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 ....انبشسّت حمًد  حبْبإىل 

 ًنغخو... غٌْز عهَ دّنو، إىل كم 

 ."..أبِ ُ  كاَج ّداه يبسٌطخني إلسعادُ  "إىل انر

 ."..أيِ دعٌهتا صدٍ يف أذَِ "ًيا شانج انيت كاَج إىل 

 .مجْعًا.. إخٌحِإىل  

 ًاالَخًاء...  ،أساحرحِ انرٍّ أدٍّ هلى باحلبإىل  

 إىل كم يٍ زابط عهَ أزض ىرا انٌطٍ؛ نخكخحم عْناه بسؤّخو حمسزاً باأليٍ ًاألياٌ...

 انراكسة ًأخ  ينيى يف  شانٌا  الً ،إىل يٍ قضْج يعيى أمجم أّاو انصداقت يف اجلايعت

 حْى.صدّقيت أزّج أبٌ 

 إنْيى مجْعاً... أىدُ أًل مثساث حصادُ انعهًِ.

 نخٌفْق ًانسداد.ا  اهلل سائالً 
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، كمػف بعػدي  الحمد  ػػػػ تعالى ػػػػ  َى لنػا مػف أبػباب ال ػ ، ككفقنػا ، الػذم أااننػا مف قبؿي  ،ةحكهيػ
 ،أتقػػدـ بلػػالص رػػ رم :أقػػكؿ  ػػػػػػػ تعػػالى ػػػػػػكبعػػد رػػ ر   ،أداء هػػذا البحػػث كالقػػدرة مػػا م ننػػا مػػف ، كالعافيػػة

كما  اف له  ،الى تفضله مررفان الى ربالتي لذكتىر/ جهاد يىسف العرجاا األبتاذ  كارفاني ألبتاذم
ررادم ،مف فضؿ في تكجيهي بد ،كا  كالرػ ر مك ػكؿ  ،اء الن ح لي ؛  ػي تلػرج الربػالة إلػى النػكركا 

لمػا بػي كف لهػا  ؛الد تكر / لليؿ حماد كالػد تكر / فػكزم أبػك فيػاض  تيإلى الهيئة المررفة الى مناقر
 .-تعالى -لنقد كتقديـ  ؿ نافع بعكنه  يد فيمف دكر مف

ا كر رم  كألػص  ،، التػي أتاحػت لنػا فر ػة إ مػاؿ الدرابػةلجامعتي حاضنت العلماا أقدمه أيضن
يػد انػه طالػب الػـ الذم ال يح عبذ الخالق العف تكر/ بعميدها األبتاذ الد هةن بالر ر  لية اآلداب متكج

 .الزاخرة لعليا، ومكتبت الجامعت الذراساث ا عمادة  إلىو ،كأدبه ،ارؼ قيمة المه

لػي  نػهلمػا قدم؛ وأرياج ، مجاذ أختاي   إلػى ، كتاي أريج أباى دـ ر رم لزميلتي في الدرابػة  ما أق
 مف المباادة كالعكف.

، كلػئف هػداني إلػى  ػكاب، أك أمػدني ب تػاب أك ،كأر ر أيضان  ؿ مػف بػاادني كأفػادني بعبػارة
 ء فلهـ مني لالص الدااء.أح رت في بحثي أف أقدـ لهـ الر ر كالثنا

 ًاهلل يٍ ًزاء انقصد

 

 

 الباحثت

 ساجذة إبراهي  رمضان قىتت
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 المقدمة
 ، كبعد:كالى آله ك حبه أىجمعيف ،كال بلة كالببلـ الى بيدنا محمد، الحمد  رب العالميف

المصااااحبت اللةىيااات  اااي لنيػػػؿ درجػػػة الماجبػػػتير فػػػي اللعػػػة العربيػػػة بعنػػػكاف   ةمقدمػػػ درابػػػةفهػػػذا 

، يقػكـ هػذا البحػث الػى درابػة ظػاهرة الم ػاحبة اللعكيػة(، ك دراسات وصاةيت ديليات  - حيح البخاار ص
 .جمالها، كدقتها، كتآلؼ ألفاظهاالتي تيظهر  إحدل ظكاهر اللعة

 ،فالم احبة هي االرتباط االاتيادم ل لمة  ما( في لعة  مػا( ب لمػات ألػرل معينػة دكف ايرهػا
  :لىاللعكية تنقبـ إ احبة أنكاع في البياقاتكللم 

 الت احب الحر. .1
 الت احب المنتظـ. .2

 ،أم تكافػػػؽ ال لمػػػات بعضػػػها مػػػع بعػػػض ،كهنػػػاؾ ضػػػكابط للم ػػػاحبة، كهػػػي تكافقيػػػة الم ػػػاحبة
أم المػػدل الػػذم يم ػػف أف تتحػػرؾ أك تبػػتعمؿ  ،كتعتمػػد الػػى البػػياؽ اللعػػكم، ك ػػذلؾ مػػدل الم ػػاحبة

 لبلله ال لمة.
  :وتقسم الكممات المصاحبة إلى

 مات ذات معدؿ  بير، كهذا ما يبمى  بالت رار المرترؾ(. ل .1
 فمثبلن نقكؿ: مات الحمار، ماتت الزهرة، كال نقكؿ ذلؾ للجهاد. ، لمات ذات معدؿ متكبط .2
كال نقػكؿ  ، لمات ذات معدؿ ضعيؼ، كهذا يفرض قيكدان الى ال لمة، فنقكؿ: هػذ  الفتػاة رػقراء .3

 رقر.أ هذا الفتى
تكاترية الم احبة، كهذا يعطي نكاان مف التكاتر المتبلـز لبعض  ،ك ذلؾ مف ضكابط الم احبة

نمػا يعػكد التفػاؽ المت لمػيف باللعػة  ،قكااد اللعةتتعير أك تتبدؿ، كال ابلقة لذلؾ بال لمات ال يم ف أف  كا 
 .كا طبلحاتهـ

 تقع في عدة صور، هي:ف ،أما أشكال المصاحبة
 الحرب الباردة. : كرة ال فة كالمك كؼ، مثؿ .1
 كرة المضاؼ كالمضاؼ إليه، مثؿ  ديؽ البكء.  .2
  كرة المعطكؼ كالمعطكؼ اليه، مثؿ: البماء كاألىرض. .3
 ماءت القطة. : كرة الفعؿ كالفااؿ، مثؿ .4
 .  كرة الفعؿ كالمفعكؿ به، مثؿ: ترف بلطات االحتبلؿ حملة ااتقاالت .5
 . تمري الى ابتحياء : كرة الفعؿ كمتعلقه، مثؿ .6



 و
 

كقؼ اند حدكد المعنػى المعجمػي، بػؿ تتأف داللة التر يب ال في للعكية ت مف أهمية الم احبة ا
كلػيس معنػى هػذا  ،ينبعي النظر في الت احب الكاقػع بػيف األلفػاظ مػف أجػؿ التك ػؿ إلػى المعنػى المػراد

لػػه فػػالترافؽ بػػيف األلفػػاظ  ،فمعلػػـك أف لػػه دكر  فػػي تح ػػيؿ المعنػػى ،أف نهمػػؿ درابػػة المعنػػى المعجمػػي
لى تح يؿ المعنى المػراد، كلػك حػدث للػؿ لمػا تحققػت العايػة المرجػكة دم في النهاية إضكابطه التي تؤ 

  . اند البامع
ثػػـ درابػػتها درابػػة تطبيقيػػة مػػف لػػبلؿ الحػػديث ، النظددري لهددلظ الظدداهرة البحددث التيصدد ل واعتمددد

 :، هيلى التيار هذا المكضكع ادة أببابع الباحثة إ، كقد دففي  حيح البلارم الرريؼ
 ، كلدمة الحديث الرريؼ .بحفظه ف ال ريـ الذم ت فؿ ا لقرآلدمة ا .1
 .لدمة اللعة العربية .2
انايػػة  لػػـ تلػػؽى ك  ،أف ظػػاهرة الم ػػاحبة اللعكيػػة لػػـ تنػػؿ حظهػػا الػػكافر مػػف الدرابػػة انػػد البػػاحثيف .3

  . هـ الى الراـ مف أهميتها بيرة من
كالترا يػب  ،لة  ثير مف األلفػاظالظاهرة مف ناحية تطبيقية لها دكر في تحديد دالإف درابة هذ   .4

 .منعزلة اف ف رة الم احبة لى داللتها في النص القرآنيالتي ال يم ف أف يتك ؿ إ القرآنية
 . وفهرس ،وخاتمة ،وفصم ن ،وتمه د ،اشتمل هلا البحث عمى مقدمةو 

 ،كلطػػػة البحػػػث ،كأبػػػباب التيػػػار  ،اػػػف أىهميػػػة المكضػػػكع : فتحػػػدثت الباحثػػػة فيهػػػاأمدددا المقدمدددة
 .هتهاكأهـ ال عكبات التي كاج ،رت اليهاالمنهج الذم بك 

   .الجامع ال حيح ألحاديث الربكؿ  الى ترجمة لئلماـ البلارم  احبفارتمؿ  :وأما التمه د 
 ػػاف الػػى اػػدة ك  مػػف الناحيػػة النظريػػة،اللعكيػػة التص بدرابػػة الم ػػاحبة فػػ :وأمددا اللصددل ا ول

 : ، هيمباحث
 كأهميتها. ،كضكابطها ،كأر الها ،كأنكااها ،كمهامفه -ة: الم احبالمبحث ا ول
 : الم احبة اند القدماء العرب كالعرب كالمحدثيف.المبحث الثاني
  :أربعة مطالب كفيه  المبحث الثالث

 . ابلقة الم احبة بالقضايا اللعكية: المطمب ا ول
 الم احبة كالعمؿ المعجمي.: المطمب الثاني
 ة بالترجمة.ابلقة الم احب :المطمب الثالث
 دكر البيئة في ت كيف الم احبات اللعكية.: المطمب الرابع

 .بلقة الم احبة بالمبتكل التر يبي: االرابعالمبحث 



 ز
 

 :، وف ه مبحثانمن الناح ة التطب ق ةبدراسة المصاحبة  واللصل الثاني اختص
 مطالب: ثبلثة هيكف، في  حيح البلارم الي النمط االبمياللعكية : درابة الم احبة المبحث ا ول

 المطلب األكؿ: درابة الم احبة في  حيح البلارم بيف المضاؼ كالمضاؼ إليه. 
 المطلب الثاني: درابة الم احبة في  حيح البلارم بيف المعطكؼ كالمعطكؼ اليه.

 بيف ال فة كالمك كؼ. درابة الم احبة في  حيح البلارمالمطلب الثالث: 
 :في  حيح البلارم الى النمط الفعلي، كفيه مطلبافة : درابة الم احبالمبحث الثاني

 .البلارم بيف الفعؿ كاالبـ يح ح : درابة الم احبة فيالمطمب ا ول
 : درابة الم احبة في  حيح البلارم بيف الفعؿ كحرؼ الجر.المطمب الثاني

 :تشتمل عمىو  ،ثم فهارس ،والتوص ات ،أهم النتائج ، وف هاثم خاتمة
 رآنية.الق فهرس اآليات .1
 النبكية. فهرس األحاديث .2
  .فهرس المحتكل .3

، كقبػمت الػداللي فهػك المػنهج الك ػفي، تنػاكؿ الظػاهرةفػي الباحثة رت اليه اأما المنهج الذم ب
، كهك الدرابة النظرية، كحاكلت أف تجعؿ بيف يدل القػارئ مػادة ازيػرة القبـ األكؿالدرابة إلى قبميف: 

القبػـ الثػاني، كهػك الدرابػة التطبيقيػة، كفيػه ذهػاف الدرابػيف، ك ة فػي أمف لبللها معػالـ هػذ  الظػاهر  تتفتح
، كالتػػي كالترا يػػب التػػي كردت فػػي الحػػديث الرػػريؼ ،بالتيػػار مجمكاػػة  بيػػرة مػػف األلفػػاظقامػػت الباحثػػة 

 ي.الى النمط االبمي كالفعل ، حيث دربتهاف رة الم احبة تبيف
 :منها، عدةً  اً أمور  لجانب التطب قيالباحثة في دراستها اوقد اتبعت 

 درابة المعنى ل ؿ لفظ.  .1
 بياف ادد المرات التي ت ررت فيها  كرة الم احبة.  .2
 .بلحية التي نتجت اف هذ  الم احبةالتعبيرات اال ط إلىالتنبيه  .3
 .لى المعنى المرادبياف أثر الم احبة في التك ؿ إ .4

كالمحػدثيف ف ػرة الم ػاحبة  ،عػربكال ، تػب البػابقيف مػف العػرب تناكلتٍ فقد  أما الدرابات البابقة
 ل ف لـ ت ف بالمفهـك الكاضح. ،لا ة العرب

 ) المصاحبة المغو ة في القرآن الكر م( لمباحث/ حمادة محمددبعنوان  ا ربالة د تكراهناؾ أيضن ك 
مػػف تلػػؾ الباحثػػة دت اابػػتف كحقيقػػةن فػػي  ػػحيح البلػػارم، فهػػك  درابػػةهػػذا الأمػػا ك ، عبددد اللتدداح الحسددني

 ها.تالم ادر التي تناكلك مف المراجع ك  ،درابةابقة في تقبيـ ف كؿ الرابة البدال



 ح
 

 : فيهمها ي واجهت الباحثةتأما الصعوبات الو 
  عكبة الح كؿ الى بعض الم ادر كالمراجع؛ لعدـ تكفرها في الم تبة. .1

 
 النتائج والتوص ات:

 أما النتائج التي توصمت إل ها الباحثة فيهمها:
للتك ػػػؿ إلػػػى المعنػػػى المػػػراد فػػػي داللػػػة  ،الكاقػػػع بػػػيف األلفػػػاظ حبا ػػػالتالبػػػد مػػػف النظػػػر إلػػػى  .1

لػركج اػف القكااػد لمػا تحققػت  كلػك حػدث للػؿ أك ،فالترافؽ بيف األلفػاظ لػه ضػكابطه ،التر يب
 . الفائدة الداللية

الم ػػػاحبة كالػػػى هػػػذا يم ػػػف االبػػػتفادة مػػػف  ،أثبتػػػت الم ػػػاحبة اللعكيػػػة كجػػػكد الفػػػركؽ الدالليػػػة .2
 تتميز بها ال لمات المترادفة في لعة ما. معياران اللعكية في ادها 

 أما التوص ات:
 خالل دراساتها ظاهرة المصاحبة بما  يتي: ة مني الباحثتوص
 درابة الم احبة اللعكية في دكاكيف الرعراء، كابتلراج الجكاهر اللفظية الم نكنة في لعتنا. .1
يفيػػػد العػػػامليف بعمليػػػة  ضػػػركرة امػػػؿ معجػػػـ لعػػػكم ملػػػتص بظػػػاهرة الم ػػػاحبة اللعكيػػػة، بحيػػػث .2

 الترجمة، حتى نبتطيع أف نعبر اف أنفبنا للعالـ بر ؿ  حيح كبليـ.
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 االسم والمقب:
 .(1 محمد بف إبماايؿ بف إبراهيـ بف الليرة بف بردزية الجعفي، يي نى أبا ابد ا

، كهػي مػػف أاظػـ مػدف مػػا كراء النهػر، بينهػػا المكحػدة نبػبة إلػػى بلػارللػارم بضػـ البػػاء كالبي 
 .(2 كمجمكاة مف العلماءهك كبيف بمرقند ثمانية أياـ، كقد بيمى بها؛ ألنه تفقه بها مدة 

فػػران  ػػاف مػػنهـ أبػػك ابػػد ا محمػػد بػػف أحمػػد بػػف بػػليماف ن –البلػػارم  –كقػػد رػػار ه فػػي لقبػػه 
 .(3 متاريخ بلار  النجار الحافظ البلارم، الذم  نؼ

أما الفقيه أبك الفضؿ ابد الرحمف بف أبي ب ػر بػف حمػدكف بػف بلػار النيبػابكرم، ركل انػه 
يػػؿ لػػه البلػػارم؛ ألنػػه  ػػاف يحػػرؽ قالحػػا ـ أبػػك ابػػد ا، فهػػك نبػػبه إلػػى جػػد  بلػػارو المػػذ كر، كقػػد 

 .(4 ف البلارمالبلكر في جامع بعداد، فجعؿ اكاـ بعداد البلكرم بلاريان، كارؼ بيته ببيت اب

 المولد والنشية: 
، (5 كلد يكـ الجمعة، بعد ال بلة لثبلث اررة ليلة للت مف ركاؿ، بنة أربع كتبعيف كمائػة

مػػات كالػػد  كهػػك  ػػعير، فنرػػَ فػػي حجػػر أمػػه، كقػػد ذهػػب ب ػػر  فػػي  ػػعر ، فػػرأت كالدتػػه فػػي المنػػاـ 
 ثػرة داائػؾ فَ ػبحت ل أك ثرة ب ائػؾ إبراهيـ اللليؿ فقاؿ لها: يا هذ ؛ قد ردَّ ا الى ابنؾ ب ر ؛ ل

 (6 كقد رد ا اليه ب ر .

                                                           

 أبك ابد ا رمس الديف الػذهبي، تحقيػؽ: رػعيب األرنػؤكط ك ػالح البػمر، مؤببػة ،بير أابلـ النببلءانظر:  (1 
ك تػػاب تػذ رة الحفػاظ، أبػك ابػػد ا رػمس الػديف الػػذهبي، دار ، 319 /1، 2001، 1الربػالة، بيػركت، لبنػاف، ط

 .555/   د.ط(،  د.ت(، ،إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف
، 1/125ـ، 1989اللباب في تهذيب األنباب، از الديف الجزرم، دار  ادر، بيركت، لبنػاف،  د.ط(، انظر:  (2 

بػػاب فػػي تحريػر األنبػػاب، جػػبلؿ الػديف البػػيكطي، تحقيػػؽ: محمػد ابػػد العزيػػز كأرػرؼ أحمػػد ابػػد العزيػػز، كلػب ال
 .107صـ، 1991، 1دار ال تب العلمية، بيركت، لبناف، ط

ابػػد ا امػػر  ف من ػػكر التميمػػي البػػمعاني، تحقيػػؽبػػعد ابػػد ال ػػريـ بػػف محمػػد بػػ كإلمػػاـ أبػػا ،األنبػػابانظػػر:  (3 
 .1/293ـ، 1988، 1ف، طالباركدم، دار الجنا

 .1/293البابؽ،  (4 
ابػػد ا محمػػد بػػف أحمػػد الػػذهبي، دار الف ػػر،  كلحػػافظ أبػػا ،ال ارػػؼ فػػي معرفػػة مػػف لػػه ركايػػة فػػي ال تػػب البػػتة (5 

 .37ص د.ط(،  د.ت(، 
 .1/393 ،بير أابلـ النببلء (6 
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 ي ال يتَّػػاب، كلػػـ تتجػػاكز بػػٌنهطلػػب العلػػـ كهػػك  ػػبي، ك ػػاف يرػػتعؿ بحفػػظ الحػػديث، كهػػك فػػ
ارػػػر بػػػنكات،  مػػػا  ػػػاف يلتلػػػؼ إلػػػى محػػػدثي بلػػػد ، كيػػػرد الػػػى بعضػػػهـ لطػػػَ ، كانػػػدما  ػػػاف فػػػي 

 .(1  رؾ كك يعالبادبة ارر مف امر   اف قد حفظ  تب ابف المبا
ـه فػػي  - ػػلى ا اليػػه كبػػلـ  - تػػاب لالتػػاريخل إذ ذاؾ انػػد قبػػر الربػػكؿ  ك ػػنؼ كقػػٌؿ ابػػ

أحمد: ما ألرجػت لربػاف  ، قاؿ اإلماـ(2 التاريخ إال كله اندم ق ة، إال أني  رهت تطكيؿ ال تاب
 .(3 بف إبماايؿ البلارممثؿ محمد 

 صلاته ومناقبه:
، إمامػان حافظػان، حجػة كرأبػان فػي الفقػه كالحػديث –رحمػه ا  – اف اإلماـ محمد بف إبماايؿ 

مف أهؿ الكرع كالديف،  اف في األكؿ مف رمضاف يجتمػع إليػه ال ػحابة، في ػلي بهػـ كيقػرأ فػي  ػؿ 
ر عة ارريف آية،  مػا  ػاف يقػرأ فػي البػحر مػا بػيف ثلػث القػرآف إلػى ن ػفه، فيلػتـ انػد البػحر فػي 

، كيلتـ بالنهار    .(4 ؿ يـك لتمة كت كف لتمة اند اإلفطار  ؿ ليلة ؿ ثبلث لياؿو
جاء برَف البلارم أنه  اف ي لي ذات يـك ببعض أ حابه، فلبعه الزنبكر ببع ارػر مػرة، 
فلما قضى  بلته قاؿ انظركا أم ريء هذا الذم آذاني في  ػبلتي  فنظػركا فػ ذا الزنبػكر قػد كرمػه 

 يػػؼ لػػـ تلػػرج مػػف  بػػَله أحػػد الم ػػليف:ضػػعان، كلػػـ يقطػػع  ػػبلته، كفػػي ركايػػة فػػي بػػبعة ارػػر مك 
 .(5  ال بلة  فقاؿ:  نت في بكرة، فَحببت أف أتمها

 اف البلارم حجة في معرفة الـك الحديث، كلـ يت ػدر للتحػديث إال بعػد إحاطتػه بال ػحيح 
ما جلبت للتحديث حتى ارفت ال حيح مف البقيـ، كحتػى نظػرت فػي  تػب لمف البقيـ،  ما قاؿ: 

 .(6  لأهؿ الرأم
حفظ الحديث الرريؼ في هػذ   -تعالى -ف بلغ البلارم العاررة مف امر  إال كألهمه اإكما 

 مف قدرة فائقة. -تعالى -البف المب رة، مما يدؿ الى ما كهبه ا
                                                           

 .1/555 ،تذ رة الحفاظانظر:  (1 
، 2حمف بػػف أبػػي ب ػػر البػػيكطي، دار ال تػػب العلميػػة، بيػػركت، لبنػػاف، طجػػبلؿ الػػديف ابػػد الػػر  ،طبقػػات الحفػػاظ (2 

 .252صـ، 1994
 تاب بحر الدـ فيمف ت لـ فيه اإلماـ أحمد بمدح أك ذـ، يكبؼ بف حبف بف ابد الهادم، دار الراية، الريػاض،  (3 

 .364ص، ـ، 1989، 1البعكدية، ط
 .3/7 ،فة مف له ركاية في ال تب البتةال ارؼ في معر  (4 
 .3/561 بابؽ،ال (5 
ـ، 2007 –ق 1428 د.ط(،  القػػػاهرة،محمػػػكد حمػػػدم زقػػػزكؽ،  ،لة المكبػػػكاات اإلبػػػبلمية المتل  ػػػةبلبػػػ (6 

 .131ص
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 :، وهي نحصر منهج البخاري في طمب الحد ث في أمور ثالثة
 .العناية بالبند كالمتف 
 .رحبلته العلمية 
  1  ـ الحديثحفظه كمعرفته بعلك). 

 لكاؤظ وسعة حلظه:
  ػاف متقػد الػذ اء، ازيػر الحفػظ حديػد الػػذا رة، يحفػظ كهػك  ػبي بػبعيف ألػؼ حػديث بػػردان،

بف إبماايؿ:ل  اف البلارم يلتلؼ معنا إلى مرػايخ الب ػرة كهػك اػبلـ، فػبل ي تػب حتػى احتى قاؿ 
فَارضػػكا الػػٌي مػػا  تبػػتـ،  أتػػى الػػى ذلػػؾ أيػػاـ، فلمنػػا  بعػػد بػػتة ارػػر يكمػػان، فقػػاؿ: قػػد أ ثػػرتـ الػػى

فَلرجنا  فزاد الى لمبة ارر ألؼ حديث فقرأها  لها اف ظهر قلػب حتػى جعلنػا نح ػـ  تبنػا إلػى 
بمعت بػليماف بػف مجاهػد يقػكؿ:  نػت انػد محمػد بػف بػبلـ ل، كقاؿ محمد بف أبي حاتـ: (2  حفظهل
كال أجيبػؾ بحػديث اػف لك جئت قبؿ لرأيت  ػبيان يحفػظ بػبعيف ألػؼ حػديث  قػاؿ نعػـ كأ ثػر،  :فقيؿ

 .(3  لال حابة كالتابعيف إال ارفت مكلد أ ثرهـ ككفاتهـ كمبا نهـ
كلقػد  ،(4  ركل أف البلارم  اف ينظر فػي ال تػاب مػرة كاحػدة فػيحفظ مػا فيػه مػف نظػرة كاحػدةكيي 

كقػػاؿ:  ،أحفػػظ مائػػة ألػػؼ حػػديث  ػػحيح، كمػػائتي ألػػؼ حػػديث ايػػر  ػػحيحلحػػدث اػػف نفبػػه فقػػاؿ: 
 .(5 ل ب مف نحك بتمائة ألؼ حديث  حيحجت هذا ال تالرٌ 

  ش وخه وتالم لظ:
كالمحدٍّثيف، كهـ أ ثر مف أف  كالحديث الى يد  ثير مف العلماء ،كطلب العلـ ،تتممل البخاري

كا، قاؿ البلارم:ل  تبت اف ألػؼ كثمػانيف رجػبلن لػيس فػيهـ إال  ػاحب حػديث،  ػانكا يقكلػكف: يح 
بػػف راهكيػػه، كابػػد ا بػػف الزبيػػر بػػحاؽ ـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ، كا  زيػػد كيػػنقص، مػػنهاإليمػػاف قػػكؿ كامػػؿ ي

 .(6  الحميدم، كيحيى بف معيف، كايرهـل
                                                           

 .135 بلبلة المكضكاات اإلببلمية المتل  ة، (1 
  د.ت(، انظر: تاريخ بعداد، اللطيب البعدادم، أحمد بف الي، دار الي، دار ال تػاب العزلػي، لبنػاف، بيػركت، (2 

 .15/ 2 د.ط(، 
هػ(، تحقيؽ ابد العزيز 285هدل البارم، مقدمة فتح البارم، أبك الفضؿ أحمدبف الي بف حجر العبقبلني  ت (3 

 .618ـ، ص 1999، 1بف باز، محمد فؤاد ابد الباقي، دار المنار، القاهرة، ط
 .622انظر: هدل البارم، ص  (4 
 .623البابؽ، ص  (5 
ق(، تحقيػػػؽ رػػػعيب األرنػػػؤكط، مؤببػػػة الربػػػالة، بيػػػركت،  748بلء، رػػػمس الػػػديف الػػػذهبي  تبػػػير أاػػػبلـ النػػػب (6 

 .395/ 12ـ، 2001، 11ط
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أما اف تبلميذ  فهـ  ثر، منهـ: الترمذم، كمبلـ، كابػف لزيمػة، كمحمػد بػف يكبػؼ الفريػابي، 
 .(1  كايرهـ

  ثناء العمماء عم ه:
ؽ العلمػػػاء اليػػػه لقػػػب أميػػػر حتػػػى أطلػػػلقػػػد أثنػػػى العلمػػػاء قػػػديمان كحػػػديثان الػػػى اإلمػػػاـ البلػػػارم 

ف فػػي الحػػديث، كهػػك لقػػب ال يطلػػؽ إال الػػى جهابػػذة العلمػػاء، كلػػـ يطلػػؽ إال الػػى نفػػر قليػػؿ المػػؤمني
 .هـمن

اظ الػػدنيا أربعػػة: أبػػك زراػػة بػػالرم، كمبػػلـ بػػف الحجػػاج بنيبػػابكر، قػػاؿ محمػػد بػػف برػػار:ل حفٌػػ
 .(2)لمكالدرامي ببمرقند، كالبلارم ببلار 

، فػ ف ر محمػد بػف إبػماايؿ البلػارم لفعلػتجعفر:ل لك قدرت أف أزيػد فػي امػكقاؿ يحيي بف 
 .(3)مكتي ي كف مكت كاحد، كمكت محمد بف إبماايؿ ذهاب العلـل

جبػؿ ، كبقكلػه أيضػان: ل(4 كك فه ابف حجر بقكله ل اإلماـ األكحد، امدة الحفاظ كتػاج الفقهػاءل
ماـ الدنيا في فقه الحديثل  .(5 الحفظ، كا 

  اظ:ورعه وتقو 
لإني ألرجك أف  :، كدرة الكرايف، كال أدؿ الى ذلؾ مف قكله اف اإلماـ البلارم امدة المتقيف

 ،، ذلػؾ أف المػاء الحػديث يلكضػكف فػي الػركاة(6 كال يحاببني أنػي ااتبػت أحػدانل -تعالى -ألقى ا
ككاجبػػػة  ،بػػؿ مبػػتحبة ،كيح مػػكف الػػيهـ بػػالجرح كالتعػػديؿ، كالجػػرح فػػي األ ػػؿ ايبػػة، ل نهػػا جػػائزة
 للم لحة، كمع ذلؾ يلرى البلارم أف يحابب الى نقد  للركاة كجرحهـ.

كقاؿ محمد بف أبي حاتـ الكراؽ:ل داى محمد بف إبػماايؿ إلػى ببػتاف بعػض أ ػحابه، فلمػا 
ثػػـ قػاـ يتطػػكع فَطػػاؿ، فلمػا فػػرغ مػػف  ػبلته رفػػع ذيػػؿ قمي ػػه  ،حضػرت  ػػبلة الظهػػر  ػلى بػػالقكـ

  فػػ ذا زنبػػكر قػػد أنػػز  فػػي بػػتة ارػػر، أك رل تحػػت قمي ػػي رػػيئان عػػه: انظػػر هػػؿ تػػفقػػاؿ لػػبعض مػػف م

                                                           

ق(، تحقيػؽ امػرك 741انظر: تهذيب ال ماؿ في أبماء الرجاؿ، أبك الحجػاج يكبػؼ بػف ابػد الػرحمف الػزم  ت (1 
 .86/ 16ـ، 2004، 1رك ت، دار ال تب العلمية، بيركت ، ط

 .95/ 16ماؿ، تهذيب ال  (2 
 .102/ 16البابؽ،  (3 
ق(، تحقيؽ بػعيد 852تعليؽ التعليؽ الى  حيح البلارم، أبك الفضؿ أحمد بف الي مف حجر العبقبلني  ت (4 

 .2/5، 1985، 1بف ابد الرحمف القزفي، الم تب اإلببلمي، بيركت، ط
 .646انظر: تقريب التهذيب ، ص  (5 
 .16/94انظر: تهذيب ال ماؿ  (6 
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، فقػػاؿ لػػه  انػػت آثػػار الزنبػػكر فػػي جبػػد  ظػػاهرةبػػبعة ارػػر مكضػػعان، كقػػد تػػكـر مػػف ذلػػؾ جبػػد ، ك 
 .(1  نت في بكرة فَحببت أف أتمهال :بعضهـ،  يؼ لـ تلرج مف ال بلة في أكؿ ما أبرؾ  فقاؿ

اؿ محمػػد بػػف الفضػػؿ ، قػػيَّ ًمػػاليػػه ب ػػر  بعػػد أف اى  دٌ كمػػف ال رامػػات التػػي أ رمػػه ا بهػػا أف ر 
اهيـ اللليػؿ اينا محمد بف إبماايؿ البلارم في  عر ، فرأت كالدته فػي المنػاـ إبػر  تالبللي: ل ذهب

 ثػػرة داائػػؾ، الػػى ابنػػؾ ب ػػر  ل ثػػرة ب ائػػؾ أك ل -تعػػالى -: يػػا هػػذ ، قػػد رد االيػػه البػػبلـ فقػػاؿ لػػه
 .(2)كقد رد ا اليه ب ر ل فَ بحت
 مؤللاته:

 اف لئلماـ البلػارم مجػاؿ فبػيح فػي التػَليؼ يػدؿ الػى أفقػه العلمػي الكابػع، كمعرفتػه الفائقػة 
بَحكاؿ الركاة، ف تب في  ؿ ما يت ؿ بالبنة النبكية الرريفة، كمف هذ  المؤلفات لالجػامع ال ػحيح 

 .الرريؼ ل المرهكر بػل حيح البلارمل كهك أكؿ ال تب البتة في الحديث
ك ػَني   لى ا اليه كبػلـ فقاؿ: لرأيت النبيف البلارم ببب إلراجه الجامع ال حيح، بيك 

انػػه ذب تػػأقػػؼ بػػيف يديػػه، كبيػػدم مركحػػة أذب بهػػا انػػه، فبػػَلت بعػػض المعبػػريف، فقػػاؿ لػػي: أنػػت 
 .(3 ل كهذا حملني الى إلراج ال حيح ،ال ذب

 :(4 كمف  تبه
 األدب المفرد. .1
 رفع اليديف في ال بلة. .2
 لديف.بر الكا .3
 التاريخ ال بير. .4
 التاريخ األكبط. .5
 التاريخ ال عير. .6
  تاب الضعفاء. .7
  تاب التفبير ال بير. .8

                                                           

 .12/ 2تاريخ بعداد ،  (1 
ق(، تحقيػؽ محػب 571تاريخ مدينة دمرؽ، أبك القابـ الي بف الحبػف بػف هبػة ا المعػركؼ بػابف ابػا ر  ت (2 

 .56-52ـ، ص 1995الديف العمرم، دار الف ر ، بيركت ، 
،  د.ت(،  (3   .54صمنهج اإلماـ البلارم في ت حيح األحاديث كتعديلها، أبك ب ر ال افي، دار ابف حـز
مػػػكارد الحػػػافظ الػػػذهبي فػػػي  تابػػػه ميػػػزاف االاتػػػداؿ فػػػي نقػػػد الرجػػػاؿ، قابػػػـ الػػػى بػػػعد، دار البرػػػائر اإلبػػػبلمية،  (4 

 .55صـ، 2001، 1بيركت، لبناف، ط
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 القراءة للؼ اإلماـ. .9
 العلؿ. .10
 ال نى. .11
 أبامي ال حابة. .12
  تاب األرربة. .13
  تاب الكجداف، كهك مف ليس له إال حديث كاحد. .14
  تاب الهبة. .15
  تاب المبند إليه. .16
  تاب المببكط. .17
  تاب الفكائد. .18

 ب صح ح البخاري: اتك
هك أ ح ال تب بعد التنزيؿ، تكارثتػه األمػة بػالقبكؿ كالرضػا جػيبلن بعػد جيػؿ، كابػمه   الجػامع 

م ػػث ك  ،(1  كأيامػػه( ،كبػػننه ت ػػر مػػف حػػديث ربػػكؿ ا  ػػلى ا اليػػه كبػػلـال ػػحيح المبػػند المل
ث يقػكؿ:ل  ػنفت قػى أحاديثػه مػف بػتمائة ألػؼ حػديث، حيػنتالبلارم في تَليفػه بػتة ارػر اامػان، كا

 تاب ال حاح بػت ارػرة بػنة لرجتػه مػف بػتمائة ألػؼ حػديث، كجعلتػه حجػة فيمػا بينػي كبػيف ا 
 .(2 تعالىل

كي ػػػلي ر عتػػػيف انػػػد  تابػػػة  ػػػؿ حػػػديث فيػػػه، كقػػػاؿ الحػػػافظ أبػػػك ذر  ،تبػػػؿعك ػػػاف البلػػػارم ي
اؿ البلػارم: يكبؼ الفربرم يقكؿ: قػاف محمد بف    اف أبي الهيثـ محمد ال رميهنيالهركم ب بناد

، كلػػذا  ػػاف  تابػػه (3 مػػا  تبػػت فػػي  تػػاب ال ػػحيح حػػديثان إال ااتبػػلت قبػػؿ ذلػػؾ ك ػػليت ر عتػػيف لل
 أكثؽ ال تب.

ة فػػي هػػذا ال تػػاب، حيػػث قػػاؿ: مػػا ح ػػؿ مػػا انػػد  مػػف األحاديػػث ال ػػحي كلػػـ يق ػػد البلػػارم
 .(4 ، كتر ت مف ال حيح حتى ال يطكؿلأدللت في  تابي الجامع إال ما  ح

قى بقراءتػه إف  تػاب البلػارم يبتبػ :حافظ بف حجر اف الحافظ اماد الػديف بػف  ثيػركقاؿ ال
 .(5 كأجمع الى قبكله ك حة ما فيه أهؿ اإلببلـ، كبمعه مف مؤلفه تبعكف ألؼ رجؿ ،العماـ

                                                           

 .5/ 2انظر: تعليؽ التعليؽ،  (1 
 .16/5انظر: تهذيب ال ماؿ،  (2 
 .7انظر: هدل البارم، ص  (3 
 .9هدل البارم: ص (4 
 .628ابؽ ، ص انظر: الب (5 



8 

 

لػي مػف لقيػت مػف العػارفيف اإلماـ القدكة ابف أبي جمػرة قػاؿ  كلما ذ ر  :كقاؿ الحافظ بف حجر
ا كفرجت كال ر ػب ينف  حيح البلارم ما قرئ في ردة إلالمقر لهـ بالفضؿ: إ امف لقى مف البادة

 .(1 في مر ب فعرؽ، قاؿ: ك اف مجاب الداكة، كقد داا لقارئه
ا  الػػر ف كالمقػػاـ فرأيػػت النبػػي  ػػلى اػػف أبػػي زيػػد المػػركزم أنػػه قػػاؿ:  نػػت نائمػػان بػػيف كركم

تػدرس  تػاب الرػافعي كال تػدرس  تػابي  فقلػت:  : يا أبا زيػد إلػى متػىالمناـ فقاؿ ليفي  كبلـ اليه 
 .(2 يا ربكؿ ا كما  تابؾ  قاؿ جامع محمد بف إبماايؿ

 سبب تيل ف الكتاب:
الػػى حػػديث ربػػكؿ ا  ػػلى ا  نجػػاز ذلػػؾ الجهػػد المبػػارؾ الميمػػكف ايػػرةن البلػػارم إل لقػػد هػػبَّ  .1

 بلمػه الم ػكف، كذلػؾ بعػد مػف التعػرض ل ا لعػبلة الػدس  مػف الرػ كؾ كالظنػكف، ك ف ػ اليه كبػلـ
 كلن رة البنة دفعته.رؤيا رجعته، 

ك ػَني كاقػؼ بػيف يديػه، كبيػدم مركحػة  رأيت النبي  لى ا اليه كبلـؿ اإلماـ البلارم: ليقك  .2
، فهػك الػذم حملنػي الػى إلػراج بنػه ال ػذاأنت تػذب ب انه، فبَلت بعض المعبريف فقاؿ: أذ

، الػذم ف ابػتجابة لرابػة رػيله إبػحؽ ابػف راهكيػه، إضافة إلى ذلؾ فقد  ا(3 جامعي ال حيحل
 لى بينهـ البلارم: لك جمعتـ  تابان ملت ران ل حيح بنة ربكؿ ا  قاؿ لتبلميذ  يكمان، كمف

 .(4 ع في قلبي فَلذت في جمع أحاديث الجامع ال حيحلا اليه كبلـ، قاؿ البلارم: فكق
ػػا كمػػف أبػػباب تػػَليؼ ال تػػاب  .3 ببػػبب  ؛بػػيف األحاديػػث ال ػػحيحة كايرهػػا رابتػػه فػػي التمييػػزأيضن

 .(5 آنذاؾ اهااألحاديث الضعيفة كالمكضكاة، كريك  انترار
 شروح صح ح البخاري:

بعنايػػة العلمػػاء مثػػؿ مػػا حظػػي  تػػاب  ػػحيح البلػػارم، فقػػد  تػػاب ا   تػػاب بعػػد  لػػـ يحػػظى 
 كتعاليقػه كرػرحا ،لى رجالػهكت لمان ا ،ؤلح اـ منهلكابتنباطان  ،ررحان له كالمؤلفكف به ،ااتنى العلماء

 ،ى بلػػػػغ اػػػػدد رػػػػركحهتػػػكبيانػػػػان لمرػػػػ بلت إارابػػػه إلػػػػى ايػػػػر ذلػػػػؾ، كقػػػد ت ػػػػاثرت رػػػػركحه ح لعريبػػػه،
 :(6 كالتعليقات اليه أ ثر مف مائة كثبلثيف ررحان، كأرهر هذ  الرركح

                                                           

 .14، كهدل البارم، ص 1/544انظر:  رؼ الظنكف،  (1 
 .626انظر: هدل البارم، ص  (2 
 .1/556 تاب تذ رة الحافظ،  (3 
 .7انظر: هدل البارم، ص (4 
 .7البابؽ: ص (5 

 

 .76ـ، ص1999، 3انظر: ال راؼ المبيف الى مناهج المحدثيف، د تكر أحمد أبك حلبية، ط (6 
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  ح ح البخاريشرح صفي فتح الباري  .1
ف حجػػػر العبػػػقبلني  ت أحمػػػد بػػػف الػػػي بػػػ كهػػػك للحػػػافظ العبلمػػػة رػػػيخ اإلبػػػبلـ أبػػػي الفضػػػؿ

فػه ألتلػؾ الرػركح  لهػا فػبل يدانيػه رػرح  ، بػؿ هػك أميػز، كررحه مػف أاظػـ رػركح البلػارمهػ(852
أنفػؽ  ،، كأكلػـ كليمػة  بػرل لمػا أ ملػههػػ( قبػؿ كفاتػه بعرػر بػنيف842نة   هػ(كأ مله ب701بنة   

لقػػي هػػذا الرػػرح مػػا  فيهػا لمبػػمائة دينػػار، كلػػـ يتللػػؼ انهػا مػػف كجهػػاء المبػػلميف إال اليبػػير، كقػد
ى تػػرػػرل بنحػػك ثبلثمائػػة دينػػار، كانترػػر فػػي اآلفػػاؽ حيبػػتحؽ مػػف الرػػهرة كالقبػػكؿ حتػػى إنػػه  ػػاف يي 

هدم اة كمقدمة في مجلد ضلـ مبمٌ  ،اطت رهرته بائر الرركح، كهك يقع في ثبلثة ارر مجلدان 
 البارم لمقدمة فتح البارم. 

ببقه ممف تعرض لمبػائؿ  أقكاؿ أ ثر مىف كقد جاء هذا الررح م مبلن أل له، جمع مؤلفه فيه
فبػيف ربػكخ قدمػه فػي  ،مف العلػـ ذات  ػلة ب ػحيح البلػارم، كناقرػها مناقرػة العػالـ الحػاذؽ الفػذ

حتػى لػيظف النػاظر فػي  تابػه أنػه نرػر فيػه  تػبهـ  ،كاطبلاان كابعان منه الى  تب مػف بػبقه ،العلـ
ترجيح  رح بجمع طرؽ الحديث التي تبيف الرفناقش كرجح ما  ح اند ،  ما امتاز هذا  ،كأقكالهـ

ارابان.  أحد االحتماالت ررحان كا 
 عمدة القاري في شرح البخاري  .2

، كهػػك رػرح  بيػػر ببػػط هػػ(855تكهػك للعبلمػػة بػدر الػػديف محمػكد بػػف أحمػػد العينػي الحنفػػي  
الحػػػديث  كابػػػتنباط الفكائػػػد مػػػف ،كالبيػػػاف ،كالمعػػػاني ،كاإلاػػػراب ،كاللعػػػات ،ال ػػػبلـ فيػػػه الػػػى األنبػػػاب

 كاألبئلة  ما بنرل في مادة هذا البحث. ،كاألجكبة
  شاد الساري إلى شرح صح ح البخاريإر  .3

 ،ق(923رهاب الديف أحمد بػف محمػد اللطيػب القبػطبلني القػاهرم الرػافعي  ت كهك ررح 
 كهك في الحقيقية تلليص لررحي ابف حجر كالعيني، كهك متداكؿ مرهكر.

 
 البخاري اكب الدراري في شرح صح حالكو  .4

كهػك رػرح  ،هػػ(786كهك ررح رمس الديف محمد بف يكبؼ بف الي بػف بػعيد ال رمػاني  ت
لحػافظ ابػف حجػر: هػك رػرح مفيػد . قػاؿ اقؿ انه الحافظاف ابػف حجػر كالعينػيمفيد جامع قد أ ثر الن

 . ؛ ألنه لـ يَلذ  إال مف ال حؼكهاـ فيه في النقؿالى أ
 (هد683ن المن ر اإلسكندراني )تب شرح اإلمام ناصر الد ن عمى بن محمد .5

 ا    المتكارم في  حيح البلارم(.مجلدات، بمٌ  ةكهك ررح  بير في نحك ارر 
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 شرح صح ح البخاري   .6
 الحبف الي بف للؼ بف ابد الملؾ المرهكر بابف بطاؿ القرطبي المال ي  ك احبه أبك

 االبه في فقه اإلماـ مالؾ.ك  ق(،449  ت 
 التوش ح شرح الجامع الصح ح .7

، كقػد التػَليؼك ػاف مػف الم ثػريف فػي  ،ق(911رح لئلماـ جبلؿ الديف البيكطي  تكهك ر
اناية  بيرة بعلـ الحديث دراية كركاية في ملتلؼ مجاالته، كررحه هذا بمثابة تعليؽ ليؼ لى  اني

، ف الػتبلؼ الركايػات التػي كردت فيػه حيح البلارم ضبط فيػه ألفػاظ الحػديث، كفبػر العريػب كبػي
اراب المر ؿ إلى اير ذلؾة المع تبمي  . ، كقاؿ انه: إنه لميفته مف الررح إال االبتنباطمبهـ، كا 

 التمو ح في شرح الجامع الصح ح .8
 .هػ(762كهك ررح الحافظ ابلء الديف معلطام بف قليج التر ي الم رم الحنفي  ت
افظ ابػف  ثيػر، كهناؾ رركح  ثيرة ل حيح البلارم اير هذ  الرركح، منها رركح لـ تتـ  ررح الح

 كايرهـ. ،كابف رب الحنبلي، كالنككم
 وفاته:

ه مف لبمرقندل بعد لركج (1 ليلة ايد الفطر، بنة بت كلمبيف كمائتيف –رحمه ا  –تكفى 
األرض بمػا رحبػت فاقبضػني إليػؾ، فمػا أتػـ  افت الػيَّ أنه داا ربػه: أف قػد ضػ إلى لرتنؾ، كقد ركم
 .( 2  الرهر حتى قبضه ا

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

 .1/545رؼ الظنكف، انظر:   (1 
 .9/53 ،تهذيب التهذيبانظر:  (2 
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 واصطالحًا. املصاحبة لغًة 

 .أنواع املصاحبة 

 .ضوابط املصاحبة 

 املصاحبة. أشكال 

 .أهنية املصاحبة 
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 ملهوم المصاحبة: :أواًل 

 المصاحبة لغة:
فبلنػان: اتلػذ   ػاحبان، يقػاؿ:  حبكا ػط ،م احبةن: رافقه احبه (1 جاء في المعجـ الكبيط

الرػػيء:  ابت ػػحبهالرػػيء: الزمػػه، كيقػػاؿ:  كابت ػػحبا ػػطحب القػػكـ:  ػػحب بعضػػهـ بعضػػان، 
 : المرافؽ كمالؾ الريء. احبالك  كفبلنان داا  إلى ال حبة، ،بَله أف يجعله في  حبته

 قاؿ ابف فارس كاير : كابت ػحبت ال تػاب: جعلتػه فػي  ػحبتي، كمػف هنػا قيػؿ: ابت ػحب
 إذا تمب ت بما  اف ثابتان،  َنؾى جعلت تلؾ الحالة م احبة اير مفارقة. الحاؿ

 ،كاالقتػػػػراف ،يرجػػػػع م ػػػػطلح الم ػػػػاحبة إلػػػػى مػػػػادة  ص.ح.ب( التػػػػي تػػػػدؿ الػػػػى الػػػػتبلـزك 
 .(2 كالمرافقة بيف ريئيف

ب كالم ػػاحً  كأ ػػحبته الرػػيء: جعلتػػه لػػه  ػػاحبان، كفػػي اللبػػاف لك ػػؿ مػػا الـز رػػيئان فقػػد ابت ػػحبه،
 .(3 ل منقاد مف األ حابال

 المصاحبة في االصطالح:
االبيػػػة التعريفػػػات مرتبطػػػة بػػػالمعنى المعجمػػػي، فقػػػد ارفػػػت بَنهػػػا لظػػػاهرة لعكيػػػة ال تلفػػػى الػػػى 

االرتبػػاط أك هػػي  .(4  لالمتحػػدث باللعػػة المعنيػػة، كهػػي برػػ ؿ اػػاـ مجيػػ   لمػػة فػػي  ػػحبة  لمػػة ألػػرل
 .(5  معينة دكف ايرها ب لمات ألرل (ما في لعة  ما( االاتيادم ل لمة 

كال  ،ظاهرة الم احبة اللعكية تعرفها  ؿ اللعات، فيقاؿ فػي العربيػة مػثبلن: قطيػع مػف العػنـإف 
كنفػػؽ  ،الحمػػار ، كال يقػػاؿ تػػكفيالرجػػؿ بػػرب مػػف الطيػػر، كتػػكفي :بػػؿ يقػػاؿ ،قطيػػع مػػف الطيػػر :يقػػاؿ

 .(6  كال يقاؿ نفؽ الرجؿ ،الحمار
مػػف تعػػدد ال لمػػات المرادفػػة لهػػا؛ ألف  لمػػة  الم ػػاحبة(  براـكتػػـ التيػػار  لمػػة   الم ػػاحبة(

 أرمؿ كأاـ مف ايرها مثؿ : االقتراف ، التضاـ ، التكارد ، التضاـ .... كايرها .
                                                           

 .1/526،  د.ت(، 3مجمع اللعة العربية، ط ،المعجـ الكبيط (1 
، د بػػف محمػػد بػػف الػػي المقػػرم الفيػػكميالعػػالـ العبلمػػه أحمػػ ،باح المنيػػر فػػي اريػػب الرػػرح ال بيػػرالم ػػانظػػر:  (2 

 .1/357 د.ت(،   د.ط(،  د.ؽ(،
 .279 – 5/278 ر، مادة   حب(،  د.ط(، د.ت(،ابف منظك  ،لباف العرب (3 
 –ق 1410 ،  د.ط(،ر الف ػػػر العربػػػي، القػػػاهرةامحمػػػد حبػػػف ابػػػد العزيػػػز، د ،( الم ػػػاحبة فػػػي التعبيػػػر اللعػػػكم4 

 .11صـ، 1990
ـ، 2000 ػػػريـ ز ػػػي حبػػػاـ الػػػديف، دار اريػػػب، القػػػاهرة،  د.ط(،  ه،نظػػػر: التحليػػػؿ الػػػداللي إجراءاتػػػه كمناهجػػػا (5 

 .35ص
 .143ص، ـ1988 -ق1409 ،2محمد حبف ابد العزيز، القاهرة، ط ،دلؿ إلى الـ اللعةم (6 
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 addled   ك ذلؾ تبػتعمؿ  ،Rancidمع  Speck ( زبدة  ك ،Kutter بقعة(نجليزية تبتعمؿ كفي اإل
 .bad( بيء  ك rotten معفف(    لراـ مف كجكد، الى اbrain  دماغ ( ك، eggs بيض(  مع  افف(

كال تػَتي مػع  ،(رائػب sauer تَتي دائمان مر بػة مػع  لمػة  ليب(حكيضاؼ إلى هذا أف  لمة  
 .(1  لبتةأى ( خً نً  زً  ranzing لمة 

 كالم احبة اللعكية تعد درابة لل لمة في ر لها األفقي، ك ما هك معلـك أف ال لمة تدرس الى مبتكييف:
كالمق ػػكد بهػػا ابلقػػة ان ػػر لعػػكم بعنا ػػر لعكيػػة ألػػرل فػػي  ،العبلقػػات األفقيػػة وى ا ول:المسددت
 .(2 البياؽ

تلػػذها ال لمػػة مػػع ال لمػػات األلػػرل التػػي تالعبلقػػات الرأبػػية أك االبػػتبدالية التػػي  المسددتوى الثدداني:
 .(3  يم ف أف تحؿ محلها
 و تضح للك با مثمة:

القفػػص( أفقيػػة، كلػػك قلنػػا  األبػػد فػػي   ك(،  الع ػػفكر الع ػػفكر فػػي القفػػص( فالعبلقػػة بػػيف     .1
 .(4  القفص( فالعبلقة بيف األبد كالع فكر في المثاليف البابقيف ابلقة رأبية أك ابتبدالية

(  داللػة  ك(،  الـػ ( أفقيػة، كبػيف   بابػقة  ك(،  رػجرة ( فالعبلقة بػيف   رجرة بابقة، الـ الداللة   .2
 .(5  أفقية

جلػػس المػػدير الػػى ال ربػػي(  ل ربػػي(،  جلػػس األبػػتاذ الػػى ال ربػػي(،   جلػػس الطالػػب الػػى ا .3
(؛ ألف هػذ  ال لمػات  الطالػب، األبػتاذ، المػدير فهناؾ ابلقػة ابػتبدالية أك رأبػية بػيف ال لمػات  

 .(6  ي لح ابتلدامها في المكقع نفبه في الجملة الكاحدة
(7 لثفير لؼ كارٌ 

بتعرؼ ال لمات اف طريؽ مػا  لإنؾ collocation(  االقتراف الم احبة بػ  
 .ال لمةجزء مف معنى  ذ  الم احبة التي بماها االقترافأف ه ، كيرلي احبهال

                                                           

،  د.ت(، 1طفرانػػػؾ بػػػالمر، م تبػػػة دارس العركبػػػة للنرػػػر كالتكزيػػػع، ال كيػػػت،  ،مػػػدلؿ إلػػػى الػػػـ الداللػػػةانظػػػر: ( 1 
 .172، 171ص

 .43، صالم احبة في التعبير اللعكمانظر:  (2 
 .159ـ، ص1998  د.ط(،  د.ت(،  القاهرة،، محمكد فهمي حجازم، دار قباءمدلؿ إلى الـ اللعة، انظر:  (3 
 .34، صالم احبة في التعبير اللعكمانظر:  (4 
 .160 – 159، محمكد فهمي حجازم، صمدلؿ إلى الـ اللعةانظر:  (5 
 .160البابؽ، ص (6 
 .ـ1956 -ـ1944أبتاذ الـ اللعة اإلنجليزم في جامعة لندف مف  (7 
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 نميػز بػيف المعػاني الملتلفػة، مثػؿ أننا بالنظر إلى البياؽ اللعكم لل لمات االبان  كمف الكاضح
 :لفظ  ربي لمعافو ملتلفة  ما يَتيابتعماؿ 

 ال ربي ااؿو للطفؿ. .1
 في الجامعة. ؿ  ربيان بً قي  .2
 ال ربي ال هربائي. .3

 هذ  األمثلة تعطي معاني ملتلفة لل لمة، ل ف هذا ال يكلد االلتبلفات في المعنى بقدر ما يكضحها.
ادة: حليػب أبػيض، إف االقتراف ليس مجرد ربط األف ار، فراـ أف الحليب أبيض، فػبل نقػكؿ اػ

 .(1 لتعبير مَلكؼ المان بَف تعبير   بغ أبيض(
ف االقتػػػػراف ي ػػػػكف أحيانػػػػان ل ك ػػػػيان القتػػػػراف يتقػػػػرر امكمػػػػان بػػػػالمعنى، فػػػػ اـ مػػػػف أف اكالػػػػى الػػػػر ل

كي ػػعب التنبػػؤ بػػه بكابػػطة معػػاني ال لمػػات المرتبطػػة بعضػػها بػػبعض، كمثػػاؿ ذلػػؾ: أرػػقر كرػػعر، إذ ال 
أك بدلة رػقراء حتػى إف  ػاف اللػكف تمامػان لػكف الرػعر األرػقر، كنقػكؿ أيضػان  ،نبتطيع أف نقكؿ باب أرقر

كال نقكؿ: كلد جذاب. كهذ  الميزة اللعكية مكجػكدة فػي  ػيعة متطرفػة فػي ال لمػات االقترانيػة،  ،ة جذابةفتا
 .(2  لنعيؽ العراب :مثؿ ،ة نحؿ، كفي األمثلة األ ثر ارابةف يلك برب جراد، ك قطيع مف العنـ، 

دث اػف أ ثر تل ي ان في اقترانات لا ة، فبكبعنا أف نتح كقد ت كف أيضان لل لمات معافو ل
جػػػػك ابػػػػتثنائي أك ايػػػػر طبيعػػػػي، إذ  انػػػػت هنػػػػاؾ مكجػػػػة حػػػػر فػػػػي ترػػػػريف الثػػػػاني، ايػػػػر أف الطفػػػػؿ 

ظػـ مػف القابليػة االاتياديػة، ف لابػتثنائيل تبػتعمؿ لقابليػة أاتثنائي ليس طفبلن اير طبيعي، إذ إاالب
 .(3 لتبتعمؿ لئلرارة إلى نكع مف النقص اند الطفؿ (لكأف  اير بك 

أف نحػاكؿ ربػـ الحػد الفا ػؿ بػيف االقترانػات التػي يم ػف التنبػؤ بهػا  مف اللطَ الى  ػؿ حػاؿ
مػػف معػػاني ال لمػػات التػػي تػػرد بػػكية، كتلػػؾ االقترانػػات التػػي ال يم ػػف التنبػػؤ بهػػا لفظػػة االقتػػراف الػػى 

تهيئػػػة ك ػػػؼ داللػػػي الحػػػؽ أل ثػػػر االقترانػػػات  للمػػػرء بػػػدرجات متفاكتػػػة مػػػف التقبػػػؿ إذ يم ػػػف ،النػػػكع
 .(4 معافو متل  ة جدان لل لمات الفردية تل ي ان، كذلؾ بتحديد

بمكجب الطعـ اير المبتحب  ( بػ افف(rancidف القكؿ إف باإلم اف تعريؼ  لمة  لذلؾ يم 
 كاللحـ التالؼ، كأف الجاذبية  فة جمالية تلتص باإلناث بر ؿ ااـ. ،اللاص المرتبط بالزبد

                                                           

 .88إلى الـ الداللة، صمدلؿ  (1 
 .88البابؽ: ص  (2 
 .88البابؽ: ص  (3 
 .59انظر: مدلؿ إلى الـ الداللة، ص (4 
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كالجػنس األبػيض فػي  ،كة البيضػاءفيم ننػا أف نرػرح القهػ ،نبتطيع أيضػان اػادة تعريػؼ ألفاظنػا
مثػػػػؿ: بَقػػػػؿ مػػػػا يم ػػػػف مػػػػف األلػػػػكاف االاتياديػػػػة المرتبطػػػػة  ،أف نقتػػػػرح أف األبػػػػيض تعنػػػػي رػػػػيئان  مػػػػا(

بمكجػب نػكع ال ػكت  كءال بلب؛ تنػبح كالقطػط تمػبػباألرياء. هناؾ بعض التبرير بتفبير االقترانػات 
كانػػات ألػػرل أيضػػان مثػػؿ البػػنجاب، ن ليزيػػة مػػع حيفػػي اإل ينػػبح نبػػتعمؿ (barkف  الػػذم تحدثػػه إذ إ

كهػػػذا الػػػى  ػػػؿ حػػػاؿ لػػػف يقكدنػػػا إلػػػى االبػػػتنتاج أف جميػػػع هػػػذ  االقترانػػػات المحػػػددة قابلػػػة للتفبػػػير 
 .(1 دالليان 

، بػؿ إلػى رات الدالليػة ايػر مقبكلػة إلػى حػد مػاكببب ذلؾ ال يرجػع فقػط إلػى أف بعػض التفبػي
ت أبابػػان، كمػػف ال ػػعب أف نػػرل أم تفبػػير أف هنػػاؾ أمثلػػة ألػػرل أيضػػان تنطبػػؽ اليهػػا هػػذ  التفبػػيرا

 قطيػػع( هػػك أننػػا كالفػػرؽ الكحيػػد بػػيف مبػػمى الجمػػع  بػػرب(، ف إ ،داللػػي البػػتعماؿ األبػػماء الجمػػع
 .(2  كالثاني لؤلاناـ ،نبتعمؿ األكؿ للجراد

أف نحدد ما إذا  اف اقتراف  ما(  عب االبان حتى الى ال عيد النظرمالى أية حاؿ، مف ال 
يبػدك معتمػػدان الػى االقتػػراف نفبػػه،  ر مقػرر دالليػػان؛ ألف معنػى إحػػدل اللفظػيف المقتػػرنييفمقػرران أك ايػػ

فػػي األلمانيػػة  ير ػػب(  ػػاف مقت ػػران فػػي األ ػػؿ الػػى ر ػػكب الليػػؿ، إال أف reiten) فمػػثبلن الفعػػؿ  
لػػػى العارضػػػة اللرػػػبية، أمػػػا فػػػػي باإلم ػػػاف ابػػػتعماله اآلف لئلرػػػارة إلػػػى الجلػػػكس منفػػػػرج البػػػاقيف ا

ل ػف لػيس للجلػكس منفػرج البػاقيف الػى  ،يبتعمؿ اآلف لر كب الدراجػة (ride ليزية ف ف الفعؿ نجاإل
نبتطيع أف نرل في هذ  األمثلة تكبػعان فػي  ػؿ مػف االقتػراف كالمعنػى، ل نػه بػي كف مػف ك  العارضة.

