦��¥l )4: وقال تعالى
  .بونغاِل –ب غاِل

  .)�m¼��Å����Ä��Ã��Â��Á��À����¿��¾��½l )5: قال تعالى

  .)�m¬��«��ª���©l )6: وقال تعالى
غلب ي– يابوغل.  

  .)�mÃ���Ç����Æ��Å��Ä�Ë���Ê��É��Èl )7: قال تعالى

  )�mu��|��{���z��y��x��w���vl )8: وقال تعالى

   ).اصفحوا –ح فَاص (،)اعفوا  –أعفَ (
  .)�m¶��µ��´¸��¼��»��º��¹l )9: قال تعالى

  .)�ms��y��x��w��v��u���tl )10: وقال تعالى
  

                                                 
  .10: آية الطارقسورة  )1(
  .91 – 22: آية أل عمران سورة) 2(
  .33: آية اإلسراءسورة ) 3(
  .172: آية الصافاتسورة ) 4(

  .21: آية يوسف سورة ) (5
  .35: وانظر القصص آية  173: يةآ الصافاتسورة ) 6(
  .74: آيةالنساء  سورة) 7(
  .66 – 65: آية األنفال سورة) 8(
  .13: آية المائدة سورة) 9(
  .109: آية البقرة سورة) 10(
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أسر ي– رىأس.  
  .)�m���W��V���U��T��S���R��Ql )1: قال تعالى

  .)��mH��G��F��E��D��C��B��Al )2:قال تعالى
  

                                                 
  .8: آيةاإلنسان  سورة) 1(
  .70: آية األنفال سورة) 2(
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  ) االشتمال( العموم والخصوص
  

اهتم اللغويون القدماء بهذه العالقة، وذلك لما لها من دور كبير فـي تحديـد المعنـى        
وعالقة العموم والخصوص تعني االشـتمال  . )1(الدقيق لأللفاظ، حيث عقدوا له أبواباً وفصوالً

فال يفهم من ذلك أن قرمزي " قرمزي" أحمر يشمل معنى من طرف واحد، فإذا قلنا إن معنى 
ويعني ذلك مجموعـة  "، الجزيئات المتداخلة" ومن االشتمال نوع أطلق عليه اسم. يشمل أحمر

شهر  –أسبوع  –يوم  –ساعة  –دقيقة  –ثانية ( األلفاظ التي كل لفظ منها متضمن بعده مثل 
  :آلتيفألفاظ العموم في ألفاظ الجهاد كا )2(،)سنة –
إذ أن األسلحة ) رماح –الشوكة  –أوزار ( ، توجد عالقة عموم وخصوص بين أسلحة •

�m[��Z��Y\����_���^��]: تشمل األوزار والشوكة والرماح نحو قوله تعالى
g��f����e���d��c��b��a��`l.)3(  

؛ حيث إن النّفل زيادة على السهم من )النفل والغنيمة(توجد عالقة عموم وخصوص بين  •
: وقولـه تعـالى   )�mC��B��AD����H��G��F��El )4: غنيمة نحو قوله تعـالى ال

m��J��I��H��G��F��E��D��C��Bl )5(.  
، ؛ إذ إن القوة تشمل رباط الخيل)قوة ورباط الخيل(توجد عالقة عموم وخصوص بين  •

 .)�m±��°��¯��®��¬��«��ª��©��¨l )6: نحو قوله تعالى

، ؛ حيث إن النصر أعم مـن الفـتح  )ر والفَتحالنَص(توجد عالقة عموم وخصوص بين  •
فالفتح مقترن بدخول أرض المغلوب أو البلدة، في حـين أن النصـر يشـمل جميـع     

 .)�mÃ��ÂÄ��É��È��Ç��Æ�����ÅÊ��Ì�����Ël )7: نحو قوله تعالى ،الفتوحات

مـن  ) اصـبروا (؛ إذ إن لفظ )صابِروا –اصبروا (توجد عالقة عموم وخصوص بين  •
  ، تخصيص بالصبر في مواطن الجهاد والقتال) صابروا(أما ، بمعناه العاممنطلق الصبر 
 .)�mÁ��À���¿l )1: وذلك في قوله تعالى

                                                 
ألسماء التي ال تكون إال باجتماع صفات وأقلها اثنتـان،  باب ا" الصاحبي تحت عنوان : هذه العالقة تتناول من الدراسات التي ) 1(

  .18 – 16/  2ج :، وأيضاً اإلتقان في علوم القرآن453 – 421ص  :، والمزهر في علوم اللغة118ص 
  .100ص  :الداللة ) 2(
 .102: النساء آيةسورة  )3(

  .1: آية األنفال سورة ) 4(
  .41: آية األنفالسورة  ) 5(
  .60: آية لاألنفاسورة  ) 6(
  .1: آية وأيضاً النصر 13: آية الصفسورة   )7(
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فقد يصـفح  ، فالعفو أعم من الصفح) العفو والصفح(توجد عالقة عموم وخصوص بين  •
 �m¶��µ��´¸��¼��»��º��¹l: نحو قوله تعالى  ،اإلنسان وال يعفو

)2(. 

إذ إن القتل أعم وأشمل من الذبح إذ ، )القتل والذبح(صوص بين توجد عالقة عموم وخ •
�m��B��A: نحـو قولـه تعـالى   ، والقتل ضروب مختلفـة ، إن الذبح عمل معلوم

Cl)3( ،وقال تعالى :m�L��K��J��Il )4(. 

  

                                                                                                                                            
  .200: آية آل عمران سورة ) 1(
  .13: آية المائدةسورة  )2(
  .91، 89: آية والنساء 191: آيةالبقرة سورة  )3(
  . 6: وانظر سورة إبراهيم آية 49: البقرة سورة ) 4(
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  المشترك اللفظي
  

فـأكثر  اللفظ الواحد الدال على معنيين " عرف علماء األصول المشترك اللفظي على أنه      
  .)1("داللة على السواء عند أهل تلك اللغة 

لم يكن القدماء على سواء في القول بوجود المشترك اللفظي في اللغة، فمنهم من أقر وجـوده  
وكذلك تباينت وجهات نظر المحدثين حول هذه القضـية  ، )2(وقبوله وفريق آخر أنكر وجوده 

منهم من رأى أن داللة الكلمة الواحدة على ف، على النحو الذي كان عند علماء العرب القدامى
ويمكن تسمية هذا النوع ، أو معاني جديدةإنما هو نتيجة اكتسابها معنى جديداً ، أكثر من معنى

  .)3( )معنى متعدد –كلمة واحدة (أيضاً تعدد المعنى نتيجة تطور في جانب المعنى أو 
  

  :في القرآن الكريم في ألفاظ الجهاد المشترك اللفظي
 :فقد ورد بالمعاني اآلتية، ومشتقاته) الجِهاد(يوجد تعدد معنى في لفظ 

 .)�mÌ��Ë��Ê��É���Èl )4: نحو قوله تعالى، الطاقة والمشقة .1

£��¤��¥�����¦��m: نحو قوله تعالى، استفراغ الوسع في محاربة األعداء .2

©��¨��§l )5(.  
  : اني اآلتيةإذ ورد بالمع، ومشتقاته) الحرب(يوجد تعدد معنى في لفظ 

 .)�mi��h���g��f��e��d��c��bl )6: القتال نحو قوله تعالى .1

�m��r��q��p��o��n��m��l���k: وذلك نحو قولـه تعـالى  ، العصيان .2

t���sl )7(. 

 : إذ ورد بالمعاني اآلتية، ومشتقاته) القتال(يوجد تعدد معنى في لفظ 

 .)mt��s��r���q��p��ol )8: نحو قوله تعالى، الجِهاد .1

                                                 
  .369ص/  1المزهر في علوم اللغة ج ) 1(
ـ  ) 2( ــرف علـ ــر، ج      للتع ــر المزه ــي، انظ ــترك اللفظ ــول المش ــدامى ح ــويين الق ــر اللغ ــات نظ    386 – 395/  1ى وجه

، التثقيف في 336 – 324ص : و فصول في فقه العربية،  وما بعدها 192وأيضاً في اللهجات العربية، ص ،  215 – 214وداللة األلفاظ، ص 
  .296 – 292ص : اللغة العربية

  .188م، ص  2006القاهرة،  –الداللة والنظريات الداللية الحديثة، مكتبة زهران الشرق علم : حاتم البهنساوي. د ) 3(
  .6: سورة  العنكبوت آية) 4(
  .52: سورة الفرقان آية  )5(
  .64: والمائدة آية  57: سورة األنفال آية )6(
  .33: سورة المائدة آية) 7(
  .77: اء آية، النس190: وانظر البقرة آية 65: سورة األنفال آية) 8(
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 .)�m£���¢¤��¦��¥l )1: نحو قوله تعالى، موت والهالكال .2

  :فقد ورد بالمعاني اآلتية، )البأس(يوجد تعدد معنى في لفظ 
 .)m��u��z��y��x��w��vl )2: في قوله تعالى، القتال أو الحرب .1

 .)�m¬��«����ª��©®����±�����°����¯l )3: كما في قوله تعالى، العذاب .2

 .)m�J��I��H���G�����F��El )4: كما في قوله تعالى، القوة .3

والمعاني األخرى مجاز عنها لتخصـيص  ، )الشدة(فالمعنى األصلي للفظ هو بأس هو  .4
 .الداللة

