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 ألفاظ العبادة التي فسزها الرتمذي يف سننه
  دراست لغويت

 

 وضاح علي أمحد د. أمني لقمان احلبار

 

  بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
 ملخص البحث

َََّرير ا الّتريي يي َيي ُنيَنِنِت يًتعيراً  لير ييا ََّير   نفَّيت    يتَيَناَوَل البحُث األَلفاَظ التيي 
ييفلا ًًييًق د لدييًاه و منييا  درانييتلاواخترنييا خمَّييف ظلفيياظ ييين األل  هفيياظ التييي تتعلّييب  العبييادة  اًل

َوُ ٍََّمت درانف كّل لفظف  لر  َّمدِن: اأَلورل: تَناَوَل المعنر الليغالير وانتعما تِِته ثُيَّر ُ ٍَّيََّ  لير 
الِل التي َترِجُع ِإلدلا الماّدةه وين َثَّر ا نتعما ت لُكٍل يعنره َورُ  تٍيبَيت ا نيتعما ُت المعاني األًُ

للمعيياني الِحَّييّدِف َدمييا انييُتعِمَل لِ نَّيياِاه ثُييَّر يييا انييُتعِمَل للَحدَييالاِاه ثُييَّر يييا انييُتعِمَل للجميياِده ثُييَّر 
ا نيتعما ت للمعيياني الُمَجيّردة  و ديياا التيتويقت لتلييَا ا نيتعما ِته والكشييِ  ين العق يياِت 

 َدما  دنلا 
ِِ َظّوً ه ثُيييَّر والثّيياني: المعنيير الَّّيييدا يّ   : وكيياَا ِإييييراد الميياّدة َديييِت  يي ِْكِر الحيييديِث الّشييري

َتفَّدِر الّتري ٍي للُمفرّدِةه ثَّر  ًدرف الترفَّيدراِت ُيَرتيربَيًف  لير َوَيِب تيدريجلا ييَن العياٍ  ِإلير الوياٍصه َظو 
ًَدرِد   الخ    الَعكِسه َظو يَن الُمطَلِب ِإلر الُم

 تالطئف نظريف:
 لال  الحًالل الّد لدف: يف -ٔ

الحًِل الّد لّي: "ُ اَل يجمال ٌف يَن الكلماِته ترتبُط د  تُلا َوُتالَضُع  يادًة تحيت لفيٍ   
 ا ٍّ يجمعلاه يثاُل ذلَا كلمات األَلالاِا َي الليَغِف العر درِف  َلَي تًُع تحت المعطلِح العاٍ  )ليالا( 

فر مره َظزرقه ظًَ   ( ٔه َظخضره ظَ دض    الخ")وتضَّي ظَلفاظًاه يثل: ظًَ



 درانف لغاليف - ظلفاظ العبادة التي ََّر ا التري ي َي نننت
  وضاح  لي ظًمد       د  ظيدن لًماا الحبار 

 

ٕ٘ٓ 

 

 

 (: َٕوَ َّرََّ الّدارنالا الحًالل الد لدف  لر ظنالاٍعه و ي كاآلتي)
الكلمييات المترادَييف والكلمييات المتضييادة التييي تكيياّلا العق ييف  دنلييا  ليير  ييكل التضيياد  ألار  -ظ

النًييدض يَّييتد ي النًييدض َييي  ملدييف التفكديير والمنطييبه َعنييديا نطلييب ًكميياً يييا نتتّكييد ييين 
  ندتت  العالدة إلر ًكَّ يعاكَّته وين  نا تنشت الحًالل المتنا ضف   ًحتت وتمانا

دفه تُلَحيي  َييي اللغييف العر دييف  عييالرة ظوضييح يّمييا َييي  -ب األوزاا ا  ييتًا دف: و ييي ًًييالل ًييَر
ييدات َييي  يي ا المجييال  نيياًل  ليير  را ييف الكلمييات َييي ضييالل  اللغييات األخييرىه وُتعييّنِ الاًل

دف التي تيُ  َعدي نّمًف ًيالريف ود لديف يشيتركف  دنليا داخيل الحًيل الالاًيد  و ي ا العقيات العَر
النييالع ييين الحًييالل يالجييالد َييي اللغييف العر دييف ظكثيير ييين قدر ييا ييين اللغيياته ًَييد تييدّل ًييدغف 
ََِعالف"  كَّر الفاِل  لر الِمَلِن والعرناِئِع يثل: ِجياارةه ِنيفانفه ِنجيارة  َيي ًيدن تيدّل ًيدغف  "

  لر المكاا يثل: َيََّْبحه َيْنِال  "َيْفَعل" و "َيْفِعل"
  ناًر الكق  وتعندفاتلا النحاليف  -ج
الحًييالل التركدبدييف: وتشييمل يجمييالع الكلمييات التييي تييرتبط َدمييا  دنلييا  يين طريييب ا نييتعماله  -د

ظّول ييين  (W.PORZIG)ولكّنلييا   تًييع َييي المال ييع النحييالي نفَّييته وكيياا " الرزييي " 
 يرى ي  دن     طعا  ي يًُّد       كلب ي نباح  اآلتدف: درس     الحًالل إذ ا تَّّ  الكلمات

ًَيد تيرد يين  ه ي الحًالل المتدرجف الد لفه و ي التي تكالا َدلا العق ف يتدرّجف  دن الكلماته
األ لر إلر األنفله ظو العكس ظو تر ط  دن  نا ا  را ف د لدفه َجََّّ اإلنَّاا كمفلال   ا  

)اليرظس ي العيدر ي اليبطن ي األطيراع العلالييف ي األطيراع  يتجيّاظ وينًَّيَّ إلير يفيا دَّ ًيغدرة
الَّفلدف(ه ثَّّ يتجّاظ كل ينلا إلر يفا دَّ ًغرىه َتًغر األطراع العلاليف يثًق )الدده الرن ه 

 الَّا ده العضد(ه والدد )الكِه الراحه األًا ع(ه و ك ا 
 يفلال  ظَلفاظ العبادِة:  -ٕ

الحًيييل الويييايسه والييي ي يكيييالُا َديييِت الترعلييييُب  والييي ي يعندنيييا يييين الحًيييالل الَّريييا ًف  يييال 
ًَدرٍده الخ   ه َظو ُيطَلٍب َوُي  الّد لي يا  دَن  ا ٍّ وخاصٍّ
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َوالمًعالُد ين ظَلفاظ العبادة َي درانتنا  نا  ي األَلفاظ التي ًالت َي د لتلا ُكلر يا  
ييق ه َوَذ ْييٍح  يَيَتعلرييُب  ِاألًكييا  العملدييف ييين  بييادٍة ِم تعييالره ييين طلييارٍة ًو ٍَّ يي ييد اٍت ًو ٍة وزكيياٍة ًو

ٍَََُّرْت اللفظُف  العبادة    تَيَعبيدًا  َظو 
َََّرر ا الّتري يي َي ُنَنِنِت )  ( ًديثًاه ٕٔ( لفظًاه َي )َ٘ٔو َيَلَ   دُد ظَلفاظ العبادة التي 

 و ي يع َتفَّدِر الّتري ٍي للا كاآلتي: 
 ر َّ الحديث تفَّدر ا الكلمف الج ر ت
ْرِ تِ  ظرب ٔ  ٜٕٚ لِنَيْفَِّتِ  إِلِ
 ٜٔٛ يَيْعِني ُنََُّكتُ  تَيَفَثتُ  تفث ٕ
َي  ثجَ ٖ  ٕٛٛ  ال َنْحُر اْلُبْداِ  الثر
ُِ  ُيَجاِورُ  جالر ٗ  ٕٜٚ يَيْعِني يَيْعَتِك

َِدَمييييا ُدوَا َخْمييييس َذْوٍد  ذود ٘ لَييييْدَس 
 ًََدَ فٌ 

َِدَميييا ُدوَا َخْميييٍس  يَيْعنِيييي ليييدس 
ِ لِ   ين اإْلِ

ٕٙٙ 

َيييييييييَع يَ  نجد ٙ َديْييييييييييِت إذا  يييييييييا  ييييييييييين رََ
 ٖٗٓ : يَيْعِني  ا  ين الررْكَعتَيْدنِ  الَّرْجَدتَيْدنِ 

 الرٍَكازُ  ركا ٚ
ييييييييا ُوِجيييييييَد َيييييييي َدَْيييييييِن َظْ يييييييِل 

 ٖٚٚٔ اْلَجاِ ِلدرفِ 

 ٖٖٓٓ يَيْعِني َوْزَا َ ِعدَرٍة ين َذَ بٍ  َ ِعدَرةٌ   عر ٛ
 ٓٛٚ يَيْعِني الديَ الَ  ََيْلُدَعلٍ  ًلال ٜ

 اْلَعِتدَرةُ   تر ٓٔ

َذ ِدَحيييييٌف َكيييييانالا يَيييييْ َ ُحالنَيَلا َيييييي 
رََجيييٍب يُيَعٍظُميييالَا َ يييْلَر رََجيييٍب  
أِلَنرييييييُت َظورُل َ يييييييْلٍر يييييييين َظْ يييييييُلِر 

 اْلُحُر ِ 

ٕٔ٘ٔ 

َي   جَ ٔٔ   ال َرَُْع العراْلِت  ِالتيرْلِبَدِف  اْلَع
 ٕٛٛ 
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 ر َّ الحديث تفَّدر ا الكلمف الج ر ت

 اْلاَلْنبُ  ونب ٕٔ
يييياً ا َوَخْمََّييييُف َظْوُنييييٍب  ًَ ِنييييتيالَا 

ًَاعٍ   ٕٙٙ ثقثمائف 

 اأْلُوِ درفُ  و ي ٖٔ
َظْر َيُعييييالَا ِدْرَ ًمييييا َوَخْمييييُس َظَواٍق 

 ٕٙٙ ِيائَيَتا ِدْرَ ٍَّ 

نْيَباتُ  نبت ٗٔ  ٖٔٙٔ يَيْعِني اْلَعانَفَ  اإْلِ
َِ ُيٍد ِ   َنِعدَفتُ  نعِ ٘ٔ  ٖٔٙٛ يَيْعِني ِنْع

 

 درانف األلفاظ
ي درانييتنا  يي ِ ه ييين األلفيياظ الَّييا ًف نيينتناول ينلييا خمَّييف ظَلفيياٍظ  لتكييالَا ظُنمالذجيياً َيي

 َوِ َي:
 ياّدة: َظرب )إْرِ ِت( -ٔ

 : المعنر الليَغاِليّ 
ذََكيييَر ا يييُن َييياِرٍس َظار يييياّدَة ظرب تيييتتي َيييي الليغيييف العر ديييف  لييير ظر عيييِف يعييياٍا ظًيييالٍل  يييي  

َليا )الحاجفه والعًله والنعدبه والعًُد(ه ًَاَل: "َظَرَب: اْلَلْمَاُة َواليرراُل َواْلبَياُل َلَليا َظْر َيَعي ًُيالٍل ِإلَديْ ُف ُظ
ُد") ًْ ُله َوالنرِعدُبه َواْلَع ًْ (  وننتناول ُكلر يعنير ييع انيتعما تِِت ٖتَيْرِجُع اْلُفُروُع: َوِ َي اْلَحاَجُفه َواْلَع

 ِ َشْيٍل ين التفعدل  
(  قدر ظار الولديل  دّيد ا ٗ")اإلْرب: الحاجفُ : ًَد ظورد األز ريه  ائًق: "الحاجفظوً :  

ه َليال يًيالل: "اإلْرُب: الحاجيف الُملّميفه يًُياُل: ييا ِإْر ُيا إلير  ي ا األييره الحاجف يلميفً كالا  تا ت
َََّريييَر اأَلز يييِريي  يييالَل ٘ظي: ييييا ًاَجتُيييا إلديييت  واإلْر َيييُف واأَلَرُب والمتر يييف ظيضيييًا") (  و لييي ا المعنييير 

ْر ِييِت")الَّيددة  ائشييف َيي رنييالل ام ) "َظرَاَدت: ِلَحاَجتِييِته َظي ِإنريُت َكيياَا  (ه ًَياَل:ٙ(: "َظْيَلَكُكيَّْ إِلِ
َََّريَر ٚيملا نَيْفََُّت َوَ الاُ   وََكاَا َقالِبًا َللميا") (  َنيرى َظار األز يرير  يد ََّريَر اإلرب  الحاجيفه ثيَّ 

  و  تعيييارض َيييي  الليييته َالحاجيييف المًعيييالدة  نيييا  يييي الشيييلالة   حاجيييف الييينفس والليييالىالحاجيييف 
 وخاصٍّ   والعق ف  دنلما  ق ف  ا ٍّ 
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: ِيّما انُتعِمَل َي   ا المعنر األريب للرجل العا له ًَد روى الجيال رييه العًلثاندًا:  
األرب لأليير إذا (  ويّميا انيُتعِمَل ليت ٜ(  ًتير  ديل للعيالَّ: رجيٌل َظِرٌب)ٛ")اأَلريُب: العاِ يلُ  ال: "

طييين ليييت لشييييِل ًاذ ييياً  يييته َتنيييَت ًيييرت ييييا راً  عيييدراً  اه وظيضييياً إذا  لييي  َديييت ُجليييَد  وطا تيييت َو
 (  َوينت  الل  دس ْ ن الَوِطدَّ ين الطاليل:ٓٔ)ظريبٌ 

َِْع الَحْرب لّما رظيُتلا  ًَاُرِب)  َظر ت  َد َْع َ  تْاَداد َقدَر تَي  (ٔٔ لر الدر
  المؤار ف: يدا اُة الررجِل وُيواتَيَلُتت(  ًَدل: "َٕٔوُظطِلَب  لر المكِر وا ًتداِل والدر اِل) 
ي الحد ِلِت")ٖٔيث: "ُيؤار ُف األريب جلٌل و ناٌل")َو ًْ  ( ٗٔ(  ألار األريَب   ُيودَُع  ن َ 
وإذا يييا نظرنييا إليير  يي   ا نييتعما ت لييَّ نجييد  دنلييا تعاُرضييًاه َييتوً  يكييالا العًييُله ثييَّ  

ف يب ل الجلد والطا فه َويُيَتَبعرُر  األيِره ًتير يعيدَر الرجيل دا ديًف  و يد َيررَق األز يري  يدن الحاجي
ييل   ًْ َِييي الَع ََّييَن اإِلْربه  ًْ والعًيل ييين جلييف ضييبِط  ييدِن َعييٍل ُكييلٍّ ينلمياه ًَييال: " ييد َظُرب يَييْتُرب َظ

َِي اْلَحاجف")  ( ٘ٔوَظِرَب يَْتَرب َظرَ ًاه 
يي ذليا  يال الولديل: الديده َيُتطِلَب  لير الًطعيف يين الجَّيَّ: َوُ ياَل النرعيدبثالثًا:   ه َو

والالاًيييُد: إْرٌبه َظْي: ِ َطعيييًاه ويًُيييال َيييي اليييدي ال: َظرِ َيييْت يَيييُد ه ظي:  "ظرب: َ طرْعيييت اللرْحيييََّ ،را يييًاه
ًََطْت ،را ُيا") ًَييال: َ طرْعتُيُت إْر ياً إْر يًاه َظي ُ ْضييالاً ُٙٔ ِطَعيْت يَيُد   وَظرِ ْيَت ييين ييدياه ظي: َني (  و"يُي

  ( ُٚٔ ْضالًا")
دت يًالل ا نالَفْرجويّما انُتعِمَل ظيضًا يا ُظطِلَب  لر   يي  ه َو َارٍس: "اإلرب: العضاله َو

(  وظضيياع  ييائًق: ٜٔ(ه  دييل: العضياله و دييل: الحاجيف")ٛٔ( ظيلككيَّ إلر ِييِت")الحيديث: "كيياَا )
ٍد  أِلَنيرُلَما ُجْاُل الشرْيِل") ًِ  (  ٕٓ"َوَظيرا النرِعدُب ََيُلاَل َواْلُعْضاُل ِيْن  َاٍب َوا

الجيييال ريي  يييائًق: "اإِلْرُب:  ه َو َيييْد ظوردَ يالاضيييع الَّيييجالد الَّيييبعفويييين األ ضيييال ظيضييياً  
َعِف ،راٍب وَظْر،ب ظيضًا")  (  ٕٔالُعْضاُل  يًال: الَّيجالُد  لر َنبيْ

دُ را عًا:   ًْ ه ذكير الّشيدبانيي الُعًدِة َتكالُا َي الحبلِ : انُتعِمَل   ا المعنر لُدطَلَب  لر الَع
 ( ٕٕه إذا جعللا  غدر ظنشالطف")ذلاه ًَال: "اأُلْر ُف: العروة التي َي الحبله تًالل: َظررب العًدة
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  لشيييدة للعًيييدة التيييي   تنحيييّل  نفَّيييلا إ  ظا ُتَحيييلّ ويييينلَّ يييين ا يييترَط  ييي   التَّيييمدف 
 (  ٖٕإًكايلا)

(  ٕٗ  َلييييي يعًييييالدة َييييي  نًلمييييا) ييييقدة الَفييييَرِس والَكْلييييبِ وييييين ا نييييتعما ِت ظيضيييياً 
 وانتشلد لت ا ُن َارٍس  ًالِل اْلُمتَيَلٍمس ين البَّدط:

َِي ،ِخِر اْلَمَرِس)  َت َكْلَب  َِندٍص ُكْنَت َذا ُجَددٍ َلاْل ُكنْ    (َٕ٘تُكالُا ُظْر َيُتُت 
 ( ٕٙ")الُمَّتتِرُب ين اأَلْوتار: الجّدد الشرديدوين المعنر نفَّت  الُل الولدل: "

ه و ييال يييتخالٌذ ييين التيرَعَّيييِر والترشييديِد َييي األيييِر والكلييِ  ييتَويّمييا انييُتعِمَل يييا َدلر  ليير  
يي ٕٚلتي   ُتَحيّل ًيّقً)العًدة ا ه َو (ه َكق ميا  يديٌده و  تياول  ي   الشيدة إ   تيدخٍل خيارجيٍّ

