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  األلفاظ الدالة على الصالة يف القرآن الكريم
 – دراسة داللية -

   علي فرحان جواد.د. أ   
   كلية الرتبية –جامعة املثىن 

  :الصةاخل
 وهي ظاهرة تعدد األلفاظ  لتدل على شيء ،عالج البحث ظاهرة لغوية من ظواهر اللغة العربية  

 في القرآن الكريم تشير إلى اًثمة ألفاظن أذلك  واختالف طريقة التعبير على المسمى نفسه، ومن ،واحد
بعدة  - مع اللفظ األساس – وقد عبر عنها في الذكر الحكيم ،ركن من أركان الدين اإلسالمي وهو الصالة

 والتهجد، ، والذكر، والركوع، والتالوة، والسجود،، والقنوت والقراءة،والتسبيح،القيام (:ألفاظ منها
 ،خاصةداللة معجمية إلى  هذه األلفاظوتحيل  ،وبهيئات افرادية أو تركيبية أو كنائية ،)واالستغفار، والدعاء

 ،المعجمية: حققت الداللتين معاً الداللة األولىبذلكو؛  خاص أشارت إلى لفظ الصالة سياقولكنها في 
 تلك الثنائية في  أو الحالة والموضوع تطلب، أو السورة،؛ ألن الموقفاإلشارية/ السياقية :والداللة الثانية

 وقد تجسدت تلك الظاهر بالصورة الساكنة في ،بأثر االستعمال القرآني، لمشير واحدة بعدة ألفاظاإلشارة
أو بصور كنائية مع أنها  ، على االستمرار والحدوثالداللة وبالصورة المتحركة المتجددة ،رسم الحدث

بذلك يمكن  و،مى الحقيقي بصفة مدحية ثابتةالمسعن أو فعلي إال أنها تعد تعبيراً  تستند إلى مكون اسمي
التوصل إلى نتيجة مؤداها إن االشتراك في األلفاظ هو اشتراك في الداللة المعجمية أما الترادف فهو 

  .اشتراك في الداللة اإلشارية للفظ
  :املقدمة 

إن الصالة عمود الدين اإلسالمي وقد أولى   
 فأكد من - ،ها عناية فائقةل -عز وجل–الباري 

 وقد لحظ ، على وجوبها وأدائها–جانب شرعي 
الباحث تلك العناية من خالل ما عبر عنها في الذكر 

 فكان لتلك الظاهرة األثر الكبير في أن تهفو ،الحكيم
النفس لبيان كنهها والوقوف على ما حفل به النص 

 فأراد أن يقف عند ،الكريم من هذه الظاهرة
ومعرفة  ،ن اختالفهمستويات التعبير فضالً ع

 ،األسباب التي أدت في البنى إلى هذا االختالف
 إلى افتناول البحث بمباحث ثالثة نظر في األول منه

توافر هذه الظاهرة عند العلماء وطريقة اإلشارة 
 وتناول في الثاني الهيئات التي وردت بها هذه ،إليها

 أما في أخر المطاف فقد حاول تلمس ،الظاهرة

 بيانها، وبذلك أراد الباحث وجه الكريم التفسير في
  .تقبالً لما يهدف من هذا البحث

)١(  
 ،كرت للصالة ألفاظ عديدة في الذكر الحكيمذُ

 وهي ال تخلو من داللة ، أو استعارة لها،كناية عنها
، )١(على القصد القرآني لما أراد الشارع المقدس

ن دقة التعبير في اختيار اللفظ في الموضع عفضالً 
فهم من  والمعنى الدال على الصالة ي،يهالذي ترد ف

عبر سبحانه عن صالة  ((: فقيل،العامة قبل الخاصة
 كما عبر عن الصالة بالقيام أجزائهاالليل ببعض 

 ألن الصالة تشتمل على ،)٢())والركوع والسجود
التسبيح والتعظيم واألذكار واشتغال القلب واللسان 

ن بعضهم إ حتى ،)٣(رهفي اهللا بسببها ذكر من أذكا
ذهب إلى أن لفظ الصالة نفسه الوارد في القرآن 
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الكريم لفظ مبهم ومجمل ال يفهم المراد به من لفظه 
وال يذهب الباحث إلى [ويفتقر في البيان إلى غيره 

، فال يصح ]هذا القول إنما ذكره لالستئناس به
وهو ظاهر ((االستدالل بها على صفة ما أوجبته 

 . سماع ابن القاسم من كتاب الحجقول مالك في
 والحج كله في كتاب اهللا والصالة والزكاة :وقوله

  ؛ إال أن النبي )٤( ))ليس لهما في كتاب اهللا بيان
 : وقيل.  بين كل ذلك-صلى اهللا عليه وآله–الكريم 

إنها عامة يصح االستدالل بها على ذلك ويجب ((
ن حملها على عمومها في كل ما تناوله االسم م

أنواع الدعاء إال أن الشرع قد خصصه في نوع من 
الدعاء على وجه مخصوص تقترن به أفعال 
مشروعة من قيام وجلوس وركوع وسجود وقراءة 

 وكانت الناس تفهم كل ما يقال ،)٥())وما أشبه ذلك
 :- عليه السالم- كقول أبي عبد اهللا ،بهذا الشأن

جد إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إلى مسا((
 كناية عن - هنا –، فإن الفزع إلى المساجد )٦())كم

الصالة بل هو أمر بها لحظة االنكساف؛ بدليل هل 
تجب في المساجد ؟ فلعل الراجح المقصود بها 

 ،الصالة الخاصة باآليات السماوية أو األرضية
وفي فهم األلفاظ ، ويفضل االتيان بها في المسجد
 يكنى عن الصالة الدالة على الصالة أحاديث كُثر،

عليه – كقول األمام الصادق ،في مواطن عدة
 فقال ،  حين سئل عن ركوب جلود السباع-السالم

 فكنى عن الصالة ،)٧())ال بأس ما لم يسجد عليها((
 وقد كني عن صالة الجنازة بقول الرسول ،بالسجود
وان نقبر فيهن ((:- صلى اهللا عليه وآله–الكريم 
ليس المراد به الدفن الن ((معنى  ؛ فإن ال)٨())موتانا

ذلك جائز باالتفاق ولكنه كناية عن الصالة على 
  .)١٠(، وقد يعبر عنها بالتكبير)٩())الجنازة

ومما ورد في الذكر الحكيم إشارة للصالة   
 قولهم في التعبير عن األعالمان العلماء ظفي م

  :الصالة بألفاظ

 َل ِإلَّا  {: قال تعالى:القياميالً قُمِ اللَّيل[قَلمالمز: 
القيام بالليل (( إذ ذكر صاحب بحار األنوار ،}]٢

 : وقال تعالى،)١١())كناية عن الصالة بالليل
لَمسجِد ُأسس علَى التَّقْوى من َأوِل يومٍ َأحقُّ {

 اللّهواْ ورتَطَهَأن ي ونبحاٌل يرِج يهف َأن تَقُوم
طَّهالْم بحي عبر عن ((فقد، }]١٠٨ :التوبة[رِين

 .  )١٢())الصالة فيها بالقيام
 قال تعالى:القراءة :}. .. تَقُوم َأنَّك لَمعي كبر ِإن

 نطَاِئفَةٌ مو ثُلُثَهو فَهصنِل ون ثُلُثَيِ اللَّينَى مَأد
ارالنَّهَل واللَّي رقَدي اللَّهو كعم ينَأن لَّن الَّذ ملع 

 نم رسا تَيُؤوا مفَاقْر كُملَيع فَتَاب وهصتُح
عبر ((: قال أبو حيان،}]٢٠ :المزمل.. [.الْقُرآنِ

 كما ،بالقراءة عن الصالة ألنها بعض أركانها
 .)١٣())عبر عنها بالقيام والركوع والسجود

   نُواْ   { :في قوله تعالىآم ينا الَّذها َأيـواْ    يبالَ تَقْر 
... ى تَعلَمواْ ما تَقُولُون   الصالَةَ وَأنتُم سكَارى حتَّ   

نقول إن  ((: قال صاحب الميزان   ،}]٤٣ :النساء[
النهى عن الصالة في حال السكر كنايـة عـن          
ــض     ــي بع ــا ورد ف ــسالن كم ــصالة ك ال

 .)١٤())الروايات
 قال تعالى:السجود :  }َأه ناء موواْ سسِل لَي

الْكتَابِ ُأمةٌ قَآِئمةٌ يتْلُون آيات اللّه آنَاء اللَّيِل 
 وندجسي مهقال ابن }]١١٣ :آل عمران[و ،
أنه كناية عن  ((:"وهم يسجدون"الجوزي  في 

، )١٥()) والزجاج، والفراء، قاله مقاتل،الصالة
ن فَسبح بِحمد ربك وكُن م{ :وقوله تعالى

 يناجِدقال ابن ،، أي المصلين}]٩٨ :الحجر[الس 
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله (( :عباس

إذا حزبه أمر فزع إلى الصالة، وقيل كن من 
الذين يسجدون هللا ويتوجهون بعبادتهم 

 .)١٦())إليه
 قال تعالى:الراكعون الساجدون : } ونالتَّاِئب

ساِئحون الراكعون الْعابِدون الْحامدون ال



 – دراسة داللية -األلفاظ الدالة على الصالة في القرآن الكريم                     ي فرحان جواد  عل. د. أ
                                                                  

 
 ١٠٥)٨( )٤(٢٠٠٩  

الساجِدون اآلمرون بِالْمعروف والنَّاهون عنِ 
 يننْؤمشِّرِ الْمبو اللّه وددِلح ظُونافالْحنكَرِ والْم

وإنما  ((:، قال الفخر الرازي}]١١٢ :التوبة[
جعل ذكر الركوع والسجود كناية عن الصالة 

 وهو ،موافق للعادةألن سائر أشكال المصلي 
 والذي يخرج عن العادة في ذلك .قيامه وقعوده

 وبه يتبين الفضل بين ،هو الركوع والسجود
 .)١٧())المصلي وغيره

 قال تعالى:وجل القلب :  } ينالَّذ نُونْؤما الْمِإنَّم
 هِملَيتْ عيِإذَا تُلو مهجِلَتْ قُلُوبو اللّه رِإذَا ذُك

ز اتُهآي كَّلُونتَوي هِمبلَى رعاناً وِإيم متْهاد
، عبر عن الصالة بمعظم أفعالها أو }]٢ :األنفال[

 .)١٨(بأشرفها
 ي { : قال تعالى:الذكرنُوا ِإذَا نُودآم ينا الَّذها َأيي

 كْرِ اللَّها ِإلَى ذوعفَاس ةعممِ الْجون يم لَاةِللص
يوا الْبذَرو ونلَمتَع ِإن كُنتُم لَّكُم رخَي ذَِلكُم ع

في إرادة األمر ((، واآلية صريحة }]٩ :الجمعة[
 .)١٩())بإقامة أصل الصالة وبيان زيادة االهتمام

 في –عليه السالم – قال أبو عبد اهللا :الدين 
وَأن َأقم وجهك ِللدينِ حنيفاً والَ { :قوله تعالى

م تَكُونَن ينشْرِكالْم قال}]١٠٥ :يونس[ن ،: 
، لعله )٢٠())تقيم للصالة ال تلتفت يمينا وشماال((

 ألنها ،على هذا التفسير عبر عن الصالة بالدين
 .من لوازمه

 له تعالىو قال المجلسي في ق:اإليمان: } ا كَانمو
ُؤوفٌ ربِالنَّاسِ لَر اللّه ِإن انَكُمِإيم يعضِلي اللّه يمح

 عبر عن الصالة : قال،}] ١٤٣ :البقرة[
 .)٢١( ؛ ألنها من لوازم الصالةباإليمان

 قال تعالى:االستغفار : } ينقادالصو ابِرِينالص
آل [والْقَانتين والْمنفقين والْمستَغْفرِين بِاَألسحارِ 

ورد ((، المراد بها وقت السحر }]١٧:عمران
 ،)٢٢())يصها بصالة الوترفي األخبار تخص
وبِالَْأسحارِ هم يستَغْفرون {: وكذلك قوله تعالى

لَيسواْ سواء من َأهِل { :، وقوله}]١٨ :الذاريات[
الْكتَابِ ُأمةٌ قَآِئمةٌ يتْلُون آيات اللّه آنَاء اللَّيِل 

 وندجسي مه١١٣ :آل عمران[و{. 
 لَةً { :ى قال تعال:التهجدنَاف بِه دجِل فَتَهاللَّي نمو

لَّك عسى َأن يبعثَك ربك مقَاماً محموداً 
أي (، والتهجد ترك الهجود }]٧٩ :اإلسراء[

 .)٢٣(للصالة) النوم
 افَى {: قال تعالى:التجافي عن المضاجعتَتَج

خَو مهبر ونعداجِعِ يضنِ الْمع مهنُوبعاً جطَمفاً و
 قُوننفي مقْنَاهزا رمم١٦ :السجدة[}و[،  

 قَاِئماً {  :القنوتاجِداً وِل ستٌ آنَاء اللَّيقَان وه نَأم
يحذَر الْآخرةَ ويرجو رحمةَ ربه قُْل هْل يستَوِي 

ِإنَّم ونلَمعلَا ي ينالَّذو ونلَمعي ينلُوا الَّذُأو تَذَكَّرا ي
 }]٩ :الزمر[الَْألْبابِ 

 الهجوع: } ونعجها يِل ماللَّي نيالً مكَانُوا قَل
 أي كانوا )٤( قال الطبرسي ،}]١٧ :الذاريات[

 ، يصلون أكثره،من الليل" يهجعون قليال 
  ،))٢٤((والهجوع النوم بالليل دون النهار

 مِ { :دلوك الشمس وغسق الليلَأق لُوكالَةَ ِلدالص
 آنقُر رِ ِإنالْفَج آنقُرِل واللَّي قسِ ِإلَى غَسالشَّم

 والمراد ،}]٧٨ :اإلسراء[الْفَجرِ كَان مشْهوداً 
بما افترض فيها عليه صلى اهللا عليه وآله إقامة 

 أن هاتين : والمعنى،صالة المغرب وصالة الفجر
تهما في هاتين الصالتين اللتين فرض عليك إقام

الوقتين كرامة مسبوقة وقد فرض على األنبياء 
 )٢٥( وسيفترضان على أمتك بالمدينة،قبلك

 قال تعالى:ناشئة الليل : } يِل هَئةَ اللَّينَاش ِإن
قال قيام ((، }] ٦ :المزمل[َأشَد وطْءاً وَأقْوم قيالً 

 .الليل بلسان الحبشة إذا قام الرجل قالوا نشأ
وأخرجه أيضا في سننه عن ابن أبي مليكة قال 
سألت ابن عباس وابن الزبير عن ناشئة الليل 

 أي الصحابة )وكانت صالتهم(قاال قيام الليل 
 أي كان أصحاب النبي صلى اهللا )ألول الليل(
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عليه وسلم يقومون للتهجد في أول الليل خشية 
فوت عنهم الفرض أن ال يقومون بعد نومهم في

  .)٢٦())الليلوهو قيام 
 آتُواْ {  : قال تعالى:الركوعالَةَ وواْ الصيمَأقو

 ينعاكالر عواْ مكَعاركَاةَ وأي ،}]٤٣ :البقرة[الز 
صلوا في جماعتهم عبر عن الصالة بالركوع ((

لخلو صالة اليهود عنه أو أريد به الخضوع 
 .)٢٧())واالنقياد للحق

 قال تعالى:قرآن الفجر : }َأق لُوكالَةَ ِلدمِ الص
 آنقُر رِ ِإنالْفَج آنقُرِل واللَّي قسِ ِإلَى غَسالشَّم