 ال عب أف تقرر أيهما األبابي.
لػػة هػػي حقيقػػة أف ال لمػػة مرػػ لة ألػػرل تبػػرز مػػف أيػػة محػػاكالت لف ػػؿ االقتػػراف اػػف الػػـ الدال

دالليػان، كاألهػـ  (مػا االبان ما بتقترف بعدد مف ال لمات األلرل التي ترترؾ مع هػذ  ال لمػات برػ ؿ 
ننػا نجػد أف بعػض ال لمػات الفرديػة تجعؿ المبػَلة اػادة أ ثػر كضػكحان، ك أف األمثلة البلبية  مف هذا ا 

 مات.أك بعض مجاميع ال لمات ال تقترف بمجاميع معينة مف ال ل
ف  رحلػػت( هنػػا المػػ ،فعلػػى الػػراـ مػػف أننػػا قػػد نقػػكؿ: ماتػػت الزهػػرة، ف ننػػا ال نقػػكؿ رحلػػت الزهػػرة ان بػَػ

كال حتػػى مػػع رػػجيرة نبػػمع  ،مػػع أبػػماء الرػػجيرات (يرحػػؿ  ػػذلؾ ال نبػػتطيع أف نبػػتعمؿ تعنػػي  ماتػػت(، 
 .(3  به الرجيرات ابمها ألكؿ مرة، كال ي في أف نقكؿ:  يرحؿ( ترير إلى نكع معيف مف المكت ال تتميز

                                                           

 .59مدلؿ إلى الـ الداللة، ص (1 
 .59ص البابؽ: (2 
 .89انظر: مدلؿ إلى الـ الداللة، ص (3 
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مفهػـك التبلزمػات اال ػطبلحية: كهػي كحػدة لعكيػة ابػمية أك  إلػىأرار د. ابد العني أبك العػـز 
فعليػػة م كنػػة مػػف  لمتػػيف أك أ ثػػر ينرػػَ اػػف ارتباطهػػا معنػػى جديػػد يلتلػػؼ  ليػػان امػػا  انػػت تػػدؿ الػػى 

 .(1  ااية بيابية اقت اديةمعاينها اللعكية األ لية منفردة، حيث تنتقؿ بذلؾ إلى دالالت جديدة اجتم
كبميت المبلزمات اال طبلحية؛ ألف ألفاظها يبلـز بعضها بعضػان، كك ػفت اال ػطبلحية؛ 
ألنها ظلت ممبك ة الى هيئة كاحدة، كأ ػبحت تتػداكؿ بػيف مبػتعمليها الػى هيئتهػا هػذ  مػف ايػر 

كمػػػف  ،زيػػػادة أك نق ػػػاف أك تعيػػػر، كأضػػػحت مػػػادة معجميػػػة تفػػػرض نفبػػػها الػػػى م ػػػنؼ المعػػػاجـ
ل ائ ػػها فػػػي الداللػػػة أنهػػا قػػػد تتضػػػمف فػػػي التر يػػب الكاحػػػد مجػػػازان أك  نايػػة فػػػ ذا ف ػػػلت أطرافهػػػا 

 .(2  المتبلزمة بعضها اف بعض التفت الداللة المجازية

 أنواع المصاحبة: -ثانً ا
 الت احب بيف ال لمات في البياقات اللعكية ينقبـ إلى:

 الت احب الحر. .1
 الت احب المنتظـ. .2

فقػاؿ: نجػد أف الت ػاحب الحػر يتحقػؽ حيػث يم ػف أف  ار إليػه أحمػد ملتػار امػر،هذا ما أرػ
 .رةتقع ال لمة في  حبة  لمات اير محدكدة،  ما يم ف أف يبتبدؿ بها ايرها في مكاقع  ثي

كنضػػرب لػػذلؾ مثػػاالن ب لمػػة  أ ػػفر(، فعلػػى الػػراـ مػػف ارتباطهػػا فػػي بعػػض األحيػػاف ب لمػػات 
 . تَتي اادة ك فان ل لمات اير محدكدة معينة  رمؿ، ليمكف، كجه( ف نها

أما لك نظرنا إلى الت احب المنتظـ، فنجػد أنػه يتحقػؽ حػيف يبلحػظ المعجػـ ت ػرار الت ػاحب 
 .(3  كادـ إم انية إبداؿ جزء منه بآلر أك إضافة ريء آلر إليه

(، نحػػك  البػػبلـ الػػي ـ(، فػػبل يقػػاؿ مػػثبلن  األمػػاف الػػي ـ ،كاألمثلػػة  ثيػػرة الػػى هػػذا الت ػػاحب
 .(4  ك رمضاف  ريـ( كال يقاؿ  ايد  ريـ، كال رمضاف طيب أك بعيد(

 

                                                           

، بحػػث م (1  رػػ الية االرػػتعاؿ المعجمػػاتي، ابػػد العنػػي أبػػك العػػـز نرػػكر ضػػمف مجلػػة الدرابػػات مفهػػـك المتبلزمػػات كا 
 .34ـ ، ص2006 –ق 1427، 5المعجمية، ع

 .5/34انظر: البابؽ، ع (2 
 .134ـ، ص1998 -ق1418، 1انظر:  نااة المعجـ الحديث، أحمد ملتار امر، االـ ال تب، ط (3 
 .134انظر:  نااة المعجـ الحديث، ص (4 
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 happay birthday ، MerryChristmas (ايػػد مػػيبلد بػػعيد( ليزيػػة، يقػػاؿ:جنكفػػي اإل
 (1  العاـ الجديد بعيد(، كال يبمح بتبادؿ الك فيف.

تظـ مػرة كمف الجدير بالذ ر أنه يم ف أف تَتي ال لمػة فػي ت ػاحب حػر، أك فػي ت ػاحب منػ
التي يم ف أف تقع  ػفة ألرػياء محػددة  مػا يم ػف أف يبػتبدؿ بهػا ايرهػا  (good ألرل مثؿ  لمة 
 .(2 في مكاقع  ثيرة

 

 أنواع المصاحبة: "االقتران"
 نكايف: الىف االقتراف أك لالت احبل نجد أف اللعكييف قد بينكا أ

كهػذا النػكع يكجػد ب ثػرة  ،ؼ االاتيػادملكهػك مػا بػما  فيػرث لبالر ػ، (3 االقتراف العادم النوع ا ول:
 .(4  في أنكاع ملتلفة مف ال بلـ العادم

كهػػػذا النػػػكع مػػػف الت ػػػاحب ي ػػػكف متكقعػػػان لػػػدل البػػػامع؛ ألنػػػه ليعتمػػػد الػػػى اتفػػػاؽ كا ػػػطبلح 
ذا بػمع  لريػر( تكقػع  المت لميف باللعةل، ف ذا قاؿ المت لـ:  ا ف( تكقع الملاطب   لمة رجرة(، كا 

ذا بمع  .(5  كه ذا ، لمة  نهيؽ( تكقع  لمة  حمار( الماء، كا 
 

كهػػك مػػا بػػما  فيػػرث  بالر ػػؼ البليػػغ( المكجػػكد فػػي بعػػض ، (6 : االقتػػراف ايػػر العػػادمالنددوع الثدداني
، كهذا النكع اير متكقع لدل البامع؛ ألنه يػرتبط (7 كاند بعض ال تاب المعنييف ،األباليب اللا ة
 .(8  أك رااران  كمبداة بكاء أ اف  اتبان  ،بل ك ية النص

ابػارة اػف  كقيػكد االلتيػار ،كهذا النكع قد يظهر فيه لرؽ لقكااد االلتيار اف طريؽ المجػاز
مػة تػبلـز ثلتكافؽ الكحدة المعجمية مع ما يجاكرها في الجملة مف بائر الكحػدات األلػرل، فػ ف  ػاف 

                                                           

 .134: ص البابؽ (1 
 .135ص :البابؽ (2 
ـ، 2000دار اريػػػب، القػػػاهرة،  د.ط(، ؿ الػػػداللي إجراءاتػػػه كمناهجػػػه،  ػػػريـ ز ػػػي حبػػػاـ الػػػديف، التحليػػػانظػػػر:  (3 

 .37ص
، 1ابد الفتاح ابد العليـ البر اكم، دار المنػارة، القػاهرة، ط بيف التراث كالـ اللعة الحديث،داللة البياؽ انظر:  (4 

 .53ص ـ،1991 –ق 1411
 .36ص ،التحليؿ الدالليانظر:  (5 
 .37: صبابؽال (6 
 .27، صداللة البياؽانظر:  (7 
 .27ص ،التحليؿ الدالليانظر:  (8 
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ف لػػػػـ ي ػػػػف األمػػػػر  ػػػػذلؾ ك ػػػػؼ ال ػػػػبلـ ،بػػػػيف الكحػػػػدتيف ك ػػػػؼ ال ػػػػبلـ باالبػػػػتقامة بال ػػػػذب أك  كا 
 .(1 لاللطَ

 ضوابط المصاحبة: -ثالثًا
 :يلها، ه هناؾ ضكابط

تعتمد هذ  التكافقية الى معلكماتنا ك كهي تكافؽ ال لمات بعضها مع بعض،  توافق ة المصاحبة: -1
تجػيء كذلؾ ألف الم ػاحبة ال تحػدها قيػكد نحكيػة كدالليػة ، فػنبلحظ مػثبلن أف  لمػة رػاهؽ  ؛اللعكية
 .(2  قكؿ: جبؿ راهؽ كال نقكؿ: رجؿ راهؽجبؿ، فنلفظ مع 
، كالػى ذلػؾ يق ػد (3 المدل الذم يم ػف أف تتحػرؾ أك تبػتعمؿ لبللػه ال لمػة مدى المصاحبة: -2

مػػػػػف ال لمػػػػػات يم ػػػػػف أف تتعػػػػػيف بال لمػػػػػة، كمجمكاػػػػػة  ل قائمػػػػػة محػػػػػدكدة نكاػػػػػان مػػػػػاrangeبالمػػػػػدل ل
اللعػػة  نظػػاـ نحػػكم بػػكاء ببػػكاء  االحتمػػاالت التػػي تتػػَلؼ منهػػا القائمػػة مػػا هػػي إال جػػزء مػػف هي ػػؿ

 .(4  كبكؼ تبهـ هذ  القائمة في تفبير معنى ال لمة المدركبة
حيػػث  ،كفػػي الكاقػػع إف المفػػردات تلتلػػؼ فيمػػا بينهػػا التبلفػػان اظيمػػان فيمػػا تتمتػػع بػػه مػػف حريػػة

ألف  ػػػؿ  لمػػػة لهػػػا معػػػدؿ لػػػاص لمػػػا ي ػػػاحبها مػػػف ؛ (5 ت ػػػاحب  لمػػػة ألػػػرل فيتػػػَلؼ منهػػػا مر ػػػب
 .(6 ث يم ف التنبؤ الى درجات متفاكتة بال لمة التي تجيء معها لمات، بحي

 إلى: المصاحبةو مكن تقس م الكممات 
ال لمػة يت ػرر ارػترا ها مػع أم  ،كهذا ما يبمى  الت رار المرترؾ( ، لمات ذات معدؿ  بير .1

نجد  لمػة فأهؿ ال هؼ، أهؿ البيت، أهؿ التكحيد،  :مثؿ ،أ ثر مف  لمة في ترا يب ملتلفة
 في  ؿ كاحدة. اهؿ تتلذ معنى معايرن أ

 كال نقكؿ ذلؾ للجماد. ، لمات ذات معدؿ متكبط، فمثبلن نقكؿ: مات الحمار، ماتت الزهرة .2
كال  ،الػػى ال لمػػة، فنقػػكؿ هػػذ  الفتػػاة رػػقراء ا لمػػات ذات معػػدؿ ضػػعيؼ، كهػػذا يفػػرض قيػػكدن  .3

 .(7 نقكؿ هذا الفبتاف أرقر

                                                           

 .71ص ،داللة البياؽ (1 
 .1/371ه،حليؿ اإلجرائي إجراءاته كمناهجالتانظر:  (2 
 .258، صالتعبير اال طبلحيانظر:  (3 
 .27، صالم احبة في التعبير اللعكمانظر:  (4 
 .27ؽ: ص الباب (5 
 .142ة، صإلى الـ اللع مدلؿانظر:  (6 
 .37انظر: التحليؿ الداللي، ص (7 
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ػ عنيكي تواتر ة المصاحبة: -3  ،لتػكاتر المػتبلـز لػبعض ال لمػات التػي ال يم ػف أف تتعيػرمػف ا انكان
نمػػػػػػا يعػػػػػػكد األمػػػػػػر التفػػػػػػاؽ المت لمػػػػػػيف باللعػػػػػػة  ،ابلقػػػػػػة فػػػػػػي ذلػػػػػػؾ لقكااػػػػػػد اللعػػػػػػة كال تتبػػػػػػدؿ، كال كا 
 .(1 كا طبلحهـ

ك ػػؿ لعػػة تعػػرؼ هػػذا النػػكع مػػف التػػكاتر المػػتبلـز بػػيف ال لمػػات، فنجػػد فػػي العربيػػة أمثلػػة  ثيػػرة تكضػػح 
 ،نجليزية أمثلة تكضح ذلؾكنجد في اإل ال عبة(،  بعى بيف ال فا كالمركة(.  طاؼ حكؿ ذلؾ منها:

 To take   يعمػؿ جكلػة( كال يم ػف القػكؿ ،To make ajourmey   يتنػز ( علػى بػبيؿ المثػاؿ:ف
awalk ،يهتـ بػ / يعتني بػ( ك ذلؾ يم ف أف نقكؿ   To take Care of، يعمؿ القكؿ  كال يم ف  

 .To make Care ofبعناية بػ (
نما يعكد إلى اتفاؽ الجمااةقكااد اللعة اإللكال ابلقة في هذا   .(2  كتكاضعها ،نجليزية، كا 

 أشكال المصاحبة: -رابًعا
 :، هي(3 تقع الم احبة في ادة  كر

مف أمثلة ذلؾ: القػكل لمة مك كفة تتبعها  لمة كا فة، ك أم ال  ، كرة ال فة كالمك كؼ .1
 العاملة، الحرب الباردة.

 مثؿ:  ديؽ البكء، أهؿ الذ ر. ،رة المضاؼ كالمضاؼ إليه ك  .2
 مثؿ: البماء كاألرض، يحيي كيميت. ، كرة المعطكؼ كالمعطكؼ اليه .3
 مثؿ: نبح ال لب، ماءت القطة. ، كرة الفعؿ كالفااؿ .4
 مثؿ: ترف بلطات االحتبلؿ حملة ااتقاالت. ، كرة الفعؿ كالمفعكؿ به .5
 ابتحياء. مثؿ: تمري الى ، كرة الفعؿ كمتعلقه .6

 :(4)لممصاحبةأخرى وهناك أ ضًا أشكال 
 الررؽ كالعرب، ال ثير كالقليؿ، األامى كالب ير، العني كالفقير. مثؿ:، الع كس .1
 المبتقر كالمقاـ، البث كالحزف، يحفظ كيراى. :مثؿ، الترادؼ .2
، كاألرض، الحيػػكاف كالنبػػات، الحديػػد كالنػػار، الحاضػػر كالمبػػتقبؿ البػػماء :مثػػؿ، المت ػػامبلت .3

 الكرقة كالقلـ.
 

                                                           

 .37: ص البابؽ (1 
 .259، صالتعبير اال طبلحيانظر:  (2 
 .88، صالم احبة في التعبير اللعكم (3 

 .88ص البابؽ: (5)
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 أهم ة المصاحبة: -خامًسا
ت مف أهمية الم احبة في تحديد داللة ال لمات مف لبلؿ الم احبات الملتلفة، فمثبلن  لمػة 

رنت  ذا اقتف اف طريؽ م احبات لعكية.ألرل كت تبب دالالت  ،كاائلته ، أهؿ( تعني أبرة الرجؿ
ذا اقترنػت بػػ ال تاب(  ػلى ا ال تعنػي قرابػة الربػكؿف نهػا بػ البيت(  اليهػكد ف نهػا تعنػي يػه كبػلـ، كا 

ذا اقترنت بػ المدينة(   .(1 تعني أ حاب المدينة كب انهاف نها كالن ارل، كا 
المػت لـ قكااػد االلتيػار بػيف  يتضح أهمية الم احبة ببل رؾ في تحديد المعنػى، إذا لػـ يػراعً ل

 مػػا أنهػػا  .(2 "ش(،  تجكلػػت الزهػػرة فػػي ال ػػحراء( المػػاء هػػ :، فمػػثبلن اداللينػػ ان ال لمػػات ف نػػه ينػػتج رػػذكذ
ف يبػتلدـ هػذا فمػف المم ػف أ لػر دائمػان آيرات، ف ذا  ػاف لفػظ يقػع فػي  ػحبة تبااد في تحديد التعب

 الاتبار هذا التجمع مفردة معجمية كاحدة. امعيارن التكافؽ في الكقكع 
، كلهػا دكر فػي تح ػيؿ تعد الم احبة مف أحد الطرؽ التي يتـ بها الف ؿ في قضية الترادؼ

 مػػا  المعنػػى، فػػالترافؽ بػػيف األلفػػاظ لػػه ضػػكابطه التػػي تػػؤدم فػػي النهايػػة إلػػى تح ػػيؿ المعنػػى المػػراد.
تباهـ في إنراء م طلحات اديدة، كتباهـ في تحديد التكجيه ال حيح لتحديد معاني األلفػاظ، كال 

 منعزلة اف ف رة الم احبة. يم ف فهـ داللتها
في إنراء معجـ ر لي أك قكائـ لل لمات المت احبة ت كف اكنػان لمػف ة ف رة الم احبتبااد 

يريػػػد أف يعػػػرؼ مػػػا ي ػػػاحب  لمػػػة معينػػػة مػػػف  لمػػػات؛ ألف اػػػرض المعنػػػى دكف اإلرػػػارة إلػػػى مػػػا 
ي احب اللفظ مف  لمات قد يؤدم إلى  عكبة في فهـ المعنى الذم يبحث انه الفرد فػي المعجػـ، 

ابػػػتعماالت لعكيػػػة ايػػػر  ػػػحيحة كم ػػػاحبات لعكيػػػة ايػػػر  كاػػػدـ االاتنػػػاء بالم ػػػاحبة يػػػنجـ انػػػه
 .(3 بليمة

بػؿ  ،تؤ د درابة الم احبة اللعكية أف داللة الترا يب ال تتكقؼ اند حدكد المعنى المعجمي
كلػػيس معنػػى ، ينبعػػي النظػػر فػػي الت ػػاحب الكاقػػع بػػيف األلفػػاظ مػػف أجػػؿ التك ػػؿ إلػػى المعنػػى المػػراد

كل ػف لػيس هػك  ػؿ  ، فمعلـك أف لػه دكر  فػي تح ػيؿ المعنػى.هذا أف نهمؿ درابة المعنى المعجمي
رػػػيء فػػػي إدراؾ المعنػػػى، فػػػالترافؽ بػػػيف األلفػػػاظ لػػػه ضػػػكابطه التػػػي تػػػؤدم فػػػي النهايػػػة إلػػػى تح ػػػيؿ 

لمػػا تحققػػت القااػػدة الدالليػػة  أك لػػركج اػػف هػػذ  القكااػػد كالضػػكابطالمعنػػى المػػراد، كلػػك حػػدث للػػؿ 
 .(4 لالمرجكة اند البامع

                                                           

 .1/36، التحليؿ الدالليانظر:  (1 
 .177ـ، ص2005، 1،  بلح الديف  الح حبنيف، طالداللة كالنحك (2 
 .36/ 1انظر: التحليؿ الداللي،   (3 
 .82-81الداللة كالنحك، ص (4 
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يضػػاح المعنػػى الػػ ،اإلبهػػاـفػػي إزالػػة  لهػػا دكر مػػا  تتعػػرض لػػه ال لمػػة فمػػثبلن  لمػػة  يػػكـ(  ذمكا 
مبهمػػة، انػػد م ػػاحبة  لمػػة يػػـك ل لمػػة  الجمعػػة، الحبػػاب، القيامػػة، البعػػث( فػػي  ػػؿ كاحػػدة ت تبػػب 

 .امعنى جديدن 
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 احبة عند القدماء:المص -أواًل 
تعػػػػددت ك ، هػػػػاتنػػػػاكؿ القػػػػدماء ظػػػػاهرة الم ػػػػاحبة، كتنبهػػػػكا لهػػػػا، كل ػػػػف دكف اإلرػػػػارة لمفهكم

 :منهاك  ،هذ  الظاهرةلفات التي تحدثت اف قضية المؤ 
 ه(802) ت ت" إصالح المنطق "ابن السك   -1

عػة كاألدب، يت أبيه، إمػاـ فػي الليت: كالب   يعقكب بف إبحاؽ أبك يكبؼ، ابف الب   ك احبه 
أ له مف لكزباف  بيف الب رة كفارس( تعلـ ببعداد، كات ؿ بالمتك ػؿ العبابػي، فعهػد إليػه بتَديػب 

 .(2  طكيؿ ال مت ،؛ ألنه  اف  ثير الب كتهايرؼ بالًب ٌيت لقب ك  .(1  أكالد 
تنبػه ابػػف البػػ يت لظػػاهرة الم ػػاحبة، كأرػػار إليهػػا فػػي  تابػػه، أثنػػاء رػػرحه لؤللفػػاظ فػػي أبػػكاب 

كذ ر ابف الب يت ال ثيػر مػف المتبلزمػات تحػت بػاب  مػا جػاء فػي المثنػى(، الملػكاف: الليػؿ  ،لتلفةم
ب  كالنهار، الحجراف: الذهب كالفضة، كاألبكداف: الت دان المدني، فقػاؿ: مر كالماء. قاؿ: كضاؼ قكـ ميزى

:  ػاف أبػك العبػاس ثعلػب قاؿ.(3  فقالكا: إف في ذلؾ لمقنعان، التمر كالماء ،ما ل ـ اندم إال األبكداف
ابػػف البػػ يت يت ػػرؼ فػػي أنػػكاع العلػػكـ، ك ػػاف أبػػك  رجػػبلن  ػػالحان، ك ػػاف مػػف أ ػػحاب أبػػي حبػػف 

 .(4  ال بائي حبف المعرفة بالعربية
 تابػػػان أحبػػػف مػػػف  تػػػاب يعقػػػكب بػػػف  لمبػػػرد يقػػػكؿ: لمػػػا رأيػػػت للبعػػػدادقػػػاؿ أبػػػك بػػػهؿ بػػػمعت ا

 .(5  الب يت في المنطؽل
طؽل، فهك يعالج فيه داء اللحف كاللطَ في ال بلـ، فعمد إلى أف يؤلػؼ أما  تابه لإ بلح المن

كيضمنه أبكابان يم ف بها ضبط جمهرة مف لعة العرب، كذلػؾ بػذ ر األلفػاظ المتفقػة فػي الػكزف  ، تابه
الكاحػػد مػػع الػػتبلؼ المعنػػى، أك الملتلفػػة فيػػه مػػع اتفػػاؽ المعنػػى، كمػػا فيػػه لعتػػاف أك أ ثػػر، كمػػا يعػػؿ 

 .(6  ؼ هذا ال تاب قديمان، كانى به  بار اللعكييفكي حح، كقد ار 
 

                                                           

 امػػػؿ بػػلماف الجبػػػكرم، دار ال تػػػب العلميػػػة،  ،ـ2002مػػف الع ػػػر الجػػػاهلي حتػػى بػػػنة  معجػػػـ اآلدبػػػاءانظػػر:  (1 
 .7/28، (د.ط بيركت، لبناف، 

 .9ـ، ص1985ابف الب  يت، بيركت،  د.ط(،  ،تهذيب األلفاظ (2 
 .277،  د.ت(، ص1، دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف، طابف الب يت ،إ بلح المنطؽ (3 
 .8، صتهذيب األلفاظ (4 
، 1/274  د.ت (، ، ( د.ط  ، القػػاهرة، دار الف ػػر للطبااػػة كالنرػػػر م تبػػة اللػػانجي،البعػػدادم،  ،تػػاريخ بعػػداد (5 

 .7/28 ،كمعجـ األدباء
 .8، صإ بلح المنطؽانظر:  (6 
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 ومن أمثمة أبن السك  ت :
 .(1  األبتراف: العبد كالعيرراف: النبر الطائر كالنبر الكاقع، النبلمبجداف: مبجد م ة كمبجد المدينة، ا

ػػا يقػػكؿ  :  ػػاحبه لرػػهرته أك للفتػػه مػػف النػػاس(فػػي بػػاب  االبػػميف يعلػػب أحػػدهما الػػى أيضن
األحك ػاف: األحػكص بػف جعفػر ، الزهرماف: زهػـر كقػيس، امرك بف جابر كبدر بف امر: فالعمرال

ػػػالعي ، األبػػػكاف: األب كاألـ،  ػػػبلب كامػػػرك بػػػف األحػػػكصبػػػف  ػػػٌر ، راف: أبػػػك ب ػػػر كامػػػرمى ػػػٌراف: الحي الحي
 .(2 لكأىبىي  

مػػػف  ام ػػػدرن بااتبػػػار  هػػػذ  األمثلػػػة ترػػػير إرػػػارة كاضػػػحة إلػػػى أهميػػػة  تػػػاب إ ػػػبلح المنطػػػؽ 
 در الم احبة اللعكية اند العرب.م ا

 هد(320ت)  ا للاظ الكتاب ة: الهملاني -2
أبػػك الفضػػؿ أحمػػد بػػف الحبػػيف بػػف يحيػػى بػػف بػػعيد الهمػػذاني، هػػك أحػػد الفضػػبلء ك ػػاحبه 

أبػػػي الحبػػػيف أحمػػػد بػػػف فػػػارس  ػػػاحب لالمجمػػػؿل فػػػي اللعػػػة كاػػػف ايػػػر ، كلػػػه اػػػف ركل  ،الف ػػػحاء
أكؿ  تاب ك تابه لاأللفاظ ال تابيةل   .(3 هرا  مف ببلد لراباف الربائؿ البديعة كالنظـ المليح، كب ف

ي ؿ إلينا بعد العريب الم نؼ، متبعػان لمنهجػه فػي الترتيػب، كهػك  تػاب  ػعير نبػبيان، يحتػكم فػي 
الػى ابػارات األدب الجػزؿ ب ػكرة تجمػع فػي  ػؿ بػاب، كمػا يت ػؿ  بكابه البتة كالبتيف كالثبلثمائةأ

 .(4  المترادفات بناحية معنكية معينة مف
 تابػه م ػدران مػف  أكرد الهمذاني في  تابه نماذج مف الم احبة الملتلفة بيف األلفػاظ، كيعػد

مػػر األ ءيقػػاؿ:  ػػاف ذلػػؾ فػػي بػػدل :يقػػكؿ الهمػػذاني فػػي بػػاب مبػػادئ األمػػر ثبلن فمػػ، م ػػادر الم ػػاحبة
كانفػكاف األمػػر....،  ،فاتحػة األمػر، ك مبتػدأ األمػر، كمقتبػؿ األمػػرك ، كمفتػتح األمػر، كفػي جػدة األمػػر

كم ػػػادر   ،كأاقابػػػه ،كتكاليػػػه ،كرػػػكافع األمػػر ،كمػػػكارد  ،كأكائلػػػه ،، كبدائهػػه: هػػػذ  فػػػكاتح األمػػػركيقػػاؿ
 .(5 ل كاقكابه ،كم اير  ،كلكاحقه ،كركاجعه

                                                           

 .279 – 278بلح المنطؽ، صإ : انظر (1 
 .282 – 281ص إ بلح المنطؽ، (2 
دار  ػػار، بيػػركت،  د.ط(،  ابػػف لل ػػاف، تحقيػػؽ إحبػػاف ابػػاس، ،يػػات األايػػاف كأنبػػاء أبنػػاء الزمػػافكفانظػػر:  (3 

 .125، ص د.ت(
 .127انظر: كفيات األاياف، ص (4 
 .45ص ،1989، 3الهمذاني، دار المعارؼ، ط ، تاب األلفاظ (5 
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كان رؼ العطاء،  ،كأبفرت الظلمة ،يقكؿ: لأنارت الربهة، كيكرد أيضان تحت باب االن راؼ
 .(1  لؽ، كباب اليقيف، كالح المنهاج، كابتكل المبلؾكزاؿ االرتياب، ككضح الح

ػ أنبػاغ الرػجا، كتجػرَّح ك يقػاؿ: أاضػى الػى القػذل، ك ظـػ العػيظ، ل يـ(:يقكؿ في باب  احتماؿ الضى
س الضػػػيـ، كأقػػػاـ الػػػى الػػػذؿ، كأقػػػر باللبػػػؼ، كااتػػػرؼ بالذلػػػة،  الع ػػػة، كردَّ أنفػػػاس ال ػػػعداء، كتجػػػرع  ػػَػ

 .(2  ل، كاصَّ بالجراة، كرىًرؽ بالريؽ، كرىدَّ الجيراة بالعىٍطةكأطرؽ الى المضض، كأاضى الى الذؿ
ق ػير، ك ػكرة  مملتػاؿ فلػكر، كلبػاف طكيػؿ، كرأيقاؿ: ل كيذ ر أيضان في نعكت ملتلفة:

 .(3 ل نزلة، كربح قائـ، كابـ ببل جبـمي  آية، كضالة مهملة، كبهيمة مربلة، ك ممثلة
ًتفؽه، كالدار جامعة، الرمؿ مجتمعل :كيكرد أيضان في باب االلتئاـ ، كالرعب ملتئـ، كالهكل مى

، كالمزار أقىـٌ، كالك اؿ مؤتلؼ، كالزماف الينا بكجه الن ر مقبؿل  .(4  كالملتقى  تب، المحلة  قىبه
 (ه337ا للاظ: قدامة بن جعلر )ت جواهر -3

  نقػػدكأبػػك الفػػرج قدامػػة بػػف جعفػػر ال اتػػب البعػػدادم  ػػاحب  تػػابي  نقػػد الرػػعر(، ك ػػاحبه 
 .(5  كأكضح نهجه ،كربـ طريقه ،النثر(، أكؿ مف ارَّؼ الـ البديع

فػػػػي  بػػػػلكب الجػػػػزؿ، كالعبػػػػارات المتَنقػػػػةاإلررػػػػاد العملػػػػي إلػػػػى األ يتػػػػكلى فيػػػػه مؤلفػػػػه ه تابػػػػك 
 بابان.ثبلثمائة كاثنيف كببعيف  التي قبمها الى ت الملتلفةالمكضكاا

 اظ ملتلفػػػة، تػػدؿ الػػػى معػػػافو لهػػػذا  تػػػاب يرػػتمؿ الػػػى ألفػػ :يقػػكؿ المؤلػػػؼ فػػي مقدمػػػة  تابػػه
مؤتلفػػػػة، كأبػػػػكاب مكضػػػػكنة، بحػػػػركؼ مبػػػػجعة م نكنػػػػة، متقاربػػػػة األكزاف كالمبػػػػاني، متنابػػػػبة الكجػػػػك  

كينفبح  ،كالمعاني، تكنؽ أب ار المناظريف، كتركؽ ب ائر المتكبميف، كتتبع بها مذاهب اللطاب
 (6 لمعها ببلاة ال تاب.

فمػػػثبلن  ،فػػػي أبػػػكاب بحيػػػث يجمػػػع معانيهػػػا المتقاربػػػة يػػػذ ر قدامػػػة فػػػي  تابػػػه األلفػػػاظ المترادفػػػة
لالعبار، كالعبرة كالقثاـ، كالهبكة، كالهباء، كالع كب، كالقبػطؿ، كالعجػاج، كالعثيػر، كالزكبعػة، كالػرهج، 

 (7 كالقثرة، كالقترل.

                                                           

 .168، صلبابؽا (1 
 .197ص،   د.ت( ،الهمذاني، الم تبة األزهرية للتراث،  د.ط( ،األلفاظ ال تابية (2 
 .204ص ،البابؽ (3 
 .205ص ،البابؽ (4 
 .4ص،   د.ت(، 1ال تب العربية، بيركت، لبناف، طقدامة بف جعفر،  دار  ،جكاهر األلفاظانظر:  (5 
 .261، صجكاهر األلفاظ (6 
 .178 البابؽ: (7 
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لقػػد أقػػاـ الػرهج، كثػػكر العجػػاج، كآثػار النقػػع، كهػػيج العبػرة، كبػػطع العبػػار، كتن ػػب، : كيقػكؿ
ج فتنػة كيقاؿ: هيَّ ، كال ت طلي نار ، كال تكطَ آثار  كيقاؿ: ال يرؽ ابار ، كال يطاؽ أكرا ، كترفع،...

أك حربػػان بػػاطعة العبػػار، حاميػػة األكار، مبػػتطيرة الرػػرار، جامحػػة البػػعار، مرػػحكذة العػػرار، رػػ رة 
 لال رار، لفيفة القرار، مبمكمة العقار، اريرة العرار،  ثيرة العثار.

يقكؿ في باب  في ، جميلة مليئة بالم احبات اللعكية هر األلفاظ مادة لعكيةكييعد   تاب جكا
يػػػد(: ل ػػػريـ النبػػػب، اظػػػيـ البػػػبب، زا ػػػي األركمػػػة، طيػػػب الجرثكمػػػة، اظػػػيـ  رػػػرؼ األ ػػػؿ ك ػػػـر الىٍمحى

المفلػػػر، طػػػاهر األمكمػػػة، نجيػػػب العمكمػػػة،... رػػػامخ البػػػند، قػػػكل البػػػااد، بطػػػؿ معػػػاكد، حديػػػد المف ػػػؿ، 
نطػػػػكؽ الًمٍقػػػػكىؿل ف ػػػػيح الًمبػػػػحىؿ،

لػػػػبلؼ الرجػػػػاء(: .(1  لاطػػػػاؤ   كيقػػػػكؿ فػػػػي بػػػػاب  المنػػػػع كالحرمػػػػاف كا 
 ، محدكد، كنكاله جحد، ك ػكبه محبػكس، كبػيبه م ػرد منجػكس،.... مالػه الػى البػائؿ بىٍبػؿ محػـر

 .(2  ككجه معركؼ  الح مجهـ مبلـل
 هد (395تالصاحبي: ابن فارس )  -4

، ي نػػى بػػَبي (3 ، بػػف حبيػػب الػػرازم اللعػػكمأحمػػد بػػف فػػارس، بػػف ز ريػػا بػػف محمػػدك ػػاحبه 
عػدـ الكبػيلة إلػى تعيػيف زمػف قريػب مػف ا فػبل تي رػارة إلػى مكلػد ، كمػع هػذليس في المراجػع إ الحبيف.

لػيس ك كال ػاحب بػف ابػاد  انػا مػف تبلميػذ ،  ،كنرَته بدليؿ أف بػديع الزمػاف الهمػذاني ،تاريخ كالدته
د الثػػػاني أك الثالػػػث مػػػف القػػػرف الرابػػػع للهجػػػرة، كهػػػذا مبػػػتبعدان أف ي ػػػكف ابػػػف فػػػارس مػػػف مكاليػػػد العقػػػ

 .(4  ق(329االبتنتاج يتبلءـ مع ما أثبته الزر لي في لاألابلـل حيف جعؿ كالته بنة  
الرػػيئاف الملتلفػػاف  ىبػػمفػػي  تابػػه ال ػػاحبي إلػػى الم ػػاحبات، فمػػثبلن ليي  تنبػػه ابػػف فػػارسك 

كتبػمى األرػياء ال ثيػرة باالبػـ الكاحػد، نحػك باالبميف الملتلفيف، كذلؾ أ ثر ال بلـ  رجػؿ، كفػرس، 
 .(5  لايف الماءل، كلايف الماؿل، كلايف البحابل

كفي  تاب ا ، كالحباـ ،كالمهند ،، نحك: لالبيؼد باألبماء الملتلفةالريء الكاح ىبملكيي 
الدار اآلخرة

حق ال ق نك، (6 
 .(8  ل(7  

                                                           

 .55جكاهر األلفاظ، ص (1 
 .103ص البابؽ، (2 
 .1/35 ،كفيات األايافانظر:  (3 
 .7صـ ، 1993 –ق 1414، 1ابف فارس، بيركت، لبناف، ط ،انظر: ال احبي (4 
 .97ص ال احبي، (5 
 .109يكبؼ:  (6 
 .95الكاقعة:  (7 
 97ل احبي، صا (8 
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 (ه400ت) اللروق المغو ة: أبو هالل العسكري -5
الحبػف بػف ابػد ا بػف بػهؿ بػف بػعيد بػف يحيػى بػف مهػراف العبػ رم أبػك هػبلؿ ك احبه 

 .(1 رالراار الناثر األديب الفقيه، ك فه اارفك  بالعلـ كالفقه معان، ك ػاف العالػب اليػه األدب كالرػع
داب إال كقػد ألػؼ  تابػه الفػركؽ اللعكيػة؛ ألنػه لػـ يػرى فنػان مػف اآلك  .(2  لـ تذ ر المراجع مكلد  ككفاتػهك 

نؼ فيه  تػب تجمػع أطرافػه، كتػنظـ أ ػنافه إال ال ػبلـ فػي الفػرؽ بػيف معػافو تقاربػت حتػى أرػ اؿ  ي 
 .(3  الفرؽ بينها

كالػػذ اء،  ،، نحػػك: العلػػـ كالمعرفػػة، كالفطنػػةهػػذافػػي  تابػػه  هػػاأمػػا ظػػاهرة الم ػػاحبة فقػػد تناكل
 كاإلرادة كالمريئة.

االبػـ مػا دؿ ك فة مػا  ػاف مػف األبػماء مل  ػان، أف ال ػفمثبلن الفرؽ بػيف االبػـ كال ػفة: ل
(4 الى معنى مفرد رل ان أك اير رلصل.

 

أال  ،لالعػػداة ابػػـ الكقػػت، كالب ػػرة فعلػػه مػػف ب ػػر ب يػػريقػػكؿ:  كفػػي تفريقػػه بػػيف  الب ػػرة كالعػػداة(
تػػػػرل أنػػػػه يقػػػػاؿ:  ػػػػبلة العػػػػداة، ك ػػػػبلة الظهػػػػر كالع ػػػػر، فتضػػػػاؼ إلػػػػى الكقػػػػت، كال يقػػػػاؿ  ػػػػبلة 

(5 لالب رة...
 

لمت احبة، لذلؾ ييعد  تابه مػادة يكرد األلفاظ ا ريقات بيف األلفاظ اف طريؽ العطؼمف لبلؿ التفك 
 في هذا الرَف. زيزةا

 

 (ه429 -ه350)  الثعالبي :وأسرار العرب ةفقه المغة  -6
ابػػد ا بػػف محمػػد بػػف إبػػماايؿ، أبػػك من ػػكر الثعػػالي، كلػػد بنيبػػابكر،  ػػاف كالػػد   ك ػػاحبه

 .(6  بلياطة جلكد الثعالب، فعمؿ ابنه امله أيضان، كلهذا لقب بالثعالبي ، يعمؿفىٌراءن 
 :(7  منها ،ترؾ الثعالبي اددان  بيران مف المؤلفات

 .يتيمة الدهر في محابف أهؿ الع ر 

                                                           

 .10 ص ـ،1997 -ق1418، العلـ كالثقافة، القاهرة،  د.ط( ردا أبك هبلؿ العب رم، ،لفركؽ اللعكيةاانظر:  (1 
 .11ص ،البابؽ (2 
 .12ص البابؽ، (3 
 .29ص لقركؽ اللعكية،ا (4 
 .272ص ،البابؽ (5 
 .3ص، ـ1999، 1ي،  بيركت، لبناف، طبمن كر الثعال أبك ،فقه اللعة كأبرار العربيةانظر:  (6 
 .5ص ،البابؽ (7 
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 .لطائؼ المعارؼ 
 .فقه اللعة 
 .العلماف 
 .تحفة الكزراء 
 .التمثؿ كالمحاضرة 
 .اآلداب 
 .بيرة الملكؾ 
 .اللطؼ كاللطائؼ 
 ار القلكب في المضاؼ كالمنبكب.ثم 

 

فػي  يقػكؿ، لم احبة في  تابه في أ ثر مػف ف ػؿ دكف اإلرػارة إلػى مفهكمهػاتناكؿ ظاهرة ا
كي   ،هك مف بنف العرب، كذلؾ أف تيتبع ال لمة الى كزنها : ف ؿ في اإلتباع( كتك يدان  ،ها إربااان كىرى

، كلػراب يبػاب، كقػد اتبااان،  قػكلهـ: جػائع نػائع، كبػااب الاػب، كاطرػاف نطرػا ػبَّ ضػبَّ ف، ك ى
ارتقاؽ نعت الريء مف ابمه اند  ف ؿ في  اأيضن يقكؿ ك  .(1  رار ت العرب العجـ في هذا البابل

يػـك أيػكـ، كليػؿ أليػؿ....  ػديؽ  ػدكؽ، ظػؿ ظليػؿ،  : قكلهـ ،ذلؾ مف بنف العربل :(المبالعة فيه
 .(2 كداء دىًكمل

 

لؤلبػػيض كاألبػػكد،   قػػكلهـ: الجػػكفل (:بابػػـ كاحػػد ف ػػؿ تبػػمية المتضػػاديف كيقػػكؿ أيضػػان فػػي 
 . كالحيض، كال ريـ لليؿ كال بح، كالليلكلة للرؾ كاليقيف طهارةكالقركء لل

الى المعنيػيف، كالػزكج ( 3 وتجعمون  أنداداً   ال ريـ أتيقف، كالند: المثؿ كالضد، كفي القرآف :أم
 .(4  لالناهؿ العطراف كالرَّيافالذ ر كاألنثى، كالقانع البائؿ كالذم ال يبَؿ، ك 

 (ل ػػف أضػػيؼ إليػػه الت ػػاله بػػه ،ف ػػؿ إضػػافة الرػػيء إلػػى مػػف لػػيس لػػه كيػػذ ر أيضػػان فػػي 
 قكلهـ: بىٍرجي الفرس، كزماـ البعير، كثمري الرجر، كانـ الرااي، كقػاؿ الرػاار:  مػا يحػدد قبلئ ػهي ل

 .(5  لاألجير
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كت، كبػػػيضي الًمٍبػػػؾ كالعنبػػػر، بريػػػؽ للمعػػػاف البػػػراب كال ػػػبح، ب ػػػيص الػػػدر كاليػػػاق :كيقػػػكؿ
 (1  البيؼ، تَلؼ البرؽ، رفيؼ الثعر كاللكف، أجيح النار كه ي هال

لَّػػؽ الطػػائر، فقػػع  :يقػػكؿك  لطمػػا المػػاء، متػػع النهػػار، بػػطح الطيػػب كال ػػبح، نىرىػػصى العػػيـ، حى
 .(2  ال راخ، طمح الب رل

 ه(429ت)لثعالبيا :ثمار القموب في المضاف والمنسوب -7
نػػاكؿ الم ػػاحبة ت ثمػػار القلػػكب فػػي المضػػاؼ كالمنبػػكبفػػي  تابػػه ك  ،(3 الثعػػالبي ه ػػاحبك 

أهؿ ا، (: ل -تعالى از ذ ر  -فيما يضاؼ إلى ابـ ا  في الباب األكؿ  ذ ر فقدبر ؿ كاضح، 
 بيت ا، ربكؿ ا،  تاب ا، لليؿ ا، ركح ا، أرض ا، أبد ا، بػيؼ ا، قػكس ا، رمػح
ا، نار ا، رمس ا، ظؿ ا، بعد ا، لاتـ ا، رحمػة ا، بػتر ا، يػد ا، بػبيؿ ا، بػاب 

 .(4 لا، نكر ا، أماف ا، ميزاف ا، ببحاف ا، كفد ا، لعنة ا، لبلفة ا
 :(5) فمثالً  ة،عمى حد ترك بو وضح كل 

لما تميزكا به اف بائر العرب مف المحابف  ؛ا الجاهلية: أهؿ  اف يقاؿ لقريش فيأهل ا:  -1
 –منهػػػا مجػػػاكرتهـ بيػػػت ا ف، كالل ػػػائص التػػػي هػػػي أ ثػػػر مػػػف أف تح ػػػى ،كالفضػػػائؿ ،كالم ػػػاـر
يثػػارهـ بػػ ف حرمػػه الػػى جميػػع بػػبلد ا -تعػػالى ء م ػػة كرػػدتها، كلرػػكنة ، ك ػػبرهـ الػػى ألكا كا 

 كالندكة. ،كاللكاء ،كالريابة ،كالرفادة، كالبقاية ،كالكفادة ،اإليبلؼ كمنها ما تفردكا به مف، العيش فيها
 .(6  ﴾لقد كان لكم في رسول ا أسوة حسنة ﴿ :قاؿ ا رسول ا:  -2
حبيبان، كالحبيب ألص مف اللليؿ  لليبلن، كاتلذ محمدان  إبراهيـ  اتلذ ا خم ل ا:  -3

 قتضى هذ  اللفظة أنه اتلذ  حبيبان.كم الرائع المبتقيض مف العادات.
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 المصاحبة عند الغرب:  -ثان اً 
ابػػر فيػػرث اػػف . فقػػد لمػػاف(ك بة  فيػػرث، بػػالمر، ليػػكنز، أأبػػرز الػػذيف تنػػاكلكا ظػػاهرة الم ػػاح

 :(1)الم احبة بالبياؽ، كالبياؽ اند  ينقبـ إلى قبميف
كالدالليػة  مػا يرػمؿ  ،نحكيػةكال ،كالفكنكلكجية ،يتمثؿ في العبلقات ال كتية الس اق المغوي: .1

 كابلقتها. ،ترتيب الكحدات دالؿ الجملة
كيتمثػؿ فػي الظػركؼ  ،يمثله العالـ اللارجي بما لػه مػف  ػلة بالحػدث اللعػكم س اق الحال: .2

 كالثقافية. ،كالنفبية ،االجتمااية
 

 تقبيـ البياؽ إلى أربعة أقباـ: .AmmerKكقد اقترح 
 الس اق المغوي -1

القػرائف   ر اللعكم أك الكحدة اللعكية بالعنا ر اللعكية المجاكرة، كيدلؿ تحتهيعني ابلقة العن
الفعػػؿ  أتػػى( ب ػػيعة ال ػػرفية  جػػاء (2  ﴾ أتددى أمددر ا فددال تسددتعجموظ﴿ : اللعكيػػة، ففػػي قكلػػه 

الػػى الميضػػي  إال أف ارتباطػػه بجملػػة  فػػبل تبػػتعجلك ( ي ػػرفه مػػف داللػػة المضػػي إلػػى داللػػة للداللػػة 
، كهػك مػا ارَّفػه فيػرث Collocationsكمػف البػياؽ اللعػكم مػاايرؼ بالر ػؼ أك التضػاـ  المبتقبؿ.

بَنه االرتباط العػادم ل لمػة  مػا( فػي لعػة  مػا( ب لمػات ألػرل معينػة أك ابػتعماؿ كحػدتيف معجمتػيف 
 .(3  منف لتيف ابتعمالهما اادة مرتبطيف بالكاحدة األلرل
كمثػاؿ ذلػؾ  ،ل لمػات، كتتنػافر مػع  لمػات ألػرلفال لمة تنتظـ أك تتبلءـ مػع مجمكاػة مػف ا

ل نهػػا ال تػػتبلءـ مػػع  ،: حديػػد، نحػػاس، ذهػػب، فضػػةمػػة  من ػػهر( التػػي تػػتبلءـ مػػع  لمػػات، مثػػؿ ل
 .(4  جلد لمة 

 :الس اق العاطلي -2
كيحػدد درجػػة القػكة كالضػػعؼ فػي االنفعػػاؿ، ممػػا يقتضػي تَ يػػدان أك مبالعػة أك ااتػػداالن، ف لمػػة 

Love))  اير  لمة(Like)  راـ ارترا هما في أ ؿ المعنى، كهك الحب، ك لمػة  ي ػر ( ايػر  لمػة
 .(5  يبعض( راـ ارترا هما في أ ؿ المعنى  ذلؾ
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 :س اق الموقف الثقافي -3
كهػك مػا يبػميه الببلايػكف العػرب  المقػاـ(  ،كهك الظركؼ اللارجية المحيطة بالحدث اللعكم

 .(1  كقد قالكا  ل ؿ مقاـ مقاؿ(
 :الثقافي الس اق -4

ف ػػؿ ثقافػػة تتميػػز بل ػػائص ال تتػػكفر فػػي ثقافػػة مجتمػػع آلػػر، كيرػػمؿ البػػياؽ الثقػػافي نظػػـ 
مددا ﴿ : كالجماليػػة، فقكلػػه  ،كقػػيـ النػػاس األلبلقيػػة ،كأدكاتػػه ،كتقاليػػد  ،كأف ػػار  ،كتاريلػػه ،المجتمػػع

نػا ثقافػة المجتمػع ال يم ػف تفبػير  إال إذا ارف (2)﴾جعل ا من بح رة وال سائبة وال وصد مة وال حدام
 .(3  كااداته ،الجاهلي

ال لمػػة مػػف لػػبلؿ  ةعرفػػمبػدك معتػػدالن، كيػػتللص فػػي إم انيػة إف االتجػا  الػػذم تبنػػا   فيػػرث( ي
له  ( حمار في التر يب اللعكم الذم لـ يبؽى assكمثاله المعركؼ في ذلؾ منبثؽ مف  لمة   ،قرينتها

 :(4  ، نحكفي األداءات اللعكية الحالية
You silly: أنت يا ابي. 

Don't be such an: ...ال ت ف  ػ 
 يضاؼ إليها مجمكاة محددة مف ال فات التي تنتظـ مع هذ  التعابير، كمنها:

Silly: )ابي   ،Stupid: )أبله(ك،   أحمؽ(ك،   بليد   ،Obstinate: .)انيد   
لداللػػة؛ ألف لػػـ تمثػػؿ هػػذ  الظػػاهرة التػػي بػػماها لفيػػرثل بالم ػػاحبة اللفظيػػة بػػكل جػػزء مػػف ا

الداللػػة يم ػػف التك ػػؿ إليهػػا فػػي البػػياؽ المقػػامي، كفػػي المجػػاالت التحليليػػة األلػػرل، كلهػػذا لػػـ ي ػػف 
بػػؿ  ػػاف كقػػكع م ػػاحب  التكاقػػع(  ،التػػكزع ال لػػي للعنا ػػر اللعكيػػة هػػك المرػػ لة الرئيبػػية لػػدل فيػػرث

 ينها.ظاهريان هك المر لة البلزمة لبلنتبا  مف حيث تكقع تبادؿ األلفاظ فيما ب
إم انيػة االاتمػاد  (5  ، همػااللة ترجع إلػى اػامليفإف أهمية درابة البياؽ اللعكم في الـ الد

علػى الػراـ مػف  ػكف  تػكزع األلفػاظ( قػد ايػرَّؼ الػى نحػك ، فلبياؽ للتمييز بيف دالالت متعددةالى ا
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م ػاحبتها الػى مفػردات تقت ػر  دأف هذا التعريػؼ ال يؤلػذ بػه لكجػك  إال ،ااـ ااتمادان الى دالالته
 ارات ألرل، نحك:بألفاظ محددة مع إم انية التعبير انها بع

 .  بيء( badك ،rettenالى الراـ مف كجكد  eggs ،brainافف( مع   addiedابتعماؿ 
كهنػػػاؾ مجمكاػػػة مػػػف الدرابػػػات األكليػػػة للم ػػػاحبة اللفظيػػػة فػػػي الن ػػػكص يبػػػتللص منهػػػا 

 .(1  البياؽك  ،فردةتكاقعات بداللة ال لمة المإم انية تحديد ال
كلهػػػذ  األبػػػباب ي ػػػعب تحديػػػد مفهػػػـك التكاقػػػع الػػػى النحػػػك الػػػدقيؽ، مػػػع أف ايػػػاب التحديػػػد 

 الدقيؽ لف يحكؿ بالضركرة بيننا كبيف األلذ بمنظكر فيرث.
إف  عكبة تلؾ المبَلة ترجع في العالب إلى م احبة  لمة لعدد  بير مف األلفػاظ األلػرل 

الػػػداللي، كتتبػػػع دائػػػرة  ػػػعكبتها حػػػيف يبلحػػػظ أف بعػػػض األلفػػػاظ  التػػػي يجمعهػػػا رػػػيء مػػػف االرػػػتراؾ
،   مػات( apased away) المفردة أك المر بة ال تت احب مع فئات معينة مػف األلفػاظ فػبل يقػاؿ 

 ذبػػؿ(  ػذلؾ؛ ألنػػه مػػف    ذبػػؿ(، مػع أف األكلػػى تعنػي (the thodadenaton died إنمػا يقػػاؿ: 
مف ، ك الرجر، كلا ة مع العراس التي يبمع بها أكؿ مرةاير المنابب ابتعماؿ الفعؿ  مات( مع 

يرػػير إلػػى نػػكع محػػدد مػػف المػػكت، كهػػذا النػػكع مػػف المػػكت ال بحيػػث ايػػر المم ػػف أف يقػػاؿ:  مػػات( 
 .(2 ينابب ك ؼ األرجار

 ، وهي:تم  ز ثالثة أشكال من حصر المعنىومن الممكن في المصاحبات الملظ ة 
لة الكحدة المعجمية  ما في التر يب اآلتي ايػر المعهػكد كهك المعتمد الى دال ،النكع األكؿ .1

 (.green Cow : بقرة لضراء
كهك المبتند إلى الحقؿ الداللي الذم يقـك الى أبػاس إم انيػة ابػتعماؿ  لمػة  ،النكع الثاني .2

 مع مجمكاة مف األلفاظ التي ترترؾ في بعض م كناتها الداللية.
ة اللفظيػة، كهػك أ ثػر دقػة مػف النػكايف البػابقيف؛ هك ما ااتمد الػى الم ػاحب ،النكع الثالث .3

 .(3  ألنه اير مرتبط بداللة الكحدة المعجمية، كالحقؿ الداللي
كالجمػؿ الحقيقيػة البػابقة كالبلحقػة، كيتعػدل ذلػؾ  ،أما البياؽ اند لأكلمػافل فيرػ ؿ ال لمػات

، هػػذ  العكامػػؿ إلػػى القطعػػة كال تػػاب  لػػه،  مػػا يرػػمؿ  ػػؿ مػػا يت ػػؿ بال لمػػة مػػف ظػػركؼ كمبلببػػات
جميعػػان لهػػا تَثيرهػػا المبارػػر الػػى المعنػػى الػػدقيؽ لل لمػػات، كذلػػؾ أمػػر لػػـ يعػػارض فيػػه أحػػد معارضػػة 
جديػػػة، كمبػػػدأ البػػػياؽ لػػػك ركاػػػي بدقػػػة كاطػػػراد أ ثػػػر ل ػػػاف مػػػف المبػػػتطاع الػػػتللص مػػػف االقتبابػػػات 
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بػػػاس فػػػي الػػػـ إذا طبقػػػت تمثػػػؿ حجػػػر األ ال ثيػػػرة اللاطئػػػة، كنظريػػػة البػػػياؽ كالترجمػػػات كالتفبػػػيرات
 .(1  المعنى

: إنػػه لػػيس بَقػػؿ لطػػكرة مػػف المبػػتحيؿ أف يربػػـ لطػػان كاضػػحان بػػيف معنػػى فيقػػكؿ بػػالمرللأمػػا 
ال لمػػػػة أك جملػػػػة كالمعلكمػػػػات الكثيقػػػػة المم نػػػػة انهػػػػا، إف نظريػػػػة تق ػػػػر اهتمامهػػػػا الػػػػى العبلقػػػػات 

ع المعنػػى  مػػا أف يقػػاؿ إنهػػا تتعامػػؿ مػػ –ب ػػعكبة  –المنطقيػػة  الضػػيقة( لهػػي نظريػػة ضػػيقة يم ػػف 
 .(2  ينبعي

 ؿ االرتباط بالبياقيف اللعكم كايػر اللعػكم، أكلهمػا  طالقد فرؽ لبالمرل بيف م طلحيف ارتب
كاػالـ التطبيػؽ  ،كهي تعالج العبلقة بيف العنا ر اللعكية  ال لمػات، الجمػؿ...( ،م طلح  اإلرارة(

كيلػتص  ،فهػك  الحبػف( اآللػر ؽ ايػر اللعػكم، أمػا الم ػطلحاير اللعكم، فهي بذلؾ ترتبط بالبيا
قػػات فقػػط بالعبل لعنا ػػر اللعكيػػة نفبػػها، كهػػك معنػػي  بالنظػػاـ المعقػػد مػػف العبلقػػات التػػي تنعقػػد بػػيف ا

 .(3  هك بذلؾ يرتبط بالبياؽ اللعكمك  ،اللعكية الكاقعة دالؿ اللعة
يرػرع أاطى لبالمرل البياؽ اير اللعكم أهمية  بيرة في الدرس اللعػكم إذ يقػكؿ: لآمػؿ أف ك 

اللعكيػكف مػػرة ألػػرل فػػي قبػكؿ أف الػػـ الداللػػة ال يهػػتـ بػػالنظـ ال ػكرية، كرػػبه المنطقيػػة دالػػؿ اللعػػة 
فحبب، بؿ يهتـ ب كرة أ بػر بمبػَلة ارتبػاط اللعػة بعػالـ التطبيػؽ، فاإلرػارة  بمعناهػا األكبػع( أ ثػر 

 .(4  لجكهرية مف الحبف
كيعطيػػه أهميػػة أ بػػر  ،بػػياؽ اللعػػكمكالػػى ذلػػؾ تبػػبؽ درابػػته للبػػياؽ ايػػر اللعػػكم درابػػته لل

 .(5  في تحديد المعنى معطيان البياؽ اللعكم أهمية أقؿ
ؼ اللعكيػكف الفػرؽ بػيف اللعػة الم تكبػة كاللعػة المنطكقػة،  مػا ارفػكا للمبلببػات اللارجيػة أك رى كقد اى ل

 لظركؼ ال بلـ قيمتها في تحديد المعنى.
يفرض نفبه فكؽ الم كف ال بلمي في  ؿ كحدة  ليكنزل فيقكؿ إف هناؾ م كنان ال  بلميان  أمال

 بلمػػػي إلػػػى م ػػػكنيف فػػػراييف، أكلهمػػػا:   بلميػػػة مح يػػػة  منطكقػػػة( كيقبػػػـ المػػػاء اللعػػػة الم ػػػكف الػػػبل
مػط النبػر، كثانيهمػا: الم ػكف الفراػي رػبه اللعػكم، ناي العركضػي، كيػدلؿ فيػه التنعػيـ ك الم كف الفر 

ة بػراة ال ػكت، كمػا إلػى ذلػؾ، ثػـ يقػكؿ: إف هػذ  كدرج ،كاإليقاع ،كضلامته ،كيدلؿ فيه ال كت

                                                           

 .62ص ،ـ1987،   د.ط ( ،الرباب برر، م تبة  ماؿ ترجمةبتيفف أكلماف،  ،دكر ال لمة في اللعةانظر:  (1 
 .71،  70ص ،الـ الداللةانظر: مدلؿ إلى  (2 
 .52البابؽ: ص (3 
 .235ص مدلؿ إلى الـ الداللة، (4 
 .141ص ،بؽالباانظر:  (5 
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كالمعنػػى  ،المميػػزات ايػػر ال بلميػػة للكحػػدة ال بلميػػة مهمػػة فػػي تحديػػد معناهػػا  َهميػػة معنػػى ال لمػػة
 .(1 لالنحكم، كيدلؿ  بلهما في الم كف ال بلمي

فػي كايػر اللعػكم أهميتهمػا  ،مما ببؽ يتبيف لنا أف  بالمر كليكنز( قد ارفا للبياقيف اللعػكم
 تحديد المعنى،  ما ارفا ما تحمله اللعة المنطكقة مف ل ائص ال تتعداها إلى اللعة الم تكبة.

