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احلديث النبوي، دراسة داللية يف كتاب  الداللة املعجمية وأثرها يف تفسري نص  
 هـ(544)إكمال املُْعِلِم بفوائد مسلم، للقاضي عياض، 

 
 د. حممد علي الزائدي

 جامعة املرقب
6asmz6@gmail.com 
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ان، والصالة والسالم احلمد هلل الذي علم اإلنسان، وخلق البيان، وكل شيء وضعه مبيز 
على املبعوث ابلرمحة واإلحسان، صاحِب الفصاحة والبيان، الذي أعجز بيانه أهل البالغة 

 واللسان.
 وبعد

بـ)الداللة املعجمية وأثرها يف تفسري نص احلديث  فإن هذه الورقة البحثية اليت عنونت
ْعِلِم بفوائد مسلم، للقاضي عياض، 

ُ
هـ(( تتناول 544النبوي، دراسة داللية يف كتاب )إكمال امل

أساًسا من أسس تفسري نص احلديث، وهو الداللة املعجمية للكلمات اليت يتألف منها النص 
اجلانب الداليل يف تقريب فهم النص، وشرح  الشريف، وكيف وّظَف علماُء شرح احلديث هذا

بعض األلفاظ اليت صار معناها بعيد اإلدراك عن أفهامنا، أو أن هذه املفردة هلا عدة معاين خارج 
السياق الرتكييب هلا، فكان ملعجم األلفاظ دور مهم يف حفظ هذه املعاين، أو حتديد العالقات 

العنصر اللغوي خارج سياقها كالرتادف واالشرتاك اللفظي  الداللية بني هذه املعاين اليت تتوارد على
 والتقابل والتضاد وغريها.

وترتكز الداللة املعجمية على بيان املعىن املوضوع أصال للكلمة، مث تنتقل إىل معاٍن أخر 
اكتسبتها من سياقات خمتلفة، إما عن طريق االستعارة أو التشبيه أو غريها، وكذلك تقوم الداللة 

مية بتتبع وبيان تطور املعىن االستعمايل للكلمة، أو االستعماالت الداللية املختلفة للكلمة املعج
حبسب اللهجات املتباينة، وكذلك من وظائف الداللة املعجمية بيان ما تستعمله العرب من  
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كلمات من حيث أصالُتها وما هو معّرب وما هو دخيل وغريها، ولذلك جند التنوع يف أسس 
 جم اللغوية.وضع املعا

وملا كان من أسس علم تفسري النصوص اإلملام بعلوم اللغة املختلفة، فقد أوىل العلماء 
اهتمامهم هبا واستخدموها يف شروحهم للوصول إىل معىن النص، وقد انتهج كثري من شراح 

لكالم احلديث االبتداء بتحليل املكوانت الداللية للعناصر اللغوية وبياهنا، مستشهدين على ذلك اب
العريب من خمتلف مصاره، وعلى هذا املنهج سار اإلمام املاَزري يف كتاب املعلم بفوائد مسلم، 
والقاض عياض يف إكمال املعلم، وأحاول يف هذه الورقة أن أقف على خصائص هذا املنهج يف 
هذا الكتاب، ولكرب حجم الكتاب اكتفيت بدراسة كتاب اإلميان، وقد اتبعت يف هذه الدراسة 
املنهج الوصفي التحليلي، الذي يقوم على أساس وصف النموذج اللغوي الوارد يف الشرح وحتليل 
داللته املعجمية اليت استعملها الشارح يف بيان مفهوم نص احلديث، ورأيت يف إعداد هذه الورقة 

 أن تقسم على:
 ــــــ املقدمة، وفيها 

 تعريف موجز ابلعلمني، والكتاب. -
 لـــــ املبحث األو 

 الداللة املعجمية -
 بيان دور املعجم اللغوي عند املفسرين والشراح. -

 ـــــ املبحث الثاين
 توظيف الداللة املعجمية يف كتاب إكمال املعلم -
 مناذج من استخدام الداللة املعجمية يف الكتاب -

 ـــــ اخلامتة 
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 اإلمام املازري
اإلمام الفقيه املالكي احملدث، أبو عبد هللا حممد بن علي بن حممد التميمي املازري، بفتح 
امليم وبعدها ألف مث زاي مفتوحة وقد تكسر أيضا مث راء، نسبة إىل مازر ، " َوَماَزُر: بـَُليَدٌة ِمْن 

 .(1)لَِّكاَن"َجزِيـْرَِة َصَقلِّيََّة بَِفتِح الزَّاِي, َوَقْد ُتكَسُر. قـَيََّده اْبُن خَ 
، غري أن بعض كتب  (2)مل تذكر كتب الرتاجم اتريخ مولد اإلمام املازري وال مكانه 

، وأنه صقلي األصل، وذكر ابن فرحون "نزل املهدية (3)الرتاجم ذكرت أنه عاش ثالث ومثانني سنة 
ت حال ، ولعله كما ذكر بعض املؤرخني أن والده ترك صقلية لـّما ساء(4)من بالد إفريقية"

 .(5)املسلمني فيها وذلك قبل أن حيتلها النرمان
بدأت نشأته العلمية يف بالد تونس، وأخذ عن أعالمها، وكانت النشأة الفقهية على 

، ومتيز برباعته يف عدة علوم، فكان فقيها مالكيا، قال ابن غازي: " وخّص (6)اللخمي وابن الصائغ
العلوم، وتصّرف فيها تصرف اجملتهدين كان صاحب املازري ابلقول؛ ألنه ملا قويت عارضته يف 

، وصفه صاحب شجرة النور الزكية أبنه خامتة العلماء احملققني، وأنه برع (7)قول يعتمد عليه"
، ولـّما استقر ابملهدية تصدر للتدريس جبامها الكبري )جامع (8)واجتهد حىت انل درجة االجتهاد 

 لما من أعالم املالكيةـعبيد هللا املهدي(، وذاع صيته وانشهر ع
 شيوخه

 اإلمام املازري رمحه هللا قد أخذ عن كثري من علماء تونس، ومن هؤالء العلماء:

                                                           

 . 14/482( سري أعالم النبالء: 1)
 .49( ينظر اإلمام املازري )نوابغ املغرب العريب(: 2)
 .4/285( وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: 3)
 . 2/250(الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب: 4)
 .33-1/32، ومقدمة كتاب املعلم بفوائد مسلم: 50-49( ينظر اإلمام املازري )نوابغ املغرب العريب(: 5)
 .1/35( ينظر مقدمة كتاب املعلم بفوائد مسلم: 6)
 . 1/118( شفاء الغليل يف حل مقفل خليل: 7)
 . 1/187( شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية: 8)



                                                   ليبيا -املرقب جامعة        حممد علي الزائدي د.           ...الداللة املعجمية وأثرها يف تفسري نص احلديث      

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                         sunnaconf.elmergib.edu.ly 

 . (9)ه(435أبو احلسن علي بن حممد الربعي، املعروف ابللخمي، )تـ: 
 .(10)هـ(486عبد احلميد بن حممد اهلروي، ابن الصائغ )تـ : 
 .(11)أبو حممد القاسم بن حممد، املعلم، األندلسي 

وال شك يف أن املازري قد تلقى العلم على كثري من الشيوخ، وكثري منهم مل يكن هلم ذكر 
 يف كتب الرتاجم، وكان معظم من ترجم له ذكر من شيوخه اللخمي وابن الصائغ.

 تالميذه
انتشر علمهم، فأقبل عليه طلبة اإلمام املازري من أعالم املالكية الذين ذاع صيتهم و 

 ، ومن هؤالء التالميذ:(12)العلم، و"أخذ عنه من ال يُعد كثرة"
 .(13)هـ(557علي بن حممد بن إبراهيم بن عبد الرمحن الضحاك الفزاري )تـ: 

  (14)هـ(565حممد بن يوسف بن سعادة )تـ: 
 . (15)هـ(567حممد بن عب الرحيم األنصاري اخلزرجي، ابن الفرس )تـ: 
 .(16)هـ(595حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد )احلفيد( )تـ: 

 ولإلمام آاثر علمية متمثلة يف كثرة تالميذه ومؤلفاته، ومن هذه املؤلفات:

ْحُصْوِل يف اأُلُصْوِل، املعني على التلقني، تعليق على مدونة 
َ
املعلم بفوائد مسلم، ِإيَضاِح امل

 .(17)ئد، وغري ذلكسحنون، نظم الفرائد يف علم العقا

                                                           

 .4/328، واألعالم للزركلي: 109/ 8وتقريب املسالك: ( ينظر ترتيب املدارك 9)
 .2/25( ينظر الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب: 10)
 . 71-4/70( ينظر التكملة لكتاب الصلة: 11)
 ، وقد ذكر كثريا من تالميذه .1/187(شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية: 12)
 ،  .2/117يان علماء املذهب: (ينظر الديباج املذهب يف معرفة أع13)
 . 176( ينظر معجم أصحاب القاضي أيب علي الصديف: 14)
 .2/261(ينظر الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب: 15)
 . 2/259( ينظر نفسه: 16)
 وما 59، واإلمام املازري )نوابغ املغرب العريب(:1/187( ينظر شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية: 17)

 بعدها.
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تويف رمحه هللا بعد رحلة مليئة ابلعلم "يف الثامن عشر من شهر ربيع األول سنة ست 
وثالثني ومخسمائة يوم اإلثنني اثين الشهر املذكور ابملهدية، وعمره ثالث ومثانون سنة، ودفن 

 .(18)ابملنستري

 القاضي عياض
ُن ُموَسى بِن ِعَياِض بِن َعْمرِو بِن ُموَسى احملدث احلافظ الَقاِضي أَبُو الَفْضِل ، ِعَياُض بْ 

ْبِن ِعَياِض بِن حُمَمَِّد ْبِن ُموَسى بِن ِعَياٍض الَيْحِصيبُّ، نسبة إىل حيصب قبيلة عربية من محري، ولد 
مبدينة سبتة يف سنة ست وسبعني وأربعمائة، وأصله من العرب الذين استوطنوا األندلس ، وسكن 

   (19)مث انتقل جده إىل فاس، مث سكن سبتة.أجداده حبمة بْسطه، 
ومن مدينة سبتة اليت ولد هبا بدأت حياته العلمية فأخذ عن مشائخها، مث رحل إىل 

، لطلب العلم، وأخذ عن علماء قرطبة، ومنهم أَبو احْلَُسنْيِ بِن ِسرَاٍج َوأَبو َعْبِد اَّللَِّ بِن (20)األندلس
 مَحَْدْيِن َوأَبو اْلَقاِسِم بِن النَّخَّاِس َواْبن ُرْشٍد َواْبن َعتَّاٍب َوَغرْيِِهْم مث َرَحَل ِإىَل ُمْرِسيََّة.

