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 ادلمدِـــح
الحمػد   الػػذم  مػؽ اإلنسػػاف اعممػو البيػػاف اكالصػبلة ك السػػبلـ عمػى  يػػر 
األنػػاـ س سػػيدنا محمػػد س صػػاحب الحػػكض المػػكركد ا كالمقػػاـ المحمػػكد ا كعمػػى آلػػو 

 كصحبو ا كمف سار عمى ىديو إلى يـك الديف .
 اااأما بعد

س عة عبلقػة قكيػةفمما ال شؾ فيو أف العبلقة بيف المغة العربيػة كعمػـك الشػري
إلػى ذاتػو  -جؿ كعبل -فالعربية بقيت حية بفضؿ كتاب ا  المجيد ا كقد ككؿ الحؽ 

نػا لػو حػافظكف" كال يمكػف لطالػب العمػـ الشػرعي  (ُ)حفظ كتابو "إنا نحف نزلنا الذكر كا 
أف يككف بمعزؿ عف عمـك المغة مف نحػك كصػرؼ كببل ػة كداللػة..... ألنيػا مفتػاح 

الػديف ا كال سػبيؿ إلػى ذلػؾ إال بػالتمكف مػف المغػة كعمكميػا ا كقػد الفيـ كالتفقو فػي 
بيف الفقو كالمغة حيف ذكرىما معان بعد تعمـ كتاب  -رحمو ا   -ربط اإلماـ الشافعي 

فقاؿ:) مف تعمػـ القػرآف عظمػت قيمتػو ا كمػف نظػر فػي الفقػو نبػؿ  -جؿ كعبل -ا  
 (ِ)مقداره ا كمف تعمـ المغة رؽ طبعو(

ف  يػػر مػػا يعػػيف عمػػى فيػػـ كتػػاب ا  ىػػك دراسػػة لغتنػػا العربيػػة ا ك         ا 
كمعرفة أسرارىا س تمؾ المغة التي شرؼ ا  منزلتيا اكجعؿ عمػـ الػديف كالػدنيا منكطػان 

 كلغة أىؿ جنتو.-صمى ا  عميو كسمـ-بمعرفتيا س إذ ىي لغة كتابواكلغة نبيو
ا الحيػاة كالكجػكد المطمػؽ ةكلما كاف التغٌير كالتطٌكر سمتيف متأٌصمتيف بحركػ

إذ  تشػػػمبلف كػػػٌؿ شػػػين فػػػي الكػػػكف . كبمػػػا أٌف المغػػػة كسػػػيمة لمتعبيػػػر عػػػف الحيػػػاة 

                                           
 ٗسكرة الحجر األية: (ُ)
 ِْٓ/ِصفكة الصفكة  (ِ)
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كمتٌطمباتيا اكىي كذلؾ المرآة العاكسة لحياة المجتمع الذم تحيا بيف جكانبو ا كىػذه 
الحياة تسير في عجمة التٌطكر مف دكف تكقؼ ا فبل بٌد إذف مف تطٌكر المغػة س ألٌنيػا 

مظركؼ التي ي ضع ليا المجتمع ا فيػي تسػتمٌد كجكدىػا منػو كمػف تقاليػده ت ضع ل
 افترقى برقٌيو كتتأ ر بتأٌ ره .

فالتطكر ظاىرة لغكيػة تعتػرم ألفػاظ المغػة فػي مراحميػا التاري يػة بتغييػر فػي 
صكرتيا أك في داللتيا ا كحينئذ يقاؿ : إف المغة تطكرت في ألفاظيا أك فػي داللتيػا 

لحػػي يعػػػيش حيػػػاة متطػػكرة متجػػػددة كتمػػػؾ سػػنة ا   ػػػالؽ األلسػػػف ألنيػػا كالكػػػائف ا
لىف تىًجدى ًلسينًَّة المًَّو تىٍبًديبلن "    (ُ)كالمغات "كى

كالكاقع أف " تطكر الداللة كتغير معاني األلفػاظ ظػاىرة عامػة ا كشػائعة فػي 
جميع لغات بني البشر ا يعرفيا مف يمعف النظر فػي مراحػؿ النمػك المغػكم ا كأطػكاره 
التاري ية ا كيػأنس بيػا مػف يػؤمف بحػؽ المغػة فػي حيػاة تسػاير الػزمف. كالبحػث فػي 
أصػكؿ الكممػػات كدالالتيػػا األكليػػة متعػػة ال تعػػدليا متعػػة ا كرياضػػة عقميػػة ال تعػػدليا 
رياضػػة ا ألف ىػػذا العمػػؿ يجعػػؿ اإلنسػػاف يقػػؼ عمػػى أصػػؿ الكممػػات ا ككيػػؼ تغيػػرت 

 (ِ)حياتنا كفي معامبلتنا " كتطكرت إلى أف صارت بيف أيدينا نستعمميا في
ليػػذا كػػاف ىػػذا البحػػث الػػذم ىػػك دراسػػة لمتطػػكر الػػداللي لؤللفػػاظ فػػي كتػػاب 
"طمبة الطمبة في االصطبلحات الفقيية عمى ألفاظ كتب الحنفيػة" " لئلمػاـ نجػـ الػديف 

 - النسػػفي .كيعػػد ىػػذا الكتػػاب أكؿ كتػػاب لغػػكم فقيػػيا جمػػع فيػػو مؤلفػػوا رحمػػو 
ظ  ك الكممػات التػي اسػتعمميا الفقيػان األحنػاؼ افكػاف بيػذا ذا معاني األلفا -تعالى 

  .شأف  كبير لدل العامة ك ال اصة 

كىذا الكتاب أشبو بكتب  ريػب الحػديثا فكريػران مػا يتعػرض لشػرح األلفػاظ   

                                           
   ِٔسكرةاألحزاب مف األية :  (ّ)
 ُُّ/ .صنظرات في داللة األلفاظ د/ عبد الحميد محمد أبك سكيف  (ُ)
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 .الكاردة في األحاديث التي يستدؿ بيا الفقيان أك يستشيدكف بيا عمى األحكاـ 

لدراسات التي تحتاجيا المكتبة العربية ا كذلػؾ كتمؾ الدراسة مف أمس ا     
نظران ألىمية معرفة تطكر تاريخ تمػؾ األلفػاظ عبػر األزمنػة السػحيقة التػي مػرت بيػاا 
فيتيسػػر لنػػا صػػنع معجػػـ تػػاري ي ايظػػؿ مرجعػػا لمػػف أراد الكقػػكؼ عمػػى دراسػػة حيػػاة 

المعجـ  األلفاظ كتطكرىاا فقد يسيـ ىذا البحث مع  يره في كضع لبنة في بنان ىذا
 المرتقب 

 كقد اشتمؿ ىذا البحث عمى :مقدمة اكتمييد اكربلرة مباحث اك اتمة . 
 أما المقدمة فيي التي نحف بصددىا .

كأمػػا التمييػػد ففيػػو حػػديث تعريفػػي مػػكجز عػػف اإلمػػاـ نجػػـ الػػديف النسػػفي 
صػػاحب معجػػـ طمبػػة الطمبػػة اكعػػف كنابػػو كعػػف التطػػكر الػػداللي : تعريفػػوا كأسػػبابوا 

 .كمظاىره 
 كأما المبحث األكؿ فعنكانو : ت صيص الداللة 
 كأما المبحث الراني فعنكانو : تعميـ الداللة 
 كأما المبحث الرالث فعنكانو : انتقاؿ الداللة 

 كأما ال اتمة ففييا أىـ نتائج البحث.
ككػػاف منيجػػي فػػي ىػػذا البحػػث ىػػك ترتيػػب المػػكاد المغكيػػة حسػػب الترتيػػب 

اإلماـ نجـ الديف النسفي ارـ دراسػة تمػؾ المػكاد ببيػاف اليجائي ارـ النص عمى كبلـ 
 داللتيا األصمية أك المغكية كالداللة االصطبلحية كأقكاؿ العممان فييا . 
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 التوهيد
 : كفيو

 : أوالً: اإلهام جنن الدين النسفي

ىػػػك اإلمػػػاـ نجػػػـ الػػػديف أبػػػك حفػػػص عمػػػر بػػػف محمػػػد بػػػف لقمػػػافا النسػػػفي 
كػػػاف النسػػػفي مػػػف أىػػػؿ  -تعػػػالى  - ارحمػػػو االحنفػػػيا صػػػاحب التػػػيليؼ المفيدة

سمرقندا كمصنؼ تاري يا ا كاف إمامان فاضبلن متقناناصنؼ في كؿ نكع مف التفسػيرا 
قيؿ عنو: إنو كاف ييعمـ اإلنس كالجفس كلذلؾ قيؿ لو: مفتي  َك الحديث ا ك الشركح

ر ػػانا أديبػػان مؤ  كػػاف مفسػػرانا فقييػػان ا محػػدران ا حافظػػان ا متكممػػان ا أصػػكليانا َالرقمػػيف
ىػػ اك سػػكف  ِْٔجمػادل األكلػػى سػنة  ُِا نحكيػانا كلػػد بنسػؼ فػي اناظمػانا لغكيػان 

  َىػ عمى األرجح ّٕٓسمرقنداك تكفى بيا سنة 
لو كتػاب مجمػع العمػـك ا ك التيسػير فػي تفسػير القػرآف اك العقائػد اك شػرح 
صػػػحيح الب ػػػارم سػػػماه النجػػػاح فػػػي شػػػرح كتػػػاب أ بػػػار الصػػػحاحا ك نظػػػـ الجػػػامع 
الصحيح لمشيباني في فركع الفقػو الحنفػيا ك كتػاب "طمبػة الطمبػة فػي االصػطبلحات 

 (ُ) َالفقيية عمى ألفاظ كتب الحنفية"  الذم ىك مكضكع ىذا البحث
 ثانيًا: كتاب" طلبة الطلبة" قيوته و هنهجه

يعتبػػػر كتػػػاب "طمبػػػة الطمبػػػة فػػػي االصػػػطبلحات  الفقييػػػة عمػػػى ألفػػػاظ كتػػػب 

                                           
اك  َُِ/ْا ك العبػػر  ُٕ/ َٕ/ ُٔا ك معجػػـ األدبػػانِٕٓ/ُينظػػر ترجمتػػو فػػي : التحبيػػر  (ُ)

ا ك الجػكاىر  ِٖٔ/ ّك مرآة الجناف  ّٕٓ/ ُِا كعيكف التكاريخ  ُِٕا ُِٔ/ َِالسير 
ا ك طبقػػػات ّٓا ّْك تػػاج التػػراجـ   ِّٕ/ ْا ك لسػػاف الميػػػزاف ّٓٗا ّْٗ/ ُالمضػػيئة 

 ُِٕ/ُا ك مفتاح السػعادة ٕ/ٓ/ِا ك طبقات المفسريف لمداككدم   ِٕالمفسريف لمسيكطي 
ا َّٓ/ٕا ك معجػػـ المػػؤلفيف  ُُٓ/ْا ك شػػذرات  الػػذىب  ُْٗا ك الفكائػػد البييػػة  ُِٖا

 .  َٔحقؽ معجـ طمبة الطمبة صا كمقدمة م َّٔ
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معػاني  -تعػالى  - غػكم فقيػيا جمػع فيػو مؤلفػوا رحمػو الحنفية"   أكؿ كتػاب ل
األلفاظ  ك الكممات التي استعمميا الفقيان األحناؼ افكػاف بيػذا ذا شػأف  كبيػر لػدل 

  َالعامة ك ال اصة 
كىػػذا الكتػػاب أشػػبو بكتػػب  ريػػب الحػػديثا فكريػػران مػػا يتعػػرض لشػػرح األلفػػاظ 

 َستشيدكف بيا عمى األحكاـ الكاردة في األحاديث التي يستدؿ بيا الفقيان أك ي
ك كاف سػبب جمػع اإلمػاـ النسػفي لكتابػو ىػذا كرػرة فشػك المحػف فػي األلفػاظ 
الغريبػػة فػػي لغػػة الفقػػوا كقمػػة الدرايػػة بمعانييػػا ك دالالتيػػا  فيقػػكؿ فػػي مقدمتػػو : " 
فسألني جماعة مف أىؿ العمـ شرح ما ييشػكؿ عمػى األحػداث الػذيف قػؿ ا ػتبلفيـ فػي 

 دب اكلػػػـ يميػػػركا فػػػي معرفػػػة كػػػبلـ العػػػرب مػػػف األلفػػػاظ العربيػػػةاقتبػػػاس العمػػػـ ك األ
لمػػذككرة فػػي كتػػب أصػػحابنا ا ك مػػا أكرده مشػػاي نا فػػي نكتيػػا مػػف األ بػػار ...... ا

 (ُ)فأجبتيـ إلى ذلؾ ا تنامان لمسألتيـ كر بة في صالح أدعيتيـ "
 أما عف منيج النسفي في كتابو فقد انطمؽ في تأليفػو مػف مػنيج كاضػح مرسػـك ا
ضمف إطار محدكد ال يتعداه ىك" لغة الفقو الحنفي" متبعان منيج أىؿ الفقػو فػي التكضػيح ك 

ككػػاف منيجػػو العممػػي فيػػو عمػػى ىػػذا النحػػك: يػػكرد المعػػاني المغكيػػة أكالن  ا رػػـ  َاإليجػػاز
المعػػاني االصػػطبلحية الفقييػػةا كيػػذكر ليػػا الشػػكاىد ك األدلػػة مػػف القػػرآف ك الحػػديثا ك فػػي 

   َمعاني االصطبلحية مف دكف استدالؿ عمييااأل مب يذكر ال
اعتمػػد فػػي ترتيػػب أبػػكاب كتابػػو عمػػى ترتيػػب  -تعػػالى -كالمؤلػؼ: رحمػػو ا  

أبػػكاب الفقػػو الحنفػػي س فبػػدأ بػػأبكاب الطيػػارة ا رػػـ الصػػبلة ا رػػـ الصػػياـ اإلػػى أ ػػر 
 األبكاب الفقيية .

ذ بعػد ذلػؾ ككاف يبدأ ببياف داللة مصػطمح الكتػاب الفقيػي ك أبكابػو ارػـ يأ ػ
بإيراد األلفاظ الفقيية االصطبلحية الميمة ك الغريبػة فػي كػؿ كتػاب ك بػاب مػف  يػر 

                                           
 .  ِٔ/ ُٔاكمقدمة المحقؽ ٖٔينظر : طمبة الطمبة مقدمة المؤلؼ  (ُ)
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  َتحديد األبكاب مكتفيان بذكر الكتب فحسب
كالكتاب  بما لو ك ما عميو مف الكتب النػادرة المفيػدة التػي تمػد طالػب كػؿ   

 (ُ)عمـ كفقو بمادة عممية كفيرة 
  َ ير الجزان  مؤلفو كجزاه عنا -تعالى - رحـ 

 0ثالثًا: التطىر الداليل
إف المغػػة ظػػاىرة اجتماعيػػة ت ضػػع كغيرىػػا مػػف الظػػكاىر االجتماعيػػة األ ػػرل 
لعكامؿ التطكر ا فكما يحدث التطكر بالنسبة لسمكؾ اإلنسػاف كعاداتػو كتقاليػده تبعػان 

 لبيئتو فبل بد أف تتطكر لغتو تبعان لذلؾ. 
تمػع الػذم تحيػا فيػو س كذلػؾ ألنيػا عبػارة فالمغة البػد أف تسػاير البيئػة كالمج

عف ترجمة ألحاسيس الشعكب الذيف يتكممكف بيا ا كلما كانت طبيعة الحياة تفػرض 
التطكر كالتغير كذلؾ نتيجة لما يستحدث مف أمكر كأحكاؿ كانت المغة البد أف تكػكف 

 قادرة عمى استيعاب ذلؾ .
ؿ دارس لمراحػؿ نمػك فتطكر الداللة ظاىرة شػائعة فػي كػؿ المغػات يممسػيا كػ

المغة كأطكارىا  التاري ية كقد يعػده المتشػائـ بمرابػة الػدان الػذم ينػدر أف تنجػك منػو 
األلفاظ ا في حيف أف مف يؤمف بحياة المغة كمسايرتيا لمزمف ينظر إلى ىػذا التطػكر 

  (ِ)عمى أنو ظاىرة طبيعية دعت إلييا الضركرة الممحة .
كف التطػػكر كغيرىػػا مػػف المغػػات األ ػػرل ا كالمغػػة العربيػػة قػػد سػػرل عمييػػا قػػان

فالتطكر يعرض لمغات جميعيا أيان كاف مستكاىا المغكما كأيان كاف المستكل الحضارم 
الذم يسكد مجمكعة بشرية بعينيا ا كقد يكػكف ىػذا التطػكر طبيعيػان إيجابيػان إذا كػاف 

                                           
 ا ك تػػػراث المعػػػاجـ الفقييػػػة فػػػي العربيػػػة د/ الػػػد  ّٔينظر:مقدمػػػة محقػػػؽ طمبػػػة الطمبػػػة ص  (ُ)

 .  ّْا ِْفيمي 

 .  ُّّينظر داللة األلفاظ د.إبراىيـ أنيس ص   (ِ)
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ت أرر في ذلػؾ ا نتيجة تأرر بحضارة أمة مف األمـ . كلمنظـ كالعقائد كالتقاليد كالعادا
 (ُ) كما أف لممستكل الرقافي كالبيئة أرر ال يقؿ عف ذلؾ أبدان 

كمعاني الكممات تتغير مع الزمف افقػد تنتقػؿ الكممػة مػف معنػى إلػى آ ػر أك 
تضيؼ إلى معناىا معنػى آ ػر جديػدان مػف دكف أف تتػرؾ األكؿ ا كالغالػب أف يحصػؿ 

سػمى فػي ىػذه الحػاؿ تطػكران س ألنػو ىذا التبدؿ عمى مر األياـ كتقمبػات العصػكر ا كي
 (ِ) انتقاؿ بالكممة مف طكر إلى طكر.

 ِصطٍخ اٌتطىر اٌداليل:
"كممة التطكر اشػتقت فػي ىػذا العصػر مػف كممػة )طػكر( عمػى كزف صػحيح 
معركؼ ىك )التفعؿ( .كىػى كممػة احتػيج إلييػا لمتعبيػر عػف معنػى جديػد  يػر التبػدؿ 

 (ّ) كالتغير ىك االنتقاؿ مف طكر إلى طكر".
كعمػػػى ىػػػذا فػػػإف مصػػػطمح التطػػػكر تكسػػػع بحيػػػث أصػػػبح مرادفػػػان لمصػػػطمح 

( الذم يشير إلى حدكث تغيرات أك ظكاىر جديدة ال تعني بالضػركرة changeالتغير)
 (ْ) أنيا تسير عمى نسؽ منتظـ أك تتحكؿ مف طكر إلى طكر.

 تؼزيف اٌتطىر اٌداليل:
صػػيب دالالت األلفػػاظ عػػرؼ التطػػكر الػػداللي بأنػػو " التغيػػر التػػدريجي الػػذم ي

 (ٓ) بمركر الزمف ا كتبدُّؿ الحياة اإلنسانية ا فينقميا مف طكر إلى طكر.

                                           
 .  ِٕإبراىيـ السامرائي ص التطكر المغكم د/  (ُ)

 .  بتصرؼ َِٕفقو المغة د.محمد المبارؾ ص   (ِ)

 .  ِّٓينظر: فقو المغة د.محمد المبارؾ ص   (ّ)

 َّمصػػنفات المحػػف كالترقيػػؼ المغػػكم حتػػى القػػرف العاشػػر اليجػػرم د.أحمػػد محمػػد قػػدكر ص   (ْ)
 .  ـُٔٔٗمنشكرات كزارة الرقافة ا الجميكرية السكرية 

 .  ّّمـ الداللة دراسة تطبيقية في شرح األنبارم لممفضميات د.عبد الكريـ جبؿ ص مف ع  (ٓ)



 

  

 

 
 د / آماؿ البدرم السيد سالماف     حات الفقيية عمى ألفاظ كتب الحنفيةاالصبلالتطكر الداللي في طمبة الطمبة في 

 

ُُٗٓ 

 أسثاب اٌتطىر اٌداليل:
عكامؿ كريرة تؤدم إليياس منيا ما جان  -أك تغير المعنى  -لمتطكر الداللي 

عفكان مف دكف قصػد ا كمنيػا مػا جػان مقصػكدان متعمػدان ا كىػك مػا تقػـك بػو المجػامع 
غكيػػة ا كالييئػػات العمميػػة اكالمكىكبػػكف فػػي صػػناعة الكػػبلـ مػػف الكتػػاب كالشػػعران الم

 (ُ) كاألدبان .
 كمف أسباب التطكر الداللي  ما يأتي :

 أوالً:أسثاب ٌغىيح:وهي وّا يأتي:
الحاجة إلى االستعماؿ:حيث يمجػأ أصػحاب المغػة إلػى تػراريـ المغػكم ينتقػكف 

ابيا فيعيػدكف إلييػا الحيػاة كيسػمكف بيػا منو الكممػات التػي ماتػت عمػى ألسػنة أصػح
 ىذه المستحدرات مرؿ : الصحيفة كالقطار.

كرػػرة اسػػتعماؿ لفػػظ فػػي مكضػػع معػػيف كبجػػكار ألفػػاظ معينػػة ا فمفػػظ )اتقػػى( 
بمعنػى كقػػى نفسػػو ا رػػـ اسػػتعمؿ بمعنػػى إيجػابي أعػػـ مػػف المعنػػى األصػػميس فػػالتقكل 

ف كاف المؤدل كاحدان. دت تفيد العمؿ الصالح دكف مبلحظة المعنى األصمي ك   ا 
بعض القكاعد العربيةسفقد تذلؿ قكاعد المغة نفسػيا السػبيؿ إلػى تغيػر مػدلكؿ 
الكممة ا فكممة )كلد( تطمؽ في المغة العربية عمى المكلكد سكان كاف مذكران أك مؤنرػان 
ا كلما كاف المفظ مذكران فقط أصبحت ال تطمؽ فػي كريػر مػف الميجػات إال عمػى الػذكر 

 ى.دكف األنر

 ثأيًا:أسثاب اجتّاػيح:وهى وّا يأتي:
ىنػػاؾ عكامػػؿ تتعمػػؽ بػػا تبلؼ الطبقػػات كالجماعػػاتسفكريران مػػا يػػنجـ عػػف ا ػػتبلؼ 

 الناس في طبقاتيـ كفئاتيـ ا تبلؼ مدلكؿ الكممات ك ركجيا عف معانييا األكلى .

                                           
اكعمػػـ المغػػة ُُْ:ُُُينظر:التطػػكر المغػػكم :مظػػاىره كقكانينػػة د.رمضػػاف عبػػد التػػكاب ص  (ُ)

 .  ِّٖ:ُّٗد.عمي عبد الكاحد كافي ص



 

  

 

 
 د / آماؿ البدرم السيد سالماف     حات الفقيية عمى ألفاظ كتب الحنفيةاالصبلالتطكر الداللي في طمبة الطمبة في 

 

ُُٗٔ 

التغيػػػر االجتمػػػاعي : إف الرػػػكرات االجتماعيػػػة كالسػػػيما الفكريػػػةا كالتطػػػكر 
ي ا كتبدؿ العادات  بلؿ العصكر التاري ية ايسبب ما تؤدم إليو مػف تبػدؿ االجتماع

األشيان التي يراىا اإلنساف أك يستعمميا كتبدؿ المفػاىيـ ا تػؤدل فػي  الػب األحػكاؿ 
 إلى تطكر لغكم.

 ثاٌثا :أسثاب ٔفسيح:

إف اآلداب االجتماعيػػة كالحيػػان كاالشػػمئزاز كالتشػػاـؤ كالتفػػاؤؿ كميػػا أسػػباب نفسػػية 
عك إلى تجنب كرير مف األلفاظ كالعدكؿ عنيا إلى  يرىا مػف األلفػاظ التػي يكنػى بيػا عػف تد

 (ُ) األشيان التي يستحيا مف ذكرىا كذلؾ كبعض أعضان اإلنساف كأفعالو.
 ِظاهز اٌتطىر اٌداليل:

إف المعنى في طريؽ تغيره يأ ذ عدة إتجاىات س ذلؾ ألف "المعنى القديـ إما 
 (ِ) عنى الجديد اأك أضيؽ منو ا أك مساكياى لو"أف يككف أكسع مف الم

 كينتج عف ىذه الطرائؽ الربلرة ربلرة مظاىر مف مظاىر التطكر الداللي أال كىي:
تعمػيـ الداللػة أك تكسػيع المعنػى س كذلػؾ بتكسػيع معنػى الكممػةا كنقمػو مػف  -ُ

 (ّ) ال اص إلى العاـ.

                                           
ا كعمـ المغػة د.عمػى كما بعدىا  ُِِينظر فقو المغة ك صائص العربية د.محمد المبارؾ ص   (ُ)

ـ ا كعمػػـ المغػػة بػػيف القػػديـ ََِكمػػا بعػػدىا ط نيضػػة مصػػر ط  ِِّعبػػد الكاحػػد كافػػى ص 
اكنظػػػػرات دالليػػػػة د.أبػػػػك السػػػػعكد الف رانػػػػي ص ِٕٖ,ِٖٔكالحػػػػديث د.عػػػػاطؼ مػػػػدككر ص 

ـ ا كالتطػػكر الػػداللي بػػيف لغػػة الشػػعر الجػػاىمي كلغػػة القػػرآف الكػػريـ ََِٔ-ىػػػُِْٔ.طُُٖ
األردفا ط األكلػػى  -اط مكتبػػة المنػػارٓٓ,ْٓ,ّٓنػػة د.عػػكدة  ميػػؿ عػػكدة دراسػػة دالليػػة مقار 

 .  ـُٖٓٗ-ىػَُْٓ

 .  َُٖدكر الكممة في المغة   (ِ)

التطكر الداللي في العربية الفصحى في العصر الحديث د.أحمد محمد قدكر بحث بمجمة عػالـ   (ّ)
 .  عبلـ بالككيتكزارة اإل -َّـاص ُٖٔٗالعدد الرابع  -المجمد السادس عشر -الفكر
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لكممػػة ذات الداللػػة ت صػػيص الداللػػة أك تضػػييؽ المعنػػىا كذلػػؾ بػػإطبلؽ ا -ِ
 (ُ)العامة عمى معنى  اص.

انتقاؿ مجاؿ الداللة ا فالمعنى الجديد ىاىنا ليس أ ص مػف المعنػى القػديـ  -ّ
(ِ) كال أعـ ابؿ ىك مساكو لو.

 

ىػػذه ىػػي أىػػـ مظػػاىر التطػػكر الػػداللي ا كلكػػف بعضػػيـ يضػػيؼ مظيػػريف 
حطػػاط ينػػدرجاف تحػػت "ا كلكػػف الرقػػي كاالن (ّ) آ ػريف ىمػػا : رقػػي الداللػػة كانحطاطيػػا

(ْ) االتجاىات الربلرة األكلى".
 

 خصائص اٌتطىر اٌداليل :
)أ( أف التطػػكر الػػداللي يسػػير بػػبطن كتػػدرج ا فتغيػػر مػػدلكؿ الكممػػة مػػربلن ال يػػتـ 
بشػػكؿ فجػػائي سػػريع بػػؿ يسػػتغرؽ كقتػػان طػػكيبلن كيحػػدث عػػادة فػػي صػػكرة 

 تدريجية.
ألنػػو ي ضػػع فػػي سػػيره  )ب( أف ىػػذا التغييػػر جبػػرم الظػػكاىر فػػي بعػػض األحيػػاف

لقكانيف صارمة ال يد ألحد عمى كقفيػا أك تعكيقيػا أك تغييػر مػا تػؤدم إليػو 
 كفي بعض األحياف يككف لبل تيار د ؿ فيو كما في مصطمحات العمـك

)ج( أف ىػػذا التطػػكر فػػي  الػػب أحكالػػو مقيػػد بالزمػػاف كالمكػػاف ا فمعظػػـ ظػػكاىره 
 يقتصر أررىا عمى بيئة معينة كعصر  اص .

 أف الحالة التي تنتقؿ إلييا الداللة ترتبط  البان بالحالة التي انتقمت منيا بإحدل ( )د

                                           
اإلسػكندرية  –ط دار المعرفػة الجامعيػة  ُُٕالكممة دراسة لغكية معجمية د.حممي  ميػؿ ص   (ُ)

 .  ـُٖٗٗط 

 .  َِّمصنفات المحف كالترقيؼ المغكم حتى القرف العاشر اليجرم ص   (ِ)

 .  ُٖٓ-ُٔٓداللة األلفاظ د. إبراىيـ أنيس   (ّ)

 .  ِٖكافي البيمي مف قضايا فقو المساف د. الم  (ْ)
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العبلقتيف المتيف يعتمػد عمييػا تػداعى المعػاني كنعنػي بيػا عبلقتػي المجػاكرة 
 (ُ)كالمشابية 

تمػػؾ ىػػي أىػػـ  صػػائص التطػػكر الػػداللي كبعػػد .....يبقػػى لنػػا تسػػاؤؿ سىػػؿ 
 ف ىذا التطكر الداللي ؟ عرؼ عممان العربية القدامى شئ ع

كالحؽ أف بعض عممائنا القدامى تعرضكا لمتطكر الداللي امراؿ : ابػف قتيبػة 
 اكأبي حاتـ الرازم ا كابف فارس ك يرىـ 

قػػػػد تعػػػػرض لظػػػػاىرة التعمػػػػيـ -فنجػػػػد ابػػػػف قتيبػػػػة فػػػػي كتابػػػػو أدب الكاتػػػػب 
كالت صػػػيص اففػػػي لفػػػظ )المػػػأتـ( يقػػػكؿ "يػػػذىب النػػػاس إلػػػى أنػػػو المصػػػيبة "كلػػػيس 

 (ِ) كذلؾسإنما المأتـ النسان يجتمعف في ال ير كالشر
لظػاىرة الحقيقػػة كالمجػػاز يقػكؿ :"العػػرب تسػػتعير الكممػػة -كمػا تعػػرض أيضػػان 

 ػرل كمجػاكران ليػا فيقكلػكف فتضعيا مكاف الكممة إذا كاف المسمى بيا بسبب مػف األ
السػمان لمنبات :نكنسألنو يككف عف النكن عندىـ اكيقكلكف لممطػر :سػمان ألنػو مػف 

 (ّ)ينزؿ" 
فػػػي كتابػػػو "الزينػػػة "لؤللفػػػاظ  -ىػػػػ ّّّكمػػػا تعػػػرض أبػػػك حػػػاتـ الػػػرازم ت

فػػي كػػبلـ  -فمػػربلن عنػػد تعرضػػو لمفػػظ )الصػػراط(  -اإلسػػبلمية التػػي تطػػكرت داللتيػػا 
فقػد تعػرض لمعديػد مػف صػكر  -ىػػ ّٓٗأما ابػف فػارس ت  (ْ) ىك الطريؽ -العرب 

                                           
ا كنظػػرات فػػي داللػػة األلفػػاظ د/ عبػػد الحميػػد أبػػك سػػكيف /  ُّٕ – ُّْعمػػـ المغػػة د/ كافػػي   (ُ)

 .  ُُٓا  ُُْ

 .  ُّٔٗبيركت -دار الجيؿ -َِطْأدب الكاتب البف قتيبة ص   (ِ)

دار ُّٕٗط / الرانيػة  -تحقيؽ/السػيد أحمػد صػقر -ُّٓتأكيؿ مشكؿ القرآف البف قتيبة ص  (ّ)
 .  القاىرة-التراث 

لمباحث /جابر عمػي السػيد  -ينظر المباحث الداللية عند الزم شرم مف  بلؿ تفسير الكشاؼ   (ْ)
 .  ٗٓسميـ ص 
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ُُٗٗ 

التػػي أكسػػبيا اإلسػػبلـ داللػػة جديػػدة التطػػكر الػػداللي س فقػػد تعػػرض لػػبعض الكممػػات 
افبػػيف معناىػػا األصػػمي كالمتطػػكر عنػػو كػػذلؾ تعػػرض لػػبعض الكممػػات التػػي انتقمػػت 

 (ُ) داللمتيا عف طريؽ االستعارة.
 
 

                                           
 .  ّْْإٖالصاحبي البف فارس ص  (ُ)
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 املبحث األول
 ختصيص الداللة

الت صيص يدؿ عمى تضييؽ المعنى ا كذلؾ بقصر العاـ عمى بعض أفػرادها 
نػكع كاحػد مػف مجمكعػة مػف األشػيان أك األمػكر كيمكف أف يفسر بأنو نتيجػة لشػيكع 

التػػي تػػدؿ عمييػػا الكممةاككػػذلؾ يػػؤدل انقػػراض بعػػض األشػػيان أك العػػادات كمظػػاىر 
السمكؾ المعبر عنيا دالليان إلى تضييؽ الداللة كانحصارىا بما بقى مػف تمػؾ األشػيان 

 (ُ)متداكالن دكف أف تمغى تمؾ المرحمة التي كانت الداللة فييا عامة.
  : اٌتيصيص ضتيييك ادلؼ   أوالً 

ت صػػيص معنػػى المفػػظ العػػاـ : ىػػك أف ييكضػػع المفػػظ فػػي األصػػؿ عامػػان ا رػػـ 
  (ِ) يي ٌص في االستعماؿ ببعض أفراده

كقيؿ ىك " تحكيؿ الداللة مف المعنػى الكمػي إلػى المعنػى الجزئػي أك تضػييؽ 
عمػػى طبقػػة أك ىػػك " أف ت صػػص ألفػػاظ كػػاف يسػػتعمؿ كػػؿ منيػػا لمداللػػة  (ّ)مجاليػػا "

عامة مف األشيان ا فيدؿ كؿ منيا عمى حالة أك حاالت  اصة ا كىكذا يضيؽ مجاؿ 
 (ْ) " األفراد " الذم كانت تصدؽ عميو أكالن 

 (ٓ)كعرفو بعضيـ بأنو : قصر العاـ عمى بعض ما يتناكلو كمفظ الٌدابة "
 (ٔ)كالت صيص يعد أكرر كركدان مف التعميـ في تطكر داللة األلفاظ "

                                           
 .  ََّص  محتى القرف العاشر اليجر  ممصنفات المحف كالترقيؼ المغك   (ُ)

 .  ِْٕ/  ُالمزىر جػ  (ِ)

 .  ِِٓاللة د/ أحمد م تار عمر / عمـ الد  (ّ)

 .  َِّعمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي د/ السعراف /   (ْ)

 .  ّْمذاىب كآران في نشكن المغة كتدرج معانييا /   (ٓ)

 .ِِالترادؼ في المغة /   (ٔ)
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 وردٖ إٌسفي ِٓ أِثٍح ختصيص اٌدالٌح:ِا أ
 : اإليالء

قاؿ النسفي :"كاإليبلن الحمؼ  ىذه حقائؽ ىذه األلفاظ لغػة ا كفػي الشػرع : 
 اإليبلن اسـ ليميف يمنع بيا المرن نفسو عف كطن منككحتو ".

 ُٔٓطمبة الطمبة ص
يشير النسفي في نصو إلى أف الداللػة األصػمية لئليػبلن الحمػؼ  .يقػكؿ ابػف 

ارس:" اليمػػزة كالػػبلـ كمػػا بعػػدىما فػػي المعتػػؿ أصػػبلف متباعػػداف أحػػدىما االجتيػػاد فػػ
كالمبالغػػػة كاآل ػػػر التقصػػػير كالرػػػاني  ػػػبلؼ ذلػػػؾ األكؿ قػػػكليـ آلػػػى يػػػكلى إذا حمػػػؼ 
لػكة  ....... قاؿ الفران يقػاؿ ائتمػى الرجػؿ إذا حمػؼ....... كيقػاؿ لميمػيف ألػكة كألػكة كا 

 (ُ) كألية "
حمػػؼ كىػػك مصػػدر يقػػاؿ آلػػى بالمػػد يػػكلي إيػػبلن كتػػألى فػػاإليبلن بالمػػد ىػػك ال

بفػتح  -كاإللػكة ا كاأللػكة  اكائتمى أم حمؼ كاإللية بكسر البلـ كتشديد اليان كاأللػكة 
اليمػػيف....... كاأللػػكة شػػرعا : حمػػؼ  -اليمػػزة كضػػميا ككسػػرىا كالػػبلـ سػػاكنة فػػييف 

ؾ كطن زكجتػو فػي الزكج القادر عمى الكطن با  تعالى أك صفة مف صفاتو عمػى تػر 
 (ِ) قمبيا مدة زائدة عمى أربعة أشير 

الحمػػؼ كالقسػػـ كاليمػػيف ا ىػػذا ىػػك  -كمػػا قػػاؿ الرا ػػب  -كعميػػو : فػػاإليبلن 
معنى المفظ بحسب أصؿ المغة الػذم يقتضػي النقيصػة فػي األمػر الػذم يحمػؼ فيػو ا  

                                           
 .ُِٖإُِ/صُمقاييس المغة ج  (ُ)

ك تحريػر ألفػاظ التنبيػػو ّّْ/صُكالمطمػػع عمػى أبػكاب المقنػػع جُُٔ/صُأنػيس الفقيػان ج  (ِ)
ك تػػاج العػػركس ُْ/صُْك لسػػاف العػػرب جَُ/صّك تيػػذيب األسػػمان جِٖٔ/ص   ُج
 .ُٗاَٗ/صّٕج
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 (ُ) في الشرع عبارة عف الحمؼ المانع عف جماع المرأة
 : اٌثشارج

في :"البشارة بفتح البان كضميا ككسرىا البشرل ......كالبشػارة كػؿ قاؿ النس
 بر سار ليس ذلؾ عند الم بر فإف حقيقتو ىي ال بر الذم يؤرر فػي بشػرة الم بػر 
كىي ظاىر جمده بالسػركر كذلػؾ يحصػؿ بإ بػار األكؿ دكف الرػاني كقػد يقػع البشػارة 

:) -تعػػالى-ف قػػاؿ ا  عمػػى ال بػػر المحػػزف لمػػا أنػػو يػػؤرر فػػي البشػػرة أيضػػا بػػالحز
  (ِ)فبشرىـ بعذاب أليـ ( "

                                                                                      ُّٓطمبة الطمبة ص 
ذكر النسفي أف البشارة ىي كؿ  بػر سػار يػؤرر فػي بشػرة الم بىػر كمػا أنيػا 

 بشرة الم بىر. تستعمؿ في ال بر المحزف لتأريره أيضان في 
كعميو فإف البشارة لفظ عاـ يسػتعمؿ فػي اإل بػار بػال ير كالشػر إال أنػو كرػر 
اسػػػتعمالو فػػػي ال يػػػر فا تصػػػت البشػػػارة بػػػو يقػػػكؿ الفيػػػكمي :" كالبشػػػارة إذا اطمقػػػت 
ا تصت بال ير....... كاسػـ الفاعػؿ مػف الم فػؼ : بشػير كيكػكف البشػر فػي ال يػر 

مان المعنيكف لمعػاـ كال ػاص ليػذا المفػظ كقػالكا: إف كقد ذكر القد (ّ) أكرر مف الشر "
كالبشػػارة المطمقػػة ال تكػػكف إال   (ْ) البشػػير ىػػك الػػذم يبشػػر القػػـك بػػأمر  يػػر أك شػػر

نما تككف بالشػر إذا كانػت مقيػدة كقكلػو تعػالى:) فبشػرىـ  بال ير كىذا معنى  اص كا 
                                           

كركح المعػػػػػاني ٗٔ/صٔك التفسػػػػػير الكبيػػػػػر جِِ/صُالمفػػػػػردات فػػػػػي  ريػػػػػب القػػػػػرآف ج  (ُ)
ك تفسير  ريب ما فػي الصػحيحيف الب ػارم ُُٗ/صِك تفسير البحر المحيط جُِٗ/صِج

ك تػاج ُْ/صُْك لسػاف العػرب جِٔ/صُلنياية فػي  ريػب األرػر جكأَِ/صُكمسمـ ج
 .ُٗاَٗ/صّٕالعركس ج

 .ُِسكرة آؿ عمراف اآلية   (ِ)

 .ْٗ/ ُالمصباح المنير  (ّ)

 .ْٖا كالمفردات )بشر(  ّٗٓ/ ُُتيذيب المغة )بشر(   (ْ)
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 (ُ)بعذاب أليـ ( 
 : تىز واتتىز

تػػى الجمعػػة أكؿ كقتيػػا........ كابتكػػر أم قػػاؿ النسػػفي :" بكػػر كابتكػػر أم أ
 ٕٖطمبة الطمبة ص    أدرؾ أكؿ ال طبة مف الباككرة"

صػمى  -يشير النسفي في نصػو إلػى معنػى بكػر كابتكػر فػي قػكؿ رسػكؿ 
مىعػػًة كابتىكػػر فمػػوي كػػذىا ( مفسػػران إيػػاه بقكلػػو: أتػػى  -ا  عمػػي كسػػمـ ػػٍف بىكَّػػرى يػػٍكـى الجي )مى

أكؿ ال طبة ذاكران أف أصؿ ىذا المعنى مف البػاككرة. كفػي الجمعة أكؿ كقتيا ك أدرؾ 
 ذلؾ قيؿ:

"بكػػر بالصػػبلة صػػبلىا ألكؿ كقتيػػااكفي الحػػديث :) ال يػػزىاؿي النػػاس ب ٍيػػرو مػػا 
ٌمٍكىا في أكؿ كقتيا....كالباككرىةي: أكؿ الفاكية. كقد  كا بصبلًة المىٍغًرب( معناه ما صى بىكَّري

ًتًو.كقػػد بىكىػػٍرتي أىٍبكيػػري بيكػػكراناكبىكٍَّرتي تىٍبًكيػػرانا  اٍبتىػػؾى  ٍرتي الشػػينا إذا اسػػتكليت عمػػى باككرى
ا كمُّو بمعنػى اإلسػراع أم كقػت كػاف. ...ككػؿُّ مػف بػادىرى إلػى  ا كباكىٍرتي كأىٍبكىٍرتي كاٍبتىكىٍرتي

. كقػػكؿ رسػػكؿ  ا أمَّ كقػػتو كػػافى صػػمى ا  عمػػي  -الشػػين فقػػد أىٍبكىػػرى إليػػو كبىكَّػػرى
مىعًة كابتىكر فموي كذىا (بكػر أسػرع كابتكػر سػمع أكائػؿ ال طبػة  )مىٍف بىكَّرى  -كسمـ يٍكـى الجي

كمػا يبتكػػر الرجػؿ البػػاككرة مػف الفاكيػػة إذا أكػػؿ باككرتيػا كقػػاؿ األزىػرم: "معنػػى بىكَّػػرى 
 رج إلى المسجد باًكران كمعنى ابتىكرى أىدرؾى أكؿ ال يطبة كقاؿ أبك سػعيد فػي قكلػو مػف 

ف لػـ يأتيػا بكر كابتكر إلى الجمعة تفس يره عنػدنا مػف بكػر إلػى الجمعػة قبػؿ األذاف كا 
باكران فقد بكَّر كأما ابتكارىا فأف تدرؾى أكؿ كقتيا كأصمو مف ابتكػار الجاريػة كىػك أ ػذ 

 (ِ) عيٍذرتيا "

                                           
 .مف سكرة التكبة ّْا كاآلية  ِٕٖ/ ُلساف العرب )بشر(   (ُ)

ك ُِٖ/صَُك تيػذيب المغػة جِٕٖ/صُك مقػاييس المغػة جَٓ/صُةجالصحاح في المغػ  (ِ)
 .َُٕ/ص ُكالمطمع عمى أبكاب المقنع جٗٓآٖ/صُالمصباح المنير ج
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كجػان فػي ذلػؾ أيضػان: بكػر يبكػر إذا  ػرج لؤلمػر فػي أكؿ النيػار كمرمػو بكػر 
ا ىػك أصػؿ المغػة رػـ سػمي مػا بػيف طمػكع كابتكر كبكر كمنو البػاككرة ألكؿ الرمػرة ىػذ

الفجر إلى الضحى إبكاران ..... كفي حديث الجمعة مػف بكػر كابتكػر بكػر أتػي الصػبلة 
في أكؿ كقتيا ككؿ مف أسػرع إلػى شػين فقػد بكػر إليػو كأمػا ابتكػر فمعنػاه أدرؾ أكؿ 
ال طبػػة كأكؿ كػػؿ شػػين باككرتػػو كابتكػػر الرجػػؿ إذا أكػػؿ بػػاككرة الفكاكػػو كقيػػؿ معنػػى 

نما كرر لممبالغة كالتككيد.... كقيؿ :معنى ابتكر قدـ في ا لمفظتيف كاحد فعؿ كافتعؿ كا 
أكؿ الكقت كقاؿ ابف األنبارم معنى بكر تصدؽ قبؿ  ركجو كتأكؿ فػي ذلػؾ مػا ركم 