زاػػـ لفيػػرثل أننػػا نعػػرؼ ال لمػػات بالمجمكاػػة التػػي تبلزمهػػا، كالتػػزاـ ال ػػحبة الػػذم يبػػميه ك 
ت كفي مبتكيا ،فالمعنى يكجد أيضان في بياؽ الحاؿ ،(  اف جزءان مف معنى ال لمة فحبببػ التضاـ

 .(2  التحليؿ األلرل  لها
ليس إال جزءان مف معنى  لمة إلى جانب ما يَتيها مف معنػى  -إذف -فالتضاـ اند لفيرثل 

( ك ػػذلؾ مػػا أبػػما  ببػػياؽ الحػػاؿ، كقػػد اهػػتـ ة، المعجميػػة، ال ػػرفيةفػػي المبػػتكيات األلػػرل  ال ػػكتي
 .(3  لفيرثل بالتكقع المرترؾ لل لمات

قػػػػكع المرػػػػترؾ يحػػػػد   ػػػػؿ مػػػػف معنػػػػى ال لمػػػػات المفػػػػردة كأثبتػػػػت درابػػػػات الن ػػػػكص أف الك 
االبان ما ت ػاحب  –في بياقها اللعكم  –، كال لمة (4 كاألاراؼ المتبعة حكؿ  ال حبة التي تلزمها(

 .(5  اددان مف ال لمات األلرل التي ي كف بينها ريء مرترؾ مف ناحية داللية
كحػاكؿ  ،يات المعنػى أك  ػيااتهلقد نظر لفيرثل إلى  التضػاـ( بااتبػار  مبػتكل مػف مبػتك 

آلػػػػركف أف يػػػػدمجك  فػػػػي مبػػػػتكيات التحليػػػػؿ اللعػػػػكم األلػػػػرل، بينمػػػػا حػػػػاكؿ لتركمبػػػػ يل أف يتنػػػػاكؿ 
 .(6   التضاـ( دالؿ الـ النحك

 المصاحبة عند المحدث ن: -ثالثاً 

كطبقهػا الػى اللعػة العربيػة،  ،كرػرحها ،تػَثران  بيػران بنظريػة لفيػرثل الد تكر تماـ حبػافتَثر 
هػػػك الهػػػدؼ المر ػػػزم الػػػذم هػػػك يػػػرل أف  ػػػؿ درابػػػة لعكيػػػة يجػػػب أف تتجػػػه إلػػػى المعنػػػى، فػػػالمعنى ك 

درس هذ  العبلقات الى أباس كتي  ،أف تيحلؿكيرل  بهاـ الدرابة اللعكية مف  ؿ جانب. ت كب إليه
 .كمبتبعدان المعنى مف التحليؿ النحكم ،لالص مقتفيان في ذلؾ أثر مدربة بلكمفيد

                                                           

 .127ص ،التر يب كالداللة كالبياؽ (1 
 .145ص ة،الـ الداللانظر: مدلؿ إلى  (2 
 .145البابؽ: (3 
 .147البابؽ:  (4 
 .148البابؽ:  (5 
 .153 البابؽ: (6 



35 

 

بة انػػػػػد العػػػػػرب المحػػػػػدثيف مػػػػػا هػػػػػك إال ترجمػػػػػة لم ػػػػػطلح لفيػػػػػرثل م ػػػػػطلح الم ػػػػػاحإف 
(Collocation)،  طلؽ اليه ادة م طلحات:كقد التلفكا في ترجمة هذا الم طلح فَي 

 الم احبة. .1
2. .  التبلـز
 االقتراف اللفظي. .3
 الر ؼ كالنظـ. .4
 التضاـ. .5
 قيكد التكارد. .6

ف أف كبػيٌ  .المعنػى المعجمػيإلى أف الم احبة كبيلة مف كبائؿ  أرار الد تكر محمد أبك الفرج
، كل نػػه (1 لالنحػك ليحػدد نػكع ال لمػة التػي يجػب أف تقػع فػي المكضػع مػف ال ػبلـ  ابػـ، فعػؿ، حػرؼ(

فػػي الكقػػت نفبػػه أ ػػد أف اللعػػة نػػكع مػػف التحديػػد لل لمػػات المبػػتعملة فػػي تر يػػب  مػػا ( دكف ااتبػػار 
 م نبميه الم احبة.للنحك أك اير  مف القكااد اللعكية المعركفة، هذا النكع هك الذ

أك  ح الم ػػػاحبة تحػػػت م ػػػطلح تكافػػػؽ الكقػػػكعم ػػػطل رامػػػ أحمػػػد ملتػػػار الػػػد تكركابػػػتعمؿ 
ف أف درابػػة طػػرؽ الر ػػؼ أك الػػنظـ تطػػكر مهػػـ للمفهػػـك العلمػػي للمعنػػى الر ػػؼ أك الػػنظـ، كقػػد بػػيٌ 

 .(2  كهك ما ر ز اليه فيرث كأتبااه
كل ػػف  ،حديػػد، نحػػاس، فضػػة، ذهػػب(كقػػد مثػػؿ بارتبػػاط  لمػػة  من ػػهر( مػػع مجمكاػػة ال لمػػات  

لكهنػػاؾ فػػرؽ بػػيف : التحليػػؿ الر ػػفي كالتحليػػؿ النحػػكم، فيقػػكؿ فػػرؽ بػػيفك  .(3 لػػيس مػػع  جلػػد( مطلقػػان 
مجمكاػػة مػػف ال لمػػات  ابػػـ،  النحػػكملالتحليػػؿ التحليػػؿ الر ػػفي كالتحليػػؿ النحػػكم، ففػػي حػػيف يعػػالج 

التحليػػؿ يعػػالج  ،ادلػػة ذات أهميػػةفعػػؿ،  ػػفة( التػػي تحػػكل آالؼ ال لمػػات التػػي لػػيس لهػػا ابلقػػة متب
 (4 لال لمات المفردة التي لها ابلقة متبادلة ذات أهمية داللية. يالر ف

فقػػد أاطػػى هػػذا الم ػػطلح قػدران  بيػػران مػػف الدرابػػة، كقػػد مػا الػػد تكر محمػػد حبػػف ابػػد العزيػز أ
ظػػاهرة  فالم ػػاحبةلأقػػر بكقكاهػػا فػػي جميػػع اللعػػات، فيقػػكؿ: ك  (،الم ػػاحبة ابػػـ  تعامػػؿ معػػه تحػػت

 .(5 لعكية مكجكدة في العربية  ما هي مكجكدة في ايرها مف اللعاتل

                                                           

 .110ص ،  د.ط (،   د.ت(، محمد أبك الفرجث، يالمعاجـ اللعكية في ضكء درابات الـ اللعة الحد (1 
 .74ص ،الـ الداللةإلى  انظر: مدلؿ (2 
 .74البابؽ: ص (3 
 .77مدلؿ إلى الـ الداللة، ص (4 
 .60ص ،الم احبة في التعبير اللعكم (5 
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أحمػد ملتػار كالػد تكر أحمػد ملتػار امػر أف د. ،الفرؽ بيف الد تكر محمد حبف ابد العزيزك 
امػػػر تنػػػاكؿ الم ػػػاحبة مػػػف ناحيػػػة دالليػػػة، بينمػػػا د. محمػػػد حبػػػف ابػػػد العزيػػػز تناكلهػػػا مػػػف الناحيػػػة 

لالم احبة  كرة مف  كر المكقعية، إذ إنها تعنػي كقػكع أداة فػي  ػحبة : ؿكالنحكية، فيقك الداللية 
 (1 لأداة ألرل أك في  حبة  لمة ألرل.

ػػػا  فكمػػػف المحػػػدثي محمػػػكد فهمػػػي حجػػػازم، فقػػػد تػػػرجـ د.  الػػػذيف تنػػػالكا ظػػػاهرة الم ػػػاحبةأيضن
تر يبية كيعني اند  لارتباط أ ثر مف  لمة في ابلقة  ،تحت ابـ التضاـ Collocation) م طلح 

 .(2  كي كف معناها مفهكمان مف الجزئيات الم كنة لهال
كتػػدكر هػػذ   ،كمثػػؿ بػػذلؾ ب لمػػة ل ربػػيل التػػي تبػػتلدـ فػػي اػػدة ترا يػػب الػػى بػػبيؿ التضػػاـ

الترا يب حكؿ معنييف اثنيف، أكلهما يظهر فػي الترا يػب لجلػس الػى ال ربػي،  ػنع  ربػيان،  ربػي 
معنى الثػاني فهػك فػي ترا يػب، مثػؿ:  ربػي الفلبػفة، منلفض،  ربي لربي،  ربي حديدم، أما ال

 ربي الـ اللعة،..... فالمعنى األكؿ دالػؿ فػي المجػاؿ الػداللي لؤلثػاث، كالمعنػى الثػاني دالػؿ فػي 
 .(3  المجاؿ الداللي للكظائؼل

كأطلػؽ اليهػا م ػطلح الر ػؼ كتحدث د. ابد الفتػاح ابػد العلػيـ البر ػاكم اػف الم ػاحبة، 
بػتعماؿ  لمػػة األرػهب مػع الليػػؿ، كاألملػح مػع العػػنـ، با العربيػة مػػفكقػد مثػؿ  .(4  اردكتػارة قيػكد التػػك 

 .(5  كاألزهر مع اإلنباف كذلؾ اند إرادة التعبير اف البياض
بدرابته  امت الباحثةبة مف ناحية تر يبية، كهذا ما قناكؿ ظاهرة الم احتفأما د. تماـ حباف 

 آراء د. تماـ حباف في مفهكمه للم احبة. كارضت ،في ابلقة الم احبة بالناحية التر يبية
المحػػػدثيف أنهػػػـ لػػػـ يتفقػػػكا الػػػى تحديػػػد لمفهػػػـك ظػػػاهرة  ل ػػػف مػػػا يؤلػػػذ الػػػى الداربػػػيف العػػػرب

 الم احبة، كاألجدر بهـ أف يكحدكا اال طبلح.
 
 
 

                                                           

محمػد حبػف ابػد العزيػز،  ،لعة ال حافة المعا رةك ، 142محمد حبف ابد العزيز، ص ،مدلؿ إلى الـ اللعة (1 
 .177صـ، 2004، 1دار الف ر العربي، القاهرة، ط

 .157ص ـ،1998، دار قباء ، القاهرة، محمكد فهمي حجازم إلى الـ اللعة،مدلؿ  (2 
 .157البابؽ، ص (3 
 .71صـ، 1991– ق1411، 1القاهرة ، ط، المنار البر اكم، دار ،داللة البياؽ (4 
 .45ص انظر: البابؽ، (5 
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 اإلتباع: -أواًل 
لاإلتبػػاع ابػػارة اػػف تَ يػػد ال لمػػة، بضػػـ  لمػػة ألػػرل إليهػػا، ال معنػػى لهػػا فػػي ذاتهػػا، ايػػر أنهػػا 

 .(1)بعرض الزينة اللفظية، كتَ يد المعنىل تباكيها في ال يعة كالقافية،
 بحبب معانيها إلى ثبلثة أقباـ: يقبمها اللعكيكف العرب لمة  اإلتباع( ك 
 إتباع لها معنى كاضح، يدرؾ ببهكلة، مثؿ قكلهـ: لهنيئان مريئانل. لمة  .1
 .تباع ال معنى لها الى اإلطبلؽ، كال تبتلدـ كحدها، مثؿ: ريطاف ليطاف، كحبف لبفإ لمة  .2
نبيػػػث، كهنػػػاؾ  تػػػاب   لػػػؼ مبػػػتلرج مػػػف األكلػػػى، مثػػػؿ: لبيػػػث لمػػػة اإلتبػػػاع لهػػػا معنػػػى مت .3

ق(ل مرتب ترتيبان هجائيان، الى حبػب األ ػؿ األليػر 395بف فارس،  لاإلتباع كالمزاكجة ال
 .(2  إنه لعفريت نفريت، لراب يباب :ف ال لمة، كمف  لمات اإلتباع فيهم

جة، كيبدك أف ا طبلح اإلتباع يق ػد بػه ال ػيغ الك ػفية يفرؽ ابف فارس بيف اإلتباع كالمزاك 
رابط أك التػي تػرتبط بال لمػة األكلػى بػ رابط، الى حيف أف ال يغ الفعلية التي تتبع ال لمة األكلى ببل
 .(3  تبمى المزاكجة ةت كف كحدها جمبلن مبتقل

فػادة معنػى، يلتلؼ اإلتباع اف الم احبة في  كف أف اإلتباع في بعض الحاالت يػَتي دكف إ
كلػه أثػر  فػي  ،لريطاف ليطافل، أما الم احبة فنجػد أيػان مػف ال لمتػيف المت ػاحبتيف يفيػد معنػى :مثؿ

 يرتر اف في مبَلة التبلـز بيف ال لمتيف.  ليهماكنجد أف  ،الداللة المفهكمة لدل البامع
 النحت: -ثانً ا

يف أك جملػة، فتنػزع مػف مف ضركب االرتقاؽ في اللعة، كهك أف تعمد إلػى  لمتػيعد النحت 
 .(4  مجمكع  لماتها،  لمة فذة، تدؿ الى ما  انت اليه الجملة نفبها

أف المت لـ قد يعبر اليه أف يف ؿ بيف  في نركء بعض المنحكتات في اللعة كلعؿ الببب
يجػػة النتك  فعػة كاحػػدة، كربمػػا تتػػدالؿ ال لمتػػاف فيمػا بينهمػػا، تػػدالبلن تامػػان،دال لمتػيف، فكردتػػا إلػػى ذهنػػه 
كجػػكد  لمػػة هػػي للػػيط مػػف انا ػػر ملتلفػػة، أك  ػػيركرة ال لمتػػيف  لمػػة  الطبيعيػػة لمثػػؿ هػػذ  الزلػػة
مرتملة الى مػزيج مػف أ ػكات  لمتػيف ألػرييف،  ةأك ت كيف  لمة  نااي ،كاحدة اف طريؽ النحت

                                                           

 –ق1403، 4ط، الريػاض، ي، القػاهرة، دار الرفػاايرمضػاف ابػد التػكاب، م تبػة اللػانج ،ف كؿ في فقه اللعػة (1 
 .246ص ،ـ1983

 .247ص ،البابؽانظر:  (2 
 .247البابؽ: ص  (3 
 .301ص كمبناها، العربية معناهاانظر: اللعة  (4 
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ايػػر أف قػػدران ايػػر  ،ذات امػػر ق ػير ال لمػات التػػي تت ػػكف بهػذ  الطريقػػةكجامعػة لمعنييهمػػا، كأ ثػػر 
 .(1  قد ي تب لها بقاء، فيبتقر في اللعة  لمات جديدة يبير منها

 (2):أنواع النحت
هك أف تنحت مف الجملة فعبلن، يدؿ الى النطؽ بها، أك الى حدكث مضمكنها، مثؿ: النحت اللعمي:  .1

 ببـ ا الرحمف الرحيـ. :لجعفؿل إذا قاؿ آللر: جعلت فداؾ، لببمؿل إذا قلت
، مثػؿ أك بَرػد منػه ،دؿ الى  فة بمعناهاي ل ماتنحت مف  لمة ألر هك أف  النحت الوصلي: .2

 ر معنى الردة كال بلبة.طكفي ضب ،لضبطرل للرجؿ الرديد مف ضبط كضبر
كمثػؿ:  ػبقر  ،هػك أف تنحػت مػف  لمتػيف ابػمان، مثػؿ: جلمػكد مػف جمػد كجلػد النحت االسدمي: .3

 للبرد كأ له حىب  قير.
لهػػك أف تنبػػب رػػيئان أك  النحددت السددببي: .4 مػػثبلن: تنحػػت  ،رل ػػان إلػػى بلػػدتي لطبربػػتافل للػػكاًرـز

 في لطبرلزلل كنحك ذلؾ. ها كاحدان الى  يعة ابـ المنبكب، فتقكؿمف ابمي
لكجبػػة  (branch مػػثبلن يقػػاؿ:  ،نجليزيػػةفػػي اإلاألمػػر مكجػػكد بػػؿ  ،بالنحػػتكحػػدها ال تنفػػرد العربيػػة 

 (break fast اء معػان، كهػي منحكتػة فيهػا مػف الطعاـ التي تتناكؿ في الضحى، فتقـك مقاـ الفطكر كالعد
 .(3  اداء ((lunchك ،فطكر

 .(4  تناكؿ ابف فارس النحت كارَّفه لأف تؤلذ  لمتاف، كتنحت منها  لمة ت كف آلذ  منها جميعان بلطل
ألػػػذكا مػػػف  لمتػػػيف ذهػػػب إلػػػى أف العػػػرب ك  ،ابػػػف فػػػارس اللليػػػؿ بػػػف أحمػػػد الفراهيػػػدمكبػػػبؽ 

ا فعػػبلن نبػػبها إلػػى ابػػد رػػمس، فَلػػذ العػػيف كالبػػاء مػػف  ابػػد(، كألػػذ الرػػيف متعػػاقبتيف  لمػػة، كارػػتقك 
 .(5  كالميـ مف  رمس(، كأبقط الداؿ كالبيف، فبنى مف ال لمتيف  لمة، فهذا مف النحت

أف اللليؿ ببقه، كأنه يبير الػى منهجػه، فيقػكؿ: لاأل ػؿ فػي ذلػؾ مػا رس كقد ذ ر ابف فا
هػػذا مػػذهبنا فػػي أف األرػػياء ل كيقػػكؿ: ،(6 لحػػيَّ الػػى. :إذا قػػاؿ حيعػػؿ الرجػػؿ :يػػؿ مػػف قػػكلهـلذ ػػر  الل

ضػػػبطر، مػػػف ضػػػبط  ، مثػػػؿ قػػػكؿ العػػػرب للرجػػػؿ الرػػػديد:ةالزائػػػدة الػػػى ثبلثػػػة أحػػػرؼ فَ ثرهػػػا منحكتػػػ
 .(7 ل مف ال لد كال دـ مف جهؿ ك لؽ، كفي ال لدـ ؽه لجكضبر، كفي قكلهـ: 

                                                           

 .301ص كمبناها، العربية معناهااللعة انظر:  (1 
 .302ص :البابؽ (2 
 .302: صالبابؽ (3 
 .302لعة العربية معناها كمبناها، صال (4 
 .302لبابؽ، صانظر: ا (5 
 .271ال احبي في فقه اللعة، ص (6 
 .271ص ،ال احبي في فقه اللعة (7 
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همػػا  لمػػة  ػػيعت من ثػػـزمػػة، ك أ ثػػر مت ػػاحبة كمتبلإذف النحػػت هػػك ابػػارة اػػف  لمتػػيف أ
فالنحت مؤ د مف المؤ دات المتبلزمة المت ػاحبة بػيف نكايػة معينػة مػف ال لمػات  منحكتة الت ارنا.

 متماب ة األجزاء.  تبلن ابتعمالها في رتهرت اك راات الى ألبنة الناس، 
 الترادف: -ثالثًا

كمػا  ،لردؼ ما تبع الرػيء: اابع، فقد جاء في لباف العربالترادؼ في اللعة يَتي بمعنى التت
ذا تتابع ريء للؼ ريء فهك الترادؼ  .(1  تبع ريئان فهك ردفه، كا 

يعنػي  –: لاالػـ أف مػف  بلمهػـ التػرادؼ: هػذا بػاب اللفػظ للمعػاني برػَفتحدث بيبكيه كقاؿ 
الػػػتبلؼ اللفظػػػيف اللػػػتبلؼ المعنيػػػيف، كالػػػتبلؼ اللفظػػػيف كالمعنػػػى كاحػػػد كاتفػػػاؽ اللفظػػػيف  –العػػػرب 

 .(2  كالتبلؼ اللفظيف المعنى كاحدل ،المعنييفكالتبلؼ 
ذلػػؾ أ ثػػر ال ػػبلـ  رجػػؿ بػػمى الرػػيئاف الملتلفػػاف باالبػػميف الملتلفػػيف، ك ليي  :ابػػف فػػارس قػػاؿ

كالرػػػيء الكاحػػػد باألبػػػماء الملتلفػػػة، نحػػػك:  ،العػػػرب األرػػػياء ال ثيػػػرة باالبػػػـ الكاحػػػد يكفػػػرس، كتبػػػم
 .(3  كالحباـل ،كالمهند ،البيؼ

لباب في إيراد المعنى بعيػر اللفػظ  ي الل ائص بابنا في هذا الرَف، بما ي فابف جنكذ ر 
 ما أنه أكرد اف اإلماـ فلر الديف الرازم قكله في الترادؼ: ل هك األلفاظ المفردة الدالة  .(4  المعتادل

 .(5 لالى ريء كاحد بااتبار كاحد
 لملتلفة الى معنى كاحد.األلفاظ ا يهك:  تكالك ابارات المتقدميف ترير لمعنى الترادؼ، ك 

األ ػػؿ فػػي التػػرادؼ أف يلػػتص  ػػؿ لفػػظ بمعنػػى معػػيف، كال رػػؾ أف األلفػػاظ العربيػػة فػػي بػػدء 
 .(6   د بها أف يعبر  ؿ لفظ اف معنى معيف، كأف ت كف له داللته المبتقلةنرَتها قد قي 

يػػر ل ػف اللعػة فػي  ثيػر مػف جكانبهػػا لهػا منطلػؽ لػاص يبػدك فػػي أ ثػر األحيػاف الػى جانػب  ب
حيث تجعؿ للفظ الكاحد أ ثػر مػف معنػى  ،يظهر ذلؾ كاضحان في مجاؿ األلفاظ كداللتها ،مف العرابة

 .(7  كللمعنى الكاحد أ ثر مف لفظ

                                                           

 .13/ 11، مادة ردؼ لباف العربانظر:  (1 
 .1/24،   د.ت(، 1بيبكيه، تحقيؽ ابد الببلـ هاركف، ط ،بال تا (2 
 .96، صل احبي في فقه اللعةا (3 
 .469 – 468ابف جني، ص ،الل ائص (4 
 ، 3البجػػاكم، دار التػػراث، ط يمحمػػد جػػاد المػػكلى، محمػػد أبػػك الفضػػؿ إبػػراهيـ، الػػ تحقيػػؽلبػػيكطي، ا ،المزهػػر (5 

 .1/402د.ت(، 
 .210صـ، 1976 ،  د.ت( إبراهيـ أنيس، طبعة األنجلك الم رية، ،اللة األلفاظدانظر:  (6 
 .314صـ، 1969، 4محمد األنطا ي، دار الررؽ العربي، ط ،اللعة هدرابات في فقانظر:  (7 
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 :(1) أسباب الترادف
تبلقػي اللهجػات يجعػؿ األلفػاظ التػي تبػتعملها الجمااػة تتبلقػى ف ،التبلؼ اللعػات كاللهجػات .1

 ى معنى كاحد، فينرَ الترادؼ، نحك:كقد ي كف بينها أ ثر مف لفظ يدؿ ال
تبػػػتعمؿ بعػػػض األلفػػػاظ فػػػي معػػػافو مجازيػػػة، فتتفػػػؽ مػػػع بعػػػض األلفػػػاظ فػػػي حيػػػث  ،المجػػػاز .2

 نبى المجاز حتى يظف أنه حقائؽ، فت بح  لمات مترادفة، نحك:معانيها الحقيقية، ثـ يي 
لمبػػمى  ثيػػر مػف المترادفػػات  انػػت فػػي األ ػؿ منعكتػػان ألحػػكاؿ اف ،ال ػػفات كالفػػركؽ يتنابػ .3

 فاللطار كاللطاـ كالبابؿ كاأل يد مف أبماء األبد. ،الكاحد ثـ البت اليه االبمية
ف  ،التعير ال كتي للفػظ، كتحكلػه مػف حػاؿ آللػر، العكامؿ ال كتية لها أثر في التبلؼ اكا 

 ػػبح نتيجػػة للتعيػػر ال ػػكتي لفظػػيف بعػػد أف  ػػاف كاحػػدان، كمػػف ذلػػؾ قػػكلهـ بعػػداد، يبحيػػث 
 كقالكا اللحية أيـ أيف، أا ر يع ر. ،ان  معداف(بعداف، كقالكا أيض

كال تػػػب اللعكيػػػة  ،جـ، كرػػػكاهدها فػػػي المعػػػاالتػػػرادؼ ظػػػاهرة معركفػػػة فػػػي اللعػػػةلإذف 
 ،بػمان، كألبػد لمبػمئة ابػـاكللبػيؼ لمبػكف  ،، فللعبػؿ ثمػانكف ابػمان تح ػى ف أفأ ثر مػ

أك ابػػر  د اللفظػػيفأحػ الرػػلص بػه إذا نبػػي يبػػتعاف كجػكد التػػرادؼلك ، (2 لكللحيػة مئتػػا ابػػـ
  (3 فكجكد المترادفات يعيف الى بياف الق دل ،لريلجَ لآلف نه طؽ اليه الن

للتػػرادؼ أثػػر إيجػػابي فػػي االبػػتلداـ اللعػػكم، فهػػك يبػػااد الرػػاار أك النارػػر الػػى 
التكبع فػي ابػتلداـ اللعػة، كيتػيح لػه كبػائؿ  ثيػرة ليلبػر بهػا امػا فػي نفبػه، فلقػد حفػظ لنػا 

حفػظ انػػه أنػػه بػف اطػػاء زاػيـ المعتزلػػة  ػاف يلثػػغ فػي  ػػكت الػراء، فلػػـ يي التػاريخ أف كا ػػؿ 
 .(4  نطؽ بهذا ال كت، كلكال الترادؼ لما ابتطاع ذلؾ

جهػؿ مزاياهػا، ك فالترادؼ حقيقة كاقعية ال ببيؿ إلى إن ارها، كليس مف المعقػكؿ إن ػار تلػؾ الثػركة اللعكيػة 
 .(5  يظهر تقاربهما في المعنى تقاربان ال يحقؽ الترادؼ ذلؾ ليس مف البلئؽ إثبات ترادؼ بيف  ؿ لفظيف، 

 
 
 
 

                                                           

ـ، 1986 –ق1406، 2، ط، مطبعػػة الجػػببلكمابػػد العفػػار حامػػد هػػبلؿ ،الػػـ اللعػػة بػػيف القػػديـ كالحػػديثانظػػر:  (1 
 .286ص

 .1/325المزهر،  (2 
 .294ـ، ص 1999مدلؿ إلى فقه اللعة العربية، أحمد محمد قدكر، دار الف ر، دمرؽ،   د. ط(،  (3 
 .297، صالـ اللعة بيف القديـ كالحديثانظر:  (4 
 .36ص، ـ2001 د.ط(، رجب ابد الجكاد إبراهيـ، دار العريب، القاهرة،  ،درابات في الداللة كالمعجـانظر:  (5 
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 :)التيقمم (  المشترك الملظي -رابًعا
لفظ الكاحد الٌداؿ الى معنييف ملتلفيف فَ ثر دالة الى : لؼ األ كليكف اللفظ المرترؾ بَنهارَّ 

ا بَنه داللة  .(1 لالبكاء اند أهؿ تلؾ اللعة  .(2  أ ثر الى التباكماللفظ الى معنييف أك كار ؼ أيضن
منها: البا ػرة، كاػيف الجػيش الػذم ينظػرهـ، كاػيف  ،كالتي لها معافو  ثيرة ،ة  العيف(تكمف أمثل

النفس، كهك الرجؿ بمعنػى أف ينظػر إليػه في ػيبه بعػيف، كالجابػكس كقطػر أيػاـ ال تقلػع، كايػر ذلػؾ 
 كللبحاب. ،للبعير الضلـك ه، مف معانيها ال ثيرة، كمثلها  اللاؿ( أللي األـ، كللرامة في الكج

، نحػػك: اػػيف المػػاء، كاػػيف المػػاؿ، كاػػيف ثيػػرة بابػػـ كاحػػد  المرػػترؾ اللفظػػي(تبػػمى األرػػياء ال ك 
 .(3  كالحباـ ،كالمهند ،البيؼ :نحك ،يبمى الريء الكاحد باألبماء الملتلفة  المترادفة(ك البحاب، 

 :(4)عوامل نشية المشترك الملظي
 : ، كهيرَة المرترؾ اللفظيامؿ أدت إلى نهناؾ ادة اك 

دؿ فػي األ ػؿ الػى اضػك اإلب ػار فػي اإلنبػاف تػ: فمػثبلن  لمػة  العػيف( االستعمال المجدازي .أ 
كالحيكاف بدليؿ مقارنة اللعات البامية الملتلفة، كهي مف األبماء القديمة فيها، أما في العربية 

كهذ   لها  ،نةينيه، كالمعاففيها زيادة الى هذا المعنى: اإل ابة بالعيف، كضرب الرجؿ في اي
 ارتقاقات فعلية مف لفظ  العيف( بمعناها القديـ، كمف ال ترا  بالعيف، كمف معانيها الجابكس.

فبعض هذ  المعاني المجازية، التي ركيت لنا في بعض ال لمات نرَت بالتَ يد فػي  المهجات: .ب 
ة هػذا المعنػى أك ذاؾ، كمػف بيئػ ييف لـ يكضحكا لنػا إال فػي النػادربيئات ملتلفة، اير أف اللعك 

البعيد أف يظف المرء هػذ  المعػاني ال ثيػرة ل لمػة  العجػكز(  انػت تبػتلدـ فػي العربيػة فػي بيئػة 
لػػى القبائػػؿ التػػي  انػػت تطلػػؽ  كاحػػدة، ايػػر أننػػا ال نعػػدـ إرػػارة هنػػا كهنػػاؾ فػػي  تػػب العربيػػة، كا 

 ال لمة الى هذا المعنى أك ذاؾ.
إذ ربمػا  انػت اللفظػة المقترضػة ترػبه فػي لفظهػا  لمػة  لدة:اقتراض ا للاظ مدن المغدات المختم .ج 

اربيػػػة، ل نهػػػا ذات داللػػػة ملتلفػػػة،  مػػػا لػػػك ت ػػػكرنا أف العربيػػػة ابػػػتعارت مػػػف األلمانيػػػة  لمػػػة 
 kalbمػف  لمػات المرػترؾ اللفظػي،  جػؿ، فت ػبح  لمػة   لػب( فػي العربيػة(   لب( بمعنى ا

 كالى العجؿ. ،تدؿ الى ال لب الذم نعرفه

                                                           

 .1/396 ،المزهر (1 
 .286ص ،الـ اللعة بيف القديـ كالحديثانظر:  (2 
 .1/369المزهر:  (3 
 .234-328 – 327 – 326ص، انظر: ف كؿ في فقه العربية (4 
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ثـػ حػدث تعيػر  ،فقد ت كف هناؾ  لمتاف،  انتا فػي األ ػؿ ملتلفتػي ال ػكرة كالمعنػى المغوي:التطور  .د 
لتػػي فاتفقػػت لػػذلؾ مػػع األلػػرل فػػي أ ػػكاتها، كه ػػذا أ ػػبحت ال ػػكرة ا ،أ ػػكات إحػػداهمافػػي بعػػض 
 أم  ارت لفظة كاحدة مرتر ة بيف معنييف أك أ ثر. ،ملتلفة المعنى اتحدت أليران 

ت مػف فػي تعػدد المعػاني للفػظ الكاحػد بفػتح مجػاالت متعػددة أمػاـ النػاطقيف فائدة المرترؾ اللفظي 
كتجرل حبب مػا يريػدكف، كال  ،مرنة تطاكاهـ الى ما يراءكف كف إليها بَلفاظليعبركا اما يحتاج ؛باللعة

نمائهاك  ،ثراء اللعةإرؾ أف لذلؾ أثران  بيران في   .كأرباب البياف ،كالرعراء ،يفيد منه بلا ة األدباء ا 

 عالقة المصاحبة بالترادف والمشترك الملظي:
تحػػػدد  فبػػػيف أنهػػػا ،امػػػر دكر الم ػػػاحبة فػػػي التفريػػػؽ بػػػيف المترادفػػػات ذ ػػػر د.أحمػػػد ملتػػػار

كاالنتظػػاـ بالنبػػبة ل ػػؿ  لمػػة، ممػػا يعنػػي تحديػػد ابػػتعماالت هػػذ  ال لمػػة فػػي اللعػػة،  ،مجػػاالت التػػرابط
لنػادر أف يعد ترادفان في اللعات؛ ألنػه مػف ا كتجديد هذ  المجاالت يبااد الى  رؼ اللبلؼ بيف ما

 .(1  المترادفات في لعة ألرل البياؽ نفبه أك التجمع اللعكم المماثؿ تَلذ ال لمات التي تيعد  
لك مػػا ابػػتلدمت فػػي  :كيكضػػح دكرهػػا فػػي إثبػػات الفػػركؽ بػػيف المترادفػػات فػػي اللعػػة الكاحػػدة بقكلػػه

 .(2  لدمت لتمييز المترادفات في دالؿ اللعة الكاحدة رؼ اللبلؼ بيف المترادفات في اللعات ابتل
 إذف تيعد الم احبة أحد الكبائؿ التي نتك ؿ بها إلى حقيقة الترادؼ.

ابلقػػة الم ػػاحبة بالمرػػترؾ اللفظػػي، فقػػد قػػرر اللعكيػػكف أهميتهػػا فػػي الرجػػكع إليهػػا لبلبػػتعانة اػػف أمػػا 
مف ال لمػة  لتمييز الهكمكنيميلتعطينا معياران بَنها ل بيَّف د.أحمد ملتار امر دكر الم احبةك  .(3 بها

مفردات تتفؽ نطقان، كل ػف تقػع فػي مجمكاػات ملتلفػة كهي المفردة ذات المجاؿ المحدد في المعنى، 
لمتػاف تػدؿ  ػؿ منهػا الػى كالهكمػكنيمي : يحػدث نتيجػة تطػكر  ػكتي حػيف تكجػد   (4  لمف الر ػؼ

( بمعنػى بحػر ، seaلنطؽ  لمة كاحػدة، مثػؿ   ثـ تتحد أ كات ال لمتيف ، كت بحاف في امعنى ، 
 .  (5  ( بمعنى يرل ، أم :  لمتاف متعددتاف كمعاف متعددةseeك  
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 التطور المغوي: -خامًسا
كمعػػػاني  .كمعانيهػػػا ،كميدانػػػه ال لمػػػات ،التطػػػكر الػػػداللي هػػػك أحػػػد جكانػػػب التطػػػكر اللعػػػكم

كمطالعػػة أحػػد معػػاجـ العربيػػة بػػؿ فػػي تعيػػر مبػػتمر ال يتكقػػؼ،  ،ال لمػػات ال تبػػتقر الػػى حػػاؿ
 .(1  تبرهف الى هذا التطكر، كتبيف أف معاني ال لمات متعيرة مف ا ر إلى ا ر

، تلضع  مػا يلضػع اللعة مادة حية، كظاهرة اجتماايةل  ما أف التطكر اللعكم يثبت أف 
 .(2 ايرها مف ألكاف النراط اإلنباني إلى اكامؿ الزماف فتتَثر بلبان أك إيجابانل

الهيئػات ك مؿ التطػكر متعػددة، فمنهػا اكامػؿ مق ػكدة متعمػدة،  قيػاـ المجػامع اللعكيػة، اكا
التػي تطلبتهػا  لػع دالالت جديػدة الػى بعػض األلفػاظالعلمية بمثؿ ذلؾ اند كجكد الحاجػة إلػى ل

 .(3  أك بيابية جديدة ،أك اقت ادية ،حياة اجتمااية
عنػى هػك ابلقػة متبادلػة بػيف اللفػظ كالمػدلكؿ، مف أهـ جكانب التطكر اللعكم هػك تعيػر المعنػى، كالم

 كيظهر هذا التعبير في  كرتيف: ،كيقع التعير في المعنى  لما كجد تعير في هذ  العبلقة
 اندما يضاؼ مدلكؿ جديد إلى  لمة قديمة. ا ولى:
 .(4  اندما تضاؼ  لمة جديدة إلى مدلكؿ قديـ الثان ة:

فهي التػي حظيػت باالهتمػاـ كالدرابػة،  تتـ ببل تعمد أك ق دمق كدة التي أما العكامؿ األلرل اير ال
كاألطػػكار الملتلفػػة التػػي  ،كتاريلهػػا ،كقػػد ابػػتطاع الداربػػكف المحػػدثكف مػػف لػػبلؿ ابػػتقراء اللعػػات اإلنبػػانية

كالعكامػؿ التػي تػؤدم إلػى تطػكر الداللػة فػي  ػؿ اللعػات اإلنبػانية؛  ،مرت بها أف يحػددكا اػددان مػف األبػباب
 .(5  لبرر الى التبلفها تلضع لقكانيف اامة في التعير كالتطكرألف لعات ا

كالتعيػػػرات االجتماايػػػة نلحػػػظ أف ظػػػاهرة الم ػػػاحبة بػػػيف  ،الحضػػػارة الحديثػػػة كتحػػػت تػػػَثير
ألف البيئة المحيطػة لهػا األثػر الفعػاؿ فػي ت ػكيف قطااػات  بيػرة أللفاظ قد أدر ها هذ  التطكر؛ ا

 مف الم احبات.
، مثؿ لبير البكاني، عد لها كجكد في االبتعماؿ اللعكملم احبات لـ يلذا نجد  ثيران مف ا

، فهػػػذ  الم ػػػاحبات قػػػد ماتػػػت بمػػػكت بيئتهػػػا، كفػػػي الكقػػػت نفبػػػه نجػػػد ظهػػػكر (6 لطػػػـ المنػػػتقشل
، مثؿ: لالبكؽ البكداء، المثؿ األالى، املية انتحارية، املية إرهابية، لعكية جديدةم احبات 

 حة...ل.املية ابترهادية، الرابة المل
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المعػػركؼ أف اللعػػة ك  طبيعػػة ال لمػػة فػػي المعجػػـ فػػي ظػػؿ التفريػػؽ بػػيف مفهػػكمي اللعػػة كال ػػبلـ،
طػؽ هػك ال ػبلـ فػي ألف النظاـ ال ينطؽ، كل ف الذم ينأف ت كف  امتة؛ بااتبارها نظامان أ بر البد 

ال لمػات التػي هػي ملتزنػة فػي ك  ،مف اللعػة ال مػف ال ػبلـ كمحتكياتػهمعجـ جزء كال ،إطار هذا النظاـ
 .(1  هي  امتة في  لتا الحالتيفجتمع أك مقيدة بيف جلدتي المعجـ ذهف الم

ـ متعدد كمحتمؿ،   :(2 ل ف معنى اللفظ في البياؽ كاحد ال يتعدد بببب ما يَتيكمعنى ال لمة في المعج
 ف الى التحديد.ما في البياؽ مف قرائف تعي .1
 ارتباط  ؿ بياؽ بمقاـ معيف يحدد في ضكء القرائف الحالية. .2

، كهاتػاف ال ػفتاف مػف  ػفاته  قلنا إف مف طبيعة المعنى المعجمي أف ي ػكف متعػددنا كمحػتمبلن
فػ ذا تعػدَّد معنػى ال لمػة المفػردة حػاؿ انعزالهػا تعػددت احتمػاالت الق ػد،  ،تقكد  ؿ منهما إلى اآللػر

 دد في المعنى.كهذا يعني تع
كهػذا  ،كالذم يجب أاٌل يعيب اف أذهاننا أف ال لمة في المعجـ ال تفهـ إاٌل منعزلة اف البياؽ

ف تعػػدد معنػػى  هػك الك ػػؼ، كهػي فػػي الػػنص حارػا بعػػد ابػػتلراجها منػه لتحديػػد معناهػػا المنابػب، كا 
يبػػػبؽ كثبػػػكت ذلػػػؾ لهػػػا  ،ال لمػػػة فػػػي المعجػػػـ يرجػػػع إلػػػى  ػػػبلحيتها للػػػدلكؿ فػػػي أ ثػػػر مػػػف بػػػياؽ

ابتعمالها في ن كص اربية قديمة كحديثة، كمف  بلحيتها الدلكؿ في أ ثر مف بياؽ يَتي تعدد 
ذا أردنا أف نضرب مػثبلن لتعػدد معػاني ال لمػة المفػردة كاحتمالهػا،  معناها كاحتماله في حالة اإلفراد، كا 

 .(3  (ضرب ك ( احب د تعدد المعنى فيهما كهما  لمتا كنر  ،فلدينا مثاالف نكردهما هنا
 :(4 يتفيتعدد معناها الى النحك اآل (حب ا فَما  لمة 

 نحك:  احب الجبللة. ،أم: ذك ،لقب -1
 نحك:  احب البيت.، مالؾ -2
 نحك:  احبي. ، ديؽ -3
 . نحك:  احب ربكؿ ا ،رفيؽ -4
 نحك:  احب الم لحة. ،منتفع -5
 نحك:  احب الحؽ. ،مبتحؽ -6
 نحك:  احب ن يب األبد. ،مقتبـ -7
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كال تلػتص بكاحػد منهػا إاٌل انػد التضػاـ مػع  ،دهػا تحتمػؿ هػذ  المعػاني البػبعةف لمة  ػاحب بمفر 
 ػػؿ مثػػاؿ مػػف  عػػد  كلػػذلؾ يي  ،كهػػذا التضػػاـ أضػػعؼ  ػػكرة مػػف  ػػكر الػػدلكؿ فػػي بػػياؽ ،المضػػاؼ إليػػه

 :(1) فمف معانيها مايَتي (ضرب كأما  لمة  يحدد معنى كاحدنا معيننا لل لمة، األمثلة الببعة الكاردة مما
 نحك: ضرب زيد امرنا. ،ااقب -1
. -تعالى –نحك: ضرب ا  ،ذ ر -2  مثبلن
 نحك: ضرب له قبة. ،أقاـ -3
 نحك: ضرب العملة. ، اغ -4
 نحك: ضرب له مكادنا. ،حدد -5
 نحك: ضرب في األرض. ،بعى -6
 نحك: ضرب لمبة في بتة. ،حبب -7

ابنا   فادة معنى االرتباؾ في ابارة ل ضرب ألم ،كقد تَتي في تعبير فتفيد بالتضاـ اير ذلؾ
أمػػا حػػيف تػػدلؿ فػػي البػػياؽ فػػ ف معنػػا  ال  ،معجمػػي فػػي ال لمػػة المفػػردة فقػػطال ىكالمعنػػ ،فػػي أبػػداسل

كالمقاليػػة التػػي قػػد تعطػػي  ،نظػػرنا إلػػى أف البػػياؽ يحفػػؿ بػػال ثير مػػف القػػرائف الحاليػػة ؛يبػػمَّى معجمي ػػا
 ال لمة مف المعاني ما ال يرد الى باؿ  احب المعجـ.

ينػه مػف جهػة ألػرل هػك الفػارؽ األبابػي يكتحػدد  كتع ،لػه مػف جهػةكلعؿ تعػدد المعنػى كاحتما
 كاللفظ الذم في البياؽ. ،بيف ال لمة التي في المعجـ

 :(2)تلس ر المعنى في ضوء المصاحبات المغو ة
للقػػارئ تحديػػد المبنػػى ال ػػرفي لل لمػػة  مػػا إذا  انػػت ال لمػػة ابػػمنا أك  ـممػػا ينبعػػي للمعجػـػ أف يقػػد  

 اللطػكة الضػركرية فػي طريػؽ الرػرح ييعػدَّ مػة لر ذلؾ، فتقديـ هذا التحديػد ال ػرفي لل  فة أك فعبلن أك اي
بػػيف معناهػػا المعجمػػي إاٌل إذا اػػرؼ مبناهػػا ال ػػرفي، فحػػدَّد بػػيف  لمػػة ك  ؛ألنػػه ال يم ػػف إلنبػػاف أف يػػربط

 مثؿ: ،كيحدث أحياننا أف تَتي  لمة الى  يعة  رفية محايدة ،معناها الكظيفي أكالن 
 نحك: لقاتؿل. ،ة الفااؿ كاألمر مف فااؿفااؿ: ل ف 
 نحك: لادؿل. ،فعؿ: لل فة المربهة كالم در 
 نحك: لرفيعل. ،مفعكؿ فعيؿ: ل يعة المبالعة كلمعنى 
 نحك: لأبمىل. ،أفعؿ: للفعؿ الماضي ك فة التفضيؿ كال فة المربهة 
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جػـ أف يعطيهػا فعلػى المع ،فانعزاؿ ال لمة في المعجـ قد ي ػكف بيئػة  ػالحة للػبس فػي معناهػا
: لاألرػرؼ الفاضػؿ فػي الرػرؼل  ـ  بػَف يقػكؿ مػثبلن مف طرؽ الررح ما يكضح معنػا  ال ػرفي  التضػا

أك يقػكؿ: لأرػرؼ الػى  ،فنعلـ مف هذا أف المق ػكد  ػفة التفضػيؿ بقرينػة التضػاـ  مػع أداة التعريػؼ
 الريءل أطؿ اليهل فيعرؼ مف التضاـ أف المق كد الفعؿ.

نيها المتعددة التي ي لح  ؿ كاحد منها لبياؽ معيف، كل ػف هػذا الرػرح ررح ال لمة بذ ر معا
االبترهاد الى  ؿ معنى مف المعاني التي يكردها المعجـ لل لمة؛ ألف ررح المعنى بدكف ابترػهاد 

ف القيمػػػػة الحقيقيػػػػة لهػػػػذا إأم  ؛الػػػػى الرػػػػرح ال يعطػػػػي ف ػػػػرة كاضػػػػحة اػػػػف طريقػػػػة ابػػػػتعماؿ ال لمػػػػة
اػػف الطػػرؽ الملتلفػػة التػػي يم ػػف بهػػا أف تبػػتعمؿ ال لمػػة فػػي نطػػاؽ  االبترػػهاد ت مػػف فػػي ال رػػؼ

التر يػػب بعػػد أف اػػرؼ معناهػػا المفػػرد؛ ألف مجػػرد ال رػػؼ اػػف هػػذا المعنػػى مهمػػا تعػػددت المعػػاني 
المرركحة ال يم ػف أف يررػد إلػى طريقػة االبػتعماؿ فػي الترا يػب الملتلفػة بػالتبلؼ الرتبػة كالتضػاـ 

 .(1  كايرهما مف القرائف
ينبعي أف يرير المعجـ إلى تعير المعنػى مػع   ماالمعجـ تحديد ضمائـ ال لمة، ؾ يتكلى  ذل

:  ػاحب الػدار مال هػا  ، ؿ ضميمة تتكارد مع ال لمة أك تتبلـز معهػا فيقػكؿ فػي الحالػة األكلػى مػثبلن
ك ػاحب الجبللػة  ،ك احب الفضيلة المثٌقؼ فػي الرػريعة اإلبػبلمية ،رفيقه ك احب ربكؿ ا 

 ؾ، ك احب المعالي الكزير، ك احبي  ديقي.المل
ليه ابتعانه  كه ذا. ،كيقكؿ في التبلـز مثبلن: راب في طلبه كانه  رهه كا 

 ،مثؿ: يضرب ألمابنا في أبػداس ،كمف قبيؿ التضاـ ما يباؽ مف أمثلة التعبيرات المر ك ة
 كيضع األمكر في ن ابها، كاير ذلؾ مف العبارات. ،كيلقي الحبؿ الى العارب

ألف اال تفاء بذ ر ال لمة دكف ضمائمها ال ي ؿ بالمعجـ إلى  ؛إنما ينبعي ذ ر الضمائـ هنا
كاحتمالػػه ان ػػرنا آلػػر  ،كتعػػدد  ،اايتػػه المنرػػكدة، كيضػػيؼ إلػػى مػػا فػػي المعجػػـ مػػف امػػـك المعنػػى

بلبي ا جديدنا لطيرنا هك لاللبسل
 2). 

 
 

 
 

                                                           

 .330ص العربية معناها كمبناها،اللعة انظر:  (1 
 .331ص :البابؽ (2 
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 تعر ف الترجمة: -أواًل 
 :لغةً 

 يتػػرجـ الػػذم هػػك كالفػػتح بالضػػـ الترجمػػافك  لترجمانػػه، هرقػػؿ: قػػاؿ حػػديث كفػػي ،للبػػاف المفبػػر
 مف هك كترجماف انه، كترجـ ترجمه التراجـ، كقد كالجمع ألرل، لعة ىإل لعة مف : ينقلهأم ؛ال بلـ
 .(1  بيبكيه يذ رها لـ التي المثؿ

 أما اصطالحًا:
لػػر، آأم فبػػر  بلبػػاف  ؛نقػػؿ ال ػػبلـ مػػف لعػػة إلػػى لعػػة ألػػرل، كجػػاء فػػي المنجػػد: تػػرجـ ال ػػبلـ

 ان؛ ألنه أباس الترجمػة،أم أكضح أمر ، كالترجمة هي التفبير، كمعنى التفبير مهـ جد ،كترجـ انه
ف لػـ يفهػـ المتػرجـ ال ػبلـ الم تػكب بلعػة فمف لػـ يفهػـ ال يبػتطيع أف ييٍفًهػ فلػف يبػتطيع أف  (مػا ـ، كا 

ذا نقله بدكف فهـ  اؼو ينقله إلى لع  .(2 فبكؼ ينتج ألعازان يحتار فيها قارئها ة ألرل، كا 
 (:Arabizing) أما التعر بو 

ا مػالتعريػب كاإلاػراب فػي اللعػة معناهلك .(3 لى اللعػة العربيػةفهك ترجمة مف اللعات األجنبية إ
 .(4 كهك اإلبانة كاإلف احل ،كاحد

أك حافظ  ،كتر يبه بكاء أربه العربي مف  ؿ كجه ،ب يتبع قكااد التعريب في بنائهكاللفظ المعرَّ 
ظػػبلؿ بػػر اػػف  ػػؿ ، فالتعريػػب يعنػػي اللعػػة بػػذليرة مػػف ال لمػػات التػػي تعالػػى مػػا يػػدؿ الػػى أاجميتػػه

انهػػا فػػي  ىال تبػػعن ،  مػػا أنػػه يمػػدنا بفػػيض مػػف الم ػػطلحات العلميػػة الحديثػػة التػػيالمعػػاني اإلنبػػانية
 .(5 نهضتنا العلمية

، أف التعريب آلر مػا يلجَػ إليػه فػي النقػؿ انػدما ال تكجػد  لمػة اربيػة ل كالفرؽ بيف التعريب كالترجمة
أك ينحػػػت منهػػػا  ،أك جػػػاز ،أك يتجػػػكزر منهػػػا ،أك يرػػػتؽ منهػػػا ابػػـػ أك فعػػػؿ ،تتػػػرجـ بهػػػا ال لمػػػة األاجميػػػة

 .(6 لفظل
 

                                                           

 .76ص ،لباف العربانظر:  (1 
، ـ2008-ق1429، 1لمجتمػػع العربػػي للنرػػر كالتكزيػػع، طماجػػد بػػليماف دكديػػف، م تبػػة ا، دليػػؿ المتػػرجـانظػػر: ( 2 

 .7–6ص 
 .7: صالبابؽ (3 
 .226ـ، ص1992، 3اللعة العربية كالتعريب في الع ر الحديث، ابد ال ريـ لليفة، دار الفرقاف، اماف ، ط (4 
 .227انظر: البابؽ، ص (5 
 .227ص اللعة العربية كالتعريب في الع ر الحديث، (6 
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 مؤهالت المترجم: -ثانً ا
، فف يجمع بيف فركع اللعة المنقكؿ كاللعة المنقكؿ إليها، ةالترجمة فف  عب المراس كالممارب

 :(1 أهمها ،كال يم ف اإلجادة فيه إال إذا تكافرت رركط أبابية في المترجـ
ػػػ ،ليهػػػاا  مفػػػردات اللعػػػة التػػػي يتػػػرجـ منهػػػا ك  ة مػػػفأف يمتلػػػؾ المتػػػرجـ قااػػػدة اريضػػػ .1 لمامن   ػػػامبلن  اكا 

 بالم طلحات كالتعبيرات التي تتميز بها  ؿ لعة.
يهػدؼ إليػه  ع فهػـ مػايث يبػتطيػكالبياف في اللعتيف بح ،كالببلاة ،كالنحك ،درابة متعمقة للقكااد .2

 ،يم ف فػي المعنػى ماقرب أيترجمه ب يعة ببلاية  ثـ يقـك ب يااة ما ،ال اتب الذم ينقؿ انه
 نها المعادؿ المكضكاي للنص المترجـ.َبحيث يقكؿ انها ب ،ق د  ال اتب الذمكالمضمكف 

 ،كفػف بطػرؼ ،األلػذ مػف  ػؿ الػـ كهػك ،الكابػع الػذم ارفػه العػرب القػدماء ثقافة كابعة بمعناها .3
 يخ....دب أك التار األ :مثؿ ،مع للفية المية كابعة في العلـك التي يقـك بترجمة ن ك ها

إلػى  ةمفهكمػك  ،كبلبػة ،كنقلها بلعػة كاضػحة ،ف ار الكاردة في النص األ لياألمانة في نقؿ األ .4
 .اللعة المترجـ إليها بدكف الت ار أك حذؼ

 :(2)أنواع الترجمة -ثالثًا
 :الترجمة التحر ر ة -1

ذ ال تتقيد كالى الراـ مما يعد  ال ثيركف مف أنها أبهؿ نكاي الترجمة، إ هي التي تتـ  تابة،
حيث  مف أ ثر أنكاع الترجمة  عكبة،نفبه الكقت  ف تتـ لبلله، إال أنها تعد فيبزمف معيف يجب أ

ال تعرض لبلنتقاد الرػديد فػي حالػة  ،يجب الى المترجـ أف يلتـز التزامان دقيقان كتامان بنفبه األ لي كا 
 الكقكع في لطَ.

 :الترجمة الشله ة -2
يػد بػزمف معػيف، كهػك الػزمف الػذم تقػاؿ فيػه الربػالة األ ػلية، إذ كتتر ز  عكبتها في أنها تتق

يبػػػدأ دكر المتػػػرجـ بعػػػد االنتهػػػاء مػػػف إلقػػػاء هػػػذ  الربػػػالة أك أثنائػػػه، كل نهػػػا ال تلتػػػـز بالدقػػػة نفبػػػها، 
قػػؿ فحػػكل أك كمحاكلػػة االلتػػزاـ باألبػػلكب نفبػػه للػػنص األ ػػلي، بػػؿ ي ػػكف الػػى المتػػرجـ اال تفػػاء بن

 .محتكل هذ  الربالة
 
 

                                                           

 .8عة العربية كالتعريب في الع ر الحديث، صلالانظر:  (1 
 .464 – 463، صدليؿ المترجـانظر: ( 2 
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 :كتنقبـ إلى
 :الترجمة التتبع ة . أ

تتحػدث  ػؿ مجمكاػة بلعػة ملتلفػة اػف لعػة  كتحدث بَف ي كف هناؾ اجتمااان بيف مجمػكاتيف
المجمكاة األلرل، كيبدأ أحد أفراد المجمكاة األكلػى فػي إلقػاء ربػالة معينػة، ثػـ ينقلهػا المتػرجـ إلػى 

الة ألػػرل، ثػػـ ينقلهػػا المتػػرجـ إلػػى ل ػػي تػػرد اليهػػا المجمكاػػة األليػػرة بربػػ ؛لعػػة المجمكاػػة األلػػرل
 كه ذا. ،المجمكاة األكلى

ثـ الفهـ الجيػد للػنص مػف منظػكر اللعػة  ،مر لة االبتماعمنها: في هذ  الترجمة  عكبات، ك 
البػػترجاع أ بػػر قػػدر مم ػػف مػػف الربػػالة  ؛الم ػػدر نفبػػها، كلػػذلؾ فيجػػب العمػػؿ الػػى تنرػػيط الػػذا رة

 التي تـ االبتماع إليها.
 :ور ةالترجمة الل . ب

مف المتحدثيف بلعة ألرل اف لعة الحضكر، كيبدأ المتحػدث فػي إلقػاء ربػالته بلعتػه الم ػدر 
كهنػا يجػب أف يمتلػؾ القػدرة الػى البػراة  ،إلى لعة المنظكر نفبه ليقكـ المترجـ بترجمتها في الكقت

طكيلػػة  ةدالػػى االبػػتمرار فػػي الترجمػػة لمػػر  بيػػر مػػف هػػدكء األا ػػاب كالقػػدرة كالتمتػػع بقػػد ،كالتر يػػز
كاإللمػػاـ بح ػػيلة لعكيػػة  بيػػرة مػػف المفػػردات كهنػػاؾ  ػػعكبات  بيػػرة تكاجػػه المتػػرجـ الفػػكرم لعػػؿ مػػف 

لػى المك ػكؼ، ذلػؾ أنػه جليزية مػا يتمثػؿ فػي تػَلر ال ػفة انأهمها في الترجمة مف العربية إلى اإل
: الرجػػؿ قكلػػؾ العربيػػةي فػػ دـ ال ػػفة الػػى المك ػػكؼ، كمثػػاؿ ذلػػؾنجليزيػػة البػػد أف تتقػػفػػي اللعػػة اإل
، فهػػك يقػػـك هػػابيبػػمع بقيػػة الجملػػة  لهػػا ثػػـ يبػػدأ حتػػى  ترجمػػةلمتػػرجـ الفػػكرم لػػف يبػػتطيع الال بيػػر، كا

نجليزيػة تبػدأ بَكؿ، ك ذلؾ تَلر الفااؿ في الجملة الفعلية، كمػف المعلػـك أف الجملػة اإل بالترجمة أكالن 
 .(1  بالفااؿ كه ذا

لمعرفػػة الحقػػؿ  ؛ف يحلػػؿ مضػػمكف الػػنص الم ػػدرأيضػػان فػػي الترجمػػة الفكريػػة ينبعػػي اليػػه أل
حقػؿ البػػياؽ ال لػي لربػػالة قػد يقػػكد إلػى بػػكء عرفػػة المعرفػي الػػذم ينتمػي إليػػه هػذا الػػنص، إف اػدـ م

 .(2)كمهمة المترجـ هي فهـ ظبلؿ المعاني بر ؿ  امؿل ،الفهـ للربالة المق كدة
 
 

                                                           

 .466ص ،دليؿ المترجـانظر:  (1 
نظريات الترجمة كتطبيقاتهػا فػي تػدريس الترجمػة مػف العربيػة إلػى اإلنجليزيػة، محمػد رػاهيف ، دار الثقافػة للنرػر  (2 

 .75-74ـ، ص 1998كالتكزيع، اماف،   د.ط(، 
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  :(1)مستو ات التحم ل المغوي -رابًعا
 :المعجمي المعنى -1

يجػػب الػػى المتػػرجـ أف يبػػدأ بالبحػػث اػػف ال لمػػة فػػي القػػامكس المعجمػػي اللعػػكم، بػػكاء أ ػػاف 
 للمباادة في فهـ معناها. ؛أك ثنائي اللعةحادم اللعة أ

حيػث  ا،أليػرن  لي ػكف حػبل   ؛كقد ال ي ػكف القػامكس هػك الم ػدر الكحيػد الجػدير باالاتمػاد اليػه
كتَكيلػػه  ،يرػمؿ ذلػػؾ المعنػى الػػذم يق ػد  المؤلػػؼك  ،ملتلفػػة ي ػكف الػػى المتػرجـ تلمػػيف اػدة معػػافو 

ذا لـ يبػتطع المتػرجـ تحديػد المعنػى الػدقيؽ  ،اللاص لل لمة باإلضافة إلى تعريؼ القامكس لل لمة كا 
 .المراد مف هذ  ال لمة يبدأ بالبحث في المعنى التالي

 :النصي المعنى -2
للعػػة المتل  ػػة فػػي المجػػاالت كهػػذا يعنػػي أف الػػى المتػػرجـ االبػػتعانة بػػالقكاميس الثنائيػػة ا

ذلؾ أف معنى ال لمة بمفردها قػد  لخ.إ.. . أك االقت ادية ،أك الهندبية ،الملتلفة،  القكاميس الطبية
 كالػى بػبيؿ المثػػاؿ ،أم إذا بػػبقتها أك تلتهػا  لمػة معينػػة؛ يلتلػؼ انػه إذا كيضػعت فػػي بػياؽ معػيف

اهػػػا يلتلػػػؼ إذا كردت فػػػي ن ػػػكص كل ػػػف معن (،يتضػػػمف ، (يحتػػػكم تعنػػػي  (Contain)فػػػ ف  لمػػػة 
 مثؿ: ،معينة
  يحتكم أزمةto contain a crisis. 
 يتفادل ادكto contain an enemy. 
 ي تـ المراارto contain feelings. 
  يتجنب التكرطto contain involvement. 
  يتحارى أفعاؿto contain acts. 

