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 جامعة بغداد

 الممخص:

،أو اإلسالـِ  بمجيءِ  هُ استعمالُ  ؿ الذي ارتبطَ جَ تَ رْ المُ  يهِ بقسمَ ،يفتح هذا البحِث باًبا لدراسِة الُمْصَطَلِح اإلسالمي  
ـ  ا تسػػػػػػَب َػػػػػػي الػػػػػػذي ػػػػػػِة العػػػػػػرب  ُػػػػػػ َُ هػػػػػػذ   وتحديػػػػػػِد ُأُصػػػػػػوؿِ .ى جديػػػػػػًدامعًنػػػػػػ سػػػػػػالمي  اإل االسػػػػػػتعماؿِ  اْسػػػػػػُتْعِمَؿ َػػػػػػي ُل

ػػػػْرِ ي   اِلِهػػػػا،وبياِف مػػػا ْلػػػػْت فليػػػه الُفُروُع،وتعػػػر ؼ أحو الُمصػػػطلحاتِ  َػػػي االنتقػػػاِؿ ِمػػػػَف المعنػػػى الل ُػػػوي  فلػػػػى المعنػػػى ال  
،والَعالقات المَ   .َجاِزي ة التي يخضُع لها هذا االنتقاؿاالْصِطالحي 

 مة:المقد  

ـ  ةِ ُوي ػػػػالل   ناتِ و  دَ َػػػػي الُمػػػػ صػػػػطلحي  المُ  أصػػػػيؿِ الت   قضػػػػيةَ  هػػػػذا البحػػػػثُ  يتنػػػػاوؿُ   بمػػػػا هػػػػو  ،ويهت
ًػػ ،ولـ ي ػػفْ سػػالـِ اإل مػػع  ُ ،تػػزامف ظهػػورُ الً جَ رتَ ا مُ صػػطلحً أ ػػاف مُ  ،سػػواءٌ سالمي  ف ه ن ػػأ ،أيؿُ ْبػػقَ  فْ ا ِمػػمعرَو
التػي  ورِ ُصػَػي العُ  ،أي أن ػه معػروؼٌ هِ دوف لفِظػ هِ ا َػي داللتِػجديػدً   ػافَ  ،أـْ ا وداللػةً لفًظػ جديػدٌ  حٌ لَ طَ صْ مُ 
 ف طريػػػؽِ مػػػ جديػػػدةً  داللػػػةً  يني  الػػػد   الحقػػػؿُ  هُ بَ َسػػػ ْ وأَ  تْ يَ ِسػػػوْ نُ قػػػد تُ  ةَ الحقيقي ػػػ هُ داللتَػػػ ،ول ف  سػػػالـَ اإل تِ قَ بَ َسػػػ
 .يفِ يَ المعنَ  بيفَ  ةِ المجازي   القاتِ العَ 

 ُػوي  الل    ػاـ  ػف ا صػؿِ الل   وعا إلماطػةِ رُ صػوؿ والفُػبعبػارة اا ُ  سػالمي  صػطلَح اإلا المُ قي ػدنَ  وقػد 
 اللػػػػػةِ الدّ  فِ ا َ ػػػػػَرً ػػػػػ هُ داللتُػػػػػ بهػػػػػا َصػػػػارتْ  ة التػػػػػي انتقػػػػػؿَ وال يفي ػػػػػ حُ لَ طَ ْصػػػػر  نػػػػػه هػػػػػذا المُ الػػػػذي تطػػػػػو  

 راسػةُ الد   هػذ  حاوؿُ تُ وسػصطلحات.المُ و  عجمػاتِ ب المُ تُػهي  ُ  هذا البحثِ  ؿ  مصادرِ جُ  ،َ انتْ ةِ ا صلي  
،أو ؿٌ َجػػػتَ رْ مػػػا هػػػو مُ  ليهػػػا َػػػي اسػػػتحداثِ ف دَ نِ تُ التػػػي اْسػػػ سِ ُسػػػ،وا ُ بنو يه سػػػالمي  اإل حِ لَ طَ ْصػػػالمُ  ةَ قَػػػالحَ مُ 
 .يني  الد   مع المنظورِ  تنسجـُ  جديدةً  منه داللةً  ؿِ مَ عْ تَ سْ المُ   سابِ ف
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 بين االصطالح والمصطمح:

الػػُمْصَطَلُح ،َى واحدٍ  لػى معًنػ ادَػافِ رَ تَ وهما مُ ،اصػلحا ُػوي  الل   الجػذرِ  فَ ِمػ فظافِ ل  ال ؽ  هذافِ تُ ا ْ  
 المبنػػي   للفعػػؿِ  اُاْصػػُطِلحا،أو مصػػدًرا ميمي ػػا للمجهػػوؿِ  مفعػػوٍؿ مػػف الفعػػؿ المبنػػي   اسػػـَ  ي ػػوفَ  أفْ  يصػػلحُ 
 ااْصَطَلَحا. للمعلوـ

 لفػػػظِ  اسػػػتعماؿِ  لػػػى منػػػعِ ـ فهُ ذهب بعُضػػػ،َػػػفظيفِ هػػػذيف الل   َػػػي اسػػػتعماؿِ  خػػػالؼٌ  ؿَ َصػػػوقػػػد حَ  
 ،والالزـٍ  مػف َعػؿٍ  ،َهو مأخوذٌ المفعوؿِ  اسـِ  َي صياغةِ  ةِ العربي   قوا دَ  خالؼُ ه يُ ن  لحا؛بد وى أطَ صْ االمُ 
  وى ال تصمدُ هذ  الد   ول ف   ليها. حٌ لَ طَ صْ :امُ تقوؿَ  ،و لى هذا ينبُي أفْ والمجرورُ  الجار   رَ  َ ذْ يُ  أفْ  بد  

دليٌؿ،وهػػػذا مػػػا  فػػػِظ فذا دؿ   ليػػػهالل   حػػػذؼُ  ،َيجوزُ واالختصػػػارِ  االيجػػػازِ  لُػػػةُ  ؛فذ فف  العربيػػػةَ قػػػدِ الن   أمػػػاـَ 
ا  مػا ذ رنػا،َال ا ميمي ػمصػدرً   ػوفَ ي أفْ  يم ػفُ  فػظَ الل    لى ذلػؾ أف  هػذا حا.يزادُ لَ طَ صْ امُ  َي لفظِ  ؿَ صَ حَ 
 َي ذلؾ. الفةَ خَ مُ 

 ُويػةِ الل   عجمػاتِ الحا،َي المُ طِ حا و ااْصػلَ طَ ْصػي امُ لفظَ  ماؿِ ا َي استعترادًَ  نا نلمُس أن   ُيلَحظُ و 
 اُمْصػَطَلحا،َقد َوَردَ    ا للفػظِ تعريفًػ ما نجدُ وقل  ااْصِطالحا، لفظَ ها  َر أ  رُ ْصطلحات،وقد المُ  ومعجماتِ 

َُِة الػُمَت ل ميَف،بقوِلِه:)) اْصَطَلُحوا  لى تسميةِ  ما لـ َيُ ْف له َي   نَد الجاحِظ،َي معرِض حديِ ِه َ ْف ُل
َُِة الَعَرِب اسـٌ (( ُل
الخوارزمي  َي سبِب تأليِفِه  تاَب امفاتيح العلوـا،بقوِلِه:)) َدَ ْتِني َنْفِسػي  ،وَذَ َر (ٔ) 

ًنا مػػا بػػيَف ُ ػػؿ  طبقػػٍة ِمػػَف  نا اِت،ُمَتِضػػم  ،وأواعػػِؿ الص  فلػػى تصػػنيِؼ  تػػاٍب..ي وُف َجاِمًعػػا لمفػػاتيِح الُعُلوـِ
بينهما َي االستعماؿ،وجعلهما  ؽْ فر  َلـ يُ  أما التهانويّ  ( ٕ) ِء ِمَف الػُمَواضعاِت واالْصِطالَحاِت((.الُعَلما

 متػهِ اؼ اصػطالحات الفنػوفا،وبي ف َػي مقدّ ا   ػ هِ الحا َػي  نػواف  تابِػطِ ااصْ لفظَ  استعمؿَ  ،فذِ َيفِ ترادَ مُ 
 ،َإف  ل ػػػؿ   لػػػـٍ االصػػػطالحاتِ  )) ا ػػػتبا ِ حظػػػه مػػػف لا َمػػػلِ  ةِ الفني ػػػ ا لفػػػاظِ  َػػػي تجليػػػةِ  بَ ِغػػػمػػػا رَ ه فن  أن ػػػ

ػػػاصػػػطالحً  لى انُمامػػػه فليػػػه سػػػبيالً  َيػػػه االهتػػػداءُ  لل  ػػػارعِ  فذا لػػػـ ُيْعلَػػػـ بػػػذلؾ ال يتيس ػػػرُ  ا بػػػها خاص  ،وا 
ػػأن ػػ ذ رَ َيػػلِ  بعػػد سػػطورٍ  . ػػـ يعػػودُ (ٖ)((دلػػيالً    الحسػػابِ  ةِ والرياضػػي   ةِ الفلسػػفي   الح مػػةِ  لػػى ذخػػاعرِ ه فه توج 

وسػػط رتها  لػػى حػػدٍة،َي  ػػؿ  بػػاٍب  وغيرهػػا )) َاقتبسػػت منهػػا المصػػطلحات أواف المطالعػػة لهندسػػةِ وا
َػػي ُ ػػػُتِب  ووردَ . (ٗ) (( ها ل ػػؿ  أحػػدٍ اسػػتخراجُ  هجػػي  ػػي يسػػهؿَ الت   وؼِ رُ ُحػػ بهػػا  لػػى ترتيػػبِ  بػػاٌب يليػػؽُ 

 (٘)ل ُوي يفا.الل ُِة والن حِو َتْحَت  بارِة ااْصِطالح الن حوي يفا،وااْصِطالح ال
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ومػا  حُ لَ طَ ْصػوالمُ  الحُ طِ ُتؽ  منػه االْصػالػذي اْ ػ ا صػؿَ  القديمػةُ  ةُ ُوي ػالل   عجمػاتُ المُ  وقد ذ ػرتِ 
ػػدؿ   لػػى يػػا حَ لَ طَ ااْصػػ الفعػػؿَ أف   يجػػدْ  العربػػي   َػػي المعجػػـِ  يقػػرأْ  فْ ومَ  ليػػه مػػف المعػػاني. يػػدورُ   حِ لْ الص 
ػػػػ.بيػػػػنهـ القػػػػوـُ  حَ الَصػػػػتَ  سػػػػاف: ))،قػػػػاؿ صػػػػاحب الل  فاؽواالت   ػػػػ:حُ لْ والص  وا حُ الَ وا وَصػػػػحُ لَ طَ ، وقػػػػد اْصػػػػـُ لْ الس 
ػػػػػمُ وا،حُ وا واّصالَ حُ الَ َصػػػػػوا وتَ حُ لَ ْصػػػػوأَ  ػػػػػصػػػػػادً  اءَ اد، قلبػػػػػوا الت ػػػػػ ػػػػػّددة الص  ى بمعًنػػػػػ ادِ ا وأدغموهػػػػػا َػػػػػي الص 

   .(ٙ)((واحدٍ 
اسػتدرَؾ  ،فذِ القديمػةُ  ةُ وي ػُالل   المعجمػاتُ  ليهمػاف ْر ِ ػلػـ تُ الحا َطِ حا و ااالْصػلَ طَ صْ ا االمُ ا لفظَ أم  
بيػػػدي   ػػا ُيْسػػَتْدَرُؾ َ َليه...االْصػػِطالُح:ات َفاُؽ  لفػػظَ  -نقػػاًل َ ػػِف الخفػػاجي   - الز  ااْصػػِطالحا،بقوِلِه:)) وِمم 

 مػأخوذٌ  بيػدي  ليػه الز  فاؽ الذي أ ار فمعنى االت   ولعؿ    (ٚ) َطاعَفٍة َمْخَصوَصٍة  لى َأْمٍر َمْخَصوٍص ((.
ْلـِ مف م لْ  لفظِ  َي تفسيرِ  الواردِ  عنى الس   حا.االص 

 فَ ه )) ِمػػػػحا أن ػػػاَل طِ حا و ااْصػػػػلَ طَ ْصػػػي امُ لػػػى لفَظػػػػف القديمػػػػةِ  عجمػػػاتِ المُ   ػػػػارةِ ف  ػػػدـِ  وتفسػػػيرُ 
 غِ يَ ِصػػػ يػػػرادِ ف منها، ػػدـُ  ما القديمػػػةِ ،وال سػػػي  رةِ ر  قَػػها المُ وقوا ػػػدِ  ةِ العربي ػػػ واميسِ القَػػ َػػػي ضػػػوابطِ  المعػػروؼِ 

ي   وبقوا ػػدَ  ةٍ قياسػػي   ها بآليػػةٍ توليػػدُ  م ػػفُ التػػي يُ  ال لمػػاتِ  و ػػؿّ  ردةِ طّػػالمُ  اتِ  ػػتق  المُ  ػػةٍ  ةٍ صػػَر َػػي  فالّ  معرَو
ػػ أو  نػػدَ  اذةِ ال  ػػ الحػػاالتِ   اتِ  ػػتق  المُ  ؿ  ُ ػػ يػػرادِ  لػػى ف هػػذ  القػػواميُس  تْ لَػػمِ ...ولو  َ واالقتضػػاءِ  رورةِ الض 

لمػا هػي  ليػه اوف.ولػذلؾ  فةً ا َ َضػا مُ هػا أضػعاًَ حجمُ   صػبحَ  ةٍ ي ػعجممُ  ةٍ ماد   ؿ   ُ  فْ مِ  ةِ القياسي   غِ يَ والص  
   يػػرٍ  رِ ْ ػػ...و ف ذِ ةِ القياسػػي   والمفعػػوليفَ  الفػػا ليفَ  أسػػماءِ  رِ ْ ػػتسػػتُني  ػػف ذِ  ةَ العربي ػػ نػػرى أف  القػػواميَس 

 .( ٛ) (( ةِ القياسي   ادرِ صَ والمَ  صُيرِ والت   سبةِ والن   والهيعةِ  ةِ ر  والمَ  واولةِ  والم افِ  مافِ الز   مف أسماءِ 
 ُػػةِ َػػي بػػاب )القػػوؿ  لػػى لُ  ح(،قاؿاَل طِ ح( و )اْصػػلَ طَ ْصػػي )مُ لفَظػػ بػػيفَ َػػارس  ابػػفُ  ر ؽِ فَػػولػػـ يُ 

ى ال حت ػػ : ))توقيػػؼٌ  يؼِ الس ػػ أوصػػاؼِ  بعػػَض  ف  فلػػى أ  ػػارَ (  نػػدما أَ  ؟ اصػػطالحٌ  ـِ أَ  توقيػػؼٌ أَ  العػػربِ 
 فْ ُ ػا لػـ يَ واصػطالحً  ةً عَ اَضػوَ مُ  ُػةُ الل   قػاؿ : )) ولػو  انػتِ  ـ  . ُػ ( ٜ) ا  ليػه ((حً لَ طَ ْصػمنػه مُ  ي وف  يءٌ 

 .(ٓٔ) (( ؽَ رْ وال ََػ اليػوـ ا  لػى لُػةِ نَ حْ لَ طَ ا لػو اْصػَنػبِ  االحتجػاجِ ا َػي ن  ى مِ لَ وْ بهـ بأَ  أولعؾ َي االحتجاجِ 
ُْ قوله: )) أن ه لـ  توقيؼٌ  ُةَ الل   ف  أ  باتِ اُ خرى التي ساقها  لى ف تهِ ومف أدل    بِ رَ ا مف العَ نا أف  قومً يبل
ا نسػػتدؿ  بػػذلؾ ن   ليػػه.َ ُ  ِلحيفَ طَ ْصػػمُ  مػػف ا  ػػياءِ   ػػيءٍ  نػػا أجمعػػوا  لػػى تسػػميةِ زمانَ  قػػاربُ يُ  مػػافٍ َػػي ز 

به،وما  ما ال خفاءَ  ريفةِ ال    َي العلوـِ  ظرِ الن   فَ مِ  حابةِ قد  اف قبلهـ.وقد  اف َي الص    لى اصطالحٍ 
 .( ٔٔ) مهـ ((لـ تتقد   لفظةٍ  ،أو فحداثِ ُةٍ لُ  ـ اصطلحوا  لى اختراعِ  لمناهُ 
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 ،واسػػػـَ الماضي،والمصدرَ  اصػػػلحا الفعػػػؿَ  ةِ مػػػاد   اتِ م ػػػتق   فْ ِمػػػ َػػػارس اسػػػتعمؿَ  ابػػػفَ  ويبػػػدو أف  
 ةِ َػي معانيهػا اال ػتقاقي   تْ لَ مِ عْ تُ اْسػ ةٌ ا ػتقاقي   رٌ وَ ها ُصػَي االسػتعماؿ،َ ل   بال َرؽٍ المفعوؿ، الفا ؿ،واسـَ 

 (.Termمف  لمة ) ستفادُ ما يُ   ف م ؿِ  عبيرِ لى الت  د فيقص أفْ  غير مف
 ػػػف  مػػػا ُينَقػػػؿُ  باسػػػـِ  يءِ ال  ػػػ  ػػػف تسػػػميةِ  ه ))  بػػػارةٌ االصػػػطالح بأن ػػػ الجرجػػػاني   ؼَ ر  وقػػػد َ ػػػ

 ى ْخػر لبيػافِ لػى معًنػف ُػوي  لل  مػف معنػا  ا يءِ ال  ػ بأن ػه )) فخػراجُ  و ر َه ال فوي  .(ٕٔ) ؿ ((ا و   هِ موضعِ 
َػػه التهػػانوي  .(ٖٔ)((دارَ الُمػػ ػػي هػػذ  الت  .(ٗٔ) (( الخػػاص   ؼُ رْ بأن ػػه )) الُعػػ و ر   عِ ْضػػوَ  ةِ لعملي ػػ بيػػافٌ  عريفػػاتِ َو
 خػاص   معًنػى دؿ   لػىلػى لفػٍظ يػف ى  اـ  دؿ   لى معنً فِظ الذي  اَف يالل   َي تحويؿِ  ؿُ ،وتتم   حِ لَ طَ صْ المُ 

 .بيف المعنييفِ  رابطٍ  وجودِ  ب رطِ 
 حا واقتصػػرتْ لَ طَ ْصػػامُ  لفػػظَ  ،َلـ تػػذ ْر القديمػػةِ  عجمػػاتِ المُ  فِ َ ػػ الحدي ػػةُ  عجمػػاتُ لمُ ا ولػػـ تبتعػػدِ 

  لػى  ػيءٍ  طاعفػةٍ  فاؽُ ات  و ،حَ لَ طَ اْصػ :مصدرُ الحُ طِ عجـ الوسيط: )) االصْ حا،جاء َي المُ اَل طِ ااصْ   لى
 ؽُ ا يتعل ػػػػػػ:ماالصػػػػػػطالحي   فػػػػػػظُ : )) الل  وقػػػػػػاؿ البسػػػػػػتانيّ .(٘ٔ) (( هُ اصػػػػػػطالحاتُ  ،ول ؿ   لػػػػػػـٍ مخصػػػػػػوصٍ 

ػػػ.(ٙٔ) (( ُػػػوي  الل   ح،ويقابلهُ اَل طِ باالْصػػػ  فػػػؽَ ات   : )) لفػػػظٌ بقولػػػه همػػػا مًعػػػاَقػػػد ذ رَ  ا مصػػػطفى ال ػػػهابيّ أم 
 لأللفػػػاظِ ،فذف،الح يجعؿُ طِ ة ... واالْصػػػالمعػػػاني العلمي ػػػ فَ ى ِمػػػ ػػػف معًنػػػ عبيػػػرِ للت    ِ خػػػاذِ  لػػػى ات   العلمػػػاءُ 
 َػػي  ػػؿ   د  ُبػػ وال ارتجػػاالً  دُ َجػػوْ ال تُ  صػػطلحاتُ ...والمُ ةِ صلي  أو ا  ُويػػةِ ها الل  تِ مػػدلوال غيػػر جديػػدةً  مػػدلوالتٍ 

 هِ ومدلوِلػ ُوي  الل   هِ بيف مدلولِ  أو صُيرةً   انتْ   بيرةً   ابهةٍ أو مُ   ار ةٍ أو مُ  ناسبةٍ مُ  جودِ وُ  فْ مِ  حٍ لَ طَ صْ مُ 
 .(ٚٔ) االصطالحي ((