أخذ القاضي عياض رواسي العلم وأصوله يف األندلس وصحب هبا القاضي أيب علّي 
الصديف، وبرع يف العلوم و أجازه القاضي احلافظ أبو علي الغساين، وذاع صيته وانتشر ذكره وشاع 

ة طويلة، فضله، "قال ابن َبْشُكوال: هو من أهل الِعْلم والتَّفنن والذَّكاء والَفْهم، استـُْقضي بَسْبتة ُمدَّ 
محَُِدت سريته فيها، مث نُِقَل عنها إىل َقَضاء َغْرانطة فلم يطول هبا، وَقِدَم علينا قـُْرطبة فأخذان 

   (21)عنه"
"َوقَاَل الَفِقْيه حُمَمَّد بن مَحَّاده السَّْبيِتُّ: جلس الَقاِضي لِلُمَناَظرَِة َوَلُه ََنٌْو ِمْن مَثَاٍن َوِعْشرِْيَن  
، تـََفقََّه َعَلى  َسَنًة، َوَويلَ  الَقَضاَء َوَلُه مَخْس َوَثالَثـُْوَن َسَنًة، َكاَن َهيِّنًا ِمْن َغرْيِ َضعٍف، َصِلْيبًا يف احَلقِّ

                                                           

 .482/ 14، وينظر سري أعالم النبالء: 4/285( وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: 18)
، واألعالم 4/67، وتذكرة احلفاظ للذهيب: 294( ينظر معجم أصحاب القاضي أيب علي الصديف: 19)

 .5/99للزركلي: 
ّول َشْيء َأَخَذ َعِن احلَاِفظ َأيب َعِليٍّ الَغسَّاينّ ( قال عنه الذهيب: " ملَْ حَيمل الَقاِضي الِعْلم يِف احلَداثَة، َوأَ 20)

 .20/213ِإَجاَزة ُُمرََّدة" سري أعالم النبالء: 
 .4/79(طبقات علماء احلديث:21)
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َتَة يف عصٍر  ، َوَصِحَب َأاَب ِإْسَحاَق بَن َجْعَفٍر الَفِقْيه، َوملَْ َيُكْن َأَحٌد ِبَسبـْ أكثر َأيب َعْبِد هللِا التَِّمْيِميِّ
 .(22)ْن تـََوالِيِفِه"توالف مِ 

 :هيوخش

للقاضي شيوخ كثر، ويف علوم خمتلفة، ومنهم قرأ عليه، ومنهم من أجازه، يقول القاضي 
يف ترجم شيوخه: " وأحيل على فهارس األشياخ على العموم يف سائر أنواع العلوم، وُأسَِّي 

، (23)ممن مل ألقه..."أشياخي الذين أخذت عنهم قراءة وساعا ومناولة وإجازة وممن كتب إيّل 
 وسأكتفي بذكر بعضهم

الفقيه القاضي أبو عبد هللا حممد بن عيسى بن حسني التميمي، من فقهاء سبتة 
 . (24)هـ(505)

الفقيه القاضي أبو عبد هللا حممد بن علي بن حممد بن عبد العزيز بن محدين التغليب من 
 .(25)هـ(508فقهاء األندلس، )

 .(26)هـ(513وي: من أهل شنرتين )خلف بن يوسف بن فرتون النح
القاضي الشهيد احلافظ أبو علي احلسني بن حممد بن فريه بن حيون الصديف املعروف 

 .(27)هـ(514أصله من سرقسطة ) اببن سكرة،
الفقيه احلاكم أبو القاسم أمحد بن حممد بن أمحد بن خملد بن عبد الرمحن بن أمحد بن  

 . (28)هـ(532بقي بن خملد، من علماء قرطبة، )

 تالميذه
 من أشهر تالميذ القاضي عياض

                                                           

 .20/214(سري أعالم النبالء: 22)
 . 25(الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض: 23)
 .27(الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض: 24)
 .46( نفسه: 25)
 .149( نفسه: 26)
 . .129( نفسه: 27)
 .97(  نفسه:28)
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أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن مضاء بن مهند بن عمري اللخمي، يكىن بـ)أيب جعفر وأيب 
 .(29)هـ(592واألخرية قليلة( ) العباس وأيب القاسم

 .(30)هـ( 576عبد الرمحن بن أمحد بن أمحد بن حممد، أبو جعفر ابن القصري اأَلزدّي، الغرانطي) 

 .(31)هـ( 567حيىي ْبن حُمَمَّد ْبن َعْبد العزيز ْبن عقال، أَبُو زكرّّي الِفْهرّي، البَـَلْنسّي. ) 

ْبن َسِعيد ْبن َعْبد الرب ْبن ُماهد، الفقيه أَبُو َعْبد اَّللَّ  حُمَمَّد ْبن َأيب الطيب َسِعيد ْبن َأمْحَد
 .(32)هـ( 586اأْلَْنَصارِّي، اإلشبيلّي، املالكّي، اْلُمْقرِئ املعروف اببن زرقون) 

ويف رحلته العلمية ترك القاضي كثريا من املصنفات، انتشرت شهرة يف املغرب واملشرق، ومن هذه 
 املصنفات:

حقوق املصطفى، والسيف املسلول على من سب أصحاب الرسول، واإلملاع يف الشفا بتعريف 
ضبط الرواية وتقييد السماع، وترتيب املدارك وتقريب املسالك، ملعرفة أعالم مذهب مالك، 
ومشارق األنوار يف تفسري غريب حديث املوطأ والبخاري ومسلم، ومشارق األنوار يف تفسري 

يف اقتفاء صحيح اآلاثر املوطأ والصحيحني يف احلديث،  غريب احلديث، و مشارق األنوار
 وغريها.

"تويف مبراكش يوم اجلمعة سابع مجادى اآلخرة، وقيل يف شهر رمضان سنة أربع وأربعني 
 .(33)ومخسمائة، رمحه هللا تعاىل، ودفن بباب إيالن داخل املدينة"

 كتاب إكمال املعلم بفوائد مسلم 
شرح من أهم شروح صحيح مسلم، وقد جاء هذا الكتاب إكماال لكتاب اإلمام املازري 
الذي يعد من أوائل الشروح على صحيح مسلم، وقبل احلديث عن اإلكمال ينبغي أن نقف عند  

                                                           

 .1/208(الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب: 29)
 .12/586( اتريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم: 30)
 .12/358(  نفسه: 31)
 .12/821(  نفسه:32)
 . 3/485( وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: 33)
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كتاب املعلم أوال، فكتاب املعلم بفوائد مسلم هو من إمالء اإلمام املازري الذي دونه تالميذه، 
الكتاب: " هذا كتاب قصد فيه إىل تعليق ما جرى يف ُمالس الفقيه اإِلمام اجلليل جاء يف مقدمة 

-أيب عبد هللا حممد بن علي املازري رضي هللا عنه حني القراءة عليه لكتاب ُمْسِلم بن احلجاج 
يف شهر رمضان املكرم  من  سنة تسع وتسعني وأربعمائة منقواًل ذلك بعضه حبكاية  -رمحه هللا
، فالكتاب كما قال تالميذه هو من اإلمالء فجاء (34)يه اإِلمام أيده هللا وأكثره مبعناه." لفظ الفق

 . (35)منقوال عنه لفظا أو معىن، مث إن تالميذه قد عرضوا عليه ما نقلوه فنظر فيه وهذبه

والقاضي عياض يذكر يف مقدمة كتابه )إكمال املعلم( عالقته بكتاب اإلمام املازري  
ذه العالقة تعكس صور ما ُعِرف عن أهل املغرب من اهتمامهم بدراسة صحيح )املعلم(، وه

فإين عند اجتماع طلبة العلم لدّي يف التفّقه يف صحيح اإلمام أيب احلسني مسلم  مسلم، فيقول: "
والوقوف على معاىن أخباره،..." وذكر أنه مل جيد كتااب خمتصا " يف -رمحه هللا  -بن احلجاج 

ل أسانيده يف كتابه الذى ألَفه على هذا الكتاب، وكتاب الصحيح لإلمام أيب الكالم على مشك
عبد هللا البخاري"، إال كتاب )تقييد املهمل( لشيخه احلافظ أيب علي احلسني اجليَّاين ، وكتاب 
املازري يف شرح معانيه املسمى بـ)املعلم(، " وكل واحد من الكتابني أجازه لنا مؤلُفه "، وبعد ذكرِه 

ئا من مزاّي الكتابني بنّي أن اإلحاطة والكمال ال تكون لعمل بشري، وقد التمس العذر ملا شي
ٌ، فإنَّ كتاَب )املعلم( مل يكن أتليفًا استجمع  اعرتى الكتابني من بعض النقص قائال: " والعذر بـَنيِّ

وكذلك )تقييد له مؤلفه، وإمنا هو تعليق ما تضبطه الطلبُة من ُمالسه، وتتلقفه وكدات األلباء، 
 .(36)املهمل( ، حال بني الشيخ فيه وبني استيفاء غرضه ما دمهه من ُمْزِمن مرضه "

وما بينه القاضي من أسباب إكماله )املعلم( من سد ما اعرتى الكتاب من عدم تفسري  
بعض األحاديث املشكلة، وما هو حمتمل املعىن فيحتاج إىل حتقيق وتقرير، أو ما كان ُممل 

ىل تفصيل، وغري ذلك، فمحقق كتاب )املعلم( الشيخ حممد الشاذيل ال يراها ختل فيحتاج إ
ابلكتاب، وال هي نقص حيتاج إىل إكمال، فيقول: " فـ)املعلم( يف احلقيقة من هذه الناحية هبر 
األنظار، واستوعب كثريا من األفكار، حىت أن ما كان له من إكماالت مثل إكمال القاضي 

 تعلق جبوانب أخرى هي اثنوية عند اإِلمام.عياض هي من نواح ت

                                                           

 . 270-269مسلم: ( املعلم بفوائد 34)
 .1/220(  ينظر شجرة النور الزكية: 35)
 .73-71/ 1(  إكمال املعلم بفوائد مسلم: 36)
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أما الناحية االجتهادية يف التشريع املبنية على االستخراج من الكنز الثمني السنة النبوية 
عني الثرّي يف االستنتاج من بيان األسوة األوىل الرسول الكرمي 

َ
فقد  - ملسو هيلع هللا ىلص -اليت هي املصدر امل

تقر إىل تكميل أساسي بل إىل ما هو من اإِلفاضة من صرف هلا اإِلمام املازري عناية ابلغة مل تف
 .(37)نبعه ذاته"

أما كتاب اإلكمال فيذكر القاضي عياض أن أتليفه هذا الكتاب جاء إجابة لطالبه، 
والقاضي مل يرد أن يُفرد كتااب يف هذا اجملال، ولكنه أراد السد واإلكمال وفاء منه لشيخه املازري، 

َقَنٍة، وقف عندها حسن وأيضا اعرتافا منه مبا احت واه )املعلم( "من فوائد مجَّة ال ُتضاهى، ونكت ُمتـْ
التأليف وتناهى"، وإمنا أراد أن يكون كتابه )إكمال املعلم( " كالتذييل لتمامه والصلة إلكمال  

 . (38)كالمه"، مث بني أنه يف )إكمال املعلم( أعاد ترتيب الكتاب على تريب مسلم

قة بكتاب إكمال املعلم، فمن هذه الكتب ما وضعه اإلمام وقامت عدة مؤلفات متعل 
هـ( وساه إكمال إكمال املعلم، " ذكر 728أبو عبد هللا حممد بن خلفة الوشتاين األيب املالكي )

فيه أنه ضمنه كتب شراحه األربعة املازري، وعياض، والقرطيب، والنووي، مع زّيدات مكملة، 
هـ(، وأساه مكمل 895 حممد بن حممد بن يوسف السنوسي )، مث اإلمام  أبو عبد هللا(39)وتنبيه"

، وإلكمال املعلم اختصار للمحدث الفقيه أبو عبد هللا حمّمد بن أمحد  (40)إكمال اإلكمال
 .(41)األنصاري، الّصّفار

  

                                                           

 . 6-1/5( املعلم بفوائد مسلم: 37)
 وما قبلها. 73/ 1( إكمال املعلم بفوائد مسلم: 38)
 .1/555(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 39)
 واحد، نشر دار الكتب العلمية. ( الكتاابن مطبوعان طبعة قدمية يف كتاب40)
 .2/322( ينظر نزهة األنظار يف عجائب التواريخ واألخبار:41)
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 دور املعجم اللغوي عند املفسرين والشراح: املبحث األول
ميثل املعجم اللغوي رصيدا ملفردات اللغة ومصدرا ملعرفة دالالت الوحدات الصوتية، فهو 
خيتص بدراسة املفردة من حيث أصوهلا واشتقاقاهتا وتصاريفها ودراستها دالليا، وأيضا تقوم بعض 

وهو املعاجم اللغوية ببيان أحوال املفردة وما اعرتاها من انتقال داليل حبسب االستعمال اللغوي، 
 ما خيدم الدرس السياقي أو التداويل.