 أ بالبحث فيه.يبد ف ف لـ يبتطع المترجـ تحديد المعنى المراد مف ال لمة
 :المعنى الس اقي -3

كهك المعنى الذم يم ف ابتلبل ػه مػف بػياؽ ال ػبلـ، ذلػؾ أنػه فػي بعػض األحيػاف قػد ت ػكف 
 لكجكد هذ  ال لمات دالؿ بياؽ معيف. ؛هناؾ  لمات لها معنى محدد، كل ف هذا المعنى يتعير  ليان 

 
 

                                                           

 .468 – 467ص ،دليؿ المترجـانظر:  (1 
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 :المعنى اإل حائي -4
تػكحي بػَف  الفتاة  القمر فػي جمالهػال: لالجملة، فمثبلن ت في كهك المعنى الذم تكحي به ال لما

نقػؿ هػذا المفهػـك  يم فنجليزية ال الترجمة إلى اللعة اإل ، كل ف اندالفتاة الى قدر  بير مف الجماؿ
نجليزية ليس له اإليحاء نفبه الذم يتميز به في لعة العرب، كلذلؾ القمر في البيئة اإل ألف ؛ ما هك

كبػذلؾ يم ػف  (،(Snow White: كلػي ف مػثبلن  ،جليزيػةنالجماؿ في اللعػة اإليجب البحث اف مقابؿ 
 The girl is as) لكقلنػا:ك (The girl is as fair as Snow White) ترجمػة الجملػة إلػى:

white as snow)  هػػذ  فتػػاة بيضػػاء  ػػالثلج، فمفهػػـك الػػثلج فػػي البيئػػة  :ترجمهػػا بػػالقكؿفػػبل يم ػػف
كلػيس  ،البيئة العربية، كقد ييفهـ مف الجملة البابقة أف هذا التربيه للػذـالعربية اير مفهكـ الثلج في 

 للمدح.

 :نا ة المترجم بالمصاحبات المغو ةع -خامًسا
حتى ي ؿ إلى  ؛ينبعي الى المترجـ أف يرااي اند الترجمة الم احبات اللعكية بيف األلفاظ

 معنى المراد ترجمته.الترجمة ال حيحة، ف ف التفريط في هذا يؤدم إلى فباد في ال
أك تعبيرات تـ تَليفها بَنها اير  ،لهذا تتبـ الن كص المترجمة التي تحكم متبلزمات لاطئة

 طبيعية.
ي ػػؿ ل ػػي  ؛بلن، كتتطلػػب منػػه جهػػدان  بيػػران ترجمػػة المتبلزمػػات تبػػتعرؽ مػػف المتػػرجـ كقتػػان طػػكيك 

مػاـ إلكالى  ،رفة تامة باللعةلذلؾ يجب الى المترجـ أف يحظى بمع إلى المقابؿ ال حيح في اللعة.
كال يحػدث فبػاد لل لمػة  ،حتى ت كف الترجمة دقيقة ؛كال لمات المقابلة لها في اللعتيف ،بمفردات اللعة

 فمثبلن :  المترجمة
 raining cats and dogy      :      تمطر بعزارة

                  to malce abedالذهاب للفراش : 
                    spill the beansيقكؿ الحقيقة : 
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 : دور الب ئة في تكو ن المصاحبات المغو ة

فمػػثبلن فػػي  تػػاب ثمػػار القلػػكب فػػي المضػػاؼ  اللعكيػػة، الم ػػاحبات ت ػػكيف للبيئػػة دكر مهػػـ فػػي
)أهددل ا، ب ددت ا، كالمنبػػكب، نجػػد العديػػد مػػف الم ػػاحبات التػػي ت كنػػت بفعػػؿ البيئػػة اإلبػػبلمية 

ا، خم دل ا، روح ا، أسدد ا، سدعد ا، أمدان ا، سدبحان ا، وفدد ا،  رسول ا، كتاب
)روح القدددس، كمدد م ا، الددروح ا مدد ن، ك ػػذلؾ ، (1  ، م ددزان ا، أرض ا(لعنددة ا، خالفددة ا

ة هذ  المت احبات نرَت في ظؿ اإلببلـ، فالبيئة باهك ، اإلسراء والمعراج، اآلخرة وا ولى( مت فػي نرَػ
 العديد مف المتبلزمات اللعكية.

بؿ قطااات لا ة مف الم احبات فيقكلكف لاػدنت ظهر أثر البيئة في العربية أف لئلكمما يي 
كال يقػاؿ فػي الناقػة، كيقػاؿ: لحقػب  ،كيقاؿ لاػط البعيػرل هػدر ،ال تعدف إال فيهلل ،اإلبؿ في الحمضل

 .(2  كللؤلت الناقةل ،الجمؿ. كيقكلكف: لألج الجمؿل البعيرل إذا لـ يبتقـ بكله لق د كال يحقب إال
 ،تعػػكد إلػػى البيئػػةالتػػي  ػػذلؾ أكرد الثعػػالبي فػػي  تابػػه ثمػػار القلػػكب العديػػد مػػف الم ػػاحبات 

فيقػػكؿ: لدار النػػدكة، دار أبػػك بػػفياف، دار البطػػيخ، ح ػػف تيمػػاء،  عبػػة نجػػراف، ق ػػر امػػداف، قبػػة 
بػػػػػ ندرية،  نيبػػػػػة الرهػػػػػا، مبػػػػػجد دمرػػػػػؽ، كادم أزدرػػػػػير، إيػػػػػكاف  بػػػػػرل، أهػػػػػراـ م ػػػػػر، منػػػػػارة اإل

 (3 الق رل.
فػػي ت ػػكيف الم ػػاحبات، كهػػذا أيضػػان يرجػػع إلػػى قبػػكؿ الجمااػػة  ان  بيػػر  ان البيئػػة دكر أفَّ بهػػذا نجػػد 

 اللعكية دالؿ المجتمع لها.
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .10ص، قلكب في المضاؼ كالمنبكبثمار ال (1 
 .205 – 204ص ،ال احبي (2 
 .518، صثمار القلكب في المضاؼ كالمنبكب (3 
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داء أكتجعلهػا قػادرة الػى  ، ؿ بالقكااد التي تحدد نظػاـ الجملػة فػي اللعػةالمبتكل التر يبي يت
 ،كمػا يػرتبط بهػا مػف لػكاص ،، فيقكـ بالبحث فػي الترا يػب(1 المعنى الذم يريد  المتحدث أك ال اتب

 .(2 كمر بلته ،كال يقت ر فيها الى البحث في اإلاراب
طػػر دائمػػة ال انػػى للنظػػاـ انهػػا؛ ألنػػه ال بػػت أ، فالثكااللعػػة نظػػاـ، كل ػػؿ نظػػاـ ثكابتػػه كمتعيراتػػه

 :كثكابت النحك العربي أمكر ثبلثة، ليقـك بدكنها
 .أمف اللبس في المعنى .1
 .طلب اللفة في المبنى .2
 .نتيجة لتحقيؽ الثابتيف األكليف الطرد كاالطَّراد، كهك .3

ب، االبت ػػػحاانهمػػا الطػػرد ك  كطلػػب اللفػػة  بلهمػػا أنرػَػ ،كمعنػػى ذلػػؾ أنػػه إذا تحقػػؽ أمػػف اللػػبس
 .(3 ل  منهما قد ي كف بمفرد  مبرران للعدكؿ اف أ ؿ القاادة أىك أ ؿ الكضع بل  كل ف  ي 

ا؛ لت ػكف لل ػنااة النحكيػة بػدكة ل لقد  اف الطرد هك العاية التي بػعى النحػاة للك ػكؿ إليهػ
 .(4 لحمة بكابطة الطرد هي بلن مح مان مضبكطان يعيف الى فهـ طرؽ ال يااة النحكية اللعكيةل ك 

 لقػد أننرػَهـ مف تيه االلتبلؼ، ك  اف أهـ ما يحرص النحاة اليه القكااد المطركدة التي تعفي
أ ػؿ االرػتقاؽ اادان، ل فمف أ كلهـ أ ؿ الكضع ك النحاة في ببيؿ الك كؿ إلى الطرد أ كالن كقك 

فػػي ، حتػػى القكااػػد النحكيػػة ابػػتطاع النحػػاة أف يحػػددكا اطرادهػػا (5 ك أ ػػؿ القيػػاس كأ ػػؿ القااػػدة ل
ك  ،المنابػػبة النحكيػػةك  ،كااللت ػػاص ،كاالفتقػػار ،كالقلػػة ،ثػػؿ: ال ثػػرةضػػكء أ ػػكؿ نحكيػػة اامػػة، م

 .(6 اير  ك  ،داللة البياؽك  ،الربطك  ،الرتبةك  ،المناببة المعجمية
اايتهػػا هػػي ك  ،مػػف اللػػبس فػػي المعنػػى فػػالمعركؼ أنف اللعػػة أداة ات ػػاؿ بػػيف أفػػراد مجتمػػعأىمػػا أ

اػػػف إحبػػػاس بعينػػػه يحػػػس بػػػه  ،أك إف ػػػاح ،أك طلػػػب ،ك رػػػرطأ ،ا(اػػػف لبػػػر  مػػػ اإلبػػػبلغ بكضػػػكح
كمػػف أجلػػه قامػػت قػػرائف المعنػػى النحػػكم، فػػ ذا  ،المػػت لـ، هػػذا الكضػػكح هػػك الػػذم يبػػمى أىمػػف اللػػبس

 :(7 ية تيدان الفااؿ بكابطة القرائف اآلارؼ البامع أف ز  لذهب زيده إلى بيتهلقلنا: 
 أنه ابـ   قرينة البنية(. .1

                                                           

 .17، صمدلؿ إلى الـ اللعةانظر:  (1 
 .13، صدرابات في الـ اللعةانظر:  (2 
 .16-15ص، ـ2004 -ق1425، 2القاهرة، طتماـ حباف، االـ ال تب،  ، اللبل ة النحكية (3 
 . 16ص :البابؽ (4 
 .  16ص :البابؽ (5 
 .  16ص ،البابؽانظر:  (6 
 . 17ص ،اللبل ة النحكيةانظر:  (7 
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 .(1 في اللعات المعربة ينة اإلاراب (ع   قر أنه مرفك  .2
 .تقدمه فعؿ   رتبة كبنية ( .3
 مبني للمعلـك   قرينة بنية (. .4
 .ؿ الى فعؿ الفعؿ   قرينة إبناد (د .5

 

أنهمػا مرتبطػاف فػي ك  ،ته( أنهما ال يبػتقبلف باإلفػادةالمجركر   إلى بيكارفنا  ذلؾ مف الجار ك 
  بزيد ( فت ػكف قرينػة اء في لفظ   بيته ( تربط البيت ف الهه، كأإفادتهما بالفعؿ  ذهب(، فيتعلقاف ب

 .(2 ، ف اف هذا االبـ في الجملة هك البيت ( مفتقر إلى ابـ يَتي بعد ى إل ، كأىف لفظلهذا الربط
معػه  كف رػرطان لطػرد ايػر مطلػؽ، إذ تنرػَي ػفكقد ي كف أىمف اللبس مبل ان إلى الطػرد المطلػؽ 

ي ػػكف ثػػـ  ،ذلػػؾ أف تر يػػب الجملػػة قػػد يطػػابؽ القكااػػد ، لالعامػػةمرػػركطة بػػه ملالفػػة للقااػػدة قااػػدة 
ذهبػت أل ػالح لفػاللبس حا ػؿ الػى راػـ مطابقػة القكااػد فػي قكلػؾ:  ،الى راـ ذلؾ ملببان أحيانػان 

، فػػػبل يػػػدرم البػػػامع انػػػد بػػػماع هػػػذا ال ػػػبلـ مػػػف هػػػك لفػػػي  بلمػػػه فتر تػػػه ااضػػػبان  يَّ ارػػػتد الػػػزيػػػدان ف
الهػاء مػف  تر تػه( ي ػلح  ػؿ منهمػا أف ي ػكف ذلػؾ أىف التػاء ك   د(ـ أىـ هػك  زيػالعاضب، أهػك المػت ل

 احب الحاؿ  ااضبان(، كأف المت لـ قد ي كف اضب لردة  بلـ  زيد(،  ما يم ف أف ي كف  زيد( 
اجتنػػػاب اللػػػبس  المػػػت لـ إلػػػى طلػػػب ال ػػػلح، فاألىفضػػػؿقػػػد ابػػػتمر فػػػي اضػػػبه البػػػابؽ الػػػذم داػػػا 

: فتر تػه كهػك فيقػاؿ مػثبلن  ،لحاؿ المفردة إلػى الحػاؿ الجملػةالعدكؿ اف اك  ،يبالحا ؿ في هذا التر 
 .(3 أنا ااضبااضب، أىك تر ته ك 

ها، كقد يؤمف اللبس مع الترليص في القاادة؛ لكجكد ما ي في مف القرائف لبلبتعناء اف إحػدا
ػػػٌدت مػػػف قػػػرائف القااػػػدةك  ف اي الثػػػكبي  لػػػرؽ ففػػػي قػػػكؿ العػػػرب األنقػػػدميف مػػػف أى ػػػحاب البػػػليقة: ، لا 

راب التػي ن ب المبمار، ظػؿ المعنػى كاضػحان الػى راػـ إهػدار قرينػة اإلاػبرفع الثكبي ك  (بمارى الم
نما  اف ذلػ، ك كن ب   الثكب( ،تقضي برفع   المبمار( ؛ ألف ؾ التػرليص فػي هػذ  القرينػة مم نػان ا 

أف ي ػػػكف ملركقػػػان ال    الثػػػكب( ف مػػػف رػػػَفألى  ؛(4 دلػػػت الػػػى المعنػػػى المق ػػػكدل ثمػػػة قرينػػػة حاليػػػة
ك  ،، فلمػا أمػف اللػػبس قيبلػت الجملػة بػدليؿ ركايتهػا فػي  تػب النحػػاةرػَف  المبػمار(ب، كالع ػس قػان لار 

 بقاء هذ  الركاية الى مر األىجياؿ. 
كالثابػػػت الثالػػػث طلػػػب اللفػػػة فػػػي المبنػػػى، كهػػػك مػػػرتبط بالػػػذكؽ العربػػػي فػػػي نطػػػؽ األى ػػػكات 

تبط بما يعرض لؤل كات في أنفبها أكلهما مر  ،ل كقد جاء تَثير هذا الذكؽ في اتجاهيف المتجاكرة،
                                                           

 . 34ـ، ص1989، 2انظر: التف ير بيف القديـ كالجديد،  ماؿ برر، ط (1 
 . 17، صظر: اللبل ة النحكيةان (2 
 . 18ص للبل ة النحكية،ا (3 
 .19 -18ص البابؽ: (4 
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الثاني يتمثؿ في قكااػد العػدكؿ ك  ،، ك نحك ذلؾالقلبك  ،كاإللفاء ،كاإلقبلب ،ااـكهك يتمثؿ في اإلد
 :(1 تلليص هذا العدكؿ في قكااد مرركطة  قكلهـك  ،اف أ ؿ الكضع بالنببة للمفردات

 انفتح ما قبلها قلبت ألفان.ك  ،إذا تحر ت الكاك أك الياء .1
 أدامت في الياء.ك  ،داهما بالب كف قلبت الكاك ياءن ببقت إحك  ،اجتمعت الكاك كالياءإذا  .2
 إذا تطرفت الكاك أك الياء إثر ألؼ زائدة قلبت همزة كاير . .3

كمما يتعلؽ أيضػان بهػذا الجانػب تعليػؿ بعػض الظػكاهر التر يبيػة   راهيػة تػكالي المتحر ػات؛ ل
(لػؾ فػي إاػراب، نحػك:   ضػربى ألف الحر ات مف قبيػؿ األىمثػاؿ،  مػا يتضػح ذ    ب: عػرً إذ يقػكؿ المي  ،تي

 ، راهيػة تػكالي أربػع متحر ػات فيمػا هػك  ال لمػة الكاحػدة (فعؿ ماضو مبني الػى البػ كف   ضرب 
(ل :ه الػػى البػػ كف ل ػػاف اليػػؾ أىف تقػػكؿكمعنػػى ذلػػؾ أنػػؾ لػػك لػػـ تبنًػػ ه ػػذا نجػػد أىمػػف ، ك (2   ضػػربتي

 . لمبنىاللبس لاص بالمعنى، كطلب اللفة لاص با

 : (3 كللقرائف النحكية لمبة م ادر
 .النظاـ ال كتي .1
 النظاـ ال رفي. .2
 .النظاـ النحكم .3
 داللة البياؽ. .4
  .(Pragmaticالداللة الحالية   .5

إلػػى الم ػػدريف األىليػػريف هػػي منػػاط أمػػف اللػػبس، انػػدما تتعػػدد احتمػػاالت  تنتمػػيكالقػػرائف التػػي 
 .تر ته ااضبان(:  ببقت اإلرارة في المثاؿ القائؿ افي إيضاحه،  م ؿكى كتفرؿ الثبلث األي  ،المعنى
كأىمػػػا  .البػػػ كفك  ،ةان، مثػػػؿ: حر ػػػات اإلاػػػراب الثبلثػػػفيقػػػدـ للنحػػػك أ ػػػكات أىمػػػا النظػػػاـ ال ػػػكتي 

ك  ،ال ػػيغ ال ػػرفيةك  ،العػدكؿ اػػف أ ػػؿ الكضػعك  ،أ ػػؿ االرػػتقاؽك  ،ال ػرؼ فيقػػدـ أ ػػؿ الكضػع
ح ػػاء حػػركؼ المعػػانيك  ،الميػػزاف ال ػػرفيك  ،معانيهػػا ل ػػرؼ قرينتػػي البنيػػة ك األىدكات، في ػػكف اك  ،ا 
أمػػػا النحػػػك فهػػػك الػػػـ العبلقػػػات، فػػػبل يتنػػػاكؿ المفػػػردات إال مػػػف حيػػػث ابلقاتهػػػا بػػػالمفردات ك  .األىداة

قرينػة البػياؽ التػي ت رػؼ اػف ك  ،الػربطك  ،الرتبػةك  ،كتلػؾ هػي ابلقػات التضػاـاأليلػرل فػي الجملػة، 
 .(4 أك بيف انا ر الجمؿ الملتلفةابلقات المعنى بكاء في دالؿ الجملة الكاحدة 

  

                                                           

 .21ص انظر: اللبل ة النحكية، (1 
 .22ص، اللبل ة النحكية (2 
 .البابؽانظر:  (3 
 .23ص اللبل ة النحكية، (4 
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  :(1 ي م ادر هذ  القرائفَتكفيما ي
 القرينة                                      

 
 

    (داللة المكقؼ حالية         (داللة بياؽ اللفظ  رفية           نحكية       بياقية    (اإلارابيةالعبلقات   كتية  
    

 التضاـ       حركؼاألدكات ك  
 الربط              حركؼ    
 المعاني   
 البنية  ال يعة(            الرتبة            

 
هػػي تنتمػػي إلػى القرينػػة الحاليػػة، فلػك بػػمعنا ابػػارة مثػؿ:   ماهػػذا ( لفرقنػػا ك  ،كهنػاؾ نعمػػة ال ػبلـ

الثػػاني معنػػى اإلن ػػار ك  ،تفهاـهػػذ  العبػػارة، أحػػدهما االبػػبنعمػػة ال ػػبلـ بػػيف معنيػػيف يم ػػف فهمهػػا مػػف 
ي المعنػػى قائمػػان، كهػػذا التعػػدد فػػي احتمػػاؿ المعنػػى دكف مػػرجح ألحػػد لظػػؿ تعػػدد احتمػػالى  النعمػػة الفلػػك 

 .(2 بمى   اللبس (االحتماالت هك الذم يي 
ػػك  دان الػػى تكاقػػع العنا ػػر ظ أف االهتمػػاـ المميػػز لعلػػـ الداللػػة بتل ي ػػات المعنػػى ااتمػػاالمبلحى

لػاؼ أنػه قػدـ  –رػربت اللمػر  –لطر ذهف الرػجرة  الترا يب اآلتية اير مم نة جعؿ ي في الجملة
ابػتعماالت ال تقبػؿ ك  ،ابػب الفعػؿ، فضػبلن اػف بػركز  ػيغاللتيػار انا ػر ال تن ؛(هك هلػؾ الرجػؿ
أف الفعػػؿ  هلػػؾ( ال يحتػاج إلػػى م ػػدر مػػؤكؿ يبػدأ  بػػَف(  مػػا ك  ،ف الفعػػؿ  لػػاؼ( الـزفػي النحػػك؛ أل
 . (3 لبتهأى  يحتاج إلى مفعكؿ الك  ،فعؿ الـز أيضان 

  :(4 يتللفظية في البياؽ الى النحك اآليم ف أف نعد القرائف اك 
 .العبلقة اإلارابية .1
 .الرتبة .2
 ال يعة. .3
 المطابقة. .4

                                                           

 .24ص ،بل ة النحكيةالل (1 
 .24ص ،البابؽانظر:  (2 
 .209 – 208صللعة العربية معناها كمبناها، اانظر:  (3 
 
 .209ص ،للعة العربية معناها كمبناهاا (4 
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 الربط. .5
 التضاـ. .6
 األداة. .7
 النعمة. .8

ينظػػر فػي الجمػػؿ التػػي ل :ئػؿ اإلاجػػاز إلػى ذلػػؾ، حيػػث قػاؿكقػد أرػػار الجرجػاني فػػي  تابػػه دال
 ثػػـ يعػػرؼ فيمػا حقػػه الك ػػؿ مكضػػع الػػكاك مػػف مكضػػع الفػػاء ،مكضػػع الف ػػؿ كالك ػػؿ تبػرد فتعػػرؼ

 ،كاإلضػػػػػمار ،كالت ػػػػػرار ،كفػػػػػي الحػػػػػذؼ ،كالتقػػػػػديـ كالتػػػػػَلير ، يػػػػػرنكالت ،تعريػػػػػؼال.. كيتعػػػػػرؼ فػػػػػي .
كالػػى مػػا ينبعػػي لػػه هػػذا كهػػك  ،كيبػػتعمله الػػى ال ػػحة ،كاإلظهػػار، في ػػيب ب ػػؿ مػػف ذلػػؾ م انػػة

كيػػدلؿ  ،كلطػػؤ  إف  ػػاف لطػػَ إلػػى الػػنظـ ،رجػػع  ػػكابه إف  ػػاف  ػػكابان البػػبيؿ، فلبػػت بكاجػػد رػػيئان ي
ككضػع فػي حقػه أك اكمػؿ  ،كهك معنػى مػف معػاني النحػك قػد أ ػيب مكضػعه (إال تحت هذا االبـ 

 .(1 .... كابتعمؿ في اير ما ينبعي له ،فَزيؿ اف مكضعه ،بلبلؼ هذ  المعاملة
 :العالقة اإلعراب ة -َأوالً 

      ، فػػػبل قيمػػػة لهػػػا بػػػدكف مػػػا يبػػػمىمفردهػػػا ال تعػػػيف الػػػى تحديػػػد المعنػػػىة بإف العبلقػػػة اإلارابيػػػ
 .   تضافر القرائف( بكاء أ انت القرينة لفظية أك معنكية

 :الرتبة -ثان اً 
 :تتـ درابة الرتبة لبلؿ نطاقيف

 الرتبة المحفكظة. -
 الرتبة اير المحفكظة. -

كف الرتبػة المحفكظػة قرينػة لفظيػػة ، كمػف هنػا ت ػلػك التلػت اللتػؿ التر يػبالرتبػة المحفكظػة ك 
تحدد معنى األبكاب المرتبة بحببها، كمف الرتػب المحفكظػة فػي التر يػب العربػي أف يتقػدـ المك ػكؿ 

، كالمعطػكؼ اػف المعطػكؼ اليػه، المبػيف الى ال لة، كالمك كؼ الى ال ػفة كيتػَلر البيػاف اػف
 نحك .ك  ،اف المؤ د، كالبدؿ اف المبدؿ، كالتمييز اف الفعؿ كالتك يد

 رتبػةر، كرتبػة الفااػؿ كالمفعػكؿ بػه، ك اللبػلمحفكظة في النحػك رتبػة المبتػدأ ك كمف الرتب اير ا
عؿ المت رؼ، كرتبة المفعػكؿ التمييز بعد  نعـ(، كرتبة الحاؿ، كالفالضمير المرجع، كرتبة الفااؿ، ك 

 الفعؿ.ك 

                                                           

-81ص، ـ2000، محمػػكد رػػا ر، م تبػػة األبػػرة، الهيئػػة العامػػة الم ػػريةتحقيػػؽ  ، الجرجػػاني،دالئػػؿ اإلاجػػاز (1 
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فػػػي حالػػػة اػػػدـ ظهػػػكر ك  ،تػػػبالكظػػػائؼ النحكيػػػة للمفػػػردات ترتيبػػػان محػػػددان يحػػػدد نظػػػاـ الر تتلػػػذ 
 .(1 ارابية ت كف الرتبة حابمة لبياف الكظيفة النحكيةالعبلمة اإل

، فمػػثبلن فػػي المتضػػافرة الػػى تعيػػيف معنػػى البػػاب كتقػػـك الرتبػػة فػػي  ػػؿ ذلػػؾ قرينػػة مػػف القػػرائف
المبػتلدمة فػي تعيػيف معنػى الفااػؿ؛ ألنػه  إاراب   ضرب زيده امران(  انت الرتبػة فعػبلن بػيف القػرائف

ا  ػػاف أمػػف ، بػػؿ إف الرتبػػة ايػػر المحفكظػػة قػػد تػػداك الحػػاؿ إلػػى حفظهػػا إذالفعػػؿ بحبػػب الرتبػػةبعػػد 
، كنحػػك:   ألػػي  ػػديقي (، إذ إف اللػػبس يتكقػػؼ اليهػػا، كذلػػؾ فػػي نحػػك:   ضػػرب مكبػػى ايبػػى (

أف ي كف مبتدأ محافظة الػى الرتبػة؛ ألنهػا تزيػؿ في   ألي( ف في  مكبى( أف ي كف فاابلن، ك تعييال
 .(2 لرئيبية الدالة الى الباب النحكمهي هنا تعد القرينة ا، ك اللبس

  :(3)مبنى الص غة -ثالثًا 
ال ػيعة هػي ك  .(4 ليه ضركرة حفظ الرتبػة إذا  انػت تػؤدم إلػى منػع اللػبسإمما ينبعي اإلرارة 

عؿ جاء ف لكلنائب الفااؿ أف ي كف اير ابـ، ك ال ك  ،كال للمبتدأ ،ال نتكقع للفااؿ قرينة لفظية، فنحف
( فعؿ ماضو في هذا التكقع ل اف بالفعؿ ابمان محليان  ما يحدث اندما ن ، إذ عرب ابارة مثؿ:  ضربى

كق ػد لفظػه، ف ػار  يً ػ؛ ألف  ضػرب( هنػا حي نعػت (مػاضو  لبػر ك (فعػؿ ك ،ي ير  ضرب( مبتدأ
 ثيقػةالى أف معاني ال يغ ال رفية ت كف ك  ،ابمان  األبماء األلرل، كتحقؽ للمبتدأ أف ي كف ابمان 

 ،مبنػػػي للمجهػػػكؿ مػػػف المتعػػػدم لكاحػػػدالك  ، المطػػػاكع أف اللػػػزكـ كمعلػػػكـال ػػػلة بالعبلقػػػات البػػػياقية، 
، فمعنػػػى ال ػػػيعة ال ػػرفية مبنػػػي الػػػى ذلػػؾ أفعػػاؿ البػػػجايا، مثػػؿ: فعػػػؿ ييفعػػػؿ بضػػـ العػػػيف، كايػػػرك 

 ابلقتها البياقية.
لػـ أيضػان أف الثبلثػي كنعلـ أف المتعدم مف األفعاؿ ما ك ؿ إلػى المفعػكؿ بػه بػبل كابػطة، كنع

داللتهػػا ذكاتػػي أثػػر نحػػكم ، كمػػف هنػػا ت ػػير ال ػػيعة ك الػػذم يهمػػز أك يضػػعؼ ي ػػير متعػػديان  الػػبلـز
يتمثؿ في ابلقتها البياقية، كمػف قبيػؿ ذلػؾ أف األفعػاؿ التػي تػدؿ ب ػيعتها ال ػرفية الػى المرػار ة 

 ػيعة قرينػة دالػػة الػى نػػكع تتطلػب فػاابلن ايػػر مفػرد أك مفػػرديف متعػاطفيف بػالكاك، كمػػف هنػا ت ػػكف ال
ألىحػػػٌس البػػػامع فػػػي نفبػػػه ترقبػػػان لهػػػذا  اػػػؿ مفػػػردان لػػػيس بعػػػد  معطػػػكؼ بػػػالكاكالفااػػػؿ، فلػػػك جػػػاء الفا

 المعطكؼ؛ ألىف ما دلت اليه القرينة لـ يتحقؽ.

                                                           

 .109ص ،مدلؿ إلى الـ اللعةانظر:  (1 
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حد مف كالينا مراااة ال يعة بجانب المعنى، ككظيفة اللفظ في ال بلـ، ل فبل ي ح اال تفاء بَباس كا
بػػيف تلػػؾ األبػػماء ر الينػػا حػػيف نفػػرؽ بػػيف األفعػػاؿ، ك كحػػدها قػػد يلػػبس األمػػ فمرااػػاة ال ػػيعة هػػذ  األبػػس،

 .(1 إلخ..... كألضر ،كيزيد ،كيثرب ،مداألك اؼ التي كردت في اللعة الى كزف الفعؿ، مثؿ: أحك 

 :المطابقة -رابعاً 
الظػركؼ إال مبرح المطابقة هػك ال ػيغ ال ػرفية كالضػمائر، فػبل مطابقػة فػي األدكات كال فػي 

، أىمػا فػبل مطابقػة بػياقية تعتمػد الػى قرينػة المطابقػةفي النكابخ المنقكلة اػف الفعليػة، فػ ف ابلقتهػا ال
 :(2 يَت، كت كف المطابقة فيما يـ( مف التاء التَنيثعٍ إال ما يلحؽ  نً  فيها

 العبلقة اإلارابية. -1
 العائب(. –الملاطب  –الرلص   الت لـ  -2
 الجمع (. –ية التثن –العدد   اإلفراد  -3
 التَنيث (. –النكع   التذ ير  -4
 .التَنيث( –التعيف   التذ ير  -5

كاالبـ  ،للفعؿ المضارع، فيتطابؽ بها االبمافك  ،ال فاتك  ،لعبلقة اإلارابية ت كف لؤلبماءفا
ك  ،اللطػػابك  ،الضػػمائر بحبػػبه بػػيف الػػت لـ رااف المتعاطفػػاف، كأمػػا الرػػلص فػػ فالمضػػاك  ،كال ػػفة

ذا  ػػػاف الفعػػػؿ مبػػػندان إلػػػى االبػػػـ العيبػػػة، كمػػػف ثػػػـ  تتضػػػح المقػػػاببلت بحبػػػبه فػػػي إبػػػناد األفعػػػاؿ، كا 
فػ ف  عػؿ نػكاة جملػة لبريػة مبتػدؤها ضػميرالظاهر فهذا االبـ في قكة ضمير العائب، أما إذا  اف الف

نػػه يميػػز بػػيف االبػػـ ، كأمػػا العػػدد ف ؽ مػػف حيػػث الرػػلص مػػا تقدمػػه مػػف ضػػميرالفعػػؿ البيػػدَّ أف يطػػاب
أك  ،أك لئلرارة ،، كبيف الضمير كالضمير بكاء أ اف الضمير للرلصف ال فة كال فةكاالبـ، كبي
  . (3 المك كؿ

بػناد ، كالضػمير كالمبتػدأ، ك كال ػفة االبػـ، ك ـ، كال ػفة كال ػفةاالبكمف هنا يتطابؽ االبـ ك  ا 
مػػف  كالجمػػع، ثػػـ مػػا يعػػكد الػػى  ػػؿ ذلػػؾ التثنيػةؿ فػػي جملػػة لبػػر  مػػف حيػػث اإلفػػراد ك ًعػػالفعػؿ الػػذم جي 
كالضػػمائر  ،كال ػػفات ،ه ي ػػكف أبابػػان لؤلبػػماءف نػػ مطابقػػا لػػه فػػي العػػدد، كأمػػا النػػكع الضػػمائر ي ػػكف

أك إلػى ضػمائرها العائػدة إليهػا،  مػا تتطػابؽ  ،تتطابؽ مع هػذ  األقبػاـ انػد إبػنادها إليهػاك  ،بَنكااها
، فػػ ذا ف إال لؤلبػػماءكالتن يػػر فػػبل ي كنػػاأمػػا التعريػػؼ ك  .(4 هػػذ  األقبػػاـ فػػي ذلػػؾ فػػي مكاضػػع التطػػابؽ

أؿ( فػػي هػػذ  الحالػػة ت ػػكف  ال ػػفة ال ػػريحة  ػػلتها، ك ك  ،ؿ( مك ػػكلةألحقػػت  أؿ( بال ػػفة  انػػت  
                                                           

 .281ص، ـ1978، 6نجلك الم رية، القاهرة، ط، م تبة األى إبراهيـ أنيس ،اللعة مف أبرارانظر:  (1 
 .212ص، عربية معناها كمبناهااللعة الانظر:  (2 
 .213 – 212البابؽ: ص (3 
 .213ص ،معناها كمبناها العربية اللعةانظر:  (4 
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أمػػا ك  ،تتطػػابؽ بهػػا األبػػماء مػػع ال ػػفات ، كمػػع ذلػػؾلضػػمائر المك ػػكلة ال أداة للتعريػػؼمػػف قبيػػؿ ا
 .(3 (مف أقباـ ال لـ فبل يقبؿ  أىؿذلؾ اير 

دة مػػػف هػػػذ  المجػػػاالت اللمبػػػة تقػػػكم ال ػػػلة بػػػيف المتطػػػابقيف كالرػػػؾ أف المطابقػػػة فػػػي أم كاحػػػ
فت كف هي نفبها قرينة الى ما بينها مف ارتباط في المعنى، كت كف قرينة لفظية الى الباب الػذم يقػع 

كبػدكنها تتف ػؾ  ،فيه، كيعبػر انػه  ػؿ منهمػا، فالمطابقػة تكثػؽ ال ػلة بػيف أجػزاء التر يػب التػي تتطلبهػا
 : (1 المترا ة منعزلة بعضها اف بعض، كي بح المعنى ابير المناؿ فمثبلن العرم كت بح ال لمات 

 : تر يب  حيح المطابقة.الرجبلف الفاضبلف يقكماف .1
 .: مع إزالة المطابقة في اإلارابالرجبلف الفاضليف يقكماف .2
 : مع إزالة المطابقة في الرلص.الرجاؿ الفاضبلف تقكماف .3
 ابقة في العدد.: مع إزالة المطالرجبلف الفاضؿ يقكمكف .4
 الرجبلف الفاضلتاف يقكماف: مع إزالة المطابقة في النكع. .5
 .: مع إزالة المطابقة في التعييفالرجبلف فاضبلتو يقكماف .6
 : مع إزالة المطابقة في جميع ذلؾ.فاضبلتو أقكـالرجبلف  .7

أك مػػف جهػات متعػػددة تػػذهب بعبلئػػؽ ال لمػػات  ،كبهػذا نجػػد أف إزالػػة المطابقػػة مػف جهػػة كاحػػدة
 .التعبير؛ أم تزيؿ المعنى المق كدتنفي الفائدة مف ك 

  :الربط -خامساً 
هذا أيضان قرينة لفظية الى ات ػاؿ أحػد المتػرابطيف بػاآللر، كالمعػركؼ أف الػربط ينبعػي أف ك 

كنعتػه، كبػيف بػيف المنعػكت ، كبػيف الحػاؿ ك ػاحبه، ك لبػر بيف المبتػدأ ك  لته، ك كؿ ك يتـ بيف المك 
 الررط ك جكابه.بيف القبـ ك جكابه، ك 

أك  ،أك بػػالحرؼ ،ربط،  مػػا يفهػػـ منػػه الػػر العائػػد الػػذم تبػػدك فيػػه المطابقػػةكيػػتـ الػػربط بالضػػمي
كؿ أحػػػد المتػػػرابطيف فػػػي امػػػـك أك دلػػػ (،أؿ أك  ،إاػػػادة المعنػػػى أك بابػػػـ اإلرػػػارة كأ ،ب اػػػادة اللفػػػظ

                                              .اآللر
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 (1) الربط
 
 ب اادة اللفظ      إاادة المعنى   العهد        يعكد بالضمير            بالحرؼ                    
          
 الفاء في جكاب الررط    مباررة   بكابطة                           
  (لكال ك ،(لكك  ،البلـ في جكاب القبـ          ضمير رلص                    

                                   

 األلؼ ك البلـ في محؿ الضمير  ضمير إرارة                               
أك  ،ان دكف رتبػػةأك لفظػػ ،رتبػػةن اػػكد  الػػى مػػذ كر  متقػػدـ  لفظػػاى ك  كحػػيف يعػػكد الضػػمير ي ػػكف

قػػد يعػػكد الػػى َف، ك رتبػػة  ضػػمير الرػػَلر لفظػػان ك الػػى متػػيعػػكد بعػػض الضػػمائر ، ك رتبػػة دكف لفػػظ
ن  ﴿ : مفهكـ ف ذا ااد الى مذ كر طابقه مف حيث الرلص، كمف هنا  اف الضمير في قكله وا 

لمبػتتر فػي   ػاف( ، فالضػمير ا(1 ﴾لدو كدان لا قربدى ة إلى حممها ال ُ حمدل منده شديٌء و مثقم تدعُ 
قػػد ي ػػكف اػػكد أم كلػػك  ػػاف المػػداك ذا قربػػى، ك  ،اائػػد مفهػػـك مػػف الفعػػؿ  تػػدع(:  مػػا يقػػكؿ النحػػاة

، كقػد ي ػكف بكابػطة بػببي، نحػك: الػذم يب ػي عه مبارػران، نحػك: هػذا الػذم أارفػهالضمير الى مرج
عد الفاء هنا رابطػان حرفيػان، ثـ تي  ، كمفثؿ، كي كف العطؼ هنا بالفاء فقطفيضحؾ الناس منه هك المم

ذا الػػذم قػػاـ، كقػػد تتضػػافر فػػي الػػربط مػػع الضػػمير العائػػد، كقػػد يبػػتتر الضػػمير العائػػد  مػػا فػػي: هػػك 
 .(2)واتقوا  ومًا ال تجدزي نلدٌس عدن نلدٍس شد ئًا ﴾ ﴿ :ي ف ر ف إبناد، نحك قكله  يحذؼ إذا لـ

، فت ػكف قرينػة لفظيػة الػى أف مػا في ػكف  كقػكع الفػاء فػي جػكاب الرػرط أم منه، أما الػربط بػالحرؼ
فػ ف الفػاء هنػا رابطػة بػيف اقترف بها هػك جػكاب الرػرط، فػ ذا قلنػا مػثبلن: إف رجػؿ مػنهـ  لمػؾ ف لمػه، 

كف ملففة مػف الثقيلػة، كأف التي في  در الجملة أف ت  (إف ، كلك أيزيلت ل حَّ في الررطالجكاب ك 
، جػػكد الفػػاء أزاؿ هػػذا اللػػبس المم ػػففعػػؿ األمػػر بعيػػر الفػػاء الػػى بػػبيؿ االبػػتئناؼ، كل ػػف ك ي ػػكف 

، الجػكابعنػى بربطهػا بػيف الرػرط ك لمكالرؾ أف الفاء حيف تزيؿ هذا اللبس ت كف قرينة لفظيػة الػى ا
       بعػدالفػاء الكاقعػة ك  ،ـكالكاقعػة فػي جػكاب القبػ ،كمثؿ ذلؾ يقػاؿ فػي الػبلـ الكاقعػة فػي جػكاب   لػكال (

كمف هذا يبدك أف األجكبة تفتقر إلى هذ  الركابط الحرفية حتى يعلـ بهذ  القرائف اللفظية أنها  .(أما 
 . (3 أجكبة
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ه رابػط أقػكل مػف إاػادة ضػمير  مثػؿ: الرػرؽ رػرؽ، ف اػادة المرجػع بلفظػ، كالربط ب اادة اللفػظ
مثػؿ: ليػر القػكؿ إنػي أحمػد ا،  ،عنى اللفظالربط ب اادة مك ألف لفظه أقكل مف ال ناية انه، ؛ اليه

 ، كمػػػف( هنػػػا فػػػي قػػػكة الضػػػمير أؿفػػػػط بالعهػػػد، نحػػػك: زيػػػد نعػػػـ الرجػػػؿ، ، كالػػػربرػػػعارم ال إلػػػه إال ا
، كيعػكد (1 ﴾  وم  جمعكم ل وم الجمدع للدك  دوم التغدابن﴿  :رارة في الربط قكلهابتعماؿ ابـ اإل

، فػ ف ال ػاؼ هنػا راؾالى االبـ الظاهر منادل، في كف فػي قػكة ضػمير الملاطػب، نحػك: يػا زيػد برػ
الضػيؼ، إذ إف  ( أك ملت ان في كف في قكة ضػمير المػت لـ، نحػك: نحػف العػرب ن ػـرتقؼ ب زاء  زيد

 .(2 نحف(  هك النكف للمطابقة،  ما يقؼ االبـ هنا ب زاءك  هناحرؼ المضاراة 

 التضام  -سادساً 
لؼ طريقة منها اػف األلػرل تقػديمان ت، فتلالطرؽ المم نة في ك ؼ جملة  ما( التضاـ هكل

كيم ػف أف نطلػؽ الػى هػذا الفػرع مػف التضػاـ ا ػطبلح   التػكارد (، كهػك  ،كتَليران ك ف بلن كك ػبلن 
عبلقػات إلى اهتماـ درابػة األبػاليب التر يبيػة الببلايػة الجماليػة منػه إلػى درابػة ال بهذا المعنى أقرب

 . (3 لالنحكية كالقرائف اللفظية
 التضاـ                                           

 
 المناببة        الحيز        الحذؼ              الك ؿ كالف ؿ       الزيادة   

 افتقار          نحكية                                                          
  

 الت اص        معجمية                                                        
كقكااػد تتكقػػؼ اليهػػا  ،، بػػؿ تح مػه مبػػادئيػتـ بالم ػػادفة إف تػَليؼ الجملػػة مػف مفرداتهػػا ال

في الجملة يعلب أف تتطلب  لمػة ألػرل تقػع فػي حيزهػا برػركط لا ػة تت ػؿ  ، فال لمةإفادة ال بلـ
ل ك لقد فبر النحاة هػذا الرػرط بالنبػبة لئلاػراب ..... أك الربط ،أك الرتبة ،إلارابب حدل القرائف  ا

يعمػػؿ بعضػػها فػػي ال لمػػات  :فقػػالكا ،ـ الجملػػةامػػثبلن بف ػػرة العمػػؿ النحػػكم ال بمطالػػب الحيػػز فػػي نظػػ
المعنػػكم، حيػػث ال يكجػػد اامػػؿ ، كل ػػنهـ اضػػطركا أيضػػان إلػػى االاتػػراؼ بالعمػػؿ ك جػػران بعػػض ن ػػبان أ

 .(4 ، ف اف ذلؾ تعبيران اير مبارر اف االاتراؼ بف رة الحيز الذم يحدد كظيفة ال لمة للفظي

                                                           

 .8:التعابف (1 
 .215ص، كمبناها معناهاالعربية اللعة انظر:  (2 
 .216ص، كمبناها ربية معناهااللعة الع  (3 
 .80ص، اللبل ة النحكية  (4 
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فهػك المق ػكد بالتضػاـ أف يبػتلـز  ،الكجػه األكؿ، أمػا الكجػه الثػاني كيعد م طلح   التػكارد(
لتقي به، ، فبل ي، أك يتنافى معه(التبلـز ، فيبمى التضاـ هنا التحليلييف ان ران آلرأحد العن ريف 

اليػه بمعنػى ، ف ف هذا اآللػر قػد يػدؿ لراندما يبتلـز أحد العن ريف اآل، ك كيبمى هذا   التنافي (
، أك يػػػػدؿ اليػػػػه بمعنػػػػى اػػػػدمي الػػػػى بػػػػبيؿ التقػػػػدير ببػػػػبب االبػػػػتتار كجػػػػكدم الػػػػى بػػػػبيؿ الػػػػذ ر

 .(1 كالحذؼ
مػا أف ي ػكف بػالمعنى العػدميإف التبل يتحقػؽ  ، كهػك الـز إمػا أف ي ػكف بػالمعنى الكجػكدم، كا 

ي أمػػػف اللػػػبس أف ي ػػػكف نتيجػػػة الػػػذ ر، في ػػػكف قرينػػػة الػػػى المعنػػػى ، كالمبلحػػػظ أف األ ثػػػر فػػػبعبلمػػػة
كتطلػػب    ػػبل  ،ـز المك ػػكؿ  ػػلته، كيػػتـ ذلػػؾ الػػذ ر اػػف طريػػؽ االفتقػػار أحيانػػان  مػػا فػػي تػػبلالمػػراد

، كالمػػػبهـ لحػػػرؼ كمجػػػركر ، كالػػػتبلـز بػػػيف اكيطلػػػب العائػػػد مرجعػػػان  ،معرفػػػة مثنػػػىا إليػػػه ( مضػػػافن تػػػا لك 
الفعػػػػؿ ك  ،كالجػػػػكاـز ،كالنكا ػػػػب ،، ككاك الحػػػػاؿ كجملػػػػة الحػػػػاؿ، كحػػػػرؼ العطػػػػؼ كالمعطػػػػكؼتمييػػػػز ك 
 –أحيانػان ألػرل  –يتـ ذ ػر  ك  ،(2 الحرؼ الرابطك  ا،ررطن أف ي كف كالجكاب الذم ال ي لح  ،ضارعالم

أك تحػذؼ  ،تبػتترك  ،تقػديرها فة إذا لػـ تعػًف القػرائف األلػرل اػ، فتذ ر الضػميمالى طريؽ االلتبار
، يقػػكؿ ابػػف ايػػر مطلػػكباالن ػػراؼ اػػف إطنػػاب ك  ،ينػػة الدالػػة اليهػػا لق ػػد اإليجػػازانػػد كجػػكد القر 

 :(3 مالؾ
 وبعدددددددددد فعدددددددددل فاعدددددددددل فددددددددد ن ظهدددددددددر

 

 فهدددددددددددددو و إال فضدددددددددددددم ر اسدددددددددددددتتر 
 

 ،( إال بقرينػػةالمبنػػى الػػذم يرػػير إليػػه  التضػػاـ لتػػي يتحقػػؽ بهػػاكال ي ػػكف ابػػتتار العبلمػػة ا   
عػػاؿ فت ػػكف القرينػػة فػػي الماضػػي هػػي كضػػع  ػػكرة الفعػػؿ الػػذم ابػػتتر فيػػه الضػػمير بػػ زاء  ػػكر األف

ل أبابػػػان لفهػػػـ الفػػػةأم القيمػػػة اللبلفيػػػة أك الملاأللػػػرل ذكات الضػػػمائر المت ػػػلة، فت ػػػكف المطابقػػػة ل
كداللػػػػة الفعػػػػؿ  ،كرة فعلػػػػه دكف حاجػػػػة إلػػػػى ذ ػػػػر الضػػػػميرل ػػػكص الضػػػػمير المبػػػػتتر بكابػػػػطة  ػػػػ

ق ػد  النحكيػكف  لمػا المضػبكط( هػك التفبػير نادية في نطاؽ الجػدكؿ الػى ضػمير  مػاب كرته اإلب
 .با طبلح االبتتار

،  مػا زاػـ بعػض النحػاة الػى ال ػبلـ فػي العيبيػات أىك الظنيػات فليس في المبَلة مػا يرػبهل
 ، بػػؿ يعػزز  أيضػػان كجػكد مرجػػعف الػى ال ػػكرة فػي الجػػدكؿ فحبػبي ػػك  أف االبػتتار فػػي البػياؽ ال

  .(4 لفي الجملة يدؿ الى ل كص المبتتر
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داللػػة القػػرائف اليػػه انػػد االبػػتتار، أمػػا فػػي فالفااػػؿ يػػذ ر التيػػاران مػػع بعػػض الماضػػي فػػي 
فػػ ف حػػركؼ المضػػاراة تفيػػد المعػػاني الت ػػريفية التػػي تؤلػػذ فػػي الماضػػي مػػف الضػػمائر  المضػػارع
بػؿ أهػـ هػذ   ،ائف تقػدير ، ف ف حرؼ المضارع إحدل قػر ، ف ذا ابتتر الضمير في المضارعةالمت ل
، فكقكفهػػا بػػ زاء بقيػػة ال ػػكر فػػي  ػػكرة كاحػػدة هػػي الملاطػػب المفػػرد، كاالبػػتتار فػػي األمػػر القػػرائف

لقيمػػة ، كه ػػذا تعػػيف القػػرائف  االػػى ل ػػكص الضػػمير المبػػتتريػػدؿ الػػى طريػػؽ القيمػػة اللبلفيػػة 
كي ػػػػكف ، ة الػػػػى تحديػػػػد معنػػػػى الضػػػػمير المبػػػػتترحػػػػركؼ المضػػػػاراك  ،كالػػػػربط بػػػػالمرجع ،اللبلفيػػػػة

  .(1 كابـ  اف ،نائب الفااؿك  ،االبتتار في ضمير الفااؿ

كايرهػػا مػػف أقبػػاـ ال لػػـ  ،أمػػا الػػذ ر كالحػػذؼ ف نهمػػا ي كنػػاف فيمػػا اػػدا ذلػػؾ مػػف الضػػمائر
كالمضػاؼ ، فالمضػاؼ ى المحػذكؼكجػكد القرينػة الدالػة الػجميعان الى أف ي كف الحذؼ دائمػان مػع 

 و  ﴿، (2 ابػَىؿ القريػة لك نهما مع كجػكد القرينػة، نحػك: ل، كيحذؼ  ؿ مإليه يتطلب أحدهما اآللر
بلزمػػاف يحػػذؼ  ػػؿ منهمػػا بالقرينػػة كالمك ػػكؼ المبتػػدأ كاللبػػر مت، ك (3 ﴾ ا مددر مددن قبددل ومددن بعددد

، نػد حذفػه، نحػك:  ػليت بالجػامعا ، كل ف  ػبلن منهمػا يحػذؼ فتػدؿ اليػه القرينػةال فة متبلزمافك 
ي كف كالضمير العائد  ،(4 ﴾المسجد كما دخموظ أول مرة واول دخم﴿: ، كنحكالمراد المبجد الجامعك 

، كل نػػه إذا ا كبػػيف بقيػػة أجػػزاء الجملػػة ال بػػرلقرينػػة دالػػة الػػى االرتبػػاط بػػيف جملػػة فرايػػة أك نحكهػػ
 :هػذا الضػمير العائػد أم ػف حذفػه نحػكالػى  ، أك تػدؿا الضػميرقامت قرينة ألرل تفيد ما يفيد  هذ

 ،(5 ﴾اتقددوا  ومددًا ال تجددزي نلددٌس عددن نلددٍس شدد ئاً و : ﴿-تعػػالى–قكلػػه ل، ك م  ػػنعت مػػا هػػذا الػػذل
، كهي ان؛ لكجكد قرينة دالة اليه: زيده ظننت قائمذا العائد إذا  اف أكؿ مفعكلي ظف، نحككيحذؼ ه

ا دلػػت اليػػه القرينػػة بالتفبػػير ر أك يحػػذؼ إذ، كالفعػػؿ يػػذ (6 المبتػػدأ الػػذم هػػك مرجػػع هػػذا الضػػمير
تتطلػب األفعػاؿ الػى االبػـ المن ػكب، أك دلػكؿ األدكات التػي  ،(7 ﴾إلا السماء انشدقت ﴿: نحػك
: إف زيػدان ، نحػكلب المحذكؼ مف اير ذلؾا يطأك أف يذ ر م ،ل: لالتمس كلك لاتمان مف حديدنحك

 مػػػانع فػػػي  ػػػؿ ذلػػػؾ مػػػف ذ ػػػر محػػػذكؼ كال، فالحػػػذؼ ال يػػػتـ إال بقرينػػػة تػػػدؿ الػػػى الهلػػػؾ أك اػػػاد
، ى فيه جميعه الػى ايػر تقػدير الفعػؿ، فالمعنما يبميه النحاة كجكب حذؼ الفعؿ أماالمحذكؼ، ك 

ل ػبلـ ؛ ألف اء كهػك إنرػائي مػع تقػدير الفعػؿكال يبتقيـ معنى النػدا ،يحذؼ الفعؿ كجكبان في النداءك 
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كجػد الفعػؿ  ،التي تعتمد الى األداة كمعناهػااألكضح فيه أنه مف الجمؿ ، ك مع تقدير  بي بح لبران 
أم أف الن ػب  ؛األكضػح فيػه أف ن ػب االبػـ الملػتص الػى الملالفػة، ك كجكبان فػي االلت ػاص

  .(1 قيمة لبلفية تفرؽ بينه كبيف اللبر، كفي نحك: نحف العرب ن ـر الضيؼ
 

رائف األلػػرل البػػي ف فيػػه أف القػػ، ك ذؼ الفعػػؿ مػػع ال ػػفات المقطكاػػةكقػػاؿ النحػػاة بكجػػكب حػػ
عنػػػى ف ػػػحَّ ، حتػػػى لػػػـ تعػػػد الحر ػػػة اإلارابيػػػة منػػػاط الملػػػت الػػػى الػػػربط بػػػيف ال ػػػفة كالمك ػػػكؼد

ٍحػل ك لالمبػمارى  لرؽ الثػكبي ل ، كهذا ربيه بما فيالى بقية القرائف االبتعناء انها ات االن   ر ضػبٍّ جي
 ػب المنف ػؿ األكضػح فيػه أف ضػمير النة بكجكب حذؼ الفعؿ في التحػذير، ك ، كقاؿ النحاللربو 

  .(2 بيف معنى األداةك  -نى المفعكؿ بهكهي مع-يتعدد معنا  بيف التعدية 
 ال ي ػكف تقػدير المحػذكؼ إالإنما ي كف بقرينة لفظية أيضان، ك كالحذؼ  ،فالذ ر قرينة لفظية

 .الدالة الى المحذكؼ هي االبتلزاـأهـ القرائف ك  ،بمعكنة هذ  القرينة
نػػة بػػلبية الػػى المعنػػى، يم ػػف بكابػػطتها أف نبػػتبعد مػػف التنػػافي ا ػػس التضػػاـ كهػػك قريك 

المل  ػػة،  تبعدنا معنػػى اإلضػػافةالمعنػػى أحػػد المتنػػافييف انػػد كجػػكد اآللػػر، فػػ ذا كجػػدنا  أؿ( ابػػ
ذك  ذا كجدنا التنكيف ابتبعدنا معنى اإلضافة بقبميها، كا  ذا كجدنا ا كجدنا الضمير ابتبعدنا لعته، ك ا  ا 

ذا كجػػدنا تبعدنا المضػػمر أف ي ػػكف ابػػمان لهػػاالثقيلػػة ابػػ  إف( الم بػػكرة الهمػػزة ملففػػة مػػف  ( ػػبل ، كا 
ذا كجػػدنا  ذك( ابػػتبعدنا  ػػكف مفػػردان أك جمعػػان أك ن ػػرة، ك ابػػتبعدنا فيمػػا أليػػؼ إليهمػػا أف ي ( لتػػا ك ا 

ذا كجػػدنا أداة النػػداء لػػـ نتكقػػع بعػػدها االضػػفيمػػا أ بػػـ المقتػػرف بػػَؿ إال يؼ إليهػػا أف ي ػػكف ضػػميران، كا 
ذا كجدنا ك ، بكابطة  أم( ذا كجدنا حرؼ الجر ابتبعدنا فيما يتلك  أف ي كف جملة مح ية، كا   (لػكال ا 

 .(3 كهذا ي كف التنافي قرينة بلبية ال إيجابية ،ابتبعدنا أف ي كف لمبتدئها لبر
 

 التضاـ                                           
 

 التنافي                   التكارد                             التبلـز                      
  

 بالمعنى الكجكدم     بالمعنى العدمي          
   

 االبتتار          الحذؼ  
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أك اػػدـ الف ػػؿ بػػيف المتبلزمػػيف مػػع  ،هػػي الف ػػؿ تفػػرع اػػف التضػػاـ أيضػػان مبػػَلة ألػػرلكي
 .(1 الف ؿ
 م الجملة المنبكلة.أيف جز اللبر بالف ؿ بضمير الف ؿ بيف المبتدأ ك  .1
 كالتعجب. (ما الف ؿ ب اف الزائدة بيف  .2
 ابمها.ك  (إف الف ؿ بما ال افة بيف  .3
 .منفيهاالنافية ك  (ما بَف الزائدة بيف الف ؿ  .4
 مدلكلها.ك  (ليت الف ؿ بما بيف  .5
 المضارع.ك  (إذا بيف  ،كالمجركر ،الظرؼك  ،الف ؿ بالقبـ .6

 :منع اللصل
 كهك في مكاضع  ما يَتي:

 . مدلكلهاك  (ال بيف  .1
 المك كؼ.ك  بيف ال فة .2
 بيف العاطؼ كالمعطكؼ. .3
 المضارع.بيف النكا ب  .4
 بيف الجار كالمجركر إال ما رذ مف الف ؿ ب اف الزائدة. .5

 المعجميػة.ك  ،كالمنابػبة النحكيػة ،كااللت ػاص ،لحيػز بػيف االفتقػارفيتعدد طػابع ا، لأما الحيز
نمػا يتطلػب ك  ، يتكقػؼ اليػه فػي ال ػبلـ االبػان اليبتقؿ باإلفػادة ك  ال (ما أف لفظان فَما االفتقار فمعنا   ا 

، بػػيف األلفػػاظ الدالػػة الػػى معنػػى اػػاـفػػي حيػػز  لفظػػان آلػػر ال انػػى انػػه، كهػػذ  هػػي البػػمة المرػػتر ة 
 ؼ العطؼ اف المعطكؼ، كال بحر أال يبتعني بحرؼ الجر اف المجركركيترتب الى مبدأ االفتقار 

ك  ،كتفتقػػر جملػػة ال ػػلة ،المحػػذكؼ إلػػى دليػػؿ الحػػذؼ أك إلػػى العػػكض ، ك ػػذلؾ يفتقػػر.. كهلػػـ جػػرا.
تفتقر المبهمات إلى ما يل  ها مف إلى ضمير يعكد إلى مرجع مذ كر، ك كاللبر  ،الحاؿك  ،النعت
مػف لػه ك ؿ فعؿ فبل بػدَّ  ،المجركر إلى ما يتعلقاف بهيفتقر الظرؼ ك ك  ،أك إضافة ،تمييز أك ،ك ؼ

، كا ػس االفتقػار فػي م ػطلح النحػاة   االبػتعناء( إذ للمبتػدأ مػف لبػر بػدَّ  كال ،نائب فااؿ فااؿ أك
  .(2 ،  ابتعناء الفعؿ البلـز اف المفعكؿ بهف اللفظ قد يبتعني بنفبه اف اير إ

ف  اف ذلػؾ  أما االلت اص فمعنا  أف يدلؿ الحرؼل ببػبب لفظػه ال  الى مدلكؿ بعينه، كا 
كل ػػف  ،هػػك معنػػى يم ػػف الك ػػكؿ إليػػه بطػػرؽ ملتلفػػةك  ، يػػدإف( مػػثبلن هػػك التك فمعنػػى   ببػػبب معنػػا ،
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، كهػػك معنػػى اػػاـ يم ػػف التعبيػػر انػػه االبػػـ المبتػػدأ، كمعنػػى  لػػـ( النفػػي إف( تلػػتص بالػػدلكؿ الػػى 
  .ل(1 اير ذلؾك  ،ف  لـ( تلتص بالدلكؿ الى المضارعبطرؽ ملتلفة، كل 

حيػز اللفػظ مػف افتقػار ه كمعنى  ؿ ما تقدـ أف التضاـ قرينة الػى المعنػى بحبػب مػا ي ػكف بػ
 أك مناببة بيف اللفظ كاير ، أك مفارقة بيف اللفظيف. ،، أك الت اص بهإلى لفظ آلر

مػا أف ت ػكف ا رأينا في ال ػبلـ اػف االفتقػار كااللت ػاصكالمناببة إما أف ت كف نحكية  م ، كا 
مػف هػك لػه إبػػناد د الفعػؿ كلقػد فطػف الببلايػكف إلػى هػذ  المنابػبة انػدما ت لمػكا اػف إبػنا، لميػةمعج

معنػػى ربطػػكا المجػػاز ب بػػناد  إلػػى ايػػر مػػف هػػك لػػه ابلقػػة مػػع قرينػػة مانعػػة مػػف إرادة ال، ك إلػػى ايػػر 
  .(2 لاأل لي الذم هك له في األ ؿ

منها طابعهػا الػذم يطبػع أبػماءها ل ؿ طائفة  ،كالمعركؼ أف مفردات المعجـ تقع في طكائؼ
ب فػاابلن اػاقبلن، نحػك: فمػف األفعػاؿ مػا يتطلػد، لا ة تجمعها تحت ظؿ معنكم كاحأفعالها ببمة لك 

كااتػاؿ، كافتػرس، كمنهػا مػػا  ،هاجمػان، نحػك: هػـزكمنهػا مػا يتطلػب فػاابلن م ،كأررػد ،، لطػبفهػـ، قػرأ
فيتطلػػب فػػاابلن حيػػان  ، كلقػػد تبػػند فعػػبلن ك ػػاح ،عرػػبك  ،كرػػرب ، ػػاف دكف تل ػػيص، نحػػك: أ ػػؿ ، كا 

اندئػذو تتحقػؽ المنابػبة المعجميػة ، ك فهـ التلميػذ الػدرس ؿ مثبلن:فتقك  ،مف هذ  األفعاؿ إلى مف هك له
  .(3 التي يتطلبها التضاـ بيف انا ر الجملة ل

 ، كبػيف  قػرأ(الحجرجمية بيف  قرأ( ك ف نؾ بتجد مفارقة مع ،قرأ الحجر دـ النللة :ا إذا قلتأم
كال النللػػة مػػف ذكات  ، كال الػػدـ ممػػا يلضػػع للقػػراءة، فػػبل الحجػػر يقػػرأ كال هػػك يقػػرأ الػػدـكالػػدـ كالنللػػة

 .ابلقة التضاـ بيف مفردات الجملةه ذا تنعدـ ، ك الدماء
  :ا داة -سابعاً 

األدكات فػي مجمكاهػا مػف ك ، رائف المهمػة فػي االبػتعماؿ العربػيكهي قرينة لفظية تعد مػف القػ
َف ، فبل تظهر اليها العبلمة اإلارابية، كمف ثـ أ ػبحت  لهػا ذات رتبػة رػَنها فػي ذلػؾ رػالمبنيات

 اراب.نيها الرتبة الى االبتعناء اف اإلالمبنيات األلرل التي تع
كهػػذ  األدكات الػػى نػػكايف، أحػػدهما األدكات الداللػػة الػػى الجمػػؿ، كالثػػاني األدكات الداللػػة ل

بػػػناد بػػػيف ، ل فػػػاألدكات التػػػي تػػػدلؿ الػػػى الجملػػػة ت ػػػكف مبػػػلطة الػػػى ابلقػػػة اإل(4 الػػػى المفػػػرداتل
، أما التي تدلؿ الى المفردات، فيربط المفرد الػذم فػي حيػز  بعن ػر هاجكابطرفيها أك بيف الجملة ك 
 .ل(5 آلر مف انا ر الجملة
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اؿ أدكات الجمػؿ ، كمثػ، أمػا الثانيػة فرتبتهػا التقػدـرةفاألدكات الداللػة الػى الجمػؿ رتبتهػا ال ػدا
 ،كالعػػػػػػرض ،كالترجػػػػػػي ،كالتمنػػػػػػي ،لنهػػػػػػياك  ،كاالبػػػػػػتفهاـ ،كالتَ يػػػػػػد ،كأدكات النفػػػػػػي ،النكابػػػػػػخ جميعػػػػػػان 

 ،حػركؼ الجػػر :مثػػؿ ،أمػػا الداللػة الػػى المفػردات ،التعجػبك  ،كالقبػػـ ،كالرػرط ،كالنػػداء ،تل ػيصالك 
 ،النكا ػػػػبك  ،كاالبتػػػػداء ،كالتقليػػػػؿ ،كالتعجػػػػب ،كالتحقيػػػػؽ ،كالتنفػػػػيس ،كالمعيػػػػة ،االبػػػػتثناءك  ،كالعطػػػػؼ

فهػي تتطلػب بعػدها  كل ػؿ أداة مػف هػذ  األدكات ضػمائمها اللا ػة، ،كالجكاـز التي تجـز فعػبلن كاحػدان 
، كهػػذا التعػػدد فػػي مكقعهػػايػػث تػػدؿ بمعناهػػا الػػكظيفي ك رػػيئان، فت ػػكف قرينػػة متعػػددة جكانػػب الداللػػة، ح

 جكانب الداللة بقرينة األداة يجعلها في التعليؽ النحكم قرينة لفظية مهمة.
 مػف كاك كمف األمثلة التي يم ف أف نضربها هنا للتعليؽ بقرينة األداة ما يم ف أف يبتفاد مػثبلن 

 كبػيف المفعػكؿ معػه، ك -ة التعدديػةالػذم تػدؿ اليػه أبابػان قرينػ-المعية مف التفريػؽ بػيف المفعػكؿ بػه 
 .األلرل الكاكك  ،أبابان قرينتاف إحداهما المعيةتدؿ اليه 
 :حظ اللرق ب ن الجممت ن اآلت ت نال

 انيت زيدان أانية في مقابؿ انيت كزيدان أانية. -
 الررح.همت ك فهمت الررح في مقابؿ ف -

ة معػػان؛ التحادهمػػا فػػي المرتبػػ، كال هػػي ك بػػيف المعنيػػيففػػبل الفتحػػة بمفردهػػا أانػػت فػػي التمييػػز 
نما ي كف التفريؽ بينهما بَمريفالبابيف، ك    :(1 ا 

 القيمة اللبلفية الناتجة مف مقابلة التعدية بالمعية. -
 . القيمة اللبلفية الناتجة اف مقابلة كجكد الكاك كادمه -

  :لنغمةا -ثامناً 
تنعيميػة ذات أرػ اؿ محػددة، الالجمؿ العربية تقع في  يغ تنعيمية، هػي هيا ػؿ مػف األنبػاؽ 

لهي ػػؿ التنعيمػػي لجملػػة جملػػة العػػرض ايػػر ا، ك تػػَتي بػػه الجملػػة االبػػتفهامية فالهي ػػؿ التنعيمػػي الػػذم
يميػػة ؿ جملػػة مػػف هػػذ   ػػيعة تنعهػػفَّ يلػػتلفف مػػف حيػػث التنعػػيـ اػػف الجملػػة المؤ ػػدة ف ػػاإلثبػػات، ك 

عػػيف الػػى ال رػػؼ اػػف معناهػػا النحػػكم، ، فال ػػيعة التنعيميػػة منحنػػى نعمػػي لػػاص بالجملػػة يي لا ػػة
  ما أاانت ال يعة ال رفية الى بياف المعنى ال رفي للمثاؿ.

