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أللفاظ
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ِ1
سن ِة النبوية
في ال ُّ

محمد جبريل عدوان
د .جميل ّ
األستاذ المساعد بكمية الدعوة اإلسالمية
بوزارة األوقاف والشئون الدينية

ممخص :رّكز الباحث عمى إبراز المعاني التي اشتممت عمييا ألفاظ الجياد في السنة النبوية مف

خالؿ أوواتيا المتنوعة ودد حاوؿ الباحث استقواء جميع األلفاظ التي وردت بمعنى لفظة "جاىد"
في السنة النبوية ،فكانت( :حرس ،رمى ،سير ،غزا ،داتؿ ،رابط)

وبيف الباحث أف اختيار ىذه األلفاظ في مواضعيا اختيار معجز؛ إذ أوحت ىذه األلفاظ معاني عظيمة
ّ
ودالالت كبيرة في سياداتيا الخاوة والعامة فقد اختير مكاف وموضع كؿ لفظة مف اآلية أو العبارة
مسدىا
تسد ّ
أو الجممة ،بحيث ال يمكف ألي لفظة أخرى أف ّ
ودد حاوؿ الباحث استنباط الوفات الجيادية التي يجب عمى المجاىديف أف يتحمّوا بيا في جيادىـ
الشدة ،الثبات ،المراوغة ،استراحة
أعداء اهلل تعالى مف خالؿ وفات أووات األلفاظ المتنوعة( :القوةّ ،

المحارب ،االنفجار ،إحكاـ القبضة عمى األعداء ،وغيرىا

)

Sound Significance for the Jihad concepts in the sonna of the
Prophet
Abstract: The researcher focused on highlighting the meanings that are
contained in Jihad words in the Quran through its variety of voices. The
researcher tried to investigate any terms that mean the word "to strive" in the
Quran, were: (labor, fight, hit, prepare ,to push back and displaced).
The researcher showed that the selection of these words in their positions is
prodigious; since these words inspired great meanings and big connotations
in its private and public contexts. The location and position of each word of
the verse or phrase or sentence is chosen, so it can not be replaced by any
other word .
The researcher tried to conduct jihadist qualities which Mujahideen must
have in their fighting against the enemies of God through various
pronunciation of words: (strength, intensity, persistence, Shuffle, Break
)…warrior, explosion, grip on enemies, and others
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مقدمة

رب العالميف ،والوالة والسالـ عمى خير المرسميف ،وآلو ووحبو أجمعيف ،ومف ادتفى
الحمد هلل ّ
أثره إلى يوـ الديف ،وبعد

أحد دبمو وال
إف مف أبرز دالئؿ َّ
نبوة رسوؿ اهلل  أنو أوتي جوامع الكمـ ،وىذه خاوية لـ يعطيا ٌ
ّ
ِِ ()1
ت جو ِ
ِ
ام َع اْل َكمـ) وجوامع الكمـ تعني أف اهلل  جمع
بعده؛ وفي ىذا يقوؿ رسوؿ اهلل ( :أُ ْعط ْي ُ َ َ
ألفاظ دميمة؛ فتجد أف الجممة النبوية تتكوف مف ٍ
لمنبي  المعاني الكثيرة في ٍ
ٍ
محدود مف الكممات،
عدد
كـ ىائؿ مف األحكاـ والمواعظ و ِ
العَبر والتوجييات ،وىذا ال يكوف لغير كالـ
ولكنيا تحتوي عمى ٍّ
رسوؿ اهلل  ،مما يدخؿ في باب اإلعجاز والتحدي
ىذا المناخ الحافؿ تضفيو الداللة الووتية لأللفاظ ،وىي تشكؿ في السنة النبوية الودع الخاص

تكونت مف حروؼ مختارة ،فش ّكمت أوواتًا مختارة ىذه السمات في السنة
المتجمي بكممات مختارةّ ،
النبوية بارزة الويغ في مئات التراكيب الووتية في مظاىر شتى ،ومجاالت عديدة ،تستوعبيا
جميرة ىائمة مف ألفاظيا في ظالؿ مكثفة في الجرس والنغـ والودى واإليقاع

وسيقوـ الباحث –بإذف اهلل -بإبراز بعض مظاىر الداللة في أحاديث الجياد الواردة في سنة النبي
 الوحيحة ،وىي بمجموعيا تكوف أبعاد الداللة الووتية في السنة النبوية ،ودد حاوؿ الباحث

جاىد ،الجياد ،يجاىد ،أُجاىد ،،نجاىد ،المجاىد)،
استقواء جميع ألفاظ الجياد (جيد ،ومشتقاتياَ :
مستخرجا
وكذلؾ األلفاظ الدالّة عمى الجياد ،وىي( :جاىد ،حرس ،رمى ،غزا ،داتؿ ،رابط)،
ً
األحاديث مف كتب السنة الوحيحة ،فأخذ الباحث مف كتاب "الجمع بيف الوحيحيف" ،ثـ مف كتب

اختوارا ،مع الحكـ عمى
السنة المعتبرة عند أىؿ الحديث ،ودد اكتفى الباحث بذكر الراوي األعمى
ً
الحديث وذكر المرجع ودد جاء البحث بعنواف:
في مقدمة ومبحثيف:

السنة النبوية
الداللة الصوتية أللفاظ الجهاد في ُّ

المبحث األوؿ :تعريؼ الداللة وأنواعيا

المبحث الثاني :ألفاظ الجياد في السنة النبوية ودالالتيا الووتية
ثـ انتيى البحث بخاتمة وتوويات ،ثـ ذكر لمموادر والمراجع التي رجع إلييا الباحث ،ثـ فيرس

لمموضوعات واهلل تعالى الموفؽ

()1

وحيح رواه مسمـ ،مف حديث أبي ىريرة انظر :وحيح مسمـ64/2 ،
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الداللة لغة

المبحث األول :تعريف الداللة وأنواعها

الد ُّ
الدِليؿَّ :
الدِليؿ ما ُي ْستَ َد ُّؿ بو ،و َّ
جاء في لساف العرب في مادة "دلؿ" :و َّ
اؿ ،ودد َدلَّو عمى الطريؽ َي ُدلُّػو
()1
َداللة ِ
ودلولة ،والفتح أَعمى
وداللة ُ
الداللة اصطالحا