، وأراد }] ٧٨ :اإلسراء[الْفَجرِ كَان مشْهوداً 
قراءة صالة الفجر دل على أنها من 

لم تكن العبارة عنهما لما ذكرت .. .،فروضها
فيها دون ما تناوله .. .موجبا لفرض القراءة

 ، )٢٨())ن لفظ األمر المقتضي لإليجابم
 ِل { : قال تعالى:آناء الليلَأه ناء موواْ سسلَي

الْكتَابِ ُأمةٌ قَآِئمةٌ يتْلُون آيات اللّه آنَاء اللَّيِل 
 وندجسي مهأو ،، ساعاته}]١١٣ :آل عمران[و 

 أو الصالة بين ، يريد صالة العتمة،جوفه
 .)٢٩(اءالمغرب والعش

 قال تعالى: والركع السجود:}  يماهرْأنَا ِلِإبوِإذْ بو
 يتيب رطَهئاً وبِي شَي َأن لَّا تُشْرِك تيالْب كَانم

 ودجكَّعِ السالرو ينالْقَاِئمو ينالحج[ِللطَّاِئف: 
، أي فعلنا ذلك لئال تشرك بعبادتي وطهر }]٢٦

ألقدار لمن يطوف به ويصلي بيتي من األوثان وا
فيه ولعله عبر عن الصالة بأركانها للداللة على 
أن كل واحد منها مستقل باقتضاء ذلك كيف وقد 

يا َأيها الَّذين آمنُوا {  :وقال تعالى. )٣٠(اجتمعت
 رلُوا الْخَيافْعو كُمبوا ردباعوا ودجاسوا وكَعار

ونحتُفْل لَّكُمأمرهم بهما لما }] ٧٧ :الحج [لَع ،
أنهم ما كانوا يفعلونهما أول اإلسالم أوصلوا 
عبر عن الصالة بهما ألنهما أعظم أركانها أو 

 .)٣١(اخضعوا هللا تعالى وخروا له سجدا

)٢( 
)١-٢(  

ذكرت األلفاظ الدالة على الصالة في الذكر 
  :الحكيم بأنماط وأبنية عديدة منها

 :ةالبنية االفرادي** 
 تٌ آنَاء (: كـمط البنية االشتقاقية نقَان

، )٣٤(سجداً ِللّهو، )٣٣(القائمينو، )٣٢(اللَّيِل
 .))٣٦(نَاشَئةَ اللَّيِلو، )٣٥(الْخَاشعينو

  ٣٧(الدين(:كـنمط البنية الجامدة(، لَفوز)٣٨((. 
  اماً(:كـنمط البنية المصدريةي٣٩(ق(، كْرلَذو 

٤٠(اللَّه( ،وونعجها يم)٤١((. 
  :ةالبنية الثنائي** 

  : نمط الثنائية االسمية  - أ
    ـ ، )٤٢(سـاجِداً وقَاِئمـاً   ( :الثنائية العاطفة كـ

مكَـاء  و، )٤٤(سجداً وقياماًو،  )٤٣(وقُعوداًقياماً  و
 .))٤٥(وتَصديةً

    ـ  ،)٤٦(غَـسق اللَّيـلِ   و(: الثنائية اإلضافية كـ
ــرِ الْفَج آنــر ــاو، )٤٧(وقُ ــر( طَرفَ ) افَوَأطْ

 .))٤٨(النَّهارِ
    كـالثنائية الوصفية :)  ودجكَّعِ الـسالر٤٩(و(، 

اجِدونالـــس ـــونعاكـــاتُ ، )٥٠(الرياقالْبو
 .))٥٢(ركَّعاً سجداًو  ،)٥١(الصاِلحاتُ

واسـجدي  (:كـالفعلية   ية االسنادية ئنمط الثنا  - ب
اركَعوا و ،)٥٤(فَاسجد لَه وسبحه  و،  )٥٣(واركَعي

 .))٥٦(فَاسجدوا ِللَّه واعبدواو، )٥٥(واسجدوا
  :ةالبنية التركيبي** 

 : نمط البنية االسنادية  - أ
  :اإلسناد الفعلي -١
        كـنمط البنية الفعلية الحالية أو االستقبالية: 

، )٥٩(، ويــسبحونَه)٥٨(يــذكرونو، )٥٧(تقــوم(
سبح لَه فيهـا    يو،  )٦٠(تُسبحوه بكْرةً وَأصيالً  وَ

ــاِل الْآصو وــد ــه و، )٦١(بِالْغُ ــسبحونَه ولَ ي
وندجس٦٢(ي(  ،بـاً     وهرغَبـاً وونَنَا رعـدي)٦٣( ،
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يذْكَر فيهـا   و،  )٦٤(يذْكُرون اللّه قياماً وقُعوداً   و
هم٦٥(اس(  ،و   يشالْعو اةم بِالْغَدهبر ونعدي)٦٦( ،
ي لَهووندج٦٧(س(، ًلَةنَاف دجوتَه)٦٨(.( 

  نمط البنية الفعلية االستقبالية في توقع الحدث
 ،)٦٩(وسبح بِحمد ربك: (كـ) افعْل(في صيغة 

قُمِ و ،)٧٠(فَاقْرُؤوا ما تَيسر من الْقُرآنِو
 اقْنُتي ِلربكو، )٧٢( وقُومواْ ِللّه قَانتين،)٧١(اللَّيَل

، )٧٤(فَاسجد لَهو ،،)٧٣(واسجدي واركَعي
 ،،)٧٦(، وكُن من الساجِدين)٧٥(اسجدو

، وسبحوه بكْرةً )٧٨(فَسبحهو، )٧٧(ورابِطُواْ
، )٨١(اركَعواو، )٨٠( واذْكُرِ اسم ربك،)٧٩(وَأصيالً
هدب٨٢(فَاع(كبر ماذْكُرِ اسو ،)٨٣(ادو ، وهع

ينصخْل٨٤(م((. 
  كـنمط البنية الفعلية الماضوية) : نَتعو

وهج٨٥(الْو( ،هللاو ههجو لَمَأس)٨٦((.  
لَيسواْ سواء من َأهِل [(:كـاإلسناد االسمي 

 ،)٨٧(ُأمةٌ قَآِئمةٌ يتْلُون آيات اللّه آنَاء اللَّيِل ]الْكتَابِ
وندجسي مه٨٨(و(، وونعاكر مه)كَانُوا، )٨٩لَنَا  و

ينع٩٠( خَاش(ونرتَغْفسي مه ،)٩١((.  

وَأن َأقم وجهك ِللدينِ : (كـالنمط الكنائي   - ب
، )٩٣( وَأقيمواْ وجوهكُم عند كُلِّ مسجِد،)٩٢(احنيف

يناجِدي السف كتَقَلُّب٩٤(و( ،وضيطُ اَألبالْخَي)٩٥( ،
 ،)٩٦(َأن تُولُّواْ وجوهكُم قبَل الْمشْرِق والْمغْرِبِو

 ضاَألرو اتاومالس ي فَطَرِللَّذ هِيجتُ وهجو
فَولِّ وجهك شَطْر الْمسجِد و، )٩٧(حنيفاً

، )٩٩(تَتَجافَى جنُوبهم عنِ الْمضاجِعِو ،)٩٨(الْحرامِ
مهجِلَتْ قُلُوب١٠٠(و(.( 

  :ةالبنية الداللي**  
 من أركان  بوصفه ركناً:النمط الركني  - أ

 :، كـالصالة
 ،السجودو ،القنوتو ،القراءةو ،التسبيحو،القيام(
االستغفار، والتهجد، و ،الذكرو ،الركوعو ،التالوةو
 .)الدعاءو

 بوصفه عالقة ارتباطيه من :النمط العالئقي  - ب
 :، كـمكمالت اللفظ واإليمان

 ، وقت الصالة،التوجهو ،التسليمو ،العبودية(
 التجافي في ،التهجد(حالة التوجه والقيام و

 .)الوجل والرهبةو ،)المضاجع
)٢-٢(  

تحيل الداللة المعجمية لأللفاظ إلى مستوى 
 ويمكن ،لغوي فصيح بحسب االستعمال العربي لها

أن نتلمس ذلك إذا أمكننا أيجاد نصوص التوجيه 
ي المعجم العربي، التي تكشف ذلك االستعمال ف

عندها سنقف على دقة في استعمال اللفظ خارج 
ألن الداللة القرآنية لها من -السياق القرآني 

 والداللة ،-الخاصية ما تنماز بها من غيرها
المعجمية لأللفاظ الدالة على الصالة في النمط 

  :الركني هي
 م:القيامزقال ، )١٠١( يدل على انتصابٍ أو ع

 ،قمت قياما ومقاما(( :)هـ١٧٥ت(الخليل 
،وأقام )١٠٢())وأقمت بالمكان إقامة ومقاما

 فهو نقيض الجلوس ،)١٠٣( راعاه وأدامه:الشيء
 .وضده

 وتقـول   ، يدل على العبـادة والـسعي      :التسبيح 
 قـال   ،)١٠٤(العرب سبحان من كذا أي ما أبعـده       

ــل ــى   : ((الخلي ــي معن ــون ف ــسبيح يك الت
 المر السريع   :، واألصل في السبح   )١٠٥())ةالصال

 يقال سبح   ،ي الماء وفى الهواء أو في العبادة      ف
 التـسبيح تنزيـه اهللا      : ومنـه  ،سبحا وسـباحة  

 زعم أبو الخطـاب     :قال سيبويه ((، و )١٠٦(تعالى
أي أبـرئ   " ، بـراءة اهللا  :أن سبحان اهللا كقولك   

 : قولـه  : وقيل ."من السوء براءة    " تعالى  " اهللا  
 أي أنزهك يـا رب مـن كـل سـوء            ،سبحانك
 .)١٠٧())وأبرئك

 ١٠٨( يدل اللفظ على الجمع واالجتماع:لقراءةا( ،
وهي ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض 
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 وال يقال ذلك لكل جمع فال يقال ،في الترتيل
 :قال سيبويه(( و،)١٠٩(قرأت القوم إذا جمعتهم 

 بمنزلة عال قرنه ، بمعنى،قرأ واقترأ
 .)١١٠())واستعاله

 يدل اللفظ على طاعة وخير في دين :القنوت 
 كل - مجازا– ثم سميت ، قنت يقنت قنوتايقال

 لطول : وقيل،استقامة في طريق الدين قنوتا
 في )١١١( فسمى السكوت،القيام في الصالة قنوت

: ، قال الخليل)١١٢(الصالة واإلقبال عليها قنوتا
 . وقانتون أي مطيعون، الطاعة:القنوت((

 :، وقيل القنوت)١١٣(..)). الدعاء في:والقنوت
 والقيام بالطاعة التي ليس ،ةاإلقرار بالعبودي

؛ ألنه إن لم يكن )١١٤( القيام: وقيل،معها معصية
 .)١١٥( فهو قيام الشيء بالنية،قيام بالرجلين

 وجعل ذلك )١١٦( يدل على تطامن وذل:السجود ،
سجد " ،ومنه )١١٧(داللة عن التذلل هللا وعبادته

 وسجد .إذا خفض رأسه عند ركوبه" البعير 
"  ومنه الخبر .رض وضع جبهته على األ:الرجل

أي يتطامن " كان كسرى يسجد للطالع 
 .)١١٨(وينحني

 يقال تلوته إذا .يدل اللفظ على اإلتباع: التالوة 
 ومنه تالوة القرآن ألنه يتبع آية بعد .تبعته
 .فالن يتلو القرآن تالوة: ((، قال الخليل)١١٩(آية

 .)١٢٠()) تبعه تلوا:وتال الشيء
 كل ((الخليل ، قال )١٢١(يدل على انحناء :الركوع

 وكل . وركع ركوعا،)١٢٢(قومة من الصالة ركعة
شيء ينكب لوجهه فتمس ركبته األرض أو ال 

، )١٢٣())تمسها بعد أن يطأطئ رأسه فهو راكع
قال ((، و)١٢٤( انحنى من الكبر:وركع الشيخ

 ركع يركع ركعا ، الخضوع: الركوع:ثعلب
  .)١٢٥()) طأطأ رأسه:وركوعا

 مل ، ذكرت الشيء خالف نسيته:الذكرثم ح 
، والذكر كالحفظ إال أن )١٢٦(عليه الذكر باللسان

 والذكر يقال بحسب ، بحسب إحرازه:الحفظ يقال
 فيقال لحضور الشيء القلب أو ،استحضاره

 ذكر بالقلب : ولذلك قيل الذكر ذكران،القول
 ذكر ، وكل واحد منهما ضربان،وذكر باللسان

عن نسيان وذكر ال عن نسيان بل عن إدامة 
 :، وقال الخليل)١٢٧( وكل قول يقال له ذكر،الحفظ

 وكل . الكتاب الذي فيه تفصيل الدين:الذكر((
 ، والدعاء، الصالة:والذكر.  ذكر:كتاب لألنبياء

 واألنبياء إذا حزبهم أمر فزعوا إلى ذكر .والثناء
 الشيء يجري ، والذكر،)١٢٨()) الصالة:اهللا، أي

 والشرف، ، والصيت والثناء،على اللسان
 والكتاب فيه ، والدعاء،ة هللا تعالىوالصال

 : ومن الرجال، ووضع الملل.تفصيل الدين
 الوابل : ومن المطر،القوي الشجاع األبي

 وذكر ، الصلب المتين: ومن القول،الشديد
 ذكرته : تقول، الذكرى: واالسم. الصك:الحق
 .)١٢٩(ذكرى

 يقال.يدل اللفظ على ركود في مكان: التهجد : 
 النائم ؛ وإن صلى : والهاجد.هجد إذا نام هجودا

 .ليال فهو متهجد كأنه بصالته ترك الهجود عنه
كما يقال رجل آثم ؛ فإذا كره اإلثم وانتفى منه 

 ألقى : أهجد البعير: والعرب تقول.قيل متأثم
 والمتهجد ،جرانه باألرض متحريا للهجود

هجد القوم  ((: قال الخليل،)١٣٠(المصلى ليال
استيقظوا :  أي،جدوا وته، ناموا: أي،هجودا

 وقيل هو من األضداد؛ ،)١٣١())لصالة أو ألمر
 وهجد وتهجد أي ، أي نام ليال،وهجد وتهجد

 في حديث يحيى بن زكريا عليهما ،)١٣٢(سهر
" فنظر إلى متهجدي عباد بيت المقدس " السالم 

، ولما كان الذي يريد )١٣٣(أي المصلين بالليل
عبر التعبد لربه في جوف الليل يتيقظ ليصلي 

 .)١٣٤(عن صالة الليل بالتهجد
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 أصل الغفر التغطيـة    ((: قال الخليل  :االستغفار(( 

، والغفر إلباس ما    )١٣٦(بابه الستر والتغطية  )١٣٥(
 والغفران والمغفرة مـن اهللا  ،يصونه عن الدنس 

ــسه     ــن أن يم ــد م ــصون العب ــو أن ي ه
ــال   ،العذاب ــك بالمق ــب ذل ــتغفار طل واالس
 وغفـر   ، وقاية للرأس  :المغفر((، و )١٣٧(والفعال

 ، المغفـر  : والغفارة .الثوب إذا ثار زئبره غفرا    
...  رفرفها من حلـق الحديـد،      :ومغفر البيضة 

 خرقة تضعها المـرأة للـدهن علـى         :والغفارة
 خرقة تلف على سية القوس      : والغفارة .هامتها

 وهو سـيره الـذي      ،لتلف فوقها إطنابة القوس   
، والمغفرة من الذنوب كذلك أيضا      )١٣٨())يشد به 
و إلباس اهللا النـاس الغفـران وتغمـدهم    إنما ه 

