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  المفردة القرآنیة
  بین الجذر اللغوي والمعنى القرآني

  
  *األستاذ المساعد الدكتور حسین محیسن ختالن البكري

  
  :المقدمة

الق䈞䈞رآن الك䈞䈞ریم كت䈞䈞اب تش䈞䈞ریع وھدای䈞䈞ة،وھو دس䈞䈞تور اإلس䈞䈞الم والمص䈞䈞در األول للش䈞䈞ریعة اإلس䈞䈞المیة   
  .السمحة یلیھ الحدیث الشریف

العرب على أن یأتوا بمثل䈞ھ ول䈞و ك䈞ان بعض䈞ھم ل䈞بعض ظھی䈞را،       إنھ كتاب اهللا المعجز بنظمھ تحدى 
وھو أعلى نص في الفصاحة ال یدانیھ أي نص آخر، وعلیھ اعتم䈞ده النحوی䈞ون ف䈞ي وض䈞ع قواع䈞د      

إنھ الكتاب المعجز لغوی䈞ًا، وبالغی䈞ًا، وأس䈞لوبیًا، وعلمی䈞ا، فاإلعج䈞از      . اللغة فعدوه الشاھد األول لھم
، واختیار االصوات في بناء المفردة، وترتیبھا ترتیبًا مدھش䈞ًا  اللغوي یتجلى في تراكیبھ ومفرداتھ

ف䈞الفرق ف䈞ي المعن䈞ى ب䈞ّین     ) تث䈞اقلتم (فأص䈞لھا  ) اث䈞اقلتم (كما في المف䈞ردة  ...  معبرًا عن المعنى المراد
بینھما إذ أدغمت التاء في الثاء وشددت الثاء، وزیدت الھمزة، وھي تدل على التباطؤ والتحام䈞ل،  

ما یكون بذلك الجسم المتثاقل یرفعھ الرافعون ف䈞ي جھ䈞د فیس䈞قط ف䈞ي أی䈞دیھم ف䈞ي       والثقل، وھو أشبھ 
  ).تثاقلتم(بینما ال نجد مثل ھذا مع ... ثقل، فأنت تحس بالحركة البطیئة

كم䈞ا إنن䈞ا نلم䈞س مع䈞اني جدی䈞دة ج䈞اء بھ䈞ا الق䈞رآن الك䈞ریم وھ䈞ي ف䈞ي حقیقتھ䈞ا مع䈞اٍن لمف䈞ردات جاھلی䈞䈞ة               
المف䈞ردة القرآنی䈞ة ب䈞ین الج䈞ذر اللغ䈞وي والمعن䈞ى       (الموس䈞وم ب䈞ـ  وعلى ھ䈞ذا ج䈞اء بحثن䈞ا    . متطورة داللیًا

: جرس المف䈞ردة وظلھ䈞ا وتناولن䈞ا فی䈞ھ أمثل䈞ة لس䈞بع مف䈞ردات ھ䈞ي        : وتضمن مبحثین، األول) القرآني
: والمبح䈞䈞ث الث䈞䈞اني . اّث䈞䈞اقلتم، واّدارأت䈞䈞م، وُی䈞䈞َدعُّوَن، وَیْص䈞䈞َطِرخون، والص䈞䈞َّاّخة، والحاق䈞䈞َّّة، والقاِرع䈞䈞ة   

لي للمف䈞䈞ردة، وفی䈞䈞ھ أمثل䈞䈞ة م䈞䈞ن الكلم䈞䈞ات اإلس䈞䈞المیة كالص䈞䈞َّالة، والزَّك䈞䈞اة،       درس䈞䈞نا فی䈞䈞ھ التط䈞䈞ور ال䈞䈞دال   
ث䈞䈞م خ䈞䈞تم البح䈞䈞ث بالنت䈞䈞ائج الت䈞䈞ي . والص䈞䈞َّوم، والَح䈞䈞ج، والُفس䈞䈞ق ومش䈞䈞تقاتھ، والُكْف䈞䈞ر ومش䈞䈞تقاتھ، والت䈞䈞َّیمُّم 

  .توصلنا إلیھا ومن ثم مصادر البحث ومراجعھ
  .ن حسناتي إّنھ سمیع مجیبأرجو اهللا تعالى أن یتقبل مني ھذا العمل ویجعلھ في میزا

                                                 
 .جامعة بغداد -كلیة التربیة للبنات  *
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  المبحث األول
  جرس المفردة وظلھا

َس䈞䈞䈞ِمعُت َج䈞䈞䈞ْرَس الطی䈞䈞䈞ِر،إذا س䈞䈞䈞معت ص䈞䈞䈞وت  : الَج䈞䈞䈞ْرُس ـ بف䈞䈞䈞تح الج䈞䈞䈞یم وكس䈞䈞䈞رھا الص䈞䈞䈞وت، یق䈞䈞䈞ال       
  .)٢()َفَیسمعوَن َجْرَس طیِر الجّنِة(، ومنھ ما جاء في الحدیث الشریف )١(مناقیرھا

والّرخاوة، والجھر والھمس، وما إلى ذلك وعلیھ وجرس المفردة صوت حروفھا من حیث الشّدة 
فإنَّ ھذا المبح䈞ث یتن䈞اول أص䈞وات المف䈞ردة القرآنی䈞ة وم䈞ا ت䈞دل علی䈞ھ م䈞ن مع䈞ان، أي یتن䈞اول ترتی䈞ب             
اص䈞䈞وات المف䈞䈞ردة، فھ䈞䈞ي بھ䈞䈞ذا الترتی䈞䈞ب الخ䈞䈞اص ت䈞䈞وحي بمعناھ䈞䈞ا قب䈞䈞ل أن ی䈞䈞وحي م䈞䈞دلولھا اللغ䈞䈞وي        

  .)٣(علیھا
  :)٤(رئیسة ھي وقد امتازت المفردة القرآنیة بثالث میزات

 .جمال وقعھا في السمع .١
 .اتساقھا الشامل في المعنى .٢
  .اتساع دالالتھا لما ال یتسع لھ عادًة دالالت الكلمات األخرى .٣

: وھذه المیزات ال نجدھا مجتمعة في كالم البش䈞ر، ب䈞ل نج䈞د بعض䈞ھا ف䈞ي ك䈞الم البلغ䈞اء، والفص䈞حاء        
تم䈞ع مع䈞ًا وبص䈞ورة مّط䈞ردة ال تتخل䈞ف وال      أّما تج(، والجاحظ، والمتنبي )علیھ السالم(اإلمام علي 

  . )٥()تشذ فذلك ما لم یتوافر إال في القرآن
ی䈞ا أیُّھ䈞ا ال䈞ذین آمن䈞وا م䈞اَلُكم ِإذا قی䈞َل لُك䈞م        : (في قولھ تع䈞الى  )اثَّاَقلُتم(ومن األمثلة على ذلك المفردة 

  )٣٨: سورة التوبة) (انفروا في سبیِل اهللا اّثاَقلتم إلى األرض
فأدغم䈞ت الت䈞اء ف䈞ي الث䈞اء لت䈞داني      ) َتباط䈞أتم (بمعن䈞ى  ) َثَق䈞لَ (َتثاَقلتم من الج䈞ذر الثالث䈞ي   ) اثاقلتم(أصل 

والت䈞䈞اء ص䈞䈞وت ش䈞䈞دید، والث䈞䈞اء ص䈞䈞وت . مخرجیھم䈞䈞ا، وج䈞䈞يء ب䈞䈞الھمزة للتوص䈞䈞ل إل䈞䈞ى النط䈞䈞ق بالس䈞䈞اكن
  .)٦(مھموس وھي من أصوات النفث

والتثاق䈞䈞ل م䈞䈞ن  :(خلی䈞䈞لوت䈞䈞دل المف䈞䈞ردة بمقاطعھ䈞䈞ا األربع䈞䈞ة عل䈞䈞ى التثاقل،والتب䈞䈞اطؤ، والتحام䈞䈞ل، ق䈞䈞ال ال   
  .)٧()ألطأّنھ وطء المتثاقل: التباطؤ والتحامل  في الوطء، یقال

  :والمقاطع ھي
  س ع س+س ع س+ س ع ع+ س ع س

  طویل       طویل         طویل     طویل
  مغلق        مفتوح        مغلق      مغلق
  ء ــِ ث       ث ــً         ق ــَ ل    ت ـُ م

ج䈞اء ف䈞ي التعبی䈞ر    . وصورة أدائھا توحي بالمعنى قب䈞ل أن ی䈞رد م䈞ن المعجم䈞ات    ) اّثاقلتم(إنَّ المفردة 
وص䈞ورة أدائھ䈞ا أوح䈞ت إلی䈞ك ب䈞المعنى قب䈞ل أن       ) اّث䈞اقلتم (فنظام األصوات للفظ䈞ة  : (الفني في القرآن

یرد علیك المعنى من جھة المعاجم، أال تالحظ في خیالك ذلك الجسم المتثاقل یرفعھ الرافعون في 
یسقط في أیدیھم في ثقل؟ أال تحس أن البطء في تلفظ الكلمة ذاتھ䈞ا ی䈞وحي بالحرك䈞ة البطیئ䈞ة     جھد ف

  .)٨()التي تكون في المتثاقل
ألننا عندما ننطق ھذه المفردة نش䈞عر بالخف䈞ة والس䈞رعة ف䈞ي     ) تثاقلتم(إنَّ ھذا المعنى ال یحصل مع 

بھ䈞䈞ذه الص䈞䈞ورة م䈞䈞ن اإلدغ䈞䈞ام، ) ماّث䈞䈞اقلت(النط䈞䈞ق م䈞䈞ن دون جھ䈞䈞د ومش䈞䈞ّقة، وعلی䈞䈞ھ ف䈞䈞إنَّ مج䈞䈞يء المف䈞䈞ردة 
ومج䈞䈞يء الھم䈞䈞زة ف䈞䈞ي أولھ䈞䈞ا مقص䈞䈞ود اس䈞䈞تدعاه الس䈞䈞یاق القرآن䈞䈞ي م䈞䈞ع أن كلت䈞䈞ا الص䈞䈞یغتین م䈞䈞ن الج䈞䈞ذر     

                                                 
 .٩٩) جرس(مختار الصحاح : ینظر )١(
 ١/٧٣١وینظر النھایة في غریب الحدیث واألثر . ٩٩:المصدر نفسھ )٢(
 .١٨٠:التعبیر الفني في القرآن: ینظر )٣(
 .١٧٩المرجع نفسھ : ینظر )٤(
 .١٧٩المرجع نفسھ : ینظر )٥(
 ).١/١٨٩سر صناعة اإلعراب : ینظر( ھو إخراج الھواء من بین الثنایا وأسلة اللسان : النفث )٦(
 .٥/١٣٧) ثقل(العین  )٧(
 .١٧٩التعبیر الفني في القرآن  )٨(
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) تث䈞اقلتم (، وكذلك كلتاھما تتألف من أربعة مقاطع صوتیة، ولكن المقطع األول من )ثقل(الثالثي 
  .ثقلطویل مغلق بسبب تشدید الثاء وھو مركز ال) اثاقلتم(قصیر، وھو في 
ثق䈞ال وجھ䈞䈞دا ف䈞䈞ي الحرك䈞ة وتب䈞䈞اطؤًا ھ䈞و ترتی䈞䈞ب اص䈞واتھا ترتیب䈞䈞ًا خاص䈞䈞ًا،     ) اّث䈞䈞اقلتم(إنَّ ال䈞ذي جع䈞䈞ل ل䈞ـ  

فإدغام التاء في الثاء، ثم األلف المدیة، ثم القاف التي ھي صوت شدید، ومجھور، ومس䈞تعل عن䈞د   
اء و الم䈞یم ف䈞ي اآلخ䈞ر    ، ثم الت)٢(وھو ذاتھ عند المحدثین إذ ینطبق انطباقًا قلیال ثم ینفجر )١(القدماء

في ھذا الترتیب العجیب نجد المفردة تؤدي . )٣(التي تنطبق بھا الشفتان ویخرج الھواء من األنف
تؤدي معنى خاصًا، ال تؤدیھا األخرى لو رتبت  أصواتھا المؤثرة بشكل آخر، ورفع تشدید الثاء 

  .الناتج عن اإلدغام
: س䈞ورة البق䈞رة  ) (وِإذ َقَتلُتم َنْفسًا فاّدارأُتم فیھا( : في قولھ تعالى  )اّدارأُتم(ومن المفردات األخرى 

٧٢.(  
. )٥()َدَف䈞ع (بمعن䈞ى  ) َدَرأ(من الجذر الثالث䈞ي   )٤(تدافعتم، وتخاصمتم: بمعنى) َتدارأتم(أصل المفردة 

على االص䈞ل فأدغم䈞ت الت䈞اء ف䈞ي      )٦()فتدارأتم) (رضي اهللا عنھ( وقرأ عبد اهللا بن مسعود. )٥()َدَفع(
ف䈞ي ال䈞دال ، وھم䈞䈞ا مش䈞تركتان ف䈞䈞ي الجھ䈞ر، وزی䈞䈞دت ھم䈞زة الوص䈞ل ف䈞䈞ي أولھ䈞ا للتوص䈞䈞ل إل䈞ى النط䈞䈞ق         

وھي األصل، لما في التشدید من قوة ) تدارأتم(إنَّ ھذه المفردة أقوى َجْرسًا من المفردة . بالساكن
المجھ䈞ورة، ث䈞م الت䈞اء ف䈞المیم الت䈞ي      ثم األلف المدی䈞ة ف䈞الراء الت䈞ي تفی䈞د التك䈞رار، ث䈞م الھم䈞زة الش䈞دیدة،         

