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ملخص: 
    مــن املــناســب فــي دراســة الــداللــة الــصرفــية تــقسيم الــوحــدات الــصرفــية ذات الــداللــة عــلى نــوعــني: 
الـــــنوع األول: األوزان الـــــصرفـــــية، مـــــثل: أوزان الـــــفعل واملـــــصادر واملشـــــتقات وأوزان جـــــمع الـــــتكسير 
والـتصغير ونـظيرهـا، والـنوع الـثانـي الـلواصـق، وهـي الـسوابـق والـلواحـق والـدواخـل، وهـي الـتي تـدخـل 
فــي صــلب بــنية الــكلمة لــتحقيق مــعان أو تــشارك فــي الــداللــة، واملــصطلح الــفقهي فــي الــغالــب مــبني 
عــلى كــلمة واحــدة ال تــكاد تخــلو مــن الــزوائــد الــتي يــؤتــى بــها إليــجاد أكــبر قــدر مــن الــداللــة املــناســب 
لـــلتعريـــف، ويجـــد الـــبحث بـــناًء عـــلى احـــصاء عـــدد كـــبير مـــن املـــصطلحات الـــفقهية عـــند اإلمـــامـــية أنـــها 
تخـــلو فـــي صـــياغـــتها مـــن األفـــعال تـــمامـــا؛ ألن الـــوظـــيفة األســـاس لـــلمصطلح هـــي الـــخبر، فـــاملـــصطلح 
عــبارة عــن كــيان لــغوي مــعرفــي يــتألــف مــن أمــريــن: الــرمــز الــذي يــشغل مــوقــع املــخبر عــنه، والجــملة أو 
الجــمل املــعبرة عــن املــفهوم الــتي تــشغل الــخبر، فــمن الــطبيعي حــينئذ أن تــنحصر صــورة املــصطلح 
بـــاالســـم؛ إذ الـــفعل ال يـــخبر عـــنه اطـــالقـــا، أمـــا الحـــرف فـــال يـــخبر بـــه وال يـــخبر عـــنه، وقـــد وجـــد الـــبحث 
أيـــضا أن املـــصدر عـــلى اخـــتالف أنـــواعـــه وأبـــنيته يـــشغل املـــساحـــة األكـــبر لـــلمصطلح الـــفقهي، بـــينما 
شـغلت املشـتقات مـقدارا قـليال مـنه، وسـيتناول الـبحث بـالـوصـف والتحـليل أبـنية املـصطلح مـن املـصدر 

الثالثي املزيد، كما سيقف على عدد من الظواهر الصرفية ذات األثر الداللي. 

summary: 

    It is appropriate in the study of morphological significance to divide 
the  morphological  units  of  significance  into  two  types:  The  first  type: 
morphological  weights,  such  as:  verb  weights,  infinitives,  derivatives, 
weights of plural cracking and diminutiveness and their analogues, and 
the second type of adhesives, which are prefixes, suffixes and intrinsic 
ones,  which  enter  into  the  core  of  the  word’s  structure  to  achieve  
meanings or participating in the significance, and the term fiqh is mostly 
based  on  a  single  word  that  is  almost  devoid  of  the  extras  that  are 
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brought in to find the largest amount of significance appropriate for the 
definition. The research finds, based on the counting of a large number 
of  jurisprudential  terms  when  the  Imamis,  that  they  are  completely 
devoid of verbs in their formulation;  Because the basic function of the 
term is the news, the term is a linguistic cognitive entity consisting of 
two things: the symbol that occupies the position of the informant, and 
the  sentence  or  sentences  expressing  the  concept  that  occupy  the 
news, then it is natural that the image of the term is limited to the name;  
As the verb is not told about it at all, and the letter is not told or told 
about  it,  and  the  research  also  found  that  the  source  of  its  different 
types  and  structures  occupy  the  largest  space  for  the  jurisprudential 
term,  while  the  derivatives  occupied  a  small  amount  of  it,  and  the 
research will deal with description and analysis of the structure of the 
term  from  the  triple  source  more,   It  will  also  stand  on  a  number  of 
morphological phenomena with a semantic effect. 

مقدمة: 

    يـقول الجـرجـانـي: "لـيس الـغرض بـنظم الـكلم أن تـوالـت ألـفاظـها فـي الـنطق، بـل تـناسـقت داللـتها، 
، وانـطالقـا مـن هـذا املـبدأ فـإنـنا ال نـشك فـي أن  ١وتـالقـت مـعانـيها، عـلى الـوجـه الـذي يـقتضيه الـعقل"

الـــلغة انـــعكاس لـــلفكر اإلنـــسانـــي، وهـــي تجـــلٍّ مـــن تجـــليات الـــفكر بـــهيأة أوعـــية لـــفظية نـــاقـــلة لـــلمعنى، 
ولـلمتكلمني أسـالـيب عـديـدة ومـتبايـنة فـي تـحقيق الـتواصـل الـفكري عـن طـريـق الـلغة، تـحولـت فـيما بـعد 

إلى ظواهر لغوية يصدر عنها كل نص لغوي وال يخالف شيئا منها. 

    ومـــن تـــلك الـــظواهـــر ظـــاهـــرة تـــغيير مـــعنى الـــلفظة بـــإحـــداث تـــغيير فـــي بـــنيتها الـــصرفـــية، أو بـــعبارة 
أخــــرى إحــــداث زيــــادة فــــي املــــبنى لــــتؤدي زيــــادة فــــي املــــعنى، ويــــكون ذلــــك مــــن خــــالل إلــــصاق بــــعض 
الحـــروف أو املـــقاطـــع بـــالـــكلمة األصـــل، وهـــي مـــا يـــعبّر عـــنها بـــالـــلواصـــق، وقـــد تـــكون واقـــعة قـــبل جـــذر 
الـكلمة فـتسمى (سـوابـق)، وقـد تـكون بـعده فـتسمى (لـواحـق)، أو تـقع فـي وسـطه فـتسمى (مقحـمات)، 
وهــذه الــلواصــق وإن كــانــت تــأتــي أحــيانــا لــدواعٍ لــهجية إال أنــها فــي األغــلب تــأتــي لــتحقيق داللــة مــا، 
وقـد حـضيت هـذه الـلواصـق بـاهـتمام الـباحـثني قـديـما وحـديـثا؛ ملـا تـتضمنه مـن وظـيفة داللـية مـؤثـرة فـي 

معنى الكلمة، فهي تمثل جزءا كبيرا من ظاهرة زيادة املعنى لزيادة املبنى. 
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     إن هــذه الــلواصــق تــجعلنا أمــام تــنوع واضــح فــي املــصطلح الــفقهي مــن نــاحــية الــبنية، وبــالــتالــي 
نـحن أمـام تـنوع واضـح فـي الـداللـة، فـإن إدخـال الـلواصـق عـلى بـنية الـكلمة إلحـداث الـتغيير الـداللـي 
فــيها نــاتــج عــن أثــر فــكري مــرتــبط بــطبيعة الــقضايــا الــفقهية الــتي يــريــد الــفقيه أن يــعبِّر عــنها بــواســطة 
املـصطلح، فـنرى مـن املـصطلحات الـفقهية مـا هـو مـصدر أصـلي، ومـنها مـا هـو مـصدر مـيمي، واسـم 

مفعول، واسم فاعل، وغير ذلك. 

    وتـنماز مـادة الـبحث فـي مـصادر الـثالثـي املـزيـد عـن غـيرهـا مـن مـصادر الـثالثـي املجـرد بـأن الـفعل 
هــنا مــزيــد فــيه، وهــذه الــزيــادة تــكون عــلى أنــحاء، فــمنها مــا يــكون بــتضعيف حــرف مــن حــروفــه، ومــنها 

ما يكون بزيادة حرف على الحروف األصلية، وبعضها يجمع بني نوعي الزيادة السابقني. 

    ولـقد كـانـت مـسألـة الـزيـادة فـي مـبنى الـكلمة وتـأثـيرهـا الـداللـي مـما تـنبه لـه الـقدامـى مـن عـلمائـنا، 
، وفــي هــذا قــال ابــن جــني:  ٢فــمن األمــور الــتي اتــفقوا عــليها أن زيــادة املــبنى تــدل عــلى زيــادة املــعنى

، ويـقول  ٣"فـإذا كـانـت األلـفاظ أدلـة املـعانـي، ثـم زيـد فـيها شـيء، أوجـبت الـقسمة لـه زيـادة املـعنى بـه"

الــدكــتور رمــضان عــبد الــتواب: "فــلو أنــنا نــظرنــا مــثال إلــى اآليــة الــقرآنــية الــتي تــقول: {َوَغــلََّقِت اأْلَبْــَوابَ 
، ألحـسسنا بـصوت املـزالـيج وهـي تـحكم رتـاج األبـواب، ويـنعدم هـذا اإلحـساس مـع  ٤َوَقـاَلـْت َهـيَْت َلـك}

، وهو تأييد منه هذا املبدأ.  ٥الفعل (أغلق) الذي يدل على مجرد اإلغالق"

    غـــير أن الـــدكـــتور رمـــضان عـــبد الـــتواب لـــم يـــرتـــِض اطـــراد هـــذه الـــقاعـــدة فـــي نـــصوص الـــلغة كـــلها، 
رافــضا االنــسياق وراءهــا واعــمامــها عــلى كــل مــثال وجــدت فــيه هــذه الــظاهــرة؛ إذ إن مــراجــعة املــعاجــم 
الـــعربـــية كـــفيلة بـــأن تـــعرّفـــنا أن هـــناك كـــلمات كـــثيرة يســـتوي فـــي مـــعناهـــا الـــصيغ املشـــددة وغـــيرهـــا، 
، وهـذا  ٦واملجـرد مـنها وغـير املجـرد، فـمن ذلـك مـثال: (بـرقـت الـسماء)، و(أبـرقـت)، و(جـنّه الـليل) و(أجـنّه)

الـــرأي: مـــما تـــنبه لـــه األولـــون أيـــضا، فـــقد انـــعقد فـــي كـــتاب ســـيبويـــه بـــاب بـــعنوان (بـــاب افـــتراق فَـــَعلت 
، وفـــي ذلـــك داللـــة عـــلى أن هـــاتـــني الـــصيغتني وإن كـــانـــتا تـــتعاقـــبان عـــلى  ٧وأفْـــَعلت فـــي الـــفعل لـــلمعنى)

املـعنى الـواحـد فـي الـغالـب ولـكنهما تـفترقـان فـي الـداللـة أحـيانـا، ومـهما يـكن مـن أمـر فـإن قـاعـدة زيـادة 
املــعنى لــزيــادة املــبنى تــبقى مــن الــقواعــد الــعامــة، وال يــضرهــا بــعض االســتثناءات، فــإن االســتثناء مــن 

القاعدة سنة جارية في اللسان العربي. 

   وســــيتناول الــــبحث فــــيما يــــأتــــي بــــالــــوصــــف والتحــــليل عــــددا مــــن املــــصطلحات الــــفقهية الــــتي وردت 
بـصيغة أبـنية الـثالثـي املـزيـد فـي فـقه االمـامـية االثـني عشـريـة مـن خـالل اسـتقراء أبـنية املـصادر فـي 
االسـتعمال الـفقهي وداللـة االسـتعمال الـلغوي لـصيغة فـعلها الـتي تـكشف عـن املـجال الـداللـي لـصيغة 

مصدر الفعل الصرفية، وهي: 
     

األول: (تَفِْعيْل) بسكون الفاء وكسر العني: 
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ل)، قــال ابــن يــعيش:  ل يُــفَعِّ     وهــذا املــصدر مــن مــصادر الــثالثــي املــزيــد املــضعف الــعني، وبــابــه (فَــعَّ
، وقـال الـشاعـر: (ومـا  َل)، قـال اهلل تـعالـى: {وََكـلََّم اهللُ ُمـوَسـى تَـْكلِيًما} ٨"فـأّمـا (الـتفعيل) فـهو مـصدُر (فَـعَّ

، ومــن املــعانــي الــتي ذكــرت لهــذا الــفعل لــتمثل  ، وربــما جــاء عــلى تَــفِعلة" ( ١٠بــاُل تَــكلِيمِ الــدِّيــار الــباَلِقــعِ ٩

ــــلب، والــــتوجــــه  املــــجال الــــداللــــي ملــــصدره: الــــتكثير -وهــــو املــــعنى الــــغالــــب-، والنســــبة، واملــــشابــــهة، والسَّ
، يــزاد عــلى هــذا مــعنى الــتعديــة، وهــو وإن كــان مــرتــبطا  ١١املــكانــي أو الــزمــانــي، والــحكايــة فــي الجــمل

بـالـوظـيفة الـتركـيبية إال أنـه يـفضي إلـى أثـر داللـي بـواسـطة الـتركـيب، ولـكن ال يـمكن عـده مـجاال داللـيا 
لهذه الصيغة. 

    أما املصطلحات التي جاءت على هذه الصيغة فمنها:  
، مـــأخـــوذ مـــن الـــفعل (حـــلََّل)، والـــذي يـــبدو مـــن كـــالم  ١١٢- التحـــليل، وهـــو "اإلتـــيان بـــما يَُحـــلِّل املـــنافـــي"

، وفــي  ١٣الــلغويــني وشــواهــدهــم أن األصــل الــلغوي لهــذه الــكلمة دال عــلى االنــتقال مــن حــال إلــى حــال

املــصطلح نــقول: (حــلَّلُت املــنافــي)، أي: نســبناه إلــى التحــليل، بــأن جــعلته حــالال بــعد أن كــان محــرّمــا، 
إذا جـئُت بـواحـد مـن املحـلِّالت، وهـذه هـي املـناسـبة بـني االسـتعمال الـلغوي واالسـتعمال الـفقهي؛ ألن 

التحليل نقل الشئ من حال املنع والحرمة إلى حال اإلباحة. 