 . مصدر غفر له ذنبـه يغفـره       :، والغفر )١٣٩(به
مصدر غفر المريض يغفر غفـرا      : والغفر أيضا 

، والفـرق   )١٤٠( وقد غفر الجرح يغفر    ،إذا نكس 
أن الغفـران يقتـضي      ((:بين الغفران والعفـو   

إسقاط العقاب وإسقاط العقاب هو إيجاب الثواب       
المـؤمن المـستحق    فال يـستحق الغفـران إال       

 وهذا ال يستعمل إال في اهللا فيقال غفـر          ،للثواب
والعفو يقتـضي   .. .اهللا لك وال يقال غفر زيد لك      

 ،إسقاط اللوم والذم وال يقتضي إيجاب الثـواب       
ولهذا يستعمل في العبد فيقال عفـا زيـد عـن           

، )١٤١())عمرو وإذا عفا عنه لم يجب عليه إثابته       
وهما مـن أبنيـة      ، جل ثناؤه  ،والغفور والغفّار 

المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده المتجاوز      
 .)١٤٢(عن خطاياهم وذنوبهم

 هو أن تميل الشيء إليك بصوت وكـالم    :الدعاء 
 والـدعوة   . تقول دعوت أدعو دعاء    .يكون منك 

إلى الطعـام بـالفتح والـدعوة فـي النـسب           
االدعـاء أن تـدعي      ((: قال الخليل  ،)١٤٣(بالكسر

 ))تقول ادعى حقا أو بـاطال      .حقا لك أو لغيرك   

، والدعاء كالنداء إال أن النداء قد يقال  بيا          )١٤٤(

 ،أو أيا ونحو ذلك من غير أن يضم إليه االسـم          
والدعاء ال يكاد يقال إال إذا كان معه االسم نحو          

 وقد يستعمل كل واحد منهمـا موضـع         ،يا فالن 
 ويستعمل استعمال التسمية نحو دعـوت       ،اآلخر

 تـداعوا   : ومن المجاز  )١٤٥(يتهابني زيدا أي سم   
 وتداعى القوم على بني فالن إذا       ،تجمعوا: عليه

دعا بعضهم بعضا حتـى يجتمعـوا، وتـداعت         
القبائل على بني فالن إذا تألبوا ودعا بعـضهم         

 صـريخ   : والداعيـة  ،بعضا إلى التناصر عليهم   
 .الخيل في الحروب لدعائـه مـن يستـصرخه        

عو  بقيتـه التـي تـد     :وداعية اللـبن وداعيـه    
 .)١٤٦(سائره

)٣-٢(  
إن توجيهاً لهذه األلفاظ القرآنية في المعجم 
العربي بحسب اآليات الكريمة يمكن أن تُلمح فيه 

 األولى ،ثالث ظواهر رافقت الدرس اللغوي من قديم
 الداللة لهذه إن؛إذ ) المشترك اللفظي (:ظاهرة

معانٍ منها عدة باأللفاظ ال تخرج عن إشراك اللفظ 
ا البحث فإذا انتقينا لفظاً ما كلفظ داللته في هذ

ومنها متعددة مثالً فانا سنجد له معاني ) االستغفار(
فَقُلْتُ  {:داللته على الصالة، ففي قوله تعالى

كانت  }] ١٠ :نوح[استَغْفروا ربكُم ِإنَّه كَان غَفَّاراً 
داللة اللفظ بمعنى الرجوع عن الشرك، والكفر، وفي 

 استَغْفر لَهم َأو الَ تَستَغْفر لَهم ِإن {: قوله تعالى
 ذَِلك ملَه اللّه رغْفةً فَلَن يرم ينعبس ملَه رتَغْفتَس
 مي الْقَودهالَ ي اللّهو وِلهسرو واْ بِاللّهكَفَر مبَِأنَّه

 ينقفان داللة اللفظ بمعنى } ] ٨٠ :التوبة[الْفَاس
الصابِرِين { : أما في قوله تعالى،غفران الذنوبطلب 

 رِينتَغْفسالْمو ينقنفالْمو ينتالْقَانو ينقادالصو
فالمراد المصلون الذين } ]١٧: آل عمران[بِاَألسحارِ 

   .!يصلون في وقت السحر بعنوان االستغفار
ورد ((إذ وكذلك مع لفظ أخر كلفظ كالتسبيح 

ستَّة منها . ن على نحو من ثالثين وجهاًفي القرآ
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 صلَّى اهللا عليه -للمالئكة، وتسعة لنبينّا محمد 
 وَأربعة لغيره من اَألنبياء، وثالثة -وسلَّم 

. للحيوانات والجمادات، وثالثة للمؤمنين خاصة
 في طرفي، تسبيح )١٤٧())وستَّة لجميع الموجودات

فَاصبِر ِإن {: النّهار، مقترن باالستغفار من الزلَّة
 كبر دمبِح حبسو ِلذَنبِك رتَغْفاسقٌّ وح اللَّه دعو

، تسبيحهم الدائم من }]٥٥ :غافر[بِالْعشي والِْإبكَارِ 
فَِإنِ استَكْبروا فَالَّذين عند ربك {: غير سآمة

مهارِ والنَّهِل وبِاللَّي لَه ونحبسي ونَأمسفصلت[ لَا ي: 
فَسبح بِحمد ربك {: ، تسبيح لطلب المغفرة}]٣٨

، بمعنى }]٣ :النصر[واستَغْفره ِإنَّه كَان تَواباً 
ولَما جاء موسى ِلميقَاتنَا وكَلَّمه ربه قَاَل {: التَّوبة

انقَاَل لَن تَر كِإلَي ي َأنظُرَأرِن بِإلَى ر نِ انظُرلَـكي و
 هبلَّى را تَجي فَلَمانفَ تَروفَس كَانَهم تَقَرِل فَِإنِ اسبالْج
ِللْجبِل جعلَه دكّاً وخَر موسى صعقاً فَلَما َأفَاقَ قَاَل 

 يننْؤمُل الْمَأنَاْ َأوو كتُ ِإلَيتُب انَكحباألعراف[س: 
 بمعنى تنزه الحقّ تعالى من العيوب ،}]١٤٣

فَسبحان الَّذي بِيده ملَكُوتُ كُلِّ شَيء {: )١٤٨(واآلفات
 ونعجتُر هِإلَي٨٣ :يس[و[{...  

 يحيلنا إلى - قول االشتراك -إن هذا القول
الظاهرة الثانية في توجيه لهذه األلفاظ بغية إيجاد 

ظاهرة (ظاهرة تفسير داللي لها وأقصد بهذه ال
 فإن محاولة التفسير أو البيان ،)الترادف في اللغة

عن مدلوالت هذا الحقل الداللي تشير إلى ما كنا نفر 
 ومن ذلك تفسير أركان الصالة الوارد ذكرها ،منه

هنا أن المقصود بها الصالة أو ما يرد من كل لفظ 
 يوقعنا في هذا المحذور الذي ، الصالة:على حدة

قولنا األلفاظ الدالة على كذا؛ ألن هذه فررنا منه ب
ن هذا ال فإاأللفاظ وإن كانت تدل على مفهوم واحد 

وهو مفهوم (يعني الترادف ؛ ألن ما تشير إليه 
يختلف عما تحيل إليه هذه األلفاظ من داللة ) الصالة

  .معجمية قد وقفنا عندها

 هي ما يمكن أن نطلق :الظاهرة الثالثة
 وهي أن هذه ،)ال القرآنيظاهرة االستعم(عليها 

التي لها دالالت ألفتها العرب بداللة األلفاظ العربية 
خاصة صارت تطلق استعماالً على نمط من العبادة 

 وإذا نظرنا إلى ،خاص وتستعمل به، وتشير إليه
فيمكن أن طريقة ورودها في المصحف الشريف 

 االستعمال القرآني يقوم على جانبين، أننلحظ 
اضع التي ورد فيها ذكر تلك األلفاظ  المو:األول

 الموقف الذي أعان على ذكر ذلك : واألخر،المشكلة
  .اللفظ من خالل ذلك الموضع

 يمكن -ذكر المواضع –ومن الجانب األول    
لحظ التعددية فيه بحسب تعدد الموضوعات التي أن تُ

ذكرت فيها األلفاظ وهذه سمة من سمات الداللة 
واضع على سبيل التمثيل ال  ومن تلك الم،القرآنية
  : الحصر

الَ تَقُم فيه { :كقوله تعالى: التقوى والصبر -١
َأبداً لَّمسجِد ُأسس علَى التَّقْوى من َأوِل يومٍ َأحقُّ 
 اللّهواْ ورتَطَهَأن ي ونبحاٌل يرِج يهف يهف َأن تَقُوم

 رِينطَّهالْم بح{ :، وقال}]١٠٨ :التوبة[ي
 كبر دمبِح حبسنَا ونيبَِأع فَِإنَّك كبكْمِ رِلح بِراصو

 تَقُوم ين٤٨ :الطور[ح[{. 
ِإن ربك يعلَم َأنَّك    { : كقوله تعالى  :صالة الليل  -٢

تَقُوم َأدنَى من ثُلُثَيِ اللَّيِل ونصفَه وثُلُثَه وطَاِئفَـةٌ     
نَأن         م ملع ارالنَّهَل واللَّي رقَدي اللَّهو كعم ينالَّذ 

         ـنم رـسا تَيُؤوا مفَاقْر كُملَيع فَتَاب وهصلَّن تُح
َأمن هو قَانـتٌ    { :وقال} ٢٠ :المزمل.. .الْقُرآنِ

       ريةَ ورالْـآخ ذَرحقَاِئماً ياجِداً وِل سـو  آنَاء اللَّيج
        ينالَّذو ونلَمعي ينتَوِي الَّذسْل يقُْل ه هبةَ رمحر

] ٩ :الزمـر [لَا يعلَمون ِإنَّما يتَذَكَّر ُأولُوا الَْألْبابِ       
والَّذين يبِيتُون ِلربهِم سـجداً وقيامـاً       { : وقال ،}
جد لَـه   ومن اللَّيِل فَاس   {: وقال ،}] ٦٤ :الفرقان[

 : وقـال  ،}]٢٦: اإلنـسان [وسبحه لَيالً طَـوِيالً     
}      ودجالس اربَأدو هحبِل فَساللَّي نمـ [و ] ٤٠ :قـ
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ومن اللَّيِل فَـسبحه وِإدبـار النُّجـومِ       {: وقال ،}
ومن اللَّيِل فَاسـجد لَـه      {: وقال ،}] ٤٩ :الطور[

ــيالً  ــبحه لَ ســوِيالً و ــسان[ طَ  ،}] ٢٦ :اإلن
فَاصبِر علَى ما يقُولُون وسبح بِحمد ربك       {:وقال

قَبَل طُلُوعِ الشَّمسِ وقَبَل غُروبِها ومن آنَاء اللَّيِل        
 :طـه [فَسبح وَأطْرافَ النَّهـارِ لَعلَّـك تَرضـى         

د بِه نَافلَةً لَّـك     ومن اللَّيِل فَتَهج  { : وقال ،}]١٣٠
 :اإلسـراء [عسى َأن يبعثَك ربك مقَاماً محموداً       

تَتَجافَى جنُوبهم عـنِ الْمـضاجِعِ      {: وقال ،}]٧٩
       قُوننفي مقْنَاهزا رممعاً وطَمفاً وخَو مهبر ونعدي

ــسجدة[ ــال،}]١٦:ال ــم  {: وق ارِ هــح بِالَْأسو
سي  ونر{: وقال ،}]١٨:الذاريات[تَغْف  ابِرِينالـص

     رِينتَغْفـسالْمو ينقنفالْمو ينتالْقَانو ينقادالصو
 .}]١٧ :آل عمران[بِاَألسحارِ 

يا مريم اقْنُتي ِلربك { : قال تعالى،قصة مريم -٣
 ينعاكالر عي مكَعاري ودجاسآل عمران[و :

٤٣[{. 
  :األحكام -٤

 :كقوله تعالى : حكم الصالة في ساحة الحرب      - أ
وِإذَا كُنتَ فيهِم فََأقَمتَ لَهم الصالَةَ فَلْتَقُم طَآِئفَةٌ         {

منْهم معك ولْيْأخُذُواْ َأسـلحتَهم فَـِإذَا سـجدواْ          
        ى لَـمطَآِئفَةٌ ُأخْـر لْتَْأتو آِئكُمرن وكُونُواْ مفَلْي 
      متَهحلَأسو مهذْرْأخُذُواْ حلْيو كعلُّواْ مصلُّواْ فَلْيصي
           كُمتحـلَأس ـنع تَغْفُلُـون واْ لَـوكَفَر ينالَّذ دو
        نَـاحالَ جةً وداحلَةً ويكُم ملَيع يلُونمفَي كُمتعتَأمو

      ن مَأذًى م بِكُم ِإن كَان كُملَيى    عضركُنتُم م طَرٍ َأو
         ـدَأع اللّه ِإن كُمذْرخُذُواْ حو تَكُمحلواْ َأسعَأن تَض

 }]١٠٢ :النساء[ِللْكَافرِين عذَاباً مهِيناً 
قُْل َأمر ربي { :قال تعالى:  المرور بالمساجد - ب

 جِدسكُلِّ م ندع كُموهجواْ ويمَأقو طسبِالْق
و ونودتَع َأكُمدا بكَم ينالد لَه ينصخْلم وهعاد
 .}]٢٩ :األعراف[

وِإذْ بوْأنَا { : قال تعالى، الصالة في الحج  - ت
 رطَهئاً وبِي شَي َأن لَّا تُشْرِك تيالْب كَانم يماهرِلِإب

كَّعِ السالرو ينالْقَاِئمو ينِللطَّاِئف يتيب ودالحج[ج: 
وِإذْ جعلْنَا الْبيتَ مثَابةً لِّلنَّاسِ { : وقال،}]٢٦

وَأمناً واتَّخذُواْ من مقَامِ ِإبراهيم مصلى وعهِدنَا 
 ينِللطَّاِئف يتيا بريَل َأن طَهاعمِإسو يماهرِإلَى ِإب

ودجكَّعِ السالرو ينفاكالْع١٢٥ :البقرة [و[{. 
في بيوت َأذن { :قال تعالى: حكم المساجد  - ث

اللَّه َأن تُرفَع ويذْكَر فيها اسمه يسبح لَه فيها 
ومن { : وقال،}]٣٦ :النور[بِالْغُدو والْآصاِل 

 هما اسيهف ذْكَرَأن ي اللّه اجِدسم نَعن ممم َأظْلَم
سَأن و ملَه ا كَانم لَـِئكا ُأوابِهي خَرى فع

 ملَهو يزا خنْيي الدف مله ينا ِإالَّ خَآِئفخُلُوهدي
 يمظع ذَابع ةري اآلخوقال}]١١٤ :البقرة[ف ،: 

الَّذين ُأخْرِجوا من ديارِهم بِغَيرِ حقٍّ ِإلَّا َأن { 
اللَّه ولَولَا دفْع اللَّه النَّاس بعضهم يقُولُوا ربنَا 

 اجِدسماتٌ ولَوصو عبِيو عاموتْ صمدضٍ لَّهعبِب
يذْكَر فيها اسم اللَّه كَثيراً ولَينصرن اللَّه من 

 زِيزع لَقَوِي اللَّه ِإن هرنص٤٠ :الحج[ي[{ 
َأقمِ { : قال تعالى،واجبةحكم أوقات الصالة ال  - ج