 :فقد وردت بمعنيين، )الخيل(يوجد تعدد معنى في لفظ 

 .)�mi����h��g��f��e��d��cl )5: األفراس وذلك في قوله تعالى .1

 .)m����¦��¥��¤§l)6: كما في قوله تعالى، الفرسان .2

فالمعنى األصلي هو األفراس والمعنى الثاني مجاز مرسل عالقته محلية؛ ألن األفراس  .3
 .محل ركوب الفرسان

  :فقد ورد بالمعاني اآلتية، )القعود ومشتقاته(يوجد تعدد معنى في 
 .)�mu����z��y��x��w������vl )7: التخلف عن الغزو والتكاسل في قوله تعالى .1

 .)�m¨��§��¦l )8: قوله تعالىكما في ، الترصد للعدو .2

، القعود للذين ال يمضون إلـى القتـال  : فأصل القعود هو الجلوس الذي هو نقيض القيام وقيل
فالمعنى األول مجاز على المعنى األصلي في التكاسل والجلوس مع المتخلفين عن الخـروج  

 .عدوأما المعنى الثاني فقد خصص داللة اللفظ بمعنى القعود لترصد لل، للجهاد

 :إذ ورد بالمعاني اآلتية، )النصر ومشتقاته(يوجد تعدد معنى في لفظ 

 .)�me��d��c��b��al  )9: نحو قوله تعالى، العون .1

                                                 
  . 30: آية سورة التوبة) 1(
  . 18: آية سورة األحزاب) 2(
   65: آية سورة األنعام) 3(
   16: آية الفتح سورة) 4(
   6: آية سورة الحشر) 5(
  64: آية اإلسراء سورة) 6(
  . 83: سورة التوبة من اآلية )7(
  .46: آية التوبة سورة ) 8(
  .1: آية سورة النصر ) 9(
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 )��mc��k��j��i��h��g��f���e����dl )1نحو قوله تعالى، الظفر .2

والمعنـى  ، فإعانة المظلوم ونصره على عدوه خيـر ، فأصل مادة لفظ النصر هو إتيان خير
 . حيث إن العون هو سبب في الظفر، مجاز مرسل عالقته سببية) الظفر( وهو اآلخر 

 :فقد ورد بمعنيين، )أنصار(يوجد تعدد معنى في لفظ 

 .)�mP��O����N��Ml )2: كما في قوله تعالى، معينين .1

: نحو قولـه تعـالى  ، علماً ألهل المدينة الذين نصروا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .2
mÍ��Ì���Ë��Ê��Él )3( ،الصفة مجرى األسماء وصـار   فغلبت عليهم

 .كأنه اسم الحي

 :فقد ورد بالمعاني اآلتية، )الجزاء(يوجد تعدد معنى في لفظ 

 . )�mV��Y��X��WZ��]��\����������[l )4: كما في قوله تعالى، العقاب .1

 .)�mY��X��W���Vl)5: كما في قوله تعالى، الثواب .2

كفاية والمكافأة بالشيء وما فيه من الكفاية إن خيـراً  فأصل مادة الجزاء هو الفناء وال .3
أما المعنيان هنا فهما مجاز بتخصيص الداللة مرة في العقـاب  . فخير، وإن شراً فشر

 .وأخرى في الثواب

  : فقد ورد بالمعاني اآلتية، )الهالك(يوجد تعدد معنى في لفظ 
 .)m����`��_��~���}���|l )6: كما في قوله تعالى، الموت .1

�m��x��w��v��u��t���s��r��q: كما في قوله تعـالى  ،لفساد والفناءا .2

�z��yl )7(. 

تسـبب عـن   ) الموت(فالهالك السقوط، فالمعنى األول ، فأصل مادته يدل على كسر وسقوط
  .والمعنى الثاني فهو مجاز عن المعنى األول، فهو مجاز عنه لعالقة السببية، السقوط

                                                 
  .10: آية واألنفال 126: آية عمرانآل  سورة) 1(
  .191: آية وآل عمران  270: سورة البقرة من اآلية ) 2(
  .14: آية والصف 52: آية آل عمران سورة ) 3(
  .93:آية: سورة النساء، 191: آية سورة البقرة ) 4(
  .24: آية األحزاب ) 5(
  .42: آية األنفال ) 6(
  .205: آية البقرة ) 7(
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  اقيةالعالقات السي: المبحث الثاني
        
تُعد العالقات السياقية من أخطر القضايا في بيان المعنى اللغوي، لما لها من دور فعال     

في صياغة األساليب والعبارات والجمل، ذلك؛ ألن معنى الكلمة ال يتحدد إال من خالل السياق 
ا مـن ذلـك   كما يرى أولمان النظم اللفظي للكلمة وموقعه" Context"فالسياق . التي ترد فيه

بل الصـفحة  ، وأن السياق ال ينبغي أن يشمل الكلمات الحقيقية السابقة والالحقة فحسب، النظم
كلها أم الكتاب كله، كما ينبغي أن يشمل بوجه من الوجوه أو كل ما يتصل بالكلمة من ظروف 

لتي ترد هذا فإن دراسة معاني الكلمات تتطلب تحليالً للسياقات والمواقف اوعلى ، )1(ومالبسات
  .)2(فيها حتى ما كان منها غير اللغوي

  
  :أنواع السياق

  والسياق غير اللغوي linguistic contextلقد قسم بالمر السياق إلى السياق اللغوي 
 The non linguistic context )3(.  

السـياق اللغـوي،   : يشـمل ، تقسيماً للسياق ذا أربع شعب Ammeriأميري  على حين اقترح
  .)4(اطفي، وسياق الموقف، والسياق الثقافيوالسياق الع

  
  : السياق اللغوي -أوالً

وال يمكـن  ، تتحدد دالالت الكلمات، والتراكيب، والعبارات، والجمل من خالل سياقها
والسياق اللغوي يدخل في إطاره كل . ألحد أن يزعم معنى كلمة ما بدون أن يراها في سياقها

باعتبارها تؤدي دوراً كبيـراً فـي   ، م صرفية أم نحويةالعناصر اللغوية سواء كانت صوتية أ
يمكن أن تقـع فـي   " حسن " فكلمة . ؛ لتمثيل كيفية عمل السياق اللغوي)5(تحديد داللة الكلمة

سياقات لغوية متنوعة، فإذا وردت في سياق لغوي مع كلمة رجل كانت تعني مـن الناحيـة   
التفوق في األداء وليس الناحية الخلقية، وإذا  فإذا وردت وصفاً لطبيب مثالً كانت تعني، الخلقية

من أهم أنماط العالقات  التضامويعتبر ، )6(وردت وصفاً للمقادير كانت معناها الصفاء والنقاوة
  .السياقية اللغوية

                                                 
  .62في اللغة، ص دور الكلمة  )1(
  .69ص: علم الداللة )2(
  .182 – 165، ص 110 – 89مدخل إلى علم الداللة، ص  )3(
  .69ص : علم الداللة) 4(
  .17، ص 1991: جامعة القاهرة –رسالة ماجستير كلية دار العلوم  –ألفاظ الحياة االجتماعية : زياد يوسف أبو يوسف )5(
  .70ص : علم الداللة )6(
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صـاحب الـدار مالكهـا،    : التوارد ومثالـه   -تمام حسان للتضام وجهين األول. وقد جعل د
وصـاحب  ، المثقف في الشـريعة اإلسـالمية  : الفضيلة وصاحب رسول اهللا رفيقه، وصاحب

  .صديقي: الوزير، وصاحبي: وصاحب المعالي –الملك : الجاللة
  .)1(استعانه وهكذا: كرهه، وإليه: طلبه، عنه: التالزم مثل رغب فيه -والوجه اآلخر

  
  ) الحال أو السياق االجتماعي سياق( )2(السياق غير اللغوي

تمـام  .ويعـدها د ) لكل مقام مقال(قدامى عن السياق غير اللغوي بفكرة عبر اللغويون ال      
وهـو  "، حسان األساس الذي ينبغي عليه الشق أو الوجه االجتماعي من وجوه المعنى الثالثة

الوجه الذي تتمثل فيه العالقات واألحداث والظروف االجتماعيـة التـي تسـود سـاعة أداء     
  .  )3("المقال

ومن هذه  )4("ويعرفه بأنه جملة العناصر المكونة للموقف الكالمي : لحالسياق ا" يسميه فيرث 
  : )5(هذه العناصر

شخصية المتكلم والسامع وتكوينها الثقافي، وشخصيات من يشهد الكالم وغيرها ومدى  .1
 .مشاركتهم في الكالم

الوضع . العوامل والظواهر االجتماعية ذات العالقة باللغة والسلوك اللغوي كحالة الجو .2
 .مكان الكالم،  لسياسيا

  . أثر الحدث الكالمي في المشتركين .3

                                                 
  .331ص : لعربية معناها ومبناهااللغة ا ) 1(
والماجريات  . 142ص : المسرح اللغوي، انظر دراسات في علم اللغة: قوبل هذا المصطلح بعدد من المصطلحات اللغوية منها ) 2(
، حيث استخدمه مـع مصـطلح   338، ص 1962، ) ط.د(،اإلسكندرية  -مقدمة للقارئ العربي، دار المعارف : محمود السعران. د

 –محمد أبو الفرج المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحـديث، دار النهضـة   . انظر د"  مقتضى الحال "الحال، و  سياق 
وسياق الحـال انظـر    . والحدث التاريخي والداللة التاريخية واألصل التاريخي والتفسير التاريخي. 46، ص  1966، 1ط، بيروت 

  .155م ، ص 1997= هـ 1417،  3ط. القاهرة. ي مظاهره وعلله وقوانينه، مكتبة الخانجيالتطور اللغو: رمضان عبد التواب. د
  .337ص : اللغة العربية معناها ومبناها  ) 3(
  .338، ص )مقدمة للقارئ العربي ( علم اللغة  ) 4(
  .339ص : المرجع السابق ) 5(
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  العالقات السياقية في ألفاظ الجهاد في القرآن الكريم
  

  : العالقات السياقية اللغوية. 1
  ): التوارد(التضام : أوالً

  )عالقة المعطوف بالمعطوف عليه(ف عالقة العط
  
 :عطف اسم على اسم  . أ

[��^���_��`���m\����c��b��a: عـالى نحـو قولـه ت  ، أسلحتكُم وأمتعـتكُم  •
dl )1(.  