  ُ رُ نتصػػو   تفصػيالً  ) فف  لهػذ  المسػألةِ بقولػه: ) رادؼِ هػػذا الت ػ  بػد الصػبور  ػاهيف سػببَ  عل ػؿُ ويُ 
 تعريػػؼَ  قػػد تجن بػػتْ  ُػػةِ الل   َػػي أف  معػػاجـِ  ببِ  ػػف الس ػػ سػػلاؿٍ  أي   ا لػػـ يطػػرحْ نػػا؛ ف  أحػػدً نظرِ  مػػف وجهػػةِ 

خػػػرى َػػػي لُتنػػػا المعاصػػػرة،َنحف ا ُ   ػػػف مفهػػػوـِ  ؿ  منهمػػػا يختلػػػؼُ ُ ػػػ ح(،مع أف  مفهػػػوـَ لَ طَ ْصػػػ)مُ   لمػػػةِ 
 واضػػػػػػعةَ والمُ  فػػػػػػاؽَ ،الذي يعنػػػػػػي االت  )اصػػػػػػطالح( معناهػػػػػػا المصػػػػػػدري   نا ل لمػػػػػػةِ َػػػػػػي اسػػػػػػتعمالِ  ؽُ نتػػػػػػذو  
( Termالػػػػذي يتػػػػرجـ  لمػػػػة ) ح( معناهػػػػا االسػػػػمي  لَ طَ ْصػػػػنا ل لمػػػػة )مُ َػػػػي اسػػػػتعمالِ  عارؼ،ونقصػػػػدُ والت  

َػػػػي  مػػػػا ضػػػػرورةٌ  حٍ لَ طَ ْصػػػػنا  لػػػػى مُ حَ : ) فف  اصػػػػطالنقػػػػوؿَ  ا َػػػػي أفْ بأًسػػػػ االنجليزية،ولػػػػذلؾ ال نجػػػػدُ 
  ػػػػػػرارِ الح ( بهػػػػػػذا الت  طِ نا  لػػػػػػى اْصػػػػػػ: ) فف  اصػػػػػػطالحَ نقػػػػػػوؿَ  مػػػػػػف أفْ  هو أولػػػػػػى وأَضػػػػػػؿُ (،و البحػػػػػػث
 . ( ٛٔ)((الر يؾ
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ا هػػػػي االت فػػػاُؽ بػػػػيَف طاعفػػػٍة ُمَعي نػػػػٍة  لػػػى َأْمػػػػٍر حلَ طَ ْصػػػلجوهري ػػػػَة َػػػي تعريػػػػِؼ االمُ فف  الن قطػػػَة ا
ـَ قػػد َجػػاَء ُمعي ٍف،غيػػَر أف   بػػد الّصػػبور  ػػاهيف ا تػػرَض  لػػى هػػذا الت حديِد،ب قوِلػػِه:)) فف  القُػػْرَْف ال ػػري

ػياـ..والز  اة..فلى غيػِر  ب  يٍر ِمَف ا لفاِظ التي ُيْمِ ُف َأْف ُتعد  ِمْف قبيػِؿ االصطالحاِت، الص الة..والص 
االصطالحي   معناَها  ذلَؾ ِمَف ا لفاِظ الُقْرْني ِة،التي هي َقْطًعا ِمَف االصطالحاِت،وال ُيْمِ ُف الَقْوُؿ بأف  

ٌَ َ ػػػػِف ات فػػػػاِؽ طاعفػػػػٍة ُمَعي نػػػػٍة بػػػػػ أِنِه،َقد َأْنَزَلهػػػػا ا سػػػػبحاَنه بمعناهػػػػا الخػػػػػاص  ِمػػػػْف ََػػػػْوِؽ َسػػػػْبِع  نا ػػػػ
،الػػذي  (ٜٔ)َسػَماواٍت((. وانتهػى فلػى تعريػٍؼ  ػد   َ ػاِماًل،بقوِلِه:)) هػو َػي َنَظِرَنػا الل ْفػُظ أو الر مػُز الل ُوي 
ـُ للدّ  ٍة.وهذا الت عريُؼ ُيْسَتْخَد ،أو أي  موضوٍع ذي طبيعٍة خاص  اللِة  لى مفهوـٍ  لمي  أو  ملي  أو َني 

َُوي ا،َعبػػارُة اَرْأس مػػػاؿا ُمصػػػطلٌح  َيَضػػُع َػػػي ِحْسػػبانِه أف  المصػػػطلَح قػػد ي ػػػوُف لفًظا،وقػػػد ي ػػوُف رمػػػًزا ُل
ْمُز ا ػػتا ُمصػػطلٌح  ُمر  ػػٌب ذو داللػػٍة اقتصػػادي ٍة،و لمة اتحليػػؿا ُمصػػطلٌح ذو داللػػةٍ  ػػٍة..والر   لمي ػػٍة  ام 

وهػػػو تعريػػػٌؼ سػػػديٌد؛ ن ه تخل ػػػَص ِمػػػْف َ ػػػْرِط االت فػػػاِؽ  ( ٕٓ) يػػػدؿ   لػػػى العنصػػػِر الػػػػُمسم ى اا تنيػػػوـا ((.
ُؿ،فْذ هو ليَس ُمَتحق ًقا َي جميِع االستعماالِت، ما بي ن  ا ْنًفا. والػُمَواَضَعِة،الذي َأَ اَر فليه الت عريؼ ا و 

بػػػيف المفػػػاهيـ  َػػػي العالقػػػةِ  الػػػذي يبحػػػثُ  العلػػػـُ هػػػو  حلَ طَ ْصػػػالمُ  ـَ ْلػػػأف   ِ  القاسػػػميّ  ويػػػرى  لػػػيّ 
ة  المي ػواإل والمنطػؽِ  ُػةِ الل   وـِ لُ بيف  ُ   ترؾٌ مُ  ـٌ لْ .وهو  ِ  نها رُ بّ عَ التي تُ  ةِ ُوي  الل   صطحاتِ والمُ  ةِ العلمي  

ػػػػػػالت   وحقػػػػػػوؿِ   راسػػػػػػةِ والد   العلمػػػػػػي   مػػػػػػف البحػػػػػػثِ  صػػػػػػلةً ت  مُ   ال ػػػػػػةً  جوانػػػػػػبَ  .وهػػػػػػو يتنػػػػػػاوؿُ العلمي   صِ خص 
 ،وهي:ةِ الموضو ي  

 ؿّ الُ ػ –ع وْ الن ػ –س نْ )الِجػ ةِ لَػداخِ تَ المُ  المفػاهيـِ  بيفَ  القاتِ َي العَ  صطلحاتِ المُ  ـُ لْ  ِ  أوال:يبحثُ 
 فةِ ن  َصػالمُ  صطحاتِ لمُ َي وضع ا ا ساَس  ؿُ     َ التي تُ  المفاهيـِ  أنظمةِ  َي صورةِ  ؿُ م ّ زء(،التي تُ الجُ  –

. فَ مِ  ـٍ لْ  نها َي  ِ  رُ ب  عَ التي تُ   العلـو
 بينها،ووسػػػاعؿِ  القاعمػػػةِ  القاتِ ،والعَ ةِ ُوي ػػػالل   لحاتِ طَ ْصػػػَػػػي المُ  صػػػطلحاتِ المُ  ـُ ْلػػػ ِ   انيا:يبحػػػثُ 

 ا مف َروعِ ا خاص  َر ً  صطلحاتِ المُ  ـُ لْ  ِ  ،وبهذا ي وفُ العلوـِ  فَ مِ  ـٍ لْ  ِ  تم يلها َي بنيةِ  ها،وأنظمةِ عِ ضْ وَ 
 .Semasiologyا لفاظ  ر دالالتِ و لـ تطوّ  Lexicologyأو المفردات  ا لفاظِ  ـِ لْ  ِ 

ػػ رؽِ َػػي الط ػػ  ال ا:البحػػثُ   ػػف  ظػػرِ الن   بصػػرؼِ  ةِ قني ػػوالت   ةِ العملي ػػ ُػػةِ الل   ؽِ ْلػػلػػى خَ ف يػػةِ الملدّ  ةِ العام 
 ا بػػيف  لػػوـِ  ػػتر ً ا مُ بػػذلؾ  لًمػػ صػػطلحاتِ المُ  ـُ ْلػػ ِ  صػػبحُ بذاتها.ويُ  طبيعيػػةٍ  َػػي لُػػةٍ  ةِ العملي ػػ طبيقػػاتِ الت  
ػػػػػػػػػة  صػػػػػػػػػةِ تخصّ المُ  والموضػػػػػػػػػو اتِ   الميػػػػػػػػػاتِ واإل جػػػػػػػػػودِ والوُ  والمنطػػػػػػػػػؽِ  ُػػػػػػػػػةِ الل   و ػػػػػػػػػذلؾ  لػػػػػػػػػـ المعَر
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Epistemology   للعالقػةِ  ال ػ لي   مف جوانبهػا التنظػيـَ  َي جانبٍ  تتناوؿُ  هذ  العلوـِ  ؿ  صنيؼ.َ ُ والت 
 .(ٕٔ)لحطَ صْ والمُ  بيف المفهوـِ 

 نشأة الحركة االصطالحية 

،َال ةِ العربي ػ ُػةِ َػي الل   ةِ االصػطالحي   الحر ػةِ  لن ػأةِ  فٍ معي   زمفِ  د  مف تحديدِ هناؾ بُ  فذا لـ ي فْ  
 لػػى  معانيػػه والوقػػوؼِ  رِ وتػػدب   هِ ْياتِػػ لفهػػـِ  بِ رَ الَعػػ اهتمػػاـَ  ،الػػذي  ػػُؿَ ال ريـِ  القػػْرفِ   ػػؾ  َػػي أف  نػػزوؿَ 

 واالجتما يػػػػةِ  ينيػػػػةِ الدّ  راتِ ُي ػػػػالتّ  ،لموا بةِ ةِ االصػػػػطالحي   ُػػػػةِ بالل   ا ولػػػػى لالهتمػػػػاـِ  رةَ البػػػػذ  افَ ،هِ دالالتِػػػػ
والفقػػه  وا دبَ  ُػػةَ والل   والفنػػوفَ  والعلػػوـَ  الحضػػارةَ  َ ػػملت هػػذ  االصػػطالحاتُ ،والسياسيةِ  واالقتصػػاديةِ 

 حراءِ  ف معاني الص   عبيرِ الت   مجاؿِ  مف العربِ  لُةَ  ال ريـُ  فُ القْر نقؿَ  )) فذْ وغيرها. والحديثَ  والتفسيرَ 
 ا لفػػػاظَ  ،َأ سػػػبَ وأوسعَ  أرحػػػبَ  لى مجػػػاؿٍ ،فسػػػالـِ اإل قبػػػؿَ  التػػػي  ػػػاف يحياهػػػا العػػػربُ  ةِ البدوي ػػػ والحيػػػاةِ 
تحَ جديػػػػػدةً  معػػػػػانيَ  ةَ ا صػػػػػلي   ػػػػػ لأللفػػػػػاظ،ومف ذلػػػػػؾ ألفػػػػػاظٌ  اللي  الػػػػػدّ  عِ وس ػػػػػالت   بػػػػػابَ  ،َو   ػػػػػاةِ والز   الةِ  الص 
 .(ٕٕ)((وـِ والص  

 مػػف ظػػواهرَ  وجػػؿ    ػػز   ،بمػػا حباهػػا اُ راتِ ُي  هػػذ  الت   وا بػػةِ ا َػػي مُ  وًنػػ ةُ العربي ػػ ُػػةُ الل    انػػتِ و  
 عريػػػػبِ والت   رجمػػػػةِ والت   وليػػػػدِ والت   واال ػػػػتقاؽِ   القيػػػػاسِ خرى،ا ُ  ُػػػػاتِ ا َػػػػي الل  لهػػػػا نظيػػػػرً  مػػػػا نجػػػػدُ قل   ةٍ ُوي ػػػػلُ 

 واوداب. ها للعلوـِ واستيعابِ  ةِ العربي   ساعِ ا َي اتّ سببً  هذ  الوساعؿُ  .و انتْ حتِ والن  
 ةِ يني ػػػوالدّ  االجتما يػػػةِ  الحيػػػاةِ  معػػػالـِ  ؿ  ُ ػػػ رتْ غي ػػػ  بيػػػرةً   ػػػورةً  ال ػػػريـِ  القػػػْرفِ  نػػػزوؿُ  قػػػد أحػػػدثَ و 

 القػػػػاتِ العَ  ت ػػػػمؿُ  جديػػػدةً  ،َسػػػف  قػػػػوانيفَ ةِ العربي   الجزيػػػػرةِ  َػػػػي مجتمػػػعِ  السػػػاعدةِ  ةِ والسياسػػػػي   ةِ واالقتصػػػادي  
 سػػاواةِ َػػي المُ  ؿُ تتم  ػػ ةَ وسياسػػي   ةَ ا اقتصػػادي  ًمػػظُ وأرسػػى نُ ،ةِ نيوي  والدّ  ةِ يني ػػهػػا الدّ أبعادِ  ختلػػؼِ َػػي مُ  ةَ الب ػػري  

هػػذ   ولقػػد وا ػػبَ ذاعؿ.ا وغيرهػػا مػػف الر  بػػوالر  ،واالحت ار،لـِ وتحػػريـ الظّ ،بػػيف ا َرادِ  ضػػامفِ والت    اَػػؿِ والت  
 هػا السػتيعابِ مػف وجودِ  ال مندوحػةَ   ػافَ  هاعلػةٍ  ةٍ لفظي ػ  ػروةٍ  فَػرازُ   لػى المجتمػعِ  التػي طػرأتْ  راتِ ُي  الت  

 ةِ فظي ػػالل   روةِ هػػذ  ال  ػػ  لػػى تسػػميةِ  اصػػطلحَ و .ى بهػػا اإلسػػالـُ تَػػالتػػي أَ  والمعػػاني الدقيقػػةِ  الجديػػدةِ  المفػػاهيـِ 
ماٌء َحَدَ ْت ولـ أساِظ،بقوِلِه:))وقد  رَض الجاحُظ  دًدا ِمَف هذ  ا لف(.ة سالمي  بػ ) ا لفاظ اإل الجديدةِ 

 : ن مػػػا اْ ػػػتُق ْت لهػػػـ ِمػػػْف َأْسػػػَماٍء ُمتقد مػػػٍة، لى الت  ػػػبيِه،م ؿ قػػػوِلهـ ِلَمػػػْف أْدَرَؾ الجاهلي ػػػَة واإلسػػػالـَ َتُ ْف،وا 
،أن هـ َي الجاهلي ِة لـ ي وُنوا يعلمػوَف أف  ناًسػا  اُمَخْضَرـا..وَيُدؿ   لى أف  هذا االسـَ ُأْحِدَث َي اإلسالـِ

ِلُموَف وَقْد َأْدَرُ وا الجاهلي َة،وال َ اُنوا يعلموَف أف  اإلسالـَ ي وُف (( ُيسْ 
(ٕٖ). 
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،وا تسػػػػػػػػػاِبها دالالٍت  ِؿ معػػػػػػػػػاني ا لفػػػػػػػػػاِظ َبْعػػػػػػػػػَد اإلسالـِ وَوقَػػػػػػػػػَؼ ابػػػػػػػػػُف َػػػػػػػػػارس  لػػػػػػػػػى َتَحػػػػػػػػػو 
َُػػػا َداِبهػػػـ وِنَسػػػاِعهـ جديدًة،بقوِلػػػِه:))َ اَنِت الَعػػػَرُب َػػػي َجاهلي ِتهػػػا  لػػػى فْرٍث ِمػػػْف فْرِث ْبػػػاِعهـ َػػػي ُل ِتهـ ْو

ػػا َجػػاَء ا  باإلسػػالـِ َحالَػػْت َأْحَواٌؿ،وُنِسػػَخْت ِدَياَناٌت،وُأْبِطلَػػْت ُأُموٌر،وُنِقلَػػْت  -َجػػؿ   ََنػػاُل   -وَقَرابيِنهـ.َلم 
اعَط ُ ػػػِرَطْت،َََعف ى ِمَف الل ُِة ألػفاٌظ ِمْف َمَواِضَع فلى َمَواِضَع ُأخرى ِبِزَياَداٍت ِزيَدْت،وَ َراِعَع ُ ِر ْت،وَ ػرَ 

َؿ ((  .(ٕٗ) اوِخُر اَ و 
بأسػماء  تْ معػاٍف وُسػّميَ  سالـِ َي اإل تْ  َ دَ بقوله: )) وقد حَ  العس ري   أبو هالؿٍ  لى ذلؾ أ ارَ وا  

ؿُ لمعػاٍف ُأخرَ  ةِ  انت َػي الجاهلي ػ ا دً يْ عِ َصػوا مُ م  يَ تَ ََ ﴿ـ،قػاؿ تعػالى:م  يَ والت   واويػةُ  ورةُ والس ػ فُ ذلػؾ القػْر ،َػأو 
 اِ  مػػػػف طا ػػػػةِ  وجُ رُ هػػػػو الُخػػػػ ؽُ ْسػػػػا.والفِ مً م  يَ تَ  حُ س ػػػػمَ الت   ى ُسػػػػم يَ ت ػػػػذلػػػػؾ حَ  رَ  ُػػػػ َ  ـ  أي تحػػػػّرو ، ُ ﴾ ا ًبػػػػي  طَ 

ن ما  افَ   يمػافُ ها.وُسػم ي اإلرِ حْ مف جُ  تْ جَ رَ فذا خَ  ةُ رَ أْ ها،والفَ رِ  ْ مف قِ  تْ جَ رَ فذا خَ  طبةِ ذلؾ َي الر   تعالى،وا 
 .(ٕ٘) ا ((مف ذلؾ  يعً  ةِ الجاهلي   أهؿُ  ا،ولـ يعرؼْ رً فْ  ُ  فِ  َ ا وللوَ ود  فيمانً جُ والس  .ااقً فَ نِ  رِ فْ ال ُ  سرارِ مع ف

  لػى حقيقتػيفِ  لفػظٍ  طالؽُ به ف ادُ رَ )) ويُ  ()القياس المعنويّ  حِ لَ طَ صْ تحت مُ  ؿُ حوّ هذا الت   ويندرجُ 
 العقػؿَ  ر؛ ف   اًل منهما يخمرُ مْ الت   و صيرِ  بِ نَ العِ   لى  صيرِ  ؽُ لَ طْ يُ  رِ مْ بينهما، الخَ  ل بهٍ  مختلفتيفِ 

َي أ  ر  مػف  فظِ الل   باستعماؿِ  يسمحُ  المعنوي   .والقياُس (ٕٙ) ضميف ((بالت   ما ي وفُ  يه،وهو أ بهُ طّ َُ ويُ 
 اللػػةُ لدّ ا فُ    مَ تَ ،ول ف قػػد تَػػةٌ أو اصػػطالحي   ةٌ َي ػػرْ خػػرى  ُ وا ُ  ةٌ لُوي ػػ ،واحػػدةٌ دالالتٍ  ةُ لػػه  ػػد   ى،َت ػػوفُ معنً 
محمد خضػر حسػيف: ))  ،يقوؿُ (ٕٚ) َي االستعماؿِ  اجحةَ هي الر   صبحَ ى تُ حت   ةُ أو االصطالحي   ةُ َي  رْ العُ 

ػػػةَ اإلسالمي   ا لفػػػاظَ  مػػػف العلمػػػاءِ    يػػػرٌ  ؿَ َمػػػحَ  ؿِ ْقػػػالن   فَ ِمػػػ و لػػػى هػػػذا الوجػػػهِ  ػػػ  ػػػاةِ والز   الةِ ، الص   ياـِ والص 
 ـ  ... ُ ةِ ر ي  ها َػػي معانيهػػا ال  ػػ،واسػػتعملَ ةِ ُوي  مػػف معانيهػػا الل   هػػذ  ا لفػػاظَ  ؿَ َقػػنَ  ارعَ ،وقػػالوا:فف  ال  ػػوالحج  
 .   (ٕٛ) (( ريعةِ ال    ةِ لَ مَ حَ  ؼِ رْ َي  ُ  حقاعؽَ  االستعماؿِ  ةِ بَ لَ بَُ  صارتْ 

ب ػػداللتِ  اتِ ط ػػحَ َػػي مَ  ةَ العربي ػػ فػػردةَ فف  المُ  لػػى ف ؿٍ ها مػػف مػػدلو ،واجتيازِ ةِ الحضػػاري   التِ قْ اف الػػن  هػػا وا 
 َػي حػػيفمػف المعنػى بػيف اال نيف. م ػترؾٍ  ها وبخػيطٍ قَ بَ مػع مػا َسػ اللػةِ َػي الدّ  صػاؿٍ  لػى ات   ،بقيػتْ ْخرَ 
َػي هػذ   فظػةُ الل   سبقته.وأصػبحتِ  مػع مراحػؿَ  داللػي   عٍ ْطػَػي قَ  تم  ػؿَ  ا ْخػرَ مسػارً  ُػاتِ الل   بعُض  ارتْ ػس
 .تْ قَ بَ سَ  ا َي تجربةٍ مع المعنى الذي  اف قاعمً  رابطٍ  مف غيرِ  ثَ دَ معنًى حَ  طابؽُ يُ  ا و  الً رمزً  اتِ ػُالل  