  .تنطبق بھا الشفتان عند النطق وخروج الھواء من األنف
، وج䈞䈞اء النط䈞䈞ق بھ䈞䈞ذا البن䈞䈞اء  )ت䈞䈞دارأتم(ك䈞䈞ل ذل䈞䈞ك جع䈞䈞ل المف䈞䈞ردة أق䈞䈞وى جْرس䈞䈞ًا وأش䈞䈞د ف䈞䈞ي النط䈞䈞ق م䈞䈞ن   

ونج䈞د أنَّ كلت䈞ا   . لم䈞ا حص䈞ل المعن䈞ى المقص䈞ود    ) ت䈞دارأتم (لالنسجام مع السیاق القرآني، فلو نطقنا ب䈞ـ 
تتك䈞ون م䈞ن مقط䈞ع طوی䈞ل مغل䈞ق، فطوی䈞ل       ) اّدارأت䈞م (فردتین تتألف من أربعة مقاطع صوتیة، فـ الم

  :مفتوح، فطویل مغلق، فطویل مغلق ورموزھا ھي
  س ع س+ س ع س + س ع ع + س ع س 

  ت ــُ م+ ر ــَ ء + د ــً +ءــِ د 
ق ورموزھ䈞ا  فتتكون من مقطع قصیر، فطویل مفتوح، فطوی䈞ل مغل䈞ق، فطوی䈞ل مغل䈞    ) تدارأتم(أما  

  :ھي
  س ع س+ س ع س + س ع ع + س ع  

  ت ــُ م+ ر ــَ ء + د ــً + ت ـَ 
بس䈞䈞بب ) اّدارأت䈞䈞م( ص䈞䈞ار مقطع䈞䈞ًا ط䈞䈞ویًال مغلق䈞䈞ًا م䈞䈞ع ) ت䈞䈞دارأتم(وھ䈞䈞ذا یعن䈞䈞ي أنَّ المقط䈞䈞ع القص䈞䈞یر م䈞䈞ن  

  .اإلدغام والھمزة في أولھا، وبقیت المقاطع الثالثة كما ھي
) ی䈞وَم ُی䈞دّعون إل䈞ى ن䈞اِر َجھ䈞نَم َدّع䈞ا      : ( ف䈞ي قول䈞ھ تع䈞الى    )ُیصَدّعون (ومن المفردات القرآنیة األخصرى  

، أو )٧(دف䈞ع : بمعن䈞ى ) د ع ع( یدفعون، من الجذر الثالث䈞ي  ): ُیَدّعون(معنى ). ١٣: سورة الطور(
فالدال، والعین، والواو أصل واحد، وھو أن تمی䈞ل الش䈞يء   : ( ، قال ابن فارس)د ع و(من الجذر 

ھو الدفع الش䈞دید،  ) د ع و(أو ) د ع ع(وھذا یعني أن الجذر . )٨()إلیك بصوت وكالم لیكون منك
  .العنیف المصحوب بصوت وكالم، وھو المعنى األصلي للمفردة

                                                 
 .١٢٩، واألصوات اللغویة ١٣٠التحدید : ینظر )١(
 ).لمسات بیانیة(الشارقة  من محاضرات الدكتور حسام النعیمي على قناة )٢(
 .١٨٠ــ١٧٩التعبیر الفني في القرآن  )٣(
 .٢١٠) درأ(مختار الصحاح  )٤(
 .٢١٠المصدر نفسھ  )٥(
 .٨مختصر في شواذ القراءات  )٦(
 .٢٠٥) د ع ع(مختار الصحاح  )٧(
 .٢/٢٧٩) د ع و( مقاییس اللغة  )٨(
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وقد استعمل الق䈞رآن الك䈞ریم   . )١(بصیغة الخطاب) ُتَدّعون) (علیھ السالم(وقرأ علي بن أبي طالب 
: فال䈞دع : ( شدة وعنف، قال س䈞ید قط䈞ب  ھذه المفردة استعماًال خاصًا، فالدعُّ ھو الدفع في الظھور ب

الدفع في الظھور، وھي حركة غلیظة، تلیق بالخائضین الالعبین ال䈞ذین ال یج䈞ّدون، وال ینتبھ䈞ون    
إلى ما یجري حولھم من األمور فُیساقون سوقًا، وُیدفعون في ظھورھم دفعًا حتى إذا وص䈞ل بھ䈞م   

  الدفع
، وبینما ھم في ھذا الكرب بین الدع )كنتم ُتكذِّبون ھذه الّنار التي: (والدع إلى حافة النار، قیل لھم

والنار التي ت䈞واجھھم عل䈞ى غی䈞ر إرادة یجی䈞ئھم الت䈞رذل والتأنی䈞ب والتلم䈞یح إل䈞ى م䈞ا س䈞بق م䈞نھم م䈞ن             
  .)٢()التكذیب، َأَفِسْحٌر ھذا؟ أم أنتم ال ُتبصرون

لق䈞د ج䈞اء المعن䈞ى     .ھذا مشھد مریب من مشاھد القیامة في دفع المكذبین ف䈞ي الن䈞ار نع䈞وذ ب䈞اهللا منھ䈞ا     
السیاقي ـ لھذه المفردة ـ  في القرآن الكریم ب䈞دالالت خاص䈞ة، ففیھ䈞ا مباح䈞ث لفظی䈞ة، ومعنوی䈞ة كم䈞ا          

تدل عل䈞ى ھ䈞ول   (، فالمفردة  بترتیب أصواتھا، وصفاتھا، وقوة َجْرسھا )٣(ذكر الرازي في تفسیره
وھ䈞م بع䈞داء عنھ䈞ا، إي إنَّ     نار جھنم، فخزنتھا ال یقربونھا، فھم یقذفون المك䈞ذبین، والك䈞افرین فیھ䈞ا   

  .)٤()المالئكة یدفعون أھل النار إلى النار إھانة واستخفافًا بھم
ُیج䈞䈞ّرون : (...وق䈞䈞د ص䈞䈞ور المتص䈞䈞وفة ھ䈞䈞ذا المش䈞䈞ھد أحس䈞䈞ن تص䈞䈞ویر، ق䈞䈞ال اب䈞䈞ن عرب䈞䈞ي ف䈞䈞ي تفس䈞䈞یره      

وُیسحبون بالعنف إلى نار الحرمان، واآلالم في قعر بئ䈞ر الطبیع䈞ة الفاس䈞قة ف䈞ي سالس䈞ل التعلق䈞ات،       
  .)٥(...)ل الھیئات الجرمائیةوانحال

  . )٦()أي یدفعون إلیھا دفعًا عنیفًا شدیدًا) َدعْْ َدْع( أن یقال للعاثر (وأصل ذلك 
، وأقوى َجْرسًا منھا لم䈞ا فیھ䈞ا م䈞ن مبالغ䈞ة ف䈞ي ال䈞دفع       )یدفعون(أبلغ من صیغة ) ُیَدّعون(إنَّ صیغة 

غة فیھا، وال قوة في الجرس، فھي ت䈞دل  فال مبال) ُیدفعون(وتصویر أھل النار، أّما الصیغة الثانیة 
اس䈞تعمال  ) ُی䈞دّعون (وعلی䈞ھ فاس䈞تعمال   . على  مطل䈞ق ال䈞دفع ف䈞ي الن䈞ار، فھ䈞و ل䈞یس ش䈞دیدًا، وال عنیف䈞اً        

  .مقصود، ولیس اعتباطًا أو عفویًا اقتضاه السیاق القرآني
  :تتألف من ثالثة مقاطع صوتیة ھي) ُیدّعون(والمفردة 

  س ع   س ع س   س ع ع س
  ویل مغلق  مدیدقصیر   ط

  ي ــُ    د ــَ ع      ع ــٌ ن ، في الوقف
  :فتتألف من ثالثة مقاطع أیضًا ھي) یدفعون( أما المفردة األخرى 

  س ع س       س ع      س ع ع س
  طویل مغلق    قصیر       مدید

  ي ــُ د          ف ــَ        ع ــٌ ن في الوقف
وھ䈞䈞م َیْص䈞䈞َطِرخون ، ربَّن䈞䈞ا  : ( ف䈞䈞ي قول䈞䈞ھ تع䈞䈞الى  )َی氨ْصصطََرُِِخون(ومصصن المفصصردات القرآنیصصة األخصصرى   

  )٣٧:سورة فاطر) (أخرجنا َنعمُل صالحًا غیَر الذي ُكنا نعمُل
فأب䈞دلت الط䈞اء م䈞ن الت䈞اء،     ) َیص䈞ترخون (، واألص䈞ل  )ص ر خ( المفردة مشتقة من الج䈞ذر الثالث䈞ي   

وق䈞د  . )٧(یدان مطبق䈞ان مس䈞تعلیان  والمسوغ لھذا اإلبدال أنھما متفقان في الص䈞فة، فھم䈞ا ص䈞وتان ش䈞د    
وت䈞دل المف䈞ردة باص䈞واتھا    . ، وھم䈞ا متقارب䈞ان ف䈞ي المخ䈞رج    )٨(أثبتت التجارب الحدیثة أنھما ش䈞دیدان 

الصاد وال䈞راء والخ䈞اء أص䈞ل ی䈞دل عل䈞ى ص䈞وت       :   (األصلیة على الصوت الرفیع، قال ابن فارس

                                                 
 ١٤٥مختصر في شواذ القراءات  )١(
 .٦/٣٣٩٦في ظالل القرآن  )٢(
 .٢٨/٢١١جامع البیان : ینظر )٣(
 .٢٨/٢١١ینظر المصدر نفسھ  )٤(
 .٢٢/٢٥٢تفسیر ابن عربي  )٥(
 .٢٧/٤٣تفسیر التحریر والتنویر  )٦(
 .٢٢/٢٣٠تفسیر روح المعاني : ینظر )٧(
 .٢٤) أنیس(األصوات اللغویة : ینظر )٨(
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 ٢٥٠

ـ بإبدال الطاء من التاء ) َیْصَطِرُخون(و  .)١()المستغیث: الصراخ، یقال للصارخ: رفیع ومن ذلك
للمبالغة تدل على الشّدة في الصراخ بسبب الخوف والفزع الذي أص䈞اب الكف䈞ار، ج䈞اء ف䈞ي تفس䈞یر      

ِإنَّ الصراخ افتعال وھو الصیاح بجھد وشدة، ودخلت الطاء فیھ للمبالغة ك䈞دخولھا  : ( روح البیان
. )٣(ل ھ䈞ذا م䈞ا ذك䈞ره اب䈞ن عاش䈞ور ف䈞ي تفس䈞䈞یره      ، ومث䈞 )٢()ف䈞ي االص䈞طبار، واالص䈞طفاء، واالص䈞طناع    

فالس䈞䈞䈞䈞یاق القرآن䈞䈞䈞䈞ي اقتض䈞䈞䈞䈞ى التعبی䈞䈞䈞䈞ر ع䈞䈞䈞䈞ن ش䈞䈞䈞䈞دة الخ䈞䈞䈞䈞وف، والف䈞䈞䈞䈞زع، والھل䈞䈞䈞䈞ع بص䈞䈞䈞䈞یغة المبالغ䈞䈞䈞䈞ة    
ألنھا ال مبالغ䈞ة فیھ䈞ا، فھ䈞و مطل䈞ق     ) یصَرخون( ، وھذا المعنى ال یتحقق مع صیغة )یصَطِرخون(

  .الصراخ واالستغاثة، ال تكلف فیھ
و الصراخ بشدة وبجھد ھو ترتیب ھذه األص䈞وات وم䈞ا ت䈞دل علی䈞ھ     والذي أدل إلى ھذا المعنى، وھ

م䈞䈞ن ص䈞䈞فات، فالص䈞䈞اد ص䈞䈞وت ص䈞䈞فیر رخ䈞䈞و مطب䈞䈞ق مس䈞䈞تعل، والط䈞䈞اء ص䈞䈞وت ش䈞䈞دید مجھ䈞䈞ور مطب䈞䈞ق 
فخ䈞رج   ، )٤(مستعل، وعندما التقى الصاد بالطاء أنعم بیانھ، وأعطى حقھ من اإلطباق واالس䈞تعالء 

ینس䈞جم م䈞ع س䈞یاق اآلی䈞ة القرآنی䈞ة، وھ䈞و        من رخو إلى شدید، وھ䈞ذا ینس䈞جم م䈞ع طبیع䈞ة البش䈞ر، كم䈞ا      
لما تحقق ) یصرخون(بـ) یصَطِرخون(وكما قلنا لو أبدلنا ، الصیاح بجھد وشدة، وآالم ألھل النار

، ف䈞التعبیر ع䈞ن ھ䈞ذا المعن䈞ى ج䈞اء مقص䈞ودًا ف䈞ي        )٥(ھذا المعنى، ألن الصاد والخاء ص䈞وتان رخ䈞وان  
  :أربعة مقاطع صوتیة ھيإنَّ ھذه المفردة تتألف من . اآلیة القرآنیة الكریمة

  س ع س      س ع     س ع    س ع ع س
  طویل مغلق   قصیر    قصیر    مدید   في الوقف

  ي ــَ ص      ط ــَ      رــِ       خ ــُـُ ن
  :فتتألف من ثالثة مقاطع صوتیة ھي) یصرخون(أما 