ويكمن الدور الذي يؤديه املعجم اللغوي يف عملية التفسري يف بيان اللفظ وتعريفه وأصوله 
واشتقاقاته مع داللته االستعمالية يف النص، فهذه النصوص هي مصدر من مصادر اللغة، 

مراحل التطور الداليل لأللفاظ، فقد واستعماالهتا الداللية أوىل ابعتبارها، وهي متثل مرحلة من 
شهدت كثري من األلفاظ دالالت مل تكن معهودة يف االستعمال، ودور املعجم التفسريي هو بيان 

 أصول الداللة، مث داللتها اليت تُِعني على بيان مفهوم النص.

ويرسم لنا الشاطيب هذا الدور يف سياق عباراته اليت جاءت يف معرض كالمه عن )بياِن 
فْـَهاِم( يف املسألة األوىل، فذكر أن "َهِذِه الشَّرِيَعَة اْلُمَبارََكَة َعَربِيَّ قَ  ٌة، ْصِد الشَّارِِع يف َوْضِع الشَّرِيَعِة ِلإْلِ

اَل َمْدَخَل ِفيَها ِلأْلَْلُسِن اْلَعَجِميَِّة"، وهو يف هذه املسألة عرض فيها قضية األلفاظ األعجمية يف 
رق تعامل العرب مع األلفاظ الدخيلة واملعربة، وأن هذا األمر معروف عند القرآن الكرمي، وبني ط

 أهل اللغة، مث يقول يف نفس السياق:" فَِإن قـُْلَنا: ِإنَّ اْلُقْرآَن نـََزَل بِِلَساِن اْلَعَرِب َوِإنَُّه َعَريبٌّ َوِإنَُّه ال 
د العرب يف أَْلَفاِظَها اخْلَاصَِّة َوَأَسالِيِب َمَعانِيَها، َوأَنَـَّها ُعْجَمَة ِفيِه، فَِبَمْعىَن أَنَُّه أُْنزَِل َعَلى لسان معهو 

 َوْجٍه َواخْلَاصُّ يف ِفيَما ُفِطَرْت َعَلْيِه ِمْن ِلَساهِنَا خُتَاِطُب اِبْلَعامِّ يـُرَاُد بِِه ظَاِهرُُه، َواِبْلَعامِّ يـُرَاُد بِِه اْلَعامُّ يف 
ُر الظَّاِهِر، وَُكلُّ َذِلَك يـُْعَرُف ِمْن أَوَِّل اْلَكاَلِم َأْو َوْجٍه، َواِبْلَعامِّ يـُرَاُد بِ  ، َوالظَّاِهُر يـُرَاُد بِِه َغيـْ ِه اخْلَاصُّ

َرُف  اِبلشَّْيِء يـُعْ َوَسِطِه أَْو آِخرِِه، َوتـََتَكلُُّم اِبْلَكاَلِم يـُْنِبُئ أَوَّلُُه َعْن آِخرِِه، أَْو آِخرُُه َعْن أَوَّلِِه ، َوتـََتَكلَّمُ 
َشارَِة، َوُتَسمِّي الشَّْيَء اْلَواِحَد أبَِْسَاَء َكِثريٍَة، َواأْلَْشَياَء اْلَكِثريَةَ   اِبْسٍم َواِحٍد، اِبْلَمْعىَن َكَما يـُْعَرُف اِبإْلِ
فاإلمام  (42)."وَُكلُّ َهَذا َمْعُروٌف ِعْنَدَها اَل تـَْراَتُب يف َشْيٍء ِمْنُه ِهَي َواَل َمْن تـََعلََّق بِِعْلِم كالمها

الشاطيب رمحه هللا يتحدث عن كيفية تعامل العرب مع ما دخل على لغتهم من ألفاظ، وذلك عند 
أهل اللغة الذين يعد كالمهم من مصادرها، ففي طّيات هذا البيان يربز دور بعض املصنفات 

لكالم املعجمية اليت تقوم على حصر هذه االلفاظ وبيان أصوهلا، من ذلك كتاب املعرب من ا

                                                           

 . 138-137، وانظر أصول التفسري وقواعده: 104-101/ 2، وانظر: 103/ 2( املوافقات: 42)
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هـ(، والتعريب واملعرب، وهو حاشية ابن بري 540األعجمي على حروف املعجم، للجواليقي )تـ: 
 على كتاب اجلواليقي، وغريها.

هللا عليه  – ملسو هيلع هللا ىلص - –وقد وظف العلماء املعجم اللغوي يف شروحهم حلديث رسول هللا 
، وتنوعت صور هذا االستعمال، فقد يستعمل يف بيان داللة لفظه، مثل ما جاء يف شرح  -وسلم

لَُيَصلِّي الصُّْبَح"،  ملسو هيلع هللا ىلص، أَنَـَّها قَاَلْت: ِإْن َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ ملسو هيلع هللا ىلصحديث املوطأ، )َعْن َعاِئَشَة َزْوِج النَّيبِّ 
ُروِطِهنَّ، َما يـُْعَرْفَن ِمَن اْلَغَلِس(فـَيَـْنَصِرُف النَِّساُء ُمتَـَلفَِّعاٍت مبُِ 

، فّسر شارح احلديث لفظ (43)
، وجاء يف معامل السن "التلفع ابلثوب (44))متلفعات( ابشتمال الثوب حىت جيلل به اجلسد

، وهذا املعىن دلت عليه املعاجم اللغوية، وهو اشتمال اجلسد ابلثوب، والتلفع  (45)االشتمال به"
، وكل ما مشله الغطاء كامال يسمى تلفع، ومن ذلك تلفع األرض وتلفع أيضا تغطية الرأس

 .(46)الشجر

وقد استخدم شراح هذا احلديث املعجم يف املقابلة الداللية بني رواييت احلديث، 
َوطَِّأ )متلفعات، ومتلففات(، قال الباجي: "َوَرَوى حَيْىَي ُمتَـَلفَِّفاٍت َواَتبـََعُه َعَلى َذِلَك بـَْعُض ُرَواِة اْلمُ 

، ويف معجم (47)َواأْلَْكثـَُر َعَلى ُمتَـَلفَِّعاٍت َواْلَمْعىَن ُمتَـَقاِرٌب إالَّ أَنَّ التـََّلفَُّع ُيْستَـْعَمُل َمَع تـَْغِطَيِة الرَّْأِس"
 .(48)مقاييس اللغة: "الالم والفاء أصل صحيح يدل على تلوِّي شيِء على شيٍء"

)مبروطهّن( أتى مبفرد الكلمة )ِمرط( مث   -ارضي هللا عنه–ومثل ذلك عند تفسري قوهلا 
 . (49)نقل عن الصحاح معناها، وهي أكسية من صوف أو خز

                                                           

 . 1/35( احلديث يف موطأ مالك، كتاب الصالة، )وقت الصالة( 43)
 .1/18مالك: ( ينظر تنوير احلوالك شرح موطأ 44)
(45 )1/132 . 
 ( ينظر معجم مقاييس اللغة : )لفع(، والصحاح: )لفع(.46)
 .1/9(  املنتقى شرح املوطأ: 47)
 (  معجم مقاييس اللغة: )لفف(.48)
 ، والصحاح: )مرط( .1/18( ينظر تنوير احلوالك شرح موطأ مالك:49)
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: )َّي اْبَن اأَلْكوَِع: َمَلْكَت، فََأْسِجْح  - ملسو هيلع هللا ىلص -وكذلك عند شرحهم )فأسجع( من قوله 
ِإنَّ الَقْوَم يـُْقَرْوَن يف قـَْوِمِهْم(

ني اْلُمْهمَلة وَكسر اجْلِيم َويف  (50) قال العيين: "بَِفْتح اهْلمزَة َوُسُكون السِّ
، وهبذا (51)آِخره حاء ُمْهمَلة: من اإلسجاح، َوُهَو حسن اْلَعفو، َأي: أرفق َواَل أَتُْخذ ابلشدة، "

 .(52)املعىن ُفسرت الكلمة يف املعاجم اللغوية 

ك الراوي بني لفظني، وذلك كما ورد يف ومن صور الرتجيح بني األلفاظ يف حال ش
الذي ذكرت فيه صالة  -رضي هللا عنها –صحيح البخاري عن أساء بنت أيب بكر الصديق 

ُتُكْم بِِقطَاٍف ِمْن  – ملسو هيلع هللا ىلص -الكسوف، قال النيب  َها، جَلِئـْ )َقْد َدَنْت ِمينِّ اجلَنَُّة، َحىتَّ َلِو اْجتَـرَْأُت َعَليـْ
، َوأاََن َمَعُهْم  فَِإَذا اْمرَأٌَة ِقطَاِفَها، َوَدَنْت ِمينِّ   -َحِسْبُت أَنَُّه قَاَل  - النَّاُر َحىتَّ قـُْلُت: َأْي َربِّ

َها، َواَل أَْرَسلَ  َها َحىتَّ َماَتْت ُجوًعا، اَل َأْطَعَمتـْ َها خَتِْدُشَها ِهرٌَّة، قـُْلُت: َما َشْأُن َهِذِه  قَاُلوا: َحَبَستـْ تـْ
، وهذه بعض أراء (53)َأْو َخَشاِش اأَلْرِض( -: َحِسْبُت أَنَُّه قَاَل: ِمْن َخِشيِش قَاَل اَنِفعٌ  -أَتُْكُل 

الشراح حول هذه املسألة، فحكموا على ما جاء ابحلاء املهملة أبهنا من الوهم، وهو ما نسبه 
-، واخلطايب يرد لفظ )خشيش( وقال: "ليس بشيء، إمنا هو خشاش (54)الدماميين إىل القاضي

فهو العود الذي  -مكسورة اخلاء-وهو حشرات األرض وهوامها، فأما اخِلشاش  -خلاءمفتوحة ا
، وبعضهم صحح اللفظني استنادا إىل داللتهما املعجمية، وهو الدماميين (55)جُيعل يف أنف البعري"

يف مصابيح اجلامع، فقال: " اخِلشاش: هوامُّ األرض، وقيل: نباهُتا، وهو مثلث اخلاء املعجمة، 
، وذكر ابن األثري ضبطها إما على احلذف فتكون بسكون الياء )ُخَشْيش( (56)يش تصغريه"وُخشَ 