صػػػطلحات  لػػػى والمُ  ا لفػػػاظِ  منهػػػا،َي اسػػػتحداثِ  ةِ ،والعربي  ةِ امي  الس ػػػ ُػػػاتِ الل   بنيػػػةِ  ولعػػػؿ  ْليػػػةَ 
 هػا َػػيطبعَ  تْ َ ػهػا وترَ َعلَ  تْ لَػعَ ،قػد ََ ليػه تعودُ وا   ،منػه تنطلػؽُ لػى ال ال يّ هػا فجميعُ  ترتػد   وأوزافٍ  تفعػيالتٍ 

ها  لػى معػاٍف هػا واصػطالحِ َػي انبناعِ  لألسماءِ  ةِ اريخي  الت   يرورةِ الس   أ رَ  تْ لأللفاظ،ورس خَ  اللي  الدّ  حقؿِ ال
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 هنػا ضػعؼُ  ما المقصػودُ ،فن  صػاؿَ هػذا االتّ  تفقػدُ  ةِ العربي ػ خرى غيرَ ا ُ  ُاتِ الل  أف  ذلؾ  .ولـ يعفِ ةٍ د  جِ تَ سْ مُ 
  .(ٜٕ) ةوا تداد ذلؾ َي العربي   لُاتٍ   ندَ  لأللفاظِ  اللي  الدّ  َي الحقؿِ  ةِ اريخي  الت   يرورةِ الس  

ػػػ وترا يػػػبَ  األفاًظػػػ ي ػػػمؿُ  جديػػػدٍ  عجػػػـٍ مُ  ا أمػػػاـَ ا أصػػػبحنَ َنػػػومػػػف هُ   ت ػػػفْ  هػػػا لػػػـأي أن  ،ةٌ لَػػػجَ تَ رْ مُ ا فم 
ػػةً  ػػ مُػػايرةً  جديػػدةً  دالالتٍ  سػػالـُ ها اإلأ سػػبَ  ،أو منقولػػةٌ الجػػاهلي   َػػي المجتمػػعِ  معرَو بػػه مػػف  تْ ََػػرِ ا  ُ  م 

 وغيرهػا مػف ال لمػاتِ  ابػيالن  اسػوؿا، ضػوءا، االر  ادا، االوُ هَػدىا، االجِ ةا، ااإليمػافا، االهُػ، م ؿ االجن ػقبؿُ 
يها بقسػمَ  َي أف  هػذ  ا لفػاظَ  وال  ؾ  .اإلسالميةِ  ليةِ ة  ف الرّ رَ ب  عَ والمُ  جديدةٍ  بمفاهيـَ  لةِ م  حَ المُ  عابيرِ والت  
 .بِ رَ العَ  َي لُةِ  ؿِ مَ عْ تَ سْ بمعناها المُ  أو مف قريبٍ  مف بعيدٍ  وارتباطٌ   القةٌ ؿ والمنقوؿ لها جَ تَ رْ المُ 

  المصطمح االسالمي

ػة بُ ػالعلمػي  الل   المصػطلحُ  ُيم  ؿُ   عبيػرِ َػي الت   هُ ها أصػحابُ ،التػي يسػتعملُ ـٍ لْ  ِ  ؿ  ُػَة الفني ػَة الخاص 
ِلَقتْ  ػػػف قضػػػاياهـ وأَ ارِ  ُْ ػػػصِ المُ  العلمػػػي   ، ل ػػػف  ضػػػروراِت البحػػػثِ هـ لػػػى غيػػػرِ  هـ،ورب مػػػا اْسػػػُت  تخص 
 بيف أصحابِ  ةِ عَ واضَ والمُ  فاؽِ واالت   الخاص   ؼِ ُِة القاعمِة  لى الُعرْ الل   هذ ِ  ن وءَ  ومقتضياِته استوجبتْ 

 هـ.صِ تخص   َي مجاؿِ  ـٍ لْ َف  أو  ِ  ؿ   ُ 
 َػػف   لػػى معػػاني موضػػو اتِ  ؿ  ُ ػػ ُيطِلقهػػا أصػػحابُ  الـٌ ْ ػػفن مػػا هػػي أَ  ةُ العلمي ػػ صػػطلحاتُ والمُ 
ِصهـ، ُمها َقْيداف: -بهذا الوصؼ  -ومصطلحاُت الفنوف  تخص   مقو 
ػػةِ  لػػى معًنػػى جديػػٍد مػػف المعػػاني المُ  ْضػػُع َ لَػػـٍ ؿ: وَ القيػػد ا و   بفػػف  مػػَف الفنػػوف،التي هػػي مػػف  ختص 

 اتية.الذ   ها وارضِ 
ُ َها َي فطالقػه غيُرهػا ر  ْ الفنوف ال يًة بفف  مف َعًة مختص   هذا الَعَلـِ  واضعُ  ي وفَ  القيد ال اني: أفْ 

 .(ٖٓ)االستعارة   لى سبيؿِ  فالّ 
: واحػػدٍ  لُػػوي   داللػػي   التػػي تنتمػػي فلػػى مجػػاؿٍ  قنيػػةُ الت   ا لفػػاظُ  ةِ اإلسػػالمي   صػػطلحاتِ بالمُ  وُيػػرادُ 

َػي  ؿُ ْبػقَ  فْ ِمػ  ند العػربِ  ةً معرَو أو  انتْ ،هِ بمجيعِ  ا استحد ها اإلسالـُ فم   . وهذ  ا لفاظُ الديني   الحقؿِ 
هػا دالالتُ  تْ يَ وِسػنُ وتُ  نت ػرتْ وا تْ اَ ػذَ  جديػدةً  أضػفى  ليهػا دالالتٍ  ال ػريـَ  القػْرفَ  ل ف  ،الجاهلي   العصرِ 
 .(ٖٔ) ةُ الجاهلي  

ػػالمُ  َلَحػػظَ  ؛فذْ ر ي  بػػالمعنى ال  ػػ سػػالمي  اإل حِ لَ طَ ْصػػلػػى المُ ف وقػػد ُي ػػارُ  َػػي   لمػػاتٍ  ورودَ  روفَ فس 
وا ادُ رَ ،َػأَ فِ القْر نػزوؿِ  قبػؿَ  بِ رَ العَ  َي استعماؿِ َيها  تْ دَ رَ المعاني التي وَ  بمعاٍف غيرِ  ني  القْر ماؿِ االستع

  ػػافَ َ .(ٕٖ) ػػر ي   ،وهػػذا اسػػـٌ لُوي   هػػذا اسػػـٌ :،َقػػالوامػػف المعنػػى العربي   سػػالمي  المعنػػى اإل زوامي ػػيُ  أفْ 
  لػى اخػتالؼِ  ةِ العربي ػ الحيػاةِ  رج  أنحػاءَ  – عبيػرُ از الت  فْف جػ – ا هػاعالً انفجػارً  - بحػؽ   - ال ػريـُ  فُ القْر
َػػي  ؿُ ْبػػقَ  فْ و  ِمػػا لػػـ يعهػػدُ هـ  ػػيعً َػػي لُػػتِ  بُ رَ ه الَعػػواَجػػ ،فذْ والبيػػاني   ُػػويّ ما الجانػػب الل  ها،وال سػػي  سػػتوياتِ مُ 
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ػػةُ  بػػه بيانػػه،َا لفاظُ  قػػاـَ   ػػيءٍ  ؿ  ا َػػي ُ ػػجديػػدً  هـ، ػػافَ باعِ طَ هـ وخُ  ػػعراعِ  لُػػةِ   ها تختلػػؼُ أصػػواتِ ب المعرَو
 ى يفهػـَ ت ػؼ  ليها حَ ر  عَ تَ يَ  القارئ أفْ  فَ يقتضي مِ  معاني ا لفاظِ  ،واختالؼُ ةِ و  بمعانيها القْرني  َُ رَ م ا  َ  َ 
 .وءِ رُ قْ ص  المَ للن   ال امؿَ  المفهوـَ  ،ويستو بَ والعباراتِ  ؿِ مَ الجُ  فَ مِ  ادَ رَ المُ 

 فْ هػػا َمػػيتناولُ  ريػػؽِ َػػي الط   اةٌ قَػػلْ : )فف  المعػػاني مُ تػػي تقػػوؿُ ال ولػػةَ قُ المَ  ال ػػريـُ  فُ القػػْر َس َ ػػوبهػػذا  َ 
ن ما يتفاضؿُ اءَ  َ   هػا أحػدٌ ال يعرَُ  ها  ػؿ  النػاس َػي معػافٍ يتسػعملُ  جػاء بألفػاظٍ  فذْ (.َي ا لفاظِ  ُاءُ لَ البُ  ،وا 

 أي أف  الِجد َة ت وُف َي المعاني وليَس َي ا لفاِظ..(ٖٖ)اسِ مف الن  
 فِ َ ػػػ تختلػػػؼُ  ةَ سػػػالمي  اإل صػػػطلحاتِ  لػػػى أف  المُ  نبيػػػهِ الت   فَ ِمػػػ د  ُبػػػ نا الدراسػػػتِ  ميػػػدافِ  ولتحديػػػدِ 

،َهي ةِ سػالمي  اإل ؽِ رَ مػف الِفػ ةٍ قَػرْ أو لػدى َِ  ةِ سػالمي  اإل اهبِ ذَ مػف الَمػ بٍ هَ ذْ لدى َمػ ةِ لَ اوَ دَ تَ المُ  صطلحاتِ المُ 
 اصػطالحاتِ  فِ بأن هػا ِمػ ؼَ َصػوْ تُ  أفْ  م ػفُ وال يُ ،ؽِ رَ والِفػ بِ اهِ ذَ هذ  المَ  باختالؼِ  تختلؼُ  ةٌ خاص   تسمياتٌ 

 َقط. سالمي  و ف م ا ه الحديثَ  ُس  ر  نُ لذا سَ خصيص،نحو الت   جهتْ وات   عميـَ الت   تِ دَ قَ ؛ ن ها ََ سلميفَ المُ 
ػػبْ وال نَ  َ ػػ ةِ سػػالمي  اإل صػػطلحاتِ المُ  بح نػػا هػػذا دراسػػةَ  اءِ رَ ي مػػف وَ ُِ   فيلػػةً  نمػػاذج ت ػػوفُ بؿ ،ةً  ا

 صطلحاتِ هذ  المُ  عِ مْ جَ ي لل  روِع َُتضيُء الط ريَؽ ها ،لعل  راسةُ  ليها هذ  الد   قيمتْ التي أُ   رةِ الف ببيافِ 
 .اللي  الدّ  رِ طو  الت   ها َي ضوءِ ودراستِ 

 اآلخرة 

 هو خػػػػالؼُ ،واحػػػػدٍ  ؿٍ ْصػػػػفلػػػػى أَ  هُ ألفاظُػػػػ عُ ِجػػػػرْ تَ )أخر(،الػػػػذي  رِ ذْ الَجػػػػ فَ ِمػػػػ حُ لَ طَ ْصػػػػُأخػػػذ هػػػػذا المُ  
،قاؿ ةُ ر ي  ال  ػػػ اللػػػةُ منهػػػا الد   ا ػػػتُق تْ  ةٍ لُوي ػػػ بداللػػػةٍ  بِ رَ الَعػػػ َػػػي لُػػػةِ  صػػػطلحُ هػػػذا المُ  دَ رَ ،وقػػػد وَ (ٖٗ)قػػد ـالت  

: )) اوِخػػَرُة ِمػػ بيػػدي  ا ُب...وقػػد ،وهي التػػي يسػػتنُد فليهػػا الر  الس ػػْرجِ  فَ ،و ػػذا ِمػػهِ الر ْحػػِؿ ِخػػالُؼ قاِدمتِ  فَ الز 
 .(ٖ٘) ا ((يَف يديه ِمْ َؿ ِْخَرِة الر ْحِؿ َال ُيَبالي َمْف َمر  َوَراَء فذا َوَضَع أحُدُ ـ باجاء َي الحديث: 

ػػػال يُ  ةٌ قَػػػلَ طْ مُ  فظػػػةِ هػػػذ  الل   أي أف  داللػػػةَ   القْرنػػػي   َػػػي االسػػػتعماؿِ  تْ دَ رَ ،وقد وَ ياؽُ حػػػد دها فاّل الس 
 ولػػى وهػػي الحيػػاةُ لألُ  لػػةَ بِ اقَ ها المُ بوصػػفِ ،واضحٍ   لػػى نحػػوٍ  ةُ المر زي ػػ اللػػةُ َيػػه الدّ  تظهػػرُ  ى خػػاص  بمعًنػػ
  ػػأةِ  ػػف الن   رةِ اوِخػػ ارِ ر بالػػد  وُيعبّ ،بػػه الواحػػدُ  ُيقاَبػػؿُ  ُؿ،وأَخػػرُ بػػه ا و   ُيقاَبػػؿُ  ِْخػػرُ : )) اغػػبُ نيا،قاؿ الر  الػػد  
ف  الد اَر اْوِخَرَة تعالى: ﴿  هِ نحو قولِ ،ولىا ُ   أةِ الن  نيا  ف الد   ، ما ُيعب ر بالدارِ انيةِ ال     ﴾َلِهَي اْلَحَيَوافُ َواِ 
ـْ َِػي اوِخػَرِة ِفال  الن ػاُر نحو قولػه تعػالى: ﴿ ،ارِ الػد   رُ ْ ػذِ  ؾَ تُػرِ وربما ،(ٗٙالعن بوت )  ﴾ُأْوَلعِػَؾ ال ػِذيَف لَػْيَس َلهُػ
﴾  ِذيَف َيت ُقوفَ َوَللد اُر اوِخَرُة َخْيٌر ل ل  ،نحو: ﴿ فليها تارةً  اؼُ تارًة وُتضَ  باوخرةِ  ارُ الد   وقد ُتوَصؼُ ،(ٙٔهود )
  .(ٖٙ) (( (ٔٗالنمؿ ) ﴾َوَ َْجُر اوِخَرِة َأْ َبُر َلْو َ اُنوْا َيْعَلُموَف ﴿ ،(ٕٖا نعاـ )

بالمػػد   ةُ رَ )) اوِخػػ: ،قػػاؿ التهػػانوي  ادِ عَ  لػػى المَ  سػػالمي  اإل الحِ طِ َػػي االْصػػ (اوخػػرة) وتػػدؿ  لفظػػةُ 
 وحػػػػاني  الرّ  ادِ َعػػػػ،وُيسػػػػم ى بالمَ قاوةِ وال    عادةِ َػػػػي الس ػػػػ اطقػػػػةِ ن  ال فسِ الػػػػن    ػػػػف أحػػػػواؿِ   بػػػػارةٌ  الخػػػػاءِ  رِ ْسػػػػو َ 

 اَيفَ الن ػػػػ اءِ َمػػػػ َ الحُ  أف  هػػػػذا اصػػػػطالحُ  اهرُ .والظ  الح مػػػػةِ  هدايػػػػةِ  حِ رْ ا ػػػػي َ ػػػػوَ حَ  ا، ذا َػػػػي بعػػػػضِ أيًضػػػػ
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اّل َالمُ الجسػػمانيّ  ا ا وروحي ػػا،أي جسػػماني  قًػػلَ طْ مُ  ادِ َعػػهػػا  لػػى المَ فطالقُ  ُػػةِ والل   عِ رْ ال  ػػ بِ تُػػَػػي  ُ  ارؼُ َعػػتَ ،وا 
 .(ٖٚ) خ ((زَ رْ البَ  َي لفظِ   ليه ما يجيءُ  ؿ   ما يدُ 

 ـ  ، ُ ةٍ قَػػػلَ طْ مُ  ةٍ بداللػػػ بِ رَ الَعػػػ َػػػي  ػػػالـِ  ةٌ لَ مَ عْ تَ ْسػػػمُ  (رةاوِخػػػ) أف  لفظػػػةَ  الالتِ مػػػف هػػػذ  الػػػدّ  نلحػػػظُ 
وهو ،ادِ َعػػػللمَ  ةً ََػػػادِ رَ مُ  تْ حَ ْضػػأَ ص صًة،و هػػػا ُمخَ داللتُ  تْ ارَ َصػػأضيؽ،ََ   لػػػى نحػػػوٍ  ال ػػريـُ  فُ ها القػػػْراسػػتعملَ 
مفَ  سالـُ نادى به اإل مفهوـٌ   . سلموفَ به المُ  ْو

 والمؤذن ذانألا

 ةُ زَ ْمػػالهَ ))َػػارس: ،قاؿ ابػػفُ يفِ ،الػػذي يػػدؿ   لػػى أصػػلَ )أذف( رِ ذْ مػػف الَجػػ حافِ لَ طَ ْصػػالمُ  ُأخػػذ هػػذافِ 
 ما ُأُذُف ُ ػػؿ  ذي ُأُذف،واوخػػرُ أحػػدهُ ،ظِ فْ َػػي الل   ا ػػدافِ بَ تَ َػػي المعنػػى مُ  قاربػػافِ تَ مُ  أصػػالفِ  وفُ والن ػػ اؿُ والػػذ  
 .(ٖٛ) ،و نهما يتفر ُع الباب ُ ل ه ((الِعْلـُ 

يَ واإل الـُ  ـُ ْلػػهو العِ ،واحػػدٍ  درٍ ْصػػلػػى مَ يعػػوداف ف ا صػػليفِ  وأرى أف  هػػذيفِ  ن مػػا ُسػػم   اُ ُذفُ  تِ ،وا 
 لػى مػا ُي ػبهها َػي المعنػى  )اُ ُذف( لُتطلَػؽَ  لفظػةُ  تْ رَ يْ ُتعِ ـ  اْسػ، ُػوتقب ػؿ اإل الـِ  ُأُذًنا  ن ها أداٌة للس ػْمعِ 

ـُ ال ػػِذيَف  الس ػػامعِ  ؿِ ُجػػللر   ،قاؿ ابػػف َػػارس: )) وُيقػػاؿُ ؿِ  ْ أو ال  ػػ ِمػػْف ُ ػػؿ  أحػػٍد ُأُذٌف،قػػاؿ تعػػالى: ﴿ َوِمػػْنُه
 .(ٜٖ) (( ارٌ عَ تَ ،وهذا ُمسْ وزِ ال ُ  ةُ وَ ُيْلُذوَف الن ِبي  َوِيُقوُلوَف ُهَو ُأُذٌف ﴾.واُ ُذف ُ رْ 

: اغػػػبُ قػػػاؿ الر  ،القْرني   َػػػي االسػػػتعماؿِ  واإل ػػػالـِ  ـِ ْلػػػبمعنػػػى العِ  رِ ذْ هػػػذا الَجػػػ ألفػػػاظُ  تْ دَ رَ وقػػػد وَ 
ػػؿُ الػػذي ُيَتوَ  ـِ ْلػػذلػػؾ َػػي العِ  ؿُ عمَ تَ .وُيْسػػ(ٕاالن ػػقاؽ ) ﴾ َوَأِذَنػػْت ِلَرب هَػػا َوُحق ػػتْ ﴿ نحو قولػػه: ،عَ مَ تَ َف:اْسػػَأذِ ))  ص 
ػػػَف اللّػػػِه َوَرُسػػػوِلِه ﴿ : نحو قولػػػه،اعِ مَ ليػػػه بالس ػػػف  ا ُيْسػػػَمعُ َمػػػلِ  افُ وا ذَ  فُ واإلذْ ،(ٜٕٚالبقػػػرة ) ﴾ََػػػْأَذُنوْا ِبَحػػػْرٍب م 
ْذ تَػػػَأذ َف َرب ػػػؾَ  ﴿ َينا،قػػػاؿ تعػػػالى: ـِ ْلػػػالعِ  فَ ِمػػػ   يػػػرٍ  أُ دَ ْبػػػهػػػو مَ  ،فذْ ـِ ْلػػػعب ػػػُر بػػػذلؾ  ػػػف العِ ويُ  ا  ػػػراؼ ) ﴾ َواِ 

ـُ ب  ُ  ذ فُ لَ ،والمُ (ٚٙٔ ـ  َأذ َف مُ ﴿ اؿ: ػػػػاًء،قدَ نِ  يءٍ ؿ  َمْف ُيْعِل    .(ٓٗ)(((ٓٚيوسؼ ) ﴾ رُ ػػػػػػػػػػػػػػػَلذ ٌف َأي ُتَها اْلِعيػػػػػػػػػػػػػػػػُ 
 ريعةِ َػػػػػػػػي ال  ػػػػػػػػ ةً اصػػػػػػػػطالحي   ف( وجهػػػػػػػػةً ذّ لَ اف( و )الُمػػػػػػػػذَ ي )ا َ تَػػػػػػػػلفظَ  داللػػػػػػػػةُ  تْ هَػػػػػػػػجَ وقػػػػػػػػد ات  