الداللة :ىي كوف الشيء بحالة يمزـ مف العمـ بو العمـ بشيء آخػر ،والشػيء األوؿ ىػو الػدا ّؿ ،والثػاني
ىػػو المػػدلوؿ( )2ولعػػؿ أبػػرز تعريػػؼ ليػػا مػػا ذكػػره د إبػػراىيـ أنػػيس وىػػو" :عم ػػـ د ارسػػة المعن ػػى بكػػؿ
()3

أبعاده"

أنواع الداللة

األلفاظ مقترنػة بمعانييػا ،دػد نسػتوحي منيػا دالالت معينػة ليػا ديمتيػا الجماليػة تػارة ،ومفيوميػا البنػائي
تارة أخرى ،وودعيا الموسيقي والووتي ثالثًا ،نتعرؼ مف خالؿ ىذا المنظػور عمػى مػا يوحيػو كػؿ لفػظ
بيام ػا ،وتػػدرؾ بػػو العمػػة بػػيف
مػػف وػػورة ذىنيػػة تختمػػؼ عػػف س ػواىا شػػدة وضػػعفًا ،وتتبػػايف وضػ ً
ػوحا وا ً

استعماؿ ىذا المفظ دوف ذاؾ إزاء المعنػى المحػدد لػو بددػة متناىيػة وىػذا الس ّػر الػداللي فػي األلفػاظ ال
يكوف واضحاً -في جزء منػو -بح ّػد ذاتػو مػا لػـ يسػتعف عميػو بداللػة الجممػة أو العبػارة ،إذ ال يمكػف أف
يتـ التعبير عادة عف الغرض الفني بكممة مفردة ،ومع ىذا الغرض ،فالكممة الواحدة أو المفظة المفػردة
ّ
كانت ليا داللتيا في أبعاد مختمفة ،أحاوؿ أف أجمميا بما يأتي:

 .1الداللة الصوتية :وىي التي تستمد مف طبيعة األووات نغميا وجرسيا( ،)4فتػوحي بودػع موسػيقي
ضـ الحروؼ بعضيا إلى البعض اآلخر
ّ
خاص ،يستنبط مف ّ
()5
 .2الداللة االجتماعية :وىي الداللة التي تستقؿ بيا الكممة عما سواىا مػف فيػـ معػيف خػاص بيػا
فيي داللة لغوية في حػدود العػرؼ العػاـ بمػا يكػوف متبػاد اًر إلػى الػذىف منيػا عنػد اإلطػالؽ ،عمػى نحػو

م ػػا تع ػػارؼ عمي ػػو المجتم ػػع ف ػػي بيئت ػػو الكالمي ػػة (التخاطبي ػػة أو التفاىمي ػػة) واأللس ػػنية ،في ػػي نت ػػاج في ػػـ

()1

انظر :لساف العرب ،مادة( :دلؿ)247/11 ،

()2

انظر :التعريفات139/1 :

()4

انظر :المرجع السابؽ ،ص46

( )3انظر :داللة األلفاظ إلبراىيـ أنيس ،ص44

()5

انظر :المرجع السابؽ :ص48
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مشترؾ عند األفراد ،وبذلؾ تتكوف المغة ،فيي إذف داللة لغوية ودد يطمؽ عمييا اسـ الداللػة المركزيػة

والتي يسجميا المغوي في معجمو

 .3الداللة اإليحائيةة :وىػي الداللػة التػي يػوحي بيػا المفػظ باألوػداء والمػؤثرات فػي الػنفس ،فيكػوف لػو
ودػػع خػػاص يسػػيطر عمػػى الػػنفس ،ال يوحيػػو لفػػظ يوازيػػو لغػػة ،فيػػو مجػػاؿ االنفعػػاالت النفسػػية والتػػأثر

الداخمي لإلنساف

 .4الداللة الهامشية :وىي الداللة التي تواحب المفظ عند إطالدو ،فيكسػب داللػة معينػة يفيػدىا كػؿ
سػػامع بحسػػب تجاربػػو( )1وىػػذه الداللػػة تختمػػؼ روػ ًػدا بحسػػب اخػػتالؼ الثقافػػة عنػػد المتمقػػي ،وتتفػػاوت
نوعيػة فيميػػا عنػػد كػػؿ مسػػتفيد ،فيػػي تجػػري مجػػرى الفيػػـ الخػػاص عنػػد كػػؿ مفسػػر لمػػنص األدبػػي ،ودػػد

ػاعا لطبيعػػة
تػػوحي بيػػذا بمػػا ال يػػد ّؿ عميػػو ظػػاىر المفػػظ فػػي بقيػػة دالالت ػو ،وانمػػا يكشػػؼ مػػدلوليا إخضػ ً
المػػؤوؿ فػػي التخوػػص فيػػي ذات عالدػػة وثيقػػة بفيػػـ مػػف يسػػتخرجيا ،ولكنيػػا ال تخمػػو مػػف وجػػو مػػف
وجوه الوحة في التفسير

الداللة الصوتية

إف اسػػتقالؿ أيػػة كممػػة بحػػروؼ معينػػة يكسػػبيا ذائقػػة سػػمعية دػػد تختمػػؼ عػػف سػواىا مػػف الكممػػات التػػي
تػػؤدي نفػػس المعنػػى ،بمػػا يجعػػؿ كممػػة دوف كممػػة -واف اتحػػدتا معنػػى -مػػؤثرة فػػي الػػنفس ،إمػػا بتكثيػػؼ

ؾ السػمع ،وحينػاً تييػ
المعنى ،واما بإدباؿ العاطفة ،وامػا بزيػادة التودػع ،أو غيرىػا  ،فيػي حينػاً توػ ّ
النفس ،وحيناً آخر تضػفي وػيغة التػأثر :فزعػاً مػف شػيء ،أو توجيًػا لشػيء ،أو رغبػةً فػي شػيء ىػذا
المنػػاخ الحافػػؿ تضػػفيو الداللػػة الوػػوتية ،ونماذجيػػا فػػي الحقػػؿ القرآنػػي تتجمػػى مختػػارة منػػو ،وىػػذا بػػاب
ػدوءا واثػارة ،ودػد يسػتوعب
متسع في داللة األلفاظ الووتية ،وأثرىا في السمع ،وجمجمتيا في
ّ
الحس ،ى ً
جممة مف ألفاظو فػي الجػرس والنغمػة والوػدى واإليقػاع وسػيحاوؿ الباحػث عػرض أظيرىػا داللػة مػف
خالؿ بعض المباحث اآلتية