    أمـا املـجال الـداللـي لـلصيغة الـصرفـية الـذي يـرتـبط بـه هـذا املـصطلح فـهو النسـبة؛ إذ إنـه يـدل عـلى 
نسـبة املـفعول بـه إلـى أصـل الـفعل، مـثل قـولـنا: (كـذَّبـتُه)، أي: نسـبته إلـى الـكذب، بـمعنى جـعلته ُمـكذَّبـا 
عـندي، فـاملـفعول بـه فـي الـتعريـف هـو مـا يـنافـي الـصالة مـن الحـدث والـضحك واألكـل وغـيرهـا الـتي ال 
تحـــل إال بـــالخـــروج مـــن الـــصالة الـــذي ال يـــتم إال بـــالتســـليم، ولـــيس التحـــليل فـــي االســـتعمال الـــفقهي 
، وكـالهـما  ، وابـاحـة بـعض األمـوال الشـرعـية ١٥مـقصورا عـلى الـصالة، بـل اسـتعمل فـي ابـاحـة الـنكاح ١٤

قابل للدخول في التعريف املتقّدم. 

، مـــن الـــفعل (فـــرَّط)، وأصـــله  ٢١٦- الـــتفريـــط، وهـــو "عـــدم االهـــتمام فـــي حـــفظ األمـــانـــة بحســـب الـــعادة"

الــلغوي يــدل عــلى إزالــة الشئ مــن مــكانــه وتــنحيته، والــتفريــط هــو الــتقصير؛ ألنــه إذا قــّصر فــي شئ 
، ومـــنه قـــولـــه تـــعالـــى: {حـــتى إذا جـــاءتـــهم الـــساعـــة بـــغتة قـــالـــوا يـــا  ١٧فـــقد نـــّحاه عـــن رتـــبته الـــتي هـــي لـــه

، أي: "عـــــلى مـــــا تـــــركـــــنا وضـــــيعنا فـــــي الـــــدنـــــيا مـــــن تـــــقديـــــم أعـــــمال  ١٨حســـــرتـــــنا عـــــلى مـــــا فـــــرّطـــــنا فـــــيها}

، وســمي عــدم االهــتمام فــقهيا بــالــتفريــط؛ ألنــه تــقصير، وهــذا هــو وجــه املــناســبة بــني املــعنى  ١٩اآلخــرة"

اللغوي واملعنى الفقهي. 

    ويـدل هـذا املـصطلح الـفقهي عـلى الـتكثير، أي: كـثرة اهـمال األمـانـة أو شـدتـه، وتـترتـب عـليه اآلثـار 
الشــرعــية كــالــضمان، أمــا االهــمال الــذي يــقع بحســب الــعادة فــال يــترتــب عــليه أثــر شــرعــي، وال يــسمى 
تفريطا، وعلى هذا تكون داللة املصطلح موافقة لواحد من املجاالت الداللية للصيغة، وهو التكثير.  

٤



٣- الـتدلـيس، عـبارة عـن "إظـهار الـشخص أو الشئ بـصفة غـير مـوجـودة فـيه، لـيرغـب فـيه املشـتري أو 
، فــهو بــمعنى اخــفاء مــا ال يُــرَغــُب فــيه، وهــو انــعدام تــلك الــصفة، "وهــو تــفعيل مــن  ٢٠مــن يــريــد الــزواج"

املــدالــسة بــمعنى املــخادعــة، والــدلــس محــركــا الــظلمة، فــكأن املــدلــس ملــا دلــس وخــدع أظــلم األمــر عــلى 
، وقـد اقـترنـت داللـته بـالـخفاء؛ ألن الـظلمة  ، وفـعله (دلَّـَس) مـأخـوذ مـن الـدَّلـس، وهـو الـظلمة ٢٢املخـدوع" ٢١

تــــحجب رؤيــــة الشئ عــــلى حــــقيقته، أمــــا املــــناســــبة بــــني الــــداللــــتني املعجــــمية والــــفقهية فــــهي االخــــفاء، 
فـــالـــبائـــع مـــثال حـــني يـــخفي عـــيب ســـلعته عـــن املشـــتري وكـــأنـــه قـــد أراه إيـــاهـــا فـــي ظـــلمة، أمـــا املـــجال 
، أي: وقـت اخـتالط الـظالم،  ٢٣الـداللـي لـلصيغة الـصرفـية فـهو الـتوجـه الـزمـانـي، يـقال: خـرج فـي الـدََّلـس

فـلو قـلنا: دّلسـُت إلـى فـالن، فهـذا يـعني ذهـبت إلـيه فـي وقـت الـّدَلـس، ومـما تـقّدم يـتضح أن املـصطلح 
الـفقهي لـم يـحتفظ بـالـداللـة الـصرفـية لهـذه الـصيغة، واقـتصرت الـعالقـة املـعنويـة بـمقدار املـناسـبة بـني 

االستعمالني، كما حصل مع الداللة املعجمية. 

٤- الــــــتدبــــــير، وهــــــو "أن يــــــقول الــــــرجــــــل لــــــعبده أو أمــــــته: (أنــــــت رق فــــــي حــــــياتــــــي، وحــــــر أو حــــــرة بــــــعد 
، وأدبـــار األمـــور عـــواقـــبها، وآخـــر كـــل شئ  ، وفـــعله (دبّـــَر)، وأصـــله دال عـــلى اخـــر الشئ ٢٥وفـــاتـــي)" ٢٤

، وهـذه هـي املـناسـبة الـداللـية بـني املـعنى املعجـمي  ٢٦دبـره، فـيكون مـعناه اصـالح عـاقـبة املـملوك بـعتقه

واملـــعنى االصـــطالحـــي، ويـــحتمل فـــي مـــعناه أيـــضا إجـــراء األمـــور عـــلى عـــلم الـــعواقـــب، أي: األدبـــار، 
ــلةً  ـرَاِت أَْمــراً} يــعني مــالئــكًة ُمــوكَّ ، وفــي قــولــه تــعالــى: {فــاملُــَدبّـِ ٢٨وهــي هلل تــعالــى حــقيقًة، ولــلعبد مــجازًا ٢٧

، فــيكون داخــال فــي املــجال الــداللــي لهــذه الــصيغة؛ ألنــه دال عــلى النســبة، أي  ٢٩بــتدبــير بــعض األمــور

نسـبة املـفعول بـه إلـى اسـم املـعنى الـذي اشـتق مـنه الـفعل، فـلو قـلت: (دبّـَرُت الـعبَد تـدبـيرا) فهـذا يـعني 
أنني نسبت العبد إلى الدبر، أي: عاقبة أمره.   

، ويـــكون هـــذا اإلظـــاهـــر  ٥٣٠- الـــتكبير، وهـــو "اظـــهار كـــبريـــائـــه تـــعالـــى شـــأنـــه بـــالـــصيغة املـــخصوصـــة"

بــالــتلفظ بــعبارة (اهلل أكــبر)، ومــثله لــفظ (التهــليل) الــدال عــلى جــملة (ال إلــه إال اهلل)، ولــفظ (التســبيح) 
الـــــــدال عـــــــلى جـــــــملة (ســـــــبحان اهلل)، وأصـــــــل هـــــــذا املـــــــصطلح الـــــــفعل (َكـــــــبََر) الـــــــذي يـــــــدل عـــــــلى خـــــــالف 
، وقــــد ورد لــــفظ الــــتكبير فــــي الــــكتاب الــــعزيــــز فــــي قــــولــــه تــــعالــــى: {وََكــــبِّرْهُ تَــــْكِبيرًا} بــــالــــداللــــة  َغر ٣٢الــــصِّ ٣١

، ومـن الجـديـر بـالـذكـر أن الـتكبير بـمعناه الـلغوي قـد يـقع بـغير الـصيغة املـخصوصـة، كـقولـنا:  ٣٣ذاتـها

(كـبّرُت اهلل تـعالـى)، أو أَُكـبِّر اهلل تـعالـى)، ولـكن الـتكبير الـذي تـفتتح بـه الـصالة هـو الـتكبير بـالـصيغة 
املــخصوصــة فــقط، وهــذا هــو الــفرق الــداللــي بــني املــعنى املعجــمي واملــعنى االصــطالحــي، أمــا املــجال 

الداللي الذي ينتمي إليه هذا االستعمال فهو الحكاية، أي: حكاية جملة (اهلل أكبر). 

، وهــو ســنة مــن  ٦٣٤- الــتجنيح، وهــو "أن يخــرج [املــصّلي] الــعضديــن واملــرفــقني عــن بــدنــه كــالــجناحــني"

، قــال اهلل  ٣٥ســنن الــسجود، وأصــله الــلغوي دال عــلى املَــيل، ومــنه ســمي الــجناحــان جــناحــني؛ ملــيلهما

، ونــــقول: جــــنّح يــــديــــه إذا جــــعلهما  ، أي: مــــالــــوا لــــلصلح ٣٧تــــعالــــى: {وإن جــــنحوا للســــلم فــــاجــــنح لــــها} ٣٦

كـالـجناحـني، فـاملـناسـبة بـني الـلغة واالصـطالح هـي أن املـصّلي يـجعل جـناحـيه مـائـلني، والـفارق الـذي 

٥



يـــــميز املـــــصطلح عـــــن املـــــعنى املعجـــــمي هـــــو أن الـــــتجنيح فـــــي الـــــلغة مـــــطلق، وفـــــي االصـــــطالح خـــــاص 
باملصلي، فيكون املصطلح داخال في املجال الداللي للصيغة الصرفية، وهو املشابهة. 

  
الثاني: (اْسِتفَْعال) بسكون الفاء وفتح العني: 

    مـن مـصادر الـثالثـي املـزيـد (اسـتَفَعل يَْسـتَفِعل)، والـغالـُب عـلى املـجال الـداللـي لهـذا الـبناء الـطلب 
، بـــــــــمعنى وجـــــــــادة الشئ عـــــــــلى هـــــــــيأة مـــــــــا، والـــــــــطلب إمـــــــــا أن يـــــــــكون صـــــــــريـــــــــحا، نـــــــــحو:  ٣٨واإلصـــــــــابـــــــــة

(اســـتنصحته)، أي: طـــلبت مـــنه الـــنصح، وإمـــا أن يـــكون غـــير صـــريـــح، نـــحو: (اســـتخرجـــت الـــوتـــد مـــن 
الـحائـط)، فـإن طـلب الخـروج هـنا ال يـتوجـه إلـى الـوتـد تـحقيقا، بـل هـو مجـرد تـخيل فـي قـصد الخـروج، 
، وقــد يــأتــي هــذا الــبناء لــلداللــة عــلى الــتنقل مــن حــال  ٣٩فــنُزَِّل الــتخيل فــي قــصد الخــروج مــنزلــة الــطلب

، أي: لــتحويــل فــاعــله إلــى مــا اشــتق مــنه الــفعل حــقيقة، نــحو: (اســتحجر الــطنُي)، ويــأتــي  ٤٠إلــى حــال

للتشـــبيه إن أريـــد بـــه تـــحول الـــفاعـــل إلـــى صـــفة املشـــتق مـــنه ال حـــقيقته، كـــما فـــي قـــولـــهم: (إن الـــبغاث 
، وعـلى هـذا فـإن خـالصـة أقـوال الـصرفـيني أن الـداللـة الـصرفـية لهـذا الـبناء تـقع  ٤١بـأرضـنا يسـتنسر)

في ثالثة معان، وهي: الطلب، واالصابة، والتشبيه. 

    ويلحــظ فــي هــذا الــبناء أن فــيه ثــالثــة مــن أحــرف الــزيــادة تــقدمــت الحــروف األصــلية لــلفعل، وهــي 
الـــهمزة والـــتاء والـــفاء، وقـــد كـــان البـــن جـــني نـــظرةٌ لـــغويـــة شـــريـــفة فـــي تـــقدُّم أحـــرف الـــزيـــادة فـــي هـــذه 
الــصيغة عــلى الحــروف األصــلية تــكشف عــن الــعالقــة بــني بــناء الــكلمة ومــجالــها الــداللــي، وحــاصــل مــا 
ذكــره أن حــروف الــزيــادة جــاءت أوال، ثــم وردت بــعدهــا الحــروف األصــلية، وهــي الــفاء والــعني والــالم، 
فـيكون الـلفظ قـد وافـق مـعنى الـطلب؛ ألن طـلب الـفعل والـتماسـه والـسعي فـيه يـتقدمـه، ثـم تـقع اإلجـابـة 
إلــيه، فــالــفعل يــتبع الــطلب فــيه والتســبب لــوقــوعــه، ومــثال ذلــك أنــك تــقول: اســتقرضــته، فــاإلقــراض الــذي 
هـو األصـل يـأتـي بـعد الـطلب، فـكما تـبع فـعل اإلجـابـة فـعل الـطلب كـذلـك تـبعت حـروف األصـل الحـروف 
، ومـــن الـــواضـــح أن هـــذه الـــنظرة تنسجـــم مـــع داللـــة  ٤٢الـــزائـــدة الـــتي تحـــمل داللـــة االلـــتماس واملـــسألـــة

الطلب فقط، أما داللة التشبيه واالصابة فهما بعيدتان عما ذكره ابن جني جدا. 