  س ع س     س ع      س ع ع س
  طویل مغلق   قصیر       مدید

  ر ــُ          خ ــُـُ ن  ي ــَ ص    
ألن الط䈞اء المبدل䈞ة م䈞ن الت䈞اء زائ䈞دة ج䈞يء بھ䈞ا        ) یص䈞طرخون (بإسقاط المقط䈞ع القص䈞یر الث䈞اني م䈞ن     

  .للمبالغة
  ).٣٣:سورة عبس) (فإذا جاءِت الّصاخَُّة: ( في قولھ تعالى )الصَّاخَّة(ومنھا المفردة 

أي  الش䈞دیدة الت䈞ي تص䈞خ األس䈞ماع    ، وھ䈞ي الص䈞یحة   )ص خ خ( الصَّاخة مشتقة من الج䈞ذر الثالث䈞ي   
، فھي ذات َجْرٍس عنیف وشدید یخرق صماخ األذن، )٦(تصمھا فال تسمع اال ما تدعي بھ األحیاء

والّصاخَّة لفظ ذات َج䈞ْرٍس عنی䈞ف ناف䈞ذ یك䈞اد یخ䈞رق ص䈞ماخ األذن، وھ䈞و        : ( األذن، قال سید قطب
فس䈞رون ف䈞ي دالل䈞ة ھ䈞䈞ذه    وق䈞د اختل䈞ف الم  . )٧()یش䈞ق الھ䈞واء ش䈞قًا حت䈞ى یص䈞ل إل䈞ى األذن ص䈞䈞اّخًا ملّح䈞اً       

الص䈞اّخة اس䈞م م䈞ن أس䈞ماء القیام䈞ة، عّظم䈞ھ اهللا، وح䈞ذر        : ق䈞ال اب䈞ن عب䈞اس   : ( المفردة، قال اب䈞ن كثی䈞ر  
الصاّخة یعني صیحة القیام䈞ة،  : وقال البغوي.لعلھ اسم للنفخة في الصور: عباده، وقال ابن جریر

  .)٨()ھاسمیت بذلك ألنھا تصخُّ األسماع، أي تبالغ في أسماعھا حتى تكاد تصمُّ
وتكم䈞ن ق䈞وة ج䈞رس المف䈞ردة ف䈞ي  ترتی䈞ب       . واني أرجح من ھذه األقوال أنھا الصیحة الثانیة للبع䈞ث 

أصواتھا ، فالصاد صوت صفیري مھموس رخو، مطبق مستعل، ث䈞م األل䈞ف المدّی䈞ة بع䈞دھا الخ䈞اء      
الم䈞د  ( وقد مدت األلف م䈞ّدًا مفرط䈞ًا وھ䈞و م䈞ا یس䈞مى ب䈞ـ      . المشددة، وھي حرف مھموس رخو حلقي

                                                 
 .٣/٣٤٨) صرخ(مقاییس اللغة  )١(
 .٧/٣٥٤تفسیر روح البیان  )٢(
 .٢/٣١٨تفسیر التحریر والتنویر  )٣(
 .١٢٩،٩٠، واألصوات اللغویة ١/٢٢٣سر صناعة اإلعراب : ینظر )٤(
 .٢٥األصوات اللغویة : ینظر )٥(
 ٨/٢٠٦) ص خ خ(ینظر اللسان  )٦(
 .٦/٣٨٣٤في ظالل القرآن  )٧(
 .٤/٦١٩تفسیر القرآن العظیم  )٨(
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ك䈞䈞ل ھ䈞䈞ذا  )٢(، وھ䈞䈞ذا الم䈞䈞د بمق䈞䈞دار س䈞䈞ت حرك䈞䈞ات   ، وھو أطول مد في القرآن الكریم، )١()اليالغ
وإیق䈞اع  : (وقد وصف سید قط䈞ب ق䈞وة َج䈞ْرس المف䈞ردة بقول䈞ھ     .جعل للمفردة جرسًا قویًا شدیدًا مؤثرًا

ف، اللفظ بذاتھ أشبھ شيء برفع الثقل طویًال ثم استقراره استقرارا مكینًا رفعھ في مّدة الصاد باألل
  .)٣()واستقراره في تشدید الخاء بعدھا واالنتھاء بالتاء المربوطة التي یوقف علیھا بالھاء الساكنة

  :ونجد المفردة تتألف من ثالثة مقاطع صوتیة ھي
  س ع س      س ع ع س     س ع س

  طویل مغلق     مدید           طویل مغلق
  ء ــَ ص          ص ــً خ        خ ــً ه

  .الثاني مركز الثقل وقد اخترق النظریة الصوتیةالمقطع 
  ).٢ـ١:سورة الحاقة) (الحاقَُّة ما الحاقَُّة: ( في قولھ تعالى )الحاقَّّة(ومنھا المفردة 

  .)٤(على وزن فاِعلة، وھي الساعة أو یوم القیامة) ح ق ق ( الحاّقة مشتقة من الجذر الثالثي 
  :)٥(الثة أقولاختلف العلماء ِلَم سمیت الحاّقة؟ على ث

  .أنھا سمیت حاّقة ألنھا تحق كل إنسان من خیر أو شر: األول
  .أنھا سمیت حاقة ألن فیھا حواق األمور والثواب، وھذا قول الفّراء: الثاني
أنھا سمیت حاّقة ألنھ䈞ا تح䈞ق ك䈞ل مح䈞اق ف䈞ي دی䈞ن اهللا بالباط䈞ل، أي ك䈞ل مج䈞ادل، ومخاص䈞م           : الثالث

  .فتحرقھ، أي تغلبھ وتخصمھ
ھذه المفردات ذات جرس قوي وشدید بسبب بنیتھا، وصفات  اصواتھا، فالحاء ص䈞وت رخ䈞و   إنَّ 

، بع䈞ده األل䈞ف المدی䈞ة، م䈞دت م䈞دًا مفرط䈞ًا، ث䈞م الق䈞اف وھ䈞ي ص䈞وت ش䈞دید            )٦(أّیدتھ التج䈞ارب الحدیث䈞ة  
ویب䈞رز ھ䈞ذا المعن䈞ى ف䈞ي اس䈞م القیام䈞ة  المخت䈞ار ف䈞ي ھ䈞ذه الس䈞ورة           : ( قال سید قط䈞ب . مجھور مشدد

وھ䈞ي بلفظھ䈞ا وجرِس䈞ھا، ومعناھ䈞ا تلق䈞ي ف䈞ي الح䈞س معن䈞ى الج䈞د،          ... سورة الحاق䈞ة والذي سمیت بھ 
والصرامة، والحق، واالستقرار، وإیقاع اللفظ بذاتھ أش䈞بھ ش䈞يء برف䈞ع الثق䈞ل ط䈞ویًال ث䈞م اس䈞تقراره        
مكین䈞䈞ًا، رفع䈞䈞ھ ف䈞䈞ي م䈞䈞ّدة الح䈞䈞اء ب䈞䈞األلف وج䈞䈞ده ف䈞䈞ي تش䈞䈞دید الق䈞䈞اف بع䈞䈞دھا، واس䈞䈞تقراره باالنتھ䈞䈞اء بالت䈞䈞اء   

  .)٧()تنطق ھاء ساكنةالمربوطة التي 
وبھذا الترتیب والبناء صارت المفردة بَجرسھا القوي معب䈞رة ع䈞ن المعن䈞ى م䈞ن دون الرج䈞وع إل䈞ى       

. المعجم䈞䈞ات اللغوی䈞䈞ة، إذ أن المف䈞䈞ردة معب䈞䈞رة ع䈞䈞ن معناھ䈞䈞ا م䈞䈞ن دون عن䈞䈞اء وجھ䈞䈞د ف䈞䈞ي الكش䈞䈞ف عن䈞䈞ھ     
مقدر مؤن䈞ث  والھاء زیدت للتأنیث والمبالغة، وعلیھ فھي صفة لموصوف ) فاعلة(والحاّقة صیغة 
مث䈞䈞ل ) فاعل䈞䈞ة(، أو أن تك䈞䈞ون الھ䈞䈞اء لحق䈞䈞ت المص䈞䈞در عل䈞䈞ى وزن   )٨(الس䈞䈞اعة الحاّق䈞䈞ة : اللف䈞䈞ظ، التق䈞䈞دیر

، ویج䈞وز أن یك䈞ون   )١٠(، أو أن یكون المراد لقبًا لقیام الساعة أي الواقفة الحاق䈞ة )٩(للكذب) الكاِذبة(
  .)١١(مصدرًا بمعنى الحق، فیصح أن یكون وصفًا لیوم القیامة بأنھ حق

  :ردة تتألف من ثالثة مقاطع صوتیة ھيوالمف
  س ع س   س ع ع س    س ع س

  طویل مغلق   مدید         طویل مغلق
  ء ــَ ل         ح ــً ق        ق ــَ ه 

                                                 
 .٩٧التصویر المجازي  )١(
 .٩٧نفسھ المصدر  )٢(
 .٦/٣٦٧٤في ظالل القرآن : ، وینظر١٨٠مشاھد القیامة في القرآن  )٣(
 .٤/١٧٨) ح ق ق( اللسان : ینظر )٤(
 .٤/١٧٨) ح ق ق( المصدر نفسھ  )٥(
 .٢٥ینظر األصوات اللغویة  )٦(
 .٦/٣٦٧٤في ظالل القرآن  )٧(
 .٢٩/١١١التحریر والتنویر : ینظر )٨(
 .٢٩/١١١المصدر نفسھ  )٩(
 .٢٩/١١١المصدر نفسھ  )١٠(
 .٢٩/١١١المصدر نفسھ  )١١(
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  ).٢ـ١سورة القارعة )(القاِرَعُة ما لقاِرعُة: ( في قولھ تعالى )القاِرعة(ومن المفردات األخرى 
: قرع䈞ُت الش䈞يَء أقرُع䈞ھُ   : بمعنى ضرب الشيء، یقال) ق ر ع( الثالثي القاِرعة مشتقة من الجذر 

. ، ھ䈞ذا األص䈞ل اللغ䈞وي للمف䈞䈞ردة   )٢(، والقارع䈞ة الش䈞دیدة م䈞ن ش䈞دائد ال䈞䈞دھر، وھ䈞ي الداھی䈞ة      )١(ض䈞ربُتھُ 
ق䈞ال  . )٣(والقارعة ف䈞ي االس䈞تعمال القرآن䈞ي اس䈞م م䈞ن أس䈞ماء  القیام䈞ة كالحاق䈞َّة، والطام䈞َّة، والص䈞َّاخَّة          

والمف䈞ردة ذات  ). ٣:سورة القارعة)(وما أدراَك ما القاِرعة: ( أمرھا، ومھوًال شأنھا تعالى معّظمًا
جرس قوي وشدید بسبب ترتیب  اصواتھا، ، فالقاف صوت شدید، مجھور،مستعل  لھ䈞وي، تلت䈞ھ   
األلف المدیة ثم الراء التي فیھا تكریر ثم العین وھي عن䈞د الق䈞دماء م䈞ن األص䈞وات المتوس䈞طة ب䈞ین       

ولك䈞ن  : (وق䈞د وص䈞ف الخلی䈞ل الق䈞اف، والع䈞ین بقول䈞ھ       . )٤(وة، مخرجھ من وسط الحلقالشدة والرخا
  .)٥( )ألنھما أطلق االصوات وأضخمھا جرسًا، والقاف الیدخالن في بناٍء إّال حّسناه ، العین 

وعلى ھذا فإن  )٦(وقد أصاب القاف والعین تطور تاریخي فصارا حرفین مھموسین عند المحدثین
فم䈞ن  : ( توحي بالقرع واللطم، فھي تفزع القل䈞وب بھولھ䈞ا، ق䈞ال س䈞ید قط䈞ب     ) ةالقاِرع(فإن المفردة 

تناسق التصویر أن تسمى القیامة بالقارعة َفیتسق الظل الذي یلقی䈞ھ اللف䈞ظ والج䈞ْرس ال䈞ذي تش䈞ترك      
فیھ حروفھا كلھ مع آثار القارعة في الناس والجبال سواء، وتلقي إیحائھا للقلب والمشاعر تمھیدًا 

لق䈞د ألقی䈞ت   : (وقال في قوة جرس المف䈞ردة م䈞ع ظلھ䈞ا   . )٧()یھ المشھد من حساب وجزاءلما ینتھي إل
اللفظة مفردة كأنھا قذیفة بال خبر، وال صفة، تلقي بظلھا وجرس䈞ھا اإلیح䈞ائي الم䈞دوي المرھ䈞وب،     

ما القاِرعة؟ فھي األمر المستھول الغامض الذي یثیر الدھشة والتس䈞اؤل  : ثم أعقبھا سؤال التھویل
فھ䈞ي أكب䈞رمن أن یح䈞یط بھ䈞ا اإلدراك، وإن ل䈞م      )  وما أدراك ما القارعة( بسؤال التجھیل ثم أجاب 

  .)٨(!)یلم بھا التصور
  :والمفردة تتكون من أربعة مقاطع صوتیة ھي

  س ع س    س ع ع    س ع   س ع س  
  ء ــَ ل         ق ــً       ر ــِ      ع ــَ ه  
ھذه الكنایة تفخم المعن䈞ى ف䈞ي نف䈞وس الس䈞امعین، مس䈞تفیدة م䈞ن االس䈞تفھام        (وختامًا یمكن القول بأن  

  .)٩()فضًال عن التكرار الذي یرسخ الصورة) ما القاِرعُة: ( التفخیمي والتھویلي في قولھ تعالى
ی䈞䈞ة أكتف䈞䈞ي بھ䈞䈞ذا الق䈞䈞در م䈞䈞ن المف䈞䈞ردات القرآنی䈞䈞ة، وس䈞䈞وف نع䈞䈞رض ف䈞䈞ي المبح䈞䈞ث الث䈞䈞اني المف䈞䈞ردة اللغو  