أو بتضعيفها )ُخَشيَّش(، ويوافق القاضي يف وهم من قال ابحلاء املهملة، وذلك أن معناها ّيبس 
 .  (57)النبات 

                                                           

 .748 (:3041(  احلديث يف صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري رقم )50)
 .286/ 14( عمدة القارئ شرح صحيح البخاري: 51)
 ( ينظر معجم مقاييس اللغة: )سجح(، والصحاح: )سجح(.52)
 . 184(: 745( صحيح البخاري، ابب اآلدان، حديث رقم)53)
 .2/345( ينظر مصابيح اجلامع:  54)
 .489( أعالم احلديث يف شرح صحيح البخاري: 55)
 . 2/345( مصابيح اجلامع:  56)
 .2/33( ينظر النهاية يف غريب احلديث واألثر: 57)
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ومثل هذا ما جاء يف كتاب كشف املشكل من حديث الصحيحني يف احلكم على بعض 
ت ابلتصحيف، وكان بيان هذا احلكم بعد تناول الرواّيت من اجلانب املعجمي، فاحلديث الرواّي

: ) فإن القوم يـُْقَرون يف قومهم(، مث قال: " َوقد صحف َهَذا مجَاَعة فـََقاَل  - ملسو هيلع هللا ىلص -ورد بقوله 
اء َواللَّ 

َ
نب. َوقَاَل آَخُروَن: يغرون بَعضهم: يقروَن بَِفْتح اْلَياء َوضم الرَّاء، َوَفسرُه أِبَنَـُّهم جيمُعوَن امل

 .(58)ابلغني اْلُمْعَجَمة، َوَهَذا َتْصِحيف ممَّن اَل يعرف احَلِديث"

وابن اجلوزي قد أشار إىل أن التصحيف وقع على لفظ )يـُْقرون(، وهذا الفعل من أقرى، 
، والتصحيف وقع يف ضبط احلرف األول ابلفتح، وهو على هذا الضبط (59)أي: طلب القرى

، وذكر ابن بطال الروايتني )بضم الياء وفتحها(، (60)داللة اجلمع كما أشارت إليه املعاجم  حيمل
وتوافق مع ابن اجلوزي يف معىن رواية الضم، أما رواية الفتح فقال عنها: "ومن روى )يقرون( جعل 

 .(61)القرى هلم أهنم يضيفون األضياف"

 وأيضا قد وّظف صاحب مبتكرات الآللئ والدرر بعض الدالالت املعجمية يف احملاكمات 
 اليت عقدها بني اإلمام ابن حجر واإلمام العيين، وقد وقفت على شاهد من هذا، وهو يف 
احملاكمة )اخلامسة عشر بعد املائتني( اليت ذكر فيها اعرتاض العيين على ابن حجر عند تفسريه قوَل 

َقِلَب يب  -رضي هللا عنه  –رة أيب هري : )َوِإْن ُكْنُت أَلَْستَـْقرُِئ الرَُّجَل اآليََة، ِهَي َمِعي، َكْي يـَنـْ
: "قـَْولُُه: أَلَْستَـْقرِي الرَُّجَل، َأْي: َأْطُلُب ِمْنُه اْلِقَرى فـََيُظنُّ –رمحه هللا–، قال ابن حجر(62)فـَُيْطِعَميِن(

ليس على داللة الكلمة، وإمنا كان  –رمحه هللا –، ووجه اعرتاض العيين (63)َة"َأيّنِ َأْطُلُب ِمْنُه اْلِقرَاءَ 
على محل الكلمة على هذه الداللة، ويرى أهنا ال تتوافق مع معىن النص، يقول العيين ردا على ابن 

 .(64)حجر: "قلت: َهَذا الَِّذي قَاَله غري َصِحيح، َويْظهر َفَساده..."
                                                           

 . 2/301( كشف املشكل من حديث الصحيحني: 58)
 ( ينظر هتذيب اللغة: ابب القاف والراء، ولسان العرب: )قرا( .59)
 ( ينظر معجم مقاييس اللغة: )قرى( .60)
 . 199-198/ 5( شرح صحيح البخاري البن بطال: 61)
 .914( : 3708، رقم) -صلى هللا عليه وسلم  -( صحيح البخاري، كتاب فضائل أصحاب النيب 62)
 .7/89( فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 63)
 .16/220(عمدة القاري شرح صحيح البخاري: 64)
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يقضي يف حماكمته هذه أبن هذه الكلمة   –رمحه هللا –والشيخ عبد الرمحن البوصريي
َ)َأْستَـْقرِي( حتمل داللتني، وهي من املشرتك اللفظي، "وإمنا اختار كل واحد منهما واحدا من 

 .  (65)املعنيني"

وأوىل علماء التفسري اجلانب اللغوي اهتماما كبريا فكانت بعض كتب التفسري ذات طابع 
التفسري، ومن هذه الكتب تفسري البحر احمليط آليب حيان  لغوي، وعدوا ذلك من منهاج

هـ(، أما من اهتم بتفسري 880هـ(، واللباب يف علوم الكتاب، البن عادل)745األندلسي )
 األلفاظ وتفسري الغريب فهم كثٌر، وهذه بعض املؤلفات :

 هـ(. 401الغريبني يف القرآن واحلديث، أليب عبيد أمحد بن حممد اهلروي )

 هـ(.502ردات يف غريب القرآن، أبو القاسم احلسني بن حممد، الراغب األصفهاىن )املف

عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، أبو العباس، شهاب الدين، أمحد بن يوسف بن 
 هـ( 756عبد الدائم املعروف ابلسمني احلليب )

أبو العباس،  التبيان يف تفسري غريب القرآن، أمحد بن حممد بن عماد الدين بن علي،
 هـ( .815شهاب الدين، ابن اهلائم )

تذكرة األريب يف تفسري الغريب )غريب القرآن الكرمي(، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن 
 هـ(.597بن علي بن حممد اجلوزي )

وبعض هذه املصنفات رتب على ترتيب سور القرآن الكرمي، وبعضها صنف على ترتيب  
 ج ميثل دراسة الداللة املعجمية أللفاظ القرآن الكرمي.حروف املعجم، وهذا املنه

 :الداللة املعجمية
 لكي نقف على مفهوم الداللة املعجمية فإننا سنبني إبجياز مفهوم الداللة، مث مفهوم املعجم.

 مفهوم الداللة

يدور مفهوم الداللة عند علماء العرب حول املعىن، فبنْي مفهوم الداللة ومفهوم املعىن 
، وجاز (66)تداخٌل حىت اتفق إطالقهما يف كثري من األحيان على أهنما مصطلٌح ذو مفهوم واحد

                                                           

 .346-345( ينظر مبتكرات الآللئ والدرر يف احملاكمة بني العيين وابن حجر: 65)
 .  -73وي الداليل عند علماء العرب املتقدمني: ( ينظر التفكري اللغ66)
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أن حيل أحدمها حمل اآلخر، فلذلك تقاربت تعريفات الداللة عندهم، ويقول أمحد خمتار عمر يف 
لفرع تعريف الداللة: " يعرفه بعضهم أبنه )دراسة املعىن( أو )العلم الذي يدرس املعىن( أو )ذ لك ا

من علم اللغة الذي يتناول نظرية املعىن(، أو )ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها يف 
 .(67)الرمز حىت يكون قادراً على محل املعىن("

بني الصورة الذهنية واخلارج، وإىل هذا  (68)وارتباط الداللة مبفهوم املعىن ارتباط تطابقي
أن املعاين هي تلك الصورة الذهنية احلاصلة من معرفة  الرتابط أشار حازم القرطاجين، إذ يرى

الناس ابألشياء، ويعرب عن هذه الصورة ابأللفاظ املتعارف عليها، فيصري " للمعىن وجود آخر من 
 .(69)جهة داللة األلفاظ "

، (70)وقال اجلرجاين: "الداللة: هي كون الشيء حبالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر"
فهو يبني مفهوم الداللة ابملعىن العام، وهو يشري هبذا إىل عالقة الدال ابملدلول، هذه العالقة كانت 
مدار اهتمام كبري عند علماء األصول واللغويني، فكانت من أهم القضاّي يف دراسة املعىن، ويظهر 

يل بنظرته املتنوعة ذلك يف سعة التفكري والتحليل الذي متيز به األصوليون، فأنتج تفكريهم الدال
 . (71)والشمولية للنص عدة تقسيمات للداللة 

ومن اجلانب اللغوي ميكن أن ننظر إىل الداللة من ثالثة جوانب أساسية، اجلانب 
الوظيفي وتؤديه الكلمة من خالل الصيغة ومن خالل وجودها يف نظام َنوي، ويف نظام سياقي أو 

ليل تركيب املقال وال مبعىن حتليل كلماته املفردة، وإمنا مقامي، " وهو املعىن الذي ال يكتفي بتح
 .(72)يراه فوق ذلك يف ضوء املقال"

 

                                                           

 .11(  علم الداللة، أمحد خمتار عمر: 67)
 التضمني(. -االلتزام –( املراد ابلتطابق املعىن اللغوي، وال يراد به قسم من أقسام الداللة )املطابقة 68)
 . 2/18( منهاج البلغاء وسراج األدابء: 69)
 .91( معجم التعريفات: 70)
 .82-81علم الداللة بني النظرية والتطبيق: ( ينظر 71)
 .39(اللغة العربية مبناها ومعناها: 72)
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 املعجم 
لفظ املعجم من أصل الكلمة )عجم(، وهذه املادة حتمل عدة دالالت ذكرها صاحب 

ا سّيت ، (73)الصحاح ومن دالالهتا أهنا تدل على اإلهبام وعدم الوضوح، جاء يف الصحاح: "وإمنَّ
ا ال تتكلَّم. فكلُّ من ال يقدر على الكالم أصاًل فهو أعجم ومستعجم، واالعجم  َعْجماَء ألهنَّ

، وذكر ابن فارس قول اخلليل: " (74)أيضا: الذي ال يُفصح وال يُبني كالَمه، وإن كاَن من العرب"
َجِميٌَّة. وَِكَتاٌب ُمَعجٌَّم، َوتـَْعِجيُمُه: تـَْنِقيطُُه  ُحُروُف اْلُمْعَجِم خُمَفٌَّف، ِهَي احْلُُروُف اْلُمَقطََّعُة، أِلَنَـَّها أَعْ 

، ومنه أعجمت احلرف وأعجمت الكتاب أي: أزلت إهبامه (75)َكْي َتْسَتِبنَي ُعْجَمُتُه َوَيِضَح"
، ولعل من هذا املعىن أطلق لفظ املعجم على كتاب املعجم، إذ هو جيمع بني دفَـّتَـْيه (76)ابلنقط 

ا ابلشرح، قال ابن جين: " مث إهنم قالوا: أعجمت الكتاب إذا بينته األلفاظ ليزيل غموضه
 . (77)وأوضحته. فهو إًذا لسلب معىن االستبهام ال إثباته "

أما عن املعجم ابملعىن االصطالحي فيقول أمحد عبد الغفار عطار:" وال نعلم ابلدقة مىت 
استعمل الكلمة رجال احلديث، أطلق املعجم على هذا االستعمال، ولكن الذي نعلمه أن أول من 