اف( ذَ مػف )ا َ  ادُ ،وقد ُيػرَ او ام   اقً لَ طْ مُ  افَ  َ  أفْ  دَ عْ بَ ُنه،مَ زَ وٍص صُ خْ بإ الـٍ مَ  ماهُ داللتُ  تْ ،َُخص  ةِ سالمي  اإل
ػػ تِ ْقػػوَ بِ  ا اإل ػػالـُ  ػػر ً  حِ تْ بػػالفَ  افُ ذَ )) ا َ : ذ ف،قػػاؿ التهػػانوي  لَ التػػي يقرلهػػا المُ  ا لفػػاظِ  مجمػػوعُ   الةِ الص 
ػةِ  المخصوصػػةِ  ا  لػػى ا لفػاظِ أيًضػػ ؽُ لَػ.وُيطْ معروؼٍ  مخصػػوصٍ  بوجػهٍ  : .(ٔٗ) (( المعرَو بيػػدي  وقػػاؿ الز 
يَ (ٕٗ) للفَػْرِض (( ِلْلُحُضػورِ  ا َيها مف اإل الـِ مَ لِ  :اإلقامةُ افُ ذَ )) ا َ   ت )الػػِمْعَذنة( وهػي م ػافُ . ومنػه ُسػم 

  اف.ذَ ا َ 
بيػػػػػػػدي   لػػػػػػػى الس ػػػػػػػ ؾَ رَ دْ تَ وقػػػػػػػد اْسػػػػػػػ  ن اًة،قػػػػػػػاؿ: )) اَ َذاَنػػػػػػػاِف:اَ َذاُف اف( مُ ذَ )ا َ  لفظػػػػػػػةَ  ابقيفَ الز 

  .(ٖٗ) (( ومنه الحديث:ابيف ُ ؿ  َأَذانيِف صالةٌاواإلقامُة،
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 المؤمن

 ةُ زَ ْمػالهَ َػارس: )) ،قاؿ ابػفُ أصػالفِ  بِ رَ الَعػ َػي لُػةِ  ولػه،)أمف( رِ ذْ الَجػ مػفهذا الُمْصَطَلُح ُأخذ  
 رُ ،واوخَ ْلػبِ ،ومعناها ُسػُ وُف القَ انػةِ يَ د  الخِ التػي هػي ِضػ ةُ اَنػمَ ما ا َ :أحػدهُ اربافِ قَ تَ مُ  أصالفِ  وفُ والن   والميـُ 

ػا الت  ٌف ذو َأْمٍف،قػاؿ تعػالى: ﴿ َرب  اْجَعػْؿ َهػَذا اْلَبلَػَد ِْمًنػا ﴾...بيٌت ْمِ الت ْصديؽُ  َقػوؿ ا  صػديؽُ ...وأم 
 .(ٗٗ) أي ُمصد ٍؽ لنا (( تعالى: ﴿ َوَما َأنَت ِبُمْلِمٍف ل َنا ﴾

 ؿِ ا و   اللي  ها الػدّ بأصلِ  سواءٌ ، اـ    لى نحوٍ  بِ رَ العَ  َي لُةِ  ةٌ لَ مَ عْ تَ سْ ف( مُ لمِ )مُ  أف  لفظةَ  نلحظُ  
ػػػػا أو ال     ابػػػػفُ   ُ رَ َ ػػػػاني الػػػػذي ذَ ال  ػػػػ لػػػػى ا صػػػػؿِ ينتمػػػػي فَ سػػػػالمي  الح اإلطِ ها َػػػػي االْصػػػػتعمالُ اْسػػػػاني،أم 

َصػ أصػبحتْ  ةَ ها االصطالحي  ،ول ف  داللتَ صديؽُ َارس،وهو الت   ،َهي صػديؽِ مػف الت   ُمحػد دٍ  ًة بنػوعٍ ُمخص 
 للعػػػػربِ  دَ ْهػػػػال  َ  جديػػػػدةٌ  وهػػػػي داللػػػػةٌ  (٘ٗ) (( بػػػػه اءَ وبمػػػػا َجػػػػ وبرسػػػػولهِ  د ؽ بػػػػاِ َصػػػػ لػػػػى )) المُ  لَػػػػؽُ ُتطْ 

 .اإلسالـِ  ءِ بمجي تْ  َ دِ ُتحْ التي اسْ  ةِ سالمي  اإل صطلحاتِ ها مف المُ بها، ن  
ػػػػحَ مُ  نبي نػػػػا ا  ػػػػرـُ  بهػػػػا اءَ التػػػػي َجػػػػ ريعةِ )اإليمػػػػاف( اسػػػػًما لل  ػػػػ ارَ وبهػػػػذا َصػػػػ  ػػػػ ليػػػػ دٌ م  الُة ه الص 

اِبُلوَف َوالن َصاَرى ﴾ الـُ،و لى ذلؾ: ﴿ ػػوالس   به ُ ػؿ   ،وُيوَصؼُ ( ٜٙالماعدة )ال ِذيَف َْمُنوْا َوال ِذيَف َهاُدوْا َوالص 
تِػِه،ِقْيَؿ:و لى هػذا قَػ هِ َي  ريعتِ  ؿَ خَ َمْف دَ  ـْ ِبا اؿَ ُمِقر ا با وِبُنُبو  للّػِه ِفال  َوُهػـ تعػالى:﴿ َوَمػا ُيػْلِمُف َأْ  َػُرُه

 .(ٙٓٔيوسؼ )م ْ ِرُ وَف ﴾ 
قراٌر بِ لْ أ ياء:تحقيٌؽ بالقَ   ال ةِ  باجتماعِ  الت صديؽَ  اإلسالمي   المنظورِ  َي اإليمافُ  ويستلزـُ  ،وا 

ـُ ﴿ َوال ِذيَف َْمُنػوا ِبالل ػِه َوُرُسػِلِه أُ تعالى: هُ ،و لى هذا قولُ ذلؾ َي الجوارحِ  بِ سَ حَ ٌؿ بِ مَ ،و َ بالل سافِ  ْوَلعِػَؾ ُهػ
ـْ ﴾  ـْ َوُنوُرُه ـْ َأْجُرُه ـْ َلُه د يُقوَف َوال  َهَداء ِ نَد َرب ِه  (ٙٗ) .(ٜٔالحديد ) الص 

:مِ لْ )المُ  بلفػظِ  اَؽ( الذي له ارتباطٌ نَ )المُ  لفظُ  سالمي  اإل َي االصطالحِ  دَ رَ ووَ    ف(،قػاؿ ا زهػري 
التػي اعَتَمَنػه ا تعػالى  ليها،َػإِف ا تقػَد الت ْصػديَؽ ِبقلبػِه َػي ِصػْدِؽ ا مانػِة  الػد خوؿُ  )) أْصُؿ اإليمافِ 

 ما صػد َؽ ِبِلَسػاِنِه َقػد أد ى ا مانػَة،وهو ُمػْلِمٌف،وَمْف لػـ يعتقػِد الت صػديَؽ بقلبِػِه،َهو غيػُر ُمػَلد  لألمانػِة 
،َهو دوف الت صػديؽ بالقلػبلقػوِؿ أف  اإليمػاَف:هو فظهػاُر ا التي اعتمنه اُ  ليها،وهو ُمَناٌَِؽ،وَمْف َزَ ػـَ 

ـُ ما يقوُؿ، ال يخلو مف أْف ي وفَ   .(ٚٗ) أو ُيَقاُؿ له ((ُمَناًَِقا أو جاِهاًل ال يعل
: ا زهري   ،قاؿ تعقيًبا  لى  الـِ صديؽِ الت   دوفَ  َي الل سافِ  قد ي وفُ  اإليمافَ ويرى الز بيدي  أف   

ـ  َ فَ  هِ بالل سػػػاِف َقط، قوِلػػػاإليمػػػاُف  لػػػى اإلقػػػراِر  وقػػػد ُيْطلَػػػؽُ ))  ـْ َْمُنػػػوا  ُػػػ  ُروا ﴾ػػػػػػػػػتعػػػالى: ﴿ َذِلػػػَؾ بِػػػَأن ُه
َََتأم ؿْ أي ْمنوا بالل ساِف و فروا بالِجَنافِ  (ٖ)المناَقوف  ، )) (ٗٛ). 
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 البرزخ

 ،قاؿ ابػػػػفُ يعيفِ ال  ػػػػ بػػػػيفَ  والحػػػػد   زِ اجِ بمعنػػػػى الَحػػػػ ةِ ُوي ػػػػالل   عجمػػػػاتِ خ( َػػػػي المُ زَ رْ )الَبػػػػ ورد لفػػػػظ 
ػحاحِ  فَ يْ )) الَبْرَزُخ:مػػا َبػر:منظػو  ي الص   أصػػحابُ  ْر ولػـ ُيِ ػػ.(ٜٗ) (( يعيفِ ال  ػػ فَ يْ ُز َبػػاجِ :الحَ ُ ػػؿ   ػػيعيِف،َو

 اغػػبُ الر   هُ لَػػقَ خرى،وهػػذا مػػا نَ منه،ويبػػدو أن ػػه ُمقتَػػَرٌض مػػف لُػػٍة أُ  ذَ ِخػػالػػذي أُ  هِ لػػى أصػػلِ ف عجمػػاتِ هػػذ  المُ 
لػى أن ػه ف هػانوي  وأ ػار الت  .(ٓ٘) (( َبػْرَز  َُعػر بَ  هُ أصػلُ  ؿَ يْ ،وقِ يعيفِ ال    فَ يْ د  بَ والحَ  زُ اجِ الحَ :خُ زَ رْ البَ )) : هِ بقولِ 

 هو  بػارةٌ  ةِ الفارسي   ُةِ ر،َي الل  فَ عْ جَ  فِ زْ  لى وَ  الثِ وال    ؿِ و  ا  بفتحِ  خُ زَ رْ ،قاؿ: )) البَ ةِ الفارسي   فَ مِ  منقوؿٌ 
 . (ٔ٘) (( ةِ رَ اوخِ نيا و الد   فَ يْ ،وما بَ  يعيفِ  فَ يْ بَ  حاعؿٍ   ف  يءٍ 
 ُػػػػػةِ َػػػػػي الل   اللي  الػػػػػدّ  هُ لَ ْصػػػػػا أَ ر ٌب  ػػػػػف )َبْرزؾ(،ذا ػػػػػرً َعػػػػػلػػػػػى أن ػػػػػه مُ يد اّدى  ػػػػػير فالس ػػػػػ ارَ َ ػػػػػوأَ  
،ََمْف ثِ عْ لى البَ ف تِ وْ المَ  تِ قْ مف وَ  ةِ رَ ،وما بيف الد نيا واوخِ يعيفِ بيف ال    زُ اجِ ة،قاؿ: )) الَبْرَزُخ:الحَ الفارسي  

يء الػذي الُبَ ػاُء،أو  ػف الَبػْرَزخ،أي ال  ػ ػف َبْرَزؾ،ومعنػا  الن ِحْيػُب و  لَبْرَزخ،وهػو ُمَعػر بٌ قد َدَخَؿ ا اتَ مَ 
ونحػف مػع هػذا .(ٕ٘)((والن حيػبِ  الُب ػاءِ  عُ ِضػوْ اني مَ بػالمعنى ال  ػ .ومعلوـٌ أف  الَبْرَزخَ والُب اءُ   ليه الن حيبُ 

. فلى دليؿٍ  ستندُ ،ال يخِ زَ رْ البَ  ةِ بعربي   ي؛ ف  القوؿَ أْ الر    لُوي 
،وهػو رِ بْ ا للقَ اسػمً  تػارةً  تْ لَ مِ َاْسػُتعْ ،فظةِ هػذ  الل   داللػةُ  تْ اقَ َقد َضػ سالمي  اإل أم ا َي االصطالحِ 

بمعنػى  َػي القيامػةِ  ؿُ مَ عْ تَ خػرى ُتْسػوتارًة أُ ،القيامػةِ  ـِ وْ لػى َيػف هِ موتِػ دَ ْعػبَ  نسافُ َيه اإل الذي ي وفُ  عُ ضِ وْ المَ 
 بػيف اإلنسػافِ  ؿُ اعِػالحَ  ةِ اَمػيَ َػي القِ  خُ زَ رْ الَبػ)) :اغػبُ ،قاؿ الر  َيعػةَ الر   ؿَ ازِ َنػالمَ  هِ وبلوغِ  نسافِ بيف اإل زِ اجِ الحَ 

:  هِ َػػي قوِلػػ المػػذ ورةِ  ةِ َبػػقَ الػػى العَ  ،وذلػػؾ ف ػػارةٌ رةِ َػػي اوخِ  َيعػػةِ الر   ازؿِ َنػػالمَ  لػػوغِ وبػػيف بُ   ََػػال﴿  ػػز  وجػػؿ 
ـَ اْلَعَقَبػػَة ﴾  ةُ َبػػقَ وتلػػؾ العَ .(ٓٓٔالملمنػػوف )ْرَزٌخ ِفلَػػى َيػػْوـِ ُيْبَع ُػػوَف ﴾َوِمػػف َوَراِعِهػػـ َبػػ﴿ الى: قػػاؿ تعػػ.(ٔٔالبلػػد)اْقػػَتَح

ػػػف واٍؿ ال يصػػػؿُ ػػػػػػمػػػف أح عُ انِػػػوَ مَ   (( ةِ اَمػػػيَ القِ  ـِ وْ لػػػى َيػػػف تِ وْ مػػػا بػػػيف الَمػػػ خُ زَ رْ الَبػػػ ؿَ يْ ،وقِ الحوفَ ليهػػػا فاّل الص 

  .(ٗ٘) زًخاَبرْ  والن ارِ  وقد ُيسم ى الخط  بيف الجن ةِ .(ٖ٘)
المعػػػػػػاني  الِـ بػػػػػػيف َ ػػػػػػ الم ػػػػػػهورُ  العػػػػػػالـُ الَبْرَزُخ:)) : ،قػػػػػػاؿاؿِ  َ المِ  الـَ َ ػػػػػػ رجػػػػػػاني  الجُ  سػػػػػػّميهويُ 

 ،والحاعؿُ نفصؿُ المُ  ليه،وهو الخياؿُ ف ؿَ صَ ها فذا وَ بُ ناسِ بما يُ  دُ ،والعبادات تتجس  ةِ ي  المادّ  ،وا جساـِ دةِ ر  جَ المُ 
 و ػػػػػالـ ا رواحِ  ال  يفػػػػػةِ  اـِ ػػػػػػػمػػػػػف ا جس زَ اجِ ،أ ني الَحػػػػػالم ػػػػػاؿِ  ـِ بػػػػػه  ػػػػػف  ػػػػػال رُ ب  عَ ،ويُ يعيفِ بػػػػػيف ال  ػػػػػ

 . (٘٘) ((رةنيا واوخِ ،أ ني الد  دةِ ر  جَ المُ 

 الثواب

 اؿَ ،قَػػوعُ هو الر جُ ،الػػذي يػػدؿ   لػػى أصػػٍؿ معنػػوي  واحػػدٍ ) وب(، رِ ذْ مػػف الَجػػ حُ لَ طَ ْصػػمُ هػػذا ال ذَ ُأِخػػ
صػحيٌح مػف أصػٍؿ واحػٍد،وهو الَعػْوُد والر جوُع،ُيقاُؿ: َػاَب َي ُػوُب  قيػاٌس  والباءُ  والواوُ  اءُ َارس: )) ال    ابفُ 

 .(ٙ٘) :الم اُف ي وُب فليه الن اُس ((والػَم َاَبةُ فذا َرَجَع،
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 يءِ ال    وعُ جُ رُ  ال  ْوبِ  ؿُ صْ : )) أَ اغبُ ،قاؿ الر  رِ ذْ هذا الجَ  ا َي ألفاظِ واضحً  وعِ معنى الر جُ ويبدو 
ليهػا ف ارُ الػػُم َ  ،وهي الحالػةُ ةِ رَ  ْ بػالفِ  المقصػودةِ  د رةِ قَػالمُ  لى الحالةِ  اف  ليها،أو ف ولى التيا ُ  هِ لى حالتِ ف

ؿُ هِ بقػولِ  ْت فلػػي  اَبػو َ   ِ لػى دارِ الٌف فَُػ ابَ ـ: َػػهُ ولػى قولُ ا ُ  الػةِ لػى الحَ ف وعِ ُجػػ،َمف الر  ؿِ َمػْخػُر العَ  ةِ رَ ْ ػالفِ  ـ:أو 
 المقصػػػػودةِ  الػػػػُمَقد رةِ  الػػػػةِ لػػػى الحَ ف وعِ ُجػػػالر   فَ َم َابػػػًة ِمػػػػ رِ ْعػػػػالبِ  ـِ الػػػػػُمْسَتْسقى  لػػػى ََػػػ نفسي،وُسػػػم َي م ػػػافُ 

 .(ٚ٘) ((ةِ رَ  ْ بالفِ 
َُيَسػم ى  هِ أ مالِ  اءِ زَ مف جَ  نسافِ فلى اإل عُ جِ رْ ا يَ مَ لِ  ااسمً  ارَ صَ  سالمي  اإل حِ اَل طِ ول ن ه َي االصْ 

 لػى .ةببي  وهػي الس ػ ازِ َجػالمَ  بإحػدى  القػاتِ  اللي  لػدّ ا وس ػعِ الت   ابِ ،مف َبػاُء  واًبا تصّوًرا أن ه هو هػوزَ الجَ 
: ))  تسػػػميةِ  قيػػػاسِ  بيػػػدي  :ال  واُب بمعنػػػى الَعَسؿ،أْنَ ػػػَد ابػػػُف ازِ َجػػػومػػػف المَ الَعَسػػػؿ والن ْحػػػؿ  واًبا،قػػػاؿ الز 

 القط اع:
ََاَها وبارِئ الن َسـِ   هي َأْحَلى ِمَف ال  َواِب فذا ما   ُذْقُت 

  ن ها ت وُب،قاؿ َسا دُة بُف ُجَلي ة:؛ْحؿُ وال  َواُب الن  
 .(ٛ٘) منها ُيَصد ُقها َ واٌب َيْرَ ُب ((  ِمْف ُ ؿ  ُمْعِنَقة وُ ؿ  َ اِطَفة

،و لػػى َػػي الخيرِ  ارؼُ َعػػتَ المُ  ل ْف ا   ػػرُ ،وال  ػػر   رِ ْيػػَػػي الخَ  ُيقػػاؿُ  ابَ ال  ػػوَ فف  )) :اغػػبُ وقػػاؿ الر  
َػي  وبػةُ  ُ و ػذلؾ المَ .(ْٜ٘ٔؿ  مػراف ) ﴾َواًبا م ف ِ نِد اللّػِه َواللّػُه ِ نػَدُ  ُحْسػُف ال  ػَوابِ  َ : ﴿  ز  وجؿ   هُ هذا قولُ 

ػػ﴿ تعػػالى:  هِ قوِلػػ َػػإف  ذلػػؾ اسػػتعارٌة َػػي ال  ػػر  .(ٓٙالماعػػدة )﴾ ف َذِلػػَؾ َمُ وَبػػًة ِ نػػَد اللّػػهِ َهػػْؿ ُأَنب ػػُعُ ـ ِبَ ػػر  م 
ـُ الّلُه ِبَما قَػاُلوْا َجن ػاٍت َتْجػِري ﴿ ،قاؿ تعالى: وبِ بُ حْ َي المَ  ؿُ مَ ُتْسَتعْ  ةُ ابَ .واإل َ َيه ارةِ  َ البِ   استعارةِ  َََأ َاَبُه

ـْ غَ ﴿و ،نحو: رُ  ْ وقد ِقْيَؿ ذلؾ َي المَ .(٘ٛالماعدة ) ﴾ِمف َتْحِتَها اَ ْنَهارُ  ـ  َََأ َاَبُ  َُ ًا ِب  لى .(ْٖ٘ٔؿ  مػراف )﴾ م 
   (ٜ٘) .((  ما تقد ـ االستعارةِ 

،قػػاؿ ؿَ مِ مػػا  َ  نظيػػرَ  هِ ا َػػي اسػػتحقاقِ سػػببً  ؿُ َمػػهػػذا العَ   مػػاًل حسًنا،َسػػي وفُ  اإلنسػػافُ  ؿَ ِمػػا  َ َػػإذ
ى ا ف الرسػوؿ صػل  مػ فا ةَ وال  ػ،مػف ا تعالى والمُفػرةَ  حمػةَ )) ال  واب ما يتسػحؽ  بػه الر  : الجرجاني  