 .)�m§��¦��¥��¤l )2: كما في قوله تعالى، بخيلك ورجلك •
• اهللا والفتح نحو قوله تعالى، نصر :�m�e��d��c��b��al)3(. 
 .)�m§��¦��¥��¤��£��¢�����¡�����~l  )4: في قوله تعالى، وليٍ وال نصيرٍ •
 .)m�»����¿���¾��½��¼l)5: كما في قوله تعالى، هادياً ونصيراً •
�m��G����F��E��D��C��B��A: كما في قوله تعالى، خفافاً وثقاالً •

I��HJ��P���������������O��N��M��L��Kl )6(. 
�mG��F��EH����L��K��J������I: كما في قولـه تعـالى  ، الصديقُون والشهداء •

����Ml )7(. 
 .)�m�F��E��D��C��B��A�J���I��H���Gl)8: الموت أو القتل في قوله تعالى •
• ِكما في قولـه تعـالى  ، المهاجرون واألنصار :m��¯��®���¬��«��ª��©

�µ��´����³��²��±��°l )9(. 

                                                 
  102: النساء آية  سورة ) 1(
  64: آية  اإلسراء سورة ) 2(
  1: آية  النصر ة سور) 3(
  116: آية سورة التوبة ) 4(
  31: آية الفرقان سورة ) 5(
  41: آية التوبة سورة ) 6(
  19: آية الحديد سورة ) 7(
  16: آية األحزاب سورة) 8(
  . 100،  117: آية التوبة سورة) 9(
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 :عطف فعل على فعل  . ب
£���¤��¥��¦��§��¨��©���m: نحـو قولـه تعـالى   ، هاجرو وجاهدوا •

ªl )1(. 

 .)mv��u��t����jl )2: في قوله تعالى، آووا و نصروا •

 .)�mb��g��f��e��d��cl )3: وله تعالىفي ق،  عزروه ونصروه •

ــنهم واصــفح • ــاعفُ ع ــالى،  ف ــه تع ــي قول �m¶��µ��´¸����»��º��¹: ف

¼l )4(. 

¼��½��¾��¿����m��À: في قوله تعـالى ، اصبِروا وصابِروا ورابطوا •

Ál )5(. 

m����Ì��Ë���Ê��É��È��Ç����Æ��Å��Ä: كما في قوله تعالى، فيقتل أو يغلب •

�����Ï����Î��Íl )6(. 

ــون • ــون ويقْتل ــالى،  فيقتُل ــه تع ــي قول ــا ف m�����¸��¶��µ��´��³: كم

¹l)7(. 

�mn�����r��q��p��o: فـي قولـه تعـالى   ، سنقتِّل أبناءكم ونسـتَحي نسـاءكم   •
sl)8(. 

 .)m��o��n��m��l��k��j��ip��l )9: في قوله تعالى، وما قَتَلوه وما صلَبوه •

 .)m����Á��À������Æ���Å��Ä��Ã��Âl )10: في قوله تعالى، ما ماتوا وما قُتلوا •
 

                                                 
  . 218: آية البقرة سورة) 1(
  .74،  72: آية األنفال سورة) 2(
  . 157 :آية األعراف سورة) 3(
  .109: آية وانظر البقرة 13: آية المائدة سورة) 4(
  . 200: آية آل عمران سورة) 5(
  . 74: آية النساء سورة) 6(
  . 111: آية التوبة سورة) 7(
  . 127: سورة األعراف آية) 8(
  . 157: آية سورة النساء )9(
  . 144،  195،  168،  166،  156: آية آل عمران سورة ) 10(
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 .)�mY��X��WZ��]��\����������[l )1: في قوله تعالى، قاتلوكُم فاقتلوهم •

|��{��~�����¡������m: فـي قولـه تعـالى   ، خُذوهم واحصروهم •
���¢l )2(. 

m�����{��z��y��x��w��v��u: فـي قولـه تعـالى   ، يقتلوا أو يصلبوا •

}��|l )3(. 

 .)m������j��i��h��gl )4: ه تعالىفي قول، تقتُلون وتأسرون •
 :عالقة اإلضافة  . ت

  : وتتمثل هذه العالقة فيما يلي
¨��©���m��¯��®��¬��«��ª: فـي قولـه تعـالى   ، القـوة = رباط الخيل  •

°l)5(. 

�m����o��n��m��l��k��j��i: كما في قولـه تعـالى  ، العقاب= جزاء الكافرين  •

t��s���r���q��pl )6(. 

 .)m��GH��K����J��Il )7: كما في قوله تعالى ،العقاب= جزاء الظالمين  •

�ma��`��_��^��]b����d��c: كما في قوله تعالى ،الثواب= جزاء المحسنين  •

el )8(. 

 .)�m���w��v��������u��t���s��rl )9: في قوله تعالى، القتل= ضرب الرقاب  •

m����Ì���Ë��Ê��É: فـي قولـة تعـالى   ، النصر والمعونـة = أنصار اهللا  •

Íl)10(. 

                                                 
  . 191: آية لبقرةا سورة) 1(
  .89: آية وانظر النساء 5: آية التوبة سورة) 2(
  . 33: آية سورة المائدة ) 3(
  . 26: آية األحزاب سورة) 4(
  . 60: آية األنفال سورة) 5(
  .26: آية وانظر التوبة  191: آية البقرة سورة) 6(
  .29: آية والمائدة 17: آية الحشر سورة) 7(
  .34: آية الزمر سورة) 8(
  .4: آية محمد سورة) 9(
  .52: آية آل عمران سورة) 10(
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 )صفة+ موصوف (القة الوصف ع  . ث
  :تتمثل فيما يلي

 .)�m�Z��Y��X��Wl )1: في قوله تعالى،  نصرأ عزيزاً •

 .)�mE��D��C��B������Al )2: في قوله تعالى، فتحاً مبيناً •

 .)m���q��p��o��n��m��ll )3: في قوله تعالى، فتحاً قريباً •

 .)�mÄ��Ã�������Âl )4: في قوله تعالى، صبراً جميالً •
  

 ):التالزم(التضام  :اًثاني
 حرف جر+ فعل   . أ

 .)�mI��H��G����F��E��Dl )5: في قوله تعالى، جاهدوا بأموالكم •

�m��Ó��Ò���Ñ��Ð��Ï��Î��Í: فـي قولـه تعـالى   ، جاهدوا مع رسوله •
Ôl )6(. 

 .)�mv��u��t��s��rl )7: في قوله تعالى، جاهدوا في اهللا •

 .)�m��|��{¢��¡��������~��}l )8: تجاهدون في سبيل اهللا، قال تعالى •

 .)�mÈ��Ç�������Æ��Å��Ä��Ã��Â��Ál )9: قاتلوا في سبيل اهللا، قال تعالى •
)9(. 

 .)�m¹���¸��¶��µ��´��³º�l )10: قال تعالى، يقاتلوا في سبيل اهللا •

 .)�m~�������}��|������{��z��yl )11: قال تعالى، نصرناهم من القوم •

                                                 
  .3: آية الفتح سورة) 1(
  .1: آية الفتح سورة) 2(
  .27،  18: آية الفتح سورة) 3(
  .5: آية المعارج سورة) 4(
  .52: آية ، الفرقان 41: آية التوبة سورة) 5(
  .86: آية التوبة سورة) 6(
  .78: آية الحج سورة) 7(
  .11: يةآ الصف سورة) 8(
  .167: آية ، وآل عمران 244،  190: آية البقرة سورة) 9(
  .111: آية التوبة سورة) 10(
  .77: آية األنبياء سورة) 11(
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 .)�m]��\��[����a��`��_��^l )1: قال تعالى، من ينصرني من اهللا •

 .)�mz���y��x��w��v��u{��l )2: قال تعالى، ينصركم من بعده اهللا •

 .)�ms���r��q��p��o��n����m��l��kl )3: ينصرونه من، قال تعالى •

 .)�mp�����o��n��ml )4: قال تعالى، انصرنا على القوم •

 .)��mG��F��E��D��C��B��Al )5:أغلُظ عليهم، قال تعالى •

 .)m��l��k���j��i��h��g��f��e��d��c��bl)6:، قال تعالىُأخرِجنا من •

 .)�mG��F��E��DHl )7: أخرجوهم من، قال تعالى •
 حرف جر+ اسم فاعل   . ب
¶��¸���m��½��¼��»��º���¹: في قوله تعالى، متحرفاً لقتال –متحيزاً إلى  •

Æ��Å��Ä���Ã��Â���Á��À��¿��¾l )8(. 

m���H��G��F��E��D��C��B��A: في قوله تعالى، المجاهدون في سبيل اهللا •

L��K��J����Il )9(. 