(ُ) في الحديث مف قكلو عميو السبلـ باكركا بالصدقة فإف الببلن ال يت طاىا
 

 : اجلهاد
مجاىدة مصدراف لقكلؾ جاىد أم بذؿ الجيد بالضـ قاؿ النسفي :"كالجياد كال

 كىك الطاقة كتحمؿ الجيد بالفتح كىك المشقة في مقابمة العدك"
 ُٖٔطمبة الطمبة ص 

يقػػكؿ ابػػف فػػارس:" الجػػيـ كاليػػان كالػػداؿ أصػػمو المشػػقة رػػـ يحمػػؿ عميػػو مػػا 
كد كيقػاؿ إف المجيػ...............يقاربو يقاؿ جيدت نفسي كأجيدت كالجيد الطاقة 

المبف الذم أ رج زبده كال يكاد ذلؾ يككف إال بمشقة كنصب ......كمما يقارب البػاب 
 (ِ) الجياد كىي األرض الصمبة"

بالضـ في الحجاز كبالفتح في  يرىـ الكسع كالطاقة كقيؿ المضػمـك الطاقػة 
كالمفتػػكح المشػػقة ك الجيػػد بػػالفتح ال  يػػر النيايػػة كالغايػػة كىػػك مصػػدر مػػف   جيػػد   

مر   جيدا   مف باب نفع إذا طمب حتى بمغ  ايتو في الطمب ك جيده  األمػر في األ

                                           
ك  ريػػب الحػػديث البػػف ُْٖ/صُكالنيايػػة فػػي  ريػػب األرػػر ج ّٕ/صٖالتفسػػير الكبيػػر ج  (ُ)

 .ٗٔأٖ/صُكاألفعاؿ جَّّ/ص ُك ريب الحديث لم طابي ج ّٖ/ص ُالجكزم ج

 .ْٕٖأْٖ/صُمقاييس المغة ج  (ِ)
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كالمرض جيدا أيضا إذا بمغ منو المشقة كمنو   جيد الببلن   كيقػاؿ   جيػدت فبلنػا   
جيػػدا   إذا بمغػػت مشػػقتو كجيػػدت الدابػػة كأجيػػدتيا حممػػت عمييػػا فػػي السػػير فػػكؽ 

يػػد شػػين قميػػؿه يعػػيش بػػو الميقػػٌؿ عمػػ ٍيػػًد العىػػٍيش قػػاؿ ا  جػػؿ كعػػٌز   طاقتيػػا كالجي ى جى
ـٍ (  ٍيدىىي )كىالًَّذيفى الى يىًجديكفى ًإالَّ جي
ٍيد أيضػان بميك يػؾى  ايػةى   (ُ) عمى ىذا المعنى قاؿ كالجى

ٍيػػد فيػػو كالجيػػاد  شػػرعا   قتػػاؿ مػػف لػػيس ليػػـ ذمػػة مػػف  األمػػر الٌػػذم ال تػػأىلك عػػف الجى
 (ِ) الكفار

اىد فاعؿ مف جيد إذا بالغ فػي قتػؿ عػدكه الجياد مصدر جاىد جيادا كمجاىدة كج
ك يػػػره كيقػػػاؿ جيػػػده المػػػرض كأجيػػػده إذا بمػػػغ بػػػو المشػػػقة كجيػػػدت الفػػػرس كأجيدتػػػو إذا 
است رجت جيده نقميا أبك عرماف كالجيػد بػالفتح المشػقة كالضػـ الطاقػة كقيػؿ يقػاؿ بالضػـ 

ـ  مػب فػي كبالفتح في كؿ كاحد منيمػا فمػادة )ج ىػػ د(حيػث كجػدت ففيػو معنػى المبالغػة رػ
(ّ) اإلسبلـ عمى قتاؿ الكفار فيك في الشرع عبارة عف قتاؿ الكفار  اصة

 

 :احلج 
قػاؿ النسػػفي :"الحػػج بفػػتح الحػػان ككسػػرىا لغتػػاف كىػػك القصػػد كىػػك مػػف بػػاب 
د ػػؿ كقيػػؿ ىػػك الزيػػارة كقيػػؿ ىػػك إطالػػة اال ػػتبلؼ إلػػى الشػػين كقيػػؿ ىػػك العػػكد إلػػى 

 (ْ) :الشين مرة بعد مرة قاؿ الشاعر

                                           
 .ٕٗسكرة الٌتكبىة مف األية:  (ُ)

ك تػاج ِْٓ/صُك جميػرة المغػة جِٔ/صٔك تيذيب المغػة جُُِ/صُالمصباح المنير ج  (ِ)
 .ُِْ/صُك المعجـ الكسيط جّْٓ/صٕالعركس ج

ك المطمػع عمػى أبػكاب المقنػع ُّّ/صُك تحرير ألفاظ التنبيو جُُٖ/صُأنيس الفقيان ج  (ّ)
 .َِٗ/صُج

ىك أبكزيد ربيع بف مالؾ بف ربيعة بف عكؼ السعدل ا مف بنى أنؼ الناقة ا مف تميـ شاعر   (ْ)
فحػػػؿ مػػػف م ضػػػرمي الجاىميػػػة كاإلسػػػبلـ ا عمػػػر طكيبلناكلػػػو شػػػعر جيػػػد ىجػػػا بػػػو الزبرقػػػاف 

 .ُٓ/ّك يره:األعبلـ 
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َُِٔ 

 ػرااف ألكبػب الزمػي ريػت اطأن  ا ػد أنمػـ أسععممي يا أألـ ت
 (ُ)يحجكف سب الزبرقاف المزعفرا.  ال كريرةكأشيد مف عكؼ حمك 

 َُٖطمبة الطمبة ص
ذكر النسفي في نصو أف الداللة المغكية لمحج : القصد يقػاؿ : حجػو يحجػو 

ج أم حجػػػان:ى : قصػػػده ا كحججػػػت فبلنػػػان كاعتمدتػػػو أم قصػػػدتو اكيقػػػاؿ رجػػػؿ محجػػػك 
 (ِ)اال تبلؼ إليو فبلنان إذا أطالكامقصكد . كحج بنك فبلف 

كقد تطكر معنى القصد حتى صار يشمؿ قصد أم شئ ا يقاؿ : حػج العظػـ 
قػػاؿ أبػػك  (ّ)يحجػػو حجػػان : إذا قصػػد الطبيػػب الكصػػكؿ إليػػو لمعالجتػػو أك إسػػت راجو 

 ذؤيب اليذلي : 
 (ْ) أـ الدماغ حجيج أسى عميكأنيا               كصب عمييا الطيب حتى 

كقيؿ الزيارة كقيؿ إطالة اال ػتبلؼ إلػى الشػين كقيػؿ العػكد إلػى الشػين مػرة 
بعػػد مػػػرة كاستشػػػيد بالبيػػػت  يقػػػكؿ ابػػف فارس:"الحػػػان كالجػػػيـ أصػػػكؿ أربعػػػة:فاألكؿ 

 القصداككؿ قصد حجاقاؿ:
ٍبًرقاف المزعفرا  كأيشيد مف عكؼ حمكالن كريرة     يحجكف ًسبَّ الزِّ

أك قصد معػيف ذم (ٓ) ا االسـ القصد إلى البيت الحراـ لمنسؾ".رـ ا تص بيذ
                                           

كالمحكػـ ا  َِٓ/ّا كفػى التيػذيب)ح ج(  ِّٕالبيت مف بحر الطكيػؿ فػي إصػبلح المنطػؽ   (ُ)
ا كالحمػػػػػػكؿ :األحيػػػػػػان المجتمعػػػػػػةاكمعنى يحجكف:يطمبػػػػػػكف اال ػػػػػػتبلؼ إليػػػػػػو َْٖ/ِ)ح ج( 

لينتظركهاكالسػػب:يعنى عمامتػػػواكقيؿ: يعنػػى :اسػػػتو ا كالمزعفػػػر: الممػػكف بػػػالزعفرافا كالمعنػػػى 
 .َْٖ/ِا كالمحكـ)ح ج( ْٕٓ/ُيقصدكنو كيزكركنو .ينظر المساف) سبب( ا 

 .العرب )حج(ينظر أساس الببل ة كلساف   (ِ)

 .ينظر :جميرة المعة )حج(  (ّ)

 .ٖٓديكاف اليذلييف ص   (ْ)

 .ِٗ/ِمقاييس المغة )حج(  (ٓ)
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َُِٕ 

  (ُ) شركط معمكمة
يقكؿ ابف قتيبػة :"كحػج البيػت مػأ كذ مػف قكلؾ:حججػت فبلنػانإذا عػدت إليػو 

 (ِ) مرة بعد مرة افقيؿ حج البيت ألف الناس يأتكنو كؿ سنة ".
ذكػػػر ابػػػف فػػػارس أف أحػػػد أصػػػكؿ )حػػػج( القصػػػد ا كصػػػرح بت صػػػيص لفػػػظ الحػػػج 
بإطبلقو عمى قصد بيت ا  الحراـ لمنسؾ ا كصػرح  بيػذا الت صػيص بعػض العممػانا يقػكؿ 

 (ّ) ابف عطية :"كالحج فى المغة:القصدسلكنو فى بيت ا  م صص بأعماؿ كأقكاؿ".
يحجػػكف ) لحج:القصػػد لمزيػػارة اقػػاؿ الشػػاعر:كيقػػكؿ الرا ػػب األصػػفيانى :" أصػػؿ ا

ٍبًرقػػاف المزعفػػرا( ا ػػص فػػى   (ْ) تعػػارؼ الشػػرع عمػػى قصػػد الكعبػػة لمحػػج أك العمػػرة"ًسػػبَّ الزِّ
 فاستعمؿ فى زيارة البيت.

-صمى ا  عميػو كسػمـ–قاؿ رسكؿ ا   -رضى ا  عنو –كفي حديث أبى ىريرة 
ا تقػػػكؿ الحػػػج فػػػى المغػػػة : القصػػػد(ٓ) :"ياأييػػػا النػػػاس قػػػد فػػػرض ا  عمػػػيكـ الحػػػج فحجػػػكا".

ال تبلؼ إليو . كىك فى تعػارؼ الشرع:قصػد البيػت العرب:حج بنك فبلف فبلنان ا أل :أطالكا ا
 لمتقرب إلى ا  ابأفعاؿ م صكصة ا بزماف م صكص ا فى أماكف م صكصة.

:"أكػؿ عػاـ" قػكؿ صػدر عنػو عمػى مػا (ٔ)كقكؿ الرجؿ كىك األقػرع بػف حػابس 
عػػرؼ مػػف تعػػارفيـ فػػى لفػػظ )الحػػج( عمػػى مػػا  ذكرنػػا أنػػو قصػػد بعػػد قصػػد ا فكانػػت 

                                           
 .ُْٕ/ّالنياية   (ُ)

 .ِّٕ/ُ ريب الحديث   (ِ)

 .ْٕٕ/ُالمحرر الكجيز   (ّ)

 .ُِٖالمصباح المنير )حج(   (ْ)

عمػػر ارقػػـ الحػػديث أ رجػػو مسػػمـ فػػى صػػحيحو فػػى كتػػاب الحػػج ابػػاب فػػرض الحػػج مػػرة فػػى ال  (ٓ)
 .ٕٓٗ/ِج  ُّّٕ

ىك األقػرع بػف حػابس بػف عقػاؿ بػف محمػد بػف سػفياف التميمػى المجاشػعى الػدارمى كفػد عمػى   (ٔ)
كشيد فتح مكة كحنينان فى الطائؼ كىك مف المؤلفة قمكبيـ كقد  -صمى ا  عميو كسمـ–النبى 

 .َُُ/ُحسف إسبلمو .ينظر اإلصابة فى تمييز الصحابة
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َُِٖ 

 ر.صيغتو مكىمة لمتكرا
قمت:كالظػػػاىر أف ىػػػذا المفػػػظ اسػػػتعمؿ فػػػى زيػػػارة البيػػػت ا تنبييػػػان عمػػػى أف الكفػػػد 

 (ُ)ا كأنيـ ال ينقطعكف عنو يد الدىريترددكف إلى ذلؾ البيت المبارؾ كرة بعد أ رل 
كعميو فالحج فى المغة القصد ا كأصبح فى تعػارؼ الشػرع يطمػؽ عمػى قصػد 

 ف م صكص ا فى أماكف م صكصة.البيت لمتقرب إلى ا  بأفعاؿ م صكصة ا بزما
 : احلجز

" الحجػػر بكسػػر الحػػانا مػػف الحجػػر بفػػتح الحػػانا كىػػك المنػػع -قػػاؿ النسػػفي:
 سمي بو ألنو منع عف اإلد اؿ في بنان الكعبة "

 ُُِطمبة الطمبة ص
" الحجػػر المنػػع مػػف حػػد د ػػؿ ............كحجػػر -ك قػػاؿ فػػي مكضػػع آ ػػر:

 السفيو منعو عف التصرفات"
 ِّْصطمبة الطمبة 

جر ىي المنعا كأف حطػيـ  ذكر النسفي في المكضعيف أف الداللة المغكية لمحى
يقكؿ ابف فارس :" الحان  َالكعبة سمى حجران ألنو منع مف اإلد اؿ في بنان الكعبة 

ك قػػاؿ ابػػف  (ِ)كالجػػيـ كالػػران أصػػؿ كاحػػد مطػػرد كىػػك المنػػع كاإلحاطػػة عمػػى الشػػين" 
جػان فػي التنزيػؿ )ك  (ّ) حجران......منػع منػوسيده :"الحجر:المنعا حجر عميو يحجر 

أم منعان ال سبيؿ إلي رفعو كدفعػو ا ك يسػمى  (ْ) جعؿ بينيما برز ان ك حجران محجكران 

                                           
 .ٖٔٓ/ِالميسر   (ُ)

 .ُّٖ/صِمقاييس المغة ج  (ِ)

 .ْٖ/ّك المحيط األعظـ )حجر( ـالمحك  (ّ)

 .ّٓالفرقاف مف األية: سكرة  (ْ)



 

  

 

 
 د / آماؿ البدرم السيد سالماف     حات الفقيية عمى ألفاظ كتب الحنفيةاالصبلالتطكر الداللي في طمبة الطمبة في 

 

َُِٗ 

أككمػا قػاؿ النسػفي  (ُ) يسمى العقؿ حجران ألنو يمنع اإلنسػاف مػف إتيػاف مػا ال ينبغػي
كقػاؿ  (ِ) )ىػؿ فػي ذلػؾ قسػـ لػذم حجػر -تعػالى - ا ألنو مػانع عػف القبػائح يقػكؿ 

 حساف بف رابت :
أكلئؾ قكـه الك ليـ قيؿ :أنقذكا            أميركـ ا ألفيتمكىـ أكلي حجر
 (ّ) 

 (ْ)م منع مف اإلد اؿ في قكاعد البيتكحجر الكعبة ىك الذَأم: أكلي منعة
ك حجر عميو القاضي في مالو إذا منعو مف أف يفسػده اكمػف التصػرؼ فيػو 

يفعؿ كذا عمػى حػذؼ الصػمة كالمػأذكف أك عمػى  فيك محجكر عميو كقكليـ المحجكر
 (ٓ)اعتبار األصؿ ألف األصؿ حجره لكف استعمؿ في منع م صكص فقيؿ حجر عميو

 : احلدود –احلداد 
بكسػػػػر الحػػػػان ىػػػػك االمتنػػػػاع عػػػػف الزينػػػػة َََََقػػػػاؿ النسػػػػفي :"الحػػػػداد 

 كأصؿ الحد المنع"ََََََكال ضاب 
 َُٓطمبة الطمبة ص

المنػػع لغػػة مػػف حػػد د ػػؿ كالحػػدكد مكانػػع مػػف  قػػاؿ النسػػفي :" الحػػد أصػػمو
 الجنايات فسميت بيا لذلؾ لككنيا مكانع"

 ُٕٓطمبة الطمبة  ص
يشير النسفي في نصو األكؿ إلى أف الداللة األصمية لمحد :المنعاكمنو 

 .كجان في ذلؾ:كال ضاب الزينة عف االمتناع ىكالحداد ك
                                           

 .ُِِ/َِِمفردات ألفاظ القرآف )حجر(  (ُ)

 .ٓالفجر األية / سكرة  (ِ)

 .ُْٖ/ُديكاف  حساف بف رابت   (ّ)

 .ُُِبة كطمبة الطم ُِِ-َِِينظر : مفردات ألفاظ القرآف )حجر(   (ْ)

لفقيػان ك أنػيس اُُٖ/صُك المغػرب فػي ترتيػب المعػرب جُٕٔ/صْينظر: لساف العرب ج  (ٓ)
 .ِٓٔ/صُج
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َُُِ 

ر أك لػئبل يتعػدل أحػدىما الحد الفصؿ بيف الشيئيف لئبل ي تمط أحدىما بػاآل 
عمى اآل ر .......  حده عف األمر يحده حدا :منعو كحبسػو   كأصػؿ المعنػى المنػع 
كالفصؿ.......ك الحداد رياب الميتـ السػكد ك الحػاد ك المحػد مػف النسػان التػي تتػرؾ 
الزينة كالطيب كقاؿ ابف دريد ىي المرأة التي تتػرؾ الزينػة كالطيػب بعػد زكجيػا لمعػدة 

د ك تحد حػدا ك حػدادا ........كنػرل أنػو مػأ كذ مػف المنػع ألنيػا قػد منعػت حدت تح
 (ُ)مف ذلؾ كمنو قيؿ لمبكاب حداد ألنو يمنع الناس مف الد كؿ 

كقيؿ أيضان"الحد فػي األصػؿ المنػع كفعمػو مػف بػاب طمػب كالحػد الحػاجز بػيف 
ة المكضػػػعيف تسػػػمية بالمصػػػدر كمنػػػو حػػػدكد الحػػػـر ..........كقػػػكؿ العممػػػان لحقيقػػػ

الشين حد ألنو جامع مانع كالحداد البكاب لمنعو مف الد كؿ كسميت عقكبة الجاني 
حػػدا ألنػػو تمنػػع عػػف المعػػادة .........كحػػداد المػػرأة تػػرؾ زينتيػػا ك ضػػابيا بعػػد كفػػاة 

 (ِ)زكجيا ألنيا منعت عف ذلؾ أك منعت نفسيا عنو 
نيػة أكػد را -عند حديرو عػف مصػطمح )الحػدكد(-كفي النص الراني لمنسفي 

ذكػر أف الحػدكد سػميت بػذلؾ ألنيػا مكانػع  عمى الداللة األصمية لمحد كىػي المنػع رػـ ى
أك ألنيػا (ّ) مف ارتكاب الجناياتا فسمى حد الزنا ك يره بذلؾ ألنو يمنع مف معاكدتػو

يقكؿ ابف األرير:" كأصؿ الحد المنػع كالفضػؿ بػيف الشػيئيف فكػأف  (ْ)مقدرة كمحدكدة 
 (ٓ) بلؿ كالحراـحدكد الشرع فصمت بيف الح

                                           
ك ُُٔ/صُػك أسػػاس الببل ػػة جػػّٓ/صُػك م تػػار الصػػحاح جػػُّْ/صّػلسػػاف العػػرب جػػ  (ُ)

ك معجػػـ األفعػػاؿ ٓٗ/صُك جميػػرة المغػػة جَٕٓك َْٓص /ِػالمحكػػـ كالمحػػيط األعظػػـ جػػ
 .َُٔص /ُػج ك المعجـ الكسيطْٕ/صُػالمتعدية بحرؼ ج

 .ُّٕ/صُك أنيس الفقيان جُٕٖكُٖٔ/صُالمغرب في ترتيب المعرب ج  (ِ)

 .ِّّتحرير ألفاظ التنبيو لئلماـ النككم ص   (ّ)

 .ُّٕينظر السابؽ كأنيس الفقيان لمقكنكم ص   (ْ)

 .ُِْ/ُالنياية    (ٓ)
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كىكذا تككف الداللة األصمية أك المغكية العامة التي ىػي المنػع كالفصػؿ بػيف 
الشيئيفا تككف قد انتقمت مف الفصؿ الحسي العاـ إلى الفصؿ المعنكم ال اص بػيف 
الحبلؿ كالحراـ رـ حددىا الشرع بداللة  اصة ىػي عقكبػة مقػدرة كجبػت حقػان   عػز 

(ُ)كجؿ. 
 

 : دٌىن اٌشّس
اؿ النسفي :"كدلكؾ الشمس مف حد د ػؿ: زكاليػاا كقيػؿ : ركبيػاا كأصػمو ق
 الميبلف "

 ِٖطمبة الطمبة ص
ذكر النسفي أف دلكؾ الشمس معناه الزكاؿ كالغركب كأصمو الميبلف ا يقػكؿ 
ابػػف فػػارس:"  الػػداؿ كالػػبلـ كالكػػاؼ أصػػؿ كاحػػد يػػدؿ عمػػى زكاؿ شػػين عػػف شػػين كال 

الػػت كيقػػاؿ دلكػػت  ابػػت كالػػدلؾ كقػػت دلػػكؾ يكػػكف إال برفػػؽ يقػػاؿ دلكػػت الشػػمس ز 
 (ِ) الشمس"

كجان دلكؾ الشمس في  ير مكضع مف الحديث كيراد بػو زكاليػا عػف كسػط 
كقػػاؿ قػػـك مػػف أىػػؿ المغػػة دىلىكىػػٍت إذا  (ّ) السػػمان ك ركبيػػا أيضػػا كأصػػؿ الػػدلكؾ الميػػؿ

مالت لمغركب كا تمؼ الفقيان فقاؿ ابػف عبػاس رضػي ا  عنيمػا ديلػكؾ الشػمس أف 
ـي قىػدىمىٍي  تميؿ عف كبد السمان كقاؿ  يره مف الفقيان دلككيا  يكبيا كأنشدكا ىذا مىقا
باًح  يدكةى حتى دىلكت ًبراًح كرككا بىراًح بالفتح فمف قاؿ بىراح بفتح البػان جعمػو اسػمان  رى

(ْ)مف أسمان الشمس 
 

                                           
 .ُّٕأنيس الفقيان ) بتصرؼ( كينظر: ُِْعمـ الداللو د/ أحمد الكراعيف   (ُ)

 .ِٕٗ/صِمقاييس المغة ج  (ِ)

 .َُّ/صِالنياية في  ريب األرر ج  (ّ)

 .ٕٗٔأٖٕ/صِجميرة المغة ج  (ْ)
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دلكؾ الشمس زكاليا في كقت الظير كذلؾ ميميا لمغركب كىك دلككيػا أيضػا 
ػرىا يقا ؿ قد دلكت براح كبراح أم قػد مالػت لمػزكاؿ حتػى صػار النػاظر يحتػاجي ًإذا تبصَّ

توً   أف يكًسر الشعاعى عف بصرًه براحى
 دلكؾ الشمس  ركبيا قكؿ ذم الرمة :

 مصابيح ليست بالمكاتي يقكدىا                نجـك كال باآلفبلت الدكالؾ
 (ُ) كتكرر ذكر الدلكؾ في الحديث كأصمو الميؿ

 : ٌسزلحا
قػػاؿ النسػػفي:" السػػرقة كالسػػرؽ بكسػػر الػػران اسػػماف كبتسػػكيف الػػران مصػػدر 
........ىػػك أ ػػذ مػػا لػػيس لػػو مسػػت فيا ىػػذا ىػػك حقيقتػػو لغػػة كاسػػتراؽ السػػمع كػػذلؾ 

 كالسرقة المكجبة لمقطع في الشرع ىي أ ذ النصاب مف الحرز عمى است فان" 
 ُُٖطمبة الطمبة ص

المغكيػة لمفظػة )السػرقة(حيث أف أصػؿ  يشير النسفي في نصػو إلػى الحقيقػة
معنػػاه أ ػػذ مػػا لػػيس لػػو مسػػت فيا رػػـ اسػػتعمؿ شػػرعان لمداللػػة عمػػى أ ػػذ النصػػاب مػػف 

 الحرز عمى است فان.
يقكؿ ابف فارس:" السيف كالران كالقاؼ أصؿ يدؿ عمى أ ػذ شػين فػي  فػان 
 كستر يقاؿ سرؽ يسرؽ سرقة كالمسركؽ سرؽ كاسترؽ السمع إذا تسمع م تفيػا".

(ِ)
 

كفػػي المفػػردات  السػػرقة أ ػػذ مػػا لػػيس لػػو أ ػػذه فػػي  فػػان كصػػار ذلػػؾ فػػي 

                                           
ك تػػػػػػػػاج العػػػػػػػػركس ٗٔ/صَُك تيػػػػػػػػذيب المغػػػػػػػػة جِْٖإِْ/صَُلسػػػػػػػػاف العػػػػػػػػرب ج  (ُ)

 .ٕٗٔأٖٕ/صِكجميرة المغة ج ِْٓ/صُك ينظر: كتاب الكميات جُٓٓ/صِٕج

 .ُْٓ/صّمقاييس المغة ج  (ِ)
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ُُِّ 

 (ُ)الشرع لتناكؿ الشين مف مكضع م صكص كقدر م صكص  
كفسر ذلؾ السرقة لغػة أ ػذ الشػين مػف الغيػر  فيػة أم شػين كػاف كشػرعا 

 (ِ) أ ذ مكمؼ عاقؿ بالغ  فية قدر عشرة دراىـ
رؽ منو ماال :أ ذ مالو  فيػة كيتفؽ ما جان في المعاجـ عما ذكر يقاؿ: س 

ك يقػاؿ سػػرؽ السػػمع ك النظػػر  السػػرقة  فػػي الشػرع : أ ػػذ مػػاؿ معػػيف المقػػدار  يػػر 
 (ّ) مممكؾ لآل ذ مف حرز مرمو  فية

 اٌسزيح
قاؿ النسفي : " فأما السرية فيػي نحػك أربعمائػة رجػؿ ينفػركف أم ي رجػكف 

 ل السير بالميؿ"إلى محاربة العدك فيسيركف إلييـ فعيمة بمعنى فاعمة كالسر 
 ُٕٖطمبة الطمبة ص

ىػي القطعػة مػف الجػيش -كما ذكػر النسػفي  -السرية بمدلكليا االصطبلحي
 (ْ)أربعمائة كنحكىا كدكنيا ا سميت بذلؾ ألنيا تسرم ليبلن ا كي فى ذىابيا 

كذكر النسفي الداللة األصمية ا لتمؾ المفظة كأنيا مأ كذة مف السرم : كىك 
كجػان فػي  (ٓ) ريت سػرل كمسػرل ا كأسػريت بمعنػي سػرت لػيبلن السير بالميؿ يقاؿ: سػ

القرآف الكريـ بيما ا فمما جػان بػدكف ألػؼ التعديػة  قكلػو تعػالى: )كالميػؿ إذا يسػر ( 
                                           

 .ُِّ/صُالمفردات في  ريب القرآف ج  (ُ)

 .ّّٗ/صُك المغرب في ترتيب المعرب جُٕٔ/صُأنيس الفقيان ج  (ِ)

كلسػػػػػاف العػػػػػرب ِْٕ/صُكالمصػػػػػباح المنيػػػػػر جُِّ/صٔالمحكػػػػػـ كالمحػػػػػيط األعظػػػػػـ ج  (ّ)
كتػػاج العػػركس  ِْٗ/صُأسػػاس الببل ػػة ج ُِٓ/صُكم تػػار الصػػحاح جُٓٓ/صَُج
 .ِْٖإِْ/صُكالمعجـ الكسيط جَّٔ/صٖة جك تيذيب المغْْٕ/صِٓج

 .ُّٖكتحرير ألفاظ التنبيو لمنككل ص  ُٕٖينظر: طمبة الطمبة   (ْ)

كتحريػػر   ُّْ/ْكالقػػامكس    ََِِ/  ّا ك المسػػاف  ُْٔ/ِينظػػر: أفعػػاؿ ابػػف القطػػاع    (ٓ)
 .ُّٖألفاظ التنبيو 
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 (ِ)(كمما جان باأللؼ قكلو تعالى: )سبحاف الذم أسرم بعبده ليبل (ُ)
 (ّ))فأسر بأىمؾ ( -جؿ شأنو -كقكلو
 :اٌتشثية  

ؿ التشبيب مف قكليـ شبب بػالمرأة أم قػاؿ فييػا شػعرا قاؿ النسفي: " كمسائ
مطربا كىك مػف الشػباب بػالفتح الػذم ىػك مصػدر الشػاب أم ىػك عمػؿ أىػؿ الشػباب 
كقيؿ التشبيب ىك التنشيط مأ كذ مف شباب الفرس بكسر الشيف مف حػد د ػؿ كىػك 
أف ينشط كيرفػع يديػو جميعػا كىػذه المسػائؿ تنشػط الشػارع فييػا كقيػؿ ىػك مػف شػب 

 ار مف حد د ؿ أم أكقدىا أم ىي تذكي ال اطر"الن
                                                               ّّٕطمبة الطمبة ص

ىػػي فػػػي اصػػطبلح عممػػػان -التػػػي ذكرىػػا النسػػػفي فػػي نصػػػو -"مسػػائؿ التشػػبيب "
يينيػا الفرائض: ذكر البنات عمى ا ػتبلؼ الػدرجات. أمػا تشػبيب القصػيدة فيػك تحسػينيا كتز 

بذكر النسان كذا في المغػرب كمسػائؿ التشػبيب مػف قػكليـ شػبب بػالمرأة أم قػاؿ فييػا شػعرا 
مطربػػا كىػػك مػػف الشػػباب بػػالفتح الػػذم ىػػك مصػػدر الشػػاب أم ىػػك عمػػؿ أىػػؿ الشػػباب كقيػػؿ 
التشػػبيب ىػػك التنشػػيط مػػأ كذ مػػف شػػباب الفػػرس بكسػػر الشػػيف كىػػك أف ينشػػط كيرفػػع يديػػو 

ييا أك ألنو  ركج كارتفاع مف درجػة إلػى أ ػرل كحػاؿ الفػرس كىذه المسائؿ ينشط الشارع ف
 (ْ) في نزكاتو كقيؿ ىك مف شبب النار أم أكقدىا أم ىي تذكي ال اطر

يقكؿ ابف فارس:" الشيف كالبان أصؿ كاحد يدؿ عمى نمان الشين كقكتو في 
حرارة تعتريو مف ذلؾ شببت النار أشبيا شبا كشبكبا كىك مصدر شبت ككذلؾ شببت 

حرب إذا أكقدتيا  فاألصؿ ىذا رـ اشتؽ منو الشباب الػذم ىػك  ػبلؼ الشػيب يقػاؿ ال
                                           

 .ْسكرةالفجر آية :  (ُ)

 .ُسكرةاإلسران مف اآلية:   (ِ)

 .ٓٔكالحجر مف اآلية :  ٖسكرة ىكد مف اآلية:   (ّ)

 .ِْٗ/صُك المغرب في ترتيب المعرب جَّّ/صُأنيس الفقيان ج  (ْ)
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شب الغبلـ شبيبا كشبابا كأشب ا  قرنو كالشباب أيضا جمع شاب كذلػؾ ىػك النمػان 
كالزيادة بقكة جسمو كحرارتو رـ يقاؿ فرقا شب الفػرس شػبابا بكسػر الشػيف كذلػؾ إذا 

 (ُ) نشط كرفع يديو جميعا "
ؿ كًمفى ال   اًز   التٍَّشًبيبي   كىيكى في األىٍصؿ ذٍكري أىيَّاـ الشَّباًب كالمٍَّيػًك كالغىػزى مىجى

ائد ...... كفي لساف العرب تىٍشًبيبي الشِّػٍعر تىٍرًقيػؽي أىكلػو ًبػذٍكر  يىكيكفي في ابتداًن القىصى كى
ؿى النِّسىاًن كىك مف تىٍشًبيًب النَّار كتىٍأًريًريىا كشىبَّبى بالمىرأىة قىاؿى   (ِ)ًفييىا الغىزى

 : اٌصالج
قػػاؿ النسػػفي:" كالصػػبلة فػػي المغػػة ىػػي الػػدعان كيستشػػيدكف فػػي ذلػػؾ بقػػكؿ 

                     -القائؿ كىك قكؿ األعشي :
 يا رب جنب أبي األكصاب كالكجعا بل ػت مرتحػتقكؿ بنتي كقد قرب

 (ّ) ا "نكما فإف لجنب المرن مضطجع عميؾ مرؿ الذم صميت فا تمضي
 ِٕبة الطمبة صطم

كىك ما ذكػره (ْ)يشير النسفي في نصو إلى أف الصبلة في المغة ىي الدعان 
 جماىير العممان مف أىؿ المغة كالفقو ك يرىـ

يقكؿ ابػف فػارس:" الصػاد كالػبلـ كالحػرؼ المعتػؿ أصػبلف أحػدىما النػار كمػا 
                                           

 .ُٕٕ/صّمقاييس المغة ج  (ُ)

كلسػػاف العػػرب )شػػبب(ك المصػػباح َْٕ/صُك المعجػػـ الكسػػيط جٔٗ/صّتػػاج العػػركس ج  (ِ)
 .َِّ/صُالمنير ج

ك مقػػػػػػاييس المغػػػػػػة ِِِ/صُلمغنػػػػػػي جك آِٓ/صٓالبيػػػػػػت فػػػػػػي : أضػػػػػػكان البيػػػػػػاف ج  (ّ)
. كقكلػو :مرػؿ  ْٓٔ/صُك تفسير  ريب مػا فػي الصػحيحيف الب ػارم كمسػمـ جََّ/صّج

 .الذم صٌميت أم دعكت يعني قكليا يا رٌب جٌنب أبي األكصاب كالكجعا

ذكػػر النسػػفي فػػي تفسػػيره أيضػػان مرػػؿ ذلػػؾ فقػػاؿ :" الصػػبلة الػػدعان أم اسػػتعينكا عمػػى الببليػػا   (ْ)
 .ِْ/صُاللتجان إلى الدعان كاالبتياؿ إلى ا  في دفعو "  تفسير النسفي جبالصبر كا
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بالنػار أشبييا مف الحمى كاآل ر جنس مف العبادة فأمػا األكؿ فقػكليـ صػميت العػكد 
صػمى  -كالصمي صمى النار ..... كأما الراني فالصػبلة كىػي الػدعا كقػاؿ رسػكؿ ا  

ف   -ا  عميػػو كسػػمـ   إذا دعػػي أحػػدكـ إلػػى طعػػاـ فميجػػب فػػإف كػػاف مفطػػرا فميأكػػؿ كا 
(ُ) كاف صائما فميصؿ   أم فميدع ليـ بال ير كالبركة "

 

ـ إف صػبلتؾ سػكف فالصبلة في المغػة الػدعان قػاؿ ا  تعػالى   )كصػؿ عمػيي
 (ّ)كقكلػػو تعػػالى )إف ا  كمبلئكتػػو يصػػمكف عمػػى النبػػي ( اأم ادع ليػػـ  (ِ)ليػػـ  ( 

الصبلة مف ا  بمعنى الرحمة كالمغفرة كالمبلئكة كالمؤمنيف بمعنى الػدعان كىػي فػي 
الشػرع األفعػاؿ المعمكمػة مػف القيػاـ كالقعػػكد كالركػكع كالسػجكد كالقػرانة كالػذكر ك يػػر 

ذلؾ إلشتماليا عمى الدعان كفي تسػميتيا بالصػبلة ربلرػة أقػكاؿ أحػدىا ذلؾ كسميت ب
أنيا سميت بذلؾ لرفع الصبل كقاؿ ابف سيده الصػبل كسػط الظيػر مػف اإلنسػاف كمػف 
كؿ ذم أربع كقيؿ ىك ما انحدر مف الكركيف كقيؿ الفرجة التػي بػيف الجػاعرة كالػذنب 

مػػف صػػميت العػػكد إذا لينتػػو كقيػػؿ ىػػك مػػا عػػف يمػػيف الػػذنب كشػػمالو . كالرػػاني أنيػػا 
 (ْ) فالمصمي يميف كي شع كالرالث أنيا مبنية عمى السؤاؿ كالدعان

 
                                           

 .ََّ/صّمقاييس المغة ج  (ُ)

 .َُّسكرةالتكبة  مف األية:   (ِ)

 .ٔٓسكرة األحزاب مف اآلية  (ّ)

ك تفسػػػػػػػػير الرعمبػػػػػػػػي َّْ/صْك تفسػػػػػػػػير السػػػػػػػػمعاني ج ِٓٓ/صٓأضػػػػػػػػكان البيػػػػػػػػاف ج  (ْ)
ك تفسػػػػير  ريػػػػب مػػػػا فػػػػي  ِِِ/صُمغنػػػػي جك الِٓ/ص ُك زاد المسػػػػير جُْٖ/صُج

ك تيػػذيب ْٔ/صُك المطمػػع عمػػى أبػػكاب المقنػػع جْٓٔ/صُالصػػحيحيف الب ػػارم كمسػػمـ ج
ك ريػب َّْ/صُتفسػير البحػر المحػيط ج ْٖ/صُك معاني القرآف جُٗٔ/صّاالسمان ج

ك جميػػػػػػػػرة المغػػػػػػػػة ْْٔ/صُْكلسػػػػػػػػاف العػػػػػػػػرب جُٕٔ/صُالحػػػػػػػػديث البػػػػػػػػف قتيبػػػػػػػػة ج
 .ِِٓ/صُك المعجـ الكسيط جُْٓ/صُكم تار الصحاح جَُٕٕ/صِج
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 : اٌصىَ
قاؿ النسفي:"  الصػـك فػي المغػة ىػك الكػؼ كاإلمسػاؾ يقػاؿ صػامت الشػمس 
في كبد السمان أم قامت في كسط السمان ممسكة عف الجرم في مرأل العػيف كقػاؿ 

                                           -النابغة الذبياني:
ٍيؿه  ىٍيري صى  ٍيؿه ًصيىاـه كى ى مىا   اًئمىةو  ى اًج كأ رىل تىٍعميؾي المُّجي ٍحتى العىجى :ى

(ُ) 
............كفي الشرع عبارة عف اإلمساؾ عف األكؿ كالشرب كالمباشرة مع 

 النية في جميع النيار "
 ٗٗطمبة الطمبة ص

صـك فػي المغػة ىػك الكػؼ كاإلمسػاؾ اكفػي يشير النسفي في نصو إلى أف ال
 َالشرع عبارة عف اإلمساؾ عف األكؿ كالشرب كالمباشرة مع النية في جميع النيار 

يقكؿ ابػف فػارس:" "الصػاد كالػكاك كالمػيـ أصػؿ يػدؿ عمػى إمسػاؾ كركػكد فػي 
مكاف مف ذلؾ صـك الصائـ ىك إمساكو عف مطعمو كمشربو كسائر ما منعو كيككف 

إنػو (ِ)كبلـ صكما قالكا في قكلو تعالى   )إنػي نػدرت لمػرحمف صػكما( اإلمساؾ عف ال
 (ّ) اإلمساؾ عف الكبلـ كالصمت...... كالصكـ رككد الريح ككذلؾ يقاؿ صاـ النيار "

كمجمؿ ما ذكره الغكيكف ك يرىـ مف العممان أف أصؿ الصـك لغة عبارة عػف 
ـ ىذا ىك معنى الصـك مطمؽ اإلمساؾ كمنو قيؿ لمصمت صـك ألنو إمساؾ عف الكبل

في المغة رـ جعؿ عبارة عف ىذه العبادة الم صكصة كىي اإلمساؾ مف طمػكع الفجػر 

                                           
ك المغػػرب فػػي ترتيػػب ُُٖ/صُِك تيػػذيب المغػػة جٗٓ/صٓالبيػػت فػػي : التفسػػير الكبيػػر ج  (ُ)

كصاـ الفرس ِّّ/صّك مقاييس المغة جُّٓ/صُِلساف العرب ج ْٕٖ/صكُالمعرب ج
 .صكما أم قاـ عمى  ير اعتبلؼ

 .ِٔسكرةمريـ  مف األية :   (ِ)

 .ِّّ/صّمقاييس المغة ج  (ّ)
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 إلى  ركب الشمس عف المفطرات حاؿ العمـ بككنو صائمان مع اقتراف النية
كقيؿ لمصائـً صػائـ إلمسػاكو عػف المطعػـ كالمشػرب كالمػنكح كقيػؿ لمصػامت 

 صائـ إلمساكو عف العىمىؼ مع قيامو  صائـ إلمساكو عف الكبلـ كقيؿ لمفرسً 
ػٍكـي تىػٍرؾي األكػؿ كتػٍرؾي الكػبلـ كصػاـ الفىػرىس عمػى آًريِّػو إذا لػـ  كقاؿ الميػث الصَّ
يحي إذا رىكىػػػدىٍت كصػػػامت الشَّػػػمسي عنػػػد  يىٍعتىًمػػػؼ كالصػػػكـي ًقيىػػػاـه بػػػبل عىمػػػؿ كصػػػامىًت الػػػرِّ

(ُ)إذا قامت فمـ تىدير انتصاؼ النيار إذا قامت كلـ تىبرىح مكانيا كبىٍكرىةه صائمةه 
 

 ادليارتح

"المضاربة معاقدة دفع النقد إلى مف يعمؿ فيو عمى أف ربحو  -قاؿ النسفي:
بينيما عمى ما شرطا مأ كذ مف الضرب في األرض كىك السير فييا سميت بيا ألف 
 المضػػػػػػػارب يضػػػػػػػرب فػػػػػػػي األرض  البػػػػػػػا لمتجػػػػػػػارة طالبػػػػػػػا لمػػػػػػػربح فػػػػػػػي المػػػػػػػاؿ 

 َُّمبة صطمبة الط     الذم دفع إليو"

يشير النسفي في نصو إلى أف المضاربة في اصػطبلح الفقيػان معاقػدة دفػع 
النقد إلى مف يعمؿ فيو عمى أف ربحو بينيما عمى ما شػرطا مػأ كذ مػف الضػرب فػي 

 األرض كىك السير فييا كجان في ذلؾ:

كأصػػؿ المضػػاربة الضػػرب فػػي األرض كىػػي مفاعمػػة مػػف الضػػرب فػػي األرض 
يعني الذيف  (ِ)قاؿ ا  تعالى :) كآ ركف يضربكف في األرض ( كالسير فييا لمتجارة 

يسػػافركف لمتجػػارة كمنػػو المضػػاربة   ليػػذا العقػػد المعػػركؼ ألف المضػػارب يسػػير فػػي 

                                           
ك أنػيس الفقيػان  ْٕٖ/صػكُك المغرب فػي ترتيػب المعػرب جٔٗاٗٓ/صٓالتفسير الكبير ج  (ُ)

ك لسػػاف العػػرب ُُٖ/صُِك تيػػذيب المغػػة ج ّٗٓ/صِكالمصػػباح المنيػػر ج ُّٕ/صُج
 .ُّٓ/صُِج

 .ِسكرةالمزمؿ مف األية :   (ِ)
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األرض  البػػا طمبػػا لمػػربح  كالرػػاني :مػػف ضػػرب كػػؿ كاحػػد منيمػػا فػػي الػػربح بسػػيـ 
 (ُ) كتسمى القراض كالمقارضة

اض كالمقارضػة كصػكرتو :أف يػدفع رجػؿ إلػى كأىؿ الحجاز يسمكف المضاربة القر  
رجػؿ مػػاال يتجػػر بػػو يكػػكف الػػربح بينيمػػا عمػى مػػا يتفقػػاف عميػػو كتكػػكف الكضػػيعة عمػػى راس 
الماؿ فيذه شركة القراض كىك العقد عمى الضرب في األرض كالسعي فييػا كقطعيػا بالسػير 

 (ِ) مف القرض في السير
اقيؿ :"كضػربت فػي األرض أبتغػي كما جان في المعاجـ المغكية ال ي تمؼ عما ذكر

يقاؿ ضرب في األرض إذا سار فييا مسافرا فيك ضارب كالضػرب يقػع  ....ل ير مف الرزؽا
عمى جميػع األعمػاؿ إال قمػيبل ضػرب فػي التجػارة كفػي األرض كفػي سػبيؿ ا  ك ضػاربو فػي 

عمػى  الماؿ مف المضاربة كىي القراض ك المضاربة أف تعطي أنسانا مف مالؾ ما يتجر فيػو
أف يكػػكف الػػربح بينكمػػا أك يكػػكف لػػو سػػيـ معمػػـك مػػف الػػربح ككأنػػو مػػأ كذ مػػف الضػػرب فػػي 

"كآ ركف يضربكف في األرض يبتغكف مػف فضػؿ ا " ك ألرض لطمب الرزؽ قاؿ ا  تعالى ا
ضربت الطير ذىبت ك الضرب اإلسراع في السير ......يقاؿ ضػربت فػي األرض إذا سػافرت 

 (ّ)تبتغي الرزؽ
سيط: المضاربة في الشرع : عقد شركة في الربح بمػاؿ مػف رجػؿ ك كفي الك 

عمؿ مف آ ر كفي االقتصاد   عممية مف بيع أك شػران يقػـك بيػا أشػ اص  بيػركف 

                                           
بػػكاب ك المطمػػع عمػػى إِْٔ/صُك أنػػيس الفقيػػان جٔ/صِالمغػػرب فػػي ترتيػػب المعػػرب ج  (ُ)