 .(ٓٙ) (( عَ بْ الط   ـُ العِ ما يُ   طاءُ هو ف ؿَ يْ  ليه وسلـ.وقِ 
بيػػدي   ػػف  ػػيخِ  ؿَ َقػػنَ ،رِ جْ وا َ  ابِ ٌؽ بػػيف ال  ػػوَ رْ وهنػػاؾ ََػػ  ل  ػػْرِع وِؿ اُصػػُؿ بأُ ه: )) الحاِصػػقولَػػ هِ الز 
ول ػػػػػف  .(ٔٙ)((  ف  ال  ػػػػػواَب لُػػػػػًة َبػػػػػَدُؿ الَعْيِف،وا ْجػػػػػُر َبػػػػػَدُؿ الػػػػػػَمْنَفَعةِ :َأْجٌر؛:َ َواٌب،وبال مػػػػػاالتِ والعباداتِ 

   .(ٕٙ)َي اُ م هات الل ُوي ةِ  غير واردٍ  ؽٌ رْ ََ  هالز بيدي  لـ يطمعّف لهذا القوؿ؛ ن  

 الجزية

،قاؿ اءِ َضػوالقَ  اإلنابػةِ  لػى معنػى  هُ الػذي تػدؿ  ألفاظُػ،)جزى( رِ ذْ مػف الَجػ حُ لَ طَ ْصػمُ هذا الا ُتؽ  
ـُ ال  ػػػيءِ  ابػػػفُ  غيػػػِرِ  وُمَ اَأتُػػػُه في ا ،ُيقاؿ:َجَزْيػػػُت َُالًنػػػا َأْجِزيػػػه  َمقَػػػاـَ  َػػػارس: )) الجػػػيـ والػػػزاي والياء:قيػػػا



 هـ                               0121م  5002المجلد األول  502العدد                                                                                                   مجلة األستاذ                                                                                                                     

 

23 
 

َجَزاًء،وَجاَزْيتُػػػػػػُه ُمَجازاًة.وهػػػػػػذا َرُجػػػػػػٌؿ َجازيػػػػػػَؾ مػػػػػػف رجػػػػػػٍؿ،أي َحْسػػػػػػُبؾ،ومعنا  أن ػػػػػػه َيُنػػػػػػوُب َمَنػػػػػػاب ُ ػػػػػػؿ  
لػػػى َُػػػالٍف،أي ْجِزي، مػػػا تقػػػوُؿ َقَضػػػى َيْقِضػػػي.وَتَجاَزْيُت َدْينػػػي  وتقػػػوُؿ:َجَزى َ ن ػػػي هػػػذا ا مػػػَر يَ .َأَحػػػدٍ 

َتَقاَضػْيُتُه.وأهؿ المدينػػة ُيَسػػم وف الػػُمَتقاضي الػػػُمَتَجازي.قاؿ ا جػػؿ   نػػال : ﴿ َيْومػًا ال  َتْجػػِزي َنْفػػٌس َ ػػف 
: )) الَجزاُء:الػػػُمَ اَأُة ةِ أَ اََ  َ ويػػأتي بمعنػػى المُ .(ٖٙ) ((أي ال َتْقضػػي  (ٛٗ)البقػػرة ن ْفػػٍس َ ػػْيعًا ﴾  بيػػدي  ،قػػاؿ الز 

َُنػاء وال ِ  اءُ زَ ويػأتي الَجػ.(ٗٙ) (( يءِ  لػى ال  ػ  :اغبُ ر  ػػػػػػػػػػػػقاؿ ال،أو ال  ػر   رِ ْيػَػي الخَ  وي وفُ ،ةِ اَيػفَ بمعنػى ال
ْف َ ػػر ا َ ػػر   مػػف الػػػُمَقاَبلة َيػػه الِ َفايػػةُ  )) الجػػزاُء مػػا ،ُيَقاُؿ:َجَزيُتُه  ػػذا وب ػػذا،قاؿ اُ فْف خيػػًرا َخيػػٌر،وا 

ْ ُلَها ﴾  وقاؿ: ﴿ َوَجَزاءُ ،(ٙٚ)طه ى ﴾ َمف َتَز    تعالى: ﴿ َوَذِلَؾ َجَزاءُ   .(٘ٙ) (( (ٓٗ)ال ورى َسي َعٍة َسي َعٌة م 
ا َمػػا لِ اسػػمً  تِ ارَ َصػػ،ََ اءِ ضَ مػػف معنػػى القَ  تْ ذَ ُأِخػػ سػػالمي  اإل حِ اَل طِ ة( َػػي االْصػػَيػػزْ ويبػػدو أف  )الجِ 

: )) والِجْزَيػػُة:ما ُيْلَخػػُذ مػػف اغػػبُ الر   ؿَ ا،قَ سػػالـِ َػػي اإل هِ وِلػػخُ دُ  ـِ دَ قضػػاًء  ػػف َ ػػ ،لي وفَ الػػّذّمي   فَ ِمػػ ذُ َخػػُيلْ 
اْلِجْزَيػَة َ ػف َيػٍد  َحت ى ُيْعُطوالالْجِتَزاِء بها َي َحْقِف َدِمِهـ،قاؿ ا تعالى: ﴿  ها بذلؾَأْهِؿ الذ م ِة،وتسميتُ 
ـْ َصاِغُروَف ﴾   .(ٙٙ) (( (ٜٕ)التوبة َوُه

 ،وقػػػد مي ػػػزَ منه  أن هػػػا َجػػػَزْت  ػػػف َقْتػػػِؿ َمػػػْف ُتْلَخػػػذُ ،اءِ زَ لجَ  لػػػى وزف )َِْعلَػػػة(،مف ا اسػػػـٌ  ةُ َيػػػزْ والجِ 
فاّل  َػال ت ػوفُ  انيػةُ ،أم ا ال   فاّل  لػى الػّذّمي   ولى ال ت ػوفُ ،َػا ُ الِجْزَيػَة مػف الَخَراجِ  سػالمي  اإل حُ اَل طِ االصْ 

ػػػػي الحػػػػديث:اليس  لػػػػى ُمْسػػػػلـٍ ِجْزَيػػػػٌةا،أراَد أف  الػػػػذ ّمي   ـِ لِ ْسػػػػ لػػػػى المُ  ـَ،وقد مػػػػر  بعػػػػُض فذا َأْسػػػػ )) َو َل
ِة ما َمَضى مف الس ػَنِة، ـَ و ػاف َػي َيػِدِ   وِقْيَؿ أرادَ الَحْوِؿ،لـ ُيَطالْب مف الِجْزَيِة ِبِحص  أف  الػذ ّمي  فذا أْسػَل

 َأْرٌض،ُصػػػْوِلَح  ليهػػػا ِبَخػػػَراٍج ُيْوَضػػػُع  ػػػف َرَقبتِػػػِه الِجْزَيػػػُة،و ف َأْرِضػػػِه الَخَراُج،ومنػػػه الحػػػديث:اَمْف َأَخػػػذَ 
 مػػػػا تلػػػػزـُ الِجْزَيػػػػُة احِب ا رِض،ػػػػػػػ أن ػػػػه الزـٌ ِلصَ َأْرًضػػػػا بِجْزَيِتهػػػػاا،أراد بػػػػه الَخػػػػَراَج الػػػػذي ُيػػػػَلد ى  نها،

 .(ٚٙ) ((الذ ّمي  
الِجْزَيػػُة ،قاؿ:))يفِ ََ ادِ رَ تَ اج(،بػػؿ  ػػد هما مُ رَ ي )الِجْزَيػػة( و )الخَ حَ لَ طَ ْصػػبػػيف مُ  هػػانوي  الت   ولػػـ ُيفػػر ؽِ 

،وُيسػػػػم ى بػػػػالخَ  الػػػػذي ُيوَضػػػػعُ  اؿُ هػػػػي الَمػػػػ جمػػػػةِ عْ اي المُ الػػػػز   وفِ  ُ وُسػػػػ رِ ْسػػػػبال َ  اج رَ وَخػػػػ اجِ رَ  لػػػػى الذ ّمي 
 .(ٛٙ)الرأس((

أن هػػػا ف  َظػػػيُ أة( التػػػي اََ  َ مُ ػة( ولػػػـ يسػػػتعمؿ )الػػػَيػػػزْ )الجِ   لػػػى لفػػػظِ  ْرنػػػي  القُ  عبيػػػرُ الت   اقتصػػػرَ  وقػػػدِ 
اِزيؾ َُالٌف،أي  اَِيَؾ،وُيَقاؿ:َجَزْيُتُه ب ػذا وجاَزْيتُػُه،ولـ َيِجػَ َػي ُيَقاُؿ:جَ  اغُب: ))الر   اؿَ ولى،قَ لألُ  ةٌ ََ ادِ رَ مُ 

ؾ أف  الػػػػػُمَجاَزاَة هػػػػي الػػػػػُم اَأُة وهػػػػي الػػػػػُمَقابلُة مػػػػف ُ ػػػػؿ  واحػػػػٍد مػػػػف لػػػػفاّل َجػػػػَزى دوف َجػػػػاَزى وذ القُػػػػْرفِ 
مػػػف ذلؾ؛ولهػػػذا ال  تعػػػالى ليسػػػتْ  ِ ُمَقابلػػػُة ِنْعَمػػػٍة بِنْعَمػػػٍة هػػػي ُ ْفلها،وِنْعَمػػػُة االر جليف،والػػػػُمَ اَأُة هػػػي 

  . (ٜٙ)  ز  وجؿ  وهذا ظاهٌر (( ُيْسَتعَمُؿ لفُظ الػُمَ اَأِة َي اِ 
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 الجهاد

َػػارس:  ابػػفُ  ،قاؿَ داللػػي  واحػػدٍ  )جهد(،الػػذي يػػدؿ   لػػى أصػػؿٍ  رِ ذْ مػػف الَجػػُأِخػػَذ هػػذا الُمْصػػَطَلُح 
ـ   اؿُ والػػد   والهػػاءُ  الجػػيـُ )) ُيْحَمػػُؿ  ليػػه مػػا ُيقارُبُه.ُيَقاؿ:َجهَػػْدُت نفسػػي وَأْجهَػػْدُت والػػػُجْهُد  أصػػُلُه الػػػَمَ ق ُة،ُ 

ـْ ﴾   بفػػتحِ  ادِ هَ جَ ػالػػ لفػػظُ  دَ رَ وقػػد وَ .(ٓٚ)(((ٜٚ)التوبػػة الط اقػػة.قاؿ ا تعػػالى: ﴿ َوال ػػِذيَف اَل َيِجػػُدوَف ِفال  ُجْهػػَدُه
لبة بِ رَ العَ  َي لُةِ  الجيـِ   .(ٔٚ)بمعنى ا رض الص 

 َػػي  ػػالـِ  دْ رِ ٌة لػػـ تَػػلَػػجَ تَ ُمرْ  َهػػو لفظػػةٌ  سػػالمي  اإل حِ اَل طِ َػػي االْصػػ الجػػيـِ  ب سػػرِ  (ادُ هَػػالجِ )أمػػا 
ذا تحّرينا العَ ،بِ رَ العَ  وهو ،همػارابًطػا بين نلحػظَ  ا أفْ نَ اسػتطعْ  واالصػطالحي   ُػوي  الل   بػيف المعنيػيفِ  القػةَ وا 

لػػػػػػى ديػػػػػػِف ف )) الػػػػػػد  اءُ  ابهػػػػػػ ي ُيػػػػػػرادُ ،الذَػػػػػػي االصػػػػػػطالحِ  فظػػػػػػةِ هػػػػػػذ  الل   داللػػػػػػةُ  تْ اقَ َضػػػػػػ فذْ ،الم ػػػػػػق ةُ 
 بِ ْهػهـ ونَ بِ رْ مػف َضػ ونحػو ِ  ارِ ف ػال ُ  ريعة قتػاؿُ َػي ال  ػ ادُ هَػ)) الجِ  هػانوي  َػي معنػا :وقػاؿ الت  .(ٕٚ)الحؽ ((

َػػي  لػػبَ غَ  ادُ هَػػقاؿ:الجِ  حيػػثُ  القػػديرِ  حِ تْ َػػي ََػػ هُ هـ وغيرها...وم لُػػامِ نَ ْصػػأَ  رِ ْسػػهـ و َ دِ معابِػػ ـِ دْ هـ وَهػػالِ وَ ْمػػأَ 
ـ  هـ فْف لـ يقبلوا،وهو َي الل  وقتالُ  الحؽ   يفِ لى الد  هـ فوتُ ػػوهو د ،ارِ ف  ال ُ  ادِ هَ  لى جِ  عِ رْ ال    ؼِ رْ  ُ  ُة أ ػ

 .(ٖٚ) ((مف هذا
 ،َبسػببِ سالمي  ( بػالمعنى اإلادِ هَػ)الجِ  لفظػةِ  ا الستعماؿِ و غً سَ مُ   انتْ  ةَ السببي   أف  العالقةَ  نلحظُ 
 رِ ْ ػونَ   داءِ مف ا َ  سالمي  اإل يفِ  لى الد   الحفاظِ  ؿِ جْ مف أَ  ها الم ق ةَ وتحّملِ  سِ الن فْ  ةِ دَ اهَ ما َيه مف ُمجَ 

ُيقاؿ:َجَهْدُت رأيػي وَأْجَهْدتُػُه هو )) َأْخُذ الػن ْفِس ببػْذِؿ الط اقػِة وتحم ػؿ الم ػق ِة، َاالجتهادُ تعالى. اِ   لمةِ 
.والِجَهاُد  ال ػػُة َأْضػػػُرٍب:ُمَجاَهدُة َأْتعْبتُػػُه بالِفْ ِر،والِجهَػػػاُد والػػػمُ  َََعػػِة العػػػدو  َجاَهدُة اْسػػػِتْفَراُغ الُوْسػػِع َػػػي ُمَدا

﴿ َوَجاِهػُدوا َِػي الل ػِه وُمَجاَهَدُة ال  يطاِف،وُمَجاَهَدُة الن ْفِس،وتدخُؿ  ال ُتها َي قوله تعالى:العدو  الظ اهِر،
ػػدٌ حَ مُ  ا  ػػرـُ  سػػوؿُ ،قاؿ الر  باليػػِد والل سػػافِ  الػػػُمجاهدةُ .وت ػػوف (ٗٚ) (( (ٛٚ)الحػػج َحػػؽ  ِجهَػػاِدِ  ﴾  )صػػل ى ا  م 

لػػه وسػػل ـ(:اجاِهُدوا الُ ف ػػاَر بأيػػدي ـ وألسػػنتِ  ي   سِ وُمجاهػػدُة الػػن فْ  .(٘ٚ) ـا ليػػه ْو ػػَو  ادُ هَػػهػػو الجِ  ةِ  نػػد الص 
  .(ٙٚ) برُ ا َ 

 الحشر

،وهػػػػو قريػػػػٌب مػػػػف معنػػػػى يػػػػدؿ   لػػػػى الَجْمعِ ،الذي )ح ػػػػر( رِ ذْ مػػػػف الَجػػػػ حُ لَ طَ ْصػػػػمُ هػػػػذا ال ذَ ُأِخػػػػ 
:الَحْ ػػػُر هػػػو يقولوفَ  ُػػػةِ وأهػػػُؿ الل  . لػػػى الس ػػػْوِؽ والَبْعػػػِث واالْنِبَعػػػاثِ  هِ  ليػػػه َػػػي داللتِػػػ ادَ زَ  هالَحْ ػػػد،ول ن  

 .(ٚٚ)مع َسْوؽٍ  عُ مْ الجَ 
ما ػِة  ػف َمقَػر هـ : )) الَحْ ُر فخػراُج الجاغبُ ،قاؿ الر  بِ رْ لى الحَ ف اجُ رَ اإلخْ  رِ  ْ اني الحَ عَ ومف مَ  

ز ػػػاُجُهـ  نػػػه الػػػى الَحػػػ َُػػػا،أي ال ُيْخػػػَرْجَف فِب ونحوها.وُرِوَي:االن سػػػاُء ال ُيْحَ ػػػْرفَ رْ وا   ،وال ُيقػػػاؿُ وِ زْ لػػػى ال
 .(ٛٚ) (( (ٖٙ)ال عراء ،قاؿ تعالى: ﴿ َواْبَعْث َِي اْلَمَداِعِف َحاِ ِريَف ﴾ ةِ ا َ مَ الَحْ ُر فال  َي الجَ 
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ػا َػػي االصػػطالحِ   يػػوـَ الَبْعػػث ويػػوـَ  وُسػم يَ ،القيامةِ  اسػػًما ليػػوـِ  رُ ْ ػالحَ  ارَ َقػػد َصػػ سػالمي  اإل أم 
: ))الَحْ ػُر ،قاؿ الت  ادَ عَ الَبْعَث والمَ  ؼُ ادِ وهو ُيرَ .َي هذا اليوـِ  المخلوقيفِ  ؛وذلؾ الجتماعِ (ٜٚ)الن ْ رِ  هانوي 

 ما هو  فظي  الل   ٌة...وُيْطَلُؽ باال تراؾِ ََ ادِ ُمَترَ  فاظٌ أل ادُ عَ والمَ  هو والَبْعثُ  ةِ مَ الػُمْعجَ  يفِ ال    بالفتح وس وفِ 
مػػػػػػف  المػػػػػػوتى فَ دَ تعػػػػػػالى َبػػػػػػ هػػػػػػو أْف يبعػػػػػػَث اُ  .َالجسػػػػػػماني  والّروحاني    لػػػػػػى الجسػػػػػػماني   رُ الظ ػػػػػػاهِ 

ـ  فن هػـ اختلفُػفلى أبػدانِ  ا رواحِ  هو ف ادةُ  وحاني  ،والرّ ورِ بُ القُ  د الَفَناء،بػأْف بعػ فيجػادٌ  وا َػي أف  الَحْ ػرِ ها.ُ 
ـ  ُيعيػػدَ للَبػػَدفِ  ا صػػلي ةَ  ءَ ا جػػزا َيْعػػدـَ اُ  ها بعُضػػ أو َجْمػػٌع بعػػد الت ْفريؽ،بػػأْف ُيفَػػر َؽ ا جػػزاَء َيخػػتلطُ ها،،ُ 
ـ  ُيعيػػدُ بػػبعضٍ  ـْ َلِفػػي هِ قوِلػػ ،ويػػدؿ   ليػػه ظػػاهرُ َيهػػا الت أليؼَ  ،ُ  ـْ ُ ػػؿ  ُمَمػػز ٍؽ ِفن ُ ػػ ْقُت َخْلػػٍؽ  تعػػالى: ﴿ ِفَذا ُمػػز 

 .(ٓٛ) (( (ٚ)سبأ َجِديٍد ﴾ 
 أ  ػرِ  َقط،وهػو قػوؿُ  اني  مَ ْسػالجِ  ادِ َعػالمَ  وتُ بُ : ُ ؿُ ،ا و  خمسػةٌ  ادِ َعػالمَ  ةِ َي قضي   اوراءِ  ةُ الصَ وخُ  

 الفالسػػػػػػػفةِ  َقط،وهػػػػػػػو قػػػػػػػوؿُ  وحػػػػػػػاني  الرّ  ادِ َعػػػػػػػالمَ  وتُ بُ اني: ُ .وال   الن اطقػػػػػػػةِ  للػػػػػػػن ْفسِ  اَيفَ الن ػػػػػػػ مػػػػػػػيفَ  ل  تَ المُ 
اغػػػػػب مػػػػػف  ػػػػػالحليمي والُزالػػػػػي والرّ  مػػػػػف الػػػػػػُمَحق قيفَ    يػػػػػرٍ  همػػػػػا مًعػػػػػا،وهو قػػػػػوؿُ : بوتُ الثُ ييف.وال   اإلله

ي   ،و  يرٍ ةِ ري اإلمامي  متأخّ  ،وجمهورِ المعتزلةِ  َو    .(ٔٛ)ةِ مف الص 
تحِ  يفِ ال ّ  اج ب سرِ ( َي الت  ووردت لفظة )الػَمْحِ ر  ى لػى معًنػف اهػا العػاـ  نَ عْ مف مَ  ها،وانتقلتْ َو
 .(ٕٛ)اُس الن  الذي فليه ُيْحَ ُر  رِ  ْ الحَ  عِ ضِ وْ اسًما لمَ  ،َصارتِ سالمي  اإل حِ اَل طِ َي االصْ  اْسُتعِمؿَ  خاص  