    ومن املصطلحات الفقهية التي وردت في كتب اإلمامية على صيغة املصدر هذه: 
١- االســتقالل، وهــو عــبارة عــن "االســتبداد بــه [الــقيام لــلقراءة حــال الــصالة] مــن غــير مــعاون، بــمعنى 
، فاملـــراد بـــاالســـتقالل حســـب قـــول  ٤٣أن يـــكون غـــير مســـتند إلـــى شئ بـــحيث لـــو أزيـــل الـــسناد ســـقط"

، ولــكن  ٤٤بــعض الــفقهاء: "اإلقــالل، وهــو االســتبداد بــه ال طــلبه، كــما هــو الــغالــب فــي بــاب االســتفعال"

الـظاهـر أنـه طـلب غـير صـريـح كـما تـقدم، فـإن قـولـنا: (اسـتقل الـرجـل بـاألمـر) بـمعنى طـلب اإلقـالل عـلى 
غـير الـحقيقية؛ إذ إن الـطلب هـنا مجـرد تـخيل فـي قـصد اإلقـالل، فـنُزِّل الـتخيل مـنزلـة الـطلب، فـيكون 
مــــعنى الــــطلب هــــو املــــجال الــــداللــــي الــــصرفــــي لهــــذا املــــصطلح، أمــــا املــــناســــبة بــــني املــــعنى املعجــــمي 
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واملـصطلح فـهي الـداللـة عـلى نـزارة الشئ وقـلته؛ ألن الـرجـل إذا اسـتبد بـالشئ يسـتخفه، ويـكون قـليال 
، بداللة أنه يقوم به من غير معاون، فيكون املعنى قصد االنفراد بالشئ دون مشاركة.  ٤٥عنده

٢- اإلســتبراء، مــن الــفعل (بــرأ)، وهــو دال عــلى الــتباعــد مــن الشئ ومــزايــلته، وقــد ســمي الــبُرء بُــرءا؛ 
، وقــد اســتعمله الــفقهاء فــي أبــواب عــدة بــاســتعماالت مــختلفة، تشــترك كــلها  ٤٦ألنــه ســالمــة مــن الــُسقم

بمناسبة داللية واحدة مع الداللة املعجمية، وهي التباعد عن الشئ، ومن تلك االستعماالت:  
، فـــــيكون مـــــعنى االســـــتبراء االنـــــتظار  ٤٧ا- "الـــــتربـــــص الـــــواجـــــب بســـــبب مـــــلك الـــــيمني حـــــدوثـــــا أو زواال"

والـتريـث فـي مـجامـعة األمـة املـوطـوءة بـاملـلك مـن قـبل املشـتري، وهـو بـمنزلـة الـعدة فـي املـتزوجـة، وهـذا 
املـعنى مـرتـبط بـاملـعنى الـلغوي؛ ألن الـرجـل يشـتري الـجاريـة فـال يـطأهـا حـتى تـحيض؛ ألنـها قـد بـرئـت 
، فــيكون املــصطلح بهــذه الــداللــة الــفقهية داخــال فــي  ٤٨مــن الــريــبة الــتي تــمنع املشــتري مــن مــباشــرتــها

معنى الطلب، أي: طلب براءة الرحم من خالل التربص في مدة زمانية محددة. 
، والـجاّلل مـا  ٤٩ب- "أن يـمنع الـحيوان عـن أكـل الـنجاسـة ملـدة يخـرج بـعدهـا عـن صـدق الـجاّلل عـليه"

، وهــــو داخــــل أيــــضا ضــــمن املــــجال  ٥٠تــــعود أكــــل الــــنجاســــة مــــن الــــبهائــــم، وأكــــله محــــرم مــــا لــــم يســــتبرء

الداللي للطلب، أي: طلب براءة الحيوان من تلك العادة بمنعه عنها مدةً معلومة من الزمن. 
ج- "أن تُـدخـل [الـحائـض] قـطنة، فـإن كـان هـناك دم خـرج ولـو كـان مـثل رأس الـذبـاب، فـإن خـرج لـم 
، وهـــو داخـــل فـــي الـــطلب أيـــضا؛ ألنـــه طـــلب بـــراءة الـــرحـــم مـــن دم  ٥١تغتســـل، وإن لـــم يخـــرج اغتســـلت"

الحيض. 

٣- االسـتنجاء، قـال ابـن الـبراج فـي تـعريـفه: "هـو تـنظيف مخـرج الـنجو بـما قـدمـنا ذكـره مـن املـاء أو 
األحــــجار، والجــــمع بــــينهما أفــــضل مــــن االقــــتصار عــــلى أحــــدهــــما، واالقــــتصار عــــلى املــــاء أفــــضل مــــن 
، واألصــــل فــــي مــــعنى االســــتنجاء نــــزع الــــشيء مــــن مــــوضــــعه، وتخــــلصه  ٥٢االقــــتصار عــــلى األحــــجار"

، فـــاالســـتنجاء  ٥٣ومـــنه، تـــقول: نَـــَجْوُت الـــرُّطَـــَب إذا َجـــنَيْتَه، واالســـتنجاء مـــأخـــوذ مـــن الـــنجو، وهـــو الـــقطع

، وهـذه هـي املـناسـبة بـني املـعنى املعجـمي واملـعنى االصـطالحـي،  ٥٤يـقطع الـنجاسـة، أي: يـزيـل أثـرهـا

وعــليه فــاملــجال الــداللــي لــلمصطلح هــو الــطلب، وهــو طــلب مــجازي لــلداللــة عــلى إرادة الــفاعــل تــحصيل 
، أي: طلب إزالة النجاسة من مخرجها.  ٥٥الحدث

، وفــعله (َقــبََل)،  ٤٥٦- االســتقبال، ويــراد بــه "أن يــوجــه مــذبــح الــحيوان ومــقاديــم بــدنــه إلــى جــهة الــقبلة"

 ، ٥٧وهـو دال عـلى مـقابـلة الشئ للشئ، ومـنه (الـِقبَلة)، سـميت بـذلـك إلقـبال الـناس عـليها فـي صـالتـهم

، ســميت قــبلة؛ ألن املــصلي يــقابــلها وتــقابــله، ويــقال أيــن  ٥٨ومــنه قــولــه تــعالــى: {مــا والهــم عــن قــبلتهم}

، فـاملـناسـبة بـني املـصطلح واملـعنى املعجـمي هـي أن الـذابـح  ٥٩قـبلتك أي أيـن جهـتك الـتي تـقبل عـليها

يـــقوم بـــمقابـــلة مـــقاديـــم الـــذبـــيحة لـــلكعبة املشـــرّفـــة، ومـــجالـــه الـــداللـــي هـــو الـــطلب، أي: طـــلب الـــتوجـــه إلـــى 
القبلة، وهو طلب مجازي أيضا.  
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٥- االســتثفار، هــو "أن تشــد [املُســتحاضــة] وســطها بحــزام وتــجعل فــيه خــرقــة مــن مــقدمــها ثــم تــنزلــها 
بــني فخــذيــها وتخــرجــها مــن مــؤخــرهــا وتــجعلها فــي الحــزام مــن خــلفها مــع شــدهــا بــقوة وإحــكام، ونــحو 
 ، ، وهــو مــأخــوذ مــن ثــفر الــدابــة، وهــو مــا يُشــد تــحت ذَنَــبها ٦١ذلــك مــما يــمنع مــن زيــادة خــروج الــدم" ٦٠

أمـــا املـــناســـبة بـــني الـــوضـــعني فـــهي أن املـــرأة تشـــدُّ املـــكان املـــعلوم مـــن بـــدنـــها كـــما يُشـــد مـــا يـــقابـــله مـــن 
الدابة، فيكون املجال الداللي الذي ينتمي إليه املصطلح بصيغته الصرفية هو التشبيه. 

٦- االســتحاضــة، "الــدم األصــفر الــبارد الــذي ال تــحس املــرأة بخــروجــه مــنها فــي غــالــب الــحال أو مــا 
، ويظهـر أن صـورة  ٦٢زاد عـلى أكـثر الـحيض أو الـنفاس وهـي عشـرة أيـام وإن لـم تـكن بهـذه الـصفة"

هـــذا املـــصدر أصـــال (اســـتحياض) عـــلى زنـــة (اســـتفعال)، انـــتقلت الـــفتحة إلـــى الحـــرف الـــساكـــن قـــبل 
الـياء، وهـو الـحاء، ثـم قـلبت الـياء ألـفا، فـالـتقى سـاكـنان، ثـم حـذف أحـدهـما وعـوض عـنه بـتاء زائـدة فـي 

آخر الكلمة. 
، ووجـه املـناسـبة الـداللـية بـني الـوضـعني هـو  ٦٣    وفـعل هـذا املـصدر هـو (َحـيََض) الـدال عـلى الـسيالن

أن املُسـتحاضـة يـسيل مـنها الـدم بـالـوصـف املـتقدم، أمـا املـجال الـداللـي الـصرفـي لهـذا املـصطلح فـهو 
اإلصابة، بمعنى وجادة املرأة نفسها بهيأة ما، من خروج الدم بقدر معنّي. 

الثالث: (افتعال) بسكون الفاء وكسر التاء وفتح العني: 

    وهـــو مـــن مـــصادر الـــثالثـــي املـــزيـــد (افـــتََعَل يـــفتَِعل)، ويـــأتـــي هـــذا الـــبناء ملـــعان عـــديـــدة تـــمثل مـــجالـــه 
، وهي:  ٦٤الداللي، ذكرها ركن الدين

١. املطاوعة، وهو املعنى الغالب، نحو: َشَويْتُُه فاْشتََوى. 
٢. االتخاذ، نحو: اطَّبَخَ، أي: اتَّخذَ طبيخا لنفسه. 

٣. التفاعل، اي: التشارك في الفعل، نحو: اختصموا. 
٤. الــتصرف فــي تــحصيل الــفعل الــذي يــقتضي مــفعولــه، نــحو: اكتســبت املــال، بــمعنى تــصرفــت فــيه، 
وقـــد نـــبه ســـيبويـــه عـــلى أن الـــفعل (كســـب) يـــدل عـــلى اإلصـــابـــة والـــتحصيل، تـــقول: كســـبت املـــال، أي: 

 . ٦٥أصبته، أما الفعل (اكتسب) فيدل على التصرف، تقول: اكتسبت املال، أي: تصرفت فيه

    وفيما يلي عرض لعدد من املصطلحات الفقهية التي وردت على صيغة هذا املصدر: 
، وهــــو "قــــطع اإلســــالم مــــن مــــكلف، إمــــا بــــفعل كــــالــــسجود  ١٦٦- االرتــــداد، وهــــو "الــــكفر بــــعد اإلســــالم"

لـلصنم، وعـبادة الـشمس، وإلـقاء املـصحف فـي الـقاذورات، وشـبه ذلـك مـما يـدل عـلى االسـتهزاء، وإمـا 
، وقـــد ورد فـــي  ، وفـــعله (ردد) دال عـــلى الـــرجـــوع والـــتحول ٦٨بـــقول عـــنادا، أو اســـتهزاء، أو اعـــتقادا" ٦٧

 ، ، والـــردة عـــن الـــديـــن الـــرجـــوع عـــنه ٧٠الـــكتاب الـــعزيـــز فـــي قـــولـــه تـــعالـــى: {مـــن يـــرتـــد مـــنكم عـــن ديـــنه} ٦٩

واملــناســبة بــني االســتعمالــني هــي أن املــرتــد يــرجــع عــن االســالم ويــتحول عــنه بــقطعه، وقــطع االســالم 
يعني الكفر، فيكون مجاله الداللي هو االتخاذ، أي: اتخذ لنفسه الردة عن االسالم. 

٨



، وفـــعله (َحـــَضَر)  وق -أعـــانـــنا اهلل عـــليه وثـــبتنا بـــالـــقول الـــصادق لـــديـــه-" ٢٧١- االحـــتضار، بـــمعنى "الـــسَّ

 ، ، ومــنه قــولــه تــعالــى: {حــتى إذا حــضر أحــدهــم املــوت} ٧٣يــدل عــلى إيــراد الشئ ووروده ومــشاهــدتــه ٧٢

أي: أسـباب املـوت مـن مـعايـنة مـلك املـوت لـقبض روحـه، وانـقطاع الـرجـاء عـن الـحياة، وهـو حـال الـيأس 
، فــــاالحــــتضار هــــو "افــــتعال مــــن الــــحضور، وهــــو إمــــا حــــضور  ٧٤الــــتي ال يــــعلمها أحــــد غــــير املُــــْحتََضر

املـريـَض املـوُت، أو حـضور املـالئـكة عـنده لـقبض روحـه، وحـضور الـناس لـتوفـير دواعـيهم عـلى ذلـك فـي 
، ولـعل هـذه املـعانـي مـجتمعًة تـدُل عـلى املـشاركـة فـي فـعل الـحضور بـني املـوت واملـالئـكة  ٧٥هـذا الـوقـت"

والناس املجتمعني، فيكون مجاله الداللي الصرفي هو التفاعل، أي: التشارك في فعل الحضور. 

، ويــدل أصــله  ٣٧٦- االعــتكاف، وهــو "الــلبث فــي مسجــد جــامــع ثــالثــة أيــام فــصاعــدا صــائــما لــلعبادة"

، وقـولـه تـعالـى: {وأنـتم  ، ويـدل عـلى مـقابـلة وحـبس ٧٨الـلغوي عـلى االقـبال عـلى الشئ دون انـصراف ٧٧

٧٩عـاكـفون فـي املـساجـد} أي: مـعتكفون فـي املـساجـد، واالعـتكاف يـكون فـي أحـد املـساجـد األربـعة: 

، واملـــناســـبة بـــني االســـتعمالـــني  ٨٠املسجـــد الحـــرام، ومسجـــد الـــنبي، ومسجـــد الـــكوفـــة، ومسجـــد الـــبصرة

املعجــمي والــفقهي أن املــعتكف يــكون مــقبال عــلى املسجــد، حــابــسا نــفسه فــيه، غــير مــنصرف عــنه إال 
لضرورة، فيكون مجاله الداللي االتخاذ، نقول: (اعتكف زيٌد)، بمعنى: اتخذ لنفسه ُمعتََكفا. 