  .وتطورھا الداللي إن شاء اهللا تعالى
  

  المبحث الثاني
  التطور الداللي للمفردة

المفردة العربیة في عصر ما قبل اإلسالم كانت تطلق على معنى مع䈞ین، وھ䈞و المعن䈞ى المعجم䈞ي     
وفي عص䈞ر ن䈞زول الق䈞رآن دل䈞ت عل䈞ى معن䈞ى إس䈞المي        . أو ما یسمیھ األصولیون بالمعنى الوضعي

䈞䈞ى االص䈞䈞و المعن䈞䈞د وھ䈞䈞ك جدی䈞䈞ل ذل䈞䈞ا قب䈞䈞ن معروًف䈞䈞م یك䈞䈞ى ل䈞䈞ذا المعن䈞䈞رعي، وھ䈞䈞ى الش䈞䈞طالحي، أو المعن
كالصالة، والزكاة، والصوم، فالصالة كانت تطلق على الدعاء، والزكاة كانت تطلق على النماء، 

  .   وفي اإلسالم أطلقت على الشعائر العبادیة. والصوم كان یطلق على اإلمساك

                                                 
 .٥/٧٢) فزع(مقاییس اللغة : ینظر )١(
 .٥٣١) قرع(، ومختار الصحاح ٥/٧٢)فزع(المصدر نفسھ : ینظر )٢(
 .٤/٧٢٠تفسیر القرآن العظیم : ینظر )٣(
 .٧٧األصوات اللغویة : ینظر )٤(
 .١/٥٣) قرع(العین  )٥(
 ٧٧- ٧٥ینظر االصوات اللغویة  )٦(
 ٣٩٦٠/ ٦في ظالل القران  )٧(
 .٦/٣٩٦١في ظالل القرآن  )٨(
 ٣٧٦-  ٣٧٥/ وینظر التكرار في تحریر التحبیر   ٩٠/ التصویر المجازي  )٩(



 ٢٠٠٩) ٢( ٢٠المجلد                            مجلة كلیة التربیة للبنات

 ٢٥٣

ا كانت معممة ثم ُخصِّص䈞ت، ولك䈞ن ھ䈞ذا ال یعن䈞ي أن     ومعنى ھذا أن دالالت ھذه المفردات وسواھ
ھذه المفردات ماتت كما ذھب إلى ذلك عدد من الباحثین وإنما بقي اس䈞تعمالھا ف䈞ي الق䈞رآن الك䈞ریم     

  .بمعناھا اللغوي، أو الوضعي كما سنبینھ الحًقا إن شاء اهللا
ات زیدت، وش䈞رائع  نقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى مواضع أخر بزیاد: (... قال ابن فارس

  .)١()شرعت
إنَّ النص القرآني أحدث تغییًرا في داللة بعض األلفاظ : (وجاء في كتاب النص السلطة الحقیقیة 

فنقلھا من داللتھا اللغویة االصطالحیة في اللسان إلى دالالت أطلق علیھ䈞ا اس䈞م الدالل䈞ة الش䈞رعیة،     
ز الق䈞رآن الك䈞ریم دالالتھ䈞ا اللغوی䈞ة الت䈞ي      وذلك في ألفاظ مثل الصالة، والزكاة، والصوم التي تج䈞او 

إل䈞䈞ى أن ت䈞䈞دل عل䈞䈞ى الش䈞䈞عائر والف䈞䈞روض العبادی䈞䈞ة      ) ال䈞䈞دعاء، والنم䈞䈞اء والزی䈞䈞ادة، واإلمس䈞䈞اك   :( ھ䈞䈞ي
  .  )٢()المعروفة

إن ھذه المفردات وسواھا لم تكن ع䈞رب الجاھلی䈞ة تعرفھ䈞ا، وإنم䈞ا ك䈞انوا یعرف䈞ون م䈞دلولھا اللغ䈞وي         
بإلھ䈞䈞ام م䈞䈞ن اهللا تع䈞䈞الى، ق䈞䈞ال  ) ص䈞䈞لى اهللا علی䈞䈞ھ وس䈞䈞لم(م䈞䈞د ال䈞䈞ذي تع䈞䈞ارفوا علی䈞䈞ھ، فق䈞䈞د س䈞䈞نھا النب䈞䈞ي مح 

، وك䈞ذلك أس䈞ماء   )ص䈞لى اهللا علی䈞ھ وال䈞ھ وس䈞لم    (اإلسالم ھو اسم لم یكن قبل مبعث النبي : ( الرازي
كثیرة مثل األذان، والصالة، والركوع، والسجود، لم تعرفھا العرب إال على غیر ھذه األص䈞ول،   

لھا لم تكن فیھم وإنَّما سنَّھا النبي صلى اهللا علیھ وال䈞ھ وس䈞لم،   ألن األفعال التي كانت ھذه األسماء 
  .)٣()وعلى ھذا كانت سائر األسامي.... إنھا الدعاء) الصالة(علمھا اهللا تعالى إیاه فكانوا یعرفون 

  .)٣()األسامي
وقد اختلف العلماء في ھ䈞ذه المف䈞ردات ھ䈞ل انقرض䈞ت ومات䈞ت بع䈞د أن نقل䈞ت دالالتھ䈞ا إل䈞ى دالالت           

  قیت مستعملة في القرآن الكریم؟إسالمیة جدیدة أو ب
فقد ذھب الشریف المرتض䈞ى وھ䈞و م䈞ن األص䈞ولیین إل䈞ى أن المعن䈞ى اللغ䈞وي لھ䈞ذه المف䈞ردات بق䈞ي            

إنَّ لفظ : (مستعمال في القرآن، الذي حدث ھو أن المعنى بعد أن كان معمًما صار مخصًصا، قال
ع䈞ن ھ䈞ذا المعن䈞ى،  وإنم䈞ا      الصالة في أصل اللغة ھو الدعاء ب䈞ال ش䈞بھة، ول䈞م ینتق䈞ل بع䈞رف الش䈞رع      

تخصص ألن䈞ھ ك䈞ان محم䈞وًال قب䈞ل الش䈞رع عل䈞ى ك䈞ل دع䈞اء ف䈞ي أي موض䈞وع ك䈞ان،  وف䈞ي الش䈞ریعة              
وج䈞䈞رى ف䈞䈞ي أن䈞䈞ھ تخص䈞䈞ص  : ( وق䈞䈞ال أیًض䈞䈞ا. )٤()تخص䈞䈞ص بال䈞䈞دعاء ف䈞䈞ي رك䈞䈞وع، وس䈞䈞جود، وق䈞䈞راءة  

مج䈞䈞رى لف䈞䈞ظ الص䈞䈞یام ألن䈞䈞ھ ك䈞䈞ان ف䈞䈞ي اللغ䈞䈞ة عب䈞䈞ارة ع䈞䈞ن اإلمس䈞䈞اك، وص䈞䈞ار ف䈞䈞ي الش䈞䈞رع عب䈞䈞ارة ع䈞䈞ن      
فأّما الزكاة فھي النماء والزیادة في اللغة، . شیاء مخصوصة في أوقات مخصوصةاإلمساك عن أ

  .)٥()وجعلھا الشرع عبارة عن سبب ذلك من الصدقة المخصوصة
ونحن ل䈞و تجاوزن䈞ا األلف䈞اظ اإلس䈞المیة وم䈞ا یتص䈞ل بھ䈞ا لوج䈞دنا أنَّ         : ( وقال الدكتور مازن المبارك

داللتھا األولى وانما نقلھا من محیط داللتھ䈞ا األول䈞ى م䈞ن    التطور الذي أصابتھ لم یخرج غالبا عن 
  .)٦()معنى عام الى معنى خاص

وذھ䈞䈞ب فری䈞䈞ق آخ䈞䈞ر وم䈞䈞نھم  ال䈞䈞دكتور كام䈞䈞ل البص䈞䈞یر إل䈞䈞ى أنَّ المف䈞䈞ردات الت䈞䈞ي انتقل䈞䈞ت دالالتھ䈞䈞ا ف䈞䈞ي     
منح ھذا كثی䈞ًرا م䈞ن الكلم䈞ات العربی䈞ة قب䈞ل      : (اإلسالم إلى دالالت جدیدة قد ماتت ولم تستعمل، قال

الم مدلوالت قرآنیة في میدان الشریعة مثل الصالة والصوم، والزكاة، والركوع، والس䈞جود،  اإلس
فنسخت معانیھا السابقة وماتت، وتحولت إل䈞ى مع䈞ان جدی䈞دة تبق䈞ى لھ䈞ا      ، والدین، والكفر وغیر ذلك

                                                 
 .٤٤الصاحبي  )١(
 .٢١٥النص السلطة الحقیقیة  )٢(
 .١٥٣الزینة في الكلمات اإلسالمیة  )٣(
 .وما بعدھا ١/٣٥٥الذریعة في أصول الشریعة  )٤(
 .١/٣٥٦المصدر نفسھ  )٥(
 .١٢١نحو وعي لغوي  )٦(



 ٢٠٠٩) ٢( ٢٠المجلد                            مجلة كلیة التربیة للبنات

 ٢٥٤

م الكال" وشائجھا التي ترتبط من خاللھا بالداللة الجدیدة، یدعم ذلك قول علماء النفس واللغة بأن 
  .)١("لیس شبحا یطوف بلسان المتكلم ثم یختفي عنھ بل ھو جزء من ملكتھ العقلیة

ولعل رأي الشریف المرتضى الذي یؤید استمرار المعن䈞ى اللغ䈞وي ف䈞ي االس䈞تعمال القرآن䈞ي أق䈞رب       
إل䈞䈞ى ال䈞䈞درس اللغ䈞䈞وي الح䈞䈞دیث، فاأللف䈞䈞اظ القدیم䈞䈞ة تكتس䈞䈞ب دالالت جدی䈞䈞دة مس䈞䈞تحدثة إذا ت䈞䈞وافرت لھ䈞䈞ا  

وینبغي لنا أن ندرس طائفة . )٢(فھذه األلفاظ أصبحت مصطلًحا دعت الحاجة إلیھشروط خاصة، 
من ھذه المفردات لنتعرف على جذورھا اللغویة ودالالتھا اللغویة واالصطالحیة الشرعیة بشيء 

  .من التفصیل
  :ال氨الة

وص䈞لِّ  ( :ب䈞دلیل قول䈞ھ تع䈞الى     )٣(وھي في اللغ䈞ة ال䈞دعاء  ) ص ل ا(الصالة مشتقة من الجذر الثالثي 
  .ُأدع لھم: أي) ١٠٣: سورة التوبة) (علیِھم إنَّ صالَتك َسَكٌن لھم

وھي ثناء من اهللا  )٤(والصالة من اهللا تعالى رحمة.وسمیت الصالة الشرعیة صالة الشتمالھا علیھ
، أي )١٥٧: س䈞ورة البق䈞رة  )(أولئ䈞ك عل䈞یھم ص䈞لواٌت م䈞ن ربِّھ䈞م ورحم䈞ة      : (اهللا تعالى، قال جل ثناؤه

القی䈞ام، والرك䈞وع،   : والصالة من المخل䈞وقین، المالئك䈞ة واإلن䈞س، والج䈞ن    .  تعالىثناء علیھم من اهللا
األص䈞ل ف䈞ي الص䈞الة اللزوم،یق䈞ال ق䈞د ص䈞لى       : (، وھي في األصل الل䈞زوم، ق䈞ال الزج䈞اج   )٥(والسجود

  . )٧(قال أھل اللغة إنھا من الصََّلَوْین وھما مكتنفا الذَّنب من الناقة وغیرھا )٦()واصطلى إذا لزم
، وق䈞䈞ال بع䈞䈞ض )٨(والص䈞䈞الة اس䈞䈞م یوض䈞䈞ع موض䈞䈞ع المص䈞䈞در،  تق䈞䈞ول ص䈞䈞ّلیُت ص䈞䈞الًة، وال تق䈞䈞ل تص䈞䈞لیةً 

ومعنى صلَّى الرجل، أي أنھ أزال : (بالھمزة، قال) َصَأل(اللغویین إنَّ الصالة مأخوذة من الجذر 
یق䈞ة  وال یستطیع الباحث أن یجزم بحق. )٩()عن نفسھ بھذه العبادة الصالء الذي ھو نار اهللا الموقدة

المعنى األصلي الذي منھ انتقلت الصالة إلى معناھ䈞ا الش䈞رعي، أھ䈞و الص䈞ََّلوان أم الص䈞لة والل䈞زوم       
  والدعاء؟

وقد كانت لفظة الصلوین مستعملة في الشعر الجاھلي، فق䈞د كان䈞ت ع䈞رب الجاھلی䈞ة تس䈞مى الف䈞رس       
ن ح䈞䈞زن ألن䈞䈞ھ یتب䈞䈞ع ص䈞䈞لوى الف䈞䈞رس ال䈞䈞ذي یس䈞䈞بقھ، ق䈞䈞ال بش䈞䈞امة ب䈞䈞 ) المص䈞䈞لى(األول الس䈞䈞ابق والث䈞䈞اني 

   )١٠(:النھشلي
إْن تبتدر غای䈞ًة یوًم䈞ا بمكرم䈞ٍة   تل䈞َق الس䈞وابَق مّن䈞ا وَلَمَص䈞لِّینا وعل䈞ى ال䈞رغم م䈞ن ھ䈞ذا ف䈞إني أرى أنَّ             
الصالة لم تؤخذ م䈞ن ھ䈞ذا المعن䈞ى وھیأتھ䈞ا اإلس䈞المیة، ویبق䈞ى الُمص䈞لى والمص䈞لون عن䈞دھم لفظ䈞ین           

  .الصالة مأخوذة من اللزوم  مستمدین من البیئة، وال عالقة لھ بالصالة، ولذلك ال أرى بأن
ص䈞لى اهللا  ( أّما معناھا الشرعي اإلسالمي، فھي الصورة العبادیة المعھودة التي علَّمھ䈞ا الرس䈞ول    

للمس䈞䈞لمین، وھ䈞䈞ي أق䈞䈞وال وأفع䈞䈞ال یقص䈞䈞د بھ䈞䈞ا تعظ䈞䈞یم اهللا، مفتتح䈞䈞ة ب䈞䈞التكبیر، ومختتم䈞䈞ة    ) علی䈞䈞ھ وس䈞䈞لم
بشرائط محصورة ف䈞ي أوق䈞ات    ، أو ھي عبارة عن أركان مخصوصة وأذكار معلومة )١١(بالتسلیم
واس䈞تعینوا بالَص䈞ْبِر والص䈞َّالِة، وِإنَّھ䈞ا لكبی䈞رُة إّال عل䈞ى       : ( ومن الشواھد قول䈞ھ تع䈞الى  . )١٢(...)مقدرة

ی䈞䈞ا أیُّھ䈞䈞ا ال䈞䈞ذیَن آمن䈞䈞وا إذا ُقْم䈞䈞ُتم إل䈞䈞ى الص䈞䈞َّالِة    : ( ، وقول䈞䈞ھ ع䈞䈞ز وج䈞䈞ل )٤٥:س䈞䈞ورة البق䈞䈞رة)(الخاش䈞䈞عین
                                                 

وما بعدھا، س  ٤٤، ص٣١مج) مجلة المجمع العلمي العراقي( المنھج القرآني وصیاغة المصطلحات )١(
١٩٨٠. 