 الزكاة

 اءُ هو الن َمػػػػ،داللػػػػي  واحػػػػدٍ  الػػػػذي يػػػػدؿ   لػػػػى أصػػػػؿٍ ،)ز و( رِ ذْ مػػػػف الَجػػػػُأِخػػػػَذ هػػػػذا الُمْصػػػػَطَلُح  
 .وت وفُ ةِ َي المعاني الهام ػي   ،مع اختالؼٍ رِ ذْ مف هذا الجَ  ةِ تق   المُ  ا لفاظِ  ؿ  ل ُ  ،وهو أصؿٌ (ٖٛ)ادةُ يَ والز  

ْرُع وغيُرهمػػػا َيْز ػػػو َزَ ػػػاًء بالمػػػد  وَزْ ػػػًوا ةً ومعنوي ػػػ ةً ماّدي ػػػ ادةُ َيػػػهػػػذ  الز   : )) َزَ ػػػا المػػػاُؿ والػػػز  بيػػػدي  ،قاؿ الز 
ي حديث  لي  االماُؿ َتْنُقُصػه الن َفقَػُة،والعِ  ـُ َيْزُ ػو  لػى اإلْنَفاِؽا.َاسػتعارَ بالفتح:َنَما وَراَع.َو َ ػاَء  ْل لػه الز 

ْف لـ ي فْ  ،وُ ؿ   يٍء يزداُد وَيْسَمُف َهو َيْزُ و َزَ اًء (( وا   .(ٗٛ) ذا ِجْرـٍ
 الز  ػاةِ  تعالى،قػاؿ: )) أصػؿُ  اِ  مػف بر ػةِ  ؿَ َصػبمػا حَ  والن ماءَ  هذ  الّزيادةَ  اغبُ الر   رَ صَ وقد حَ  
 .(٘ٛ) (( واُ خروي ةِ  الّدنيوي ةِ  مورِ ذلؾ با ُ  رُ بَ تعالى،وُيْعتَ  اِ  بر ةِ   ف ؿُ اصِ الّنمو  الحَ 
،أي زاٍؾ مف قَ :،ومف ذلؾالحِ بمعنى الص   بِ رَ )الز  اة(  ند العَ  لفظةُ  تْ دَ رَ ووَ    ـٍ وْ رجٌؿ تقي  ز ي 

 .(ٙٛ)أتقياء أز ياء.وز  ى نفَسه َتْز يًة:َمَدَحها
ػػػا )الز  ػػػاة( َػػػي االصػػػ  وهػػػو الن مػػػاء   ػػػف المعنػػػى الحقيقػػػي   بعيػػػدةٍ ب َليسػػػتْ  سػػػالمي  اإل طالحِ أم 

َصػػوالزيػػادة،ول ف  داللتَ   مخصػػوصٍ  َػػي مػػاؿٍ  اؿِ مػػف الَمػػ طاعفػػةٍ   ػػف فيجػػابِ  ))  بػػارةٌ  ،َهيتْ هػػا ُخص 
ر  الُحػػ هُ ُيخرُجػػ الحػػولي   ابِ اسػػًما ُيػػراُد بػػه )) قػػدٌر ُمعػػي ٌف مػػف الن َصػػ .َصػػارتِ (ٚٛ) (( مخصػػوصٍ  ؾٍ لماِلػػ
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ـُ الػػػػػػػػػػػػُمَ ل ُؼ  تعػػػػػػػػػػػالى ف ،وال مػػػػػػػػػػػوال ،أي مػػػػػػػػػػػولى الها ػػػػػػػػػػػمي   غيػػػػػػػػػػػرِ  سػػػػػػػػػػػلـِ المُ  لػػػػػػػػػػػى الفقيػػػػػػػػػػػرِ المسػػػػػػػػػػػل
 ،أي تنميتهػا بػالخيراتِ سِ الػن فْ  يػةِ  ِ زْ تَ أو لِ  ةِ  َ رَ البَ  َيها مف رجاءِ  ا ي وفُ مَ ها بذلؾ لِ .وتسميتُ (ٛٛ)((الها مي  
 هما بالفعػػؿِ :أحدُ اإلنسػػاِف نفَسػػه ضػػربافِ  َيها.وتز يػػةُ  ا؛َػػإف  الَخْيػػَريِف موجػػودافِ ا جميعً َمػػ،أو لهُ والبر ػػاتِ 

لَػػػَح َمػػف َتَز  ػػى﴾ َْ ليػػه ُقِصػػػَد بقولػػه تعالى:﴿قَػػْد َأ الَعػػػْدِؿ  ، تز يػػةِ اني بالقوؿِ ،وال  ػػػ(ٔٗ)ا  لػػى وهػػو محموٌد،وا 
 ﴾ُ ـْ ػػػػػػػػػػػػػَأنُفسَ تعػػالى  نػػه َقػػاؿ:﴿ ََػػاَل ُتَز  ػػوا  ى اُ هَػػ،وقد نَ هِ بنفِسػػ غيَر ،وذلػػؾ مػػذموـٌ أْف يفعػػؿ اإلنسػػافُ 

 .(ٜٛ) (ٕٖ)النجـ 

 الساعة

: )) الس ػػػػػػػػػا ُة:الَوْقُت )الس ػػػػػػػػػا ة( بمعناهػػػػػػػػػا الحقيقي   لفظػػػػػػػػػةَ  بُ رَ الَعػػػػػػػػػ ؼَ رَ َ ػػػػػػػػػ  بيػػػػػػػػػدي  ،قػػػػػػػػػاؿ الز 
 .(ٜٓ) يِؿ والن هار،ُيَقاُؿ:َجَلْسُت  ندؾ سا ًة،أي وقًتا قلياًل ((،وُيعب ُر  ف جزٍء قليٍؿ مف الل  رُ الحاضِ 

يَ ةُ ببي  الس   هُ  القتُ  ازٌ جَ مَ َ سالمي  اإل ي االصطالحِ ها َأم ا استعمالُ   القيامػُة الس ػا َة؛))  تِ ،فْذ ُسم 
َََيُموُت الَخْلػػػُؽ ُ ل هػػػـ ِبصػػػيحٍة واحػػػدٍة ((  االسػػػتعماؿِ َػػػي  تْ دَ رَ . ووَ (ٜٔ)  ن هػػػا َتْفجػػػُأ الن ػػػاَس َػػػي سػػػا ٍة،

َلْيػػػِه ُتْرَجعُ تعػػػالى هُ مػػػرًة،ومف أم لػػػة ذلؾ،قولُػػػ وأربعػػػيفَ   مػػػانيَ  القْرنػػػي   ـُ الس ػػػاَ ِة َواِ  وَف ﴾ ػػػػػػػػػػػ:﴿ َوِ نػػػَدُ  ِ ْلػػػ
 .(ٚٔ)ال ورى ،و﴿ َوَما ُيْدِريَؾ َلَعؿ  الس اَ َة َقِريٌب ﴾ (٘ٛ)الزخرؼ 

ـَ   وهػي َبْعػُث الن ػاِس ، لى  الٍث )) الس ػا ُة الُ برى التي هي القيامةُ  الس ا اتِ  اغبُ الر   وقد قس 
ى  بػَد ا بػف أَ ،وذلؾ نحػو مػا ُرِوَي أن ػه رَ القَػْرِف الواحػدِ  ؿِ هْ أَ  تُ وْ وهي مَ ،لُوسطىللُمحاَسَبة...والس ا ُة ا

ُُػػالـ لػػـ َيُمػػْت حت ػػى تقػػوـَ الس ػػا ُة ا.َِقْيػػَؿ فن ػػه  مػػف  اتَ خػػُر َمػػْف َمػػْأنػػيس َقػػاؿ:ا فْف َيطُػػْؿ َ ْمػػُر هػػذا ال
حابةِ  فنساٍف َمْوتُػُه،وهي الػػُمَ اُر فليهػػػػا بقولػه:﴿  وهي َمْوُت اإلنساِف،َسا ُة ُ ؿ  ،الص ُرى .والس ا ةُ الص 

َتًة ﴾  ُْ ـُ الس ػػػػػػػاَ ُة َب  . (ٕٜ) (( (ٖٔ)ا نعاـ َقْد َخِسػػَر ال ِذيَف َ ذ ُبوْا ِبِلَقاء الّلِه َحت ى ِفَذا َجاءْتُه

 السورة

 يفُ َػارس: ))الس ػ ابػفُ  قاؿَ ،واحػدٍ  ؿٍ ْصػالذي يػدؿ   لػى أَ ،)سػور( رِ ذْ مف الجَ ُأِخَذ هذا الُمْصَطَلُح  
ََُضػػِبِه ْصػػأَ  اءُ والػػر   والػػواوُ  ف  ِل ٌؿ واحػػٌد يػػدؿ   لػػى ُ لُػػو  وارتفػػاٍع،مف ذلػػؾ َسػػاَر َيُسػػوُر،فذا َغِضػػَب و َػػاَر،وا 

 .(ٖٜ) (( اءِ نَ ُسورة،وهي ُ ؿ  َمْنِزَلٍة مف البِ  عُ مْ جَ  َلَسْوَرًة.والس ورُ 
مػػف  هػػوا  مػػف المعػػاني وَ ومػػا ِسػػ،واالرتفاعِ  و  لُػػهػػو العُ  رِ ذْ لهػػذا الَجػػ ويبػػدو أف  المعنػػى المر ػػزي   

َساَر ال  َراُب َػي رأِسِه،وَسػاَوَرْتِني الُهُموـُ،ولػه ُسػْوَرٌة َػي :ازِ جَ المَ  فَ : )) ومِ ،قاؿ الزمخ ري  ازِ جَ المَ  بابِ 
 ََْضٌؿ وَمْنِزلٌة،قاؿ:وله ُسْوَرٌة  ليؾ::ِرََْعٌة،المجد

ال  أنت َي الل ْلـِ غاِلُبه ((  ْضُؿ ُسْوَرةٍ َََما ِمْف ًََتى فاّل له ََ   .(ٜٗ)  ليؾ وا 
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ػػػا َػػػي االصػػػطالحِ    َػػػي لُػػػةِ  تْ دَ رَ )الس ػػػورة(،التي وَ  َػػػي أصػػػؿِ  اوراءُ  تِ َقػػػد تعػػػد دَ  سػػػالمي  اإل أم 
َعػػةِ  و  لُػػلػػى معنػى العُ هػػا فعَ جَ رْ َمػػنهـ َمػْف أَ .سػالمي   ػػف المعنػػى اإل ى يختلػؼُ بمعًنػػ ،ول فْ بِ رَ الَعػ قاؿ ،والر 

ََْعة،ِقْيَؿ:وبػػه ُسػػم يت سػػورُة الُقْرف،إلجاللػػه وِرََْعتِػػِه،وهو قػػوؿُ  : )) الس ْورة:ال  ػػَرُؼ والَفْضػػُؿ والر  بيػػدي   الز 
 . (ٜ٘) (( ا  رابي   ابفِ 

، ن ها منزلػػػػٌة بعػػػػد منزلٍة،مقطو ػػػػٌة مػػػػف والمنزلػػػػةِ  ؿِ ْضػػػػا بمعنػػػػى الفَ ازً َجػػػػهػػػػا مَ لَ عَ جَ  فْ مػػػػنهـ َمػػػػو 
َُُرؼ.وأنزؿ ا  ػز  وجػؿ   طعٌة مف القْرفِ ،َهي قخرىا ُ  ُُْرَََة سابقٌة لل سبؽ ُوْحَداُنها َجْمَعَها، ما أف  ال

ػػػاًل،وبي َف ُ ػػػؿ  ُسػػػْوَرٍة بخاتمتِ  هػػػا القُػػػْرَْف  لػػػى نبي ػػػه صػػػل ى ا  ليػػػه وسػػػل ـ  ػػػيًعا بعػػػد  ػػػيٍء،وجعله ُمَفص 
،أي ان هػػا َضػػالً  تُ لْ َضػػَْ ُسػػْلًرا( بمعنػػى أَ  تُ رْ أَ ْسػػمػػف )أَ  وذةٌ أي ان هػػا مػػأخوباِدعِتها،ومي َزهػػا مػػف التػػي تليهػػا.

َػي  تْ فال  أن هػا لػػم ا   ُػرَ .مف القػْرفِ  ، أن ها قطعةٌ َي اإلناءِ  الباقي مف ال  رابِ وهو ،مف )الس ْلر( ُم تق ةٌ 
ي القْرفِ  ال الـِ   .(ٜٙ)ُتِرَؾ َيها الػَهْمُز، ما ُتِرَؾ َي الملؾ َو

وأقل هػا  وخاتمػةٍ  ذو َاتحةٍ ، لى ْيٍ  ُقْرٍف ي تمؿُ  )) بعُض  َي ال  ْرعِ  فف  الس ورةَ :هانوي  الت   وقاؿَ  
 باسػـٍ خػاٍص بتوقيػؼٍ  الػػُمَسم اةُ  مػف القػْرفِ  توقيفًػا،أي الطاعفػةُ  ةُ الػػُمَتْرَجمَ  .وِقْيَؿ فن ها الطاعفػةُ ْياتٍ   الثُ 

 .(ٜٚ) ((ـ( ى ا  ليه وسل  )صل   مف الن بي  
 هػا  اجتمػاعِ هػا واجتما ِ ها بآياتِ ؛إلحاطتِ المدينػةِ  رِ ى أن ها مأخوذٌة مػف ُسػوْ رَ َمْف يَ  يفَ ُوي  ومف الل   

،بمعنى و رِ َسػمػف الت   ها  لػى بعػضٍ بعِضػ لتر يػبِ  ؿَ وِقْيػ.دِ ا ِ بالس   هِ إلحاطتِ  ،ومنه الس وارُ بالس ْورِ  وتِ يُ البُ 
   .(ٜٛ) (ٕٔ)الماعدة لى:﴿ ِفْذ َتَسو ُروا اْلِمْحَراَب ﴾ تعا هُ ،ومنه قولُ ر  بِ والت   دِ ا ُ صَ الت  

 القرآن

 رِ ذْ ى أن ػه مػف الَجػرَ َيػ فْ )القػْرف(،َمنهـ َمػ لفػظُ ُتؽ  منه الذي ا ْ  َي ا صؿِ  وفَ عجمي  المُ  ؼَ لَ تَ اخْ 
أصػٌؿ صػحيٌح يػدؿ   الػػُمعَتؿ   ؼُ رْ والَحػ اءُ والػر   َػارس: )) القػاؼُ  ،بمعنػى َجَمَع،قػاؿ ابػفُ (ى)قػر  لػ وزِ مُ هْ المَ 

يْت َقْرَيػػػػًة الجتمػػػػاعِ  لػػػػى َجْمػػػػٍع واجتمػػػػاٍع،مف ذلػػػػؾ الَقْرَيةُ  اَء َػػػػي :َقَرْيػػػػُت الَمػػػػَيها.ويقولوفَ  الن ػػػػاسِ  ،ُسػػػػم 
ُؿ سػػواًء،يقولوف:ما قَػػَرَأْت هػػذ  الن اقػػُة َسػػًلى، أن ه الػػػِمْقَراةِ  ذا ُهِمػػَز هػػذا البػػاُب  ػػاف هػػو وا و  :َجَمْعته...وا 

 والِقَصػػصِ  ، أن ػػه ُسػػم َي بػػذلؾ ِلَجْمِعػػِه مػػا َيػػه مػػف ا ح ػػاـِ مػػا َحَملَػػْت َقط ...قالوا:ومنػػه الُقْرْفُ  ُيػػَراُد أن هػػا
 .(ٜٜ) ذلؾ (( وغيرِ 

 يَ أْ هػذا الػر   هػانوي  ا،وقد تبن ى الت  أيضً  عِ مْ  لى الجَ  ؿ  دُ الذي يَ ،)قرف( رِ ذْ ؽ  مف الجَ تَ فن ه ُم ْ  ؿَ وِقيْ 
َيه.وقاؿ  وؼِ رُ والحُ  واوياتِ  رِ وَ الس   ؽ  مف َقَرْنُت ال  يَء بال  يِء،ُسم َي به ِلِقرافِ تَ ُم ْ بقوله: )) ِقْيَؿ فن ه 

 .(ٓٓٔ) (( ةٌ أصلي   هُ ونونُ  ةٍ زَ مْ َهو بال هَ  تقديرٍ  ؿ  .و لى  ُ راعفِ ؽ  مف القَ تَ :هو ُم ْ الفر اءُ 
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 ابِ َيػػػػه مػػػف َبػػػػ ةِ زَ ْمػػػالهَ  لػػػػى أف  تَػػػْرؾَ ا ف ػػػيرً ،مُ وفِ الن   الةِ َمػػػْف قػػػاؿ بأَصػػػػ يَ أْ رَ  الز ّجػػػػاجُ  وقػػػد خط ػػػأَ 
بيػػدي  تخفيػػؼَ  ؿَ َعػػوجَ .(ٔٓٔ)قبلهػػا ا فِ لػػى الس ػػف ةِ زَ ْمػػالهَ  ةِ َ ػػرَ حَ  وَنْقػػؿِ  خفيػػؼِ الت    ُػػًة لػػبعضِ لُ  ةِ زَ ْمػػهػػذ  الهَ  الز 
ُُراب:َمْف لـ َيْهِمْز ،ُلٌُة َي الُقْرف ((بِ رَ العَ    .  (ٕٓٔ) ،قاؿ: ))الُقَراُف، 

منظػػور َػػي  ابػػفُ  ؿَ َقػػنَ  فذْ ،يفَ عجمي ػػوالمُ  يفَ ُػػوي  الل   أغلػػبُ  ارَ ،و ليػػه َسػػؿُ هػػو ا و   حُ اجِ لػػر  ا يُ أْ والػػر  
)صل ى   لى نبي هِ  هُ لَ زَ نْ تعالى الذي أَ  أن ه قاؿ: )) ُيَسم ى  الـُ اِ  )قرأ(  ف أبي فسحاؽ النحوي   رِ ذْ الجَ 

 الس ػػػَورَ  معنػػػى الَجْمِع،وُسػػػم َي ُقْرًْنػػػا  ن ػػػه يجمػػػعُ  ومعنى القُػػػْرْفِ ا  ليػػػه وسػػػل ـ( ِ َتاًبػػػا وُقْرًْنػػػا وَُْرَقاًنػػػا،
  .(ٖٓٔ)((أي َجْمَعُه وِقَراَءته (ٚٔ)القيامة َََيُضم ها.وقوله تعالى:﴿ ِفف  َ َلْيَنا َجْمَعُه َوُقْرَْنُه ﴾ )

 المقػػروءُ  ي بػػه ال تػػابُ لػػػاَقَرأتا،ُسم   هػػو مصػػدرٌ  ؿَ يْ ،َقِ هِ َػػي نوِ ػػ بأن ػػه مهمػػوزٌ  القػػاعلوفَ  واختلػػؼَ 
 االقراءةا ال ي وفُ  الذي تدؿ   ليه  لمةُ  عِ مْ أف  معنى الجَ  اغبُ ويرى الر  .(ٗٓٔ)بالمصدرِ  تسميتهِ  مف بابِ 

ن  قًػػلَ طْ مُ  لػػى بعػػٍض َػػي ـ  الحػػروِؼ وال لمػػاِت َبْعِضػػها ف،قػػاؿ: )) القػػراءُة َضػػوؼِ رُ الحُ  عِ ْمػػبجَ  مػػا خػػاص  ا وا 
فذا َجَمْعُتهـ،ويػػػدؿ   لػػػى ذلػػػؾ أن ػػػه ال ُيقَػػػاؿ  ذلػػػؾ ِلُ ػػػؿ  َجْمػػػٍع،ال ُيقَػػػاؿ:َقَرْأُت القَػػػْوـَ  ُيقػػػاؿُ  ،وليَس الت رتيػػػؿِ 

وقيػؿ هػو  .(٘ٓٔ) (( للَحْرِؼ الواحد فذا تُُفو   بػه قراءٌة.والقُػْرُف َػي ا صػؿ َمْصػَدٌر ُنْحػُو ُ ْفػَراف وُرْجَحػاف
َُْعالفا،ُم ْ  ؼٌ صْ وَ    .(ٙٓٔ)عِ مْ جَ ؽ  مف االُقْرءا بمعنى التَ  لى ا

فِ عُ ْمػهػو الجَ ، لػى معنػًى أساسػي  دؿ  ي)القْرف(  يبدو أف  لفظَ   ارتػبطَ  ،وقػدِ  ِ رِ ذْ َػي جَ  اْخُتِلػؼَ  ،وا 
ػػحَ مُ  ال ػػريـِ  هِ الػػذي أنزلػػه  لػػى رسػػولِ ، ػػز  وجؿ   اِ   تػػابِ لا ًمػػلَ  َ  ،َصػػارَ سالـِ اإل بمجػػيءِ  هُ اسػػتعمالُ   دٍ م 