الرابع: (تَفِْعَلة) بسكون الفاء وكسر العني: 

ل)، والــكالم فــيه هــو الــكالم فــي  َل يُــفَعِّ     وهــو مــن مــصادر الــثالثــي املــزيــد املــضعف املــعتل الــالم (فــعَّ
الـوزن األول مـن هـذا املـبحث (تَـفِْعيل) الـذي تـقدم ذكـره، فـالـصيغتان تشـتركـان فـي هـذا الـفعل، بـل قـد 
يــكون لــلفعل الــواحــد هــاتــان الــصيغتان مــعا، كــما فــي الــفعل (كــرّم) فــإن مــصدره الــقياســي (تَــكريــم)، 
، غـــير أن الـــفارق بـــينهما أن صـــيغة (تَـــفِْعلة) قـــياســـية فـــي الـــفعل املـــعتل  ٨١وقـــد ورد ســـماعـــا (تَـــكرِمـــة)

، ويُــفهم مــن كــالم الــلغويــني أن صــيغة (تــفِعلة) أصــلها (تَــفعيل) مــعتل الــالم، وكــان هــذا الــتغير  ٨٢الــالم

نــتيجة اعــالل الــصيغة االصــلية بحــذف الــياء وابــدال الــهاء مــنها؛ كــراهــة أن يــقع االعــراب عــلى الــياء، 
وألنـــهم أرادوا اعـــراب الـــهاء وأن تـــكون الـــياء مـــفتوحـــة عـــلى الـــدوام، ومـــثال ذلـــك (تَـــعزيـــة) الـــتي أصـــلها 
، أمـــا املـــجاالت الـــداللـــية الـــتي تـــشغلها هـــذه الـــصيغة بـــمشاركـــة أخـــتها هـــي: الـــتكثير -وهـــو  ٨٣(تَـــَعزِّي)

لب، والتوجه املكاني أو الزماني، والحكاية في الجمل.  املعنى الغالب-، والنسبة، واملشابهة، والسَّ

    ومن أمثلة هذا البناء في املصطلح الفقهي: 

١. الــتذكــية، وهــي "طــريــقة شــرعــية لــها شــروطــها، يحــل مــعها أكــل لحــم كــل حــيوان مــأكــول اللحــم إذا 
كـــان مـــما يـــقبل الـــذكـــية، ويطهـــر مـــعها لحـــم وجـــلد كـــل حـــيوان غـــير مـــأكـــول اللحـــم إذا كـــان مـــما يـــقبل 
، ومـعنى الـذكـاة الـتمام، وأن يـبلغ كـل شئ  ، ويـدل فـعلها فـي الـلغة عـلى الحـدة أو الـنفاذ ٨٥الـتذكـية" ٨٤
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، أي: مـــا ذبـــحتم،  ، وقـــد ورد الـــفعل فـــي الـــذكـــر الـــحكيم فـــي قـــولـــه تـــعالـــى: {إال مـــا ذّكـــيتم} ٨٧مـــنتهاه ٨٦

؛ إذ إن ذبـحها عـلى الـطريـقة الشـرعـية تـطهير لـها، وهـو مـا يحـلل أكـلها، ولـو  ٨٨والـتذكـية هـي الـتطهير

أنـــها لـــم تُـــذكَّ لـــكانـــت نـــجسة محـــرّمـــة، فـــاملـــناســـبة بـــني املـــصطلح واملـــعنى الـــلغوي هـــي أن الـــذابـــح يـــبلغ 
بــــالــــحيوان مــــنتهاه، وهــــو مــــوتــــه، وذلــــك بــــفري أوداجــــه بــــالــــسكني، أو اراقــــة دمــــه بنحــــره فــــي اإلبــــل، أو 
إخــراجــه حــيا مــن املــاء فــي الــسمك، ويــكون ذلــك بــتمام الــذبــح أو النحــر أو اإلخــراج، وهــذا املــصطلح 
داخـــل فـــي مـــعنى الـــكثرة، وهـــو املـــجال الـــداللـــي الـــصرفـــي الـــغالـــب فـــي فـــعل هـــذا املـــصدر، ولـــعل وجـــه 
الـكثرة فـي املـصطلح أن املُـذّكـي يُـعمل الـسكني كـثيرا فـي الـذبـيحة، بـاذال جهـده عـلى نـحو مـن السـرعـة 
حـتى يـفري أوداجـها ويـريـق دمـها، ويـكون املُـذّكـي بـاذال جهـده أيـضا فـي النحـر وإخـراج صـيد املـاء، 

وهذا املعنى ينسجم مع الكثرة. 

٢. الـــــتخويـــــة، وهـــــي "أن يـــــفرق [املـــــصّلي] بـــــني فخـــــذيـــــه وســـــاقـــــيه، وبـــــني بـــــطنه وفخـــــذيـــــه، وبـــــني جـــــنبيه 
وعـضديـه، وبـني عـضديـه وسـاعـديـه، وبـني ركـبتيه ومـرفـقيه، ويـفرق بـني رجـليه، وسـمي تـخويـة؛ ألنـه إلـقاء 
، ومـعناه الـلغوي هـو الـتباعـد، تـقول: خـوَّت الـنجوم إذا مـالـت لـلمغيب، واخـتوى  ٨٩الـخوا بـني األعـضاء"

، وكــــالهــــما بــــمعنى الــــتباعــــد، وقــــد وردت هــــذه املــــادة الــــلغويــــة فــــي الــــقران  ٩٠فــــالن الشئ إذا اخــــتطفه

، أي: انـها َسـاِقـطَة، بـمعنى أن  ٩١الـكريـم بـصيغة اسـم الـفاعـل فـي قـولـه تـعالـى: {َخـاِويَـٌة َعـَلى ُعـُروِشـَها}

، وهــي  ْقف، وهــو املــراد مــن الــَعرُش فــي اآليــة الــكريــمة، ثــم يَــسُقط عــليه األَْصــل والــَحاِئــط ٩٢يَــسُقط الــسَّ

خاوية ألن جدرانها وسقوفها تباعدت عن محالها التي كانت عليها قبل السقوط. 

    أمــا فــي املــصطلح الــفقهي فــقد كــان اســتعمال هــذه الــصيغة مــوافــقا لــداللــة الــتعريــف، فــالــصيغة 
دالــــة عــــلى الــــكثرة، وداللــــة الــــتعريــــف فــــيها مــــعنى الــــكثرة؛ ألن املــــصلي يــــكثر مــــن إيــــجاد الــــتباعــــد بــــني 
أعـــضاء بـــدنـــه، فـــتكون املـــناســـبة بـــني الـــداللـــتني املعجـــمية والـــفقهية هـــي الـــتباعـــد، أمـــا املـــجال الـــداللـــي 

الصرفي لهذه الصيغة الذي ينتمي إليه املصطلح فهو الكثرة في التباعد.  

ل) بفتح الفاء وتضعيف العني وضمها:  الخامس: (تَفَعُّ

ل)، نـحو: (تَـَكلَّْمُت تَـَكلًُّما)، و(تَـَقوَّْلـُت تَـَقوُّاًل)،  َل يـتفعَّ     (الـتَّفَُعل) مـصدر الـثالثـي املـزيـد املـضعف (تـفعَّ
ل"  جـاءوا فـي املـصدر بجـميع حـروف الـفعل، وضـّموا الـعني، ألنّـه لـيس فـي األسـماء مـا هـو عـلى "تَـفَعَّ

، وبه جاء قول الشاعر:  ٩٣بفتح العني

ُر َعْن نَدى * وكما َعلِمِت َشماِئلي وتََكرُِّمي   ٩٤             وإذا َصَحْوت فما أَُقصِّ

    وفـيما يـخص املـجال الـداللـي لـفعل هـذا املـصدر فـقد ذكـر ركـن الـديـن االسـترابـادي أنـه يـأتـي ملـعان 
، منها:  ٩٥عدة

َر.  رْتُه فتَكسَّ ١. أن يأتي للمطاوعة، نحو: َكسَّ
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٢. أن يأتي للتكلف، ليدل على أن فاعله تكلف حصول معنى مصدر ثالثيه، نحو: تَعّلمُت الدرس. 
٣. أن يــــأتــــي لــــالتــــخاذ، بــــمعنى اتــــخاذ أصــــل مــــا اشــــتق مــــنه ذلــــك الــــفعل نــــحو: تــــبنّيُت الــــصبي، أي: 

اتخذته ابنا. 
ج زيـد، بـمعنى  ٤. أن يـأتـي لـلتجنب، لـيدل عـلى أن الـفاعـل قـد جـانـب مـا اشـتق الـفعل مـنه، نـحو: تحـرَّ

 . د زيد، بمعنى ترك الهجود، وهو النوم ٩٦جانب زيٌد الَحَرَج، وتهجَّ

٥. أن يـأتـي لـلتكرار مـع املهـلة، لـلداللـة عـلى أن مـا اشـتق مـنه ذلـك الـفعل قـد حـصل لـلفاعـل مـرة بـعد 
ْمُت املــــسألــــة، أي: فــــهمتهما  مــــرة، نــــحو: تجــــرَّعــــُت الــــدواء، أي: شــــربــــته جــــرعــــة بــــعد جــــرعــــة، ومــــنه: تــــفهَّ

بالتدريج ال دفعة واحدة. 

    ومن املصلحات الفقهية التي وردت على صيغة هذا املصدر: 
 ، ١٩٧- الــتحنُّك، وهــو عــبارة عــن "إدارة جــزء مــن الــعمامــة تــحت حــنكه مــن الــجانــب األيــمن أو األيســر"

ويـكون ذلـك فـي الـصالة، وفـعله (حـنََّك يُـَحنِّك)، مـن الـَحنَك، وهـو عـضو مـن االنـسان، ثـم يحـمل عـليه مـا 
يـــقاربـــه مـــن طـــريـــقِة ااِلشـــتقاق، وأصـــله أقـــصى فـــم االنـــسان، ومـــن املحـــمول عـــليه اســـتئصال الـــشيء، 
، أي: أُغــويــهم كــلهم  ـتَُه إاِلَّ َقــلِياًل} يّـَ ٩٨وهــو احــِتنَاُكــُه، وبــه جــاء الــتنزيــل إذ قــال اهللَِّ تَــَعاَلــى: {أَلَْحــتَِنَكنَّ ذُرِّ

كـــــما يُســـــتَأَصـــــُل الـــــشيء، إاِلَّ َقـــــلِياًل، وتـــــقول: َحـــــنَْكُت الـــــشيء إذا فـــــهمته، ألنـــــك إذا فـــــهمته فـــــقد بـــــلغت 
، وبهذا يكون الفعل داال على التناهي في األمر والبلوغ إلى غايته.  ٩٩أقصاه

     أمـــا مـــناســـبة داللـــة هـــذا املـــصطلح لـــلمجال الـــداللـــي لـــصيغته الـــصرفـــية فـــتكمن فـــي االتـــخاذ؛ ألن 
١٠٠املـــصلي حـــني إدارة جـــزء مـــن عـــمامـــته تـــحت الـــحنك، وهـــو مـــا تـــحت الـــذََّقـــن كـــأنـــه قـــد اتخـــذه حـــكنا، 

، وقـول الـزبـيدي: "و (َعـضَّ َعـلى  ١٠١ويـؤكـد هـذا املـعنى قـول ابـن سـيده: "وعـّض عـلى نـواجـذه: تَـَحنَّك"

، ولــعل الــوجــه  ١٠٢نَــاِجــِذه) إِذا بــلغ أَُشــّده؛ وذلــك ألَن الــناجــذ يــطلع إذا أســّن، وهــو أقــصى األضــراس"

فـي هـذه الـتسمية أن األضـراس إذا طـلعت صـاَحـبَها األلـم، فيشـد خـرقـة تـحيط بـالـحنك وأعـلى الـرأس 
تخفيفا لأللم، كما يفعل من يدير جزءا من عمامته.  

، وُعــرّف أيــضا  ٢١٠٣- الــتيمم، وهــو "الــضرب عــلى األرض واملــسح بــالــوجــه والــيديــن عــلى وجــه الــقربــة"

، والــتعريــف األول أجــود  ١٠٤بــأنــه "اســتعمال الــصعيد ومــا فــي حــكمه مشــروطــا بــالــنية إلبــاحــة الــصالة"

مـن الـثانـي مـن جـهة أن الـتيمم ال يـكون لـلصالة فـقط، والـثانـي أجـود مـن األول مـن جـهة أن الـتيمم ال 
، وقــد  د والــتوّخــي م) مــن (يــّمم)، بــمعنى الــقصد، وأصــله الــتعمُّ ١٠٥يــكون عــلى األرض فــقط، وفــعله (تــيمَّ

، وبهـــــذا اتـــــضحت  ، أي: تـــــعمدوا ١٠٧ورد هـــــذا الـــــفعل فـــــي قـــــولـــــه تـــــعالـــــى: {فـــــتيّمموا صـــــعيدا طـــــيبا} ١٠٦

املناسبة الداللية بني الوضعني اللغوي والفقهي. 