ًَياَل ظَ ُيال زَيْيٍد: َظِرَب الررُجيُل يَيْتَرُب: ِإَذا َتَشيدرَد َوَضينر  يُد َوالترْشيِديُده ََي ًْ  ذلا نًل ا ن َيارٍس: "َظيريا اْلَع
نَيا: ِإَذا اْلتَيياَلى َوتَيَعَّريَر    الترْترِيُبه َوُ اَل الترْحرِيشُ  َوَتَحكررَ  ًَياُل: َظرر ْيُت َ لَيْدِلَّْ  َوتَيَتررَب َُيَقٌا َ َلديْ ه يُي

ْدتُيَلا  َوِ َي الر  َدَةه َظْي: َ در ًْ اَجِتي َتَشدرْدُته َوَظررْ ُت اْلُع ًَ َِي  : تََتررْ ُت  َمِعيي ًْ َِ   َاَل اأْلَ ِتي َ  َوَخاَل
ًق  ًَ ترر ُتَحلر  ًَ  ( ٕٛ")تَيْنَحلي 

ًٍَدييف الي كِر )الحاجيفه والعًيله   الل األر عف يت ورُ رما ظيكننا َظْا نجمع     المعاني األًُ
والنعدبه والعًُد( ين قدِر َتضادٍّه َتّو ً الحاجف  معنا ا العا ه ثَّ ثانداً تتتي ًاجف العًِله َوالعًُل 

يكييالَا  يي ا العضييال)العًل(  ييديداً َييي  يال نعييدٌب و ضيياٌل ُيلييٌَّ َييي الجَّييَّ و يي ا ثالثييًاه ورُ رمييا َظْا 
  اأُليالره ََّدتتي را عًا 

 :المعنر الَّدا ي
ًَاِئٌَّ روى الّتري ييه  ال: " ن َ اِئَشَف  الت: كاا رنالل اللرِت )   ًٍَبُل َويُيَباِ ُر و ال  ( يُي

ْر ِييييِت") ْر ِييييِت "(  و ييييد ََّرييييَر الترييييي يي اإلْرَب  ييييالنيرْفِسه َلييييال يًييييالل: ٜٕوكيييياا َظْيَلَكُكييييَّْ إِلِ َوَيْعنَيييير إِلِ
 ( ٖٓ")لِنَيْفَِّتِ 

 ضيال ًاجيف الغريياة و د  ّدن الوطا يي  َتار المًعالد ين اإلرب َيي  ي ا الحيديث  يال  
ه ًَييال: " لييت:  يي ا يُييرَوى  ليير  ضييال  اليي ي  ييال الفييرجه ور رمييا كيياا المًعييالد  ييال َييي اإلنَّيياا
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ف األلِ والرال وِإِرب يكَّالرة األلِ ناكن ف الراله ويعنا ما واًد و ال ًاجف وجلدِن َظَرب يفتاًل
 (  ٖٔالنفس ووطر ا  يًال: لفقا  ند َقا وظَرب وإر ت ويتر ت ظي ًاجف واألرب ظيضاً العضال")

ه ًَيال: العًيلَظّيا الًاضي  دياٌض ًَيد ظضياع تفَّيدرًا ،َخيَر يحتمليت الحيديث ظ  و يال  
ًُييالل ِ َكَّْيير "َوَ اللييت ظَّيُكييَّ ظيلييا إلر ييت ييين َرُنييالل ام َكييَ ا روينَيياُ  َ يي َِييي َ ييِ   اأْلُ َرييف ُ ييُدالخَنا  ن َكا

 ( ٕٖاْللمَاة َوُنُكالا الرراله َوَََّرُروُ  ِلَحاَجِتِته َو دل لعًِلِته َو دل لعضاِلِ ")
ًَييررح  ييَتار المًعييالد َييي  يي ا الحييديث الشييريِ  ييال   ه  مييع الشييلالةوييين العلمييال ييين 

ًَاجتت َ كر الايوشري  ائًق: "   ( ٖٖ")َظو  ضال   معت لشلالتتَظرَاَدت ِ ملكت 
وإذا نظرنا إلر تفَّدرات العلمال الالاردة َي المعنر الَّدا ي نرى  تَنرلا   توتِلِ كثدراً   

 ن التفَّدرات التي وردت َي المعنر الليغالّي  وَظا     التفَّدرات الالاردة َيي المعنير الَّيدا ي 
   تتضادي َدما  دنلا وِإا اختلفْت 

ًرييُل إليير تلييا الحاجييف الغريايييف إ   العضييال  َييتورُل َتفَّييدرٍ   ُ يياَل الحاجييُف الغريايييُفه و  يُيتَياَل
ًِيُل اإلنَّياَا  وال ي ُيَّمرر الَفْرُج  و  يُمَنُع   ا الفرُج إ   ِالعًل ال ي يا ُنٍمَي  ًًق إ  ألنريُت يع

تّير يَْمِليَا  ن ُكٍل يا يًٍُلُل ين  يتنت واًتراييت  َوِإذا  ًيل )ينيع( اإلنَّياُا  يلاَلتَ  ًَ ُته ًَيد كبحليا  
  َوُيََّْدِطَر  لر نفَّت  لدكالا إنَّاناً َ اليّاً  ادرِاً  لر كبح َ َلاَلاتِِت وَظْ الائِِت 

  

 ياّدة: جالر )ُيَجاِوُر(  -ٕ
 :المعنر اللغالي 

ٍد ظًيدٍل ُ ياَل )المديل  ين   ًِ ذََكَر ا ُن َاِرٍس َظار يادة جالر تتتي َي الليغف العر ّدف لمعنر وا
الطريييب(ه ًَييال: "جييالر: الجييدَّ والييالاو والييرال ظًييل واًييد و ييال المدييل  يين الطريييبه يًييال: جييار 

  (  ونن كر   ا المعنر يع انتعما تِِت التي انُتعِمَلْت َلُت ِ َشْيٍل ين التفعدل ٖٗجالرًا")
تييرا الًعييد َييي الَّييدر : ظوُل يييا ُظطلييب انييتعمالت َييي  يي ا المعنيير المدييل  يين الطريييب 
َِييي الَّريْدِره َواْلِفْعييُل  نيت والترحياليلِ  ه  ييال ا يُن ينظييالٍر: "الَجياْلُر: ِضييدي الًعيِد  والَجياْلُر: تييرُا الًعيِد 

 (  ٖ٘جاَر َيُجالُر    وجاَر َ ِن الطررِيِب: َ َدَل  والَجاْلُر: الَمْدُل َ ِن الًعِد")
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رِع الشروِص وإنًاِطِت ظرضياً َوُظطِلَب ظَيضًا  لر   تيرا الَّيدر ه َت يبت الي ي  يد ضرِب ًو
ًُيالُل ا يُن َيارٍس: "ويين  َي طريب َوَتحيالرَل  نيته َالمضيروب  نيا  يد َتحيالرَل يين ًياٍل إلير ُظخيرىه ي

ًََرَ ُت") َََجالررَُ  ظي   ( ٖٙالباب طعنت 
ه َحاليت ًيال الي ي ين ظلَّ ويال  ن الحبوانُتعِمَل َي   ا المعنر َُتطِلَب  لر ُكٍل  

يي ذليا يال  ن الطريب وَتحالرَل  نته َالاَ ب الحبي الطريَبه وواَب الظليَُّ الترحياليَل  ين الطّرييبه َو
يًالل ا ن نددة ظيضًا: "الَجاْلر: نًدض اْلعْدله َجار يجالر َجاْلرًا  َو ال  َجاَلرةه وجارة  والَجاْلر: ضد 

ْكِمِت") ًُ َِي  ُلُت  ًَْعد  وكل ين َيال: ًَد َجار َوِيْنت َجاْلر اْلَحاِكَّ: ِإنرَما ُ اَل َيديْ   ( ٖٚاْل
ه ًَيد نًيَل األز يريي يجاورة ويحاذاة  دٍت آلَخَر َي الَّريَكنِ َوانُتعِمَل ظَيضًا لددلر  لر  

(  ًتر َدلر  لر الُمَّاكنفه  ال ا ن ينظالٍر: "الِجالاُر: ٖٛ ائًق: "الجاُر الرِ ي يجاِوُرا  َدَت  َدَت")
عييييح: الُمجيييياَورَُة والجيييياُر الرييييِ ي ُيجيييياِوُرا وجيييياَوَر الرجييييَل ُيجيييياوَ  رًَة وِجييييالاراً وُجييييالارًاه َواْلَكَّْييييُر ظََ

 (  ٜٖناَكَنُت")
ه َُكييٌل ينلمييا جيياٌر لعيياًِبِت  والعق ييف  دنلمييا و ييدن اليي ي الرجييل وزوجتييتَوُظطلييب  ليير  

 بللما َظار ُكّقً ينلما َدت د لف الُمجاورة والُمَّاكنفه َُكّقً ين الرجل وزوجتت  ال نيكٌن لعياًبته 
َلييييا وينيييت َ اللُيييُت تعيييالر َلييييا َزْوَجَليييا لَِدَّْيييُكَن ِإلَديْ يييَدٍة َوَجَعيييَل ِينيْ ًِ ًَُكيييَّ ٍييييين نيرْفيييٍس َوا : }ُ يييياَل الريييِ ي َخَل

{  ويفليال  الَّريَكِن لَيُت ا تبياراٌته ََُّيٍمدت "الميرظة َجيارة زوجليا  ألنريُت ُييْؤَتَمٌن ٜٛٔ{}األ راع: 
يار  لدلا وُظِيَر  تا ُيحََّن إلدلا وظا   يَيتَيَعدرى  لدلا  ألَنر  ْرَيف َ را ف الٍعْلر ًو ًُ د  ًْ لا َتَمَّرَكْت ِ َع

َزْوُجلييا َجاَر ييا ألَنرييُت ُيجدُر ييا ويَمنعلييا و  يَعتييِدي  لدليياه و ييد َنييمرر األ شيير ايَرظَتييت َييي الجا لدييِف 
 (ه ًَال ين الطاليل: ٓٗجارَة")

ًَتْ   (ٔٗطَارَِ ْت)َك اَا ظُُيالُر النراِس َقاٍد وَ   َظَجارَتَنا  ِدِنر ََِإنرِا طَاِل
ه َُكييّقً ينلمييا جييارٌة لعيياًبتلاه  ا تبييار ضييررة المييرظةَوِيييَن ا نييتعما ِت ِإطق ُييُت  ليير  

ًُييالُل ا ييُن ينظييالٍر: "الجييارة: الضييرة ييين المجيياورة  دنلمييا ييي ذلييا ي    وينييت  الجييالار والَّرييَكِنه َو
 (  ٖٗ( ظي ايرظتدن ضرتدن")ٕٗالحديث: "كنت  دن جارتدن لي")

ُِ ًياَره  بًائيت ويكالثيت َيي المَّيجده ا  تكياع َيي المَّيجدلير َوُظطِلَب    ه َيالُمعتِك
ِ المَّجد  ال  ديُت ام تعيالره يًيالل الجيال ريي:  ًار جارًا لته ظو ظَنرُت ًاَر جارًا م تعالره  اًل
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(  وانتشيييلد ليييت  حيييديث: "كييياا ُيَجييياِوُر َيييي الَعْشيييِر ٗٗ"المجييياورة: ا  تكييياع َيييي المَّيييجد")
  ( ٘ٗاألواِخِر")
ه وكييتار المَّييتتَيَن يطلييب إجييارة الِحْفييِ  واأَليييااِ َوِيييَن ا نييتعما ِت ظيضيياً يييا َدلر  ليير  

ييٌد ٍيييَن اْلُمْشييرِِكدَن اْنييَتَجاَرَا  ًَ الُمَّييتتِيِن  لدحفظييت ويَؤٍينييُته نًييل األز ييري َييي  اللييت تعييالر: }َوِإْا َظ
ترير َيَّْيَمَع َكيَقَ  اللرِت{تالتال يف:  ًَ يٌد يين َظْ يل [   يال َََٙتِجْرُ   َل "الّاجياج: المعنير إْا طليب ينيا ظًَ

ْتييل إلير َظْا َيَّْييَمع كيق  ام ََييَتِجْر  ظي ،ِيْنيت ًَ    ويًُييال للي ي يتجدييُر  ييا  الحيرب َظْا ُتجديير  يين ال
ه كمييا َييي  اللنييا: "اذ ييب َييي جييالار ًفييُ  اِم ور ايتُييُت وكلَييُؤ ُ (  وينييُت َٙٗجيياٌر وللرييِ ي ُيجديير  جيياٌر")

ْفِ  اِم ورِ ايَِتِت (  ٚٗاِم") ًِ   ظي اذ ب وايكث َي 
الغدييث الغاييير الكثييرةه الشييديد ًييالت َويّمييا انييُتعِمَل َييي  يي ا المعنيير يييا ُظطِلييب  ليير  

(  وانتشيلد ٛٗه ًَد ظورد الجال ري: "قدٌث ِجاَلٌره يثال  جِه ظي  يديُد ًيالِت الر يد")الر د
 (: ٜٗلت  ًالل الراجا)

  َظْ دا ََِنْطناُ  َيناَط الَجرٍ   رّ َزْوُجِا يا َذاَت الثّنايا الغُ  
ََالَ ُت ِ َمرٍ   َدَوْيَن َ ْكَمر  َاِزٍل ِجاَلرٍ    ثَّر َ َدْدنا 

ه َإذا كاَا الغديُث قاييَر الميال ََّيدتحالرُل المياُل إلير َنيدٍل للَّردِل العظدَِّ َوانُتعمَل ظَيضًا  
 ( ٓ٘ لر األرضه  ال الايوشري: "ندٌل جالٌر: ُيفَرط الكثرة")

ًَِرِب وقدرِ اَوُظطِلَب  لر    فلا المكاا ال ي يالضع داخلت َنَعِف وَضوايِف الٍد ِل وال ه  اًل
الماله َلّما كاَا الماُل كثدراً وقايراً اًتدَ إلر يكاٍا وانٍع وضوٍَّ  لدتنانب يع َكثرِة الماِله وينت 

 (  ٔ٘ دل: "قرٌب جائٌر و ر ٌف جائرٌة: للالانعف الضومف")
ه و ق تيت  ميا  بليت َظار المياَل ُكلرميا كياَا  ُطالِل نَبياِت اأَلْرِض وارتِفاِ يتِ َا  لر َوُظطِلَب ك ل 

ي ذلا يًيالل األز يري: "قديٌث ِجياَلٌر  ََََّتَيْرَتاِلي األرُض ينُت َجٍددًاه َدطالل نباتُلا وَيحَُّنه َو كثدرًا 
 (  ِٕ٘إذا طَال نْبُتت وارتفَع")
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ه َكميا ظار المياَل كياا  يد تجياوز لي ي تجياوَز العيادةالمياِل الَكثديِر اَوُظطِلَب كي لَا  لير  
العيييادة  كثرتيييت وقاارتيييته َكييي لا الميييال ظخييي  نفيييس التَّيييمدف   تفييياق الَّيييببه ظ  و يييال الكثيييرة 

 (  ٖ٘والغاارةه ولًد  دل: " ند  ين المال الِجاَلري ظي الكثدُر الُمتَجاوُز للعادة")
َ  ِذْكيُرُ  ييَن ا نيت  ًَيدر عما ِت َيي  ي ِ  الميادرِة ظَنرليا تَيْرِجيُع ِإلير ثقثيِف يعياٍا َونَيْلَحُ  يّما تَي

الٍل ِ َي )المجاورة  الَّكنه والمدل  ن الطرييبه والكثيرة والشيدة(ه   كميا َظْرَجعليا ا يُن َياِرٍس  ظًُ
ٍل  ٍد ظًَ ًِ  ِإلر َيْعنر وا

 : ِ المعنر الَّدا ي
( ُيَجيياِوُر َييي اْلَعْشييِر ِت )روى الّترييي ييه  ييال: " يين َ اِئَشييَف  الييت: "كيياا رنييالل اللريي 

ًَْدِر َي اْلَعْشِر اأْلََواِخِر ين َرَيَضاَا") َلَف اْل ًُالُل َتَحررْوا لَديْ  ( ٗ٘اأْلََواِخِر ين َرَيَضاَا َويَي
َََّرييَر الّترييي يي الُمجيياورَة    ه و ييال الترفَّييدُر نفَُّييُت اليي ي  يياَل  ِييِت الُعلميياُل ا  تكيياعِ َو ييد 
") (ه ًَييييياَل:٘٘اآلَخيييييروَا) ُِ (  إّ  الُمبييييياركُفالرّي ًَيييييد َخعريييييَص ٙ٘" َياْلُلَليييييا ُيَجييييياِوُر: يَيْعنِيييييي يَيْعَتِكييييي

َِي اْلَعْشِر اأْلََواِخِر")ا  تكاَع  اللدالي العشرِ   ُِ  (  ٚ٘ه َلال يًالل: " َياْلُلُت ُيَجاوُر: َظْي يَيْعَتِك
اِاه ويُمِكُن الجمُع  دنلماه ولدَس ثَمرَف َتعاُرض  دَن الترفَّدرينه وإنما ُ ما َتفَّدراِا ُيَتعاِ ب  

 َاأَلورُل  اٌ  َوالثّاني خاٌص  
 

 ياّدة: ركا )الرٍَكاز( -ٖ
 :المعنر الليغالي

ذََكييَر ا ييُن َيياِرٍس َظار يييادة رََكييَا تييْتتي َييي الليغييف العر دّييف  ليير يعندييدِن ظًييَلْدِن  مييا )إثبييات  
يالت(ه ًَياَل: "رََكياَ  يُدُ َما ِإثْيبَياُت َ ْيٍل َي َ ْيٍل تعميًًا َدته ًو ًَ يَقِا: َظ ًْ : اليرراُل َواْلَكياُع َوالياراُل َظ
ًَاْلٌت") َِي َ ْيٍل َيْ َ ُب ُنْفًقه َواآْلَخُر  (  وننتناوُل ُكلر يعنر َيَع انتعما تِِت ِ َشيْيٍل يين َٛ٘ ْيٍل 

 التفعدِل 
يييا س الحشييدش و ييد طلَييَب  ليير : انييُتعِمَل  يي ا المعنيير لدُ إثبييات َ ييْيٍل َييي َ ييْيٍل َتعميًيياً َدييتظّوً :  