�mO����V��U��T������S��R��Q��P: في قولـه تعـالى  ، المجاهدين بأموالهم •

Wl )10(. 
 
 حرف جر+ مصدر   . ت
�m��F��E��D��C��B��A: في قوله تعالى ،إرصاداً لمن حارب اهللا •

����M��L��K�����J��I��H���Gl )11(. 
                                                 

  .63،  30: آية هود )1(
  .160 :آية آل عمران )2(
  .81: القصص آية سورة) 3(
  .250: آية البقرة سورة) 4(
  .73: آية التوبة سورة) 5(
  .246: آية البقرة سورة) 6(
  .191: آية البقرة سورة) 7(
  .16: آية األنفال سورة) 8(
  .95: آية النساء سورة) 9(
  .95: آية النساء سورة) 10(
  .107: التوبة آية سورة) 11(
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m����`����_��^��]��\��������������[��Z��Y :فـي قولـه تعـالى   ، جهاداً فـي سـبيلي   •

al)1(. 

�m��`���_��~��}��|��{��z: فـي  قولـه تعـالى   ، جهاداً في سبيله •
al )2(. 

 .)m�������f���e��d��cl )3: قال تعالى، فال ناصر لهم •
  
 ).سياق الموقف أو السياق االجتماعي(السياق غير اللغوي في ألفاظ الجهاد . 2
�m�����J��I: نحو قولـه تعـالى  ، سياق الجهاد بمعنى عصى في) حارب(ورد لفظ  •

��M��L��Kl )4(. 

¬��®��¯���°����m: قال تعالى، في سياق الجهاد بمعنى حاربتم) لقيتُم ( ورد لفظ  •

��±l )5( ، وكذلك لفظ)في قوله تعـالى ، في سياق الجهاد بمعنى التقابل للقتال) التقى :

m�����]���\��[^����l )6(.  
وفي سياق آخر يشير إلى ، في سياق الجهاد بمعنى يشير إلى العذاب، )البأس( ظ ورد لف •

 . )m��¬��«����ª��©®�l )7: قال تعالى، الحرب والقتال

m������d��c��b: في قولـه تعـالى  ، في سياق الجهاد بمعنى األسلحة) َأوزار(ورد لفظ  •

ef��l )8(. 
قـال  ، معنى الرحيل لمحاربة األعداءفي سياق الجهاد ب) الخُروج و مشتقاته(ورد لفظ  •

 .)m����~��}��|���{��z��yl )9: تعالى

                                                 
  .1: آية الممتحنة سورة) 1(
  .24: آية التوبة سورة) 2(
  .13: آية محمد سورة) 3(
  .33: آية وانظر أيضاً المائدة 107: آية التوبة سورة) 4(
  .4: آية ، محمد45: آية وانظر أيضاً األنفال 15: آية األنفال سورة) 5(
  .166،  155: آية ، آل عمران 41: آية األنفال سورة) 6(
  . 65: األنعام آية سورة) 7(
   4: آية محمد سورة) 8(
  1: آية ، والممتحنة 83،  42،  46: آية التوبة سورة) 9(
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�m���t: قال تعالى، في سياق الجهاد بمعنى ُأخْرِج للجهاد أو الغزو) حشر(ورد لفظ  •

�y�����x��w��v��ul )1(. 

�����m: قال تعالى، في سياق الجهاد بمعنى خروجهم إلى الجهاد) انبِعاثهم(ورد لفظ  •
�¢��¡�¤��£l )2( . 

�mu����y��x��w������v: قال تعـالى ، بمعنى التخلف عن الجهاد) القُعود(ورد لفظ  •
��zl )3( ،في قوله تعـالى ، وورد أيضاً بمعنى الترصد للعدو :�m��¥��¤��£

¦l )4(. 

�m��o����n: في قولـه تعـالى  ، في سياق الجهاد بمعنى غالبين) ظاهرين(ورد لفظ  •

t��s��r��q��pl )5( ،ذلك وردت ألفاظ وك) ظاهروابمعنـى  ) تظاهرا –ي
 .اإلعانة والنجدة في الحرب

فـي قولـه   ، في سياق الجهاد بمعنى القتلى المجاهدين في سبيل اهللا) شهداء(ورد لفظ  •
 .)m��G��F��EH��K��J������Il )6: تعالى

ومشتقاته في سياقات غير لغوية كثيرة دلت على المعنى المقصـود  ) الجزاء(ورد لفظ  •
�m��m��l���k: في قوله تعـالى ، فقد ورد في سياق يشير إلى معنى العقاب، منه

p��o��nl )7( ،   وورد الجزاء في سياق يشير إلى معنى الثواب فـي قولـه

 .)�mµ���´��³��²��±����°l )8: تعالى

�m����h��g��f��e��d: بمعنى االستشهاد في سبيل اهللا قـال تعـالى  ) قتل(ورد لفظ  •
k��j��il���n��m�q��p��ol )9(. 

  

                                                 
   17: آية النمل سورة) 1(
   46: آية التوبة ةسور) 2(
   83: آية التوبة سورة) 3(
  5: آية التوبة سورة) 7(
  33،  8: آية ، التوبة 20: آية وانظر في هذا المعنى الكهف  29: آية غافر سورة) 5(
  .69: آية وانظر النساء 19: آية الحديد سورة) 6(
  .36: آية ، التوبة 93: آية ءوالنسا 191: آية ، وأيضاً سورة البقرة 29،  33: آية المائدة سورة) 7(
  .24: آية ، واألحزاب 121: آية التوبة سورة) 8(
  .168،  169: آية آل عمران سورة) 9(
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  خاتمة بأهم نتائج البحث
  

قدم البحث دراسة تحليلية لغويه إحصائية أللفاظ الجهاد في القـرآن الكـريم ضـمن           
 ،، وأيضاً عالقتها الداللية ببعضها البعض من خـالل التـرادف  الداللية ورودها في مجاالتها

  .ت السياقيةوالعالقا، والمشترك اللفظي ،والخصوص ،والعموم ،والتضاد
  :وكان من نتائج المنهج اإلحصائي للدراسة

  .موضعاً) 703(كلمة تكررت في ) 204(األلفاظ الواردة في البحث  بلغ عدد
كلمة تكررت ) 88(واإلعداد والخروج له ،  بلغ عدد األلفاظ المرادفة أو المقاربة له في المعنى

  .وتم توزيعها كالتالي موضعاً) 334( في
  .موضعاً) 118(لفظاً تكررت في ) 18(هاد دفة للجاأللفاظ المرا - 
  . موضعاً) 15(ألفاظ تكررت في ) 8(لجهاد األلفاظ المتعلقة بأسباب ا - 
 .موضعاً) 122(لفظاً تكررت في ) 14(األلفاظ الدالة على المتقاتلين  - 

 .مواضع) 4(ألفاظ تكررت في ) 4(األلفاظ الدالة على أسماء المعارك  - 

 .موضعاً) 21(اً تكررت في لفظ) 15(إلعداد للجهاد وأدواته األلفاظ الدالة على ا - 

 موضعاً) 24(لفظاً تكررت في) 15(وصوره األلفاظ الدالة على الخروج للجهاد  - 

) 28(لفظاً تكـررت فـي   ) 12(األلفاظ الدالة على التخلف عن الجهاد واالعتذار عنه  - 
 .موضعاً

 فقط) موضعين(في  اتكرر) لفظان(على أسلوب خداع العدو  ةالدال ظاأللفا - 

 :إلى النتائج اآلتية توصلتُ
ولعل هـذا   ،مرة) 65(في هذا الفصل  اًكانت أكثر األلفاظ ورود )القتال(أن ألفظ )  1

والحجـة  بـالقرآن   جهاداًفي بداية الدعوة  كل ما أمر به يرجع إلى أن اهللا عز وجل 
من مكـة  أن يهاجروا واضطروا  ،شتد إيذاء الكفار للمسلمينوالبرهان، ولكن عندما ا

واضطروا  ،، وفي المدينة تقرر اإلذن لهم بالقتال حين أطبق عليهم األعداءإلى المدينة
  .وتأميناً للدعوة ،إلى امتشاق الحسام دفاعاً عن النفس