، كهػك مقفػؿ الرػفتيف البػتطعت لمتل ميف أف يحػاكؿ نطػؽ بعػض الجمػؿأحد ا مفلكلك طلبت 
للجملػػػة المػػػرادة دكف أف تبػػػمع ألفػػػاظ الجملػػػة نفبػػػها،  فػػػي هػػػذ  الحالػػػة أف تبػػػتمع الهي ػػػؿ التنعيمػػػي

كبػػي كف فػػي مقػػدكرؾ فػػي هػػذ  الحالػػة أف تقػػكؿ مػػا إذا  انػػت الجملػػة المػػرادة التػػي لػػـ تبػػمع ألفاظهػػا 
ابػتفهامان أك إثباتػان أك تَ يػدان، تفعػػؿ ذلػؾ دكف حاجػة إلػى تف يػػر أك ابػتنتاج؛ ألف بػياؽ النعمػات فػػي 

مػا للحر ػة أك ك  ،لل لمة في داللتها الػى معناهػا المرركط المحدد ما ؿ جملة له مف الطابع العرقي 
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، يقكـ بكظيفة الترقيـ في ال تابة التنعيـ في ال بلـ، ك (1 لداللتها الى الباب النحكم اللاص الرتبة في
 اير أف التنعيـ أكضح مف الترقيـ في الداللة الى المعنى الكظيفي للجملة.

 

لملت رة نحك: ال  نعـ  اني الجمؿ تتضح في الجمؿ التَثيرية االنعمة داللة كظيفية الى معك 
يتعيػػػر معناهػػػا النحػػػكم كالػػػداللي مػػػع  ػػػؿ نعمػػػة بػػػيف ك  ،يػػػا بػػػبلـ ، ا ؛ ألنهػػػا تقػػػاؿ بنعمػػػات متعػػػددة

التحقيػر، ك  ،كاالاتػراض ،كالرػؾ ،كالفػرح ،حػزف: ال، مثػؿملتلفػة كاإلثبػات لمعػافو  ،التك يدك  ،تفهاـاالب
العن ػػر الكحيػػد الػػذم تبػػببَّ انػػه تبػػايف هػػذ  المعػػاني؛ ألف هػػذ  الجملػػة لػػـ  حيػػث ت ػػكف النعمػػة هػػي
قػد  مػايضؼ إليهػا كيبػتلرج منهػا رػيء، كلػـ يتعيػر فيهػا إال التنعػيـ ك  كلـ ،تتعرَّض لتعير في بنيتها

  .(2 يةمف القرائف الحال   دعاضاء الجبـ مما يي ي احبه مف تعبيرات المبلمح كأ
ل التر يبي له دكر  في التر يب، فل ؿ قرينة لها دكرها في الجملة كلك كمف هنا نبلحظ أف المبتك 

 التلفت لحدث التبلؿ في بناء الجملة .
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .227البابؽ:ص (1 
 .229 ،228، 227اللعة العربية معناها كمبناها، ص: انظر  (2 
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  دراســة الصــاحبة يف صــحيا البنيــاري بــ       ول: املطلــب األ

 املضاف واملضاف إليه.

   :ــاني ــب الج ــ     املطل ــة املصــاحبة يف صــحيا البنيــاري ب دراس

 املعطوف واملعطوف عليه.

 :ــ     املطلــب الجالــح دراســة املصــاحبة يف صــحيا البنيــاري ب

 الصفة واملوصوف.
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 في صح ح البخاري ب ن المصاف والمضاف إل ه المطمب ا ول: دراسة المصاحبة
كهػػك  ،درابػػة تطبيقيػػة لظػػاهرة الم ػػاحبة اللعكيػػة فػػي رػػ ؿ مػػف أرػػ الها مطلػػبيقػػـك هػػذا ال

 النمط االبمي اللاص بالمضاؼ كالمضاؼ إليه. 
رػػػػاات فػػػػي االبػػػػتعماؿ النبػػػػكم  ضػػػػافية التػػػػيلترا يػػػػب اإلمجمكاػػػػة مػػػػف االباحثػػػػة رت االتػػػػك 
درابة هذ  الترا يب الدكر الرئيبي الذم تقػكـ بػه الم ػاحبة اللعكيػة فػي يظهر مف لبلؿ ك الرريؼ. 

ذ  الترا يػب ، باإلضافة إلى دكرهػا فػي  ػيركرة  ثيػر مػف هػ، كتكجيههاداللة الترا يب كاأللفاظ تحديد
كتػػـ ترتيػػب ال لمػػات المت ػػاحبة حبػػب الترتيػػب ، كارضػػت الباحثػػة لهػػا، إلػػى م ػػطلحات إبػػبلمية

 َتي:كهي  ما ياألبجدم ، 
 :أهل .1

أهػؿ   حديث النبكم فػي الترا يػب اآلتيػة:( م احبة لعدد مف األلفاظ في الكردت  لمة  أهؿ
كترػػير  لمػػة أهػػؿ فػػي المعجػػـ إلػػى   (،لمدينػػة، أهػػؿ النػػار، أهػػؿ الطػػائؼ، أهػػؿ االعلػػـ، أهػػؿ ال تػػاب

 .كقرابته ،كزكجته ،اريرة الرجؿ
 ،: أهػؿ الرجػؿ ارػيرتهةل، ابػف بػيد ..... كأهػؿ الػدار ،األهؿ أهػؿ الرجػؿل :قاؿ ابف منظكر
 .(1)لكأهبلت ،كآهبلت ،كآهاؿ ،كذكك قربا  كالجمع أهلكف

 (2 كقد أطلؽ الى األتباعل ،كاأل ؿ فيه القرابة ،أهؿ البيت :يطلؽ األهؿ الى الزكجة كاألهؿ" كقاؿ الفيكمي:
ياهـ نبب أكديف أىك مػا يجػرم مجراهمػا مػأهؿ الرجؿ مى ل :قاؿ الرااب ف  ػنااة ف يجمعه كا 

ػػت كبلػػدكبيػػ يػػاهـ مبػػ ف كاحػػد ثػػـ تجػػكز بػػهف يج، فَهػػؿ الرجػػؿ فػػي األ ػػؿ مى ، فقيػػؿ أهػػؿ بيػػت معػػه كا 
ياهـ نببل  .(3)الرجؿ لمف يجمعه كا 

 :، وهي كاآلتيها بتنوع الكممة المصاحبة لهاتوفي الحد ث النبوي تنوعت دالل
 :  أهل العمم .أ 

 يػب   أهػؿ العلػـ ( فػي  ػحيح فقػد كرد تر  ،أما الم ػاحبة األكلػى فهػي  لمػة   العلػـ (
 –أن النبدي فدرض الوضدوء مدرة واحددة وتوضدي "البلارم فػي مكضػكع كاحػد فػي بػياؽ الكضػكء 

 . (4)، وكرظ أهل العمم اإلسراف ف ه"مرت ن وثالثًا، ولم  زد عمى للك –أ ضًا 
                                                           

 . 262 /1 لباف العرب، (1 
 .  23ص الم باح المنير، (2 
ق 1418، 1معجـ مفردات ألفاظ القرآف األ فهاني، تحقيؽ رمس الديف، دار ال تب العلمية، بيركت، لبناف، ط (3 

 . 23ـ ، ص1997 –
جػػػاء فػػػي ، بػػػاب مػػػا  ػػػحيح البلػػػارم، البلػػػارم، دار القػػػدس للنرػػػر كالتكزيػػػع، القػػػاهرة،   د.ت(،  تػػػاب الكضػػػكء (4 

 .135، رقـ الحديث 1/58كء، الكض
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 .أ حاب العلـ هنا المق كد بَهؿ العلـك 
 :أهل الكتاب .ب 

فقػػد  ،  أىهػػؿ ( فػػي الحػػديث الرػػريؼ  لمػػة   ال تػػاب (كمػػف الم ػػاحبات التػػي رػػاات مػػع  لمػػة 
 .(1)..". لهم أجران رجٌل من أهل الكتاب آمن بنب ه "ثالثةفي  تاب العلـ  كردت في مكضكع كاحد

، فػاليهكد لهػـ التر يب الى   اليهكد كالن ارل (؛ ألنهـ جميعان يؤمنكف بال تػابأطلؽ هذا ك 
 جيؿ (.كالن ارل لهـ   اإلن ، تاب   التكراة (

 :أهل المد نة .ج 
ربػػكؿ  اؿفقػفػي بػػياؽ العلـػ فػي المبػجد  فػي  ػحيح البلػػارم فػي ارػرة مكاضػع كرد هػذا التر يػب

هدل أهدل و ُ  ،هل أهدل الشدام مدن الجحلدةو ُ  ،ُ هُل أهل المد نة من لي الحم لة": ا عم ه وسمم ىصم ا
 .(2  نجد من قرن..."

 ربكؿ  لى ا اليه كبلـ.كالمق كد هنا بَهؿ المدينة: ب اف مدينة ال
 أهل النار: .د 

 :-اليػه ال ػػبلة كالبػػبلـ -، فػػي قكلػػهدة مػػع لفػػظ   أهػؿ ( لفػػظ   النػار (كمػف الم ػػاحبات الػكار 
 .، كهنا المق كد أ حاب النار(3 "، ف ني رأ تكن أكثر أهل النار! تصدقن  " ا معشر النساء

 : أهل البمد -أهل الطائف  .ه 
 (  4 . ". ، قال: لو كنتما من أهل البمدن أهل الطائف: مَ " قال -ـال بلة كالببل-كمنه قكله اليه

أك جػػاءت  ،تػػي أضػػيفت إليهػػافقػػد ا تبػػبت  ػػؿ  لمػػة معنػػى أ ثػػر دقػػة بم ػػاحبتها لل لمػػة األلػػرل ال
     بلحػظ أيضػان أف  لمػةيي حبة اللعكيػة فػي تحديػد الداللػة، ك ، كهذا يثبت الدكر الذم تقـك بػه الم ػاهاتفي  حب

 .(5 للمف ال لمات ذات المعدؿ ال بيرال لمات التي تقبؿ في  حبتها  لمات  ثيرة فهي    أهؿ ( مف
 

                                                           

 . 97، رقـ الحديث  46/ 1 تاب العلـ، باب تعليـ الرجؿ أمته كأهله،   حيح البلارم، (1 
 .52رقـ الحديث  ،57/ 1 تاب العلـ، باب ذ ر العلـ كالفتيا في المبجد،   حيح البلارم، (2 
 3)  ، ، 1/427، ككرد فػي 304، رقػـ الحػديث 99/ 1 حيح البلػارم،  تػاب الحػيض، بػاب تػرؾ الحػائض ال ػـك

، 1845، رقػػػػـ الحػػػػديث 513/ 1، ككرد فػػػػي 1537، 1530، 1929، 1526، 1525، 1524رقػػػػـ الحػػػػديث 
1846 . 

 . 470رقـ الحديث  ،146/ 1م، باب رفع ال كت في المبجد،  حيح البلار  (4 
 . 143الـ اللعة، محمد حبف ابد العزيز، صمدلؿ إلى  (5 
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 (النلاق –المنافق  –المؤمنون  –ن اإل ما(آ ة  .2
تكون لمن ل﴿فال وم ننج ك ببدنك : مة كاألمارة كالعبرة، قاؿ العبل: لفي اللعة تعني يةكاآل
، (3): وضدع عالمدةآ دةك .(2)ر م وأمده آ دة ﴾﴿ وجعمندا ابدن مد: كالمعجػزة، قػاؿ  (1)خملك آ دة ﴾

، كيقػػاؿ بػػميت اآليػػة التنزيػػؿ كمػػف آيػػات القػػرآف العزيػػز ، كاآليػػة مػػفاآليػػة العبلمػػةل قددال ابددن منظددور:
 .(4 كاآلية العبرة ،اجائبهك  ، كآيات ا آية؛ ألنها جمااة مف حركؼ القرآف

 آ ة اال مان:  . أ
 :-اليػه ال ػبلة كالبػبلـ-( في قكؿ الربكؿ  كردت  لمة   آية ( م احبة ل لمة   اإليماف

 .(5)نصار وآ ة النلاق بغض ا نصار" ة اإل مان حب ا  "آ
 كالمق كد مف الحديث ابلمة اإليماف، كابلمة النفاؽ.

 آ ة المنافق: . ب
 : منها ،في بتة مكاضع كردت أيضان م احبة ل لمة المنافؽكهذ  

لا وعدد أخمدف افق ثدالثآ دة المند" :-عم ه الصالة والسالم- رسولال قول لا إلا حددث كدلب، وا  ، وا 
كأف آيػػة  ،أف آيػػة اإليمػػاف بمعنػػى ابلمػػة اإليمػػاف ، كالمق ػػكد مػػف حػػديث النبػػي (6)اؤتمددن خددان"

 النفاؽ بمعنى ابلمة النفاؽ. 
بمعنػى آلػر فهػي  ، لمات متنكاة ك ثيرةؽ أف هذ  ال لمة تقبؿ في  حبتها يبلحظ مما بب

 في  حبتها. يءا التنبؤ بال لمة التي تج عب معهمف ال لمات التي ي

 : (الممات –المح ا  –اللقر  –النار  –القبر  –الدجال  (. فتنة 3
 ،(7)﴾َوَنْبمُدوُكْم ِبالش در  َواْلَخْ دِر ِفْتَندًة  : ﴿-تعالى–  الفتنة ( االلتبار بالنار كاالبتبلء، كمنه قكله 

، (8)﴾َفَ ت ِبُعددوَن َمددا َتَشدداَبَه ِمْنددُه اْبِتَغدداَء اْلِلْتَنددةِ ﴿:-لىتعػػا–كمنػػه قكلػػه  ،كاالبػػتهتارية ،كاإلاجػػاب بالرػػىء

                                                           

 .  92: يكنس (1 
 . 50: المؤمنكف (2 
 . 35ص المعجـ الكبيط، (3 
 . 392 – 1/391، لباف العرب (4 
 . 19، رقـ الحديث 1/20رم، باب ابلمة اإليماف األىن ار،  حيح البلا (5 
، 2682، رقػػـ الحػػديث 2/23، كرد أيضػػان فػػي 33قػػـ الحػػديث ، ر 24/ 1،  ػػحيح البلػػارم، بػػاب ابلمػػة النفػػاؽ (6 

 . 6095، رقـ الحديث 181/ 4، 3784/ 3، 2749يث ، رقـ الحد2/259
 . 35األنبياء:  (7 
 . 7 :آؿ امراف (8 



79 

 

: والضدالل، ومنده قولده، (1)﴾ُلوُقوا ِفْتَنَتُكْم َهَلا ال ِلي ُكنتُْم ِبِه َتْسدَتْعِجُمونَ ﴿ :-تعالى–كمنه قكله العلاب، 
 .(3 الكبكاس :كفتنة ال در، (2)﴾ْ ئاً َوَمْن ُ ِرْد الم ُه ِفْتَنَتُه َفَمْن َتْمِمَك َلُه ِمْن الم ِه شَ ﴿
 فتنة الدجال: . أ

عم ده  - قدال رسدول ا ،ل لمػة الػدجاؿ فػي تبػعة مكاضػع كردت  لمة   فتنة ( م ػاحبة
 فتنددة الدددجال –أو قر بددًا مددن  –لتنددون فددي القبددور : " لقددد أوحددي إلددى  أنكددم تُ -الصددالة والسددالم 

ا كددان  دددعو فددي الصددالة المهددم إنددي  أن رسددول" :عددن عائشددة قالددت كفػػي حػػديث آلػػر ،(4)..".
وأعددول بددك مددن فتنددة المح ددا  ،وأعددول بددك مددن فتنددة المسدد ح الدددجال ،أعددول بددك مددن عددلاب القبددر

 .(5 وأعول بك من الميثم والمغرم" ،والممات
ا  دعو المهدم إندي أعدول  كان رسول" -رضي ا عنه  -عن أبي هر رة  كفي حديث آلػر

  .(6 النار ومن فتنة المح ا ومن فتنة المس ح الدجال"بك من علاب القبر وعلاب 
 سدتع ل فدي  سدمعت رسدول ا قالػت: ل -رضػي ا انهػا-كفي حديث آلػر: اػف اائرػة 

 .(7)صالته منه فتنة الدجال"
ػكى  كادَّاػى ( فهػك داجػؿه جمعهػا دجاجلػةك، ال ػذاب الممػك  الػداايل  الدجاؿ ( ك ، (8 ل   ػذب كمى

 .ة الفتنة  لمتا المحيا كالمماتلمكمف الم احبات ل 

 فتنة المح ا: . ب

، كجهاالتها ،كاتهاهكر ،مما يعرض لئلنباف في مدة حياته مف االقتناف بالدنيا": المحياك 
 .(9 أمر اللاتمة اند المكتل –كالعياذ با  –كأاظمها 

 

                                                           

 . 14الذاريات:  (1 
 . 41المائدة : (2 
 . 673انظر: المعجـ الكبيط، ص (3 
 . 184، رقـ الحديث 1/71 حيح البلارم،  تاب الكضكء، باب مف لـ يتكضَ إال مف العري،  (4 
 . 832، رقـ الحديث 1/234 حيح البلارم،  (5 
 . 1377، رقـ الحديث 1/382 ، حيح البلارم (6 
، رقػػػـ 4/253، ك2823، كرد فػػػي الجػػػزء الثػػػاني، رقػػػـ الحػػػديث 832، رقػػػـ الحػػػديث 1/234 ػػػحيح البلػػػارم،  (7 

، رقػػػػـ 3/311، ك6377، رقػػػػـ الحػػػػديث 4/256، ك6376، رقػػػػـ الحػػػػديث 4/255، ك6368 -6367الحػػػػديث 
 . 4707الحديث 

 . 272ص يط،عجـ الكبالم (8 
 .  3/659 ،،  د.ط(،  د.ت(ؽ فيه الريلاف، محمد ابد الباقي، الم تبة اإلببلميةاللؤلؤ كالمرجاف فيما اتف (9 
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 :ج. فتنة الممات

  كزفإلػػى أنهػػا الػػى ضػػافة باإل ،لقربهػػا ؛تمػػاإلػػى الم ت، كأضػػيفقيػػؿ المػػراد: فتنػػة قبػػؿ المػػكتل 
 .(1 لكالم در ،كالم اف ،كي لحاف للزماف ،(مفعؿ 

، عددول بدك مددن فتندة المسدد ح الدددجالوأ ،المهددم إندي أعددول بدك مددن عددلاب القبدر"كفػي الحػديث 
 .(2 لوأعول بك من فتنة المح ا وفتنة الممات

 : د. فتنة النار واللقر والقبر

القبر ل فتنػة النػار ببػؤاؿ اللزنػة، الػى النار كالفقر ك ل لمة الفتنة  لمة   ذلؾ مف الم احباتك 
 ،كالطعيػػػاف ،كفتنػػة العنػػػي مػػف البطػػر ،، كفتنػػة القبػػػر ببػػؤاؿ من ػػر كن يػػػر مػػع اللػػكؼبػػبيؿ التػػكبيخ

؛ ألنػه الػذم يلػاؼ مػف الفقػر المػدقع: فتنة الفقػرالمراد ب ك رؼ الماؿ في المعا ي، ك ،لتنافر بهكا
 حلػه، كفتنػة المبػي يتػدنس بػه ارضػه، كاػدـ رضػا  بػـ قبػـ ا  عني التذلؿ لػه بمػافتنته  حبد ال

مبح أىك ألنه ي ،بمعنى مفعكؿ فعيؿفهي  يعة ، مبيحان؛ ألف إحدل اينية ممبكحة مىبي ك ، الدجاؿ
 .كاالمتحاف ،، فالفتنة في األ ؿ االلتبار(3 ، بمعنى فااؿاألرض يقطعها في أياـ معلكمة

كبهػػا ت تبػػب المعنػػى  ،فتنػػة ( بمػػا ي ػػاحبها مػػف ال لمػػاتمػػف لػػبلؿ مػػا بػػبؽ تتحػػدد داللػػة   ال
 .كهي مف ال لمات ذات المعدؿ ال بير ،الداللي الجديد

 :)النحر  –ا حزاب  –الخندق  –العقبة  –الزحف  –الق امة  ).  وم4

كالجمػػػع أيػػػاـ ال  ،اليػػػـك معػػػركؼ مقػػػدار  مػػف طلػػػكع الرػػػمس إلػػػى اركبهػػػال :قػػاؿ ابػػػف منظػػػكر
 .(4 لفَداـ لـ يبتعمبل فيه جمع ال ثرة ،كأ له   أيكاـ ( ،ي بر إال الى ذلؾ
، كلهػذا مػف فعػؿ رػيئان لكع الفجر الثاني إلى اركب الرمس  اليكـ ( أكله مف طل: قاؿ الفيكمي

كابتحبػػف  ،؛ ألنػػه فعلػػةه فػػي النهػػار الماضػػياػػركب الرػػمس يقػػكؿ: فعلتػػه أمػػسبالنهػػار كألبػػر بعػػد 
كتَنيػػث الجمػػع  ،كأ ػػله أيػػكاـ ،ـكجمعػػه أيػػا ،كاليػػـك مػػذ ر، عضػػهـ أف يقػػكؿ أمػػس األقػػرب كاألحػػدثب

كالعرب قد تطلؽ اليػـك كتريػد  ،كالتذ ير الى معنى الحيف كالزماف ،: أياـ مبار ة كرريفةأ ثر، فيقاؿ
 .(5 لكالحيف نهاران  اف أك ليبلن  ،الكقت

                                                           

 .3/659 ؽ فيه الريلاف، محمد ابد الباقي، ،اللؤلؤ كالمرجاف فيما اتف(1 
 .832لحديث ، رقـ ا1/234اآلذاف ، باب الدااء قبؿ الببلـ،   تاب  حيح البلارم، (2 
 .  600ص انظر: اللؤلؤ كالمرجاف، (3 
 . 473/  9 ،لباف العرب (4 
 .406ص الم باح المنير، (5 
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دة مػف ، كقػد يعبػر بػه اػف مػبػه اػف كقػت طلػكع الرػمس إلػى اركبهػااليكـ يعبر ل: قاؿ الرااب
 .(1 لالزمف أم مدة  انت

  وم الزحف:  . أ

ػػػػر  الرجػػػػؿ :(الزحػػػػؼ  ،  انبعػػػػاث ال ػػػػبي قبػػػػؿ أف الػػػػدنك مػػػػف العػػػػدك، كأ ػػػػله: انبعػػػػاث مػػػػع حي
ي تدوقتدل الدنلس ال ،والسدحر ،الشدرك بدا" :-اليػه ال ػبلة كالبػبلـ-كمنه قػكؿ الربػكؿ ، (2)يمري

 .(3)ولي  وم الزحف"الت، و وأكل مال ال ت م ،وأكل الربا ،حرم ا إال بالحق

 ا اليػػه ى ػػل كاتفػػاقهـ الػػى محاربػػه النبػػي ،الجتمػػاع القبائػػؿ ؛  يػػكـ األحػػزاب ( بيػػمي بػػهك
 .(4)، كهك يـك اللندؽكالمبلميف ،كبلـ

 : وم النحر . ب

رضػػي ا – اػف ابػػف امػر ، كرد فػػي حػديث النبػػي (5 : أم يػكـ  ػػبلة العيػد يػكـ النحػػر(
 .(6)والنحر ثم  صمي " ،رب قدامة  وم اللطركان تركز الح"  أف النبي -انهما

 ،ثدم خطدب ثدم لبدح ، دوم النحدر كفي حديث آلر اف األبكد اف جندب قاـ ربػكؿ ا 
 .(7)"ا نها ومن لم  لبح فم لبح بسمفقال: من لبح قبل أن  صمي فم لبح أخرى مكا

 : وم الق امة ( ) . ج
أن ال  سدديلني عددن هدددلا : ر دددرةلقددد ظنندددت  ددا أبددا ه" :الربػػكؿ ، كمنػػه قػػكؿالبػػااة :أم
 ، أسددعد الندداس بشددلاعتي  ددوم الق امددةمنددك لمددا رأ ددت مددن حرصددك عمددى الحددد ثحددد أول الحدد ث أ

 دوم   كدون كِمم  كممه المسمم فدي سدب ل ا كل" عن أبي هر رة قال:  كفي حديث آلر، (8).... ".
: ق دل  دا أنػه قػاؿ -انهمػا رضػي ا– لػر اػف أبػي هريػرةآكفي حػديث ، (9)..... "الق امة كه ئتها،
لقدد ظنندت  دا أبدا هر درة أن ال  :قدال رسدول ا ؟أسعد الناس بشلاعتك  وم الق امة رسول ا من

                                                           

 .614ص ،المفردات (1 
 .298ص، رالم باح المني (2 
 .2766، رقـ الحديث 266/ 2، لإف الذيف يَ لكف الربال -تعالى–، باب قكله  تاب الك ايا ، حيح البلارم (3 
 .32/ 3، المرجافؤلؤ ك اللانظر:  (4 
 .3/35 ،البابؽ (5 
 .972، رقـ الحديث 1/271 ، حيح البلارم (6 
 .985، رقـ الحديث 1/374 ، حيح البلارم (7 
 .100، رقـ الحديث 47/ 1،  تاب العلـ، باب  يؼ يقبض العلـ ، حيح البلارم (8 
 .237، رقـ الحديث 1/82 ، حيح البلارم (9 
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س بشدلاعتي ، أسعد النامنك لما رأ ت من حرصك عمى الحد ث سيلني عن هلا الحد ث أحد أول 
 ( 1)": ال إله إال ا خالصًا من قمبه أو من نلسه وم الق امة من قال

ف ك ، أف  لمػػة   يػػـك ( ا تبػػبت معنػػى دالليػػان جديػػدان انػػد م ػػاحبتها لل لمػػات بلحػػظ ممػػا بػػبؽي ا 
 لمػػة يػػـك مػػف ال لمػػات التػػي تتبػـػ داللتهػػا باإلبهػػاـ، ك لمػػا  انػػت ال لمػػة مكالػػة فػػي التن يػػر  انػػت مبهمػػة 

ـ( ال يبػػتطيع أف الداللػػة كتحتػػاج إلػػى  لمػػة م ػػاحبة تزيػػؿ هػػذا اإلبهػػاـ، فػػالفرد انػػدما يبػػمع  لمػػة  يػػك 
فهػػػي مػػػف ال لمػػػات ذات المعػػػدؿ ال بيػػػر، كيبلحػػػظ أف أبػػػماء   يػػػـك  ،يتكقػػػع ال لمػػػة التاليػػػة الػػػكاردة معهػػػا

المرتبطػػػة بػػػاألمكر كيػػػـك القيامػػػة مػػػف الم ػػػطلحات اإلبػػػبلمية  ،القيامػػػة( تعػػػددت فػػػي الحػػػديث الرػػػريؼ
 العيبية.

  :. إ تاء الزكاة5
: ءيالرػػػ ى، ز َّػػػء نمػػػا ينمػػػا كزاد، كالرػػػ :ءيالرػػػ(    أز ػػػىككزاد،  نمػػػا :كذ ػػػا ز ػػػى  ز ػػػى ( ل

 . كأ لحه ،هَّر طك  ،أز ا 
 ،، كفػػي الرػػرع ح ػػة مػػف المػػاؿكال ػػبلح ،ءيك ػػفكة الرػػ ،كالطهػػارة ،اءكالنمػػ ،البر ػػةل :الز ػػاة

 .(2)كنحك  يكجب الررع بذلها للفقراء كنحكهـ برركط لا ةل
ددَداَءَنا﴾ :ؿقػػا ، كفػػي التنزيػػؿأتػػى بػػه إليػػه :ءي  آتػػى ( فبلنػػان الرػػ ََ  ،كأاطػػا  إيػػا ، (3 ﴿َقدداَل ِلَلتَدداظُ آِتَنددا 

 (.5)"كالز اة أداها، (4 التنز ل: ﴿َوآَتى اْلَماَل َعَمى ُحب ِه َلِوي اْلُقْرَبى َواْلَ تَاَمى َواْلَمَساِك َن﴾ كفي
ػا كقػاؿ .(6 لأم: أاطػا  ،كأتػا  إيتػاءن  ،آتػى يػؤاتي إيتػاءن ك ، يتاء اإلاطػاءاإلل :قاؿ ابف منظكر : أيضن

 .(7 لما فيها مف رجاء البر ة، أك لتز ية النفس؛ أم تنميتها بالليرل ؛ميت الز اة بذلؾبي "
 .(8 لاألمكر الدينية كالدنيكيةبذلؾ  ، كيعد-تعالى– النمك الحا ؿ اف بر ة ا أ ؿ الز اةلقاؿ الرااب: 

ربػػكؿ ا  كؿقػػهػػا منل لمػػة   الز ػػاة ( فػػي لمبػػة مكاضػػع،  ة لمػػة   إيتػػاء ( مضػػاف تقػػد كردك 
قددام الصددالة"شددهادة أن ال إلدده اإل ا، وأن محمدددًا رسددول ا :ا اليػػه كبػػلـ ى ػػل وا  تدداء  ،، وا 

 .(9 وصوم رمضان" ،والحج ،الزكاة

                                                           

 .99، رقـ الحديث 1/47 ، حيح البلارم (1 
 . 396معجـ الكبيط، ص (2 
 . 612ال هؼ:  (3 
 . 177البقرة:  (4 
 . 5ص المعجـ الكبيط، (5 
 .73/ 1 ،لباف العرب (6 
 . 73/ 1البابؽ،  (7 
 .  301ص، الم باح المنير، مادة   ز ؾ م ( (8 
 .9، رقـ الحديث 18/ 1حيح البلارم، باب اإليماف،   (9 
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اػػػف طريػػػؽ  تحديػػػد المعنػػػىفػػػي كالػػػذم يبػػػدك للنػػػاظر فػػػي هػػػذا التر يػػػب أف للم ػػػاحبة دكرهػػػا 
( لػـ بلحية هذا التر يب أننا إذا ذ رنا  لمػة   إيتػاءاإلضافة إلى  لمة  الز اة(، كمما يدؿ الى ا ط

 إال بذ ر م احبتها. نتك ؿ إلى الداللة المطلكبة
 :أشراط الساعة .6

 قػػاؿ ابػػف .(1)﴾َفَقددْد َجدداَء َأْشددرَاُطَها: ﴿-تعػػالى –كجمعهػػا   أرػػراط (، قػػاؿ  ،لرػػرط ( العبلمػػة  ا
: الكقػػػػت كالبػػػػااة ،كبػػػػاع ،اتكالجمػػػػع بػػػػاا ،( جػػػػزء مػػػػف أجػػػػزاء الليػػػػؿ كالنهػػػػارالبػػػػااةل  :منظػػػػكر
 .(3 ل، كذلؾ األمر  العبلمة له ؿ ح ـ متعلؽ بَمر يقع لكقكاهل :قاؿ الراابو .(2 الحاضر
جعلكا ألنفبهـ ابلمة  ؛ ألنهـالبااة: ابلماتها، كبيمى الررط، كأرراط العبلمةل :  الررط (ك

 (4 ، كأررط فبلف نفبه للهل ة إذا جعلها المان للهبلؾل.يعرفكف بها
 ،: قال رسول ا إن من أشدراط السداعة أن  رفدع العمدمقالعن أنس " : كفي حديث النبػي

 (.5)"و ظهر الزنا ،و شرب الخمر ،و ثبت الجهل

 ،من أشراط السداعة أن  قدل العمدم : قولا عم ه وسمم " ىسمعت رسول ا صم كفي حديث آلر
 (.6)"ال حتى  كون لخمس ن امرأة الق م الواحدو قل الرج ،وتكثر النساء ،و ظهر الزنا ،و ظهر الجهل

تموا قومدًا، من أشدراط السداعة أن تقدا" :ا عم ه وسمم ىقال رسول ا صم كفي حديث آلر
ن مددن أشددراط السدداعة أن تقدداتموا قومددًا عددراض و  نتعمددون نعددال الشددعر جددوههم كددين وجددوههم ، وا 

 (.7)"المجان المطرقة

( مػة  البػااة( م ػاحبة ل لكردت  لمة  أرراط، ك (8 ا ررط( ابلماتها، كاحده أرراط البااةو
، ف لمػػػة (9)و ظهدددر الجهدددل..." ،رفدددع العمدددم أن  مدددن أشدددراط السددداعةفػػػي بػػػياؽ الحػػػديث الرػػػريؼ ل

 (.لم احبها ل لمة  أرراط أ؛ألذت معنى جديدن (  البااة

                                                           

 . 18: محمد (1 
 .748/ 4لباف العرب،  (2 
 . 379، صمفردات القرآف (3 
، ت (  د. د.ط(،  ،، مؤببػػػة الربػػػالةزهيػػػر بػػػلطاف تحقيػػػؽمجمػػػؿ اللعػػػة، أحمػػػد بػػػف فػػػارس بػػػف ز ريػػػا اللعػػػكم،  (4 

3/525 . 
 .80، رقـ الحديث 1/41 ، حيح البلارم (5 
 .2927، رقـ الحديث 2/308 ، حيح البلارم (6 
، رقـ الحديث 3/210، 3938، رقـ الحديث 3/54 ، كرد أيضان 3329رقـ الحديث  ،2/424 ، حيح البلارم (7 

 .6808، رقـ الحديث 4/367، 5577، رقـ الحديث 4/59، 5231، رقـ الحديث 3/534، 4480
 .  591ص، لؤلؤ كالمرجافال (8 
 ، رقـ الحديث . 367/ 4 حيح البلارم،  تاب الحدكد، باب إثـ الزناة،  (9 
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  :. سدرة المنتهى7

 .(1 ، كبدرة المنتهى رجرة في الجنةلكجمعها ًبدىره  ،ًبٍدرة كاحدته  ،: رجر النًَّبؽ(الس ْدرُ )

 .(2 لاند بدرة المنتهى : العاية كالنهاية، يقاؿ هك بعيد المنتهى(المنتهى)

ثمرهػا  ،بدرة المنتهى هي رجرة نبؽ في البماء البابعة اػف يمػيف العػرشل :قاؿ الزملررم
ب فػي يبػير الرا ػ ه،بػ لها األنهار التي ذ رها في  تاتنبع مف أ ،ككرقها  آذاف الفيكؿ ، قبلؿ هجر

أك االنتهػػػػاء  َنهػػػا فػػػػي منتهػػػى الجنػػػػة  ،المنتهػػػى مكضػػػػع االنتهػػػاءك ، ظلهػػػا بػػػػبعيف اامػػػان ال يقطعهػػػػا
 .(3)كآلرهال

 -ؿ الربػكؿ كردت  لمة   بدرة ( م احبة ل لمة   المنتهى ( فػي الحػديث الرػريؼ فػي قػك 
 .(4 ""حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى :-اليه ال بلة كالببلـ 

بػبؽ يظهػر أف تر يػب  بػدرة المنتهػى( ابػـ أطلقػه الحػديث الرػريؼ الػى م ػاف الػكم مما 
 تدلؿ ضمف مجاالت الـ العيب. التيكهك مف الم طلحات اإلببلمية  ،فكؽ البماء البابعة

 : روح القدس .8
كح ( مػػػػا بػػػػه حيػػػاة الػػػػنفل كركح القػػػػدس  ،، الػػػركح األمػػػػيفالػػػػكحي ،، القػػػػرآفس، يػػػػذ ر كيؤنػػػث  الػػػر 

، بيػمى ركحػان؛ ألنػه ريػح يلػرج كح بالضػـ فػي  ػبلـ العػرب: الػنفخالػر  ": (6 رك قاؿ ابف منظػ .(5)لجبريؿ
، كمنه قكؿ ذم الرمة في نار اقترحها أمر  احبه بالنفخ فيها فقاؿ:  مف الركحن

 "(7 بروحك واجعمه لها ق ته قدراً  فقمت له ارفعها إل ك وأح ها 
 كاجعله لها.  ،أم: أحبها بنفلؾ

 . جبريؿ  القدس الى ال حيح اند المفبريف المق كد بركحك 
 : (8 ركح القدس فيها كجهاف :قاؿ القرطبي

 . بها الركح الطاهرة التي ل ه ا أنها  -
                                                           

 . 423ص لكبيط،المعجـ ا (1 
 . 960ص البابؽ، (2 
 .299 /4، م، م تبة م ر، الفجالة، القاهرة،  د.ط(،  د.ت(يكبؼ الحمادتحقيؽ  ال راؼ، الزملررم، (3 
 كردك ، 349، رقػـ الحػديث 115/ 1باب  يؼ فرضت ال ػلكات فػي اإلبػراء، ،  حيح البلارم،  تاب ال بلة (4 

 .3342، رقـ الحديث 2/429 في
 .  380ص، الكبيط ، مادة   ركح ( المعجـ (5 
 .  288/ 4، لباف العرب (6 
 . 156/ 2ـ ، ـ1997 -هػ 1417، 1ضح ال مد، طكا ديكاف ذم الرمة، تحقيؽ (7 
 .  363/  6 الجامع، القرطبي، (8 
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 .كهك األ ح -اليه الببلـ  -جبريؿ أنه  -
 .(1 ؛ ألنه يَتي بما فيه حياة القلكبلبذلؾ  تبمية جبريؿ كالبر فيل

أم: قكينا  بجبريػؿ، فقػد ألقػى اليػه الػى بػبيؿ الترػبيه  أيدنا  بركح القدس؛ل :كقاؿ األلكبي
طػػػبلؽ ركح  ،، كجبريػػؿ بػػبب الػػركح المعنكيػػة بػػالعلكـث إف الػػركح بػػبب الحيػػاة الجبػػػمانيةمػػف حيػػ كا 

 .(2 لعالقدس اليه رائ
 .ي الداللة الى جبريؿ كقد  ار هذا التر يب م طلحان إببلميان يبتعمؿ ف

، كالضػػـ جعػػؿ ابػػػمان للػػنفس،  لػػػكف ف الػػػريح، أ ػػله مػػسالػػركح ( بػػالفتح مػػػا تلتػػذ بػػه الػػػنف ك
 .(3 بمية النكع بابـ الجنست، فهي  النفس بعض الركح

 

كقػد  ػار هػذا التر يػب م ػطلحان يبػتعمؿ فػي ، س (دي م احبة ل لمة   القي   لمة   ركح(ككردت 
 :(4 ، كقاؿ حباف بف ثابتالداللة الى جبريؿ 

 له كلاءُ  ل َس  قدسِ ال وروحُ   ف نا  اِ  أم نُ وجبر ل ٌ 
 

وال دديس  ،الشددرك بددا :الكبددائر": ككردت  لمػة   الػػركح ( مضػافة ل لمػػة   ا ( فػي قػػكؿ النبػػي 
 ،ج ا كرحمتػهرى   ركح ا ( يطلؽ الى فى  كالى هذا فتر يب. (5)"والقنوط من رحمة ا ،من روح ا
قػػاؿ  .(6 ﴾﴿َوال تَْ َئُسددوا ِمددْن َرْوِح الم ددِه ِإن ددُه ال َ ْ ددَئُس ِمددْن َرْوِح الم ددِه ِإال  اْلَقددْوُم الَكدداِفُرونَ : كمنػػه قكلػػه 
 .(7 كتنفيبهل ،أم ال تقنطكا مف فرجه ل: األلكبي

 : ل مة القدر .9
ااركر: قاؿ ابف  .(8 لالقرآف ال ريـ انزؿ فيه، أي ليلة مبار ة مف رهر رمضاف  ليلة القدر ( ل

كيظهػػر أف أكؿ تبػػميتها بهػػذا  ،دئ فيهػػا نػػزكؿ القػػرآفلليلػػة التػػي ابتيػػ : ابػػـ جعلػػه ا ليلػػة القػػدرل

                                                           

 لػػػديف أحمػػػد بػػػف محمػػػد الهػػػائـ الم ػػػرم، تحقيػػػؽ، فتحػػػي أنػػػكر الػػػدابكلي، داررػػػهاب ا البيػػػاف فػػػي تفبػػػير القػػػرآف، (1 
 ، ص ........ ـ1992، 1، طال حابة للتراث بطنطا، القاهرة

اطيػػػة، دار ال تػػػب ابػػػد البػػػارم  ي، أبػػػك الفضػػػؿ رػػػهاب الػػػديف محمػػػكد األلكبػػػي، تحقيػػػؽاأللكبػػػ ركح المعػػػاني، (2 
 ،  د.ت( ..... .1، طالعلمية ، بيركت، لبناف

 .1/316، حمد الداية، دار الف رعاريؼ، محمد ابد الرؤكؼ المنادم، تحقيؽ مالتكقيؼ الى مهمات الت (3 
 . 75ص، ـ1973حنفي حبنيف، دار المعارؼ، القاهرة،  بيد ديكاف حباف بف ثابت، تحقيؽ (4 
 .452، رقـ الحديث 141/ 1، باب المركر في المبجد، حيح البلارم،  تاب ال بلة (5 
 . 87يكبؼ:  (6 
 .43/ 7ركح المعاني،  (7 
 . 718ص، رى (المعجـ الكبيط، مادة   قىدى  (8 
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كمػا أدراؾ مػا ليلػة كلػذلؾ اقٌػب بقكلػه:  -( 1رإنا أنزلنا  في ليلة القد – االبـ  اف في هذ  اآلية
(2القدر


ر دٍ ، كالقىػبػـ ترػكيقان لمعرفتهػارهػا بهػذا االكبذلؾ ي كف ذ  ،كلـ ت ف معركفة اند المبلميف ،(
 -ة القػػدر كالرػػرؼ انػػد ا الػػذم ارفػػت الليلػػة باإلضػػافة إليػػه هػػك بمعنػػى الرػػرؼ كالفضػػؿ؛ أم ليلػػ

 ،جعلهػػا مظهػران لمػا بػػبؽ بػه المػػهف ،فتلػػؾ ليلػة جعػػؿ ا لهػا رػرفان  ،ممػا أاطاهػػا مػف البر ػة -تعػالى
 .(3 لا اليه كبلـ ىى إلى النبي  لفجعلها مبدأ الكح

 ،فػػػَ ثرهـ الػػػى أنهػػػا فػػػي رػػػهر رمضػػػاف فػػػي العرػػػر األكالػػػر فػػػي أكتارهػػػا ،كالتلفػػػكا فػػػي كقتهػػػا
كلعؿ الػدااي إلػى إلفائهػا أف يحيػي مػف يريػدها الليػالي ال ثيػرة  ،البابعة منها ذهب إلى انها كاأل ثر

 .(4 كيتضااؼ ثكابه ،طلبان لمكافقتها فت ثر ابادته
ليلػػة القػػدر ليلػػة ل: ي مػػا ذ ػػر  العلمػػاء فػػي ذلػػؾ، فقػػاؿرطبػػ، فػػذ ر القأمػػا البػػر فػػي تبػػميتها بػػذلؾ

يقدر فيها مف يراء مػف أمػر  إلػى مثلهػا مػف  -تعالى –كالمعنى ليلة التقدير بميت بذلؾ؛ ألف ا  ،الح ـ
مػػف  ،كرػػرفها ،كقػػدرها ،: بػػميت بػػذلؾ لعظمهػػاالمػػكت كاألجػػؿ كالػػرزؽ كايػػر ، كقيػػؿالبػػنة القابلػػة مػػف أمػػر 

كثكابػػان  ،: بػػميت بػػذلؾ؛ ألف للطااػػات فيهػػا قػػدران اظيمػػان ر؛ أم رػػرؼ كمنزلػػة، كقيػػؿقػػدٍ لفػػبلف  :قػػكلهـذلػػؾ 
 .(5 لجزيبلن 

؛ ألنػه رليلػة قػدر بػالتن ي كلـ يقػؿ ،جنستعريؼ ال ) القدر (كالتعريؼ في " :قاؿ ابف ااركر
بػالبلـ مػع ؿ هذا المر ب بمنزلة العلـ لتلؾ الليلة  العلـ بالعلبة؛ ألف تعريؼ المضػاؼ إليػه عٍ ق د جى 

 .(6 ل تعريؼ المضاؼ باإلضافة
 قػكؿ الربػكؿمنهػا ، كرد ذ ر هذا الم طلح في الحديث الرػريؼ فػي أربعػة ارػر مكضػعان ك 

 :" (7)"القدر في العشر ا واخر من رمضانتحروا ل مة. 
ا عم ده  صدمىقدال: قدال رسدول ا  -رضي ا عنه-عن أبي هر رة  كفي حديث آلر،

 ،من قام ل مدة القددر إ مانداً و ، احتسابًا َلر له ما تقدم من لنبهو  ،ضان إ ماناً من صام رم" :وسمم
  .(8  "احتسابًا َلر له ما تقدم من لنبهو 

                                                           

 .1( القدر: (1
 .2القدر:  (2 
 .334/ 3، ـ1997التحرير كالتنكير، طاهر بف ااركر، دار بحنكف للنرر كالتكزيع، تكنس،  (3 
 . 616/ 4ال راؼ،  (4 
 . 130/ 2، الجامع (5 
 .457/ 3 التحرير كالتنكير، (6 
 .49، رقـ الحديث 1/39  حيح البلارم،  تاب فضؿ ليلة القدر، باب تحرم ليلة القدر، (7 
، 2023، 2022، 2021، 35،2015،2016،2017،2020، 2014، حػػديث رقػػـ 2/27 ػػحيح البلػػارم،  (8 

2036 ،4470 ،6049 ،6991. 
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 :ملاتح الغ ب .10
  العيػػػب ( لػػػبلؼ ك بلؼ رػػػهد كحضػػػر،، لػػػايبكبػػػة كايابػػػان ك ة بػػػايبػػػان كاي ب ( اػػػاب  العيػػػل
: ت لػـ كيقػاؿ ،قلػكب أـ ايػر مح ػؿ ؿ ما اػاب اػف اإلنبػاف بػكاء أ ػاف مح ػبلن فػي الك ، الرهادة

 .(1 لكجمعها   ايكب ( ،: مف مكضع ال أرا كبمعت  كتان مف كراء العيب ،مف ظهر العيب
 .(2)َوِعْنَدُظ َمَلاِتُح اْلَغْ ِب﴾ ﴿كفي التنزيؿ  ،كمفاتح ،كجمعها مفاتيح ،ح ( آلة الفتحت  مفا

 -، منػه قػكؿ الربػكؿ عػة مكاضػعل لمة   العيػب ( فػي أرب قد كردت  لمة   مفاتح ( م احبةك 
وال  ،ملاتح الغ ب خمس ال  عممهدا إال ا ال  عمدم أحدد مدا  كدون فدي َدد" :-اليه ال بلة كالببلـ

، مدوتوما تدري نلس بديي أرض ت ،وال  عمم نلس مالا تكسب َداً  ، عمم أحد ما  كون في ا رحام
 .(3)"وما  دري أحد متى  جيء المطر
ف ف هذ  الداللة  ك ما هك ظاهر ،ح العيب ( يطلؽ الى األمكر العيبيةكالى ذلؾ فتر يب   مفات
 مما يدؿ الى دكر الم احبة هنا في الك كؿ إلى المعنى المراد. ،متح لة مف مجمكع اللفظيف

 ):السنام –الجنائز  (موضع  .11

 .(4 لائزكجمعها جن ،كالميت، كهما مع المريعيف النعش نازةالجً ك ، ًجنزة جنز الميت (الجنائزل 

كمػػف  ػػؿ رػػيء أاػػبل ، كمػػف  عيػػر كالناقػػة،ؿ مػػف الرػػحـ محدبػػة الػػى ظهػػر البتػػ  (البػػناـل 
 ل.كجمعها أبنمة ،  كرك تهالك  بناـ الرجؿ األرض كبطها، كمف القكـ رريفهـ، كيقاؿ:

 موضع الجنائز:  . أ

  مكضػػع الجنػػائز ( فػػي كالبػػناـ (،  –ككردت  لمػػة   مكضػػع ( مضػػافة ل لمػػة   الجنػػائز 
 .(5).". قر بًا من موضع الجنائز " فرجماً : -اليه ال بلة كالببلـ  - ؿلربك قكؿ ا

 : موضع السنام . ب

 .(6 ال  شق من الجالل إال موضع السنام "" :-اليه الببلـ  -في قكله كردت هذ  الم احبة 
                                                           

 .667ص المعجـ الكبيط، (1 
 .59: األنعاـ (2 
رد ، ك 139يث ، رقـ الحد289/ 1، ال يدرم متى يجيء المطر إال ا، باب  حيح البلارم،  تاب االبتبقاء (3 

 . 7379، رقـ الحديث 4/533، 4697، رقـ الحديث 3/305، 4627، رقـ الحديث 3/269أيضان 
 .140ص، المعجـ الكبيط، مادة   ج ف ز ( (4 
 /3،ك كرد أيضػػػان فػػػي1329، رقػػػـ الحػػػديث 368/ 1 ػػػحيح البلػػػارم، بػػػاب ال ػػػبلة الػػػى الجنػػػائز بالم ػػػلى،  (5 

4556 . 
 .1707، رقـ الحديث 475/ 1ج،  حيح البلارم،  تاب الح (6 
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لمعنػػى   البػػناـ ( تحػػدد اك، انػػدما أضػػيفت ل لمػػة   الجنػػائز (ك  ،ة  مكضػػع ( مبهمػػ لمػػةف 
 . كهي مف ال لمات ذات المعدؿ ال بير ،ببت داللة جديدةتالمراد كا 

نصددرة  –إبددرار القسددم  –م رد السددال –تشددم ت العدداطس –ع ددادة المددر ض  –إجابددة الددداعي . 12
 .المظموم

i. كايرها ،إلى كليمة :إجابة الداعي . 

قلبػػت الػػكاك يػػاء ، فةاػػكاد :م ػػدر مضػػاؼ إلػػى مفعكلػػه، كاأل ػػؿ فػػي ايػػادة :ع ددادة المددر ض .ب 
إمػػا  ،ء بعػػد االن ػػراؼ انػػهيرجػػكع إلػػى الرػػال أم ،مػػف مػػادة العػػكدكهػػك ، ار مػػا قبلهػػاالن بػػ
  .أك بالعـز ،أك بالقكؿ ،بالذات

 .له: يرحمؾ ا بَف يقكؿ تشم ت العاطس: .ج 

 .: انترار  كظهكر إنشاء السالم .د 

إبػرار ، أك بمقتضػى يمينػه أف يفي اإلنبػاف المراد به، ك ـكالمعنى إبرار يميف القب :إبرار القسم .ق 
 .قبـ اير  بَف ال يحنثه

 .(1 لك فه اف الظلـ ،المان أك ذمي  ه بكاء  اف مبتإااث :نصرة المظموم .ك 

"أمرنا الرسول  -اليه ال بلة كالببلـ  -كقد كردت تلؾ الترا يب مجمكاة في حديث النبي 
جابدة الدداعيو ، ، وع ادة المدر ضمرنا باتباع الجنائزأ، بسبع ونهانا عن سبع لمظمدوم، ا ةنصدر و ، ا 

برار القسم، و   .(2)"..... تشم ت العاطسو ، رد السالمو ا 
 : . قرع نعالهم13

ء ي، رقػة كقػرع المبػضػربه، يقػاؿ: ضػرب البػاب ءيالرػ عقىػرى لكرد في المعجػـ الكبػيط  قرع( 
 .(3 ل، ضربها لنفاد مائها ا كبالمقراة، كقرع الدلك البئربالع

  .لالحذاءأم: ، معها   نعاؿ (كج ،ؿنعنعؿ فبلنان نعبلن ألببه الل( ـنعاله 

                                                           

 .37ص، يما اتفؽ الي الريلاف، كضعه محمد فؤاد ابد الباقياللؤلؤ كالمرجاف ف (1 
، 2445، 1240، 1239، رقػـ الحػػديث 1/345 ػحيح البلػارم،  تػاب الجنػائز، بػاب األمػر باتبػاع الجنػائز،  (2 

5175 ،5863 ،6235 ،6222. 
 . 728ص، المعجـ الكبيط (3 
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 ، يقػاؿ ألحػدهما المن ػرأتػا  مل ػاف  ػكت لفقهػا بػاألرض، إذا ان ػرفكا أم  قػرع نعػالهـ ( ل
ك بلهمػػا ضػػد المعػػركؼ،  ،أن ػػر، كالمن ػػر: مفعػػؿ مػػف كلآللػػر الن يػػر، الن يػػر فعيػػؿ بمعنػػى مفعػػكؿ

كلـ يرى  كرة مثؿ  كرتهمال ،؛ ألف الميت لـ يعرفهماكبميا
 1). 

