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 املباحث الداللية عند األزهري يف كتاب الساهر يف

 غرية ألفاظ الشافعي 
 (*)رافع عبد اهلل مالو. د. م. أ

توطئة   

 ٠ؼذ أثٛ ِٕقٛس ِؾّذ ثٓ األص٘ش ثٓ هٍؾخ ثٓ ٔٛػ األص٘شٞ اٌٙشٚٞ 

(٘ـ370د )
(1)

 ِٓ اٌٍغ١٠ٛٓ اٌّجشص٠ٓ ، ئر أعذٜ اٌٝ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٠ذاً ث١نبء ، 

.  ٚلذَ ٌٙب خذِبد ع١ٍٍخ ثّب لذِٗ ِٓ آصبس ٌغ٠ٛخ ل١ّخ 

ٚاؽزغً األص٘شٞ ثبٌفمٗ اٌؾبفؼٟ ، ٚدافغ ػٕٗ ، ٠ٚزغٍٝ ٘زا ثٛمٛػ فٟ 

اٌىزبة اٌزٞ ث١ٓ أ٠ذ٠ٕب ٚاٌزٞ ٘ٛ ِٛمٛع ثؾضٕب غ١ش أٔٗ ثشع فٟ اٌٍغخ فغٍجذ ػ١ٍٗ 

-  ٠ؼٕٟ اٌٍغخ–ٚوٕذ ِٕز رؼبه١ذ ٘زا اٌفٓ :"ٚاؽزٙش ثٙب ، ئر ٠مٛي فٟ ٘زا اٌقذد 

ئٌٝ أْ ثٍغذ اٌغجؼ١ٓ ٌِٛؼبً ثبٌجؾش ػٓ اٌّؼبٟٔ ٚاالعزمقبء ػٕٙب ٚأخز٘ب ِٓ 

"ِظبٔٙب
(2)

خ١ش ؽب٘ذ ػٍٝ ثشاػزٗ فٟ اٌٍغخ ٚهٛي ثبػٗ  (ر١ٙت اٌٍغخ) ٠ٚؼذ ِؼغّٗ 

.  ف١ٙب ، ٚ٘ٛ ِٓ اٌّقبدس اٌّّٙخ اٌزٟ رنّٕٙب ِؼغُ ٌغبْ اٌؼشة الثٓ ِٕظٛس

                                                           
 .عبِؼخ اٌّٛفً / ا٢داةو١ٍخ –   لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ  (*)

ٚلذ . 17/164: ٠بلٛد اٌؾّٛٞ :  ، ِؼغُ األدثبء 4/334: اثٓ خٍىبْ : ٚف١بد األػ١بْ :  ٠ٕظش رشعّزٗ (1)

األص٘شٞ فٟ وزبثٗ رٙز٠ت : أفشد اٌذوزٛس سؽ١ذ ػجذ اٌشؽّٓ اٌؼج١ذٞ دساعخ ِفقٍخ ػٓ ؽ١برٗ فٟ سعبٌزٗ 

 . 1973اٌٍغخ ، ِىزٛثخ ػٍٝ ا٢ٌخ اٌىبرجخ ، عبِؼخ اٌمب٘شح ، 

رؾم١ك ػجذ اٌغالَ ٘بسْٚ ٚعّبػزٗ ، ِطبثغ : اثٛ ِٕقٛس ِؾّذ ثٓ أؽّذ األص٘شٞ : رٙز٠ت اٌٍغخ :  ٠ٕظش (2)

 .  1/7،  (د.د)عغً اٌؼشة ، اٌمب٘شح ، 
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أِب اٌىزبة اٌزٞ ث١ٓ ٠ذ٠ٕب فمذ خقٗ األص٘شٞ ثؾشػ ٚرفغ١ش األٌفبظ اٌغش٠جخ 

اٌزٟ ٚسدد فٟ فمٗ اٌؾبفؼٟ ، فنال ػٓ رٕبٌٚٗ ثبٌؾشػ ٚاٌزفغ١ش هبئفخ ِٓ األٌفبظ 

.  اٌمشآ١ٔخ ٚاٌؾذ٠ض١خ ئر الزنذ اٌنشٚسح رٌه

(اٌضا٘ش فٟ رفغ١ش غش٠ت أٌفبظ اٌؾبفؼٟ)ٚوزبة 
(3)

 ِٓ اٌىزت اٌّّٙخ فٟ ثبثٗ 

فمذ مّٕٗ ِجبؽش ٌغ٠ٛخ ِزؼذدح ، ٚثضٗ ؽٛا٘ذ ٚٔقٛفبً فق١ؾخ ، ٚلف ِٕٙب 

.  ِٛلف اٌٍغٛٞ اٌجبسع ، ٚاٌّفغش اٌّزنٍغ ثفْٕٛ اٌٍغخ 

اٌّجبؽش اٌذال١ٌخ اٌزٟ رنّٕٙب ٘زا اٌىزبة ، ٟٚ٘ ِجبؽش : ٠ٚزٕبٚي ثؾضٕب 

.  ل١ّخ افقؾذ ػٓ لذساد األص٘شٞ اٌٍغ٠ٛخ 

أٔٛاع اٌذالٌخ ، فٟ ؽ١ٓ : ٠ٚمَٛ اٌجؾش ػٍٝ صالصخ ِؾبٚس ، رٕبٚي األٚي ِٕٙب 

ٚلفٕب فٟ اٌّؾٛس اٌضبٟٔ ػٍٝ اٌمشائٓ اٌذال١ٌخ اٌزٟ اػزّذ٘ب األص٘شٞ فٟ رفغ١ش 

.   األٌفبظ ، ٚػٕٟ اٌّجؾش اٌضبٌش ثبٌؼاللبد اٌذال١ٌخ ث١ٓ األٌفبظ 

أنواع الداللة  

ِب ٠زٛفً ثٗ ئٌٝ ِؼشفخ اٌؾٟء ، وذالٌخ األٌفبظ ػٍٝ :"اٌذالٌخ ٟ٘ 

"اٌّؼٕٝ
(4)

 ٚرؼذ اٌذساعبد اٌذال١ٌخ ِؾٛس اٌذسط اٌٍغٛٞ
(5)

، ئر رٕزٟٙ ا١ٌٙب وً ٔظُ 

.  اٌٍغخ ِٓ فٛر١خ ، ٚفشف١خ ، ٚٔؾ٠ٛخ ، ٚرشو١ج١خ 

                                                           
 ، اٌّطجؼخ 1ػجذ اٌغزبس اثٛ غذح ، ه. ِؾّذ عجش األٌفٟ ، ساعؼٗ اٌؾ١خ ِؾّذ ثؾ١ش ، د. د:  رؾم١ك (3)

.  َ 1979اٌؼقش٠خ ، اٌى٠ٛذ ، 

ِؾّذ اٌغ١ذ و١الٟٔ، :  اٌّفشداد فٟ غش٠ت اٌمشآْ ، اثٛ اٌمبعُ ؽغ١ٓ ثٓ ِؾّذ اٌشاغت االففٙبٟٔ ، رؼ (4)

 .   (ديّ ) 171داس اٌّؼشفخ ، ث١شٚد ، 

 ، داس اٌىزبة اٌٍجٕبٟٔ ، 1س٠ّْٛ هؾبْ ، ه.  األٌغ١ٕخ ، ِمذِخ فٟ األفٛاد ، اٌّؼغُ ، اٌقشف ، د(5)

 .  281 ، 1972ث١شٚد ، 
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ٚالؽه فٟ أْ اٌٍغخ ظب٘شح اعزّبػ١خ رخنغ ٌٍزغ١١ش ٚاٌزطٛس ف١طشأ ػ١ٍٙب 

رغ١١شاد فٟ أفٛارٙب ، ِٚؼبٟٔ ِفشدارٙب ، ٠ٕٚزظ ػٓ ٘زا اٌزطٛس أْ رغزخذَ 

ِفشداد فٟ غ١ش ِب ٚمؼذ ٌٗ ، فزٕؾشف ِؼبٟٔ هبئفخ ِٕٙب ألعجبة اعزّبػ١خ 

.  ٚٔفغ١خ

دٚس ُِٙ فٟ ارغبع اٌؼشث١خ ٚرطٛس ِفشدارٙب، وّب أْ ٌإلعالَ - ِضال- فٍٍّغبص 

اصش ٚامؼ فٟ اٌٍغخ ئر أمفٝ ػٍٝ هبئفخ ِٓ أٌفبظٙب دالالد عذ٠ذح ، ؽزّزٙب اٌؼم١ذح 

.  اٌغذ٠ذح

ٚلذ ػٕٟ األص٘شٞ ثأٔٛاع اٌذالٌخ ، فٙٛ ٌُ ٠مزقش ػٍٝ ؽشػ األٌفبظ ؽشؽبً 

ئر ث١ٓ اٌذالٌخ اٌّغبص٠خ ، ٚاإلعال١ِخ ، ٚاٌؼشف١خ ، ٚ٘زا ِب ع١زنؼ ف١ّب . ٌغ٠ٛبً 

.   ٠غزمجٍٕب ِٓ ؽذ٠ش

الداللة اللغوية   . أ

"دالٌخ اٌٍفع ػٍٝ ِؼٕٝ ثٕفغٗ"ٟٚ٘ 
(6)

 ٟٚ٘ اٌذالٌخ األف١ٍخ ، أٚ وّب رغّٝ 

.  ا٠نب اٌّؼغ١ّخ

ٚلذ ػّذ األص٘شٞ ئٌٝ رفغ١ش األٌفبظ رفغ١شاً ٌغ٠ٛبً، عٛاءا أوبٔذ أٌفبظبً 

.  ٌٍؾبفؼٟ أَ أٌفبظبً لشآ١ٔخ أَ ؽذ٠ض١خ

فٙٛ غبٌجبً ِب ٠جذأ ثبألفً اٌٍغٛٞ ٌٍفظخ ، صُ ٠ٕزمً اٌٝ اٌذالالد األخشٜ         

ئر        (وفش)ئْ ٚعذد ، وبٌذالٌخ اٌّغبص٠خ أٚ اإلعال١ِخ ، ِٓ رٌه رفغ١شٖ ٌفظخ 

: ٚأفٍٗ ِأخٛر ِٓ:"ث١ٓ األفً اٌٍغٛٞ ٌٙب لجً أْ ٠زطشق اٌٝ دالٌزٙب ، فمبي 

                                                           
 اٌزٍخ١ـ فٟ ػٍَٛ اٌجالغخ ، عّبي اٌذ٠ٓ أثٛ اٌؼبٌٟ ِؾّذ ثٓ ػجذ اٌشؽّٓ اٌمض٠ٕٟٚ ، مجو ٚؽشػ        (6)

 .  243،  (د.د)ػجذ اٌشؽّٓ اٌجشلٛلٟ ، داس اٌىزبة اٌؼشثٟ ، ث١شٚد 
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وبفش، ألٔٗ ٠غزش األؽ١بء ثظٍّزٗ، ٚل١ً                   : وفشد اٌؾٟء ئرا غط١زٗ ِٕٚٗ ل١ً ١ًٌٍ

ٌٍزٞ ٌجظ دسػبً، ١ٌٚظ فٛلٗ صٛثبً وبفش، ألٔٗ غطٝ دسػٗ ثبٌزٞ ٌجظ                

"فٛلٗ
(7)

   .