لَعُته  اَل الولدُل: تطاير  نت ور ت وظقعانت ُة الٍرياِح   يُمِكُن َظْا تًَ ه َلال كالثّا ِت َي اأَلْرِضه و الر
 (  ٜ٘"الُمْرتِكُا ين يا س الحشدش: ظا ترى نا اً و د تطاير ورُ لا وظقعانُلا  نلا")



 

  (ٖٕٔٓتشرين الثاني )   (ٔٔالعدد )   (ٕٓالمجلد )  
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ه والتتويل َدت ين رز الّريح ُينَتِعباً َي األرضقكما ُظطِلَب ين   ا المعنر يا دلر  لر  
ييا قُييِرَز َييي األرض  ييد ثُيبٍييَت َييي األرضه والثّيياني: لّمييا قُييِرَز الييّريح ًيياَر  وجلييدن: اأَلورُل: كتنرييُت لمر
ي ذلا يًالُل الَجال ريي: "رَكْاُت الريْيَح َظرُْكُاُ  رَكاًا: قرْزتيت َي ي ُينَتِعبًا كَّاق الحشدِش الداِ ِسه َو

 (  وظَْنَشَد ثَيْعَلب:ٓٙاألرِض")
اْلُ  النيرْعَِّ والَحَلُب الُحُلالُل) وَظْ طاُا الٍرياِح ُيرَكرااتٌ   ًَ  ( ٔٙو

ه ووجت المشا لف  دنلما يين الًالس  ند وضعلا  لر األرض  لُدعَتَمَد  لدلاو ت ُ ٍبلت  
ا وضييعت  يياألرض ًييارت ثا تييف وجلييدن: األول: ظار ُكييًق ينلمييا وضييع  لدُيْرَتَكييَا  لدييِته والثيياني: لّميي

 األرضه وإا كاا األول )اّلريح( ظكثر ثباتيًا  و يد وضيح  ي ا المعنير الجيال ريي  ًالليِت: "اْرَتَكيْاُت 
 (  ٕٙ لر الًالسه إذا وضعَت ِنَدَتلا  األرض ثَّ ا تمدَت َ لدلا")

لٍف ُظخرى َُتَحالرل  لُتارََع الرّكاة: و ي نولٌف تَيْنُبُت َي ِجْ ِع َنوَوِيّما كاَا ُيَّْتَيْعَمقً ظيضاً   
ه والعق ف  دنلا و دن يا  بللا ظَنرلا لّما ُزرَِ ْت َي األرض ًارت ُيرَتِكياًة وثا تيًف َيي َي يكاٍا ،خرَ 

األرِضه كميا ثبيت نياق الحشيدش الديا سه وكميا ثبييت اليّريح يين  بيله ًَيد نًيل األز يريي  ييائًق: 
َِي جْ ع النولفِ   (  ٖٙثَّر ُتحالرُل ِإَلر َيَكاٍا ،َخَر ِ َي الررْكَاة") "الّنولف الرِتي تَنُبت 

ه  ياَل الولديل: و ي  طيع المعيادا تكيالا داخيل األرضوُظطِلَب َي   ا المعنر الرٍكاز:  
دييت الوميييسه و ييال الرركديييُا ظيضييًا  وَظرَْكيييَا  ضييف تويييرج ييين الَمعيييِداه َو "الرٍكيياُز:  طيييع ييين ذ يييب َو

(  و ليي ا الًييالل ظخيي  ظ ييل ٗٙرج ينييته َييإذا وجييد  غتييًف ًَييد ظنيياَل")الَمعييِدُا إذا انًطييع يييا كيياا يويي
ه و ييال يييا ذََكييَرُ  الرٍكيياز يييا كيياا ييين دَييدن الجا لدييف لييدَس إّ  (  َظّيييا ظ ييُل الحجيياز ََيَعييديوا ٘ٙالعييراق)

ييا كنَيي ًرييًف ِيمر اُ   َينُييال ،دَ   بييَل اأَلز ييِريي  ًاللييت: " َيياَل ظ ييُل اْلِحَجيياِز: ِإنرَمييا الرٍكيياُز: الَميياُل الَمييدَالُا َخا
ْنييَق ه َََتيييا المعيياِدا ََيَلْدََّييْت  رِكيياٍز") ُلَمييا ٙٙاإْلِ يياْلَ ِا َتْحَتِمُلُلَمييا الليغَييُف أَلار ُكييًق ِينيْ ًَ (  "َوَ ييَ اِا اْل

يياُل: رََكييَاُ  يَيرُْكييُاُ  رَْكييااً ِإذا َدََينَييُت") ًَ َِييي اأَلرض َظي ثَا ِييٌت  يُي ييي الحييديث: "َييي الَٚٙيرُْكييالٌز  رٍَكيياِز (  َو
 ( ٛٙالُوْمُس")
ه ًَييد نًييل األز ييري  يين الَفييّراِل  يياِئًق: " َيياَل: ثبييات العًييل ورجحانييت َوُظطِلييَب ظَيضيياً  ليير 

َََميا رظييُت لَيُت رِْكيَاًةه يُرِييد لَيْدَس  ِثَا ِيت اْلعًيل") ًُيالل: كّلْميُت ََقنيا  (  ٜٙونمْعت  عيَض  َنيي َظَنيٍد يَي
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: َيرَْكيُا الررُجيلِ (  و ريبيًا يين  ي ا المعنير  ديل: ٓٚالَحلدَِّ الَّريِوٍي) ًتر  دل: الرٍْكا: للرجِل اْلَعاِ لِ 
َيُعُت  دَن الّناِس ٔٚ  وَظَخلر َقٌا ِ َمرَْكاِ )لَمالِضِعتِ   ( ظي  مكانتت التي تَر

الرٍكييُا لدييدلر  ليير العييالت الوفييٍي ييين : َواْنييُتعِمَل ييين  يي ا المعنيير ًييالٌت َخِفيييٌ ثاندييًا:  
ي ذلا   عددٍ  (  ٕٚال الولدل: "الرٍكا: ًالٌت َخفٌي يين  عديد كرِْكيا العيائد إذا نياجر كق َيُت")ه َو

  وانتشلَد َلُت  ًالِل ذي الّريرِف ين البَّدط:
ِفٌر َنِدسُ   ًْ  (ٖٚ َِنْبَتِة العرالِت َيا َي َنْمِعِت َكِ ُب)  و د تَياَلجرَس رِْكااً ُي

ه َلييال رٍكييا: العييالت اليي ي لييدس  الشييديدالظّيييا ا ييُن َينظييالٍر ًَييد نًييل رظييياً ،خيير َ ييدر َدييت 
(  وانتشيييلَد لَيييُت  ًاللِيييِت َتعيييالر: عَظْو َتَّْيييَمُع َلُليييَّْ ٗٚيًيييالل: "ِ ديييَل: ُ ييياَل العرييياْلُت لَيييْدَس  ِالشريييِديِد")

دُب  دن الررْظيَيْدِن: َالعرالُت إذا كاَا  عدداً نيدكالا كياللمس ليدس ٜٛرِْكًاا﴾}يريَّ:  {  ويُمكن الّتاَل
َفُت ا ُن َينظالٍره  عد  ت َظْا يكيالا  الشديد  ووجٌت ، َخَر و ال َظار العالت لدس  الشديده ال ي ًو

العييالت الواَييته والعييالت الشييديد(  َمييا  ييال إ   - ييدن درجتييدن ييين العييالت و مييا )اللمييس
ِة العرالِت    َتَّلٌَّل لدرجِف  الر

 :المعنر الَّدا ي
َلييا اللرييِت )روى الّترييي ييه  ييال: " يين ظَ ييي ُ َريْيييَرَة  ييال:  ييال رنييالل   ًُ (: "اْلَعْجَميياُل َجْر

ي الرٍَكاِز اْلُوُمُس") ُر ُجَباٌر َواْلَمْعِدُا ُجَباٌر َو  (  ُ٘ٚجَباٌر َواْلِبئيْ
َََّرييَر الّترييي يي   ه ًَييال: "الرٍَكيياُز يييا ُوِجييَد َييي َدَْييِن َظْ ييِل الرّكيياز  تنييت دَييدُن الجا لدييفو ييد 

َََمْن َوَجَد رَِكازًا ظَ  ًِيَي ََيُلياَل ليت")اْلَجاِ ِلدرِف  (  و ي ا  يال ظًيُد ٙٚدرى ينت اْلُوُمَس إلير الَّييْلطَاِا وييا َ 
ًَلاِل     َياْلَلْي الُعَلماِل َي الرٍكاِزه و ال  الُل ُجملالِر الُف

ًَالُل اآلَخُر ًَد  در   الرّكاَز  تنرت الًطيع يين الَمعيِدِا يين الي رَ ِب والِفضريِف وَقدرِِ مياه ظّيا ال
ه و ييال  ييالُل ظ ييِل الِعييراِقه ًَييد روى ا ييُن َينالتُيُلمييا كيي لا الميياُل الَمييدَالُا َييي الَجا لدييفِ ويييا يُينَيييارُل 

َِيي الرٍَكيازه َٚٚنّقٍ ه  ال: " َياْلُلُت: "َِي الرٍكاز الُومُس") ( ََِإار ظ َل اْلعَراق َوظ َل اْلِحجاِز اْختلُفيالا 
ًَاَل ظ ل اْلِعَراِق: الرٍَكاز اْلَمَعاِدا ُكليَلا  ََِلُمَّْيَتْورِِجلا َظْر َيَعيُف َظْخَمياٍس ََي َلا ِيْن َ يْيٍل  َََما اْنُتْوِرَج ِينيْ

َُالناً ُ ياَل يثيل اْلَمْعيدا  ًَابه ولبدت الَمال اْلومس   َياُلالا: وََكيَ ِلَا الَمياُل الَعياِديي يالجيد َييْد ِيمرا ظ
اْلَمياُل العياِديي الريِ ي  يد يلكيت النرياس ُيَشيبرٌت  لر ِ َدانت َناَلال  َو َاُلالا: ِإنرَما ظًيُل الرٍَكياِز اْلَمْعيدا وَ 



 

  (ٖٕٔٓتشرين الثاني )   (ٔٔالعدد )   (ٕٓالمجلد )  
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ْنييَق   ًرييًف ِيمريا كنياُ   َنييال ،دَ   بيَل اإْلِ  المعيدا َو َياَل ظ ييل اْلِحجياِز: ِإنرَميا الرٍَكيياز الَمياُل الَميدَالُا َخا
 (  َََٛٚتّيا اْلَمَعاِدُا ََيَلْدََّْت  ركاٍز")

َِ ا يُن  َيَتدبيَف اليررظَي الثّيا  ًريًفه وِإا  و د َضعر نَي الًائِيَل  يَتار الرٍكياَز  يال المياُل الَميدَالُا خا
َِدَلا َكَما يُيرَْكيُا  َِي اأَلْرِض َظي ُجِعَل  كانت الليغُف َتحتِمُلُته ًَال: "َوين جعل اْلَكْنا ركازًا  أِلَنرُت رُِكَا 

َِي اأَلْرِض َوَقدُرُ  ًَد ذ ب ي  باً َتحتِمُلُت الليَغُف   َِدِت")الريْيُح   ٍِ  (  ٜٚلر َضْع
ُِ كثدراً  ن    َوِيّما َنَبَب َ ْرُضُت ين َتفَّدِر الُعلماِل لُمفرَدِة الرٍكاِز ِندا ّداً نرى  تَنرت   توتِل

تفَّييدر ا َييي المعنيير الليغييالي  وظيضيياً َييالررْظيَيْدِن   َتضييادر  دنلمييا إذا يييا نظرنييا إلدلمييا ييين التفَّييدِر 
الِعراِقه َالَمعِدُا َظّوً  َي الرٍكاِزه ثَّر ُظطِلَب  لر الَمياِل الَميدَالِا َيي الَجا لدريِف  اأَلورِله َتفَّدِر َظْ لِ 

  ثانِدًا 
 

 ياّدة: ًلال )ََيْلُدَعٍل( -ٗ
 :المعنر الليغالي

َلْدِن  ما )النار وييا   ذََكَر ا ُن َاِرٍس َظار ياّدة ًلال تْتتي َي الليغف العر ّدف  لر يعنَيدَيْدِن ظًَ
يَقِا:  َي ًْ ُ  َواْلَحيْرُع اْلُمْعتَيلي َظ ًََلر العراُد َوالقر يعنا ا ين الُحمرره ضرٌب ين العبادة(ه ًَاَل: "

ُدُ َما النرياُر َوَييا َظْ يبَيَلَلا ِييَن اْلُحمريره َواآْلِخيُر ِجيْنٌس ِييَن اْلِعبَياَدِة") ًَ (  ونينتناول ُكيلر يعنير ييع َٓٛظ
 فعدل انتعما تِِت ِ َشْيٍل ين الت

َو يالد النيار يين : انيُتعِمل  ي ا المعنير لديدلر  لير النار ويا َي يعنا ا ين الُحمررظوً :  
ه  ال الولدل: "العرق: الَحَطُب  والعرق: الناره والعرق انيٌَّ للاَل يالد ًطب وقدر ه والنار نفَّلا

 (  ٔٛإذا اًطََلر  ت الًال ")
ِة و ثُييَّر ًيياَر يُطلَييُب المعنيير  ليير   ييٍر النّييارِ ِ ييدر ًَ ًَييَلر الكيياَُر نيياراً َلييال ُيًانيياِة  ه نًييالل: "

ْدتَيييت َيييي النّيييار  ليييَت:  ًَ يييلْدًا: َ ييياَليَتته واذا ظل ًَ يييَلْدَت اللرحيييََّ  ًَ َتلا  و رر يييا وِ يييدر ًَ َيْعيييق ا ظي  اَنييير 
ًَلردُتت َتعلدًف") لدِت إًقًل و  ( ٕٛظًَلدُتُت ظًُ

النار  ديٌد ًري ا   ُتطاُقه ك لا الشجاعه َليال  ه َكما َظار ُ ٍبلِت الّشجا ُف  الّنارِ ثَّر  
يملا ين الشجا ف والًالة يا   يُطدًُت َخعُمُته َكق ما )النار والشيجاع(  يديٌد   يُطياُقه ظورد 
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(  و ريبييياً يييين المعنييير ٖٛالجيييال ريي  يييائًق: "َيييقٌا   ُيعيييطَلر  نيييارِِ ه إذا كييياا  يييجا اً   يطييياق")
ًَييت ليي ي تكدييد  ييت للوعييَّ  لتال ييع  ييِت َييي  لكييفٍ األييير االَّييا ب انييُتعِمَل    وييين  يي ا المعنيير ُظطِل

ه َتليا الشيراا ُظ يدرْت الٍشراا تُنَعُب لعدد الطدر وقدر ياالمعالي والتي يفردتلا يعقة: و ي 
َُُوالخييييياً ٗٛل يًييييياع  العيييييدده كميييييا و يييييع الوعيييييَّ يييييين  بيييييل) (  وينيييييت الحيييييديث: "إار للشريييييدطاِا 

  واَخُت وِ راَكُت  لُدالِ َع اإلنَّاَا َي الَمععدِف (  َلال ينعب َِ َ٘ٛويعالر")
ًَييلردت   ييَلدت  يياللمِا و ًْ ييَلدت  ييالتوفدِ و ييدَن َظ ًَ و ييد َييررق األز ييريي  ييدَن يعنيير الفعييل 

الُمّضيييييعرِه َييييياألول ُيَّيييييَتعَمُل إلًيييييقح الشييييييِل و ييييياليِته والثييييياني ُيَّيييييَتعَمُل إلََّييييياد الشرييييييْيِل 
ًِييَل اأَلز ييٙٛوإًراِ ييِت) ييَلدُت اللرحييََّ وقديييَر : ِإذا (  ًَييد ُن ًَ ًَييال:  ريي  ييائًق: "الَمْعيييِلّدف المشيياِليّفه يُي

ًَيالً  َِدَليا ِإْل ًِدِت  ًَْلدًا: ِإذا َعلَت َذِلا َوظَنت تُرِيُد َظا َتشاليَُته ََِإذا ظردَت ظّنا تُل ِلدت  ًْ   َ اَليْيَتته ََتَنا َظ
ًٍَلدت َتْعيِلَدف")كتّنا تُرِيُد اإلًراَق  لت: ظًلدُتُت  ِاأْللِ إًقًله وَ  (  وانتشيلد َٚٛكَ ِلَا ًلردتت ُظ

ََََّيياْلَع ُنْعييِلدِت نَييارًا وََكيياَا َذلِييَا َ لَيير اللّييِت  لييت  ًييالل ام تعييالر: عَوَييين يَيْفَعييْل َذلِييَا ُ ييْدَوانًا َوظُْلًمييا 
 {  َٜٕيَِّدًرا﴾}الّنَّال: 

العيقة يين ركيالع َب  لير : يّما انُتعِمَل َي   ا المعنر يا ُظطِليضرٌب ين العبادةثاندًا:  
دليا يًيالل ا ين َيارٍس: "العريَقُة ِ يَي الرتِيي َجياَل ِ َليا الشريْرُع ِييَن ونجالٍد  َّائر  روطلا وظركانلا ه َو

ييُدوِد العرييَقِة") ًُ ه وتَّييمدتت  لييا ييين  يياب و ييي يييتخالذٌة ييين الييّد ال(  ٛٛالريُكييالِع َوالَّيييُجالِد َوَنييائِِر 
ألار الييدي اَل  ييال جيياٌل يييَن العرييقِةه ًَييد ذََكييَر ا ييُن األثدييِر َظار "العرييَقة  تَّييمدف الُكييٍل  انييَّ الُجييْاِل 

َِي اللرغيف اليدي اُله ََُّيَمّدْت  ِيبَيْعِض ظْجَاائِليا") ُللا  ًْ ُفه وظ (  ٜٛوالعرَلاَلاته َوِ َي العبادُة الُموعاًل
ًَائًِما ََيْلُدَعٍل")  (: "إذا ُدِ َي ظًدُكَّ إلر َطَعاٍ  ََيْلُدِجْبه ََِإاْ وينت  الُلُت ) (ه َظي "ََيْلَدْدُع ٜٓكاا 