السنة النبوية ودالالتها الصوتية
المبحث الثاني :ألفاظ الجهاد في ُّ
َّ
يحا
ورد فػػي السػػنة النبويػػة الوػػحيحة طائفػػة مػػف األلفػػاظ الدالػة عمػػى معنػػى الجيػػاد ،منيػػا مػػا جػػاء وػر ً
بمفػػظ الجيػػاد ،مثػػؿ( :جاىػػد ،ويجاىػػد ،وأجاىػػد ،ونجاىػػد ،وجيػػاد ،والمجاىػػد) ،ومنيػػا مػػا جػػاء در ًيبػػا فػػي
معناىػػا ،وىػػي سػػتة ألفػػاظ( :حػػرس ومشػػتقاتيا ،ورمػػى ومشػػتقاتيا ،وسػػير ومشػػتقاتيا ،وغ ػ از ومشػػتقاتيا،

وداتؿ ومشتقاتيا ،ورابط ومشتقاتيا)

()1

انظر :داللة األلفاظ إلبراىيـ أنيس :ص107
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أوال :لفظة "جهد" ومشتقاتها

وردت لفظػػة "جيػػد" أو مشػػتقاتيا فػػي السػػنة النبويػػة فػػي مػواطف كثيػرة ،وبوػػيغ متعػػددة ومتنوعػػة يقػػوؿ

()1
َّ
حمؿ عميو ما ِ
ت نفسي
يقارُبو ،يقاؿَ :جيَ ْد ُ
ابف فارس  :جيد :الجيـ والياء والداؿ :أومُوُ المشقة ،ثـ ُي َ
()2
َّ
َّ ِ
الج ْي ػ ُػد :م ػػا َجيَ ػػد
وف ِإالَّ ُج ْي ػ َػد ُى ْـ
وْ
و َ
أجيَ ػػدت ،و ُ
يف الَ َي ِج ػ ُػد َ
الج ْي ػػد :الطادَ ػػة د ػػاؿ اهلل تع ػػالىَ :وال ػػذ َ
اإلنسػػاف مػػف َم ػ َر ٍ
ض أو أمػ ٍػر شػ ٍّ
ػدت أريػػي ونفسػػي حتػػى
ػاؽ فيػػو َمجيػ ُ
ت َج ْيػػدي واجتيػ ُ
ػود تقػػوؿَ :جيَػ ْػد ُ

()3
اىػ َػدةً ِ
ػادا،
ػدو ُمجاىػػدة :وىػػو دتالُػػؾ إيػػاه
ػت مجيػػودي ،وجاىػػدت العػ َّ
وجيَػ ً
بمغػ ُ
وجاىػ َػد فػػي سػػبيؿ اهلل ُم َج َ
َ
اى ػ ُػد :ب ػػذؿ الوس ػػع والم ْجي ػ ِ
ػود( )4والجي ػػاد :المبالغ ػػة ،واسػ ػتفراغ الوس ػػع ف ػػي الح ػػرب أَو
االجتِي ػ ُ
و ْ
ػاد والتَّ َج ُ
َ
()5
ِ
َّ ِ
َّ ِ
ػي اْل ِقتَػا ُؿ،
المساف أَو مػا أَطػاؽ مػف شػيء َواْل ُم َج َ
اى َػدةُُ :مفَ َ
اعمَػةٌُ ،م ْشػتَقةٌ م َػف اْل ُج ْيػدَ ،و ُى َػو اْل َم َشػقةَُ ،وى َ
ِلمػا ِفيػ ِػو ِمػف بػ ْذ ِؿ اْلجي ِػد َكاْلمفَاعمَػ ِػة ِلْممبالَ َغ ِػة وِديػ َػؿِ :ألََّنػو يضػ ُّػـ جي َػده ِإلَػػى جي ٍػد َ ِ
وػ ِػر الػ ٍّػد ِ
يف،
َُ
ُ َ
ْ َ
آخػ َػر فػي َن ْ
َُ ُ ُْ ُ
ُْ
ُْ
َ
َ
آخ ػػر ِل ْ ِ ِ
ِِ
ِ
ض ػ ُّػـ َّ ِ
ِم ْث ػ َػؿ اْلم َس ػ َ ِ ِ
اعمَػ ػةُ بِ َم ْعَن ػػى َّ
الض ػ ٍّػـ
إل َع َان ػػة َواْلقُػ َّػوِة ،فَاْل ُمفَ َ
ػي َ
الر ُج ػػؿ َس ػػاع َدهُ ِإلَ ػػى َس ػػاعد َ َ
ُ
ػاع َدة َوى ػ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِِ ِ ِ ِ
َّ ِ ِ ِ
ِ َّ
اعمَػ ػةٌ
ػي ُمفَ َ
َوالت ْكري ػػرَ ،ودي ػ َػؿ :ألَف اْل ُم َجاى ػ َػد َي ْبػ ػ ُذ ُؿ ُج ْي ػ َػدهُ ف ػػي دتَ ػػاؿ َم ػ ْػف َي ْبػ ػ ُذ ُؿ ُج ْي ػ َػدهُ َكػ ػ َذل َؾ لقتَال ػػو ،فَي ػ َ
ِ ِ ()6
َحقيقَّيةٌ
ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ ِ
ػورهُ لَػػوُ ،أ َْو
والجيػػاد فػػي االوػػطالح" :دتَػػا ُؿ ُم ْسػػمٍـ َكػػاف ًار َغ ْيػ َػر ذي َع ْيػػدِ ،إل ْعػ َػالء َكم َمػػة المػػو ،أ َْو ُح ُ
ضػ ُ
()7
ُد ُخو ُؿ أَر ِ
ض ِو لَوُ"
ْ
الداللة الصوتية لمكممة

تتألؼ لفظة "جيد" مف ثالثة مقاطع:

المقطع األول :حرف "الجيم" .وىو حرؼ شديد ،وىذه ٍّ
الشدة توحي بالقوة واالستعالء والعزة واألنفة،