 .١١٨الداللة القرآنیة عند الشریف المرتضى : ینظر )٢(
 .٣٦٨): ص ل ا(مختار الصحاح  )٣(
 .٣٦٨): ص ل ا(المصدر نفسھ  )٤(
 .٨/٢٧٦) صال(اللسان  )٥(
 .٨/٢٧٦المصدر نفسھ  )٦(
 .٨/٢٧٦المصدر نفسھ  )٧(
 .٨/٢٧٦المصدر نفسھ  )٨(
 .١/٤٢١المفردات في غریب القرآن : ینظر )٩(
 .١/٤٨دیوان الحماسة  )١٠(
 .٢١:روح الصالة في اإلسالم: ینظر )١١(
 .٧٦التعریفات  )١٢(



 ٢٠٠٩) ٢( ٢٠المجلد                            مجلة كلیة التربیة للبنات

 ٢٥٥

   䈞䈞ى الَمراِف䈞䈞دَیكم إل䈞䈞وَھُكم وأی䈞䈞لوا ُوُج䈞䈞ین   فاْغِس䈞䈞ى الَكعب䈞䈞م إل䈞䈞كم وأرُجَلك䈞䈞حوا ِبرءوِس䈞䈞ورة )(ِق، وامَس䈞䈞س
  ).٦:المائدة

والمعنى اللغوي للصالة مرتبط بالمعنى الشرعي، أو االصطالحي، فاللفظة بعد أن كانت معمم䈞ة  
في عصر ما قبل نزول القرآن أصبحت في عصر نزول القرآن مخصصة، وبقي المعنى اللغوي 

ِإنَّ اَهللا ومالِئَكَت䈞ھ ُیَص䈞ّلون   : ( ان䈞ب المعن䈞ى الش䈞رعي، ق䈞ال تع䈞الى     مستعمًال في القرآن الكریم إل䈞ى ج 
: وقولھ جلَّ عاله). ١٠٣:سورة التوبة)(على النبي، یا أیُّھا الذین آمنوا َصلُّوا علیِھ وَسلِّموا َتْسلیما

  ).٥٦:سورة األحزاب)(وّصلِّ علیِھم إنَّ صالَتَك َسَكٌن لُھم(
ل䈞ب، انتق䈞ل معناھ䈞ا م䈞ن ال䈞دُّعاء والطل䈞ب ب䈞ین إنس䈞ان وإنس䈞ان إل䈞ى           إنَّ الصالة في حقیقتھا دع䈞اء وط 
  .الدعاء والطلب من اهللا عزَّ وجلَّ

إّن الصالة بمعناھا الشرعي مقترنة بالمعنى اللغوي ألنھا متطورة عن ھذا المعنى، حتى قی䈞ل أن  
  ...عبادة الصالة ال تكتمل اّال بالدعاء، ألنَّ الدعاء عبادة، كما أن الصالة بمعناھا الشرعي

، وھي )٢()ز ك و(، أو  )١()١زك (وھي مشتقة من الجذر الثالثي  ومن المفردات األخرى الزكاة
   )٣(:وھي تعني في اللغة النَّماء والزیادة، أنشد الخلیل

  والمال یزكو ِبَك ُمسَتكِبًرا        یختاُل َقد أشَرَف للناِظِر
، وسمیت الزكاة زكاًة ألنھ䈞ا  )٤(أي  تقي وصالحَرُجٌل زكٌي، : الصالح، تقول: والزكاة تعني أیًضا

وقد اكتسبت ھذه المفردة في اإلسالم معن䈞ى جدی䈞ًدا ل䈞م یك䈞ن معروف䈞ًا عن䈞د       . ألنھا تثمر المال وتنمیھ
حٌق یجب على المال، وھ䈞و اس䈞م لم䈞ا یخ䈞رج     ( العرب في عصر ما قبل اإلسالم،فقالوا في معناھا 

فاإلس䈞الم زاد فیھ䈞ا   : (وق䈞ال اب䈞ن ف䈞ارس   . )٥()من المال أو بدن على وجھ مخصوص بعلم مما ی䈞أتي 
وكذلك الزكاة، لم تك䈞ن الع䈞رب   : (، وقال)٦()من الشروط والخصائص ما لم تعرفھ العرب من قبل

  .)٧()تعرفھا اال من ناحیة النماء، وزاد الشرع ما زاد فیھا مما ال وجھ إلطالة الباب بذكره
. )٨()مال مخصوص لمال䈞ك مخص䈞وص  عبارة عن ایجاب طائفة من المال في : ( وقال الجرجاني

، المعنى الشرعي لھذه المف䈞ردة باالعتب䈞ارین اللغ䈞ویین،    )ھـ٨٥٢ت (وقد عدَّ ابن حجر العسقالني 
وم䈞ا َنَق䈞ص م䈞ال    ( أّما األول فھو النماء في المال داعًما ذل䈞ك بالح䈞دیث الش䈞ریف    )٩(النماء والتطھیر

وأم䈞ا الث䈞اني فألنھ䈞ا    . الم䈞اَل یرّب䈞ي الص䈞دقة   ِإنَّ : ، وألنھ䈞ا یض䈞اعف ثوابھ䈞ا كم䈞ا ج䈞اء      )١٠()من صدقٍة
وعلی䈞䈞ھ ف䈞䈞إن اب䈞䈞ن حج䈞䈞ر انف䈞䈞رد ف䈞䈞ي ھ䈞䈞ذا    )١١(طھ䈞䈞رة لل䈞䈞نفس م䈞䈞ن رذیل䈞䈞ة البخ䈞䈞ل وتطھی䈞䈞ر م䈞䈞ن ال䈞䈞ذنوب  

فالعلماء تكلموا على . )١٢(اإلطالق، برد المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي وھو النماء والتطھیر
ولكن قول ابن حجر ال یعني أن المفردة لم . المعنى الشرعي كالمًا آخر بعیدًا عن المعنى اللغوي

وق䈞د  . یصبھا التغییر، فقد طرأ علیھا تطور داللي فتوسع مدلولھا، فالطھر بمعانیھ ی䈞دل عل䈞ى ذل䈞ك   
ك䈞䈞ان اب䈞䈞ن حج䈞䈞ر بارع䈞䈞ًا ف䈞䈞ي تعلی䈞䈞ل ذل䈞䈞ك بم䈞䈞ا اح䈞䈞تج ب䈞䈞ھ م䈞䈞ن أحادی䈞䈞ث ش䈞䈞ریفة تثب䈞䈞ت ص䈞䈞حة م䈞䈞ا ذھ䈞䈞ب    

یة بمدلوالتھا القرآنیة نس䈞خت معانیھ䈞ا   وقول ابن حجر یبطل من ذھب إلى أنَّ األلفاظ اإلسالم.الیھ
وم䈞䈞ن المعن䈞䈞ى . )١٣(ف䈞ي عص䈞䈞ر م䈞ا قب䈞䈞ل اإلس䈞الم وھ䈞䈞ي المع䈞䈞اني اللغوی䈞ة وحل䈞䈞ت محلھ䈞ا مع䈞䈞اٍن جدی䈞دة      

                                                 
 .٢٧٣) ١ز ك (مختار الصحاح : ینظر )١(
 .٥/٣٩٤) ز ك و(العین : ینظر )٢(
 .، والبیت بال عزو٥/٣٩٤) ز ك و(المصدر نفسھ : ینظر )٣(
 .٥/٣٩٤) ز ك و(المصدر نفسھ : ینظر )٤(
 .٣/٤٢نھایة المحتاج  )٥(
 .٨٦الصاحبي  )٦(
 .٨٦المصدر نفسھ  )٧(
 .٦٧التعریفات  )٨(
 .٣/١٦٨ینظر فتح الباري  )٩(
 ٤/٢٠٠١المسند  الحمد بن حنبل وینظر  ٤٣٣/   ٢المغني البن قدامة  )١٠(
 .٣/٤٢نھایة المحتاج : ینظر )١١(
 .٣/١٦٨فتح الباري : ینظر )١٢(
 .٤٥)ص ١ع ٣١مجلة  المجمع العلمي مج (ینظر المنھج القرآني وصیاغة المصطلحات )١٣(
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 ٢٥٦

). ٤٣:س䈞ورة البق䈞رة  ) (وأقیموا الصالة وآتوا الزكاة، واركعوا م䈞ع ال䈞راكعین  : (القرآني قولھ تعالى
م ِبرُس䈞لي وَعزَّْرُتم䈞وھم وأْقرْض䈞ُتم اَهللا َقْرَض䈞ًا َحَس䈞نًا      لئن أَقمُتم الّصالة وآتیُتم الزَّك䈞اة وآمن䈞تُ  : (وقولھ

َفَسأْكُتُبھا للذیَن یتَّقون وُیؤتون الزَّكاَة : (وقال عزَّ وجلَّ). ١٢:سورة المائدة)(ُألَكفَِّرنَّ عنُكم سّیئاِتكم
  ).١٥٦:سورة األعراف)(واّلذین ھم ِبآیاِتنا یؤمنون

ِّ氨وم أو ال氨یاُم        : (قال تعالى  یامومن المفردات القرآنیة ال䈞ِّیُكم الص䈞َب عل䈞وا ُكِت䈞ذیَن آمن䈞ا ال䈞ا أیُّھ䈞ی
  ).١٨٣: سورة البقرة)(َكما ُكِتب على الذیَن ِمن َقبِلُكم َلَعلَُّكم َتتقون

والصوم مشتق من الج䈞ذر الثالث䈞ي   . الصوم والصِّیام لغتان فصیحتان قرئ بھما في القرآن الكریم
كالكالم، والسیر، ولذلك قیل للف䈞رس الممس䈞ك ع䈞ن     )١(مساك، ومعناھا اللغوي مطلق اإل)ص و م(

   )٢(السیر أو العلف صائم،  وأنشدوا في ھذا المعنى للنابغة الذبیاني
  خیٌل ِصیاٌم وخیل  غیُر صائمٍة     تحَت العجاِج، وخیٌل تعُلُك الّلُجما

عص䈞ر ن䈞زول    وف䈞ي ). ٢٦:س䈞ورة مرس䈞م  ) (فقولي إنِّي ن䈞ذرُت لل䈞رحمن ص䈞وًما   : ( ومنھ قولھ تعالى
الكف عن أمر اهللا (القران أطلقت ھذه المفردة على معنى آخر لم یكن معروفًا في الجاھلیة، وھو 

عبارة عن إمس䈞اك مخص䈞وص وھ䈞و اإلمس䈞اك ع䈞ن      : (، أو ھو كما عرفھ الجرجاني)٣()بالكفِّ عنھ
والج䈞䈞䈞امع ب䈞䈞䈞ین المعنی䈞䈞䈞ین   )٤()األك䈞䈞䈞ل والش䈞䈞䈞رب، والجم䈞䈞䈞اع م䈞䈞䈞ن الص䈞䈞䈞بح إل䈞䈞䈞ى المغ䈞䈞䈞رب م䈞䈞䈞ع النّی䈞䈞䈞ة    

إال أنَّ اإلمس䈞اك ف䈞ي المعن䈞ى اللغ䈞وي ھ䈞و إمس䈞اك       " اإلمس䈞اك " لغوي،واالصطالحي الشرعي ھو ال
إمساك : (مطلق، وھو مقید أو مخصوص في المعنى الشرعي أو القرآني، جاء في المجموع بأنھ

  .)٥()مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص، من شخص مخصوص
وم䈞ن ش䈞واھده   . في عصر م䈞ا قب䈞ل اإلس䈞الم    وھذا یعني أن المفردة تخصصت بعد أن كانت معممة