 (  وينت ظيضاً  الل اأْلَْ َشر ين البَّدط:َٜٔلُت  اْلبَيرََكِف َواْلَوْدِر")
ًُالُل  ِْنِتي َوَ ْد  َيررْ ُت ُيْرَتِحًق   ًَاَب َواْلاَلَجَعا  تَي  يَا َرِب َجٍنْب ظَِ ي اأْلَْو
ًَلرْدِت ََاْقتَ    (ٕٜيَياْلًيا ََِإار ِلَجْنِب اْلَمْرِل ُيْضَطَجعا) ِمِضيَ َلْدِا ِيْثُل الرِ ي 

 ظي يثل ال ي د الِت لي ين الودِر 
ًَيَلالاُت   ُِ يفلالُ  العقة ين واًٍد آلخَر  حَّْب الُمعٍلي والُمعلرر  لديته ع " َيوتِل

 ًُ ًََلالاُت اِم  لر ظنبدائت والعيالحدن يين خلًيت:  َّيُن الرنالل للمَّلمدن: ُد اؤ  للَّ وذكر َّ  و
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يقة  ًَيقُة النياِس  لير الَمدٍيِت: اليدي ال  ًو ًَُّين ذكير  لليَّ  و ديل: َيغفرتُيت لليَّ  و ثَنائت  لدلَّ و
 (  ٖٜالمقئكِف: ا نِتغفاُر")

َِيي   و د نًل األز ريي َظار ظًيل العيقة  يال اللياو ه َليال يًيالل: " َياَل الّاجياج: األًيُل 
ًَِلَي واًطَ  ًَال:  د   (  َٜٗلر: ِإذا لا ")العرَقة الّلاوُ ه يُي

َِييي   ييُللا  ظييا ا ييُن نييقٍ  ًَييد  ييدر َظار ظًييل العييقة  يال التعظييدَُّه َييروى  ييائًق: "ِ دييَل: ظًَ
يييييَقًة  لميييييا َدليييييا يييييين َتعظيييييدَِّ اليييييررٍب تَيَعييييياَلر  ًَ يييييُف  ًَ الليغَيييييِف التيرْعِظيييييدَُّه وُنيييييٍمدت العيييييقُة اْلَمْوُعال

ًَديٍس")  ( َٜ٘وتَي
ع الّعق َي الَّجالد)و دل ِإار ظًللا يتخالٌذ ين    ََعرَل ا ُن نددَة اختقَع َٜٙر (  و د 

العلماِل َدِته و لر َظي ُ ْضاٍل يُطَلُبه ًَال: "العرق: َوَنُط الظرلِر ين اإِلنَّاا وين كيٍل ذي ظر يٍعه 
َنِبه و ديل  يال ييا  ين  و دل  ال يا اْنحيَدر يين الياَلرَِكْدِنه و ديل  يي الُفْرَجيُف التيي  يدن الجياِ َرِة والي ر
ِِ والتاِل") ًْقٌل  اأُلوَلر يمرا ُجمَع ين الم كرر  األل ًََلالاٌت وظ (  ٜٚيَمدِن ال رَنب وِ ماِلت والجمُع 

  وانتشلد لت ا ُن دريٍد  ًالل الشا ِر:
ًَق   َِي   (ٜٛكتّا ِننانت ُخرطالُ  َنَِّْر)  تركُت الرييَح يبُرق 

ًّييٍد  ذكييُرُ ه  يييال ه َلييال يييتالُمَعييٍلي  ليير الفييرس الَّييا بَوُظطِلييَب   خالٌذ ييين الّعييقه الُمت
األز ريي: "َظّيا الُمعٍلي الرِ ي يَلي الَّا َب ََيُلاَل يتخالٌذ ين الّعَلاَلْين َ  يَحاَلفه و ميا يكَتِنفيا َذنيب 

َََكتَنرُت يَْتِتي ورظُنُت َيَع َذِلا اْلَمَكاا")  دة إذا  َييُرَب و (  ويّما انُتعِمَل ين الّعيق ظيضياً ٜٜاْلفرسه 
ًَيق ا")األُنثر وانفرج ًق ا (  ٓٓٔه وذلا يا ظورد  الولدل  ًاللت: "كلي ظنَثر إذا َوَلَدت انفَرَج 

 وانتشلَد َلُت  ًالِل الّشاِ ِر ين الالاَِر:
دَن  اَيتْ   ًِ ًََق َجِلدَاٍة  باُب الماِل يَيترِبُع الَحبا ا)كتار  ًِٔٓٔ ) 

لَ  ًْ ًَيَق ا و درد ا األز ريي  النا ِفه ًَال: "َظ َِيي  ََِليَي ُيْعيلَدٌف: ِإذا َو يع ولَيُد ا  ِت النا يُف 
ييَلِت الفييرسه إذا ٕٓٔو َيييُرَب نَتاُجلييا") ًْ (  َظيرييا الجييال ريي ًَييد  درييد ا  ييتُنثر الفييرسه َلييال يًييالل: "َظ

ًََلالا اه وذلا إذا  َيُرَب نتاجلا")   ( ٖٓٔانترخر 
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َ  ِذْكيُرُ  ييَن ا نيتعما ِت َي  ًَيدر ي  ي ِ  الميادرِة ظَنرليا تَيْرِجيُع ِإلير ثقثيِف يعياٍا َونَيْلَحُ  ِيّما تَي
ييالٍل ِ يييَ  )النّييار ويييا َييي يعنا ييا ييين الُحمرييره وضييرٌب ييين العبييادةه والعرييق:  ضيياٌل َييي ُيييَؤخرر  ظًُ

َلدِن   الِجََِّّْ(ه   كما َظْرَجعلا ا ُن َاِرٍس ِإلر َيعنَيدَيْدِن ظًَ
ييالِل )النييار ويييا َييي يعنا ييا ييين  ورُ رمييا ظيكننييا ظْا َنجمييَع  ييدَن  يي ِ  المعيياني  الثقثييِف األًُ

الُحمرره وضرٌب ين العبادةه والعرق:  ضاٌل َي ُييَؤخرر الِجَّْيَِّ( يين وجليدن: األول: ِإار الُمّعيٍلي 
(  ٘ٓٔ(  وكما َيَّترخي َويَلدُن الُعضاُل َيي ُييَؤخرِر الِجَّْيَِّ)ٗٓٔيلدُن َوَيوشُع يثلما تُيَلٍدُن النراُر الُعالَد)

ي: ِإار ال ي   يُيَؤٍدي العقة ندكالا يآُلُت إلير النياِره َالعق يف  يدن ا ثنيدن نيبٌب وُيََّيبرٌبه والثان
 َظي )طريٌب ونتدجٌف(  

 :المعنر الَّدا ي
(  ال: "إذا ُدِ َي ظًيدُكَّ إلير َطَعياٍ  روى الّتري ييه  ال: " ن ظ ي ُ َريْيَرَة  ن النرِبٍي ) 

ًَائِ   معنياُ  العياٍ ه وليَّ  ََّريَر التريي يي العيقَة  اليدي الِ (  و يد ًٙٓٔما ََيْلُدَعيٍل")ََيْلُدِجْبه ََِإْا كاا 
يُيَفٍعييييْل َييييي الييييد ال لميييين يكييييالا وييييياذا يتضييييمرُن ييييين الَمَحيييياِوِره َلييييال يًييييالُل: "ََيْلُدَعييييٍل يَيْعنِييييي 

لًاضي  داٌض وظ يال (  وواََب الّتري ير َي َتفَّدرِِ  الم كالِر َجما ٌف ين العلمال ينلَّ اٚٓٔالديَ اَل")
 (  ٛٓٔالفتح  ر اُا الّدين الَوالارزيّي)

ََعرَل َي الَمًعالِد يَن الدي اِله ََي ََكَر ظ يال  كيِر األنبيارّي َظار   والًََُّّ اآلَخُر ين العلماِل 
 (  ٜٓٔه ًَال: "ََيْلَدْدُع َلُلَّْ  ِالبَيرََكِف")الدي اُل  البركفِ المًعالَد ين الدي اِل  ال 

ََعرييَل الَمًعييالَد  الييدي اِل ظَيضييًاه ولكنرييت َظضيياع ًلًييًف ُظخييرى لحلًييف َظّيييا ا ييُن نييق  ٍ  ًَييد 
 (  ٓٔٔه ًَال: "َيْدُ ال َلُت  ِاْلبرَكِف َواْلَوْدِر")الودراألنباري و ي 
ًَييررَح  َّييٌَّ ييين العلميياِل  ييَتار المًعييالَد يييَن   الييدي اِل  البركييِف والودييِر  ييال للُمضييدِ ثُييَّر 

ي ذلا يًاللوظ لت ") ه َو ِِ   ( ٔٔٔالاريوشريي: "ََيْلَدْدُع  ِاْلبرَكِف َواْلَوْدِر للُمِضد
   ُِ و عد انتعراضينا لتفَّيدراِت الُعَلمياِل اليالاردِة َيي المعنير الَّّيدا ّي نيرى  تَنرليا   َتوتلي

التييي  كثدييراً  يين ا نييتعما ِت الييالاردِة َييي المعنيير الليغَييالّي  ولييال ظَنرنييا ظَنعمنييا النرظَييَر َييي الترفَّييدراتِ 
ًٍَدُ  لرظينا  تنرُت   َتعاُرَض  دنلا وِإْا  ي اختلفْت   ٍَََُّر  لا الحديُث الُمتَي
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َََّرَر العقَة الالاردَة َي الحيديِث  اليدي اِل يين َقديِر َتفعيدٍله ثُيَّر   ََتورُل َتفَّدٍر ُ اَل ال ي 
ٍَََُّرت العقةُ   الودِره َوَظخدراً كاَا   ا الدي اُل  الودِر  ٍَََُّرت العقُة  تَنرلا د اٌل  البركِفه َو عَد ا 

ِِ ال ي  ال ًاًُب الطّعاِ  وظ ِلِت    والبركِف  ال كائٌن للُمضد
و  ا الترَّلَُّل َي المعاني  ال َينطًٌي يًَبُلُت العًيُله َالعيائَُّ ظوً  يًيالُ   اليدي اِله و ميا  

ًَُص  َظار الظرْرَع َظْرَع َطعاٍ  َوَجَب  لدِت َظْا َيد الَ   البركِف للطّعاِ   لدشبَع الَمدُ اٍليَنه َوظَيضاً لِيئّق يَيينيْ
ًِييلره َييِإذا  ييبَع المييد اليوَا ًيياَر  مييَل خدييٍر  وا ييدضر وجييُت الييّدا ي للييَّه َييي  ِِ و  َي طعيياُ  الُمضييد

ي اآلِخَرِة َظياَ  اِم َتعالر  ندا َظياَيلَّه َو   الدي
 

َرة( -٘  ياّدة: َ تَيَر )َ ِتديْ
 :اللغاليالمعنر 

يل   يَلْدِن  ميا )األًَ ذََكَر ا ُن َاِرٍس َظار يياّدَة َ تَييَر تيتتي َيي الليغيف العر دّيِف  لير َيعنَيدَييْدِن ظًَ
والٍنعابه والترفريق(ه ًَياَل: " تير: العيدن والتّيال واليّرال ظًيٌل ًيحدٌح ييدلي  لير َيعنَيدَييْدِن ظًيد ما 

  ُر ُكلر يعنر يع انِتعما تِِت ِ َشْيٍل ين الترفعدِل (  َونن كُ ٕٔٔاألًل والنعاب واآلخر الترفريُق")
ه المَّا الويالص: و د انتعمل َي   ا المعنر يا ُظطِلَب  لر األًُل والٍنعابُ ظوً :  

ًِْطَعيُف يين الِمَّْيِا الوياِلِص  يَرُة ال َكتنما  ال ظًيٌل للِمَّْيِا الَموليالِط  ًًيًاه  يال الّا ديديي: "الِعتيْ
 ( َٖٔٔيولالٍط  َشْيٍل ،َخَر") َظي نْفَِِّت قدرِ 
(  وانيُتعِمَل ٗٔٔه يًالُل األز ريي: "الِعْترة الٍريًُف الَعْ  ف")الّريًف الَعْ  فِ َوُظطِلَب ظَيضًا  لر  
ِة َلمعانِلالُدطَلَب  لر  فلا المكاا ال ي تويرج ينيت الٍريًيُف الطردبيُفه نًاوِة األنناِا وِ در ه وذلا  اًل

ين  اب تَّمدف الشرْيِل  انَِّ َيكانِِته  ياَل الولديُل: "و تيرة الثغير إذا ر يت َانتًلت التَّمدف إلدته 
  ( ٘ٔٔقروب األنناا ونًدت وجرى  لدلا المال َتلا العترةه ويًال: إار ثغَر ا ل و ظ رة و ترة")

ه  يال َخشبِف الِمَّحاةِ  ظّيا الطررُع الثّاني ين المعنر األول و ال الٍنعابه َانُتعِمَل َي 
َينظييالٍر: "ِ تييرُة المَّييحاِة ِنعييا ُلاه و دييل:  ييي الوشييبُف الُمعَترضييُف َدييت يَعتمييد  لدلييا الحيياَُر  ا يينُ 

 (  ِٙٔٔ رِْجِلِته و دل: ِ ترتلا خشبتلا التي ُتََّّمر يُد الِمَّحاِة")
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َُقٍا  لر   ه وك لا ُنٍمَي  العترة يكانف الررُجِل َوَينِعِبتِ َوِيَن ا نتعما ِت  الللَّ: ِ ترُة 
ه ِيييْن َولَييِدِ  َوَولَييِد َولَييِدِ  َو َنِييي َ ٍمييِت   اَلًييفلَّ ظًييٌل لَييُته و لييَّ ينتعييُب ويكييالُا لَييُت  ييرٌع ْ رِ َيياُؤ ُ ظَ 

ويكانٌف  و  ا التتويل َي ا تًاق الِعتيرِة  يد نَّيَبُت ا يُن َياِرٍس للولديل  ويقع قدير  الي ين َ يديوُ  
 ( كما ندتتي  عد  لدل  ٚٔٔين التيرَفريِق)
ن كُر خقَع العلمال َدمن يُيَعدي  ترة الررُجِله ًَد نًل األز رييه  ائق: "الِعْترة  وللفائدةِ   

ًُيييْلبت ًِبيييُت يييين     و يييال ا يييُن الُمَظفريييِر ِ ْتيييرة الرجيييل ظ ر ييياؤ  يييين َوليييِد َ ّميييت  وليييد الرجيييل وُذرّيتيييت وَ 
ن ظ ي  كير )رضيي ( ظيضًا  واًتجيالا لأل عدين  حديٍث ُروي  ٜٔٔ(  و دل: "األ عدوا")ِٛٔٔدنْدا")

" يال ا يُن  الير ط(  والعتيرة ٕٓٔ( التيي تفًريَتت  نيت")اُم  نُت( ظَنرُت  ال: "نحن ِ ترُة رنالِل اِم )
َِ َيي  تيرة النبيي)ٕٔٔالٍَّكدِت: الِعْترة يثل الَرْ ط") (ه ًَيال  يدٌد يينلَّ  يتا: "ِ ْتيرة (  واخُتِلي

 (  ٕٕٔ( ولد َاطمف الَبُتالِل")النبي )
وييييينلَّ ييييين  ييييال:  ييييَّ " بييييد المطلييييب وَولييييد   ييييال: وِييييين ظيثيييياللَّ: " ييييادت لِعْتر ييييا 

ٍرَييييْت  ليييدلَّ ٕٗٔ( ولِعْكر يييا  ظي ظًيييللا")َٖٕٔلميييدس") ًُ (  ويييينلَّ يييين َ يييدر َّ ظ يييل  دتِيييِت الييي ين 
ّرَييت العد فه و ال يا رَجرَحُت األز رييه ًَال: "و دل ِ ْترة النبي ) ًُ ( ظ ل  دتت و َّ ،لت الي ين 

العرَد ف المفروضف و َّ ذوو الًر ر ال ين للَّ ُخْمُس الُوُمِس الم كالِر َي نالرة األنفاله   لدلَّ
 ( ٕ٘ٔ ال األز ريي: و  ا الًالل  ندي ظ ر ُلا وام ظ لَّ")

الالَْديِت : َوِيّما انُتعِمَل َيي  ي ا المعنير ييا ُظطِليَب  لير الترفريقُ ثاندًا:   ًَ  يجٍر ًيغدٍر تنبيُت 
ييياُل لَيييُت: اْلَمْرزَْنُجيييالُش   َييياَل: َوُ ييياَل َ  يَيْنبُيييُت ِإ ر ُ يييَجدراٌت ًيييغدراتٌ  ًَ ه َليييي يتفر يييف يييين ًالليييت "يُي

(ه َوذََكَر تفعدَلُت ا ُن نددةه ًَاَل: "و دل: العترة  ًليٌفه و يي  يجرة ًيغدرة َيي جير  ُٕٙٔيتَيَفٍر ًا")
َ  اكف كثدرة اللربِن وَينبُتلا نجد وتلايف و ي قبدرال َطحال الالرق   كتار ور لا اليدررا َُّ تَنبيُت العَر

يُر:  يغاٌر ظًيغُر يين ِجيراِل الًطيِن تُيؤَْكيُل ِجراُؤ يا ييا داييت َقضريًف   يال ظ يال ًندفيف: الِعتيْ ًِ َدليا ِجيراٌل 
 جر ًغار لت جرال نحال جرال الوشواش و ال الَمْرزَْنجالش  ال: و ال ظ را ٌي ين ر دعف: العترة: 

 (  ٕٚٔوورق ظخضر ُيَدورٌر كالرق الّتنال ")ذرا اً ذات ظقعاا كثدرة   جدرة ترتفع
ين ًالليت كميا تفر يت   ترُة الررُجِل و َّ ظ ر اُؤُ   لتَيَفريِق َنََِّبِلَّْ ثَّر ُظِخَ  ين   ا المعنر  

ًَيٍدِ  َيي ا يتًاق العتيرة  َِ رظي الولدل الُمتَي اَلالَْدِته و ال الّرظي الثاني ال ي خال ًَ جرال الشجِر ين 



 

  (ٖٕٔٓتشرين الثاني )   (ٔٔالعدد )   (ٕٓالمجلد )  
 

ٕٙٚ 

 اإلنسانية علوملل تكريت جامعة جملة

 