تماما لداللة الجياد في سبيؿ اهلل  ،إذ البد أف يتمتع المجاىد بالقوة والعزة
وىي وفة مناسبة ً
واالفتخار ،ألنو ينفذ أمر اهلل  في أعدائو ،وتوحي كذلؾ بقوة عزيمة المجاىديف وشدة بأسيـ وىـ

()1
()2
()3

معجـ مقاييس المغة البف فارس :مادة( :جيد)487/1 ،
التوبة79:
انظر :كتاب العيف لمخميؿ386/3 :

()4

انظر :مختار الوحاح :مادة( :جيد)119/1 ،

()6

انظر :التحرير والتنوير لمطاىر ابف عاشور337/2 ،

()5

()7

انظر :لساف العرب :مادة( :جيد)133/3 ،
انظر :شرح حدود ابف عرفة287/1 :
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َمح َّم ٌد َّرسو ُؿ المَّ ِو والَِّذيف معو أ ِ
َش َّداء
َ َ ََُ
يقاتموف أعداء اهلل تعالى وىذه الشدة مستوحاة مف دوؿ اهلل َ ُّ :
ُ
()1
َعمَى اْل ُكفَّ ِار ُر َح َماء َب ْيَنيُ ْـ
المقطع الثاني :حرف "الهاء" .وىو حرؼ رخو ميموس ،واليمس يوحي بالرفؽ ،إما مع المؤمنيف

أحيانا -في القتؿ ،لقوؿ النبي ( :إذا دتمتـ فأحسنوا
أثناء الحرب والنزاؿ ،واما مع األعداء – ً
()2
القتمة)
المقطع الثالث :حرف "الدال" .وىو حرؼ مجيػور وشػديد؛ والجيػر يسػتمزـ مػف المجاىػد فػي سػيبؿ اهلل

ػالء لكممػة اهلل ،واغاظػةً ألعػداء
 أف يظير نفسو ويجير بووتو في المواطف التي تتطمػب ذلػؾ ،إع ً
اهلل ،وتثبيتًا لممجاىديف في الميداف ،ودد وجدنا عند بعض المجاىديف أنيػـ كػانوا يوػدحوف بكممػة "اهلل
أكبػػر" فػػي وجػػو أعػػداء اهلل تعػػالى وىػػـ فػػي أمػػاكف ربػػاطيـ وح ارسػػتيـ ،فيكػػوف لمجيػػر بيػػذه الكممػػة األثػػر

البػػالغ والكبيػػر فػػي تحطػػيـ نفػػوس أعػػداء اهلل تعػػالى وتقويػػة شػػوكة المجاىػػديف فػػي سػػبيؿ اهلل  وأمػػا
مر بنا ذكرىا
الشدة فقد َّ

والممحػػوظ فػػي أوػوات حػػروؼ لفظػػة "جاىػػد" أنيػػا ابتػػدأت بحػػرؼ شػ ّػدة وجيػػر "الجػػيـ" ،وانتيػػت بحػػرؼ
دويػػا مػػف بدايتػػو إلػػى
شػ ّػدة وجيػػر آخػػر "الػػداؿ" ،وىػػذه داللػػة دويػػة عمػػى أف الجيػػاد البػػد لػػو أف يكػػوف ً
نيايتػػو ،فالشػػدة والجيػػر تػػوحي بػػالقوة والثبػػات فػػي المعركػػة ،والحالػػة النفسػػية القويػػة التػػي يتحمّػػى بيػػا
المجاىدوف في سبيؿ اهلل تعالى مع ما دد يحتمؿ بعض التراخي والراحة بيف فترات الجياد المتعادبة،

وىػػذا مػػا نممسػػو مػػف وػػوت "اليػػاء" الرديقػػة الميموسػػة فػػي وسػػط الكممػػة فػػالحرب كػ ّػر وفػ ّػر ،ويتخمميػػا
فتػ ػرات ارح ػػة واس ػػتجماـ ،يس ػػتريح فيي ػػا المح ػػارب م ػػف وعث ػػاء الح ػػرب ،ف ػػال ب ػػأس ف ػػي اس ػػتراحة دو ػػيرة
لممجاىد يمتقط فييا أنفاسػو ،ويمممػـ جراحاتػو ،ويييػ نفسػو لمجولػة القادمػة ،وىػذا مػا يسػمونو فػي عمػوـ

الحرب والقتاؿ" :استراحة المحارب"

أما ووت "األلؼ" الممدودة الخارجة مف الجوؼ فتوحي بجيرىا شدة ارتفاع أوػوات المجاىػديف ودػوة

الحرب ،كذلؾ توحي بطػوؿ الػنفس فػي الحػرب ،وأف الحػرب دػد ال تنتيػي فػي جولػة واحػدة؛ بػؿ تحتػاج
لجػوالت ووػوالت عديػػدة؛ فينبغػػي عمػػى المحػػارب والمجاىػد أف يػػوطف نفسػػو لحػػرب طويمػػة ،يمػػزـ معيػػا

يوبر نفسو وأىمو لخوض ىذه المعركة الكبيػرة والطويمػة مػع أعػداء اهلل تعػالى وىػي فتػرات تتخمػؿ
أف ّ
أحيانا
أزمانا متعادبة
ً
مرحمة القتاؿ والجياد؛ ألف المعارؾ والحروب تستغرؽ فترات طويمة ،و ً

()1
()2

الفتح29:
حديث وحيح أخرجو مسمـ72/6 :
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ولعؿ اجتمػاع ىػاتيف الوػفتيف "الجيػر" و"اليمػس" يػوحي بػالقوة التػي نشػعر بيػا فػي ىػذه األلفػاظ ،فػإذا

اجتمػػع وػػوت مجيػػور ،وآخػػر ميمػػوس ،فقػػد اجتمػػع وػػوتاف مختمفػػاف ،لكػػؿ منيمػػا طبيعػػة خاوػػة،
والجمع بيف ىذيف الووتيف يقتضي عضو النطؽ أف يعطي كػؿ وػوت منيمػا حقػو ،وفػي ذلػؾ عسػر