 آنقُرِل واللَّي قسِ ِإلَى غَسالشَّم لُوكالَةَ ِلدالص
 :اإلسراء[الْفَجرِ ِإن قُرآن الْفَجرِ كَان مشْهوداً 

٧٨[{. 
يا َأيها { : قال تعالى،حكم صالة الجمعة  - ح

جمعة الَّذين آمنُوا ِإذَا نُودي ِللصلَاة من يومِ الْ
 لَّكُم رخَي ذَِلكُم عيوا الْبذَرو كْرِ اللَّها ِإلَى ذوعفَاس

 ونلَمتَع ٩ :الجمعة[ِإن كُنتُم[{. 
كَلَّا لَا تُطعه { : قال تعالى،األمر بالصالة -٥

 اقْتَرِبو دجاس١٩ :العلق[و[{ 
 -صحابة الخلص للرسول الكـريم    الصفات   -٦

محمـد   { :، قـال تعـالى    -صلى اهللا عليه وآله   
رسوُل اللَّه والَّذين معه َأشـداء علَـى الْكُفَّـارِ          
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رحماء بينَهم تَراهم ركَّعاً سجداً يبتَغُـون فَـضالً       
من اللَّه ورِضواناً سيماهم في وجوههِم من َأثَرِ         

   ف مثَلُهم ذَِلك ودجـي       السف مـثَلُهمو اةري التَّـو
 .}]٢٩ :الفتح[الِْإنجِيِل

 : صفات المتقينفي -٧
لَّيس الْبِـر َأن تُولُّـواْ      { :قال تعالى : اإليمان  - أ

       نم الْبِر نلَـكغْرِبِ والْمو شْرِقَل الْمبق كُموهجو
ـ         ابِ آمن بِاللّه والْيومِ اآلخـرِ والْمآلِئكَـة والْكتَ

والنَّبِيين وآتَى الْماَل علَـى حبـه ذَوِي الْقُربـى         
       ينآِئلالـسبِيِل والـس نابو يناكسالْمى وتَامالْيو
وفي الرقَـابِ وَأقَـام الـصالةَ وآتَـى الزكَـاةَ           
والْموفُون بِعهدهم ِإذَا عاهدواْ والـصابِرِين فـي    

الْب        ينالَّـذ ْأسِ ُأولَـِئكالْب ينحاء وراء والضْأس
 تَّقُونالْم مه ُأولَـِئكقُوا ود١٧٧ :البقرة[ص[{ 

الَّذين يـذْكُرون اللّـه     { : قال تعالى  ،ذكر اهللا   - ب
       ي خَلْقف ونتَفَكَّريو نُوبِهِمج لَىعوداً وقُعاماً ويق

 اَألرو اتاومالً        السـاطـذا با خَلَقْتَ هنَا مبضِ ر
 }]١٩١ :آل عمران[سبحانَك فَقنَا عذَاب النَّارِ 

قَد نَرى تَقَلُّب وجهِك في { : قال تعالى،القبلة -٨
 شَطْر كهجلِّ وا فَواهضلَةً تَربق نَّكلِّياء فَلَنُومالس

 كُنتُم فَولُّواْ وجوِهكُم الْمسجِد الْحرامِ وحيثُ ما
 َأنَّه ونلَمعلَي تَابتُواْ الْكُأو ينالَّذ ِإنو هشَطْر
 لُونمعا يمٍل عبِغَاف ا اللّهمو هِمبن رقُّ مالْح

 .}]١٤٤ :البقرة[
)٣(  
)١-٣(  

 : منهـا  ،وردت بنى ألفاظ الصالة بعـدة صـور        
اللة االسمية التي ترتكز    الصورة الساكنة ذات الد   

 كمـا   – بعدة أنمـاط     ،)١٤٩(في بنائها على االسم   

فـي   ولكل نمط منها مبنى صرفي يتقوم        ،-ذُكر
 وتقـوم   ، الخاص به  ءيحااإل ة على  اللغوي تهدالل

الصورة الساكنة في نقل الحدث نقالً سكونياً من        
 راسمة لتلـك الحالـة بعـداً        ،غير حركة وتجدد  

 أن  : من ذلك  ،)١٥٠(بنيةيرتبط بالمبنى الصرفي لل   
تقوم برسم الصورة الـسكونية     البنية االشتقاقية   

للذات المرتبطة بحدث إثر نـسبة فاعليـة فـي          
 أو النـسبة الواقعـة      ،)١٥١()صيغة اسم الفاعل  (

 وهكـذا،   ،)صيغة اسم المفعول  (على الذات في    
؛ ثمة صورة سـاكنة     )١٥٢()قَانتٌ آنَاء اللَّيلِ  (ففي  

، وقـد   )آنَاء اللَّيلِ  (لذات قامت بفعل القنوت في    
تكون الصورة الساكنة متجسدة في نـوع مـن         
الحدث لم تلحظ فيه حركة للـذات مـن داخـل           

 إنما هو حدث مفرغ من الزمن والـذات،         ،البنية
،وقد تتجسد  )١٥٤()لَذكْر اللَّه ( و ،)١٥٣()قياماً: (كـ

ــدة  ــة الجام ــي البني ــساكنة ف ــصورة ال  ،ال
- )١٥٦(لصادق، على قول اإلمام ا    )١٥٥()الدين(كـ

 -من نوع خاص  – ؛ إذ نُقلت ذاتٌ      -عليه السالم 
لتمثل ذاتاً من خالل مـا تنطـوي عليـه تلـك            

  .الصورة
وقد تكون الصورة الساكنة في التعبير عن   

لفظ الصالة مركبة من صورتين ساكنتين ترتكزان 
:  تقوم على االشتراك، كـ،على عالقة ارتباطية

، وسجداً )١٥٨(اً وقُعوداً، وقيام)١٥٧(ساجِداً وقَاِئماً(
قوم على عالقة جزئية األولى ت، أو قد )١٥٩(وقياماً

غَسق : (، كـ)١٦٠(من األخرى في تركيب إضافي
 ).)١٦١( وقُرآن الْفَجرِ،اللَّيِل

وقد تأتلف الصورة الساكنة في تركيب  
أوسع فتُرسم صورة للحدث العام من خالل التركّب 
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ظ الذاتية أو الحدثية غير المتجدد من غير الح
 إنما هي صورة عامة قائمة على أبعاد نقل ،المنفردة

ما كانت حركة ونقلها اآلن ساكنة محاكاة لذلك 
الحدث وهذا ما نلمسه في التركيب االسنادي 

لَيسواْ سواء من َأهِل الْكتَابِ  {:االسمي، كقوله تعالى
اللّه اتآي تْلُونةٌ يةٌ قَآِئمُأم وندجسي مهِل وآنَاء اللَّي 

، إذ نجد ذلك في موضعين }]١١٣ :آل عمران[
 في نقل : األول،كريمين من هذه اآلية المباركة

 في حكاية إن تلك : واألخر، أن األمة قائمة:صورة
األمة القائمة هم في استمرار لتالوة آيات اهللا،  

 وكلما انقضى فعل التالوة عاد مرة أخرى ؛ فنقلت
  ).وهم ساجدون(تلك الحركة بصورة ساكنة 

ومن تلك البنى التي وردت في ألفاظ الصالة          
الصورة المتحركة المتجددة القائمة علـى الحـدث        

 وهـذا مـا     ،والزمن في مقابل تلك الصورة الساكنة     
يمكن أن نلمسه فـي البنيـة الفعليـة، إذ إن هـذه         
الصورة في األلفاظ الدالة على الصالة تتجسد فـي         

 نمط التجدد والتغير المؤتلـف مـن        :طين، األول نم
ويلحظ في هذا النمط طلب توقـع   ،حدثين متجددين

صدور الحدث والمداومة عليـه اسـتقباالً وتأدبـاً         
 ،)افعـْل وافعـلْ  (وطاعة ألمر المولى فـي مركـب     

 ،)١٦٣(، وفَاسجد لَه وسبحه   )١٦٢(اسجدي واركَعي (كـ
، وفَاســجدوا ِللَّــه  )١٦٤(واركَعــوا واســجدوا 

 نمـط نقـل صـورة       : والنمط اآلخر  ،))١٦٥(واعبدوا
 وتُلحظ في ثالثة أزمان، زمن      ،متحركة متجدد مركبة  

ـ  ،التجدد الحـالي أو االسـتقبالي      ، )١٦٦(تقـوم ( كـ
َ وتُـسبحوه بكْـرةً     )١٦٨(، ويسبحونَه )١٦٧(ويذكرون ،
، )١٧٠(دون ويــسبحونَه ولَــه يــسج،،)١٦٩(وَأصــيالً

، ويـذْكَر فيهـا     )١٧١(ويذْكُرون اللّه قيامـاً وقُعـوداً     

هموزمن توقع صدور الحدث والمداومـة       ،))١٧٢(اس 
 فـي  -عـز وجـل  –عليه تأدباً وطاعة ألمر البارئ    

ـ )افعْل(صيغة    وفَاقْرُؤوا  ،)١٧٣(وسبح بِحمد ربك  (، ك
 وقُومـواْ   ،)١٧٥(مِ اللَّيلَ  وقُ ،)١٧٤(ما تَيسر من الْقُرآنِ   

 ينتقَان ١٧٦(ِللّه(   كبر ماذْكُرِ اسو ،)وزمن تحقق   ،))١٧٧ 
ـ  ، وَأسـلَم وجهـه     )١٧٨(وعنَـت الْوجـوه   (الفعل، ك

 ).)١٧٩(هللا
وثمة صورة ثالثة سميت في البحث تجوزاً الصورة        

 ويراد منها الصورة التي يتمثل فيها المعنى      ،الكنائية
 ،يرية خاصـة إشـارة أللفـاظ الـصالة        بطريقة تعب 

 مع أن هذه الـصورة ترتكـز        ،وتعبيراً عن مسماها  
تَتَجافَى {: {: كقوله تعالى  ،على إسناد اسمي أو فعلي    

جنُوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعون ربهم خَوفـاً وطَمعـاً         
    قُوننفي مقْنَاهزا رممكَـانُوا  { ، و }]١٦ :الـسجدة [و

قَل      ونعجها يِل ماللَّي ن{: وقال ،}]١٧ :الذاريات[يالً م 
           ـكبر ثَكعبى َأن يسع لَةً لَّكنَاف بِه دجِل فَتَهاللَّي نمو

، إذ يلحـظ أن هـذه       }]٧٩ :اإلسراء[مقَاماً محموداً   
اآليات الكريمات تشير إلى صالة الليـل بـسياقات          

 فكان المعنـى    ،قة التعبير هذه  مختلفة دعت إلى طري   
ومن اللَّيـِل   ( و ،)تَتَجافَى جنُوبهم عنِ الْمضاجِعِ   (أن  

دج( و ،)فَتَه    ونعجها يِل ماللَّي نيالً مففي سـورة  )قَل ،
 :السجدة ناسب التجافي موضـوع الـسورة وهـو        

التأكيد على صدق الرسالة فتتحت السورة بالتنويه       (
آن ألنه جامع الهدى، ورسـمت الـسورة        بشأن القر 

صوراً للنفوس المؤمنة في خشوعها وتطلعها إلـى        
 في حين أن    ،ربها، ومن ذلك التجافي عن المضاجع     

)    ونعجها يِل ماللَّي نيالً مجاء في حـديث عـن      ) قَل
صفات المتقين التي كان منها قلـة النـوم ايقاضـا      

ومـن  (جـاء    واما في سياق الذاريات فقد       ،للصالة
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 دجِل فَتَهذكر التهجد وصالة ضمن بيان أحكام       ،)اللَّي 
الصالة ومنها صالة الليل ؛ فلذلك اختلفـت طرقـة          
التعبير تبعا الختالف الموقف مع توحد المشار إليـه   

  . وهو الصالة
)٢-٣( 

 إن لكل : يمكن القول،تأسيسا على كل ما سبق
جدها في كتب لفظ داللتين األولى هي الداللة التي ن

 الشعراء ،المعجمات وتشترك فيها العامة والخاصة
والخطباء وأهل الحرف وغيرهم ؛ والغرض منها 
التواصل بين أبناء المجتمع الواحد لغرض اإلفهام 

 وثمة داللة أخرى ، وهي الداللة المعجمية،والتفهيم
 إذ يصح ،هي الداللة الخاصة في االستعمال الخاص

 -مثال- اللفظ عند المتنبي   إن داللة هذا:القول
األعشى ؛ مع أنهما يشتركان عند  تهتختلف عن دالل

في المستوى األول ؛ والسبب يرجع الختالف 
 إن األلفاظ : وعليه يمكن القول،االستعمال وطريقته

 ..)...وع والسجود والقنوت،الرك(التي استعملت 
  .لها داللة معجمية ولها داللة قرآنية

انتصابٍ أو عزم في داللته  يدل على :القيام
 أما في الداللة القرآنية فقد استُعملت ،المعجمية

المادة اللغوية في الداللة على اإلدامة والمالزمة 
 ومع لحظ أنه يمثل ،والمحافظة والثبات في الشيء

ركيزة في غيره فإن فيه الرفعة والعلو، وأن يكون 
شرطا في الكمال على أتم وجه، كقوله 

مسجِد ُأسس علَى التَّقْوى من َأوِل يومٍ َأحقُّ لَ{:تعالى
 اللّهواْ ورتَطَهَأن ي ونبحاٌل يرِج يهف يهف َأن تَقُوم

 رِينطَّهالْم بحعبر عن ((، فقد}]١٠٨ :التوبة[ي
، إشارة لتلك المعاني التي )١٨٠())الصالة فيها بالقيام

عمل لفظ القيام داالً على ، واست اللفظدل عليها

:  قال تعالى،الصالة في مقابل اإلعراض عن الدنيا
} كُوكتَرا وهوا ِإلَيواً انفَضلَه ةً َأوارجا تَأوِإذَا رو

 ةارالتِّج نموِ واللَّه نم رخَي اللَّه ندا عقَاِئماً قُْل م
 ينازِقالر رخَي اللَّه{:، وقال}]١١ :الجمعة[و  نَأم

هو قَانتٌ آنَاء اللَّيِل ساجِداً وقَاِئماً يحذَر الْآخرةَ 
 ونلَمعي ينتَوِي الَّذسْل يقُْل ه هبةَ رمحو رجريو

 :الزمر[والَّذين لَا يعلَمون ِإنَّما يتَذَكَّر ُأولُوا الَْألْبابِ 
٩[{.  