ْنََّاِا ِيْن َ َ ا  أِلَنيرُلَّْ َظْ رِ َاُؤُ  ُيتَيَفٍرِ يي ين األًله وال ي نًلَ  َرِة اإْلِ ُت ا ُن َاِرٍسه ًَال: "َوِ َداُس ِ تيْ
َِي اْلِعْتِر:ٕٛٔاأْلَْنََّاِبه َ َ ا ِيْن ظَ ِدِت َوَ َ ا ِيْن َنَِّْلِت َكاَلَلِدِ   َوظَْنَشَد)  ( ين الطاليل 

رُ    َّْ َََما ُكْنُت َظْخَشر َظْا ُظِ دََّ ِخَقََيلُ    ِلَِّترِف ظَ ْيَداٍت َكَما يَيْنُبُت اْلِعتيْ
َرِة") َِي ِ َداِس اْلِعتيْ   ( ََٜٕٔيَلَ ا َيُدلي َ َلر التيرَفريِقه َوُ اَل َوْجٌت َجِمدٌل 

لشاة ُت َ ُح َي الجا لدف لشلر رجب تَيَدميناً وتبريكًاه  ند العنَّه َدتفرق َوانُتعِمَل ظَيضًا  
"العتديرة  ياة  :لا ظ بلت الشجر العغدر ين ًالالدت ًغار    ال الولديله َكتنر ديلا  لر األرضِ 

ُت َ ُح وُيَعبي دُيلا  لر رظس العنَّ  والعاتر ال ي يعتر  اة يفعلالنت َي الجا لدف و ي المعتالرةه 
 (: ٖٓٔ ال)

   َََورر ًريعاً يثَل  اترِة النيَّْاِ                            
(  َظّيييا ا ييُن دريييٍده ًَييال:  تنلييا  ييد  ٖٔٔ   وجمُعييُت  تييائُر و تدييراٌت") ظراَد الّشيياة الَمعتييالرةَ 

كانيت َيي الجا لدييف وانيتمرت إلير ًييدر اإلنيق ه وييين ذلِيَا الحيديث الّشييريِ: "ِإار َ لَير ُكييٍل 
َِيييييي ُكيييييٍل َ ييييياٍ  َظْضيييييَحاًة َوَ ِتديييييَرًة") ا (  ثُيييييَّر ُنَِّيييييَخ ذلييييئَٕٖظْ يييييِل  َيْديييييٍت َظْو َ لَييييير ُكيييييٍل َظْ يييييِل  َيْديييييٍت 

 (  ٖٖٔ األضاًي)
ه و ييد  َيييدرَن التتويييَل َدييت ا ييُن ا تييااز الييرييِح واضييطراِ تِ َوِيّمييا انييُتعِمَل ظَيضيياً ِإطق ُييُت  ليير  

ِل  َيياْلُلُلَّْ: َ تَييَر اليريْيُح ََيُلياَل يَيْعتِيُر َ ْتيراً َوَ تَيَرانيًاه ِإَذا اْضيَطَرَب َوتَيي ًْ َرظرَد َاِرٍسه ًَاَل: "َوِيْن َ َ ا اأْلَ
  (:َٖٗٔااٍز   َاَل)َِي اْ تِ 

  وَُكلي َخٍطيٍّ ِإَذا ُ ار َ تَيرْ                           
 (  َٖ٘ٔوِإنرَما  ُيْلَنا ِإنرُت ِيَن اْلَباِب أِلَنرُت ِإَذا ُ ار ُخٍدَل ظَنرُت تَيتَيَفررُق َظْجَااُؤُ   َوَ َ ا ُيَشاَ ٌد")

ُة والَوِيّمييا انييُتعِمَل َييي  يي ا المعنيير   ًُييالر ُة َييي الحييربال ه نًييل الّا دييديي  ييائًق: " َيياَل ٍشييدر
ًَيْبر وُخُشي ًُالرتِلاه وكانالا ُظولِيَي  اَلارََة ُنٍمَدْت  ل ا  ل َِي الَحْرِبه َو َيُنال ِ تيْ ُة  اَلرَُة الٍشدر النَف الُمبَيٍرُد: الَعتيْ

ًَاُل تَيبَيْغَدَد")َِي الَحْرب  وتَيْعَتالَر الررُجُل: َتَشبرَت  لَّه َظو انْيَتَََّب ِإلَْدِلَّه كَ   (  َٖٙٔما يُي
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  ألنرُت  ال ال ي كاا نبباً ظنانّداً َي ا يتداد الحيرِبه الشيجاِع ين الٍرجالِ َوُظطِلَب  لر  
المعتير يين الٍرَجيال الغليد  (  وينيت ُظخي ت تَّيمدف "ٖٚٔيًالل األز ريي: "الَعّتار: الررُجيُل الشييجاُع")

ِة يا يُيَؤٍ ُلُت أَلْا ُيعِبَح ُ جا ًا (  كتنرُت لّما اكٖٛٔ")اْلكثدر اللرْحَّ ًُالر   تنَا لحماً ًاَر  ندُ  ين ال
(ه و ق ُتُت ٜٖٔ)الفرِس الًالٍي  لر الَّّدرِ َوِيَن ا نتعما ِت ِإطق ُيُلَّ   ا المعنر  لر   

  الحرب ظنت نبٌب َظناٌس ثاٍا    تداد الحرِب  
شِ َويّميييييييا انيييييييُتعِمَل ييييييييا ُظطِليييييييَب  لييييييير   ه واليييييييالادي الوشييييييين التر يييييييف المكييييييياا الُميييييييالًِ
ِة ييا ُيق دليا الي ي يَيدُخُل ٓٗٔ)والمَّلا (  و ق ُتُت  ما  بلت ظار ال ي يدخل َدت ُيقِ ي ين الٍشيدر

الَحييْرَبه وتتويييٌل ،َخييَر َييي اًتميياِل ظنرييُت ُيجعييل الَّييبب الثالييث َييي ا ييتداد الحييربه  عييد  ييجا ف 
 الرجل و الة الفرس 

ًَيدرَ  ذِ   ْكيُرُ  ييَن ا نيتعما ِت َيي  ي ِ  الميادرِة ظَنرليا تَيْرِجيُع ِإلير ثقثيِف يعياٍا َونَيْلَحُ  يّما تَي
الٍل ِ َي )األًيل والنعيابه والًيالة والشيدةه والتفيرق(ه   كميا َظْرَجعليا ا يُن َياِرٍس ِإلير َيْعندَييْدِن  ظًُ

َلدِن   ظًَ
يالل المتًدييف )ا  ألًيل والنعيابه كما يُمِكُن َظْا ُيجَميَع  يدَن  ي   المعياني الثقثيف األًُ

والًيالة والشييدةه والتفيرق( ييين قديير َتضيادٍّه َاألًييُل يكيالا ظوً ه ثُييَّر إذا رُِجييَع إلير األًييِل وا ُتِمييَد 
ِة يا  ِة والٍشدر ًُالر اً   اا األًله ثَّر إذا َتكررَر ذلا يراٍت ظًبَح لديِت ين ال  لدِت ًار لت نعا اً و َر

وتاداد ًتر يكالا لت ين األتبياع واألنعيار ييا يتعيدى يكانيت إلير يُمدٍيُاُ ه وتَّتمري تلا الًالة تكثر 
  ين ًالالدت وين يحدط ِ ِت 

 : المعنر الَّدا ي
(: "َ  ََييييييَرَع و  روى الّتريييييي يي  يييييال: " ييييين ظ يييييي ُ َريْييييييَرَة  يييييال:  يييييال رنيييييالل اللريييييِت) 
تُيي َ ُح َييي رجييٍب      دحييفٍ (  ولًييد ََّيير الّترييي يي العتدييرة الييالاردة َييي الحييديث ظ ييق  َٔٗٔ ِتدييَرَة")

ه ًَال: "اْلَعِتدَرُة َذ ِدَحٌف َكانالا َيْ َ ُحالنَيَلا َيي رََجيٍب يُيَعٍظُميالَا َ يْلَر رََجيٍب  أِلَنريُت َظورُل َ يْلٍر تعظدمًا َلتُ 
 ( ٕٗٔين َظْ ُلِر اْلُحُرِ ")



 

  (ٖٕٔٓتشرين الثاني )   (ٔٔالعدد )   (ٕٓالمجلد )  
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ُِ كثديراً  ين تفَّيدِر ا  لّتريي ٍيه وتفَّدر ا  ند ا يِن نيقٍ  والَحْر ِيٍي والاريوشيرٍي   يوتلي
ًَيررُب  ليا ظ يُل َا ُن نقٍ  يًالُل: "وظّيا  العتدرة َإنرلا الررَجِبدُف  و ي ذ دحف كانت تي  ح َيي رجيب يَت

 (  ٖٗٔ")الجا لدف
َََّريَر ا    تنّليا تكيالُا نُي راً يَنيُ رُُ  الرجيُل َيي الجا لديف  ين  يدائِت و يي ظّيا ا ُن  تدبيف ًَيد 

ه ًَاَل: "كاا الرجل ين العرب يَنُ ُر نُ راً  لر  ائِت إذا ًف إلر َ ْلِر رََجبٍ التي ُتََّّمر الررَجِبّدُف ُنَّْبَ 
 لغييت يئييًف ظا يَييي َ َح  يين ُكيييٍل  شييٍر ينليييا  يياًة َيييي رجييب َكانيييت ُتََّييّمر تليييَا الييّ  ائُح الررَجِبدريييُف 

  ( ٗٗٔوالَعتاتُر")
الحيب: " تديرة :  ه  يال  يمسوينلَّ ين َخعرَعلا  األييا  العشير اأُلَوِل يين  يلِر رََجيبٍ 

 فيتح العيدن الململيف وكَّير الفال دييف ونيكالا التحتديف  عيد ا راله و ييي ذ دحيٌف كيانالا يَي  حالنَلا َييي 
 ( ٘ٗٔالعشر األول ين رجٍب َوُيََّميالنَلا الررَجِبدرُف")

: " يين ا يين ويينلَّ ييين َخعرَعييلا  األييياِ  الَعْشييِر األخدييرِة يين  ييلِر رََجييبٍ   ه يًييالل الَحْر ِيييي
(  وظنلَّ كانالا يطلبالا  ركيف ٙٗٔالشعبير  ن العتدرةه  ال: َي  شٍر يبًدَن ين رجب")  الا نتلت
زيييادة أليييالاللَّه و ييال يييا نًلَييُت الحر يييي ظَيضييًاه ًَيياَل: "العتدييرة َييي رجييب كييانالا يَمََّييُحالَا  األًيينا 

 ( ٚٗٔظًناَيلَّ ين ديائلا  يطلبالا ثراَل ظيالاللَّ يعنر كثرَة َظيالاللَّ")
ييْدِر اإلنييقِ  ثُييَّر ُنَِّييَوْت  ًًيياً انييتمرت ًوظنرلييا   ًَ ه وذلييا يييا ذكييَرُ  ا ييُن نييقٍ ه تّيير 

ًَاَل: "ظّيا العتدرة َإنلا الررَجِبدرُفه و ي ذ دحف كانت ُت َ ُح َي رجب يَتًررُب  لا ظ ُل الجا لدفه ثيَّ 
جييال اإلنييق  َكيياا  ليير ذلييا ًتيير نَّييخ  عييده  ييال ظ ييال  بدييد: وينييت الحييديث  يين النبييي  لدييت 

( َدما ٜٗٔ(   ال: والحديُث األوُل)ٛٗٔق : "إار  لر ُكٍل ُيَّلٍَّ َي ُكٍل  اٍ  ظضحاٌة و تدرٌة")الَّ
 (  ٓ٘ٔنرى نانٌخ لل ا")

 َيْدَد ظار العتدرَة التيي كانيت تُي َ ُح َيي الجا لديف لدَّيت  يي التيي كانيت تُي َ ُح َيي ًيدر  
ليا َيالَق رظِس العريَنَِّه َيي ًيدن كانيت   ولل ا كاا ُيَعيبي ديُ َاأُلولر كانت ُت َ ُح للعنَّاإلنق ه 

ه ًَييد َظورد الَوطييا ٍيه  ييائًق: "العتدييرة الثاندييف التييي تُيي َ ُح َييي ًييدر اإلنييق  كانييت تيي  ح م تعييالر
تفَّدر ا َي الحديث ظنلا  اٌة ُت َ ُح َي رَجب و  ا  ال الشيل ال ي ُيشِبُت يعنر الحديث ويلدُب 
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انيت تعتر يا الجا لديف َليي ال  دحيف التيي كانيت تي  ح لألًينا ه  حكَّ الٍديِنه وظيا العتديرة التيي ك
 ( َٔ٘ٔدعب ديلا  لر رظنِت")

و عييد انتعراضيينا تفَّييدراِت الُعلميياِل الييالاردِة َييي المعنيير الَّييدا ّي نييرى  تَنرلييا   توتلييِ   
فَّييدرات التييي كثدييراً  يين ا نييتعما ِت الييالاردِة َييي المعنيير الليغَييالّي  ولييال ظَنرنييا ظَنعمنييا النرظَييَر َييي الت

ًٍَدُ  لرظينا  تنرت   َتعارَض  دنلا وِإْا  ي اختلفْت   ٍَََُّر  لا الحديُث الُمتَي
الجا لدف َي  ح للعرَنَِّ تَيبَيريكًا َوتَيَدميناً  ِيِت  زييادًة أليالاليت وثرواتيت  ثُيَّر  َتوً  كاَا الررُجُل َي 

 يدداً يعدنيًا  ثُيَّر  -ييثق - ياٌة واًيدٌة إذا  لغيت  ظًبحْت نُْ رًا يَنُ رُُ  الررُجُل  ن كيل  شيرة  يدا ٍ 
لّمييا جيياَل اإلنييقُ  انتفيير الشييرُاه َرجييع العيياتر يعتيير  تدرتَييُت م تعييالر  تَيَدمينيياً َوتَيبَيريكيياً  ليي ا الشرييلِر 

ًٍَدِ )  ( ٕ٘ٔالُمباَرِاه  لِر رجٍب الحراِ ه ثَّر ُنََِّوْت  حديث التري ٍي الُمتَي
 

 اخَلاِتَمُة
لنا ِإلدلا َي  حثنا َدما يتتي:  يمكنُ   تلودُص النرتائَ التي ًو

َظوً : كانيييت طبدعيييُف تفَّيييدِر الّتريييي ٍي لألَلفييياِظ  لييير ِ َّيييَمْدِنه َميييررًة ُيًَتِضيييباً ُييييالِجاًاه َوَييييررًة  يييارًِاً 
 ُيَفٍعًق  

َِ َيي رنيَّ الحيرع ًَََِّيٌَّ يين  ثانّدًا: ورد ج ر الماّدة الليغاليّيف )ًيلال( نا عيًاه و يد اخُتِلي اأَلخديره 
ِِ الًائميفه َوِ َّيٌَّ يينلَّ رنيمُت  الديال الململيفه َوِ َّيٌَّ يينلَّ رنييمُت  الُمعجمدٍيدن رنيَمُت  ياألل

  الالاِوه َوِ ٌََّّ ينلَّ رنمُت  الداِل  
يييدٍله ولكييين  نيييد انيييتعراض  ثالثيييًا:  عيييض األَلفييياظ التيييي َظرجعليييا ا يييُن َييياِرٍس ِإلييير يعنييير واًيييٍد ظًَ

دٍل  ا نتعما ِت للمادّ   ِة تَيبَيدرَن  ِتَنرلا ترِجُع ِإلر َظكثر ين يعنر ظًَ
ًَِلدييٌفه ًَييد كيياَا آلراِل الفًليياِل نعييدٌب َييي  ديياِا َوتالجدييِت  را عييًا:  مييا َظار  عييَض األَلفيياِظ َدلييا د لييٌف 

  عِض األَلفاِظ 
ًُيييُل  َََّريييَرت األَلفييياظ كانيييْت تَينيْ اِت الَحيييديِث التيييي   ييين كتيييب قرييييب خايَّيييًا: َقالِيييُب ُكتُيييِب ُ يييرًو

 الحديثه ِإّيا  ِإًالٍف َظو  غدِر ِإًالٍف  
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 هوامش البحث: 

_____________________ 
   ٜٚ لَّ الد لفه ظًمد يوتار  مر: ( ٔ
مد  اوز: ( ٕ ييييالل تراثييييييدف َيييي نظريف الحًالل الد لدفه د  ظًَ   ٜٔ -ٚٔيُيْنَظر: ظًُ
 يادة: ظرب  ٜٛ/ ٔيًايدس اللغف: ( ٖ
 يادة: ظرب  ٗٛٔ/ ٘ٔتل يب اللغف: ( ٗ
 يادة: ظرب  ٜٕٛ/ ٛالعدنه الولدل: ( ٘
ه ٕٓ٘ٔ يير َّ:  ٕٚ/ ٖه يَّييند ظ ييي داود الطدالَّييي: ٕٛٚ يير َّ:  ٜٜ/ ٕنيينن الترييي ي: ( ٙ

 ر َّ:  ٕٙ٘/ ٔه يَّند الحمددي: ٔٗٗٚ ر َّ:  ٜٓٔ/ ٗيعنِ  بد الرزاق العنعاني: 
/ ٕاليييت: ه يَّييند إنييحاق  يين را ٕٜٖٜ يير َّ:  ٖٗٔ/ ٕه يعيينِ ا يين ظ ييي  ييدبف: ٜٚٔ
 ٖٓ/ ٖه ًحدح البواري: ٖٕٓٔٗ ر َّ:  ٚ٘ٔ/ ٓٗه يَّند ظًمد: ٖٜٚ ر َّ:  ٖٙٛ
/ ٔه نيينن ا يين ياجييت: ( ٙٓٔٔ) - ٘ٙ يير َّ:  ٚٚٚ/ ٕه ًييحدح يَّييلَّ: ٕٜٚٔ يير َّ: 
  ٕٖٚٓ ر َّ:  ٖٖٓ/ ٖه الَّنن الكبرىه النَّائي: ٚٛٙٔ ر َّ:  ٖٛ٘

 يادة: ظرب  ٘ٛٔ/ ٘ٔتل يب اللغف: ( ٚ
ييادة: ظربه ويُنظَير: جمليرة اللغيفه  ٜٕٓ/ ٛ: ظربه ويُنَظر: العيدن: يادة ٚٛ/ ٔالعحاح: ( ٛ