ال يخفػػى ،فػػإذا تألفػػت كممػػة ودػػد تجػػاور فييػػا وػػوتاف :أحػػدىما مجيػػور ،واآلخػػر ميمػػوس ،فمػػا ي ػزاؿ
ػير مجيػػوريف معػاً ،أو ميموسػػيف معػاً والػػذي يظيػػر أف األوػوات
أحػػدىما يػػؤثر فػػي اآلخػػر حتػػى يوػ ا
المجيػػورة تغمبػػت عمػػى األو ػوات الميموسػػة ،وأخػػذت بيػػا إلػػى دائ ػرة الشػػدة والجيػػر فػػي لفظػػة "جاىػػد"
ومشتقاتيا ،واهلل أعمـ

أحاديث لفظة "جاهد" ومشتقاتها

اه َد ،الجهاد .عف أبي ىريػرة  أف رسػوؿ اهلل  دػاؿَّ ( :
تكفػؿ اهلل لمػف جاهةد فػي سػبيمو ،ال
َ .2،1ج َ
ػرده إلػى مسػكنو بمػا نػػاؿ
يخرجػو مػف بيتػو إال الجهةاد فػي سػبيمو وتوػديؽ كمماتػو أف يدخمػو الجنػة أو ي ّ
()1

مف ٍ
أجر أو غنيمة)
 .3ي ج ِ
اهةةد .عػػف أبػػي ىري ػرة  دػػاؿ :دػػاؿ رسػػوؿ اهلل ( :يضػػحؾ اهلل لػػرجميف يقتػػؿ أحػػدىما اآلخػػر،
َُ
كالىما يدخؿ الجنة ،دالوا :كيؼ يا رسوؿ اهلل؟ داؿ :يقتؿ ىذا فيمج الجنػة ،ثػـ يتػوب اهلل عمػى اآلخػر،
()2

فييديو إلى اإلسالـ ،ثـ يجاهد في سبيؿ اهلل فيستشيد)
 .4أُج ِ
ػعد يػوـ الخنػدؽ ،رمػاه رجػ ٌؿ مػف دػريش ،ابػف العردػة رمػاه
اهد .عف عائشة  دالت( :أويب س ٌ
َ
في األكحؿ ،فضرب عميو رسوؿ اهلل  خيمةً فػي المسػجد يعػوده مػف دريػب ،فممػا رجػع رسػوؿ اهلل 
مػػف الخنػػدؽ وضػػع السػػالح فاغتسػػؿ ،فػػأتى جبريػػؿ  وىػػو يػػنفض أرسػػو مػػف الغبػػار ،فقػػاؿ :وضػػعت

السالح! واهلل ما وضػعناه ،اخػرج إلػييـ ،فقػاؿ رسػوؿ اهلل " :فػأيف؟" ،فأشػار إلػى بنػي دريظػة ،فقػاتميـ
رسػػوؿ اهلل  ،فنزل ػوا عمػػى حكػػـ رسػػوؿ اهلل  ،فػ َّ
ػرد رسػػوؿ اهلل  الحكػػـ فػػييـ إلػػى سػػعد ،دػػاؿ :فػػإني
أحكـ فييـ أف تقتؿ المقاتمػة ،وأف تسػبى الذريػة والنسػاء وتقسػـ،

 ،ثػـ دػاؿ :الميػـ إنػؾ تعمػـ أنػو لػيس

أحػ ٌػد أحػػب إلػػي أف أجاهةةدهم فيػػؾ مػػف دػػوـ كػػذبوا رسػػولؾ وأخرجػػوه الميػػـ فػػإني أظػػف أنػػؾ دػػد وضػػعت
()3
الحرب بيننا وبينيـ) ،

()1
()2
()3

الجمع بيف الوحيحيف127/3 :
المرجع السابؽ158/3 :
جزء مف حديث طويؿ انظر :المرجع السابؽ101/4 ،
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ُ .5نج ِ
اهةةد .عػػف عائشػػة ّأـ المػػؤمنيف  أنيػػا دالػػت( :يػػا رسػػوؿ اهلل ،نػػرى الجيػػاد أفضػػؿ العمػػؿ؛ أفػػال
َ
()1
نجاهد؟ داؿ  :لكف أفضؿ الجياد ٌّ
حج مبرور)
 .6المجاهةةةد .ع ػػف أب ػػي ىريػ ػرة  د ػػاؿ( :دي ػػؿ لمنب ػػي  :م ػػا يع ػػدؿ الجي ػػاد ف ػػي س ػػبيؿ اهلل؟ د ػػاؿ :ال
تستطيعونو ،داؿ :فأعادوا عميػو مػرتيف أو ثالثػاً ،كػ ّؿ ذلػؾ يقػوؿ :ال تسػتطيعونو ،دػاؿ فػي الثالثػة :مثػؿ
المجاهةةةد فػػي سػػبيؿ اهلل كمثػػؿ القػػائـ القان ػػت ب يػػات اهلل ،ال يفتػػر مػػف وػػياـ وال وػػالة ،حت ػػى يرجػػع
()2

المجاىد في سبيؿ اهلل تعالى)

ثانيا :لفظة "حرس" ومشتقاتها

(حرس) الحاء والراء والسيف :أوػالف :أحػدىما ِ
ػاألوؿَ :ح َر َسػو َي ْح ُر ُسػو َح ْرسػاً
الح ْفػظ ،واآلخػر زم ٌ
ػاف ف ّ
إف وػ َّ
ػب مػػف البػػاب؛ َّ
ألف
ػح فيػػو دريػ ٌ
الحػ َّػراس يقػػاؿَ :حػ َػرس َي ْحػ ِػر ُس َح ْرسػاً ،إذا َسػ َػرؽ وىػػذا ْ
الحػ َػرسُ :
و َ
()3
َّ
َّ
ػت
السارؽ يردُػب الشػيء ّ
ػت مػف فػالف و ْ
احتََر ْس ُ
ػح وتَ َح َّر ْس ُ
األو ُؿ أو ّ
كأنػو ُ
يحرسػو حتػى يػتمكف منػو و ّ
الح ػ َػر ُسَ :ح ػ َػر ُس الس ػػمطاف ،وى ػػـ
وح ػ َػر ٌس لمجمي ػػع ،و َ
ػارس َ
من ػػو :بمعن ػػى أَي تحفظ ػػت من ػػو ،ويق ػػاؿ :ح ػ ٌ
اس الواحدَ :ح َرِس ٌّي ،ألَنو دد وار اسـ جنس فنسب ِإليو ،وال تقؿِ :
حار ٌسِ ،إال أَف تذىب بػو ِإلػى
ُ
الح َّر ُ
()4
ِ
اسة دوف الجنس
معنى الحر َ
الداللة الصوتية لمكممة