ٌٚٙزٖ اٌٍفظخ دالالد ٌغ٠ٛخ أخشٜ ٚسدد فٟ اٌّؼغّبد
(8)

 ٌُ ٠زوش٘ب 

ػٍٝ  (وبفش)األص٘شٞ رٛخ١بً ٌالخزقبس فٟ ٘زا اٌىزبة ، ِٓ رٌه اهالق ٌفع 

اٌضّساع
(9)

.   ٌغزشٖ اٌجزس فٟ األسك

ئر ث١ٓ األص٘شٞ أْ  (اٌغغٛد)ِٚٓ األٌفبظ اٌزٟ رذخً فٟ ٘زا االهبس ٌفع 

"أعغذ اٌجؼ١ش ئرا هبِٓ ػٕمٗ ١ٌشوجٗ ساوجٗ: أفٍٗ اٌزطبِٓ ٚا١ًٌّ، ٠مبي"
(10)

 

:  ٚاعزذي ػٍٝ ٘زا اٌّؼٕٝ ثمٛي اٌؾبػش

...........................

 ...
 

 ٚلٍٓ اعغذ ١ٌٍٍٝ 

 

 فأعغذا 

 

 

ئرا وضش : ٚعغذد إٌخٍخ: "صُ روش دالالد ٌغ٠ٛخ أخشٜ ٌٙزٖ اٌٍفظخ فمبي 

".  ؽٍّٙب، فّبي سأعٙب ئٌٝ األسك ، ٟٚ٘ ٔخً عبعذ ٚعٛاعذ

ثبٌّؼٕٝ اٌؾشػٟ ٌٍفظخ صُ ٠شد٘ب اٌٝ األفً اٌٍغٛٞ - أؽ١بٔب-٠ٚجذأ األص٘شٞ 

سّد٘ب ثّؾ١ئخ ٠ؾزشهٙب، ٚال ٠ؼٍُ أؽبء هللا "ِٓ رٌه لٌٛٗ فٟ االعزضٕبء فٟ ا١ّ١ٌٓ أٔٗ 

".  أَ ال ف١غمطٙب ا١ّ١ٌٓ ف١ٙب

                                                           
 .  379 اٌضا٘ش ، (7)

 .   (وفش) 6/459ٌغبْ اٌؼشة ، اثٓ ِٕظٛس ، داس فبدس ، :  ٠ٕظش (8)

 .   (وفش) 433 اٌّفشداد ، (9)

 .  97 اٌضا٘ش ، (10)
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أفً االعزضٕبء ِٓ لٌٛه ص١ٕذ ٚعٗ فالْ ارا "ٚثؼذ ٘زا اٌزفغ١ش ث١ٓ أْ 

"ػطفزٗ، ٚفشفزٗ، ٚصٕٝ ٚعٖٛ اٌخ١ً ئرا وفٙب ٚسد٘ب
(11)

  .

٠ٍٚؾع ِٓ ٘زا إٌـ أْ األص٘شٞ ٠ؾ١ش ئٌٝ األفً اٌؾغٟ ٌٍفظخ،                

:        ِج١ٕبً ِب آٌذ ئ١ٌٗ ِٓ دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ، ٠ٚزنؼ ٘زا ثغالء فٟ رفغ١شٖ لٌٛٗ رؼبٌٝ

( ُْ َُ أَِرَٔذ ٌَُٙ َْٕه ٌِ ُ َػ ففؼ هللا ( ػفب هللا ػٕه)فج١ٓ أْ ِؼٕٝ  [43: اٌزٛثخ  ](َػفَب هللاُهَّللا

ٚأفٍٗ ِٓ لٌٛه :"صُ ث١ٓ األفً اٌؾغٟ ٌٍفظخ فمبي . ػٕه ، فٍُ ٠إاخزن ثّب عٍف 

"أٞ ِؾزٙب ٚدسعزٙب: ػفذ اٌش٠ؼ اٌشعَٛ
(12)

 ٚاٌزطٛس ِٓ اٌؾغٟ ئٌٝ اٌٍغٛٞ 

فبٌٍغبد عبسد فٟ أهٛاس٘ب ِٓ اٌزغغ١ذ              "٠ٕغغُ ِغ ػٍُ اٌٍغخ اٌؾذ٠ش 

"ئٌٝ اٌزغش٠ذ
(13)

  .

أْ ٠شثو اٌّؼبٟٔ اٌّزؼذدح ٌٍفع اٌّؾزشن ثغٍه - أؽ١بٔب-٠ٚؾبٚي األص٘شٞ 

ِؼٕٛٞ ٚاؽذ ِج١ٕب اٌزٕبعت ث١ٓ ٘زٖ اٌق١غ ، فٟ ئهبس اٌّبدح اٌٛاؽذح ، فؾ١ٓ فغش 

ُْ )لٌٛٗ رؼبٌٝ  ١ْزُ ب َروُهَّللا َِ رّبَ اٌؾٟء : أفً اٌزوبء فٟ اٌٍغخ "روش أْ  [3: اٌّبئذح ](ئاِلُهَّللا 

ئرا اعززُ : ٚفشٌط ِزّن . رّبِٙب : ِٚٓ رٌه اٌزوبء فٟ اٌغٓ ٚاٌفُٙ :"ٚلبي " ٚوّبٌٗ

: لشٚؽٗ ، ٚرٌه رّبَ لٛرٗ ، ٚسعً روٟ أٞ رّبَ اٌفُٙ عش٠غ اٌمجٛي ، ٚرو١ّذ إٌبس

"رثؾزّٖٛ ػٍٝ اٌزّبَ: ئرا ِب رو١زُ، أٞ: أرّّذ ٚلٛد٘ب ، ٚوزٌه لٌٛٗ
(14)

 فٙزٖ 

.  اٌق١غ اٌّزؼذدح ٠شثطٙب ِؼٕٝ ٚاؽذ ٘ٛ اٌزّبَ 

                                                           
 .  416 ٔفغٗ ، (11)

 

 .  100 ٔفغٗ ، (12)

، ِطجؼخ اٌؼبٟٔ، ثغذاد، 2 اٌّجبؽش اٌٍغ٠ٛخ فٟ اٌؼشاق ِٚؾىٍخ اٌؼشث١خ اٌّؼبفشح، ِقطفٝ عٛاد، ه(13)

1979 ،13-14   

 .  400 اٌضا٘ش ، (14)
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الداللة المجبزية   . ة

وً وٍّخ أس٠ذ ثٙب غ١ش ِب ٚمؼذ ٌٗ فٟ ٚمغ ٚامؼٙب ، "اٌّغبص ٘ٛ 

"ٌّالؽظخ ٔغجخ ث١ٓ اٌضبٟٔ ٚاألٚي
(15)

  . 

٠ٚؼذ اٌّغبص ٚع١ٍخ ِّٙخ ِٓ ٚعبئً ّٔٛ اٌٍغخ ٚارغبػٙب ، ِّب ٠ّىٕٙب ِٓ 

.  اعز١ؼبة ِغزغذاد اٌؾ١بح ٚاٌزؼج١ش ػٕٙب 

ٌٚمذ أٌٚٝ األص٘شٞ اٌذالٌخ اٌّغبص٠خ ػٕب٠خ ٚامؾخ ، فٙٛ ٌُ ٠مزقش ػٍٝ 

روش األفً اٌٍغٛٞ ٌٍفظخ ، ثً رٕبٚي دالالرٙب اٌّغبص٠خ اٌزٟ آٌذ ا١ٌٙب ، ٚٔؼٕٟ ٕ٘ب 

.  اٌّغبص اٌٍغٛٞ ، اٌزٞ ٠ّضً أٌٛأب ِٓ اٌزؼبث١ش ، وبالعزؼبسح ، ٚاٌّغبص اٌّشعً 

اٌّؼٕٝ اٌؾم١مٟ ٌٍفظخ ػٓ هش٠ك االؽبسح اٌٝ  - غبٌجب-٠ٚٛسد األص٘شٞ 

أفٍٙب اٌٍغٛٞ ، صُ ٠ج١ٓ دالٌزٙب اٌّغبص٠خ ، فؾ١ٓ فغش ٟٔٙ اٌشعٛي فٍٝ هللا ػ١ٍٗ 

"اٌؼغت فٟ األفً مشاة اٌفؾً"أؽبس ئٌٝ أْ  (ػْغت اٌفؾً)ٚعٍُ ػٓ 
(16)

             

".        ػغت: ٌٍىشاء اٌزٞ ٠أخزٖ فبؽت اٌفؾً ػٍٝ مشاثٗ "صُ ث١ٓ أٔٗ ٠مبي 

ِؼٗ أٚ           -  ارا وبْ–رغ١ّخ اٌؾٟء ثبعُ غ١شٖ "٠ٚؼًٍ ٘زا االٔزمبي اٌذالٌٟ ِٓ ثبة 

". ِٓ عججٗ

اٌزٟ رطٍك ػٍٝ اٌشا٠ٚخ ، فمبي ٟٚ٘ فٟ األفً  (اٌّضادح)ِٚضًّ ٌٙزا ثذالٌخ 

ٚ٘زا اٌزطٛس اٌذالٌٟ ٠ذخً فٟ فٍه اٌّغبص ٚاٌزٞ " . اٌجؼ١ش اٌزٞ ٠غمٝ ػ١ٍٗ"

                                                           
 ، ِطجؼخ ٚصاسح اٌّؼبسف ، اعزبٔجٛي ، أػبدد 2س٠زش ، ه:  أعشاس اٌجالغخ ، ػجذ اٌمب٘ش اٌغشعبٟٔ ، رؼ (15)

 .  325 ، 1979هجؼٗ ثبالٚفغذ ِىزجخ اٌّضٕٝ ثغذاد ، 

 .  211-210 اٌضا٘ش ، (16)
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ػاللزٗ اٌّالصِخ
(17)

ٟٚ٘ عجت ِٓ أعجبة أزمبي اٌىالَ ِٓ اٌؾم١مخ ئٌٝ اٌّغبص . 