 يادة: ظرب  ٕٓٓٔ/ ٕا ن دريد: 
  يادة: ظرب  ٜٗيُيْنَظر: يجمل اللغفه ا ن َاِرٍس: ( ٜ

 ٜٕٓ/ ٔيادة: ظربه ويُنَظر: لَّاا العربه ا ن ينظالر:  ٗٛٔ/ ٘ٔيُنَظر: تل يب اللغف: ( ٓٔ
 يادة: ظرب 

   ٔٛديالانت: ( ٔٔ
 يادة: ظرب   ٜٕٓ/ ٔنَظر: لَّاا العرب: يُ ( ٕٔ
 لَّ ظجد لت توريجًا  ( ٖٔ
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 يادة: ظرب  ٜٕٓ/ ٛالعدن: ( ٗٔ
 يادة: ظرب   ٘ٛٔ/ ٘ٔتل يب اللغف: ( ٘ٔ
 يادة: ظرب  ٜٕٛ/ ٛالعدن: ( ٙٔ
 يادة: ظرب   ٗٛٔ/ ٘ٔتل يب اللغف: ( ٚٔ
  ( ٖ)ين العفحف ( ٗ)نبب توريجت َي  ايش ( ٛٔ
 رب يادة: ظ ٖٜيجمل اللغف: ( ٜٔ
 يادة: ظرب  ٜٓ/ ٔيًايدس اللغف: ( ٕٓ
 يادة: ظرب  ٙٛ/ ٔالعحاح: ( ٕٔ
  ٘٘/ ٔالجدَّ: ( ٕٕ
ييييادة: ظربه  ٗٛٔ/ ٘ٔييييادة: ظربه ويُنظَييير: تلييي يب اللغيييف:  ٚٛ/ ٔيُنظَييير: العيييحاح: ( ٖٕ

 يادة: ظرب  ٜٔ/ ٔويُنَظر: يًايدس اللغف: 
 يادة: ظرب  ٜٔ/ ٔيُنَظر: يًايدس اللغف: ( ٕٗ
  ٜٜٕديالانت: ( ٕ٘
 يادة: ظرب  ٜٕٓ/ ٛالعدن: ( ٕٙ
 يادة: ظرب   ٕٕٔ/ ٔيُنَظر: لَّاا العرب: ( ٕٚ
يييادة: ظربه ويُنظَيير:  ٜٕٓ/ ٛيييادة: ظربه ويُنظَيير: العييدن:  ٕٜ -ٜٔ/ ٔيًييايدس اللغييف: ( ٕٛ

يييادة: ظربه  ٚٛ/ ٔيييادة: ظربه ويُنظَييُر: العييحاح:  ٘ٛٔ -ٗٛٔ/ ٘ٔتليي يب اللغييف: 
ة: ظربه ويُنظَيير: الًييايالس المحييدطه الفدروز، ييادي: ييياد ٕٕٔ/ ٔويُنظَيير: لَّيياا العييرب: 

معّي  وظَ ال زيٍد  ال راويف   ٛ٘  يادة: ظرب  ولَّ َظجدُ  َي كتب األًَ
  ( ٖ)ين العفحف ( ٗ)نبب توريجت َي  ايش ( ٜٕ
  ٜٜ/ ٕننن التري ي: ( ٖٓ
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   ٖٔٔ/ ٕيعالَّ الَّنن: ( ٖٔ
   ٕٙ/ ٔيشارق األَنالار  لر ًحاح اآلثار: ( ٕٖ
/ ٔه ويُنظَير: المعيباح المنديره الفدياليّي: ٖٚ/ ٔي قرييب الحيديثه الّايوشيرّي: الفيائب َي( ٖٖ

ٔٔ  
 يادة: جالر  ٖٜٗ/ ٔيًايدس اللغف: ( ٖٗ
 يادة: جالر  ٖ٘ٔ/ ٗلَّاا العرب: ( ٖ٘
 يادة: جالر  ٙٚٔ/  ٙيادة: جالره وينظر: العدن:  ٖٜٗ/ ٔيًايدس اللغف: ( ٖٙ)
ييادة: جيالره  ٙٚٔ/  ٙجالره وينظر: العيدن: يادة:  ٖٗ٘ - ٕٗ٘/  ٚالَمعَدُر نَفَُُّت: ( ٖٚ)

  يادة: جالر  ٖ٘ٔ/ ٗوينظر: لَّاا العرب: 
 يادة: جالر  ٕٓٔ/  ٔٔتل يب اللغف: ( ٖٛ
 يادة: جالر  ٖ٘ٔ/ ٗلَّاا العرب: ( ٜٖ
 يادة: جالر  ٕٔٔ/  ٔٔتل يب اللغف: ( ٓٗ
 ه  لف : "يا جارتي" ٖٕٙديالانُُت: ( ٔٗ)
 ٖٕ٘/ ٖه الَّنن العغدره البدلًي: ٕ٘ٙٔ -ٔ٘ٙٔ ر َّ:  ٖٔٔ/ ٖيَّند الشاَعي: ( ٕٗ)

ييييف الَّيييينن ٚٗٛٙٔ يييير َّ:  ٗٔٔ/ ٛه الَّيييينن الكبييييرىه البدلًييييي: ٜٖ٘ٓ يييير َّ:  ه يعَر
  ٕٙٔٓٔ ر َّ:  ٖٖٔ/ ٛواآلثاره البدلًي: 

 يادة: جالر   ٖ٘ٔ/ ٗلَّاا العرب: ( ٖٗ)
حاح العر دف: ( ٗٗ)  يادة: جالر  ٛٔٙ/ ٕالعحاح تاج اللغف ًو
 يييير َّ:  ٓٚٔ/ ٕه يَّييييند إنييييحاق  ييين را اليييييت: َّٕٜٚ:  ييير  ٓ٘ٔ/ ٕنييينن الترييييي ي: ( ٘ٗ)

   واللفُ  للّتري ٍي ٕٕٓٓ ر َّ:  ٚٗ/ ٖه ًحدح البواري: ٓٚٙ
  ٖٔٗ/ ٕيادة: جرره ويُنَظر: يعاني الًر،ا وإ را ُته الارجاج:  ٜٕ٘/ ٓٔتل يب اللغف: ( ٙٗ)
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 يادة: جالر   ٖٗ٘/ ٚالمحكَّ والمحدط األ ظَّ: ( ٚٗ)
 جالر  يادة: ٛٔٙ/ ٕالعحاح: ( ٛٗ)
 -٘٘ٔ/  ٗييياّدة: جييالره َوذََكييَرُ  ًيياًُب اللَّيياا:  ٛٔٙ/  ٕذََكييَرُ  ًيياًب العييحاح: ( ٜٗ)

 ياّدة: جرر  ٜٖ٘/ ٓٔياّدة: جالره َوذََكَرُ  ًاًُب التاج:  ٙ٘ٔ
 يادة: جالر  ٘٘ٔ/ ٔظناس البققف: ( ٓ٘)
 المعدر نفَُُّت ( ٔ٘)
 يادة: جرر  ٜٕ٘/ ٓٔتل يب اللغف: ( ٕ٘)
 يادة: جالر  ٖٚٔ/  ٔلايوشري: ظناس البققفه ا( ٖ٘)
ييِديُث َ اِئَشييَف ( ٕ)نييبب توريجييت َييي اللييايش ( ٗ٘) ًَ ييين العييفحف الَّييا ًفه و ييال ظ ييال ِ دََّيير 

ًَِحدٌح  ٌََّن  ًَ ِديٌث  ًَ 
ه ٗٙٔ/ ٔه َويُيْنَظر: يشارق األنالاره الًاضي  داض: ٕٛٗ/ ٔينظر: الفائبه الايوشري: ( ٘٘

  ٖٖٔ/  ٔثدر:َويُيْنَظر: النلايف َي قريب األثره ا ن األ
   ٛ٘ٔ/ ٖننن التري ي:( ٙ٘)
   ٖٕٗ / ٖتحفف األًالذي: ( ٚ٘)

 يادة: ركا  ٖٖٗ/ ٕيًايدس اللغف: ( ٛ٘
 يادة: ركا  ٕٖٓ/ ٘العدن: ( ٜ٘
 يادة: ركا  ٕٖٓ/ ٘يادة: ركاه ويُنَظُر: العدن:  ٓٛٛ/ ٖالعحاح: ( ٓٙ
ييياّدة:  ٖ٘٘/ ُ٘ب اللَّيياِا: ييياّدة: ركيياه َوذََكييَرُ  ًيياً ٖٛٚ/ ٙذََكييَرُ  ًيياًُب الُمحَكييَِّ: ( ٔٙ

 ياّدة: ركا  ولَّ ظجد  َي كتبت   ٛ٘ٔ/ ٘ٔركاه َوذََكَرُ  ًاًب الّتاج: 
 يادة: ركا  ٓٛٛ/ ٖالعحاح: ( ٕٙ
 يادة: ركا  ٚ٘/ ٓٔتل يب اللغف: ( ٖٙ



 

  (ٖٕٔٓتشرين الثاني )   (ٔٔالعدد )   (ٕٓالمجلد )  
 

ٕٚ٘ 

 اإلنسانية علوملل تكريت جامعة جملة

 

 
 يادة: ركا  ٕٔ٘يادة: ركاه ويُنظر: الًايالس المحدط:  ٕٖٓ/ ٘العدن: ( ٗٙ
 دة: ركا يا ٖٙ٘/ ٘يُنظُر: لَّاا العرب: ( ٘ٙ
 يادة: ركا  ٕٔ٘يادة: ركاه الًايالس المحدط:  ٚ٘/ ٓٔتل يب اللغف: ( ٙٙ
  يادة: ركا  ٖٙ٘/ ٘لَّاا العرب: ( ٚٙ
ه ٜٜٗٔ يييير َّ:  ٖٓٔ/ ٕه ًييييحدح البويييياري: ٖٚٚٔ يييير َّ:  ٗ٘/ ٖنيييينن الترييييي ي: ( ٛٙ

  ( ٓٔٚٔ) - ٘ٗ ر َّ:  ٖٖٗٔ/ ًٖحدح يَّلَّ: 
 َي يعاني الًر،ا للفّرال  يادة: ركا  ولَّ ظجد  ٙ٘/ ٓٔتل يب اللغف: ( ٜٙ
 يادة: ركا  ٚ٘/ ٓٔيُنَظُر: المعدر نفَُّت: ( ٓٚ
 يادة: ركا  ٓٛٛ/ ٖيُنَظر: العحاح: ( ٔٚ
 يادة: ركا  ٕٖٓ/ ٘العدن: ( ٕٚ
  ٜٛ/ ٔديالانت: ( ٖٚ
 يادة: ركا  ٖ٘٘/ ٘لَّاا العرب: ( ٗٚ
 ين العفحف الَّا ًف ( ٜ)نبب توريجت َي  ايش ( ٘ٚ)

  ٗ٘/ ٖننن التري ي: ( ٙٚ
   ( ٓٔ)ين العفحف ( ٜ)نبب توريجت َي  ايش ( ٚٚ
ه ٜٓٔ/ ٔه ويُنظيير: قريييب الحييديثه ا يين  تدبييف: ٕٗٛ/ ٔقريييب الحييديثه ا يين نييق : ( ٛٚ

ه ٜٕٔويُنَظر: تفَّدر قريب يا َي العحدحدن البواري ويَّلَّه ا ن ظ ي نعر الحمددي: 
  ٕٛ٘/ ٕ: ه ويُنَظر: النلايف َي قريب الحديثٜٕٛ/ ٔويُنَظر: يشارق األنالار: 

   ٜٓٔ/ ٔقريب الحديث: ( ٜٚ
 يادة: ًلر  ٖٓٓ/ ٖيًايدس اللغف: ( ٓٛ
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ٕٚٙ 

 

 

 
 يادة: ًلال  ٗ٘ٔ/ ٚالعدن: ( ٔٛ
 المعدر نفَُُّت  ( ٕٛ
 يادة: ًق  ٖٕٓٗ/ ٙالعحاح: ( ٖٛ
 يُنَظر: المعدر نفَُُّت ( ٗٛ
 ييير َّ:  ٕٓٙ/ ٕه ظييييالي ا ييين  شيييراا: ٜ٘ ييير َّ:  ٜٗ/ ٔا يييتقل الًليييالبه الورائطيييي: ( ٘ٛ

ٔٗٙٚ  
 يادة: ًق  ٚٙٗ/ ٗٔيُنَظر: لَّاا العرب: ( ٙٛ
 يادة: ًلر  ٚٙٔ/ ٕٔتل يب اللغف: ( ٚٛ
 يادة: ًلر  ٖٓٓ/ ٖيًايدس اللغف: ( ٛٛ
   ٓ٘/ ٖالنلايف َي قريب الحديث واألثر: ( ٜٛ
 يييييير َّ:  ٖٚٔ -ٕٚٔ/ ٖٔه يَّييييييند ظًمييييييد: ٓٛٚ يييييير َّ:  ٕٗٔ/ ٕنيييييينن الترييييييي ي: ( ٜٓ

/ ٕهنيييينن ظ ييييي داود: ( ٖٔٗٔ) - ٙٓٔ يييير َّ:  ٗ٘ٓٔ/ ٕه ًييييحدح يَّييييلَّ: ٜٗٚٚ
ه يَّيييند ظ يييي ٕٖٚ٘ ييير َّ:  ٖ٘٘/ ٖه الَّييينن الكبيييرىه النَّيييائي: ٕٓٙٗ ييير َّ:  ٖٖٔ

يييلي:   ٖٓ/ ٛه  يييرح يشيييكل اآلثييياره الطحييياوي: ٖٙٓٙ ييير َّ:  ٕٗٗ/ ٓٔيعلييير الماًل
ه الَّينن العيغدره البدلًيي: ٖٙٓ٘ ر َّ:  ٜٔٔ/ ٕٔه ًحدح ا ن ًباا: ٕٖٖٓ ر َّ: 

  واللفيييييي  ٙٔٛٔ يييييير َّ:  ٖٗٚ/ ٙغييييييالي: ه  ييييييرح الَّيييييينفه البٕٔٛ٘ يييييير َّ:  ٙٛ/ ٖ
 للتري ّي 

  ٛٚٔ/ ٔقريب الحديثه ا ن نق : ( ٜٔ)
  ٔٓٔديالانت: ( ٕٜ)

يييادة: ًييلره  ٙٙٔ -٘ٙٔ/ ٕٔيييادة: ًييلاله ويُنظَيير: تليي يب اللغييف:  ٗ٘ٔ/ ٚالعييدن: ( ٖٜ
 ٕٖٚ/ ٛيادة: ًقه ويُنَظر: المحكَّ والمحدط األ ظيَّ:  ٕٕٓٗ/ ٙويُنَظر: العحاح: 

 يادة: ًلال 



 

  (ٖٕٔٓتشرين الثاني )   (ٔٔالعدد )   (ٕٓالمجلد )  
 

ٕٚٚ 

 اإلنسانية علوملل تكريت جامعة جملة

 

 
 يادة: ًلر  ٙٙٔ/ ٕٔتل يب اللغف: ( ٜٗ
   ٛٚٔ/ ٔقريب الحديث: ( ٜ٘
 يادة: ًلال  ٜٚٛ/ ٕيُنَظر: جملرة اللغف: ( ٜٙ
 يادة: ًلال  ٕٖٚ/ ٛالمحكَّ والمحدط األ ظَّ: ( ٜٚ
  ٔٚرجل ين  بد الًدس ًلدِ لبني  دباا  يُنَظر: المفضلداته الّضبّي: ( ٜٛ
 يادة: ًلر  ٙٙٔ/ ٕٔتل يب اللغف: ( ٜٜ

 يادة: ًلال  ٖ٘ٔ/ ٚ العدن:( ٓٓٔ
 ٕٕٗ/ ٕياّدة: ًبيبه َوذََكيَرُ  ًياًب التّياج:  ٜٕ٘/ ٔك لَا ذََكَرُ  ًاًُب اللَّاِا: ( ٔٓٔ

 ياّدة: ًبب  ُكليُلَّ ذََكُروُ  ين قدِر نََّبٍف  
 يادة: ًلر  ٚٙٔ/ ٕٔتل يب اللغف: ( ٕٓٔ
ييييادة: ًيييقه  ٚٙٗ/ ٗٔييييادة: ًيييلاله ويُنظَييير: لَّييياا العيييرب:  ٖٕٓٗ/ ٙالعيييحاح: ( ٖٓٔ

 يادة: ًلر  ٖٖٓٔيُنَظر: الًايالس المحدط: و 
 يادة: ًلر  ٖٛ٘يُنَظر: يجمل اللغف: ( ٗٓٔ
 يادة: ًلال   ٖٕٓٗ/ ٙيُيْنَظر: ( ٘ٓٔ
 ين العفحف الَّا ًف ( ٔ)نبب توريجت َي  ايش ( ٙٓٔ
   ٕٗٔ/ ٕننن التري ي: ( ٚٓٔ
معيرب: ه ويُنَظر: المغرب َيي ترتديب ال٘ٗ/ ٕيُنَظر: يشارق األنالار  لر ًحاح اآلثار: ( ٛٓٔ

ٔ /ٗٛٔ  
   ٘ٗ/ ٔالاا ر: ( ٜٓٔ
   ٛٚٔ/ ٔقريب الحديث: ( ٓٔٔ
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ٕٚٛ 

 

 

 
/ ٔه ويُنظَييير: قرييييب الحيييديثه ا ييين الجيييالزي: ٜٖٓ/ ٕالفيييائب َيييي قرييييب الحيييديث: ( ٔٔٔ

  ٓ٘/ ٖه ويُنَظر: النلايف َي قريب الحديث واألثر: ٕٓٙ
 يادة:  تر  ٕٚٔ/ ٗيًايدس اللغف: ( ٕٔٔ

 يادة:  تر  ٙ٘ٔ/ ٕ: تل يب اللغف: يادة:  تره وينظر ٕٕ٘/ ٕٔتاج العروس: ( ٖٔٔ)
 يادة:  تر  ٙ٘ٔ/ ٕتل يب اللغف: ( ٗٔٔ)
 يادة:  تر  ٙٙ/ ٕالعدن: ( ٘ٔٔ)
 يادة:  تر  ٖٚ٘/ ٗلَّاا العرب: ( ٙٔٔ)