 .ُّٕ/صّكتيذيب االسمان جُِٔ/صُالمقنع ج

كالنيايػة ُٕٖ/صّك الفػائؽ جَٕٔ/صّا جََِاُٗٗ/صُ ريب الحديث البػف قتيبػة ج  (ِ)
 .ٕٗ/صّفي  ريب األرر ج

كتػػػػػػػػاج العػػػػػػػػركس ُٗٓ/صُكم تػػػػػػػػار الصػػػػػػػػحاح جْٓٓآْْ/صاُلسػػػػػػػػاف العػػػػػػػػرب ج  (ّ)
الببل ػػة  ك أسػػاسُْٖ/صُك القػػامكس المحػػيط جِٖٔ/صٖكتيػػذيب المغػػة جُٗ/صُٗج
 .ّّٕ/صُج
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 (ُ) بالسكؽ لبلنتفاع مف فركؽ األسعار
 : اٌؼج واٌثج

قاؿ النسفي :"كأفضؿ الحج العج كالرج فالعج كالعجػيج رفػع الصػكت بالتمبيػة 
رج إسػػالة دمػػان اليػػدايا مػػف حػػد د ػػؿ كقػػاؿ تعػػالى :)كأنزلنػػا مػػف مػػف حػػد ضػػرب كالػػ

 أم سياال"  (ِ) المعصرات مان رجاجا (
    َُُطمبة الطمبة ص

ذكػػر النسػػفي فػػي نصػػو المعنػػى المتطػػكر لكممػػة )العػػج (كىػػك رفػػع الصػػكت 
 ككممة )الرج(كىك إسالة دمان اليدايا.َبالتمبية 

رس:" ) عػػج(   العػػيف كالجػػيـ عػػف المعنػػى األصػػمي لمعػػج فيقػػكؿ ابػػف فػػا أمػػا
أصؿ كاحد صحيح يدؿ عمى ارتفاع في شػين مػف صػكت اأك  بػارا كمػا أشػبو ذلػؾ 

ػا كعجػكا بالػدعان  مف ذلؾ العج : رفع الصكت يقاؿ: عػج القػـك يعجػكف عجػا كعجيجن
 (ّ)"ا ذكرناكفي الحديث )أفضؿ الحج العج كالرج( فالعج م َإذا رفعكا أصكاتيـ

الران كالجيـ أصؿ كاحد كىك صب الشين يقػاؿ: رػج  كفي الرج قاؿ:" )رج  (
المان إذا صبوا كمان رجاج: أم صباب سقاؿ ا  تعالى :) كأنزلنا مف المعصرات مان 

كفػػي الحػػديث )أفضػػؿ الحػػج العػػج كالػػرج (  فػػالعج رفػػع الصػػكت ََََ َرجاجػػا ( 
 (ْ) "َبالتمبية ا كالرج سيبلف دمان اليدل

الكريػػر. ك ػػص بعضػػيـ بػػو صػػب المػػان كالػػرج فػػي معػػاجـ المغػػة : الصػػب 
رػج المػان : ىمػؿ فيػك رجػاج اكفػي  ََََالكريرا كقيؿ شدة انصباب المطػر كالػدـ 

                                           
 .ّٕٓ/صُالمعجـ الكسيط ج  (ُ)

 .ُْسكرة النبأ اآلية  :  (ِ)

 .ِٖكِٕ/صْمقاييس المغة ج  (ّ)

 .ّٕٔ/صُمقاييس المغة ج  (ْ)
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الحديث) تماـ الحج العج ك الرج( العج :العجيج فػي الػدعانا كرفػع الصػكت بالتمبيػة 
كمػان َََََاك الرج: سفؾ دمان البدف ك يرىا ك سػيبلف دمػان اليػدم كاألضػاحي 

فأصؿ  (ُ)(كأنزلنا مف المعصرات مان رجاجاكفي التنزيؿ: ) َمصبكب رجكج ك رجاج:
: رفػع كالعػج َكالػرج :سػيبلف دمػان اليػدم َالرج الصب  كىك السيؿ كالصب الغزيػر

 (ِ) الصكت بالتمبية
 : اٌؼاريح

قػػاؿ النسػػفي:" العاريػػة مػػا يسػػتعار فيعػػار مػػأ كذة مػػف التعػػاكر كىػػك التػػداكؿ 
 ذه مرة"أم أ ذتو ىذه مرة كى يقاؿ تعاكرتو األيدم كتداكلتو

 ُِٖطمبة الطمبة ص
 كقاؿ أيضان:"العارية ما يعطى ليستكفي منافعو  "

 ِّٓطمبة الطمبة ص
يشير النسفي في نصو إلى أف العاريػة فػي المغػة مػأ كذة مػف التعػاكر كىػك 

 .التداكؿ .كفي اصطبلح الفقيان ما يعطى ليستكفي منافعو  
الران أصبلف أحدىما يدؿ عمى تداكؿ الشػين يقكؿ ابف فارس:"العيف كالكاك ك 

كاآل ػر يػدؿ عمػػى مػرض فػي إحػػدل عينػي اإلنسػاف .... فػػاألكؿ قػكليـ تعػاكر القػػـك 
فبلنا كاعتكركه ضربا إذا تعاكنكا فكمما كؼ كاحد ضرب آ ر قاؿ ال ميؿ كالتعاكر عاـ 

                                           
ك المصػػػػػػباح المنيػػػػػػر ُٓٗاُْٗ/صٕكالمحكػػػػػػـ كالمحػػػػػػيط األعظػػػػػػـ جُّ/صٔالعػػػػػػيف ج  (ُ)

 ك تػػػػػاج العػػػػػركسّٓ/صُك م تػػػػػار الصػػػػػحاح جُِِ/صِكلسػػػػػاف العػػػػػرب جَٖ/صُج
 .ِْٓ/صَُك تيذيب المغة جْْٓ/صٓج

ك  ريػػػب ّْٓ/صِك ريػػػب الحػػػديث البػػػف قتيبػػػة ج ُْْ/صُ ريػػػب الحػػػديث لم طػػػابي ج  (ِ)
ك ّّٗ/صِك المصػباح المنيػر جُّٔ/صُك الفػائؽ ج ُُٖ/صُالحديث البف الجػكزم ج

ككتػػػػػػػاب الكميػػػػػػػات َِِ/صُك التعػػػػػػػاريؼ جُُّ/صُالمغػػػػػػػرب فػػػػػػػي ترتيػػػػػػػب المعػػػػػػػرب ج
 .ِّٗ/صُج
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لتػو كتداكى  (ُ) في كؿ شين كيقاؿ تعاكرت الرياح رسما حتى عفتػو أم تكاظبػت عميػو"
مرة دىبيكران  مرة قىبيكالن كى مرة تيٌب شماالن كى نيكبان كى  (ِ) فمرة تىييٌب جى

كقيؿ في تعريفيا:مأ كذة مف عار الشين يعير إذا ذىػب كجػان ا كقيػؿ ىػي 
مشتقة مف التعاكر مف قكليـ اعتكركا الشػين كتعػاكركه كتعػكركه إذا تػداكلكه بيػنيـ 

اف المػػاؿ ا كقيػػؿ: ىػػي إباحػػة منػػافع كىػػي فػػي الشػػرع إباحػػة اإلنتفػػاع بعػػيف مػػف أعيػػ
 (ّ)أعياف يصح اإلنتفاع بيا مع بقان عينيا كقيؿ ىي ىبة منفعة العيف 

كجان في المعػاجـ :العاريػة ك العػارة مػا تػداكلكه بيػنيـ كقػد أعػاره الشػين ك 
أعػػاره منػػو ك عػػاكره إيػػاه ك المعػػاكرة ك التعػػاكر شػػبو المداكلػػة كالتػػداكؿ فػػي الشػػين 

 :كمنو قكؿ ذم الرمة كف بيف ارنيف يك
ٍكرىا  ٍكًقًعيا كى ٍرتي صاًحًبي           أىبىاىىا كىىيٍَّأنا ًلمى كًسٍقًط كعىٍيًف الدِّيًؾ عاكى
(ْ) 

يعنػػػي الزنػػػد كمػػػا يسػػػقط مػػػف نارىػػػا ......ك اعتػػػكركا الشػػػين ك تعػػػكركه ك 
كيقػػاؿ العاريػػة مػػف المعػػاكرة كالمناكلػػة يتعػػاكركف ....تعػػاكركه تػػداكلكه فيمػػا بيػػنيـ 

أ ذكف كيعطكف كفي الحديث يتعػاكركف عمػى منبػرم أم ي تمفػكف كيتنػاكبكف كممػا ي
 مضػػػػى كاحػػػػد  مفػػػػو آ ػػػػر يقػػػػاؿ تعػػػػاكر القػػػػـك فبلنػػػػا إذا تعػػػػاكنكا عميػػػػو بالضػػػػرب 

                                           
 .ُْٖ/صْلمغة جمقاييس ا  (ُ)

 .ُِٔ/صُّك تاج العركس جَُٓ/صّتيذيب المغة ج  (ِ)

ك  ريػب الحػديث َِٖ/صُك تحرير ألفاظ التنبيػو جِِٕ/صُالمطمع عمى أبكاب المقنع ج  (ّ)
ك المفػردات فػي  ريػب القػرآف َِّ/صّالنياية في  ريػب األرػر ج ُٗ/صِالبف الجكزم ج

 .ّّٓ/صُج

ك لسػػػػاف العػػػػرب ُِٔ/صُّك تػػػػاج العػػػػركس جَُٓ/صّالبيػػػػت فػػػػي : تيػػػػذيب المغػػػػة ج  (ْ)
ك تحريػر ألفػاظ ِِٕ/صُك المطمػع عمػى أبػكاب المقنػع جِّٗ/صِك العيف جُٖٔ/صْج

النيايػػػة فػػػي  ريػػػب األرػػػر  ُٗ/صِك  ريػػػب الحػػػديث البػػػف الجػػػكزم جَِٖ/صُالتنبيػػػو ج
 .َِّ/صّج
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(ُ)كاحدا بعد كاحد 
 

 : اٌتؼزيز
 َََأديػب مػف العػزر كىػك الػردقاؿ النسفي :"كالتعزير الضرب عمى كجو الت

 ..كتشػػػػػػػديد عمػػػػػػػى الجػػػػػػػاني كمنػػػػػػػع لػػػػػػػو فيػػػػػػػك ضػػػػػػػرب يػػػػػػػرده عػػػػػػػف الجناية....
                                                                    ُّّطمبة الطمبة ص      عف العكد"   

يشير النسفي في نصػو إلػى أف الداللػة األصػمية لمعػزر الػردارـ اسػتعمؿ فػي 
 مرػؿ ذلػؾ:االصػطبلح الشػرعي لمداللػة عمػى الضػرب عمػى كجػو التأديػب اكقيػؿ فػي 

التعزيػػر فػػي أصػػؿ المغػػة مػػف العػػزر بمعنػػى الػػرد كالػػردع كالمنػػع . كفػػي الشػػرع ىػػك 
 (ِ)عف المعصيةالتأديب دكف الحد اكمنو التعزير ألنو منع مف معاكدة القبيح كردع 

ٍرتي فيبلنػان أىم أىدٍَّبتيػو ًإٌنمػا  ػزى كجان أيضان : "كأصػؿ العىػٍزر الػرٌد كالمنػع كتٍأكيػؿ عى
تي بو ما يىٍردعيوي عف القىبيح .........كقيػؿ لمتىٍأًديػب الٌػًذم ديكفى الحػٌد تٍعًزيػره تٍأكيميو فىعمٍ 

نىٍعتىو  ؿى عىٍزران مى ٍرتي الرَّجي اًنيى أىٍف ييعىاًكدى الذٍَّنبى كفي األىٍبًنيىًة الٍبًف القٌطاع عىزى ألىٌنو يىٍمنىعي الجى
(ّ)". مف الشٍيًن كالعزر المـك ك عزره يعزره عزرا ك عزره رده 

 

كقيؿ إف التعزيز: التأديب ىذا معناه في المغة ا كقاؿ أبك عبيد أصؿ التعزير 
التأديب كيككف بمعنى التعظيـ كقاؿ الزجاج أصمو الرد فمعنى عزرت فبلنا أدبتػو بمػا 

                                           
ك ُّٔأُِ/صُّك تػػػػػاج العػػػػػركس جِّٗ/صِكالعػػػػػيف جَُٓ/صّتيػػػػػذيب المغػػػػػة ج  (ُ)

كلسػػػػاف العػػػػرب ٖٗ/صِك المغػػػػرب فػػػػي ترتيػػػػب المعػػػػرب جّْٕ/صِالمنيػػػػر ج المصػػػػباح
 .ّٔٔ/صِك المعجـ الكسيط جُّٗ/صُك م تار الصحاح جُٗٔأُٖ/صْج

ك النيايػػة فػػي  ريػػب ّْٕ/صُك المطمػػع عمػػى أبػػكاب المقنػػع جُْٕ/صُأنػػيس الفقيػػان ج  (ِ)
 .ٗٓ/صِك المغرب في ترتيب المعرب جِِٖ/صّاألرر ج

ك َْٕ/صِك المصػػػباح المنيػػػر ج ٖٕ/صِك تيػػػذيب المغػػػة جِْ/صُّتػػػاج العػػػركس ج  (ّ)
 .ٖٗٓ/صِالمعجـ الكسيط ج ُٔٓ/صْلساف العرب ج
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(ُ) يردعو عف القبيح كمعنى عزرتمكىـ أف تردكا عنيـ أعدانىـ
 

ة لمتعزير يقػكؿ ابػف فػارس:" أما ابف فارس فذىب إلى القكؿ بالداللة الشرعي
العػػيف كالػػزان كالػػران كممتػػاف إحػػداىما التعظػػيـ كالنصػػر كالكممػػة األ ػػرل جػػنس مػػف 
الضػػرب فػػاألكلى النصػػر كالتػػكقير كقكلػػو تعػػالى   كتعػػزركه كتػػكقركه كاألصػػؿ اآل ػػر 

 (ِ)التعزير كىك الضرب دكف الحد ". 
 (ّ)".الضربير ضرب دكف الحد أك ىك أشد كقاؿ صاحب القامكس :" التعز 

ًقيقىػةى الشَّػٍرًعيَّةى  كعمؽ الزبيدم عمى ما ذكره صاحب القامكس قائبلن :"كىذه الحى
ػدِّ الشَّػٍرًعٌي  ػٍرًب ديكفى الحى ًقيقىػًة المُّغىًكٌيػة بًزيػادًة قىٍيػدو كىػك كىػٍكفي ذلػؾ الضَّ منقكلىةه عػف الحى

جي  ٍنقيكلىة لكي بلًة كالزَّكاًة كنىٍحًكىما المى ٍعنىى المُّغىػًكٌم فييػا بًزيىػادىًة كىػذه فيك كمىٍفًظ الصَّ كًد المى
فًإٌنػو قػاؿ:"  (ْ)عمػى مػا أىفػادى صػاًحبي الكىشَّػاؼ دىًقيقةه ميًيمَّة .....كال يككف مىعنىن ليغىًكيان 

(ٓ)كأصؿ العزر المنع كمنو التعزير لمضرب دكف الحٌد ألنو منع عف معاكدة القبيح ".
 

 :اٌؼصثح 
بة الرجؿ ألبيو سمف قكليـ :عصب القـك بفػبلف " العصبة: قرا -قاؿ النسفي:

مف حػد ضػرب أم أحػاطكا بػو ااااااااااااكقػاؿ الفقيػان: ىػك الػذكر الػذم يػدلي إلػى 
  ّّٕطمبة الطمبة ص     الميت بذككر "

ذكر النسفي المعنى العاـ لمعصبة كىك قرابة الرجؿ ألبيػو ارػـ أشػار إلػى أنػو 
                                           

ك  ريػػب الحػػديث ِِ/صْك  ريػػب الحػػديث البػػف سػػبلـ جِّٖ/صُتحريػػر ألفػػاظ التنبيػػو ج  (ُ)
ك لسػػاف  ٖٕ/صِك تيػػذيب المغػػة جِْ/صُّك تػػاج العػػركس ج ِٗ/صِالبػػف الجػػكزم ج

 .ِٔٓ/صْالعرب ج

 .ُُّ/صْمقاييس المغة ج  (ِ)

 .ّٔٓ/صُالقامكس المحيط ج  (ّ)

 .كِْ/صُّتاج العركس ج  (ْ)

 .ُٕٓ/صِالكشاؼ ج  (ٓ)
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د ضػرب أم أحػاطكا بػوارـ ذكػر المعنػى مأ كذ مف قكليـ: عصب القـك بفبلف مػف حػ
الفقيػي لمفظػة حيػث  صصػػت عنػدىـ باسػتعماليا فػي الػػذكر الػذم يػدلي إلػى الميػػت 

القرابػػة  كعميػػو فػػالمعنى المتطػػكر فػػرد مػػف أفػػراد المعنػػى األصػػميس" فالعصػػبةَبػػذككر
الػػذككر الػػذيف يػػدلكف بالػػذككر ىػػذا معنػػى مػػا قالػػو أئمػػة المغػػة كىػػك جمػػع   عاصػػب   

مع كافر ك قد استعمؿ الفقيػان   العصػبة   فػي الكاحػد إذا لػـ يكػف  يػره مرؿ كفرة ج
ألنػػػو قػػػاـ مقػػػاـ الجماعػػػة فػػػي إحػػػراز جميػػػع المػػػاؿ ......ك عصػػػب   القػػػـك بالرجػػػؿ   

 ا ا ػتص الػذككر بيػذا االسػـعصبا   مف باب ضرب أحاطكا بو لقتاؿ أك حماية فميذ
 (ُ) َكعصب القـك بالنسب: أحاطكا بو"

بىةي كجان في كتب ا رَّكىةن  -لمغة العىصى ػؿى عػف كىبللىػةو  -ميحى ىـ الَّػًذيفى يىًرريػكفى الرَّجي
ػػؿ بىنيػػكه كقىرىابىتيػػو ألىًبيػػواكفي التيػػًذيًب كلػػـ أىٍسػػمىٍع  ػػبىةي الرَّجي لىػػدو كعىصى ٍيًركىاًلػػدو كىالى كى مػػف  ى

بىًة ًبكىاًحد كالًقيىاسي أىف يكيكف عىاًصبان مرؿى طىاًلبو كطىمىبىػة كظىػالً  ػا ًفػي لمعىصى ػةى   فىأىمَّ ـ كظىمىمى
بىةه ًإٍف بىًقيى شىػ ةه ميسىمَّاةه فيك عىصى ـٍ يىكيف لىو فىًريضى ٍينه بىٍعػدى الفىػرىاًئض الفىرىاًئًض فكيؿُّ مىٍف لى

ػػذى  ػػًؿ الَّػػًذيف أى ى ػػبىة قىػػٍكـي الرَّجي ىػػذىا رىٍأمي أىٍىػػًؿ الفىػػرىاًئض كالفيقىيىػػان كىعنػػد أىئمػػة المغػػة العىصى
بيكف لى  بىة األىقىاًربي ًمف ًجيىة األىب ألىنيػـ يىٍعًصػبيكنىو كيىٍعتىًصػب ًبًيػـ يىتىعىصَّ و ا  كًقيؿ العىصى

رىرىًتػًو  ػًؿ أىكليػاؤيه الػذُّكيكر مػف كى ػبىةي الرَّجي أىم ييًحيطكف بػو كيىٍشػتىدُّ بيػـ كقػاؿ األىٍزىىػًرمُّ عىصى
بيكا ًبنىسىػًبو أىم اسػتىكىفُّكا ًبػًو  بةن ألىنَّييـ عىصى ا ككيػؿُّ شػين اسػتدىارى ًبشػٍين فىقىػد سيمُّكا عىصى
اًئب ًمٍف ىىذىا ـي يقاؿ ليا العىصى بى ًبو   كالعمائ  (ِ) َعىصى

يقكؿ ابف فػارس:"  العػيف كالصػاد كالبػان أصػؿ صػحيح كاحػد يػدؿ عمػى ربػط 

                                           
ك النياية في  ريب األرر ِْٕ/ُكتحرير ألفاظ التنبيو جُّْاُِْ/صِالمصباح المنير ج  (ُ)

 .ِْٓ/صّج

كالصػػػػػػػحاح ْٖ/ِكتيػػػػػػػذيب المغػػػػػػػة جَّٗ/صُك العػػػػػػػيف جِّٖ/صّتػػػػػػػاج العػػػػػػػركس ج  (ِ)
 .َّٔ/صِك المعجـ الكسيط ج َٕٔ/صُك لساف العرب جَُْ/ُكالقامكس جُِٖ/ُج
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ػا ككمػو راجػع إلػى قيػاس كاحػد  شين بشين مستطيبل أك مستديرا رػـ يفػرع ذلػؾ فركعن
بو يقاؿ عصب القـك بفبلف...... كمنو سػميت ككؿ شىن استدار بشىن فقد عصب 

العصبة كىـ قرابة الرجؿ ألبيو كبني عمو .......... كذاؾ رجؿ مف عصب القـك أم 
 (ُ) مف  يارىـ كىك قياس الباب ألنو تعصب بيـ األمكر

 : اٌؼّزج
قاؿ النسفي :"كالعمرة الزيارة كقد اعتمر أم زار كىػي فػي الشػرع اسػـ لزيػارة 

 ُُِبة الطمبة صطم       اصة"
كقاؿ في مكضع آ ر:"كالعمرة زيارة البيت عمى كجػو م صػكص كقػد اعتمػر 

 ُُٓطمبة الطمبة ص      "أم زار
العمػػرة فػػي معػػاجـ المغػػة بمعنػػى الزيػػارةا كىػػي مػػأ كذة مػػف االعتمػػار بمعنػػى 

منو ك  (ِ): أتانا فبلف معتمران أم زائران  الزيارة ا كاعتمر الرجؿ فبلنا بمعنى زاره ا كيقاؿ
 (ّ) قكؿ أعشى باىمة

 كجاشت النفس لما جان جمعيييـ               كراكب جان مف ترميث معتمر
ػػػػػػو كقصػػػػػػد لػػػػػػ  و كيقػػػػػػاؿ لبلعتمػػػػػػار أيضػػػػػػان القصػػػػػػد ا كاعتمػػػػػػر األمػػػػػػر: أمَّ

 (ْ) : قاؿ العجاج

 مغزم بعيدان مف بعيدنانكضير لقد  زا ابف معمر حيف اعتمر              
جػانت فيػو العمػرة بيػذه الصػيغة يػدؿ عمػى أنيػـ كقيؿ إف ىناؾ شاىد كاحػد 

                                           
 .َّْاّّٗأّّ/صْمقاييس المغة ج  (ُ)

 .لساف العرب مادة )ع ـ ر (  (ِ)

 .ُِٗ/ ُكلساف العرب )عمر( ك ريب الحديث ٖٖاألصمعيات ص   (ّ)

ظر ديكاف العجاج ص لساف العرب )ع ـ ر ( أم حيف قصد معزل بعيدا جمع فكائمو ليرب ا ين  (ْ)
َٓ. 
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 : كانكا يدرككف المقصكد بيا زيارة البيت الحػراـا كذلػؾ فػي قػكؿ أحػد رجػاؿ بنػي زبيػد
(ُ) 

 فىر ببطف مكة نأتي الدار كالنػو                يا آؿ ًفير لمظمـك بضاعتػيػ
ركمحرـو شًعثو لـ يقض عمرىتيو                يا لمرجاؿ  كبيف ال جى  (ِ) ًحجر كالحى

كىكػػذا تكػػكف الداللػػة المغكيػػة كمػػا أصػػميا النسػػفي لبلعتمػػار ىػػي الزيػػارة رػػـ 
الحػػػػراـا فاصػػػػبحت بعػػػػد ت صيصػػػػيا الداللػػػػة  ت صصػػػػت تمػػػػؾ الزيػػػػارة لبيػػػػت 

 َاإلصطبلحية الشرعية لمعمرة 

 : اٌمشف
 قاؿ النسفي :"التقشؼ لبس الرياب المرقعة الكس ة كالقشؼ شدة العيش" 

  ُٗٗة  صطمبة الطمب
يشير النسفي في نصو إلػي أف األصػؿ فػي القشػؼ شػدة العػيش كىػذا الػذم 
ذكره معنى عاـ رـ  ص استعماؿ القشؼ في لبس الريػاب المرقعػة الكسػ ة أك عػدـ 
تعيد النظافة كالعبلقة بيف المعنييف ىي ال صكص ألف عدـ  تعيد النظافة جزن مػف 

  شكنة العيش  
فة يقاؿ أيضان لممتزىد الذم يقنع بػالمرقع مػف كالمتقشؼ الذم ال يتعيد النظا

 (ّ)الرياب كالكسخ كىك أيضان مف شدة العيش ك شكنتو 
 (ْ)يقكؿ الفيكمي:"كأصؿ القشؼ  شكنة العيش " 

كقد نص صاحب المساف عمي المعنى العاـ ككذلؾ ال اص فيقكؿ :" القشػؼ 

                                           
 .ْٔينظر كتاب األكائؿ ص   (ُ)

 .ِِّينظر التطكر الداللي د/ عكدة  ميؿ ص   (ِ)

 .ُٕٗ/ِالمغرب   (ّ)

 .قشؼ َّٓ/ ِالمصباح   (ْ)
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ا فيػػك قشػػؼ قػػذر الجمػػد قشػػؼ يقشػػؼ قشػػفان كتقشػػؼ : لػػـ يتعيػػد الغيسػػؿ كالنظافػػة 
كرجػػؿ متقشػػؼ : تػػارؾ النظافػػة كالترفػػو كفػػي الحػػديث )رأل رجػػبلن قشػػؼ الييئػػة ( أم 
تاركان لمغسؿ كالتنظيؼ ا كقشػؼ قشػفان  ال  يػر تغيػر مػف تمػكيح الشػمس أك الفقػر ا 
كالقشؼ يبس العيش كقيػؿ القشػؼ ررارػة الييئػة كسػكن الحػاؿ كضػيؽ العػيش ا كػؿ 

 (ُ)ىذا مف شدة العيش " 
 : اإللؼاء

قاؿ النسفي :"كاإلقعان في المغة : إلصاؽ اإلليتيف بػاألرض كنصػب السػاقيف 
ككضػػع اليػػديف عمػػى األرض كمػػا يفعػػؿ الكمػػب . كعنػػد الفقيػػان :ىػػك أف يضػػع أليتيػػو 

 عمى عقبيو بيف السجدتيف .كقيؿ: ىك أف يجمس عمى كركيو" 
          ّٕطمبة الطمبة  ص

بمدلكلػو المغػكم كالفقيياكفػي يتضح مف نص النسػفي التفرقػة بػيف اإلقعػان 
ذلؾ يقكؿ المغكيكف:" أقعى الكمب إذا جمػس عمػى اسػتو مفترشػا رجميػو كناصػبا يديػو 
كقد جان في الحديث النيي عف اإلقعان في الصبلة كفي ركاية نيػى أف يقعػي الرجػؿ 
في الصبلة كىك أف يضع أليتيو عمى عقبيو بيف السجدتيف كىذا تفسير الفقيػان قػاؿ 

.....كأمػػػا أىػػػؿ المغػػػة فاإلقعػػػان عنػػػدىـ أف يمصػػػؽ الرجػػػؿ أليتيػػػو بػػػاألرض األزىػػػرم .
كينصب ساقيو كف ذيو كيضع يديو عمى األرض كما يقعي الكمب كىػذا ىػك الصػحيح 
كىك أشبو بكبلـ العرب كليس اإلقعان فػي السػباع إال كمػا قمنػاه كقيػؿ ىػك أف يمصػؽ 

 (ِ)إلى ظيره  الرجؿ أليتيو باألرض كينصب ساقيو كيتساند

                                           
  ُُْٔ/ ُْكالصػحاح قشػؼ  ِّّ/ ٖكينظر التيػذيب قشػؼ  ّّٖٔ/ ٓلساف العرب قشؼ  (ُ)

 .ٔٔ/ ْالحديث كاألرر قشؼكالنياية في  ريب   ِْٓ/ ِكأساس الببل ة قشؼ

ك ِِٖ/صُك م تػػػار الصػػػحاح جِِ/صّك تيػػػذيب المغػػػة جُِٗ/صُٓلسػػػاف العػػػرب ج  (ِ)
ك المطمػع ْٖ/صُك التعػاريؼ جَُٓ/صِك المصباح المنيػر جَُٕ/صٓمقاييس المغة ج
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كجان في كتب الغريب: اإلقعان عمى القدميف فػي حػديث ابػف عبػاس ىػك أف 
يضػػع إليتيػػو عمػػى عقبيػػو بػػيف السػػجدتيف ىػػذا تفسػػير الفقيػػان كقيػػؿ ىػػك أف يمصػػؽ 
إليتيو باألرض كينصب ساقيو كيضع يده باألرض كما يقعي الكمػب كلػيس ىػذا الػذم 

اإلقعػان أف يجمػس عمػى  في الحديث ىذا نكع ا ر مف اإلقعان كقاؿ النضر بف شػميؿ
 (ُ)كركيو 

في حديرو عميو السبلـ أنػو نيػى عػف اإلقعػان فػي الصػبلة  -كقاؿ أبك عبيد 
قػػاؿ أبػػك عبيػػدة اإلقعػػان جمػػكس الرجػػؿ عمػػى أليتيػػو ناصػػبا ف ذيػػو مرػػؿ إقعػػان الكمػػب 
كالسبع قاؿ أبك عبيد كأمػا تفسػير أصػحاب الحػديث فػإنيـ يجعمػكف اإلقعػان أف يضػع 

 (ِ) و بيف السجدتيفأليتيو عمى عقبي
 :اٌىزاع 

قػػاؿ النسػػفي:" الكػػراع :مػػف اإلنسػػاف مػػا دكف الركبػػةا كمػػف الػػدكاب مػػا دكف 
قػػاؿ ال ميػػؿ يقػػاؿ تكػػرع الرجػػؿ إذا تكضػػأ لمصػػبلة فغسػػؿ أكارعػػو ككػػراع كػػؿ  َالكعػػب

 شين: طرفو"
 ُّٕإُِطمبة الطمبة  ص

 َكقاؿ في مكضع آ ر: "الكراع أم ال يؿ "
 ُُٗطمبة الطمبة  ص                                       

كىك  َيشير النسفي في النص األكؿ إلى أف المعنى األصمي لمكراع :الطرؼ
كفػي الػنص الرػاني يشػير َمف اإلنساف ما دكف الركبةا كمف الػدكاب مػا دكف الكعػب

                                                                                                           

 .ٖٓ/صُعمى أبكاب المقنع ج

 .ُِٕ/صُتفسير  ريب ما في الصحيحيف الب ارم كمسمـ ج  (ُ)

ك ريػب الحػديث َٔ/صُك  ريػب الحػديث لمحربػي جَُِ/صُث البف سػبلـ ج ريب الحدي  (ِ)
 .ٖٗ/صْك النياية في  ريب األرر جِٕٓ/صِالبف الجكزم ج
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 .إلى المعنى المتطكر حيث استعمؿ في ال يؿ  اصة
ن كالعيف اصؿ صػحيح يػدؿ عمػى ذكر ابف فارس في مقاييسو أف الكاؼ كالرا

دقة في بعض أعضان الحيكاف مف ذلؾ الكراع كىك مف اإلنساف ما دكف الركبة كمف 
الدكاب ما دكف الكعب قاؿ ال ميػؿ تكػرع الرجػؿ إذا تكضػأ لمصػبلة ألنػو يغسػؿ أكارعػو 
قاؿ ككراع كؿ شػين طرفػو ....... كالكػراع اسػـ ال يػؿ إذا قػاؿ الكػراع كالسػبلح فإنػو 

فسيا ...........فأما تسميتيـ ال يؿ كراعػا فػإف العػرب قػد تعبػر عػف الجسػـ ال يؿ ن
بػػػبعض أعضػػػائو كمػػػا يقػػػاؿ أعتػػػؽ رقبػػػة ...فػػػيمكف أف يكػػػكف ال يػػػؿ سػػػميت كراعػػػا 
ألكارعيا كالكرع دقة الساقيف فأما الكرع فيك مان السمان كسػمى بػو ألنػو يكػرع فيػو 

كىمػا بمعنػى الكػراعيف إذا كانػا  كقيؿ ألف اإلنسػاف يكػرع فيػو أكارعػو أك يأ ػذه بيديػو
 (ُ) طرفيف

كفػػي حػػديث ابػػف مسػػعكد )كػػانكا ال يحبسػػكف إال الكػػراع كالسػػبلح( الكػػراع:    
اسػػـ لجميػػع ال يػػؿ اكقيػػؿ: الكػػراع اسػػـ كاقػػع عمػػى جماعػػة ال يػػؿ المػػبلن كػػالردان 

كاألصػػػؿ أف كػػػراع الشػػػين طرفػػػو كأكػػػارع األرض أطرافيػػػا القاصػػػية كأكػػػارع الشػػػاة َ
 (ِ) قكائميا

كعميو فالكراع  : ما دكف الكعب مف الدكاب  اكما دكف الركبة مف اإلنسػاف  
........رـ سمي بو ال يؿ  اصة ا كمنػو: ) ككػذلؾ يصػنع بمػا قػاـ عمػى المسػمميف 

 (ّ)َمف دكابيـ ككراعيـ ( أراد بيا ال يكؿ كبالدكاب ما سكاىا 
                                           

 .ّٕٕ/صُك كتاب الكميات جََِ/صُك العيف جُُٕ/صٓمقاييس المغة ج  (ُ)

ك تفسػػير  ريػػب مػػا فػػي الصػػحيحيف الب ػػارم كمسػػمـ ُٓٔ/صْالنيايػػة فػػي  ريػػب األرػػر ج  (ِ)
 .ُْٓإٓٓاِْْاْْ/صُج

كينظػر: لسػاف العػرب ُّٓ/صِك المصباح المنيػر جُِٓ/صِالمغرب في ترتيب المعرب ج  (ّ)
 ِْٕ/صُك المحكػػـ كالمحػػيط األعظػػـ جُُٕ/صِِك تػػاج العػػركس جَّٕا َّٔ/صٖج

 .ِّٔ/صُك م تار الصحاح جّٖٕ/صِك المعجـ الكسيط ج
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 : ادلتؼح
ن يقػاؿ تمتػع تمتعػا مػأ كذة مػف التمتػع بالشػيََََقاؿ النسػفي :"المتعػة 

كأمتعو ا  بو إمتاعا كمتعػو بػو تمتيعػا كأصػؿ ذلػؾ كمػو مػف قػكليـ: شػين مػاتع أم 
طكيػػؿ كقػػد متػػع النيػػار أم ارتفػػع كطػػاؿ مػػف حػػد صػػنع فػػالتمتيع بالشػػين ىػػك إطالػػة 

 ُّْاالنتفاع بو"                                            طمبة الطمبة ص
التان كالعيف اصؿ صحيح يدؿ عمػى منفعػة كامتػداد يقكؿ ابف فارس:" الميـ ك 

مدة في  ير منو استمتعت بالشين كالمتعة كالمتاع المنفعة في قكلو تعػالى   بيكتػا 
 ير مسككنة فييا متاع لكـ   كمتعت المطمقة بالشين ألنيا تنتفع بو كيقكلكف حبؿ 

النبػات متكعػا ماتع جيد كمعنػاه أف المػدة تمتػد بػو كيقكلػكف متػع النيػار طػاؿ كمتػع 
كذىػػب مػػف أىػػؿ التحقيػػؽ ََََكمتػػع السػػراب طػػاؿ فػػي أكؿ النيػػار متكعػػا أيضػػا 

بعضػػيـ إلػػى أف األصػػؿ فػػي البػػاب التمػػذذ كمتػػع النيػػار ألنػػو يتمتػػع بضػػيائو كمتػػع 
كذىػػػب مػػػنيـ آ ػػػر إلػػػى أف األصػػػؿ االمتػػػداد  َََََالسػػػراب مشػػػبو بتمتػػػع النيػػػار

 (ُ) ماتع أحمر أم بو يتمتع لجكدتو"كاالرتفاع كالمتاع انتفاع ممتد الكقت كشراب 
كعميو فإف أصػؿ المتعػة كالمتػاع :االنتفػاع مػدة ممتػدةا كاسػتمتعت بالشػين 

 كتمتعت بو :انتفعت بو كمتعة المطمقة ما تعطاه مما تنتفع بو
كفي حػديث ابػف عبػاس أنػو كػاف يفتػي النػاس حتػى إذا متػع الضػحى كسػئـ 

و حديث مالؾ بف أكس) بينا أنا جالس فػي متع النيار: إذا طاؿ كامتد اكتعالى ا كمن
أىمي حيف متع النيار إذا رسكؿ عمر فانطمقت إليو( اكفي الحػديث )جبػؿ مػاتع( أم 

 ........ك (ِ)طكيؿ شاىؽ.كالمتاع كؿ ما ينتفع بو مف عركض الدنيا قميميػا ككريرىػا

                                           
 .ِْٗكِّٗ/صٓمقاييس المغة ج  (ُ)

ك النيايػة فػي  ريػب ْٔٔك صْٓ/صُالصػحيحيف الب ػارم كمسػمـ جتفسير  ريب ما فػي   (ِ)
 .ِٔٓ/صِك المصباح المنير جُُْ/صُك أنيس الفقيان جِّٗك ِِٗ/صْاألرر ج
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-  كقػد ذكػر ا............الماتع مف كؿ شػين البػالغ فػي الجػكدة الغايػة فػي بابػو 
ف  -تعالى المتاع ك التمتع ك االستمتاع ك التمتيع في مكاضع مف كتابػو كمعانييػا كا 

ا تمفت راجعة إلى أصؿ كاحد قاؿ األزىرم فأمػا المتػاع فػي األصػؿ فكػؿ شػين ينتفػع 
 بو كيتبمغ بو كيتزكد كالفنان يأتي عميو في الدنيا

قػكؿ سػكيد بػف  كمتع النيار يمتع متكعا ارتفع ...... كطاؿ كأنشد ابػف بػرم
 -أبي كاىؿ:

 يسبح اآلؿ عمى أعبلميا                 كعمى البيد إذا اليـك متع
ك متعػت الضػػحى متكعػا ترجمػػت كبمغػػت الغايػة كذلػػؾ إلػى أكؿ الضػػحى كفػػي 
حديث ابف عباس أنو كاف يفتي الناس حتى إذا متع الضحى كسئـ متع النيػار طػاؿ 

ِـّ المػػرأة مػػا كصػػمت بػػو بعػػََََكامتػػد كتعػػالى  ػػ ٍتعىػػةي بالضَّ د الطػػبلؽ كقػػد متعيػػا كالمي
 (ُ) كالكىٍسرً 

 : ادليّيح
       "  قاؿ النسفي :"المضمضة تطيير الفـ بالمانا كأصميا تحريؾ المان في الفـ

 َٕطمبة الطمبة  ص
يشير النسفي في نصو إلى أف الداللة األصمية لممضمضة تحريؾ المان فػي 

ي لمداللػة عمػى تطييػر الفػـ بالمػان.يقكؿ ابػف الفـ ارـ اسػتعمؿ فػي االصػطبلح الفقيػ
فػػارس:" المػػيـ كالضػػاد أصػػؿ صػػحيح يػػدؿ عمػػى ضػػغط الشػػين لمشػػين منػػو مضػػني 
الشين كأمضني بمغ مني المشقة كأنو قد ضغطؾ كالمضمضة تحريؾ المان في الفـ 

 (ِ)كضغطو" 

                                           
ك ك م تػػػػار َّْ/صُك جميػػػػرة المغػػػػة جَّّ/صٖك لسػػػػاف العػػػػرب جّٖ/صِالعػػػػيف ج  (ُ)

 .ِٖٓ/صِك المعجـ الكسيط جُِٖ/صِِك تاج العركس جِٔٓ/صُالصحاح ج

 .ِّٕإِِ/صٓيس المغة جمقاي  (ِ)
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مضػػػمض إنػػػانه كمصمصػػػو إذا حركػػػو كقيػػػؿ إذا  سػػػمو ك تمضػػػمض فػػػي 
قاؿ  ؾ المان في الفـ ك مضمض المان في فيو حركو ....كضكئو ك المضمضة تحري

ابف األرير يقاؿ مضضت أمػض مرػؿ مصصػت أمػص ك مضػمض النعػاس فػي عينػو 
دب ك تمضمضت بو العيف ك تمضمض النعاس في عينو كما مضمضت عيني بنـك 
أم ما نمت كفي حديث عمي عميو السبلـ كال تػذكقكا النػـك إال  ػرارا ك مضمضػة لمػا 

ـ ذكقا أمرىـ أف ال ينالكا منػو إال بألسػنتيـ كال يسػيغكه فشػبيو بالمضمضػة جعؿ لمنك 
لقائو مف الفـ مف  ير  (ُ)ابتبلع بالمان كا 

ًكمُّ  ػوي قػاؿ النَّػكى َـّ يىميجُّ ةي ًىيى أىٍف يىٍجعىؿى اٍلمىانى في فيو ريَـّ ييػًديريهي ريػ كقيؿ اٍلمىٍضمىضى
ٍمييػكًر كىًعٍنػدى كىأىقىمُّيىا أىٍف يىٍجعىؿى اٍلمىانى في فيو كى  ال ييٍشتىرىطي إدىارىتيوي عمػى اٍلمىٍشػييكًر ًعٍنػدى اٍلجي

ؿي عميػػو فػػي ًمٍرػػًؿ ىػػذا  دىارىةى شىػػٍرطه كىاٍلميعىػػكَّ ـٍ أىفَّ اإلًٍ ٍيػػرًًى اًب الشَّػػاًفًعيِّ كى ى ػػةو مػػف أىٍصػػحى مىاعى جى
ٍعًرفى  ًة ليغىةن كعمى ذلؾ تىٍنبىًني مى ٍفييكـً اٍلمىٍضمىضى كعي إلىى مى ؽِّ كىاىلًَّذم في اٍلقىاميكًس الرُّجي ةي اٍلحى

ةى تىٍحًريؾي اٍلمىاًن في اٍلفىـً  ٍيرًًه أىفَّ اٍلمىٍضمىضى كى ى
 (ِ) 

 
 : ادلٕاسيح

قاؿ النسفي:" كالمناس ة مف النسخ كىك النقؿ كالتحكيؿ مف حد صنع كمنو 
نسخ الكتاب كانتسا و كنسخ الشمس الظؿ كنسخ النحؿ العسؿ مف  ميػة إلػى  ميػة 

يت النحؿ الذم يعسؿ فيو فالمناسػ ة أف يمػكت إنسػاف عػف مػاؿ ككررػة فقبػؿ كىي ب
أف يقسػػـ بيػػنيـ مػػات بعضػػيـ فصػػار نصػػيبو لغيػػره فيقسػػـ الميرارػػاف عمػػى أنصػػبان 

 ّّٗطمبة الطمبة  ص                                       الباقيف"     

                                           
ك أنػػػػيس ُِٔ/صُك م تػػػػار الصػػػػحاح جُٕ/صٕك العػػػػيف جَُْ/صٓلسػػػػاف العػػػػرب ج  (ُ)

 .ُٕ/صُك المطمع عمى أبكاب المقنع جّٓ/صُالفقيان ج

 .ُِٕ/صُنيؿ األكطار ج  (ِ)
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كىػك النقػؿ يشير النسفي في نصػو إلػى أف المناسػ ة فػي المغػة مػف النسػخ 
كالتحكيؿ كىي عند الفقيان كعممان الفرائض: أف يمكت إنساف عف ماؿ ككررػة فقبػؿ 
أف يقسػػـ بيػػنيـ مػػات بعضػػيـ فصػػار نصػػيبو لغيػػره فيقسػػـ الميرارػػاف عمػػى أنصػػبان 
الباقيف  كىك ما ذكره جماىير العممان مف أىؿ المغة كالفقػو ك يرىـسقيػؿ:" المناسػ ة 

لتغييػر أك النقػؿ يقػاؿ نسػ ت الشػمس الظػؿ أم أزالتػو مف النسػخ بمعنػى اإلزالػة أك ا
كنس ت الرياح الديار  يرتيػا كنسػ ت الكتػاب نقمػت مػا فيػو   كىػي   عنػد الفقيػان 
كالفرضييف   أف يمكت كررة ميت أك بعضيـ قبؿ قسمة تركتػو   سػميت بػذلؾ لػزكاؿ 

 (ُ) حكـ الميت األكؿ كرفعو ألف الماؿ تناس تو األيدم"
"النسػػخ المغػػكم كمعنػػاه اإلبطػاؿ كاإلزالػػة مػػف قػػكليـ نسػػ ت كقػاؿ المفسركف:

الشػػمس الظػػؿ كنسػػ ت الػػريح األرػػر فالنسػػخ إزالػػة الشػػين بغيػػر بػػدؿ يعقبػػو أك نقػػؿ 
(ِ) الشين مف  ير إزالة نحك نس ت الكتاب إذا نقمت ما فيو إلى مكاف آ ر"

 