 .  (اٌّشعً)اٌزٞ عّبٖ اٌجالغ١ْٛ 

اٌزٟ رزثؼ ػٓ  (اٌزث١ؾخ)ث١ٓ أْ ِؼٕب٘ب  (اٌؼم١مخ)ٚؽ١ٓ ٚلف ػٍٝ ٌفع 

ؽؼش اٌٌّٛٛد اٌزٞ ٠ىْٛ "اٌٌّٛٛد ، ٚأؽبس اٌٝ أْ ٘زٖ اٌزغ١ّخ رطٍك ثبألفً ػٍٝ 

ألٔٗ ٠ؾٍك ػٕٗ رٌه اٌؾؼش "صُ ػًٍ رغ١ّخ اٌزث١ؾخ ثبٌؼم١مخ " ػٍٝ سأعٗ ؽ١ٓ ٠ٌٛذ

ِٓ رغ١ّخ اٌؼشة اٌؾٟء ثبعُ غ١شٖ ئرا وبْ ِؼٗ أٚ ِٓ "ِج١ٕب أْ ٘زا " ػٕذ رثؾٙب

"عججٗ
(18)

  . 

ػٍٝ ٔؾٛ ِب  (اٌىٕب٠خ)ٌفظخ –ػٍٝ اٌذالٌخ اٌّغبص٠خ - اؽ١بٔب-٠ٚطٍك األص٘شٞ 

ؽزٝ رزٚلٟ )فٟ لٛي سعٛي هللا فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  (اٌؼغ١ٍخ)عبء فٟ رفغ١ش ٌفظخ 

"اٌؼغ١ٍخ وٕب٠خ ػٓ ٌزارح اٌغّبع: "لبي  . (ػغ١ٍزٗ ٠ٚزٚق ػغ١ٍزه
(19)

  . 

٠ٚؼٕٝ األص٘شٞ ثبٌزطٛس اٌذالٌٟ ٌٍفظخ ، فجؼذ اْ ٠ٕجٗ ػٍٝ األفً اٌٍغٛٞ 

: ٌٙب ٠ج١ٓ ِب آٌذ ا١ٌٗ ِٓ دالٌخ ، ٚالع١ّب فٟ إٌـ اٌمشآٟٔ ففٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ 

( َْ ٛ ُّ ْٓ َؽ١ُْش ال ٠َْؼٍَ ِِ  ُْ (        عٕغزذسعُٙ)، روش أْ دالٌخ  [44: اٌمٍُ  ](َعَْٕغزَْذِسُعُٙ

"عٕأخزُ٘ ل١ٍال ل١ٍال ٚال ٠جبغزُٙ"فٟ ٘زا إٌـ ٟ٘ 
(20)

 ، ٚث١ٓ أْ أفً اٌٍفظخ  

اعزذسعذ "ِٕٚٙب " دسط اٌغالَ ٠ذسط ئرا ِؾٝ ل١ٍال ل١ٍال ، أٚي ِب ٠ّؾٟ"ِٓ 

اٌش٠ؼ اٌؾقٝ ئرا ٘ت ثٙب ؽزٝ ف١شرٙب رذسط ػٍٝ ٚعٗ األسك ِٓ غ١ش            

" .  أْ رشفؼٗ

                                                           
 173، 1973أثٛ ٠ؼمٛة ٠ٛعف ثٓ أثٟ ثىش اٌغىبوٟ، ِطجؼخ ِقطفٝ اٌجبثٟ اٌؾٍجٟ، ِقش، :  ِفزبػ اٌؼٍَٛ(17)

 .  406 اٌضا٘ش ، (18)

 .  330 ٔفغٗ ، (19)

 .   285 ٔفغٗ ، (20)
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صُ اؽزًّ أفال ٌغ٠ٛبً آخش ٌٙزٖ اٌٍفظخ ٚسثطٗ ثبالعزخذاَ اٌمشآٟٔ ٌٙب ، فزوش 

". أدسعذ اٌضٛة ادساعبً ٠طٜٛ ػٍٝ ٚعٙٗ:"أْ االعزذساط ثّؼٕٝ اٌطٟ ، ٠مبي 

فىأْ اٌىبفش ئرا ػقٝ سثٗ ٚاغزجو ثّب ٘ٛ :"ٚث١ٓ ٘زا اٌّؼٕٝ ثبٌّؼٕٝ اٌمشآٟٔ فمبي 

ِٚب أػذ ٌٗ ِٓ . ف١ٗ ، فزؼ هللا ػضٚعً ػ١ٍٗ اٌذ١ٔب ٚص٠ٕزٙب ، ٚهٜٛ ػٕٗ خجش ػبلجزٗ 

ػمٛثخ فأخٍذ ئٌٝ اٌذ١ٔب، ٚعىٓ ئ١ٌٙب ٚٔغٝ ا٢خشح، فطٜٛ ػٕٗ خجش أمنبء ِذرٗ 

" .  فزٌه اعزذساعٗ

الداللة اإلسالمية   . جـ

٠ؼذ اإلعالَ ؽذصبً ِّٙبً فٟ رأس٠خ األِخ اٌؼشث١خ ، فمذ عبء ثفىش ػظ١ُ ػجش 

ػٕٗ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ٚاٌغٕخ إٌج٠ٛخ اٌؾش٠فخ ، ٚوبْ ٌٍمشآْ أصش ٚامؼ فٟ ؽ١بح األِخ 

فٟ ِخزٍف عٛأجٙب، ِٓ رٌه أصشٖ اٌٛامؼ فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ، ٚالع١ّب فٟ دالالد 

أٌفبظٙب
(21)

، ئر أمفٝ ػٍٝ ػذد ِٕٙب دالالد عذ٠ذح رزٕبعت ٚاٌؾ١بح اٌغذ٠ذح، فّٕٙب 

أٌفبظ ٚسدد فٟ إٌـ اٌمشآٟٔ، ٚأخشٜ فٟ اٌؾذ٠ش اٌؾش٠ف، ٚأخشٜ فٟ ِجبؽش 

.  اٌفمٙبء ٚاألف١١ٌٛٓ 

ٚلذ ػٕٟ األص٘شٞ ثٙزا إٌٛع ِٓ اٌذالٌخ ئر ٚمؼ فٟ غ١ش ِٛمغ ِٓ وزبثٗ 

اٌزٟ لبي ف١ٙب ئّٔب  (اٌضوبح)اٌذالٌخ اإلعال١ِخ ٌطبئفخ ِٓ األٌفبظ ، ِٓ رٌه ٌفظخ 

صوبح ألْ اٌّبي اٌزٞ ٠ضوٝ، ٠ضوٛ، أٞ ٠ّٕٛ، اِب فٟ اٌذ١ٔب ثأْ ٠جبسن هللا "ع١ّذ 

ف١ٗ، ٚأِب فٟ األخشٜ ثأْ ٠نبػف ٌٗ األعش ػٍٝ ِب صوٝ، ٠ٚمبي ٌٍؼًّ اٌقبٌؼ، 

"صوبح، ألٔٗ ٠ضوٟ فبؽجٗ أٞ ٠طٙشٖ ٠ٚشفغ روشٖ
(22)

 صُ روش ِفَٙٛ صوبح           

                                                           
ِقطفٝ : اٌقبؽجٟ فٟ فمٗ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚعٕٓ اٌؼشة فٟ والِٙب ، أؽّذ ثٓ فبسط ، رؼ :  ٠ٕظش(21)

 .   79-78 ، 1964اٌؾٛثّٟ ، ِإعغخ ثذساْ ، ث١شٚد ، 

 .  161-160 اٌضا٘ش ، (22)
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ًّ اٌمٛي فٟ ِمذاس اٌضوبح فٟ األِٛاي ٚغ١ش٘ب ػٍٝ ٚفك اٌّز٘ت  اٌفطش، ٚفق

.  اٌؾبفؼٟ 

ٚلذ عجمذ اإلؽبسح ئٌٝ أْ األص٘شٞ ٠ؼٕٝ ثج١بْ األفً اٌٍغٛٞ ٌٍفظخ صُ ٠ج١ٓ 

فجؼذ أْ ث١ٓ . اٌزٟ ِشد آٔفب  (وفش)دالٌزٙب األخشٜ ِٚب آٌذ ئ١ٌٗ ، ِٓ رٌه ٌفظخ 

أسثؼخ "أفٍٙب اٌٍغٛٞ ٔمً ػٓ أً٘ اٌؼٍُ ٚعٖٛ ٘زٖ اٌٍفظخ فٟ اإلعالَ فٟٙ ػٍٝ 

"ٚعٖٛ
(23)

وفش ئٔىبس ، ٚوفش عؾٛد ، ٚوفش ِؼبٔذح ، ٚوفش ٔفبق ، ٚفقً :  ٟٚ٘ 

صُ ث١ٓ ٌٛٔبً آخش . اٌمٛي فٟ ٘زٖ األٚعٗ ، ٚاعزذي ػ١ٍٙب ثبٌؾٛا٘ذ اٌمشآ١ٔخ ٚاٌؾذ٠ض١خ 