، واملعجم هو " كتاب يضم أكرب عدد من مفردات اللغة، (78)وأول ما عرف كان يف القرن الثالث"
مقرونة بشرحها وتفسري معانيها، على أن تكون املواد مرتبة ترتيبا خاصا، إّما على حروف اهلجاء 

فردات اللَُّغة ُمَرّتب على ُحُروف املعجم ، ويف املعجم الوسيط: " )املعجم( ديَوان مل(79)أو املوضوع"
وجتتمع يف املعجم اللغوي أمور منها،  (80))ج( معجمات ومعاجم وحروف املعجم ُحُروف اهلجاء"

أنه جيمع مفردات اللغة مرتبة مبنهجية واحدة، وشرحها وتفسريها وبيان داللتها وأصوهلا، وال يطلق 
األمور، يقول أمحد عطّار: "فإذا مجعنا كل ألفاظ  مصطلح املعجم اللغوي إذا مل جتتمع فيه هذه

اللغة يف كتاب ومل ُنْصِحْبها فإنه ال يسمى معجما، وكذلك ال يسمى معجما إذا وضعنا فيه  
                                                           

 (  ينظر الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية: )عجم(.73)
 (  ينظر الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية: )عجم(.74)
 (  معجم مقاييس اللغة: )عجم(.75)
 )عجم(.، واتج العروس: 40=1/39( ينظر سر صناعة اإلعراب: 76)
 .3/78(  اخلصائص: 77)
 . 38( مقدمة الصحاح: 78)
 (  نفسه.79)
 (  )عجم(.80)
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، والدكتور عبد (81)كلمات معدودة مشروحة، بل ال بدا أن يكون املعجم كما عرفناه ووصفناه"
األول: وحدات   مرجع يشتمل على ضروب ثالثةالقادر عبد اجلليل يعرف املعجم على أنه " 

الثالث: الشرح الداليل" "وعلى هذه املرتكزات  -الثاين: النظام التبوييب  -اللغة مفردة أو مركبة  
، وهذه الضوابط (82)الثالثة يقوم املعجم بشكله العام، من حيث كونُه وعاًء حيفظ منت اللغة"

 ختص املعجم العام أو املعجم اللغوي.

ني د. متام حسان الدور الوظيفي للمعجم، فاملعجم ليس من وظيفته رسم معىن ويب
الرتاكيب، لعدم ارتباطه بـ"شبكة من العالقات العضوية والقيم اخلالفية"، وهو يتكون من قائمة من 
الكلمات " اليت تسّمي جتارب اجملتمع أو تصفها أو تشري إليها "، وهذه التجارب هي الوظيفة 

للمفردة، اليت قد تكسبها التجربة دالالت أخرى غري املعىن األصلي، ولكن إذا  االستعمالية
انتظمت داخل الرتكيب حتددت داللتها، "ألن الكالم وهو ُملى السياق ال بُدَّ أن حيمل من 
 القرائن املقالية )اللفظية( واملقامية )احلالية( ما يعنيِّ معىًن واحًدا لكل كلمة، فاملعىن بدون املقام،

متعدد وحمتمل؛ ألن املقام هو كربى القرائن، وال يتعنّي املعىن إاّل  سواء أكان وظيفيًّا أم معجميًّا،
، ويف الواقع أن النظرة املعجمية احلديثة تغريت عما كانت عليه عند املعجميني (83)ابلقرينة"

من مسائل َنوية  األوائل، فالنظرة احلديثة مل ترتِض مبا أودعه األوائل يف مصنفاهتم املعجمية
وصرفية، "فليس من مهمة املعجم احلديث أن يبني كيف نشتق اسم الفاعل من فعل من أفعال 
اللغة، وال اجلمع لكل اسم من أساء اللغة، ولكن املعجم قد يعرض لشيء من هذا حني تكون 

 .(84)الصيغة الشائعة غري جارية على النظام املألوف السم الفعل أو اجلمع"

الفكر املعجمي عند علماء العربية شهد منذ البداية تنوعا يف التصانيف، فقد ويبدو أن 
هـ( بشكل يتوافق مع أسس تكوين املعجم اللغوي، و 170ظهر كتاب العني )اخلليل بن أمحد 

ظهر يف مرحلة الرسائل املعجمية اليت هي عبارة جتميع األلفاظ املتعلقة مبوضوع واحد، ومن هذه 

                                                           

 . 38( مقدمة الصحاح: 81)
 . 33(املدارس املعجمية دراسة يف البنية الرتكيبية: 82)
 . 39( اللغة العربية مبناها ومعناها: 83)
 . 50( داللة األلفاظ، إبراهيم انيس:84)
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طر أليب زيد األنصاري، وله أيضا كتاب اللبأ واللنب، وكتاب الصفات للنظر بن املؤلفات كتاب امل
، ويتحدث أمحد عطار عن إبداعية التفكري اللغوي عند علماء املسلمني يف تصيف (85)مشيل

إال أهنم انلوا شرف االكتمال  –وإن كانوا مسبوقني يف ظهور املعاجم  –املعاجم فبني أهنم 
ن املقطوع به أهنم أول من وضعوا معجمات كاملة مستوعبة، وأول من والنضوج، فقال: "فإن م

 . (86)وضعوا معجمات من أصحاب اللغات احلية، ..."

والدور الذي يؤديه املعجم اللغوي هو دراسة اللفظ وبيان داللته، أي معناه األساسي، وهو      
،  (87)ما يعرف ابلداللة املعجمية أو الداللة األساسية، ويطلق عليها بعضهم الداللة االجتماعية 
عن  واهتمام العلماء ابلداللة املعجمية كان مرتبطا بتفسري نصوص القرآن الكرمي، وهذا ما عرف

ابن عباس، فهو يهتم ببيان معين ألفاظ القرآن ضمن تفسريه، وخاصة ما عرف عندهم ابلغريب، 
يقول إبراهيم بن مراد: "فقد كانت هلذا الصحايب يف ُمال التفسري القرآين اجتهادات لغوية كثرية 

ريه ))أول قد جعلت بعض احملدثني يعتربه ))رائد الدراسات اللغوية للنصوص العربية(( ويعترب تفس
، وصنفت يف هذا اجملال أحباثهم اللغوية ومجعت (88)دراسة يف علم املفردات عند املسلمني(( "

 على شكل رسائل. 

واملعجم هو اجملال املختص ابلدراسة الداللية للكلمة على عدة مستوّيت، يقول د. 
للكلمات هدفا إبراهيم أنيس: "ولكن املعاجم قدميها وحديثها تتخذ من الداللة االجتماعية 

والداللة املعجمية هي تلك املعاين اليت جيمعها املعجم  (89)أساسيا، وتكاد توجه إليه كل عنايتها"
للكلمة، سواء أكان معىن أصليا أم معىن ُمازّي، وكذلك املعىن املتغري يف االستعمال، ويقول د. 

تعددة اليت يوردها املعجم لأللفاظ أمحد الكراعني: "الداللة املعجمية: هي تلك الداللة أو املعاين امل
 . (90)املفردة املرتبة ترتيبا معينا يف لغة واحدة أو أكثر"

 

                                                           

 . 14اللفاظ: ( ينظر مقدمة  حمقق كتاب متخري 85)
 . 49( مقدمة الصحاح: 86)
 .48( ينظر داللة األلفاظ، إبراهيم أنيس: 87)
 .19( املعجم العلمي العريب املختص حىت منتصف القرن احلادي عشر اهلجري: 88)
 . 51( داللة األلفاظ، إبراهيم أنيس: 89)
 .103( علم الداللة بني النظرية والتطبيق: 90)
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 توظيف الداللة املعجمية يف كتاب إكمال املعلم: املبحث الثاين
كتابه بعد مقدمته بكتاب اإلميان، وقد مجع فيه ستة   -رمحه هللا–بدأ اإلمام مسلم 

وتسعني اباب، وأول ابب فيه )ابب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان ووجوب اإلميان إبثبات قَدر 
، (91)هللا سبحانه وتعاىل وبيان الدليل على التربّئ ممن ال يؤمن ابلقدر، وإغالظ القول يف حقه(

اب إكمال املعلم جيمع بني شرحني الثاين منهما إكمال لألول فرأيت أن ال أمهل شرح اإلمام وكت
املازري ألنه األصل، وعند تتبعي لبعض النماذج من طرق توظيفهم للداللة املعجمية يف شرح 
نصوص احلديث وجدت أهنما يسريان مبنهج واحد يف الغالب، وكان هذا املنهج يقوم على تتبع 

هبذا  -رمحهما هللا–الغريبة أو اليت حيتاج إىل بياهنا معىن النص، ويظهر اهتمام الشيخني  األلفاظ
اجلانب التفسريي يف كثرة النقل عن أصحاب املصنفات اللغوية، )الكسائي وأبو عبيدة واهلروي 
ا واخلطايب وابن دريد، وغريهم(، وكما وظفوا داللة اللفظ املعجمية لتيسري فهم النص، فقد وظفو 

دالالت أخر بغية اإليضاح ودعما للتفسري، فمن هذه الدالالت الداللة الصرفية اليت تظهر يف 
: )األمر -ملسو هيلع هللا ىلص-بيان اشتقاقات اللفظ وتصريفاته، وكذلك مفرده ومجعه، كما جاء يف تفسري قوله

 ، وغريها.(94)، وعند تفسريه معىن اخليالء (93)، و)أفلح إن صدق((92)أُُنٌف(

 :اللغوية اليت وظفها يف بيان الداللة املعجمية املصادر
ما احتوته املعاجم من دالالت األلفاظ قد استقتها من كالم عريب فصيح، وهو القرآن  إن

الكرمي واحلديث وكالم العرب من شعر ونثر: أقوال وأمثال، وقد دّونوا ما سعوه ونقلوه يف كتبهم، 
فكان على من جاء بعدهم من مفسرين أن أيخذوا منهم، واإلمام املازري والقاضي سلكا مسلك 

يف هذا، فكانوا يوردون مع تفسريهم للفظ املصدر اللغوي للداللة، وهذه بعض الشواهد  غريهم
 على ذلك

                                                           

 يف كتاب إكمال املعلم. ( هذا على التبويب الوارد91)
 .1/198( إكمال املعلم بفوائد مسلم: 92)
 . 1/221( إكمال املعلم بفوائد مسلم: 93)
 . 295/ 1(إكمال املعلم بفوائد مسلم: 94)
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ــــ القرآن الكرمي، كثريا ما يورد الشارح عقب تفسريه اللفظ آية من كتاب هللا، فمن ذلك تفسريه 
، (95)َعَلى هللِا( الَّ حِبَقِّها، َوِحَسابـُُهمْ )فَِإَذا فـََعُلوا ذِلَك َعَصُموا ِمىنِّ ِدَماءُهْم وأَْمَواهَلُْم إِ  – ملسو هيلع هللا ىلص -قوله 

 نت متزت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ُّ  عصموا مبعىن منعوا، وأورد قوله تعاىل

 ىك مك لك اك يق ىقيف ىف  يث ىث نثمث زث رث يت ىت

َّ مل يك
 مثهت مت خت حت جت هب مب ٹ ٹ ُّ   و،  (96)

 خض  حض جض مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج
)وَمْن َدَعا َرُجاًل اِبْلُكْفِر،  – ملسو هيلع هللا ىلص -، ومنه أيضا ما جاء يف تفسري قوله (97)  َّ حط مض

أَْو قاَل: َعُدّو هللِا، َولَْيَس َكَذِلَك ِإال َحاَر َعَلْيِه(، قال: )حار( مبعىن رجع، واحلَْور : الرجوع، 

 .(98)  َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ُّ واستشهد على ذلك بقوله تعاىل:

وذلك  -ملسو هيلع هللا ىلص-ث النيب ـــــ احلديث، قد يستشهد الشارح على املعىن الداليل للكلمة حبدي
قد يكون حبديث غري احلديث املراد شرحه، كما جاء يف تفسري قول أيب هريرة: )فَاْحتَـَفْزُت َكَما 

، فسره بـــ" تضاممُت وتداخلُت" ، واستشهد بــاحلديث )إذا صلت املرأة (99)حَيَْتِفُز الثَـّْعَلُب(
 فلتحتفز(.