لػػهِ  ى اُ )صػل    ةً رَ ِصػػتَ قْ مُ  فػظِ هػػذا الل   داللػةُ  هِ بموجبِػػ داللػػي  أصػبحتْ  تخصػيٌص  ؿَ َصػػحَ  (.فذْ ـوسػل    ليػه ْو
اتًرا بػػػػػال وَ تَػػػػػ نػػػػػه نقػػػػػاًل مُ  ،المنقوؿِ ؼِ احِ َصػػػػػَػػػػػي المَ  ،الم توبِ وؿِ ُسػػػػػ لػػػػػى الر   )) الػػػػػػُمَنز ؿِ   لػػػػػى ال تػػػػػابِ 
اس  ب ػ وقاؿ ابفُ .(ٚٓٔ)ها(( ل   للحقاعؽِ  الّلُدن ي اإلجمالي الجامعُ  ـُ لْ الحؽ  هو العِ   ند أهؿِ  ُ بهٍة،والقْرفُ 

 ا ُ َنػعْ مَ فذا جَ : )) (ٛٔوٚٔ)القيامػة تعالى: ﴿ فف  َ َلينا َجْمَعُه وُقْرَْنػُه َػإذا َقَرْأَنػاُ  َػات ِبْع ُقْرَْنػه﴾ هِ قولِ  َي تفسيرِ 
لػه  ارَ َصػََ  ـَ  ليػه وسػل   ى اُ ٍد صل  م  حَ  لى مُ  َاْ َمْؿ به،وقد ُخص  بال تاِب الػُمَنز ؿِ  ؾَ رِ دْ َي صَ  ا ُ نَ تْ بَ  ْ وأَ 

 .(ٛٓٔ) (( ـَ  ليهما وسل   ى اُ  لى  يسى صل   واإلنجيؿَ ،ِلَما ُأْنِزَؿ  لى موسى اةَ رَ وْ ، ما أف  الت  ـِ لَ  العَ 

 القارعة

ْربِ  رِ ذْ مف الجَ ُأِخَذ هذا الُمْصَطَلُح   والر اءُ  َارس: ))القاؼُ  ابفُ  ،قاؿَ )قرع(،الذي يدؿ   لى الض 
،ُيقاُؿ:َقَرْ ُت ال  ػػيَء َأْقَرُ ه:َضػػَرْبته.وُمَقاَرَ ُة ا بطػػاِؿ:َقْرُع بعِضػػـ َضػػْرُب ال  ػػيءِ  ـُ البػػابِ ُمعَظػػ والعػػيفُ 

 .(ٜٓٔ) بعًضا ((
 ،َُسػػم يتِ امجازي   اسػػتعماالً ،اإلسالـِ  مجػػيءِ  قبػػؿَ  بِ رَ الَعػػ ة( َػػي  ػػالـِ َ ػػارِ )القَ  لفػػظُ  ؿَ مِ ُتعْ وقػػد اْسػػ
بهػػذا المعنػػى َػػي  وهي واردةٌ هـ ب ػػد تها.بُ رِ ْضػػًة؛ ن ها َتْقػػَرُع الن ػػاَس،أي تَ َ ػػارِ قَ  رِ الػػد هْ  اعدِ دَ ال  ػػديدُة مػػف َ ػػ
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ػػ ،قػػاؿَ  رِ عْ ال   َقاِرَ ػػُة مػػف َ ػػداعِد الػػد ْهِر،وهي الد اِهَيػػُة،قاؿ ُرْلَبػػُة:وَخاَؼ َصػػْدَع ابػػُف منظػػور: )) ال العربي 
 .(ٓٔٔ)((ُ ؿ  َهَنٍة  ديدِة الَقْرعِ  الَقاِرَ اِت الُ د ِ .قاؿ يعقوُب:الَقاِرَ ُة ُهَنا

ُب وُتصػػيُب الن ػػاَس رِ ْضػػ؛ ن ها تَ ةِ اَمػػيَ القِ  ـِ وْ لػػى َيػػف ي ػػيرُ  قْرني ػػا احً لَ طَ ْصػػمُ  فػػظُ هػػذا الل   ارَ ـ  َصػػ ُػػ
ْت ﴿ َ ػػذ بَ و (ٕؤ)القار ػػة قػػاؿ تعػػالى: ﴿ الَقاِرَ ػػُة مػػا الَقاِرَ ػػُة ﴾.َ َلًمػػا  لػػى هػػذا اليػػوـِ  تْ حَ بَ ْصػػ،َأَ بإقراِ ها

لػه وسػل ـ(،َي قوِلػري ِة اسَ لِ  اسًما فظُ هذا الل   دَ رَ ووَ  (ٗ)الحاقػة َ ُموُد و اٌد ِبالَقاِرَ ِة﴾  هِ لنبي  )صػل ى ا  ليػه ْو
 . (ٕٔ)الر د تعالى:﴿ وال َيَزاُؿ الذيَف َ َفُروا ُتِصْيُبُهـ ِبَما َ َفُروا َقاِرَ ٌة ﴾

 ْيػاتٌ  تْ يَ فذ ُسم  ،ريؼِ النبوي  ال    ة( َي الحديثِ  َ ارِ )القَ  ظِ فلَ لِ  المجازي   هذا االنتقاؿُ  ؿَ صَ وقد حَ 
: )) وِمػػػػػػػالز   اؿَ قَػػػػػػػ ،عِ ارِ وَ القَ بِػػػػػػػ ال ػػػػػػػريـِ  فِ مػػػػػػػف القػػػػػػػْر  قاِرَ ػػػػػػػٌة مػػػػػػػف قَػػػػػػػَوارعِ  هُ تْ ابَ َصػػػػػػػ:أَ ازِ جَ المَ  فَ مخ ػػػػػػػري 

ي الحديثِ عَ ارِ وَ القَ  ويروُض  الٌف َيُخوُض الوقاععَ :َُ .وتقوؿُ الد ْهرِ   رَ َ ػوذَ .(ٔٔٔ)ا((قَػَوارُع القػْرفِ  ينِ تْ :اَ ي بَ .َو
هػا َأِمػَف َ ػر  أَ رَ التي َمػْف قَ  ْرفا وهي اوياتُ القُ  عِ ارِ وَ قَ  رِ  ْ اَي ذِ  )) ومنه الحديثُ  :بقوله  يرا  ابفُ ذلؾ 
 ،نقؿَ اَقَرَعا بمعنى س  َف وَصػَرؼَ  وفُ يوقد .(ٕٔٔ) ها، أن ها َتْدَها  وُتْهِلُ ه ((ونحوِ  رسي  ال ُ  ، آيةِ يطافِ ال   
هػػذا المعنى،قػػاؿ: )) قَػػَرَع ال  ػػيَء  تْ لَػػمَ حَ  َػػي الحػػديثِ  الػػواردةَ  اعَ ارِ وَ القَػػاأف    ػػف الفارسػػي   منظػػورٍ  ابػػفُ 

التػػي َيْقَرلهػػا اإلنسػػاُف فذا ََػػِزَع مػػف الِجػػف  واإلْنػػِس  منػػه:اوياتُ  َقْرً ا:َس  َنه،وَقَرَ ُه:َصػػَرََه.َوَقَواِرُع القػػْرفِ 
ػػْف َقَرَأها، أن هػػا َتْقػػَرُع  َََيْأَمُف،م ػؿ ْيػػةِ  يػػاِت ْخػػِر سػػورِة البقػرِة وياسػػيف؛ ن ها َتْصػػِرُؼ الفَػػَزَع َ م  الُ رسػػي  ْو

 .(ٖٔٔ) (( ال  يطافَ 

 الكافر

َػػػػارس:  ابػػػفُ  ،قاؿَ ُطيػػػػةِ ) فر(،الػػػػذي يػػػدؿ   لػػػػى معنػػػى الت   رِ ذْ مػػػػف الَجػػػُأِخػػػَذ هػػػػذا الُمْصػػػَطَلُح 
ُْطيػػةُ  ٌح يػػدؿ   لػػى معًنػػى واحػػٍد،وهو الس ػػْترُ أصػػٌؿ صػػحي اءُ والػػر   والفػػاءُ  ))ال ػػاؼُ  .ُيقاؿ ِلَمػػْف غط ػػى والت 
 .(ٗٔٔ) ٍب:قد َ َفَر ِدْرَ ه ((وْ  َ ِدْرَ ه بِ 

 بمجػػيءِ  هُ اسػػتعمالُ  يقتػػرفِ ،ولـ ةِ الحقيقي ػػ هِ بداللتِػػ بِ رَ الَعػػ ر( َػػي  ػػالـِ اَِ )الَ ػػ لفػػظُ  ؿَ مِ اْسػػُتعْ  وقػػدِ 
 ال  ػػػمسِ  َمُيػػػبُ  َُسػػػم يَ ،ُطيةِ لػػػى معنػػػى الت  ف ها ت ػػػيرُ لّ ، ُ ةٍ دَ د  َعػػػتَ مُ  ،وهو ُيطلػػػؽ  لػػػى مػػػدلوالتٍ سػػػالـِ اإل
َُط ػػػى َيػػػه ال  مُس  افُ َ ػػػا؛ ن ػػػه المَ رً اَِ  َ  مػػػا  افِ َيػػػط  َُ ؛ ن همػػػا يُ اًَِرا َ  العظػػػيـُ  رُ ْهػػػوالن   رُ ْحػػػالبَ  وُسػػػم يَ ،الػػػذي ُت

 الػػػد روعِ  ؽَ وْ ََػػػ ُب الػػػذي ُيْلػػػَبُس ال  ػػػوْ  ،وُسػػػم يَ ؿ   يءٍ ُ ػػػ هِ بُظْلمتِػػػ رُ تِ ْسػػػيَ ًرا؛ ن ػػػه اَِ ُؿ  َ ْيػػػالل   وُسػػػم يَ .همابػػػداخلِ 
: )) الَ َفر:ِوَ ػاُء َطْلػِع  ،قػاؿَ حريؾِ ا )الَ فَػر( بالت  ومف ذلؾ أيضً .(٘ٔٔ)هاًرا؛ ن ه ُيُّطيها ويسترُ اَِ  َ  بيػدي  الز 

نػػا ُتِ َػػي لُ  ؿُ مَ ُيْسػػَتعْ  فػػظُ ا زاؿ هػػذا الل  .ومػػي الط ْلعَ ط ػػَُ ُسػػم َي بػػذلؾ  ن ػػه يُ .(ٙٔٔ) (( الن ْخػػِؿ وِقْ ػػُرُ  ا  لػػى
  ُ ا يسػػترُ  ػػيعً  هِ ى بداخِلػػوَ  لػػى  ػػؿ  مػػا َحػػ ه  ربػػي  ُيطلَػػؽُ أن ػػ ،والحقيقػػةُ  ربي   ،وُيَظف  أن ػػه غيػػرُ عاصػػرةِ المُ 

 ويُّطيه.



 هـ                               0121م  5002المجلد األول  502العدد                                                                                                   مجلة األستاذ                                                                                                                     

 

32 
 

 هُ داللتُػ ،وهػوبِ رَ العَ  ٌؿ َػي  ػالـِ مَ عْ تَ ،أحػدهما ُمْسػييفِ بمعنَ  ال ػريـِ  َػي القػْرفِ  )الَ ػاَِر( فظُ ل دَ رَ ووَ 
ر اعُ منظػػػور: ابػػػفُ  اؿَ قَػػػ،عِ  لػػػى الُمزارِ  ر اُع.وتقوُؿ الَعػػػَرُب  )) الَ ػػػاَِر:الز  ِلَسػػػْتِرِ  الُبػػػُذوَر بالت َراِب.والُ ف ػػػاُر:الز 

ر اعِ  تعػػالى:  هُ قولُػػ ،ومنػػهاٌَِر؛ ن ػػه َيْ فُػػُر الَبػػْذَر الَمْبػػُذوَر ِبتُػػَراِب ا رِض الُم َػػاَرِة فذا َأَمػػر   ليهػػا َماِلَقه: َ للز 
 .(ٚٔٔ) (( (ٕٓ)الحديد ﴿َ َمَ ِؿ َغْيٍث َأْ َجَب الُ ف اَر َنَباُتُه ﴾

ػػػا اوَخػػػ لهػػػذا  ،الُتِمَس َيػػػه المعنػػػى المر ػػػزي  بِ رَ الَعػػػ َػػػي  ػػػالـِ  دْ رِ لػػػـ َيػػػ ى قْرنػػػي  َهػػػو معًنػػػ رُ أم 
بمعنػػػى  ؿٍ َاِ ػػػ اسػػػـَ  وقػػػد ي ػػػوفُ ا،رً اَِ  َ  هِ ِمػػػعَ أو بنِ  ا  ػػػرـِ  هِ أو برسػػػولِ  تعػػػالى ُد بػػػاِ َُسػػػم َي الجاِحػػػالجذر،
 رِ ادِ َصػالمَ  فَ ِمػ اءَ مػا َجػ ،َ َفَر َيْ فػُر ُ ْفػًرا وُ ْفَراًنػا،وهو أحػدُ ريد: )) الُ ْفُر:ِضد  اإلسالـِ دُ  ابفُ  اؿَ ،قَ مفعوؿٍ 

طيػةُ  الُ ْفػرِ  ؿُ  لى َُْعالف،نحػو ُغْفػَراف وُخْسَراف،وأْصػ َُط ػ رَ اَِ  لػى ال  ػيِء والس ػْتر لػه،َ أف  الَ ػ التُ  ى ُم
 ا ((هَ رْ  ُ ْ ػػػػ.وَ َفَر َػػػػالٌف الن عمػػػػَة،فذا لػػػػـ يَ َػػػػي معنػػػػى مفعػػػػوؿٍ   لػػػػى َقْلِبِه.وأحسػػػػُب أف  لفَظػػػػه لفػػػػُظ َا ػػػػؿٍ 

ـَ اِ اَِ يت: )) ُسػػم َي ال َ  ّ  ػػف ابػػف الّسػػ نقػػالً  وقػػاؿ الجػػوهري  .(ٛٔٔ) وقػػد .(ٜٔٔ)  ليػػه(( ُر؛ ن ػػه َيْسػػتُر ِنَعػػ
: )) ُ ْفػػػُر الن ْعَمػػػِة وُ ْفَراُنها:َسػػػْتُرها ِبتَػػػْرِؾ أداِء و)الُ ْفػػػراف( و)الُ ُفور(،بقولػػػهبػػػيف )الُ ْفػػػر(  اغػػػبُ الر   ر ؽَ ََػػػ

ـُ الُ ْفػػػِر ُجُحػػػوُد الَوحداني ػػػِة أو ال  ػػػريعة أو  (ٜٗ)ا نبيػػػاء ها،قاؿ تعػػػالى: ﴿ َػػػال ُ ْفػػػَراَف ِلَسػػػْعيِه ﴾ُ ػػ رِ  وأ ظػػػ
 .(ٕٓٔ) (( والُ ُفوُر َيهما جميًعا ُر استعمااًل،والُ ْفُر َي الد يِف أ  رُ الن ُبو ة،والُ ْفَراُف َي ُجُحوِد الن ْعَمِة أ  

 هُ اسػتعمالُ  اعَ ،و َ اللي  الدّ  ها الت وس عُ جديدًة بابُ  داللةً  ا تسبَ  سالمي  اإل َي االصطالحِ  رُ َال اَِ 
لػى ف الػذ هفُ  انصػرؼَ َػي  بػارٍة  دَ رَ ؛َإذا وَ ةِ حقيقػمػف ال اقتربػتْ حت ى ،ةُ الحقيقي ػ هُ وتُُنوِسَيت داللتُػ المجازي  

 .معنا  القْرني  

 اإللحاد

.ومف االسػتقامةِ  ةِ َبػانَ جَ ومُ  ؿِ ْيػ لػى المَ  هُ الػذي تػدؿ  ألفاظُػ،)لحد( رِ ذْ مف الجَ ُأِخَذ هذا الُمْصَطَلُح 
،ُيقاؿ:َلَحػْدُت ةِ ادَ يَ والز   ُروي بػالتجر دِ  ؿُ عْ .والفِ ي الَجػَدثِ بَ انِ َجػ دِ ْحػذلؾ )الل ْحػد( ُسػم َي بذلؾ؛ ن ػه ماعػٌؿ َػي أَ 

 .(ٕٔٔ)هُ المي َت وَأْلَحْدتُ 
هػػذا  دَ رَ ،وقػػد وَ اـ   َ   لػػى نحػػوٍ  ؿُ ْيػػهػػو المَ  رِ ذْ هػػذا الَجػػ اتُ  ػػتق  مُ  هُ الػػذي تحملُػػ َػػالمعنى الحقيقػػي  
ال ػػِذي  فُ اغػػُب: )) َلَحػػَد ِبِلَسػػاِنِه فلػػى  ػػذا:َماَؿ،قاؿ تعػػالى:﴿ ِلَسػػاالر   ،قػػاؿَ القْرني   المعنػػى َػػي االسػػتعماؿِ 

 . (ٕٕٔ) مف َلَحَد،وُقِرئ اُيْلِحُدوَفا مف َأْلَحَد (( (ٖٓٔ)النحؿ ﴾َيْلَحُدوَف فليه 
ػػػػػا  ػػػػػ دَ رَ َقػػػػػد وَ  ؛(ادَحػػػػػاإللْ )أم  ،بمعًنػػػػػ القْرنػػػػػي   اؽِ يَ َػػػػػي الس  : )) وِمػػػػػَف قػػػػػاؿ الز  ى مجازي  مخ ػػػػػري 

ـُ َ ػػػِف الهَػػػَدِؼ وَأْلَحَد.وَأْلَحػػػَد َػػػي دِ  ْلَحػػػَد َػػػي .وأَ ْيػػػِف اِ.وَلَحػػػَد  ػػػف الَقْصػػػِد:َ َدَؿ  نهالَمَجاِز:َلَحػػػَد الس ػػػْه
.واْلَتَحَد فليه:اْلَتَجأَ   .(ٖٕٔ) (( الَحَرـِ
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،َأضػػحى مصػػدرً  تضػػييؽٌ  )اإللحػػاد( َػػي لفػػظِ  ؿَ َصػػحَ  فذْ   ػػز   الخػػالؽِ  ى فن ػػارِ ا يػػدؿ   لػػداللي 
،وَ ػػ :فْلَحاٌد افِ بَ رْ )) َضػػ وهػػو،فِ وْ الُؽ هػػذا ال َ تعػػالى خػػبأن ػػه  قػػرارِ  ػػف اإل ؿِ ْيػػ،والمَ  ِ بوجودِ  يمػػافِ اإل ـِ دَ وجؿ 

ػػػػرؾِ  ػػػػْرؾِ باِ  فلػػػػى ال   ْلَحػػػػاٌد فلػػػػى ال   ُؿ ُينػػػػاَي اإليمػػػػاَف وُيْبِطلُػػػػُه،وال  اني ُيػػػػْوِهُف ُ ػػػػَراُ  با سػػػػبابِ  ،وا  ،َا و 
وقولػػه: ﴿ال ػػِذيَف  (ٕ٘)الحػػج يـٍ ﴾َوَمػػف ُيػػِرْد َِيػػِه ِبِإْلَحػػاٍد ِبُظْلػػـٍ ُنِذْقػػُه ِمػػْف َ ػػَذاٍب َأِلػػ﴿ وُيْبِطلُػػُه،ومف هػػذا قولػػه:

 .(ٕٗٔ) (( (ٓٛٔ)اال راؼ ﴾  ُيْلِحُدوَف َِي َأْسَمآِعهِ 
 

 قافية البحث:

 ما ْلتْ  ،وبيافِ هِ ولِ صُ أُ  وتحديدِ  سالمي  اإل حِ لَ طَ صْ المُ  أْف نفتَح باًبا لدراسةِ  ا َي هذا البحثِ نَ دْ رَ أَ 
 ي   ِ لػػػػػػػػػى المعنػػػػػػػػػى ال  ػػػػػػػػػرْ ف ُػػػػػػػػػوي  المعنػػػػػػػػػى الل   فَ ِمػػػػػػػػػ َػػػػػػػػػي االنتقػػػػػػػػػاؿِ  هِ ِلػػػػػػػػػا،وتعػػػػػػػػػر ؼ أحو وعُ رُ فليػػػػػػػػػه الفُ 

ؿَ  .ونسػػتطيعُ لهػػا هػػذا االنتقاؿُ  ة التػػي يخضػػعُ ي ػػازِ جَ القات المَ ،والعَ الحي  طِ االْصػػ  فَ ِمػػ مجمو ػػةً  أْف نسػػج 
 هي: الملحوظاتِ 

ػػٍة  ػػملتِ  اصػػطالحي ةٍ  ةٍ َ ػػػرَ اإلسػػالمي  هػػو جػػزٌء مػػف حَ  حَ لَ طَ ْصػػفف  المُ   ي ػػػ الميػػاديفَ   ام   ةَ المعَر
َ ػػ  معػػانيَ  ا لفػػاظِ   سػػابِ إل اللي  الػػدّ  واالنتقػػاؿِ  ازِ َجػػالمَ  َػػي اسػػت مارِ   ِ  ػػف غيػػرِ  ،وال يختلػػؼُ ةً  ا

 .جديدةً  َني ةً  ةً اصطالحي  
مػػػف  ةُ َظػػفْ الل   تِ ُنِقلَػػػ ،فذْ ةِ سػػالمي  اإل اتِ حَ لَ طَ ْصػػالمُ  ا َػػي أغلػػػبِ حاضػػرً  اللي  الػػػدّ  خصػػيُص الت    ػػافَ  

اف( ذَ ا َ اد( و)ر( و )واإللَحػاَِ ة( و )الَ ػ َ ارِ ، ألفاظ: )القَ ى خاص  لى معنً معناها الل ُوي  العاـ  ف
 وغيرها.