كردت فػي الحػديث ك  ، ـ ( فَلذت المعنى الػداللي الجديػد لمة   نعالهإلى  لمة   قرع (  تأضيف
 .(2)حتى إنه ل سمع قرع نعالهم"" -اليه ال بلة كالببلـ -في قكؿ الربكؿ  كاحد الرريؼ في مكضكع

تى لكقد قامت الم احبة بدكر فعػاؿ فػي ت ػكيف هػذا الم ػطلح؛ ألف المعنػى  هػذا التر يػب ال يتَػ
 بمجمكع ال لمتيف. إال
 شرائع اإلسالم: . 14

، كفي كالطريقة ،كاألح اـ ،د  مف العقائدكرد في المعجـ الكبيط   الرريعة ( ما رراه ا لعبا
 رم كفػي  تػاب الفػركؽ ألبػي هػبلؿ العبػ، (3)ُثم  َجَعْمَناَك َعَمى َشِر َعٍة ِمْن اَ ْمِر َفات ِبْعَها﴾ ﴿ التنزيػؿ

، كقيػػؿ الرػػارع اةي الطريػػؽ إلػػى المػػاء رػػريعة كمرػػرَّ ، كمػػف ثػػـ بيػػمءيهػػا  ػػؿ رػػنمالطريقػػة المػػَلكذ ل
 .(4)ل ثرة األلذ فيه ل

 . (5 ل، االئتمار بالتزاـ العكديةاللتزاـ في العبكدية بنببة الفعؿا :كالرريعة اند القكـل
      -البػػبلـ الربػػكؿ اليػه ال ػػبلة ك  -منػه قػػكؿ  ،فػي  ػػحيح البلػػارم فػي ثبلثػػة مكاضػػع كردتك 

 .(6)" فيخبروظ رسول ا شرائع االسالم.... " 
 هذا البياؽ، كاالبتفادة منها في ابتنباط األح اـ الرراية.في تحديد الداللة  كأفادت الم احبة

 :. ع ن الربا15
بػػػكان، نمػػػا كزادي( الرػػػط   الربػػػاالمعجػػػـ الكبػػػيفػػػي كرد  ﴿َوتَدددَرى اَ ْرَض  ، كفػػػي التنزيػػػؿء ربػػػكان كري
ات، نبػػحػػت لمػػا يػػداللها مػػف المػػاء كالكزادت كانف ،(7)َلا َأنَزْلَنددا َعَمْ َهددا اْلَمدداَء اْهتَددز ْت َوَرَبددْت﴾َهاِمددَدًة َفدد ِ 

 .(8 كارتفع ،ابلك ، زاد (:ربا الماؿ  يقاؿ
 

                                                           

 .51/ 3ؤ كالمرجاف، اللؤل (1 
 . 1374رقـ الحديث  1/381، يت يبمع لفؽ النعاؿباب الم  حيح البلارم، (2 
 . 18الجاثية:  (3 
 . 216ص، ـ1979، 3الفركؽ في اللعة، أبك هبلؿ العب رم، دار اآلفاؽ الجديدة، بيركت، ط (4 
 . 132ص تعريفات الجرجاني، (5 
، باب كجك  (6   . 1893-1892 -1891، رقـ الحديث 5/ 2ب  ـك رمضاف،  حيح البلارم،  تاب ال ـك
 . 5: الحج (7 
 .326ص، المعجـ الكبيط (8 
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 . (1) "، ع ن الربا...ع ن الربا" -اليه ال بلة كالببلـ  -كرد تر يب   ايف الربا ( في حديث النبي مرة كاحدة 
َوَأَسددْمَنا َلددُه  ﴿: ، مثػؿ قكلػػه تعػالىبػػبيؿ المجػازربػا ( جمػػع بػيف هػاتيف اللفظتػػيف الػى   اػيف ال
 .(3)﴿ َلَتَرْوَنَها َعْ َن اْلَ ِق ِن﴾ :وقوله ،(2)َعْ َن اْلِقْطِر﴾

 كالبر في تحديد اإلضافة تل يص المعنى.
 : عقوق ا مهات .16

ػ اف تػرؾ اإلحبػك  ،كا ػا  ،ابػتلؼ بػه :معقػة كاقكقػان  ،اؽَّ ( ل أبػا  اق ػكرد في المعجـػ الكبػيط   اى
ًمه قطعها ، كلػص األمهػات بالػذ ر؛ ألف بػرىهيفَّ ـ اقكؽ اآلبػاءكلذا حرَّ ل .(4)لإليه، فهك ااؽه كاىؽ  كاقكؽ رحى

 .(5 لتعظيـ مكقعهل ؛إظهاران  ريء، فهك مف تل يص الكالحنك؛ لضعفهف ،في اللطؼ اآلباءـ الى بر مقد
 ،فػػي بػػتة مكاضػػع حػػديث النبػػي بة ل لمػػة   األمهػػات ( فػػي بػػياؽ كردت  لمػػة   اقػػكؽ ( م ػػاح

 .(6)"... ووأد البنات ، كم عقوق ا مهاتإن ا حر م عم": -اليه ال بلة كالببلـ - قكلهكمنه 
 :وأد البنات .17

، كفػي مػكءكدةك  ،، ككئيػدةهػي كئيػددفنها حيػة، فهػك كائػد ك  :  كأد( الرجؿ ابنته   يئدها ( كأدان 
َلا اْلَمدددْوُءوَدُة ُسدددِئَمتْ  ﴿ التنزيػػػؿ دفػػػف البنػػػات أحيػػػاء حػػػيف ، أم: (8 ،  ػػػاف ذلػػػؾ فػػػي الجاهليػػػة (7 ﴾ َواِ 
 . (9 لجاهلية يفعلكف ذلؾ  راهية العار، ك اف أهؿ ايكلدف

انػػدما أضػػيفت ل لمػػة   األمهػػات ( تحػػددت ك ، ممػػا بػػبؽ أٌف  لمػػة   اقػػكؽ ( مبهمػػةنبلحػػظ 
 .ات ( فَلذت معنى دالليان جديدان تها   البند ( أضيفت لم احبك ذلؾ   كأ ،الداللة

 
 
 

                                                           

 .2313، رقـ الحديث 119/ 2،  حيح البلارم،  تاب الك الة، باب الك الة في الكقؼ (1 
 . 12: ببَ (2 
 . 6الت اثر: (3 
 . 616 المعجـ الكبيط، (4 
 .  30/ 2اللؤلؤ كالمرجاف،  (5 
، ككرد فػي 2408، رقـ الحػديث 146/  2حيح البلارم،  تاب الحكاالت، باب ما ينهي اف إضااة الماؿ،   (6 

، رقػػػػػػـ الحػػػػػػديث 4/507، 6473، رقػػػػػػـ الحػػػػػػديث 4/281، 5977 -5976 -5975، رقػػػػػػـ الحػػػػػػديث 4/153
7292 . 

 .  8 الت كير: (7 
 .  1006ص، المعجـ الكبيط (8 
 .30/ 2، انظر: اللؤلؤ كالمرجاف (9 
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 :(المرأة –رجل )ال . شهادة18 
كأف يقػر بمػا الػـ، كمجمػكع مػا يػدرؾ  ،لف يلبر بمػا رأ  الرهادة ( أ(1 كرد في المعجـ الكبيط

، كاػػالـ الرػػهادة: هػػي أقػػاؿ الرػػهكد أمػػاـ جهػػة قضػػائيةك  ،  الرػػهادة (: البينػػة فػػي القضػػاء، كبػػالحس
 .(2 ﴿َوَسُتَردُّوَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْ ِب َوالش َهاَدِة﴾ :كمنه قكله  ،ف الظاهرة مقابؿ العيبةاالـ األ كا

، فبل رهادة إال بلبرة كانى انى في أمر كدللته ممف  يءرؤية لبرة باطف الرل  الرهادة (:  
 .(3 ل، في كف ميزاف ادؿفي نفبه، بَف ال يحيف الى اير  ممف له ااتداؿ

كيقػػاؿ للحضػػكر  ،أك الب ػػيرة ،، إمػػا بالب ػػرلرػػهادة  رػػهكد الحضػػكر مػػع المرػػاهدةهـ اقػػاؿ بعضػػل
عيػر  الػى ايػر ، كاإللبػارات بحػؽ ل يكهي إلبار اف اياف بلفظ: أرهد في مجلس القاض .(4 لمنفردان 
 :ثبلثة
 .كهك الرهادة ،بحؽ العير الى اآللرإما  -
 .كهك الداكل ،أك بحؽو للملبر الى اآللر -
  .إلقرار(أك ا به   ا -

 (رػهدت دة ب ػر أك ب ػيرة، كقػكؿ  ػادر اػف الػـو ح ػؿ بمرػاه الرػهادةل :كقاؿ الرااػب
 :كال ي فػي مػف الرػاهد أف يقػكؿ ،هادةتقػاـ الرػ ة: أحدهما جػارو مجػرل العلػـ كبلفظػقاؿ الى ضربيفت

 .(5 : أرهد با أنه  ذالأالـ، الثاني: يجرم مجرل القبـ، فتقكؿ
﴿َوَلدْم : ، نحػكرار، كاػف اإلقػ(6 ﴿َوَشِهَد َشاِهٌد ِمدْن َأْهِمَهدا﴾: نحػك كيعبر بالرهادة اف الح ـ

 .(7)َ ُكْن َلُهْم ُشَهَداُء ِإال  َأنُلُسُهْم﴾
مرة كاحدة  ،   الرجؿ ( في قكؿ الربكؿ لرهادة م احبة ل لمتي   المرأة (ككردت  لمة ا

 .(8)"هادة المرأة مثل نصف شهادة الرجلأل س ش"قكله:  كمنه
 
 
 

                                                           

 .497صالمعجـ الكبيط ،  (1 
 .  105 :التكبة (2 
 . 392ص المفردات، (3 
  .392البابؽ: ص (4 
 .439تعريفات الجرجاني، ص (5 
 . 16: يكبؼ (6 
 .6النكر:  (7 
 .2658، رقـ الحديث 221/ 2 حيح البلارم،  تاب الرهادات، باب رهادة النباء،  (8 
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 . دعوة المظموم:19
هػك  :يقػاؿ ،الػداكةك  ،دااءن، كداكلك داكةن، ك داكان،  يءمعجـ الكبيط   داا ( الركرد في ال
، يبػدأ  ، كلبنػي فػبلف الػداكة الػى ايػرهـبيني كبينه قدري ما بيني كبيف الذم أداػك  ؛مني داكة الرجؿ
 .(1 ؛ أللذ العطاءبهـ في الدااء

    ،   ظلػػػػػـ ( ظلمػػػػػان  مكضػػػػػعه،فػػػػػي ايػػػػػر  يء، ككضػػػػػع الرػػػػػدظلػػػػػـ ( ظلمػػػػػان: جػػػػػار كجػػػػػاكز فػػػػػي الحػػػػػ  ل
 . (2 لكهك مظلكـ ،كظبلـ ،، فهك ظالـكجمعها   مظالـ ( ،: الظبلمةالمظلمةك 

كضػػػع  :، كقيػػػؿالت ػػػرؼ فػػػي ملػػػؾ العيػػػر مجػػػاكز الحػػػدل :كفػػػي الم ػػػباح المنيػػػر   الظلػػػـ (
الحػػؽ الػػذم يجػػرم  ، كيقػػاؿ فػػي مجػػاكزةأك اػػدكؿ اػػف زمنػػه ،أك زيػػادة ،بػػنقصو  ء بعيػػر مجلبػػهيالرػػ
يبػتعمؿ فػي الػذنب ال ػعير كال بيػر، فقيػؿ  ، لػذؾجرل نقطة الدائرة، كفيما يقؿ كي ثػر مػف التجػاكزم

ف  اف رقاؽ بيف الظلميفآلدـ في تعدية المظالـ  .(3) ل، كفي إبليس كا 
كمنػػه  ،مػػرة كاحػػدة كردت  لمػػة   داػػكة ( م ػػاحبة ل لمػػة   المظلػػـك ( فػػي قػػكؿ الربػػكؿ 

 .(4 .. ". اتِق دعوة المظموم" -اليه ال بلة كالببلـ  - حديث النبي
كهػذا بػدكر   ،  داكة المظلكـ ( تر يب ا تبب معنى جديدان انػد إضػافة   داػكة ( للمظلػكـو

 .جديدة إببلمية يقدـ م طلحات
 : . جوامع الكمم20

 ،اظيمػػة: كقىػٍدره جػامع ه،ك ثػرت معاينػ ،لفاظػهت أ   ػبلـ جػامع ( قلٌػػلكرد فػي المعجػـ الكبػيط 
  .(5 له لطر يجتمع ألجله الناس :أمر جامعك ، كجمعها جكامع ،لت أكؿ ما تحمؿكأثاث جامع حم

َلا َكاُنوا َمَعُه َعَمى َأْمٍر َجاِمٍع َلْم َ ْلَهُبوا﴾: كفي التنزيؿ كرد  تابه العزيز قكله  .(6)﴿َواِ 
 -الربػػكؿ ث منػػه قػػكؿ ، فػػي الحػػديمضػػافة ل لمػػة   ال لػـػ ( فػػي مكضػػعيففقػػد كرد  لمػػة   جكامػػع ( 

 .(7). "..لرعب، وأت ت بملات ح خزائن ا رضصرت باعثت بجوامع الكمم ونُ بُ " قاؿ: -اليه ال بلة كالببلـ
 
 
 

                                                           

 .  287 – 286ص، المعجـ الكبيط، مادة   داا ( (1 
 .  577، البابؽ، مادة   ظلـ ( (2 
 .  470ص، المفردات (3 
 .2448، رقـ الحديث 160/ 2، االتقاء كالحذر مف داكة المظلـك ،  باب حيح البلارم،  تاب المظالـ (4 
 . 135ص المعجـ الكبيط، (5 
 .62: النكر (6 
 .122، رقـ الحديث 2/323الراب،  حيح البلارم،  تاب الجهاد كالبير، باب قكؿ النبي نضرت ب (7 
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 : . جنة اللردوس21
 ،دار النعػيـ فػي اآللػرةك ، كالببتاف ،كالرجر ،ؿلحديقة ذات النالبيط   جنة ( لك في المعجـ ال
 . (1 لكجمعها   جناف (
ت ثػر الم ػاف ك ، ما ي كف فػي الببػاتيف، مػذ ر كقػد يؤنػث الببتاف الجامع ل ؿفهك لس ( أما   الفردك 

 ، كقيػػػؿ إنهػػػا  ،كتجمػػػع الػػػى   فػػػراديس ( ،ابػػـػ جنػػػة مػػػف جنػػػات اآللػػػرةك ، الػػػكادم الل ػػػيبك فيػػػه ال ػػػرـك
 .(2 لمعربة

نه في جنة اللردوس... "مرة كاحدة  كرد في قكؿ الربكؿ ك   .(3)"وا 
 

 : . خمة اإلسالم22
، للػػػة تػػػي تلللػػػت القلػػػكب لبللػػػه؛ أم باطنػػػهكالمحبػػػة ال ،  للػػػة ( ال ػػػداقةلفػػػي المعجػػػـ  كرد

 . (4 لبلؿ (كجمعها   لً  ،كللة الرجؿ   زكجته ( ،اإلنباف أهؿ مكدته
، إبػػػػػػراهيـ لليػػػػػػؿ ا ، كلهػػػػػػذا قيػػػػػؿ: االلت ػػػػػػاص بػػػػػالت ريـ  الللػػػػػػة (لكفػػػػػي الفػػػػػػركؽ اللعكيػػػػػة 
 .(5 ،يـ لهكفيها ت ر  ،اللت اص ا إيا  بالربالة

 أك ألنها تلللها فتػؤثر فيهػا تػَثير ،؛ ألنها تللؿ النفس؛ أم: تتكبطه   الللة ( بالضـ المكدةل
 .(6)"السهم في الرم ة

 ككرد فػي قػكؿ النبػي  ،أضيفت  لمة   للة ( إلى  لمة   اإلببلـ ( فا تببت معنػىن جديػدان ك 
 .(7 إال خمة اإلسالم ""، حيث قاؿ: مرة كاحدة

 كهك ملمح داللي جديد. ،لة اإلببلـ( م طلح إببلميفتر يب  ل
  

                                                           

 . 140ص المعجـ الكبيط، (1 
 .680ص البابؽ، (2 
 . 3982، رقـ الحديث 3/65 حيح البلارم،  تاب المعازم، باب فضؿ مف رهد بدر،  (3 
 . 253ص المعجـ الكبيط، (4 
 . 278ص، فركؽ اللعكيةال (5 
 .311/ 2، لباف العرب (6 
ككرد في ، 3888، رقـ الحديث 3/36، 4716، رقـ الحديث 3/317األن ار، ،  تاب مناقب  حيح البلارم (7 

 . 6613 -4/315في 
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 . شجرة الزقوم: 23
، كفػػي ، ثمرهػػا طعػػاـ أهػػؿ النػػارالرائحػػة كرد فػػي المعجػػـ الكبػػيط   الزقػػـك ( رػػجرة مػػرة  ريهػػة

 .(2  ؿ طعاـ ثقيؿ، (1 َطَعاُم اَ ِث ِم﴾ ،ِإن  َشَجَرَة الز قُّومِ التنزيؿ ﴿
 ؛ابػػتعير   زقػػـ ( فػػبلف كتػػزقـمنػػه ك  ،اػػف طعػػاـ أهػػؿ النػػاركفػػي المفػػردات   الزقػػـك ( ابػػارة 

 .(3 ابتلع ريئان  ريهان 
 - كمنػه قػكؿ الربػكؿ ،كاضػعمكردت  لمة   رػجرة ( م ػاحبة ل لمػة   الزقػـك ( فػي ثبلثػة 

 .(4).. قال هي شجرة الزقوم". " -اليه ال بلة كالببلـ 

 المعطوف عم هو عطوف في صح ح البخاري ب ن الم المطمب الثاني: دراسة المصاحبة
أرار د. محمد حبف ابد ، ك ة المعطكؼ كالمعطكؼ اليهمف  كر الم احبة اللعكية  كر 

 : ، كهمايز إلى أف هذ  ال كرة ترمؿ نكايفالعز 
 الع كس. 
 .المت امبلت 
بالتيػػار مجمكاػػػة مػػف نمػػػاذج األحاديػػث النبكيػػػة التػػي تمثػػػؿ هػػذا الػػػنمط  قامػػت الباحثػػػة كقػػد

 قد شمل التراك ب اآلت ة:ول )العكوس(، و فيما النوع ا  . العطفي
البػماء كاألرض، الجػف كاإلنػس، أمكت كأحيا، ب رة كارية، البػر كالفػاجر، البليػؿ كالمنفػؽ، 

 .العبد كالحر، العدكة كالركحة، الليؿ كالنهار، رقي كبعيدالرمس كالقمر، 
 :أموت وأح ا .1

 ىٌ يػػكالناقػػة ح ،اؿ مكارػػيهـنت حػػبػػكح ،  أحيػػا ( القػػكـ: أل ػػبكال 5كرد فػػي المعجػػـ الكبػػيط
 ال ي اد يمكت لها كلد، كا فبلنان جعله حيان، كاألرض ألرج فيها النبات. ةحي كمحييكلدها، فهي مي 
 ."(6)﴾َفُسْقَناُظ ِإَلى َبَمٍد َم  ٍت َفَيْحَ ْ َنا ِبِه اَ ْرَض َبْعَد َمْوِتَهاكفي التنزيؿ ﴿

                                                           

 .43: الدلاف (1 
 . 396ص، المعجـ الكبيط (2 
 . 312ص المفردات، (3 
 .27/ 3 حيح البلارم،  تاب مناقب األن ار،  (4 
 . 213( المعجـ الكبيط، ص5 
 . 9فاطر:  (6 
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بػ نت  ؛كالريء همد كبػ ف، يقػاؿ: ماتػت الػريح ،فارقته الحياة :مات الحي مكتان ل، 1 أمكت(
مدن كدان م تدًا  أو ﴿ضػد الحيػاة، كيلػؽ المػكت كيػراد بػه: مػا يقابػؿ العقػؿ اإليمػاف،  المكتك كهمدت، 

 ."(2)﴾ الناسفيح  ناظ وجعمنا له نورًا  مشي به في 
أحيػػا( مػػف ضػػمف الع ػػكس مػػرة كفػػي الحػػديث الرػػريؼ كردت ال لمػػة  أمػػكت( مبلزمػػة ل لمػػة  

 .(3 ""باسمك أموت وأح ا :ا اليه كبلـ ىقكله  لفي  ،دةكاح

لبيػػاف قػػدرة ا  ؛طريػػؽ الػػنمط الفعلػػي فػػي  ػػيعة الفعػػؿ لػػىكردت الم ػػاحبة بػػيف اللفظيػػنف ا
 حياء كالبعث.في اإل 

 :بكرة وعش ة .2
 كفػػي، (5 لالعػػدكة الب ػرةل كقػاؿ ابػػف منظػػكر: .(4 الب ػرة هػػي أكؿ النهػػارلقػػاؿ الرااػػب: ل الب ػرة(، 
 .(6 لـ العد  له ب رة كبا ران ك   الب رة (: أكؿ النهار إلى طلكع الرمس، كالعامة يبمكف يلالمعجـ الكبيط 

 . (7 لكالجمع ارايا ،العرية، العيري  ل ارية(: 

أنػػػه يقػػػاؿ:  ػػػبلة العػػػداة  لمػػػف ب ػػػر يب ػػػر ب ػػػكران، أال تػػػر  ةفعلػػػ الب ػػػرة( لكفػػػي الفػػػركؽ اللعكيػػػة 
نمػا يقػاؿ جػاء فػي  ب ػرة(  مػا تقػكؿ  ،لكقتكالظهر كالع ر، فتضاؼ إلى ا كال يقػاؿ  ػبلة الب ػرة، كا 

 .(8 لفي  ادكة (

اليػػػه  -كفػػػي الحػػػديث الرػػػريؼ كرد التر يػػػب: ب ػػػرة كارػػػية، فػػػي أربعػػػة مكاضػػػع، كمنػػػه قكلػػػه
 .(9 " لم  مر عم نا  وٌم إال  يت نا ف ه رسول ا طرفي النهار، بكرة وعش ة" -ال بلة كالببلـ 

ر االرتباط فػي االبػتعماؿ بػيف اللفظػيف فػي الحػديث الرػريؼ كهػذ  الم ػاحبة كمما ببؽ يظه
 لها أثرها في ا تباب التر يب ملمح  الدكاـ كاالبتيعاب لجميع األكقات(.

                                                           

 .891المعجـ الكبيط، ص ((1
 . 122ألنعاـ: ا (2 
 . 6312، رقـ الحديث 239/ 4 حيح البلارم،  تاب الداكات، باب ما يقكؿ إذا ناـ،  (3 
 .  68المفردات، ص (4 
 . 481/ 1، لباف العرب (5 
 . 67ص المعجـ الكبيط، (6 
 .603ص ،المعجـ الكبيط (7 
 .  265ص ،الفركؽ اللعكية (8 
، رقػـ الحػديث 147/ 1ريؽ مف اير ضرر بالناس،  تػاب ال ػبلة، ي ف في الطباب المبجد   حيح البلارم، (9 

 .3904، 2297، ككرد أيضان 3245، رقـ الحديث 2/404، كفي حديث آلر ليبجكف ا ب رة كاريةل، 476
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 البر واللاجر: .3
، كفبلف  لح، ضد الفجل البر(  رة( ،كهك  بار( ،كجمعها أبرار ،ر، فهك بىر  ك بىرَّ  .(1 لكجمعها  بىرى

كفػي  ،كفجػرة ،كجمعهػا فجػار ،الفػاجر( ايػر الم تػرث، يقػاؿ: يمػيف فػاجرة  اذبػةالفابؽ هػك  لك
  .(4)"(3)﴾أولئك هم الكلرة اللجرة﴿، (2)﴾إن اللجار للي جح م﴿التنزيؿ 

كبػػر  ،أيضػػان ي ػػف بلػػيف ال ػػبلـ ( بػػعة الفضػػؿ المق ػػكد إليػػه، كالبػػر البػػرلكفػػي الفػػركؽ اللعكيػػة 
 .(5 لكالد  إذا لقيه بجميؿ القكؿ كالفعؿ

فػي  ػحيح البلػارم فػي مكضػع كاحػد   كالفػاجر(، فقػد كردت التر يػب  البػر مف الع كس أيضػان 
 .(6)""ف نه  كممهن البر واللاجر :ا اليه كبلـ ىقكله  لفي 

 :البخ ل والمتصدق .4
أنفقػػػه، يقػػػاؿ  :ابػػػتنفؽ الرػػػيءك ، يقػػػاؿ: نفػػػؽ الػػػزاد كنفقػػػت الػػػدراهـ، د  نفػػػؽ ( الرػػػيء نفقػػػان: نفػػػل

 .(7 لالى ايالهفؽ الماؿ نابت

، فػبل يقػاؿ لمػف يػؤدم البلؿ منع الحؽك ي كف بالهيئات، لكفي  تاب الفركؽ اللعكية   البلؿ ( 
 .(8 ل  بليؿ ( -تعالى–حقكؽ ا 

ػبي اند  لـ يجد، فهك بالػؿه كجمعهػا  ضفَّ بما لكفي المعجـ الكبيط   بلؿ (:  ػاؿ(ك  ،(ؿلي  ،بيلى
 .(9 لكجمعها   بلبلء ( ،كهك بليؿ

 لمػػة   البليػػؿ ( م ػػاحبة ل لمػػة   المت ػػدؽ ( فػػي الحػػديث الرػػريؼ مػػرة كاحػػدة، كهػػك كردت 
 .(10).". . مثل البخ ل والمنلق. مثل البخ ل والمتصدق" -اليه ال بلة كالببلـ  -قكؿ النبي 

 .(بلزمها  المت دؽت ذلؾ   البليؿ (  ،  المنفؽ ( لمة بلزمها ت  البليؿ ( أف  لمة نبلحظ 

                                                           

 .48المعجـ الكبيط، ص (1 
 .14االنفطار:  (2)
 .42ابس:  (3 

 .674عجـ الكبيط، صمال (4)
 . 163الفركؽ اللعكية، ص (5 
 . 32، رقـ الحديث 129/ 1حيح البلارم،  تاب ال بلة، باب ما جاء في القبلة،   (6 
 . 94ص ،البابؽ (7 
 .170الفركؽ اللعكية، ص (8 
 . 41المعجـ الكبيط، ص (9 
 . 1443، رقـ الحديث 403/ 1،  حيح البلارم،  تاب الز اة، باب مثؿ المت دؽ كالبليؿ (10 
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 :الجن واإلنس .5
ليػػه، أينبػػان للمعجػػـ كرد فػػي ا : بػػ ف إليػػه، كذهبػػت بػػه كحرػػته، يقػػاؿ: لػػي بفػػبلف   أنىػػسى ( بػػه كا 

 .(1 لأينس كأنبيه،   اإلنس ( لبلؼ   الجف (

، يقػػاؿ: بػػات فػػبلف ضػػيؼ جػػف: بم ػػاف لػػاؿو ال أنػػيس ا الجػػف( لػػبلؼ اإلنػػس، ك ل  حػػد  جن ػػى 
 .(2 لفيه

اليػػه - كهػػك قػكؿ النبػػي، مػرة كاحػػدة ارم ػحيح البلػػ  الجػف كاإلنػػس ( فػػي اجتمػع التر يػػب ك 
 .(3 .. سجد معه المسممون والمشركون والجن واإلنس". " -ال بلة كالببلـ 

؛ لتػدؿ الػى رػمكؿ  لمة   اإلنػس ( م احبةه إذا كردت  لمة   الجف ( نبلحظ مما ببؽ أن
 كفي اير .  ،ـفي القرآف ال ري  ذلؾ كقد راع تبلزمها، العباد

 :السماء وا رض .6
 : بمت هيبته إلػى، يقاؿكتطاكؿ : ابل كارتفع، بيمكان، كبماءن   بما (لد في المعجـ الكبيط كر 

، ك ػؿ أاػبل  كمػف  ػؿ رػيء ،كالفلػؾ ،يقابؿ األرض البماء ماك ، طلب العز كالررؼ ؛معالي األمكر
 .(4)لكتجمع الى بماكات ،ما ابلؾ فَظلؾ

أرض الرػػػيء أبػػػفله، كهػػػي ك تيبػػػه الثالػػػث، أحػػػد  كا ػػػب المجمكاػػػة الرمبػػػية، كتر ل: (5)أمدددا ) ا رض (
كض ،كأراضو  ،كأٍرضكف ،، كتجمع الى أرىضكفمؤنثة  .(6)﴿اْجَعْمِني َعَمى َخزَاِئِن اَ ْرِض﴾كفي التنزيؿ  ،كأري

 -قػكؿ النبػػي  اكمنهػػ ،عان فػػي  ػحيح البلػػارم فػي بػبعة ارػػر مكضػكقػد جمعػت الم ػػاحبة بينهمػا 
 –، فد لا الممدك ، إل سمعت صوتاً من السدماء، فرفعدت بصدري" ب نما أنا أمشي -اليه ال بلة كالببلـ 
لػر آكفػي حػديث ، (7). ". فرعبدت منده ،جالس عمى كرسي ب ن السدماء وا رض –اللي جاءني بحراء 

، قدال المهدم لدك الحمدد إلا قام من الم ل  تجهد  كان النبي" :قػاؿ -رضي ا انه  -بف اباس ااف 
 .  (8)"ولك الحمد لك ممك السماوات وا رض ومن ف هن ،هننت ق م السماوات وا رض ومن ف أ

                                                           

 . 29ص المعجـ الكبيط، (1 
 .  141ص بؽ،البا (2 
 . 1071، رقـ الحديث 300 /1،  حيح البلارم،  تاب بجكد القرآف، باب بجكد المبلميف مع المرر يف (3 
 . 452المعجـ الكبيط ، ص (4 
 . 141ص البابؽ، (5 
 .  54: يكبؼ (6 
 . 1، رقـ الحديث 1/3،  حيح البلارم،  تاب بدء الكحي (7 
 -2924، 3684، 2790، 3238، 1202يضػػػػػان ككرد أ، 1120 ، رقػػػػػـ الحػػػػػديث1/312 ػػػػػحيح البلػػػػػارم،  (8 

4925- 2926 ،7349 ،6328  ،6728 ،3214 ،4 3230 ،7304 ،7305 . 



98 

 

كقػد رػاات . اإلحاطػةكمما بػبؽ يظهػر أف الم ػاحبة فػي تر يػب   البػماء كاألىرض ( أفػادت 
ثبػػػات كجػػػكد اللػػػالؽ ،هػػػذ  الم ػػػاحبة فػػػي مجػػػاؿ بيػػػاف قػػػدرة ا  كهػػػي مػػػف أبػػػرز المتبلزمػػػات فػػػي  ،كا 

 .أف الملؾ لهاللالؽ ك كجكد ؿ في إثبات كال ما ،تحقيؽ الرمكؿ كتفيد ،الحديث الرريؼ
 

 الشمس والقمر: .7
كي ػػكف  ، القمػػر( جػػـر بػػماكم  ػػعير يػػدكر حػػكؿ  ك ػػب أ بػػر منػػهلكرد فػػي المعجػػـ الكبػػيط 

قمػر، يقػاؿ:  المضػيء أك ذك : القمػر(ككيجمػع الػى  أقمػار(،  ،تابعان له، كمنه القمر التػابع لػؤلرض
 .(1 لليؿ قمر، ليلة قمرة

دكر تػػالػػنجـ الػػرئيس الػػذم نحػػك  رمكبنػػا ظهػػرت رمبػػه أك قكيػػت، كالرػػمس لاليػػـك ك  الرػػمس( 
 .(2 لكبائر المجمكاة الرمبية ،ألرض حكله

،  عن أبي هر رة عن النبيف ا،ضعن في ثبلثة ارر مك  في حديث النبي هذا التر يب كرد 
ضدي ا ر  -عن عبد ا ابن عمدر كفي حديث آلػر، (3)"قال: الشمس والقمر مكوران  وم الق امة

وال  ،قددال: إن الشددمس والقمددر ال  نخسددلان لمددوت أحددد  أندده كددان  خبددر عددن النبددي -عنهمددا 
 .(4)ولكنهما آ تان من آ ات ا ف لا رأ تموهما فصموا"  ،لح اته

 

 :شقي وسع د .8
 ، كفػي التنزيػؿكرػقاءن: تىًعػسى كبػاءت حالػه، تعػب كارػتد انػاؤ  رقال، (5)كفي المعجـ الكبيط  رقي(، 

﴿ فمددنهم س ايػػر البػػعيد عً   الرػػقي ( الػػتى ك، (6  ا الددل ن شددقوا فلددي النددار لهددم ف هددا زف ددر وشدده ق﴾فيمدد ﴿
 ."(7) شقي وسع د﴾

 

 

                                                           

 .758ص( المعجـ الكبيط، 1 
 .494، 493( البابؽ، ص(2
 .3200، رقـ الحديث 2/392 حيح البلارم،  (3 
 ،3204، 3203، 3202رقـ الحديث  ،271/ 1 حيح البلارم،  تاب ال بكؼ، باب ال بلة في ال بكؼ،  (4 

5785  ،1040 ،1041 ،1042 ،1044 ،1052 ،1057 ،1058 ،1060 ،1063 . 
 .490ص المعجـ الكبيط، (5 
 .  106: هكد (6 
 .105هكد:  (7 
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عد يكمػؾ: يمػػف، كا فبلنػان بػعد، كفقَّػػه فهػك مبػػعكد، : نقػػيض الرػقي، يقػاؿ: بػػعدبػل  بػعيد ( 
 .(1 لبعداءالى كتجمع  ،فهك بعيد  بعد( بعادة

الرػػػقاكة ضػػػد (2 كهػػػك ضػػػد الػػػنحس ،مػػػف البػػػعد –فعيػػػؿ  –بػػػعيد ( كفػػػي الم ػػػباح المنيػػػر   ال
 ،الدنيكيػػة ثبلثػػة أضػػرب: بػػعادة نفبػػيةإف البػػعادة،  مػػا أف البػػعادة ضػػرباف: ألركيػػة كدنيكيػػة، ثػػـ 

 .(3 كلارجية، فالرقاء  ذلؾ، ك ؿ رقاكة تعب، كال الع س، فالتعب أاـ ،كبدنية

"ما منكم من أحدد  –ليه ال بلة كالببلـ ا –النبي منه قكؿ  ،في الحديث ككرد هذا الت احب
ال قد كتب شق ة أو سع دة "  .(4 ما من نلس منلوسة إال كتب مكانها من الجنة والنار، وا 

 :العبد والحر .9
بيػػدى كرد فػي المعجػػـ الكبػيط ل كاإلنبػاف حػػران  ػػاف أك  ،قيػػؽ: الر   العىٍبػدي (ك( ابػكدان كابكديػػة،   اى

 .(5 لل، كالحر لبلؼ العبدد كابدافكتجمع الى   ابيد ( ايبي  -كجؿ  از –  رقيقان؛ ألنه مربكب

        فػػػ ذا ذ ػػػر ،فػػػي الحػػػديث الرػػػريؼ مػػػرة كاحػػػدة لتر يػػػب   العبػػػد كالحػػػر ( فػػػي مكضػػػع كاحػػػدا تمػػػعجاك 
. . " فدرض ا زكداة اللطدر -اليػه ال ػبلة كالبػبلـ  -كمنه قػكؿ النبػي  ،(  العبد ( يذ ر بجكار    الحر

 . لمة   العبد (  لمة   الحر ( حيث يبلحظ تبلـز  ،(6 "الحرو عمى العبد 

ك ػػفكة القػػكؿ: إف هنػػاؾ تبلزمػػان فػػي االبػػتعماؿ بػػيف لفظػػي   العبػػد كالحػػر(، كبهػػذا يظهػػر لنػػا الػػدكر 
 .الذم تقـك به الم احبة اللعكية في تربيخ المعاني اإلببلمية

 :الغدوة والروحة .10
، يقػاؿ: ااػدي انػى  كانطلػؽ ،كةن، كذهبذهب ادٍ  :ادا ادكان لجـ الكبيط كرد في المع العدكة( 

، كيقاؿ: ادا إلى  ذاكايدي  ان كاليه اىٍدك  . (7)لرع فيػه فػي العػدكة أ ػبح إليػه، كاػدا يفعػؿ  ػذا رػ كان؛ بٌ رى
العػػدكة بالضػػـ: الب ػػرة مػػا بػػيف  ػػبلة العػػداة كطلػػكع الرػػمس...، العػػدك، نقػػيض " كقػػاؿ ابػػف منظػػكر:

                                                           

 . 430ص، المعجـ الكبيط (1 
 . 327ص انظر: الم باح المنير، (2 
 .388انظر: المفردات، ص (3 
 . 1362رقـ الحديث  ،378/ 1، لجنائز، باب المكاظة اند القبر حيح البلارم،  تاب ا (4 
 . 579المعجـ الكبيط، ص (5 
 . 1503، رقـ الحديث 422/  1تاب الز اة ، باب فرض  دقة الفطر،    حيح البلارم، (6 
 .  646ص المعجـ الكبيط، (7 
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"الركاح، كقد ادا يعدك ادكان 
كقكبؿ في القرآف العد  ،العدكة كالعداة مف أكؿ النهارلكقاؿ الرااب:  .(1 

 .(2 لالعداة بالعري تكقكبل ،باآل اؿ

كاحك  الركحة ( راح، ركاحان: بار في العري،    .  الركحة ( المرة مف الرَّ

–اف أبػي هريػرة  امنه ،كقد جمعت الم احبة اللعكية بيف العدكة كالركحة في بتة مكاضع
فسددددوا  ،ولددن  شدداد الددد ن أحددد إال َمبدده ،إن الددد ن  سددر": قػػاؿ  اػػف النبػػي -ا انػػهرضػػي 
، كفػي حػديث آلػر اػف أبػي (3 وشديء مدن الدجمدة " ،ستع نوا بالغدوة والروحدةاو  ،وأبشروا ،وقاربوا
 لقاب قوس في الجنة خ ر من ما تطمع عم ه الشدمس وتغدرب"،" : قاؿ -رضي ا انه-هريرة 
 .(4)"تطمع عم ه الشمس أو تغربة أو روحة في سب ل ا خ ر مما " لغدو كقاؿ: 

كاالرػػػتعاؿ  ،أرػػػهر مػػػا يقػػػع فيػػػه المبارػػػرة لؤلامػػػاؿ كالبػػػر فػػػي تل ػػػيص اللفظتػػػيف  كنهمػػػا
 أاظـ أجران حينئذ. الذ ر  ك باألرعاؿ، في كف التببيح 

 :الم ل والنهار .11
لظبلـ، كهك مػف معػرب الرػمس إلػى لليؿ ( ما يعقب النهار مف ا  الكرد في المعجـ الكبيط 

 .(5)ل، كيقابؿ النهارالررع مف معربها إلى طلكع الفجر ، كفي لبافطلكاها

ضػياء مػا بػيف طلػكع الفجػر ك ، اء كليس هك في الحقيقػة ابػـ للكقػتابـ للضيػلأما   النهار ( ف
لرهي تجمع الى أنهر كني ك  ،إلى اركب الرمس

 6). 

ـ للضػػياء المنفبػػخ الظػػاهر لح ػػكؿ الرػػمس بحيػػث تػػرل   النهػػار ( ابػػلكفػػي الفػػركؽ اللعكيػػة 
 .(7)لكهذا حد النهار ،اينها أك معظـ ضكئها

 .(8 للبلؼ النهار :كهي الليؿ ، لمة البلـ كالياء كالبلـلابف فارس: قاؿ ك 

                                                           

 . 41المفردات، ص (1 
 . 582 – 6/581لباف العرب،  (2 
 .2792رقـ الحديث  ،247/ 2د كالبير، باب العدكة كالركحة في ببيؿ ا  تاب الجها  حيح البلارم، (3 
، 2793، رقػػػـ الحػػػديث 275/ 2فػػػي بػػػبيؿ ا  تػػػاب الجهػػػاد كالبػػػير، بػػػاب العػػػدكة كالركحػػػة   ػػػحيح البلػػػارم، (4 

2794 ،2892 ،6415، 6568. 
 .850ص المعجـ الكبيط، (5 
 . 957ص المعجـ الكبيط، (6 
 . 266ص ،كؽ اللعكيةالفر  (7 
 . 910ص المقاييس، (8 
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 كالليػؿ ،الليػؿ ضػد النهػارك ، مبػدؤ  مػف اػركب الرػمس ،اقػب النهػار الليؿل: ابف منظكرقاؿ ك 
 .(1 لالضياء كالنهار ،ظبلـ الليؿ

 .(2)لمف اركب الرمس إلى طلكع الفجرلكالليؿ في الم باح المنير 

منػه قػكؿ الربػكؿ  ،ف فػي الحػديث الرػريؼ فػي ثبلثػة مكاضػعيذ ر لفظ الليػؿ كالنهػار متبلزمػك 
 ،وأنددا الدددهر ، ددؤل ني ابددن آدم  سددب الدددهر" :-كجػػؿ اػػز –الػػى لبػػاف ا  اليػػه كبػػلـا  ى ػػل
 .(3)ل والنهار"ا مر أقمب الم  يب د

رػػػػتعاؿ كاال ،امػػػػاؿمػػػػا أرػػػػهر مػػػػا يقػػػػع فيػػػػه المبارػػػػرة لؤل كنهكالبػػػػر فػػػػي تل ػػػػيص اللفظتػػػػيف 
 باألرعاؿ.

:التراك ب اآلت ة وشمل، (المتكامالت) والنوع الثاني

كؿ، ريػػػاءن كبػػػمعة،  ال ػػػفا ابػػػمعكا كأطيعػػػكا، البينػػػات كالهػػػدل، الليػػػر كالبر ػػػة، راعو كمبػػػؤ 
 . كبيلة كالفضيلة، المَثـ كالمعـزاللفرائض كالررائع، الكقار كالب ينة، ا، الضعيؼ كالبقيـ، كالمركة

 :اسمعوا وأط عوا .1

كالمكافقة، كقيؿ ال  االنقياد الطااةك  ،انقاد طاع فبلف طكاان لفي المعجـ الكبيط   الطااة( جاء
 .(4)لت كف إال اف أمر

كأطيع  ،أم أبمع بمعان  ،ةات، يقاؿ: بمعان كطااقكة في األذف، بها تدرؾ األ ك لأما  البمع( 
 .(5)"كطااة : أم أمرم بمعه كطااةن  اكبمعن  ،طااة

متػػى  ػػاف المريػػد  ،الفعػػؿ الكاقػػع الػػى حبػػب مػػا أراد  المريػػدلكفػػي الفػػركؽ اللعكيػػة  الطااػػة(: 
 .(6)لكالمللكؽ ؽالى رتبة ممف يفعؿ ذلؾ ت ف لللالأ

 .(7)لي مكافقة اإلرادة الكاقعة مكقع المبَلةاألدنى لؤلالى؛ ألىنها ف كمفكالطااة ت كف في رابة كرهبة، ل

                                                           

 . 178/ 8لباف العرب،  (1 
 . 681ص الم باح المنير، (2 
فػي ، كرد أيضػان 4426، رقػـ الحػديث 390/ 3،  حيح البلارم،  تاب تفبير القرآف، باب ما يهل نا إال الدهر (3 

 .6181، رقـ الحديث4/202، 1192الحديث ، رقـ 1/320
 .570، صالمعجـ الكبيط (4 
 .  449المعجـ الكبيط، ص (5 
 . 215ص، عكيةالفركؽ الل (6 
 .  217ص البابؽ، (7 
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، كتقػرب إلػى ا  ا،فت أيضان بَنها  ؿ ما فيه رضػر  كفي الم باح المنير مكافقة األمر، كاي 
 .(1 كضدها المع ية

 .(2 لالبمع كالطااة ثابتة ككاجبة لئلماـ كنائبهلك

، كمنػػػه قػػػكؿ ر مػػػف مكضػػػعفػػػي أ ثػػػ فػػػي  ػػػحيح البلػػػارم  البػػػمع كالطااػػػة(  ابػػػمعكا كأطيعػػػكا( ردك ك 
ن استعمل حبشي كين رأسه زب بة" :الربكؿ   .(3). ". اسمعوا وأط عوا، وا 

الجهػػة األالػػى إلػػى الجهػػة  مػػفكاإللػػزاـ  بلبػػمع( ل لمػػة  الطااػػة( تفيػػد الكجػػك نبلحػػظ أف م ػػاحبة  ا
بػمي الػى الػنمط االاآلتػي الحػديث  فػيلػي، ككردت عف، حيث جاءت الم احبة الى نمط العطؼ الدنىاأل

الػى رػهادة   بايعػت ربػكؿ اقاؿ: ل  -رضي ا انه –عف ابد ا بمعت جريران ف  البمع كالطااة( 
 .  (4 كالن ح ل ؿ مبلـل ،. كالبمع كالطااة. أف ال إله إال ا

 الب نات والهدى: .2
 هػدل فػبلف كيقػاؿ: ،ابتررػد ا كهدايػةن كهػدين  هدل فػبلف هػدمه  (5)كرد في المعجـ الكبيط هدل( 

 .(6)﴾هدى لممتق نكفي التنزيؿ ﴿ ،كفبلنان أررد  كدله ،بار بير هدم 
ليبػػػلؾ دكف طريػػػؽ  ؛ الهػػػدل( بيػػػاف طريػػػؽ الررػػػدلكفػػػي الفػػػركؽ اللعكيػػػة ، (7 البينػػػة الكاضػػػحة، ك  البينػػػات(

ظهػػار المعنػػى إ ( البيػػاف .النػػار كايرهػػا إلػػىيػػؿ هػػدل فػػ ذا قيػػد ابػػتعمؿ فػػي ايػػر  فق ،هػػذا إذا أطلػػؽ ،العػػي
"الهدل لبلؼ الضبلؿل كفي المجمؿ .(8)لفهك في الحقيقة مف قبيؿ القكؿ ،ا ما  افائنن للنفس  

 9). 
ا  ىالرػريؼ مػرة كاحػدة فػي قػكؿ الربػكؿ  ػل الهػدل( فػي الحػديثك ككرد التر يب  البينػات 

 .(10 ... ". جاءنا بالب نات والهدى –رسول ا هو محمد " اليه كبلـ

 

 
                                                           

 .  450انظر: الم باح المنير، ص (1 
 . 33/ 2 اللؤلؤ كالمرجاف، (2 
 .693، رقـ الحديث 199/ 1 حيح البلارم،  تاب اآلذاف، باب إمامة العبد كالمكلي،  (3 
 . 2339، 271ككرد أيضان في  2325حديث ،، رقـ ال1/122 حيح البلارم،  (4 
 .  978ص المعجـ الكبيط، (5 
 .2البقرة:  (6 
 .  80المعجـ الكبيط، ص (7 
 .  204فركؽ اللعكية، صال (8 
 .901ص المجمؿ، (9 
 . 184، رقـ الحديث 71/  1اب لـ يتكضَ اإل مف العري المثقؿ، ، ب حيح البلارم،  تاب الكضكء (10 
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 :الخ ر والبركة .3
 التبريػػؾالزيػػادة، ك ك  ،النمػػاء البر ػػةل: قػػاؿ ابػػف منظػػكر .(1)"كالبػػعادة ،كالزيػػادة ،لنمػػاءال  البر ػػة( 

 .(2 لاليه كضع فيه البر ةك  ،كبارؾ فيه ،بالبر ة.. كبارؾ ا في الريء الدااء لئلنباف أك اير 
 فػي الحػديث الرػريؼ مػرة كرد، ك (اللير كالبر ػة مف األلفاظ المت املة الم احبة أيضان تر يب 

 .(3). ". فقمن عمى الخ ر والبركة" :-اليه ال بلة كالببلـ-الربكؿ قكؿ  فيكاحدة 
كهي رادؼ معنى اللير، فدلت  ، انت أك معنكيةن  معنى البر ة النماء كالزيادة حبيةن أف بلحظ ي

 .لى الرمكؿ كالعمـك كزيادة المعنىالم احبة ا
 راٍع ومسؤول: .4

(: ولراٍع ومسددؤ كمػػف المت ػػامبلت أيضػػان تر يػػب   اامػػة النػػاس ل(، فػػالمعنى المعجمػػي لػػػ  راعو
، يدبر أمرهـ كيراى م الحهـ كمف يتكلى أمرهـ  .(4)لكالجمع راايا ،الذيف اليهـ راعو

 .(5)لمف رجاؿ الدكلة المنكط به امؿه يقكـ اليه تبعهل المبؤكؿ( ك

أف  ػؿ مػف  ، ففيػه كمػا هػك تحػت نظػر  ،هك الحافظ المؤمف الملتـز  بلح ما قػاؿ اليػهلالرااي 
كمتعلقاتػػػه،  ،كدنيػػا  ، ػػاف تحػػت نظػػرة رػػيء، فهػػػك مطالػػب بالعػػدؿ فيػػه، كالقيػػاـ بم ػػػالحة فػػي دينػػه

 ػاف لػه الحػظ األكفػر، كالجػزء األ بػر إال طالبػه  مػا اليػه مػف الراايػة ىمبؤكؿ اف رايته، فػ ف كفٌػك 
 . (6)" ؿ أحد مف رايه بحقه

بػػػػبه مػػػػف ت ا امعنػػػػى جديػػػػدن  عطػػػػيلت ؛ف فػػػػي بػػػػياؽ النبػػػػؽ العطفػػػػيتػػػػيككردت اللفظتػػػػاف متبلزم
اليػه ال ػبلة -قػكؿ الربػكؿ منػهك  ،الم احبة، فقد كرد في  حيح البلػارم فػي اثنػي ارػر مكضػعان 

فَفادت  .(7)... ". "كمكم راٍع، وكمكم مسؤول عن رع ته، واإلمام راِع ومسؤول عن رع ه :-كالببلـ
  ؿ رلص حبب م انه كمكقعه.ي  لؼ بها تالم احبة هنا ضركرة تحمؿ المبؤكلية كاألمانة ال

 
 

                                                           

 .  53ص، يط، مادة   برؾ (المعجـ الكب (1 
 .397/ 1 ،لباف العرب (2 
 . 3894، رقـ الحديث 28/ 3 حيح البلارم،  تاب مناقب األن ار،  (3 
 .  356ص المعجـ الكبيط، (4 
 .  411ص المعجـ الكبيط، (5 
 . 33/ 1ص اللؤلؤ كالمرجاف، (6 
، ككرد أيضػػان فػػي 893، رقػػـ الحػػديث 248 ػػحيح البلػػارم،  تػػاب الجمعػػة، بػػاب الجمعػػة فػػي المػػدف كالقػػرل،  (7 

 . 5200، 5188 2558، 2554، 2751، 240حديث 
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 ر اًء وسمعة: .5
 ،ليػػػػػرا  النػػػػػاس ؛ل ػػػػػيت، يقػػػػػاؿ: فعػػػػػؿ ذلػػػػػؾ ريػػػػػاءن كبػػػػػمعةال  بمعة(لػػػػػػكالمعنػػػػػى المعجمػػػػػي 

 .(1 لكيبمعكنه
 .(2 للػػػه -تعػػػالى -فػػػي حمػػػد النػػػاس ال فػػػي ثػػػكاب ا  إظهػػػار جميػػػؿ الفعػػػؿ رابػػػةن ل الريػػػاء( ك

ٍلػػؽالفعػػؿ المق ػػكد بػػه رؤيػػة ا ءالريػػالك  الريػػاءلكفػػي المجمػػؿ  ،(3 لانػػه للػػالؽ كامايػػةاػػف ا افلػػةن  للى
ه بػالكاك، كتقػكؿ فػي كمػا  ػاف مق ػكران نيبػب إليػ ،؛ ألنه ممػددمَّ ة بالعمؿ، يقاؿ في النببة: رياالمراءا

يىك  النببة إلى ريا  .(4 لمَّ رى
 ا اليػػه كبػػلـ ىرم مػػرة كاحػػدة فػػي قكلػػه  ػػلفػػي  ػػحيح البلػػا  ريػػاءن كبػػمعة( ككرد تر يػػب

 .(5)....". عبدك هلا كالبًا قام ر اًء وسمعة المهم إن كان"
: هػذا الرجػؿ  ػاحب ريػاء  قكلهــ  لمة  بمعة( في ابتعمالنا، بلز تدائمان  لمة  رياء( نجد 

بػعة لػه قيمػة فػي ت ػػكير مػػع ال للتحػذير مػػف الريػاء كالبػمعة، فػذ ر الريػاء كأنمػا  ػاف ذلػؾ؛عة، كبػم
 دة.الحاؿ أبلغ ت كير بلبلؼ لك  انت ال لمة منفر 

 : الصلا والمروة .6
المػاف  ، قػاؿ الزملرػرم: ل ال ػفا المػركةكمف أجؿ ذلؾ  اف االقتراف اللفظي في االبتعماؿ

 .(6 للجبليف
ة ك .. كالمػر . كال ػفا فػي األ ػؿ الحجػر األملػس مػَلكذ مػف  ػفا ي ػفك إذا للػصلقاؿ األلكبػي: ك 

رؼ المػػػيف لمكضػػػعيف ا فػػػي العػػػ.. ثػػػـ  ػػػار . اللػػػبف كالمػػػر كلعػػػة فيػػػهفػػػي األ ػػػؿ الحجػػػر األبػػػيض 
 .(7)"هاليف في قلة للعلبة كالبلـ الزمة معركف

فقػػػد كرد فػػػي الحػػػديث فػػػي ، ( ال ػػػفا كالمػػػركة الحػػػديث الرػػػريؼمػػػف األلفػػػاظ المتبلزمػػػة فػػػي إذف 
، وقدد كدان المدروة الف بد ن الصد.. وطدا" :ا اليػه كبػلـ ىالربػكؿ  ػل ؿك قػ ، منهػالمبة مكاضع

 .(8)لكم في رسول ا أسوة حسنة "

                                                           

 .  45ص المعجـ الكبيط، (1 
 . 223الفركؽ اللعكية، ص (2 
 . 119ص، تعريفات الجرجاني (3 
 .408ص المجمؿ، (4 
 . 832، رقـ الحديث 24/ 1 حيح البلارم،  تاب اآلذاف،  (5 
 .  191/ 1ال راؼ،  (6 
 .  424/ 1، كح المعانير  (7 
، رقػـ الحػػديث 127/ 1 ػحيح البلػارم،  تػاب ال ػبلة، بػػاب قػكؿ ا تعػالى اتلػذكا مػف مقػػاـ إبػراهيـ م ػلى،  (8 

 . 1556، 4397، 4496، 4257، ككرد أيضان في 395
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، فػ ذا ت التي ال تنفؾ في الحػديث الرػريؼكاللبل ة ترير إلى أف ال فا كالمركة مف المتبلزما
 بهما معان.  إال يالمركة، فبل يقبؿ البع تذ ر  ال فا تذ ر 
 :الضع ف والسق م .7

ـه بػػقيـ ك ػػبلـ ك يقػػاؿ: هػػك بػػقيـ ال ػػدر الػػى أليػػه: حاقػػد، لكرد فػػي المعجػػـ معنى بػػقـ(  فىٍهػػ
 .(1)"(كجمعها  بقائـ ،قـ(، كهي بقيمةبليؼ، كجمعها بي  بقيـ

ػػػلالمػػػرأة كالملػػػكؾلأمػػػا الضػػػعيؼ:  كجمعهػػػا  ،اتقدددوا ا فدددي الضدددعل ن"" ر الحػػػديث، كبػػػه فيب 
 .(2)(ةك ضعف ،(ىك ضعف ،ك ضعفاء( ، ضعاؼ(
 .(3)كال ي كف للعقؿ ،ي كف للجبدبضـ الضاد  هذا التر يب كالضعؼ 

أحددددكم لمنددداس  ىإلا صدددم": كؿ الربػػػكؿ كقػػػد كرد فػػػي الحػػػديث الرػػػريؼ مػػػرة كاحػػػدة فػػػي قػػػ
 .(4)"روالكب  ،والسق م ، ن  منهم الضع ففم خلف، ف

 :لرائض والشرائعال .8
، كله هتب الي ي  : فرضه اليهه، يقاؿفرض األمر أم كاجبل في المعجـ الكبيط فرض( كرد 

ة به (5)له ما  اف الى النبي مف حرج فيما فرض ا التنزيؿ، كفي ل َّ
 ، فريضةض جمع الفرائك 

 .(6 لكالـ تعرؼ به قبمة المكاريث الرراية
ثػػـ  فػػي التنزيػػؿك  ،كالطريقػػة، لعبػػاد  مػػف العقائػػد كاألح ػػاـ مػػا رػػراه ا ل (7 (الرػػريعةك 

جعلناؾ الى رريعة مف األمر فاتبعها
الرػريعة كالرػراع المرػراة: المكاضػع لف منظكر: باؿ اق .ل(8 

 ،كال ػػبلة ،كأمػػر بػػه  ال ػػكـ ،مػػف الػػديف -تعػػالى–مػػا بػػفَّ ا  :التػػي ينحػػدر منهػػا المػػاء، كالرػػراة
 .(9 لكالز اة ،كالحج

                                                           

 .  437ص المعجـ الكبيط، (1 
 .  540ص البابؽ، (2 
 .  109ص ،الفركؽ اللعكيةانظر:  (3 
 . 703، رقـ الحديث  201/ 1، باب إذا  لى لنفبه فليطكؿ ما راء بلارم،  تاب اآلذاف، حيح ال (4 

 .38(  األحزاب: (5
 . 683، 682المعجـ الكبيط، ص (6 
 .479( المعجـ الكبيط، ص7 
 . 18( الجاثية: 8 
 .  83/ 1، لباف العرب (9 
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ػػػػػ أمػػػػػا فهػػػػػي مػػػػػف  ،( الرػػػػػرائع للفػػػػػظ افػػػػػي الحػػػػػديث الرػػػػػريؼ فقػػػػػد كرد لفػػػػػظ  الفػػػػػرائض( مبلزمن
 ،وشددرائع ، مددان فددرائضإن اإل" :ا اليػػه كبػػلـ ىلكمنػػه قػػكؿ الربػػكؿ  ػػ ،المت ػػامبلت المت ػػاحبة

 .(1)"ها استكمل اإل مانكمماست، فمن وسنناً  ،وحدداً 
؛ ألف العػػرض دكف األلػػرل اال تفػػاء بػػذ ر كاحػػدةأنػػه ال يجػكز كتػَتي قيمػػة الم ػػاحبة هنػػا فػػي 

 . التعميـك التَ يد منها 
 :الوقار والسك نة .9

هػػي مػػف أبػػرز المتبلزمػػات فػػي الحػػديث ك ة الػػى الػػنمط العطفػػي بػػيف ابػػميف، جػػاءت الم ػػاحب
 يؽ الطمَنينة في قلب المؤمف.الم احبة تحقهذ  كتفيد  ،الرريؼ

كفػػي الفػػركؽ ، (2 ل ك ػػؼ بالم ػػدر(ر كالعظمػػة، يقػػاؿ: رجػػؿ كقػػا ،كالحلػػـ ،الرزانػػةل الكقػػار(: 
كقلة الحر ة في المجلس، كيقع أيضان الى مفارقة الطػيش  ،، كب كف األطراؼءالهدك  الكقارل اللعكية

البػ ينة مفارقػة االضػطراب ك حانه، ذ مف الكقر، كال تجكز ال فة به الى ا بػبك اند العضب، مَل
، في ػكف هيبػة (3 ﴾ي أندزل السدك نة فدي قمدوب المدؤمن نهدو الدل﴿ :ؼ، قػاؿ ك اند العضػب كاللػ

 ،كالرزانػػة ،كاالبػػتقرار ،( الطمَنينػػةنجػػد معنػػى  البػػ ينةك ، (4 لالكقػػار ال ي ػػكف إال هيبػػةك كايػػر هيبػػة، 
 .(5 كالكقار
كاضػع، ف ػبلن منهمػا ت ػكف يث الرػريؼ فػي ثبلثػة ماجتمعػت لفظتػا  الكقػار كالبػ ينة( فػي الحػدك 

 :-اليػػه ال ػػبلة كالبػػبلـ-الكقػػار، كمنػػه قػػكؿ الربػػكؿ  ذ ػػرتلػػرل، فػػ ذا ذ ػػرت البػػ ينة بجانػػب األ
 .(6)عم كم باتقاء ا وحدظ ال شر ك له، والوقار والسكن ة، حتى  يت كم أمر..... ""

 :الوس مة واللض مة .10
ينػػػة أف كظيفتػػػه التػػػي  حبػػػف الللػػػؽ، كفضػػػيلة الرػػػيءفيعػػػة فػػػي الدرجػػػة الر ل الفضػػػيلة(:   مزَّ

كالجمػػػػػع  ،ف ػػػػػرةالق ػػػػػدت منػػػػػه، يقػػػػػاؿ: فضػػػػػيلة البػػػػػيؼ: إح ػػػػػاـ القطػػػػػع، كفضػػػػػيلة العقػػػػػؿ: إح ػػػػػاـ 
 .(7 ل فضائؿ(

                                                           

 . 1، رقـ الحديث17/ 1ف،  تاب اإليما  حيح البلارم، (1 
 . 1049: ابؽالب (2 
  4: التكبة (3 
 .  196ص، الفركؽ اللعكية (4 
 .  440ص انظر: المعجـ الكبيط، (5 
 . 4388، 58، كرد أيضان في حديث رقـ 57رقـ الحديث  32/ 1، يحةباب قكؿ الديف ن   حيح البلارم، (6 
 .  693ص المعجـ الكبيط، (7 



117 

 

 ، فقػػد كرد فػػي قػػكؿ الربػػكؿان التر يػػب  الكبػػيلة كالفضػػيلة(مػػف المت ػػامبلت المت ػػاحبة أيضػػ
سددد مة و محمددددًا ال ، آتِ والصدددالة القائمدددة ،ة التامدددةظ الددددعو المهدددم رب هدددل" :ا اليػػػه كبػػػلـ ى ػػػل

 .(1)وابعثه مقامًا محمودًا اللي وعدته "  ،واللض مة
تقػػػرب بػػػه  ( امػػػؿ امػػػبلن كالقربػػػة،  كبػػػؿ ،كالدرجػػػة ،منزلػػػة انػػػد الملػػػؾالكابػػػلة الل:  الكبػػػيلة(

 .(2 لإليه
لتفيػػد  ؛الفضػػيلة فػػي بػػياؽ الػػنمط العطفػػي ل لمػػةم ػػاحبة جػػاءت  لمػػة الكبػػيلة أف نبلحػػظ 

 داللة العمـك كالرمكؿ.
 :الميثم والمغرم .11

ـ كأثػػيـ ثًػػ، فهػػك أى كقػػع فػي اإلثػػـ أثامػػان، مَثمػػاأثػـ، إثمػػان، ل( معنػػى  المػػَثـ طكرد فػي المعجػػـ الكبػػي
(: ، (3)لاـ كأثػػكـكأثٌػػ "أعددول بددك مددن المغددرم كفػػي الحػػديث  ،(4) "(كجمعهػػا  معػػاـر ،العرامػػةلأمػػا  المعػػـر

 ".ي" من اللنوب والمعاصوالميثم
(للم ػدر مكضػع االبػـ،  ، كضػعان َثـ بػه اإلنبػاف أك هػك اإلثػـ نفبػهما يػل ثـ(َ الم : ك المعػـر

ادر الػى أدائػه، فػػبل ، كهػػك قػاػف أدائػػه فَمػا ديػف احتاجػه ـ يعجػزيف مػا ال يجػكز أك فيمػا يجػػكز ثػالػدَّ 
"الثػػاني حػػؽ العبػػادك  -تعػػالى–ابػػتعاذ  منػػه، كاألكؿ حػػؽ ا 

ا اليػػه  ى ػػلكفػػي الحػػديث قكلػػه  ،(5)
. حيث (6)".المهم إني أعول بك من الميثم والمغرم" :بلـك   أفادت الم احبة الرمكؿ كالعمـك

  المطمب الثالث: دراسة المصاحبة في صح ح البخاري ب ن الصلة والموصوف
هػػػا الم ػػػاحبة بػػػيف فيالتػػي كقعػػػت  مطلػػػب بعػػػرض األلفػػػاظالتػػػرت فػػػي هػػذا القامػػت الباحثػػػة 

كأثر ذلػؾ  ،كاإلرارة إلى ابلقة الت احب فيما بينها ،كتحليلها ،بدرابتهامت اكق ،ال فة كالمك كؼ
 في تحديد الداللة في الحديث الرريؼ. 