غالبا ما تكوف في الميؿ؛ ليػذا اختيػر ليػا لفظػة "حػرس" لمناسػبة أوػواتيا الميموسػة والرديقػة
والحراسة ً
لمعنى الحراسة الذي يقتضي الخفة والسكوف واليدوء وتتكوف مف ثالثة مقاطع:
المقطع األول :حرف الحاء .ىػو حػرؼ ميمػوس ورخػو ،واليمػس إنمػا يتطمػب مػف الحػارس فػي سػبيؿ

ظا ال يودر أوواتًا تكشؼ عف مكانػو ،وىػذا األمػر مػف أىػـ بػدىيات العمػؿ
اهلل  أف يكوف ًا
حذر يق ً
في ح ارسػة الموادػع العسػكرية واألمنيػة أمػا الرخػاوة فتقتضػي الثبػات والمػزوـ فػي المكػاف ،فينبغػي عمػى
المجاىػد أف يثبػت فػي مكانػػو وال يبرحػو تحػت أي ظػػرؼ مػف الظػروؼ ،ودػد رأينػػا كيػؼ لحقػت اليزيمػػة
بجيش المسػمميف فػي أُحػد ،حػيف خػالؼ الرمػاة عمػى الجبػؿ أمػر النبػي  ،وتركػوا مػوادعيـ وح ارسػتيـ،
()5

فمـ يمزموىا ولـ يثبتوا فييا

()1الجمع بيف الوحيحيف154/4 :
()2

المرجع السابؽ175/3 :

()4

لساف العرب :مادة "حرس"48/6 ،

()3

()5

معجـ مقاييس المغة البف فارس :مادة "حرس"38/2 ،
السيرة النبوية البف ىشاـ65/2 :
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المقطع الثاني :حرف الراء .وىو حرؼ مجيور متكرر( ،)1والجير يستمزـ مػف المجاىػد فػي سػيبؿ اهلل

ػالء لكممػة اهلل ،واغاظػةً ألعػداء
 أف يظير نفسو ويجير بووتو في المواطف التي تتطمػب ذلػؾ ،إع ً
اهلل ،وتثبيتًػػا لممجاى ػػديف ف ػػي المي ػػداف أم ػػا التكػ ػرار في ػػوحي بالمداوم ػػة عم ػػى الح ارسػ ػة والمرابط ػػة عم ػػى

الثغور

المقطع الثالث :حرف السين .وىو حرؼ ميمػوس ورخػو ،ويقػاؿ فػي ىػذا الحػرؼ مػا ديػؿ فػي الحػرؼ

األوؿ "الحاء"

أيضػػا؛ ليػػد ّؿ عمػػى اتوػػاؿ
ويمحػػظ أف لفظػػة "حػػرس" بػػدأت بحػػرؼ ميمػػوس وانتيػػت بحػػرؼ ميمػػوس ً
ُ
السكينة واليدوء والوػمت مػف بدايػة الح ارسػة حتػى نيايتيػا ،أي مػف أوؿ الميػؿ حتػى نيايتػو ،وال يقطػع
ىػػذا السػػكوف إال الح ػوادث المفاجئػػة العارضػػة غيػػر المتكػػررة ،التػػي د ّؿ عمييػػا حػػرؼ "ال ػراء" وىػػذا مػػا
ينبغػػي أف يك ػػوف عميػ ػو المرابطػػوف والحػ ػراس ف ػػي سػػبيؿ اهلل  ،م ػػف ى ػػدوء ويقظػػة ،ف ػػال يفس ػػد عم ػػييـ
سكونيـ وىدوءىـ إال ما يبغتيـ مف أحداث وطوارئ
َّ
ولعؿ وفة الرخاوة ألووات كممة "جرس" توحي بطوؿ مػدة الح ارسػة فػي الحػرب وغيرىػا دوف انقطػاع
في النيار أو الميؿ ،وىي ألزـ في مواطف الجياد وموادعو عنيا في المواطف والنواحي المدنية
أحاديث لفظة "حرس" ومشتقاتها
 .1حرس .عف عبِد ِ
اهلل ْب ِف ُّ
ب َعمَى ِم ْنَب ِػرِهِ :إٍّنػي
اؿ :دَ َ
الزَب ْي ِر  ،دَ َ
َْ
اف َ - و ُى َو َي ْخطُ ُ
اف ْب ُف َعفَّ َ
اؿ ُعثْ َم ُ
ََ ٌ
ِ
ِ
م َح ٍّدثُ ُكـ َحِديثًا س ِػم ْعتُوُ ِم ْػف رس ِ
ُح ٍّػدثَ ُك ْـ ِإ َّال الض ُّ
ت
ٍّػف َعمَ ْػي ُك ْـَ ،وِاٍّنػي َس ِػم ْع ُ
ػاف َي ْمَن ُعنػي أ ْ
َف أ َ
ػوؿ اهلل َ ،مػا َك َ
َُ
َ
ْ
ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ػوؿ اهلل َ يقُ ػػو ُؿَ " :حةةةةرس لَْيمَ ػػة ف ػػي سػ ػبِ ِ
ػاـ
َر ُس ػ َ
يؿ اهلل تَ َع ػػالَى أَ ْف َ
ػاـ لَْيمُيَ ػػاَ ،وُي َ
َ
َ ُ
وػ ُ
ضػ ػ ُؿ م ػ ْػف أَْل ػػؼ لَْيمَ ػػة ُيقَ ػ ُ
()2
َنيَ ُارَىا"
س .عػػف ابػػف عبػػاس  دػػاؿ :دػػاؿ رسػػوؿ اهلل " :عينػػاف ال تمسػػيما النػػار :عػػيف بكػػت مػػف
 .2تَ ْحة ُةر ُ
()3
خشية اهلل ،وعيف باتت تحرس في سبيؿ اهلل"
ة ..عػػف ابػػف عبػػاس  دػػاؿ :دػػاؿ رسػػوؿ اهلل " :ثالثػػة ال تػػرى أعيػػنيـ النػػار يػػوـ القيامػػة:
سة ْ
َ .3ح َر َ
()4
عيف بكت مف خشية اهلل ،وعيف حرس .في سبيؿ اهلل ،وعيف غضت عف محارـ اهلل"
()1
لحنا مف
أشار ليذه الوفة عمماء تجويد القرآف الكريـ ،ونبيوا إلى أنو يجب التحرز مف تكرار الراء ،وعدوه ً
لحوف تالوة القرآف الكريـ
()2
()3
()4