 يادة:  تر  ولَّ َظجد   ا التتويل َي العدن  ٕٚٔ/ ٗينظر: يًايدس اللغف: ( ٚٔٔ
ييادة:  تير  وليَّ َظجيدُ  َيي   ٙٙ/ٕيادة:  تيره وينظير: العيدن:  ٙ٘ٔ/ ٕتل يب اللغف: ( ٛٔٔ)

 ُكتب ا ن الٍٍَّكدِت 
 المعَدُر نَيْفَُُّت ( ٜٔٔ)
ييَرُة َرُنييالِل اِم  ٕٗٚ/ ٙروا  البدلًييي َييي الَّيينن الكبييرى: ( ٕٓٔ) الرتِييي ( ) لفيي : "َنْحييُن ِ تيْ

ًرَتْت َ ْنُت"   َلاه َو َيْدَضُتُت الرِتي تَيَف  َخَرَج ِينيْ
 َّ َظجدُ  َي كتب ا ن الٍٍَّكدت يادة:  تر  ول ٙ٘ٔ/ ٕتل يب اللغف: ( ٕٔٔ)
 يادة:  تر  ٖٛ٘/ ٗالمعَدُر نَيْفَُُّته وينظر: لَّاا العرب: ( ٕٕٔ)

ه ٘ٙٔ/ ٔه األيثاله ظ ال الودر اللا مي: ٜٗ/ ٕجملرة األيثاله ظ ال  قل العَّكري: ( ٖٕٔ
  ٘/ ٕيجمع األيثاله المدداني: 

 يادة:  تر  ٙ٘ٔ/ ٕتل يب اللغف: ( ٕٗٔ)
  المعَدُر نَيْفَُّتُ ( ٕ٘ٔ)

 يادة:  تر  ٕٚٔ/ ٗيًايدس اللغف: ( ٕٙٔ
يادة:  تر  ولَّ  ٙٙ/ ٕيادة:  تره وينظر: العدن:  ٘ٗ/ ٕالمحكَّ والمحدط األ ظَّ: ( ٕٚٔ)

 َظِجْد   ا الترفَّدَر َدما و ع َي يدي ين كتب النبات 



 

  (ٖٕٔٓتشرين الثاني )   (ٔٔالعدد )   (ٕٓالمجلد )  
 

ٕٜٚ 

 اإلنسانية علوملل تكريت جامعة جملة

 

 
   ٜ٘/ ٖالبُيَريبه  داض  ن ُخاَليلد الُونا ّيه ديالاا الل لددن: ( ٕٛٔ
 يادة:  تر  ٕٚٔ/ ٗيًايدس اللغف: ( ٜٕٔ

ييَّ الُواا يييه ٔ٘ٔ/ ٔ يال المفضييل  يين نييلمف  ين  اًييَّ َييي الفيياِخِر ( ٖٓٔ) ًِ : ُ ياَل ُيعيياذ  يين 
  َوذََكَر البدت كايق:

 ََورر ًريعاً يثل  اتَِرِة النيَِّْا   َ عدُت لَعْمرٍو  عد َ ْدٍر  َضْر َفٍ      
ًر  الواا ره ونَّبت ظ ال : يَعاذ  ن ٜٓٔ/ ٕو ال الايوشريي َي المَّتًعر َي ظيثال العرب 
ه و يلاب اليدين النياليري َيي نلاييف ٖٕٕ/ ٙنعد اآل ر َي نثر الدر َيي المحاضيرات: 

 ه نَّباُ  للطرياحه ولَّ ظجد  َي ديالاِا الطرياح ٕٓٔ/ ٖاألرب َي َنالا األدب: 
 يادة:  تر  ٙٙ/ ٕالعدن: ( ٖٔٔ)
مد: ( ٕٖٔ) ه ٕٕٗٗ ير َّ:  ٚٙٔ/ ٚه نينن النَّيائي: ٜٛٛٚٔ ير َّ:  ٜٔٗ/ ُٜٕيََّند ظًَ

 ر َّ:  ٖٙٗ/ ٜه الَّنن الكبرىه البدلًي: ٛ٘ٓٔ ر َّ:  ٗٛ/ ٖ رح يشكل اآلثار: 
ٜٔٓٔٓ  

 يادة:  تر  ٕٜٖ/ ٔينظر: جملرة اللغف: ( ٖٖٔ)
َِييي  تغيياِوى العًبيياِا يَْميياِْ َن الَجييَارْ    والبدييت كمييا َييي الييديالاِا:ٛٔ/ ٔالعجيياجه ديالانُييُت: ( ٖٗٔ

  َنِلِب الغاِب ِإذا ُ ار َ تَيرْ 
ييييادة:  تيييره  ٖٙ٘/ ٗييييادة:  تيييره وينظييير: لَّييياا العيييرب:  ٕٛٔ/ٗيًيييايدس اللغيييف: ( ٖ٘ٔ)

 يادة:  تر  ٜ٘٘/ ٔوينظر: الًايالس المحدط: 
 يادة:  تر  ولَّ َظجدُ  َي كتب الُمبَيّرد  ٕٕ٘/ ٕٔالمعَدُر نَيْفَُُّت: ( ٖٙٔ

 يادة:  تر   ٛ٘ٔ/ ٕتل يب اللغف: ( ٖٚٔ)
 يادة:  تر  ٕٕ٘/ ٕٔوينظر: تاج العروس: يادة:  تره  ٕٛ٘/ ٕالمعجَّ الالندط: ( ٖٛٔ)

  يادة:  تر  ٛ٘ٔ /ٕيُنظر: تل يب اللغف: ( ٜٖٔ
 يادة:  تر  ٖٚ٘ /ٗيُنظر: المعَدُر نَيْفَُُّته َويُيْنَظر: لَّاا العرب: ( ٓٗٔ
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ٕٛٓ 

 

 

 
 يير َّ:  ٖٙ/ ٗه يَّييند ظ ييي داود الطدالَّييي: ٕٔ٘ٔ يير َّ:  ٛٗٔ/ ٖنيينن الترييي ي: ( ٔٗٔ)

ه يَّييند الحمدييدي: ٜٜٛٚ يير َّ:  ٖٔٗ /ٗه يعيينِ  بييد الييرزاق العيينعاني: ٕٛٔٗ
ه يَّييند ٖٗٓٔ يير َّ:  ٕٙٗ/ ٕه يَّييند إنيحاق  يين را الييت: ٕٙٔٔ ير َّ:  ٕٛ٘/ ٕ

ه ًيحدح ٕٚٓٓ ر َّ:  ٜٕٗٔ/ ٕه ننن الداريي: ٔ٘ٚٚ ر َّ:  ٗٚٔ/ ٖٔ ظًمد:
ه ٜٙٚٔ – ٖٛ  ير َّ: ٗٙ٘ٔ/ ٖه ًيحدح يَّيلَّ: ٖٚٗ٘ ير َّ:  ٘ٛ/ ٚالبواري: 

  ٕٕٕٗ ييير َّ:  ٚٙٔ/ ٚنييينن النَّيييائي: ه ٖٕٔٛ ييير َّ:  ٘ٓٔ/ ٖنييينن ظ يييي داود: 
ًَِحدٌح   ٌََّن  ًَ ِديٌث  ًَ  َو اَل الّتري يي:   ا 

  ٛٗٔ/ ٖننن التري ي: ( ٕٗٔ)
  ٜٚ/ ٖه وينظر: الفائب: ٙٙ/ ٕه وينظر: قريب الحديث: ٜ٘ٔ/ ٔقريب الحديث: ( ٖٗٔ)
  ٖ٘ٔ/ ٔه وينظر: َتح الباريه ا ن ًجر: ٜٕٚ/ ٔقريب الحديث:( ٗٗٔ)
  ٔ/  ٚرح ننن ظ ي داود:  الا المعبالد  ( ٘ٗٔ)
   ٜٕٓ/ ٔقريب الحديث: ( ٙٗٔ)
 المعَدُر نَفَُُّت ( ٚٗٔ)
  ( ٕٕ)يَن العفحف ( ٘)ندَب توريُجُت َي  ايش ( ٛٗٔ)
: "َ  ََيييَرَع و  ( )ًييديث الترييي ي الَّّييا ب: " يين ظ ييي ُ َريْيييَرَة  ييال:  ييال رنييالل اللرييِت ( ٜٗٔ)

 َ ِتدَرَة"  
  ٜ٘ٔ/ ٔقريب الحديث: ( ٓ٘ٔ)
  ٕٕٙ/ ٕالَّنن:  يعالَّ( ٔ٘ٔ)

  : "َ  ََيَرَع و  َ ِتدَرَة" ( )ًديث: " ن ظ ي ُ َريْيَرَة  ال:  ال رنالل اللرِت ( ٕ٘ٔ
 
 
 



 

  (ٖٕٔٓتشرين الثاني )   (ٔٔالعدد )   (ٕٓالمجلد )  
 

ٕٛٔ 

 اإلنسانية علوملل تكريت جامعة جملة

 

 
 َثَبُت امَلَصاِدِر َوامَلراِجِع

اإلًَّيياا َيييي تًرييييب ًييحدح ا ييين ًبييياا: يحمييد  ييين ًبيييااه ظ ييال ًييياتَّه اليييّدارييه الُبَّيييتي  -
تحًدييب:  ييعدب األرنييؤوطه يؤنَّييف ه (  ييي ٜٖٚ)ه ترتدييب: ا يين  لبيياا الفارنييي (  يييٖٗ٘)

   ٜٛٛٔ - ي ٛٓٗٔه ٔالرنالفه  دروته ط
ه تحًدييب: يحمييد  انييل  دييالا (  يييٖٛ٘)ظنيياس البققييف: جييار امه ظ ييال الًانييَّ الايوشييري  -

   ٜٜٛٔ - ي  ٜٔٗٔه ٔلبنااه ط –الَّالده دار الكتب العلمدفه  دروت 
تحًدييب: نييالَّ يحمييد  طيياه ه (  يييٖٙٗ)ا نييت كار: ظ ييال  ميير يالنييِ  يين  بييد ام الًرطبييي  -

   ٕٓٓٓ –ه  ٕٔٗٔه ٔ دروته ط -يحمد  لي يعالضه دار الكتب العلمدف 
 -ظًييييالل تراثيييييييدف َييييي نظرييف الحًيالل الد لديف: اليدكتالر ظًميد  ياوزه ِاّتحياد الكتّياب الَعيَرب -

   ِٕٕٓٓدَيشبه 
ه النا يير: نيياار ه تحًدييب: ًمييدي الييديرداش(  يييٕٖٚ)ا يتقل الًلييالب: ظ ييال  كيير الورائطييي  -

   ٕٓٓٓ - ي ٕٔٗٔه ٕالرياضه ط -يعطفر البازه يكف المكريف
ه تحًدب: ظًمد  ن نلدمااه (  يٖٓٗ)ظيالي ا ن  شراا: ظ ال الًانَّ  بد الملا  ن  ْشراا  -

   ٜٜٜٔ - ي  ٕٓٗٔه ٔدار الالطن للنشره الرياضه ط
ر نييعد الييدينه ديشييبه ه دا(  يييٓٓٗ عييد )زيييد  يين  بييد امه ظ ييال الوديير اللا ييمي  :األيثييال -

  ي ٖٕٗٔه ٔط
ه دار الكتيب (  ييٚٛ٘) دائع العنائع َي ترتدب الشرائع:  يقل اليدينه الكانياني الحنفيي  -

   ٜٙٛٔ - ي ٙٓٗٔه ٕالعلمدفه ط
ًّييب  مرتضييره  - تيياج العييروس ييين جييالا ر الًييايالس: يحّمييد  يين يحّمييد  يين  بييد الييرزّاقه المل

 محًًدنه دار اللدايف ه تحًدب: يجمال ف ين ال(  يٕ٘ٓٔ)الار ددي 
من المبيييياركفالرى  - تحفييييف األًييييالذي  شييييرح جييييايع الترييييي ي: ظ ييييال العييييق يحمييييد  بييييد الييييًر

  دروت  –ه دار الكتب العلمدف (  يٖٖ٘ٔ)



 درانف لغاليف - ظلفاظ العبادة التي ََّر ا التري ي َي نننت
  وضاح  لي ظًمد       د  ظيدن لًماا الحبار 

 

ٕٕٛ 

 

 

 
تفَّدر قريب يا َي العحدحدن البواري ويَّلَّ: يحميد  ين َتيالح  ين  بيد امه الَحِمديديه  -

: ز دييدة يحمييد نييعدد  بييد العاييياه ه تحًدييب: الييدكتالرة(  يييٛٛٗ)ظ ييال  بييد ام  يين ظ ييي نعيير 
   ٜٜ٘ٔ –ه ٘ٔٗٔه ٔيعره ط –الًا رة  -يكتبف الَّنف 

ه تحًديب: يحميد  يالض (  ييٖٓٚ)تل يب اللغف: يحمد  ن ظًمد  ن األز ريه ظ ال ينعالر  -
   ٕٔٓٓه ٔ دروته ط –ير به دار إًدال التراث العر ي 

ه تحًدب: (  يٜٕٚ) دَّر  ننن التري ي: يحمد  ن  دَّر التري يه ظ ال -الجايع الكبدر  -
   ٜٜٛٔ دروته  – شار  الاد يعروعه دار الغرب اإلنقيي 

ه تحًديب: يحميد ز دير  ين ناًير ( هٕٙ٘)ًحدح البواري: يحمد  ن إنيما دل البوياري  -
  ي  ٕٕٗٔه ٔالناًره دار طالق النجاةه ط

 –ر دار الفكيي ه(  يييٜٖ٘نحييال )ظ ييال  ييقل الحَّيين  يين  بييد ام العَّييكري  :جملييرة األيثييال -
  دروت 

ه تحًدب: رياي يندر  علبكيه دار العليَّ (  ئٕٖ)جملرة اللغف: ظ ال  كره  ن دريد األزدي  -
   ٜٚٛٔه ٔ دروته ط –للمقيدن 

ه تحًدييب: إ ييرا دَّ األ ديياريه راجعييت: يحمييد خلييِ (  يييٕٙٓ)الجييدَّ: ظ ييال  مييرو الشييدباني  -
   ٜٗٚٔ - ي  ٜٖٗٔظًمده اللدئف العايف لشئالا المطا ع األيدريفه الًا رةه 

لبنيااه ًليب نيالريفه  -ديالاا ا ن يًبله تحًدب: د   ا  ًَّنه دار الشرق العر ييه  ديروت -
   ٜٜ٘ٔ -ه ٙٔٗٔ

ه تحًدب: د  ظًمد يوتار (  يٖٓ٘)ديالاا األدب: ظ ال إ را دَّ إنحاق  ن إ را دَّه الفارا ي  -
ره  ميييييره يراجعيييييف: د  إ يييييرا دَّ ظنيييييدسه يؤنَّيييييف دار الشيييييعب للعيييييحاَف والطبا يييييف والنشييييي

   ٖٕٓٓ - ي  ٕٗٗٔالًا رةه
   ٕٜٛٔ -ه ٕٓٗٔ دروته  -ديالانا  روة  ن الالرد والَّمالظله دار  دروت -
 ديالاا األ شر الكبدر يدمالا  ن  دسه تحًدب: يحمد ًَّدنه د  ط  -



 

  (ٖٕٔٓتشرين الثاني )   (ٔٔالعدد )   (ٕٓالمجلد )  
 

ٕٖٛ 
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   ٘الًا رةه ط -ديالاا ايرئ الًدسه تحًدب: يحمد ظ ال الفضل إ را دَّه دار المعارع -
ه ٔ دروته ط -كتالر  بد الًّدوس ظ ال ًالحه يؤنَّف اإليمااديالاا ذي الرييرفه تحًدب: الد  -

 ه ٕٓٗٔ -  ٕٜٛٔ
يه الشيييركف المعيييريف  - َيييرع )دييييالاا  يييعر الُميييتَيَلٍمِس الُضيييَبِعٍيه تحًديييب: ًَّييين كاييييل العيييدَر

دًدف    ٜٓٚٔ -ه ٜٖٓٔ( التاَل
ه ٔلبنييااه ط-ديييالاا الفييرزدقه تحًدييب: األنييتاذ  لييي َييا الره دار الكتييب العلمدييفه  دييروت -

   ٜٚٛٔ -ه ٚٓٗٔ
  دروت  -ديالاا  دس  ن الوطدَّه تحًدب: د  ناًر الدين األنده دار ًادر -
ه تحًدييب: د  ًيياتَّ ًييالح (  يييٕٖٛ)الاا يير َييي يعيياني كلمييات النيياس: ظ ييال  كيير األنبيياري  -

   ٕٜٜٔ- ي  ٕٔٗٔه ٔ دروته ط –الضاينه يؤنَّف الرنالف 
ه تحًدب: يحمد (  يٖٕٚ)لًاوينيه ننن ا ن ياجت: ا ن ياجف ظ ال  بد ام يحمد  ن يايده ا -

 َدعل  دَّر البا ي الحلبي  -َؤاد  بد البا يه دار إًدال الكتب العر دف 
ه تحًدييب: يحمييد (  يييٕ٘ٚ)نيينن ظ ييي داود: ظ ييال داود نييلدماا  يين األ ييعثه الٍَِّجَّْييتاني  -

  دروت  –يحدي الدين  بد الحمدده المكتبف الععريفه ًددا 
ه تحًدييب:  بييد المعطييي ظيييدن  لعجيييه جايعييف (  يييٛ٘ٗ)لًييي الَّيينن العييغدر: ظ ييال  كيير البد -

    ٜٜٛٔ - ي ٓٔٗٔه ٔالدرانات اإلنقيدفه كراتشي ي  اكَّتااه ط
ه تحًديب: يحميد  بيد الًيادر  طياه دار الكتيب (  ييٛ٘ٗ)الَّنن الكبرى: ظ ال  كر البدلًيي  -

   ٖٕٓٓ - ي  ٕٗٗٔه ٖلبنااه ط –العلمدفه  دروت 
منه النَّيائي الَّينن الكبيرى: ظ يال  بيد الي - ه تحًديب: ًَّين  بيد المينعَّ  يلبيه (  ييٖٖٓ)ًر