  : عدة بمعانٍ) القتال(وقد ورد لفظ 
  .ن الجسدع إزالة الروح -         . ةاإلذالل واإلمات -                 .المحاربة  - 
  :بمعان عدة، مرة) 33(حيث ورد ، ومشتقاته) الجهاد(لفظ  ورود)  2
  .استفراغ الوسع في محاربة األعداء -الطاقة والمشقة             -     
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وهذا يدل داللة واضحة على أن  ، مقترنة بعبارة في سبيل اهللا) الجهاد(غالباً ما تأتى كلمة و 
وهي إعالء كلمة اهللا ال السيطرة أو المغنم أو االستعالء في  ،نبيلةالغاية من القتال غاية شريفة 

  .أو غيرها من الغايات الدنيئةاألرض 
جهاد ومحاربة األعـداء  آيات الجهاد والقتال التي جاءت في القرآن الكريم تحث على ال)  3  

اد كان بعد أن اإلقرار واإلذن بالجهب وعلل البحث لذلك ، السور المدنية قد تجلت واضحة في
  .؛ أي في السنة الثانية للهجرةالهجرة

) 122(كلمة تكررت فـي  ) 14(شيوع األلفاظ الدالة على األطراف المتقاتلة حيث بلغت )  4 
موضعاً بمعنـى  ) 33(حيث وردت في ) فريقان –فريق (وأكثر هذه األلفاظ وروداً ، موضعاً

وجاءت تحمل معاني موضعاً ) 29(حيث وردت في ) جنود –جند (، وكذلك لطائفة من الناسا
  .المالئكة  –الجيش  –األحزاب  –األعوان واألنصار :   عدة

ق ن اهللا سبحانه وتعالى فرحيث إ، على غزوة بدر يوحي بجو روحي) الفرقان(ُأطلقَ لفظ ) 5
  .في هذا اليوم بين الحق والباطل

، ولجيشها جـيش العسـرة   غزوة العسرة: قيل حتىعلى غزوة تبوك ) العسرة(لفظ  قَطلُأ) 6
  .جسد فيها كل معاني الشدة والشفقةحيث ت

  .لفرسان معاًفي القرآن الكريم على الفرس وا) الخيل(ُأطلق لفظ ) 7
  

  :بالنسبة لنتائج البحث في العالقات الداللية والسياقية
البأس  –القتال  –الحرب  –الجهاد (وردت عالقة شبه الترادف بين العديد من األلفاظ  - 

  .)المخلفون -القاعدون  –العسرة  - حنين –الفرقان  -بدر ،
خفافاً ، القعود –الخروج ، القعود -وردت عالقة التضاد فكان هناك تقابل بين الجهاد  - 

 –حـزب  ، المجاهـدون  –وتقابل في العدد نحو   المجاهد ، اقعدوا –انفروا ، ثقاالً  –
 .أحزاب 

 . فقط ط الخيل وردت عالقة العموم والخصوص بين قوة وربا - 

 ،)الخيل(وكذلك لفظ بمعانٍ عده ) البأس(المشترك اللفظي فقد ورد لفظ أما عالقة  - 

  .)القعود( - 
الفصل فتجلت ظاهرة التضام واضـحة فـي عالقـة    بالنسة للعالقات السياقية في هذا  - 

خيلـك  ب، لعطف نحو ليأخذوا حذرهم وأسـلحتهم وعالقة ا، اإلضافة نحو رباط الخيل
  . رين واألنصارالمهاج، ورجلك
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  ،موضعاً) 245(كلمة تكررت في ) 57(بلغ عدد األلفاظ الدالة على نتائج الجهاد اإليجابية 
  : وقد تم توزيعها في المجاالت الداللية اآلتية

  . موضعاً) 189(لفظاً تكررت في ) 35(األلفاظ الدالة على النصر  - 
 . موضعاً) 26(لفظاً تكررت في ) 12(األلفاظ الدالة على عوامل النصر  - 

 .مواضع ) 8(ألفاظ تكررت في ) 4(ألفاظ العفو والصفح   - 

 .موضعاً) 14(ألفاظ تكررت في ) 3(ألفاظ األجر والجزاء  - 

 .مواضع ) 8(ألفاظ تكررت في ) 3(     ألفاظ الغنائم      - 

  
  : وتوصلتُ إلى النتائج اآلتية

إنه يدل علـى كثـرة   ، وإن يدل هذا فموضعاً) 136(ومشتقاته في ) صرالن(ورد لفظ  )1
  .وعدهم فيها بالنصر وأعانهم فيها أو ، المواضع التي نصر اهللا فيها المسلمين

  :وقد جاء النصر بمعان عدة
  .الحق للمظلوماالنتقام أي االنتقام من الظالم إلعطاء  –الظفر  –اإلعانة 

هللا في موضعين علماً ألهل المدينة والذين نصروا النبي صـلى ا ) األنصار(ورد لفظ  )2
  .فجرى مجرى األسماء وصار كأنه اسم الحي  ،عليه وسلم غلبت عليهم الصفة

القضاء والحكومة : وقد جاء بمعان عدة، موضعاً) 16(ومشتقاته في ) الفتح(ورد لفظ  )3
بفتح أبواب النصرة : وقد جاء هذا المعنى على عدة وجوه ،إزالة اإلغالق –النُصرة  –
  . االظفر به –بفتح أبواب الغنيمة  –

 –الغُلبـة   –القوة والبـروز  : في القرآن الكريم على معان عدة) يظهره ( ورد لفظ  )4
  التعاون

موضعاً لكونه عامالً من عوامـل  ) 17(ومشتقاته في سياق الجهاد ) الصبر(ورد لفظ  )5
 .االحتمال في القتل –التجلد والثبات : ولقد ورد بمعنيين، الجهاد والقتالالنصر في 

  
  :البحث في العالقات الداللية والسياقيةبالنسبة لنتائج 

  .وكذلك الصبر والثبات، لنصر والفتحوردت عالقة شبه ترادف بين ا - 
   –، غالـب  مغلـوب  –منتصـر  (د عالقة تقابل بين بعض األلفـاظ  أكد البحث وجو - 

منصور ( :وكذلك تقابل في العدد نحو ،)مهزوم  –، منتصر مدبر –، منتصر مغلوب
  . )صابرون –، صابر البونغ –، غالب منصورون –

 ،إذ ورد بمعنيين) النصر(في بعض األلفاظ نحو لفظ  تجلت ظاهرة العموم والخصوص - 
  .)الجزاء ومشتقاته(، وكذلك في لفظ ) أنصار(وكذلك لفظ 
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أما العالقات السياقية في هذا الفصل فقد ظهرت عالقة التضـام نحـو لفـظ جـزاء      - 
ر، ، المهاجرون واألنصاالصديقين والشهداء ، والعطف نحو نصر اهللا والفتح،المحسنين

 .عزروه ونصروه، تعفوا وتصفحوا

  
، موضـعاً ) 114(لفظاً تكررت في ) 59(بلغ عدد األلفاظ الدالة على نتائج الجهاد السلبية نحو 

  : وقد توزعتها المجاالت الداللية اآلتية
  .موضعاً) 22(لفظاً تكررت في ) 13( األلفاظ الدالة على الهزيمة - 
  .موضعاً) 19(لفظاً تكررت في ) 12(أللفاظ الدالة على الهالك والموت ا - 
  .موضعاً) 37(لفظاً تكررت في ) 15(لصلب الدالة على القتل والذبح وا ظاأللفا - 
  .موضعاً) 21(ألفاظ تكررت في ) 8( لفاظ الدالة على العقاب والعذاباأل - 
  .عاًموض) 15(لفظاً تكررت في ) 11( األلفاظ الدالة على األسر - 

  
  : إلى النتائج اآلتية وتوصلتُ

 وأن أكثرها ،موضعاً فقط) 114(ألفاظ هذه المجموعات أقل شيوعاً حيث تكررت في   )1
  .    موضعاً ) 37(فظاً تكررت في ل) 15(شيوعاً ألفاظ القتل والذبح 

ث على وجود بعض العالقات فقد أكد البح ةالداللية والسياقي تأما بالنسبة لنتائج العالقا )2
  :التالية

  .مدبرين، القتل والذبح –الفرار : قة شبة الترادف بين بعض األلفاظوجود عال - 
، وعالقة التقابل في العـدد  مهزوم –، منتصر مغلوب –غالب : أما عالقة التضاد نحو - 

  .أسرى –بين أسير 
  .حو بعض األلفاظ بين القتل والذبحتجلت عالقة العموم والخصوص واضحة ن - 
  .)قتل(وكذلك لفظ ) الهالك(في لفظ معنى وجود عالقة تعدد ال - 
، جزاء الظـالمين  –جلت ظاهرة التضام في ضرب الرقاب فت  :أما العالقات السياقية - 

  ......، فيقتل أو يغلب ، فخذوهم واحصروهم عطف في الموت أو القتلوال
  

مادة كـل   ، حيث بين هذا الكشافبألفاظ الجهاد في القرآن الكريم ثم قدم البحث كشافاً معجمياً
 . ومكان وروده في هذا البحث، العام لفظ ومجاله الداللي
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  مكان وردوه  المجال الداللي  اللفظ  المادة
  

  ر.ج.أ
  

  ذ.خ.أ
  

  ر.س.أ

  )حرف الهمزة(
  أجر

  
  خذوهم
  

  أسيراً
  أسرى
  أساري
  يأسرون

  
  األجر والجزاء

  
  األسر

  
//  
//  
//  
//  

  
104  
  
135  
  
140  

  