ودل التسبيح على العبادة والسعي في داللته 
 أما في الداللة القرآنية فقد استُعملت ،المعجمية

المادة اللغوية في الداللة على االمتداد والحركة في 
، كـقوله )مضموناً( وفعالً،)ظاهراً(العبادة قوال

ومن اللَّيِل فَاسجد لَه وسبحه لَيالً طَوِيالً { :تعالى
إشارة لمفهوم الصالة تنزيهاً  ؛]٢٦ :نساناإل[

 من خالل حركات الصالة ما -عز وجل–للبارئ 
، واستعمل التسبيح ظهر منها وما بطن قوالً وفعالً

داالً على الصالة بمعنى التذلل والتواضع في مقابل 
ِإن الَّذين عند ربك الَ يستَكْبِرون {: قال تعالى،التكبر

ادبع نع وندجسي لَهو ونَهحبسيو هاألعراف[ت: 
في بيوت َأذن اللَّه َأن تُرفَع {:، وقال تعالى]٢٠٦

ويذْكَر فيها اسمه يسبح لَه فيها بِالْغُدو والْآصاِل 
  ].٣٦ :النور[

وقد دل ركن القراءة في الصالة على الجمع 
على حين استُعملت ،لمعجميةواالجتماع في الداللة ا

المادة اللغوية في الداللة القرآنية إشارة التالف 
الجمع في آيات الذكر الحكيم ونطقها قرآناً، كقوله 

ِإن ربك يعلَم َأنَّك تَقُوم َأدنَى من ثُلُثَيِ اللَّيِل  { :تعالى
كعم ينالَّذ نطَاِئفَةٌ مو ثُلُثَهو فَهصنو رقَدي اللَّهو 

 كُملَيع فَتَاب وهصَأن لَّن تُح ملع ارالنَّهَل واللَّي
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فَاقْرُؤوا ما تَيسر من الْقُرآنِ علم َأن سيكُون منكُم 
مرضى وآخَرون يضرِبون في الَْأرضِ يبتَغُون من 

ِل اللَّهل[ ...فَضمفخصت القراءة تعبيراً ،}]٢٠ :المز 
، واستعمل لفظ القراءة عن الصالة في هذا الموضع
ِإن ربك { : قال تعالى،في سياق التيسير على األمة

 ثُلُثَهو فَهصنِل ون ثُلُثَيِ اللَّينَى مَأد تَقُوم َأنَّك لَمعي
يَل والنَّهار علم وطَاِئفَةٌ من الَّذين معك واللَّه يقَدر اللَّ

 نم رسا تَيُؤوا مفَاقْر كُملَيع فَتَاب وهصَأن لَّن تُح
   ].المزمل[الْقُرآنِ 

 يدل على طاعة وخير في دين :وكان القنوت
 أما في الداللة القرآنية ،من خالل الداللة المعجمية

لزوم الطاعة مع ((فقد استُعملت المادة اللغوية في 
حاظ االشتغال بالعبادة ورفض ، مع ل)١٨١())خضوعال

َأمن هو قَانتٌ آنَاء { :كل ما سواها، كقوله تعالى
 هبةَ رمحو رجريةَ ورالْآخ ذَرحقَاِئماً ياجِداً وِل ساللَّي
قُْل هْل يستَوِي الَّذين يعلَمون والَّذين لَا يعلَمون ِإنَّما 

، ويذكر القنوت في }] ٩ :الزمر[ذَكَّر ُأولُوا الَْألْبابِ يتَ
 عز وجل –معرض تنزيه االلويه عن اإلشراك باهللا 

َأمن هو قَانتٌ آنَاء اللَّيِل  { : قال تعالى، وطاعته–
ساجِداً وقَاِئماً يحذَر الْآخرةَ ويرجو رحمةَ ربه قُْل 

ذين يعلَمون والَّذين لَا يعلَمون ِإنَّما هْل يستَوِي الَّ
ومريم { :، وقال}]٩ :الزمر[يتَذَكَّر ُأولُوا الَْألْبابِ 

ابنَتَ عمران الَّتي َأحصنَتْ فَرجها فَنَفَخْنَا فيه من 
نكَانَتْ مو كُتُبِها وهبر اتمقَتْ بِكَلدصنَا ووحر 

 ينت١٢ :التحريم[الْقَان[{.  
 الداللة المعجمية دالً على :وجاء لفظ السجود

تطامن وذل، واستعمل في الذكر الحكيم داللة على 
كَلَّا لَا تُطعه واسجد {: قال تعالى،التذلل واالنقياد

 اقْتَرِبوجاء استعمال لفظ السجود }]١٩ :العلق[و ،

ومن {: قال تعالى،عية والطوا، االنقياد،في الخضوع
 ،}]٢٦ :اإلنسان[اللَّيِل فَاسجد لَه وسبحه لَيالً طَوِيالً 

  .}]٦٢ :النجم[فَاسجدوا ِللَّه واعبدوا {:وقال تعالى
ودّل لفظ التالوة على اإلتباع الداللة المعجمية، 
واستعمل داال على المتابعة من جنس واحد على 

ترتيب والتطبيق لما يرد في الذكر نحو االقتداء وال
لَيسواْ سواء من َأهِل الْكتَابِ ُأمةٌ {: قال تعالى،الحكيم

 وندجسي مهِل وآنَاء اللَّي اللّه اتآي تْلُونةٌ يآل [قَآِئم
 أن األمة التي ذُكرت كانوا مع : أي،]١١٣ :عمران

ناء الليل قراءتهم للقرآن الكريم في الصالة وقت آ
 مقتدين بما ذكر من ،فقد كانوا مطبقين لما ورد فيها

)اللّه اتوجاء لفظ التالوة في الموازنة بين )آي ،
 ،طائفتين أحداهما على حق واألخرى في ظالل

لَيسواْ سواء من َأهِل الْكتَابِ ُأمةٌ قَآِئمةٌ يتْلُون {:تعالى
ِل وآنَاء اللَّي اللّه اتآي وندجسي مآل عمران[ه: 

الَّذين آتَينَاهم الْكتَاب يتْلُونَه حقَّ { :، وقال]١١٣
 لَـِئكفَُأو بِه كْفُرمن يو بِه نُونْؤمي لَـِئكُأو هتالَوت

 ونرالْخَاس م١٢١ :البقرة[ه[{.  
ودلَّ الركوع على انحناء، في داللته 

لداللة القرآنية فقد استُعملت  أما في ا،المعجمية
المادة اللغوية في الداللة على التواضع والتذلل 

وِإذَا قيَل لَهم اركَعوا لَا  {:عبادة وغيرها، قال تعالى
 ونكَعربسب تكذيبهم }] ٤٨ :المرسالت[ي ،

، واستعمل لفظ الركوع في  فال يذلون،وتكبرهم
ذَا قيَل لَهم وِإ{ : قال تعالى،طاعة التوجه والقصد

 ونكَعروا لَا يكَعِإذْ { :، وقال}]٤٨ :المرسالت[ارو
بوْأنَا ِلِإبراهيم مكَان الْبيت َأن لَّا تُشْرِك بِي شَيئاً 

ينالْقَاِئمو ينِللطَّاِئف يتيب رطَهو ودجكَّعِ السالرو 
  .}]٢٦: الحج[



 – دراسة داللية -األلفاظ الدالة على الصالة في القرآن الكريم                     ي فرحان جواد  عل. د. أ
                                                                  

 
 ١١٦)٨( )٤(٢٠٠٩  

 على ذكر الشيء وهو وورد لفظ الذكر داالً
 أما في الداللة ،خالف النسيان في داللته المعجمية

القرآنية فقد استُعملت المادة اللغوية في الداللة على 
استحضار الشيء وحفظه والمداومة عليه في القلب 

يا َأيها الَّذين آمنُوا ِإذَا نُودي {:واللسان قال تعالى
ممِ الْجون يم لَاةوا ِللصذَرو كْرِ اللَّها ِإلَى ذوعفَاس ةع

 ونلَمتَع ِإن كُنتُم لَّكُم رخَي ذَِلكُم عي٩ :الجمعة[الْب[{ ،
وهو أن يذكر برب العزة استحضاراً له فيترك البيع 

، و قال -عز وجل–وكل الشؤون  التي تلي عنه 
وداً وعلَى الَّذين يذْكُرون اللّه قياماً وقُع{:تعالى

جنُوبِهِم ويتَفَكَّرون في خَلْق السماوات واَألرضِ ربنَا 
آل [ما خَلَقْتَ هذا باطالً سبحانَك فَقنَا عذَاب النَّارِ 

، وورد لفظ الذكر مقترنا بلفظ }]١٩١ :عمران
الجاللة في مركب واحد داالً على الصالة بلحظ 

الجو النفسي اإليماني من خالل اطمئنان القلب و
 واالعتبار بها في - عز وجل–التدبر في آيات اهللا 

ِإنَّما  {: قال تعالى،سياق صفات المؤمنين الخلص
الْمْؤمنُون الَّذين ِإذَا ذُكر اللّه وجِلَتْ قُلُوبهم وِإذَا 

ربهِم يتَوكَّلُون تُليتْ علَيهِم آياتُه زادتْهم ِإيماناً وعلَى 
الَّذين آمنُواْ وتَطْمِئن قُلُوبهم { :، وقال}]٢ :األنفال[

 الْقُلُوب ِئنتَطْم كْرِ اللّهَأالَ بِذ كْرِ اللّهالرعد[بِذ: 
يا َأيها الَّذين آمنُوا ِإذَا نُودي ِللصلَاة { : وقال،}]٢٨

فَاس ةعممِ الْجون يم عيوا الْبذَرو كْرِ اللَّها ِإلَى ذوع
 ونلَمتَع ِإن كُنتُم لَّكُم رخَي ٩ :الجمعة[ذَِلكُم[{.  

ما التهجد  فقد دلَّ معجمياً على ركـود فـي           أو
 واستعمل في الذكر الحكيم  سلباً للنوم في         ،مكان ما 

الداللة الصرفية للوزن وتيقظا لـصالة الليـل قـال          
ن اللَّيِل فَتَهجد بِه نَافلَةً لَّـك عـسى َأن           وم{: تعالى

، وهـو   }]٧٩ :اإلسـراء [يبعثَك ربك مقَاماً محموداً     

، غير الهجوع الذي يراد منه النـوم لـيالً معجميـاً          
 فـيمن يقيمـون   ،في صفات المتقـين  وجاء التهجد

 ،الصالة الليل الذين يطلبون الزيادة مـن فـضل اهللا       
ومن اللَّيِل فَتَهجد بِه نَافلَةً لَّك عسى َأن        { :عالىقال ت 

  .}]٧٩ :اإلسراء[يبعثَك ربك مقَاماً محموداً 
ودلَّ االستغفار في األصل  كما قال الخليل على 

طلب على  :واستعمل قرآنياً،)١٨٢(التغطية والستر
ستر العبد والتجافي عنه صيانة له بفعل منه أو 

ومن اللَّيِل {: قال تعالى،مل من أن تمسه النارع
 ودجالس اربَأدو هحبوورد }] ٤٠ :قـ[فَس ،

االستغفار في صفات المتقين الذي يعرضون عن 
فَاصبِر ِإن وعد اللَّه  {: قال تعالى،توقع حدوث الذنب

بر دمبِح حبسو ِلذَنبِك رتَغْفاسقٌّ وح يشبِالْع ك
وبِالَْأسحارِ هم { :، وقال}]٥٥ :غافر[والِْإبكَارِ 

 ونرتَغْفس١٨ :الذاريات[ي[{.    
وكان الدعاء قد دلَّ على طلب إمالة الشيء 

 في الطلب : واستعمل قرآنياَ،بصوت وكالم
المخصوص باهللا تعظيماً له واستغاثة به ومسألة 

قُْل {: قال تعالى، نحوهمنه وفزعاً إليه بغرض القصد
 جِدسكُلِّ م ندع كُموهجواْ ويمَأقو طسي بِالْقبر رَأم
 ونودتَع َأكُمدا بكَم ينالد لَه ينصخْلم وهعادو

، واستعمل الدعاء في طلب النجاء }]٢٩ :األعراف[
 يدعون والَ تَطْرد الَّذين{:والرحمة االلهية، قال تعالى

 نم كلَيا عم ههجو ونرِيدي يشالْعو اةم بِالْغَدهبر
 ءن شَيهِم ملَيع ابِكسح نا ممو ءن شَيابِهِم مسح

 ينالظَّاِلم نم فَتَكُون مهد٥٢ :األنعام[فَتَطْر[{.  
فيتبين مما سبق أن الترادف اشتراك في 

 في القرآن الكريم على حين أن إلشاريةاالداللة 
  . في الداللة معجميةالمشترك هو اشتراك



 – دراسة داللية -األلفاظ الدالة على الصالة في القرآن الكريم                     ي فرحان جواد  عل. د. أ
                                                                  

 
 ١١٧)٨( )٤(٢٠٠٩  

  :نتائج البحث
  إن ظاهرة التعبير عن ألفاظ الصالة في الذكر

 العلماء إشارةالحكيم ظاهرة واضحة بداللة 
 .هاإلي
  بر عنها في الذكر الحكيممع اللفظ األساس –ع 

 ،والقراءة ،والتسبيح،  القيام: بعدة ألفاظ منها-
 ، والذكر، والركوع، والتالوة، والسجود،والقنوت

 .والتهجد، واالستغفار، والدعاء
  إن أثر االستعمال القرآني في هذه األلفاظ يتبين

من خالل ما تحيل إليه هذه األلفاظ من داللة 
 تشير ولكنها في سياق خاص ،معجمية خاصة

إلى لفظ الصالة وذلك قد حققت الداللتين معاً 
اللة األولى المعجمية والداللة الثانية الد

 أو ، أو السورة،اإلشارية؛ ألن الموقف/السياقية
ة الحالة والموضوع تطلب تلك الثنائية في اإلشار

 . بعدة ألفاظلمشير واحد
        تجسدت تلك الظاهر بالصورة الساكنة في رسم 

 وبالصورة المتحركة المتجـددة الداللـة       ،الحدث
 أو بصور كنائية مـع      ،على االستمرار والحدوث  

أنها تستند إلى مكون اسمي أو فعلي إال أنها تعد          
تعبيراً  عن المسمى الحقيقـي بـصفة مدحيـة          

 .ثابتة
  إن االشتراك في األلفاظ هو اشتراك في الداللة

المعجمية أما الترادف فهو اشتراك في الداللة 
 .  اإلشارية للفظ

  :همصادرهوامش البحث و
                                                

عبـر عـن    ((قال عبد الرحمن بن ناصر السعدي      )١(
 بجزئهـا يـدل     الصالة بالركوع والتعبير عن العبادة    

الكريم الرحمن في كالم     تيسير)). على فرضيته فيها  

                                                                            
 ١٣٧٦ت(المنان،عبد الرحمن بن ناصـر الـسعدي      

ـــ ــين،  ،)ه ــن عثيم ــروت  اب ــسة -بي  مؤس
  .٥١: م٢٠٠٠ - ١٤٢١الرسالة،

ـ ١٠٣١ت(البهائي العـاملي  : الحبل المتين )٢( ، )هـ
  .٢٢٥:  قم–منشورات مكتبة بصيرتي 

ــر )٣( ــش : ينظ ــواهر الكالم،ال ــواهري ج يخ الج
الشيخ عباس القوچاني، الطبعة     :،تح)هـ١٢٦٦ت(

 -اإلســـالمية  دار الكتـــب الثالثة،خورشـــيد،
  .٨٩ / ١٣:  ش١٣٦٧طهران،

ـ ٩٥٤ت(الحطاب الرعينـي  :مواهب الجليل )٤( ، )هـ
الـشيخ زكريـا    : ضبطه وخرج آياتـه وأحاديثـه     

 -عميرات، الطبعة األولـى، دار الكتـب العلميـة          
  .٨ – ٧ / ٢:  م١٩٩٥ - ١٤١٦ لبنان–بيروت 

  .نفسه )٥(
كتاب الصالة،السيد الخوئي الطبعة األولى،العلمية      )٦(

 قم،لطفي،محاضرات زعيم الحوزة العلمية آية اهللا       -
القاسم الخوئي، منشورات مدرسة     العظمى السيد أبو  

  .١٧ / ١ ق ٥:  ش١٣٦٨دار العلم
دراسات في المكاسب المحرمة،الشيخ المنتظري،      )٧(

 قم،مكتب آية اهللا العظمـى      -ألولى،،نگين  الطبعة ا 
  .٤٤١ / ٢: ١٤١٧ -المنتظري،قم

    عليـه  -ألن العامة يسجدون على كل شيء فلعله 
  . أراد الردع عن ذلك-السالم 

، وعـودة الـضمير فـي       ٢/٣٣٤: تذكرة الحفاظ )٨(
: يراد كراهة الصالة النافلة في أوقات، منها      ) فيهن(

ر حتـى طلـوع     في طلوع الشمس، وبعد صالة الفج     
بتخصيص ذُكر فـي     ...الشمس، وبعد صالة العصر   

  .كتب الفقه
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 ١١٨

                                                                            

)٨( )٤(٢٠٠٩  

،، دار المعرفة   )هـ٤٨٣ت(المبسوط، السرخسي  )٩(
 لبنـان،   - بيـروت    -للطباعة والنشر والتوزيـع     

  .١٥٢ /١:  م١٩٨٦ - ١٤٠٦
ـ ٣٢٩ت( الشيخ الكليني  الكافي،)١٠( ، تـصحيح   )هـ

ري، علي أكبر الغفاري، الطبعة الثالثة، حيد     : وتعليق
 / ٤:  ش١٣٦٧طهـران،   –دار الكتب اإلسـالمية    

٥٢٩.  
 ١١١١ت (العالمــة المجلــسي:بحــار األنــوار)١١(

،الـسيد إبـراهيم الميـانجي، محمـد البـاقر          )هـ
دار إحيـاء    البهبودي، الطبعة الثالثـة المـصححة،     

 ١٩٨٣ - ١٤٠٣ لبنان، - بيروت   -التراث العربي   
بحوث في تـاريخ القـرآن      : ، وينظر ١٢٦/  ٨٤: م

السيد ميـر محمـدي زرنـدي، الطبعـة          :وعلومه
األولى،جمادي األولى،مؤسـسة النـشر اإلسـالمي       

: ١٤٢٠التابعة لجماعة المدرسين بقـم المـشرفة،      
٢٤٩.  