ػػ ػػةي آ ى قامى ػػو كجػػان فػػي معػػاجـ المغة:"النٍَّسػػخي فػػي المغػػة إٍبطىػػاؿي شػػين كا  رى ميقىامى
ًت الشمسي الظِّؿَّ كالمعنى أذىبػت الظِّػؿَّ كحمَّػت محمػو كقػاؿ  يػريه    كالعرب تقكؿ نىسى ى
ًة الفىرىائض كتىنىاسيخ الكررة   كىك مىٍكتي كررة بعد كررة كأصؿي الميراث قائـه  في مينىاسى ى

ـٍ ككذلؾ تىنىاسيخي األىٍزًمنة كالقىػٍرًف بعػدى القىػٍرًف كالنَّ  ٍسػخي اكتتابػؾ ًكتابػان عػف ًكتػابو لـ ييٍقتىسى
ةه كالمكتكبي منو نس ة   ألنػو قػاـ  ٍرفان بحرؼ تقكؿ نىسىٍ تيوي كاٍنتىسىٍ تيو فاألصؿي نيٍس ى حى
مىقىامىو ....كقيؿ النٍَّسخي تبديؿ الشين مف الشين كىك  ىيرهي كالنٍَّسخي نقػؿ الشػين مػف 

ن كأبػػك سػػعيد مىسىػػ و ا  قػػردان مكػػافو إلػػى مكػػافو كىيػػكى ىيػػكى كقػػاؿ أبػػك تػػراب قػػاؿ الفػػرا
ػؿه معػو  ػٍرتي أبػا العبػاًس يكمػان فجػان رجي ػرى حضى وي ًقٍردان بمعنىن كاحػد كقػاؿ أبػك عيمى كنىس ى

                                           
 .ِٗٗ/صِك المغرب في ترتيب المعرب جٓٗٓ/صْمطالب أكلي النيى ج  (ُ)

كتفسػػػػير البحػػػػر المحػػػػيط ِّٓا ٓٗ/صُالرعػػػػالبي ج كتفسػػػػيرَُّ/صُتفسػػػػير البغػػػػكم ج  (ِ)
 .ِٖٖ/صٓك أضكان البياف جَٔٓ/صُج
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ٍلػتي ىػذا المكتػكبى  كَّ ٍزنه كالٌشػٍطري اآل ػري بيػاضه فقػاؿ لػو إذا حى كتابي الصَّبلة في شىٍطرو جي
العباًس ىما جميعان كتػاب الصػبلة ال  إلى الجانب اآل ر فأيُّييما ًكتىابي الصبلة فقاؿ أبك
(ُ) ىذا أىٍكلىى بو ًمٍف ىذا كال ىذا أىٍكلىى بو مف ىذا "

 

سه
ُّ
 : إٌ

قاؿ النسفي :"النسؾ بضـ النكف كسككف السيف كأصمو العبادة كيطمػؽ عمػى 
 أمر الحج اكيطمؽ عمى أمر القرباف أيضا ا كالنسيكة الذبيحة"                                  

 َُٗطمبة الطمبة ص
نسىؾ كتنسػؾ اكالنسػؾ أصػمو  النٍَّسؾ كالنُّسيؾ مف نسىؾ ينسيؾ نيسكا كًنسكان ا كى

 (ِ)قاؿ زىير:   .ذبائح كانت تذبح في الجاىمية
 كمنصب العير رمَّى رأسو النُّسيؾ  رأس مرقبة           فزؿ عنيا كأكفي 

األضػػاحي . قػػاؿ كالنسػػيكة :شػػاة كػػانكا يػػذبحكنيا فػػي الحػػـر رػػـ نسػػخ ذلػػؾ ب
 (ّ)األعشى: 

 كذا النصب المنصكب ال تنسكنو             كال تعبد الشيطاف كا  فاعبدا
تعػػالى :) فمػػف كػػاف مػػنكـ  كقػػد كرد فػػي القػػرآف الكػػريـ ىػػذا المعنػػى قػػاؿ 

 (ْ) مريضان أك بو أذل مف رأسو ففدية مف صياـ أك صدقة أك نسؾ (
بطػػة بمعنػػى العبػػادة كالطاعػػة فقػػد كبمػػا أف الػػذبائح عمػػى األنصػػاب كانػػت مرت

اتسع معنى النسؾ حتى شمؿ العبادة كالطاعة بمعناىػا الكاسػعا كصػار يعنػي كػؿ مػا 

                                           
ك ِّٕ/صػػػكُك م تػػػار الصػػػحاح جّٓٓ/صٕك تػػػاج العػػػركس جْٖ/صٕتيػػػذيب المغػػػة ج  (ُ)

 .ُٔ/صّك لساف العرب ج ِٗٔ/صُأساس الببل ة ج

 .َٓديكاف زىير ص   (ِ)

 .ُّٕديكاف األعشى   (ّ)

 .ُٔٗسكرةالبقرة األية   (ْ)



 

  

 

 
 د / آماؿ البدرم السيد سالماف     حات الفقيية عمى ألفاظ كتب الحنفيةاالصبلالتطكر الداللي في طمبة الطمبة في 

 

ُِّٔ 

تعالى ا قيؿ لرعمب: ىؿ يسمى الصـك نسكان؟ فقاؿ: كػؿ حػؽ  يتقرب بو العبد إلى 
  عز كجؿ يسمي نسكان(ُ) 

اسؾ بمعنػى كعف ىذا المعنى تطكر المعنى المجازم بمعنى العبادة كصار الن
 (ِ)اد اكقضى مناسؾ الحج أم عباداتوالعابد يقاؿ:ىك مف النساؾ أم مف العب

كذكركـ آبانكـ  أك أشػد  تعالى:) فإذا قضيتـ مناسككـ فاذكركا  يقكؿ 
 (ّ)ذكران ( 

فصار المفػظ م صكصػان بيػذا  (ْ)أم : عبادات حجكـ أك أفعاؿ الحج كالعمرة 
 المعنى.
 :إٌىىي 

نككؿ في االسػتحبلؼ مػف بػاب د ػؿ أصػمو الجػبف يقػاؿ نكػؿ قاؿ النسفي: "ال
عػػف العػػدك أم جػػبف عنػػو فمػػـ يتجاسػػر عمػػى اإلقػػداـ عميػػو كمػػراد الفقيػػان مػػف ىػػذه 

   المفظة ىك االمتناع عف اليميف"
 ُُّطمبة الطمبة  ص

ذكر النسفي أف النككؿ بمدلكلو الفقيي كىك )االمتناع عػف اليمػيف( ىػك فػي 
متناع  كفا يقاؿ نكػؿ عػف العػدك أم جػبف عنػو فمػـ يتجاسػر األصؿ مف الجبف ك  اال

عمى اإلقداـ عميو ذكر ابف فارس في مقاييسو أف النكف كالكاؼ كالبلـ أصػؿ صػحيح 
ليػو يرجػع فركعػو كنكػؿ عنػو نكػكال ينكػؿ كأصػؿ ذلػؾ النكػؿ  يدؿ عمػى منػع كامتنػاع كا 

                                           
كالتطػكر الػداللي د/ عػكدة  ُّٗا كأنػيس الفقيػان  ِ/ُٗينظر لساف العرب )نسؾ( كالمغػرب   (ُ)

 .َِْ ميؿ ص 

 .ِٖٖ/  ِأساس الببل ة   (ِ)

 .ََّسكرةالبقرة  األية  (ّ)

 .ِِْا كالتطكر الداللي  ِٔكالحدكد كاألحكاـ الفقيية ص   ّٗ/ ُحاشية الصاكم    (ْ)
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نكػكال   مػف بػاب   القيد كجمعو أنكاؿ ألنو ينكؿ أم يمنع.....يقاؿ: نكمت عف العدك 
قعد ك ىذه لغة الحجاز كنكؿ نكبل مف باب تعب لغػة كمنعيػا األصػمعي ك ىػك الجػبف 
ك التأ ر قاؿ أبك زيد   نكؿ   إذا أراد أف يصػنع شػيئا فيابػو ك   نكػؿ   عػف اليمػيف 

 (ُ) امتنع منيا كىك ناكؿ عف األمكر ضعيؼ عنيا
فػػػي التعػػػاريؼ أصػػػمو ك (ِ) كجػػػان ايضان:أصػػػؿ النكػػػكؿ ىػػػك االمتنػػػاع  كفػػػا   

 (ّ) الحبس كالمنع كمنو النككؿ عف اليميف كىك االمتناع منيا
كيػػؤتى بقػػـك فػػي النكػػكؿ بمعنػػى القيػػكد الكاحػػد نكػػؿ كيجمػػع أيضػػا عمػػى     

 أنكاؿ كسميت القيكد أنكاال ألنيا ينكؿ بيا أم يمنع ك الناكؿ الجباف الضعيؼ ......
ؿ كىػػك المنػػع كالتنحيػػة عمػػا يريػػد كمنػػو قػػاؿ ابػػف األريػػر النكػػؿ بالتحريػػؾ مػػف التنكيػػ

النككؿ في اليميف كىك اإلمتناع منيا كترؾ اإلقداـ عمييا كمنو الحديث مضػر صػ رة 
ا  التي ال تنكؿ أم ال تدفع عما سمطت عميو لربكتيا في األرض يقاؿ أنكمػت الرجػؿ 

يث عف حاجتو إذا دفعتو عنيا كمنو حديث ماعز ألنكمنو عنيف أم ألمنعنو كفي حػد
 (ْ)عمي  ير نكؿ في قدـ كال كاىنا في عـز أم بغير جبف كال إحجاـ في اإلقداـ 

 : ادلىسُ
قػػاؿ النسػػفي :" المكسػػـ أصػػمو المجمػػع مػػف مجػػامع العرباكيػػراد بػػو ىاىنػػا 

                                                                        ٕٖطمبة الطمبة ص      مجمع الحاج"   

ممة مكسـ في أصؿ معناىا تػدؿ عمػي اجتمػاع النػاس فػي أكقػات مكسػكمة ك
                                           

ك جميػػػػػػػػػرة المغػػػػػػػػػة ِٓٔ/صِمصػػػػػػػػػباح المنيػػػػػػػػػر جك الّْٕ/صٓمقػػػػػػػػػاييس المغػػػػػػػػػة ج  (ُ)
 .ٓٓٔ/صُكأساس الببل ة جِٖٗ/صِج

 .ُُٕ/صُالتبياف في تفسير  ريب القرآف ج  (ِ)

 .َُٕ/صُالتعاريؼ ج  (ّ)

ك تػػػػاج العػػػػركس ُُٓ/صٓك النيايػػػػة فػػػػي  ريػػػػب األرػػػػر ج ٖٕٔ/صُُلسػػػػاف العػػػػرب ج  (ْ)
 .ّّٓ/صُك تحرير ألفاظ التنبيو جَٔ/صُك معجـ مقاليد العمـك جّٓ/صُّج



 

  

 

 
 د / آماؿ البدرم السيد سالماف     حات الفقيية عمى ألفاظ كتب الحنفيةاالصبلالتطكر الداللي في طمبة الطمبة في 

 

ُِّٖ 

محددة ا أم معممػة محػددة كذلػؾ كػالحج كاألسػكاؽ ك يرىػا ممػا لػو كقػت معمػـ ا تػـ 
 . مب االستعماؿ المغكم عمي اجتماع الناس في الحج  اصة 

لتػو األصػمية كقد اكتفي مف تعرض لتفسير داللة ىذا المفظ بػالنص عمػي دال 
: قػػاؿ ال ميػػؿ "كسػػمي مكسػػـ الحػػج مكسػػمان ا ألنػػو معمػػـ عمػػي ت صيصػػيا دكف نػػص

 (ُ)يجتمع فيوا ككذلؾ مكاسـ أسكاؽ أىؿ العرب في الجاىمية " 
 (ِ)كقاؿ ابف دريد : "المكسـ : اجتماع النػاس كمنػو اشػتقاؽ مكسػـ الحػج " 

ككذلؾ لـ ينص عمى ىػذا الت صػيص ابػف فػارس ا كال الزم شػرم ا كمػا أنػو لػـ يػرد 
(ّ)المسافاكال في التاج  في

 

 : اٌىلف
قػػاؿ النسػػفي :"الكقػػؼ الحػػبس لغػػة ككقػػؼ الضػػيعة ىػػك حبسػػيا عػػف تممػػؾ 
الكاقػػؼ ك يػػر الكاقػػؼ كاسػػتغبلليا لمصػػرؼ إلػػى مػػا سػػمي مػػف المصػػارؼ كلػػذا سػػمي 
حبيسػػا فيمػػا ركم عػػف شػػريح أنػػو قػػاؿ جػػان محمػػد  صػػمى ا  عميػػو كسػػمـ  ببيػػع 

عمى ىذا الكجو كقػاؿ عميػو السػبلـ:) ال حػبس الحبيس أم بجكاز ما حبسكه بالكقؼ 
 أم ال ماؿ يحبس بعد مكت صاحبو عف القسمة بيف كررتو "        (ْ) عف فرائض ا (

                                 ُِّطمبة الطمبة ص
                                           

 .ِِّ/ٕالعيف ) كسـ (  (ُ)

 .ّٓ/ ّالجميرة  )س ـ ك(  (ِ)

/ ُٔاكالمسػػػاف )كسػػػـ( ْٗٗكأسػػػاس الببل ػػػة  )كسػػػـ (  ََُ/ ٔينظػػػر المقػػػاييس ) كسػػػـ (  (ّ)
 .ُِّ/  ُِِ/ ُٔكالتاج) كسـ(   ُِْ/  ُُِ

 -عميو كسمـ صمي  -ا كالنص فيو بمفظ )جان محمد  ُِٔ/ ٔأ رجو البييقي في سننو   (ْ)
  ْٕٕ/  ْٕٔ/ ّيمنػػػع الحبػػػيس ( كىػػػك الصػػػكاب اكركاه الحػػػافظ الزيمعػػػي فػػػي نصػػػب الرايػػػة 

كضػعفو بػابف لييعػة كبأ يػو عيسػى كقػاؿ ركاه   ْْٓ/ ِكقػاؿ: أ رجػو الػدار قطنػي فػي سػننو
 .ابف أبي شيبة في مصنفو مكقكفان عمي عميٌ 
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كالكقؼ : سػكار (ُ)الكقؼ : مصدر قكلؾ: كقفت الدابة ا ككقفت الكممة كقفان 
كليس في كبلـ  (ِ) المرأة تكقيفان: إذا جعمت في يدييا الكقؼمف عاج ا يقاؿ : كقفت 

ككقفػت  (ّ) العرب أكقفت إال حرؼ كاحد أكقىفػتي عػف األمػر الػذم كنػت فيػو أم أقمعػت
 (ْ)فبلنان عمى ذنبو أطمعتو عميو كالكاقؼ  ادـ البيعة ألنو كقؼ نفسو عمي  دمتيا  

ي معنػى المنػػع رػػـ كيبػدك ممػػا سػػبؽ أف الكقػؼ كػػاف يسػػتعمؿ قبػؿ اإلسػػبلـ فػػ
اتجيت داللة ىذا المفظ نحك الت صيص بعد مجئ اإلسبلـ فإذا سػمعت لفظػة الكقػؼ 
تبادر إلي الذىف المعنى الشرعي الذم أحدرو اإلسبلـ كنص عميو الفقيان في كتػبيـ 
كما ذكر النسفي في نصو السابؽ مفرقان:ي بيف الداللتيف المغكية كالشرعية لمكقؼ إنو 

نتفاع بو مع بقان عينػو بقطػع التصػرؼ فػي رقبتػو عمػى مصػرؼ حبس ماؿ يمكف اال 
 (ٔ)  أك جعؿ الشئ في سبيؿ  (ٓ) مباح مكجكد

كقد صرح النككم بككف الكقؼ مصطمحان ي تص بالمسمميف فضبلن عػف نقمػو 
آلران العممان فػي بيػاف داللتػو فقػاؿ:" الكقػؼ كالتحبػيس كالتسػبيؿ بمعنػى كاحػد كىػي 

ه األلفػاظ صػريحة فييػا .كالكقػؼ فػي اصػطبلح العممػان: ىذه الصدقة المعركفة اكىػذ
 -عطية مؤيدة بشركط معركفة كىي مما ا تص بػو المسػممكف قػاؿ إمامنػا الشػافعي

لػـ يحػػبس أىػؿ الجاىميػػة فيمػا عممتػػو داران كال أرضػان تبػػرران بحبسػػيا   -عنػػو رضػي 
نما حبس أىؿ اإلسػبلـ ...... كيسػمي حبسػان ألف عػيف المػاؿ تصػير م حبكسػة قاؿ كا 

                                           
 .ِِّ/ ٓالعيف   (ُ)

 .َُْْ/ ْالصحاح   (ِ)

 .السابؽ نفسو  (ّ)

 .ُُْْ/ ِكينظر: القامكس المحيط   ِٕٓ/  ِْٕ/ ُٓالمساف كقؼ   (ْ)

 .ّٕٔ/ ِكمعنى المحتاج   َْْ/ ُفتح الكىاب   (ٓ)

 .َُّمعجـ الفقيان   (ٔ)
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(ُ)عمى تمؾ الجية بعينيا  
 

كقػػد تحمػػؿ داللػػة الصػػدقة الجاريػػة عمػػى معنػػى الكقػػؼ كمػػا ىػػك حاصػػؿ فػػي 
 أيامنا ىذه
 :ادلىاالج   -اٌىالء 

لػى بػػيف الشػػيئيف أم  قػاؿ النسػػفي:"كالكالن فػي الكضػػكن ىػػك المتابعػة يقػػاؿ كا 
صػمى ا   تابع بينيما كأصمو القرب يقاؿ كليػو يميػو أم قػرب منػو كمنػو قػكؿ النبػي 

عميػػو كسػػمـ  ليمنػػي مػػنكـ أكلػػك األحػػبلـ كالنيػػى أم ليقػػرب منػػي ............كسػػميت 
                          المتابعة بيف أفعاؿ الكضكن كالن لما فييا مف تقريب البعض مف بعض"                                                  

                                                    ُٕطمبة الطمبة ص
كقاؿ في مكضع آ ر:"كالمكاالة بيف القرانتيف فػي صػبلة العيػد ىػي المتابعػة 
بينيما كىي أف يؤ ر القرانة عػف التكبيػرات فػي األكلػى كيقػدميا عمػى التكبيػرات فػي 

 ٕٖطمبة الطمبة ص            الرانية"  
العػػـ كلمػػكلي كلمحميػػؼ  كقػػاؿ أيضػػان:"الكالن مصػػدر المػػكلى كىػػك اسػػـ البػػف

كلمناصر كلممعتؽ كلممعتؽ كالمكاالة معاقػدة تجػرل بػيف مػف أسػمـ كال قريػب لػو يررػو 
 كبيف مسمـ يقكؿ لو كاليتؾ عمى أف تعقؿ عني كتررني  "                                                                          

 ُٓٔص طمبة الطمبة
نػػى األصػػمي لمػػكالن القػػرب أمػػا الػػكالن فػػي الكضػػكن فػػي ذكػػر النسػػفي أف المع

 اسػػػػتعماؿ الفقيػػػػان فيػػػػك المتابعػػػػة بػػػػيف أفعػػػػاؿ الكضػػػػكن لمػػػػا فييػػػػا مػػػػف تقريػػػػب 
 البعض مف بعض.

كالمكاالة بيف القرانتيف في صبلة العيػد ىػي المتابعػة بينيمػا كىػي أف يػؤ ر 
 يةالقرانة عف التكبيرات في األكلى كيقدميا عمى التكبيرات في الران

                                           
 .ِٗٓكينظر: تحرير التنبيو   ُٓٗ/  ُْٗ/ ِتيذيب األسمان كالمغات   (ُ)
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كالمكاالة معاقدة تجرل بيف مف أسمـ كال قريب لو يررو كبيف مسػمـ يقػكؿ لػو 
 كاليتؾ عمى أف تعقؿ عني كتررني  

يقكؿ ابف فارس:" الكاك كالبلـ كاليػان أصػؿ صػحيح يػدؿ عمػى قػرب مػف ذلػؾ 
الكلي القرب يقاؿ تباعد بعد كلى أم قرب كجمػس ممػا يمينػي أم يقػاربني كافعػؿ ىػذا 

مرتبان ا كمف الباب المكلى المعتؽ كالمعتػؽ كالصػاحب كالحميػؼ كابػف عمى الكالن أم 
العـ كالناصر كالجار كؿ ىػؤالن مػف الػكلي كىػك القػرب ككػؿ مػف كلػى أمػر آ ػر فيػك 
كليو كالكالن المكالكف يقاؿ ىؤالن كالن فبلف كالكالن أيضان كالن المعتؽ كىك أف يكػكف 

 يره إذا لػـ يكػف لممعتػؽ كارث نسػب  كالؤه لمعتقو كأنو يككف أكلى بو في اإلرث مف
..... كافعؿ ىذا عمى الكالن أم مرتبان ...... كالباب كمو راجع إلى القرب"......يقػاؿ: 

كلي الشين  (ُ) كليو كليا دنا منو كأكليتو إياه أدنيتو ككؿ مما يميؾ كجمست مما يميو
امػػاة كالمحابػػة ك الشػػين   يميػػو كليػػا   كمنػػو ليمنػػي أكلػػك األحػػبلـ... كالمػػكاالة المح

 (ِ) المتابعة أيضا ك الكالن بالكسر في معناىا يقاؿ  كالى الكتب  فتكالت أم تتابعت
كيقاؿ كالى بيف األمػر مػكاالة ك كالن تػابع ك تػكالى الشػين تتػابع ك المػكاالة 
المتابعة كافعؿ ىذه األشػيان عمػى الػكالن أم متابعػة ك تػكالى عميػو شػيراف أم تتػابع 

رى ًمف كيقاؿي كىالىى  ٍيف كعادىل بىٍينيما كذلؾى إذا طىًعفى كاًحدان رـ آ ى ٍدرى فبلفه بريٍمًحو بيفى صى
فىٍكرًه ككىػذلؾى الفػاًرسي ييػكاًلي بطىٍعنىتىػٍيف ميتىػكىاًليىتىٍيف فاًرسىػٍيف أىم ييتػاًبعي بىٍينيمػا قىػٍتبلن كيقػاؿى 

ٍبتيو بربلرىًة أىٍسييـو ًكالنن أىم ًتباعان   (ّ) أىصى

                                           
أساس الببل ة ك ْٖٓ/صَُك المحكـ كالمحيط األعظـ جُِْاُُْ/صٔمقاييس المغة ج  (ُ)

 .ٖٗٔ/صُج

 .ِّٔ/صُك أنيس الفقيان جِّٕ/صِالمغرب في ترتيب المعرب ج  (ِ)

ك تػػػاج العػػػركس َّٔ/صُك م تػػػار الصػػػحاح جِٗ/صٖك جُِْ/صُٓلسػػػاف العػػػرب ج  (ّ)
 .ِْٕ/صَْا ج ُّٖ/صَِج
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 أيادلثذث اٌث
 تؼّيُ اٌدالٌح

ا تمامان ا كيطمؽ عميػو تسػميات أ ػرلكىك عكس ظاىرة الت صيص الداللٌي 
ا كيككف ذلؾ عنػد انتقػاؿ معنػى لفظػة مػا ذات  (ُ) مرؿ ) تكسيع المعنى أك امتداده (

ـٌ كأشػػمؿ مػػف داللتيػػا األكلػػى داللػػة  اٌصػػة إلػػى معنػػى أعػػ
ـٌ ذلػػؾ بطريػػؽ  (ِ)  ا كيػػت

لجديػدة لمفظػة ا إذ إٌف " كرػرة اسػت داـ ال ػاٌص فػي معػافو االستعماؿ الشائع لمداللة ا
.  -مع تقادـ العيد  -عاٌمة عف طريؽ التكٌسع تزيؿ   صكص معناه كتكسبو العمـك

ـٌ عٌممػت داللتيػا فػي   (ّ) " فمربلن لفظة ) البأس ( في أصميا المغكٌم تعني الحرب ا ر
نى . كاألمرمة عمى ذلػؾ كريػرة كٌؿ شٌدة نتيجة لكررة استعماؿ ىذه المفظة في ذلؾ المع

في المغة  ا كقد أكرد طائفة منيا  ير كاحد مف عممان العربٌية القدمان ا كأحمػد بػف 
 ك يرىما . (ٓ) ا كالسيكطيٌ  (ْ) فارس

 : ِا أوردٖ إٌسفي ِٓ أِثٍح تؼّيُ اٌدالٌح
 : األرش

قاؿ النسفي :"كاألرش ديػة الجراحػات ......كاألرش سػمي أرشػا اشػتقاقا مػف 
 التأريش بيف القكـ كىك اإلفساد"                                          
   ُّٓطمبة الطمبة ص

                                           
مغػػكٌم مظػػاىره كعممػػو كقكانينػػو : ا كالتطػػٌكر ال ِّْينظػػر:عمـ الداللػػة د. أحمػػد م تػػار عمػػر  (ُ)

 .  ُُْ رمضاف عبد التٌكاب ص.د

 .  ِّا كينظر : الترادؼ في المغة ص  ِّْعمـ الداللة د. أحمد م تار عمرص  (ِ)

 .  َِّعمـ المغة د.كافي ص  (ّ)

 .  ٗٓػ  ٖٓالصاحبي في فقو المغة   (ْ)

 .  ِّْػ  ِْٗ/  ُالمزىر في عمكـ المغة   (ٓ)
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ذكػػر النسػػفي أف المعنػػى األصػػمي لػػؤلرش ىػػك الفسػػاد يقػػكؿ األزىػػرم:" أصػػؿ 
كقػاؿ الفيػكمي:" يقػاؿ أرشػت بػيف  (ُ) األرش ال دش رـ قيؿ لما يؤ ذ ديػة لػو :أرش"

كنقػؿ  (ِ) رـ استعمؿ في نقصاف األعياف ألنػو فسػاد فييػا"القـك تأريشان إذان أفسدت ا 
األزىرم عف القتيبي  ما يكضح المعني المنطػكر الػذم ذكػره الفيػكمي كىػك اسػتعماؿ 
األرش في نقصاف األعياف يقكؿ األزىرم :" كقاؿ القتيبي يقاؿ لما يدفع بيف السبلمة 

إذا كقػؼ فيػو عمػى  كالعيب فػي السػمعة : أرش ألف المبتػاع لمرػكب عمػى أنػو صػحيح
حرؼ أك عيب كقع بينو كبيف البائع أرش أم  صكمة كا تبلؼ ا مف قكلؾ : أرشت 
بيف الرجميف إذا أ ريت أحدىما باآل ر كأكقعت بينيما الشر فسػمي مػا نقػص العيػب 

 (ّ) الركب أرشان إذا كاف سببان لؤلرش"
س  كبػػذلؾ يكػػكف األرش  بمعنػػاه األصػػمي ىػػك الفسػػاد ارػػـ تكسػػع فػػي معنػػاه

فاسػػتعمؿ فػػي نقصػػاف األعيػػاف ألنػػو فسػػاد فييػػا كالعبلقػػة بينيمػػا العمػػـك ألف األرش 
 بمعنى نقصاف األعياف أعـ مف األرش بمعنى الفساد بيف الناس. 

 : األسري
  المشػػدكد ...قػػاؿ النسػػفي :"األسػػرلا كاألسػػارلا كاألسػػران جمػػع أسػػير كىػػك 

 .                            قيؿ: أكرقنا مفاصميـ" (ْ)نحف  مقناىـ كشددنا أسرىـ (  : )-تعالى  -كقكلو 
 ُْٗطمبة الطمبة  ص 

يشير النسفي في نصو إلى ما في لفظػة األسػير مػف تعمػيـ داللػي حيػث إف 
ف لػـ  أصؿ استعمالو في الداللة عمى األ يذ المشدكد ا رـ  مب عمى األ يػذ أسػيرنا كا 

                                           
 .  َْٕ/ ُُنظر التيذيب   (ُ)

 .  ُِ/  ُنير المصباح الم  (ِ)

 .  ّٗ/صُج كلساف العرب)أرش( كالنياية في  ريب الحديث كاألررَْٕ/ ُُينظر التيذيب   (ّ)

 .  ِٖاإلنساف مف األية / سكرة  (ْ)
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لػران أصػؿ كاحػد كقيػاس مطػرد كىػك يشد بالقد س يقكؿ ابف فارس:" اليمػزة كالسػيف كا
الحبس كىك اإلمساؾ مف ذلػؾ األسػير ككػانكا يشػدكنو بالقػد كىػك اإلسػار فسػمي كػؿ 

ف لـ يؤسر -أ يذ  أسيرنا اكالعرب تقكؿ: أسر قتبو أم شده ". -كا 
(ُ) 

فاألسير: األ يذ يشد أك لـ يشد ا مف اإلسار كىك القد. كمنو سػمي األسػير 
ف لـ يشد بو. ككؿُّ محبكسو في ًقدِّ أىك ككانكا يشدكنو بالقد فغمب  عمى األ يذ أسيرا كا 

ٌبًو مً  مىى حي ـى عى ييٍطًعميكفى الطَّعىا ا كقكليو تعالىى: )كى يىًتيمان كىأىًسيران(ًسٍجفو أىًسيره  (ِ)ٍسًكينان كى
كفي   قيؿ األىًسيري المىٍسجي
(ّ) 

 (ْ)كفي الكسيط  : األسير:المأ كذ في الحرب 
أحد في اإلسبلـ بشيادة الزكر إنا ال نقبؿ إال العػدكؿ  "كحديث عمر ال يؤسر

أم ال يحبس كاصمو مف األسرة القد كىي قدر ما يشد بو األسيرا  كفي حديث رابػت 
إذا ذكر عقاب ا  ت معػت أكصػالو ال يشػدىا إال  -عميو السبلـ -البناني كاف داككد 

. كمنػو  (ٓ) األسػير"األسر. أم الشد كالعصػبا كاألسػر: القػكة كالحػبسا كمنػو سػمى 
حديث الدعان "فأصبح طميؽ عفكؾ مف إسار  ضبؾ" اإلسػار بالكسػر مصػدر أسػرتو 
سػارا ا كىػك أيضػا الحبػؿ كالقػد الػذم يشػد بػو األسػير. كأسػره ا  أسػرا:  مقػو  أسرا كا 

 (ٔ) مقا حسنا قاؿ تعالى: "كشددنا أسرىـ"   أم قكينا  مقيـ.
                                           

 .  َُٕ/صُمقاييس المغة ج  (ُ)

 .  ٖسكرةاإلنساف مف األية /  (ِ)

العػػػػركس ك تػػػػاج ُٖٖ/صُك أنػػػػيس الفقيػػػػان جُّْاُّّ/صُتحريػػػػر ألفػػػػاظ التنبيػػػػو ج  (ّ)
كالمحكػـ كالمحػيط األعظػـ ُٗ/صْك لساف العرب جٕ/صُك م تار الصحاح جَٓ/صَُج
 .  ُٕ/صُك المفردات في  ريب القرآف ج ّْٓ/صٖج

 .  ُٕ/صُالمعجـ الكسيط ج  (ْ)

 .  َّٖ/صّك  ريب الحديث البف سبلـ جْٖ/صُالنياية في  ريب األرر ج  (ٓ)

 .  ُْ/صُالمصباح المنير ج  (ٔ)
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 : ادلثاهٍح
ا   لمعنة بفػتح البػان كضػميا يقػاؿ: عميػو بيمػة "كالبيمة: ا -قاؿ النسفي:

كبيمتو أم لعنتو اكالمباىمة أف يجتمع الم تمفاف فيقكالف: لعنة ا  عمى المبطؿ منا 
 ُْٖطمبة الطمبة ص        َ"

" مػػف شػػان باىمتػػو أم العنتػػوا كىػػك أف يجتمػػع  -كقػػاؿ فػػي مكضػػع آ ػػر:
                        َلعنة ا  عمى المبطؿ منا " أم  -بضـ البان  -الم تمفاف فيقكالف: بيمة ا  

  ّّٖطمبة الطمبة ص
ذكػػر النسػػفي فػػي النصػػيف السػػابقيف المعنػػى األصػػمي لمبيمػػة كىػػك الػػدعان 
بالمعفا رـ ذكر المعنى الفقيي لممباىمة كىك أف يجتمع الم تمفاف فيقكالف: لعنػة ا  

 َعمى المبطؿ منا 
:) رػػـ نبتيػػؿ فنجعػػؿ -تعػػالى- ه لقػػكؿ ىػػذا كقػػد ذكػػر فػػي سػػياؽ تفسػػير   

أف ) رػػـ نبتيػػؿ ( رػػـ نتباىػػؿ بػػأف نقػػكؿ: بيمػػة ا  عمػػى  (ُ) لعنػػة ا  عمػػى الكػػاذبيف(
المعنػػة ا كبيمػػو ا  لعنػػو كأبعػػده مػػف -بػػالفتح كالضػػـ  -الكػػاذب منػػا كمنكـاكالبيمػػة

ف لػػـ يكػػف  َرحمتػػو كأصػػؿ االبتيػػاؿ ىػػذا رػػـ يسػػتعمؿ فػػى كػػؿ دعػػان يجتيػػد فيػػو كا 
 (ِ)تعانا.ال

يقكؿ ابف فارس:" البان كاليان كالبلـ أصكؿ ربلرة أحدىا :الت ميػة اكالرػاني: 
جنس مف الدعان ا كالرالث: قمة في المان س فأمػا األكؿ: فيقكلػكف :بيمتػو إذا  ميتػو 
اكمف ذلؾ الناقة الباىؿ كىي التػي ال سػمة عمييػا كيقػاؿ التػي ال صػرار عمييػاا كأمػا 

                                           
 .  آؿ عمراف مف سكرة  ُٔآلية   مف ا  (ُ)

ك تفسػػػػػػػير البيضػػػػػػػاكم  ّٓٗ/صُاكينظػػػػػػػر: الكشػػػػػػػاؼ جُٕٓ/صُتفسػػػػػػػير النسػػػػػػػفي ج  (ِ)
كتفسػػير  ُِْ/صُك تفسػػير الكاحػػدم ج ُِٖ/صُك تفسػػير ابػػف كريػػر ج ْٕأْ/صِج

 .  ِْٕ/صُك تفسير الرعالبي ج ِّٕ/صُالسمعاني ج
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ضرع في الدعان كالمباىمة يرجع إلى ىذا فإف المتبػاىميف يػدعك اآل ر: فاالبتياؿ كالت
 (ُ) كؿ كاحد منيما عمى صاحبو........ كالرالث البيؿ كىك المان القميؿ"

كجػػان فػػي كتػػب المغػػة مرػػؿ مػػا ذكرسقيػػؿ : البيػػؿ المعػػف كبيمػػو ....أم لعنػػو 
لعنتو ....كباىؿ لعنو كعميو بيمة ا  ك بيمتو أم  كدعا عميو ......ك بيمو ا  بيبلن 

القـك بعضيـ بعضا ك تباىمكا كابتيمكا تبلعنكا كالمباىمة المبلعنة كيقاؿ باىمت فبلنػا 
أم العنتو كمعنى المباىمػة أف يجتمػع القػـك إذا ا تمفػكا فػي شػين فيقكلػكا لعنػة ا  
 َعمى الظالـ منا ..ك ابتيؿ في الدعان إذا اجتيد ك مبتيبل أم مجتيدا فػي الػدعان 

(ِ) 
 :زاةح اخل

" ركم عف عبػد الػرحمف بػف أبػي ليمػى أنػو -قاؿ النسفي في كتاب المفقكد :
قاؿ أنا لقيت المفقكد نفسو فحدرني حديرو فقػاؿ أكمػت  زيػرة فػي أىمػي فأ ػذني نفػر 
مف الجف فكنت فييـ رـ بدا ليـ في عتقػي فػأعتقكني رػـ أتػكا بػي قريبػا مػف المدينػة 

 عني."   فقالكا ىؿ تعرؼ الن ؿ قمت نعـ ف مكا 
 ُِِطمبة الطمبة ص

"ىذا المفقػكد اسػمو  رافػة ككػاف بعػد رجكعػو عػف الجػف يحكػي -كقاؿ أيضان:
بيف أصحابو أشيان يتعجبكف منيا ككانكا ال يقفكف عمى صػحتيا فكػانكا يقكلكف:ىػذا 
حػديث  رافػةا كصػار ىػذا مػربل يضػرب عنػد سػماع مػا ال يعػرؼ صػحتو ا كال رافػػات 

 "    َيا مأ كذة مف ىذاعند الناس كممات ال صحة ل
                                      ُِّطمبة الطمبة ص 

                                           
 .  َُْ/صُكينظر: الفائؽ ج ُُّا َُّ/صُمقاييس المغة ج  (ُ)

ك المغػػػرب فػػػي ترتيػػػب المعػػػرب  ِٕ/صُك م تػػػار الصػػػحاح ج  ِٕ/صُُلسػػػاف العػػػرب ج  (ِ)
 .  ِْٕ/صُك تحرير ألفاظ التنبيو ج ّٗ/صُج
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ذكػػر النسػػفي أف رجػػبلن يسػػمى ) رافػػة(كاف مفقػػكدان ك بعػػد رجكعػػو عػػف الجػػف 
كاف يحكي بيف أصػحابو أشػيان يتعجبػكف منيػا كال يقفػكف عمػى صػحتيا اك"ال رافػة" 

مػػأ كذة مػػف اسػػـ ىػػذا الرجػػؿ مػػف بمػػدلكليا عنػػد النػػاس تعنػػي "كممػػات ال صػػحة ليػػا" 
كلـ يذكر النسفي األصؿ المغكم لكممػة َقكليـ: ىذا حديث  رافة لما ال يعرؼ صحتو

 ) رافة( كفيما يمي بياف ذلؾ:
يقػػكؿ ابػػف فػػارس: " ال ػػان كالػػران كالفػػان أصػػبلف أحػػدىما أف يجتنػػى الشػػين 

ؼ الزمػػاف الػػذم كاآل ػػر الطريػػؽ فػػاألكؿ قػػكليـ :ا ترفػػت الرمػػرة إذا اجتنيتيػػا اكال ريػػ
ي ترؼ فيو الرمار اكأرض م ركفة أصػابيا مطرال ريػؼ كالم ػرؼ الػذم يجتنػى فيػو 

 (ُ)"َ(لمريض عمى م ارؼ الجنة حتى يرجع)عائد ا -  -كقاؿ رسكؿ ا  
كقيػؿ  ك)الم ارؼ( جمع م رؼ كىك جنى الن ؿ كقيؿ الن ؿ كالبسػتاف .....

الجنػػة كىػػي جناىػػا ككػػذا ال رافػػة  الطريػػؽ كتشػػيد لػػؤلكؿ الركايػػة األ ػػرل عمػػى  رفػػة
كحقيقتيػػا مػػا ا تػػرؼ منيػػا كمنػػو ال رافػػات األحاديػػث المسػػتممحة .....كبيػػا سػػمي 
 رافة رجؿ استيكتو الجف كما تزعـ العرب فمما رجع أ بر بما ناؿ فكذبكه حتػى قػالكا 

 (ِ) َلما ال يمكف حديث  رافة 
قطعتيػا كا ترفتيػا كجان في كتب المغة:  رفت الرمار  رفا  مػف بػاب قتػؿ:  

كذلؾ ا ك رؼ الرجؿ  رفا مف باب تعب: فسد عقمو لكبره فيك  رؼ......كال ركفة: 
......... ك  رؼ الرجؿ ي رؼ أ ذ مػف طػرؼ الفكاكػو  الن مة ي رؼ رمرىا أم يصـر
كاالسـ ال رفة ........ كال رافة ما يجتنى مف الفكاكو في ال ريؼ.كيقػاؿ  رافػة لكػؿ 

ألسػػػنة النػػػاسس فال رافػػػة الحػػػديث المسػػػتممح مػػػف الكػػػذب  عجيػػػب كػػػذباكجرل عمػػػى
.كقالكا:) حديث  رافة (ذكر ابف الكمبي فػي قػكليـ :حػديث  رافػة أف  رافػة مػف بنػي 

                                           
 .  ُُٕ/صِمقاييس المغة ج  (ُ)

 .  ُِٓآَِ/صُالمغرب في ترتيب المعرب ج  (ِ)
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عذرة أك مف جيينة ا تطفتو الجف رـ رجع إلى قكمو فكػاف يحػدث بأحاديػث ممػا رأل 
 (ُ)  يعجب منيا الناس.