). ١٨٧: س䈞ورة البق䈞رة  ) (ُأحَل لكم لیلُة الصِّیام الرَّفُت إلى ِنس䈞اِئكم : ( في القرآن الكریم قولھ تعالى
فم䈞ن ل䈞م یج䈞د    : (وقولھ تع䈞الى ). ٩٥:سورة المائدة) (أو عدُل ذلَك ِصیامًا لیذوَق وباَل أمرِه: (وقولھ

  ) ٤:ة المجادلةسور) (فصیاُم شھریِن متتابعیِن
). ١٩٦: س䈞ورة البق䈞رة  ) (وأتّموا الَحجَّ والُعمرةََ ِهللا: (كقولھ تعالى ومن المفردات اإلسالمیة الحجُّ 

إنَّ الكسر : (وقال ابن حجر  )٦(والَحجُّ، والِحجُّ ـ بفتح الحاء وكسرھا لغتان، وقرئ بھما في السبع 
أنَّ الف䈞䈞تح االس䈞䈞م، والكس䈞䈞ر (الجعف䈞䈞ي ، ونق䈞䈞ل ع䈞䈞ن حس䈞䈞ین )٧()الكس䈞䈞ر لغ䈞䈞ة أھ䈞䈞ل نج䈞䈞د، والف䈞䈞تح لغی䈞䈞رھم

، ومعناھ䈞ا ف䈞ي اللغ䈞ة    )ح ج ج(والَحجُّ مشتق من الج䈞ذر الثالث䈞ي   . )٨()المصدر، وعن غیره العكس
  :الحج كثرة القصد إلى َمن یعظم ،قال: (، قال الخلیل)٩(القصد إلى كل شيء

  كانت تُحج بنو سعد ِعماَمَتھ   إذا أَھلُّوا على أنصابھم رجبًا    
والحج في االصطالح الشرعي ھو قصد الكعب䈞ة لعب䈞ادة تش䈞تمل    . )١٠()وا عمامتھ، أي عظموهحّج(

، أو ھ䈞و قص䈞د   )١٢(، اذ زادت الشریعة ما زادتھ من شرائط الحج وشعائرِه)١١(على الوقوف بعرفة
  .)١٣()بیت اهللا تعالى بصفة مخصوصة في وقت مخصوص، بشرائط مخصوصة

                                                 
 .٧٧، والتعریفات ١/٢١٧) ابن قتیبة(غریب الحدیث : ینظر )١(
 .٢١٧الدیوان : ، وینظر٢/١٢٨البیان ، وجامع ١/٣٥٧المصدر نفسھ : ینظر )٢(
 .٢/١٢٨جامع البیان  )٣(
 .٧٧التعریفات  )٤(
 .٦/٢٧١المجموع شرح المھذب  )٥(
 .٧/٣المجموع : ینظر )٦(
 .٣/٩) حج(العین : ، وینظر٣/٢٤٣فتح الباري  )٧(
 .٣/٢٤٣فتح الباري  )٨(
 .١/٣٤٠النھایة في غریب الحدیث واألثر : ینظر )٩(
 .١٠ـ٣/٩ )حج(العین  )١٠(
 .٨٦الصاحبي : ینظر )١١(
 .٨٦المصدر نفسھ : ینظر )١٢(
 .٥٠التعریفات  )١٣(
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یعرفوا الحج بھذا المعنى، وإنما كانوا یعرف䈞ون م䈞ن الح䈞ج    إنَّ العرب في عصر ما قبل اإلسالم لم 
وكذلك الحج لم یكن عندھم فیھ غیر القصد وسبر : (... قال ابن فارس. القصد كما بّینت ذلك سلًفا

  :الجراح، من ذلك قولھم
  وأشَھُد من َعوٍف َحَلوًال كثیرًة    َیُحّجون َسبَّ الزبرقان المزعفرا

یحج䈞ون س䈞ب الزبرق䈞ان، أي    : قول䈞ھ . )١(...)من شرائط الحج وش䈞عائره  ثم زادت الشریعة ما زادتھ
  .یقصدون سّبھ

َوأذِّْن ف䈞ي  : ( ومن شواھد مج䈞يء الح䈞ج ف䈞ي الدالل䈞ة عل䈞ى المعن䈞ى الش䈞رعي اإلس䈞المي قول䈞ھ تع䈞الى          
وِهللا : (وقول䈞ھ ، )٢٧:س䈞ورة الح䈞ج  )(الَحجِّ یأتوَك ِرجاًال وعلى ُكلِّ ض䈞امٍر ی䈞أتیَن م䈞ن ُك䈞لِّ َف䈞جٍّ َعمی䈞قٍ      

  ).٩٧: سورة آل عمران) (لى الّناِس ِحجُّ البیِت من اسَتطاَع إلیِھ سبیًالع
فالمفردة كغیرھا من المفردات أص䈞ابھا تط䈞ور دالل䈞ي عب䈞ر ال䈞زمن، فبع䈞د أن كان䈞ت داللتھ䈞ا عام䈞ة،          

  .صارت خاصة
ویبدو لنا من خالل بحثنا أن المفردة لم تكن مس䈞تعملة بمعناھ䈞ا اللغ䈞وي ف䈞ي الق䈞رآن الك䈞ریم، وإنم䈞ا        

  .استعملت بمعناھا الشرعي في أكثر من موضع
..) إْن ج䈞اَءُكم فاِس䈞ٌق ِبَنب䈞أ َفَتَبیَّن䈞وا    : (تھا كما في قولھ تع䈞الى ومن المفردات القرآنیة الفِسق ومشتقا

  ).٦: سورة الحجرات(
: ، وأصل الُفسوق في اللغة الخروج، یقال)ف س ق( مشتقة من الجذر الثالثي ) الفِاِسق(المفردة 
، ث䈞䈞م أطلق䈞䈞ت ف䈞䈞ي اإلس䈞䈞الم لت䈞䈞دل عل䈞䈞ى معن䈞䈞ى اإلفح䈞䈞اش ف䈞䈞ي   )٢(خرج䈞䈞ت م䈞䈞ن قش䈞䈞رھا: الرُّطب䈞䈞ةَفَس䈞䈞قت 

لم یعرفوا في الفسق اال قولھم َفَسقت الرطبة : ( الخروج عن طاعة اهللا جلَّ ثناؤه، قال ابن فارس
إذا خرجت عن قشرھا، وجاء في الش䈞رع ب䈞أنَّ الفس䈞ق اإلفح䈞اش ف䈞ي الخ䈞روج ع䈞ن طاع䈞ة اهللا ج䈞ل          

وس䈞مي  . )٤()لم یسمع قط في كالم الجاھلیة وال في شعرھم فاس䈞ق : (ال ابن األعرابيوق. )٣()ثناؤه
ووص䈞فت ال䈞دواب بالفس䈞ق    . )٥(وسمي الرجل فاسقًا لخروجھ عن طاعة اهللا منھ خروج مخصوص

لخروجھ䈞䈞ا م䈞䈞ن حك䈞䈞م غیرھ䈞䈞ا م䈞䈞ن الحی䈞䈞وان ف䈞䈞ي تح䈞䈞ریم قتل䈞䈞ھ، أو ف䈞䈞ي ح䈞䈞ل أكل䈞䈞ھ اس䈞䈞تنادًا إل䈞䈞ى قول䈞䈞ھ       (
  .)٦(")یِر اِهللاأو فسًقًا ُأِھلَّ بِھ لَغ"تعالى

: س䈞ورة الكھ䈞ف  ) (َففَََسَق ع䈞ن أم䈞ِر َرب䈞ِّھِ   : ( ومن الشواھد القرآنیة على المعنى الشرعي قولھ تعالى
) وأن تْسَتْقِسموا باألزالم ذلك ِفس䈞قٌ : (وقولھ عزَّ وجّل. ، أي خرج عن أمر رّبھ، وھو إبلیس)٥٠

وال تأُكلوا مما لم ُیذكر اسُم : ( اؤه، أي ذلك خروج عن طاعة اهللا، وقولھ جل ثن)٣:سورة المائدة(
لم یس䈞تعمل ف䈞ي   ) فسق(ظھر لنا أن المعنى اللغوي لـ ). ١٢١:سورة األنعام) (اهللا علیھ وإّنُھ لفسق

القرآن الكریم، بل استعمل المعنى الشرعي، كما ظھر لنا أن المعَنیین اللغوي، والشرعي اشتركا 
وج䈞䈞ًا مطلق䈞䈞ًا، وف䈞ي المعن䈞䈞ى القرآن䈞䈞ي أو الش䈞䈞رعي  ف䈞ي لف䈞䈞ظ الخ䈞䈞روج، إال أن ف䈞䈞ي المعن䈞ى اللغ䈞䈞وي خر  

  .خروج مخصوص، بمعنى أن المفردة تخصصت داللتھا بالخروج عن طاعة اهللا تعالى
: س䈞ورة البق䈞رة  ) (وال تكونوا أوََّل كاِفٍر ِب䈞ھِ : ( كما في قولھ تعالىومنھا المفردة الكفر ومشتقاتھا 

٤١.(  
الكفر في اللغة التغطیة، یق䈞ال للی䈞ل ك䈞اِفر ألن䈞ھ      ، وأصل)ك ف ر(المفردة كافر مشتقة من الجذر  

والكافر من األرض ما َبُعد عن الناس ال یكاد ینزلھ أحد، وال یمر بھ . أي غطاه )٧(ألبس ُكلَّ شيء
ال䈞زراع، ومن䈞ھ   : ، والُكّف䈞ار )٨(الزارع، سمي بذالك ألنھ یغطي البذور في الت䈞راب : والكافر. بھ أحد

                                                 
 .٨٦:الصاحبي )١(
 .٢٦/٣٠٣) ف س ق(، والتاج٥٠٣) ف س ق(مختار الصحاح : ینظر )٢(
 .٨٤الصاحبي  )٣(
 .١/٣٠١المزھر  )٤(
 .٤/٢٦) ابن حجر(فتح الباري  )٥(
 .٤/٢٦المصدر نفسھ  )٦(
 .٥/٣٥٧) كفر(العین  )٧(
 .٥/٣٥٧) كفر(المصدر نفسھ  )٨(
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ھ䈞䈞ذه ھ䈞䈞ي المع䈞䈞اني اللغوی䈞䈞ة ).٢٠:س䈞䈞ورة الحدی䈞䈞د) (َج䈞䈞َب الُكّف䈞䈞ار َنباُت䈞䈞ھَكَمَث䈞䈞ل َغْی䈞䈞ٍث أع: ( قول䈞䈞ھ تع䈞䈞الى
س䈞䈞تر نعم䈞䈞ة الم䈞䈞نعم ب䈞䈞الجحود،أو یعم䈞䈞ل ھ䈞䈞و   (للمف䈞䈞ردة، أّم䈞䈞ا معناھ䈞䈞ا ف䈞䈞ي االص䈞䈞طالح الش䈞䈞رعي فھ䈞䈞ي   

واُهللا ال : (ومن الشواھد القرآنیة على المعنى الشرعي قولھ تعالى. )١()كالجحود في مخالفة المنعم
وقول䈞ھ  . أي كثی䈞ر الكف䈞ر  ) ك䈞افر (وكّفار صیغة مبالغ䈞ة ل䈞ـ  ). ١٧٦: سورة البقرة)(أثیم ُیِحبُّ ُكلَّ َكّفاٍر

س䈞䈞ورة آل ) (ق䈞䈞د ك䈞䈞ان لك䈞䈞م آی䈞䈞ة ف䈞䈞ي فئت䈞䈞یِن التقت䈞䈞ا فئ䈞䈞ٌة ُتقاِت䈞䈞ل ف䈞䈞ي س䈞䈞بیل اهللا وأخ䈞䈞رى ك䈞䈞اِفرة  : (س䈞䈞بحانھ
د وم䈞䈞ن ش䈞䈞واھ). ٧٣: س䈞䈞ورة التوب䈞䈞ة)(ی䈞䈞ا أیُّھ䈞䈞ا الَنب䈞䈞يُّ جاِھ䈞䈞ِد الُكّف䈞䈞ارَ : ( ، وقول䈞䈞ھ تع䈞䈞الى)١٣: ِعم䈞䈞ران

: س䈞ورة آل عم䈞ران  )( رّبنا فاغفْر لن䈞ا ُذنوَبن䈞ا وَكّف䈞ْر عن䈞ا س䈞یئاِتنا     : ( المعنى اللغوي جاء قولھ تعالى
  .وھذا یعني أن المفردة ومشتقاتھا كلھا یجمعھا معنى واحد وھو الستر والتغطیة) ١٩٣

  .من ھذا یظھر أن المعنیین اللغوي والشرعي كلیھما استعمل في القرآن الكریم
وإن ُكنتم َمرض䈞ى أو عل䈞ى َس䈞َفٍر أو ج䈞اَء أَح䈞ٌد م䈞نكم ِم䈞ن الغ䈞اِئِط أو         : (في قولھ تعالى َیمُُّمومنھا الًت

س䈞䈞ورة ) (الَمْس䈞䈞ُتم النِّس䈞䈞اَء فل䈞䈞م َتِج䈞䈞دوا م䈞䈞اًء َفَتَیمَُّم䈞䈞وا َص䈞䈞عیدًا طیب䈞䈞ًا، فامَس䈞䈞حوا ِبوج䈞䈞وِھكم وأی䈞䈞دَیكم من䈞䈞ھ 
  ).٦:المائدة