 : أجل معموم .1

، ممػػا يػػدؿ الػػى الػػتبلـز فػػي ارػػرة مكاضػػع فػػي بػػياقات ملتلفػػة كردت اللفظتػػاف مت ػػاحبتيف
هذا االبتعماؿ نتعرؼ الػى  كقبؿ أف نقؼ الى الداللة التي أرار إليها رريؼ،ال الحديثبينهما في 

 .ة المعجمية ل ؿ مف اللفظيف أكالن الدالل
                                                           

 . 614، رقـ الحديث 180/ 1نداء،  حيح البلارم،  تاب اآلذاف، باب الدااء اند ال (1 
 .  1032ص المعجـ الكبيط، (2 
 .651المعجـ الكبيط، ص (3 
 .  651ص البابؽ المرجاف، (4 
 .  600ص ،اللؤلؤ كالمرجاف (5 
 . 832، رقـ الحديث  234/ 1 تاب اآلذاف ، باب الدااء قبؿ الببلـ ،   حيح البلارم، (6 
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المػدة ل: أك  ما قاؿ الرااب .(1)يف كنحك  لكحلكؿ الدَّ  ،ااية الكقت في المكت: فهك لأما األجؿ
 .(2)لءيالمضركبة للر

 ( هػػػكجػػؿأ محػػكرم الػػذم تػػدكر حكلػػه مػػادة أف المعنػػى الل ةجػػاء فػػي  تػػاب لالػػدالالت القرآنيػػك 
  كهػػك  ،كيرػير إلػى هػذا المعنػى قػكلهـ المَجػؿ .(3 لان مػع إمػداد إلػى مػدل محػدكدء مجمعػيبس الرػتحػل
 .(4 أك القناة أيامان ثـ يفجر فيه الزرع ،ربه حكض كابع يؤجؿ فيه ماء البئرل

، ء أك حلكلػػهيالرػػ الكقػػت الػػذم حػػدد إلنهػػاءك ، ءي األجػػؿ( مػػدة الرػػل (5)كفػػي المعجػػـ الكبػػيط
( كاايػػػة الكقػػػت المحػػػدد ه: إذا حػػػاف قكلػػػه، كجمعهػػػا  آجػػػاؿ، كيقػػػاؿ: جػػػاء أجلػػػ: ضػػػرب لػػػه أجػػػبلن يقػػػاؿ
 ."6﴾﴿ وبمغنا أجمنا اللي أجمت لنا، كفي النزيؿ ءيلر

كال ي ػػػكف أجػػػبلن بجعػػػؿ  ،ءيالرػػػ ( الكقػػػت المضػػػركب النقضػػػاء األجػػػؿلكفػػػي الفػػػركؽ اللعكيػػػة 
، كأجػؿ الػديف قضػاء امػر ؿ اإلنبػاف هػك الكقػت النأجك ، كما الـ أنه ي كف في كقت أجؿ له ،جااؿ

، فَجػؿ كذلػؾ النقضػاء مػدة الحيػاة قبلػه ؛دة الػديف، كأجػؿ المػكت كقػت حلكلػهمحله كذلػؾ النقضػاء مػ
(7)"اآللرة الكقت النقضاء ما تقدـ قبلها قبؿ ابتدائها

. 

(8)من أسمف في شيء فلي ك ل معموم ووزن معموم إلى أجل معموم""قاؿ  الربكؿ  كقاؿ
. 

( ف م ػػػاحبة هػػػذا الك ػػػؼ د الفقهػػػاء مػػػابػػػتفاك  ػػػ أجػػػؿ معلػػػـك ابػػػف  ، حتػػػى إفكهػػػك ح ػػـػ البػػػلـ ا،فقهينػػػ اح من
(9)ل .. ثم هي تتناول جم ع الد ون باإلجماع.نزل في السمم خاصة": قاؿ –رضي ا انهما  -اباس

. 

 : ا سوة الحسنة .2

فػػبلف ك ػػف مثلػػه، ك  ،ه؛ أم اقتػػد بػػبػػى بػػه: ائتكيقػػاؿ ،القػػدكة اإلبػػكةك األبػػكة ل :قػػاؿ ابػػف منظػػكر
مثػػؿ حالػػه، كالقػػـك أبػػكة فػػي هػػذا ك ػػاف فػػي  ،دم بػػهقتػػرضػػيه كي ؛ أم يرضػػى لنفبػػه مػػايَتبػػى بفػػبلف

، كهك تلعااألبكة كاألبكة كاإلبكة بالضـ كال بر ك  ،لهـ فيه كاحدة كالتَبى في األمكر؛ أم حامراأل
                                                           

 . 85/ 1 ،اللباف (1 
 .  17ص ،ات ألفاظمعجـ مفرد (2 
 -2003، 2ي، اػػرض كمناقرػػة محمػػد حبػػف جبػػؿ، مطبعػػة التر ػػي، طالػدالالت القرآنيػػة فػػي مفػػردات األ ػػفهان (3 

 .70ص، ـ2004
 .469ص ،المقاييس (4 
 . 12ص المعجـ الكبيط، (5 
 .128( األنعاـ: 6 
 .  266الفركؽ اللعكية، ص (7 
،  حيح البلارم،  تاب البلـ، باب البلـ في  (8   .2240، رقـ الحديث 94/ 2كزف معلـك
 .  55/ 4 ،،  د.ط(،  د.ت(تفبير القرآف العظيـ، ابف  ثير، دار البياف العربي، الم تبة التكفيقية (9 



119 

 

بى يسدوة أي س بمن لد س لدك بيال ت :.. و قال. ما يَبى به الحزيف؛ أم يعزل به كجمعها أبى كا 
(1) "ال تقتد بمن ل س لك بقدوة

. 

(2) بيت كاقتديتئتكتَبيت به ا ،كضمها القدكة ، بر الهمزاإلبكة ب كفي الم باح المنير
. 

 يمعنػػى االبػػتكاء لمحاكلػػة المؤتبػػرد فػػي  تػػاب الػػدالالت القرآنيػػة أف األبػػكة يبلحػػظ فيهػػا لك ك  
"االبتكاء مع قدكته

 (3)
 . 

، كقػد أرػار إلػى إلػى أف األبػكة ت ػكف للليػر كالرػر األبػكة يرػيراللعكيكف مف معنػى   ما ذ ر ك 
فػػي اتبػػاع ايػػر   الحالػػة التػػي ي ػػكف اإلنبػػاف اليهػػال فػػكم فػػي تعريفػػه لؤلبػػكة بقكلػػه: لذلػػؾ أبػػك البقػػاء ا
ف قبيحان  ف ضاران حبنان كا  ف باران كا  (4) ، كا 

. 

أ ؿ كاحػد، فالحبػف ضػد  (نكفالحاء كالبيف كالل ابف فارس أف  ( فقد ذ رفظ  الحبنةأما بالنببة لل
(5)ل... القبح

. 

حيػث كرد ذ رهػا  ،(م ػاحبة ل ػفتها  الحبػنةة( إال أبػك لػـ تػرد  لمػة  ف في بػياؽ الحػديث أما
(6) ""أل س لدك فدي رسدول ا أسدوة حسدنة -اليه ال بلة كالبػبلـ  -في قكؿ الربكؿ مرة كاحدة 

 . 

ع مكضع الم در، أم بػه مف االقتداء ابـ كضكهي فعله مف االنتباء  القدكة  ،أم القدكة ال الحة
 .اقتداء حبف

اػػف مػػكاالة ال فػػار  -ازكجػػؿ  -( لمػػا نهػػى ا ككردت أيضػػان فػػي القػػرآف ال ػػريـ  أبػػكة حبػػنة
إال فػػػي بػػػه كائتمػػػكا  ،بػػػير  التبػػػرؤ مػػػف ال فػػػار فاقتػػػدكاكأف مػػػف  -اليػػػه البػػػبلـ-كذ ػػػر ق ػػػة إبػػػراهيـ 

لقومهم إنا  اقالو  حسنة في إبراه م والل ن معه إلأسوة كم ﴿ قد كانت ل: ، قػاؿ (7)ابتعفار  ألبيه
 .(8)  ...﴾. وا منكم ومما تعبدون من دون اءاؤ بر 

                                                           

 .  155/ 1، لباف العرب (1 
 . 15ص الم باح المنير، (2 
 .  104ص الدالالت القرآنية، (3 
اػدناف دركيػش، محمػد الم ػرم،  ، ضػبطهبقػاء ال فػكمأبػك ال كيػة،ـ فػي الم ػطلحات كالفػركؽ اللعال ليات معج (4 

 .115 -114ص، ـ1998 -هػ1419، 2مؤببة الربالة، بيركت، لبناف، ط
 .243ص، المقاييس (5 
 .999، رقـ الحديث 1/279 حيح البلارم،  تاب الكتر، باب الكتر الى الدابة،  (6 
 .56ص، الجامع (7 
 . 4الممتحنة :  (8 



111 

 

ف هػػػػذ  إمػػػف هنػػػػا يم ػػػف القػػػكؿ ك  ،(لفػػػظ  حبػػػنةب حكبةم ػػػػ تألبػػػكة( كردانبلحػػػظ أف  لمػػػة  
فػػػبل تبػػػتعمؿ إال فػػػي الليػػػر لبلفػػػان  ،الم ػػػاحبة قػػػد ل  ػػػت معنػػػى األبػػػكة فػػػي الحػػػديث الرػػػريؼ

إلى ذلػؾ الرااػب كقد أرار  ،حيث تبتعمؿ لللير كالرر ال ريـ، البتعمالها في اير الحديث كالقرآف
 .في تعريفه لؤلبكة

 الحرام الخب ث:  .3
 ػػػػيعة  ، أمػػػػا  اللبيػػػػث( ال ثيػػػػر اللبػػػػث،فعلػػػػه معجػػػػـ الكبػػػػيط  الحػػػػراـ(: الممنػػػػكعكرد فػػػػي ال

 . (1)مبالعة
ث  اف أ حابه لبثاء، لذلؾ قالكا: لبيػ إذا اللبيث ضد الطيب، كألبث الرجؿلي المجمؿ كف

(2)"ملبث
 . 

 ،ث جمػػػع لبيػػث كاللبائػػث جمػػػع لبيثػػة، يريػػػد ذ ػػراف الرػػػياطيفبيػػاللي لكفػػي اللؤلػػؤ كالمرجػػػاف 
ناثهـ  .(3) لكا 

فػي  ، الحػبلؿ الطيػب( فػي مكضػعو كاحػدكيح البلػارم تر يػب  لحػراـ اللبيػث(، حكرد في  
(4)" .... بالحرام الخب ثل س بعد الحالل الط ب إال ": قكؿ الربكؿ 

. 
إذ ك ػػػفه باللبيػػػث ، مػػػف الحػػػراـ لترهيػػػب كالتنفيػػػرل ؛فظتػػػيفلجػػػاءت الم ػػػاحبة بػػػيف الحيػػػث 

 .ترنيعنا له
 :الرؤ ا الصالحة .4

(5)هرؤل مػػا يػػرا  الرػػلص فػػي منامػػ جػػاء فػػي اللعػػة:   رؤيػػا (
المرئػػي، إدراؾ  (6) الرؤيػػة(ك، 

 قكل النفس: كذلؾ ضرب بحبب 
  .كهاحبالحابة كن . أ

 .لكهـ كالتليؿبا . ب
، منهػا في ثبلثة مكاضػع فػي  ػحيح البلػارم كردت اللفظة  الرؤيا( م احبة للفظ  ال الحة(

عم ده وسدمم مدن  ا ى: "أول ما ُبدىء به رسول ا صدمأنها قالت -رضي ا انها–ف اائرة ا

                                                           

 .  214ص الكبيط،المعجـ  (1 
 .  31المجمؿ، ص (2 
 .  3/ 1 ص ،اللؤلؤ كالمرجاف (3 
، رقػػـ الحػػديث  64/ 4 ػػحيح البلػػارم،  تػػاب األرػػربة ، بػػاب البػػاذؽ كمػػا نهػػى اػػف  ػػؿ مبػػ ر مػػف األرػػربة،  (4 

5598. 
 . 320انظر: المعجـ الكبيط، ص (5 
 .382/ 2، كلباف العرب، 292نير، صالم باح الم (6 
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 ف أبيػه، قػاؿ:كفي حديث آلر اف ابد ا بف قتػادة اػ، (1) ... ". الرؤ ا الصالحة في النوم الوحي
 .(2).". الش طانمن والحمم  ،لصالحة من االرؤ ا ا قال النبي "

 .(3)﴾ إني أرى ما ال ترون﴿  :-تعالى–كمنه قكله  ،بالف ر . ج
 .(4)﴿ ما كلب اللؤاد ما رأى ﴾ :-تعالى–كمنه قكله  ،بالعقؿ . د

بهػا ابػاد ، أمػا الحلػـ مػا يبرػر  -تعػالى– يراهػا النػائـ مػف ا التػي ال تللػيط فيهػالحة الرؤيا ال ػالك
 . (5)"كيح ؿ له مف الفزع ،يرا  الرلص مف الرر

ل ػػادقة الرؤيػػا اه: لقة( فػػي مكضػػعيف، منػػردت لفظػػة  الرؤيػػا( م ػػاحبة للفظػػة  ال ػػاد مػػا ك 
 .(6)رؤيا إال جاءت مثؿ فلؽ ال بحل في النكـ، ف اف ال يرل

كهػػذا المعنػػى  ،دكف الرػػرف للليػػر ك ، كهػػي التػػي ت ػػاالرؤيػػا ال ػػالحة أضػػافت معنػػى جديػػدن ك 
 تحدد مف لبلؿ الداللة الجديدة للم احبة الك فية.

 الصالة المكتوبة:  .5
 م ػباحكفي ال(7  لال لكات اللمس في اليـك كالليلةلكرد في المعجـ الكبيط معنى  الم تكبة( 

 . (8 لالرتمالها الى الدااء ؛بميت به هذ  األفعاؿك الدااء،  ال بلةل

يػر بكأقػكاؿ مفتتحػة بت  ،بميت به هذ  العبادة التي هػي أفعػاؿك الدااء، كقيؿ: ال بلة أ لها 
 ،ي ال تنفػؾ رػريعة منهػاتػء بابـ ما يتضمنه، كال بلة مػف العبػادات اليمة بتبليـ  تبمية الرك ملت

ف التلفػػت  ػػكرها بحبػػب ريػػ عمددى المددؤمن ن كتابددًا إن الصددالة كانددت ﴿ :-تعػػالى–قػػاؿ  ،ع لػػذلؾر  كا 
(9)﴾موقوتاً 

 .(10 الرحمة ك الدااء  (ةال بل و .

قكله   منها ،لفظ  الم تكبة( في لمبة مكاضع اؽ الحديث كرد لفظ  ال بلة( م احبن كفي بيا
 .(11 ... ". لم  كن رسول ا  صنع للك في الصالة المكتوبةو "  :بلـك ا اليه  ى ل

                                                           

 . 4955، 3954، ككرد أيضاص في حديث رقـ 3، رقـ الحديث12/ 1، بلارم،  تاب بدء الكحي حيح ال (1 
 . 3291رقـ الحديث  2/414  حيح البلارم، (2 
 .48: األنفاؿ (3 
 .11: النجـ (4 
 . 42/ 3اللؤلؤ كالمرجاف،  تاب الرؤيا،  (5 
 .456كفي حديث آلر  4953رقـ الحديث  3/452 حيح البلارم،  (6 
 . 775ص المعجـ الكبيط، (7 
 .409ص، الم باح المنير (8 
 .103 :النباء (9 
 . 538ص، مجمؿ اللعة (10 
 . 1097، رقـ الحديث 306/ 1 تاب أبكاب تق ير ال بلة ، باب يتنزؿ ال بلة الم تكبة،   حيح البلارم، (11 
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رأسدده الددلي  بمددُ  ل فػػي الرؤيػػا، قػػاؿ: اػػف النبػػي  -رضػػي ا انػػه-كاػػف بػػمرة بػػف جنػػدب 
، كهنا أفادت الم احبة في إثبات (1)و نام عن الصالة المكتوبة ،بالحجر ف نه  يخل القرآن ف رفضه

 المعنى كتَ يد . 
  :العبد الممموك .6

 اػػز–كاإلنبػػاف حػػران  ػػاف أك رقيقػػان؛ ألنػػه مربػػكب   ، العبػػد( الرقيػػؽلكرد فػػي المعجػػـ الكبػػيط 
بيد ،كجمعها ابيد -كجؿ  .(2)"كًابداف ،كايبيد كأاى

(3) "كجمعها مماليؾ ،: العبد( المملكؾل
. 

ألنػه قػد يملػؾ المػاؿ كالمتػػاع، كلػيس  ػػؿ مملػكؾ ابػدان؛  ، ػؿ ابػد مملػكؾلكفػي الفػركؽ اللعكيػة 
كالمعتػك   ،كيػدلؿ فػي ذلػؾ ال ػبي ،كليس بعبد، كالعبد هك المملكؾ مف نػكع مػا يفعػؿ امملك ن كي كف 

(4)لةكالمبلئ  ،كالجف ،اإلنس -تعالى–كاباد ا 
  . 

قػػكؿ  فػػي ،لفػػظ  العبػػد( بلفػػظ  المملػػكؾ( فػػي مكضػػع كاحػػد ك ػػؼكرد كفػػي  ػػحيح البلػػارم 
ورجل كانت  ،ق موال هوح ،والعبد الممموك إلا أدى حق ا ".. :-اليه ال بلة كالبػبلـ -الربكؿ 
(5)".. ةعندظ أم

. 

 ديدان إلثبات المعنى.حيث أفاد معنى ج ،نبلحظ مما ببؽ أف اللفظ  العبد( م احب ل فة  المملكؾ(
 :َرًا محجم ن .7

ؿلالكبيط كرد في المعجـ  جَّ  : ما  اف البياض منه في مكضع اللبلليػؿ( في الدكاب الميحى
(6) ل، بؿ بلغ مكضع التحجيؿاير بابؿ ؿكالقيكد فكؽ ذلؾ، منه ثكب محجَّ 

. 

ػرَّ ، يقػاؿ: ضيكأبػ :  ػاف ذا ايػرَّةكاػرارة اػرَّ اػرران ل(  اران  ( ذك رٌ لعيػا ، لفػرساػرَّ اك ، كجهػه اى
 .(7)لبياض في اليديف كالرجليف يف(محجل ك ،بياض في الجبهة :ارة

كقػػد كرد ذ ػػر  فػػي  ،(لفػػظ  محجلػػيف  ػػاحبنايث الرػػريؼ كرد لفػػظ  اػػران( مأمػػا فػػي بػػياؽ الحػػد
َددرًا  أمتددى  دددعون  ددوم الق امددةإن " :-اليػػه ال ػػبلة كالبػػبلـ-الربػػكؿ  كهػػك قػػكؿ ،مكضػػكع كاحػػد

 .(8).." . وضوءمحجم ن من آثار ال

                                                           

 . 7290، 7047،  1397، 1143رقـ الحديث  1/217رم،  حيح البلا (1 
 .579ص ـ الكبيط،المعج (2 
 .  886البابؽ، ص (3 
 .  216الفركؽ اللعكية، ص (4 
 . 79، رقـ الحديث 46/ 1 تاب العلـ ، باب تعليـ الرجؿ أمته كأهله ،   حيح البلارم، (5 
 . 158المعجـ الكبيط، ص (6 
 .  648ص لبابؽ،ا (7 
 . 136 ، رقـ الحديث1/58،  حيح البلارم،  تاب الكضكء، باب فضؿ الكضكء (8 



113 

 

 كالترايب.  ،الحث معنى إفادتهر الم احبة في ك فهنا يتجلى د
 اللردوس ا عمى:  .8

لفػػػظ األالػػػى فػػػي  ػػػحيح كرد و .(1) ليػػػدؿ الػػػى البػػػمك كاالرتفػػػاعلقػػػاؿ ابػػػف فػػػارس   األالػػػى (: 
  البلارم م احبنا لفظي الفردكس كالرفيؽ.

مػع رفػاؽ مثػؿ برمػة كالج ،زاؿ ابـػ الرفقػة ا تفػرقتـ، فػ ذة تػرافقهـ فػي بػفرؾالرفقة في الجماال(:  الرفيؽ
(2)لؽ، منهـ ح يـ  فة مف الح مةاالذم يرافقؾ، قاؿ اللليؿ ال يذهب ابـ الرفيؽ بالفر  كبراـ، كالرفيؽ

. 

" إن ابنددك ًأصدداب اللددردوس :- ػػلي ا اليػػه كبػػلـ-كفػػي الحػػديث كردت مػػرة كاحػػدة قػػكؿ الربػػكؿ 
(3).". ا عمى

. 

 : الكممة الط بة .9
ػػػة (،  الً ٍلمػػة(لفػػي المعجػػـػ الكبػػيط  ردك  فظػػة الدالػػػة الػػػى الل : اللفظػػػة الم ػػػاحبة، كانػػد النحػػػاة  ال ىًلمى

ػػ أـ ، بػػػكاءه أ انػػت حرفػػان كاحػػػدان معنػػى مفػػرد بالكضػػع فػػػي  ا،  مػػأك ال لمػػة، كالجملػػة أك العبػػػارة أـ أ ثػػر ا بلمن
رادلمة الكحيػدل ال إله إال ا ل  قكلهـ  ، (4)﴾وكممدة ا هدي العم دا ﴿ :زيػؿكفػي التن ،هتػ، ك لمػة ا ح مػه كا 

، أك كال ػبلـ المؤلػػؼ المطػكؿ ق ػػيدة، (5)﴾أنهددم ال  ؤمنددونا و كممددة ربددك عمدى الددل ن فسددق تكدللك حقدد ﴿و
 .(6  أك ربالة ،مقالة

، مدرةتو بشدق اتقدوا الندار ولد" : ربػكؿ ا قػاؿكرد فػي بػبعة مكاضػع كفي البياؽ الحػديث 
عم ده صددقة، كدل  دوم  ىكدل سدالم" :، كفي حػديث آلػر اػف النبػي (7)"ف ن لم  جد فبكممٍة ط بة
 .(8).. والكممة الط بة صدقة".  ع ن الرجل في دابته،

ال عدددوى وال " :قػػاؿ ،بػػي اػػف الن -رضػػي ا انػػه-كفػػي حػػديث آلػػر اػػف أنػػس بػػف مالػػؾ 
 .(9)ل: كممة ط بة": وما اللاقالوا ،و عجبني اللالط رة 

 .د أف المجاز له دكر  في الجمع بيف اللفظتينفنجك ظة الطيبة، بلف ك ؼ لفظة  ال لمة(
                                                           

 .  664المقاييس، ص (1 
 .  553ص المعجـ الكبيط، (2 
 .2809، رقـ الحديث 279/ 2، بير، باب مف أتا  بهـ ارب فقتله تاب الجهاد كال  حيح البلارم، (3 
 .40 :التكبة (4 
 . 33 :يكنس (5 
 . 796ص المعجـ الكبيط، (6 
، 6563، 6540، 5776، 2989، 2891، 1413، ككرد فػي 6023رقـ الحديث  4/163 حيح البلارم،  (7 

7512 . 
 .2989رقـ الحديث  2/229 حيح البلارم،  (8 
 .1413، رقـ الحديث 395/ 1تاب الز اة، باب ال دقة بؿ الرد،    حيح البلارم، (9 
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  :بـ  الفعـل    يف صـحيا  املصاحبة اللغويةدراسة املطلب األول

 واالسه.

  :ل بـ  الفعـ   يف صـحيا  املصاحبة اللغويةدراسة املطلب الجاني

 واحلرف.
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 المطمب ا ول: دراسة المصاحبة في صح ح البخاري ب ن اللعل واالسم
 ريؼ الػػى مبػػتكل الػػنمط الفعلػػي  ػػكرةمػػف أهػػـ  ػػكر الم ػػاحبة اللعكيػػة فػػي الحػػديث الرػػ

 بيػاف ممػا  ػاف لػه األثػر ال بيػر فػي هػذ  ال ػكرةتعماؿ راع في الحػديث الرػريؼ ابػك  الفعؿ كاالبـ.
 اها في ابتعماؿ الحديث النبكم.كريك  ،داللة هذ  األفعاؿ

كبيػاف أثػر  ،مػت بدرابػتهااكق ،مجمكاػة مػف الترا يػب التػي تمثػؿ هػذ  ال ػكرةالترت الباحثػة ك 
  ، كهي  ما يَتي:الت احب فيما بينها

 :عط ت الشلاعةأُ  .1
 . (1 ل بلـ الرفيع للملؾ في حاجة يبَلها لعير ل   الرفااة ( في لباف العرب

 ػػاف  :تقػكؿ ،يػػدؿ الػى مقارنػػة الرػيئيف مػػف ذلػؾ الرػػفع لػبلؼ الػػكتر   رػفع (لكفػي المقػػاييس 
كرػػفع فػػبلف لفػػبلف إذا جػػاء ثانيػػة  ،؛ ألنػػه يرػػفع بهػػا مالػػهفػػردان فرػػفعته، قػػاؿ ابػػف دريػػد: بػػميت رػػفعة

 . (2 ملتمبان مطلبه كمعينان له
طلبػػت  :طالبػػت بكبػػيلة كابػػتعفت بػػه :فػػي األمػػر رػػفعان كرػػفااة رػػفعتلكفػػي الم ػػباح المنيػػر 

 . (3) لالرفااة
اليػػه  -قػػكؿ الربػػكؿ  كاحػػد، فػػي   الرػػفااة ( فػػي مكضػػع بلفػػظارتػػبط ذ ػػر لفػػظ   أاطيػػت ( 

 . (4) ..". عط ت الشلاعة، وأُ حل  حد قبميحمت لي الغنائم ولم تُ أُ " :-ال بلة كالببلـ 
 اطيت لا ة لربكلنا ال ريـ.فَفادت الم احبة هنا التل يص، حيث أي 

 َتْقرَُأ السالم: .2
 .(5)الببلـ( ابـ مف بلـ اليه، كالببلـ ابـ مف أبماء ا تعالى")في الم باح المنيرجاء 

قػاؿ: بقلػب  ،بلـ (، البلـ بػ الببلمة ؛ التعرم مف األىفػات الظػاهرة كالباطنػة  ل: (6)قاؿ الرااب
 ، كقيػػؿكبػػلمه ا ،كبػػبلمان  ،كقػػد بػػلـ يبػػلـ بػػبلمة ،بػػليـ؛ أم متعػػرو مػػف الػػداؿ، فهػػذا فػػي البػػاطف

 ل.  لهـ دار الببلـ ( -تعالى–الببلـ مف أبماء ا 

 . (7) لتجيء في المفاالة  ثيران، نحك: القتاؿ كالمقاتلة ،المبالمة الببلـلكفي المقاييس 
                                                           

 .151/ 7لباف العرب،  (1 
 .531ص ،المقاييس (2 
 .1/340ص ،الم باح المنير (3 
 .401، رقـ الحديث 1/109ـ ، باب التيمـ ، تاب التيم ، حيح البلارم (4 
 .307/ 1 ،الم باح المنير (5 
 .245ص ،المفردات (6 
 .487ص ،المقاييس (7 
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 ػػػلي ا  -كفػػي الحػػديث الرػػريؼ كرد التر يػػب فػػي مكضػػعيف قكلػػه ل أف رجػػبلن بػػَؿ النبػػي 
 .(1)م، وَتْقرَُأ السالم عمى من عرفت ومن لم تعرف": أي اإلسالم خ ر؟ قال: تطعم الطعا-اليه كبلـ

 . ى جديدان مف الم طلحات اإلببلميةمعن ، كيضيؼفيديل ؛ الببلـ( لفظفلفظ  تىٍقرىأ(  احب 
 جنبنا الش طان: .3

كالجانػػب: رػؽ اإلنبػػاف كايػر ، تقػػكؿ: قعػػدت  ،الجنبػةك  ،الجنػػب جػػاء فػي لبػػاف العػرب جنػب( 
 . (2)كجكانب كجنائب ،مع جنكبكالج ،بمعنى جانبه إلى جنب فبلف

 . (3)، أبعدته انهالم باح المنير  جنب( الرجؿ الرركفي 
كهػذا أضػاؼ  ، الريطاف( في الحديث الرريؼ في لمبة مكاضػعلفظ لفظ  التجنب(  احب 

، وجنددب "المهددم جنبنددا الشدد طان :-اليػػه ال ػػبلة كالبػػبلـ-قػػكؿ الربػػكؿ  منهػػاميان، إبػػبل ام ػػطلحن 
 . (4)..". الش طان ما رزقتنا

 :حبط العمل .4
 :كلهـ.. كهػػػك مػػػف قػػػ. كحبكطػػػان: امػػػؿ امػػػبلن ثػػػـ أفبػػػد  ،حػػػبط حبطػػػان لقػػػاؿ  ػػػاحب اللبػػػاف: 

 .(5)"، إذا أ ابت مراى طيبان فَفرطت في األ ؿ حتى تنتفخ فتمكتالدابة حبطان بالتحريؾ حبطت
 ػار الػذهف  حتػى ،ب ػيعة الجمػع أـ ،( بػكاء أ انػت مفػردة العمػؿ لفػظارتبط الفعؿ  حبط( بذ ر ك 

 ( في بياؽ ال بلـ.بمع هذا الفعؿ يتكقع كجكد  لمة  العمؿبمجرد أف ي
 كحبط العلـ الى أضرب: لمعنى حبكط العلـ يقكؿ الرااب أيضان:  كاف

 . أحدها: أف ت كف األاماؿ دنيكية، فبل تعني في القيامة اناء.....
 . -تعالى –كجه ا ل ف لـ يق د بها  احبها  ،كالثاني: أف ت كف أاماالن ألركية
كذلػػؾ هػك المرػػار إليػػه  ،كل ػف ب زائهػػا بػيئات تػػكفى اليهػا ،كالثالػث: أف ت ػػكف أامػاالن  ػػالحة

 .(6 لبلفة الميزاف

                                                           

 .1284، ككرد في حيدث رقـ 12، رقـ الحديث 1/19باب إطعاـ الطعاـ مف اإلببلـ ، ، حيح البلارم (1 
 .2/371ص ،لباف العرب (2 
 .1/120ص ،الم باح المنير (3 
، 142، ككرد أيضػػان ص فػػي حػػديث رقػػػـ 3271، رقػػػـ الحػػديث 410/ 2 تػػاب بػػدء الللػػؽ،  ،يح البلػػارم ػػح (4 

4717 ،4826 ،5165. 
 .300/ 2 لباف العرب، (5 
 .120/ 119ص ،المفردات (6 
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-تعػػالى–يػػدؿ الػػى بطػػبلف أك ألػػـ، يقػػاؿ: أحػػبط ا  :..، كقػػاؿ. كقػػد أرػػار الزملرػػرم إلػػى
 . (1)لتنفخ بذلؾ بطنها امؿ ال افر؛ أم أبطله، أما األلـ فالحبط أف تَ ؿ الدابة حتى

، (2 ه"ط عممُددبِ فقدد َحد مدن تدرك صدالة العصدر" :-اليػه ال ػبلة كالبػبلـ-كمنػه حػديث النبػي 
 .(3 لكان  رفع صوته فوق صوت النبي فقد حبط عممهمن .. . "كفي حديث آلر 

 الش طان  مسه:  .5
ف لـ يكجد، كالم ، المس(  اللمسل :(4)قال الراَب ما س يقاؿ فيل ف قد يقاؿ لطلب الريء كا 

كالدلي  تخطلده الشد طان ، كقػاؿ: ﴿ فالجنػك ك ى بػه اػف الن ػاح، نٌ  ي كف معه إدراؾ بحابة اللمس ك 
قالوا لن تمسنا النار إال ﴿ نحك قكله:، كالمس يقاؿ في  ؿ ما يناؿ اإلنباف مف أذل، (5)﴾من المس

 .ل(9)﴾س  سقرلوقوا م، ﴿ (8)﴾مسنى الش طان، ﴿(7)﴾مستهم البيساء والضراء، ﴿(6)﴾أ امًا 
كفػي الحػديث  ،يت بب داللة الجنكف كاللبؿف نه  احبة  لمة  المس( للفظ  الريطاف(اند م 

مدا ل -اليػه ال ػبلة كالبػبلـ-منػه قػكؿ النبػي  ،فػي أ ثػر مػف مكضػعهػذا التر يػب  الرريؼ كرد ذ ر
  (10)من مولود  ولد إال والش طان  مسه ح ن  ولد....."

 :ض ع .6
ال أض ع عمل ﴿ -ىتعال–ضعته كضيعته، قاؿ أك  ،ء يضيع ضيااان ضاع الريقاؿ الرااب: ل

وال  ضد ع  ،وما كان ا ل ض ع إ مدانكم ،إنا ال نض ع أجر من أحسن عمالً ، عامل منكم
كتضػيع الػريح إذا  ،كجمعػه ضػياع ،كضيعة الرجؿ اقار  الذم يضػيع مػا لػـ يفتقػد ،﴾المحسن نأجر 

 . (11 هبت اليهل هبت هبكبان يضيع ما

                                                           

 .293ص المفردات، (1 
 .553: الحديث ، رقـ165/ 1جمف ترؾ الع ر، باب  تاب المكاقيت ال بلة،  ، حيح البلارم (2 
 .3613رقـ الحديث  2/514 حيح البلارم،  (3 
 .487المفردات، ص (4 
 .275البقرة:  (5 
 .80البقرة:  (6 
 . 214البقرة:  (7 
 .41ص:  (8 
 .48القمر:  (9 
 . 205المفردات، ص (10 
 .309، صالمفردات (11 
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: ضاع الريء يضيع كهبلؾ، يقاؿ ،كذهابه ،الى فكات الريء  ضيع ( يدؿ ل كفي المقاييس
 . (1 نا إضااةلكأضعته أ ،كضيعة ،ضيااان 

كتضػػكع  ،: فاحػػت رائحتػػهع الرػػيء يضػػكاان ضػػكاان مػػف بػػاب قػػاؿضػػالكفػػي الم ػػباح المنيػػر، 
  .(2 ل ذلؾ

ة   األمانػػة ( قػػد ل  ػػت الفعػػػؿ        بػػيف الفعػػؿ   ضػػيعت ( ك لمػػػالتػػػي كالكاقػػع إف هػػذ  الم ػػاحبة 
، كقػد كرد فػي الحػديث الرػريؼ فػي مكضػع؛ لبيػاف اظـػ جعلته مبتعمبلن في إضااة األمانػةك  ،  ضيع (

 . (3)فانتظر الساعة " "ف لا ض عت ا مانة :ا اليه كبلـ ىقكؿ الربكؿ  لفي  ،إضااة األمانة
 :فك .7

كقيػػؿ اتػػؽ  ،اتػػؽ المملػػكؾ كفػػؾ الرقبػػةي ػػه، كفػػؾ الػػرهف تلل ،الف ػػؾ التفػػريجقػػاؿ الرااػػب: ل
 . (4 لكالعمؿ ال الح ،بال لـ الطيب -تعالى–اإلنباف نفبه مف اذاب ا 
إذا لل ػته مػػف األىبػػر  كف  ػػت األبػير كالعبػػد ،لػرهف: لل ػػتهف  ػػت اكفػي الم ػػباح المنيػر ل

 . (5)للقهاكفي ف ها قكله   فؾ رقبة (؛ أم أاتقها كأط ،كالرؽ، كهك يبعى في ف اؾ رقبته
، ك ؿ رػيء أطلقتػه فقػد   فؾ الرقبة ( تللي ها مف إبار الرؽ كفؾ الرهفلكفي لباف العرب 

 .(6)لأاتقها كفؾ الرقبة يف ها ف ان  ،ه مف الرؽكفبلف بمي في ف اؾ رقبته كانف ت رقبت ،ف  ته

وا أطعمدد" ، حيػػث قػػاؿ:-اليػػه ال ػػبلة كالبػػبلـ -فػػي قػػكؿ الربػػكؿ كرد  فػػؾ رقبػػة( مػػرة كاحػػدة ك 
 .(7)الجائع، وعودوا المر ض، وفكوا العاني."

ألف الفػؾ ي ػكف لؤلبػير الػذم داػا ؛  العػاني( كهػك األىبػير لفػظلفظ  الفؾ(  احب أف نبلحظ 
 .ح جديد يضاؼ إلى ملزكف الم طلحات اإلببلميةم طل كنتج مف ذلؾ إليه إببلمنا الحنيؼ.

 : قبض .8
 ،لػبلؼ ببػطة ككبػعة، مػف بػاب ضػرب قبض ا الػرزؽ قبضػان المنير: لالم باح في جاء 

(8)قبض كيببطكا ي:كقد طابؽ بينهما بقكله
،  ذتػه كهػك فػي قبضػته؛ ، ألأك قبضت الرػيء قبضػان

                                                           

 .606ص  ،المقاييس (1 
 .2/11 ،الم باح المنير (2 
 .، رقـ الحديث 1/33، األمانةب إضااة ، با تاب العلـ ، حيح البلارم (3 
 .398ص ،المفردات (4 
 .2/135 ،الم باح المنير (5 
 .10/217 ،لباف العرب (6 
 .1، رقـ الحديث3/5 تاب األطعمة ، باب قكؿ النبي  لكا مف الطيبات،  ، حيح البلارم (7 
 
 . 245البقرة: ( 8 
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 :-تعػػالى– ه اه أ ػػابعه، كمنػه مقػبض البػػيؼ، كقبضػكقػػبض اليػه بيػد : ضػػـ اليػ، أم فػي مل ػه
 .(1 كقبضته اف األمر مثؿ ازلتهل ،أماته

فقبضت كاير ، قاؿ:  ،اكؿ الريء بجمع ال ؼ، نحك قبض البيؼلالقبض تن :قاؿ الرااب
قبضة

كذلػؾ  ،كقبضها اػف الرػيء جمعهػا قبػؿ تناكلػه ،ها بعد تناكلهعى مى فقبض اليد الى الريء جى  2
 .(3 لإمباؾ انه كمنه قيؿ إلمباؾ اليد اف البذؿ قبض

يء مػػف : قبضػػت الرػػقػػبض يػػدؿ الػػى رػػيء مػػَلكذ كتجمػػع فػػي رػػيء، فتقػػكؿلكفػػي المقػػاييس 
القػػبض هػػك اإلبػػراع؛ ألنػػه إذا أبػػرع جمػػع أطرافػػه ك كمقػػبض البػػيؼ كمقبضػػه،  ،كايػػر  قبضػػان  ،المػػاؿ
 . (4)لكنفبه

فػػي  -اليػػه ال ػػبلة كالبػػبلـ-  العلػػـ ( فػػي قػػكؿ الربػػكؿ  لفػػظكقػػد ارتػػبط لفػػظ   القػػبض ( مػػع 
 . (5) "...،  نزعه من العبادإن ا ال  قبض العمم انتزاعاً "مكضعيف، منه قكله: 

كهػك مػف ابلمػات  ،كهػك   قػبض العلػـ( ،كأفادت الم احبة هنا فػي إضػافة م ػطلح إبػبلمي
 البااة ال عرل.

 المالئكة تظمه: .9
 . (6 لالظؿ  ؿ مكضع لـ ت ؿ إليه الرمس،  كال يقاؿ الفيء لما زاؿ انه الرمسل :قاؿ الرااب

، كلػيس يء بمعنى كاحػدس إلى أف الظؿ كالفقاؿ ابف قتيبيه: يذهب الناكفي الم باح المنير ل
 ،كالفػػيء ال ي ػكف إال بعػػد الػػزكاؿ، فػػبل يقػػاؿ قبػػؿ الػػزكاؿ فػػيء ،كارػػية ،بػػؿ الظػػؿ ي ػػكف اػػدكة ، ػذلؾ

نما بمي بعد الزكاؿ فيئان؛ ألنه ظً   .(7 لكالفيء الرجكع ،فاء في جانب المعرب إلى جانب المررؽ ؿ  كا 
(لكفػػي المقػػاييس   : ظػػؿمى الظػػؿ، فالظػػؿتر رػػيء لرػػيء، كهػػك الػػذم يبػػيػػدؿ الػػى بػػ  ظػػؿَّ

كظػؿ  ،: أظلتنػي الرػجرةكتقػكؿ ،، ي ػكف بالعػداة كالعرػي، كالفػيء ال ي ػكف إال بالعرػياإلنباف كايػر 
  .(8)لكقاؿ بظله كهك في ازة كمنعته ،كالليؿ ظؿ كأظللَّؾ فبلف  انه ،ظليؿ

                                                           

 .2/144، الم باح المنير (1 
 . 96طه: ( 2 
 .404ص ،رداتالمف (3 
 .871ص ،المقاييس (4 
، كرد أيضػان فػي حػديث رقػـ 100، رقػـ الحػديث 1/47 تػاب العلػـ، بػاب  يػؼ يقػبض العلػـ،  ، (  حيح البلارم5 

85. 
 .325ص ،المفردات (6 
 .2/33 ،الم باح المنير (7 
 .639ص ،المقاييس (8 
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 ، المبلئ ػػة( فػػي ثبلثػػة مكاضػػع فػػظل االرػػريؼ فقػػد كردت لفػػظ  تظػؿ( م ػػاحبن أمػا فػػي الحػػديث 
هػػذا التعبيػػر بل ػػكص اإلنبػػاف الػػذم التػػـز بػػَكامر ا ك أفػػادت معنػػى جديػػدان كهػػك التل ػػيص، فقػػد 

اليػه ال ػبلة  -، فالمبلئ ة بتظله يػـك القيامػة كقػت أهكالهػا، كقػد كرد فػي قػكؿ الربػكؿ  كالربكؿ
 .(1 .ل... ما زالت المالئكة تظمه" : -كالببلـ
 :  يت ك الوحي .10

 (الػكاك كالحػاء كالحػرؼ المعتػؿ ل كفي المقػاييس .(2 المجيءل  :افاإلتيل جاء في لباف العرب
 ،ال تػاب كالربػالة كالػكحي ،اإلرػارة إلفاء أك اير  إلى ايػرؾ، فػالكحي أ ؿ يدؿ الى إلقاء الـ في

كحيػان، قػاؿ: كحػي  -تعػالى–ه إلػى ايػرؾ حتػى المػه فهػك كحػي  يػؼ  ػاف، كأكحػى ا ك ؿ ما ألقيتى 
 . (3) للها القرار فابتقرت

بػػَؿ  –ي ا انػػه رضػػ –أف الحػػارث بػػف هرػػاـ  -اليػػه ال ػػبلة كالبػػبلـ-كفػػي حػػديث النبػػي 
ا  ىربػكؿ ا  ػل يؼ يَتيؾ الكحي  فقاؿ  ،يا ربكؿ ال، فقاؿ: ا اليه كبلـ ىربكؿ ا  ل

 . (4)ل.يَّ يني مثؿ  ل ة الجرس كهك أرد ال: أحيانان يَتاليه كبلـ
 التل يص. تياف(  لمة  الكحي(م احبة  لمة  اإلكأفادت 

  تحرى الصواب:  .11
أ ػػاب ال ػػكاب فَلطػػَ الجػػكاب؛ أىم: أىراد ال ػػكاب، كال ػػكاب لجػػاء فػػي الم ػػباح المنيػػر 

 .(5)لضد اللطَ
 ال كاب يقاؿ الى كجهيف: ل قاؿ الرااب:

كمرضػػيان  ،هػػذا  ػػكاب إذا  ػػاف فػػي نفبػػه محمػػكدان  :األكؿ: بااتبػػار الرػػيء فػػي نفبػػه، فيقػػاؿ
 كال بلـ  كاب. ،قتضى الررع كالعقؿ، نحك قكلؾ: تحرم العدؿ  كاببحبب م

بااتبار القا د إذا أدرؾ المق كد بحبب ما يق د ، فيقاؿ: أ اب  ذا؛ أم كجد ما  الثاني:
  .(6 لطلب  قكلؾ أ اب البهـ

 

                                                           

، ككرد 1244، رقػػـ الحػػديث 347/ 1، مػػكتبػػاب الػػدلكؿ الػػى الميػػت بعػػد ال ، تػػاب الجنػػائز ، ػػحيح البلػػارم (1 
 .4080، 2816أيضان في حديث رقـ 

 .1/64 ،لباف العرب (2 
 .2/93ص ،المقاييس (3 
 . 1/11 تاب بدء الكحي،  ،البلارم حيح  (4 
 .375/ 1 ،الم باح المنير (5 
 .295ص ،المفردات (6 
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كابػتقرار قػرار  مػف ذلػؾ ال ػكاب فػي القػكؿ كالفعػؿ،  ،،  ػكب يػدؿ الػى نػزكؿ رػيءكفي المقػاييس
 .(1 لكالنازؿ  كب أيضان  ،كمنه ال كاب كهك نزكؿ المطر ،أمر نازؿ مبتقر قرار  كهك لبلؼ اللطَ  َنه

 :كمنػه قكلػه ، لمػة  ال ػكاب( فػي ثبلثػة مكاضػعارتبط ذ ر  بتحرم( م ػاحبان  كفي قكؿ الربكؿ 
لا شددك أحدددكم فددي صددالته" فػػػي نػػى التل ػػيص، ك كأفػػادت الم ػػاحبة هنػػا مع، (2).". الصددواب فم تحددر   وا 

 دوم عائشددة،  بتغددون  هدددا اهمبأن الندداس كدانون  تحددرون ل -رضػػي ا انهػا –حػديث آلػر اػػف اائرػة 
 .(3 لمرضاة رسول ا صمى ا عم ه وسمم -أو  بتغون بللك-بها 
 : رفعون أبصارهم .12

: نحػػػك قكلػػػه  ،الرفػػػع يقػػػاؿ تػػػارة فػػػي األجبػػػاـ المكضػػػكاة إذا أاليتهػػػا اػػػف مقرهػػػال قػػػاؿ الرااػػػب:
، أك تػارة فػي البنػاء إذا (5)﴾ رفدع السدماوات بغ در عمدد ترونهداالدلي ا ، ﴿ (4)﴾رفدوقكم الطدو ورفعنا ﴿

ل  رفع إبراه م القواعد مدن الب دت ﴿ طكلته، نحك قكلػه: –، كتػارة فػي الػذ ر إذا نكهتػه، نحػك قكلػه (6)﴾ وا 
عنددا بعضددهم فددوق ورففػػي المنزلػػة إذا رػػرفتها، نحػػك قكلػػه: ﴿  ة، كتػػار (7)﴾ ورفعنددا لددك لكددرك﴿  :-تعػػالى

 بدل رفعده ا، ﴿(10)﴾رف دع الددرجات لو العدرش، ﴿(9)﴾ نرفع درجدات مدن نشداء، ﴿ (8)﴾بعض درجات
ف رػػارة إلػػى المعينػػيف: إاػػبلء  ،(13)﴾ إلددى السددماء ك ددف رفعددتك، ﴿ (12)﴾ خافضددة رافعددة، ﴿ (11)﴾إل دده

لى ما لصَّ به مف الفضيلة ،الم انة 14ةفرش مرفكا كمنه قكله  ،كررؼ المنزلة ،كا 
15 لرريفةأم  ؛). 

                                                           

 .579ص ،المقاييس (1 
 .128/ 1جه نحك القبلة حيث  اف، ك ، باب الت تاب ال بلة ، حيح البلارم (2 
 .2580، كفي حديث رقـ 2574رقـ الحديث  196 حيح البلارم، / (3 
 .4548، رقـ الحديث 3/235 تاب تفبير القرآف ، باب إني أايذها ...،  ، حيح البلارم (4 
 .  2الراد:  (5 
 .127البقرة:  (6 
 .4الررح:  (7 
 . 32الزلرؼ:  (8 
 .83األنعاـ:  (9 
 . 15اافر:  (10 
 .158النباء:  (11 
 .3الكاقعة :  (12 
 .18العارية:  (13 
 .34الكاقعة: ( 14 
 .205، صالمفردات (15 
 



122 

 

م ػاحبان ل لمػة  لفػظ  الرفػع( ككردلم انػة العاليػة كالرػريفة، بانبلحظ أف معنػى الرفػع يلػتص 
مدددا بدددال أقدددوام " :-اليػػػه البػػػبلـ كال ػػػبلة-كمنػػػه قػػػكؿ ربػػػكلنا  ،ا تبػػػب معنػػػى جديػػػدان ك  ، األب ػػػار(

 . (1)." .  رفعون أبصارهم
  ستقبل القبمة: .13

 ه تلقػاء كجهػؾابلها، ك ؿ رػيء جعلتىػبذلؾ؛ ألف الم لي يق القبلة بميتل في الم باح المنير
لػة فػي األ ػؿ بٍ القً ل: (3 قػاؿ الرااػب .(2 له، كالقبلة ابـ مػف قبلػت الكلػد تقبيلػؾ كالجمػع قبػؿفقد ابتقبلتى 

 ،ابػػـ للحالػػة التػػي اليهػػا المقابػػؿ، كفػػي التعػػاريؼ  ػػار ابػػمان للم ػػاف المقابػػؿ المتكجػػه إلػػى ال ػػبلة
، كقػاؿ لػة ناحيػة ال ػبلةبٍ القً ل :جػاء فػي لبػاف العػربك  .ل(4 ﴾نول نك قبمة ترضداهافم﴿ :كمنه قكلػه 

أيف قبلتؾ  أم: أيف جهتػؾ  كمػف أيػف ك اللحياني: القبلة كجهة المبجد، كليس لفبلف قبلة؛ أم جهة، 
 .(5 لي نحكهالة: التي ي لَّ بٍ قبلتؾ  أم: مف أيف جهتؾ  كالقً 

كؿ كمنػػػه قػػػ ،لػػػة( فػػػي الحػػػديث الرػػػريؼ فػػػي مكضػػػعيف القب لفػػػظكرد لفػػػظ  يبػػػتقبؿ( م ػػػاحبان ل
 .(6).". ها ظهرظوال  ول   ،فال  ستقبل القبمة إلا أتى أحدكم الغائط" :-اليه ال بلة كالببلـ-الربكؿ 

  [العش ر، اإلحسان ] نَ  كلرْ  .14
ى معنػػػػى كاحػػػد، كهػػػػك البػػػػتر ال ػػػػاؼ كالفػػػػاء كالػػػراء أ ػػػػؿ  ػػػػحيح يػػػدؿ الػػػػل: قػػػاؿ ابػػػػف فػػػارس

كقػاؿ  .(7 ل: الرجػؿ المتعطػي ببػبلحهراه بثكب: قد  فػر دراػه، كالم فػراطى د ، يقاؿ لمفكالتعطية
هػا س فكقدراػه بثػكب ك فرهػا بػه لػب  فػرك  ... فقػد  فػر  ك فػر .... ك ؿ مػف بػتر رػيئان ل :ابف منظكر

، ك ػؿ  ػافر، كقػد  فػر فػكؽ دراػه إذا لبس الرجؿ فكؽ دراه ثكبان فهك :، ابف الب يتثكبان فعراها به
 .(8 لان فقد  فر ما اطى ريئ

كتعطيتػه حتػى ي ػير بمنزلتػه مػا لـػ  ،... كالت فيػر بػتر . لكال فارة مػا يعطػي اإلثـػ :(9 كقاؿ الرااب
كتقذيػة للعػيف  ،التمريض في  كنه إزالة للمػرض :نحك ،أ له إزالة ال فر كال فراف كي ح أف ي كف ،يعمؿ

                                                           

 .750، رقـ الحديث 212/ 1، باب رفع الب ر إلى البماء،  تاب اآلذاف ، حيح البلارم (1 
 .145/ 2 ،الم باح المنير (2 
 .407ص ،المفردات (3 
 .144البقرة: ( 4 
 .25 ،العربلباف  (5 
، ككرد أيضػان 144، رقػـ الحػديث 61/ 1، باب ال تبتقبؿ القبلة بعائط أك بػكؿ،  تاب الكضكء ، حيح البلارم (6 

 .40في حديث رقـ 
 .897ص ،المقاييس (7 
 .692، 690/ 7 لباف العرب (8 
 .487،  486ص ،المفردات( 9 
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لى هذا المعنى أرار القرآف. إزالة القذل انهفي  ِإن  اْلَحَسدَناِت ُ دْلِهْبَن ﴿  :-تعػالى–يـ فػي قكلػه ال ر  .. كا 
 .ل(1 ﴾الس   َئاتِ 

( ي فػبػيف الفعػؿ   فػي مكضػع كاحػد هذا كقد جمعت الم احبة اللعكيػة فػي الحػديث الرػريؼ رفَّ
 .(لفظ  اإلحبافك  عرير(ال ب يعة التضعيؼ مع لفظ 

أهػؿ  العرػيرةل :في المفرداتك  .(2 لأم إحباف الزكج كنحك  ؛العرير فرفي ء في الم باح لكجا
 .(3 لكذلؾ أف العررة هك العدد ال امؿ ،أم ي يركف له بمنزلة العدد ال امؿ ؛الرجؿ الذم يت ثر بهـ

هػػك أىف يعطػػي مػػا اليػػه  ، كذلػػؾ أف العػػدؿأاػػـ مػػف اإلنعػػاـ، فاإلحبػػاف فػػكؽ العػػدؿ اإلحبػػافكل
كاإلحبػػػاف زائػػػد الػػػى العػػػدؿ،  مالػػػه، ، كاإلحبػػػاف أف يعطػػػي أ ثػػػر ممػػػا اليػػػه كيَلػػػذ أقػػػؿكيَلػػػذ مالػػػه

، كمتحبػػف مػػف جهػػة كمتحبػػف مػػف جهػػة الهػكل ،ف جهػػة العقػؿ: متحبػػف مػػكالحبػف لػػه ثبلثػػة أضػرب
 .(4 لالحبف

النساء:  كلدرن، ق دل: أ كلدرن ُأر ُت النار، ف لا أكثر أهمها ل : لى ا اليه كبػلـ قال النبي
 .(5 لو كلرن  اإلحسان ،العش ر با؟ قال:  كلرن

  مج: .15
 .(6 لالبطانة :، كالكليجةلكلج الريء في اير  يلج، كأكلجته أدللته في الم باح المنيراء ج

البطانػة  كجػان كالكليجػة، ككلػج البيػت يلػج كلل كلج تدؿ الػى دلػكؿ رػيء، يقػاؿ: كلػج منزلػه كفي المقاييس
كفػػػي  .(7)لس: الطريػػػؽ فػػػي الرمػػػؿ كهػػػك مػػػف القيػػػاالػػػكلج ، كيقكلػػػكف، كالكالجػػػة يلػػػج جػػػكؼ اإلنبػػػافكالػػػدلبلء
حتددى  مددج الجمددل فددي سددم ﴿: -تعػػالى–كمنػػه قكلػػه  ،الكلػػكج الػػدلكؿ فػػي المضػيؽ :لكلػػج (8)المفػردات
 .ل(10 ﴾ ولج الم ل في النهار ﴿ :كقكله ،(9 ﴾ الخ اط

                                                           

 .114بكرة هكد:  (1 
 .60/ 1 ،الم باح المنير (2 
 .347ص ،داتالمفر  (3 
 .117ص ،البابؽ (4 
 .29، رقـ الحديث 23/ 1، باب  فراف العرير ك فر دكف ال فر ، حيح البلارم (5 
 .2/348 ،الم باح المنير (6 
 .1105ص ،المقاييس (7 
 .569ص ،المفردات (8 
 .40( األاراؼ: 9 

 .61الحج:  (10)
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ي فػػ -اليػػه ال ػػبلة كالبػػبلـ-كرد لفػػظ   يلػػج( م ػػاحبان للفػػظ   النػػار ( فػػي حػػديث الربػػكؿ ك 
 .(1) فم مج النار...."  ي  ، ف نه من كلب عمي  تكلبوا عم ال" :قكله فيمكضع كاحد 

 .ا تببت معنى التل يصهنا الم احبة ك 
 : ناجي ربه .16

 كالمػػرأة ،( فهػػك نػػاجو  النجػػاءكللػػص،  نجػػاةنجػػا مػػف الهػػبلؾ ينجػػك ل جػػاء فػػي الم ػػباح المنيػػر
هـ : نػاجي بعضػالقػكـ ىكتنػاج ،كناجيتػه ،كنجيته ،يته: أنجناجية كبها بميت قبيلة مف العرب، فيقاؿ

 . (2)البعضن 
كتلػػتص بالعبػػادة  -كجػػؿ اػػز–ألف المناجػػاة ت ػػكف   لفػػظ الجبللػػة؛فلفػػظ المناجػػاة ارتػػبط مػػع 

 . -كجؿ از –العبادة  معلـك أف ك 
قكلػه  امنهػ ،فػي لمبػة مكاضػع(  ربػه لفػظكرد لفظ  المناجاة( م ػاحبان ل  كفي قكؿ الربكؿ

 .(3)" ... ف نه  ناجي ربه "إلا كان في الصالة :في الحديث

 المطمب الثاني: دراسة المصاحبة المغو ة في صح ح البخاري ب ن اللعل وحرف الجر
ارضػػػت الباحثػػػة فػػػي هػػػذا المطلػػػب الم ػػػاحبة اللعكيػػػة بػػػيف الفعػػػؿ كحػػػرؼ الجػػػر، كقامػػػت 

فلحػرؼ الجػر أثػر بػالغ ، عػؿ كحػرؼ الجػر لهػا أثػر فػي الداللػةبيف الف بدرابتها؛ ألف العبلقة التر يبية
 .اتامن  ارن يد ي ؿ إلى حد تعيير داللة الفعؿ تعياألهمية ق

كاالمػػػتبلء  ،داللتػػػه البػػػعةكمػػػف األمثلػػػة الرػػػهيرة فػػػي هػػػذا ال ػػػدد الفعػػػؿ   راػػػب (، كأ ػػػؿ 
ذا قيػؿ: ، ف ذا قيؿ  راػب فػي(رةكال ث   ، ف ػَف هػذ  الرابػة حلػت فػي الرػيء المراػكب كامتزجػت بػه، كا 

ذا قيػؿ:   راػب إلػى ( ف ػَفف هذ  الرابة بعػدت كتجػاكزت الرػي  راب اف ( ف َ هػذ  الرابػة  ء، كا 
 اتجهت إلى الريء بك فه ااية.
بػببها تر يػب الفعػؿ مػع حػرؼ  –التي قد ت ؿ إلى حد التناقض  -كهذ  الدالالت المتفاكتة

انػب داللتػه األ ػلية، فجػاء إلػى ج الػدالالت مػف تر يبػه مػع حػرؼ بعينػهالجر، فالحرؼ  في( معنػا  
 .(4) مف   المعنى األ لي للفعؿ + معنى حرؼ الجر(التر يب الجديد مزيجان 

                                                           

 .106، رقـ الحديث 49/ 1،   تاب العلـ ، باب إثـ مف  ذب الى النبي ، حيح البلارم (1 
 .262/ 2، الم باح المنير (2 
، ككرد 1214، رقػـ الحػديث 336/ 1 تاب العلـ في ال بلة ، باب مػا يجػكز مػف الب ػاؽ ،  ، حيح البلارم (3 

 .417، 416، 642، 413في حديث رقـ 
ي المعنػػػى، محمػػػد داكد، دار نظػػػر: القػػػرآف ال ػػػريـ كتفااػػػؿ المعػػػاني، درابػػػة دالليػػػة لتعلػػػؽ حػػػرؼ الجػػػر كأثػػػر  فػػػا (4 

 .1/6ـ، 2002 -هػ1423اريب، القاهرة، 
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أف الداللػػة متح ػلة مػػف مػف الداللػػة األ ػػليك للفعػؿ مػػع معنػػى  ىرااػػيي كالػى هػػذا ينبعػي أف 
 الحرؼ معنا ال مف احدهما فقط.