أْ اٌشعً ٠مّش ثبٌزٛؽ١ذ ٚإٌجٛح "ِٓ أٌٛاْ اٌىفش، ٚ٘ٛ دْٚ األسثؼخ اٌغبٌفخ ، ٚ٘ٛ 

ٚ٘ٛ ِب " ِٚغ رٌه ٠ؼًّ أػّبالً ثغ١ش ِب أٔضي هللا ِٓ فغبد ، ٚاسرىبة اٌفٛاؽؼ

.  ٠ؼشف ثبٌفغك ػٕذ اٌغّٙٛس

اٌىفش اٌزٞ ٠ؼطً اٌشثٛث١خ ، ٠ٕٚىش اٌخبٌك ، ف١طٍك ػ١ٍٙب د٘ش٠بً "ٚث١ّٓ أْ 

".  ٍِٚؾذاً 

٠ٚزطشق األص٘شٞ ئٌٝ اٌذالالد اٌفم١ٙخ ٌؼذد ِٓ األٌفبظ ِٓ رٌه ٌفظخ 

فٙٛ ٚفك ِٕٙغٗ ٠جذأ ثزفغ١ش دالٌزٙب اٌٍغ٠ٛخ ، ف١مٛي (اٌّضاثٕخ)
(24)

أِب اٌّضاثٕخ  : "

ث١غ اٌضّش فٟ :"صُ ث١ٓ دالٌزٙب اٌفم١ٙخ ٟٚ٘ " . فٟٙ ِأخٛرح ِٓ اٌضثٝ ٚ٘ٛ اٌذفغ

ٚػًٍ ٘زٖ اٌزغ١ّخ ثأْ ٘زا اٌج١غ ال ٠ؾقش ثى١ً ٚال ٚصْ " . سؤٚط إٌخً ثبٌزّش

: ٠ٚمَٛ ػٍٝ اٌؾذط ، ٚاٌظٓ ، ِّب ٠إدٞ اٌٝ اٌزذافغ ٚاٌزخبفُ ث١ٓ اٌّزجب٠ؼ١ٓ ف١مبي

".  أٞ رذافؼٕب ٚاخزقّٕب: رضاثٕب"

                                                           
 . 381  ٔفغٗ ، (23)

 .  205 ٔفغٗ ، (24)
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ف١زنؼ ِّب رمذَ أْ األص٘شٞ ثٛففٗ ٌغ٠ٛبً ثبسػبً ٠ؾبٚي أْ ٠شثو               

ث١ٓ األفً اٌٍغٛٞ ٌٍفظخ ٚدالٌزٙب اٌفم١ٙخ ، ٚلذ ػًٍ إٌغفٟ
(25)

            (٘ـ537د ) 

ع١ّذ ثٙب ٌزذافغ اٌؼبلذ٠ٓ                   "ثّضً ٘زا اٌزؼ١ًٍ فٟ رغ١ّخ اٌّضاثٕخ ، فمبي 

".  ػٕذ اٌمجل

ٚٔىزفٟ ثٙزا اٌمذس ِّب ٠ٛمؼ ِٕٙغٗ فٟ ٘زا اٌغبٔت ، ٚاٌّزأًِ فٟ وزبثٗ 

٠ٍؾع ػٕب٠زٗ ثٛمٛػ فٟ رفغ١ش األٌفبظ اٌفم١ٙخ
(26)

  .

الداللة العرفية  . د

اٌٝ أْ اٌٍغخ رّٕٛ ٚرزطٛس ثبعزّشاس ، ٚاألٌفبظ ال رجمٝ ػٍٝ - عبٌفب- أؽشٔب 

فمذ رزٕبعٝ اٌذالٌخ اٌّغبص٠خ فزٕمٍت ؽم١مخ ػشف١خ ثؾىُ وضشح "ِغبص٠زٙب 

"االعزؼّبي
(27)

لذ ٚمغ ٌّؼٕٝ ػبَ صُ ٠خقـ ثؼشف اعزؼّبي "فمذ ٠ىْٛ اٌٍفع . 

وبخزقبؿ ٌفع اٌذاثخ ثزٚاد األسثغ ػشفبً، ٚئْ وبْ فٟ " أً٘ اٌٍغخ ثجؼل ِغ١ّبرٗ

أفً اٌٍغخ ٌىً ِب دة
(28)

   .

ٚلذ ٔجٗ األص٘شٞ ػٍٝ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌذالٌخ ، ٚالع١ّب ِب رؼبسف إٌبط 

ػ١ٍٗ، ١ٌٚظ ػٍٝ اٌذالٌخ اٌّؼغ١ّخ، ِٓ رٌه ِب عبء فٟ رفغ١شٖ لٛي اٌؾبفؼٟ ٚ٘ٛ 

                                                           
٘ـ ، ِىزجخ 1311 هٍجخ اٌطٍجخ فٟ اٌّقطٍؾبد اٌفم١ٙخ ، ٔغُ اٌذ٠ٓ ثٓ ؽفـ إٌغفٟ ، فٛسح ٌطجؼخ (25)

 .   150اٌّضٕٝ ، ثغذاد ، 

 .    249 ، اٌّغبلبح ، ؿ 255 ، اٌّخبثشح ، ؿ 205اٌّؾبلٍخ ، ؿ :  ٠ٕظش ِضال (26)

 .   290أؽّذ خ١ًٍ ، داس إٌٙنخ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ، ث١شٚد ، .  دساعبد فٟ اٌمشآْ ، د(27)

 ، 1967 األؽىبَ فٟ أفٛي األؽىبَ ، ع١ف اٌذ٠ٓ ػٍٟ ثٓ ِؾّذ ا٢ِذٞ ، االرؾبد اٌؼشثٟ ، اٌمب٘شح ، (28)

10/28    . 
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"اػطٛ فالٔبً ثؼ١شاً أٚ صٛساً ٌُ ٠ىٓ ٌُٙ أْ ٠ؼطٖٛ ٔبلخ أٚ ثمشح: أٔٗ ٌٛ لبي أؽذ "
(29)

 . 

ٚث١ٓ األص٘شٞ أْ اٌؾبفؼٟ لذ ر٘ت ثبٌجؼ١ش ئٌٝ اٌغًّ دْٚ إٌبلخ ، ألٔٗ                

فٟ ؽ١ٓ أْ اٌذالٌخ اٌٍغ٠ٛخ" ٘ٛ اٌّؼشٚف فٟ والَ إٌبط"
(30)

 ٌٍجؼ١ش ٟ٘              

اْ اٌؼشة اٌؼبسثخ ػٕذُ٘ اٌجؼ١ش            "أٚ وّب لبي األص٘شٞ . ٌٍغًّ ٚإٌبلخ ِؼبً 

ٚٔجٗ ػٍٝ أْ ٘زا والَ اٌؼشة              " . ثّٕضٌخ اإلٔغبْ ٠مغ ػٍٝ اٌشعً ٚاٌّشأح

ٚاٌٛفب٠ب ٠غشٞ ؽىّٙب ػٍٝ اٌؼشف ال ػٍٝ األعّبء اٌزٟ                 "اٌّؾل ، 

".   رؾزًّ اٌّؼبٟٔ

ٌٛ لبي "ٚفٟ ِٛمغ آخش ِٓ وزبثٗ ٠مف األص٘شٞ ػٍٝ لٛي اٌؾبفؼٟ أٗ 

مؼف١ٓ فبْ : ٌفالْ مؼف ِب ٠ق١ت ٌٚذٞ ، أػط١زٗ ِضٍٗ ِشر١ٓ ، فبْ لبي : سعً 

"وبْ ٠ق١جٗ ِئخ أػط١زٗ صالصّبئخ
(31)

ثبٌنؼف " فج١ٓ األص٘شٞ أْ اٌؾبفؼٟ أساد 

ر٘ت اٌؾبفؼٟ ثّؼٕٝ اٌنؼف ئٌٝ "، ٚ٘ٛ ِب ػ١ٍٗ اٌؼشف ، فمبي " اٌزنؼ١ف

اٌزنؼ١ف ٚ٘زا ٘ٛ اٌّؼشٚف ػٕذ إٌبط ، ٚاٌٛفب٠ب رّنٟ ػٍٝ اٌؼشف ٚػٍٝ ِب 

" .   ر٘ت ئ١ٌٗ فٟ األغٍت ، ٚ٘ٛ اٌّٛفٝ ال ػٍٝ ِب ٠ٛعجٗ ٔـ اٌٍغخ

ٚاعزذي ػٍٝ رٌه ثمٌٛٗ  (اٌّضً) ٚٔجٗ ػٍٝ أْ دالٌخ اٌنؼف فٟ اٌٍغخ ٘ٛ

ِٓ  ٞا(: رؼبٌٝ  ٌَْؼَزاُة ِمْؼف١َْ ٍَخ ٠َُنبَػْف ٌََٙب ا ج١َِّٕي ُِ ُهَّللٓا ثِفَبِؽَؾٍخ  ُْٕى ِِ ْٓ ٠َأِْد  َِ ِّٟي   )َِٔغبَء إٌُهَّللاجِ

ِضٍٟ ِب ٠ؼزة غ١ش٘ب ِٓ ٔغبء "روش أٔٗ أساد أٔٙب رؼزة  [30: االؽضاة ]

" .  اٌّغ١ٍّٓ

                                                           
 .  274-273 اٌضا٘ش ، (29)

 4، اعّبػ١ً ثٓ ؽّبد اٌغٛ٘شٞ ، رؾك أؽّذ ػجذ اٌغفٛس ػطبس، ه (ربط اٌٍغخ ٚفؾبػ اٌؼشث١خ) اٌقؾبػ (30)

.  20/1593َ ، 1987، داس اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ ، 

 .  272-271 اٌضا٘ش ، (31)
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القرائن الداللية  

٠ؼذ اٌّؼغُ ٚع١ٍخ ِّٙخ فٟ اٌىؾف ػٓ ِؼبٟٔ اٌّفشداد ٚرفغ١ش٘ب ث١ذ أٔٗ لذ 

٠ؼغض ػٓ رؾذ٠ذ دالالد أٌفبظ ِؼ١ٕخ ثذلخ ، فال ثذ ِٓ لشائٓ أخشٜ فٟ رفغ١ش٘ب 

اٌغ١بق اٌٍفظٟ ، ٚاٌمش٠ٕخ اٌؾب١ٌخ ، أٚ اٌغ١بق اٌؾبٌٟ، ٚاٌمش٠ٕخ "ٚث١بْ ِؼٕب٘ب ، ِٕٙب 

"اٌؼم١ٍخ
(32)

  . 