في اللغ䈞ة القص䈞د یق䈞ال أّمْم䈞ت الش䈞يء أؤم䈞ُُّھ أم䈞ًَّا،         ، وأصلھ)ي م م(التََّیمُُّم مشتق من الجذر الثالثي 
الی䈞اء والم䈞یم كلم䈞ة ت䈞دل عل䈞ى قص䈞د       : (قال اب䈞ن ف䈞ارس  . )٢(وتأمَّمُتُھ، ومعناه كلھ تعّمدتھ وقصدت لھ

وال َتَیمَّم䈞䈞وا : (وق䈞䈞د ورد ھ䈞䈞ذا المعن䈞䈞ى اللغ䈞䈞وي ف䈞䈞ي الق䈞䈞رآن الك䈞䈞ریم كقول䈞䈞ھ تع䈞䈞الى. )٣()الش䈞يء وتعّم䈞䈞ده 
قصد (والَتَیمُُّم في الشرع . أي وال تقصدوا وال تعمدوا) ٢٦٧: ورة البقرةس..)(الخبیَث منھ ُتنِفقون

وقد خصصھ تعالى ف䈞ي س䈞ورتي   . )٤()الصعید الطاھر واستعمالھ بصفة مخصوصة إلزالة الحدث
فَتَیمَّم䈞䈞وا َص䈞䈞عیدًا طِّیب䈞䈞ًا، فامس䈞䈞حوا   : (... النس䈞䈞اء والمائ䈞䈞دة بمس䈞䈞ح الوج䈞䈞ھ، والی䈞䈞دین، ق䈞䈞ال ج䈞䈞ّل ثن䈞䈞اؤه    

حت䈞䈞ى ص䈞䈞ار الت䈞䈞یمم مص䈞䈞طلحًا إس䈞䈞المیا جدی䈞䈞دًا بع䈞䈞د أن  ) ٦:س䈞䈞ورة المائ䈞䈞دة) (َیُكم ِمن䈞䈞ھبوج䈞䈞وِھُكم وأی䈞䈞د
وب䈞ذلك ص䈞ار الت䈞یمم یحم䈞ل معن䈞ى جدی䈞دًا، وھ䈞ذا        ) الوض䈞وء عل䈞ى الب䈞دن   (خصصھ القرآن الك䈞ریم ب䈞ـ  

  .المعنى ُیعد تطورًا في الداللة بین استعمال الشعر الجاھلي للمفردة ، وبین االستعمال القرآني
  

  نتائج البحث
  :توصل الباحث إلى عّدة نتائج من أبرزھا ما یأتي 

المفردة القرآنیة بما تمیزت بھ من میزات كجمال وقعھا في السمع، واتساقھا الشامل م䈞ع   ·
. المعنى، واتساع دالالتھا ـ كل ذلك جعلھا مفردة ال تضاھیھا آیة مفردة نط䈞ق بھ䈞ا البش䈞ر    

أّم䈞䈞ا أن ، والج䈞䈞احظ، والمتنب䈞䈞يونج䈞䈞د بع䈞䈞ض ھ䈞䈞ذه المی䈞䈞زات ف䈞䈞ي ك䈞䈞الم الفص䈞䈞حاء كالش䈞䈞افعي،  
 .تجتمع جمیعًا فھذا ال یكون إال في القرآن الكریم

المفردة القرآنیة ذات جرس شدید وقوي وذلك لترتیب أصواتھا الدقیق من حیث الص䈞فة    ·
والمخرج، والتشدید واإلدغام، والتقدیم والتأخیر فتولد عن ذلك معن䈞ى جدی䈞د یختل䈞ف عم䈞ا     

فأدغم䈞ت  ) تث䈞اَقلُتم (وأص䈞لھا  ) اّتاَقلُتم(ألصلي مثال ذلك المفردة لو كانت المفردة بترتیبھا ا
وعلیھ ف䈞أن  . التاء في الثاء لتداني مخرجیھما وجيء بالھمزة للتوصل إلى النطق بالساكن

فیھ جھد وبطء توحي صورتھا بذلك الجسم المتثاقل ـ یرفعھ الرافع䈞ون   ) اثاقلتم(النطق بـ 
رة أداء ھذه المف䈞ردة ت䈞وحي ب䈞المعنى قب䈞ل أن ی䈞رد      في جھد فیسقط في أیدیھم، وعلیھ فصو

 .)٥(علیك المعنى من جھة المعاجم
لمعرفة معن䈞ى المف䈞ردة القرآنی䈞ة ینبغ䈞ي معرف䈞ة ج䈞ذرھا اللغ䈞وي وداللتھ䈞ا ف䈞ي لغ䈞ة الع䈞رب،             ·

 .بالرجوع إلى المعجمات اللغویة، وھذا ما فعلناه في ھذا البحث

                                                 
 .١٠٤التعریفات  )١(
 .١١٧، والكلیات ٥/٣٠٠، والنھایة في غریب الحدیث واألثر ٥/٢٠٦٤) ي م م(الصحاح : ینظر )٢(
 .٦/١٥٢) ي م م(مقاییس اللغة  )٣(
 .٤٤:التعریفات )٤(
 .١٧٩التعبیر الفني في القرآن : ینظر )٥(
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عب䈞ر مرورھ䈞ا ب䈞الزمن، وھ䈞ذا ھ䈞و ش䈞أن        إنَّ الكثیر من مفردات اللغة أصابھا تطور داللي ·
مف䈞䈞ردات الق䈞䈞رآن الك䈞䈞ریم، إذ انتقل䈞䈞ت دالالت المف䈞䈞䈞ردات العربی䈞䈞ة م䈞䈞ن معناھ䈞䈞ا اللغ䈞䈞䈞وي أو        
الوضعي إلى دالالت إسالمیة جدی䈞دة وھ䈞ي دالالت ش䈞رعیة كالص䈞الة، والزك䈞اة، والح䈞ج،       

ات فإنھا كانت تدل على الدعاء، والنماء والزیادة، واإلمس䈞اك، فأص䈞بحت ت䈞دل عل䈞ى عب䈞اد     
 .مخصوصة

وقد اختلف العلماء والباحثون في حقیقة تل䈞ك المف䈞ردات، ھ䈞ل مات䈞ت أو انقرض䈞ت بع䈞د أن        ·
نقلت دالالتھا إل䈞ى دالالت إس䈞المیة جدی䈞دة؟ أو اس䈞تمر اس䈞تعمالھا ف䈞ي الق䈞رآن الك䈞ریم؟ فق䈞د          
ذھ䈞ب الش䈞䈞ریف المرتض䈞䈞ى ـ وھ䈞䈞و م䈞䈞ن األص䈞ولیین ـ إل䈞䈞ى أنَّ تل䈞䈞ك المف䈞䈞ردات ل䈞䈞م تم䈞䈞ت أو          

ر استعمالھا في القرآن الكریم مع دالالتھا اإلس䈞المیة الجدی䈞دة اال أنھ䈞ا    تنقرض وإنما استم
وتابع䈞䈞䈞ھ ع䈞䈞䈞دد كبی䈞䈞䈞ر م䈞䈞䈞ن العلم䈞䈞䈞اء والب䈞䈞䈞احثین ك䈞䈞䈞ابن     . خصص䈞䈞䈞ت بع䈞䈞䈞د أن كان䈞䈞䈞ت معمم䈞䈞䈞ة  

حجرالعسقالني والدكتور مازن مبارك، وذھب فری䈞ق م䈞ن الب䈞احثین م䈞نھم ال䈞دكتور كام䈞ل       
قل䈞䈞ت دالالتھ䈞䈞ا إل䈞䈞ى دالالت   البص䈞䈞یر إل䈞䈞ى أن تل䈞䈞ك المف䈞䈞ردات مات䈞䈞ت وانقرض䈞䈞ت بع䈞䈞د أن ن      

  .إسالمیة جدیدة
وأثبت البحث اللغوي الحدیث أنَّ المفردات اللغویة لم تم䈞ت وإنم䈞ا اس䈞تمر معناھ䈞ا اللغ䈞وي      
ف䈞䈞ي الق䈞䈞رآن الك䈞䈞ریم م䈞䈞ع معناھ䈞䈞ا اإلس䈞䈞المي الجدی䈞䈞د بع䈞䈞د أن خصص䈞䈞ت دالالتھ䈞䈞ا ب䈞䈞دالالت         

  .إسالمیة جدیدة
لھا في القرآن الكریم بمعناھا اللغوي والواقع أن عددًا من المفردات اللغویة استمر استعما

الوضعي فضًال عن استعمالھا الشرعي اإلسالمي الجدید، في الوقت الذي وج䈞دنا فی䈞ھ أنَّ   
عددًا من المفردات الجاھلیة لم یستمر استعمالھا اللغ䈞وي ف䈞ي الق䈞رآن الك䈞ریم وإنم䈞ا وج䈞دنا       

أنَّ المف䈞䈞ردات معناھ䈞䈞ا الش䈞䈞رعي كمف䈞䈞ردة الح䈞䈞ج، مم䈞䈞ا جع䈞䈞ل بع䈞䈞ض الب䈞䈞احثین ی䈞䈞ذھبون إل䈞䈞ى     
  .الجاھلیة ماتت وتحولت إلى دالالت إسالمیة جدیدة

  
  م氨ادر البحث ومراجعھ

  .القرآن الكریم: المصدر األول
مطبع䈞ة محم䈞د   / الدكتور إبراھیم أنیس، نش䈞ر مكتب䈞ة األنجل䈞و المص䈞ریة    : األصوات اللغویة .١

 .١٩٨٤عبد الكریم حسان، 
، ) ھ䈞䈞ـ١٢٠٥مرتض䈞䈞ى الحس䈞䈞یني محم䈞䈞د (الزبی䈞䈞دي : ت䈞䈞اج الع䈞䈞روس م䈞䈞ن ج䈞䈞واھر الق䈞䈞اموس   .٢

 .م١٩٧٥ھـ ــ١٣٨٥تحقیق عبد الستار أحمد فراج وآخرین، مطبعة حكومة الكویت 
دراس䈞ة  ) ھ䈞ـ ٤٤٤عثم䈞ان ب䈞ن س䈞عید ت    (أب䈞و عم䈞رو ال䈞داني    : التحدید ف䈞ي اإلتق䈞ان والتجوی䈞د    .٣

 .م١٩٨٨ھـ ــ ١٤٠٧، مطبعة الخلود، بغداد ١وتحقیق الدكتور غانم قدوري حمد ط
الب䈞䈞ن أب䈞䈞ي اإلص䈞䈞بع  : (ص䈞䈞ناعة الش䈞䈞عر والنث䈞䈞ر وبی䈞䈞ان إعج䈞䈞از الق䈞䈞رآن   تحری䈞䈞ر التحبی䈞䈞ر ف䈞䈞ي  .٤

ال䈞䈞دكتور حفن䈞䈞ي محم䈞䈞د ش䈞䈞رف ـ مط䈞䈞ابع ش䈞䈞ركة    :  ، تق䈞䈞دیم وتحقی䈞䈞ق)ھ䈞䈞ـ ٦٥٤المص䈞ري ت  
  .م١٩٦٣ھـ ١٣٨٣اإلعالنات الشرقیة، القاھرة 

ال䈞دار التونس䈞یة للنش䈞ر    )ھـ ١٣٩٣ت (الشیخ محمد الطاھر بن عاشور : التحریر والتنویر .٥
١٩٨٤. 

المج䈞ازي ـ أنماط䈞䈞ھ ودالالت䈞ھ، ال䈞䈞دكتور أی䈞اد عب䈞د ال䈞䈞ودود عثم䈞ان المش䈞䈞ھداني ـ             التص䈞ویر  .٦
 .م٢٠٠٤دار الشؤون الثقافیة العامة، ، بغداد ١سلسلة رسائل جامعیة ـ ط

، بی䈞䈞روت ١ال䈞䈞دكتور بك䈞䈞ري ش䈞䈞یخ أم䈞䈞ین ـ دار الش䈞䈞روق، ط        : التعبی䈞䈞ر الفن䈞䈞ي ف䈞䈞ي الق䈞䈞رآن    .٧
 .م١٩٧٣ھـ ـ ١٣٩٣

، تق䈞دیم ال䈞دكتور أحم䈞د    )ھ䈞ـ ٨١٦عل䈞ي ب䈞ن محم䈞د ت    : (أبو الحس䈞ن الجرج䈞اني  : التعریفات  .٨
 .م١٩٨٦ھـ ـ ١٤٠٦مطلوب، بغداد 

، ترجمة وتحقی䈞ق  )ھـ٦٣٨محمد بن محیي الدین الصوفي الطائي ت : (تفسیر ابن عربي .٩
  .م٢٠٠١عبد الوارث محمد علي ـ دار الكتب العلمیة، بیروت 
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مكتب䈞ة المش䈞كاة اإلس䈞المیة    ، )ھـ ٨٠٣عبد اهللا بن عرفة ت  : ( تفسیر ابن عرفة المالكي. ١٠
  .http:www.alimeshkat.netنقال عن الموقع اإللكتروني 

،حق䈞䈞ق )ھ䈞䈞ـ٧٧٤أب䈞䈞و الف䈞䈞داء عم䈞䈞اد ال䈞䈞دین اس䈞䈞ماعیل ت (اب䈞䈞ن كثی䈞䈞ر : تفس䈞䈞یر الق䈞䈞رآن العظ䈞䈞یم . ١١
، نشر مكتب䈞ة اإلیم䈞ان   ١أصولھ طھ عبد الرؤوف سعید، وخّرج أحادیثھ عبد اهللا المنشاوي، ط