138  
138  
139  

  
  

  س.أ.ب
  

  ر.د.ب
  

  ث.ع.ب

  )حرف الباء(
  

  البأس
  بأس
  بدر
  

  انبعاثهم

  
  

  مرادفاً الجهاد
  العذاب والعقاب

  من أسماء الغزوات
  

  الخروج للجهاد

  
  
18-19  

136  
41  
  
59  

  
  ر.ب.ت

  )حرف التاء(
  تتبيرا
  يثبروا

  
  الهالك والموت

//  

  
120  
120  
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  مكان وروده  ليالمجال الدال  اللفظ  المادة
  
  

  ت.ب.ث
  
  

  ت.ب.ث
  

  
  ن.خ.ث

  
  

  ل.ق.ث
  

  ل.ق.ث

  )حرف الثاء(
  
  ثبات
  يثبت
  ثبِت
  اثبتوا
  يثبتوك
  

  أثخنتموهم
  يثخن
  
  ثقاالً
  

  أثاقلتم

  
  

  صور الخروج للجهاد
  عوامل النصر

//  
//  

  األسر
  

  القتل والذبح
//  
  

  صور الخروج للجهاد
  
//  

  
  
62-63  

98  
99  
99  
141  
  
124-125  

125  
  
61  
  
61-62  

  
  ى. ز. ج

  
  
  

  ع. م. ج
  
  
  

  د. ن. ج
  
  

  د. هـ. ج
  
  
  

  

  )حرف الجيم(
  يجزى
  جزاء
  جزى

  
  الجمع

  الجمعان
  جميعاً
  
  جنّد
  جنود

  
  جهاد

  المجاهدون
  جاهد
  يجاهد
  جاهد

  
  األجر و الجزاء
  العقاب والعذاب

//  
  

  األطراف المتقاتلة
//  

  صور الخروج إلى الجهاد
  

  األطراف المتقاتلة
//  
  

  رب والقتالمرادفاً للح
//  
//  
//  
//  

  
105  
136  
136  
  
34  
34  
63  
  
30  
30  
  
10  
10-11  

11  
12  
12  
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  مكان المورد  المعجم الداللي  اللفظ  المادة
  

  ب.ر.ح
  
  
  

  ض.ر.ح
  ف.ر.ح

  
  ب.ز.ح

  
  
  

  ر.ش.ح

  )حرف الحاء(
  الحرب
  حارب

  يحاربون
  

  حرض
  متحرفاً
  

  حزب
  حزبين

  األحزاب
  
  حشر

  
  مرادفاً للجهاد

//  
//  
  
  لجهادأسباب ا

  أسلوب خداع العدو
  

  المتقاتلين
//  
//  
  

  الخروج إلى الجهاد

  
13  
14  
14  
  
25  
72  
  
32  
32  
33  
  
60  

  
  ر.ص.ح

  
  

  ن.ن.ح
  

  ذ.و.ح
  

  ز.و.ح

  
  أحصرتم

  احصروا -احصروهم 
  
  حنين
  

  نستحوذ
  

  متحيزا

  
  األسر
//  
  

  من أسماء الغزوات
  

  النصر
  

  أسلوب خداع العدو

  
140  
140  
  
42  
  
90  
  
73  
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  مكان ورودها  المجال الداللي  فظالل  المادة
  

  ج.ر.خ
  
  
  
  

  ف.ف.خ
  

  ف.ل.خ
  
  
  
  
  

  ل.ي.خ

  )حرف الخاء(
  الخروج
  خرج

  يخرجن -تخرجوا 
  اخرجوا

  
  خفافاً
  

  المخلفون
  الخالفين
  الخوالف
  خلفوا
  يتخلفوا
  

  الخيل

  
  الخروج للجهاد

//  
//  
//  
  

  صور الخروج إلى الجهاد
  

  التخلف عن الجهاد
//  
//  
//  
//  
  

  دأدوات الجها

  
56  
56  
56  
57  
  
60  
  
65  
66  
66  
67  
67  
  
52-53  

  
  ر.ب.د

  
  ع.ف.د

  )حرف الدال(
  مدبرين
  

  دفْع 
  ادفعوا

  
  الهزيمة

  
  )الحماية(أسباب الجهاد 

  
109-110  

  
27  
27  

  
  ح.ب.ذ

  )حرف الذال(
  يذبح

  
الذبح (النتائج السلبية 
  )والصلب

  
129  
  

  
  ح.م.ر
  ن.ك.ر

  )حرف الراء(
  رماحكم
  ركن

  
  أدوات الجهاد

  طراف المتقاتلةاأل
  

  
48-49  

31  

  
  ف.ح.ز

  )حرف الزاي(
  زحفاً

  
  صور الخروج للجهاد

  
62  
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  مكان ورودها  المجال الداللي  اللفظ  المادة
  

  غ.ب.س
  

  د.ر.س
  

  ل.ب.ر.س
  

  ح.ل.س

  )حرف السين(
  سابغات

  
  السرد
  

  سرابيل
  

  أسلحة

  
صفات (أدوات الجهاد 
  )الدرع
//  
  

  أدوات الجهاد
  

  أدوات الجهاد

  
50  
  
52  
  
50-51  

  
46-47  

  
  د.ش

  
  ك.و.ش

  
  د.هـ.ش

  )حرف الشين(
  شدوا
  

  الشوكة
  

  الشهداء

  
  األسر
  

  أدوات الجهاد
  

  األجر والجزاء

  
142  
  
48  
  
105-106  

  
  ر.ب.ص

  
  
  
  
  
  
  
  د.د.ص

  
  

  ح.ف.ص
  

  ب.ل.ص

  )حرف الصاد(
  الصبر
  صابرة

  صابرون
  صبر

  تصبروا
  اصبروا
  صابروا

  
  صدوكم
  يصدون

  
  )اصفحوا(اصفح 

  
  يصلبوا

  
  مل النصرعوا

//  
//  
//  
//  
//  
//  
  

  أسباب الجهاد
//  
  

  العفو والصفح
  

  القتل والذبح والصلب

  
95  
96  
96  
97  
97  
97  
97  
  
28  
28  
  
102  

  
141  
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  مكان ورودها  المجال الداللي  اللفظ  المادة
  

  ب.ر.ض
  )حرف الضاد(

  )الرقاب(ضرب 
  

  القتل والذبح
  
126  

  
  ف.و.ط

  

  )حرف الطاء(
  طائفة
  طائفتان

  
  ة المتقاتلةالطائف

//  

  
35  
35  

  
  ر.هـ.ظ

  )حرف الظاء(
  ظاهرين
  يظهروا
  يظهره

  
  النصر

//  
//  

  
90  
91  
91  

  
  ا.د.ع

  
  
  

  د.د.ع
  د.ع

  
  

  و.د.ع
  

  ب.ذ.ع
  
  
  

  ر.ذ.ع
  
  

  ر.ز.ع
  

  ر.س.ع
  

  ا.ف.ع

  )حرف العين(
  اعتدى
  تعتدوا
  اعتدوا
  
  عدة
  أعدوا
  أعدوا
  

  العاديات
  

  العذاب
  نعذب
  تُعذب
  

  المعذرون
  يعتذروا -يعتذرون 

  
  عزروه
  تعزروه
  العسره
  العافين
  عفا
  أعفوا

  
  أسباب الجهاد

//  
//  
  

  اإلعداد للجهاد
//  
//  

  
  صفات الخيل

  
  العقاب والعذاب

//  
//  
  

  االعتذار عن الجهاد
//  
  

  النصر
  

  العفو والصفح
//  
//  
//  

  
24  
25  
25  
  
45  
46  
46  
  
53  
  
134-135  

135  
135  
  
69  
70  
  
86  
86  
43  
101  
102  
102  
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  مكان ورودها  المجال الداللي  اللفظ  لمادةا
  عاقب  ب.ق.ع

  عاقبوا
  عوقب

  العقاب والعذاب
//  
//  

133  
134  
134  

  
  ا.ز.غ

  
  ب.ل.غ

  
  
  
  
  

  ب.ل.غ
  
  
  
  
  

  ظ.ل.غ
  
  

  م.ن.غ
  
  

  ر.و.غ

  )حرف الغين(
  غزى
  

  غالب
  غالبون
  غلب
  يغلب

  سيغلبون
  

  غلبِهم
  مغلوب
  غُلبت
  يغلبون
  ستغلبون

  
  غلظة
  اغلظ
  
  مغانم
  غنمتم
  

  المغيرات

  
  مرادف للجهاد

  
  النصر

//  
//  
//  
//  
  

  الهزيمة
//  
//  
//  
//  
  

  عوامل النصر
//  
  

  الغنائم
//  
  

  صفات الخيل

  
20  
  
87  
87  
88  
88  
88  
  
113  
113  
113  
113  
114  
  
99  
100  
  
107  
108  
  
44-45  
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  مكان ورودها  المجال الداللي  اللفظ  المادة
  

  ى.أ.ف
  
  

  ح.ت.ف
  

  
  

  
  ق.ر.ف

  
  