   ٕٔٓٓ - ي  ٕٔٗٔه ٔ دروته ط –يؤنَّف الرنالف 
 -ه تحًديب:  يعدب األرنيؤوط(  ييٙٔ٘) رح الَّنف: ظ ال يحمد الحَّدنه البغالّي الشياَعّي  -

   ٖٜٛٔ - ي ٖٓٗٔه ٕديشبه  دروته ط -يحمد ز در الشاويشه المكتب اإلنقيي 



 درانف لغاليف - ظلفاظ العبادة التي ََّر ا التري ي َي نننت
  وضاح  لي ظًمد       د  ظيدن لًماا الحبار 

 

ٕٛٗ 

 

 

 
ه تحًدييب:  ييعدب (  ييئٕٖ)ار: ظ ييال جعفيير ظًمييد  يين يحمييده الطحيياوي  ييرح يشييكل اآلثيي -

   ٜٗٗٔ - ي  ٘ٔٗٔه ٔاألرنؤوطه يؤنَّف الرنالفه ط
ييحاح العر دييف: ظ ييال نعيير إنييما دل  يين ًميياد الجييال ري  - ه (  يييٖٜٖ)العييحاح تيياج اللغييف ًو

 -   ييييي ٚٓٗٔه ٗ دييييروته ط –تحًدييييب: ظًمييييد  بييييد الغفييييالر  طيييياره دار العلييييَّ للمقيييييدن 
ٜٔٛٚ   

ه تحًديب: (  يئٖٔ)ًحدح ا ن خايمف: ظ ال  كر يحمد  ن إنيحاق  ين خايميف الندَّيا الري  -
  دروت  –د  يحمد يعطفر األ ظميه المكتب اإلنقيي 

ه دار (  يي٘٘ٛ) مدة الًاري  رح ًحدح البواري: ظ ال يحمد يحمالد  ن ظًميده العدنير  -
  دروت  –إًدال التراث العر ي 

ظ يييييييال الطديييييييب يحميييييييد  يييييييمس الحيييييييب العظيييييييدَّ   يييييييالا المعبيييييييالد  يييييييرح نييييييينن ظ يييييييي داود: -
من يحمد  ثمااه المكتبف الَّلفدف( هٜٕٖٔ)، ادي المدينف المنالرةه  -ه تحًدب:  بد الًر

   ٜٛٙٔ يه ٖٛٛٔه ٕط
ه تحًدب: د  يليدي المواويييه د  إ يرا دَّ (  يٓٚٔ)العدن: الولدل  ن ظًمده الفرا ددي  -

 الَّايرائيه دار ويكتبف اللقل 
ه تحًديب: د  ( ٕ٘ٛ – ٜٛٔ) دَّ  ين إنيحاق الحر ييه ظ يال إنيحاق قريب الحيديث: إ يرا -

 ه  ٘ٓٗٔه ٔيكف المكريفه ط -نلدماا إ را دَّ يحمد العايده جايعف ظ  الًرى 
من  ين الجيالزي  - ه تحًديب: د  (  ييٜٚ٘)قريب الحديث: جمال الدين ظ يال الفيرج  بيد اليًر

 – ٘ٓٗٔه ٔاه طلبنييييا – بييييد المعطييييي ظيييييدن الًلعجيييييه دار الكتييييب العلمدييييفه  دييييروت 
ٜٔٛ٘  

ه تحًدييب: د  يحمييد  بييد (  يييٕٕٗ)قريييب الحييديث: ظ ييال ُ بدييد الًانييَّ  يين نييّق  اللييروي  -
 - يييي  ٖٗٛٔه ٔاليييدكنه ط -المعدييد خيييااه يطبعيييف دائيييرة المعيييارع العثمانديييفه ًديييدر ، ييياد

ٜٔٙٗ   



 

  (ٖٕٔٓتشرين الثاني )   (ٔٔالعدد )   (ٕٓالمجلد )  
 

ٕٛ٘ 

 اإلنسانية علوملل تكريت جامعة جملة

 

 
ه تحًديب: د  (  ييٕٙٚ)قريب الحيديث: ظ يال يحميد  بيد ام  ين يَّيلَّ  ين  تدبيف اليدينالري  -

 ه ٜٖٚٔه ٔ غداده ط –د ام الجبالريه يطبعف العاني  ب
  ٜٜٛٔه ٘الًا رةه ط - لَّ الد لف: د  ظًمد يوتار  مره  الَّ الكتب -
ه تحًدب:  بد العلدَّ الطحاويه (  يٜٕٓ)الفاخر: المفضل  ن نلمف  ن  اًَّه ظ ال طالب  -

 ٖٓٛٔه ٔبيه طيراجعف: يحمد  لي النجاره دار إًدال الكتب العر دفه  دَّر البا ي الحل
  ي 

ه تحًدب:  لي (  يٖٛ٘)الفائب َي قريب الحديث واألثر: ظ ال الًانَّ الايوشري جار ام  -
ف  -يحمد البجاوي    ٕلبنااه ط –يحمد ظ ال الفضل إ را دَّه دار المعَر

ه تحًدب: يكتب تحًدب التراث َي (  يٚٔٛ)الًايالس المحدط: يجد الدينه الفدروز، ادى  -
 يييراع: يحميييد نعيييدَّ العر َُّالنييييه يؤنَّيييف الرنيييالف للطبا يييف والنشييير يؤنَّيييف الرنيييالفه  إ
   ٕ٘ٓٓ - ي  ٕٙٗٔه ٛلبنااه ط –والتالزيعه  دروت 

اإلَريًيير يحمييد  يين يكيير   يين  لييره ظ ييال الفضييله جمييال الييدين ا يين ينظييالر لَّيياا العييرب:  -
  ي   ٗٔٗٔه ٖ دروته ط –ه دار ًادر (  ئٔٚ)

من ظًمد  ن  عدبه النَّائي المجتبر ين الَّنن = الَّنن العغرى للنَّا - ئي: ظ ال  بد الًر
ه ًٕلييبه ط –ه تحًدييب:  بييد الفتيياح ظ ييال قييدةه يكتييب المطبال ييات اإلنييقيدف (  يييٖٖٓ)

   ٜٙٛٔ –ه ٙٓٗٔ
ه درانيف وتحًديب: ز دير  بيد (  ييٜٖ٘)يجمل اللغيف: ظًميد  ين َيارس  ين زكريياله الًاوينيي  -

   ٜٙٛٔ - ي  ٙٓٗٔه ٕ دروته ط –المحَّن نلطااه يؤنَّف الرنالف 
يحمييد يحديير ه تحًدييب: (  يييٛٔ٘)ظ ييال الفضييل ظًمييد  يين يحمييد المدييداني  :يجمييع األيثييال -

ف ه الدين  بد الحمدد   دروته لبناا  -دار المعَر
دييييالاا العجييياجه تحًديييب: وليييدَّ  ييين اليييالرد البرونييييه طُبِيييَع  يييآ ِت  -يجميييالع ظ يييعار العيييرب -

   ٖٜٓٔدروقاللدن المشلالرة َي يدينف لدبَّد ه 



 درانف لغاليف - ظلفاظ العبادة التي ََّر ا التري ي َي نننت
  وضاح  لي ظًمد       د  ظيدن لًماا الحبار 

 

ٕٛٙ 

 

 

 
ه (  ييٛ٘ٗ) ين نيددةه المرنيي ظ ال الحَّين  ليي  ين إنيما دل لمحدط األ ظَّ: المحكَّ وا -

 - يييييي  ٕٔٗٔه ٔ ديييييروته ط –تحًديييييب:  بيييييد الحمديييييد  نيييييداويه دار الكتيييييب العلمديييييف 
ٕٓٓٓ   

ه (  يٗٔٓٔ)ير اة المفاتدح  رح يشكاة المعا دح:  لي  ن نلطاا يحمده المق الًاري  -
   ٕٕٓٓ - ي ٕٕٗٔه ٔلبنااه ط –دار الفكره  دروت 

ه دار الكتييب (  يييٖٛ٘)المَّتًعيير َييي ظيثييال العييرب: ظ ييال الًانييَّ جييار امه الايوشييري  -
   ٜٚٛٔه ٕ دروته ط –العلمدف 

ه (  يييٕٗٓ)يَّييند ظ ييي داود الطدالَّييي: ظ ييال داود نييلدماا  يين داود  يين الجييارود الطدالَّييي  -
 - ييييي  ٜٔٗٔه ٔيعييييره ط –تحًدييييب: د  يحمييييد  يييين  بييييد المحَّيييين التركيييييه دار  جيييير 

ٜٜٜٔ   
لي  - ه تحًدب: ًَّدن نلدَّ ظنيده (  يٖٚٓ)يَّند ظ ي يعلر: ظ ال يعلر ظًمد  ن  لي الماًل

   ٜٗٛٔ –ه ٗٓٗٔه ٔديشبه ط –دار المتيالا للتراث 
ه تحًديب: (  ييٖٕٛ)يَّند إنحاق  ن را اليت: ظ ال يعًالب إنيحاق  ين إ يرا دَّه ا ين را الييت  -

 –ه ٕٔٗٔه ٔالمدينف المنالرةه ط -د   بد الغفالر  ن  بد الحب البلال يه يكتبف اإليماا 
ٜٜٔٔ   

ه المحًيييب:  يييعدب األرنيييؤوط ( هٕٔٗ)يَّيييند اإلييييا  ظًميييد  ييين ًنبيييل: ظًميييد  ييين ًنبيييل  -
   ٜٜٜٔ ي ه ٕٓٗٔه ٕو،خرواه يؤنَّف الرنالفه ط

ه رتبت: ننجر  ن (  يٕٗٓ)يَّند اإليا  الشاَعي: الشاَعيه ظ ال  بد ام يحمد  ن إدريس  -
ر: )ه  لَّ اليدين  بد ام الجاوليه ظ ال نعدد ه تحًديب: ييا ر يانيدن َحيله (  يي٘ٗٚالمتياَل

   ٕٗٓٓ - ي  ٕ٘ٗٔه ٔ ركف قراس للنشر والتالزيعه الكاليته ط
ه (  يييٕٜٕ)يَّييند البيياار المنشييالر  انييَّ البحيير الاخييار: ظ ييال  كيير ظًمييد  يين  مييروه البيياار  -

من زيين امه  ًًييب ) ه و ييادل  ين نييعد( ٜإليير  ًًٔييب األجيياال يين )تحًديب: يحفييالظ الييًر
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يييبري  بيييد الويييالب الشييياَعي ( ٚٔإلييير  ٓٔاألجييياال يييين  ه يكتبيييف ( ًًٛٔيييب الجيييال )ه ًو

  (  ٜٕٓٓ ه وانتلت ٜٛٛٔ دظت ) ٔالمدينف المنالرةه ط -العلال  والحكَّ 
ه تحًديب: ًَّين نيلدَّ (  يئٜٕ)يَّند الحمديدي: ظ يال  كير  بيد ام  ين الا ديره الحمديدي  -

   ٜٜٙٔه ٔالرياه طن –ظند الدرارَانّيه دار الًَّاه ديشب 
منه اليداريي ( نينن اليداريي)يَّند الداريي المعروع  ي  - : ظ يال يحميد  بيد ام  ين  بيد اليًر

ه تحًديييب: ًَّيييدن نيييلدَّ ظنيييد اليييدارانيه دار المغنيييي للنشييير والتالزييييعه المملكيييف (  ييييٕ٘٘)
   ٕٓٓٓ - ي  ٕٔٗٔه ٔالعر دف الَّعالديفه ط

ه تحًدب: يحمد َؤاد  بد البا يه (  ئٕٙ)ًحدح يَّلَّ: يَّلَّ  ن الحجاج الندَّا الري  -
  دروت  –دار إًدال التراث العر ي 

يشيييارق األنيييالار  لييير ًيييحاح اآلثيييار:  دييياض  ييين يالنييير  ييين  دييياضه الَّيييبتيه ظ يييال الفضيييل  -
 ه المكتبف العتدًف ودار التراث (  يٗٗ٘)

ه (  يييٓٚٚ)المعيباح المندير َيي قرييب الشييرح الكبدير: ظًميد  ين يحمييد  ين  ليي الفدياليي  -
  دروت  –بف العلمدف المكت

من األ ظميييه (  ييئٕٔ)المعينِ: ظ ييال  كيير  بييد الييرزاقه العيينعاني  - ه تحًدييب: ًبدييب الييًر
 ه  ٖٓٗٔه ٕ دروته ط –المكتب اإلنقيي 

ه تحًدييب: كمييال يالنييِ (  يييٖٕ٘)المعينِ َييي األًاديييث واآلثييار: ظ يال  كيير  يين ظ ييي  يدبف  -
 ه ٜٓٗٔه ٔالرياضه ط –الحالته يكتبف الر د 

ه (  ييٖٛٛ)ننه و ال  رح ننن ظ ي داود: ظ ال نلدماا ًمد  ن يحميد الوطيا ي يعالَّ الَّ -
   ٕٖٜٔ - ي  ٖٔ٘ٔه ًٔلبه ط –المطبعف العلمدف 

ه تحًدييب:  بييد (  يييٜٖ٘)يًييايدس اللغييف: ظًمييد  يين َييارس  يين زكريييا الًاوينييي ظ ييال الحَّييدن  -
   ٜٜٚٔ - ي ٜٜٖٔالَّق  يحمد  ارواه دار الفكره 
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ٕٛٛ 

 

 

 
 يالَّ  ه(  يئٖٔ)إ يرا دَّ  ين الَّيري  ين نيلله ظ يال إنيحاق الاجياج  :يعاني الًر،ا وإ را يت -

   ٜٛٛٔ - ي  ٛٓٗٔ هٔه ط دروت –الكتب 
 المعجَّ الالندط: يجمع اللغف العر دف  الًا رةه دار الد الةه د  ط  -
ييف الَّيينن واآلثييار: ظ ييال  كيير البدلًييي  - ه تحًدييب:  بييد المعطييي ظيييدن  لعجيييه (  يييٛ٘ٗ)يعَر

ه دار (  ديييروت-ديشيييب )ه دار  تدبيييف (  اكَّيييتاا -كراتشيييي ) جايعيييف الدرانيييات اإلنيييقيدف
ييييييال ( ديشييييييب -ًلييييييب )الييييييال ي   - ييييييي ٕٔٗٔه ٔه ط( الًييييييا رة -المنعييييييالرة )ه دار الاَل
ٜٜٔٔ   

ه تحًديب: يحميالد ( هٓٔٙ)المغرب َي ترتدب المعرب: ظ ال الفتح ناًر الدينه المطيرزي  -
   ٜٜٚٔه ٔطًلبه  –َاخالري و  بد الحمدد يوتاره يكتبف ظنايف  ن زيد 

ه تحًدب: ظًمد يحمد  اكر و  بد الَّق  يحمد (  يٛٙٔ)المفضلدات: المفضل الضبي  -
  ٙالًا رةه ط – ارواه دار المعارع 

يلي: ظ يال الحَّين نيالر اليدين اللدثميي  - ه (  ييٚٓٛ)المًعد العليي َيي زوائيد ظ يي يعلير الماًل
 لبناا  –تحًدب: ندد كَّروي ًَّنه دار الكتب العلمدفه  دروت 

(  ييٖٚٓ)نتًر ين الَّنن المَّندة: ظ ال يحمد  بد ام  ن  لي  ن الجارود الندَّيا الري الم -
 –ه ٛٓٗٔ ٔ دييروته ط –ه تحًدييب:  بييد ام  ميير البيياروديه يؤنَّييف الكتيياب الثًاَدييف 

ٜٔٛٛ   
الكالييييته  -المالنيييال ف الفًلديييف الكاليتديييفه ًيييادر  ييين: وزارة األو ييياع والشيييئالا اإلنيييقيدف  -

 –: الطبعيف الثانديفه دار الَّقنيل ٖٕ - ٔه األجياال (  يي ٕٚٗٔ - ٗٓٗٔين )الطبعف: 
 - ٜٖيعيره األجياال  –: الطبعف األولره يطا ع دار العفالة ٖٛ - ٕٗالكاليته األجاال 

 : الطبعف الثاندفه طبع الالزارة  ٘ٗ
 ديروته تحًديب : اليدكتالر  –ه دار الغيرب اإلنيقيي( هٜٚٔ-ٖٜ)اْلُماَلطرت: َياِلِا  ْيِن ظَنَيسٍ  -

 شار يعروع  
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ٕٜٛ 

 اإلنسانية علوملل تكريت جامعة جملة

 

 
هتحًديب: (  يئٕٗ)نثر الدر َي المحاضرات: ينعالر  ن الحَّيدن اليرازيه ظ يال نيعد اآل ير  -

 - ييييي ٕٗٗٔه ٔ دييييروت/ لبنييييااه ط -خالييييد  بييييد الغنييييي يحفييييالظه دار الكتييييب العلمدييييف 
ٕٓٓٗ    

ه دار الكتيييب والالثيييائب (  ييييٖٖٚ)نلاييييف األرب َيييي َنيييالا األدب:  يييلاب اليييدين النييياليري  -
   ي  ٖٕٗٔه ٔه طالًا رة -الًاليدف

ه تحًدييب: طييا ر ظًمييد (  يييٙٓٙ)النلايييف َييي قريييب الحييديث واألثيير: ا يين األثديير الجيياري  -
   ٜٜٚٔ - ي ٜٜٖٔ دروته  -يحمالد يحمد الطناًيه المكتبف العلمدف  -الااوى 
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ٕٜٓ 

 

 

 
ABSTRACT 

 The research deals with the pronunciation which Al Tirmishi 

interpreted in his traditions confining to what he interpreted himself. 

We chose five pronunciations related to these of worshipping as 

semantic aspect. 

Each pronunciation is divided into two parts: the first one, 

dealt with the linguistic meaning and its uses, then it was divided 

into the original meaning of the item, then the uses of each meaning, 

also the uses of the sense meaning were arranged. Then it was 

arranged as to the human being, animal, and inanimate, as well as 

uses of the abstract meanings, showing the interpretations of those 

uses, disclosing of the relationships among them.  

The second one, the contextual meaning – the given item 

here is mentioning the honest tradition, then Al Tirmidhi's 

interpretation of the item, then the rest of the interpretations 

arranged according to their graduation from the public one to the 

special or vice versa or from the indefinite to the definite one.  