وقد يفسر الكلمة ويستشهد على املعىن املعجمي بلفظ آخر من رواية أخرى، مثل ما 
 .(100): )اشربوا يف آنية األدم اليت ُيالث على أفواهها( – ملسو هيلع هللا ىلص -وقع يف قوله 

وقد يفسرها أبقوال الصحابة، ومنه تفسريه لكلمة اخليالء فقال: " اخليالء التكرب يف كل 
 . (101) وخول عليك. قال اهلروي: أي ال نتكرب"شيء، ومنه قول طلحة لعمر: إان ال

                                                           

 .1/246( إكمال املعلم بفوائد مسلم: 95)
 . 67( املائدة : 96)
 . 43( هود: 97)
 .14( االنشقاق: 98)
 .1/262(إكمال املعلم بفوائد مسلم: 99)
 .234/ 1( إكمال املعلم بفوائد مسلم: 100)
 .295/ 1(إكمال املعلم بفوائد مسلم: 101)
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أقوال العرب، أما أقوال العرب فقد تنوعت يف كتاب اإلكمال بني الشعر وما  -
 تناقله العرب من كالمهم وأساليبهم، وهذه بعض الشواهد 

، عند تفسريه العقال (102))لو منعوين عقاال( -رضي هللا عنه-قول أيب بكر الصديق 
بصدقة العام ذكر لذلك ما تستعمله العرب من كالمهم وهو: )ُأخذ منه ِعقال هذا العام(، إذا 

 :أخذ صدقته، وأورد شاهدا على ذلك 

 سعى عقااًل فلم يرتك لنا سَبداً ... فكيف لو قد سعى عمرو ِعقالني
، بعد أن بني املراد من النصيحة، ذكر قول (103): )الدِّيُن النَِّصيَحُة(- ملسو هيلع هللا ىلص -وعند تفسري قوله 

 اخلطايب: " ...، ومعناها يف اللغة: اإلخالص، من قوهلم: نصحت العسل إذا صفيته". 

: ) الكرب َبَطُر احلق وَغْمط الناس(  قال: "ومعىن ) َبطر احلق (: إبطاله،  - ملسو هيلع هللا ىلص -وقوله 
 .(104)"مأخوذ من قول العرب: ذهب دمه َبْطراً وَبَطراً، أي: ابطالً 

 مناذج من استخدام الداللة املعجمة يف كتاب إكمال املعلم
ابتدأ الباب األول من كتاب اإلميان مبا رواه حيىي بن يعمر: )َكاَن أَوَّل َمْن قَاَل يف اْلَقَدِر 

يُّ َحاجَّنْيِ أَْو ُمْعَتِمَرْيِن، فـَُقْلَنا: َلْو اِبْلَبْصرَِة َمْعَبٌد اجْلَُهيِنُّ، فَاْنطََلْقُت َأاَن َومُحَْيُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحِن احلِْْمريَِ 
َفَسألَناُه َعمَّا يـَُقوُل هُؤاَلء يف اْلَقَدِر، فـَُوفَِّق لََنا َعْبُد هللِا ْبُن  ملسو هيلع هللا ىلصَلِقيَنا َأَحًدا ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل هللِا 

اِحيب، َأَحُداَن َعْن مَيِيِنِه، َواآلَخُر َعْن مِشَالِِه، ُعَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب َداِخاًل اْلَمْسِجَد، فَاْكتَـنَـْفُتُه َأاَن َوصَ 
ْقَرووَن َفظَنَـْنُت َأنَّ َصاِحيب َسَيِكُل اْلَكاَلَم ِإىلَّ، فُقْلُت: َأاَب َعْبِد الرَّمْحَِن، ِإنَُّه َقْد َظَهَر ِقبَلَنا اَنٌس يَـ 

َوَأهنُْم يـَْزُعُموَن َأْن اَل َقَدَر، َوَأنَّ اأَلْمَر أُُنٌف، قَاَل: فَِإَذا اْلُقْرآَن ويـَتَـَقفَُّروَن اْلِعْلَم. َوذََكر من َشأهِنِْم، 
، والَِّذى حَيِْلُف بِه َعْبُد هللِا ْبنُ  ُهْم، َوأَنَـُّهْم بـَُرآُء ِمىنِّ ُعَمَر، َلْو َأنَّ  َلِقيَت أُولِئَك فََأْخربُْهْم: َأىنِّ بَرِىٌء ِمنـْ

 ا فَأَنـَْفَقُه، َما قَِبَل هللاُ ِمْنُه َحىتَّ يـُُؤِمَن اَبْلَقَدِر،...(.أَلَحِدِهْم ِمْثَل ُأُحٍد َذَهبً 

                                                           

 .1/244(إكمال املعلم بفوائد مسلم: 102)
 .306/ 1إكمال املعلم بفوائد مسلم: ( 103)
 .361/ 1إكمال املعلم بفوائد مسلم: (104)
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وكان أول الشرح هو بيان مدلول هذه الكلم، وبيان  (105)(ويتقفرون العلمجاء يف نص احلديث )
ما ورد من رواّيت أخر، وكلمة )يتقفرون( مبعىن يتتبعون، وأستأنس لذلك مبا نقله عن أيب عبيدة 

، وأكمل القاضي بيان ذلك بذكر بقية رواّيت الكلمة )يتقفرون ويتفقرون وابن السكيت
ويتَقفَّْون(، وصحََّح كلَّ ذلك، وقال أبهنا متقاربة املعىن، والتقارب يف املعىن هنا هو تقارب سياقي، 
فسياق الكالم يقبل كل الكلمات، أما التقرب املعجمي فواقع بني لفظي )يتقفرون ويتَقفَّْون(، وقد 

َ القاضي ذلك مبا نقله عن اهلروي واخلطايب وابن دريد، وهو تتبع األثر، جاء يف هتذيب اللغة: ب نيَّ
" َويـَُقال: قـََفر أثرَه يَقِفر قـَْفراً، وتقّفره تقفُّراً، واقتَـَفره اقتفاراً: ِإذا تتبـََّعُه"

، ويف معىن )يتقفون( (106)
مصدُر قوِلك: قـََفا يـَْقُفو قـَْفواً، َوُهَو َأن يتَّبع َشْيئا  قال يف التهذيب: " قفا: قَاَل اللَّْيث: الَقْفُو:

"(107) . 

غامضه ويبحثون عن أسراره،  أما الرواية الثالثة )يتفقرون( ففسرها القاضي أبهنم "خيروجن
يف شعر امرئ  –رضي هللا عنه –ويفتحون مغلقه"، واستدل على ذلك بقول عمر بن اخلطاب 

القيس: )افتقر عن مَعان ُعْوٍر أَصحَّ َبَصٍر(، وقال القاضي يف مشارق األنوار عن هذه الرواية: " 
تكلم َعَلْيِه َوُهَو ِعْنِدي أصح الّرَِواَّيت وأليقها اِبْلَمْعىَن َوأما بِتَـْقِدمي اْلَفاء يف الّرَِوايَة األوىل فَلم أر من 

مغلقه َكَما قَاَل  َواْلمرَاد َأي َأهنم يْطلُبوَن غامضه ويستخرجون خبيئه ويبحثون َعن أسراره ويفتحون
 . (108)عمر يف اْمرِئ اْلَقْيس"

ْبَداِل، يـَُقوُلوَن: اقْـتَـَفْرُت وقال ابن فارس: " َوممَّا َشذَّ َعْن َهَذا اأْلَْصِل، َوُهَو  ِمْن اَبِب اإْلِ
ُتُه، َوتـََفقََّر ِمثْـُلُه. قَاَل َصْخٌر:   فَِإيّنِ َعْن تـََفقُّرُِكْم َمِكيُث"  اأْلَثـََر َواقْـتَـَفيـْ

، ويف اتج العروس: " (109)
َجاز: قـََفَر األثـََر، واقْـتَـَفرَه، وتـََقفَّرَه: اقْـتَـَفاُه وتَِبَعُه، َهكَ 

، (110)َذا يف النَُّسخ، والصَّواُب: تـَتَـبـََّعه"َومن امل
واختالف الصيغة بني الكلمتني )يتقفرون ويتَقفَّْون( إما أن حيمل على اإلبدال كما أشار إىل ذلك 
ابن فارس، وقد يكون هذا من ابب اختالف اللهجات كما يف )اضمحل وامضحل( قال 

: امضحل الشيء، بتقدمي امليم، حكاه اجلوهري: "واضمحل الشيء، أي ذهب. ويف لغة الكالبيني
                                                           

 . 1/196( إكمال املعلم بفوائد مسلم: 105)
 ( )قفر( .106)
 ( )قفا(.107)
(108  )2 /163. 
 ( معجم مقاييس اللغة: )قفر( .109)
 (  )قفر(.110)
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، وقد وضع ابن جين وغريه من علماء العربية معيارا للحكم على الكلمة ابلقلب، (111)أبو زيد"
 .(112)وهو إذا كان لكل كلمة تصاريفها فليست من ابب القلب

مي فتناوهلا أن يبنّي مدلول الكلمة املعج -رمحه هللا–أراد اإلمام املازري   (113)قوله: )األمر أُُنٌف(
بشيء من اشتقاقاهتا ذكرا يف ذلك قول اهلروي: "قال اهلروي: أي يستأنف استئنافًا من غري أن 

، (114)يسبق به سابق قضاء وتقدير"، وأنف الشيء أوله، كما نصت على ذلك املعاجم اللغوية
غوية يف وبنّي أن مدار هذه املادة اللغوية تصب يف معاٍن واحدة، وقد وظَّف بعض الشواهد الل

 جس مخ جخ مح  جح مج حج مث  ُّ ىل: ااالستدالل على هذا املعاين، منها قوله تع
 مغ جغ مع جع مظ حط مض  خضحض جض مص خص حص مس خس حس
، واحلديث: )أنزلت علىَّ سورة آنفاً(، وقول العرب: )وضعها يف أُنٍف من (115)  َّ حف جف

 الكالء( وقول امرئ القيس:

 ُُمَر   قد غدا حيملين يف أنفه ... الحق الصُّْقَلني حمبوك
، فسر )رِعاء الَبهم( بـ)رعاء  (116): )إذا تطاَول رِعاُء الَبهم يف البنيان(- ملسو هيلع هللا ىلص -قوله  

الشاة(، وقال: "ألن الَبهم ولد الضأن واملعز، وقد خيتص ابملعز"، وداللة الكلمة كما أشارت إليها 
املعاجم على عدم الوضوح واإلغالق، وكل ما كان له لون واحد ال يشوبه شيء، وتتبع القاضي 