ــصدوق   )١٢( ــشيخ ال ــضره الفقيه،ال ــن ال يح  م
علي أكبر الغفاري،   : ، تصحيح وتعليق  )هـ٣٨١ت(

اإلسـالمي التابعـة     الطبعة الثانية،مؤسسة النـشر   
  .٢٣٥ / ١: المدرسين بقم المشرفةلجماعة 

 أبـو حيـان األندلـسي      تفسير البحر المحيط،   )١٣(
 -الشيخ عادل أحمد عبد الموجـود        ،)هـ٧٤٥ت(

 فـي التحقيـق    الشيخ علي محمد معوض، شـارك     
أحمد النجولي الجمل،   .زكريا عبد المجيد النوقي، د    .د

 دار الكتــب -بيــروت / لبنــان الطبعــة األولــى،
  .٣٥٩ / ٨: م٢٠٠١ - ١٤٢٢العلمية،

تفــسير الميزان،الــسيد الطباطبائي،منــشورات )١٤(
 قـم   -جماعة المدرسـين فـي الحـوزة العلميـة          

  .٣٥٩ / ٤: المقدسة

                                                                            
ـ ٥٩٧ت(ابن الجوزي : زاد المسير )١٥( : ، تـح  )هـ

محمد بن عبد الرحمن عبد اهللا،،الطبعة األولى، دار        
والتوزيع،تخريج األحاديث أبو    الفكر للطباعة والنشر  

 ١٩٨٧ -١٤٠٧عيد بن بسيوني زغلـول    هاجر الس 
  . ١٩ / ٢: م
  .٨٢/١٢٥: بحار األنوار)١٦(
) هـ٦٠٦ت( لإلمام الفخر الرازي     التفسير الكبير )١٧(

، دار إحيـاء التـراث      ٤المسمى مفاتيح الغيـب،ط   
  .٢٠٤ / ١٦ :٢٠٠١:لبنان –العربي، بيروت

ــر)١٨( ــان: ينظ ــاني، :روض الجن ــشهيد الث  ال
م الـسالم   ، مؤسسة آل البيـت علـيه      )هـ٩٦٦ت(

  .٢٨٠: حجرية طبعة  قم المشرفة،-إلحياء التراث 
  .٨٩ / ١٣:  جواهر الكالم)١٩(
  .٦٤ / ٨١: بحار األنوار )٢٠(
  . نفسه)٢١(
  .١٢٠/ ٨٤: بحار األنوار )٢٢(
  .١٢١ / ٨٤: بحار األنوار: ينظر )٢٣(
  .٨٤/١٢٤: بحار األنوار )٢٤(
  ).الهامش (٨٤/١١٦:  نفسه)٢٥(
ـ ١٣٢٩ت(اديعون المعبود،العظيم آب  )٢٦( ،دار )هـ

  ١٣٣ / ٤: ١٤١٥: لبنان– بيروت -الكتب العلمية 
 تفــسير شبر،الــسيد عبــد اهللا شــبر،     )٢٧(
راجعه الدكتور حامد حفنـي داود،       ،)هـ١٤٢٢ت(

   الطبعة الثالثة،م،السيد مرتضى
أحكـام  : ، وينظر ٤٦: ١٩٦٦ – ١٣٨٥الرضوي، 

عبـد الـسالم    :، تح )هـ٣٧٠ت( الجصاص: القرآن
الطبعـة األولـى، دار الكتـب        ين،شاه محمد علي 
ــة  ــان- بيــروت -العلمي ، ٢٤ / ١: ١٩٩٥ : لبن

عبـد   تفسير العز بن عبد السالم،اإلمام عز الـدين       
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 ١١٩

                                                                            

)٨( )٤(٢٠٠٩  

ــسلمي الدمــشقي  ــسالم ال ــد ال ــن عب ــز ب العزي
،الدكتور عبد اهللا بن إبـراهيم      )هـ٦٦٠ت(الشافعي

 دار ابــن -بيــروت  األولــى، الــوهبي، الطبعــة
  .١٢٢ / ١: م١٩٩٦ / ١٤١٦حزم،

  .٢٤ / ١: أحكام القرآن)٢٨(
  .٢٧٩ / ١: تفسير العز بن عبد السالم)٢٩(
تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار       )٣٠(

لناصر الدين أبي سعيد عبد اهللا ابن عمر بن         :التأويل
ـ ٦٨٥ت(محمد الشيرازي البيضاوي     ،دار ١،ط)هـ

 – ١٢٢ / ١٩٩٩:٤:الكتب العلميـة،بيروت لبنـان    
١٢٣.  

ـ ٩٥١ت(أبو الـسعود   أبي السعود، تفسير  )٣١(  ،)هـ
  .١٢١ / ٦:  بيروت–دار إحياء التراث العربي 

َأمن هو قَانتٌ آنَـاء اللَّيـِل سـاجِداً         {:قال تعالى )٣٢(
وقَاِئماً يحذَر الْآخرةَ ويرجو رحمةَ ربـه قُـْل هـْل           

مون ِإنَّما يتَـذَكَّر    يستَوِي الَّذين يعلَمون والَّذين لَا يعلَ     
: التحـريم : [، وينظـر  ]٩: الزمـر [ُأولُوا الَْألْبـابِ    

  ]١٢: التحريم][٥
وِإذْ بوْأنَا ِلِإبراهيم مكَان الْبيت َأن لَّا    {:قال تعالى   )٣٣(

          ينالْقَـاِئمو ينِللطَّـاِئف ـيتيب رطَهئاً وبِي شَي تُشْرِك
  ]٢٦: الحج[سجود والركَّعِ ال

َأو لَم يرواْ ِإلَى ما خَلَقَ اللّـه مـن          {: قال تعالى  )٣٤(
       داً ِللّـهـجآِئِل سالْشَّمينِ ومنِ الْيع الَلُهُأ ظتَفَيي ءشَي

 ونراخد مه٤٨: النحل[و[  
 واستَعينُواْ بِالصبرِ والصالَة وِإنَّهـا    {: قال تعالى   )٣٥(

 ينعلَى الْخَاشةٌ ِإالَّ ع٤٥: البقرة[لَكَبِير[  
ِإن نَاشَئةَ اللَّيِل هي َأشَد وطْءاً وَأقْوم       {:قال تعالى )٣٦(

  ]٦: المزمل[قيالً 

                                                                            
: يونس[ وَأن َأقم وجهك ِللدينِ حنيفاً    {:قال تعالى  )٣٧(

، فََأقم  ]٣٠: لروما[، فََأقم وجهك ِللدينِ حنيفاً      ]١٠٥
  ]٤٣: الروم[وجهك ِللدينِ الْقَيمِ 

وَأقمِ الصالَةَ طَرفَيِ النَّهـارِ وزلَفـاً     {: قال تعالى   )٣٨(
من اللَّيِل ِإن الْحسنَات يذْهبن السـيَئات ذَِلك ذكْـرى         

 رِين١١٤: هود[ِللذَّاك[  
لّه الْكَعبةَ الْبيتَ الْحرام قياماً جعَل ال  {: قال تعالى   )٣٩(

  ]٩٧: المائدة[لِّلنَّاسِ 
يا َأيها الَّـذين آمنُـوا ِإذَا نُـودي         {: قال تعالى   )٤٠(

ِللصلَاة من يومِ الْجمعة فَاسعوا ِإلَى ذكْرِ اللَّـه وذَروا    
، ]٩: الجمعـة [علَمون  الْبيع ذَِلكُم خَير لَّكُم ِإن كُنتُم تَ      

: المنـافقون  [٢٨: الرعد] [٤٥: العنكبوت: [وينظر
٩[  
كَانُوا قَليالً من اللَّيِل ما يهجعـون        {:  قال تعالى  )٤١(
  }]١٧: الذاريات[
َأمن هو قَانتٌ آنَاء اللَّيـِل سـاجِداً         {:قال تعالى  )٤٢(

رحمةَ ربـه قُـْل هـْل       وقَاِئماً يحذَر الْآخرةَ ويرجو     
         تَـذَكَّرا يِإنَّم ونلَمعلَا ي ينالَّذو ونلَمعي ينتَوِي الَّذسي

  ]٩: الزمر[ُأولُوا الَْألْبابِ 
الَّذين يذْكُرون اللّه قياماً وقُعـوداً      { :قال تعالى   )٤٣(

         ـي خَلْـقف ونتَفَكَّـريو نُوبِهِمج لَىعو  اتاومالـس
واَألرضِ ربنَا ما خَلَقْتَ هذا بـاطالً سـبحانَك فَقنَـا           

: النـساء : [، وينظر ]١٩١: آل عمران [عذَاب النَّارِ   
١٠٣[  

والَّذين يبِيتُون ِلربهِم سجداً وقياماً      {:قال تعالى  )٤٤(
  ]٦٤: الفرقان[
هم عنـد الْبيـت ِإالَّ      وما كَان صالَتُ  {:قال تعالى   )٤٥(

          ونتَكْفُـر ـا كُنـتُمبِم ذَابةً فَذُوقُواْ الْعيدتَصكَاء وم
  ]٣٥: األنفال[
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 ١٢٠

                                                                            

)٨( )٤(٢٠٠٩  

َأقمِ الصالَةَ ِلدلُوك الـشَّمسِ ِإلَـى       { : قال تعالى   )٤٦(
           ـرِ كَـانالْفَج آنقُـر رِ ِإنالْفَج آنقُرِل واللَّي قغَس

  ]٧٨: ءاإلسرا[مشْهوداً 
َأقمِ الصالَةَ ِلدلُوك الـشَّمسِ ِإلَـى       { : قال تعالى   )٤٧(

           ـرِ كَـانالْفَج آنقُـر رِ ِإنالْفَج آنقُرِل واللَّي قغَس
  ]٧٨: اإلسراء[مشْهوداً 

وَأقمِ الصالَةَ طَرفَيِ النَّهارِ وزلَفـاً      { :قال تعالى   )٤٨(
   سالْح ِل ِإناللَّي نى      مكْـرذ ذَِلك َئاتـيالس نبذْهي نَات

 رِين١٣٠: طه: [، وينظر]١١٤: هود[ِللذَّاك[  
وِإذْ بوْأنَا ِلِإبراهيم مكَان الْبيت َأن      { :قال تعالى   )٤٩(

         ينالْقَـاِئمو ينِللطَّاِئف يتيب رطَهئاً وبِي شَي لَّا تُشْرِك
 كَّعِ السالرو  ودالبقـرة : ، وينظـر  ]٢٦: الحـج [ج :

١٢٥.  
التَّـاِئبون الْعابِـدون الْحامـدون      { :قال تعالى   )٥٠(

      وفرعبِـالْم ونراآلم اجِدونالس ونعاكالر وناِئحالس
   والنَّاهون عنِ الْمنكَرِ

        يننـْؤمشِّرِ الْمبو اللّه وددِلح ظُونافالْحالتوبـة [و :
١١٢[  

الْماُل والْبنُون زِينَةُ الْحياة الـدنْيا      { :قال تعالى   )٥١(
والْباقياتُ الصاِلحاتُ خَير عند ربك ثَواباً وخَير َأمـالً   

  ]٧٦: مريم: [، وينظر]٤٦: الكهف[
محمد رسوُل اللَّه والَّـذين معـه       { :قال تعالى   )٥٢(

داً         َأشـجكَّعاً سر ماهتَر منَهياء بمحلَى الْكُفَّارِ راء عد
  ]٢٩: الفتح[يبتَغُون فَضالً من اللَّه ورِضواناً 

يا مـريم اقْنُتـي ِلربـك واسـجدي        { :قال تعالى )٥٣(
 ينعاكالر عي مكَعار٤٣: آل عمران[و[  

ن اللَّيِل فَاسجد لَه وسبحه لَـيالً       وم{ :قال تعالى   )٥٤(
  ]٢٦: اإلنسان[طَوِيالً 

                                                                            
يـا َأيهـا الَّـذين آمنُـوا اركَعـوا      {:قال تعالى   )٥٥(

       ونحتُفْل لَّكُملَع رلُوا الْخَيافْعو كُمبوا ردباعوا ودجاسو
  ]٧٧: الحج[
  ]٦٢: النجم[واعبدوا فَاسجدوا ِللَّه { :قال تعالى  )٥٦(
الَ تَقُم فيه َأبداً لَّمسجِد ُأسس علَى       { :قال تعالى   )٥٧(

التَّقْوى من َأوِل يومٍ َأحقُّ َأن تَقُوم فيه فيـه رِجـاٌل            
       رِينطَّهالْم بحي اللّهواْ ورتَطَهَأن ي ونبحالتوبـة [ي :

: الشعراء[ذي يراك حين تَقُوم     الَّ{:وقال تعالى ] ١٠٨
٢١٨[  

الَّذين يذْكُرون اللّه قيامـاً وقُعـوداً       {:قال تعالى   )٥٨(
          اتاومالـس ـي خَلْـقف ونتَفَكَّـريو نُوبِهِمج لَىعو
واَألرضِ ربنَا ما خَلَقْتَ هذا بـاطالً سـبحانَك فَقنَـا           

  ]١٩١: ل عمرانآ[عذَاب النَّارِ 
ِإن الَّذين عند ربـك الَ يـستَكْبِرون        {:قال تعالى   )٥٩(

       وندجـسي لَهو ونَهحبسيو هتادبع ناألعـراف [ع :
٢٠٦[  

ِلتُْؤمنُوا بِاللَّه ورسـوِله وتُعـزروه      {:قال تعالى   )٦٠(
  ]٩: الفتح[صيالً وتُوقِّروه وتُسبحوه بكْرةً وَأ

في بيوت َأذن اللَّه َأن تُرفَع ويـذْكَر    {:قال تعالى   )٦١(
: النـور [فيها اسمه يسبح لَه فيها بِالْغُدو والْآصاِل         

٣٦[  
ِإن الَّذين عند ربك الَ يـستَكْبِرون       { :قال تعالى   )٦٢(

: األعـراف [نَه ولَه يـسجدون     عن عبادته ويسبحو  
٢٠٦[  

فَاستَجبنَا لَه ووهبنَـا لَـه يحيـى        { :قال تعالى   )٦٣(
وَأصلَحنَا لَه زوجه ِإنَّهـم كَـانُوا يـسارِعون فـي           
        ينـعكَانُوا لَنَا خَاشباً وهرغَباً وونَنَا رعديو اترالْخَي