    ومـن جـهة املـناسـبة الـداللـية بـني الـصيغة الـصرفـية واملـصطلح نجـد أن الـتيمم بـاالصـطالح الـفقهي 
مــحفوفــا بــالــتكلف؛ ألنــه طــهارة اضــطراريــة ال يــصار إلــيها إال بــعد فــقدان املــاء أو مــا بــحكم الــفقدان، 

١١



يـــــزاد عـــــلى هـــــذا أن املـــــكلف ال يـــــنتقل إلـــــى الـــــتيمم إال بـــــعد "أن يـــــطلب املـــــاء فـــــي سهـــــل األرض غـــــلوة 
، فيكون املجال الداللي املناسب هو التكلف.  ١٠٨سهمني، وفي حزنها غلوة سهم"

٣- التعدي، وقد اتخذه فقهاء اإلمامية للداللة على مفهومني: 
أ- عـــبارة عـــن "فـــعل مـــا ال يـــجوز فـــعله، . . مـــثل أن يـــلبس الـــثوب، أو يـــركـــب الـــدابـــة، أو يخـــرجـــها مـــن 

 . ١٠٩حرزها لينتفع بها"

 . ١١٠ب- "وصول النجاسة إلى محل ال يعتاد وصولها إليه، وال يصدق على إزالتها اسم االستنجاء"

    وهــو فــي الــلغة مــن الــفعل (َعــَدَو) الــذي يــدل عــلى "تــجاُوٍز فــي الشئ وتَــَقدُّم ملــا يــنبغي أن يُــْقتََصرَ 
، واملـــناســـبة بـــني الـــداللـــتني الـــفقهيتني والـــداللـــة املعجـــمية هـــي الـــتجاوز فـــي الـــتصرف بـــأمـــوال  ١١١عـــليه"

الـغير فـي الـتعريـف األول، وتـجاوز محـل الـنجو فـي الـتعريـف الـثانـي، أمـا املـعنى الـذي يـمثل املـجال 
الـداللـي لـلصيغة الـصرفـية فـهو الـتكّلف؛ إذ إن الـتجاوز فـي الشئ والـتقدم ملـا يـنبغي أن يـقتصر عـليه 

ال ينفكان عن التكلف، وكالهما حاصل في التعريفني. 

السادس: (إفعال) بكسر الهمزة وسكون الفاء وفتح العني: 

    وهــو مــصدر لــلفعل الــثالثــي املــزيــد بــهمزة (أَفــَعَل يُــفِعل)، ومــن املــعانــي الــتي تــمثل املــجال الــداللــي 
 : ١١٢لهذا البناء الصرفي ما يأتي ذكره

ا- تعريض الفاعل مفعوله ألصل الفعل، نحو: أرهَن الدار، إذا عرضها للرهن. 
ب- الــحينونــة، لــلداللــة عــلى قــرب الــفاعــل مــن الــدخــول فــي وقــت أصــل الــفعل، نــحو: أصــرم النخــل، إذا 

حان وقت صرمه. 
ج- السلب، نحو: أشكيته، إذا أزلت شكواه. 

د- اإلزالة، تقول: أقسط زيد، إذا زال منه الجور. 
ا أَثْـــَقَلْت َدَعـــَوا اهللََّ  هـ - الـــصيرورة، نـــحو: أفـــلس الـــتاجـــر، إذا صـــار مـــفلسا، ومـــنه قـــولـــه تـــعالـــى: {فَـــَلمَّ

 . ، أي: صار َحْملها ثقياًل ١١٤َربَُّهَما} ١١٣

و- الدخول املكاني، تقول: أصحر الرجل، إذا دخل الصحراء. 
ز- الـدخـول الـزمـانـي، نـحو: أهجـر الـناس، إذا دخـلوا وقـت الـهاجـرة، وهـي نـصف الـنهار عـند اشـتداد 

 . ١١٥الحر، وسميت هاجرةً ألن الناس يستكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا

    وقــد وردت مــصطلحات فــقهية عــدة عــلى هــذا الــبناء مــن أبــنية املــصادر، ونــحن نــعرض عــددا مــنها 
فيما يأتي: 

١٢



١- اإلحـصان، وهـو"إصـابـة الـبالـغ الـعاقـل الحـر فـرجـا قـبال مـملوكـا بـالـعقد الـدائـم أو املـلك، يـغدو عـليه 
، وقــد دلــت مــادتــه الــلغويــة عــلى الــحفظ والــِحيَاطَــة والِحــرز، ومــنها الــحصن  ١١٦ويــروح، إصــابــًة مــعلومــة"

، وبهـذا املـعنى الـلغوي جـاء قـولـه تـعالـى: {َوالَّـِتي أَْحـَصنَتْ  ١١٧الـذي تحـرز بـه الـبالد مـن الـعدو وتـحفظ

، فـمعنى (أَْحـَصنَْت) : حـفظت فـرجـها  ١١٨فَـرَْجـَها فَـنَفَْخنَا ِفـيَها ِمـْن ُروِحـنَا َوَجـَعْلنَاَهـا َوابْـنََها آيَـًة لِـْلَعامَلِـنَي}

، وإذا رجــعنا إلــى قــولــه تــعالــى: {فــإذا أحــصنَّ فــإن  ١١٩ومــنعت فــرجــها مــما حــرم اهلل عــليها إبــاحــته فــيه

١٢٠اتـني بـفاحـشة مـبينة فـعليهن نـصف مـا عـلى املـحصنات مـن الـعذاب} وجـدنـا أن اآليـة تحـمل الـداللـة 

االصـطالحـية الـفقهية، وهـي الـزواج، زيـادة عـلى الـداللـة املعجـمية، حسـب اخـتالف الـقراءة، فـمن قـرأ 
، وقـــد اســـتعمل الـــفقهاء هـــذا  ) بـــالـــضم فـــمعناه تـــزوجـــن، ومـــن فـــتح الـــهمزة فـــمعناه أســـلمن ١٢١(أُحـــصنَّ

املــصطلح لــلداللــة عــلى أن مــن تــزوج أحــرز نــفسه عــن الــوقــوع فــي الــفاحــشة، فهــذه هــي املــناســبة بــني 
الـداللـتني املعجـمية والـفقهية، ومـما تـقدم يظهـر أن املـناسـبة بـني املـعنى االصـطالحـي واملـجال الـداللـي 
لــلصيغة الــصرفــية تــتحقق فــي مــعنى الــصيرورة، فــإن الــرجــل إذا تــزوج أحــصن نــفسه، أي: صــار ذا 

حصن، وحفظ نفسه من الوقوع في الحرام باتخاذ النكاح املحلل.  

، واملــــقصود بــــذلــــك عــــقد الــــنكاح، واألصــــل  ٢١٢٢- االشــــهاد، وهــــو "إظــــهار الــــعقد بمجــــمع مــــن الــــناس"

، وسـمي الـشاهـد شـاهـدا؛ ألنـه يـكون حـاضـرا  ١٢٣الـلغوي لهـذا املـصدر يـدل عـلى حـضور وعـلم وإعـالم

١٢٤عــند إيــقاع الــعقد عــاملــا بــه، وقــول اهلل تــعالــى: {وأشهــدوا ذََوي عــدل مــنكم} يــعني أن يُشهــدوا عــند 

الــطالق وعــند الــرجــعة شــاهــدي عــدل؛ حــتى ال تجحــد املــرأة املــراجــعة بــعد انــقضاء الــعدة، وال يجحــد 
، فاإلشهاد حضور وإعالم، وهذه هي املناسبة بني الوضعني.  ١٢٥الرجل الطالق

    وعـلى هـذا يـكون املـجال الـداللـي لـلصيغة الـصرفـية املـناسـب لـداللـة املـصطلح هـو الـتعريـض، أي: 
تــعريــض الــفاعــل مــفعولــه ألصــل الــفعل، نــقول: (أشهــدُت زيــدا الــعقد اشــهادا) إذا عــرّضــته لــلحضور 

عند العقد والعلم به، فصار شاهدا. 

، وقـيل: ذهـاب الـحاجـز بـني مخـرج  ٣١٢٦- االفـضاء، وهـو "ذهـاب الـحاجـز بـني مخـرج الـبول والـحيض"

، ويـــدل أصـــله الـــلغوي عـــلى اإلنـــفساح واالتـــساع، وفـــي مـــعناه الـــفضاء،  ١٢٧الـــحيض ومخـــرج الـــغائـــط

ســمى بــه؛ ألنــه مــكان واســع، وإذا أفــضى الــرجــل إلــى امــرأتــِه بــاشــرَهــا، ومــعنى ذلــك أنّــه ُشــبِّه ُمــقدَّم 
، وقــد يــكون املــعنى الــذي  ١٢٨جــسمه بــفضاء، وُمــقدَّم جــسمها بــفضاء، فــكأنــه القــى فــضاَءهــا بــفضائــه

يـــمثل املـــناســـبة بـــني الـــداللـــتني املعجـــمية والـــفقهية راجـــعا إلـــى اتـــساع الـــفرج بـــاتـــحاد املســـلكني الـــذي 
يــقتضيه الجــماع، وذهــب األزهــري إلــى غــير ذلــك، حــيث قــال: "اإلفــضاء ِفــي اْلــَحِقيَقة ااِلنْــِتَهاء؛ َوِمــنْه 
 ، ، أَي: انْــــتهى َوأََوى" ١٣٠قــــوُل اهلل جــــّل وعــــزّ: {وََكــــيَْف تَــــأُْخــــذُونَــــُه َوَقــــْد أَفْــــَضى بَــــْعُضُكْم إَِلــــى بَــــْعٍض} ١٢٩

وبـــالـــنظر إلـــى داللـــة املـــصطلح واملـــجاالت الـــداللـــية لهـــذه الـــصيغة نجـــد مـــعنى الـــتعريـــض واضـــحا؛ ألن 
الرجل يكون قد عرّض املرأة لإلفضاء بالوطء. 

١٣



، وقــــــد اســــــتعمل هــــــذا املــــــصطلح عــــــند الــــــفقهاء  ٤١٣١- اإلحــــــصار، "املــــــنع الــــــحاصــــــل بســــــبب املــــــرض"

، ومــنه قــول اهلل عــز وجــل:  ، وهــو يــدل فــي الــلغة عــلى املــنع والــحبس ١٣٣بــخصوص الــحاج واملــعتمر ١٣٢

، فـإن مـعناه إن مـنعكم خـوف أو عـدو أو مـرض فـامـتنعتم  ١٣٤{فـِإْن أُْحـِصرْتُـم فـما اسـتيسر مـن الَهـْدي}

، ومــــعنى املــــنع بســــبب املــــرض ظــــاهــــر فــــي الــــتعريــــف، وهــــو الــــذي يــــمثل املــــناســــبة بــــية داللــــة  ١٣٥لــــذلــــك

املـــصطلح واملـــعنى املعجـــمي، ويـــكون املـــجال الـــداللـــي لـــلصيغة الـــذي يـــنتمي إلـــيه هـــذا املـــصطلح هـــو 
الــتعريــض، فــحني نــقول: (أحــصر املــرُض الــرجــَل) كــأن الــفاعــل -وهــو املــرض- قــد عــرّض املــفعول -وهــو 

الرجل- ألصل الفعل -وهو الحصر-.  

، ويـــــدل فـــــعله  ٥١٣٦- اإلشـــــعار، "أن يـــــشق الـــــسنام مـــــن الـــــجانـــــب األيـــــمن بحـــــديـــــدة حـــــتى يـــــسيل الـــــدم"

، سـمي  ، ومـنه قـولـه تـعالـى: {فـاذكـروا اهلل عـند املـشعر الحـرام} ١٣٨الـثالثـي عـلى ثَـباٍت، وِعـْلمٍ، َوَعـَلمٍ ١٣٧

، ويـــــرى الـــــبحث أن داللـــــة املـــــصطلح يـــــناســـــبها مـــــعنى الـــــصيرورة مـــــن  ١٣٩مـــــشعرا ألنـــــه مـــــعلم لـــــلعبادة

املــــجاالت الــــداللــــية لهــــذه الــــصيغة الــــصرفــــية؛ بــــمالحــــظة أن شــــق الــــسنام األيــــمن وإدمــــائــــه هــــوإشــــعار 
للبَدنة، فنقول: (أشعر البدنة اشعارا) إذا صيّرها ذات شعار، أي: عالمة.  

٦- اإلقـــالـــة، وهـــي "فـــسخ فـــي حـــق املـــتعاقـــديـــن وغـــيرهـــما قـــبل الـــقبض وبـــعده فـــي كـــل املـــبيع وبـــعضه 
، وفــعلها (َقــيََل)،  ١٤٠بشــرط بــقائــه أو بــقاء بــعضه وبــقاء املــتبائــعني بــالــثمن مــن غــير زيــادة وال نــقصان"

واألصـل فـي مـصدره (إقـيال)، عـلى زنـة (إفـعال)، نُـقلت حـركـة الـياء مـنه إلـى الـساكـن الـصحيح قـبلها، 
وهـــو الـــقاف، ثـــم ُقـــلبت الـــياء ألـــفا، فـــاجـــتمع ســـاكـــنان، فُحـــذف أحـــدهـــما، وُعـــّوض عـــنه الـــتاء فـــي آخـــر 
 ، ١٤١الـكلمة، ويُـفهم هـذا االجـراء مـن خـالل الـتغيير الـحاصـل لـكلمة شـابهـتها فـي الـبناء وهـي (اإلقـامـة)

، فـاملسـتقيل يـقي نـفسه الـندم  ١٤٢والـذي يـفهم مـن كـالم الـلغويـني أن فـعلها يـدل عـلى الـوقـايـة واإلبـدال

أو الخســران بــطلب الــفسخ، وهــذا هــو وجــه املــناســبة بــني املــعنيني الــلغوي واالصــطالحــي، ويظهــر مــن 
خــالل الــتأمــل فــي املــعنى الــفقهي أن املــجال الــداللــي الــذي يــنتمي إلــيه املــصطلح هــو اإلزالــة؛ ألنــها 

إلغاء للعقد. 