  .م٢٠٠٦ـ المنصورة، مصر 
،مطبع䈞ة  ٢، ط)ھ䈞ـ ٣١٠محم䈞د ب䈞ن جری䈞ر ت    (الطبري: جامع البیان عن تأویل آي القرآن. ١٢

  .م١٩٥٤مصطفى البابي الحلبي، القاھرة 
دار الش䈞ؤون   ١ال䈞دكتور حام䈞د ك䈞اظم عب䈞اس ،ط    : الداللة القرآنیة عند الشریف المرتضى. ١٣

  .م٢٠٠٤الثقافیة العامة ـ سلسلة رسائل جامعیة بغداد ، 
، تحقی䈞䈞ق وتعلی䈞䈞ق محم䈞䈞د حس䈞䈞ن، المكت䈞䈞ب   )ھ䈞䈞ـ ٧میم䈞䈞ون ب䈞䈞ن ق䈞䈞یس ت  : (ش䈞䈞ىدی䈞䈞وان األع. ١٤

  .م١٩٦٨الشرقي للنشر والتوزیع ـ بیروت 
، مختص䈞ر ش䈞رح التبری䈞زي، مكتب䈞䈞ة    )حبی䈞ب ب䈞ن أوس  (أب䈞و تم䈞ام الط䈞ائي   : دی䈞وان الحماس䈞ة  . ١٥

  م١٩٥٥فرید علي صبیح، القاھرة، 
  م١٩٦٩، دیوان النابغة الذبیاني، تحقیق فوزي عطوي بیروت . ١٦
أب䈞䈞و القاس䈞䈞م عل䈞䈞ي ب䈞䈞ن الحس䈞䈞ین ت    (الش䈞䈞ریف المرتض䈞䈞ى  : الذریع䈞䈞ة ف䈞䈞ي أص䈞䈞ول الش䈞䈞ریعة  . ١٧

  .ھـ١٣٤٨،تحقیق الدكتور أبو القاسم كرجي،مطبعة عقد ـ دانشكاه، طھران )ھـ٤٣٦
  .م١٩٢٦الشیخ إسماعیل حقي البرسوي ـ استانبول، : روح البیان. ١٨
، دار العلم للمالیین، ، بیروت، ١طعفیف عبد الفتاح طبارة، : روح الصالة في اإلسالم. ١٩

  .م١٩٦٨
أب䈞و الفض䈞ل ش䈞ھاب    (اآللوس䈞ي  : روح المعاني في تفس䈞یر الق䈞رآن العظ䈞یم والس䈞بع المث䈞اني     . ٢٠

  .م١٩٧٨ھـ ـ١٣٩٨، دار الفكر، بیروت )ھـ١٢٧٠الدین السید محمود البغدادي، ت
) ھ䈞ـ ٣٢٢ان ت أحم䈞د ب䈞ن حم䈞د   (الش䈞یخ أب䈞و ح䈞اتم ال䈞رازي     : الزینة في الكلمات اإلسالمیة. ٢١

  .م١٩٦٤ـ مركز الدراسات والبحوث الیمني  ١تحقیق حسین بن فیض اهللا الھمداني، ط
، تحقی䈞ق مص䈞طفى الس䈞قا    )ھ䈞ـ ٣٩٢أبو الف䈞تح عثم䈞ان ت  (ابن جني : سر صناعة اإلعراب. ٢٢

  .م١٩٥٤، مطبعة البابي الحلبي، مصر ١وآخرین، ط،ج
، تحقی䈞ق  )ھ䈞ـ ٣٩٥مد بن فارس ت أح: (الصاحبي في فقھ اللغة وسنن العرب في كالمھا. ٢٣

  .م١٩٧٧مطبعة عیسى البابي ، القاھرة ٢السید أحمد صقر، ط
إس䈞䈞䈞䈞ماعیل ب䈞䈞䈞䈞ن حم䈞䈞䈞䈞اد ت   (الج䈞䈞䈞䈞وھري ): ت䈞䈞䈞䈞اج اللغ䈞䈞䈞䈞ة وص䈞䈞䈞䈞حاح العربی䈞䈞䈞䈞ة   (الص䈞䈞䈞䈞حاح . ٢٤

ھـ䈞䈞ـ ١٤٠٧، دار العل䈞䈞م للمالی䈞䈞ین ـ بی䈞䈞روت،     ٤،تحقی䈞䈞ق أحم䈞䈞د عب䈞䈞د الغف䈞䈞ور عط䈞䈞ار، ط )ھ䈞䈞ـ٣٩٨
  .م١٩٧٨

،تعلی䈞ق وتص䈞حیح   )ھ䈞ـ ٢٦١ت (م ب䈞ن الحج䈞اج القش䈞یري    أب䈞و الحس䈞ین مس䈞ل   : صحیح مسلم. ٢٥
  .م١٩٥٥ھـ ـ ١٣٧٥، دار إحیاء الكتب العربیة، القاھرة، ١محمد فؤاد عبد الباقي،ط

، تحقی䈞䈞ق ال䈞䈞دكتور مھ䈞䈞دي المخزوم䈞䈞ي، )ھ䈞䈞ـ١٧٥الخلی䈞䈞ل ب䈞䈞ن أحم䈞䈞د ت (الفراھی䈞䈞دي : الع䈞䈞ین. ٢٦
ھ䈞䈞䈞䈞䈞ـ، ١٤٠٥ـ١٤٠٠䈞䈞䈞䈞䈞وال䈞䈞䈞䈞䈞دكتور إب䈞䈞䈞䈞䈞راھیم الس䈞䈞䈞䈞䈞امرائي، دار الرش䈞䈞䈞䈞䈞ید للطباع䈞䈞䈞䈞䈞ة، بغ䈞䈞䈞䈞䈞داد،      

  .م١٩٨٥ـ١٩٨٠
، تحقی䈞䈞ق ال䈞䈞دكتور عب䈞䈞د اهللا )ھ䈞䈞ـ٢٧٦عب䈞䈞د اهللا ب䈞䈞ن مس䈞䈞لم ت : (غری䈞䈞ب الح䈞䈞دیث الب䈞䈞ن قتیب䈞䈞ة. ٢٧

  .م١٩٧٧الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، 
، )ھ䈞ـ ٨٥٢أحم䈞د ب䈞ن عل䈞ي ت   (اب䈞ن حج䈞ر العس䈞قالني    : فتح الباري بشرح صحیح البخاري.٢٨

  .م١٩١١ـ١٩٠١= ھـ ١٣٢٩ـ١٣١٩المطبعة الخیریة ـ القاھرة 
  .م١٩٧٨ھـ ـ١٣٩٨، دار الشروق، بیروت، ٦سید قطب، ط: في ظالل القرآن. ٢٩
محمود بن (الزمخشري : الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل. ٣٠

  ).ت.د(، دار الفكر، بیروت )ھـ٥٣٨عمر ت 
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، تحقی䈞ق  )ھ䈞ـ ١٠٩٤ت  أی䈞وب ب䈞ن موس䈞ى الحس䈞یني    (أبو البقاء الكفوي، اللغوي : الكلیات. ٣١
  .١٩٧٥الدكتور عدنان درویش، ومحمد المصري، دار الكتب الثقافیة، دمشق، 

، دار الفك䈞䈞ر للطباع䈞䈞ة  ١، ط)ھ䈞䈞ـ٧١١محم䈞䈞د ب䈞䈞ن مك䈞䈞رم ت   (اب䈞䈞ن منظ䈞䈞ور : لس䈞䈞ان الع䈞䈞رب . ٣٢
  .م٢٠٠٠والنشر، بیروت 

  .١٩٨٠لسنة  ١، العدد٣١مجلة المجمع العلمي العراقي، المجلد.  ٣٣
، مطبع䈞ة اإلم䈞ام،   )ھ䈞ـ ٦٧٦محیي الدین بن شرف ت (النووي : لمھذبالمجموع، شرح ا. ٣٤

  ).ت.د(مصر 
دار ) ھ䈞䈞䈞ـ٦٠٦محم䈞䈞䈞د ب䈞䈞䈞ن أب䈞䈞䈞ي بك䈞䈞䈞ر ب䈞䈞䈞ن عب䈞䈞䈞د الق䈞䈞䈞ادر ت     (ال䈞䈞䈞رازي : مخت䈞䈞䈞ار الص䈞䈞䈞حاح .٣٥

  م ١٩٨٣ھـ ـ١٤٠٣الرسالة،الكویت 
،  عن䈞䈞ي )ھ䈞䈞ـ٣٧٠الحس䈞䈞ین ب䈞䈞ن أحم䈞䈞د ت   (اب䈞䈞ن خالوی䈞䈞ھ  : مختص䈞䈞ر ف䈞䈞ي ش䈞䈞واذ الق䈞䈞راءات   . ٣٦

  ).ت.د(، دار الھجرة، برجستراسیر . ج:بنشره
عب䈞د ال䈞رحمن ب䈞ن أب䈞ي بك䈞ر ت      (جالل ال䈞دین الس䈞یوطي   :المزھر في علوم اللغة وأنواعھا. ٣٧

، دار إحی䈞اء الكت䈞ب   ٤، تصحیح محمد أبو الفضل إبراھیم، وعلي محمد البج䈞اوي، ط )ھـ٩١١
  .م١٩٥٨ھـ ـ١٣٧٨العربیة، عیسى البابي، مصر 

المكت䈞ب اإلس䈞المي للطباع䈞ة والنش䈞ر، دار ص䈞ادر      ، )ھ䈞ـ ٢٤١أحمد بن حنب䈞ل ت  : (المسند. ٣٨
  ).ت.د(للطباعة والنشر ـ بیروت 

  ).ت.د(سید قطب، دار الكتاب اإلسالمي قم ـ ایران : مشاھد القیامة في القرآن. ٣٩
  ).ت.د(المعجم المفھرس أللفاظ القرآن الكریم، مؤسسة النبھان، بیروت . ٤٠
ل䈞䈞䈞䈞䈞دین أب䈞䈞䈞䈞䈞ي محم䈞䈞䈞䈞䈞د عب䈞䈞䈞䈞䈞د اهللا ب䈞䈞䈞䈞䈞䈞ن     المغن䈞䈞䈞䈞䈞ي والش䈞䈞䈞䈞䈞رح الكبی䈞䈞䈞䈞䈞ر لإلم䈞䈞䈞䈞䈞امین موف䈞䈞䈞䈞䈞䈞ق ا    . ٤١

ت (،وشمس الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر ب䈞ن قدام䈞ة المقدس䈞ي    )ھـ٦٢٠ت(احمد
  ).ت.د(،دار الكتاب العربي، بیروت )ھـ٦٨٢
الحس䈞䈞䈞䈞ین ب䈞䈞䈞䈞ن احم䈞䈞䈞䈞د ت ف䈞䈞䈞䈞ي (الراغ䈞䈞䈞䈞ب األص䈞䈞䈞䈞فھاني : المف䈞䈞䈞䈞ردات ف䈞䈞䈞䈞ي غری䈞䈞䈞䈞ب الق䈞䈞䈞䈞رآن. ٤٢

  .ھـ١٣٢٤،المطبعة المیمثیة، القاھرة )ھـ٤٥٢حدود
، ١،  تحقی䈞ق عب䈞د الس䈞الم محم䈞د ھ䈞ارون، ط     )ھ䈞ـ ٣٩٥أحمد بن فارس ت : (مقاییس اللغة .٤٣

  . م١٩٧٩ھـ، ١٣٩٩دار الفكر للطباعة والنشر،بیروت 
  م١٩٧٩بیروت ، مؤسسة الرسالة ، الدكتور زكي مبارك ، نحو وعي لغوي . ٤٤
ة ال䈞دكتور نص䈞ر   الفك䈞ر ال䈞دیني ب䈞ین إرادة المعرف䈞ة وإرادة الھیمن䈞     ، النص الس䈞لطة الحقیقی䈞ة  .٤٥

  م ١٩٩٧ـ المركز الثقافي العربي ـ الدار البیضاء  ٢حامد أبو زید   ط
ھ䈞ـ تحقی䈞ق   ٨٣٣محم䈞د ب䈞ن محم䈞د ت     -اب䈞ن الج䈞زري  –النھایة في غریب الحدیث واألث䈞ر  . ٤٦

  م١٩٧٩ھـ ١٣٩٩بیروت  –المكتبة العلمیة  –طاھر احمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي 
ش䈞䈞مس ال䈞䈞دین محم䈞䈞د ی䈞䈞ن أب䈞䈞ي العب䈞䈞اس الرمل䈞䈞ي ت    –لمھ䈞䈞ذب نھای䈞䈞ة المحت䈞䈞اج إل䈞䈞ى ش䈞䈞رح ا . ٤٧

  م  ١٩٣٨ھـ ١٣٥٧مطبعة مصطفى البابي الحلبي  -م١٠٠٤
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ABSTRACT:  

Single of the Koranic special bell in the vocal and influential, 
it does not find the signs in other words, since the three met with 
the President of features, beauty and signed by hearing, and 
consistency in meaning, and implications for the consistency it 
usually does not allow signs other words, these features do not 
meet In the words of people together, but in the Holy Quran, and 
we find some of them in the Word of Rhetoricians and eloquent 
Kalimam Shaafa'i and big eye, and Mutanabi. 

The single language or Semantically situation evolved over 
time, as we find in the Koran that the meanings of words have 
acquired a new Muslim were not known before the revelation of the 
Qur'aan, Kasalap, Zakat and fasting, pilgrimage and it was mean: 
prayer, the development and increase, constipation, and intended 
to become show the usual pillars of worship and conditions. 

  