ي األص٘شٞ  ّٛ ػٍٝ لش٠ٕزٟ اٌغ١بق ٚاٌؾبي، فٟ رؾذ٠ذ ِؼبٟٔ - أؽ١بٔب-ٚلذ ػ

هبئفخ ِٓ األٌفبظ، ٚالع١ّب األٌفبظ اٌمشآ١ٔخ اٌزٟ رزؾذد دالالرٙب ِٓ خالي اٌغ١بق 

.   اٌمشآٟٔ، فبٌّؼغُ لذ ال ٠فٟ ثبٌغشك 

القرينة السيبقية  . أ

فبٌؾىُ        "ٌٍغ١بق ل١ّخ وج١شح فٟ اٌىؾف ػٓ دالٌخ اٌٍفظخ ٚث١بْ ِؼٕب٘ب، 

ػٍٝ دالٌخ اٌٍفظخ فٟ ٔـ ِب أدق ٚأٚصك ِّب ٌٛ اعزم١ٕبٖ ِٓ اٌّؼبعُ               

"ٚؽذ٘ب
(33)

  .

ٚلذ اػزّذ األص٘شٞ فٟ غ١ش ِٛمغ ِٓ وزبثٗ ػٍٝ اٌمش٠ٕخ اٌغ١بل١خ فٟ رؾذ٠ذ 

دالالد هبئفخ ِٓ األٌفبظ ، ٚثخبفخ األٌفبظ اٌمشآ١ٔخ ، ٚرٌه ػٍٝ ٔؾٛ رفغ١شٖ لٌٛٗ 

١ِٙذٌ ): رؼبٌٝ  اَل َؽ َٚ اَل ٠َُنبسُهَّللا َوبرٌِت   فأٚسد فٟ رفغ١ش ٠نبّس ل١ٌٛٓ، [282: اٌجمشح  ](َٚ

ٚال ٠ؾٙذ ؽب٘ذ . ال ٠ىزت اال ثبٌؾك:"ال ٠نبِسس ، ثىغش اٌشاء األٌٚٝ ، أٞ : األٚي

                                                           
 ٌغٕخ 26وبفذ اٌض٠ذٞ ، ثؾش ِٕؾٛس فٟ ِغٍخ آداة اٌشافذ٠ٓ ، ػذد .  اٌذالٌخ فٟ اٌج١ٕخ اٌؼشث١خ ، د(32)

1994 ، 115  . 

:           ، ٠ٕٚظش 213 ، 1963 ، ٌغٕخ اٌج١بْ اٌؼشثٟ ، اٌمب٘شح ، 2اثشا١ُ٘ أ١ٔظ ، ه.  دالٌخ األٌفبظ ، د(33)

.  111، 1995اٌّجبؽش اٌٍغ٠ٛخ ٚإٌؾ٠ٛخ ٚاٌقشف١خ ػٕذ اثٓ لز١جخ ، عبِؼخ اٌّٛفً ، : سعبٌزٕب ٌٍذوزٛساٖ
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"اال ثبٌؾك
(34)

ٚ٘ٛ ثزمذ٠ش : أٞ أْ اٌخطبة ِٛعٗ ئٌٝ اٌىبرت ٚاٌؾ١ٙذ ، ٚاٌضبٟٔ  . 

ال ٠ذػٝ ٚ٘ٛ ِؾغٛي ال ٠ّىٕٗ رشن ؽغٍٗ اال "ثفزؼ اٌشاء األٌٚٝ أٞ  (٠نبَسس)

ػٍٝ أْ " ثنشس ٠ذخً ػ١ٍٗ ، ٚوزٌه ال ثذ ػٓ اٌؾب٘ذ ِٚغ١ئٗ ٌٍؾٙبدح ٠نّش ثٗ

األص٘شٞ سعؼ اٌزٛع١ٗ األٚي ٚسآٖ أث١ٓ ِغزذالً ػٍٝ رٌه ثمش٠ٕخ اٌغ١بق ، ٚرٌه ِب 

ُْ ): عبء فٟ آخش ا٠٢خ ِٓ لٌٛٗ رؼبٌٝ  ُ فُُغٌٛق ثُِى ْْ رَْفَؼٍُٛا فَأُِهَّللٗا ئِ  فشأٜ أْ اٌفغٛق )َٚ

أٌٚٝ أْ ٠ٛفف ثٗ ِٓ دػب وبرجبً ١ٌىزت ٚ٘ٛ ِؾغٛي أٚ ؽب٘ذ ١ٌؾٙذ ٚ٘ٛ ِؾغٛي ، 

ػٍٝ أْ اٌطجشٞ
(35)

سعؼ اٌمٛي اٌضبٟٔ ٚاؽزظ ٌٗ أ٠نب ثغ١بق ا٠٢بد  (٘ـ310د ) 

اٌغبثمخ ٌٙزٖ ا٠٢خ ، فشأٜ أْ اٌخطبة ِٛعٗ ئٌٝ أً٘ اٌؾمٛق ، ٟٚ٘ ثق١غخ  

ِب وبْ ِٓ أِش ٟٚٔٙ فٟٙ ٌغ١شُ٘ ، فأّب ٘ٛ ػٍٝ ٚعٗ "اِب  (افؼٍٛا ٚال رفؼٍٛا)

، صُ ث١ّٓ أٔٗ ٌٛ " ١ٌٚىزت ث١ٕىُ وبرت: األِش ٚإٌٟٙ ٌٍغبئت غ١ش اٌّخبهت ، ومٌٛٗ 

ػٓ اٌنشاس ٌم١ً ، ٚئْ ٠فؼال فبٔٗ فغٛق ثّٙب، "وبْ اٌىبرت ٚاٌؾ١ٙذ ّ٘ب ا١ٌّٕٙبْ 

".  ألّٔٙب اصٕبْ

أِب إٌؾبط
(36)

فىبْ لذ سعؼ اٌشأٞ األٚي، ٚ٘ٛ اٌزٞ ر٘ت ئ١ٌٗ  (٘ـ337د ) 

.  األص٘شٞ ف١ّب ثؼذ ٚوأٔٗ اعزمبٖ ِٕٗ

                                                           
 .  432 اٌضا٘ش ، (34)

 عبِغ اٌج١بْ ػٓ رأ٠ًٚ اٌمشآْ ، أثٛ عؼفش ِؾّذ ثٓ عش٠ش اٌطجشٞ ، ِطجؼخ داس اٌّؼبسف ، ِقش ، (35)

1954 ، 6/90-91  . 

 ، ِىزجخ إٌٙنخ اٌؼشث١خ ، ث١شٚد، 2ص١٘ش غبصٞ صا٘ذ ، ه. د: أثٛ عؼفش إٌؾبط ، رؼ :  ئػشاة اٌمشآْ (36)

اٌجشدٟٚٔ : اٌغبِغ ألؽىبَ اٌمشآْ، أثٛ ػجذ هللا ِؾّذ ثٓ أؽّذ اٌمشهجٟ ، فؾؾٗ: ، ٠ٕٚظش 1/31، 1988

 .  3/405، 1967، فٛسح ٌطجؼخ داس اٌىزت اٌّقش٠خ، داس اٌىزبة اٌؼشثٟ، 3ٚاثشا١ُ٘ اهف١ؼ ، ه
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اؽذاّ٘ب ثىغش اٌشاء األٌٚٝ ، ٚاٌضب١ٔخ ثفزؾٙب،  (٠نبسّ )ٕٚ٘بن لشاءربْ فٟ 

ِّب ٠ؼضص وال اٌزفغ١ش٠ٓ ، ٚلذ اؽزًّ اٌضِخؾشٞ
(37)

 وال اٌزفغ١ش٠ٓ ِٓ دْٚ 

.  رشع١ؼ ألؽذّ٘ب ، ِغزذالً ػ١ٍّٙب ثبٌمشاءر١ٓ اٌّزوٛسر١ٓ آٔفب 

٠ٚجذٚ أْ ِب ر٘ت ا١ٌٗ اٌضعبط ٚاألص٘شٞ أث١ٓ ألٔٗ وّب أؽبس اٌٝ أٔٗ ال ٠ؼمً 

ئّٔب اٌفغٛق ٠زُٙ ثٗ ِٓ . أْ ٠زُٙ ثبٌفغٛق ِٓ دػب ؽب٘ذاً أٚ وبرجبً ٚوبْ ِؾغٛالً 

.  رغبٚص فٟ اٌؾمٛق ٚأػشك ػٓ اٌؾٙبدح ، أٚ وزة ف١ٙب ٚص٠ف اٌؾك

فُُشٍػ )ِٚٓ ِؼبٌُ ػٕب٠خ األص٘شٞ ثبٌغ١بق ِب عبء فٟ رفغ١ش لٌٛٗ رؼبٌٝ  َٚ

ْشفَُٛػخٍ  ئر ؽٍّٙب ػٍٝ رمذ٠ش ِؾزٚف فمبي [34: اٌٛالؼخ  ](َِ
(38)

رٚاد : أساد " ، 

ُهَّللٓا ئَِٔؾبءً )أٞ إٌغبء ٚث١ٓ أْ اٌذ١ًٌ ػٍٝ رٌه لٌٛٗ رؼبٌٝ " فشػ ِشفٛػخ   ئُِٔهَّللاب أََٔؾأَْٔبُ٘

 ُهَّللٓا أَْثَىبًسا ٍَْٕبُ٘ فبعزذي ثؼٛد  . [37 ، 36 ، 35: اٌٛالؼخ ] )ُػُشثًب أَْرَشاثًب  فََغَؼ