السابع: (ُمفَاَعلة)، بضم امليم، وفتح الفاء والعني: 

    مـن مـصادر الـثالثـي املـزيـد بـاأللـف (فَـاَعـَل يُـفاِعـل)، وهـو يـدلَّ عـلى االشـتراك، قـال سـيبويـه: "اعـلم 
، ويــبدو  ١٤٣أنــك إذا قــلت: (فــاعــلتُُه) فــقد كــان مــن غــيرك إلــيك مــثُل مــا كــان مــنك إلــيه حــني قــلت فــاعــلته"

مـن كـالم سـيبويـه أن بـاب املـفاعـلة مـوضـوٌع لـلمشاركـة، بـمعنى أن كـال مـن الـطرفـني فـعل بـاآلخـر مـثل 
مـــا فـــعله اآلخـــر بـــه كـ (ضـــارب زيـــد عـــمرا)، ولـــكن إحـــدى النســـبتني فـــي ذلـــك أصـــلية واألخـــرى تـــبعية، 
ولــيس هــذا محــل وفــاق بــني الــصرفــيني، فــقد ذهــب الــرضــي األســترابــادي إلــى أن املــفاعــلة قــد ال تــدل 
عـلى املـشاركـة، بـالـنظر إلـى أصـل الـفعل، فـقد يـكون مـا زاد مـن املـفعول فـي بـاب املـفاعـلة هـو املـعاَمـلَ 

١٤



- بــــفتح املــــيم - بــــأصــــل الــــفعل، ال عــــلى وجــــه املــــشاركــــة، كــــما فــــي قــــول اإلمــــام عــــلي (ع): (كــــاَشــــفْتُكَ 
، ومن املصطلحات التي جاء على هذا البناء:  ١٤٤اْلِغطَاءاِت)

١- املــحاربــة، وهــي "تجــريــد الســالح بــرا أو بحــرا لــيال أو نــهارا إلخــافــة الــناس فــي مــصر وغــيره، مــن 
، ومــــادتــــها الــــلغويــــة تــــدل عــــلى مــــعنى الســــلب،  ١٤٥ذكــــر أو أنــــثى، قــــوي أو ضــــعيف، ال الــــطليع والــــردء"

؛ ألنـها يـقع فـيها سـلب الـنفوس بـإراقـة الـدمـاء، وبهـذا يـكون املـصطلح الـفقهي  ١٤٦واشـتُّقت الَحـرْب مـنه

قــد جــاء بــداللــة مــناســبة لــلداللــة املعجــمية، ولــكنها مــخالــفة لــداللــة الــصيغة الــصرفــية؛ إذ إن املــحاربــة 
بهـــذا املـــعنى ال مـــشاركـــة فـــيها بـــالـــضرورة، فـــقد تـــرد املـــحاربـــة مـــن طـــرفـــني، وقـــد تـــرد مـــن طـــرف واحـــد، 

 . ، أي: قتلهم ١٤٨كقوله تعالى: {قاتلهم اهلل أنى يؤفكون} ١٤٧

، فــإنــها  ٢١٤٩- املــواضــعة، وهــي "أن يــخبر [الــبائــعُ] بــرأس املــال، ثــم يــقول: (بــعتك بــه ووضــيعة كــذا)"

، وفــــي الــــتنزيــــل الــــعزيــــز: {وأََلَْوَضــــُعوا  ١٥٠مــــفاعــــلة مــــن الــــوضــــع، وهــــو دال عــــلى الــــخفض للشئ وحــــطُّه

، واإلخالل حٌط لهم.  ، بمعنى أسرعوا فيما يُخلُّ بكم ١٥٢ِخالَلُكْم يَبُْغونَُكُم اْلِفتْنََة} ١٥١

؛ ألنــها بــيع  ١٥٣    واملــصطلح هــنا داٌل عــلى الحــط مــن الــثمن، وقــد عــبر عــنه بــعض الــفقهاء بــاملــحاطــاة

، فـتكون  ١٥٤بـنقيصة، فـإذا قـال الـبائـع: (بـعتك بـمائـة، ووضـيعة درهـم مـن كـل عشـرة)، فـالـثمن تـسعون

الـداللـة الـفقهية مـناسـبة لـلداللـة املعجـمية، ويـدل املـصطلح مـن جـهة أخـرى عـلى املـشاركـة فـي الـوضـع 
فيكون داخال في املجال الداللي للصيغة؛ ألنه إيجاب من البائع وقبول من املشتري. 

، وهــــي  ٣١٥٥- املــــضاربــــة، وهــــي "أن يــــدفــــع االنــــسان مــــاال إلــــى غــــيره لــــيعمل فــــيه بــــحصة مــــن ربــــحه"

مــــأخــــوذة فــــي الــــلغة مــــن الــــضرب؛ ألن الــــضرب فــــي األرض وهــــو الــــسفر إلــــى الــــبالد وجــــه مــــن وجــــوه 
، الــــذيــــن  ١٥٦التكســــب، وفــــي قــــولــــه تــــعالــــى: {َوآَخــــُروَن يَــــْضِربُــــوَن ِفــــي اأْلَرِْض يَــــبْتَُغوَن ِمــــن فَــــْضِل اهللَِّ}

، فــيكون مــعنى املــضاربــة لــغةً  ١٥٧يــضربــون فــي األرض هــم الــذيــن يــسافــرون لــلتجارة وطــلب األربــاح

ُحـــمل عـــليه ملـــناســـبة التكســـب وطـــلب األربـــاح واإلتـــجار، وهـــي املـــناســـبة الـــداللـــية بـــني الـــوضـــعني، وألن 
املضاربة مشاركة في طلب الربح فاملصطلح داخل في املجال الداللي لهذه الصيغة الصرفية.  

٤- املــــهادنــــة، وهــــي "املــــعاهــــدة عــــلى تــــرك الحــــرب إلــــى مــــدة، بــــعوض وغــــيره، ويــــسمى مــــوادعــــة، وهــــي 
، ويـدل أصـلها الـلغوي عـلى  ١٥٨الـسكون، وتـجوز مـع املـصلحة، وقـد تـجب عـند حـاجـة املسـلمني إلـيها"

، واملـناسـبة بـني املـصطلح والـداللـة املعجـمية هـي أن تـرك الحـرب سـكون، واملـصطلح داخـل  ١٥٩الـسكون

فـي املـجال الـداللـي لـلصيغة الـصرفـية؛ ألن املـهادنـة مـشاركـة بـني املسـلمني والـكفار فـي االتـفاق عـلى 
ترك الحرب. 

، وهــي لــغة فــي  ٥١٦٠- املــباراة، وهــي "طــالق بــعوض مــترتــب عــلى كــراهــة كــل مــن الــزوجــني صــاحــبه"

، ومـعناهـا الـلغوي مـن الـفعل (بَـرَأ) الـدال عـلى الـتباعـد مـن الـشيء ومـزايـلته، والـبُرء  ١٦١املُـبارأة بـالـهمز

١٥



، واملـناسـبة بـني املـعنيني الـلغوي واالصـطالحـي أن املـرأة تـبرئـه مـن حـقوقـها  قم ١٦٢هـو السـالمـة مـن الـسُّ

عــــليه ليخــــلي ســــبيلها، فــــيطلقها عــــلى هــــذا الشــــرط تــــطليقة واحــــدة، فــــي طهــــر، بــــمحضر مــــن رجــــلني 
، ودخـــــول املـــــصطلح فـــــي املـــــجال الـــــداللـــــي لـــــلصيغة الـــــصرفـــــية مـــــبني عـــــلى مـــــعنى  ١٦٣مـــــؤمـــــنني عـــــدلـــــني

املشاركة، إذ إن الزوجني يتفقان على الفراق لكراهة كل منها اآلخر، فهما يتشاركان في الكراهة. 

    واملــالحــظ فــي فــي هــذه الــعينات الــتي وردت بــصيغة مــفاعــلة أنــها تــنتمي فــي الــغالــب إلــى حــقل 
الــعقود مــن الــحقول الــداللــية لــلمصطلح الــفقهي، وحــيث أن الــعقد يــفتقر إلــى إيــجاب مــن طــرف وقــبول 
مــن آخــر فهــذه صــورة مــن صــور املــشاركــة الــتي يــشير إلــها املــجال الــداللــي لهــذه الــصيغة الــصرفــية، 

وهذا يدل على االنسجام بني املعاني الفقهية والصيغ الصرفية املُعبَّر بها عنها. 

املصادر واملراجع: 

- القرآن الكريم. 
أبنية الصرف في كتاب سيبويه، د. خديجة الحديثي، مكتبة النهضة - بغداد، ط: ١، ١٩٦٥. ١.
أحـــــكام الـــــنساء، الـــــشيخ املـــــفيد محـــــمد بـــــن محـــــمد الـــــنعمان ابـــــن املـــــعلم أبـــــو عـــــبد اهلل الـــــعكبري ٢.

البغدادي، ت: الشيخ مهدي نجف.  
إرشـاد االذهـان إلـى أحـكام اإليـمان، الـعالمـة الحـلي أبـو مـنصور الـحسن بـن يـوسـف بـن املطهـر ٣.

األسـدي، ت: الـشيخ فـارس الـحسون، مـؤسـسة النشـر اإلسـالمـي الـتابـعة لجـماعـة املـدرسـني بـقم. 
ط: ١، ١٤١٠هـ. 

إيـضاح الـفوائـد فـي شـرح اشـكاالت الـقواعـد، محـمد بـن الـحسن بـم يـوسـف بـن املطهـر الحـلي، ٤.
ط: ١، املطبعة العلمية- قم، ١٣٨٧هـ. 

بـــــــحوث ومـــــــقاالت فـــــــي الـــــــلغة، د. رمـــــــضان عـــــــبد الـــــــتواب، مـــــــكتبة الـــــــخانـــــــجي بـــــــالـــــــقاهـــــــرة، ط: ٣،  ٥.
1415هـ-1995م. 

الــــبناء الــــصرفــــي فــــي الخــــطاب املــــعاصــــر دراســــة فــــي األلــــفاظ الــــتراثــــية واملــــعاصــــرة، د. محــــمود ٦.
عكاشة، األكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي.  

تــــاج الــــعروس، محــــّمد بــــن محــــّمد بــــن عــــبد الــــرزّاق الــــحسيني، أبــــو الــــفيض، املــــلّقب بــــمرتــــضى، ٧.
الزَّبيدي، ت: مجموعة من املحققني، دار الهداية. 

تـــبصرة املـــتعلمني فـــي أحـــكام الـــديـــن، تـــألـــيف اإلمـــام جـــمال الـــديـــن الـــحسن بـــن يـــوســـف املطهـــر ٨.
املعروف بالعالمة الحلي، ت: السيد أحمد الحسيني - الشيخ هادي اليوسفي. 

الـــتبيان فـــي تـــفسير الـــقرآن، أبـــو جـــعفر محـــمد بـــن الـــحسن الـــطوســـي، ت: أحـــمد حـــبيب قـــصير ٩.
العاملي، دار احياء التراث العربي.  

تحـريـر االحـكام الشـرعـية عـلى مـذهـب اإلمـامـية، الـعالمـة الحـلي، ت: الـشيخ إبـراهـيم الـبهادري، ١٠.
ط:١، ١٤٢٠ ه . 
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تـذكـرة الـفقهاء،الـعالمـة الحـلي الـحسن بـن يـوسـف بـن املطهـر، تـحقيق ونشـر: مـؤسـسة آل الـبيت ١١.
(عليهم السالم) إلحياء التراث - قم، ط: ١، ١٤١٤ ه . 

الــتعريــفات، عــلي بــن محــمد بــن عــلي الــزيــن الشــريــف الجــرجــانــي، ضــبطه وصــححه جــماعــة مــن ١٢.
العلماء، دار الكتب العلمية بيروت -لبنان، ط ١، 1403هـ -1983م. 

الــــتكملة والــــذيــــل والــــصلة لــــكتاب تــــاج الــــلغة وصــــحاح الــــعربــــية، الــــحسن بــــن محــــمد بــــن الــــحسن ١٣.
الصغاني، ت: مجموعة من املحققني، مطبعة دار الكتب - القاهرة. 

تهـــــذيـــــب الـــــلغة، محـــــمد بـــــن أحـــــمد بـــــن األزهـــــري، ت: محـــــمد عـــــوض مـــــرعـــــب، دار إحـــــياء الـــــتراث ١٤.
العربي- بيروت، ط ١، ٢٠٠١. 

جـامـع الـبيان فـي تـأويـل الـقرآن (تـفسير الـطبري)، محـمد بـن جـريـر بـن يـزيـد بـن كـثير بـن غـالـب ١٥.
اآلمـــلي، أبـــو جـــعفر الـــطبري، ت: أحـــمد محـــمد شـــاكـــر، مـــؤســـسة الـــرســـالـــة، ط: ١، 1420 هـ - 

2000 م.  
الجامع للشرائع، يحيى بن سعيد الحلي الهذلي، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، ١٤٠٥ ه . ١٦.
جـامـع املـقاصـد فـي شـرح الـقواعـد، املـحقق الـثانـي عـلي بـن الحسـني الـكركـي، مـؤسـسة آل الـبيت  ١٧.

إلحياء التراث - قم، ط: ١، ١٤٠٨ ه . 
جـــواهـــر الـــكالم فـــي شـــرح شـــرائـــع االســـالم، الـــشيخ محـــمد حـــسن الـــنجفي، ت: الـــشيخ عـــباس ١٨.

القوچاني، دار الكتب االسالمية - إيران. 
الحــــدائــــق الــــناضــــرة فــــي أحــــكام الــــعترة الــــطاهــــرة، الــــفقيه املحــــدث الــــشيخ يــــوســــف البحــــرانــــي، ١٩.

مؤسسة النشر االسالمي التابعة لجماعة املدرسني بقم - إيران. 
الـحقول الـداللـية لـألفـعال الـعربـية، سـليمان فـياض، دار املـريـخ للنشـر، املـملكة الـعربـية الـسعوديـة، ٢٠.

 .١٩٩٠
الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، ط ٤، الهيئة املصرية العامة للكتاب. ٢١.
الــخالف، أبــو جــعفر محــمد بــن الــحسن الــطوســي، مــؤســسة النشــر اإلســالمــي الــتابــعة لجــماعــة ٢٢.

املدرسني بقم، ١٤٠٧هـ. 
درج الـــدرر: أبـــو بـــكر عـــبد الـــقاهـــر بـــن عـــبد الـــرحـــمن بـــن محـــمد الجـــرجـــانـــي، ت: طـــلعت صـــالح ٢٣.