حديث حسف انظر :مسند أحمد488/1 :

رواه الترمذي ،وداؿ :حديث حسف غريب ،حديث ردـ1639 :
داؿ األلباني :وحيح انظر :السمسمة الوحيحة375/6 ،
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َ .5،4حة ِ
ةارس ،حةةرس .عػػف ابػػف عمػػر  أف النبػػي  دػػاؿ" :أال أنبػػئكـ بميمػػة أفضػػؿ مػػف ليمػػة القػػدر:
()1

حرس في أرض خوؼ ،لعمو أف ال يرجع إلى أىمو"
ٌ
حارس َ
ٍ
ط ػا مػػف وراء بيضػػة
اب
ر
م
ػاؿ
ػ
ي
ل
ػالث
ػ
ث
ةرس
ة
أح
ألف
"
:

اهلل
ػوؿ
ػ
س
ر
ػاؿ
ػ
د
ػاؿ:
ػ
د

ػس
ػ
ن
أ
ػف
ػ
ع
س.
ةر
ة
َح
ً
َ
ْ
َ
 .6أ ْ ُ
()2
المسمميف ُّ
أحب إل َّي مف أف تويبني ليمة القدر في أحد المسجديف :المدينة ،أو بيت المقدس"
 .7الحراسة .عف أبي ىريرة  داؿ :داؿ رسوؿ اهلل " :تعس عبد الدينار ،تعس عبد الدرىـ ،تعػس
عبد الخميوة ،إف أعطي رضي ،واف منػع سػخط ،تعػس وانػتكس ،واذا شػيؾ فػال انػتقش ،طػوبى لعبػد

آخذ بعناف فرسو في سبيؿ اهلل ،أشعث رأسو ،مغبرة ددماه ،واف كانػت الحراسة كػاف فػي الح ارسػة ،واف
()3

كانت السادة كاف في السادة ،إف شفع لـ يشفع ،واف استأذف لـ يؤذف لو"

فكبػر َّ
 .9،8حرسوا ،يحرس .عف ابػف عبػاس  دػاؿ" :دػاـ النبػي  ودػاـ النػاس معػوَّ ،
وكبػروا معػو،
ناس معو ،ثـ سجد وسجدوا معو ،ثـ داـ لمثانية فقاـ الذيف سجدوا وحرسوا إخوانيـ ،وأتػت
وركع وركع ٌ
()4
الطائفة األخرى فركعوا وسجدوا معو ،والناس كميـ في الوالة ،ولكف يحرس بعضيـ بعضاً"
ثالثا :لفظة "رمى" ومشتقاتها

(رمي) الػراء والمػيـ والحػرؼ المعتػؿ :أوػ ٌؿ واحػد ،وىػو َن ْبػذ َّ
الشػيء ثػـ يحمػؿ عميػو اشػتقاداً واسػتعارة
ِ
ت عمييػا فػإف دي َػؿ :فيػذه الكممػة مػا وجييػا؟ ديػؿ
ػت عمػى المائػةِ :زْد ُ
أرم ْي ُ
تقوؿَ :رَم ْي ُ
ت الشيء أرميو و َ
ِ
َّ
وػ ُؿ
امػى إلػى الموضػع الػذي َ
ورَم ْيػت :بمعنػى ْأرَم ْي ُ
ػت ،والم ْرمػاةَ :ن ْ
بمغػو َ
لو :إذا زاد عمى الشيء فقد تر َ
ِ
لمرمػػاةِ :ظمػػؼ َّ
رمػػى
الرِمَّي ػةَُّ :
الشػػاة و َّ
السػػيـ المػ َّ
رمػػى بػػو وا ْ
الوػػيد الػػذي ُي َ
ػدوُر؛ وسػ ٍّػمي بػػذلؾ ألنػػو ُي َ
ط ٍع مف السحاب مف ىنا
و َّ
الرِم ُّي :السحابة العظيمة القَ ْ
طر ويقاؿُ :س ٍّميت َرِمّياً ،ألنيا تنشأ ثـ تُْرَمى بق َ
وػػرؾ ووػ َػنع
وىنػػا حتَّػػى تجتمػػع ،ويقػػاؿْ :أرَم ْيػ ُ
ُ
ػت َ
أرمػػى اهللُ لػػؾ ،أي َن َ
الح َجػػر مػػف يػػدي ْإرمػ ً
ػاء ويقػػاؿَ :
الرماءٍّ :
أمٌر يترامى إلى فَوؽ
لَؾ و َّ
الزيادة ودد دمنا ّ
إف اشتقاؽ ذلؾ مف الباب ألنو ْ
الداللة الصوتية لمكممة

()5

تتألؼ لفظة "رمى" مف ثالثة مقاطع:

()1

أخرجو الحاكـ في مستدركو90/2 :

()2

جامع األحاديث293/17 :

()4

الجمع بيف الوحيحيف55/2 :

()3

()5

المعجـ األوسط لمطبراني94/3 :

معجـ مقاييس المغة البف فارس :مادة( :رمى)436/2 ،
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ِ
ِ
سن ِة النبوي ِة
أللفاظ
الدالل ُة الصوتي ُة
الجهاد في ال ُّ

المقطع األول :حرف "الراء" .وىو حرؼ مفخـ متكرر ،فالفخامة توحي بالقوة واالستعالء والعزة