  
  ر.ف

  )حرف الفاء(
  فئة

  فئتين - فئتان 
  
  الفتح
  فتحنا

  استفتحوا
  تستفتحوا

  
  الفرقان
  فريق
  فريقان
  

  الفرار
  فررتم

  
  المقاتلين

//  
  

  النصر
//  
//  
//  

  
  من أسماء الغزوات

  المقاتلين
  

نتائج الجهاد السلبية 
  )الهزيمة(

//  

  
26  
26  
  
84  
84  
85  
85  
  
41  
37  
37-38  

  
114  
114  

  
  ل.ت.ق

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  ل.ت.ق

  )رف القافح(
  قتل
  يقتل
  اقتلوا
  قتل
  يقتل
  تقتيال
  يقتلون
  سنقتل
  قتلوا
  يقتلوا

  
  القتال
  قاتل
  يقاتل
  قوتل

  يقاتلون
  قاتل

  
  القتل والذبح والصلب

//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
  

  من األلفاظ المرادفة للجهاد
//  
//  
//  
//  
//  

  
125  
126  
126  
126  
127  
127  
127  
128  
128  
128  
  
15  
16  
16  
17  
17  
17  
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  مكان ورودها  المجال الداللي  اللفظ  المادة
  ى.ض.ق

  
  د.ع.ق

  قضى
  القاعدين
  القعود
  مقعدهم
  قعد

  اقعدوا

  الهالك والموت
  التخلف عن الجهاد

//  
//  
//  
//  

123  
67  
68  
68  
68  
68  

  89-88  النصر  قاهرون  ر.هـ.ق
  

  س.ب.ل
  ى.ق.ل

  )حرف الالم(
  لبوس
  لقيتم
  التقى

  
  أدوات الجهاد
  للقاء العدو للقتا

//  

  
51-52  

20  
21  

  
  ت.و.م

  )حرف الميم(
  الموت
  أموات

  متم -ماتوا 

  
  الهالك والموت

//  
//  

  
121  
121  
122  

  
  ب.ح.ن
  ر.ص.ن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )حرف النون(
  نحبه
  النصر
  ناصر

  ناصرين
  منصوراً

  المنصورون
  أنصار
  نصير
  نصر

  استنصر
  ينصر
  انصر

  تنصرون - ينصرون 
  منتصر

  منتصرين
  انتصر

  ينتصران

  
  الك والموتاله

  النصر
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

  
123  
77  
77  
78  
78  
78  
79  
78  
79  
80  
80  
80  
81  
81  
81  
82  
82  
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  مكان ورودها  المجال الداللي  اللفظ  المادة
  ر.ف.ن

  
  
  

  ر.ف.ن

  تنصرون - تنتصران 
  ينتصرون
  انتصر

  تناصرون
  نفر

  تنفروا - ينفروا 
  انفروا
  األنفال

  النصر
//  
//  
//  

  الخروج للجهاد
//  
//  

  الغنائم

82  
82  
82  
83  
57  
58  
58  
108-109  

  
  ق.ث.و

  
  ى.ر.و

  
  ر.ز.و

  
  ع.ز.و

  
  ى.ل.و

  )حرف الواو(
  الوثاق
  

  الموريات
  

  أوزار
  

  يوزعون
  
  ولى
  تولوا
  يولوا

  
  األسر
  

  صفات الخيل
  

  أدوات الجهاد
  

  األسر
  

  الهزيمة
//  
//  

  
141  
  
54  
  
47  
  

141  
  

115  
115  
116  

  
  م.ز.هـ

  
  
  

  ك.ل.هـ

  )حرف الهاء(
  هزموهم
  مهزوم
  سيهزم
  
  مهلك
  التهلكة
  هلك
  يهلك
  

  
  النصر
  الهزيمة

//  
  

  الهالك والموت
//  
//  
//  
  

  
89  

112  
112  
  

118  
118  
119  
119  
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        املصادر واملراجعاملصادر واملراجعاملصادر واملراجعاملصادر واملراجع
�.א�
�	ن�א����מ� • �

  :"محمد إسماعيل" إبراهيم -1
  .ت.د، ط.د، ةالقاهر –معجم األلفاظ واألعالم القرآنية، دار الفكر العربي  •
  :"عز الدين أبو الحسن علي بن محمد" ابن األثير -2
، ط.بيـروت، د  -النهاية، تحقيق طاهر أحمد الزاوي وآخرين، المكتبة العلميـة   •

  .م1965
  :"أبوالحسن سعيد بن مسعدة" األخفش األوسط -3
، 1القـاهرة، ط  - هدى محمود قراعة، مكتبة الخـانجي . معاني القرآن، تحقيق د •

  .م1990=  هـ1411
  :"أبو منصور محمد بن أحمد" األزهري -4
، ط.القـاهرة، د  - تهذيب اللغة، تحقيق عبد السالم هارون، المؤسسة المصـرية  •

 .م 1964

  :"ميمون بن قيس" األعشى -5
، 1بيـروت، ط  -يوسف شكري سـرحان، دار الجبـل   . ديوان األعشى، شرح د •

 .م1992= هـ 1412

  ": دين محمودأبو الفضل شهاب ال"األلوسي  -6
، ط.د، لبنان، بيروت –دار الفكر ، روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني •

 .ت.د

 :"إبراهيم" أنيس -7
  .م1980، 4ط، القاهرة -مكتبة األنجلو المصرية، األلفاظ داللة •
  .م1995، 9ط، القاهرة -مكتبة األنجلو المصرية، العربية في اللهجات •
 :أولمان -8
 ،ط.د ،مكتبـة الشـباب  ، كمال بشـر . د ه وعلق عليهترجم، ي اللغةدور الكلمة ف •

 .م1992
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 :بالمر -9
 - مكتبـة دار العروبـة  ، محمود جمعـة  خالد. ترجمة د، مدخل إلى علم الداللة •

 .م1997، 1ط، الكويت

  :"أبوعبداهللا محمد بن إسماعيل بن المغيرة" البخاري -10
  .ت.د، ط.بيت األفكار الدولية، دصحيح البخاري، اعتنى به أبو صهيب الكرمي،  •
  ":كمال" بشر  -11
    . م1999، ط.د، القاهرة  –دار المعارف ) القسم الثاني(دراسات في علم اللغة  •

  :"برهان الدين أبي الحسن" اعيالبق -12
نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، خرج أحاديثه عبد الرازق غالب المهـدي،   •

  .ت.د، ط.ت، دبيرو -دار الكتب العلمية 
  :"عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم" البغدادي -13  
تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، مكتبة ومطبعة مصـطفى   •

 .م1955= هـ 1375، 2الحلبي، ط

 :"مقاتل بن سليمان"البلخي  -14
، ط.د، هرةالقـا  - تحقيق عبـد اهللا شـحاته   ،ن الكريم األشباه والنظائر في القرآ •

 .م1975

 :"حسام " البنهساوي -15
 ،ط.د ،القاهرة - المشرق،  مكتبة زهران، ة الحديثةعلم الداللة والنظريات الداللي •

  .م2006
  :"القاضي ناصر الدين"البيضاوي  -16
، 1بيـروت، لبنـان، ط   -أنوار التنزيل وأسرار التأويـل، دار الكتـب العلميـة     •

  .م1988= هـ 1408
  :"بوزكريا بن يحي عليأ"التبريزي -17
ط، .شرح القصائد العشر، علق عليه السيد محمد خضر، مكتبة الثقافة الدينيـة، د  •

  .ت.د
 :"تقي الدين"ابن تيمة  -18
، بيـروت  -دار الكتـب العلميـة  ، يرةعبد الرحمن عم. تحقيق د، التفسير الكبير •

 .ت. د ط،.د،لبنان
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 :"عبد الرحمن "الثعالبي  -19
دار ، محمد العمـاري اإلدريسـي   يتحقيق أب، تفسير القرآن لحسان فيالجواهر ا •

  .م1996 =هـ 1416، 1ط ،لبنان  ،بيروت  –الكتب العلمية 
  :"أبو بكر جابر" الجزائري -20
= هــ   1423، 1ط، دمنهـور  -مكتبة لينـة  ، أسر التفاسير لكالم العلي الكبير •

  .م2002
  :"أبو نصر إسماعيل بن حماد" الجوهري -21
مسمى تاج اهللا وصحاح العربية، تحقيق شـهاب الـدين أبـوعمر، دار    الصحاح ال •

  .م1998= هـ 1418، ط.العرب، د
  :"محمد محمود" حجازي -22
  .م1969=  1389، 6التفسير الواضح، دار التفسير، ط •
  :"كريم زكي" حسام الدين -23
 .م1980، ط.القاهرة، د -التحليل الداللي إجراءاته ومناهجه، دار غريب للطباعة  •

 :"تمام " حسان -24
  .م1990، ط.د، القاهرة -المصرية  مكتبة األنجلو، ج البحث في اللغةمناه •
  .م  1998= ه 1418، 3ط، القاهرة – عالم الكتب، ربية معناها ومبناهااللغة الع •
 :"محمد" حماد -25
 .م1998 ،ط.د ،القاهرة - دار الثقافة العربية، ير الدالليمدخل إلى التفك •

  "أحمد" وي الحمال -26
بيروت  –دار الفكر العربي ، شرح حجر عاصي، شذا العرف في فن الصرف •