ئٔب "أٞ : ، فمبي  (34)اٌن١ّش فٟ ا٠٢بد اٌضالس اٌزب١ٌخ ػٍٝ ِؾزٚف فٟ ا٠٢خ 

".   أٔؾأٔب رٚاد اٌفشػ اٌّشفٛػخ

ٚاٌّفغشْٚ
(39)

 فٟ ٘زٖ ا٠٢خ ػٍٝ ل١ٌٛٓ ، األٚي ٘ٛ ؽًّ ا٠٢خ ػٍٝ 

اٌفشػ ػٍٝ اٌؾم١مخ ، ِٓ دْٚ رمذ٠ش ِؾزٚف ٚػٍٝ ٘زا ٠ىْٛ : ظب٘ش٘ب، ٚاٌّشاد 

أٚ أٔٗ ٌُ ٠غش ٌٗ روش ئال أٔٗ لذ  (ؽٛس ػ١ٓ)ػبئذ ػٍٝ  (أٔؾأٔب٘ٓ)اٌن١ّش فٟ 

رٚاد فشػ ، وّب ٘ٛ ػٕذ : ٚر٘ت آخشْٚ ئٌٝ رمذ٠ش ِؾزٚف ٚ٘ٛ . ػشف ِؼٕبٖ

.  األص٘شٞ

                                                           
 اٌىؾبف ػٓ ؽمبئك اٌزٕض٠ً ٚػ١ْٛ األلب٠ًٚ فٟ ٚعٖٛ اٌزأ٠ًٚ ، عبس هللا اٌضِخؾشٞ ، داس اٌفىش، (37)

 .  1/404َ ، 1979ث١شٚد، 

 .  337-336 اٌضا٘ش ، (38)

 .  17/210 ، اٌغبِغ ألؽىبَ اٌمشآْ ، 4/52 ، اٌىؾبف ، 3/329ئػشاة اٌمشآْ ، إٌؾبط ، :  ٠ٕظش(39)
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القرينة الحبلية  . ة

ٟٚ٘ اٌّالثغبد ٚاٌظشٚف اٌزٟ رؾ١و ثبٌٕـ ِٓ خبسط اٌغ١بق اٌٍفظٟ، 

صّخ "ٚرغٍو اٌنٛء ػ١ٍٗ ثّب ٠ض٠ً اٌٍجظ ػٕٗ ٠ٚىؾف ػٓ ِؼٕٝ أٌفبظٗ، ئر أْ 

ػٕبفش غ١ش ٌغ٠ٛخ ، راد دخً وج١ش فٟ رؾذ٠ذ اٌّؼٕٝ ، ثً ٟ٘ عضء ِٓ أعضاء ِٓ 

"ِؼٕٝ اٌىالَ ِٓ ِالثغبد ٚظشٚف راد فٍخ
(40)

  .

٠ٚؼذ أعجبة إٌضٚي ِٓ اٌمشائٓ اٌّّٙخ فٟ رؾذ٠ذ ِؼبٟٔ ػذد ِٓ األٌفبظ 

.  اٌمشآ١ٔخ

ٚلذ ػٕٟ األص٘شٞ ثٙزٖ اٌمش٠ٕخ ، ٚالع١ّب فٟ رفغ١ش ػذد ِٓ آٞ اٌزوش 

اٌؾى١ُ ، ِغزذالً ثٙزٖ اٌمش٠ٕخ فٟ اٌىؾف ػٓ ِنب١ِٓ إٌـ ، ٚث١بْ دالٌخ ػذد ِٓ 

ْٚ (أٌفبظٗ ، ِٓ رٌه ِب عبء فٟ رفغ١شٖ ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ  ْٚ َػٍَٝ َعفٍَش أَ ْشَمٝ أَ َِ  ُْ ْٕزُ ْْ ُو ئِ َٚ

ٛا َفِؼ١ًذا ه١َِّيجًب ُّ ُهَّللّا بًء فَز١ََ َِ ُْ رَِغُذٚا  ُْ إٌِّيَغبَء فٍََ ْغزُ َِ ْٚ اَل ٌَْغبئِِو أَ ْٓ ا ِِ  ُْ ُْٕى ِِ ( َعبَء أََؽٌذ 

أٞ أْ اٌّش٠ل ٚاٌّغبفش ( أٚ)فج١ٓ أْ اٌؼطف ٚسد فٟ ا٠٢خ ثبٌؾشف  [6: اٌّبئذح ]

ِٓ ٌُ ٠غذ اٌّبء ُِٕٙ فٍٗ أْ ٠ز١ُّ فٟ ؽ١ٓ أْ اٌّش٠ل ػٕذ اٌفمٙبء غ١ش ؽىُ ٘زٖ 

األفٕبف اٌٛاسدح فٟ ا٠٢خ ، فٙٛ أؽ١بٔب ٌٗ اٌز١ُّ ٚئْ ٚعذ اٌّبء، ٌزا ػّذ األص٘شٞ 

ئٌٝ رٛم١ؼ ا٠٢خ ٚث١بْ ؽىُ اٌفمٙبء ثّب ٠ٛافمٙب ، فبعزؼبْ ثٕقٛؿ ِٓ األصش 

ٚأعجبة ٔضٚي ا٠٢خ ، فمبي
(41)

ٚٚعٗ ا٠٢خ ػٕذٞ أْ اٌؾبمش ئرا وبْ ِش٠نبً  :"

ٚث١ٓ أْ ا٠٢خ " اٌّشك اٌزٞ ٠خبف ػٍٝ ٔفغٗ اٌزٍف ئْ رٛمأ أٚ اغزغً ٌٗ أْ ٠زُّ

ٔضٌذ فٟ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف ، ئر وبْ عش٠ؾبً ، ٚاعزذي أ٠نب ػٍٝ رٛع١ٙٗ ثّب 

                                                           
 .  288 ، 1962ِؾّٛد اٌغؼشاْ ، داس اٌّؼبسف ، ِقش، .  ػٍُ اٌٍغخ ِمذِخ ٌٍمبسب اٌؼشثٟ ، د(40)

 .  54 اٌضا٘ش ، (41)
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اٌشعً ٠ىْٛ ثٗ "ٚسد ِٓ األصش ، فمذ سٚٞ ػٓ اثٓ ػجبط أْ ا٠٢خ ٔضٌذ فٟ 

" . اٌغذسٞ أٚ اٌمشٚػ ٠خبف ئْ رٛمأ أٚ اغزغً أْ ٠إر٠ٗ أرٜ ؽذ٠ذا

ي اٌّفغشْٚ ّٚ ٚلذ أ
(42)

 ٘زٖ ا٠٢خ ثٙزا اٌزأ٠ًٚ ِغزذ١ٌٓ ػ١ٍٗ ثبعجبة، إٌضٚي 

.  ٚثّب ٚسد فٟ األصش 

٠زنؼ ِٓ ٘زا أْ عجت ٔضٚي ا٠٢خ ، ِٚب سٚٞ فٟ األصش رؼذ لشائٓ ؽب١ٌخ 

.  ٌزٛم١ؼ األٌفبظ ٚث١بْ دالالرٙب 

أٔٗ ال رٕىؼ "فٟ لٛي اٌؾبفؼٟ ٚ٘ٛ  (اسرجزُ)ِٚٓ رٌه ا٠نب رفغ١شٖ ٌٍفظخ 

هٍمذ "فج١ٓ األص٘شٞ أْ ِؼٕٝ اٌّشربثخ ٕ٘ب اٌزٟ " اٌّشربثخ ٚئْ أٚلفذ ػذرٙب

فؾىذ فٟ ؽٍّٙب ٚؽبمذ فٟ رٌه صالس ؽ١ل ٟٚ٘ ِغ رٌه ِشربثخ ثبٌؾًّ، ف١ٍظ 

"ٌٙب أْ رٕىؼ ِب ٌُ رذس ِب ػذرٙب
(43)

  . 

ئِٟ )صُ فشق ث١ٓ ٘زا االسر١بة ٚث١ٓ االسر١بة اٌٛاسد فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ  اٌالُهَّللا َٚ

 َٓ ُْ ٠َِؾْن ئِٟ ٌَ اٌالُهَّللا َٚ ُهَّللٓا صاََلصَخُ أَْؽٍُٙش  رُُٙ ُْ فَِؼذُهَّللا ْْ اْسرَْجزُ ُْ ئِ ْٓ َِٔغبئُِى ِِ ِؾ١ِل  َّ ٌْ ْٓ ا ِِ  َٓ (      ٠َئِْغ

فزوش أْ ٘زا االسر١بة غ١ش االسر١بة األٚي ، فج١ٓ أٔٗ خبؿ ثّٓ ٌُ  [4: اٌطالق ]

رؾل ثؼذ أٞ فغ١شح اٌغٓ ، أٚ اٌزٟ ثٍغذ ا١ٌأط ٌُٚ رؾل ِغزذالً ػٍٝ رٌه أْ 

ا٠٢خ ٔضٌذ عٛاثبً ػٍٝ عإاي ِٓ أٔٗ لذ ػشف ػذح اٌزٟ رؾ١ل ، فّب ػذح اٌزٟ ٌُ 

ٚعبء فٟ األصش" اْ اسرجزُ"رؾل ثؼذ؟ فم١ً 
(44)

 أٔٗ ٌّب ٔضٌذ ػذح إٌغبء فٟ عٛسح 

اٌجمشح فٟ اٌّطٍمخ ٚاٌّزٛفٝ ػٕٙب صٚعٙب ، لبي أثٟ ثٓ وؼت ٠ب سعٛي هللا ئْ ٔبعبً 

                                                           
 .  217 ، 5/216 ، ٚاٌغبِغ ألؽىبَ اٌمشآْ ، 8/388عبِغ اٌج١بْ ، :  ٠ٕظش (42)

 .  364 اٌضا٘ش ، (43)

 .  18/163 اٌغبِغ ألؽىبَ اٌمشآْ ، (44)
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اٌقغبس ٚرٚاد األؽّبي، فٕضٌذ : ٠مٌْٛٛ لذ ثمٟ ِٓ إٌغبء ِٓ ٌُ ٠زوش ف١ٙٓ ؽٟء 

( َٓ ئِٟ ٠َئِْغ اٌالُهَّللا َٚ...    .)