 :اٌسري  
....كىػك جمػع سػيرة اااامػف سػار يسػير " السير أمػكر الغزك -قاؿ النسفي:

 "                                                                                                     َسيرنا ااااكالسيرة الطريقة 

                                                       ُٖٔطمبة الطمبة ص
جمػع سػيرة يقصػد بيػا  -كسر السػيف كفػتح اليػان ب -ذكر النسفي أف السير

في استعماؿ الفقيان: أمكر الغزك أم: ذكر الجياد كأحكامو ا كعبر عنو بذلؾ لككنو 
أشار إلي المدلكؿ المغكم لمسيرة بقكلو:)السيرة رـ  -  -متمقى مف سيره ك زكاتو 

كاليػان كالػران  الطريقة( فالسيرة مف سار يسير سيرانا ك قد ذكر ابف فارس أف  السيف
أصػػػػؿ يػػػػدؿ عمػػػػى مضػػػػي كجريػػػػاف س يقػػػػاؿ: سػػػػار يسػػػػير سػػػػيرنا كذلػػػػؾ يكػػػػكف لػػػػيبلن 

كالسػػيرة الطريقػػة فػػي الشػػين كالسػػنةس ألنيػػا تسػػير كتجػػرم .... يقػػاؿ سػػارى َكنيػػارنا
سىػػنىةن كأىٍحسىػػف السِّػػيىرى كىػػذا فػػي ًسػػيىًر األىٌكًلػػيفى  كالسِّػػيرىةي     َالػػكاًلي فػػي رىًعيًَّتػػو ًسػػيرىةن حى

ػػػػػػػػػػػػر قكليػػػػػػػػػػػػػواليى  ػػػػػػػػػػػػنيًعيديىىا ًسػػػػػػػػػػػػػيرىتىيا  -تعػػػػػػػػػػػػالىى :  -ٍيئىػػػػػػػػػػػػةي س كبػػػػػػػػػػػػو فيسِّ  )سى
 (ّ) . (ِ)ااٍلكلىى (

كقيؿ أيضان:إف كتاب السير ترجـ بذلؾ ألف األحكاـ المػذككرة فيػو متمقػاة مػف 
                                           

لقػامكس كا ُُٓ/صٕك تيػذيب المغػة جُِٓ/صْك العػيف ج ٓٔأْ/صٗلساف العػرب ج  (ُ)
كالمصػػػػباح المنيػػػػر ُُٕاُٗٔ/صٓكالمحكػػػػـ كالمحػػػػيط األعظػػػػـ ج َُّٖ/صُالمحػػػػيط ج

 .  َِٗ/صُكاألفعاؿ جُٕٔ/صُج

 .  ِٕسكرة طو مف األية  :  (ِ)

ك أسػػػاس الببل ػػػة ُُٕأُُ/صُِك تػػػاج العػػػركس جُُِاَُِ/صّمقػػػاييس المغػػػة ج  (ّ)
ك لسػػاف ِٕٓ/صٖك المحكػػـ كالمحػػيط األعظػػـ جُّٔ/صُم تػػار الصػػحاح ج ُّٕ/صُج

 .  ّٓ/ِكالقامكس المحيط ج ِٗٗ/ُك المصباح المنيرجَّٗ/صْالعرب ج
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ك مبػت ََََفي  زكاتو كمع العداة كالكفػار -صمى ا  عميو كسمـ   - رسكؿ 
 (ُ)يتعمؽ بيا كالمناسؾ عمى أمكر الحج  في لساف الشرع عمى أمكر المغازم كما

كجػػان فػػي التعريفػػات أف السػػيرة ىػػي الحالػػة مػػف السػػير كالجمسػػة كالركبػػة 
لمجمكس كالرككبا رـ نقمت إلى معنى الطريؽ كالمذىب ا رـ  مبت فػي لسػاف الشػرع 
عمػػى أمػػكر المغػػازم ألف أكؿ أمرنػػا السػػير إلػػى العػػدك كأف المػػراد بيػػا سػػير اإلمػػاـ 

 (ِ).َمع الغزاة كاألنصاركمعامبلتو 
كىكذا نجد أف النصكص السابقة الذكر تؤكد صحة مػا ذكػره النسػفي مػف أف 
السنة في أصػؿ معناىػا المغػكم  الطريقػة ا ككتػاب السػير مػأ كذ مػف السػيرة بمعنػي 

 (ّ)َالطريقة ك المذىب رـ  مب في لساف الشرع عمي أمكر الغزك كما يتعمؽ بو
 : اٌماةٍح

قافمة في الحقيقة ىي العير الراجعة مف المقصد ا كقد قفػؿ قاؿ النسفي :"كال
قفكال مف حد د ؿ أم رجع مف سفره ا كالعامة تطمؽ ىذا االسـ عمػى العيػر فػي أكؿ 

 ُُٖطمبة الطمبة ص ال ركج أيضا يقكلكف  رجت قكافؿ الحاج"
يشير النسفي في نصو إلى أف القفؿ فػي حقيقػة معنػاه يسػتعمؿ فػي الرجػكع 

اؿ: قفؿ قفكال مف حد د ؿ أم رجع مف سفره. يقكؿ ابف فارس:" القاؼ مف السفر يق
كالفػػان كالػػبلـ أصػػؿ صػػحيح يػػدؿ أحػػدىما عمػػى أكبػػة مػػف سػػفرا كاآل ػػر عمػػى صػػبلبة 
كشدة في شين فاألكؿ القفكؿ كىك الرجكع مف السفر كال يقػاؿ لمػذاىبيف قافمػة حتػى 

 (ْ). يرجعكا"

                                           
 .  ِْٕ/صُك المغرب في ترتيب المعرب جُُٓ/صّتيذيب األسمان ج  (ُ)

 .  ُُٖ/صُك أنيس الفقيان جُّٔ/صُالتعريفات ج  (ِ)

 .  ْٕٔ/صُك المعجـ الكسيط ج ِْٕالمفردات  (ّ)

 .  ُُِ/صٓمقاييس المغة ج  (ْ)
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مكا اليػانى ك القافمة القيٌفاؿ إٌما أف يككنكا أرادك  ا القاًفػؿى أم الفريػؽى القاًفػؿى فػأد ى
مىبػت الصػفة عمػى االسػـ  ٌما أف يريدكا الرُّفقةى القاًفمىػةى فحػذفكا المىكصػكؼى كى ى لمميبالىغًة كا 

دي .  (ُ) كىك أىٍجكى
كذكػػر النسػػفي أف العامػػة تطمػػؽ القافمػػة عمػػى العيػػر فػػي أكؿ ال ػػركج أيضػػا 

قيقة القافمػة عنػد أىػؿ المغػة الرفقػة الراجعػة يقكلكف :  رجت قكافؿ الحاج ا كفي الح
مػػف السػػفر كالقفػػكؿ الرجػػكع ...قػػاؿ ابػػف قتيبػػة :مػػف  مػػط العامػػة قػػكليـ القافمػػة فػػي 
نما القافمة الراجعة مف السفر كال يقاؿ لم ارجة قافمة  السفر ذاىبة كانت أك راجعة سكا 

 (ِ). حتى تصدر .....ككأنو سماىا قافمة مجازا باسـ ما يصير إليو

ػعى مػف السػفىًر فيػك  ػرىبى قيفػكالن كقيعػكدو رىجى ػر كضى جان في معاجـ المغة:قىفىؿى كىنىصى
" كريٌمػافو كقيػؿ :القفػكؿ رجػكع الجنػد بعػد الغػزك قفمػكا قفػكال كقفػبل  قاًفؿه اكالجمع "قٌفاؿه
كىـ القفؿ بمنزلة القعد لمقاعديفى عف الغزك اسـ يمزميـ كجانىـ القفؿ كالقفكؿ يعني 

 نو اشتؽ اسـ القافمة لرجكعيـ إلى الكطف قاؿ: االنصراؼ كم
 سيدنيؾ القفكؿ كسير ليؿ                     تصمو كذا بالنيار مف اإلياب

كقد جانى القىفىؿي بمعنى القيفكؿ كالقاًفمىة الرٍُّفقىةي القيفٌػاؿ أم الراجعػةي مػف السػفىر  
ًع مػف السػفًر قػاؿ األىٍزىىػًرٌم كظػفَّ ابػفي أيضان الميبتىًدئىةي في السفىًر سيمِّي بو تفاؤالن بالرجك 

كه قاًفمىػةن كأٌنيػا  َـّ الناًس يىٍغمىطكفى في تسميتيـ الناًىضيفى فػي سػفىرو أىٍنشىػؤي قيتىٍيبةى أٌف عىكا
ًرفىةن إلػى كطىًنيػا كىػذا  مىػطه مػا زالػت العػربي تيسػمِّي الناىضػيفى  ال تيسٌمى قاًفمىةن إاٌل مينصى

ةن تفاؤالن بأف يييىسِّرى ا  تىعالى ليػا القيفػكؿ كىػك شػائعه فػي كػبلـً في ابتداًن األسفاًر قاًفمى 

                                           
كلسػػػػاف العػػػػرب  ِْٔ/ص َّكتػػػػاج العػػػػركس ج ُْٔ/صٔالمحكػػػػـ كالمحػػػػيط األعظػػػػـ ج  (ُ)

 .  ُٔٓأَٓ/صُُج

كمشػارؽ  ُِِ/صُك المطمع عمػى أبػكاب المقنػع جُٖٔآُٖ/صُتحرير ألفاظ التنبيو ج  (ِ)
 .  ُِٗ/صِاألنكار ج



 

  

 

 
 د / آماؿ البدرم السيد سالماف     حات الفقيية عمى ألفاظ كتب الحنفيةاالصبلالتطكر الداللي في طمبة الطمبة في 

 

ُُِٓ 

...... كقػػد يقػػاؿ لمسػػفر قفػػكؿ فػػي الػػذىاب كالمجػػين كأكرػػر مػػا  فيصػػحائيـً إلػػى اليػػكـً
 (ُ)يستعمؿ في الرجكع 

 : اٌٍّؼح
أم -ىػػػي قطعػػػة مػػػف البػػػدف    -بضػػػـ الػػػبلـ  -قػػػاؿ النسػػػفي :" )لمعػػػة( 

مػف نبػت قطعة  اال تساؿ أك الكضكن. كأصمو في المغة: لـ يصبيا المان في  -العضك
 أ ذت في اليبس." 

 ٕٔطمبة الطمبة ص
مف قطع  ذكر النسفي في نصو أف المعنى المغكم األصمي لكممة )الممعة(ىك 

لـ  -أم العضك-نبت أ ذت في اليبس.أما االستعماؿ الفقيي فيك قطعة مف البدف  
ي ذلؾ تقكؿ معاجـ المغػة:"  ككاحػدة الممػع يصبيا المان في اال تساؿ أك الكضكن.كف

ِـّ ًقٍطعىػة مػفى النٍَّبػًت إذا  ػ لمعة يقػاؿ لمعػة مػف سػكاد أك بيػاض أك حمػرةا كالمٍُّمعىػةي بالضَّ
ٍكًضػػع الٌػػًذم ال ييصػػيبيو المػػاني فػػي َََأ ػػذىٍت فػػي الييػػٍبًس  ٍيػػًر ىػػذا المى كالمٍُّمعىػػةي فػػي  ى

ػدً  ػؿى فػرأل ليٍمعىػةن بمٍنكًبػو فػدىلىكىيىا الكضكًن أك الغيٍسػًؿ كىػك مجػاز كمنػوي الحى يثي أنَّػو اٍ تىسى
سىًده لػـ يىنىٍميىػا المػاني فػي الغسػؿ أك الكضػكن مػف الجسػد  بشىٍعرًه أرادى بيٍقعىةن يىًسيرىةن مٍف جى
ذىٍت في الييٍبًس كفي  كىذا كأنو عمى التشبيو   كىيى في األٍصًؿ ًقٍطعىةه مفى النٍَّبًت إذا أ ى

ٍيًض فى  ديًث الحى  (ِ)َرىأل بًو ليٍمعىةن مٍف دىـو حى
قيؿ : البلـ كالميـ كالعيف أصؿ صحيح يدؿ عمػى إضػانة الشػين بسػرعة رػـ 

                                           
كالمحكػػػػػـ كالمحػػػػػيط األعظػػػػػـ  ِٓٔأِْ/ص َّكتػػػػػاج العػػػػػركس ج ُٓٔ/صٓالعػػػػػيف ج  (ُ)

كم تػػار الصػػحاح  ُُٓ/صِكالمصػػباح المنيػػر ج ُّْ/صٗذيب المغػػة جتيػػ ُْٔ/صٔج
 .  ِٕٓ/صِكالمعجـ الكسيط ج ُٔٓأَٓ/صُُكلساف العرب ج ِِٖ/صُج

ك أسػاس ُٓٓ/صِكالعػيف ج ِٕٓ/صِكتيػذيب المغػة جِّٔا ِّٓ/صٖلساف العػرب ج  (ِ)
ك ٗٓٓ/صِك المصػػػػػباح المنيػػػػػر جُٗٔ/صِِك تػػػػػاج العػػػػػركس جّٕٓ/صُالببل ػػػػػة ج
 .  ّٖٗ/صِكسيط جالمعجـ ال
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يقاس عمى ذلؾ ما يجرم مجراه مػف ذلػؾ لمػع البػرؽ ك يػره إذا أضػان كلمػع السػيؼ 
كقاؿ بعضػيـ َََََكما أشبو ذلؾ كيقاؿ لمسراب يممع كأنو سمي بحركتو كلمعانو 

نمػا ىػذا أنػو يسػتدؿ بػذلؾ عمػى حمميػػا  كػؿ حامػؿ اسػكدت حممػة رػدييا فيػي مممػػع كا 
فكأنيػػا قػػد ابانػػت عػػف حاليػػا كالشػػين البلمػػع. كالممػػاع جمػػع لمعػػة كىػػي البقعػػة مػػف 

 (ُ)َالكبل
كذكػػر ابػػف األريػػر أف الممعػػة .....بقعػػة يسػػيرة مػػف جسػػده لػػـ ينميػػا المػػان ا 

دـ الحػػيض كىػػي فػػي األصػػؿ قطعػػة مػػف النبػػت إذا أ ػػذت فػػي اليػػبس ا كمنػػو حػػديث 
 (ِ)فرأل بو لمعة مف دـ ا كذكر ال ميؿ أنو يقاؿ لمعة سكاد أك بياض أك حمرة.

كقيؿ أيضان :الممعة السكاد حكؿ حممػة الرػدم  مقػة كقيػؿ الممعػة البقعػة مػف 
السكاد  اصة كقيػؿ كػؿ لػكف  ػالؼ لكنػا لمعػة ........ كألمػع البمػد كرػر كمػؤه كذلػؾ 

كالتمميػػع فػػي ال يػػؿ أف يكػػكف فػػي الجسػػد بقػػع حػػيف ي ػػتمط كػػؤل عػػاـ أكؿ بكػػؤل العػػاـ 
(ّ)ت الؼ سائر لكنو  كاألىٍ يىؿ طائر ا ضر كعمى جناحيو ليٍمعىةه ت الؼ لكنو.

 

 كعميو يمكف القكؿ إف كؿ لكف  الؼ لكنان يقاؿ لو:" لمعة"
 : إٌفً

سػمي نفػبل ألنػو زيػادة ........بفػتح الفػان -" كالنفػؿ: الغنيمػة-قاؿ النسفي:
ه األمة كلـ يكف حبلال لؤلمـ الماضية اأك ألنو زيػادة عمػى مػا يحصػؿ في حبلالت ىذ

لمغػػازم مػػف الرػػكاب الػػذم ىػػك األصػػؿ كالمقصػػكدا كنكافػػؿ العبػػادات: الزيػػادات عمػػى 
 "   َالفرائضا كنكافؿ اإلنساف زيادات عمى أكالده

                                           
 .  ٗٓٓ/صِك المصباح المنير جُُِ/صٓمقاييس المغة ج  (ُ)

 .  ُٓٓ/صِكينظر العيف جِِٕ/صْالنياية في  ريب األرر ج  (ِ)

ك ْٖٗ/صُك القػػػامكس المحػػػيط جَِٔص ٓاج/ُِٖ/صِالمحكػػػـ كالمحػػػيط األعظػػػـ ج  (ّ)
 .  ّٖٗ/صِالمعجـ الكسيط ج
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 ُٔٗطمبة الطمبة ص 
ا منػو الغنيمػةصمية لمنفؿ الزيػادة ك يشير النسفي في نصو إلى أف الداللة األ

كنكافػػؿ العبػػادات ا كنكافػػؿ اإلنسػػاف .يقػػكؿ ابػػف فػػارس:" النػػكف الفػػان كالػػبلـ أصػػؿ 
عطان ا منو النافمة عطية الطكع مف حيث ال تجب ا كمنو  صحيح يدؿ عمى عطان كا 
نافمة الصبلة ا كالنكفؿ الرجؿ الكرير العطان ........ كمف الباب النفؿ الغػنـ كالجمػع 

اـ ينفؿ المحاربيف أم يعطييـ ما  نمكه يقاؿ نفمتؾ أعطيتػؾ نفػبل أنفاؿ كذلؾ أف اإلم
."(ُ) 

كالنفؿ في المغة مطمؽ الزيادة كفي الشػرع الزيػادة عمػى الفػرائض كالكاجبػات 
كمنػػو نافمػػة الصػػبلة ....كالنفػػؿ كالنافمػػة عطيػػة التطػػكع مػػف حيػػث ال يجػػب كالعطيػػة 

شػرع زيػادة عمػى الفػرائض  الشين المعطى كفي التعريفات النفؿ في الشػرع اسػـ لمػا
 (ِ)كالكاجبات كىك المسمى بالمندكب كالمستحب كالتطكع 

كجان في معػاجـ المغػة أف النَّفىػؿ الغيػٍنـ كجمعػو األىنفػاؿ كنىفٍَّمػتي فبلنػان أىٍعطىٍيتػو 
ًنمكا كقاؿ ا  تعالى:) يىٍسػأىليكنىؾى  عؿ ليـ ما  ى ٍندى إذا جى ػًف  نىٍفبلن ك يٍنمان كاإلماـ يينىفِّؿ الجي عى

قاؿ األنفاؿ الغىناًئـ كاحدىا نىفىؿ.....قمػت كجمػاع مىعنػى النَّفػؿ كالنافمػة مػا  (ّ)األىنفىاًؿ (
ػميكا عمػى سػائر األيمػـ  كاف زيادةن عمى األىصؿ سيػمِّيت الغىنػائـ أىنفػاالن ألٌف المسػمميف فيضِّ

أىٍجر ليـ عمى ما  الذيف لـ تىًحٌؿ ليـ الغىنارـ ا كسيٌميت صبلة التطكُّع نافمةن ألنيا زيادة
ٍد ًبًو  ًمفى الٍَّيًؿ فىتىيىجَّ كيتب مف رىكاب ما فيرض عمييـ ...... قاؿ ا  عزَّ كجؿ ًلنىًبٌيو :) كى

قاؿ الفىرٌان معنى قكلو نافمةن لؾ ليست ألحًدنا نافمة إاٌل لمنبٌي  صمى ا   (ْ) نىاًفمىةن لَّؾى (

                                           
 .  ْٔٓآْٓ/صٓمقاييس المغة ج  (ُ)

 .  ُِْ/صُك المطمع عمى أبكاب المقنع جَُٓاَُْ/صُأنيس الفقيان ج  (ِ)

 .  ُاألية:   مف سكرة األنفاؿ  (ّ)

 .  ٕٗ :مف األية اإلسران سكرة  (ْ)
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 ا تأ ر فعمميو نافمة عميو كسمـ  قد  يفر لو ما تىقٌدـ مف دىنبو كم
 اصػةن ليسػت ألحػد ألف  -  -كقاؿ أبك إسػحاؽ ىػذه نافمػةه زيػادة لمنبػٌي  

ػمو عمػييـ رػـ  ا  أمره أف يزداد في عبادتو عمى  ما أمىرى بو ال ٍمؽ أجمعػيف ألٌنػو فضَّ
كعده أف يىبعرػو مقامػان محمػكدان اكالنافمػة كلػدي الكلػد ألف األصػؿ كػاف الكلػد فصػار كلىػدى 

 :-عميػػو السػػبلـ -زيػػادةن عمػػى األصػػؿ كقػػاؿ ا  جػػٌؿ كعػػٌز فػػي قصػػة إبػػراىيـ  الكلػػد
يىٍعقيػػكبى نىاًفمىػػةن  ( ) اؽى كى كىىىٍبنىػػا لىػػوي ًإٍسػػحى كأنػػو قػػاؿ كىبنػػا إلبػػراىيـ إسػػحاؽ فكػػاف   (ُ)كى

لػد  كالفىٍرض لو ألنو دعا ا  بو رـ قاؿ كيعقكب نافمة فالنافمػة ليعقػكب  اٌصػة ألنػو كى
ه لػو زيػادةن عمػى الفىػٍرض لػو كذلػؾ أف إسػحاؽ كيىػب لػو بدعائػو كًزيػد الكلد أم كىبنػا

ؿ الكرير النَّكافؿ كىي العىطايا نىٍكفىؿ   (ِ)يىٍعقيكب تىفضُّبلن كا  أعمـ .كييقاؿ لمرَّجي
 كعميو فكؿ ما كاف زيادةن عمى األىصؿ فيك نفؿ.

 
 : اإلهالي

فػػػػع الصػػػػكت اإلىػػػػبلؿ : ر  (ّ) (" )كمػػػػا أىػػػػؿ بػػػػو لغيػػػػر  -قػػػػاؿ النسػػػػفي:
 ِِٔطمبة الطمبة ص     بالتسمية"        

أىؿ بو لغير ا    أم ذكر عند ذبحػو اسػـ  يػر    
كجعػؿ النسػفي   (ْ)  

                                           
 .  ِٕاألنبيان مف األية:   سكرة  (ُ)

ك أسػاس الببل ػة ُٔ/صُّكينظر: تاج العركس جِٕٓأِٓآِٓ/صُٓتيذيب المغة ج  (ِ)
ك َّٖ/صَُك المحكػػػـ كالمحػػػيط األعظػػػـ جُِٖ/صُلصػػػحاح جك م تػػػار اْٗٔ/صُج

ك المفػػػػردات فػػػػي  ُٗٔ/صِكالمصػػػػباح المنيػػػػر جّٕٔإِٔإَٔ/صُُلسػػػػاف العػػػػرب ج
 .  ِْٗ/صِكالمعجـ الكسيط جَّٓ/صُ ريب القرآف ج

 .  مف سكرة البقرةُّٕمف اآلية  (ّ)

نياية في  ريػب ك الٖٗ/صُك  ريب القرآف جُُٕ/صُالتبياف في تفسير  ريب القرآف ج  (ْ)
 .  َِٕ/صٓاألرر ج
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اإلىبلؿ في اآلية بمعناه المتطكر فقاؿ :) اإلىػبلؿ : رفػع الصػكت بالتسػمية ( كأصػؿ 
 تعػالى اإلىبلؿ رفع الصكت ككؿ رافع صكتو فيك ميؿ قاؿ أبك عبيػد ككػذلؾ قػكؿ ا 

في الذبيحة   كما أىؿ بػو لغيػر ا    ىػك مػا ذبػح لآلليػة كذلػؾ ألف الػذابح يسػمييا 
عنػػد الػػذبح فػػذلؾ ىػػك اإلىػػبلؿ كقػػاؿ النابغػػة الػػذبياني يػػذكر درة أ رجيػػا الغػػكاص مػػف 

 -البحر فقاؿ :
 بيج متى يرىا ييؿ كيسجد        صدفية  كاصيا         أك درة

  -يػػػػػد   تبػػػػػارؾ كتعػػػػػالى دعان كالتحميعنػػػػػي بإىبللػػػػػو رفعػػػػػو صػػػػػكتو بالػػػػػ
 (ُ)َإذا رآىا

"اليػان كالػبلـ أصػؿ صػحيح يػدؿ عمػى رفػع صػكت رػـ  -يقكؿ ابف فػارس:   
يتكسع فيو فيسػمى الشػين الػذم يصػكت عنػده بػبعض ألفػاظ اليػان كالػبلـ رػـ يشػبو 
بيذا المسمى  يره فيسمى بو كاألصؿ قكليـ أىؿ بالحج رفع صكتو بالتمبية كاسػتيؿ 

 -صار ا صكت عند كالده قاؿ ابف أحمر في اإلىبلؿ: الصبي
 (ِ) َا               كما ييؿ الراكب المعتمر "ػيؿ بالفرقد ركبانػيي
كعميػػو فاألصػػؿ فػػي اإلىػػبلؿ رفػػع الصػػكت كاألصػػؿ فيمػػا رفػػع الصػػكت بػػو    

 (ّ)اإلحراـ كىك رفع الصكت بالتمبية كىك كناية عف اإلحراـ 
ىػبلؿ رفػع الصػكت عنػد رؤيػة اليػبلؿ رػـ اسػتعمؿ ىذا كقػاؿ الرا ػب:" كاإل   

لكؿ صكت كبو شبو إىبلؿ الصبي كقكلو   كما أىؿ بو لغير ا    أم ما ذكػر عميػو 
                                           

ك ُُٕ/صُك التبيػػاف فػػي تفسػػير  ريػػب القػػرآف جِٖٓ/صُ ريػػب الحػػديث البػػف سػػبلـ ج  (ُ)
ك تػػػػػػػػػػػاج العػػػػػػػػػػػركس َِْ/صٓك تيػػػػػػػػػػػذيب المغػػػػػػػػػػػة جَِٕ/صُُلسػػػػػػػػػػػاف العػػػػػػػػػػػرب ج

 .  َُْ/صُكالتعاريؼ جُُٓ/صُّج

 .  ُُ/صٔمقاييس المغة ج  (ِ)

ك تحريػر ألفػاظ التنبيػو َِٕ/صٓ ريب األرر جك النياية في ٖٗ/صُينظر: ريب القرآف ج  (ّ)
 .  ُّٕ/صُج
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كقيػؿ :  (ُ) كمنو اإلىبلؿ بالحج"...... ير اسـ ا  كىك ما كاف يذبح ألجؿ األصناـ 
 (ِ) اإلىبلؿ رفع الصكت لرؤية مستعظـ

ؿ رفػػع الصػػكت رػػـ تكسػػع فيػػو فسػػمي كػػؿ ك بلصػػة القػػكؿ إف أصػػؿ اإلىػػبل   
أـ فػي الػدعان –كمػا ذكػر النسػفي  -رافع صكتو ميبلن سكان أرفع صكتو في التسػمية

كالتحميد ا أـ لرؤية مستعظـا أـ عنػد التمبيػة بػالحج الػذم ىػك األصػؿ فيمػا رفػع بػو 
 َالصكت

                                           
 .  ْْٓ/صُالمفردات في  ريب القرآف ج  (ُ)

 .  َُص التعاريؼ   (ِ)
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 ادلثذث اٌثاٌث
 أتماي اٌدالٌح.

لتيا إلى مجاؿ داللة أ رل ا كىػك كبراد بو انتقاؿ معنى المفظة مف مجاؿ دال 
ا مػػف دكف أف يكػػكف فػػي ىػػذا التغٌيػػر (ُ)ػػػ أيضػػان ػ تغٌيػػر فػػي مجػػاؿ اسػػتعماؿ الكممػػة 

ت صػػػيص أك تعمػػػيـ ا إٌنمػػػا يحػػػدث ذلػػػؾ "عنػػػدما يتعػػػادؿ المعنيػػػاف ا أك إذا كانػػػا ال 
ي تمفاف مف جية العمـك كال صكص ا كما فػي حالػة انتقػاؿ الكممػة مػف المحػٌؿ إلػى 

 (ِ)… " ا أك مف السبب إلى المسٌبب الحاؿ 
كىذا يعني أٌف المؤٌدم ليذا االنتقاؿ في المعنى ىك االستعماؿ المجػازٌم      

س ألٌف ىذا االستعماؿ ىك اٌلذم يكًجد الصبلت المبتكرة بػيف المعػاني األصػمٌية لؤللفػاظ 
مغكٌيػػة كمعانييػػا الجديػػدة المنقكلػػة إلييػػا ا  يػػر أٌف األكلػػى ماضػػية فػػي طريقتيػػا ال

المحػػٌددة  ليػػا فػػي إرادة أصػػؿ االسػػتعماؿ ا عمػػى حػػيف أٌف الرانيػػة قػػد اجتػػازت حػػدكد 
االستعماؿ األكلى إلى أفؽ جديد مف المعاني المتجٌددة ا كال بٌد مف رابػط بػيف األصػؿ 

ا كىػذا الػرابط يتمرٌػؿ بعبلقػات المجػاز بنكعيػو : العقمػٌي كالمغػكٌم المتضػٌمف  (ّ) كالفرع
 ا كاالستعارة ( ا كقد يتمٌرؿ بالتشبييات كالكنايات . )المجاز المرسؿ
كيحدث ىذا النػكع مػف التغٌيػر الػداللٌي بقصػد أك مػف دكف قصػد لػذلؾ ا      

كلػػو مبٌرراتػػو كدكافعػػو اٌلتػػي أىٌميػػا تكضػػيح الداللػػة ا كذلػػؾ مػػف  ػػبلؿ تمريػػؿ الصػػكر 
بعاد احتماؿ كقكع الػكىـ  أك الشػٌؾ فييػا ا الذىنٌية بمعاف حسية لتكضيح معالميا ا كا 

 (ْ) كارتقان الحياة العقمٌية كالتفكير العقمٌي لدل اإلنساف .
                                           

 .َُٔداللة األلفاظ   (ُ)

 .ِٔٓالمغة   (ِ)

 .ِْأصكؿ البياف العربي في القراف الكريـ : د. محمد الصغير   (ّ)

 .ُٓٔػ  َُٔداللة األلفاظ   (ْ)
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كلـ يغفؿ عمماؤنا العرب عػف ىػذا النػكع مػف التغٌيػر الػداللٌي ا بػؿ كػانكا      
س ألٌف المغة العربٌيػة ىػي لغػة المجػاز ا كقػد " تجػاكزت  (ُ) عمى إدراؾ لو ا ككعٌي تاـٌ 

لمحسكسػة إلػى المعػاني المجػٌردة ا فيسػتمع العربػٌي بتعبيػرات المجػاز حػدكد الصػكر ا
إلػػى التشػػبيو ا فػػبل يشػػغؿ ذىنػػو بأشػػكالو المحسكسػػة ا إاٌل ريرمػػا ينتقػػؿ منيػػا إلػػى 

ـٌ إاٌل بتكافر جممة    (ِ) المقصكد مف معناه . " ككانكا عمى عمـ بأٌف ىذا االنتقاؿ ال يت
 (ّ)مف العبلقات بيف المنقكؿ كالمنقكؿ إليو . 

أشػػار إلػػى نقػػؿ المعنػػى مػػف مجػػاؿ إلػػى آ ػػر مػػف عممػػان العربٌيػػة  كأبػػرز مػػف
ا كعبػػد القػػاىر (ٔ)ا كأحمػػد بػػف فػػارس  (ٓ) ىػػػ ( ا كابػػف جٌنػػيٌ  ّّٗ) ت  (ْ) الفػػارابيٌ 
 (ٖ)ا ك يرىـ.(ٕ) الجرجانيٌ 

 ِا أوردٖ إٌسفي ِٓ أِثٍح أتماي اٌدالٌح:
 :االسترباء

نظافة باسػت راج مػا بقػي قاؿ النسفي :"كاالستبران االستنظاؼ ا كىك طمب ال
في اإلحميؿ مما يسيؿا كاالستبران في الجارية مف ىذا كىك تعرؼ نظافػة رحميػا مػف 
مان الغير بحيضة اككذا قكلؾ لممنككحة: اسػتبرئي رحمػؾ كنايػة عػف الطػبلؽ ا كىػك 

            في أصؿ الكضع أمر باالعتداد الذم بو يعرؼ نظافة الرحـ "                                   
                                           

 .ّٔفي الببل ة العربٌية : د . ميدٌم صالح السامٌرائٌي  المجاز  (ُ)

 .َْالمغة الشاعرة : عٌباس العٌقاد   (ِ)

 .ّٔالمجاز في الببل ة العربٌية   (ّ)

 .ُٔٓالحركؼ   (ْ)

 .ٔٓ/ّال صائص   (ٓ)

 .ْٔ -ْٓالصاحبي في فقو المغة   (ٔ)

 .ٖٗدالئؿ اإلعجاز   (ٕ)

 .ُِٔػُُٗزيز عتيؽ ينظر: عمـ البياف : د. عبد الع  (ٖ)
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 َٕطمبة الطمبة ص
يشػػير النسػػفي فػػي نصػػو إلػػى أف أصػػؿ داللػػة لفظة)االسػػتبران( طمػػب بػػرانة 
الرحـ مػف مػان الغيػر بحيضػة ا رػـ اسػتعمؿ كنايػة عػف الطػبلؽ فػإذا قػاؿ لممنككحػة: 
استبرئي رحمؾ . فيك في أصؿ الكضػع أمػر باالعتػداد الػذم بػو يعػرؼ نظافػة الػرحـ 

كالػػران كاليمػػزة أصػػبلف إلييمػػا ترجػػع فػػركع البػػاب أحػػدىما .يقػػكؿ ابػػف فػػارس:" البػػان 
ال مػػؽ يقػػاؿ بػػرأ ا  ال مػػؽ يبػػرؤىـ بػػرنا..... كاألصػػؿ اآل ػػر التباعػػد مػػف الشػػين 
كمزايمتو ا مف ذلؾ البرن كىػك السػبلمة مػف السػقـ يقػاؿ: برئػت كبرأت.....كاالسػتبران 

ألنيػا قػد برئػت مػف أف يشترم الرجؿ جارية فبل يطأىا حتى تحيض اكىذا مػف البػاب 
كاستبران الجارية طمب برانة رحميا مػف  (ُ) الريبة التي تمنع المشترل مف مباشرتيا"

ك بارأ   (ِ)الحمؿ رـ قيؿ استبرات الشين إذا طمبت آ ره لتعرفو كتقطع الشبية عنؾ 
بارأ المرأة كالكرم مبارأة ك بران: صالحيما عمى الفراؽا ك االستبران أف يشترم الرجؿ 

 يطؤىا حتى تحيض عنده حيضة رـ تطير ككذلؾ إذا سباىا لـ يطأىا حتى جارية فبل
يستبرئيا بحيضة كمعناه طمب برانتيا مف الحمؿ ..... ككػذلؾ االسػتبران الػذم يػذكر 
مع االستنجان في الطيارة كىك أف يستفرغ بقية البػكؿ كينقػي مكضػعو كمجػراه حتػى 

كالمرض ك االستبران اسػتنقان الػذكر يبرئيما منو أم يبينو عنيما كما يبرأ مف الديف 
عف البكؿ ك استبرأ الذكر طمب برانتػو مػف بقيػة بػكؿ فيػو بتحريكػو كنتػره كمػا أشػبو 
ذلؾ حتى يعمـ أنو لـ يبؽ فيػو شػين ......كالبػرمن المتفضػي مػف القبػائح المتنجػي 
عػػف الباطػػؿ كالكػػذب البعيػػد مػػف الػػتيـ النقػػي القمػػب مػػف الشػػرؾ ك البػػرمن الصػػحيح 

 (ّ)كالعقؿ الجسـ 

                                           
 .ِّٕأِّ/صُمقاييس المغة ج  (ُ)

 .ِٕٖ/صُك تحرير ألفاظ التنبيو جٓٔ/صُالمغرب في ترتيب المعرب ج  (ِ)

كالنيايػة ُِٗ/صُْك تيػذيب المغػة جُْٖ/صُك تاج العػركس جّّ/صُلساف العرب ج  (ّ)
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َُِٔ 

 :ت  تها  
قاؿ النسفي :"بنى بيا أم حمميا إلى بيتو كد ؿ بيا اككبلـ العرب في ذلؾ: 
بنػػى عمييػػا يبنػػي بنػػان أم ضػػرب عمييػػا قبػػة أم  يمػػة لزفيػػا كحمميػػا إليػػوارـ صػػار 

   عبارة عف الزفاؼ بنى عمييا قبة أكال".                                                           
 َُّطمبة الطمبة ص

يشػػير النسػػفي فػػي نصػػو إلػػى أف الداللػػة األصػػمية لتركيػػب بنػػى بيػػا : بنػػى 
عمييا بنان أم ضرب عمييا قبة أم  يمة لزفيا كحمميا إليػوارـ تطػكر لمداللػة عمػى 

 الزفاؼ.كجان في ذلؾ:
) بنى عمى أىمو د ؿ بيا كأصمو أف الرجؿ كاف إذا تزكج بنػى لمعػرس  بػان 

ػا رػـ كرػر حتػى كنػي بػو عػف الجمػاع جديدان كعمره  بمػا يحتػاج إليػو أك بنػى لػو تكريمن
..........بنػى عمييػػا ك بنػػى بيػػا   كاألكؿ أفصػػح ىكػػذا نقمػػو جماعػػة كلفػػظ التيػػذيب 
كالعامة تقكؿ :  بنى بأىمو   كليس مف كبلـ العربا قػاؿ ابػف السػكيت  : بنػى عمػى 

 (ُ)أىمو   إذا زفت إليو( 
ي عمى أىمو ..... ك بنى فبلف عمى أىمو بنػان كال كالباني العركس الذم يبن

يقاؿ بأىمو ىذا قكؿ أىؿ المغة كحكى ابف جني بنى فبلف بأىمو ك ابتنى بيا عػداىما 
جميعا بالبان كقد زفيا كازدفيا  . قاؿ كالعامة تقكؿ بنى بأىمو كىػك  طػأ كلػيس مػف 

بػة ليمػة د كلػو كػبلـ العػرب ككػأف األصػؿ فيػو أف الػدا ؿ بأىمػو كػاف يضػرب عمييػا ق
ليد ؿ بيا فييا فيقاؿ بنى الرجؿ عمى أىمو فقيؿ لكؿ دا ؿ بأىمو بافا كقػد كرد بنػى 

 :بأىمو في شعر جراف العكد قاؿ

                                                                                                           

 .ُُِاُُُ/صُفي  ريب األرر ج

 .ّّٓ/صُٓك تيذيب المغة جّٔ/صُالمصباح المنير ج  (ُ)
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ُُِٔ 

(ُ) بنيت بيا قبؿ المحاؽ بميمة                    فكاف محاقا كمو ذلؾ الشير
 

 : اٌثاءج
ج امػػرأة بكأىػػا قػػاؿ النسػػفي :"كالبػػانة النكػػاح عمػػى كزف الباعػػة ألف مػػف تػػزك 

   منزال كالكطن سمي بانة أيضا كالمني أيضا سمي بانة كذلؾ"
 ُِٔلطمبة صطمبة ا       

الػػذم يفيػػـ مػػف كػػبلـ النسػػفي أف البػػانة فػػي األصػػؿ المنػػزؿ ا رػػـ قيػػؿ لعقػػد 
النكاح بانة ألف مف تزكج امرأة بكأىا منزالن ا كسمي النكاح كالكطن كالمني بانة ألف 

 مو أم يتمكف مف أىمو في تمؾ الحاالت كما يتبكأ مف داره. الرجؿ يتبكأ مف أى
قاؿ البغكم :" كالبانة كناية عف النكػاح كيقػاؿ لمجمػاع أيضػان البػانة كأصػميا 
المكاف الذم يأكم إليو اإلنساف كمنػو اشػتؽ مبػانة الغػنـ كىػي المكضػع الػذم نػأكم 

 (ِ)" إليو بالميؿ . سمي النكاح بيا ألف مف تزكج امرأة بكأىا منزالن 
كيبػػدك أف لفػػظ "البػػانة" قػػد انتقػػؿ مػػرتيف ليػػدؿ عمػػى ) النكػػاح ( يقػػكؿ      

المطػػرزم :" كالبػػانة المبػػانة كىػػي المكضػػع الػػذم تبػػكن إليػػو اإلبػػؿ ىػػذا أصػػميا .رػػـ 
جعمت عبارة عف المنزؿ مطمقان ا رـ كنى بيا عػف النكػاح إمػا ألنػو يكػكف فػي البػانة 

فمفظ  (ّ) مو حينئذ ا أم : يتمكف كما يتبكأ مف داره" البان ا أك ألف الرجؿ يتبكأ مف أى
)البانة( تطكر دالليان عبر نقمتػيفا أكالىمػا: عمػـ اسػتعمالو مػف المكضػع الػذم تبػكن 
إليػػو اإلبػػؿ ا فػػأطمؽ عمػػى المنػػزؿ مطمقػػان. كرانييمػػا: جعػػؿ كنايػػة عػػف النكػػاح ألحػػد 

لمجػاز الػذم عبلقتػو سببيفس إما ألنو يككف في البػانة  البػان فيكػكف ذلػؾ مػف قبيػؿ ا

                                           
ك ُٖٕ/صُك م تػػار الصػػحاح جِْٖ/صُٔك تػػاج العػػركس جٕٗ/صُْلسػػاف العػػرب ج  (ُ)

 .ُٖٓ/صُالنياية في  ريب األرر ج

 .بكأ  ّٔ/  ُكالمساف  ْاّ/ص  ٗشرح السنة لمبغكم ج  (ِ)

 .ٖٗ/  ُالمغرب   (ّ)
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ُِِٔ 

مػػا ألف الرجػػؿ يتبػػكأ مػػف أىمػػو فػػي النكػػاح أم يػػتمكف كمػػا يتبػػكأ مػػف داره  المجػػاكرة كا 
فيككف ذلؾ مف المجاز الذم عبلقتو المشابية ألف تبكنه مف أىمو فػي النكػاح يشػبو 

 تبكنه مف داره بجامع التمكف في كؿ .
 : اجلذر

..... كالجػذر فػي المغػة قاؿ النسفي:" كالجذر: العدد المضركب في نفسو ...
الجػػذر: أصػػؿ الحسػػاب كالعشػػرة تضػػرب فػػي  -رضػػي ا  عنػػو-األصػػؿ كقػػاؿ ال ميػػؿ 

 عشرة فيككف جذرا لممائة" .
 ُِٗاَِٗطمبة الطمبة ص

يشػػير النسػػفي فػػي نصػػو إلػػى أف الداللػػة األصػػمية لمجذر:األصػػؿ رػػـ اسػػتعمؿ 
الجػيـ كالػذاؿ :” اصطبلحان في العدد المضركب في نفسو.ك في ذلؾ يقكؿ ابػف فػارس

كالػػران أصػػؿ كاحػػد كىػػك األصػػؿ مػػف كػػؿ شػػين حتػػى يقػػاؿ ألصػػؿ المسػػاف جػػذر كقػػاؿ 
"أف األمانة نزلت في جذر قمكب  -صمى ا  عميو كسمـ   -حذيفة حدرنا رسكؿ ا  

 (ُ) الرجاؿ "
كفي تكريؽ ما ذكره عف ال ميؿ جان في العيف:"الجذر :أصؿ المسػافا كأصػؿ 

أصػؿ الحسػاب الػذم يقػاؿ عشػرة فػي عشػرة أك كػذا فػي كػذا الذكر اكأصؿ كؿ شين ك 
انقكؿ ما جذره أم ما مبمغ تمامو فتقكؿ عشرة في عشرة مائة اك مسػة فػي  مسػة 

 (ِ) مسة كعشركف سفجذر مائة عشرة كجذر  مسة كعشريف  مسة" 
    -كفي كتب الغريب :"الجذر األصؿ مف كؿ شين كقاؿ زىير:

 (ّ)إلى جذر مدلكؾ الكعكب محدد                 كسامعتيف تعرؼ العتؽ فييما    

                                           
 .ّْٕاكّْٔ/صُمقاييس المغة ج  (ُ)

 .ّٗ/صٔالعيف ج  (ِ)

اك النيايػػػػػػػػة فػػػػػػػػي  ريػػػػػػػػب ُُٖ/صْالبػػػػػػػػف سػػػػػػػػبلـ ج البيػػػػػػػػت فػػػػػػػػي  ريػػػػػػػػب الحػػػػػػػػديث  (ّ)
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ُِّٔ 

كقػػاؿ أبػػك عمػػرك ىػػك الجػػذر بالكسػػر كاألصػػمعي  -يعنػػي قػػرف بقػػرة كصػػفيا 
  (ُ)يقكؿ ىك بالفتح" 

و ك جذر كػؿ شػين كفي كتب المغة: جذر الشين يجذره جذرا قطعو كاستأصم
أصمو ك الجذر أصؿ المساف كأصؿ الذكر كأصؿ كؿ شػين......الجذر أصػؿ الحسػاب 
كالعشرة تضػرب فػي عشػرة فيكػكف جػذر المائػة اكىػك نكعاف:نػاطؽ كأصػـ كفػي كػبلـ 
عائشة رضي ا  عنيا )سبحاف مف ال يعرؼ الجذر األصـ إال ىػك( كفػي الكسػيط  : 

مكػػف كضػػعو عمػػى صػػكرة كسػػر حػػداه عػػدداف الجػػذر األصػػـ   ىػػك الجػػذر الػػذم ال ي
صحيحاف ك ال يمكف إيجاد قيمتو إال عمى كجو التقريب ك عبلمة الجػذر ىكػذا آ مػج 

 (ِ) ع

                                                                                                           

كالفػػػائؽ  ٕ/صُكتفسػػػير  ريػػػب مػػػا فػػػي الصػػػحيحيف الب ػػػارم كمسػػػمـ جَِٓ/صُاألرػػػرج
كمقػػػػػػػاييس المغػػػػػػػة  ٗ/صُُكتيػػػػػػػذيب المغػػػػػػة جُِّ/صْكلسػػػػػػاف العػػػػػػػرب ج َِ/صُج
 .ّْٔ/صُج

اك تفسػػير َِٓ/صُاك النيايػػة فػػي  ريػػب األرػػر جُُٖ/صْ ريػػب الحػػديث البػػف سػػبلـ ج  (ُ)
 .ٕ/صُفي الصحيحيف الب ارم كمسمـ ج ريب ما 

ك تيػػذيب المغػػة ِّٗاّٖٗ/صَُكينظػػر تػػاج العػػركس جُِْاُِّ/صْلسػػاف العػػرب ج  (ِ)
ك َُْ/صُك إكمػػػػػاؿ اإلعػػػػػبلـ بترميػػػػػث الكػػػػػبلـ جِّٕ/صُكالتعػػػػػاريؼ جَُاٗ/صُُج

ك المغػرب َِ/صُك الفػائؽ جْٗ/صُك المصػباح المنيػر جّْٔ/صُالقامكس المحػيط ج
 .ُُِ/صُك  المعجـ الكسيط جُّٔص/ُفي ترتيب المعرب ج
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ُِْٔ 

 :اجلزجزج 
قاؿ النسفي:" كمف سأؿ عف ظير  نى فإنما يجرجر فػي بطنػو نػار جيػنـ س 

 "    الجرجرة الصكت أم يرددىا في جكفو مع صكت كقيؿ: الجرجرة الصب 
 ٖٗطمبة الطمبة ص      

 َذكػػػػػػر النسػػػػػػفي األصػػػػػػؿ المغػػػػػػكم لمجرجػػػػػػرة كىػػػػػػك الصػػػػػػكت أك الصػػػػػػب 
 كقيؿ في ذلؾ:

الجرجػػرة صػػكت كقػػكع المػػان فػػي الحمػػؽ ا كأصػػمو مػػف جرجػػرة البعيػػر كىػػك  
كأصؿ الجرجرة الصكت ا كمنو قيؿ لمبعير إذا صػكت ىػك  (ُ)صكت يردده في حنجرتو

قػػػاؿ  َف ال يجػػػاكز جراجػػػرىـ يجرجػػػر ا كمرػػػؿ ىػػػذا الحػػػديث فػػػي قػػػـك يقػػػرأكف القػػػرآ
نمػا تكػكف الجرجػرة  األصمعي أراد حمكقيـ كسماىاه  جراجر لجرجرة المان إذا شرب كا 

كجرجػرت النػار صػكتت .... كىػذا ىػك المشػيكر  (ِ) في الحمػؽ ككأنيػا حكايػة الجػرع
 قاؿ األ مب العجمى : (ّ) َعند الحذاؽ

 كىك إذا جرجر بعد اليب
 جرجر في حنجرة كالحب

 (ْ) المرجؿ المنكبكىامة ك
كىػػػذا الكػػػبلـ مجػػػاز ألف نػػػار جيػػػنـ عمػػػى الحقيقػػػة ال تجرجػػػر فػػػي جكفػػػو ك 
الجرجرة صكت البعير عند الضػجر كلكنػو جعػؿ صػكت جػرع اإلنسػاف لممػان فػي ىػذه 

                                           
ك تفسير  ريب ما في الصحيحيف الب ػارم كمسػمـ  َُٓ/صُ ريب الحديث البف الجكزم ج  (ُ)

 .َٔٓاَّٖ/صُج

 .ُّْ/صُك  ريب الحديث البف قتيبة ج ِّٓ/صُ ريب الحديث البف سبلـ ج  (ِ)

 .ٔٗ/صُالمصباح المنير ج  (ّ)

ك مقػػاييس المغػػة ُُّ/صْك لسػػاف العػػرب ج ََِ/صٕينظػػر:المحكـ كالمحػػيط األعظػػـ ج  (ْ)
 .ِّٓ/صُك ريب الحديث البف سبلـ ج ُّْ/صُج
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ُِٔٓ 

األكاني الم صكصة لكقػكع النيػي عنيػا كاسػتحقاؽ العقػاب عمػى اسػتعماليا كجرجػرة 
. أصؿ الجرجرة الصكت كمنو قيؿ لمعير نار جينـ في بطنو مف طريؽ المجاز ىذا...