يح البخاري من خطأ يف ضبط كلمة دالالت الكلمة املعجمية وبنّي ما وقع فيه بعض رواة صح
)البهم(  من: )إذا تطاول رِعاء األبل الُبهم( فجعلوا على الباء فتحا، والكلمة ابلفتح يراد هبا صغار 

 .(117)الضأن واملعز، أما الُبهم ابلضم فهم الرعاة 

                                                           

 ( الصحاح: )ضحل( .111)
 . 2/72( ينظر اخلصائص: 112)
 .1/198( إكمال املعلم بفوائد مسلم: 113)
 ( انظر معىن الكلمة واشتقاقاهتا يف معجم مقاييس اللغة )أنف(، والصحاح )أنف(.114)
 .16(  سورة حممد؛ 115)
 . 1/209مسلم: ( إكمال املعلم بفوائد 116)
 ( ينظر لسان العرب: )هبم(.117)
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املؤذن: )حّي  ، يفسر القاضي الفالح ابلبقاء، مستأنسا بقول(118): )أفلح إن صدق(ملسو هيلع هللا ىلصقوله  
 على الفالح(، والفالح يف النداء للصالة "العمل املؤدي إىل اجلنة والبقاء فيها"، وفسره ابلفوز

  َّ يل ىل مل خل  ُّ : ونسبه للهروي، ومنه

، ويورد يف شرحه بعض اشتقاقات (119)
)هل حليِّ انل قومي من  الكلمة، وهي )فـََلح( أي: بقاء، ويستشهد على ذلك بقول األعشى:

 .  (120)فـََلٍح(، وبقول العرب ملن أصاب خريا: مفلح، وهبذا املعىن جاء تفسري املعاجم للكلمة 

ويف شرح هذا احلديث وقع تفسري لكلمتني، وقد اكتفى بذكر املعىن املعجمي فقط، وهي 
 . (122)عده يف اهلواء ، والثانية )دوي صوته( فسرها بب(121))اثئر الرأس( وقد فسرها بقائمة منتفشة 

وشرائع الدين والدعاء  ملسو هيلع هللا ىلصابب األمر ابإلميان ابهلل تعاىل ورسوله واألحاديث املبوبة بـ)
تضّمنت الفاظا فسرها الشارح تفسريا   (123)(إليه، والسؤال عنه، وحفظه، وتبليغه من مل يبلغه

جاءت يف أكثر من  معجميا، مث بنّي املقصود منها يف سياق احلديث الواردة فيه، وهذه االلفاظ
 رواية، وهي:
، وجاءت الكلمة يف سياق (124)(، فسرها الشارح ابلقرع، وهذا تفسريها املعجميالدابء)

النهي، وقد بنّي الشارح أن املراد من النهي هو أن يُنتبذ فيها وخُيّمر، يقول د. الشني: " )الدابء( 
وعاء، ففي الكالم حمذوف، واإلضافة بضم الدال املشددة وهو القرع اليابس، واملنهي عنه اختاذه 
 .(125)مبعىن "من" والتقدير: أهناكم عن النقع يف وعاء من الدابء"

وقد اختلف أهل اللغة يف أصل الدابء، فمنهم من قال أبن من )دبب(، ومنهم من 
، وذكر يف الفائق (126)جعلها من املعتل، ويف أساس البالغة من )دأب(، والم الكلمة إما مهزة أو ّيء

ء: القرع والواحدة دابءة ووزنه فعال والمه مهزَة كالقثاء دابء على يف  غريب احلديث: "الدُّابَّ

                                                           

 . 1/221( إكمال املعلم بفوائد مسلم: 118)
 .1(  سورة املؤمنون: 119)
 ( ينظر معجم العني: )فلح(، والصحاح: )فلح( .120)
 ، واتج العروس: )ثور( .1/221( ينظر إكمال املعلم بفوائد مسلم: 121)
 ومعجم مقاييس اللغة: )دوى( ، ولسان العرب: )دوا(.،  1/221( ينظر إكمال املعلم بفوائد مسلم: 122)
 .  -1/228(إكمال املعلم بفوائد مسلم: 123)
 ( ينظر الصحاح: )دىب(، واتج العروس: )دبب(.124)
 .1/63(  فتح املنعم شرح صحيح مسلم: 125)
 ( أساس الباغة: )د ب أ( .126)
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]اْعِتَبار[ ظَاهر اللَّْفظ أِلَنَُّه مل يعرف انقالب المه َعن َواو َأو َّيء"، وجوز أن تكون المها واوا؛ 
 .(127)"لَقوهلم: أَرض مدبوة َوأما مدبية فكقوهلم: أَرض مسنية يف مسنوة"

َتُم من احلنتم) (، "جرار خضر كانت حتمل فيها إىل املدينة اخلمر"، قال اخلليل: "احلَنـْ
 .(128)"اجِلراِر اخُلْضر، وما يضرُب لونُُه إىل احلُْمرة

( فسرها الشارح ابلنقر الذي جيعل يف النخلة أو جذع النخلة فيلقى فيه التمر، النقري)
 .(129)وعلى هذا فسرها اصحاب املعاجم 

 .(130)( الوعاء املطلي ابلقار، ويف رواية )املزّفت(، وهو ما طلي ابلزفت ُمَقرَي الـ)
يف هذا النص ، (131): )اشربوا يف آنية األدم اليت ُيالث على أفواهها( – ملسو هيلع هللا ىلص -قوله 

 يفسر الشارح كلمتني: 
(، وهي اجللد املدبوغ، وهم يتخذون من هذه اجللود آنية هلم يشربون منها، األدماألوىل )
 .  (133)، ويرى ابن يعيش أن األدم اسم مجع وليس مجع تكسري للكلمة(132)واألدم مجع أدمي

( وهو مبعىن يربط، فـ)يالث على أفواهها(: تربط وتُلُف، فالفعل من ُيالثوالثانية الفعل )
اللوث، أي الطّي، فالشارح يقرب بيان املعىن ببيان مصدر الفعل، مث يستشهد على ذلك برواية 

)" ال َتْشَربُوا يف النَِّقرِي " قَاُلوا: َّي َنيبَّ هللِا، َجَعَلَنا هللُا فَداَءَك، َأَو َتْدرِى  – ملسو هيلع هللا ىلص -و قوله أخرى، وه
َتَمِة، َوَعَلْيُكْم اِبلْ  ِء َوال يف احْلَنـْ َقُر َوَسطُُه، َوال يف الدُّابَّ ُموَكى " َما النَِّقرُي  قَاَل: " نـََعْم. اجلِْْذُع يـُنـْ

ملوكى اسم مفعول من أوكى، َو "ُهَو السقاء الرَِّقيق الَِّذي َكاَن ينتبذ ِفيِه ويوكى رَأسه فَِإنَُّه ، وا(134)(

                                                           

 .2/96ث واألثر: ، وينظر النهاية يف غريب احلدي1/407( الفائق يف غريب احلديث: 127)
 ( كتاب العني: )ابب احلاء والتاء(128)
 ( ينظر هتذيب اللغة: )نقر( .129)
 ( ينظر اتج العروس: )زفت( .130)
 .234/ 1(إكمال املعلم بفوائد مسلم: 131)
 . 2/135( ينظر البديع يف علم العربية: 132)
 .1/10( شرح املفصل: 133)
 .1/236(  إكمال املعلم بفوائد مسلم: 134)
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، واملوكى اسم مفعول من أوكى، والوكاء (135)ال يشتد يف الشَّرَاب ِإالَّ انشّق َفاَل خيفي تّغريه"
النظر يف مدلول  ، وعند(136)اخليط، وأوكى أي: ربط، ومنه املثل: )يداك أوكتا وفوك نفخ(

الكلمتني يف املعاجم نرى أن التقارب الداليل بينهما يف كون كل وعاء مربوط، ولكن ما كان ربطه 
، وما كان ربطه خبيط فهو املوكى، ووجه استشهاده ابلثاين على معىن (137)من نفسه فمن )اللوث(

 .األول هو التقارب يف املعىن املعجمي، وأيضا كاان متقاربني يف سياقهما
، ذكر اإلمام تفسريين (138)()لو منعوين عقاال -رضي هللا عنه-قول أيب بكر الصديق  

للعقال، األول: )صدقة عام(، واستأنس لذلك ابستعمال اللغة، وهو قوله: "يقال: ُأخذ منه ِعقال 
 :هذا العام، إذا أخذ صدقته"، وأورد شاهدا على ذلك 

 لو قد سعى عمرو ِعقالني سعى عقااًل فلم يرتك لنا سَبداً ... فكيف
والثاين: ما يعقل به البعري، واألمام املازين مل جيزم بقوة أحد املعنيني، إالّ أنه َقِوَي عنده القول الثاين؛ 
لقوله: " فيحتمل أن يكون هذا هو املراد ابحلديث، وقاله على جهة املبالغة يف التقليل"، وأبو 

املازين قد صرح براجحة القول األول، وذلك بقوله: عبيدة الذي كان مصدر القول الثاين عند 
، والقاضي يكتفي بذكر أقوال العلماء يف معىن هذه (139)"فهذا كالم العرب املعروف عندهم"
 الكلمة، تكملة ما ذكره اإلمام املازري.

وعند النظر يف هذه املسألة وشواهدها جند أنه من الصعب حتديد مدلول الكلمة املراد يف 
النص، فمقام القول يؤيد داللة أن املراد ابلعقال ما يعقل به البعري، ليكون املعىن: )لو سياق هذا 

صغريا كان أم كبريا(، والذي يؤيد أن املراد ابلعقال  – ملسو هيلع هللا ىلص -منعوين ما كانوا يعطونه لرسول هللا 
لى أن الصدقة الرواية األخرى: )لو منعوين عناقا( ويف رواية )جدّي(، وميكن محل هذه الرواية ع

 .(140)املراد به صغر املمثَّل به

 
                                                           

 .1/407ئق يف غريب احلديث: (  الفا135)
 ( ينظر الصحاح: )وكى(، وأساس البالغة: )و ك ي(، واتج العروس: )وكى( .136)
 .3/146(  ينظر معجم مقاييس اللغة: )لوث(، وكتاب األفعال البن القطاع: 137)
 .1/244(إكمال املعلم بفوائد مسلم: 138)
 .2/4( غريب احلديث البن سالم: 139)
للخطايب، فقد بسط األقوال وشواهدها، وينطر معىن الكلمة يف معجم مقاييس ( ينظر غريب احلديث 140)

 .ح: )عقل(اللغة: )عقل(، والصحا 
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 اخلامتة
انتهى عرض مباحث هذه الورقة اليت حاولت فيها تسليط الضوء على أمهية الداللة 
املعجمية يف تفسري نص احلديث الشريف، لكوهنا من أسس شرح النص وفهمه، وكيفية توظيفها 

يف خدمة نص احلديث، ومشولية يف بيان مراد النص، وأيضا الوقوف على جهود الشراح األوائل 
 نظرهم، وسعة إدراكهم، فكان هذا نتاجهم، وما أعظمه من نتاج.