العالقبت الداللية ثين األلفبظ   

االشتراك واألضداد  . أ

"أْ رىْٛ اٌٍفظخ ِخزٍفخ ٌّؼ١١ٕٓ أٚ أوضش"٠مقذ ثبالؽزشان 
(45)

 أٞ ثزؼذد 

اٌّؼٕٝ ٚاٌٍفع ٚاؽذ، أِب األمذاد فٟٙ فٟ اٌٛالغ مشة ِٓ االؽزشان
(46)

 اٌٍفظٟ ، 

ئال أْ االخزالف ف١ٗ اخزالف رنبد ال اخزالف رغب٠ش
(47)

  .

ٚلذ ٚلف األص٘شٞ ػٍٝ ٘بر١ٓ اٌظب٘شر١ٓ ، ِٕجٙبً ػ١ٍّٙب فٟ ِٛامغ ِزؼذدح 

ِٓ وزبثٗ، ففٟ ِغبي اٌّؾزشن ، ٚمغ أ٠ذ٠ٕب ػٍٝ ػذد ِٓ األٌفبظ اٌزٟ رؾًّ أوضش 

ِٓ ِؼٕٝ، ٚ٘ٛ ٌُ ٠طٍك ػ١ٍٙب ٘زا اٌّقطٍؼ ثً ٠زوش أٔٙب أوضش ِٓ ٚعٗ، ٠ٚجذٚ أْ 

.  ِقطٍؼ اٌّؾزشن ٌُ ٠غزمش فٟ صِٕٗ

ِٓ األٌفبظ اٌؾبئؼخ اٌزٟ رذخً فٟ ئهبس اٌّؾزشن اٌٍفظٟ،  (اٌؼ١ٓ)ٚرؼذ ٌفظخ 

ٚلذ ٔجٗ األص٘شٞ ػٍٝ ِؼبٟٔ ِزؼذدح ٌٙب فؾ١ٓ ٚلف ػٍٝ لٛي اٌؾبفؼٟ ٚ٘ٛ أْ 

ٌىً ِزجب٠ؼ١ٓ فٟ عٍؼخ ٚػ١ٓ ٚفشف ٚغ١شٖ ، فٍىً ٚاؽذ ِّٕٙب فغخ اٌج١غ ؽزٝ "

"٠فزشلب
(48)

ٚاعزذي ثمٌُٛٙ " إٌمذ اٌؾبمش"فٟ ٘زا إٌـ ٠شاد ثٗ  (اٌؼ١ٓ)فزوش أْ . 

صُ ٚلف ثؼذ رٌه ػٍٝ دالالد ". اؽزش٠ذ أؽذ ٘ز٠ٓ اٌؼجذ٠ٓ ثبٌذ٠ٓ ٚا٢خش ثبٌؼ١ٓ"

                                                           
 .  269 اٌقبؽجٟ ، (45)

 اٌّض٘ش فٟ ػٍَٛ اٌٍغخ ٚأٔٛاػٙب ، عالي اٌذ٠ٓ اٌغ١ٛهٟ ، ؽشػ ٚمجو ِؾّذ أؽّذ عبد اٌٌّٛٝ ، (46)

 .   1/389ٚاٌجغبٚٞ ، ِطجؼخ ػ١غٝ اٌجبثٟ اٌؾٍجٟ ، 

 .  152وبفذ اٌض٠ذٞ ، داس اٌىزت ، اٌّٛفً ، .  فمٗ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ، د(47)

 .  198-197 اٌضا٘ش ، (48)
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ٚاٌؼ١ٓ فٟ والَ اٌؼشة ػٍٝ ٚعٖٛ وض١شح عٜٛ ِب ٚسد فٟ : "أخشٜ ٌٍؼ١ٓ، فمبي 

اٌشث١ئخ : اٌزٟ ٠جقش ثٙب إٌبظش، ٚاٌؼ١ٓ: إٌـ، فبٌؼ١ٓ االفبثخ ثبٌؼ١ٓ ، ٚاٌؼ١ٓ 

ٔفغٗ، ٚاٌؼ١ٓ اٌزٟ ٠خشط ِٕٙب : خ١بسٖ، ٚػ١ٓ اٌؾٟء: ٟٚ٘ اٌط١ٍؼخ، ٚػ١ٓ اٌّبي

ا١ٌّضاْ : ٠ٚمبي. ٚاٌؼ١ٓ ِطش أ٠بَ ال ٠مٍغ ، ٚاٌؼ١ٓ ِب ػٓ ١ّ٠ٓ لجٍخ اٌؼشاف. اٌّبء

".  ػ١ٓ اٌؾّظ فٟ اٌغّبء: ػ١ٓ، ئرا سعؾذ ئؽذٜ وفز١ٗ ػٍٝ األخشٜ، ٚاٌؼ١ٓ 

ٍْ ٌٙزٖ اٌٍفظخ فنال ػٓ دالٌزٙب فٟ  ف١زنؼ ِٓ إٌـ أٔٗ أٚسد ػؾشح ِؼب

ٔـ اٌؾبفؼٟ، ٚلذ روش وشاع إًٌّ
(49)

٘زٖ اٌّؼبٟٔ ٌٙزٖ اٌٍفظخ  (٘ـ310د ) 

ِن١فبً ئ١ٌٙب ِؼٕٝ آخش ٚ٘ٛ هبئش أخنش ، ٚأغفً دالٌزٙب ػٍٝ اٌشث١ئخ ثّؼٕٝ 

.     اٌط١ٍؼخ

. ٚلذ ٠شعغ األص٘شٞ اٌّؼبٟٔ اٌّزؼذدح ٌٍفظخ اٌٛاؽذح ئٌٝ افً ٌغٛٞ ٚاؽذ

ال ئوشاٖ ٌّٓ ٠ؼٍُ : "فٟ لٛي اٌؾبفؼٟ ٚ٘ٛ (اٌجالء)ِٓ رٌه ِب عبء فٟ رفغ١ش ٌفظخ 

: فزوش أْ اٌجالء" . ِٓ ٔفغٗ فٟ اٌؾشة ثالء أْ ٠ُؼٍُ ، ٚلذ أػٍُ ؽّضح ٠َٛ ثذس

ِّبسعخ اٌؾشة ٚاالعزٙبد ف١ٗ، صُ ث١ٓ ٚعٛ٘بً أخشٜ ٌٍجالء، ٟٚ٘ إٌؼّخ ٚاٌفزٕخ، صُ 

: أٞ: ثٍٛرٗ أثٍٖٛ: ٚ٘زا وٍٗ ِٓ لٌُٛٙ : "أسعغ اٌٍفظخ ئٌٝ األفً اٌٛاؽذ ، فمبي

"اخزجشرٗ
(50)

  .

فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚاٌغٕخ إٌج٠ٛخ، فٟٙ  (اٌمٕٛد)ِٚٓ رٌه أ٠نب رزجؼٗ ٌٍفظخ 

اٌم١بَ، ٚاٌذػبء، ٚاٌخؾٛع، ٚاٌطبػخ، صُ سد٘ب ئٌٝ األفً اٌٍغٛٞ ٚ٘ٛ : ثّؼٕٝ

                                                           
أؽّذ ِخزبس ػّش ، رٛص٠غ . د: أثٛ اٌؾغٓ ػٍٟ ثٓ اٌؾغٓ اٌّؾٙٛس ثىشاع إًٌّ ، رؼ :  إٌّغذ فٟ اٌٍغخ (49)

 .  33-32 ، 1976ػبٌُ اٌىزت ، اٌمب٘شح ، 

 .  119-118 اٌضا٘ش ، (50)
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(اٌم١بَ)
(51)

 ٚئسعبع اٌذالالد اٌّزؼذدح ٌٍفظخ ئٌٝ أفً ٌغٛٞ ٚاؽذ رفشػذ ػٕٙب 

اٌّؼبٟٔ ٘ٛ أؽذ ِؼبٌُ ِٕٙظ
(52)

.   األص٘شٞ فٟ رفغ١ش ٘زا اٌٍْٛ ِٓ األٌفبظ

٠ٚغزذي ػٍٝ اٌّؼبٟٔ اٌّزؼذدح ٌٍفظخ اٌٛاؽذح ثبٌؾٛا٘ذ اٌمشآ١ٔخ ٚاٌؾذ٠ض١خ، 

(عؼٝ)ٚٔقٛؿ أخشٜ فق١ؾخ، ِٓ رٌه رفغ١شٖ ٌفظخ 
(53)

 فج١ٓ أٔٙب فٟ لٌٛٗ 

ِ ): رؼبٌٝ ا ئٌَِٝ ِرْوِش هللاُهَّللا ْٛ القذٚا ٚاِنٛا، ٚث١ّٓ سثّب : ثّؼٕٝ [9: اٌغّؼخ ](فَبْعَؼ

ئرا أر١زُ ٌقالح فال )وّب فٟ لٛي سعٛي هللا فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  (اٌؼذٚ)٠شاد ثٙب 

اٌزقشف "ٚسد اٌٍفظخ ئٌٝ أفً ِؼٕب٘ب، فمبي ئْ األفً ٘ٛ  (رأرٛ٘ب ٚأٔزُ رغؼْٛ

َف ٠َُشٜ): ِغزذالً ػٍٝ رٌه ثمٌٛٗ رؼبٌٝ" فٟ وً ػًّ ْٛ ُهَّللْا َعْؼ١َُٗ َع أَ [. 40: إٌغُ ](َٚ

ٚػٕٟ األص٘شٞ ا٠نب ثظب٘شح األمذاد فٟ اٌٍغخ ، فمذ ٔجٗ ػٍٝ هبئفخ ِٓ ٘زٖ 

األٌفبظ ، ٚأهٍك ػ١ٍٙب ٘زٖ اٌزغ١ّخ ِغزؾٙذا ػ١ٍٙب ثبٌٕقٛؿ اٌفق١ؾخ ، ِٓ رٌه 

ثؼذ ثّؼٕٝ ثؼذ ِب ٍِىذ ِٓ غ١شٞ، فضاي ٍِىٟ ػٕٗ، ٚثؼذ ثّؼٕٝ "أٔٗ روش أْ 

"اؽزش٠ذ
(54)

اٌج١ؼبْ ) ٚاعزذي ػٍٝ اٌّؼ١١ٕٓ ثمٛي اٌشعٛي فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ 

ٚػًٍ ٘زا " اٌؾشاء ا٠نب ٠ىْٛ ثّؼ١١ٕٓ ِزنبد٠ٓ"صُ روش أْ  (ثبٌخ١بس ِب ٌُ ٠فزشلب

ئّٔب أع١ض ألْ اٌضّٓ ٚاٌّضّٓ والّ٘ب ِج١غ ئرا رجب٠غ ثّٙب "االعزخذاَ ثمٌٛٗ 

ٚلذ ٚسد ٌفظب اٌج١غ فٟ وزت األمذاد" اٌّزجب٠ؼبْ
(55)

    . 