   
اػػف هػػذ  الم ػػاحبة يبػػير فػػي تج نػػإلػػى أف التحػػكؿ الػػذم ي (1) هػػذا كقػػد أرػػار د. محمػػد داكد

  ، هما: اتجاهيف
 ،تقػػػاؿ الػػػداللي: كيق ػػػد بػػػه التحػػػكؿ الػػػذم يحػػػدث المعنػػػى الفعػػػؿ حيػػػث يتعيػػػر حػػػدث الفعػػػؿاالن .1

 األمثلة اآلتية: في نتيجة الرتباط حرؼ الجر به  ما  كداللته المعجمية
 راب في،  ما في قكلنا: راب في  داقة زيد. -
 : رابت اف  داقة زيد.نحكراب اف،  -
 كماؿ إلى: أحب، ماؿ اف: ان رؼ. -

ر فػػي حػػدث الفعػػؿ كداللتػػه المعجميػػة، بػػؿ يػػ: كهػػك التر يػػب الػػذم ال ينػػتج انػػه تعيتكجيػػه الداللػػة .2
م انػػػان أك زمانػػػان، أك بيػػػاف ابلقػػػة معينػػػة  حػػػرؼ الجػػػر فيػػػه الػػػى تل ػػػيص الداللػػػة يقت ػػػر أثػػػر

 .. إلخ. .  الفاالية أك المفعكلية
 :مثاؿ ذلؾ
لػػػ( يفيػػد حػػدكث  +ـ نحػػك اايػػة معينػػة، فػػي حػػيف  قػػاـ  قػػاـ+ إلػػى( يػػك  حر ػػة القيػػا التر يػػب

 حر ة القياـ ملت ة بريء، أما التر يب   قاـ + مف ( فيفيد حر ة القياـ ببداية م انية. 
ؼ الجػر ك األفعػاؿ بحػر  فيهػا ذلؾ مػف لػبلؿ الدرابػة لػبعض النمػاذج التػي ارتبطػت ركبيظه

، انهػا نفػؾتكال  ،جػر بعينهػاؼ ك حػر  هػاتَتي مع أف هناؾ أفعاالن فيه كقد لكحظ  في الحديث الرريؼ.
 .ؼ الجرك حر معها هناؾ أفعاؿ ألرل تتنكع في حيف 

 : إلى قبميف مطلببتقبيـ هذا الالباحثة مت الذا ق
، فػبل يلػـز التر يػب مػع به الفعؿ الذم تتعدد ترا يبه مػع أحػرؼ الجػر ىعنيي ك  :َ ر المختص -ا ول

 إما في بياؽ كاحد أك بياقات متعددة.  ،حرؼ بعينه
 ال يتعػدا  إلػى ايػر  بػكاء ،بػه الفعػؿ الػذم يلػـز التر يػب مػع حػرؼ بعينػه ييعنػىك  المختص: -الثاني
 بياؽ بعينه أك في بياقات متعددة.في 

 
 

                                                           

 .10-9القرآف ال ريـ كالتفااؿ المعاني ، محمد داكد،  ص (1 
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 تنوعت معها حروف الجر )َ ر المختصة(التي ا فعال  :ا ول القسم
 اعتكف: .1

 كرد الفعؿ  اات ؼ( مع حرؼ الجر في  كر متعددة، منها: 
اف أبي بعيد اللػدرم قػاؿ:  ،دت في الحديث في مكضعيفكر  حيث ، اات ؼ مع( :الصورة ا ولى

ندي نسد تها"إفقػاؿ:  ، ػيحة ارػريف لطبنا ربػكؿ ا  فالتمسدوها فدي  ،ندي رأ دت ل مدة القددر، واِ 
ومدن كدان اعتكدف مدع رسدول ا  ،العشر ا واخر في وتدر، فد ني أسدجد فدي مداء فدي مداء وطد ن

 . (1)فم رجع "
أف امر  -رضي ا انهما– اف ابف امر ،في بتة مكاضع تدكر  ، يعت ؼ في(الصورة الثان ة: 

قال له رسدول ا  ،أراظ قال ل مة:كف في المسجد قالنلر في الجاهم ة أن  عت -رضي ا انه  -
" :(2)"أوف بنلرك. 

رضػػي ا  -اػػف اائرػػة  ،فػػي الحػػديث فػػي لمبػػة مكاضػػع تكرد ، اات ػػؼ مػػف( :الصددورة الثالثددة
، ه اائرة، فَذف لهػات، فابتَذنأف يعت ؼ العرر األكالر مف رمضافذ ر   أف ربكؿ ا -انها 

 .(3)لفمما أفطر اعتكف عشرًا من شوال ---ففعلت  ،كبػَلت حف ة اائرة أف تَذف لها
 ال كرة األكلى كالثانيػة أفػادت ، ففيب معنى جديدابت انبلحظ تر يب الفعؿ مع حرؼ الجر 

 .تحديد الفترة الزمانية َفادتف اات ؼ مف(  ثةال كرة الثال، كأما تكجيه الداللة
 تحرى: .2

 ا مع حرؼ الجر في ادة  كر، منها:مر بن  كرد الفعؿ  تحرل(
عن عائشة  -اليه ال بلة كالببلـ-حديث النبي  فيمرة كاحدة  تكرد ،(ػ يتحرل ب :الصورة ا ولى

و  بتغون بدللك أ-بها  بهدا اهم  وم عائشة  بتغونأن الناس كانوا  تحرون " :–رضي ا عنها-
  ."(4)رسول ا  -مرضاة

    اػػف ابػػف امػػػر  -النبػػي اليػػه ال ػػبلة كالبػػبلـ-فػػي حػػديث كردت  ، يتحػػرل فػػي( :الصددورة الثان ددة
"َأن رجال مدن أصدحاب النبدي َأروا ل مدة القددر فدي المندام فدي السدبع اَ واخدر،  -مػارضي ا انه-

                                                           

 .813، كفي حديث رقـ 2036رقـ الحديث ،4/42 باب االات اؼ،م، البلار (1 
 .4998، 3101، 2046، 2041، 2032كفي حديث رقـ  2043رقـ الحديث  ، 4/45، البلارم (2 
، 2026، 2025. كأيضػػان 2045رقػػـ الحػػديث ، ف يلػػرجأف يعت ػػؼ ثػػـ بػدا لػػه أراد أبػػاب مػػف  ،4/45، البلػارم (3 

2033 ،2034. 
 . 2574رقـ الحديث  ،196/ 4ب الهبة كفضلها، باب قبكؿ الهدية،  تا ، حيح البلارم (4 
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ا فم تحرها في السبع ي السبع ا واخر، فمن كان معر ً وتوطيت ف ،رى رؤ اكم: أ فقال رسول ا
 .(1)"ا واخر

عػف ف -اليػه ال ػبلة كالبػبلـ-مرة كاحدة في حػديث النبػي  تكرد ، تحركا في مف ( :الصورة الثالثة
(2)"واخر من رمضانحروها في العشر ا  ت" قاؿ:  أف النبي -رضي ا انه-ابف اباس 

 . 
 كتحرم ال كاب. الدقة، هي معنى داللة جديدةأ بب ال هنا دلكؿ حرؼ الجرك 

 :تصدق .3
 ا مع حرؼ الجر في  كر متعددة، منها:كرد الفعؿ  ت دؽ( مر بن 

 -عػػف ابػػف ابػػاس ، ففػػي حػػديث النبػػي  مػػرة كاحػػدة تكردحيػػث  ، ت ػػدؽ اػػف( الصددورة ا ولددى:
  نلعها ِإن تصدقتُ ة توف ت أمَ أن أَ " :لربكؿ ا  لى ا اليه كبلـ  قاؿأف رجبلن  -رضي ا انه
 .(3 "قد تصدقت عنها يوأشهدك أن ، ا، ف ن لى مخرافً عنها، قال: نعم
رضػي ا –عػف ابػف امػر ، فحػديث النبػي  فيمرة كاحدة  تكرد ،/في(ػ ت دؽ ب الصورة الثان ة:

: ِإن شددئت يبرظ عمدد، فددًيخ، فددَيتى النبددىوجددد مددااًل بخ بددر -ا عندده يرضدد–ن عمددر لأ -انهمػػا
 (4)".والض ف ،ولي القربى ،والمساك ن ،في اللقراء فتصدق بهتصدق به، 

"إن شددئت حبسدددت َأصدددمها  الرػػريؼ: مػػػرة كاحػػدة فػػي الحػػػديث تكرد ،(ػ ت ػػدؽ بػػ :الصددورة الثالثدددة
 (5)".وتصدقت بها

، يفيػػد بيػػاف الح ػػـ الرػػرايك  ،لفعػػؿ  ت ػػدؽ(اجػػاء م ػػاحبنا ممػػا بػػبؽ يظهػػر أف حػػرؼ الجػػر 
 الت دؽ. كهك كجكب

 .فيد االلزاـت ت دؽ في( 
 .الت دؽ كجكب فيدت ت دؽ اف( 

 جعل: .4
 :، منهاا مع حرؼ الجر في  كر متعددةكرد الفعؿ  جعؿ( في الحديث الرريؼ مر بن 

                                                           

رقػػػػػـ ، 4/37كالػػػػػر،البػػػػػبع األالقػػػػػدر فػػػػػي  ةب التمػػػػػاس ليلػػػػػبػػػػػا ، تػػػػػاب فضػػػػػؿ ليلػػػػػة القػػػػػدر  ػػػػػحيح البلػػػػػارم، (1 
 .2015الحديث

 .2020رقـ الحديث  ،4/39 كالر،باب تحرم ليلة القدر مف العرر األ حيح البلارم،  (2 
ػػػإبػػػاب  ،البلػػػارم ػػػحيح  (3  رقػػػـ الحػػػديث  ،4/268ا كلػػػـ يبػػػيف الحػػػدكد فهػػػك جػػػائز ك ػػػذلؾ ال ػػػدقة،ذا أكقػػػؼ أرضن

2770. 
 

 .2773رقـ الحديث ، 4/268 ،كالضيؼ باب الكقؼ للعني كالفقير ، حيح البلارم (4 
 . 2773رقـ الحديث ، 4/268 ، تبباب الكقؼ  يؼ يي  ، حيح البلارم (5 
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 هدن  عطا لدم  ُ خمًسد تُ عط "أُ فقاؿ:  ،مرة كاحدة في حديث النبي  تكرد ، جعؿ لػ(: ىولالصورة ا  
 . (1)ا "ا وطهورً رض مسجدً عمت لي ا  صرت بالرعب مس رة شهر، وجُ نُ  ،أحد قبمي

نا مطػر بػف الفضػؿ قػاؿ: حػدث ،فػي حػديث النبػي  مرة كاحػدة تكرد ، جعؿ الى(الصورة الثان ة: 
سدمعت جدابر بدن عبدد ا " :قػاؿحدثنا امرك بػف دينػار،  ،بحاؽإبف  حدثنا ركح، قاؿ: حدثنا ز ريا

-عمده-فقال له العباس - ظوعم ه إزار  -معهم الحجارة لمكعبةكان  نقل   حدث: أن رسول ا 
 . (2)"---لو حممت إزارك فجعمت عمى منكب ك دون الحجارة بن أخي ا ا  :

فددي  اجعمددوا": قػػاؿ ، حيػػثمػػرة كاحػػدة فػػي حػػديث النبػػي  تكرد ، جعػػؿ فػػي مػػف(: الصددورة الثالثددة
 . (3)"كم من حالتكم، وال تتخلوها قبوراب وت

 جعػػؿ لػػػ( يفيػػد  ر يػػبتقػػد أثػػر فػػي داللتػػه، ف ممػػا بػػبؽ يظهػػر أف م ػػاحبة حػػرؼ الجػػر للفعػػؿ   جعػػؿ(
اطػاء يفيػد إ جعػؿ فػي مػف(  كالتر يػباالبتعبلء المعنكم، فيفيد ، أما التر يب  جعؿ الى( اإلثبات كالمل ية

 المثؿ كذ ر .
 صمى:  .5

 .(4)أم داػكت لػه كز يػتل ؛:  ػليت اليػهالدااء كالتبريؾ كالتمجيػد، يقػاؿ هي ال بلةل: قاؿ الرااب
كال ػبلة  ،مكضػع ال ػبلة أك الػدااء ى ب ػيعة ابػـ المفعػكؿالم لَّ  :  لى(ل المنيركفي الم باح 

، كقيػؿ ال ػبلة فػي ع لهػـاد :أم ؛(5)﴾عمد هم  وصلِ  ﴿: -تعالى–قيؿ أ لها في اللعة الدااء لقكله 
 ،ال ػػبلة هػػي الػػدااءكفػػي المقػػاييس ل .(6)لكالبر ػػة ،كالرحمػػة ،التعظػػيـك  ،مرػػتر ة بػػيف الػػدااء اللعػػة 
 . (7)لكبائر حدكد ال بلة ،البجكدك  ،التي جاء بها الررع مف الر كع ة هيكال بل

  ، منها:بان مع حرؼ الجر في أ ثر مف  كرة( في الحديث الرريؼ مر كرد تر يب   لىك 
اليػه ال ػبلة  -قػكؿ الربػكؿ  الرػريؼ فػيكردت مرة كاحدة في الحديث  ،(  لى لػالصورة ا ولى: 

 .(8)ر القبمة"رأ تك تصمي لغ " -كالببلـ 

                                                           

 .335رقـ الحديث  ،1/108 ،ـم تاب التي،  حيح البلارم (1 
 .364رقـ الحديث  ،1/19 باب  راهية التعرم في ال بلة،، ل بلة تاب ا  حيح البلارم، (2 
 .432رقـ الحديث  ،1/136باب  راهية ال بلة في المقابر،، ال بلة  تاب  حيح البلارم، (3 
 .293ص ،المفردات (4 
 .103التكبة:  (5 
 .371/ 1 ،الم باح المنير (6 
 .572ص ،المقاييس (7 
 .1100، رقـ الحديث 307/ 1باب  بلة التطكع الى الحمار،  ، حيح البلارم (8 
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كفػػي حػػديث حػػدثنا ابػػف رػػميؿ:  كردت فػػي الحػػديث فػػي ثبلثػػة مكاضػػع ،(  ػػلى بػػػ: الصددورة الثان ددة
صمى بندا رسدول ا إحددى صدالتي العشدي "قال:  ،ألبرنا ابف اكف اف ابف بيريف اف أبي هريػرة

 . (1) ..". : فصمى بنا ركعت ن ثم سممقال، أبك هريرة، كل ف نبيت أنا قال ابن س ر ن سماها
نعدم الرجدل عبدد "كمنػه قكلػه حيث كردت مرتيف فػي الحػديث الرػريؼ   ( ي لي مفالصورة الثالثة: 

 . (2)...". ا لو كان  صمي من الم ل
عػف أنػس ف ،في الحديث في أربعػة مكاضػع ( لي معيلتر يب  اهذا كرد  ،ي لي مع( الرابعة: الصورة 

النبدي ف ضدع أحددنا طدرف الثدوب مدن شددة الحدر فدي كنا نصدمي مدع " قال: -رضي ا انػه– مالؾبف 
 .(3) "مكان السجود

تر يػب ال، ك ( تحديد الفتػرة الزمانيػة لى بػ حيث أفاد التر يب ، جديدة بب داللة أف ؿ تر يب 
 بتر يػػػالك  ،اإللػػػزاـ كالملػػزـك بػػه أفػػاد(  ػػلى لػػػتر يػػػب  ال، ك الزمانيػػةابتػػػداء العايػػة أفػػاد ي ػػلي مػػف(  
 . احبةالم أفاد  لي مع ( 

ألبرنػا  ففػي الحػديثمكضػع كاحػد   ػحيح البلػارم فػيكردت فػي  ،(الى لى   :الخامسةالصورة 
أنها كاندت  –زوج النبي  –سمعت خالتي م مونة ": داد، قاؿريباني اف ابد ا بف بليماف الر

، وهدو  صدمي عمدى خمرتده إلا  وهي ملترشة بحدلاء مسدجد رسدول ا، تكون حائضًا ال تصمي
 .(4) "صابني بعض ثوبهسجد أ

 

 أثرظ عمى الداللة المعجم ة داللته النمط الترك بي الوارد
 انتقاؿ الداللة كـ بهتفيد اإللزاـ كالملز   ؿ لػ
 انتقاؿ الداللة تحديد الفترة الزمانية  ؿ بػ

 انتقاؿ الداللة ابتداء الفترة الزمانية  لى مف
 انتقاؿ الداللة الم احبة  لى مع
 انتقاؿ الداللة لتحديدا  لى الى

 

 : قضى .6
                                                           

، كرد أيضػػان 482، رقػػـ الحػػديث 1/148ؾ األ ػػابع فػػي المبػػجد  تػػاب ال ػػبلة، بػػاب ترػػبي  ػػحيح البلػػارم، (1 
 .5011، 493حديث رقـ 

 

 .729، كفي حديث رقـ 385، رقـ الحديث 1/321 تاب ال بلة،   حيح البلارم، (2 
 .385، رقـ الحديث 1/125كد الى الثكب في ردة الحر، باب البج ، حيح البلارم (3 
 .941، 726، 399، كأيضان 332، رقـ الحديث 1/107 حيح البلارم،  تاب الحيض،  (4 
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 ك ػػؿ كاحػػد منهمػػا الػػى كجهػػيف ،القضػػاء ف ػػؿ األىمػػر قػػكالن  ػػاف ذلػػؾ أك فعػػبلن ل :(1 قػػاؿ الرااػػب
، كمػف القػكؿ أمػر بػذلؾ :أم ﴾ وقضدى ربدك أال تعبددوا إال إ داظ ﴿ :، فمف القػكؿ اإللهػيإلهي كبررم

فددد لا قضددد تم  ﴿الفعػػػؿ البرػػػرم ، فػػػ ف ح ػػػـ الحػػػا ـ يقػػػكؿ بػػػالقكؿ كمػػػف قضػػػى الحػػػا ـ ب ػػػذا :البرػػػرم
 كفػػػي الم ػػػباح المنيػػػر: .ل(3  ﴾ثدددم ل قضدددوا تلدددثهم ول وفدددوا ندددلورهم ، ﴿(2 ﴾فدددالكروا امناسدددككم 

كاقتضػػيت منػػه حقػػي  ،ح مػػت كقضػػيت، كابتقضػػيته: طلبػػت قضػػاء  قضػػيت بػػيف الل ػػميف كاليهمػػال
 .(4 ل الحته اليه كقاضيته الى ماؿ ،حا مته ألذته، كقاضيته

  ، هي: بان مع حرؼ الجر في  كرة متعددة( في الحديث الرريؼ مر  قضىكرد الفعؿ ك 
"ورجدل أتدداظ ا فػي قكلػػه:  مػرة كاحػدة فػي حػديث الربػػكؿ  تكرد ،  يقضػػي بػػ ( الصدورة ا ولدى:

 . (5)" .... فهو  قضي بها و عممها الحكمة
 قضددي ا " ه:فػػي قكلػػ مػػرة كاحػػدة  فػػي حػػديث الربػػكؿ تكرد ،  يقضػػى الػػى ( :الصددورة الثان ددة

 . (6)"عمى لسان نب ه ما شاء
".... إنكدددم فػػػي قكلػػػه:  مػػػرة كاحػػػدة الربػػػكؿ فػػػي حػػػديث  تكرد ،  قضػػػيت لػػػػ ( :الصدددورة الثالثدددة

 .(7).... ". .. فمن قض ت له. ، ولعل بعضكم ألحني  تختصمون إل
، فتر يػػػب   يقضػػػي بػػػػ ( يفيػػػد حػػػرؼ الجػػػر فػػػي داللػػػة الفعػػػؿ   قضػػػى (أثػػػر  ممػػػا بػػػبؽ يظهػػػر

، كتر يػػب   قضػػى لػػػ ( ا تبػػب د كقػػكع القضػػاء فػػي معنػػا يػػكتر يػػب   يقضػػي الػػى ( يف ،البػػتعانةا
 للتر يبيف البابقيف. امعنى معايرن 

 .الفعؿ   قضى ( أ ببه معنى جديدان كحا ؿ ال بلـ البابؽ أف دلكؿ حرؼ الجر الى 

 لتي اختصت بحروف جر بع نهااالثاني: ا فعال  القسم
الباحثػة تنػاكؿ تعػاؿ التػي تنكاػت معهػا حػركؼ الجػر، مع نماذج مػف األفبعد الجكلة البالفة 

فػػي هػػذ  البػػطكر بعػػض األفعػػاؿ التػػي تبػػرز نكاػػان آلػػر مػػف األفعػػاؿ التػػي تػػرتبط بحػػركؼ الجػػر فػػي 

                                                           

 .421ص ،المفردات (1 
 .197البقرة:  (2 
 .29 الحج: (3 
 .166/ 2 ،الم باح المنير (4 
 .1409، رقـ الحديث 393/ 1،  تاب الز اة، باب إنفاؽ الماؿ في حقه ، حيح البلارم (5 
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بػياؽ الحػػديث إال م ػحكبة بحػػرؼ جػر بعينػػه لػػـ التػي لػػـ تػًَت فػػي كهػي األفعػػاؿ  ،الحػديث الرػػريؼ
 كمنها: ،تتعدا  إلى اير 

 :لد( رأاستب) .1
، كلػػذلؾ قيػػؿ بػػرأت مػػف كالتبػػرم ممػػا ي ػػر  مجاكرتػػه ،البػػراءك  ،بػػرأ أ ػػؿ البيػػرء: ل(1 قػػاؿ الرااػػب

  كبريئكف لقكله ،كقكـ براء ،كرجؿ برمءه  ،كبرأته ،كأبرأته مف  ذا ،كتبرأت ،كبرأت مف فبلف ،المرض
نددا إ ﴿، (3)﴾همددن المشددرك ن ورسددولُ  ءبددري ن اَ أ﴿ ، (2) ﴾ بددراءة مددن ا رسددوله ﴿ :-تعػػالى-

(5)﴾ عددوابِ بعددوا مددن الددل ن اتُ إلا تبددرأ الددل ن اتَ  ﴿، (4) مددنكم وممددا تعبدددون﴾ بددراءؤا
كالبػػارئ ك ػػؼ  ،"

 .(6 ﴾ البارئ المصورنحك قكله: ﴿ ،  بالاص 
طؤهػا حتػى تحػيض انػد  حيضػة أف يرػترم الرجػؿ جاريػة فػبل يل :كفي لباف العػرب االبػتبراء

 .(7 ل: طلب براءتها مف الحمؿكمعنا  ،يطَها حتى يبتبرئها بحيضةك ذلؾ إذا بباها لـ  ،ثـ تطهر
كهذا مف البػاب؛  ،ها حتى تحيضؤ أف يرترم الرجؿ جارية فبل يطل :كفي المقاييس االبتبراء 

 .(8 لألنها قد برئت مف الريبة التي تمنع المرترم مف مباررتها
 .(9 لربهةلقطع ال  ابتبرأت الريء طلبت آلر  :قاؿ الزملررمكل

كفي الحػديث كرد الفعػؿ   ابػتبرأ ( مر بػان مػع حػرؼ الجػر   لػػ ( فػي مكضػع كاحػد فػي حػديث 
ب نهما أمور مشبهات ال  عممها كث ر ، و " الحالل ب نن والحرام ب ن  -اليه ال بلة كالببلـ-النبي 

 .(10  ..". ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لد نهمن الناس
بلـ ( يػػرل تنابػػبه مػػع بػػياؽ الحػػديث كذلػػؾ؛ ألف     المػػدقؽ فػػي م ػػاحبة حػػرؼ الجػػر كهػػك   الػػ

 فهنا مف يتقي الربهات ابتبرأ لدينه. ،  البلـ ( يفيد المل ية
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 :من( استح  ت) .2
اآللػػػر كالحػػػرؼ المعتػػػؿ أ ػػػبلف أحػػػدهما لػػػبلؼ المػػػكت ك  ،كاليػػػاء ،الحػػػاء" :قػػػاؿ ابػػػف فػػػارس

كقػاؿ أبػك زيػد: حييػت  ،تحياءابتحييت منػه ابػ :قكلهـ االبتحياء الذم ضد الكقاحة، كاأل ؿ اآللر
 .(1 لإذا ابتحييت ،منه أحيا

ؿ ًعػي الػى فى يًػفهػك حى  ليقػاؿ ابػتحييت إذا تر تػه حيػاء، كحيػي منػه حيػاءن كفي الم باح المنير 
 .(2 كابتحيا منهل

ففػػػي  ،كقػػػد كرد لفػػػظ الفعػػػؿ   ابػػػتحييت ( مر بػػػان مػػػع حػػػرؼ الجػػػر   مػػػف ( فػػػي مكضػػػع كاحػػػد
 .(3  ...".  ت منهفاستح  ف لا النبي " :الحديث

 فا تبب التر يب معنى جديدان في تكجيه الداللة.
 :عمى( َأشق) .3

رػقيؽ كالرػؽ ال ،الجانػب كالرػؽ ،الرػقة كالرػؽ ،ن ؼ الريء لالرؽ جاء في الم باح المنير
 .(4 فهك راؽ كالمرقة منهل ،األمر الينا أم  عب ؽَّ جمع أرقاء، كرى الك 

كذلػؾ  ابػتعارة االن بػار  ،الػذم يلحػؽ الػنفس كالبػدف المرػقة االن بػارك  ،الرؽل كفي المفردات
إال بشدق ا نلدسوتحمل أثقالكم إلى بمد لم تكوندوا بالغ ده :  لها قاؿ

كالرػقة الناحيػة التػي  ،(5 
 .(6 لتلحقؾ في الك كؿ إليها

اليػه -كذلؾ في قكؿ الربكؿ  ،كقد كر الفعؿ   أرؽ( مع حرؼ الجر  الى( في مكضع كاحد
 .(7)...".  مرتهم أن  صموها هكلا " لوال أشق عمى أمتي  :-ـال بلة كالببل

 . -اليه ال بلة كالببلـ -فَفاد التر يب معنى الترايب في أداء ال بلة التي يريدها الربكؿ 
كقػد دؿَّ الفعػؿ   أرػؽ +الػى( الػى ضػركرة  ،معنػكمالبتعبلء أفاد اال( هنا حرؼ الجر  الىك 

 لفعؿ.الترايب كفيه هنا تكجيه لداللة ا
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 :عمى( دحِ تَ ) .4
ؾ الزينػػػة الحػػػداد ثيػػػاب المػػػَثـ البػػػكد كالحػػػاد كالمحػػػد مػػػف النبػػػاء التػػػي تتػػػر ل :قػػػاؿ ابػػػف منظػػػكر

ؾ الزينػػة كالطيػػب بعػػد زكجهػػا للعػػدة، حػػدت تحػػد كتحػػد : هػػي المػػرأة التػػي تتػػر كقػػاؿ ابػػف دريػػد ،كالطيػػب
ػا كفػي الحػديث "جأة فدوق ثدالث وال تحدد إال عمدى زو ال تحد المر "، كفي الحػديث حدان كحدادان  ال " أيضن

 حل  حد أن  حد عمى م دت أكثدر مدن ثالثدة أ دام إال المدرأة عمدى زوجهدا ف نهدا تحدد أربعدة أشدهر 
 .(1)"وعشرا

كذلػؾ فػي قػكؿ الربػكؿ  ،كقد كرد الفعؿ  تحد( مع حرؼ الجر  الى( مر بػان فػي مكضػع كاحػد
 . (2)..". اآلخر أن تحد عمى م ت" ال  حل المرأة تؤمن با وال وم  -اليه ال بلة كالببلـ  -
 : في( فقه) .5

ديف لبػػيادته كرػػرفه الفقػػه العلػػـ بالرػػيء كالفهػػـ لػػه، كالػػب الػػى الػػـ الػػلقػػاؿ ابػػف منظػػكر: 
أنكاع العلـ، كقد جعله العػرؼ لا ػان بعلػـ الرػريعة، قػاؿ ايػر  كالفقػه فػي األ ػؿ  ركفضله الى بائ

 .(3 لفيهفي الديف؛ أم فهمان  الفهـ يقاؿ: أكتي فبلف فقهان 
:  ـ راهد فهك ألص مف العلـ، قػاؿالفقه هك التك ؿ إلى الـ اائب بعلل: كقاؿ الرااب

 فما لهؤالء القكـ ال ي ادكف يفقهكف حديثان ،كل ػف ال تفقهػكف كالفقػه  ،إلػى ايػر ذلػؾ مػف اآليػات
 .(4 لالعلـ باألح اـ الرراية، يقاؿ فقه الرجؿ فقاهةن  إذا  ار فقهيان كفقه أم فهـ

كالفقه  ،الريء فهك فقهب: ك ؿ الـ الفقه فهـ الريء، قاؿ ابف فارسكفي الم باح المنير: ل
 .(5 الـ لاصل الى لباف حملة الررع

 -( فػي مكضػع كاحػد فػي قػكؿ الربػكؿ الفعؿ   فقه ( مع حرؼ الجر   في كرد ابتعماؿ لفظك 
 .(6) .. فقال ا فقهه في الد ن..". " -اليه ال بلة كالببلـ
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 :بد(  تخول) .6
 نه  ػافلإمف ذلؾ  ،دؿ الى تعهد الريءاللاء كالكاك كالبلـ أ ؿ ي(  لكؿالمقاييس لجاء في 

هـ ، كتلػكلتي مػاالن أاطػا لػه ا لكَّ ل :كفػي الم ػباح المنيػر .(1 لأم  اف يتعهدهـ ل،يتلكلهـ بالمكاظة
 .(2 ـلهتعهدتي  بالمكاظة

 ك ،دفػي مكضػع كاحػ( مػع حػرؼ الجػر   بػػ( كقد ابتعمؿ في الحديث الرريؼ الفعؿ   يتلكؿ 
رضػػي ا –ففػي الحػػديث اػف ابػف مبػعكد  ،االهتمػاـ عنػىم يهػاإل ؼكأضػػا ،بػااد فػي تكجيػه الداللػة

 .(3)..". كان النبي  تخولنا بالموعظة في ا  ام كراهة السآمة عم نا"قاؿ:  -انه
 : في(  تعاقبون) .7

لػه معقبػات مػف بػيف يديػػه  :-تعػالى–كلػه منػه قك  ،بػات الحفظػةجػاء فػي لبػاف العػرب لالمعق  
نمػا أي ؛ ألنهـ يتعػاقبكفالليؿ كالنهار مبلئ ة تكالمعقبا للفه يحفظكنهكمف  ، ت ل ثػرة ذلػؾ منهػاثىػنً ، كا 
، عاقيػػب، قػػاؿ الفػػراء: المعقبػػات المبلئ ػػة، كقػػرأ بعػػض األاػػراب: لػػه ممػػة كهػػك ذ ػػرابة كابٌل نٌبػػ :نحػػك

زهرم: جعػؿ الفػراء ، قاؿ ابف األبلئ ة النهار تعقب مبلئ ة بالليؿكم ،مبلئ ة الليؿ تعقب مبلئ ة النهار
، فػ ذا ف َف مبلئ ة النهار تحفػظ العبػاد كضااؼ كضعؼ، ،: ااقد كاقد ما يقاؿ، اقب بمعنى ااقب

 .(4  مبلئ ة النهار...ل تك عد ،معه مبلئ ة الليؿ تجاء الليؿ جاء
(5 ل: اقب الفرس في ادد ؿعقيب أف يَتي بريء بعد آلر، يقاالتكفي المفردات ل

. 

 : قػكؿ الربػكؿ ، مػف ذلػؾفػي مكضػعيفكقد كرد هذا الفعؿ مر بان مع حرؼ الجػر   فػي ( 
 . اد التر يب معنى الظرفيةكأف، (6 ..". ومالئكة بالنهار مالئكة بالم ل  تعاقبون ف كم"
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 الخاتمة

 ،كبعدعيف. ه ك حبه أجمد كالى آلالحمد  رب العالميف كال بلة كالببلـ الى نبينا محم
  ػػحيح البلػػارمفػػي لتطبيقيػػة مػػف لػػبلؿ الم ػػاحبات اللعكيػػة كابعػػد هػػذ  الدرابػػة النظريػػة 

 : النتائج التي تك لت إليها تبجؿ الباحثة أهـ
جكاهر ك ،  تاب األلفاظ ال تابية للهمذاني مثؿفي  تبهـ، تنبه اللعكيكف القدماء إلى هذ  الظاهرة  .1

، فقػػه اللعػػة كثمػػار القلػػكب للثعػػالبي، ك يتا  ػػبلح المنطػػؽ البػػف البػػ   ك ، األلفػاظ لقدامػػة بػػف جعفػػر
 .كايرهـ ،للعكية ألبي هبلؿ العب رمالفركؽ اك 

، المعنػػى المػػراد فػػي داللػػة التر يػػب لتك ػػؿ إلػػىل ؛يف األلفػػاظبػػ النظػػر إلػػى الت ػػاحب الكاقػػعمػػف البػػد  .2
 .  ااد لما تحققت الفائدة الدالليةك كلك حدث للؿ أك لركج اف الق ،فالترافؽ بيف األلفاظ له ضكابطه

ت العديػػػػػد مػػػػػف إف الدرابػػػػػة التطبيقيػػػػػة لظػػػػػاهرة الم ػػػػػاحبة اللعكيػػػػػة فػػػػػي  ػػػػػحيح البلػػػػػارم أثبتػػػػػ .3
 . الم طلحات اإلببلمية

كالػػى  ،ؼ اليػػهالفػػركؽ الدالليػػة فػػي  ػػكرة المعطػػكؼ كالمعطػػك  كجػػكدأثبتػػت الم ػػاحبة اللعكيػػة  .4
ها معياران تتميز بها ال لمات المترادفة فػي لعػة في اد   ةالم احبة اللعكيمف هذا يم ف االبتفادة 

 ما. 
يبلحػػظ فػػي الحػػديث الرػػريؼ تنػػكع الم ػػاحبات اللعكيػػة لؤللفػػاظ فهنػػاؾ ألفػػاظ كابػػعة المػػدل مثػػؿ   .5

فػاظ أل كجػدتذلػؾ مػف كالػى الع ػس  ،حيث تقبػؿ فػي  ػحبتها  لمػات  ثيػرة .،. ، أ حابأهؿ
 . ... ،مثؿ ليلة القدر، بدرة المنتهى ضيقة المدل

 ،(ؼ  ال ػفة كالمك ػك متعددة لهػا:  اة ابتكابت  كرن نبلحظ مف لبلؿ الدرابة التطبيقية أف الم احب .6
 . (الفعؿ كحرؼ الجر ك ( ؼ كالمضاؼ إليه  المضاك ،(  المعطكؼ كالمعطكؼ اليهاك

 

 :  التوص ات
 : يتيلمصدداحبة فددي صددح ح البخدداري بمددا  ددظدداهرة اتوصددي الباحثددة مددن خددالل دراسددتها 

 

 .  لعريقةلفظية الم نكنة في لعتنا ا، كابتلراج الجكاهر الاحبة اللعكية في دكاكيف الرعراءالم درابة  .1
حيػث يفيػد العػامليف فػي امليػة ب، الم ػاحبة اللعكيػة بظػاهرة ملػتص عػكم ضركرة امؿ معجـ ل .2

 حتى نبتطيع أف نعبر اف أنفبنا للعالـ بر ؿ بليـ ك حيح.  ؛الترجمة
 .دمة الديف الحنيؼ كلعتنا العربية؛ للالقرآف ال ريـ أك الحديث الرريؼ تناكؿاالهتماـ بالدرابات التي ت .3

، فػػالنقص بػػمة البرػػر كال أداػػي فيػػه ال مػػاؿ ،: إف هػػذا البحػػث مػػا هػػك إال جهػػدف أقػػكؿأكأليػػران أكد 
كأف يجعله لال ػان  ،جك مف ا أف يجعؿ هذا العمؿ في ميزاف حبناتير كأ ،-كجؿ از–كال ماؿ  

  إلنجاز . كقدـ لي يد العكف كالمباادة فيه ، ؿ مف باادني -تعالى–كأف يجزم ا  ، ريـلكجهه ال
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 .خر دعوانا أن الحمد  رب العالم نآو 
 المصادر والمراجع

 القرآن الكر م
 ،  د.ط(.1، طلبناف ،، بيركتابف الب يت، دار إحياء التراث العربي ،إ بلح المنطؽ .1
ابد ا  ال ريـ بف محمد بف من كر التميمي البمعاني، تحقيؽبعد ابد  كاإلماـ أب ب،األنبا .2

 ـ.1988، 1، دار الجناف، طامر الباركدم
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 اللهارس

 فهرس اآل ات القرآن ة:  -أوالً 
 

 الصلحة اآل ددددددددددددددددددة 
 29 ﴿ أتى أمر ا فبل تبتعجلك  ﴾ .1
زىاًئًف األىٍرًض﴾ .2 لىى لى  98 ﴿ اٍجعىٍلًني اى
 141 عكا﴾بً بعكا مف الذيف اتي تبرأ الذيف اتى  ﴿ إذ .3
 132 ﴿ البارئ الم كر ﴾  .4
بىنىاًت ييٍذًهٍبفى البَّي ئىاًت﴾ .5  123 ﴿ ًإفَّ اٍلحى
 112 ﴿ إف ال بلة  انت الى المؤمنيف  تابان مكقكتان﴾ .6
 132 ه﴾مف المرر يف كربكلي  ء﴿ أف ا برم .7
رىةى الزَّق كـً  .8 ﴾﴿ ًإفَّ رىجى ـي األىًثيـً  95 ، طىعىا
 132 من ـ كمما تعبدكف﴾ ؤانا براءإ﴿  .9

 112 ﴿ إني أرل ما ال تركف ﴾ .10
 132 ﴿ براءة مف ا ربكله ﴾  .11
عى  .12 لىى رىًريعىةو ًمٍف األىٍمًر فىاتًَّبٍعهىا﴾﴿ ثيَـّ جى  90 ٍلنىاؾى اى
ـٍ هىذىا الًَّذم  ينتيـٍ ًبًه تىٍبتىٍعًجليكفى ﴾ .13  80 ﴿ ذيكقيكا ًفٍتنىتى ي
 79 ت كف لمف للفؾ آية ﴾ل﴿ فاليـك ننجيؾ ببدنؾ  .14
 100 ﴿ فَما الذيف رقكا ففي النار لهـ فيها زفير كرهيؽ﴾ .15
اءى أىٍررىاطيهى  .16  84 ا﴾﴿ فىقىٍد جى
 100 ﴿ فمنهـ رقي كبعيد﴾ .17
ا تىرىابىهى ًمٍنهي اٍبًتعىاءى اٍلًفٍتنىًة ﴾ .18  79 ﴿ فىيىتًَّبعيكفى مى
 83 ﴿ قىاؿى ًلفىتىا ي آًتنىا اىدىاءىنىا﴾ .19
أبػكة حبػنة فػي إبػراهيـ كالػذيف معػه إذ قػالكا  ﴿ قد  انت ل ػـ .20

 ﴾  من ـ كمما تعبدكف. ااؤ ءلقكمهـ إنا بر 
110 

 60 يف يتبللكف من ـ لكاذان ﴾﴿ قد يعلـ ا الذ .21
 114 ﴿  ذلؾ حقت  لمة ربؾ الى الذيف فبقكا ﴾ .22
 60 ﴾ ... ﴿ ال تجعلكا دااء الربكؿ بين ـ  دااء .23
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 28 ﴿ لقد  اف ل ـ في ربكؿ ا أبكة حبنة﴾ .24
 30 يرة كال بائبة كال ك يلة كال حاـ﴾حً ﴿ ما جعؿ ا مف بى  .25
 112 ﴿ ما  ذب الفؤاد ما رأل ﴾ .26
 103 متقيف﴾ ﴿ هدل لل .27
ذ ااتزلتمكهـ كما يعبدكف إال ا ﴾ .28  60 ﴿ كا 
ذا أنزلت بكرةه نظر بعضهـ إلى بعض ﴾ .29  60 ﴿ كا 
ب ًه ذىًكم اٍلقيٍربىى .30 لىى حي  83 ﴾.... ﴿ كىآتىى اٍلمىاؿى اى
ذىا اٍلمىٍكءيكدىةي بيًئلىٍت ﴾ .31  91 ﴿ كىاً 
ـٍ يىٍذهىبي  .32 اًمعو لى لىى أىٍمرو جى ذىا  ىانيكا مىعىهي اى  93 كا﴾﴿ كىاً 
ٍيفى اٍلًقٍطًر﴾ .33 ٍلنىا لىهي اى  91 ﴿ كىأىبى
 109 ﴿ كبلعنا أجلنا الذم أجلت لنا ﴾ .34
لىٍيهىا .35 ٍلنىا اى تىرىل األىٍرضى هىاًمدىةن فىً ذىا أىنزى  90 ﴾.... ﴿ كى
 79 ﴿ كجعلنا ابف مريـ كأمه آية ﴾ .36
اًلـً اٍلعىٍيًب كىالرَّهىادىًة﴾ .37 بىتيرىد كفى ًإلىى اى  92 ﴿ كى
رىهً  .38  92 دى رىاًهده ًمٍف أىٍهًلهىا﴾﴿ كى
فىاًتحي اٍلعىٍيًب﴾ .39  88 ﴿ كىًاٍندى ي مى
 114 ﴿ ك لمة ا هي العليا﴾ .40
 60 ﴿ كال تطع ال افريف كالمنافقيف كدىع أذاهـ ﴾ .41
ٍكًح اللًَّه ًإنَّهي ال يىيٍ  بيكا ًمفٍ َ﴿ كىال تىيٍ  .42  86 ﴾.... سي ًمفٍ َرى
ـٍ ريهىدىاءي ًإالَّ  .43 ـٍ يى يٍف لىهي لى ﴾﴿ كى  92 أىنفيبيهيـٍ
ٍف ييًرٍد اللَّهي ًفٍتنىتىهي فىلىٍف تىٍمًلؾى لىهي ًمٍف اللًَّه رىٍيئان ﴾ .44 مى  80 ﴿ كى
ٍيًر ًفٍتنىةن ﴾ .45 ـٍ ًبالرَّر  كىاٍللى نىٍبليك ي  79 ﴿ كى
46.   كتجعلكف  أندادان 27 
47. الدار اآللرة 25 
48. حؽ اليقيف 25 
ٍيفى اٍليىًقيًف﴾ .49 ٍكنىهىا اى  91 :﴿ لىتىرى
 107 :﴿ هك الذم أنزؿ الب ينة في قلكب المؤمنيف ﴾ .50
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 : فهرس ا حاد ث -ثان اً 
 

 الصلحة الحد ث
 98 .. بجد معه المبلمكف كالمرر كف كالجف كاإلنسل. ل .1
ل. ل .2  95 .. قاؿ هي رجرة الزقـك
 106 المركة اف.. كطاؼ بيف ال . ل .3
 93 ل... ل اتًؽ داكة المظلكـ .4
 129 بلت ـ حل اجعلكا في بيكت ـ مف  .5
 116 ..ل. اطيت الرفااة، كأي حؿ ألحد قبليحلت لي العنائـ كلـ تي ل أي  .6
 106 ، ف فَّ منهـ الضعيؼ كالبقيـ كال بيرلل إذا  لي أحد ـ للناس فليلفؼ .7
 119 ل عت األمانة فانتظر البااةي  ل إذا ضي  .8
 125 ل... ل إذا  اف في ال بلة ف نه يناجي ربه .9

 119 .ل. ، كف كا العانيدكا المريضل أطعمكا الجائع، كاك  .10
 94 لل إال للة اإلببلـ .11
كأ ػؿ  ،كأ ػؿ الربػا ،كقتؿ الػنفس التػي حػـر ا إال بػالحؽ ،كالبحر ،ل الررؾ با .12

 التكلي يـك الزحؼل ك  ،ماؿ اليتيـ
82 

 86 لكالقنكط مف رحمة ا ،كاليَس مف ركح ا ،ل ال بائر: الررؾ با .13
 105 ....ل. دؾ هذا  اذبان قاـ رياءن كبمعةل اللهـ إف  اف اب .14
ل .15  108 ل اللهـ إني أاكذ بؾ مف المَثـ كالمعـر
 117 ..ل. ، كجنب الريطاف ما رزقتنال اللهـ جنبنا الريطاف .16
 92 لل أليس رهادة المرأة مثؿ ن ؼ رهادة الرجؿ .17
، ضمرنػػا باتبػػاع الجنػػائز، كايػػادة المػػريأأمرنػػا الربػػكؿ ببػػبع كنهانػػا اػػف بػػبع، ل  .18

جابة الداايك  برار القبـك  ،ن ر المظلكـك ، ا   ل.ترميت العاطسك ، رد الببلـك ، ا 
89 

 91 ..ل. ككأد البنات ،ل إف ا حرَّـ الي ـ اقكؽ األمهات .19
 120 .. ل . ـ انتزااان، ينتزاه مف العبادل إف ا ال يقبض العل .20

 77 ..... ك ر  أهؿ العلـ اإلبراؼ فيهل  . ل أف النبي فرض الكضكء .21
 128  لل إف رئت حببت أ لها كت دقت بها .22
 115 ...لاران محجليف –يـك القيامة  –اكف ل إف مف أمتى يد .23
 126 كي فرف اإلحباف ل  ،ي فرف العرير :ل أي فرف با   قاؿ .24
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 130  ل...  ل أينفعها إف ت دقت انها .25
 98 لل بابمؾ أمكت كأحيا .26
 89 رمضاف ل ل تحركا ليلة القدر في العرر األكالر مف .27
 92 ل حتى إنه ليبمع قرع نعالهـل .28
 131 ل رأيتؾ ت لي لعير القبلةل .29

 80 ..ل   . ل رجؿه مف أهؿ ال تاب آمف بنبيه .30
 82 فتنة الدجاؿل  عت ربكؿ ا يبتعيذ في  بلته مفل بم .31
 93 لايف الربا...ك ل ايف الربا،  .32
 92 ربكؿ ا ررائع االببلـ.... ل  ل فَلبر  .33
 126 ... ل . فليلج النار،  يَّ ف  ذب الل ف نه م .34
 99 لل ف نه ي لمهف البر كالفاجر .35
 90 .ل. ل فرجما قريبان مف مكضع الجنائز .36
 102 ل. الى العبد كالحر. ل فرض ا ز اة الفطر .37
 106 ... ل. ل فقلف الى اللير كالبر ة .38
 134 .. ل . ل فمف اتقى الربهات ابتبرأ لدينه .39
 133 . .... ل فمف قضيت له .40

 81 كآية النفاؽ بعض األن ارل  ،ن ارية اإليماف حب األآ :ل قاؿ .41
 95 لل قاؿ بعثت بجكامع ال لـ .42

 80 . ل . ل قاؿ: لك  نتما مف أهؿ البلد .43
 84 كالنحر ثـ ي لي ل  ،ل  اف تر ز الحرب قدامة يـك الفطر .44
 84 ي كف يـك القيامة...... ل  ًلـ ي لمه المبلـ في ببيؿ ا ل  ؿ .45
 106 ك ل ـ مبؤكؿ.... ل ،ل  ل ـ راعو  .46
 136 .. ل. ل ال يحؿ المرأة تؤمف با كاليكـ اآللر أف تحد الى ميت .47

 90 ل ال يرؽ مف الجبلؿ إال مكضع البناـ ل .48
 82 ..ل . فتنة الدجاؿ –أك قريبان مف  –ل لقد أكحي إلىَّ أن ـ تفتنكف في القبكر  .49
 98 ب رة كاريةل ،ه ربكؿ ا طرفي النهارل لـ يمر الينا يكـه إال يَتينا في .50
 130  لل لك حللت إزارؾ فجعلت الى من بيؾ .51
 124 ..ل. ل ما باؿ أقكاـ يرفعكف أب ارهـ .52
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 123 ...ل. ل ما زالت المبلئ ة تظله .53
 120 ل ما مف مكلكد يكلد إال كالريطاف يمبه حيف يكلد.....ل .54
 99 ..ل. فؽ... مثؿ البليؿ كالمن. ل مثؿ البليؿ كالمت دؽ .55
 90  لل مفاتح العيب لمس .56
ل ،ل مف أبلؼ في ريء ففي  يؿ معلكـ .57  111 ككزف معلكـ إلى أجؿ معلـك
 86  لكيظهر الزنا ،ررب اللمركيي  ،ثبت الجهؿكيي  ،رفع العلـل مف أرراط البااة أف يي  .58
 120 ل مف ترؾ الع ر فقد حبط امله... ل .59
 131 ...ل. يؿل نعـ الرجؿ ابد ا لك  اف ي لي مف الل .60
نه في جنة الفردكس .61  96 . ل. ل كا 
 130  لرض مبجدان كطهكران ي األل كجعلت ل .62
 116 ل كما الفاؿ:  لمة طيبةل .63

 80 ف ني رأيت ف أ ثر أهؿ النار ل ؛ل يا معرر النباء   ت دقفَّ  .64
 137 .... ل. ل يتعاقبكف في ـ مبلئ ة .65
 132  له ما راءنبيل يقضي ا الى لباف  .66

كيهػؿ أهػؿ  ،كيهػؿ أهػؿ الرػاـ مػف الجحفػة ،أهؿ المدينة مف ذم الحليفػة ل ييهؿي  .67
  نجد مف قرف...ل

79 

 111 ل أليس لؾ في ربكؿ ا أبكة حبنة ل .68
 86 لحتى انتهى بي إلى بدرة المنتهى ل .69
 132 ... ل. فهك يقضي بها لرجؿ أتا  الح مة .70
 135 ..ل. لفقاؿ ا فقهه في الديف .71
 115 ل... برؽ ثمرةل اتقكا النار كلك  .72
 108 ليماف فرائض كررائع كحددان كبننان، فمف ابت ملها ابت مؿ اإليمافل إف اإل .73
 109 لآًت محمدان الكبيلة كالفضيلةل .74
 84 .. ل . أبعد الناس برفااتي يـك القيامةل .75
 104 ابمعكا كأطيعكا... لل .76
 103 أقلب الليؿ كالنهارلل .77
 115  لإف ابنؾ أ اب الفردكس األالىل .78
 100  لإف الرمس كالقمر ال ينلبفاف لمكت أحدل .79
 128  ...لأف الناس  انكا يتحركف بهداياهـل .80
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 100 لنت قيـ البماكات كاألرض....لأ .81
 113 ..ل . الرؤيا ال الحة أكؿ ما بدئ الكحيل .82

ذا كاد أللؼل .83 ذا اؤتمف لافل آية المنافؽ ثبلث إذا حدث  ذب، كا   80 ، كا 
 128 كالر...لتحركها في العرر األل .84
 105 لجاءنا بالبينات كالهدلل .85
 99 .. ل. الس الى  ربي بيف البماء كاألرضجل .86
 113  ل... الرؤيا ال الحة مف ال .87
 100  لالرمس كالقمر م كراف يـك القيامةل .88
 108 لد  ال رريؾ له، كالكقار كالب نية،.....الي ـ باتقاء ا كحل .89
 134 ل ... . ف ذا النبي فابتحييت منهل .90
 130 ..ل. ف لى بنا ر عتيف ثـ بلـل .91
 124 فبل يبتقبؿ القبلة....لل .92
 128  لفلما أفطر اات ؼ ارريف مف ركاؿل .93
 128  لفليتحرها في الببع األكالر...ل .94
 123 ..ل. ال كاب فليتحرل .95
   ل.. ا يبجد اليهفليبجد كيبجد معه فنزدهـ حتى ما يجد أحدنا لجبهته مكضعن ل  .96
 112 ل ... بعد الحبلؿ الطيب إال الحراـ اللبيثليس  :قاؿل  .97
 83  لقاـ ربكؿ ا يكـ النحر ثـ لطب ثـ ذبحل  .98
 136  ة...ليتلكلنا بالمكاظ  اف النبي ل  .99

 131  ل  نا ن لي مع النبيل  .100
 102 للعدكة أك ركحة في ببيؿ ا لير مما تطلع اليه الرمسل  .101

 ،أاػػكذ بػػؾ مػػف فتنػػة المبػػيح الػػدجاؿك  ،اللهػػـ إنػػي أاػػكذ بػػؾ مػػف اػػذاب القبػػرل .102
ل  ،كأاكذ بؾ مف فتنة المحيا كالممات  كأاكذ بؾ مف المَثـ كالمعـر

81 

كمػػف  ،كمػف فتنػػة المحيػا ،كاػذاب النػػار ،اللهػـ إنػي أاػػكذ بػؾ مػػف اػذاب القبػػرل .103
 فتنة المبيح الدجاؿل 

81 

 134  لأمتي ألمرتهـ أف ي لكها ه ذاأرؽ الى  لكالل  .104
 83   ...لبرفااتؾ يـك القيامةأبعد الناس مف ل  .105
 85 ل  ... ،الجهؿ ثبتكي ،رفع العلـيي ف أرراط البااة أف مل  .106
 85 .. ل. مف أرراط البااة أف تقاتلكا قكمان ل  .107
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 85 ... ل . كيظهر الجهؿ ،مف أرراط البااة أف يقؿ العلـل  .108
 88 مف قاـ ليلة القدر إيمانان كاحتبابان لل  .109
 128  ل... ت ؼ في المبجدنذر في الجاهلية أف يع"  .110
 102  لبتعينكا بالعدكة كالركحةاك ل  .111
 82 ، كأاكذ بؾ مف فتنة المحيا كفتنة المماتل كأاكذ بؾ مف فتنة المبيح الدجاؿل  .112
قاـ ال بلةل  .113 يتاء الز اة ،كا   84 لك ـك رمضاف ،كالحج ،كا 
ال قد  تب رقيل  .114  101 لأك بعيدة ةكا 
 114  لكالعبد المملكؾ إذا أدل حؽ ال  .115
 118 لكتىٍقرىأي الببلـ الى مف ارفت كمف لـ تعرؼل  .116
 114  لكلـ ي ف ربكؿ ا ي نع ذلؾ في ال بلة الم تكبةل  .117
 128  لكمف  اف اات ؼ مع ربكؿ ا فليرجعل  .118
 131 لكهك ي لي الى لمرتهل  .119
 114 ل... كيناـ اف ال بلة الم تكبةل  .120
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 :اتفهرس المحتو  -ثالثاً 
 

 رقم الصلحة المحتوى 
 ب اإلهداء

 ج ر ر كالتقديرال
 د ةالمقدم

 1 - ارحمه  –ترجمة اإلمام البخاري  :تمه دددددددددد
 11 من الناح ة النظر ةالمغو ة اللصل ا ول: دراسة المصاحبة 

 11 االمصاحبة ملهومها وأنواعها وضوابطها وأشكالها وأهم تهالمبحث ا ول: 
 12 الم احبة لعة كا طبلحان  أكالن:

 17 أنكاع الم احبةثانيان: 
 17 ضكابط الم احبةثالثان: 
 19 أر اؿ الم احبةرابعان: 

 19 أهمية الم احبةلامبان: 
 22 المحدث ن ،والغرب ،المصاحبة عند القدماء العرب :المبحث الثاني

 37 المبحث الثالث: عالقة المصاحبة بالقضا ا المغو ة
 38 اإلتباع: أكالن 

 38 النحتثانيان: 
 40 الترادؼثالثان: 
 41 المرترؾ اللفظيرابعان: 

 43 التطكر اللعكملامبان: 
 45 : الم احبة كالعمؿ المعجميالمطلب الثاني
 49 : ابلقة الم احبة بالترجمةالمطلب الثالث

 50 تعريؼ الترجمة لعة كا طبلحان أكالن: 
 51 مؤهبلت المترجـثانيان: 
 51 أنكاع الترجمةثالثان: 
 53 مبتكيات التحليؿ اللعكمرابعان: 

 54 اناية الترجمة بالم احبات اللعكيةلامبان: 
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 55 : دور الب ئة في تكو ن المصاحبة المطمب الرابع
 57 : عالقة المصاحبة بالمستوى الترك بي الرابعالمبحث 

 76 بخاري )دراسة تطب ق ة(اللصل الثاني: دراسة المصاحبة المغو ة في صح ح ال
 77 المبحث ا ول: دراسة المصاحبة المغو ة في صح ح البخاري عمى النمط االسمي

المطلػػػػػب األكؿ: درابػػػػػة الم ػػػػػاحبة اللعكيػػػػػة فػػػػػي  ػػػػػحيح البلػػػػػارم بػػػػػيف المضػػػػػاؼ 
 78 كالمضاؼ إليه

المعطػػػػكؼ  اللعكيػػػػة فػػػػي  ػػػػحيح البلػػػػارم بػػػػيف ة ػػػػاحبدرابػػػػة الم: المطلػػػػب الثػػػػاني
 96 اليهكالمعطكؼ 

 96 : الع كساألكؿ نكعال
 103 : المت امبلت الثاني نكعال

بػػػػػػيف ال ػػػػػػفة اللعكيػػػػػػة فػػػػػػي  ػػػػػػحيح البلػػػػػػارم : درابػػػػػػة الم ػػػػػػاحبة المطلػػػػػػب الثالػػػػػػث
 109 كالمك كؼ

 116 دراسة المصاحبة المغو ة في صح ح البخاري عمى النمط اللعمي المبحث الثاني:
 117 يف الفعؿ كاالبـالم احبة اللعكية بدرابة  المطلب األكؿ:

 126 الجر حرؼالم احبة اللعكية بيف الفعؿ ك درابة الثاني:  المطلب
 127 القبـ األكؿ: األفعاؿ التي تنكات معها حركؼ الجر  اير الملت ة(

 132 االتي الت ت بحركؼ جر بعينهالثاني: األفعاؿ  قبـال
 137 اللاتمة 

 137 التك يات
 141-138 المراجع والمصادر 

 144-143 القرآنية ياتفهرس اآل
 149-145  النبكية فهرس األحاديث

 151-150 فهرس المحتكيات 
 152 المللص 
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 الممخص
 ػحيح البلػارم درابػة ظػاهرة الم ػاحبة اللعكيػة فػي  –تعػالى- هبعكنالبحث  تناكلت في هذا

كدقتهػػا فػػي التيػػار  ،لعػػةجمػػاؿ الفيهػػا ، كهػػي ظػػاهرة مػػف الظػػكاهر اللعكيػػة التػػي ظهػػر ك ػػفية دالليػػة

 الم احبات بيف األلفاظ.

نفات م ػػكال ،لنػػا تراثػػان زالػػران مػػف المؤلفػػات اكتر ػػك  ،تنبػػه القػػدماء العػػرب إلػػى هػػذ  الظػػاهرةك 

كالتػػػي  انػػػت اكنػػػان لؤلدبػػػاء  ،كيػػػةلعأللفػػػاظ اللعكيػػػة مػػػع م ػػػاحباتها الاللعكيػػػة التػػػي اهتمػػػت بعػػػرض ا

 ال تاب كالرعراء في تلؾ الع كر.ك 

 ،معجمػػيال يػػب ال تتكقػػؼ انػػد المعنػػى اتر الهرة الم ػػاحبة اللعكيػػة أف داللػػة ظػػاة ابػػؤ ػد در ت

، لػيس معنػى نػى المػرادبؿ ينبعي النظر في الت احب الكاقع بيف األلفاظ مف أجؿ التك ػؿ إلػى المع

ف لػيس هػك  ػؿ كل ػ ،هذا أف نهمؿ درابة المعنى المعجمي، فمعلـك أف لػه دكر  فػي تح ػيؿ المعنػى

، فلػػك حػػدث للػػؿ أك لػػركج اػػف هػػذ  القكااػػد كالضػػكابط لمػػا تحققػػت الفائػػدة ؾ المعنػػىرػػيء فػػي إدرا

 الداللية المرجكة لدل البامع أك المت لـ. 

أثبتػػػػت  ثيػػػػران مػػػػف  احبة اللعكيػػػػة فػػػػي الحػػػػديث الرػػػػريؼيقيػػػػة لظػػػػاهرة الم ػػػػبإف الدرابػػػػة التط

ػػ ،الفريػػدة الترا يػػب بػػدكرها الفعػػاؿ فػػي  لظػػاهرةهػػذ  اأبػػهمت   مػػا ،عت بال ػػبعة اإلبػػبلميةبً كالتػػي  ي

 إنراء  ثير مف الم طلحات اإلببلمية في القرآف ال ريـ كالحديث الرريؼ. 
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Abstract 

This research deals with the phenomenon of linguistic accompaniment in Sahih 

al- Bukhari in a descriptive semantic study. This phenomenon, one of the linguistic 

phenomena, shows the beauty of language and its accuracy in selecting the 

accompaniments among the words. The ancient Arabs noticed this phenomenon and left 

a legacy full of works and linguistic classifications that were concerned with showing 

the linguistic terms with their linguistic accompaniments and that helped the writers and 

poets in those ages. The study of the phenomenon of linguistic accompaniment confirms 

that the connotation of the phrases does not stop at the lexical meaning. However, the 

coexistence between words should be considered in order to reach the intended 

meaning. This does not mean to neglect the study of lexical meaning which has a role in 

getting the meaning, but at the same time the lexical meaning is not everything to 

realize the meaning. If a trouble or a deviation from the rules happened, the benefit of 

connotative meaning would not be achieved for the listener and the speaker. The 

practical study of the linguistic accompaniment phenomenon in Hadith has proved a lot 

of unique phrases which have an Islamic style. Moreover, this phenomenon has an 

effective role in creating many Islamic terms in the holy Qur'an and the Hadith. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