الـــفرحـــان ومحـــمد أديـــب شـــكور أمـــريـــر، دار الـــفکر - عـــمان، األردن، ط: ١، 1430 هـ - 2009 
م. 

الــدر املــنضود فــي صــيغ الــنيات واإليــقاعــات والــعقود، زيــن الــديــن أبــو الــقاســم عــلي بــن عــلي بــن ٢٤.
محـمد بـن طـي الـعامـلي الـفقعانـي، ت: محـمد بـركـت، مـكتبة مـدرسـة إمـام الـعصر (عـج) الـعلمية 

- شيراز، ط: ١، ١٤١٨ ه .  
الــدروس الشــرعــية فــي فــقه اإلمــامــية، شــمس الــديــن الــشيخ محــمد بــن مــكي الــعامــلي (الــشهيد ٢٥.

األول)، ت: مؤسسة النشر اإلسالمي، ط: ١، ١٤١٢ ه . 
دالئــل اإلعــجاز فــي عــلم املــعانــي، عــبد الــقاهــر الجــرجــانــي، ت: محــمود محــمد شــاكــر، ط٣، دار ٢٦.

املدني بجدة، ١٤١٣- ١٩٩٢. 
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ديـوان ذي الـرمـة، شـرح أبـي نـصر الـباهـلي، روايـة ثـعلب، ت: عـبد الـقدوس أبـو صـالـح، مـؤسـسة ٢٧.
اإليمان، جدة، ط ١، ١٩٨٢. 

ذخـــيرة املـــعاد فـــي شـــرح االرشـــاد، لـــلعالمـــة املـــحقق مـــال محـــمد بـــاقـــر الســـبزواري، مـــؤســـسة آل ٢٨.
البيت، إلحياء التراث. 

رســائــل املــحقق الــكركــي، املــحقق الــثانــي الــشيخ عــلي بــن الحســني الــكركــي، ت: الــشيخ محــمد ٢٩.
الـحسون، مـكتبة آيـة اهلل الـعظمى املـرعـشي الـنجفي - قـم، مـطبعة الـخيام - قـم، ط:١، ١٤٠٩ ه  

ق. 
روض الـــــجنان فـــــي شـــــرح إرشـــــاد األذهـــــان، الـــــشهيد الـــــثانـــــي، ت: مـــــركـــــز االبـــــحاث والـــــدراســـــات ٣٠.

االسالمية. 
شـــرحـــا أبـــي الـــعالء والخـــطيب الـــتبريـــزي عـــلى ديـــوان أبـــي تـــمام دراســـة نـــحويـــة صـــرفـــية، إيـــهاب ٣١.

ســالمــة، رســالــة مــاجســتير - كــلية دار الــعلوم - جــامــعة الــقاهــرة بــإشــراف: د محــمد جــمال صــقر 
عام النشر: 2012 م. 

شــرح شــافــية ابــن الــحاجــب، محــمد بــن الــحسن الــرضــي اإلســترابــاذي، نجــم الــديــن، ت: محــمد ٣٢.
نـور الـحسن، ومحـمد الـزفـزاف، ومحـمد مـحيى الـديـن عـبد الحـميد، دار الـكتب الـعلمية، بـيروت - 

لبنان، 1395 هـ - 1975 م.  
شـــرح شـــافـــية ابـــن الـــحاجـــب، حـــسن بـــن محـــمد بـــن شـــرف شـــاه الـــحسيني األســـترابـــاذي، ركـــن ٣٣.

الـديـن، ت: د. عـبد املـقصود محـمد عـبد املـقصود (رسـالـة الـدكـتوراة)، مـكتبة الـثقافـة الـديـنية، ط: 
١، 1425 هـ- 2004.  

شــرح كــتاب ســيبويــه، أبــو ســعيد الــسيرافــي الــحسن بــن عــبد اهلل بــن املــرزبــان، ت: أحــمد حــسن ٣٤.
مهدلي، علي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: ١، 2008 م. 

شــرح الــلمعة، الــروضــة الــبهية فــي شــرح الــلمعة الــدمــشقية، الــشهيد الــثانــي، ت: محــمد كــالنــتر، ٣٥.
منشورات جامعة النجف الدينية، ط: ٢، ١٣٩٨هـ. 

شــرح املــعلقات الــتسع، مــنسوب ألبــي عــمرو الــشيبانــي، ت: عــبد املــجيد هــمو، مــؤســسة األعــلمي ٣٦.
للمطبوعات، بيروت - لبنان، ط: ١، 1422 هـ - 2001 م . 

شرح املفصل للزمخشري، ابن يعيش، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط ١، ٢٠٠١. ٣٧.

الــصحاح تــاج الــلغة وصــحاح الــعربــية، أبــو نــصر إســماعــيل بــن حــماد الــجوهــري الــفارابــي، ت: ٣٨.
أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني - بيروت، ط: ٤، 1407 هـ  - 1987 م. 

الـغريـبني فـي الـقران والحـديـث، أبـو عـبيد أحـمد بـن محـمد الهـروي، تـحقيق ودراسـة: أحـمد فـريـد ٣٩.
املــزيــدي، قــدم لــه وراجــعه: أ. د. فــتحي حــجازي، مــكتبة نــزار مــصطفى الــباز - املــملكة الــعربــية 

السعودية، ط: ١، 1999 -  1419. 
غــنية الــنزوع إلــى عــلمي األصــول والــفروع، الــسيد حــمزة بــن عــلي بــن زهــرة الحــلبي، ت: الــشيخ ٤٠.

إبراهيم البهادري، ط: ١، ١٤١٧هـ. 
الـــــفروق الـــــلغويـــــة، أبـــــو هـــــالل الـــــحسن بـــــن عـــــبد اهلل بـــــن سهـــــل بـــــن ســـــعيد بـــــن يـــــحيى بـــــن مهـــــران ٤١.

العسكري، ت: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر. 
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فــــقه الــــقران، قــــطب الــــديــــن الــــراونــــدي، مــــكتبة آيــــة اهلل الــــعظمى الــــنجفي املــــرعــــشي - قــــم، ط:٢، ٤٢.
 .١٤٠٥

الفقه للمغتربني، د. عبد الهادي محمد تقي الحكيم، دار املؤرخ العربي - بيروت. ٤٣.

قـواعـد االحـكام فـي مـعرفـة الـحالل والحـرام، أبـو مـنصور الـحسن بـن يـوسـف بـن املطهـر األسـدي ٤٤.
(العالمة الحلي)، ت: مؤسسة النشر اإلسالمي، طبعة: ١، ١٤١٣ ه . 

الكتاب، سيبويه، ت: عبد السالم محمد هارون، ط٣، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٨٨. ٤٥.

كتاب الصالة، الشيخ عبد الكريم الحائري، دفتر تبليغات اسالمي، قم - إيران، ١٣٦٢ش. ٤٦.

كـتاب الـعني، أبـو عـبد الـرحـمن الخـليل بـن أحـمد بـن عـمرو بـن تـميم الـفراهـيدي الـبصري، ت: د. ٤٧.
مهدي املخزومي، و د. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل.  

كــــشف الــــغطاء عــــن مــــبهمات شــــريــــعة الــــغراء، املــــحقق والــــفقيه األصــــولــــي الــــشيخ جــــعفر املــــدعــــو ٤٨.
بكاشف الغطاء، انتشارات مهدوي - أصفهان.  

كلمة التقوى، الشيخ محمد أمني زين الدين، ط: ٣، ١٤١٣. ٤٩.

لسان العرب، جمال الدين ابن منظور األنصاري، دار صادر - بيروت، ط ٣ - 1414 هـ . ٥٠.

مـــائـــة قـــاعـــدة فـــقهية مـــعنى ومـــدركـــا ومـــوردا، الـــسيد محـــمد كـــاظـــم املـــصطفوي، مـــؤســـسة النشـــر ٥١.
االسالمي التابعة لجماعة املدرسني بقم املشرفة. 

املـــبسوط فـــي فـــقه اإلمـــامـــية، أبـــو جـــعفر محـــمد بـــن الـــحسن بـــن عـــلي الـــطوســـي، صـــححه وعـــلق ٥٢.
عليه:محمد تقي الكشفي، املكتبة املرتضوية إلحياء اآلثار الجعفرية. 

مجــــمع الــــبيان فــــي تــــفسير الــــقرآن، أبــــو عــــلي الــــفضل بــــن الــــحسن الــــطبرســــي، ط:١، مــــؤســــسة ٥٣.
األعلمي للمطبوعات، بيروت - لبنان، ١٩٩٥. 

املجـــموع املـــغيث فـــي غـــريـــبي الـــقرآن والحـــديـــث، محـــمد بـــن عـــمر بـــن أحـــمد بـــن عـــمر بـــن محـــمد ٥٤.
األصـبهانـي املـديـني، ت: عـبد الـكريـم الـعزبـاوي، دار املـدنـي لـلطباعـة والنشـر والـتوزيـع، جـدة - 

اململكة العربية السعودية، ط: ١، األولى، ج١ 1986 م) ج٢،٣  1988. 
املــحكم واملــحيط األعــظم، أبــو الــحسن عــلي بــن إســماعــيل بــن ســيده املــرســي، ت: عــبد الحــميد ٥٥.

هنداوي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط: ١، 1421 هـ - 2000 م. 
مــــدارك االحــــكام فــــي شــــرح شــــرائــــع االســــالم، الــــسيد محــــمد بــــن عــــلي املــــوســــوي الــــعامــــلي، ت: ٥٦.

مؤسسة آل البيت إلحياء التراث - مشهد، ط: ١، ١٤١٠ ه . 
املـــراســـم الـــعلويـــة فـــي األحـــكام الـــنبويـــة، الـــشيخ أبـــو يـــعلى حـــمزة بـــن عـــبد الـــعزيـــز الـــديـــلمي، ت: ٥٧.

الـسيد مـحسن الـحسيني األمـيني، املـعاونـية الـثقافـية للمجـمع الـعاملـي ألهـل الـبيت (ع)، ١٤١٤ 
هـ. 

مــسالــك االفــهام إلــى تــنقيح شــرائــع اإلســالم، زيــن الــديــن بــن عــلي الــعامــلي (الــشهيد الــثانــي)، ٥٨.
مؤسسة املعارف اإلسالمية، ط: ١، ١٤١٣ ه . 

املـصباح املـنير فـي غـريـب الشـرح الـكبير، أحـمد بـن محـمد بـن عـلي الـفيومـي، املـكتبة الـعلمية - ٥٩.
بيروت. 

١٩



املــــطلع عــــلى ألــــفاظ املــــقنع، محــــمد بــــن أبــــي الــــفتح بــــن أبــــي الــــفضل الــــبعلي، أبــــو عــــبد اهلل، ت: ٦٠.
محـــــــمود األرنـــــــاؤوط ويـــــــاســـــــني محـــــــمود الخـــــــطيب، مـــــــكتبة الـــــــسوادي لـــــــلتوزيـــــــع، ط: ١،  - 1423 

 .2003
ــل بــبيان الــعالقــات بــني ألــفاظ الــقرآن ٦١. املعجــم االشــتقاقــي املــؤصــل أللــفاظ الــقرآن الــكريــم (مــؤصَّ

الـكريـم بـأصـواتـها وبـني مـعانـيها)، د. محـمد حـسن حـسن جـبل، مـكتبة اآلداب - الـقاهـرة، ط: ١، 
2010 م. 

معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، ت: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، ١٩٧٩. ٦٢.

املـغرب فـي تـرتـيب املـعرب، نـاصـر بـن عـبد الـسيد أبـى املـكارم ابـن عـلى، أبـو الـفتح، بـرهـان الـديـن ٦٣.
ِزّى، دار الكتاب العربي، بدون طبعة وبدون تاريخ.  الخوارزمي املُطَرِّ

مــفتاح الــكرامــة فــي شــرح قــواعــد الــعالمــة، الــسيد محــمد جــواد الــحسيني الــعامــلي، ت: الــشيخ ٦٤.
محـمد بـاقـر الـخالـصي، مـؤسـسة النشـر اإلسـالمـي الـتابـعة لجـماعـة املـدرسـني بـقم املشـرفـة، ط: 

 .١، ١٤١٩
املــــقنعة، الــــشيخ املــــفيد، ت: مــــؤســــسة النشــــر اإلســــالمــــي، مــــؤســــسة النشــــر اإلســــالمــــي الــــتابــــعة ٦٥.

لجماعة املدرسني بقم املشرفة ط: ٢، ١٤١٠هـ. 
املــنصف البــن جــني، شــرح كــتاب الــتصريــف ألبــي عــثمان املــازنــي، أبــو الــفتح عــثمان بــن جــني ٦٦.

املوصلي، دار إحياء التراث القديم، ط: ١، 1373- 1954. 
مـــنهاج الـــصالـــحني، الـــسيد عـــلي الـــحسيني السيســـتانـــي، دار املـــؤرخ الـــعربـــي، بـــيروت، ط: ١، ٦٧.

١٤١٤هـ. 
مـنهاج الـصالـحني، الـسيد محـمد سـعيد الـطباطـبائـي الـحكيم، دار الـصفوة، بـيروت - لـبنان، ط: ٦٨.

 .١، ١٩٩٤
املهـذب، الـفقيه األقـدم الـقاضـي عـبد الـعزيـز بـن الـبراج الـطرابـلسي، مـؤسـسة النشـر اإلسـالمـي ٦٩.

التابعة لجماعة املدرسني بقم - إيران. 
الهـدايـة إلـى بـلوغ الـنهايـة فـي عـلم مـعانـي الـقرآن وتـفسيره وأحـكامـه وجـمل مـن فـنون عـلومـه، أبـو ٧٠.