كقيؿ: التجرجر ك الجرجرة: صب المان في الحمؽ    (ُ)إذا صكت ىك يجرجر ....... 
بؿ جراجرة كريرة الشرب َاك جرجره المان :سقاه إياه عمى تمؾ الصكرة   (ِ) َكا 

 : احلجٍح
قػػاؿ النسػػفي:"  الحجمػػة بفػػتح الحػػان كالجػػيـ السػػتر ........كىػػي العػػركس 

قيقتو أنو شين يكضع عمى البعير تحمؿ فيو العركس لتكػكف مسػتكرة عمػى كجػو كح
 التعظيـ".

 ِٔٔا ُّْاكينظر صّّٔطمبة الطمبة ص
يشير النسفي فػي نصػو إلػى مػا فػي كممػة "الحجمػة" مػف انتقػاؿ داللػي حيػث 
تستعمؿ لمداللة عمى العركس ا كىي في األصؿ لمسترا كحقيقتو: شين يكضع عمى 

مػػؿ فيػو العػػركس لتكػػكف مسػتكرة عمػػى كجػػو التعظػيـ ا رػػـ اسػػتعممت ظيػر البعيػػر تح
"الحجمػػة"في العػػركس لككنيػػا فيػػو تسػػمية لمشػػين باسػػـ محمػػو . يقػػكؿ ابػػف فػػارس:"  
الحػان كالجػػيـ كالػػبلـ لػػيس يتقػػارب الكػػبلـ فيػػو إال مػػف جيػػة كاحػػدة فييػػا ضػػعؼ يقػػاؿ 

 اؿ كىك مطيػؼ عمى طريقة االحتماؿ كاإلمكاف إنو شين يطيؼ بشين فالحجؿ ال م
يَّفي بالرِّيػاًب  (ّ) بالساؽ كالحجمة حجمة العركس" رَّكةن كالقيبًَّة ا كمىكًضػعه ييػزى مىةي ميحى جى كالحى

كس  كالسُّتيكًر كاألىًسرًَّة لمعىري
 (ْ) 

                                           
كتيػػػػذيب المغػػػػة   َْٔاَّْاَِْ/صَُك تػػػػاج العػػػػركس جُِّ/صْلسػػػػاف العػػػػرب ج  (ُ)

 .ُّْ/صُك مقاييس المغة جِٕٓ/صَُج

 .ينظر:المراجع السابقة  (ِ)

 .َُْ/صِمقاييس المغة ج  (ّ)

ك تفسػير  ريػب مػا ُْٗ/صُ ريب الحػديث البػف الجػكزم ج كَِٖ/صِٖتاج العركس ج  (ْ)
كالمغػرب  ّْٔ/صُك النياية في  ريب األرػر جَْٕ/صُفي الصحيحيف الب ارم كمسمـ ج
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ُِٔٔ 

كمف المجاز بنك فبلف يحجمكف َََََكقاؿ الزم شرم :"كحجؿ بعيره قيده 
 (ُ)قدكرىـ أم يستركنيا كما تستر العرائس".

 : ٌداػزا
قاؿ النسفي :"الداعر ال بيث المفسد .....مػف قكلػؾ: دعػر العػكد دعػرنا فيػك 

      دعر مف حد عمـ أم كرر د انو " 
 ِٓٔمبة الطمبة صط

يشير النسفي إلى االنتقاؿ الداللي في لفظػة )الػداعر(حيث يسػتعمؿ لم بيػث 
فػارس:" الػداؿ المفسداكأصؿ الدعر مف قكلؾ: دعر العكد أم كرر د انو . يقكؿ ابف 

كالعيف كالران أصؿ كاحد يدؿ عمى كراىة كأذل. كأصػمو الػد اف. يقػاؿ: عػكد دعػر إذا 
 -كاف كرير الد اف قاؿ ابف مقبؿ :

 (ِ) باتت حكاطب ليمى يمتمسف ليا           جزؿ الجذل  ير  كار كال دعر
م كالزند األدعػر الػذا كالدعر الفساد ا  كمف ذلؾ اشتقاؽ الدعارة في ال مؽ 

 (ّ)ا فاحترؽ طرفو فصار ال يكرم قدح بو مرارن 
كفي كتب الغريب:الدعر مف العيداف: الذل يد ف ....كالدعر ما احترؽ مػف 

 (ْ).حطب فطفىن قبؿ أف يشتد احتراقو كقيؿ: الداعر قاطع الطريؽ
                                                                                                           

ك ُْْ/صُُك لساف العػرب جّٓ/صُك م تار الصحاح جُّٖ/صُفي ترتيب المعرب ج
 .ُٖٓ/صُالمعجـ الكسيط ج

 .ُُْ/صُأساس الببل ة ج  (ُ)

ك جميػػػػػػػػرة َُِ/صِك تيػػػػػػػػذيب المغػػػػػػػػة جِٖٔ/صْالعػػػػػػػػرب ج البيػػػػػػػػت فػػػػػػػػي لسػػػػػػػػاف  (ِ)
ك َِٔصُك الصػػػػحاح ج/ِٔٗا ِٓٗاِْٗ/صُُك تػػػػاج العػػػػركس جُّٔ/صِالمغػػػػةج

 .ٔٗٔآٗٔ/صِك  ريب الحديث لمحربي جِّٖ/صِمقاييس المغة ج

 .ِّٖ/صِمقاييس المغة ج  (ّ)

 .ّّٖ/صُك  ريب الحديث البف الجكزم جٔٗٔآٗٔ/صِ ريب الحديث لمحربي ج  (ْ)
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دعػرا فيػك دعػر: د ػف فمػـ يتقػد كىػك  -بالكسػر -كفي المعاجـ :دعػر العػكد
ذت الدعارة كىي الفسؽ كعكد دعػر أم كريػر الػد اف كفػي الردمن الد افا كمنو ات 

كقػاؿ  فطفىن قبؿ أف يشتد احتراقػو... الدعر ما احترؽ مف حطب أك  يره:التيذيب 
كقيػؿ  العكد الن ر الذم إذا كضع عمى النار لـ يستكقد كد ف فيك دعر ..... :شمر

يػػكاف ك دعػػر كالمػػدعر المػػكف القبػػيح مػػف جميػػع الح الػػدعر مػػف الحطػػب البػػالي .....
الػدعر :الرجؿ دعارة : فجر كمجر ا كرجؿ دعر :  ائف يعيػب أصػحابو .......كقيػؿ 

الػػذم ال  يػػر فيػػو قػػاؿ ابػػف شػػميؿ دعػػر الرجػػؿ دعػػرا إذا كػػاف يسػػرؽ كيزنػػي كيػػؤذم 
الفسػػاد كفػػي حػػديث  -بالتحريػػؾ -ك الػػدعراك الػػدعار المفسػػد  االنػػاس كىػػك الػػداعر

لغمظػػة كالشػػدة عمػػى أعػػدائؾ كأىػػؿ الػػدعارة ) الميػػـ ارزقنػػي ا-رضػػي ا  عنػػو -عمػػر
كالنفاؽ( الػدعارة: الفسػاد كالشػر كرجػؿ داعػر  بيػث مفسػد ....كقيػؿ الػدعار: قطػاع 

 (ُ).الطريؽ
 : اٌدغز

قاؿ النسػفي :"د ػرة بفػتح الػداؿ كىػك أ ػذ الشػين ا تبلسػا  ا كأصػؿ الػد ر 
 الدفع مف حد صنع"

 ُّٖطمبة الطمبة ص

أ ػذ الشػين ا تبلسنػا :فع ا كعنػد الفقيػان ذكر النسػفي أف أصػؿ الػد ر الػد 
قاؿ ابف فارس: " د ر الداؿ كالغيف كالران أصؿ كاحد كىك الدفع كالػتقحـ فػي الشػين 

لمنسػػػان : )  ال تعػػػذبف أكالدكػػػف بالػػػد ر (  فالػػػد ر  مػػػز   -  -قػػػاؿ رسػػػكؿ ا  

                                           
ك تػػاج ُّٔ/صِك جميػػرة المغػػة جَُِ/صِك تيػػذيب المغػػة جِٖٔ/صْلسػػاف العػػرب ج  (ُ)

ك المحكػػػـ كالمحػػػػيط األعظػػػػـ َِٔصُك الصػػػػحاح ج/ِٔٗا ِٓٗاِْٗ/صُُالعػػػركس ج
 .ِٖٖ/صُك المغرب في ترتيب المعرب جٕ/صِج
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 ....كالػػد رة ال مسػػة ألف الم ػػتمس يػػدفع نفسػػو عمػػى الشػػين (ُ)الحمػػؽ مػػف  العػػذرة 
                                                                                                   (ِ)كفي الحديث:) ال قطع في الد رة  (" 

كالػػد ر أف يػػدفع يػػده فػػي الطعػػاـ ا ك كػػانكا بعػػد أف يفعمػػكا بالصػػبي ذلػػؾ  
مػى ابػف أـ قػيس عمػـ ذلػؾ العػبلؽ ع -   -يعمقكف عميو عبلقا س فممػا رأم النبػى 

عميػو السػبلـ -أنو قد د ر فكره العبلؽ أيضا فالد ر  مز الحمؽ مف كجػع بػو فقػاؿ 
 عبلـ تد رف أكالدكف؟ يقكؿ لـ تعذبف أكالدكف بيذا الغمز كالدفع كاإلعبلؽ؟  -

ال قطػػع فػػي الػػد رة ك يػػركل  -رضػػي ا  عنػػو -كمػػف الػػد ر حػػديث عمػػي
كىي عندم مف الدفع أيضا : قاؿ أبك عبيد ا سة أنيا ال مبكيفسرىا الفقيان االد رة 

نمػػا ىػػك تكرػػب الم ػػتمس كدفعػػو نفسػػو عمػػى المتػػاع -بجػػـز الغػػيف  -كىػػي الػػد رة  كا 
 (ّ)لي تمسو 

كفػػي معػػاجـ المغػػة :الػػد ر  مػػز الحمػػؽ مػػف الكجػػع الػػذم يػػدعى العػػذرة ا ك الػػد ر 
ال  -ا  كجيػو كػـر -كمنو حديث عمي  اتكرب الم تمس كدفعو نفسو عمى المتاع لي تمسو

قػػاؿ أبػػك عبيػػد كىػػك عنػػدم مػػف الػػدفع أيضػػا ألف الم ػػتمس .قطػػع فػػي الػػد رة كىػػي ال مسػػة 
ىػك أف يمػؤل يػده  ال قطػع فػي الػد رة - :كقيػؿ فػي قكلػوايدفع نفسو عمى الشين لي تمسو 

مػػف الشػػين يسػػتمبو ك الػػد رة أ ػػذ الشػػين ا تبلسػػا كأصػػؿ الػػد ر الػػدفع ..ك الػػد ر سػػكن 

                                           
ع العذرة : قرحة ت رج في ال ـر الذم بيف آ ر األنؼ كأصػؿ الميػاة يصػيب الصػبياف عنػد طمػك   (ُ)

العذرة فتعمد المرأة إلى  رقة فتفتميا فتبل شديدا كتد ميا في أنفو فتطعف ذلؾ المكضػع فينفجػر 
منو دـ أسكد كربمػا أقػرح الطعػف ذلػؾ المكضػع كذلػؾ الطعػف ىػك الػد ر.ينظر:  ريػب الحػديث 

ك تفسػػػػير  ريػػػػب مػػػػا فػػػػي ِٗٔ/صُك  ريػػػػب الحػػػػديث لمحربػػػػي جِٗ/صُالبػػػػف سػػػػبلـ ج
 .ُِّ/صِك النياية في  ريب األرر جِٕٓ/صُالصحيحيف الب ارم كمسمـ ج

 .ِٖٓ/صِمقاييس المغة ج  (ِ)

ك تفسػير  ريػب  ِٗٔ/صُك  ريب الحديث لمحربي جِٗ/صُ ريب الحديث البف سبلـ ج  (ّ)
 .ُِّ/صِك النياية في  ريب األرر جِٕٓ/صُما في الصحيحيف الب ارم كمسمـ ج
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ُِٔٗ 

يعتػرض كػؿ مػف لقػي فيأكػؿ كيمػص  رضعو أمو فبل تركيو فيبقػى مسػتجيعان  ذان الكلد كأف ت
 (ُ) كيمقى عمى الشاة فيرضعيا كىك عذاب الصبي

 : اٌذِح
قػػاؿ النسػػفي :"كجػػب فػػي ذمتػػو أصػػؿ الذمػػة العيػػد كالحرمػػة أيضػػا كالػػذماـ 

   الكجكب عميو بعقده كقبكلو  "  الحرمة أيضا كيراد بو في كبلـ الفقيان
 ُْٔطمبة الطمبة ص

يشير النسفي في نصو إلى االنتقاؿ الداللي في مصطمح )الذمة( مػف العيػد 
كالحرمػػة إلػػى الداللػػة عمػػى الػػذات كالػػنفس بقكلػػو:)كجب فػػي ذمتػػو( أم ذاتػػو كنفسػػو 
ايقكؿ النككم :"كقكليـ: ربت الماؿ في ذمتو اكتعمؽ بذمتوا كبرئت ذمتو.....مرادىـ 

غػػة تكػػكف بمعنػػى العيػػداكبمعنى األمػػافا بالذمػػة:النفس كالػػذات س الأف الذمػػة فػػي الم
ك"مػف صػمى الصػبح  (ِ) كقكؿ النبي صػمى ا  عميػو كسمـ :"يسػعى بػذمتيـ أدنػاىـ"

كبو سمي أىؿ الذمةا فاصطمح الفقيان عمى اسػتعماؿ  (ّ) فيك في ذمة ا  كرسكلو"
الذمة بمعنى الذات كالنفس ألنيا تطمؽ عمى العيد كاألماف كمحميما الػذات كالػنفسس 

يقػكؿ ابػف فارس:"الػذاؿ كالمػيـ فػي المضػاعؼ أصػؿ كاحػد  (ْ) فسمي محميا باسميا"

                                           
ك أسػػاس ُّٗ/صْك العػػيف جَِٓ/صُك القػػامكس المحػػيط جِٖٖ/صْلسػػاف العػػرب ج  (ُ)

ا ِٗٗ/صُُك تػػػػػػاج العػػػػػػركس جٖٔ/صُك م تػػػػػػار الصػػػػػػحاح جُٖٗ/صُالببل ػػػػػػة ج
 .ّّٔ/صِكجميرة المغة ج ٖٗ/صٖكتيذيب المغة جَُّاََّ

اكصػػحيح مسػػمـ ِٕٓ/ُّإِٗإِّ/ٔاكفػػتح البػػارمُٖ/ّالحػػديث فػػي سػػنف أبػػي داككد   (ِ)
اكتفسػػير ّٓ/ْعبيػػدة  اك ريػػب الحػػديث ألبػػيٖٓٗ/ِاكسػػنف ابػػف ماجػػةُْْ/ٗبشػػرح النػػككم

 .ُٖٔ/ِاكالنيايةّٕٓ ريب ما في الصحيحيف

اكمجمػػؿ ُِٔٗ/ٓاكالصػػحاحُّٔ/ُاكالتر يػػب الترىيػػبَُٖ/ِالحػػديث فػػي الجػػامع الصػػغير   (ّ)
 .ّْٓ/ِالمغة

 .ّّْتحريرالتنبيو  (ْ)
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َُِٕ 

يدؿ كمو عمى  بلؼ الحمد يقاؿ ذممػت فبلنػا أذمػو فيػك ذمػيـ كمػذمـك إذا كػاف  يػر 
فأمػػػػا العيػػػػد فإنػػػػو يسػػػػمى ذمامػػػػا ألف اإلنسػػػػاف يػػػػذـ عمػػػػى إضػػػػاعتو ََََحميػػػػد

(ُ)كأىؿ الذمة أىؿ العقد" َََََ
 

كباألمػػاف ك بالضػػماف أيضػػا )يسػػعى بػػذمتيـ أدنػػاىـ( ك تفسػػر الذمػػة بالعيػػد 
أم إذا أعطى أحد الجيش العدك أمانا جاز ذلؾ عمػى جميػع المسػمميف  سفسر باألماف

كلػػيس ليػػـ أف ي فػػركه كال أف ينقضػػكا عميػػو عيػػده اكمنػػو الحػػديث )ذمػػة المسػػمميف 
أىمنػػا كاحػػدة( كالحػػديث اآل ػػر فػػي دعػػان المسػػافر ) اقمبنػػا بذمػػة (  أم ارددنػػا إلػػى 

)ال يرقبػػػكف فػػػي مػػػؤمف إال كال ذمػػػة (كسػػػمي  -جػػػؿ كعػػػز-آمنػػػيفا كمنػػػو قػػػكؿ ا  
 (ِ) نسبة إلى الذمة بمعنى العيد كقكليـ: في ذمتي كذا أم في ضماني المعاىد ذميان 

كمػػف الفقيػػان مػػف يقػػكؿ ىػػي محػػؿ الضػػماف كالكجػػكب كمػػنيـ مػػف قػػاؿ ىػػي 
قػكؽ لػو كعميػو كاألكؿ معنى يصير بسببو اآلدمي عمػى ال صػكص أىػبل لكجػكب الح

 (ّ)ربت في ذمتو كذا :كيسمى محؿ التزاـ الذمة بيا في قكليـَىك التحقيؽ
 ككؿ  ما فسرت بو الذمة مف العيد كاألماف كالضماف متقارب

 
 : اٌزيغ

ريعػػا أم  مػػة كأصػػمو النمػػان  ذا أ رجػػت األرض المرىكنػػة ى قػػاؿ النسػػفي :"كا 

                                           
 .ّْٔا ّْٓ/ص ِمقاييس المغة ج  (ُ)

كالنيايػػة  ّْٓصِة ج/ك مقػػاييس المغػػِْ/صُك الفػػائؽ جَُِ/صُالمصػػباح المنيػػر ج  (ِ)
ك تفسػػػير ُُِكَُِ/صِك  ريػػػب الحػػػديث البػػػف قتيبػػػة جُٖٔ/ صِفػػػي  ريػػػب األرػػػر ج

 .َٓٓ ك ّٕٓ ك َُُ كٔٗ/صُ ريب ما في الصحيحيف الب ارم كمسمـ ج

ك تفسػير  ريػب مػا فػػي الصػحيحيف الب ػارم كمسػػمـ َّٕ/صُالمغػرب فػي ترتيػب المعػػرب ج  (ّ)
 .ُِٖ/صُك أنيس الفقيان جٔٗ/صُج
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 " . كالزيادة كالفعؿ مف حد ضرب كىذا بفتح الران
 ِٗٗطمبة الطمبة ص

 -بفػتح الػران- يشير النسفي في نصو إلى الداللة األصمية لكممػة )الريػع ( 
كىػػي  النمػػان كالزيػػادة كالمعنػػى المتطػػكر كىكالغمػػةاكجان فػػي ذلػػؾ قػػكؿ ابػػف فػػارس:" 

فػػاألكؿ س  الرجػػكع  :كاآل ػػرا  االرتفػػاع كالعمػػك:أحػػدىما  :الػػران كاليػػان كالعػػيف أصػػبلف
كيقاؿ إف .فاع مف األرض .... كمف الباب الريع كىك النمان كالزيادة الريع كىك االرت

نمت ككرر أكالدىػا كراعػت الحنطػة زكػت  :كأراعت اإلبؿا ريع الدركع فضكؿ أكماميا 
 (ُ).......كأما األصؿ اآل ر فالريع الرجكع إلى الشين" 

ٍيػػ ٍيعه.......الرَّ ػػٍت ككػػؿُّ زيػػادىةو رى ػػت الًحنطىػػةي زىكىػػٍت كنىمى ع بػػالفىٍتح فىٍضػػؿي كػػؿِّ كراعى
ٍيػًع العىجػيًف كالػدقيًؽ كالبىػٍزًر كنىحًكىػا كمنػو حػديثي عمػرى )أىٍمًمكػكا  شينو  عمى أصػمو كرى
ٍيعىٍيف( ىك مف الزيادًة كالنَّماًن عمى األصػؿ كأراعػت اإلبػؿي إذا كرػر  العىجيفى فإٌنو أحدي الرَّ

(ِ) أكالدىا
 

ألنامؿ قاؿ قػيس بػف ال طػيـ كالريع ريع الدرع أم فضؿ كمتيا عمى أطراؼ ا
: 

 (ّ) مضاعفة يغشى األنامؿ ريعيا              كأف قتيرييا عيكف الجنادب
كفػػي المعجػػـ الكسػػيط  الريػػع  : فضػػؿ كػػؿ شػػين كريػػع العجػػيف ك الػػدقيؽ ك 
يقاؿ ليس لو ريع مرجكع ك مة كفي االقتصػاد  :  الجػزن الػذم يؤديػو المسػتأجر إلػى 

                                           
 .ْٖٔك ْٕٔ/صِمقاييس المغة ج  (ُ)

ك أسػػػاس الببل ػػػة ُُٓكُُْ/صّك تيػػػذيب المغػػػة جُّٖكُّٕ/صُِتػػػاج العػػػركس ج  (ِ)
ك ِْٖ/صُك المصػػػباح المنيػػػر جّٕٓ/صُك المغػػػرب فػػػي ترتيػػػب المعػػػرب جِّٔ/صُج

 .ُُُ/صُك م تار الصحاح جُّٖإُّ/صٖلساف العرب ج

لمحكػػػػـ كالمحػػػػيط األعظػػػػـ ك اِّْ/صِالعػػػػيف جِٖٗ/صِالنيايػػػػة فػػػػي  ريػػػػب األرػػػػر ج  (ّ)
 .ِِْك ُِْ/صِج
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(ُ) استغبلؿ قكاىا الطبيعية التي ال تقبؿ اليبلؾ المالؾ مف  مة األرض مقابؿ
 

 : اٌزواج
قػػاؿ النسػػفي :" الزكػػاة ىػػي النمػػان يقػػاؿ: زكػػى الػػزرع يزكػػك أم نمػػا ا كىػػي 
الطيػػارة أيضػػا كسػػميت الزكػػاة زكػػاة ألنػػو يزكػػك بيػػا المػػاؿ بالبركػػة كيطيػػر بيػػا المػػرن 

 ُٗطمبة الطمبة ص      .بالمغفرة " 
المغكم األصمي كىك النمان كالريع مػف زكػا يزكػك  ذكر النسفي الزكاة بمعناىا

كيػػة أم طيبػػة سػػمينة ككػػؿ شػػئ يػػزداد كينمػػك فيػػك يزكػػك ذكػػان ز زكػػان كزيكػػكان كأرض 
 ذ مف أمكاليـ صدقة تطيرىـ كتزكييـ تعالى:  )- قاؿ   (ِ)اكزكاة الماؿ تطييره 

  (ّ) بيا(
تيػا المغكيػة كىػي ككما رأينا النسفي قد حد الداللػة األصػمية لمزكػاة بػذكر دالل

النمان كالزيادة كالطيارةا رػـ عمػؿ عمميػة النقػؿ الػداللي بالسػببية ا كذلػؾ ألف الزكػاة 
فػػي األمػػكاؿ ليػػدفع إلػػي  --كرسػػكلو  -تعػػالى- شػػرعان ىػػي القػػدر الػػذم فرضػػو 

كفي ىػذا القػدر الػذم يػدفع كزكػاة  إنقػاص لممػاؿ تبعػان  (ْ) الفقران كالمساكيف كسكاىـ
أف ىػػذا الػنقص سػػبب فػػي الزيػػادة  -كمػا عمػػؿ النسػػفي-لكػػف الحػػؽ  لمحقيقػة الماديػػة
كمػا أف المزكػي  (ٓ) فيػك ي مفػو(ين تعالى :) كما أنفقتـ مف ش  كنمك الماؿ قاؿ 

 يطير بزكاتو بمغفرة ذنكبو. 
كقيؿ ظػاىر انتقػاؿ داللػة "الزكػاة "كانصػرافيا إلػى معنػى الفػرض اإلسػبلمي اتسػمية 

                                           
 .ّٖٔ/صُالمعجـ الكسيط ج  (ُ)

 .لساف العرب كجميرة المغة ) زكا(  (ِ)

 .َُّسكرةالتكبة مف األية:   (ّ)

 .ْٖ/  ُا ك ريب الحديث ُٗص  ُينظر :طمبة الطمبة حاشية رقـ   (ْ)

 .ّٗ: سكرة سبأ  مف األية  (ٓ)



 

  

 

 
 د / آماؿ البدرم السيد سالماف     حات الفقيية عمى ألفاظ كتب الحنفيةاالصبلالتطكر الداللي في طمبة الطمبة في 

 

ُِّٕ 

رماره ككررة ريعو كالبركة فيوبالنتيجة التي تؤدم إلييا كى  (ُ) ي تنمية الماؿ كا 
 : اٌسفاح

 قاؿ النسفي :"كؿ نكػاح لػـ يحضػره أربعػة فيػك سػفاح أم زنػا قػاؿ ا  تعػالى
أم  يػػر زنػػاة كقػػد سػػافح مسػػافحة كسػػفاحا إذا زنػػى كىػػك مػػف  (ِ)) يػػر مسػػافحيف ( 

مػى سفح يسفح سفاحا مف حد صنع أم صب سمي الزنػا سػفاحا ألنػو صػب المػان ع
 ُِّطمبة الطمبة ص      كجو التضييع"

يشػػير النسػػفي فػػي نصػػو إلػػى أف الداللػػة األصػػمية لمسػػفاح ىػػي الصػػبارـ تطػػكر  
ألنػو صػب المػان عمػى سفكػؿ نكػاح لػـ يحضػره أربعػة فيػك سػفاح أم زنػا سلمداللة عمى الزنػا 
ن يقػػكؿ ابػف فػػارس:" السػيف كالفػػان كالحػان أصػؿ كاحػػد يػدؿ عمػػى إراقػة شػػي كجػو التضػييع.

كالسػػفاح صػػب المػػان بػػبل عقػػد نكػػاح فيػػك  وايقػػاؿ سػػفح الػػدـ إذا صػػبو كسػػفح الػػدـ ىراقػػ
كالسفاح رجؿ مف رؤسان العرب سفح المان في  ػزكة  زاىػا فسػمى  كالشين يسفح ضياعان 

 (ّ) سفاحا"
 سػمي سػفاحان  اكقيؿ أيضان:السفاح الزنا مأ كذ مف سفحت المان إذا صػببتو 

أك ألف المان يصب ضػائعا كفػي النكػاح  ااحت ذلؾألنو صب لممان مف  ير حرمة أب
 (ْ). نية عف السفاح

ػو  ػبَّو كسىػفىٍحت دىمى نىػع أىراقىػو  كصى ـى كمى كجان أيضان في كتػب المغػة:  كسىػفىحى الػدَّ
ةي : الزِّنىػا كالفيجػكر  ٍقتػو ..... كالتَّسىػافيح كالسِّػفىاح كالميسىػافىحى سىفىٍكتو كسىػفىٍحت المػانى أىىرى

ػػػٌب  كفػػػي الًمٍصػػػباح ة الميزانىػػػاة ألىٌف المػػػانى ييصى ػػػافىحى ضػػػائعان انتيػػػى كفػػػي التٍَّنزيػػػؿ: الميسى
                                           

 .ِٓ/ُيث البف قتيبة ا ك ريب الحد ٓٗحمية الفقيان ص  (ُ)

 .َٓكسكرة المائدة مف اآلية ا   ِْسكرة النسان مف اآلية   (ِ)

 .ُٖ/صّمقاييس المغة ج  (ّ)

ك المصػباح ُّٕ/صِك النياية في  ريب األرر جّْٖ/صُ ريب الحديث البف الجكزم ج  (ْ)
 .ِٕٗ/صُك أساس الببل ة جُِٔ/صُك م تار الصحاح جِٖٕ/صُالمنير ج
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ٍيرى ميسىاًفًحيفى  ( ) مٍُّحًصًنيفى  ى
ػبِّ تقػكؿ سػافىٍحتيو   (ُ) قاؿ الزٌَّجاج: كأىصؿي ذالؾ مف الصَّ

ػػػؿو عمػػػى ال ـى امػػػرأىةه مػػػع رىجي ػػػكًر مػػػف  يػػػر تىػػػٍزكيجو ميسػػػافىحةن كًسػػػفاحان كىػػػك أىف تيًقػػػي فيجي
حً  ٍقػدو كأىٌنػو بمنزلػًة المػاًن المىسػفكح يحو صى ٍيػًر عى ... كسيمِّيى الزِّنا ًسفاحان ألىٌنو كػاف عػف  ى

ٍرمػةي ًنكىػاحو كال : كقاؿ  يريه . اٌلذم ال يىٍحًبسو شىٍينه  سيمِّيى الزَّنىا ًسفاحان ألىنو ليس رىَـّ حي
ٍنيىتػو أىم دىفىقىيىػا  ٍقدي تىٍزًكيجو ككؿُّ كاحد منيما سىفىح مى ػٍت دىٍفقىيىػا عى ػةو أىباحى ٍرمى ككػاف . بػبل حي

ٍرأىةى قاؿ طىبى الرَّجؿي المى  َسػاًفحيني :فًإذا أىرادى الزِّنا قاؿ ا أىٍنًكحيني  :أىىؿي الجاىمٌية ًإذا  ى
(ِ) 

كعميػػػو فسػػػمى الزنػػػا سػػػفاحان إلباحػػػة الػػػزانييف مػػػا أمػػػرا بتحصػػػينو كمنعػػػو ا 
ر االنتقاؿ الداللي ىنا ىك عبلقة كمبر  (ّ) المصبكب كتصييرىما لواكالمان المسفكح س

 (ْ) .المشابية 
 : اٌشغار

مػػف قكلػػؾ :شػػا رتو شػػغارنا -بكسػػر الشػػيف  -قػػاؿ النسػػفي :" نكػػاح الشػػغار
 ابنتو أك أ تػي عمػى أف يزكجنػي أ تػوكمشا رة أم زكجتو ابنتي عمى أف يزكجني ا

 سػػمي بػػو ألف كػػؿ (ٓ) أك أمػػي عمػػى أف يزكجنػػي أمػػو عمػػى أف يكػػكف البضػػع بالبضػػع
كاحد منيما يشغر أم يرفع الرجػؿ لمػكطن مػف قػكليـ: شػغر الكمػب مػف حػد صػنع إذا 
رفع رجمو ليبكؿ ا كقيؿ ىك مأ كذ مف قكليـ: بمدة شػا رة أم  اليػة عػف األنػيس س 

                                           
 .  َٓكسكرة المائدة مف اآلية  ا ِْان مف اآلية سكرة النس  (ُ)

ك ِّٓ/صُك جميػرة المغػة جُٖٗ/صْك تيذيب المغة جْٕٔكْٕٓ/صٔتاج العركس ج  (ِ)
 .ِّْ/صُك المعجـ الكسيط جْٖٓ/صِك لساف العرب جِٖٕ/صُالمصباح المنير ج

 .ْٓ/ُالمفظ المستغرب   (ّ)

 .ُِٕتراث المعاجـ الفقيية ص  (ْ)

المباضعة كىي المباشرة كالبضع منيا بمعنى الجماع كقػد كنػى بيػا عػف الفػرج فػي البضع مف   (ٓ)
 .ُّٕص ٖقكليـ :ممؾ فبل ف يضع فبلنة إذا عقد ليا.ينظر : طمبة الطمبة حاشية رقـ 
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سػػمي بػػو ل مػػكه عػػف الصػػداؽ كشػػغر الكمػػب إذا رفػػع رجمػػو لمبػػكؿ ك ػػبل مكػػاف رجمػػو 
                                                                                                                                                                             ُّٕطمبة الطمبة ص        عنيا"   

الشغار مصدر شا ره: اسـ لضرب مف أنكحة الجاىمية كىك أف يزكجو ابنتو 
آ ػرل كصػداؽ أحػداىما بيٍضػع األ ػرل كقػد أبطمػو أك أ تو أك كليتو عمػى أف يزكجػو 

 .اإلسبلـ 
:ى كىػػك أف يزكجػػو حريمتػػو عمػػى أف يزكجػػو  أك ىػػك أف بشػػا ر الرجػػؿي الرجػػؿى

ىذا ىك المعنى االصػطبلحي لمفظػة )الشػغار( كمػا  (ُ)اآل ر حريمتو كال مير إال ىذا 
ب إذ رفػع بينو النسفي رـ عمد إلي بياف أصؿ الشغر فذكر أنو مف قكليـ: شػغر الكمػ

 (ِ) .إحدل رجميو ليبكؿ
كمرؿ ذلؾ ذكر ابػف قتيبػة حيػث قػاؿ:" كأصػؿ الشػغر لمكمػب .... فكنػى بػذلؾ 

كفػػي التكنيػػة عػػف ىػػذا  (ّ) عػػف النكػػاح إذا كػػاف عمػػى ىػػذا الكجػػو كجعػػؿ لػػو عممػػان"
األسمكب في النكاح بيذه المفظة التي تحمؿ داللة سيئة ما يدؿ عمىكراىتيـ كنفػكرىـ 

 (ْ) مف الزكاجمف ىذا النكع 
ىذا كقد أشار النسفي إلى أف أصؿ الشغار قد يككف مف قكليـ :بمدة شا رة 
أم  الية مف األنيساكأف ىذا النكع مف الػزكاج سػمي بػو ل مػكه مػف الصػداؽ يقػكؿ 

... كمػف قػكليـ: ا ػرجتيـالزم شرم في ذلؾ أيضان :"شغرت بنػي فػبلف مػف البمػد إذا 
بأ تييمػػا فقػػد أ ػػرج كػػؿ كاحػػد منيمػػا أ تػػو إلػػى  تفرقػػكا شػػغر بغػػر ألنيػػـ إذا تبػػادال

                                           
 .ّّٕ/ ّينظر متف المغة  (ُ)

 .ْْٔ/ ُينظر المغرب   (ِ)

 .َِٕ/ ُينظر  ريب الحديث   (ّ)

 .َِٓلنظر كالتطبيؽ د/ أحمد الكراعيف ص ينظر عمـ الداللة بيف ا  (ْ)
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 (ُ)صاحبو كفارؽ بيا إليو." 
اإل راج بعامة رـ ت صػص بالكمػب عنػدما يرفػع رجمػو كي ػرج  "الشغار"ف أفك

نزاؿ ا رػـ دؿ عمػى ذلػؾ الػزكاج  بكلو ا رـ كنى بو عف النكاح لما فيو مف رفع رجؿ كا 
بدكف مير كحمؿ في رنايا ذلؾ داللة الذم ال يكمؼ الرجؿ إال رفع رجمو كاإلنزاؿ ألنو 

 (ِ) اإل راج لمبكؿ أك المنى أك األ ت .
 :اٌصفمح  

قاؿ النسفي:" كالصفؽ الضرب باليد مف حد ضرب ككانكا يضربكف اليد عمى 
    ُّٔطمبة الطمبة ص      اليد في العقكد كالعيكد" 

كقػػاؿ فػػي مكضػػع آ ر:"كصػػفقتاف فػػي صػػفقة ىمػػا عقػػداف فػػي عقػػد كأصػػمو 
 مكف كذلؾ في العقكد كالعيكد "   اليد عمى اليد مف باب ضرب ككانكا يفع ضرب

 ِّٗطمبة الطمبة ص
يشير النسفي في نصيو إلى أف الصفقة التي تستعمؿ في العقػد كالعيػد ىػي 
في األصؿ ضرب اليد عمى اليد كجان في ذلؾ"الصفقة ضرب اليد عمى اليد فػي البيػع 

"البيػع -رضػي ا  عنيمػا  -سو كقكؿ ابػف عمػركالبيعة رـ جعمت عبارة عف العقد نف
(ّ) صفقة أك  يار "أم بيع بات أك بيع ب يار".

 

ك األصؿ فػي الصػفقة أنيػـ اكقيؿ أيضان:"الصفؽ في األسكاؽ عقد الصفقات 
كانكا يضربكف باليد عمى اليد عند عقد البيع عبلمة لتماـ البيع رـ استعممت الصفقة 

كتكػكف الصػفقة لمبػائع  :قػاؿ األزىػرم "ي صػفقة يمينػؾبارؾ ا  لؾ ف" في العقد فقيؿ

                                           
 .ُٕ/ ُينظر الفائؽ   (ُ)

 .َِٔ/ َِٓينظر عمـ الداللة د/ أحمد الكراعيف ص   (ِ)

ك تيػذيب ِِّ/صُك المطمػع عمػى أبػكاب المقنػع جْٕٔ/صُالمغرب في ترتيػب المعػرب ج  (ّ)
 .ُٖٔ/صّاألسمان ج



 

  

 

 
 د / آماؿ البدرم السيد سالماف     حات الفقيية عمى ألفاظ كتب الحنفيةاالصبلالتطكر الداللي في طمبة الطمبة في 

 

ُِٕٕ 

ف لـ يقػع تصػفيؽ كتكػكف الصػفقة ك كالمشترم ا رـ استمرت التسمية بالصفقة لذلؾ  ا 
 (ُ) لمبائع كالمشترم"

كالعقػد  . كجان في معاجـ المغة: الصفقة ضرب اليد عند البيع عبلمة إنفػاذه
نمػا قيػؿ س صػفقة يػده عيػده ك أعطػاه اصػفقة رابحػة أك  اسػرة :كيقاؿ . ك البيعة  كا 

كيقاؿ إنػو لمبػارؾ الصػفقة أم  المبيعة صفقة ألنيـ كانكا إذا تبايعكا تصافقكا باأليدم
الصػفقة تكػكف لمبػائع ك ال يشترم شيئا إال ربح فيو كقد اشتريت اليـك صػفقة صػالحة 

كفي حديث أبي ىريرة ألياىـ الصفؽ باألسكاؽ أم التبايع كفػي الحػديث ا كالمشترم 
ىك أف يعطي الرجؿ عيده كميراقو رـ يقاتمػو  "ف أكبر الكبائر أف تقاتؿ أىؿ صفقتؾإ"

ألف المتعاىديف يضع أحدىما يده في يد اآل ر كما يفعػؿ المتبايعػاف كىػي المػرة مػف 
 (ِ)التصفيؽ باليديف 

فالتصفيؽ كاف جزنان مف السمكؾ العممي في التعاقػدات كالمعاىػدات ا فسػمي 
 (ّ)الشىن باسـ جزئو.

 :اٌغشياْ  
قاؿ النسفي:"الغشياف مف حد عمػـ يسػتعمؿ لممجامعػة كأصػمو لممجػين يقػاؿ 
مػػف يغػػش سػػدد السػػمطاف يقػػـ كيقعػػد أم مػػف يجػػئ أبػػكاب السػػبلطيف فقػػد يقػػـك عمػػى 
الباب كقد يقعػد عمػى البسػاط ............كفػي القػرآف فممػا تغشػاىا أم كطئيػا كفيػو 

 ميـ قيؿ معناه يأتييـ كقيؿ يغطييـ" يـك يغشاىـ العذاب مف فكقيـ كمف تحت أرج

                                           
ك المصػػباح المنيػػر ِّْا ِّّ/صُتفسػػير  ريػػب مػػا فػػي الصػػحيحيف الب ػػارم كمسػػمـ ج  (ُ)

 .ّّْ/صُج

ك َٖٗ/صِك جميػػػػرة المغػػػػة جِٖ/ِٔك تػػػػاج العػػػػركس ج  َُِ/صَُلسػػػػاف العػػػػرب ج  (ِ)
 .ُٕٓ/صُالمعجـ الكسيط ج

 .ُِٕينظر: تراث المعاجـ الفقيية د. الد فيمي ص   (ّ)
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  ُٕٓطمبة الطمبة ص
يشػػير النسػػفي فػػي نصػػو إلػػى أف المعنػػى األصػػمي لمغشػػياف ىػػك المجػػىن رػػـ 
اسػتعمؿ لممجامعػػة عمػػى سػػبيؿ الكنايػػة يقػػاؿ:  شػػيتو أ شػػاه مػػف بػػاب تعػػب أتيتػػو ك 
االسـ   الغشػياف   بالكسػر ك كنػي بػو عػف الجمػاع كمػا كنػي باإلتيػاف فقيػؿ  شػييا 
كتغشاىا ك الغشان:الغطان كزنا كمعنى اك ىك اسـ مف  شيت   الشين بالترقيؿ إذا 

 (ُ) الغطان أيضا -بالكسر   - طيتو كالغشاكة 
كيقاؿ:  ىًشيى   فيبلنان   يىٍغشاهي إذا  أىتاهي ك الغشياف إتياف الرجؿ المرأة كالفعػؿ 

غشاىا حممت حمبل  شي يغشى ك  شي المرأة  شيانا جامعيا كقكلو تعالى   فمما ت
 فيفا فمرت بو   كناية عف الجماع يقاؿ تغشى المرأة إذا عبلىا كتجمميػا مرمػو كقيػؿ 
لمقيامة  اشية ألنيا تجمؿ ال مؽ فتعميـ ابف األرير كفي حديث المسعى فإف النػاس 
 شكه أم ازدحمكا عميو ككرركا يقاؿ  شيو يغشاه  شيانا إذا جانه ك  شػاه تغشػية 

الشػػين إذا البسػػو ك  شػػي المػػرأة إذا جامعيػػا ....ك استغشػػى إذا  طػػاه ك  شػػي 
ػػػٍيبلى يىٍسػػػمىع كال يىػػػرىل  أىال حػػػيفى  :"كمنػػػو قكليػػػو تعػػػالى ابركبػػػو ك تغشػػػى إذا تغطػػػى كى

ٍينػػا "يىٍستىٍغشيػػكف ريػػابىييـ   نػػاًفًقيف قالػػت إذا أىٍ مىٍقنػػا األىٍبػػكابى كأىٍر ى قيػػؿى إفَّ طاًئفىػػةن مػػف المي
ديكرىنا عمى عىداكىًة محمدو السُّتيكرى كاٍستىٍغشىيٍ    -صمى ا  عميو كسمـ -نا ًريابىنا كرىنىٍينا صي

ـي بنػػا فنىزىلىػػت ىػػذه اآليىػػةي كق عىميكىػػا ً شػػاكىةن عمػػى : اٍستىٍغشىػػكا ًريػػابىيـ أىم  يػػؿكيػػؼى يىٍعمػػ جى
كقػٍكًليـ  كقيؿى ىك ًكنايىةه عف العىػٍدكً اكذلؾى ًعبارىةن عًف االٍمًتناًع ًمف اإلٍصغاًن  سأىٍسماًعًيـ

شىمَّرى ذىٍيمىو كأىٍلقىى رىٍكبىو 
(ِ) 

 : اإلغّاض
قػػاؿ النسػػػفي :"كاإل مػػػاض أصػػػمو تغمػػػيض العػػػيف فيػػػراد بػػػو ىاىنػػػا التجػػػكز 

                                           
 .ِٕٗ/صُك المطمع عمى أبكاب المقنع جْْٖ/صِالمصباح المنير ج  (ُ)

 .ُٖٔ/صّٗك تاج العركس جُِٕ/صُٓلساف العرب ج  (ِ)
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                              (ُ) : )كلستـ بي ذيو إال أف تغمضكا فيو(-تعالى-كالمساىمة قاؿ ا  
 ِّٕطمبة الطمبة ص

ح عمػػػػى اإل مػػػػاض أم المسػػػػاىمة كقػػػػاؿ فػػػػي مكضػػػػع آ ر:"مبنػػػػى الصػػػػم
 ِٓٗطمبة الطمبة ص  . سامحة مف تغميض العيف كىك ضميا "كالم

كىػػػك التجػػػكز كالمسػػػاىمة  -ذكػػػر النسػػػفي أف المعنػػػى الفقيػػػي لئل مػػػاض 
مػػأ كذ مػػف تغمػيض العػػيف كىػػك ضػػميا يقػكؿ ابػػف فػػارس"الغيف كالمػػيـ  -كالمسػامحة

 مػض عينػو كأ مضػيا كالضاد أصؿ صحيح يدؿ عمى تطػامف فػي الشػين كتػدا ؿ ك 
بمعنػى كىػك قيػػاس البػاب كيقػاؿ مػػا ذقػت  مضػػا مػف النػـك كال  ماضػػا أم كقػدر مػػا 
تغمض في العيف كيقاؿ أ مض لي فيما بعتني كأنؾ تريد الزيادة منو لردانتو كالحط 

 (ِ) مف رمنو كىك أيضا مف إ ماض العيف أم اتركو كأنؾ ال تراه
ضكا فيو أم تغمضكا عف عيب فيو كجان في اآلية التي أكردىا النسفي:"تغم

أم لستـ بي ذم ال بيث مف األمكاؿ ممف لكـ قبمو حؽ إال عمػى إ مػاض كمسػامحة 
فبل تؤدكا في حؽ ا  جؿ كتعالى ما ال ترضكف مرمو مف  رمائكـ كيقاؿ تغمضكا فيو 
أم تتر صكا كمنو قكؿ الناس لمبائع أ مض ك مػض أم ال تسػتقص ككػف كأنػؾ لػـ 

 (ّ) تبصر"
أيضػػان:"الغمض النػػـك العػػارض ك مػػض عينػػو كأ مضػػيا كضػػع إحػػدل  كقيػػؿ