  ]٩٠: األنبياء[
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)٨( )٤(٢٠٠٩  

الَّذين يذْكُرون اللّه قيامـاً وقُعـوداً       {: قال تعالى   )٦٤(
          اتاومالـس ـي خَلْـقف ونتَفَكَّـريو نُوبِهِمج لَىعو
واَألرضِ ربنَا ما خَلَقْتَ هذا بـاطالً سـبحانَك فَقنَـا           

: النـساء : [، وينظر ]١٩١: آل عمران [عذَاب النَّارِ   
١٤٢[  

ومن َأظْلَم ممن منَع مساجِد اللّه َأن       {:عالىقال ت   )٦٥(
          ا كَـانم لَـِئكا ُأوابِهي خَرى فعسو هما اسيهف ذْكَري

    ينا ِإالَّ خَآِئفخُلُوهدَأن ي ملَه        يـزا خنْيي الـدف مله
         ـيمظع ـذَابع ةـري اآلخف ملَه١١٤: البقـرة [و [

  ]٤٠: الحج][٣٧: النور: [وينظر
والَ تَطْرد الَّـذين يـدعون ربهـم        {: قال تعالى   )٦٦(

بِالْغَداة والْعشي يرِيدون وجهه ما علَيك من حسابِهِم        
    ابِكسح نا ممو ءن شَيم     مهدفَتَطْر ءن شَيهِم ملَيع

  ينالظَّاِلم نم الكهف: [، وينظر ]٥٢: األنعام [فَتَكُون :
: القلم][٤٢: القلم][١٦: السجدة][٩٠: األنبياء][٢٨
ــراء][٤٣ ــن][١١٠: اإلس ــراف][١٨: الج : األع
  ]٥٦: األعراف][٢٩

ِإن الَّذين عند ربـك الَ يـستَكْبِرون        {: قال تعالى   )٦٧(
       وندجـسي لَهو ونَهحبسيو هتادبع نعـراف األ[ع :

٢٠٦[  
ومن اللَّيِل فَتَهجد بِه نَافلَةً لَّك عسى       {: قال تعالى   )٦٨(

  ]٧٩: اإلسراء[َأن يبعثَك ربك مقَاماً محموداً 
واصبِر ِلحكْمِ ربك فَِإنَّـك بَِأعيننَـا       {:قال تعالى   )٦٩(

      تَقُوم ينح كبر دمبِح حبسوينظـر  ]٤٨: الطور[و ، :
ـ ] [٥٥: غـافر [،  ١٣٠:طه  ]٣: النـصر ][٣٩: قـ

  ]٤٨: الطور[
ِإن ربك يعلَم َأنَّك تَقُوم َأدنَى مـن        { : قال تعالى   )٧٠(

          ـكعم ينالَّـذ نطَاِئفَةٌ مو ثُلُثَهو فَهصنِل وثُلُثَيِ اللَّي

                                                                            
    ملع ارالنَّهَل واللَّي رقَدي اللَّهو      فَتَـاب وهصَأن لَّن تُح 

  علَيكُم فَاقْرُؤوا ما تَيسر من الْقُرآنِ
  ]٢: المزمل[قُمِ اللَّيَل ِإلَّا قَليالً { : قال تعالى )٧١(
  ]٢٣٨: البقرة[وقُومواْ ِللّه قَانتين {: قال تعالى )٧٢(
ـ       {: قال تعالى   )٧٣( اسو ـكبـي ِلراقْنُت ميرا مي يدج

 ينعاكالر عي مكَعار٤٣: آل عمران[و[  
ومن اللَّيِل فَاسجد لَه وسبحه لَـيالً       {:قال تعالى   )٧٤(

  ]٢٦: اإلنسان[طَوِيالً 
: العلق[كَلَّا لَا تُطعه واسجد واقْتَرِب      {:قال تعالى   )٧٥(

١٩[  
وكُـن مـن    فَـسبح بِحمـد ربـك       {:قال تعالى   )٧٦(

 يناجِد٩٨: الحجر[الس[  
يا َأيهـا الَّـذين آمنُـواْ اصـبِرواْ         {: قال تعالى   )٧٧(

         ـونحتُفْل لَّكُـملَع اتَّقُواْ اللّهابِطُواْ ورواْ وابِرصآل [و
  ]٢٠٠: عمران

ومن اللَّيِل فَسبحه وَأدبار الـسجود      {: قال تعالى   )٧٨(
  ]٤٩: الطور: [، وينظر]٤٠: قـ[
  ]٩: الفتح: [وينظر] ٤٢: األحزاب[  )٧٩(
واذْكُرِ اسم ربك وتَبتَّْل ِإلَيه تَبتـيالً       {: قال تعالى   )٨٠(
  ]٨: المزمل[
وِإذَا قيَل لَهم اركَعوا لَـا يركَعـون        {: قال تعالى   )٨١(
  ].٤٣: البقرة: [، وينظر]٤٨: المرسالت[
وِللّـه غَيـب الـسماوات واَألرضِ       {:تعالى قال    )٨٢(

         كبا رمو هلَيكَّْل عتَوو هدبفَاع كُلُّه راَألم عجري هِإلَيو
 لُونما تَعمٍل ع١٢٣: هود[بِغَاف[  

واذْكُرِ اسم ربـك بكْـرةً وَأصـيالً        {: قال تعالى   )٨٣(
: البقـرة ] [٨: لمزمـل ا: [، وينظـر  ]٢٥: اإلنسان[

   ]١٩٨: البقرة] [٢٣٩
  ]٤١: األحزاب[ 
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)٨( )٤(٢٠٠٩  

قُْل َأمـر ربـي بِالْقـسط وَأقيمـواْ     {: قال تعالى  )٨٤(
         ينالـد لَه ينصخْلم وهعادو جِدسكُلِّ م ندع كُموهجو

 ونودتَع َأكُمدا ب٢٩:األعراف[كَم[  
وجوه ِللْحي الْقَيـومِ وقَـد      وعنَت الْ {: قال تعالى   )٨٥(

  ]١١١: طه[خَاب من حمَل ظُلْماً 
ومن َأحسن ديناً ممن َأسلَم وجهـه       {: قال تعالى   )٨٦(

         اتَّخَذَ اللّهيفاً ونح يماهرلَّةَ ِإبم عواتَّب نسحم وههللا و
  ]١٢٥ :النساء[ِإبراهيم خَليالً 

لَيسواْ سواء من َأهِل الْكتَابِ ُأمـةٌ       {: قال تعالى   )٨٧(
         وندجسي مهِل وآنَاء اللَّي اللّه اتآي تْلُونةٌ يآل [قَآِئم

  ]١١٣: عمران
لَيسواْ سواء من َأهِل الْكتَابِ ُأمـةٌ       {: قال تعالى   )٨٨(

آل [يِل وهم يسجدون    قَآِئمةٌ يتْلُون آيات اللّه آنَاء اللَّ     
  ]١١٣: عمران

ِإنَّما وِليكُم اللّه ورسـولُه والَّـذين       {: قال تعالى   )٨٩(
         ـمهكَـاةَ والز ْؤتُونيالَةَ والص ونيمقي يننُواْ الَّذآم

 ونعاك٥٥: المائدة[ر[  
 يحيـى   فَاستَجبنَا لَه ووهبنَـا لَـه     {: قال تعالى   )٩٠(

وَأصلَحنَا لَه زوجه ِإنَّهـم كَـانُوا يـسارِعون فـي           
        ينـعكَانُوا لَنَا خَاشباً وهرغَباً وونَنَا رعديو اترالْخَي

  ]٩٠: األنبياء[
ــم يــستَغْفرون {: قــال تعــالى )٩١( ارِ هــح بِالَْأسو
: نآل عمـرا  [ ]٦: فصلت: [، وينظر ]١٨: الذاريات[

١٧[  
وَأن َأقم وجهك ِللـدينِ حنيفـاً والَ        {: قال تعالى   )٩٢(

     ينـشْرِكالْم نم وينظـر  ]١٠٥: يـونس [تَكُونَن ، :
  ]٣٠: الروم[، ]٤٣: الروم[

                                                                            
قُْل َأمر ربـي بِالْقـسط وَأقيمـواْ        { : قال تعالى   )٩٣(

لصين لَه الـدين    وجوهكُم عند كُلِّ مسجِد وادعوه مخْ     
 ونودتَع َأكُمدا ب٢٩: األعراف[كَم[  

  ]٢١٩: الشعراء[ )٩٤(
وكُلُواْ واشْربواْ حتَّى يتَبـين لَكُـم       {: قال تعالى   )٩٥(

الْخَيطُ اَألبيض من الْخَيط اَألسود من الْفَجرِ ثُم َأتمواْ         
  ]١٨٧: لبقرةا[الصيام ِإلَى الَّليِل 

لَّيس الْبِر َأن تُولُّواْ وجوهكُم قبـَل       {: قال تعالى   )٩٦(
الْمشْرِق والْمغْرِبِ ولَـكن الْبِر من آمن بِاللّه والْيومِ        
اآلخرِ والْمآلِئكَة والْكتَابِ والنَّبِيين وآتَى الْماَل علَـى        

 والْيتَامى والْمساكين وابن الـسبِيِل   حبه ذَوِي الْقُربى  
الزكَـاةَ   والسآِئلين وفي الرقَابِ وَأقَام الصالةَ وآتَى      

والْموفُون بِعهـدهم ِإذَا عاهـدواْ والـصابِرِين فـي        
 الْبْأساء والضراء وحين الْبْأسِ ُأولَـِئك الَّذين صدقُوا      

 تَّقُونالْم مه ُأولَـِئك١٧٧: البقرة[و[  
ِإنِّي وجهتُ وجهِـي ِللَّـذي فَطَـر        { :قال تعالى  )٩٧( 

         ينـشْرِكالْم ـنا َأنَاْ مميفاً ونح ضاَألرو اتاومالس
  ]٧٩: األنعام[
قَد نَرى تَقَلُّب وجهِك فـي الـسماء       {:قال تعالى   )٩٨(

ينَّك قبلَةً تَرضاها فَولِّ وجهك شَـطْر الْمـسجِد         فَلَنُولِّ
          ِإنو هشَـطْر كُمـوِهجلُّواْ وفَو ا كُنتُمثُ ميحامِ ورالْح
الَّذين ُأوتُواْ الْكتَاب لَيعلَمون َأنَّه الْحقُّ من ربهِم وما         

   لُونمعا يمٍل عبِغَاف وينظـر  ]١٤٤: البقـرة  [اللّه ، :
  ]١٥٠: البقرة][١٤٩: البقرة[
تَتَجافَى جنُوبهم عـنِ الْمـضاجِعِ      { :قال تعالى   )٩٩(

         قُـوننفي مقْنَـاهزا رممعاً وطَمفاً وخَو مهبر ونعدي
  ]١٦: السجدة[
اللّـه  ِإنَّما الْمْؤمنُون الَّذين ِإذَا ذُكر      {:قال تعالى  )١٠٠(

وجِلَتْ قُلُوبهم وِإذَا تُليتْ علَيهِم آياتُه زادتْهم ِإيمانـاً         
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 ١٢٣

                                                                            

)٨( )٤(٢٠٠٩  

    كَّلُونتَوي هِمبلَى رعالحـج : [، وينظر ]٢: األنفال[و :
٣٥.[  

معجم مقاييس اللغة،أبو الحسين أحمـد  : ينظر )١٠١(
عبد السالم محمد   :، تح )هـ٣٩٥ت(بن فارس زكريا  

، ٥/٤٨: ١٤٠٤م اإلسـالمي،  هارون،مكتبة اإلعـال  
مفــردات غريــب القرآن،الراغــب   : وينظــر
 ٤١٦: ١٤٠٤، الطبعة الثانيـة،   )٥٠٢ت(األصفهانى

– ٤١٧.  
ـ ١٧٠ت( العين،الخليل الفراهيدي   )١٠٢( : تـح  ،)هـ

الــدكتور مهــدي المخزومــي، الــدكتور إبــراهيم 
ــة،   ــة الثاني ــسامرائي، الطبع ــسة دار  ال مؤس

  .٢٣٢ / ٥: ١٤٠٩الهجرة،
ـ ٣٩٣ت(الجـوهري  الـصحاح، : ينظر  )١٠٣(  ،)هـ

أحمد عبد الغفور العطار، الطبعـة الرابعـة،،دار    :تح
 ١٤٠٧ القـاهرة  –لبنان، – بيروت   -العلم للماليين   

 )يقيمون الصالة (: ، وقوله ٢٠١٧ / ٥:  م ١٩٨٧ -
مفردات غريب   أي يديمون فعلها ويحافظون عليها،    

، و لـــسان العـــرب،ابن ٤١٧-٤١٦:القـــرآن
 - قـم  -دب الحـوزة    أ،،نـشر   )هـ٧١١ت(منظور
  .٤٩٦/ ١٢: ١٤٠٥إيران،

، ألن  ١٢٥ / ٣: معجم مقاييس اللغـة   : ينظر )١٠٤(
  .التنزيه معناه التبعيد

  ١٥٢ / ٣:العين )١٠٥(
تـاج  و،  ٢٢١:مفردات غريب القـرآن   : ينظر )١٠٦(

علي شـيري،   : ،تح)هـ١٢٠٥ت(العروس،الزبيدي  
ــشر والتوزيــع     ــر للطباعــة والن  -دار الفك

  .٧٨ – ٧٧ /٤:م١٩٩٤ - ١٤١٤بيروت،
  .٧٦ / ٤:  تاج العروس)١٠٧(
ــر )١٠٨( ــة: ينظ ــاييس اللغ ــم مق ، ٧٨ / ٥: معج
  .٤٠٢:مفردات غريب القرآنو
  .٤٠٢: مفردات غريب القرآن: ينظر )١٠٩(
  .١٢٩ /١: لسان العرب )١١٠(

                                                                            
 يكلم  -كنا نتكلم في الصالة     :  قال زيد بن أرقم    )١١١(

"  حتـى نزلـت      -الرجل صاحبه وهو إلـى جنبـه        
فأمرنا بالسكوت، ونهينـا عـن      " تين  وقوموا هللا قان  

 ٣: تاج العـروس : الكالم، فأمسكنا عن الكالم، ينظر  
 /١٠٩.  
، ومفردات  ٣١ /٥: معجم مقاييس اللغة  : ينظر )١١٢(

وتاج  ،٧٣ /٢ :لسان العرب و،  ٤١٣: غريب القرآن 
  ١٠٩ /٣: العروس

  .١٢٩ /٥:العين )١١٣(
: ، وتاج العـروس   ٧٣ /٢: لسان العرب : ينظر )١١٤(

١١٠ /٣.  
  ١١٠ /٣:تاج العروس: ينظر )١١٥(
  .١٣٣ /٣:معجم مقاييس اللغة: ينظر )١١٦(
ــر )١١٧( ــرآن : ينظ ــب الق ــردات غري ، ٢٢٣:مف

  .٤٨٤ – ٤٨٣ /٢:والصحاح
 الـشيخ الطريحـي    مجمـع البحـرين،   : ينظر )١١٨(
، السيد أحمـد الحـسيني، الطبعـة        )هـ١٠٨٥ت(

أعاد بنـاءه    مكتب النشر الثقافة اإلسالمية،    الثانية،
األول من الكلمة وما بعده على طريقـة  على الحرف  

 ١٣٦٧ – ١٤٠٨محمود عـادل  : المعاجم العصرية 
، والطالع سـهم بتجـاوز      ٦ / ٥:، و ٣٣٨ /٢: ش