محــــمد مــــكي بــــن أبــــي طــــالــــب، ت: مجــــموعــــة رســــائــــل جــــامــــعية بــــكلية الــــدراســــات الــــعليا والــــبحث 
الـعلمي - جـامـعة الـشارقـة، بـإشـراف أ.د. الـشاهـد الـبوشـيخي، جـامـعة الـشارقـة، ط: ١، 1429 

هـ - 2008 م. 
الهـدايـة، الـشيخ الـصدوق محـمد بـن عـلي بـن بـابـويـه، ت: مـؤسـسة اإلمـام الـهادي، ط: ١، ١٤١٨ ٧١.

ه . 
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الهوامش: 

١ - دالئل اإلعجاز: ٤٩- ٥٠.

٢ - ينظر: شرحا أبي العالء والخطيب التبريزي على ديوان أبي تمام دراسة نحوية صرفية، إيهاب سالمة: ١/ ٢١٢.

٣ - الخصائص: ٣/ ٢٧١.

٤ - سورة يوسف: ٢٣.

٥ - بحوث ومقاالت في اللغة: ٢٠.

٦ - ينظر: نفسه: ٢١- ٢٤.

٧ - ينظر: كتاب سيبويه: ٤/ ٥٥.

٨ - سورة النساء: ١٦٤.

٩ - ديوان ذي الرمة: ٢/ ٧٧٨.

١٠ - شرح املفصل: ٥/ ٣٣٦.

١١ - ينظر: الحقول الداللية لألفعال العربية: ٦٩- ٧٣، والبناء الصرفي في الخطاب املعاصر، د. محمود عكاشة: ٣١- 
.٣٢

١٢ - مفتاح الكرامة: ٩/ ٥١٥.

١٣ - ينظر: تهذيب اللغة: ٣/ ٢٧٩- ٢٨٤.

١٤ - ينظر: رسائل الكركي: ١/ ١٩٩.

١٥ - ينظر: جواهر الكالم: ١٦/ ١٤٦.

١٦ - مائة قاعدة فقهية، املصطفوي: ١٨.

١٧ - ينظر: معجم مقاييس اللغة: ٤/ ٤٩٠.

١٨ - سورة األنعام: ٣١.

١٩ - مجمع البيان: ٤/ ٣٩.

٢٠ - فقه املغتربني: ٣٦.

٢١ - جواهر الكالم: ٣٠/ ٣٦٢.

٢٢ - ينظر: لسان العرب: ٦/ ٨٦.

٢٣ - ينظر: تاج العروس: ١٦/ ٨٤.
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٢٤ - املقنعة: ٥٥٠.

٢٥ - ينظر: معجم مقاييس اللغة: ٢/ ٣٢٤.

٢٦ - ينظر: الفروق اللغوية: ١٢١.

٢٧ - ينظر: التعريفات: ٥٤.

٢٨ - سورة النازعات: ٥.

٢٩ ينظر: تاج العروس: ١١/ ٢٦٦.

٣٠ - كتاب الصالة، عبد الكريم الحائري: ١٤٣.

٣١ - ينظر: معجم مقاييس اللغة: ٥/ ١٥٣.

٣٢ - سورة االسراء: ١١١.

٣٣ - ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل، د. محمد حسن جبل: ٤/ ١٨٦٥.

٣٤ - مفتاح الكرامة: ٧/ ٣٣٦.

٣٥ - ينظر: معجم مقاييس اللغة: ١/ ٤٨٤.

٣٦ - سورة األنفال: ٦١.

٣٧ - ينظر: الغريبني في القران والحديث: ٣/ ٩٢٣.

٣٨ - ينظر: شرح املفصل، ابن يعيش: ٤/ ٤٤٢.

٣٩ - ينظر: شرح شافية ابن الحاجب، ركن الدين االسترابادي: ١/ ٢٦٤- ٢٦٥.

٤٠ - ينظر: املنصف، ابن جني: ٧٨.

٤١ - ينظر: شرح شافية ابن الحاجب، ركن الدين االسترابادي: ١/ ٢٦٥.

٤٢ - ينظر: الخصائص: ٢/ ١٥٦.

٤٣ - روض الجنان: ٢٥٠.

٤٤ - شرح اللمعة: ٧/ ١٣.

٤٥ - ينظر: معجم مقاييس اللغة: ٥/ ٣.

٤٦ - ينظر: معجم مقاييس اللغة: ١/ ٢٣٦.

٤٧ - ايضاح الفوائد: ٣/ ٣٥٧.

٤٨ - ينظر: معجم مقاييس اللغة: ١/ ٢٣٧.

٤٩ - منهاج الصالحني، السيستاني: ١/ ١٦١.

٥٠ - ينظر: الخالف: ٦/ ٨٥.
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٥١ - الهداية، الصدوق: ٩٩.

٥٢ - املهذب: ١/ ٤٠.

٥٣ - ينظر: املطلع على ألفاظ املقنع، البعلي: ٢٣.

٥٤ - ينظر: املصباح املنير: ٢/ ٥٩٥.

٥٥ - ينظر: الحقول الداللية لألفعال العربية: ٩٤.

٥٦ - كلمة القوى: ٦/ ٣١٦.

٥٧ - ينظر: معجم مقاييس اللغة: ٥/ ٥١- ٥٢.

٥٨ - سورة البقرة: ١٤٢.

٥٩ - ينظر: الغريبني في القران والحديث: ٥/ ١٤٩٦.

٦٠ - منهاج الصالحني، محمد سعيد الحكيم: ١/ ٧٦.

٦١ - ينظر: الغريبني في القران والحديث، الهروي: ١/ ٢٨٤.

٦٢ - املبسوط: ١/ ٤٥.

٦٣ - ينظر: املصباح املنير: ١/ ١٥٩، والتكملة والذيل والصلة: ٤/ ٦٩.

٦٤ - ينظر: شرح شافية ابن الحاجب: ١/ ٢٦٣.

٦٥ - ينظر: شرح كتاب سيبويه، السيرافي: ٤/ ٤٥٢.

٦٦ - اللمعة الدمشقية: ٢٤٦.

٦٧ - ارشاد األذهان: ٢/ ١٨٩.

٦٨ - ينظر: املحكم واملحيط األعظم: ٩/ ٢٦٧، واملصباح املنير: ١/ ٢٢٤.

٦٩ - سورة املائدة: ٥٤.

٧٠ - ينظر: املحكم واملحيط االعظم: ٩/ ٢٦٧.

٧١ - مدارك األحكام: ٢/ ٥٢.

٧٢ - معجم مقاييس اللغة: ٢/ ٧٥.

٧٣ - سورة النساء: ١٨.

٧٤ - ينظر: مجمع البيان: ٣/ ٤٤.

٧٥ - جامع املقاصد: ١/ ٣٥٤.

٧٦ - الدروس الشرعية: ١/ ٢٩٨.

٧٧ - ينظر: العني: ١/ ٢٠٥.

٢٣



٧٨ - ينظر: معجم مقاييس اللغة: ٤/ ١٠٨.

٧٩ - سورة البقرة: ١٨٧.

٨٠ - ينظر: مجمع البيان: ٢/ ٢٣.

٨١ - ينظر: شرح شافية ابن الحاجب، الرضي االسترابادي: ١/ ١٦٤.

٨٢ - ينظر أبنية الصرف في كتاب سيبويه: ٢١٨.

٨٣ - ينظر: شرح كتاب سيبويه، السيرافي: ٤/ ٤٥٩.

٨٤ - فقه املغتربني: ٣٦.

٨٥ - ينظر: مقاييس اللغة: ٢/ ٣٥٧. 

٨٦ - ينظر: الغريبني في القران والحديث: ٢/ ٦٧٩، والهداية إلى بلوغ النهاية، مكي بن أبي طالب: ٣/ ٥٨٣.

٨٧ - سورة املائدة: ٣.

٨٨ - ينظر: درج الدر، عبد القاهر الجرجاني: ١/ ٥٤٦.

٨٩ - تذكرة الفقهاء: ٣/ ١٩٥.

٩٠ - ينظر: لسان العرب: ١٤/ ٢٤٧.

٩١ - سورة البقرة: ٢٥٩.

٩٢ - ينظر: املجموع املغيث في غريبي القران والحديث، املديني: ١/ ٦٢٨.

٩٣ - ينظر: شرح املفصل: ابن يعيش: ٤/ ٥٥، و٥/ ٣٣٧.

٩٤ - البيت لعنترة، ينظر: شرح املعلقات التسع، الشيباني: ٢٣٨.

٩٥ - ينظر: شرح شافية ابن الحاجب، ركن الدين االسترابادي: ١/ ٢٥٩- ٢٦٠.

٩٦ - ينظر: تاج العروس: ٩/ ٣٣٤.

٩٧ - كشف الغطاء، جعفر كاشف الغطاء: ٢٠٢.

٩٨ - سورة االسراء: ٦٢.

٩٩ - ينظر: مقاييس اللغة: ٢/ ١١١- ١١٢.

١٠٠ - ينظر: املغرب في ترتيب املعرب: ١٣٢.

١٠١ - املحكم واملحيط األعظم: ٧/ ٣٦٣.

١٠٢ - تاج العروس: ٩/ ٤٨٥.

١٠٣ - الحدائق الناظرة: ٤/ ٢٤٣.

١٠٤ - جامع املقاصد: ١/ ٤٦٤- ٤٦٥.

٢٤



١٠٥ - ينظر: الصحاح: ٥/ ٢٠٦٤.

١٠٦ - سورة النساء: ٤٣، وسورة املائدة:٤.

١٠٧ - ينظر: التبيان: ٢/ ٣٤٤.

١٠٨ - املراسم العلوية: ٥٣.

١٠٩ - الحدائق الناضرة: ٢١/ ٤٣٩.

١١٠ - مدارك األحكام: ١/ ١٦٦.

١١١ - معجم مقاييس اللغة: ٤/ ٢٤٩.

١١٢ - ينظر: الحقول الداللية لألفعال العربية: ٦١- ٦٧.

١١٣ - سورة األعراف: ١٨٩.

١١٤ - ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل: ١/ ٢٤٦.

١١٥ - ينظر: معجم مقاييس اللغة: ٦/ ٣٤- ٣٥.

١١٦ - الدر املنضود، الفقعاني: ٢٩٤.

١١٧ - ينظر: معجم مقاييس اللغة: ٢/ ٦٩.

١١٨ - سورة األنبياء: ٩١.

١١٩ - ينظر: تفسير الطبري (جامع البيان)ت شاكر: ١٨/ ٥٢٢.

١٢٠ - سورة النساء: ٢٥.

١٢١ - فقه القرآن، الراوندي: ٢/ ١١٤.

١٢٢ - الحدائق الناضرة: ٢٣/ ٣٦.

١٢٣ - ينظر: معجم مقاييس اللغة: ٣/ ٢٢١.

١٢٤ - سورة الطالق: ٢.

١٢٥ - ينظر: مجمع البيان: ١٠/ ٤٢.

١٢٦ - قواعد االحكام: ٣/ ٦٦.

١٢٧ - ينظر: تحرير األحكام: ٥/ ٥٨٣.

١٢٨ - ينظر: معجم مقاييس اللغة: ٤/ ٥٠٨.

١٢٩ - سورة النساء: ٢١.

١٣٠ - تهذيب اللغة: ١٢/ ٥٤.

١٣١ - ذخيرة املعاد: ١- ق٣/ ٥٨٤.

٢٥



١٣٢ - ينظر: نفسه.

١٣٣ - ينظر: لسان العرب: ٤/ ١٩٥.

١٣٤ - سورة البقرة: ١٩٦.

١٣٥ - ينظر: مجمع البيان: ٢/ ٣٨.

١٣٦ - غنية النزوع: ١٩٠.

١٣٧ - ينظر: معجم مقاييس اللغة: ٣/ ١٩٣.

١٣٨ - سورة البقرة: ١٩٨.

١٣٩ - ينظر: تاج العروس: ١٢/ ١٩١.

١٤٠ - الجامع للشرائع: ٢٥٨.

١٤١ - ينظر: أبنية الصرف في كتاب سيبويه: ١٥١.

١٤٢ - ينظر: املحكم واملحيط األعظم: ٦/ ٥٠٤.

١٤٣ - الكتاب: ٤/ ٦٨.

١٤٤ - ينظر: شرح شافية ابن الحاجب، الرضي االسترابادي: ١/ ٩٨، ويبدو أن ما في املصدر تصحيف لقوله (ع): 
"ولقد كاشفَتْك العظات وآذنتك على سواء"، أي: أن الدنيا أظهرت لك املواعظ. (نهج البالغة: ٢/ ٢١٥).

١٤٥ - اللمعة الدمشقية: ٢٤٤.

١٤٦ - ينظر: معجم مقاييس اللغة: ٢/ ٤٨.

١٤٧ - سورة املنافقون: ٤.

١٤٨ - ينظر: تاج العروس: ٣٠/ ٢٣٤.

١٤٩ - الدر املنضود: ٢/ ٥٨.

١٥٠ - ينظر: معجم مقاييس اللغة: ٦/ ١١٧.

١٥١ - سورة التوبة: ٤٧.

١٥٢ - ينظر: لسان العرب: ١١/ ٢١٣.

١٥٣ - ينظر: رسائل الكركي: ١/ ١٨٣.

١٥٤ - ينظر: قواعد االحكام: ٢/ ٥٨.

١٥٥ - تبصرة املتعلمني: ١٣٩.

١٥٦ - سورة املزمل: ٢٠.

١٥٧ - ينظر: مجمع البيان: ١٠/ ١٦٩.

١٥٨ - الدر املنضود: ١٠١.

٢٦



١٥٩ - ينظر: العني: ٤/ ٢٦.

١٦٠ - مسالك االفهام: ٩/ ٤٥٣.

١٦١ - ينظر: التكملة والذيل والصلة، الصغاني: ٦/ ٣٧٤.

١٦٢ - ينظر: معجم مقاييس اللغة: ١/ ٢٣٦.

١٦٣ - ينظر: أحكام النساء: ٤٤- ٤٥.

٢٧