                                                           
 .  99 ٔفغٗ ، (51)

، (ػ١ذ) 1/136،  (ػؾك) 1/170، ٚ (ػٓ) 1/110:  ٠ٍؾع ٘زا ثٛمٛػ فٟ ِؼغّٗ اٌزٙز٠ت، ِضً (52)

 . 464األص٘شٞ فٟ رٙز٠ت اٌٍغخ، : ٠ٕٚظش

 .  112 اٌضا٘ش، (53)

 .  193 ٔفغٗ، (54)

صالصخ وزت فٟ األمذاد ، ٔؾش٘ب اٚغغذ ٘فٕش ، ٔغخخ ِقٛسح ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ، ث١شٚد ، :  ٠ٕظش (55)

105-106 . 
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ٚاألص٘شٞ ثٛففٗ ٌغ٠ٛبً ثبسػبً ٠ؼزذ ثبٌغّبع ػٓ ألٛاي ٌٍؼشة فمذ ال ٠مجً 

آساء اٌٍغ١٠ٛٓ اٌغبثم١ٓ ػٍٝ ػالرٙب ، ئر ٠جذٞ ؽىٛوٗ ؽٛي ٌفظخ ل١ً أٔٙب ِٓ 

ئرا : أٚدػذ اٌشعً ِبالً "فمذ ٔمً ػٓ اٌىغبئٟ أْ  (أٚدع)األمذاد ، ِٓ ِضً ٌفظخ 

صُ ػمت ػٍٝ ٘زا ثّب " . لجٍذ ٚد٠ؼزٗ: دفؼزٗ ئ١ٌٗ ٠ىْٛ ٚد٠ؼخ ػٕذٖ ، ٚأٚدػزٗ 

ارا اعزٛدػزٗ ٚد٠ؼخ : أٚدػذ اٌشعً: ٚاٌّؼشٚف فٟ والَ اٌؼشة: "٠ؾىه ف١ٗ فمبي

"٠ؾفظٙب ٌه، ٚأِب أٚدػزٗ لجٍذ ٚد٠ؼزٗ ، ف١ٍظ ِؼشٚفخ
(56)

 .

ٚلذ ػّذ األفّؼٟ
(57)

٘زٖ اٌٍفظخ ِٓ األمذاد ، فٟ ؽ١ٓ  (٘ـ216د) 

اعزجؼذ٘ب أثٛ ؽبرُ
(58)

. ػٓ اٌنذ٠خ (٘ـ255د) اٌغغغزبٟٔ 

الترادف   . ة

"ِب وبْ ِؼٕبٖ ٚاؽذاً ٚأعّبؤٖ وض١شح ، ٚ٘ٛ مذ اٌّؾزشن"ٚ٘ٛ 
(59)

 ٚاٌؾك 

ٌُٚ .  إٔٔب ٌُ ٔغذ ٔقبً فٟ ٘زا اٌىزبة ٠قشػ ف١ٗ األص٘شٞ ثّٛلفٗ ئصاء ٘زٖ اٌظب٘شح

(رٙز٠ت اٌٍغخ)ث١ذ أْ ِؼغّٗ . ٠طٍك ػٍٝ أٌفبظٙب ٘زٖ اٌزغ١ّخ 
(60)

لذ أفقؼ ف١ٗ ػٓ . 

. ِٕٙغخ فٟ ٘زا اٌغبٔت ف١ؼذ ِٓ اٌمبئ١ٍٓ ثبٌزشادف 

٠ؼٕٝ ثزؾذ٠ذ اٌفشٚق اٌذال١ٌخ ث١ٓ األٌفبظ  (اٌضا٘ش)ػٍٝ إٔٔب ٔغذٖ فٟ وزبثٗ 

اٌضٕبء : "فبٌؾّذ ػٕذٖ  (اٌؾّذ ٚاٌؾىش)اٌزٟ لذ رجذٚ ِزشادفخ ، ِٓ رٌه رفش٠مٗ ث١ٓ 

"ػٍٝ هللا رؼبٌٝ ثقفبرٗ اٌؾغٕٝ ٚاٌؾىش أْ ٠ؾىشٖ ػٍٝ ِب أٔؼُ ثٗ ػ١ٍٗ
(61)

 .

                                                           
 . 279 اٌضا٘ش (56)

 . 57 صالصخ وزت فٟ األمبد (57)

 . 148 ٔفغٗ (58)

 . 112أثٛ اٌؾغٓ ػٍٟ ثٓ ِؾّذ اٌغشعبٟٔ ، داس اٌؾإْٚ اٌضمبف١خ اٌؼبِخ ثغذاد :  اٌزؼش٠فبد (59)

  455األص٘شٞ فٟ وزبثٗ اٌزٙز٠ت، : ، ٠ٕظش (ػىً) 10/313، (ػّذ) 2/256 (هٍغ) 2/171:  ٠ٕظش ِضالً (60)

 . 160اٌضا٘ش  (61)
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ٚلذ فشق اثٓ لز١جخ
(62)

ِٓ لجً ِضً ٘زا اٌزفش٠ك ، ٚوأْ  (٘ـ276د ) 

األص٘شٞ لذ اعزمبٖ ِٕٗ ، وّب فشق ث١ٓ اٌٍفظ١ٓ أثٛ ٘الي
(63)

 (٘ـ395د ) اٌؼغىشٞ 

. ثّضً رفش٠مّٙب 

فج١ٓ أْ اٌفٟء فٟ آخش إٌٙبس، ألْ           (اٌفٟء ٚاٌظً)ٚفشق األص٘شٞ ث١ٓ 

"اٌؾّظ فبءد ػٕٗ ئرا سعؼذ، ٚاٌظً ثبٌغذاح، ٚ٘ٛ ِب ٌُ رٍٕٗ اٌؾّظ
(64)

 صُ           

وً ِب وبٔذ ػ١ٍٗ اٌؾّظ فٙٛ فٟء ٚظً، ِٚب ٌُ رىٓ ػ١ٍٗ اٌؾّظ            "ٔمً سؤ٠خ أْ 

". فٙٛ ظً

ٚلذ فشق وض١ش ِٓ اٌٍغ١٠ٛٓ
(65)

.  ث١ٓ ٘ز٠ٓ اٌٍفظ١ٓ ِغ اخزالفبد ثغ١طخ فٟ اٌزؼ١ًٍ

فأٚسد ألٛاي اٌٍغ١٠ٛٓ ف١ّٙب،  (اٌفم١ش ٚاٌّغى١ٓ)ٚلذ لش األص٘شٞ ث١ٓ 

ٚاٌخالف ث١ُٕٙ فٟ رٌه ِج١ٕبً ؽغغُٙ ٚأدٌزُٙ اٌزٟ اعزذٌٛا ثٙب، ٚإٌقٛؿ اٌزٟ 

اؽزغٛا ثٙب، ٚأزٙٝ اٌٝ أْ اٌفم١ش أؽذ ؽبعخ ِٓ اٌّغى١ٓ، ٚأوضش فبلخ ُِٕٙ، ِغزذالً 

: اٌفم١ش أؽذّ٘ب ؽبالً ألٔٗ ِأخٛر ِٓ اٌفمش: "فمبي  (فمش)ػٍٝ رٌه ثبألفً اٌٍغٛٞ ٌـ 

فىبْ اٌفم١ش ال ٠ٕفه ِٓ صإِٗ ألقذرٗ ػٓ اٌزقشف ِغ . ٚ٘ٛ وغش اٌفمبس

"ؽبعزٗ
(66)

 .

                                                           
 . 20-19َ ، 1978اٌغ١ذ أؽّذ فمش ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ث١شٚد :  رفغ١ش غش٠ت اٌمشاْ ، رؾك (62)

 . 40-39َ ، 1979 ، داس ا٢فبد اٌغذ٠ذح ، ث١شٚد 3 اٌفشٚق فٟ اٌٍغخ ، ه(63)

 . 281-280 اٌضا٘ش (64)

 ، 1985ِؾّذ اٌذاٌٟ ، ِإعغخ اٌشعبٌخ ٌٍزٛص٠غ ٚإٌؾش ، ث١شٚد ، : أدة اٌىبرت اثٓ لز١جخ ، رؼ :  ٠ٕظش(65)

 . 141، ٚسعبٌزٕب ٌٍذوزٛساٖ ،  (ظً) 314 ، اٌّفشداد اٌشاغت ، 304، اٌفشٚق فٟ اٌٍغخ ، 2/28

  . 292 اٌضا٘ش، (66)



  رافع عجدهللا مبلو. د.  م. المجبحث الداللية عند األزهري في كتبة الساهر في غريت ألفبظ الشبفعي        أ

 390 

Abstract 

Semantic Studies in 

 Al–Azhari's Al-Zaher 
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This research sheds light on the personality of Al–Azhari                   

as a great linguist through his well known dictionary better known 

as “Ambiguous words used by Imam Al-Shāfi’i”. It tackles the 

semantic, textual. Similarly it studies the relation between the texts 

and the words.    
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