 ،ولـ ي ػػػػفْ اإلسػػػػالِـ  بمجػػػػيءِ  هُ اسػػػػتعمالُ  ارتػػػػبطَ  ما ُمْرَتَجػػػػؿٌ هُ :أحدُ افِ مَ ْسػػػػقِ  اإلسػػػػالمي   حُ لَ طَ ْصػػػػالمُ  
مف  وؿٌ قُ نْ مَ  اد(.واوخرُ هَ جِ )ال هِ التي تستد ي ذلؾ،ومف أم لتِ  ةِ سَ ارَ مَ المُ  ُؿ؛لُيابِ بْ قَ  فْ وًَا مِ رُ عْ مَ 

 ر(.اَِ ،ومف أم لة ذلؾ )ال َ ةٍ خاص   ةٍ  ر ي   لى داللةٍ ف ةِ العام   ةِ ُوي  الل   هِ داللتِ 
ْف صػػطلحاتِ مػػف تلػػؾ المُ  فاّل الن ػػْزَر اليسػػيرَ  ثِ ْحػػَػػي هػػذا البَ  التػػي ُدِرَسػػتْ  جُ اذِ َمػػال ُتم  ػػؿ النَ   ،وا 

ة اإلسػػػالمي   صػػػطلحاتِ المُ  ةَ قَػػػالحَ ومُ ،َػػػي ذلؾ وس ػػػعَ لت  ا ادَ رَ بهػػػا َمػػػْف أَ  يسػػػتنيرُ  هػػػي فاّل فضػػػاءةٌ 
  َ    . أو ُمْرَتَجلةً  منقولةً  بها فذا  انتْ  التي انتقلتْ  الوسيلةِ  ة،وبيافَ  ا
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 :والمراجع والمصادر الهوامش

 القْرف ال ريـ 
ػػػػػػدٜٖٔ/ٔهػػػػػػػ( :ٕ٘٘)الجػػػػػػاحظ  البيػػػػػػاف والتبيػػػػػػيف  (ٔ) ػػػػػػالـ ُمحم  هاروف،م تبػػػػػػة الخػػػػػػانجي  ، تحقيػػػػػػؽ و ػػػػػػرح: بد الس 

 ـ.ٜٜٛٔ -هػ ٛٔٗٔبالقاهرة،الط بعة الس ادسة،
 هػ.ٕٖٗٔ، المطبعة المنيري ة،مصر،ٕهػ( : ٖٓٛ)الخوارزمي  مفاتيح العلـو  (ٕ)
يؽ  ،ٔ) محمػػػػػػػد  لػػػػػػػي التهػػػػػػػػانوي (:  والعلػػػػػػػػـو الفنػػػػػػػوف  ػػػػػػػاؼ اصػػػػػػػطالحات   (ٖ) تقػػػػػػػديـ وا ػػػػػػػراؼ ومراجعػػػػػػػػة:د.َر

 ـ.ٜٜٙٔلبناف -لبناف نا روف،الطبعة االولى،بيروتالعجـ،تحقيؽ:د. لي دحروج،م تبة 
 الصحيفة نفسها.المصدر نفسه:  (ٗ)
ػػػػد محيػػػػي الػػػػد يف  بػػػػد الحميػػػػد،دار الت راث،الط بعػػػػة ٘ٔوٗٔ/ٔ ػػػػرح ابػػػػف  قيػػػػؿ: -مػػػػ ال  -ينظػػػػر   (٘) ، تحقيؽ:ُمحم 

 ـ.ٜٓٛٔ -هػ ٓٓٗٔالع روف،القاهرة،
ػػػد أحمػػػد حسػػػػب ٜٕٚٗهػػػػ(، ) صػػػػلح (: ٔٔٚلسػػػاف العػػػرب )ابػػػف منظػػػور   (ٙ) ، تحقيؽ: بػػػد ا  لػػػي ال بير،وُمحم 

 ا،وها ـ ُمحم د ال  اذلّي،دار المعارؼ،القاهرة،د.ت.
بيدي  التاج (ٚ)  ، مطبعة ح ومة ال ويت،تحقيؽ مجمو ة مف الباح يف.ٔ٘٘/ٙهػ(،) صلح (: ٕ٘ٓٔ)الز 
،السنة ٛٗاللساف العربي،العدد لمة مصطلح بيف الصواب والخطأ )د. بد العلي الودغيري(،مجلة   (ٛ)

 الرباط. –ـ،م تب تنسيؽ التعريب ٜٜٜٔ
، تحقيؽ:الس ي د أحمد ٖٔهػ( : ٜٖ٘الصاحبي َي َِْقِه الل ُِة وُسَنِف العرب َي  المها )أحمد بف َارس   (ٜ)

 ـ.ٜٚٚٔصقر،مطبعة  يسى البابي الحلبّي،القاهرة،
 .ٗٔالمصدر نفسه: (ٓٔ)
 .ٗٔالمصدر نفسه: (ٔٔ)
لبنػػػػاف  –،تحقيػػػػؽ:فبراهيـ االبيػػػػاري،دار ال تػػػػاب العربي،بيػػػػروت ٘ٗوٗٗالتعريفػػػػات )القاضػػػػي  لػػػػي الجرجػػػػاني(: (ٕٔ)

ٜٔٛ٘. 
مصػػر  –،تحقيؽ: ػػدناف درويػػش ومحمػػد المصري،ملسسػػة الرسػػالة،القاهرة ٕ،طٖٜال ليػػات )أبػػو البقػػاء ال فػػوي(: (ٖٔ)

ٜٜٖٔ. 
:  اؼ اصطالحات الفنوف وا (ٗٔ)  .ٕٕٔ/ٔ لعلـو
 ـ.ٕٗٓٓ،مجمع اللُة العربية،م تبة ال روؽ الدولية،الطبعة الرابعة،مصر ٕٓ٘عجـ الوسيط:الم (٘ٔ)
 ـ.ٜٚٚٔمحيط المحيط )صلح(،بطرس البستاني،م تبة لبناف  (ٙٔ)
 ـ.ٜ٘٘ٔوما بعدها،مصطفى ال هابي،القاهرة  ٖالمصطلحات العلمية: (ٚٔ)
 ـ.ٜٙٛٔ -هػ ٙٓٗٔ، دار اال تصاـ،القاهرة،ٜٔٔ:) بد الصبور  اهيف( لُة العلـو والتقنية -العربي ة  (ٛٔ)
 .  ٛٔٔوٚٔٔالمصدر نفسه: (ٜٔ)
 .ٛٔٔالمصدر نفسه: (ٕٓ)
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 .ٕٚٔؤٚٔ،ومباحث َي  لـ الداللة والمصطلح:ٛٔينظر:مجلة اللساف العربي:مجلد  (ٕٔ)
ػاف،  -،الط بعػة اُ ولػى،ا ردف ٜٙٔاحث َػي  لػـ الداللػة والمصػطلح )د.حامػد صػادؽ قنينػي(:مب (ٕٕ)  -هػػ ٕ٘ٗٔم 

 ـ.ٕ٘ٓٓ
ػػد هاروف،مطبعػػة مصػػطفى البػػابي الحلبػػّي ٖٖٔوٖٖٓ/ٔهػػػ( : ٕ٘٘الحيػػواف )الجػػاحظ  (ٖٕ) ،تحقيؽ: بػػد الس ػػالـ ُمحم 

 وأوالد  بمصر،الط بعة ال  انية،د.ت.
 .ٛٚالصاحبي: (ٕٗ)
جػػػػػة،المُرب ،ن ػػػػػر أسػػػػػعد طرابزونػػػػػي الحسػػػػػيني،مطبعة دار أمػػػػػؿ طنٖٙوٖ٘ا واعػػػػػؿ )أبػػػػػو هػػػػػالؿ العسػػػػػ ري(: (ٕ٘)

 ـ.  ٜٙٙٔا قصى،مارس 
،الهيعػػة المصػػرية العامػػة ل ػػلوف المطػػابع االميريػػة،القاهرة ٖٗمجمػػع اللُػػة َػػي  ال ػػيف  امػػا ) ابػػراهيـ مػػد ور (: (ٕٙ)

 ـ.ٜٗٙٔ
 .ٕٗٙالمصطلح :ينظر:مباحث َي  لـ الداللة و  (ٕٚ)
 .ٜٕٚ-ٜٕٙمجلة مجمع اللُة العربية بالقاهرة،المجلد االوؿ،ص  (ٕٛ)
 .VIII :مقدمة المحقؽينظر:  اؼ اصطالحات الفنوف  (ٜٕ)
 .http://www.alukah.net التعريؼ االصطالحي ومصادر  ) مصطفى حسنيف  بد الهادي (، (ٖٓ)
 مجلة البحوث والدراسات القرانية )السعودية( العدد التاسع. ٜٚوٜٙينظر:ف  الية ترجمة المصطلح االسالمي: (ٖٔ)
 ـ.ٜٜٓٔلبناف -،دار الحدا ة،الطبعة االولى،بيروتٛالمي ) د.ابراهيـ السامراعي (:ينظر:َي المصطلح االس (ٕٖ)
 .ٓٙوٜ٘ينظر:العربية لُة العلـو والتقنية: (ٖٖ)
،تحقيؽ: بػػػػػػد السػػػػػػالـ محمػػػػػػد هػػػػػػاروف،دار ٓٚ/ٔهػػػػػػػ (:اأخػػػػػػرا ٜٖ٘ينظر:مقػػػػػػاييس اللُػػػػػػة )أحمػػػػػػد بػػػػػػف َػػػػػػارس  (ٖٗ)

 .ـٜٜٚٔالف ر،
بيدّي  تاج العروس مف جواهر القاموس ) (ٖ٘)  .ٖٖوٕٖ/ٓٔ(:أخر  هػٕ٘ٓٔالز 
 ،م تبة نزار مصطفى الباز.ٙٔ/ٔالمفردات َي غريب القْرف )الراغب االصفهاني(:  (ٖٙ)
 .ٔٚ  اؼ اصطالحات الفنوف:  (ٖٚ)
 . ٘ٚ/ٔمقاييس اللُة: أذف  (ٖٛ)
 .ٙٚ/ٔالمصدر نفسه: أذف  (ٜٖ)
 .ٚٔ/ٔالمفردات َي غريب القْرف : (ٓٗ)
 .ٖٔٔالفنوف:    اؼ اصطالحات (ٔٗ)
 .ٛٙٔ/ٖٗتاج العروس: أذف  (ٕٗ)
 .ٔٚٔ/ٔالمصدر نفسه: أذف  (ٖٗ)
 . ٖ٘ٔ-ٖٖٔ/ٔمقاييس اللُة: أذف  (ٗٗ)
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 .ٖٕٙالتعريفات: (٘ٗ)
 .ٖٖوٕٖ/ٔينظر:المفردات َي غريب القْرف : (ٙٗ)
ػػػد هػػػاروف وِرََ  ،ٗٔ٘/٘ٔ(: أمػػػف هػػػػ ٖٓٚ تهػػػذيب اللُػػػة )ا زهػػػري (ٚٗ) اقِه،الػػػد ار المصػػػري ة تحقيؽ: بػػػد الس ػػػالـ ُمحم 

 للت أليؼ والت رجمة،د.ت.
 .ٚٛٔ/ٖٗتاج العروس: أذف  (ٛٗ)
 .ٕٙ٘لساف العرب: برزخ  (ٜٗ)
 .٘٘/ٔالمفردات َي غريب القْرف : (ٓ٘)
 .ٕٕٖ  اؼ اصطالحات الفنوف:  (ٔ٘)
بِة )الس ي د أّدى  ير(:  (ٕ٘)  د.ت.،م تبة لبناف،ٜٔمعجـ اَ لفاِظ الفارسي ِة الػُمَعر 
 .٘٘/ٔالمفردات َي غريب القْرف : (ٖ٘)
 .ٕٕٖ  اؼ اصطالحات الفنوف: ينظر: (ٗ٘)
 .ٕٗالتعريفات: (٘٘)
 .ٖٜٖ/ٔمقاييس اللُة:  وب  (ٙ٘)
 .ٛٓٔ/ٔالمفردات َي غريب القْرف : (ٚ٘)
 .ٗٓٔ/ٕتاج العروس:  وب  (ٛ٘)
 .ٛٓٔ/ٔالمفردات َي غريب القْرف : (ٜ٘)
 .ٖٗ٘ اؼ اصطالحات الفنوف:   ،وينظر:ٔٚالتعريفات:  (ٓٙ)
 .ٗٓٔ/ٕتاج العروس:  وب  (ٔٙ)
 .ينظر:المصدر نفسه: الجزء والصحيفة أنفسهما (ٕٙ)
 .ٙ٘ٗو٘٘ٗ/ٔمقاييس اللُة: جزى  (ٖٙ)
 .ٖٖ٘/ٖٚتاج العروس: جزي  (ٗٙ)
 .ٕٔٔ/ٔالمفردات َي غريب القْرف : (٘ٙ)
 .ينظر:المصدر نفسه: الجزء والصحيفة أنفسهما (ٙٙ)
 .ٖٗ٘وٖٖ٘/ٖٚالعروس: جزي  تاج (ٚٙ)
 .ٔٙ٘  اؼ اصطالحات الفنوف:  (ٛٙ)
 .ٕٔٔ/ٔالمفردات َي غريب القْرف : (ٜٙ)
 .ٚٛٗوٙٛٗ/ٔ جهدمقاييس اللُة:  (ٓٚ)
 .ٚٛٗ/ٔينظر:المصدر نفسه: جهد  (ٔٚ)
 .ٛٚالتعريفات:  (ٕٚ)
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 .ٜٛ٘  اؼ اصطالحات الفنوف:  (ٖٚ)
 .ٕٖٔؤٖٔ/ٔالمفردات َي غريب القْرف : (ٗٚ)
 .ٕٖٔ/ٔينظر:المصدر نفسه:  (٘ٚ)
 .ٜٛ٘ينظر:  اؼ اصطالحات الفنوف:  (ٙٚ)
 .ٙٙ/ٕينظر:مقاييس اللُة: ح ر  (ٚٚ)
 .ٚ٘ٔ/ٔالمفردات َي غريب القْرف : (ٛٚ)
 ينظر:المصدر نفسه: الجزء والصحيفة أنفسهما. (ٜٚ)
 .ٙٚٙ  اؼ اصطالحات الفنوف:  (ٓٛ)
 نفسهما.ينظر:المصدر نفسه:الصحيفة  (ٔٛ)
 .ٕٓؤٜ/ٔٔتاج العروس: ح ر  (ٕٛ)
 .ٚٔ/ٖينظر:مقاييس اللُة: ز ى  (ٖٛ)
 .ٕٕٓ/ٖٛتاج العروس: ز و  (ٗٛ)
 .ٕٕٛ/ٔالمفردات َي غريب القْرف : (٘ٛ)
 ٜٗٛٔينظر:لساف العرب: ز ا  (ٙٛ)

 .ٗٔٔالتعريفات:  (ٚٛ)
 .ٜٚٓ  اؼ اصطالحات الفنوف:  (ٛٛ)
 .ٕٕٛ/ٔينظر:المفردات َي غريب القْرف : (ٜٛ)
 .ٕٔٗ/ٕٔتاج العروس: سوع  (ٜٓ)
 المصدر نفسه:الجزء والصحيفة أنفسهما. (ٜٔ)
 ٕٖٛوٕٖٚ/ٔالمفردات َي غريب القْرف : (ٕٜ)
 .٘ٔٔ/ٖمقاييس اللُة: سور  (ٖٜ)
،تحقيؽ:محمد باسؿ  يوف السود،دار ال تب العلمية،الطبعػة ٔٛٗ/ٔهػ (: سور ٖٛ٘أساس البالغة )الزمخ ري  (ٜٗ)

 ـ.ٜٜٛٔاف لبن –االولى،بيروت 
 .ٕٓٔ/ٕٔتاج العروس: سور  (ٜ٘)
 .ٜٜٛ  اؼ اصطالحات الفنوف: ،و ٕٓٔؤٓٔ/ٕٔينظر:تاج العروس: سور  (ٜٙ)
 .ٜٜٛ  اؼ اصطالحات الفنوف:  (ٜٚ)
 ينظر:المصدر نفسه:الصحيفة نفسها. (ٜٛ)
 .ٜٚوٛٚ/٘مقاييس اللُة: قرى  (ٜٜ)
 .ٖٙٓٔ  اؼ اصطالحات الفنوف:  (ٓٓٔ)
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 نفسه:الصحيفة نفسها. ينظر:المصدر (ٔٓٔ)
 .ٖ٘٘/ٖ٘تاج العروس: قرف  (ٕٓٔ)
 .ٖٖٙ٘لساف العرب: قرأ  (ٖٓٔ)
 .ٖٙٓٔ  اؼ اصطالحات الفنوف:  (ٗٓٔ)
 .ٕٓ٘/ٕالمفردات َي غريب القْرف : (٘ٓٔ)
 .ٖٙٓٔ  اؼ اصطالحات الفنوف:  (ٙٓٔ)
 .ٕٚٔالتعريفات:  (ٚٓٔ)
 .ٕٓ٘/ٕالمفردات َي غريب القْرف : (ٛٓٔ)
 .ٕٚ/٘س اللُة: قرع مقايي (ٜٓٔ)
 .ٖٛٚ٘لساف العرب: قرع  (ٓٔٔ)
 .ٓٚ/ٕأساس البالغة :قرع  (ٔٔٔ)
،تحقيؽ:محمػػػػود محمػػػػد الطناحي،الم تبػػػػة ٘ٗ/ٗهػػػػػ (:ٙٓٙالنهايػػػػة َػػػػي غريػػػػب الحػػػػديث وا  ػػػػر ) ابػػػػف ا  يػػػػر  (ٕٔٔ)

 االسالمية.
 .ٜٖٚ٘لساف العرب: قرع  (ٖٔٔ)
 .ٜٔٔ/٘مقاييس اللُة:  فر  (ٗٔٔ)
 .ٜٜٖٛف العرب:  فر ينظر:لسا (٘ٔٔ)
 .ٜ٘/ٗٔتاج العروس:  فر  (ٙٔٔ)
 .ٜٜٖٛلساف العرب:  فر  (ٚٔٔ)
،تحقيػػػؽ:د.رمزي منيػػػر بعلب ػػػي،دار العلػػػـ للمالييف،الطبعػػػة ٙٛٚ/ٕهػػػػ ( : فػػػر ٕٖٔجمهػػػرة اللُػػػة ) ابػػػف دريػػػد  (ٛٔٔ)

 ـ.ٜٚٛٔاالولى،بيروت،
ر،دار العلػػػػػػػػـ للمالييف،الطبعػػػػػػػػة ،تحقيؽ:أحمػػػػػػػػد  بػػػػػػػػد الُفػػػػػػػػور العطػػػػػػػػاٛٓٛ/ٕالصػػػػػػػػحاح )الجػػػػػػػػوهري( : فػػػػػػػػر  (ٜٔٔ)

 ـ.ٜٙ٘ٔ -هػ ٖٙٚٔاالولى،القاهرة،
 .ٜ٘٘/ٕالمفردات َي غريب القْرف : (ٕٓٔ)
 .ٖٕٙ/٘ لحدمقاييس اللُة:  (ٕٔٔ)
 .ٚٚ٘/ٕالمفردات َي غريب القْرف : (ٕٕٔ)
 .ٔٙٔ/ٕأساس البالغة :لحد  (ٖٕٔ)
 .ٚٚ٘/ٕالمفردات َي غريب القْرف : (ٕٗٔ)
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Abstract 
This opens Find Papa to study the term Islamic Baksmih improvised which has 

been associated use of the coming of Islam, or who used the language of the Arabs and 

then gained in the use of the Islamic new meaning. Identify the assets of these terms, 

and the statement of the outcome of the branches, known transform her in the transition 

from the linguistic meaning to meaningForensic idiomatic, and metaphorical 

relationships that govern this transition. 

 