جفنتيو عمى األ رل أك أطبؽ أجفانو رـ يستعار لمتغافؿ كالتساىؿ ....... كجػان فػي 
المغرب  " كمػف المجػاز   أ مػض عنػو   إذا أ ضػى عنػو كتغافػؿ كمنػو قكلػو مبنػى 

                                           
 .البقرة مف سكرة   ِٕٔمف اآلية      (ُ)

 .ّٓٗآّٗ/صْمقاييس المغة ج  (ِ)

 .ُّٗ/صُك التبياف في تفسير  ريب القرآف جُُٔ/صُ ريب القرآف ج  (ّ)
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(ُ) الصمح عمى الحط كاإل ماض يعني التسامح"
 

 ماضػػػا كال  ماضػػػا كال  مضػػػا بالضػػػـ كال تغميضػػػا كال يقػػػاؿ مػػػا اكتحمػػػت 
تغماضا أم ما نمت .......ك  مض عنػو تجػاكز..... كأ مضػت عنػو كأ ضػيت إذا 
تغافمت عنو ك أ مض في السمعة اسػتحط مػف رمنيػا لردانتيػا كقػد يكػكف التغمػيض 
........ قاؿ ابف األرير يقاؿ أ مػض فػي البيػع يغمػض إذا اسػتزاده مػف  مف  ير نـك

لمبيع لردانتو كاستحطو مف الرمف فكافقو عميو .........كفي الحديث) لـ يأ ػذه إال ا
عمػػى إ مػػاض( اإل مػػاض المسػػامحة كالمسػػاىمة ك  مضػػت عػػف فػػبلف إذا تسػػاىمت 

 (ِ) عميو في بيع أك شران
 : ةه اٌزهٓ

قاؿ النسفي:"فؾ الرىف: ت ميصو مػف حػد د ػؿ.... كأصػمو اإلزالػة كمنػو فػؾ 
 ػػاؿ كفػػؾ اليػػد مػػف المفصػػؿ كقػػد انفكػػت يػػده إذا زالػػت مػػف المفصػػؿ الرقبػػة كفػػؾ ال م

 ِٗٗطمبة الطمبة ص   كانفكت رقبتو أم زاؿ رقيا       
ذكػػر النسػػفي فػػي نصػػو السػػابؽ الداللػػة الفقييػػة لمصػػطمح "فػػؾ الرىف"كىػػي 

 ت ميصو مف  مؽ الرىف كأصمو مف اإلزالة .كقد جان في ذلؾ عدة أقكاؿ أ رل:
ؾ  تفػػتح كانفػػراج يقػػكؿ ابػػف فػػارس: "الفػػان كالكػػاؼ أصػػؿ أكليػػا :أف أصػػؿ الفػػ 

صحيح يدؿ عمى تفتح كانفراج مف ذلؾ فكاؾ الرىف كىك فتحو مف االنغبلؽ 
  (ّ)....... كسقط فبلف كانفكت قدمو أم انفرجت" 

طبلؽ كالفػتح صؿ الفؾ اإلأطبلؽ كالفتح كقيؿ في ذلؾ:" رانييا: أف أصؿ الفؾ اإل

                                           
كالزاىػػػػر فػػػػي  ريػػػػب ألفػػػػاظ الشػػػػافعي  ّٔٔا ّٓٔ/صُالمفػػػػردات فػػػػي  ريػػػػب القػػػػرآف ج  (ُ)

 .ُُْ/صِك المغرب في ترتيب المعرب جْْٓ/صِر جك المصباح المنئُٓ/صُج

 .ْٕٔأْٔ/صُٖكينظر تاج العركس جُٗٗ/صٕلساف العرب ج  (ِ)

 .ّّْ/صْمقاييس المغة ج  (ّ)
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كمنػو فػؾ ال م ػاؿ كالسػكار تفػريج طرفييمػا  اوطمقتو فقػد فككتػأككؿ شين 
ػػػمىو مػػػف األىٍسػػػًر  ػػػو كفىصى مَّصى حتػػػى ينفرجػػػا كمػػػف المىجػػػاز فىػػػؾَّ األىًسػػػيرى ...... ى

...كمف المىجاًز فىؾَّ الرَّقىبىةى يىفيكُّيا فىكِّا أىٍعتىقىيا ...." 
(ُ) 
ػو كفىػؾُّ رالريا: أف أصؿ الفؾ التٍَّفًريجي قيؿ "أىٍصؿي الفىؾِّ التٍَّفػًريجي ففىػ ؾُّ الػرٍَّىًف تىٍ ًميصي

 (ِ) الرَّقىبىًة ًعٍتقييا
رابعيا: أف أصؿ الفؾ الفصػؿ بػيف الشػيئيف كت مػيص بعضػيما مػف بعػض "يقػاؿ 
فككت الشين  مصتو ككؿ مشتبكيف فصمتيما فقػد فككتيمػا ..........كفػؾ 
الرىف يفكو فكا ك افتكو بمعنػى  مصػو ....ك فػؾ يػده فكػا إذا أزاؿ المفصػؿ 

ؿ أصابو فكؾ ......ك فؾ الرقبة ت ميصيا مف إسػار الػرؽ ك فػؾ الػرىف يقا
ك فكاكو ك ًفكاكو ت ميصو مف  مؽ الرىف ....ككؿ شين أطمقتو فقد فككتو 

 ......ك فؾ الرقبة يفكيا فكا أعتقيا
الفصؿ بيف الشيئيف كت ميص بعضيما مف بعض ك فؾ األسير :كأصؿ الفؾ 

)عكدكا المػريض ك فكػكا العػاني( أم أطمقػكا :يث ....فصمو مف األسر .....كفي الحد
فؾ   الشػين فكػا فصػؿ أجػزانه   .كيجكز أف يريد بو العتؽ كفؾ يده فتحيا  ااألسير

......كيقاؿ فؾ األسير كفؾ رقبتو أطمقو كحرره كفؾ الػرىف  مصػو مػف يػد المػرتيف" 
(ّ) 

لتػػػو كىكػػذا نبلحػػػظ أف األصػػػكؿ المػػػذككرة متقاربةاكاسػػػتعماؿ فػػػؾ الػػػرىف بدال 
                                           

ك  ريب الحديث ِِّ/صُك الزاىر في  ريب ألفاظ الشافعي جِٖٗ/صِٕتاج العركس ج  (ُ)
 .َٕٔ/صُلم طابي ج

ك  ريب الحديث ِِّ/صُب ألفاظ الشافعي جك الزاىر في  ريِٖٗ/صِٕتاج العركس ج  (ِ)
 .َٕٔ/صُلم طابي ج

ك المصػػػػباح ٔٔٔ/صٔك المحكػػػػـ كالمحػػػػيط األعظػػػػـ جْْٕٕٓٔ/ص اَُلسػػػػاف العػػػػرب ج  (ّ)
 .ْٔٔ/صّكالنياية في  ريب األرر جُِّ/صُك م تار الصحاح جْٕٗ/صِالمنير ج
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 .الفقيية مجازان 
 :اٌمزتاْ  

قاؿ النسفي:" إذا قاؿ: كا  ال أقرب فبلنة فيك مؤؿ سألف القرباف بكسر القاؼ مػف 
قػػاؿ ا  تعػػالى : )كال  َحػػد عمػػـ صػػار اسػػما لممجامعػػة لغمبػػة االسػػتعماؿ فييػػا عرفػػا كشػػرعا

كقػاؿ (ِ) (ربػكا الزنػااؿ ا  تعالى) كال تقكأصمو :مقاربة الشينس ق (ُ) تقربكىف حتى يطيرف (
 كقػػػػػػػػػػػػاؿ :)كال تقربػػػػػػػػػػػػكا مػػػػػػػػػػػػاؿ اليتػػػػػػػػػػػػيـ إال بػػػػػػػػػػػػالتي  (ّ) :)كال تقربػػػػػػػػػػػػكا الفػػػػػػػػػػػػكاحش(

 ُٕٓالطمبة ص طمبة      " (ْ) ىي أحسف(
بكسػػر القػػاؼ مػػف حػػد  -ذكػػر النسػػفي أف المعنػػى العرفػػي كالشػػرعي لمقربػػاف 

حتػػى :المجامعػػة لغمبػػة االسػػتعماؿ مسػػتدالن بقػػكؿ ا  تعػػالى : )كال تقربػػكىف  -عمػػـ
فارس أف القاؼ كالران  ذكر ابف َيطيرف ( رـ ذكر أصؿ المعنى كىك مقاربة الشين

كقػػرب الشػػين :دنػػا منػػوا .....كقػػرب  َكالبػػان أصػػؿ صػػحيح يػػدؿ عمػػى  ػػبلؼ البعػػد
 (ٓ) َالمرأة قربانا : شيياا أك جامعيا

كجان فػي الكميػات: ) قػرب (  قػد يجػين مػف بػاب عمػـ  فمعنػاه دنػا فيتعػدل 
نو القرباف بالكسر كىك الدنك رـ استعير لممجامعة كقد يجين مػف بػاب بغير صمة كم

حسػػف فػػبل يتعػػدل إال بمػػف بمعنػػى إلػػى كقربػػت منػػؾ أقػػرب قربػػا كمػػا قربػػت كال أقربػػؾ 

                                           
 .البقرة مف سكرة ِِّمف أآلية     (ُ)

 .إلسرانا مف سكرة  ِّمف أآلية    (ِ)

 .األنعاـ مف سكرة  ُُٓمف أآلية    (ّ)

 .مف سكرة اإلسران ّْاألنعاـاكمف اآلية  مف سكرة  ُِٓمف أآلية     (ْ)

  ْٗٗ/صُك أسػػاس الببل ػػة َُٗ/صٗتيػػذيب المغػػة ج ينظػػر:ك َٖ/صٓمقػػاييس المغػػة ج  (ٓ)
 ك التبيػاف فػي تفسػير  ريػبِّ/صْك النيايػة فػي  ريػب األرػر جْٔٔ/صُلساف العػرب ج

 .َِٓ/صِك إكماؿ اإلعبلـ بترميث الكبلـ جٖٕٓ/صُك التعاريؼ جَُٔ/صُالقرآف ج
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 (ُ) َقربانا
 -مف باب تعب ك في لغة مف بػاب قتػؿ -كذكر الفيكمي: قربت األمر أقربو 

) كال تقربكا الزنػا (   ك مػف الرػاني: فعمتو أك دانيتو كمف األكؿ : -بالكسر  -قربانا 
 (ِ)  ال تقرب الحمى أم ال تدف منو كقربكا المان طمبكه

 : اٌمزاف
كػاف يصػبح جنبػا  -رضػي ا  عنيػا  -قاؿ النسفي :" كفي حديث أـ سممة 

مػػف قػػراؼ أم جمػػاع كقػػد قػػارؼ قرافػػا كمقارفػػة أم جػػامع كباشػػر ا كمػػا يقػػاؿ  ػػالؼ 
ؼ كىػك القشػرا كالقرفػة القشػرة كالمقارفػة مػس الجمػد  بلفا كم الفة ا كىك مف القػر 

   َُِطمبة الطمبة ص     الجمد كالمباشرة ".   
يشير النسفي في نصو إلى أف الداللة األصمية لمقرؼ:القشػر اكاسػتعمؿ فػي 
الداللة عمى الجماع يقكؿ ابػف فػارس:" القػاؼ كالػران كالفػان أصػؿ صػحيح يػدؿ عمػى 

كقػارؼ .....صػؿ ذلػؾ القػرؼ كىػك كػؿ قشػرأكادراعػو ك م الطة الشين كااللتباس بػو 
 (ّ) فبلف ال طيئة  الطيا كقارؼ امرأتو جامعيا ألف كؿ كاحد منيما لباس صاحبو"

ك قػرؼ الشػين  مطػو ك المقارفػة ك ...... كقيؿ أيضان "كأصؿ القرؼ القشر 
القراؼ الم الطة كاالسـ القرؼ ك قػارؼ فػبلف ال طيئػة أم  الطيػا ك قػارؼ الشػين 

كال تكػػػكف المقارفػػػة إال فػػػي األشػػػيان الدنيػػػة القػػػراؼ الجمػػػاع ك قػػػارؼ امرأتػػػو  ادانػػػاه
صػمى ا  عميػو كسػمـ    - جامعيا .....كفي حديث عائشة جان رجؿ إلػى رسػكؿ ا 

 (ْ) فقاؿ إني رجؿ مقراؼ لمذنكب أم كرير المباشرة ليا"

                                           
 .ِّٕ/صُكتاب الكميات ج  (ُ)

 .ْٔٗ/صِالمصباح المنير ج  (ِ)

 .ٕٓإْإّ/صٓمقاييس المغة ج  (ّ)

 .ِٔٓ/صِْك تاج العركس جُِٖاَِٖ/صٗلساف العرب ج  (ْ)
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يصػبح   كقاؿ أبك عبيد في حديث عائشة كاف النبػي  صػمى ا  عميػو كسػمـ
جنبا في شير رمضاف مف قراؼ مف  ير احتبلـ رـ يصـك القراؼ ىينا الجماع ككػؿ 
شين  الطتو ككاقعتو فقد قارفتو كمنػو قكلػو لعائشػة حػيف تكمػـ فييػا أىػؿ اإلفػؾ إف 
كنت قارفت ذنبا فتكبي إلى ا  كمنو الحديث المرفكع أف رجبل شكى إليو كبان بأرض 

رؼ التمؼ يعني ما ي الطيا مف الكبػان كالتمػؼ اليػبلؾ فقاؿ تحكلكا عنيا فإف مف الق
 (ُ) يقكؿ إذا قارفتـ الكبان كاف منو التمؼ

كمنو الحديث في دفف أـ كمرـك )مف كاف منكـ لـ يقارؼ أىمو الميمة فميػد ؿ 
قبرىا (كمنو حديث عبدا  بف حذافة قالت لو أمو)أمنت أف تككف أمػؾ قارفػت بعػض 

 (ِ)ككؿ ىذا مرجعو إلى المقاربة كالمداناة  ارادت الزناأ (ما يقارؼ أىؿ الجاىمية
 : اٌىالٌح

قاؿ النسفي :" الكبللة مصػدر الكػؿ كىػك الػذم ال كلػد لػو كال كالػد لػو بػؿ لػو 
    إ كة كأ كات مف قكلؾ تكمؿ بو الشين أم أحاط بو "     

 ّّٖطمبة الطمبة ص       
الػذم ال كلػد لػو كال كالػد لػو بدأ النسفي بذكر المعنى الفقيي ) لمكبللة( كىك 

. رػػـ ذكػػر الداللػػة األصػػمية لمكبللػػة كأنيػػا مػػف قكلػػؾ تكمػػؿ بػػو (ّ) بػػؿ لػػو إ ػػكة كأ ػػكات
الشػػين أم:أحػػاط بػػوا فيػػي بمعنػػى اإلحاطػػة جػػان فػػي المسػػاف: " تكممػػو النسػػب أم : 
تطرفو كأنو أ ذ طرفيو مف جية الكلد كالكالػد كلػيس لػو منيمػا أحػد... كقيػؿ الكبللػة 

 (ْ) ابة ما  بل الكالد كالكلد ا سمكا كبللة الستدارتيـ بنسػب الميػت األضػرب "مف القر 

                                           
 .ِّّ/صْ ريب الحديث البف سبلـ ج  (ُ)

 .ْٔ/صْية في  ريب األرر جالنيا  (ِ)

 .ُِّينظر المغرب   (ّ)

 .(كمؿ ) ينظر المساف  (ْ)
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كقيػػؿ كػػؿ مػػا احتػػؼ بالشػػين مػػف  (ُ) : تكممػػو النسػػب أم أحػػاط بػػويقػػكؿ أبػػك عبيػػدة
 (ِ) جكانبو فيك إكميؿ كبو سميت )أم: الكبللة( ألف الكارث يحيطكف بو مف جكانبو

ؿ الذم يحيط بالشئ مف جكانبو ا فالداللة األصمية ىي اإلحاطة ا مف اإلكمي
كالداللة الفقيية مرتبطة بالميراث كىك أف يمكت الرجؿ كال يدع  كالدان كال كلػدان يررانػو 

كما  -عمي اعتبار ككنيا مصدران  (ّ) ا كنقمت الكممة إلي تمؾ الداللة لعبلقة المتشابو
الكالػد كالكلػدا أك أف المفظ عمت داللتػو فتطمػؽ الكبللػة عمػى مػا  ػبل  -ذكر النسفي 

 قػػؿ  كالمػػكًرث كالػػكارثا كعمػػى القرابػػة مػػف  يػػر جيػػة الكالػػد كالكلػػد فمػػف األكؿ 
يفيتكـ في الكبللة

كمف الراني ما ركل ابف جابر قاؿ ) إني رجؿ ليس يررنػي إال  (ْ) 
 (ٓ) الكبللة( كمف الرالث قكليـ : ما كرث المجد عف كبللة

 : االستٕجاء
طمػػب طيػػارة القبػػؿ كالػػدبر ممػػا ي ػػرج مػػف الػػبطف قػػاؿ النسػػفي :"كاالسػػتنجان 

ككػاف الرجػؿ إذا  اأصمو مف النجكة كىي االرتفاع مػف األرض......ك بالتراب أك المان 
أراد قضػػان الحاجػػة تسػػتر بنجػػكة فقػػالكا: ذىػػب ينجػػك ......رػػـ سػػمي الحػػدث نجػػكنا 

                                                                      َٕطمبة الطمبة ص      كاشتؽ منو استنجى إذا مسح مكضعو أك  سمو". 
ذكر النسفي الداللة الفقيية لمصطمح االستنجان رـ أشار إلى أف أصػمو مػف 
النجكة كىػي االرتفػاع مػف األرض يقػكؿ ابػف قتيبػة :" االسػتنجان التمسػح باألحجػارا 

أراد قضان حاجتو تستر  كأصمو مف النجكل كىك االرتفاع مف األرض ككاف الرجؿ إذا

                                           
 .ِِٔ/ ُينظر  ريب الحديث   (ُ)

 .ّّ/ ْالنياية   (ِ)

 .ِِِالسابؽ كعمـ الداللة د/ أحمد نعيـ   (ّ)

 .ُٕٔسكرة النسان مف األية:   (ْ)

 .ُِّ/  ِينظر المغرب   (ٓ)
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بنجكة ... رـ سمى الحدث نجكان كاشتؽ منو قد استنجى إذا مسح مكضعو أك  سمو( 
(ُ) 

كىكذا يككف النسفي قد عمد إلى بياف الداللة األصمية لمفظة االستنجان عف 
طريؽ االشتقاؽ رـ بيف عممية النقؿ الداللي الذم أصابيا عف طريػؽ المجػاز لعبلقػة 

(ِ)رتباط قضان الحاجة كالنجك كالحدث بالتستر بنجكة مكانية كذلؾ ال 
 

كقػػد ذكػػر الزم شػػرم أف اإلنجػػان كاالسػػتنجان كاالجتنػػان مػػف نجػػا الشػػجرة ..ىػػذا 
فجعػػؿ االسػػتنجان  (ّ)كأنجاىػػا كاسػػتنجاىا إذا قطعيػػا كمنػػو االسػػتنجان كىػػك قطػػع النجاسػػة 

 (ْ) مشتؽ مف الفعؿ )نجا( بمعنى قطع كت صيص االستنجان بقطع النجاسة
 : إٌيح

قػػاؿ النسػػفي :" كالن ػػة: الرقيػػؽ بفػػتح النػػكف كضػػميا. قػػاؿ :كيقػػاؿ: البقػػر 
العكامػػؿ..... كأصػػمو مػػف الػػنخ كىػػك السػػكؽ الشػػديد. قػػاؿ :كالن ػػة أيضػػا أف يأ ػػذ 

 (ٓ) :المصدؽ دينارا بعد أ ذ الصدقة كما قاؿ الشاعر كىك الفرزدؽ
 ن ة كمب كىك مشيكد عمي الذم منع الدينار ضاحية                دينار

يفت ػػر بعػػزة عمػػو يقػػكؿ منػػع دينػػار الصػػدقة التػػي تؤ ػػذ زيػػادة ضػػاحية أم 
عبلنية جيارا بػارزة كىػك مشػيكد أم فعػؿ ذلػؾ بمحضػر النػاس........... كقيػؿ فػي 

                                           
  ُّٖ/  ُّٕ/ ْكالنيايػػػة فػػػي  ريػػػب الحػػػديث   َُٔ/  ُٗٓ/ُينظػػػر :  ريػػػب الحػػػديث    (ُ)

 .ِّٖ/ِ/  ُّّ/  َُّ/ ُكالمفظ المستغرب 

 .ُِٗ/  ِك ينظر المغرب لممطرزم  َٕطمبة الطمبة ص   (ِ)

 .َْٔ/ ِينظر الفائؽ  (ّ)

 .ُْْينظر تراث المعاجـ الفقيية ص   (ْ)

ك تػػاج العػػركس  َٔ/صّك لسػػاف العػػرب جٖ/صُالبيػػت فػػي : ريػػب الحػػديث البػػف سػػبلـ ج  (ٓ)
 ّٓٓ/صٓك مقػػػػػاييس المغػػػػػة ج ٔ/صٕك تيػػػػػذيب المغػػػػػة ج ْٖٓ/صّٖا جّْٓ/صٕج

 .ُِٓ/صْكالمحكـ كالمحيط األعظـ ج
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ُِٖٕ 

الن ة ىي الرقيػؽ كقيػؿ الحميػر كقيػؿ البقػر العكامػؿ كقيػؿ اإلبػؿ العكامػؿ جميػع ىػذه 
                َبيف " األقاكيؿ األربعة في شرح الغري

                                                      ْٗاّٗص  طمبة الطمبة
ذكر النسفي لكممة الن ة عدة دالالت ىي الرقيؽ يعني المماليػؾ مػف الرجػاؿ 

قػاؿ ابػف األريػر:"  (ِ) كالحميػر جػان فػي المسػاف الن ػة اسػـ جػامع لمحمػر (ُ) كالنسان
اإلبػؿ قيػؿ ك   (ّ) العكامؿ كتفتح نكنيػا كتضػـ( كقيؿ البقر االحمير كقيؿا ىي الرقيؽ 

 كقيػؿ اإلبػؿ العكامػؿ"ا كقيػؿ البقػر العكامػؿ اقاؿ الزم شرم:" كالن ة الرقيؽ  سالعكامؿ

النسفي لكممة الن ة كالتي كردت في كتب  ريب ىا تمؾ الدالالت األربعة التي ذكر  (ْ)
ػػ ػةي البقػػر الحػديث كالمعػاجـ المغكيػػة قيػؿ:" النَّ َّ ػةي اسػـ جػػامع لمحمػر كقيػػؿ النُّ َّ ة كالنُّ َّ

ػػةي أف  ػػةي الرقيػػؽ مػػف الرجػػاؿ كالنسػػان يعنػػي بػػالرقيؽ المماليؾ.....كالنَّ َّ العكامػػؿ  كالنَّ َّ
يأ ذ المصدؽ دينارا بعد فرا و مف الصدقة ...كبكؿ ذلؾ فسر قكلو  صػمى ا  عميػو 

ػًة صػدقة( كالػنَّخُّ  سػكؽ اإلبػؿ كزجرىػا كاحتراريػا مػف قكلػؾ ًإٍخ كسمـ ) لػيس فػي النَّ َّ
ػةن شديدةن...كاسػتعمؿ بعضػيـ الػنَّخَّ فػي اإلنسػاف .ك قػاؿ  ا شػديدان كنى َّ يقاؿ نىخَّ بيا نى ِّ
كف :الٌنٌ ة  قىٍكـه النٌَّ ة  : الرِّعىاني كييضُـّ في ىذه عمى ما اشتيىرى في البادية. كقاؿ آ ري

ػػة   ًمػػف ال ى  ػػاليكف. كالنَّ َّ مَّ ػػة ًمػػف المىطػػًر: الجى ـٍ حقُّػػو مػػف باًطًمػػو .كالنَّ َّ ـٍ ييٍعمىػػ بىػػًر مػػا لػػ
كما ذكره النسفي مف داللة   امسة بأف الن ة أف يأ ذ المصدؽ دينػاران  (ٓ) ال ًفيؼي "

                                           
 .ينظر المراجع السابقة  (ُ)

 .كالمراجع السابقةَٔ/صّينظر:المساف ج  (ِ)

 .ُّ/  ٓالنياية   (ّ)

 .ٕٖٓ/  ُكينظر  ريب الحديث البف قتيبة  ُْٖ/  ُالفائؽ   (ْ)

ك تيػػػػػذيب المغػػػػػة  ّْٓ/صٕك تػػػػػاج العػػػػػركس جُِٓ/صْالمحكػػػػػـ كالمحػػػػػيط األعظػػػػػـ ج  (ٓ)
 .ُِٓ/صْكالمحكـ كالمحيط األعظـ ج ّٓٓ/صٓك مقاييس المغة ج ٔ/صٕج
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ُِٖٖ 

مستشػيدان عمػى ذلػؾ ببيػت الفػرزدؽ ىػك  (ُ) ديناران لنفسو بعد فرا و مف أ ػذ الصػدقة
مؾ الدالالت ال مس فقد حدد الداللة بياف لمداللة العرفية لمكممة اكمع ذكر النسفي لت

األصمية لكممة الن ة بالسكؽ الشديد كلما كاف الرقيؽ كالحمير كاإلبؿ العكامؿ كالبقػر 
 (ِ).العكامؿ تساؽ بشدة جاز نقؿ الداللة كت صيصيا بأم منيا

 : االستٕشاق
قػػاؿ النسػػفي :"االستنشػػاؽ:  تطييػػر األنػػؼ بالمػػان ا كأصػػمو مػػف قػػكليـ : 

    ح أم تنسميا"  استنشؽ الري
                                                                    َٕطمبة الطمبة  ص

يشػػير النسػػفي فػػي نصػػو إلػػى أف داللػػة لفظة)االستنشػػاؽ( فػػي االصػػطبلح 
الفقيػػي: تطييػػر األنػػؼ بالمػػان ا كىػػك فػػي األصػػؿ مػػف قػػكليـ : استنشػػؽ الػػريح أم 

                                                           تنسميا .
ىذا كقد ذكر ابف فػارس أف" النػكف كالشػيف كالقػاؼ أصػؿ صػحيح يػدؿ عمػى 
نشكب شين ..... كمف الباب أنشقت الصبي الدكان: صببتو في أنفو كالنشكؽ اسػـ 

تشػممتياا كىػذه ريػح مكركىػة النشػؽ أم  لكؿ دكان ينشؽ اكمنو استنشػقت الػريح :
 (ّ) ىن يستنشؽ المان عند استنراره "الشـاكالمتكض

كعميػػو فقكلػػؾ : استنشػػقت الػػريح بمعنػػى شػػممتيا اكاستنشػػقت المػػان كىػػك 
جعمو في األنؼ ك جذبو بالنفس لينزؿ ما في األنؼ افكػأف المػان مجعػكؿ لبلشػتماـ 

 (ْ) مجازان اقاؿ المطرزم :استنشقو فاستعار ذلؾ كما استعير االستنشاؽ لمشـ

                                           
 .ٖ/  ٕ/  ُ ّٗينظر  ريب الحديث ص   (ُ)

 .ُٕٓ/  ُْٕينظر عمـ الداللة د/ أحمد نعيـ ص   (ِ)

 .ِْٖ/صٓمقاييس المغة ج  (ّ)

ك أنػػيس الفقيػػان ْْٓ/صُك المغػػرب فػػي ترتيػػب المعػػرب جَٔٔ/صِلمنيػػر جالمصػػباح ا  (ْ)
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ُِٖٗ 

النشػػؽ صػػب سػػعكط فػػي األنػػؼ ا ابػػف سػػيده النشػػكؽ كفػػي المعاجـ:نشػػؽ 
سعكط يجعؿ أك يصب في المن ريف تقكؿ : أنشقتو إنشاقا ....ك أنشقتو الػدكان فػي 
أنفو صببتو فيو الميث النشكؽ اسػـ لكػؿ دكان ينشػؽ .....كاالستنشػاؽ فػي الكضػكن 
و أف يبمغ المان  ياشيمو كىك مػف استنشػاؽ الػريح إذا شػممتيا مػع قػكة كقيػؿ أنشػق

الشين فانتشؽ ك تنشؽ ك انتشؽ المان في أنفو ك استنشقو صبو فيو ك استنشقت 
الػػريح شػػممتيا ك استنشػػقت المػػان ك يػػره إذا أد متػػو فػػي األنػػؼ ك النشػػاؽ الػػريح 
الطيبػػة .....كقػػاؿ أبػػك حنيفػػة إف كػػاف المشػػمـك ممػػا تد مػػو أنفػػؾ قمػػت تنشػػقتو ك 

لػػى أنفػػو ليػػد ؿ ريحيػػا  ياشػػيمو استنشػػقتو ك أنشػػقو القطنػػة المحرقػػة إذا أدناىػػا إ
(ُ)كرائحة مكركىة النشؽ أم الشـ 

 

ببل ػػو  كفػػي كتػػب الغريب:االستنشػػاؽ إنمػػا ىػػك إد ػػاؿ المػػان إلػػى األنػػؼ كا 
 (ِ)ال ياشيـ مف قكلؾ: نشؽ رائحة طيبة فتنشقيا 

                                                                                                           

 .ّٓ/صُج

ك َُٕ/صٔك المحكػػـ كالمحػػيط األعظػػـ جّْ/صٓك العػػيف جّّٓ/صَُلسػػاف العػػرب ج  (ُ)
ك م تػػػػػار الصػػػػػحاح  ُِْاَِْ/صِٔك تػػػػػاج العػػػػػركس جّْٔ/صُأسػػػػػاس الببل ػػػػػة ج

 .ِّٗ/صِك المعجـ الكسيط جِٕٓ/صُج

ك النيايػة َُّ/صُك  ريػب الحػديث لمحربػي جُّٔآُّ/صُج  ريب الحديث لم طابي  (ِ)
 .ِْٖ/صّكالفائؽ ج ٖٓ/صٓفي  ريب األرر ج
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َُِٗ 

 :إٌصاب 
 قاؿ النسفي:" كالنصاب األصؿ كىك كؿ ماؿ ال يجب فيما دكنو الزكاة"              

                                                             ُٗمبة الطمبة صط
الػذم ىػك كػؿ مػاؿ ال يجػب فيمػا  -بمعنػاه الفقيػي  -جعؿ النسفي النصاب 

يقػكؿ ابػف فػارس:" النػكف .  دكنو الزكاةاجعمو مأ كذان مف نصاب الشين كىػك أصػمو
ىػدا ؼ فػي اسػتكان يقػاؿ نصػبت كالصاد كالبان أصؿ صحيح يدؿ عمػى إقامػة شػين كا 

الرمح ك يره أنصػبو نصػبا ......فأمػا نصػاب الشػين فيػك أصػمو كسػمي نصػابا ألف 
نصػػمو إليػػو يرفػػع كفيػػو ينصػػب كيركػػب كنصػػاب السػػكيف ك يػػره......... كبمػػغ المػػاؿ 

 (ُ).النصاب الذم تجب فيو الزكاة كأنو بمغ ذلؾ المبمغ كارتفع إليو"
ػابي كيػؿِّ شىػٍينو كفيما ذكره النسػفي قيػؿ أيضػان :ال نصػاب األصػؿ كالمرجػع كًنصى

ابي   ًمف الماًؿ   كىك   القىٍدري الًَّذم تىًجبي فيًو الزَّكىػاةي  أىصميو   كمف المىجاز أىيضان النِّصى
ًإذا بمىغىوي...... ك نصاب السكيف ما يقبض عميو قاؿ األزىػرم ك ابػف فػارس   نصػاب   

حمار ك حمر ك أحمرة ك منػو نصػاب كؿ شين أصمو ك الجمع   نصب كأنصبة مرؿ 
 (ِ) الزكاة لمقدر المعتبر لكجكبيا.

 (ّ): أصمو يقػاؿ فػبلف يرجػع إلػى نصػاب صػدؽ أم أصػؿ  ينفنصاب كؿ ش
 (ْ) كنصاب السكيف  أصمو الذم نصب فيو كركب سيبلنو

                                           
 .ّْْ/صٓمقاييس المغة ج  (ُ)

ك َٕٔ/صِك المصػػباح المنيػػر جُٕٔ/صُك لسػػاف العػػرب جِٕٕ/صْتػػاج العػػركس ج  (ِ)
ك  ِٕٓ/صُك م تػػار الصػػحاح جّْْ/صٓك مقػػاييس المغػػة جُْٖ/صُِتيػػذيب المغػػة ج

 .ِٓٗ/صِـ الكسيط جالمعج

 .ّٔينظر السابؽ كتيذيب اإلصبلح   (ّ)

 .كالمساف ) نصب( َٔٗاألساس ص   (ْ)
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ُُِٗ 

 : إٌىاح
قػػػاؿ النسػػػفي :"النكػػػاح التػػػزكج مػػػف بػػػاب ضػػػرب كالنكػػػاح المجامعػػػة أيضػػػا 

كقػاؿ المتنبػي فػي  (ُ) ) أنكحنػا الفػرا فسػنرل(     ضـ كالجمع يقاؿ:........كأصمو ال
 النكاح بمعنى الضـ: 

 (ِ)أنكحت صـ صفاىا  ؼ يعممة          تغشمرت بي إليؾ السيؿ كالجببل  
....كليػػذا المرػػؿ كاألدبػػان يحممكنيػػا عمػػى المجػػاز مػػف العقػػد فيقكلػػكف معنػػى 

ليمػػا . كمعنػػى قػػكؿ المتنبػػي: زكجػػت  قػػكليـ: زكجنػػا العيػػر أتانػػا فسػػننظر كيػػؼ يكلػػد
حجػػر ىػػذه المفػػازة  ػػؼ الناقػػة كزففتيػػا إليػػو فيػػك يفتضػػيا كىػػك اسػػتعارة عػػف الجػػرح 

أمػا  مػؼ فيػو ....كالتدمية كقد جان ذكر النكاح في القرآف لمعقد كجان لمكطن ...كا ت
 فانكحكىف بػإذفكقكلػو:) (ّ) :)فانكحكا ما طاب لكػـ مػف النسػان(-تعالى-لمعقد فقكلو 

                                           
قالػػو رجػػؿ ألمرأتػػو حػػيف  طػػب إليػػو ابنتػػو رجػػؿ كأبػػى أف يزكجػػو إياىػػا كرضػػيت األـ بتزكيجػػو   (ُ)

ا فغمبت األب حتى زكجت إياه بكره منو كقاؿ أنكحنا الفرا فسنرل رػـ أسػان الػزكج العشػرة فطمقيػ
نمػػا قمػػب اليمػػزة الفػػا مكافقػػة لسػػنرل ألنػػو مرػػؿ كاألمرػػاؿ  يضػػرب فػػي التحػػذير مػػف العاقبػػة كا 
مكضكعة عمى الكقؼ فمما سػكنت اليمػزة أبػدلت ألفػا النفتػاح مػا قبميػا كمعنػاه قػد طمبنػا عػالي 
األمكر فسػنرل أعمالنػا كالفػرا فػي األصػؿ الحمػار الكحشػي فاسػتعاره لمرجػؿ اسػت فافا بػو.ينظر: 

ك المحكػػػـ كالمحػػػيط ُٓٗ/صٕك تػػػاج العػػػركس جِّٕ/صِفػػػي ترتيػػػب المعػػػرب جالمغػػػرب 
 .ُّٕ/صُٓك تيذيب المغة جُُِ/صُكلساف العرب ج ِِٖ/صَُاألعظـ ج

أم ضممت بيف صـ الصفا كبيف  ؼ اليعممػة كالصػـ جمػع أصػـ كىػك الصػ ر الػذم ال  ػرؽ   (ِ)
قػػة القكيػػػة عمػػى العمػػػؿ فيػػو كال صػػدع كالصػػػفا الحجػػر األممػػػس كالصػػفكاف كػػذلؾ كاليعممػػػة النا

تغشػػمرت أم تعسػػفت كقػػاؿ فػػي ديػػكاف األدب تغشػػمره أم أ ػػذه قيػػرا كقػػاؿ فػػي مجمػػؿ المغػػة 
الغشمرة إتياف األمر مف  ير تربت كمعنى البيت جمعت كضممت بيف حجارة ىذه المفػازة كبػيف 
  ؼ ناقػة لػي قكيػة مالػت بػي يمينػا كشػماال سػيبل كجػببل إليػؾ أييػا الممػدكح ىػذا ت ػريج أىػؿ

 .ُِْ/صُاإلتقاف مف العممان ليذا البيت . طمبة الطمبة ج

 .مف سكرة النسان ّمف اآلية   (ّ)
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 (ُ) أىميف(
كأما لمكطن فقكلو تعػالى :)كابتمػكا اليتػامى  (ِ) كقكلو:) كأنكحكا األيامى منكـ(

               أم إذا بمغ اليتامى كقت القدرة عمى كطن النسان "  (ّ) حتى إذا بمغكا النكاح (
                                                      ُِٔآُِ ص طمبة الطمبة

النسػػفي فػػي نصػػو إلػػى أف النكػػاح التػػزكج ك المجامعػػة أيضػػا كأصػػمو يشػػير 
الضػػـ كالجمػػع . كقػػد تعػػددت أقػػكاؿ العممػػان فػػي أصػػؿ النكػػاح فمػػف قائػػؿ بأنػػو الضػػـ 
كالجمعاكما ذكر النسفياكقيؿ في ذلؾ:" كسائر المحققيف أنػو الضػـ كالجمػع كسػمي 

ا كطئػا أك عقػدا حتػى النكاح نكاحا لما فيو مف ضـ أحد الزكجيف إلى اآل ر شرعا إم
صارا فيو كمصراعي باب كزكجي  ػؼ كمعنػاه شػرعا عقػد مكضػكع لممػؾ المتعػة أم 

يقػػاؿ أنكحنػػا الفػػرا  االنكػػاح لغػػة الجمػػع المطمػػؽف (ْ)لحػػؿ اسػػتمتاع الرجػػؿ مػػف المػػرأة" 
كأمػػػا فػػػي الشػػػرع فعبػػػارة عػػػف كجػػػكد ركػػػف العقػػػد مػػػع  ا فسػػػنرل أم جمعنػػػا بينيمػػػا

 (ٓ).شركطو
ٍطني كاسػػتدلكا بمػػا ذكػػره النسػػفي فػػي نصػػو  كقػػاؿ بعضػػيـ إف أصػػؿ النكػػاح الػػكى

ٍطني فػي األىصػؿ كقيػؿ ىػك العىٍقػدي لػو ا  -بالكسر  -.قيؿ:"  النِّكىاح  في كبلـ العرب الػكى
ٍطني كقػد يكػكف  طًن المبػاًح كفػي   الٌصػحاح   النِّكػاحي الػكى كىك التَّزكيج ألىٌنػو سػببه لمػكى

قىػعى فيػو العىٍقد كقاؿ ابف سيده النِّكاح البيضٍ  ٍطًن كالعىٍقػًد ممػا كى ع .....كاسػتعمالو فػي الػكى
الً بلؼي ىؿ ىاذا حقيقةه في الكٌؿ أىك مىجازه في الكٌؿ أىك حقيقةه فػي أىحػًدًىمىا مىجػازه فػي 

                                           
 .مف سكرة النسان ِٓمف اآلية   (ُ)

 .مف سكرة النكر ِّمف اآلية   (ِ)

 .مف سكرة النسان ٔمف اآلية   (ّ)

 .ُْٓ/صُأنيس الفقيان ج  (ْ)

 .َٓ/صّج ك أحكاـ القرآف لمجصاصُُٖ/صِتحفة الفقيان ج  (ٓ)
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ػػًريحه فػػي  ٍطًن صى ػػر قػػالكا لػػـ يىػػًرًد الٌنكىػػاحي فػػي القػػرآف ًإاٌل بمعنىػػى العىٍقػػًد ألىٌنػػو فػػي الػػكى اآل ى
ػًة كاألىدًب كمػا ذكػرىه الزىم شػرٌم الًجماًع كفي العىقٍ  ًد ًكنايةه عنو قػالكا كىػك أىٍكفىػؽي بالببل ى
رـ قيػؿ لمتػزكج نكػاح ........االكطن :أصؿ النكاح:كفي المغرب  (ُ) كالرَّا بي ك يرىما

 :مجازا ألنو سبب لمكطن المباح قاؿ األعشى
 (ِ) عميؾ حراـ فانكحف أك تأبدا  كال تنكحف جارة إف سرىا

بف فارس:"النكف كالكاؼ كالحان أصؿ كاحد كىك البضاع كنكح يػنكح كيقكؿ ا
كامرأة ناكح في بني فبلف أم ذات زكج مػنيـ كالنكػاح يكػكف العقػد دكف الػكطن يقػاؿ 

 (ّ) نكحت تزكجت"
س (ْ) كقاؿ الرعالبي : " كنكح : أصػمو فػي الجمػاع كيسػتعمؿ فػي العقػد تجػكزان 

الجانب الحسػي " كيسػتعمؿ فػي العقػد "  فالرعالبي يصرح بأف أصؿ نكح في الجماع "
 (ٓ) الجانب المعنكم " تجكزان كىك قكؿ القرطبي

 (ٔ) كقاؿ أبك حياف : يطمؽ بمعنى العقد ا كبمعنى الكطن بممؾ ك يره
بينمػا نقػؿ الطبرسػي قػكليف  (ٕ) كقريب منو قكؿ الرازم كالسميف كابف منظكر
ؿ :إف أصمو الكطن ا رـ كرػر حتػى فقاؿ : النكاح : اسـ يقع عمى العقد كالكطن ا كقي

                                           
 .) ف ؾ ح ( َٔٓ/  ْك المفردات جػُٓٗ/صٕتاج العركس ج  (ُ)

 .ِّٔ/صِالمغرب في ترتيب المعرب ج  (ِ)

 .ْٕٓ/صٓمقاييس المغة ج  (ّ)

 .ْْٔ/  ُالجكاىر الحساف جػ  (ْ)

 .َٕ/  ّالقرطبي جػ  (ٓ)

 .  ُّٕ/  ِالبحر المحيط جػ  (ٔ)

  ِّٓ/  ٔا كالمسػػػػػاف جػػػػػػ َْٓ/  ُجػػػػػػا كالػػػػػدر المصػػػػػكف  َْٖ/  ٔمفػػػػػاتيح الغيػػػػػب جػػػػػػ  (ٕ)
 .) ف ؾ ح (
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 (ُ) قيؿ لمعقد نكاح
إلى أف " أصؿ النكاح لمعقد رـ اسػتعير لمجمػاع  رػـ قػاؿ : فذىب الرا ب  أما

" كميحاؿ أف يكػكف فػي األصػؿ لمجمػاع ا رػـ اسػتعير لمعقػد ألف أسػمان الجمػاع كميػا 
صػد فحشػان كنايات الستقباحيـ ذكره كاستقباح تعاطيو ا كمحػاؿ أف يسػتعير مػف ال يق

 (ِ)اسـ ما يستفظعكنو لما يستحسنكنو" 
ذا كػػاف اسػػـ النكػػاح فػػي حقيقػػة المغػػة مكضػػكعا لمجمػػع بػػيف الشػػيئيف رػػـ  كا 
كجدناىـ قد سمكا الكطن نفسو نكاحا مف  ير عقد كما قػاؿ األعشػى كمنككحػة  يػر 
مميػكرة  .....كىػػك يعنػػي الػكطن أيضػػا كال يمتنػػع أحػد مػػف إطػػبلؽ اسػـ النكػػاح عمػػى 

إذا نكحػػتـ المؤمنػػات رػػـ  " -كقػػد تنػػاكؿ االسػػـ العقػػد أيضػػا قػػاؿ ا  تعػػالى الػػكطن 
كقػاؿ النبػي  صػمى  اكالمراد بػو العقػد دكف الػكطن  "طمقتمكىف مف قبؿ أف تمسكىف 

 .ا  عميو كسمـ  أنا مف نكاح كلست مف سفاح
فدؿ بذلؾ عمى معنييف أحدىما أف اسـ النكاح يقع عمى العقد كالراني داللتو 

أنو قد يتناكؿ الكطن مف  ير عقد لكال ذلؾ الكتفى بقكلو أنػا مػف نكػاح إذ كػاف  عمى
السفاح ال يتناكؿ اسـ النكاح بحاؿ فدؿ قكلو كلست مف سفاح بعد تقديـ ذكر النكاح 
أف النكاح يتناكؿ لو األمريف فبػيف  صػمى ا  عميػو كسػمـ  أنػو مػف العقػد الحػبلؿ ال 

ت بمػا ذكرنػا أف االسػـ ينػتظـ األمػريف جميعػا مػف مف النكاح الذم ىك سفاح كلما رب
العقد كالكطن كربت بما ذكرنا مف حكـ ىذا االسػـ فػي حقيقػة المغػة كانػو اسػـ لمجمػع 
بػيف الشػيئيف كالجمػع إنمػا يكػكف بػػالكطن دكف العقػد إذا العقػد ال يقػع بػو جمػع ألنػػو 

قػة لمػكطن قكؿ منيما جميعػا ال يقتضػي جمعػا فػي الحقيقػة ربػت أف اسػـ النكػاح حقي
مجػػاز لمعقػػد كأف العقػػد إنمػػا سػػمي نكاحػػا ألنػػو سػػبب يتكصػػؿ بػػو إلػػى الػػكطن تسػػمية 

                                           
 .ٖٓ/  ِمجمع البياف لمطبرسي جػ  (ُ)

 .) ف ؾ ح ( َٔٓ/  ْالمفردات جػ  (ِ)
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 (ُ)  ا لوإذا كاف منو بسبب أك مجاكرن ه الشين باسـ  ير 
 :وجثت اٌشّس  

                   كأصؿ الكجكب: السقكط"  َقاؿ النسفي :"كجبت الشمس :أم  ابت
                                                ُٖطمبة الطمبة ص

ذكػػػر النسػػػفي أف المعنػػػى األصػػػمي لمكجػػػكب السػػػقكط كفػػػي ذلػػػؾ يقػػػكؿ ابػػػف 
فارس:" الكاك كالجػيـ كالبػان أصػؿ كاحػد يػدؿ عمػى سػقكط الشػين ككقكعػو رػـ يتفػرع 

فػإذا ) ت سقط كالقتيؿ كاجػب كفػي الحػديث:ككجب البيع كجكبا حتى كقع ككجب المي
                                         قاؿ قيس: .اتكجب فبل تبكيف باكية (أم إذا م

 (ِ) أطاعت بنك عكؼ أميرا نياىـ          عف السمـ حتى كاف أكؿ كاجب
 (ّ) كجب الحائط سقط كجبة"ك 

كأصػؿ الكجػكب: السػقكط َقاؿ ابف قتيبة :" قكلػو:) فػإذا كجػب ( يريػد مػات 
دفعت الرجؿ فكجب أم سػقط يقاؿ : قد كجبت الشمس تجب كجكبا إذا  ربتا كيقاؿ 

أم إذا كقعػت عمػى األرض كالمعنػى   (ٓ) ا(ْ) قاؿ ا  جؿ كعز )فإذا كجبػت جنكبيػا (
 أنيػػػػػػػا إذا فعمػػػػػػػت ذلػػػػػػػؾ كسػػػػػػػكنت نفكسػػػػػػػيا ب ػػػػػػػركج بقيػػػػػػػة الػػػػػػػركح حػػػػػػػؿ لكػػػػػػػـ 

 (ٔ)األكؿ منيا كاإلطعاـ 
                                           

 .َٓ/صّأحكاـ القرآف لمجصاص ج  (ُ)

ك الفػػائؽ َٕٓ/صٕكالمحكػػـ كالمحػػيط األعظػػـ جّٔ/صُِالبيػػت فػػي : تفسػػير القرطبػػي ج  (ِ)
كتيػػػػػػػذيب المغػػػػػػػة ّّٔ/صْس جكتػػػػػػػاج العػػػػػػػرك ْٕٗ/صُكلسػػػػػػػاف العػػػػػػػرب جّْ/صْج
 .ٖٗ/صٔكمقاييس المغة جُِٓ/صُُج

 .َٗاٖٗ/صٔمقاييس المغة ج  (ّ)

 .مف سكرة الحج ّٔمف اآلية    (ْ)

 .ٕٔٓ/صُ ريب الحديث البف قتيبة ج  (ٓ)

 .ّّْ/صِالمغرب في ترتيب المعرب ج  (ٔ)
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ٍجبػػان ككجكبػػان: سىػػقىطى  ٍجبىػػةن ككى ػػبى الحػػائطي يىًجػػبي كى جى  كقػػاؿَكفػػي كتػػب المغػػة:  كى
ٍجبىةن سقىطى ًإلى األىٍرض  بى كى جى ٍجبةن ككى ٍجبان ككى بى البىيتي ككيؿُّ شىٍينو : سىقىطى كى جى المٍِّحيىاًنيُّ :كى
نيكبييػػا ًإلػػى  نيكبييىػػا  (   قيػػؿ: معنػػاه سىػػقطٍت جي بىػػٍت جي جى .......كقكليػػو تعػػالى: )  فىػػًإذىا كى

رجٍت أىٍنفيسييا فسىقىطىٍت لجنكبيػا فىكيميػ ٍجبػان  َكٍا ًمٍنيىػااألىٍرضا كقيؿ:  ى بىػًت الشَّػٍمسي كى جى ككى
ككيجكبان : ابىٍت كسمعت ليػا كجبػة أم كقعػة مرػؿ شػين يقػع عمػى األرض  كسػقطت 

 (ُ) َفي المغرب 

 : اٌىدز
قػػاؿ النسػػفي :" قػػاؿ عميػػو السػػبلـ:) اليديػػة تػػذىب كحػػر الصػػدر( أم حقػػده 

و الحقػد شػبَََََكأصمو مف الكحرة التي ىي دكيبة حمران تمػزؽ بػاألرض ََََ
           المتمكف في الصدر بيا ". 