 وتكمن أمهية دراسة الداللة املعجمية يف اآليت:
ـــ الوقوف على املعاين اليت حيملها العنصر اللغوي، وابلتايل ميكن الوقوف أحياان على 

 بعض أسباب اختالف الشراح يف تفسري النص.
لوقوف على كيفية توظيف الدالالت األخرى، كداللة السياق والداللة الصرفية ــــ ا

 وغريها، يف حال تعددت املعاين املعجمية للفظ.
 ويف أثناء الدراسة والبحث برزت يل بعض النتائج اآلتية:

 ـــ أمهية دراسة اجلوانب الداللية اليت وظّفها شراح احلديث يف مصنفاهتم.
 اللفظ على املعىن املراد عن طريق توارد الدالالت على مفهوم اللفظ. ـــ دراسة كيفية محل

 واحلمد هلل على أوال وآخرا، وصلى هللا على رسوله حممد وسلم
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 املصادر واملراجع
، 2أصول التفسري وقواعده، الشيخ خالد عبد الرمحن العك، دار النفائس، بريوت، ط

 م. 1986 -هـ 1406

هـ(،  388شرح صحيح البخاري، أبو سليمان محد بن حممد اخلطايب ) أعالم احلديث يف
حتقيق: د. حممد بن سعد بن عبد الرمحن آل سعود، جامعة أم القرى )مركز البحوث العلمية 

 م.  1988 -هـ  1409وإحياء الرتاث اإلسالمي(، الطبعة: األوىل، 

اب، دار الكتب الشرقية، اإلمام املازري )نوابغ املغرب العريب(، حسن حسين عبد الوه
 تونس.

البديع يف علم العربية، ُمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن 
هـ(، حتقيق ودراسة: د. فتحي أمحد علي  606عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري )املتوىف: 

 هـ. 1420وىل، السعودية، الطبعة األ –الدين، جامعة أم القرى، مكة املكرمة 

اتريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن 
هـ(، حتقيق بشار عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة: األوىل، 748عثمان الذهيب )

 م. 2003

هـ(، دار 748تذكرة احلفاظ، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب )
 م1998 -هـ1419لبنان، الطبعة األوىل، -الكتب العلمية بريوت

هـ(، 544ترتيب املدارك وتقريب املسالك، القاضي عياض بن موسى بن عياض السبيت )
-ه1403، 3، حتقيق سعيد أمحد أعراب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، املغرب، ط8ج

 م.1983

العرب املتقدمني، محدان حسني حممد، منشورات كلية  التفكري اللغوي الداليل عند علماء
 م.2002ليبيا، الطبعة األوىل،  –الدعوة اإلسالمية، طرابلس 

التكملة لكتاب الصلة، ابن األابر، حممد بن عبد هللا بن أيب بكر القضاعي البلنسي 
 هـ(658)

وطي تنوير احلوالك شرح موطأ مالك، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السي
 م. 1969 -هـ  1389مصر،  –هـ(، املكتبة التجارية الكربى 911)
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هـ(، حتقيق: حممد 370هتذيب اللغة، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور )
 م. 2001بريوت، الطبعة األوىل،  –عوض مرعب، دار إحياء الرتاث العريب 

النجار، اهليئة املصرية العامة  اخلصائص، صنعة أيب الفتح عثمان بن جين، حتقيق حممد علي
 م.2011، 5للكتاب، ط

 م.1980، 4داللة األلفاظ، إبراهيم أنيس، مكتبة األجنلو املصرية، ط

هـ(، حتقيق 799الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، ابن فرحون، املالكي )
 القاهرة.وتعليق: الدكتور حممد األمحدي أبو النور، دار الرتاث للطبع والنشر، 

سر صناعة اإلعراب، أبو الفتح عثمان بن جين، دراسة وحتقيق حسن هنداوي، دار القلم، 
 م.1993 -هـ 1413، 2دمشق، ط 

شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، أتليف حممد بن حممد بن عمر بن علي بن قاسم 
حممد علي بيضون، هـ(، خرّج حواشيه وعلق عليه عبد اجمليد خيايل، منشورات 1360خملوف )

 م. 2003 -هـ  1424دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة: األوىل، 

شفاء الغليل يف حل مقفل خليل، أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن حممد بن حممد بن علي 
هـ(، دراسة وحتقيق: الدكتور أمحد بن عبد الكرمي جنيب، مركز 919بن غازي العثماين املكناسي )

 م 2008 -هـ  1429مصر، الطبعة: األوىل،  –ات وخدمة الرتاث، القاهرة جنيبويه للمخطوط

هـ(، 393الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، إساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب )تـ: 
 م.  1987 -  هـ 1407، 4بريوت، ط –حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني 

هـ(، طبعة جديدة 256حممد بن إساعيل البخاري ) صحيح البخاري، اإلمام أبو عبدهللا
-ه1423بريوت، الطبعة األوىل، -ومضبوطة ومصححة ومفهرسة، دار ابن كثري، دمشق

 م.2002

علم الداللة بني النظرية والتطبيق، د. أمحد نعيم الكراعني، املؤسسة اجلامعية للدراسات 
 .م1993لبنان، الطبعة األوىل، -والنشر والتوزيع، بريوت

 م.1993، 4علم الداللة، أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، القاهرة، ط
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عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين أبو حممد حممود بن أمحد العيىن 
 هـ(، 855)

 عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه شركة من العلماء مبساعدة إدارة الطباعة املنريية.

هـ(، دار الكتب العلمية، منشورات 224اهلروي، )غريب احلديث، أبو القاسم بن سالم 
 م.2003-ه1424، 2حممد علي بيضون، لبنان، ط

هـ(، 544الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض، القاضي عياض بن موسى بن عياض )
 م. 1982 -هـ  1402حتقيق: ماهر زهري جرار، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة: األوىل 

، اإلمام احلافظ أمحد بن علي بن حجر فتح الباري بشرح صحيح البخاري
ه(، عن الطبعة اليت حقق أصلها عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز، رقم كتبها 852العسقالين)

 م.2004 -هـ1424وأبواهبا وأحاديثها حممد فؤاد عبد الباقي، دار احلديث، القاهرة، 

رة، الطبعة: فتح املنعم شرح صحيح مسلم، موسى شاهني الشني، دار الشروق، القاه
 م. 2002 -هـ  1423األوىل، 

كتاب األفعال، أبو القاسم علي بن جعفر السعدي، ، ابن الَقطَّاع الصقلي )املتوىف: 
 هـ.1360هـ(، رتبه د. سامل الكرنوكي، مطبعة دائرة املعارف العثمانية، الطبعة: األوىل 515

هـ(، 170يم الفراهيدي ) كتاب العني، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن مت
 حتقيق: مهدي املخزومي، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل.

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد هللا كاتب جليب 
بغداد )وصورهتا عدة دور لبنانية، بنفس  -هـ(، مكتبة املثىن 1067القسطنطيين، حاجي خليفة )
حياء الرتاث العريب، ودار العلوم احلديثة، ودار الكتب العلمية( ترقيم صفحاهتا، مثل: دار إ

 م.1941

كشف املشكل من حديث الصحيحني، اإلمام أبو الفرج عبد الرمحن، ابن اجلوزي 
-ه1418الرّيض، الطبعة األوىل،  –هـ(، حتقيق: علي حسني البواب، دار الوطن 597)

 م.1997

بن مكرم، ابن منظور، دار صادر بريوت، ط لسان العرب، أبو الفضل مجال الدين حممد 
 م.1955، 5
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املغرب،  –اللغة العربية معناها ومبناها، متام حسان عمر، دار الثقافة، الدار البيضاء 
 م.1994

مبتكرات الآللئ والدرر يف احملاكمة بني الغيين وابن حجر، الشيخ عبد الرمحن البوصريي 
 -أيب علفة، مكتبة الرشد انشرون، الرّيض ه(، حققه وعلق عليه رائد صربي ابن 1935)

 م. 2005-ه1426السعودية، الطبعة األوىل، 

هـ(، حققه وقدم له هالل انجي، مطبعة املعارف، 395متخري األلفاظ، أمحد بن فارس )
 م.1970 –ه 1390بغداد، الطبعة األوىل، 

، دار صفاء للنشر املدارس املعجمية دراسة يف البنية الرتكيبية، عبد القادر عبد اجلليل
 م.2014-هـ 1435األردن،  –والتوزيع، عمان 

مشارق األنوار على صحاح اآلاثر، القاضي عياض بن موسى اليحصيب السبيت، أبو الفضل 
 م.1978ودار الرتاث القاهرة،  -هـ(، املكتبة العتيقة تونس544)

هـ(، 388لبسيت )معامل السنن، شرح سنن أيب داود، أبو سليمان محد بن حممد اخلطايب ا
 -هـ  1351حلب، الطبعة: األوىل  –طبعه وصححه حممد راغب الطباخ، املطبعة العلمية 

 م. 1932

هـ(، 816معجم التعريفات، املؤلف: علي بن حممد بن علي الشريف اجلرجاين )املتوىف: 
 حتقيق حممد صديق املنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة.

منتصف القرن احلادي عشر اهلجري، إبراهيم بن مراد،  املعجم العلمي العريب املختص حىت
 م.1993دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل، 

املعجم الوسيط، ُممع اللغة العربية ابلقاهرة، )إبراهيم مصطفى/ أمحد الزّيت/ حامد عبد 
 القادر/ حممد النجار(، الناشر: دار الدعوة ))املكتبة الشاملة((

املعجم يف أصحاب القاضي أيب علي الصديف، حممد بن عبد هللا بن أيب بكر القضاعي ، 
 2000 -هـ  1420مصر، األوىل،  –هـ(، مكتبة الثقافة الدينية 658ابن األابر )



                                                   ليبيا -املرقب جامعة        حممد علي الزائدي د.           ...الداللة املعجمية وأثرها يف تفسري نص احلديث      

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                         sunnaconf.elmergib.edu.ly 

ْعِلِم بفوائد مسلم، اإلمام املازري، حتقيق الشيخ حممد الشاذيل النيفر، الدار التونسية 
ُ
امل
 م.1988، 2للنشر، ط

ملنتقى شرح املوطأ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييب ا
 هـ. 1332مصر، الطبعة: األوىل،  –هـ(، مطبعة السعادة 474القرطيب الباجي األندلسي )

منهاج األدابء وسراج البلغاء، صنعة أيب احلسن حازم القرطاجيّن، تقدمي وحتقيق حممد 
 م.1986، 3الغرب اإلسالمي، طاحلبيب ابن اخلوجة، دار 

هـ(، ضبط نصه وقدم له وعلق 790املوفقات، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب )
عليه وخرج أحاديثه أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان، دار ابن عفان للنشر والتوزيع، 

 م.  1997 –ه 1417السعودية، الطبعة األوىل، 

األخبار، حممود مقديش، حتقيق: علي الزواري، حممد نزهة األنظار يف عجائب التواريخ و 
 م. 1988لبنان، الطبعة: األوىل،  –حمفوظ،  دار الغرب االسالمي، بريوت 

النهاية يف غريب احلديث واألثر(، ُمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري، ابن 
بريوت،  -ي، املكتبة العلمية حممود حممد الطناح -هـ(، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 606األثري )
 م.1979 -هـ 1399

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب 
، 4بريوت، ط –هـ(، حتقيق: إحسان عباس، دار صادر 681بكر ابن خلكان الربمكي اإلربلي )

 م.1971

 
 