  .م1999،  1ط، 
  ":محمد بن يوسف " أبو حيان  -27
الشيخ علي محمد عوض،  –البحر المحيط، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود  •

  .م2001=هـ 1422، 1بيروت، لبنان، ط -دار الكتب العلمية 
  :"أبو عبداهللا الحسيني بن أحمد" ابن خالويه -28
 -الحجة في القراءات السبع، تحقيق أحمد فريد المزيـوي، دار الكتـب العلميـة     •

 .م1999= هـ 1420، 2بيروت، ط
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  :"نالدي محيي" الدرويش -29
= هــ  1415، 4سورية، ط -إعراب القرآن الكريم وبيانه، دار اإلرشاد، حمص •

  .م1994
 :"محمد منير"الدمشقي  -30
، دار الصحابة للتـراث ، محمد عبد المعطي. علق عليه د، وس غريب القرآنقام •

  .م1995=1915، 1ط
  :"فخر الدين محمد عمر بن الحسين" الرازي -31
 =هـ 1401، 1بيروت، لبنان، ط -التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، دار الفكر  •

  .م1981 
  :"اإلمام محمد بن أبي بكر" الرازي -32
 .م1987،ط.بيروت، د -بة لبنان مكت، مختار الصحاح  •

  :"أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل"  الراغب األصفهاني  -33
، ط.بيروت، لبنـان، د  -معجم مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق نديم مرعشلي، دار الفكر

  .ت.د
  :"وهبة"الزحيلي  -34
وت، لبنان، بير -التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دار الفكر المعاصر •

  .ت.د، ط.د
 :"بدر الدين محمد بن عبد اهللا"الزركشي  -35
 ،ط.د ،بيروت - دار المعرفة، قيق محمد أبو الفضلتح، البرهان في علوم القرآن •

 .ت.د

  :"أبو القاسم جاد اهللا محمد بن عمر" ريالزمخش -36
  .م1992=هـ 1412، 1بيروت، ط -أساس البالغة، دار هاور  •
لتنزيل وعيون األخبار في وجوه التأويل، تحقيق محمد الكشاف عن حقائق ا •

.                                                                          م1972= هـ 1392الصادق قمحاوي، الطبعة األخيرة، 

 :"السيد" سابق -37
 .ت. د، ط. د، مكتبة المسلم، فقه السنة •
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  :"صرالرحمن بن نا عبد"السعدي   -38
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنام، تحقيق عبد الرحمن بن معالّ اللويحق،  •

  .م2000=هـ 1421، 1مؤسسة الرسالة، ط
 : "محمود" السعران - 39
  .م1962، ط.د، اإلسكندرية -دار المعارف، )لقارئ العربي لمة مقد( علم اللغة  •
  :"محمد بن محمد المعماري" أبو السعود -40
بيروت، لبنـان،   -العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، دار إحياء التراث إرشاد •

  .م1994= هـ 1414، 4ط
 :"صادق عبد اهللا"أبو سليمان  -41
 =هــ  1426، 4ط، فلسـطين  ،غـزة   -دار المقداد ، لغة العربيةالتثقيف في ال •

 . م2006

 :"أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر" يهوسيب -42
، 3ط، القـاهرة  –مكتبـة الخـانجي   ، عبـد السـالم هـارون   تحقيـق   ،الكتاب •

  .م 1988=ه1408
  :"الحافظ جالل الدين عبد الرحمن"السيوطي -43
= هــ  1424،  ط.بيروت، لبنان، د -اإلتقان في علوم القرآن، دار الكتب العلمية •

 .م2003

 طهران، دار الكتب العراقيـة،  -الدر المنثور في التفسير بالمأثور، مكتبة جعفري •
  .ت.د،  ط.د
 .ت.د، ط.المزهر في علوم اللغة، تحقيق محمد أبو الفضل وآخرون، دار الفكر، د •

معترك األقران في إعجاز القرآن، طبعه وصححه أحمد شمس الدين، دار الكتـب   •
  .م1988= هـ 1408، 1بيروت، لبنان، ط  -العلمية

 :"محمد عبد الرحمن بن صالح"لشايع ا -44
، 1ط، الريـاض  -مكتبة العبيكان، ر القرآن الكريمفي تفسيالفروق اللغوية وأثرها  •

 .م1993 =هـ 1414
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  :"عنترة" ابن شداد -45
، 2بيـروت، ط  -شرح ديوان عنتر، تعليق عباس إبراهيم، دار الفكـر العربـي   •

 .م1998

 :"محمد بن علي بن محمد"الشوكاني  -46
، 1ط، دار الخيـر ، من علم التفسـير اوية الجامع بين فني الرواية والرفتح القدير  •

  .م1992 = م1413
 :"أبو إسحاق" الشيرازي -47
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 :"أبو بكر محمد بن عبد اهللا"ابن العربي  -53
، لبنـان ، بيـروت  - دار الكتب العلمية، د القادر عطاتحقيق محمد عب ، أحكام القرآن
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 .م1984= هـ 1404، 1الدوحة، ط

  :"هاء الدين عبد اهللاب"ابن عقيل  -56
المكتبة ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك •
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محمد حامد عثمـان،  . محمد إبراهيم الحفناوي، د. الجامع ألحكام القرآن، تحقيق د •

 .م1996= هـ 1416، 2القاهرة، ط -دار الحديث 
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  :"صديق بن حسن بن علي الحسيني" القنوجي -69
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199 
 

  :"الحافظ عماد الدين إسماعيل" ابن كثير -71
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  .م2000= هـ 1421
، 2تحقيق أحمد عبد الرازق البكـري، دار السـالم، ط  ، مختصر تفسير ابن كثير  •

  .م2001= هـ 1421
 :"أحمد  نعيم" الكراعين -72
، 1ط، لبنـان ، بيـروت  - المؤسسة الجامعيـة ، ظرية والتطبيقعلم الداللة بين الن •

  .م1993
  :"الحسن علي بن محمد بن حبيب أبو" الماوردي -73
النكت والعيون، راجعه وعلق عليه السيد بن عبد المقصود عبد الرحيم، دار الكتب  •

  .ت.د، ط.بيروت، لبنان، د -العلمية، مؤسسة الكتب الثقافية 
  :مجمع اللغة العربية -74
إستانبول  -رون، المكتبة اإلسالمية المعجم الوسيط، أخرجه إبراهيم مصطفى وآخ •

  .م1960= هـ 1380، ط.تركيا، د، 
 .م1989= هـ 1409، ط.معجم ألفاظ القرآن الكريم، د •

 :"المثنى عبد الفتاح"محمود  -75
  .م2008 =هـ 1429، 1ط، دار وائل، القرآني نظرية السياق •
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بيروت، لبنـان، ط   -لسان العرب، تحقيق علي شيري، دار إحياء التراث العربي  •

 .م1992= هـ 1412، 5

  :"أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل"النحاس -78
  .م1988= هـ 1409،ظ،إعراب القرآن، تحقيق زهير غازي زاهد، د •
  :"اهللا بن محمد أبو البركات عبد" سفيالن -79
 -تفسير القرآن الجليل المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل، دار الكتاب العربي •

  .م1942، ط.بيروت، لبنان، د
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 .هـ1415

   :"بن أحمد عبد الجبار"الهمذاني  -81
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 )رسالة ماجستري(، "زياد يوسف" :أبو يوسف

، كليـة دار العلـوم  ، دراسة داللية، ألفاظ الحياة االجتماعية في مقدمة ابن خلدون •
 .م1991، د محمد حسن عبد العزيز.إشراف أ، جامعة القاهرة
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Abstract 

 
The gracious Quran is full of wonderful merits.  You can find it scientific 

symposia, linguistic encyclopedia and a grammarian instructor for who 

wants to regulate his tongue, Therefore, I intended to move toward the 

Quran text to search a subject that I was interested in during my higher 

study in Al Azhar University in Gaza, namely, the semantic science.  This 

branch of science constitutes the most important one of the language, as 

well as the thoughtful massage it carries. 

 The importance of the study: 

It deservers mentioning that this research "Jihad terms in the gracious 

Quran", investigates the terms' semantic.  At the same time, it points out 

the semantic relations among these terms according to the semantic field 

theory they belong to.  This theory is being considered a turning point in 

modern linguistics, while language in dictionaries used to be scattered 

words with no semantic connection.  Thus, this study is solely a semantic 

one which doesn't tackle phonology, syntax, or morphology. 

Approach of study: 

The researcher will follow the qualitative method that will be the base for 

a contextual – comparative study.  This aims at indicating the semantic 

differences of the Jihad terms in the Quran.  Al Jihad term statistics will 

be included comprehensively. 

Section of study:  

In the preface, the researcher defines some basic terms in the study and 

she inserts a definition of Al Jihad since it is the linguistic environment 

encompasses the study. 

Chapter one: terms synonym to Al Jihad and which prepare for it or set 

off the start of it. 

Chapter tow: positive result of AL Jihad. 
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Chapter three: negative results of Jihad. 

Chapter four: the semantic – contextual relations among such as 

equivalence, contrast, generic and specific variety of meaning. 

Conclusion: it involves a list of the most important findings. 

Glossary: it involves Al Jihad terms of the Quran appeared in the four 

chapters. 
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