الهدف من أعاله، يعني كان يسلم لراميه ويستـسلم         
  .له

، مفردات  ٣٥١ / ١:معجم مقاييس اللغة  : ينظر )١١٩(
القـاموس  ،  ٤٩:، مختار الصحاح  ٧٥:غريب القرآن 

مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي       ل: المحيط
، المؤسسة العربيـة    )ط.د(، دار الجبل    )هـ٨١٧ت(

  .٣٠٦ /٤:لبنان–للطباعة،بيروت 
  .١٣٤ / ٨:العين )١٢٠(
 – ٤٣٤ / ٢:معجـم مقـاييس اللغـة     : ينظر )١٢١(

  .٢٠٢:، مفردات غريب القرآن٤٣٥
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 ١٢٤

                                                                            

)٨( )٤(٢٠٠٩  

وأما الركوع في الـصالة فهـو أن يخفـض           )١٢٢(
لقراءة، حتى تنال راحتـاه    المصلي رأسه بعد قومة ا    

ركبتيه، أو حتى يطمئن ظهره، وقدره الفقهاء بحيث        
إذا وضع على ظهره قدح مآلن من الماء لم ينكـب،    

  .١٧٧ – ١٧٦ / ١١:تاج العروس: ينظر
  .٢٠٠ / ١:العين )١٢٣(
  .١٢٢٢ / ٣:الصحاح: ينظر )١٢٤(
  .١٧٧ – ١٧٦ / ١١:تاج العروس )١٢٥(
 – ٣٥٨ / ٢:معجـم مقـاييس اللغـة   : ينظر )١٢٦(

  .٦٦٤ / ٢:، الصحاح٣٥٩
  .١٧٩:مفردات غريب القرآن )١٢٧(
  .٣٤٦ / ٥:لعين )١٢٨(
، مجمـع   ٣٥ / ٢:القـاموس المحـيط   : ينظر )١٢٩(

  .٩٦ – ٩٥ / ٢:البحرين
، مفـردات   ٣٤ / ٦:معجم مقاييس اللغة  : ينظر )١٣٠(

 ، ترتيـب إصـالح المنطـق      ٥٣٦:غريب القـرآن  
: تـح ) هـ٢٤٤ت(ابن السكيت االهوازي    : المؤلف

 مؤسـسة الطبـع     ، حسن بكائي الطبعة األولى    محمد
والنشر في اآلستانة الرضـوية المقدسـة، مجمـع         

  .١٤١٢:٦٩: ايران– مشهد -البحوث اإلسالمية 
  .٣٨٥ / ٣:العين )١٣١(
  .٣٣١ / ٥:،٥٥٥ / ٢:الصحاح: ينظر )١٣٢(
النهايـة فـي غريـب الحـديث، ابـن       : ينظر )١٣٣(

،طاهر أحمـد الـزاوي، محمـود       )هـ٦٠٦ت(األثير
ــد  ــة،محم ــة الرابع ــاحي، الطبع ــسة  الطن مؤس

 - قـم    -إسماعيليان للطباعة والنـشر والتوزيـع       
  .٢٤٤ / ٥: ش١٣٦٤ايران،

  .٤٠٦ – ٤٠٥ / ٤:مجمع البحرين: ينظر )١٣٤(
  .٤٠٧ – ٤٠٦ / ٤:العين )١٣٥(
  .٣٨٥ / ٤:معجم مقاييس اللغة: ينظر )١٣٦(
  .٣٦٢:مفردات غريب القرآن )١٣٧(

                                                                            
 ٧٧٠ / ٢:، الصحاح ٤٠٧ – ٤٠٦ / ٤: العين )١٣٨(
– ٧٧١.  
ـ ٢٢٤ت(غريب الحديث،ابن سالم  : ينظر )١٣٩(  ،)هـ

محمد عبد المعيد خان، الطبعة األولـى،،مجلس        :تح
 حيدر آباد الدكن الهند،دار     –دائرة المعارف العثمانية  

  .٣٤٨ / ١٣٨٤:٣ بيروت،-الكتاب العربي 
  .٢٨٠:ترتيب إصالح المنطق: ينظر )١٤٠(
ت  (أبـو هـالل العـسكري     : الفروق اللغوية  )١٤١(

: مؤسسة النشر اإلسـالمي الطبعـة   :: تح) هـ٣٩٥
اإلسالمي التابعـة لجماعـة      األولى، مؤسسة النشر  

، ٣٨٨ – ١٤١٢:٣٨٧المدرســين بقــم المــشرفة
  .٢٦ – ٢٥ / ٥:لسان العرب: وينظر

  .٢٦ – ٢٥ / ٥:لسان العرب: ينظر )١٤٢(
  .٢٨٠ – ٢٧٩ / ٢:معجم مقاييس اللغة )١٤٣(
  .٢٢١ / ٢:العين )١٤٤(
  .١٧٠ – ١٦٩:مفردات غريب القرآن: ينظر )١٤٥(
  .٤٠٦ – ٤٠٥ / ١٩:تاج العروس: ينظر )١٤٦(
: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز       )١٤٧(

لمجد الدين محمد بـن يعقـوب الفيـروز آبـادي           
  .١/٥٤٢: )هـ٨١٧ت(
  .٥٤٤ -١/٥٤٢: نفسه: ينظر )١٤٨(
فاضل صالح  .د:معاني األبنية في العربية   : ينظر )١٤٩(

  : ١٩٨١:،، الكويت١معة الكويت ط السامرائي،جا
ــر )١٥٠( ــو: ينظ ــاني النح ــالح . د:مع فاضــل ص

ط (السامرائي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي       
 و  ، :)لكل جزء تأريخ طبع فيـه     :(، جامعة بغداد  )١

  : معاني األبنية
قَانتٌ آنَاء اللَّيِل، والقائمين، وسجداً ِللّه،      : ينظر )١٥١(

 ،ينعِلوالْخَاشَئةَ اللَّيونَاش.  
َأمن هو قَانتٌ آنَاء اللَّيـِل سـاجِداً        {:قال تعالى  )١٥٢(

وقَاِئماً يحذَر الْآخرةَ ويرجو رحمةَ ربـه قُـْل هـْل           
         تَـذَكَّرا يِإنَّم ونلَمعلَا ي ينالَّذو ونلَمعي ينتَوِي الَّذسي
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 ١٢٥

                                                                            

)٨( )٤(٢٠٠٩  

: التحـريم : [، وينظـر  ]٩: لزمـر ا[ُأولُوا الَْألْبـابِ    
  ].١٢: التحريم][٥
جعَل اللّه الْكَعبةَ الْبيـتَ الْحـرام        {:قال تعالى  )١٥٣(

  ].٩٧: المائدة[قياماً لِّلنَّاسِ 
يا َأيها الَّـذين آمنُـوا ِإذَا نُـودي         {:قال تعالى  )١٥٤(

رِ اللَّـه وذَروا  ِللصلَاة من يومِ الْجمعة فَاسعوا ِإلَى ذكْ  
        ونلَمتَع ِإن كُنتُم لَّكُم رخَي ذَِلكُم عي٩: الجمعـة [الْب[ ،

: المنـافقون  [٢٨: الرعد] [٤٥: العنكبوت: [وينظر
٩.[  
 وَأن َأقـم وجهـك ِللـدينِ حنيفـاً        {:قال تعالى  )١٥٥(
: الـروم [، فََأقم وجهك ِللدينِ حنيفـاً       ]١٠٥: يونس[

  ].٤٣: الروم[، فََأقم وجهك ِللدينِ الْقَيمِ ]٣٠
  : ينظر )١٥٦(
َأمن هو قَانتٌ آنَاء اللَّيـِل سـاجِداً     {:قال تعالى  )١٥٧(

وقَاِئماً يحذَر الْآخرةَ ويرجو رحمةَ ربـه قُـْل هـْل           
   ينالَّذو ونلَمعي ينتَوِي الَّذسي ونلَمعلَاي    تَـذَكَّرا يِإنَّم 

  ].٩: الزمر[ُأولُوا الَْألْبابِ 
الَّذين يذْكُرون اللّه قياماً وقُعـوداً      { :قال تعالى  )١٥٨(

          اتاومالـس ـي خَلْـقف ونتَفَكَّـريو نُوبِهِمج لَىعو
بـاطالً سـبحانَك فَقنَـا       واَألرضِ ربنَا ما خَلَقْتَ هذا    

: النـساء : [، وينظر ]١٩١: آل عمران [ب النَّارِ   عذَا
١٠٣.[  

والَّذين يبِيتُون ِلربهِم سجداً وقياماً      {:قال تعالى   )١٥٩(
  ].٦٤: الفرقان[
    :معاني النحو: ينظر )١٦٠(
َأقمِ الصالَةَ ِلدلُوك الـشَّمسِ ِإلَـى       { :قال تعالى  )١٦١(

   الْفَج آنقُرِل واللَّي قغَس        ـرِ كَـانالْفَج آنقُـر رِ ِإن
ــشْهوداً  ــراء[م ــر ،]٧٨: اإلس ــاتُ : وينظ ياقالْب

  .النَّهارِ) وَأطْرافَ(الصاِلحاتُ، وطَرفَا
يا مريم اقْنُتـي ِلربـك واسـجدي    { :قال تعالى  )١٦٢(

 ينعاكالر عي مكَعار٤٣: آل عمران[و.[  

                                                                            
 اللَّيِل فَاسجد لَه وسبحه لَـيالً    ومن{ :قال تعالى  )١٦٣(

  ].٢٦: اإلنسان[طَوِيالً 
يا َأيهـا الَّـذين آمنُـوا اركَعـوا         {:قال تعالى  )١٦٤(

       ونحتُفْل لَّكُملَع رلُوا الْخَيافْعو كُمبوا ردباعوا ودجاسو
  ].٧٧: الحج[
: الـنجم [اعبـدوا   فَاسجدوا ِللَّه و  { :قال تعالى  )١٦٥(

٦٢.[  
الَ تَقُم فيه َأبداً لَّمسجِد ُأسس علَى       { :قال تعالى  )١٦٦(

التَّقْوى من َأوِل يومٍ َأحقُّ َأن تَقُوم فيه فيـه رِجـاٌل            
       رِينطَّهالْم بحي اللّهواْ ورتَطَهَأن ي ونبحالتوبـة [ي :

: الشعراء[ذي يراك حين تَقُوم     الَّ{:وقال تعالى ] ١٠٨
٢١٨.[  

الَّذين يذْكُرون اللّه قيامـاً وقُعـوداً       {:قال تعالى  )١٦٧(
          اتاومالـس ـي خَلْـقف ونتَفَكَّـريو نُوبِهِمج لَىعو
واَألرضِ ربنَا ما خَلَقْتَ هذا بـاطالً سـبحانَك فَقنَـا           

  ].١٩١:  عمرانآل[عذَاب النَّارِ 
ِإن الَّذين عند ربـك الَ يـستَكْبِرون       {:قال تعالى  )١٦٨(

       وندجـسي لَهو ونَهحبسيو هتادبع ناألعـراف [ع :
٢٠٦.[  

ِلتُْؤمنُوا بِاللَّه ورسـوِله وتُعـزروه      {:قال تعالى  )١٦٩(
  ].٩: الفتح[صيالً وتُوقِّروه وتُسبحوه بكْرةً وَأ

ِإن الَّذين عند ربك الَ يـستَكْبِرون       { :قال تعالى  )١٧٠(
       وندجـسي لَهو ونَهحبسيو هتادبع ناألعـراف [ع :

٢٠٦.[  
الَّذين يذْكُرون اللّه قيامـاً وقُعـوداً       {:قال تعالى  )١٧١(

     ونتَفَكَّـريو نُوبِهِمج لَىعو      اتاومالـس ـي خَلْـقف
واَألرضِ ربنَا ما خَلَقْتَ هذا بـاطالً سـبحانَك فَقنَـا           

: النـساء : [، وينظر ]١٩١: آل عمران [عذَاب النَّارِ   
١٤٢.[  
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 ١٢٦

                                                                            

)٨( )٤(٢٠٠٩  

ومن َأظْلَم ممن منَع مساجِد اللّـه       {:قال تعالى   )١٧٢(
      ي خَرى فعسو هما اسيهف ذْكَرـا    َأن يم لَـِئكا ُأوابِه

          يزا خنْيي الدف مله ينا ِإالَّ خَآِئفخُلُوهدَأن ي ملَه كَان
         ـيمظع ـذَابع ةـري اآلخف ملَه١١٤: البقـرة [و [

  ].٤٠: الحج][٣٧: النور: [وينظر
واصبِر ِلحكْمِ ربك فَِإنَّـك بَِأعيننَـا       {:قال تعالى   )١٧٣(

بسو      تَقُوم ينح كبر دمبِح وينظـر  ]٤٨: الطور[ح ، :
ــه ــافر[، ١٣٠:ط ـــ] [٥٥ :غ ــصر][٣٩: ق : الن

  ].٤٨: الطور][٣
ِإن ربك يعلَم َأنَّك تَقُوم َأدنَى مـن        { :قال تعالى  )١٧٤(

          ـكعم ينالَّـذ نطَاِئفَةٌ مو ثُلُثَهو فَهصنِل وثُلُثَيِ اللَّي
اللَّهو          فَتَـاب وهصَأن لَّن تُح ملع ارالنَّهَل واللَّي رقَدي 

  علَيكُم فَاقْرُؤوا ما تَيسر من الْقُرآنِ
  ].٢: المزمل[قُمِ اللَّيَل ِإلَّا قَليالً { :قال تعالى )١٧٥(
  ].٢٣٨: البقرة[وقُومواْ ِللّه قَانتين {:قال تعالى )١٧٦(
واذْكُرِ اسم ربـك بكْـرةً وَأصـيالً        {:قال تعالى  )١٧٧(
: البقـرة ] [٨: المزمـل : [، وينظـر  ]٢٥: اإلنسان[

  ] ١٩٨: البقرة] [٢٣٩
  ].٤١: األحزاب[ 
وعنَت الْوجوه ِللْحي الْقَيـومِ وقَـد       {:قال تعالى  )١٧٨(

  ].١١١: طه[خَاب من حمَل ظُلْماً 
ن ديناً ممن َأسلَم وجهـه      ومن َأحس {:قال تعالى  )١٧٩(

         اتَّخَذَ اللّهيفاً ونح يماهرلَّةَ ِإبم عواتَّب نسحم وههللا و
  ].١٢٥ :النساء[ِإبراهيم خَليالً 

  .٢٣٥ / ١: من ال يحضره الفقيه )١٨٠(
  .٦٨٤: مفردات ألفاظ القرآن )١٨١(
 .٤٠٧ – ٤٠٦ / ٤:العين )١٨٢(

 

 

                                                                            
 

Abstract: 

There are words in Holy Koran 
that refers to one basic of Islamic 
religion basics; it is the prayer. It is 
expressed in Holy Koran besides the 
fundamental expression with many 
other words like: (keeam, glorification, 
reading, obedience, prostration, 
telawa, kneeling, invocation of God, 
night prayer, forgiveness, duaa), with 
individual or synthetic or agnomen 
manner. These words refers to the 
prayer expression in special context. 
Thus it achieved both indicatives, first: 
idiom indicative , second: sequence 
indicative, because the situation or 
sura or subject require this duality in 
expression. This phenomenon was 
represented by static form of event 
and dynamic form for continuous 
event or idiom form composed of noun 
or verb but it considered an expression 
for real known in praise objective. It is 
concluded that the participation in 
words is participant in idiom 
indicative. Synonymous is participant 
in sequence indicative for word.  