 ِِّطمبة الطمبة ص
يشػػير النسػػفي إلػػى االنتقػػاؿ الػػداللي فػػي لفظػػة) الػػكحر( التػػي اسػػتعممت فػػي 

شبو  .....الحقد اكأنيا في األصؿ  مف الكحرة التي ىي دكيبة حمران تمزؽ باألرض 
 الحقد المتمكف في الصدر بيا.

الصػحارل أصػغر مػف العظػانة عمػى شػكؿ  الكحرة محركة كز ة  تككف فػي"ك
ساـ أبرص تعدك في الجبابيف ليػا ذنػب دقيػؽ تضػرب بػو إذا عػدت ال تطػأ شػيئا مػف 
طعاـ أك شراب إال سمتو كال يأكمو أحد إال مشى بطنػو كأ ػذه قػين كربمػا ىمػؾ كىػي 

 (ِ) "بيضان منقطة بحمرة كىي قذرة عند العرب ال تأكميا 

                                           
ك ُُٓ/صُُك تيػػػػذيب المغػػػػة جّّٓ/صْكتػػػػاج العػػػػركس جُّٗ/صٔينظػػػػر: العػػػػيف ج  (ُ)

ك ِٓٗ/صُكم تػػػار الصػػػحاح جْٕٗ/صُكلسػػػاف العػػػرب جْٖٔ/صِمصػػػباح المنيػػػر جال
 .َِٖ/صِمشارؽ األنكار ج

ك تػػػاج  ُِٖ/صٓك لسػػػاف العػػػرب جَِٗ/صّك العػػػيف ج ّٔ/صُالقػػػامكس المحػػػيط ج  (ِ)
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الغيظ كالحقػد كببلبػؿ الصػدر ككساكسػو فػ -ان كالحػ بفتح الكاك -أما الكحر 
السػبلـ ) مػف سػره  الصػبلة ك كفي حديث النبي عميو .كالعداكة كالغش كأشد الغضب 

أف يذىب عنو كرير مف كحر صدره فميصـ شير الصبر كربلرة أيػاـ مػف كػؿ شػير ( 
قاؿ الكسائي كاألصمعي قكلو )كحر صدره( الكحر  شو كببلبمػو كيقػاؿ إف أصػؿ ىػذا 

يبة يقاؿ ليا الكحرة كجمعيا كحر شبيت العػداكة كالغػؿ كلزكقيمػا بالصػدر بػالتزاؽ دك 
 (ُ) الكحرة باألرض

 :اٌديح  
الدية :بدؿ النفسا كجمعيا :الديات اكقد كديت المقتػكؿ: أم  قاؿ النسفي :"

  أديت ديتو مف حد ضربس فالدية اسـ لمماؿ كمصدر أيضا ليذا الفعؿ"
 ِّٕالطمبة ص طمبة

نسػػفي فػػي نصػػو إلػػى أف المعنػػى األصػػمي لمديػػة ىػػك بػػدؿ الػػنفس رػػـ يشػػير ال
استعممت في المػاؿ نفسػو اكفػي ذلػؾ قيػؿ:" الديػة مصػدر كدل القاتػؿ المقتػكؿ يديػو 
دية :إذا أعطى كليو المػاؿ الػذم ىػك بػدؿ  الػنفس رػـ قيػؿ لػذلؾ المػاؿ الديػة تسػمية 

ك األصػػؿ   بالمصػػدر كلػػذا جمعػػت كىػػي مرػػؿ عػػدة فػػي حػػذؼ الفػػان ك اليػػان عػػكض 
 (ِ)كدية" 

فالديػػة حػػؽ القتيػػؿ .......تقػػكؿ كديػػت القتيػػؿ أديػػو ديػػة إذا أعطيػػت ديتػػو ك 
ذا أمػػرت منػػو قمػػت د فبلنػػا ..............يقػػاؿ كدل فػػبلف  اتػػديت أم أ ػػذت ديتػػو كا 
                                                                                                           

 .َُُٕ/صِكالمعجـ الكسيط جُْٔ/صٓك تيذيب المغة ج ّّٓ/صُْالعركس ج

الركضػة  ك َٓٓ/صِب الحػديث لم طػابي جك  ريػ  ْٕ/صّ ريب الحػديث البػف سػبلـ ج  (ُ)
 .ِِّ/صِالندية ج

ك التعريفػػػػػات َّّ/صُك تحريػػػػػر ألفػػػػػاظ التنبيػػػػػو جِّٗا ِِٗ/صُأنػػػػػيس الفقيػػػػػان ج  (ِ)
كالمصػػػػػػباح المنيػػػػػػر ّْٕص ّْٕ/صِك المغػػػػػػرب فػػػػػػي ترتيػػػػػػب المعػػػػػػرب جُِْ/صُج
 .َُِِ/صِك المعجـ الكسيط جْٓٔ/صِج
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 (ُ) فبلنا إذا أدل ديتو إلى كليو
 :األمياْ 

ليمنػى ككػانكا إذا قاؿ النسفي :"األيماف جمع يميف كىك القسـ كاليمػيف اليػد ا
تحالفكا تصافحكا باأليماف تأكيدا لما عقدكا فسمي القسـ يمينا السػتعماؿ اليمػيف فيػو 
كاليمػػيف أيضػػا القػػكة قػػاؿ ا  تعػػالى أل ػػذنا منػػو بػػاليميف قيػػؿ أم بقػػكة كقػػدرة كسػػمي 
القسػػـ يمينػػا ألف الحػػالؼ يتقػػكل بيمينػػو عمػػى تحقيػػؽ مػػا قرنػػو بيػػا مػػف تحصػػيؿ أك 

 ُٕٔطمبة الطمبة ص                       امتناع "      
األيماف جمع يميف كىػك لغػة القػكة كشػرعا تقكيػة أحػد طرفػي ال بػر بػذكر اسػـ ا  
تعالى أك التعميؽ اكأصؿ اليميف مأ كذ مف يميف اإلنساف اكىػك ضػد يسػاره.........كاليميف 

كا فسػػمي القسػػـ يمينػػا اليػػد اليمنػػى ككػػانكا إذا تحػػالفكا تصػػافحكا باأليمػػاف تأكيػػدا لمػػا عقػػد
السػػتعماؿ اليمػػيف فيػػو أك ألنيػػـ كػػانكا يتماسػػحكف بأيمػػانيـ حالػػة التحػػالؼ اكألف الحػػالؼ 
يشير بيمينو إلى الشين المحمكؼ عميػو ا كىػذا الػتبلـؤ أك المبلبسػة ىػك سػر انتقػاؿ داللػة 

حػػد الكممػػة . كقػػاؿ الفيػػكمي: سػػمي الحمػػؼ   يمينػػا   ألنيػػـ كػػانكا إذا تحػػالفكا ضػػرب كػػؿ كا
مػػنيـ يمينػػو عمػػى يمػػيف صػػاحبو فسػػمي الحمػػؼ   يمينػػا   مجازا......كقػػاؿ بعضػػيـ قيػػؿ 
لمحمؼ يميف باسـ يميف اليػد ككػانكا يبسػطكف أيمػانيـ إذا حمفػكا كتحػالفكا كتعاقػدكا كتبػايعكا 

 (ِ)كلذلؾ قاؿ عمر ألبي بكر رضي ا  عنيما ابسط يدؾ أبايعؾ 
ممات مف قياس كاحػد فػاليميف يمػيف يقكؿ ابف فارس:" اليان كالميـ كالنكف ك

كاليمػػػيف الحمػػػؼ ككػػػؿ ذلػػػؾ مػػػف اليػػػد اليمنػػػى  ََََََاليػػػد كيقػػػاؿ اليمػػػيف القػػػكة 

                                           
اك أسػػػػػاس الببل ػػػػػة ُٖٕآُٖ/صَْك تػػػػػاج العػػػػػركس جّّٖ/صُٓلسػػػػػاف العػػػػػرب ج  (ُ)

 .ٖٗا ٕٗ/صٔك مقاييس المغة جِٖٗ/صُك م تار الصحاح جَٕٔ/صُج

ك المصػػػػباح المنيػػػػر ُِٗ/ِكالػػػػنظـ المسػػػػتعذب ّٗٗ/صِالمغػػػػرب فػػػػي ترتيػػػػب المعػػػػرب ج  (ِ)
كالصػػحاح ك المطمػػع عمػػى أبػػكاب ّْٔ/صُّا جِٕٗ/صّك لسػػاف العػػرب جِٖٔ/صِج

 .ِِٕث المعاجـ الفقييةاكترإُُ/صُكأنيس الفقيان جّٕٖ/صُالمقنع ج
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كسػػمى الحمػػؼ يمينػػان ألف المتحػػالفيف كػػأف أحػػدىما يصػػفؽ بيمينػػو عمػػى َََََََ
كقكلو تعالى:)أل ذنا منو باليميف (  أم بالقكة كالقدرة كالشدة كقيؿ  (ُ) يميف صاحبو"

كاليميف في الحمؼ مسػتعار مػف اليػد (ِ) ذنا منو بيمينو منعناه مف التصرؼمعناه أل 
(ّ) بما يفعمو المعاىد كالمحالؼ ك يرهان اعتبار 

 

                                           
 .ُٗٓآُٖ/صٔمقاييس المغة ج  (ُ)

ك   تػػػذكرة ِْٓ/صُكالتبيػػػاف فػػػي تفسػػػير  ريػػػب القػػػرآف ج ِٖٔ/صِالمصػػػباح المنيػػػر ج  (ِ)
 .ِٔٓ/صُك ريب القرآف جِّٗ/صِاألريب في تفسير الغريب ج

 .ّٓٓ/صُالمفردات في  ريب القرآف ج  (ّ)
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 اخلامتح

الحمػد   الػػذم بنعمتػػو تػتـ الصػػالحات ا كالصػػبلة كالسػبلـ عمػػى مػػف  تمػػت 
 كبعد  ااا  برسالتو الرساالت اسيدنا محمد كعمى آلو كصحبو  أجمعيف .

انتيت الرحمة مع اإلمػاـ نجػـ الػديف النسػفي كمػع األلفػاظ التػي تطػكرت فقد 
 داللتيا في معجمو "طمبة الطمبة في االصطبلحات الفقيية عمى ألفاظ كتب الحنفية" 
 كيمكف أف أشير إلى أىـ النتائج التي أسفرت عنيا تمؾ الرحمة فيما يأتي :

  حو لؤللفاظ الفقيية حيػث كاف اإلماـ نجـ الديف النسفي دقيقان كمنظمان في شر
يبيف المعنػى المغػكم أكالن ا رػـ المعنػى االصػطبلحي الفقيػي ا  - البان -كاف 

-رػػـ مػػا يتعمػػؽ بيػػذه األلفػػاظ ممػػا يزيػػدىا كضػػكحان مػػف اشػػتقاؽو اكاستشػػياد
بييػات مػف القػرآف الكػريـ  كأحاديػث مػف السػنة النبكيػة المطيػرة أك  -أحيانان 

بيػػة . كمػػا كػػاف ال يتػػرؾ لمقػػارئ اسػػتنباط أبيػػات مػػف الشػػعر اأك األمرػػاؿ العر 
 الداللة الفقيية بؿ ينص عمى ذلؾ . 

  اىتـ اإلماـ نجـ الديف النسفي باإلشارة إلى تطكر األلفاظ اىتمامػان كبيرانافيػك
يذكر المفظ رـ يبيف أصؿ استعمالو المغكم رػـ معنػاه المتطػكر فػي اصػطبلح 

 الفقيان .

 دل  اإلمػػاـ النسػػفي مػػف كعػػي يتضػػح ممػػا جػػان فػػي البحػػث مػػدل مػػا كػػاف لػػ
دراؾ لحقيقة ما حدث لؤللفاظ في مسيرة  ركجيا مف رحػـ المغػة كانتقاليػا  كا 

 إلى مجاؿ االصطبلح الفقيي .

  يبيف البحث دكر التطكر الداللي في ظيكر المصطمح الفقيي اأك لغة الفقػو
إلى حيز الكجكد العممي الكاقعي اىذا المصطمح الذم أدل بدكره إلى ظيكر 

 معجـ الفقيي .ال
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  إف التطػػكر االجتمػػاعي العممػػي كالرقػػافي الػػذم أحدرػػو اإلسػػبلـ ىػػك العامػػؿ
 األساس في ظيكر المصطمح الفقيي . 

  إف االتجاه إلى الت صيص الداللي كاف أكرر مف  يره مف االتجاىات. 

  لذا يمكف القكؿ إف عامؿ الت صيص الداللي أسيـ إسيامان ض مان في صػنع
 صكرة أكبر مف عاممي التعميـ كالنقؿ الداللييف. المصطمح الفقيي ب

  تعمػػيـ الداللػػة أقػػؿ شػػيكعان فػػي المغػػة مػػف ت صصػػيا كأقػػؿ أرػػران فػػي تطػػكر
 .الدالالت كتغيرىا

أسأؿ أف أككف قد كفقت فيما قصدت اكأ مصت فيما قدمت  -تعالى  -كبعد....فا  
ف كانػت األ  ػرل فحسػبي أنػي افإف كاف كذلؾ فتمؾ نعمة تستكجب الشػكر كالحمػد اكا 

كحػػػده اكال عصػػػمة إال لنبػػػي ا  -تعػػػالى  -   -اجتيػػػدت كمػػػا قصػػػرتا كالكمػػػاؿ 
-جػؿ كعػبل  -كالنقصاف كال طأ مف طبائع البشر اكال يعنػي إال أف أردد قػكؿ الحػؽ 

           صدؽ ا  العظيـ .     (ُ):"إف الحسنات يذىبف السيئات " 

كسػمـ كبػارؾ عمػى رسػكلو الكػريـ ا كعمػى آلػو كالحمد   رب العالميف ا كصمى ا   
 كصحابتو أجمعيف .

                                           
 . مف سكرة ىكدُُمف اآلية   (ُ)
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 ادلزاجغ
أدب الكاتب البف قتيبة ػ تحقيؽ محمد محيي الػديف عبػد الحميػد ػ ط مكتبػة  .ُ

 ـ.ُّٔٗالسعادة ػ مصر 

 -القػاىرة الطبعػة األكلػي  -أساس الببل ػة لمزم شػرم / المطبعػة الذىبيػة  .ِ
 ـ  ُّٖٖ

قيػؽ أحمػد محمػد شػاكر ا كعبػد السػبلـ إصػبلح المنطػؽ البػف السػكيت ػ تح .ّ
 ـ.ُْٗٗىاركف ػ ط دار المعارؼ ػ القاىرة ػ ط رابعة 

عبػد السػبلـ ىػاركف  -تحقيؽ أحمد محمد  شاكر  -األصمعيات لؤلصمعي  .ْ
 ـ ُْٔٗ -مصر  -دار المعارؼ  -

اإلصابة في تمييػز الصػحابة البػف حجػر ػ تحقيػؽ محمػد عمػي البجػاكم ػ ط  .ٓ
 ـ.ُِٗٗػ ى ُُِْى دار الجيؿ بيركت ط أكل

األفعػػاؿ لمسرقسػػطي ػ تحقيػػؽ د / حسػػيف محمػػد شػػرؼ ػ ط مجمػػع المغػػة  .ٔ
 ـ.ُِٗٗػ ى ُُّْالعربية بالقاىرة ط 

ػػػ ى َُّْاألفعػػاؿ البػػف القطػػاع ػ ط عػػالـ الكتػػب ػ بيػػركت ػ ط أكلػػى ػ  .ٕ
 ـ.ُّٖٗ

األفعػػاؿ البػػف القكطيػػة ػ تحقيػػؽ عمػػي فػػكدة ط مكتبػػة ال ػػانجي ػ ط رالرػػة  .ٖ
 ـ.ََُِػ ى ُُِْ

أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿا الشيرازل البيضاكلا الطبعة األكلى دار الكتػب  .ٗ
 ـ.ُّٗٗ -ىػ ُُّْالعممية بيركت لبناف 

أنيس الفقيػان لمقكنػكم ػ تحقيػؽ د / أحمػد بػف عبػد الػرزاؽ الكبيسػي ػ ط  .َُ
 ى َُْٔدار الكفان ػ جدة ط أكلى 

يخ بيػػيج اإليضػػاح فػػي عمػػـك الببل ػػة لم طيػػب القزكينػػي ػ تحقيػػؽ الشػػ .ُُ
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 ـ.ُٖٗٗػ ى ُُْٗ زاكم ػ ط دار إحيان العمـك ػ بيركت ػ ط رابعة 
البحػػر المحػػيط ألبػػي حيػػاف األندلسػػي ػ تحقيػػؽ الشػػيخ عػػادؿ أحمػػد عبػػد  .ُِ

 ـ.ََُِػ ى ُِِْالمكجكد ا كآ ريف ط دار الكتب العممية بيركت ػ ط 

ط / الرانية  -تحقيؽ/السيد أحمد صقر  -تأكيؿ مشكمة القرآف البف قتيبة .ُّ
 القاىرة-دار التراث ُّٕٗ

في طبقات الحنفية االبف قطمكبغا امطبعة العاني ابغداد سنة تاج التراجـ  .ُْ
ُِٗٔ  

تاج العركس لمزبيدم ػ تحقيػؽ عبػد السػتار أحمػد فػراج كآ ػريف ػ مطبعػة  .ُٓ
 .حككمة الككيت

تاج المغة كصحاح العربية لمجكىرم ػ تحقيؽ أحمد عبد الغفكر عطار ػ ط  .ُٔ
 ـ.ُٕٗٗػ ى ُّٗٗيف بيركت ط رانية دار العمـ لممبلي

التبياف في تفسير  ريب القرآف البف اليائـ المصػرم ػ تحقيػؽ د / فتحػي  .ُٕ
  ـ.ُِٗٗػ ى ُُِْأنكر الدابكلي ػ ط دار الصحابة لمتراث بطنطا ط أكلى 

/ ط -تحقيؽ / عبد الغني الػدقر  -م لئلماـ النكك  -تحرير ألفاظ التنبيو  .ُٖ
 ى .َُْٖدمشؽ ػ ط أكلى -دار القمـ 

تراث المعاجـ الفقيية في العربية دراسة لغكيػة فػي ضػكن أصػكؿ صػناعة  .ُٗ
 المعجػػػػػػػػػػـ كالمعجميػػػػػػػػػػة ا د/  الػػػػػػػػػػد فيمػػػػػػػػػػي ا ط .ايتػػػػػػػػػػراؾ لمنشػػػػػػػػػػر 

 ـ.ََِّكالتكزيع ػ القاىرة ا ط: أكلي 
الترادؼ فى المغة ا حاكـ مالؾ الزيػادلا منشػكرات كزارة الرقافػة كاإلعػبلـ  .َِ

 ـ.َُٖٗالجميكرية العراقيةا سنة 

دراسػػة  -التطػػكر الػػداللي بػػيف لغػػة الشػػعر الجػػاىمي كلغػػة القػػرآف الكػػريـ  .ُِ
 -األردف  -مكتبػػػة المنػػػار -د.عػػػكدة  ميػػػؿ أبػػػك عػػػكدة  -دالليػػػة مقارنػػػة 
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َُّْ 

 ـ  ُٖٓٗ -ىػ  َُْٓالطبعة األكلى 
التطػػػكر المغػػػكم مظػػػاىره كعممػػػو كقكانينػػػو . د / رمضػػػاف عبػػػد التػػػكاب ط  .ِِ

 ـُٓٗٗػ ى ُُْٓمكتبة ال انجي مصر ط رانية 

ا دار األنػػدلس بيػػركتا يا د/ إبػػراىيـ السػػامرائيالتػػاري  مالتطػػكر المغػػك  .ِّ
 ـ.ُُٖٗا سنة ِلبناف ط

التطكر الػداللي فػي العربيػة الفصػحى فػي العصػر الحػديث د.أحمػد محمػد  .ِْ
العػػػدد الرابػػػع  -المجمػػػد السػػػادس عشػػػر -قػػػدكر بحػػػث بمجمػػػة عػػػالـ الفكػػػر

 كزارة اإلعبلـ بالككيت. -ـ ُٖٔٗ

المؤلؼ : محمػد عبػد الػرؤكؼ  ؼ عمى ميمات التعاريؼالتعاريؼ: التكقي .ِٓ
 بيػػػركت ا دمشػػػؽ -الناشػػػر : دار الفكػػػر المعاصػػػر ا دار الفكػػػر  المنػػػاكم

 تحقيؽ : د. محمد رضكاف الدايةىػ َُُْالطبعة األكلى ا 

دار الريػػػػػػػػػػػاف م تحقيػػػػػػػػػػؽ/إبراىيـ اإلبيػػػػػػػػػػار -التعريفػػػػػػػػػػات لمجرجػػػػػػػػػػاني .ِٔ
 ـ.ُٕٖٗلمتراثاالقاىرة

ػ تحقيػػؽ ياسػػر بػػف إبػػراىيـ ا ك نػػيـ بػػف  يانتفسػػير أبػػي المظفػػر السػػمع .ِٕ
 ـ.ُٕٗٗػ ى ُُْٖعباس بف  نيـ ػ ط دار الكطف . السعكدية ط أكلى 

تفسير  ريب ما في الصحيحيف لمحميدم ػ تحقيؽ د / زبيدة محمد سعيد  .ِٖ
 ـ.ُٓٗٗػ ى ُُْٓػ ط مكتبة السنة ػ بمصر ػ ط أكلى 

 راث القاىرة دكف تاريختفسير القرآف العظيـ البف كرير طبعة مكتبة دار الت .ِٗ
سػات ػ ط اتيػذيب األسػمان كالمغػات لمنػككم ػ تحقيػؽ مكتػب البحػكث كالدر  .َّ

 ـ. ُٔٗٗدار الفكر ػ بيركت ػ ط أكلى 
ػػ ى َُْْتيػذيب التيػذيب البػف حجػر ػ ط دار الفكػر ػ بيػركت ػ ط أكلػى  .ُّ

 ـ.ُْٖٗ
تيذيب المغة لؤلزىرم ػ تحقيؽ محمد عكض مرعػب ػ ط دار إحيػان التػراث  .ِّ
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َُّٓ 

 ـ. ََُِبي بيركت ػ ط أكلى العر 

جميػػرة المغػػة البػػف دريػػد ػ تحقيػػؽ رمػػزم منيػػر بعمبكػػي ػ ط دار العمػػـ  .ّّ
مؤسسػة الحمبػي كشػركاه لمنشػر  -ـ.كُٕٖٗلممبليػيف ػ بيػركت ػ ط أكلػى 

 كالتكزيع القاىرة

ة في طبقات الحنفية ا لمقرشي تحقيؽ عبد الفتاح الحمك الجكاىر المضي  .ّْ
 ـ.ُّٗٗ/ قُُّْا مكتبة ىجر االقاىرة 

الجيـ ألبي عمرك الشيباني ػ تحقيؽ إبػراىيـ اإلبيػارم كآ ػريف ػ ط الييئػة  .ّٓ
 ـ.ُْٕٗػ ى ُّْٗالعامة لشئكف المطابع األميرية ػ مصر ػ 

حاشػػية العبلمػػة الصػػاكم أحمػػد بػػف محمػػد عمػػى تفسػػير الجبللػػيف ممتػػـز  .ّٔ
 القاىرة  -الحميد أحمد حنفي  الطبع كالنشر مف عبد

تحقيػػؽ الشػػيخ  -قييػػة لمبسػػطامي الشػػيير بمصػػنفؾ الحػػدكد كاألحكػػاـ الف .ّٕ
ط / دار الكتػب  -عادؿ أحمػد عبػد المكجػكد ا الشػيخ عمػي محمػد معػكض 

 بيركت -العممية 

ال صػائص البػػف جنػػي ػ تحقيػػؽ محمػػد عمػػي النجػػار ط الييئػػة المصػػرية  .ّٖ
 ـ.ُٗٗٗالعامة لمكتاب ط رابعة 

بشػر ػ ط مكتبػة  دكر الكممة في المغة الستيفف أكلماف ػ ترجمػة د / كمػاؿ .ّٗ
 ـُِٗٗالشباب ػ القاىرة 

المكتػب الشػرقي  -حسػيف محمػد  شرح كتعميػؽ محمػد  -ديكاف األعشى  .َْ
 ـ ُٖٔٗبيركت   -لمنشر ك التكزيع 

ديػكاف حسػاف بػف رابػت ػ تحقيػؽ كليػد عرفػات ػ ط دار صػادر ػ بيػركت ػ  .ُْ
 د.ت .

دار  -لمطباعػػػة كالنشػػػر  -دار صػػػادر  -ديػػػكاف زىيػػػر بػػػف أبػػػي سػػػممي  .ِْ
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َُّٔ 

 ـ  ُْٔٗت بيرك 

 -دار الشػرؽ  -ركاية عبد الممػؾ بػف قريػب األصػمعي  -ديكاف العجاج  .ّْ
 بيركت 

دار  -تحقيػػػؽ محمػػػد أبػػػك الفضػػػؿ إبػػػراىيـ  -ديػػػكاف النابغػػػة الػػػذبياني  .ْْ
 ـ  ُٕٕٗ -المعارؼ مصر 

الزاىر في  ريب ألفاظ الشافعي لؤلزىرم ػ تحقيؽ د / محمد جبر األلفى ػ  .ْٓ
 ى .ُّٗٗأكلى ط كزارة األكقاؼ ػ الككيت ػ ط 

إلسػبلمي ػ بيػركت زاد المسير في عمـ التفسير البف الجكزم ػ ط المكتب ا .ْٔ
 .ىَُْْػ ط رالرة 

السػنف الكبػرل لمبييقػي ػ تحقيػؽ محمػد عبػد القػادر عطػا ػ ط مكتبػة نػزار  .ْٕ
 ـُْٗٗػ ى ُُْْالباز السعكدية ػ ط 

عػػبلـ النػػببلن لمػػذىبي اتحقيػػؽ شػػعيب األرنػػانكط امؤسسػػة رسػػالة  سػػير .ْٖ
 ـ.ُُٖٗق / َُُْكت ابير 

 البف العماد ا بيركت ا د.ت شذرات  الذىب .ْٗ

ا تح / عبد الستار أحمػد  مشرح أشعار اليذلييف ألبى سعيد بف الحسيف السكر  .َٓ
 فراج ا مراجعة : محمكد محمد شاكر ا ط : دار العركبة ا د. ت .

في فقو المغة البف فارس ػ تحقيؽ السيد أحمد صقر ػ ط الييئة  يالصاحب .ُٓ
 ـ.ََِّلقصكر الرقافة ػ مصر ط  العامة

صػػحيح مسػػمـ ػ تحقيػػؽ محمػػد فػػؤاد عبػػد البػػاقي ػ ط دار إحيػػان التػػراث  .ِٓ
 العربي ػ بيركت ػ د . ت

تحقيػػػؽ د. عمػػػي عمػػػر ا مكتبػػػة كىبػػػة ا طبقػػػات المفسػػػريف لمػػػداككدم   .ّٓ
 ـُٓٗٗق/ُُْْالقاىرة 

طمبػػة الطمبػػة فػػي االصػػطبلحات الفقييػػة تػػأليؼ اإلمػػاـ نجػػـ الػػديف أبػػي  .ْٓ
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َُّٕ 

ىػػػ ضػػبط كتعميػػؽ كت ػػريج  ّٕٓي مػػر بػػف محمػػد النسػػفي المتػػكفحفػػص ع
الطبعػة األكلػى  -األردف ػ  -دار النفػائس- الد عبد الػرحمف العػؾ /خ يالش

 ـ  ُٓٗٗىػ  ُُْٔ

طبعػة بيػركت دار الكتػب  -العبر فى  بر مف  بر شمس الػديف الػذىبى  .ٓٓ
 ـ.ُٖٓٗالعممية 

الكراعيف ػ ط المؤسسػة عمـ الداللة بيف النظر كالتطبيؽ . د / أحمد نعيـ  .ٔٓ
 ـ. ُّٗٗػ ى ُُّْالجامعية لمدراسات كالنشر لبنات ػ ط أكلى 

 ـ.َََِعمـ المغة د / عمي عبد الكاحد كافي ط دار نيضة مصر ط  .ٕٓ

عمػـ المغػػة بػػيف التػراث كالمعاصػػرة د / عػػاطؼ مػػدككر ػ ط دار الرقافػة ػ  .ٖٓ
 ـُٕٖٗمصر 

ػ ط دار الفكػػر  عمػػـ المغػػة مقدمػػة لمقػػارئ العربػػي د / محمػػكد السػػعراف .ٗٓ
 العربي .

العػػيف لم ميػػؿ بػػف أحمػػد ػ تحقيػػؽ د / ميػػدم الم زكمػػي ا د / إبػػراىيـ  .َٔ
 ـ.ُٖٖٗػ ى َُْٖالسامرائي ػ ط دار كمكتبة اليبلؿ ػ ط 

 ريب الحديث البف الجكزم ػ تحقيؽ د . عبد المعطي أميف القمعجػي ػ ط  .ُٔ
 ـ.ُٖٓٗػ ى َُْٓدار الكتب العممية ػ بيركت 

ربػي تحقيػؽ د / سػميماف إبػراىيـ العايػد ػ ط جامعػة أـ  ريػب الحػديث لمح .ِٔ
 ى .َُْٓالقرل ػ السعكدية ػ ط أكلى 

/  ريػػب الحػػديث لم طػػابي ػ تحقيػػؽ عبػػد الكػػريـ إبػػراىيـ العزبػػاكم ػ ط  .ّٔ
 ى .َُِْط          جامعة أـ القرل ػ السعكدية ػ

 ريػػب الحػػديث ألبػػي عبيػػد القاسػػـ بػػف سػػبلـ تحقيػػؽ د / حسػػيف محمػػد  .ْٔ
 ـ.ُْٖٗػ ى َُْْمجمع المغة العربية بالقاىرة ػ ط شرؼ ػ ط 



 

  

 

 
 د / آماؿ البدرم السيد سالماف     حات الفقيية عمى ألفاظ كتب الحنفيةاالصبلالتطكر الداللي في طمبة الطمبة في 

 

َُّٖ 

 ريػب الحػديث البػف قتيبػة ػ تحقيػؽ د . عبػد ا  الجبػكرم ػ ط العػاني ػ  .ٓٔ
 ى .ُّٕٗبغداد ػ ط أكلى 

 ريب القرآف لمحمد بف عزيز السجستاني ػ تحقيؽ محمػد أديػب جمػراف ػ  .ٔٔ
 ـ.ُٓٗٗػ ى ُُْٔط دار قتيبة ػ سكريا ػ 

د ػ تحقيػؽ د . محمػػد الم تػػار العبيػدم ػ ط الغريػب المصػػنؼ ألبػػي عبيػ .ٕٔ
 ـ.ُٔٗٗػ ى ُُْٔالمجمع التكنسي ػ ط أكلى 

الغريبيف في القرآف كالحديث ألبي عبيد أحمد اليػركم ػ تحقيػؽ د . أحمػد  .ٖٔ
ػػػ ى ُُْٗفريػػد المزيػػدم ػ ط مكتبػػة نػػزار البػػاز ػ السػػعكدية ػ ط أكلػػى 

 ـ.ُٗٗٗ

محمػػد البجػػاكم ا الفػػائؽ فػػي  ريػػب الحػػديث لمزم شػػرم ػ تحقيػػؽ عمػػي  .ٗٔ
 -كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ ػ ط دار المعرفة ػ لبناف ػ ط رانية ػ د . ت .كط

ـ  ُُٕٗالطبعػػػة الرانيػػػة سػػػنة -مطبعػػػة عػػػيس البػػػابي الحمبػػػي كشػػػركاه 
 القاىرة. 

فػػتح البػػارم شػػرح صػػحيح الب ػػارم البػػف حجػػر ػ تحقيػػؽ محػػب الػػديف  .َٕ
 ال طيب ػ ط دار المعرفة ػ بيركت ػ د . ت .

مغة ك صائص العربية . د . محمد المبارؾ ػ ط دار الفكػر ػ بيػركت فقو ال .ُٕ
 ـ.ُِٕٗػ ى ُِّٗط  امسة 

 قُِّْلتراجـ الحنفية لمكفكم ا مطبعة السعادة القاىرة  الفكائد البيية .ِٕ

القػػػػػػػػػامكس المحػػػػػػػػػيط لمفيػػػػػػػػػركز أبادماالييئػػػػػػػػػة المصػػػػػػػػػرية العامػػػػػػػػػة  .ّٕ
رة ـا نسػػ ة مصػػكرة عػػف طبعػػة األميريػػةا القػػاىَُٖٗىػػػ/ََُْلمكتػػابا
 ىػَُِّ

كتػػاب األكائػػؿ ألبػػي ىػػبلؿ العسػػكرم / نشػػر أسػػعد الحسػػيني / مطبعػػة دار  .ْٕ
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َُّٗ 

 ـ  ُٔٔٗمارس  -المغرب األقصي    -طنجة  -أمؿ 
الكشػاؼ لمزم شػرم ػ تحقيػؽ عبػد الػرازؽ الميػدم ػ ط دار إحيػان التػراث  .ٕٓ

 العربي ػ بيركت  د . ت .
المصرم ػ ط الكميات ألبي البقان الكفكم تحقيؽ عدناف دركيش ا كمحمد  .ٕٔ

 ـ.ُٖٗٗػ ى ُُْٗمؤسسة الرسالة ػ بيركت ػ ط 

ط دار المعرفػػة  ُُٕالكممػػة دراسػػة لغكيػػة معجميػػة د.حممػػي  ميػػؿ ص  .ٕٕ
 ـ.ُٖٗٗاإلسكندرية ط  –الجامعية 

لساف العرب البػف منظػكر ػ ط دار صػادر بيػركت ػ ط أكلػىا بػدكف تػاريخ   .ٖٕ
عمػػػي الكبيػػػر . ط /الػػػدار المصػػػرية لمتػػػأليؼ كالترجمػػػة  تحقيػػػؽ عبػػػد ا  

 كزميميو ػ ط دار المعارؼ ػ مصر ػ د . ت

المفػػػظ المسػػػتغرب مػػػف شػػػكاىد الميػػػذب لمقمعػػػي تحقيػػػؽ  الػػػد إسػػػماعيؿ  .ٕٗ
 ـ  ُٔٗٗماجستير بيداب بني سكيؼ سنة 

رسػػالة  -المباحػػث الدالليػػة عنػػد الزم شػػرم مػػف  ػػبلؿ تفسػػير الكشػػاؼ  .َٖ
 ماجستير لمباحث /جابر عمي السيد سميـ

 بيركت  -ـ ط / دار مكتبة الحياة  ُّٓٗرضات  متف المغة لمشيخ أحمد .ُٖ

المحكـ كالمحيط األعظـ البف سػيده تحقيػؽ د . عبػد الحميػد ىنػداكم ػ ط  .ِٖ
 ـ. َََِدار الكتب العممية ػ بيركت ػ ط أكلى 

المحيط في المغة البف عباد ػ تحقيؽ الشيخ محمػد حسػيف آؿ ياسػيف ػ ط  .ّٖ
 .ـُْٗٗػ ى ُُْْ. عالـ الكتب ػ بيركت ػ ط أكلى 

م تار الصحاح ألبي بكر الرازم ػ تحقيؽ محمػكد  ػاطر ػ ط مكتبػة لبنػاف  .ْٖ
 ـ.ُٓٗٗػ ى ُُْٓناشركف ػ بيركت ػ ط 

كعبػػرة اليقظػػاف فػػي معرفػػة مػػا يعتبػػر مػػف حػػكادث الزمػػاف ا  مػػرآة الجنػػاف .ٖٓ
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َُُّ 

 ـ.َُٕٗق/َُّٗمؤسسة األعممي لممطبكعات ا بيركت 

ف ط دار التػػراث ػ المزىػػر لمسػػيكطي ػ تحقيػػؽ محمػػد أحمػػد جػػاد المػػكلى كآ ػػري .ٖٔ
 مصر ػ ط رالرة د . ت .

مشارؽ األنكار عمى صحاح األرار لمقاضي عياض ػ ط المكتبػة العتيقػة ػ  .ٕٖ
 تكنس ػ د . ت .

 المصباح المنير لمفيكمي ػ ط المكتبة العممية ػ بيركت ػ د . ت . .ٖٖ
مصنفات المحف كالتػرقيؼ المغكم حتى القرف العاشر اليجرم . د . أحمػد  .ٖٗ

 ـ.ُٔٗٗمنشكرات كزارة الرقافة ػ سكريا ػ محمد قدكر ػ 
المطمػػع عمػػى أبػػكاب المقنػػع لمبعمػػي ػ تحقيػػؽ محمػػد بشػػير األكلبػػي ػ ط  .َٗ

 ـ.ُُٖٗػ ى َُُْالمكتب اإلسبلمي ػ بيركت ػ ط 

    ىػُّٓٓاالقاىرة قكت الحمكمامعجـ األدبان   لي .ُٗ

 ـ. َُٗٗقكت الحمكم/بيركت امعجـ البمداف لي .ِٗ

ركاس ا د.حامػػػػد صػػػػادؽ قنيبػػػػي ادار معجػػػػـ لغػػػػة الفقيػػػػان د. محمػػػػد  .ّٗ
 ـُٖٓٗق/َُْٓالنفائسابيكتا 

 ـَُٗٗلعمر رضا كحالة ا بيركت  معجـ المؤلفيف .ْٗ

معجـ مػا اسػتعجـ مػف أسػمان الػببلد كالمكاضػع لمبكرماتحقيػؽ/ مصػطفى  .ٓٗ
 ق .َُّْاعالـ الكتب ا بيركت ّالسقااط/

 ـ.ُٖٓٗىػ= َُْٓالمعجـ الكسيط /مجمع المغة العربية/ القاىرة  .ٔٗ

مغػػرب فػػي ترتيػػب المعػػرب لئلمػػاـ أبػػي الفػػتح ناصػػر المطػػرزم تحقيػػؽ / ال .ٕٗ
 حمب  -محمكد فا كرم عبد م تار ط مكتبة أسامة بف زيد 

لطاش كيرم زاده ا تحقيؽ كامؿ بكرم ا كعبد الكىاب أبػك  مفتاح السعادة .ٖٗ
 ـ. ُٖٔٗالنكر ا دار الكتب الحديرة ا القاىرة 

يانيا تػح: محمػد سػيد كيبلنػي المفردات في  ريب  القرآف لمرا ب األصف .ٗٗ
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ُُُّ 

 ـََِْىػ تُِّْاط دار المعرفة ػ لبناف ا ط: الرالرة
مقاييس المغة البف فػارس تحقيػؽ عبػد السػبلـ ىػاركف ػ ط دار الجيػؿ ػ  .ََُ

 ـ.ُٗٗٗػ ى َُِْبيركت ػ ط رانية 

مف عمػـ الداللػة دراسػة تطبيقيػة فػي شػرح األنبػارم لممفضػميات د.عبػد  .َُُ
 الكريـ جبؿ

سػػاف مقدمػػة كبحػػكث فػػي عمػػـ الداللػػة العربػػي . د . مػػف قضػػايا فقػػو الم .َُِ
 ـ . د .ط .ََِِػ ى ُِّْالمكافي الرفاعي البيمي ػ ط رانية 

الميسػػػر فػػػي شػػػرح مصػػػابيح السػػػنة لمتكربشػػػتي . تحقيػػػؽ د . عبػػػد الحميػػػد  .َُّ
 ـ.ََُِػ ى ُِِْىنداكم ػ ط مكتبة نزار الباز ػ السعكدية ػ ط أكلى 

 ـ. د . طََِٔ-ىػُِْٔي .طنظرات داللية د.أبك السعكد الف ران .َُْ

نظػػرات فػػى داللػػة األلفػػاظ د/عبػػد الحميػػد محمػػد أبػػك سػػكيف ا مطبعػػة  .َُٓ
 ُْٖٗاألمانة سنة 

النياية في  ريب الحديث كاألرر البف األريرػ تحقيؽ طاىر أحمد الزاكم  .َُٔ
 ـُٕٗٗػ ى ُّٗٗا   د.محمكد الطناحي ػ ط المكتبة العممية ػ بيركت ط 