تماما لداللة الجياد في سبيؿ اهلل  ،إذ البد أف تتمتع رمية المجاىد
واألنفة ،وىذه الوفات مناسبة ً
َّ
و َرهُ المّوُ ِإ ْذ أ ْ
َخ َرَجوُ
نو ُروهُ فَقَ ْد َن َ
بالقوة والعزة ،والبد أف تكوف مستعمية ،مودادًا لقوؿ اهلل َِ :إال تَ ُ
ِ
الَِّذيف َكفَروْا ثَانِي اثَْن ْي ِف ِإ ْذ ىما ِفي اْل َغ ِار ِإ ْذ يقُو ُؿ ِلو ِ
احبِ ِو الَ تَ ْح َزْف ِإ َّف المّوَ َم َعَنا فَأ َ
َنز َؿ المّوُ َسك َينتَوُ
َ
َ
َ ُ
َُ
َ
َِّ
ِ
َّده بِج ُن ٍ َّ
ِ
الس ْفَمى َو َكِم َمةُ المّ ِو ِى َي اْل ُعْمَيا َوالمّوُ َع ِز ٌيز
يف َكفَ ُروْا ُّ
َعمَ ْيو َوأَي َ ُ ُ
ود ل ْـ تََرْو َىا َو َج َع َؿ َكم َمةَ الذ َ
ِ
يـ ( )1وأما وفة التكرار فتوحي بالمداومة عمى الرمي األعداء ودتاليـ
َحك ٌ
المقطع الثاني :حرف "الميم" .وىو حرؼ مردؽ بيف الرخػاوة والجيػر ،يخػرج مػف الشػفتيف ،وىػذه الردّػة
تيمنػػا بتوفيػػؽ اهلل وتسػػديده ىػػذه الرميػػة ،وانمػػا تخػػرج المػػيـ المتحركػػة مػػف الفػػـ
تػوحي بالسػػيولة واليسػػرً ،

حػػاؿ انف ػراج الشػػفتيف ،ومػػف المعمػػوـ فػػي عمػػوـ الحػػرب والقتػػاؿ –حػػديثّا -أف عمػػى المجاىػػد فػػتح فمػػو

وشػػفتيو عنػػد إطػػالؽ القػػذائؼ ،حتػػى ال ُيوػػاب الوػػمـ وأمػػا الرخػػاوة الرديقػػة فػػي وسػػط الكممػػة؛ فتشػػير
إلى أف الحػرب ك ّػر وف ّػر ،ويتخمميػا فتػرات ارحػة واسػتجماـ ،يسػتريح فييػا المحػارب مػف وعثػاء الحػرب،
مر سابقًا
كما َّ
المقطع الثالةث :حةرف "ألةف المةين اليةاء)" .أمػا وػوت "األلةف" الخارجػة مػف الجػوؼ فيػوحي بطػوؿ

الػػنفس فػػي الحػػرب ،وأف الحػػرب دػػد ال تنتيػػي فػػي جولػػة واحػػدة؛ بػػؿ تحتػػاج لج ػوالت وو ػوالت عديػػدة؛
فينبغػػي عمػػى المحػػارب والمجاىػػد أف يػػوطف نفسػػو لحػػرب طويمػػة ،يمػػزـ معيػػا أف يوػ ّػبر نفسػػو وأىمػػو
لخوض ىذه المعركة الكبيرة والطويمة مع أعداء اهلل تعالى وىػي فتػرات تتخمػؿ مرحمػة القتػاؿ والجيػاد؛

أحيانا
أزمانا متعادبة
ً
ألف المعارؾ والحروب تستغرؽ فترات طويمة ،و ً
ولعؿ اجتماع ىاتيف الوفتيف "التفخيـ" و"الترديػؽ" يػوحي بػالقوة التػي نشػعر بيػا فػي ىػذه األلفػاظ ،فػإذا
اجتمػع وػوت مفخػـ ،وآخػر مردَّػؽ ،فقػد اجتمػػع وػوتاف مختمفػاف ،لكػؿ منيمػا طبيعػة خاوػة ،والجمػػع
بػػيف ىػػذيف الوػػوتيف يقتضػػي عضػػو النطػػؽ أف يعطػػي كػػؿ وػػوت منيمػػا حقػػو ،وفػػي ذلػػؾ عسػػر ال
يخفػػى ،فػػإذا تألفػػت كممػػة ودػػد تجػػاور فييػػا وػػوتاف :أحػػدىما م َّ
فخػػـ ،واآلخػػر مردَّػػؽ ،فمػػا ي ػزاؿ أحػػدىما
يػػؤثر فػػي اآلخػػر حتػػى يوػػي ار م َّ
فخمػػيف مع ػاً ،أو م ػردَّقيف مع ػاً والػػذي يظيػػر أف األو ػوات المجيػػورة

تغمبػػت عمػػى األوػوات الرخػػوة ،وأخػػذت بيػػا إلػػى دائػرة التفخػػيـ والقػػوة فػػي لفظػػة "رمةةى" ومشػػتقاتيا ،واهلل
أعمـ

وكمػػا ىػػو واضػػح مػػف وػػفات أو ػوات الكممػػة اسػػتمرار خػػروج الػػنفس بكميػػات متفاوتػػة تناسػػب حػػاؿ

أنفاسا متفاوتة في الكمية عند الضرب أو الطعف أو الجري أو الرمي ،وغيرىا
المجاىد الذي يأخذ
ً
()1

التوبة40:
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أحاديث لفظة "رمى" ومشتقاتها
وؿ ِ
اهلل  دَور الطَّائِ ِ
اؿَ :حاورَنا مع رس ِ
ػوؿ
يح ُّ
 .1رمىَ .ع ْف أَبِي َن ِج ٍ
ت َر ُس َ
السمَ ِم ٍّي  ،دَ َ
ؼ ،فَ َس ِػم ْع ُ
َْ َ َ َ ُ
َْ
اهلل  يقُو ُؿ" :مف بمَ َغ بِسيٍـ ِفي سبِ ِ ِ
ِ
ت
ػت َي ْو َمئِ ٍػذ ِسػتَّةَ َع َش َػر َس ْػي ًما ،فَ َس ِػم ْع ُ
يؿ اهلل فَيُ َو ِع ْد ُؿ ُم َح َّرٍر ،فََبمَ ْغ ُ
َْ َ
َ
َ
َْ
اهلل  يقُػػو ُؿ :مػػف رمةةى بِسػػيٍـ ِفػػي س ػبِ ِ ِ
ػوؿ ِ
ِ
ِ
ػاب َشػ ْػيَبةً ِفػػي
َر ُسػ َ
يؿ اهلل فَيُػ َػو لَػػوُ َد َرَج ػةٌ فػػي اْل َجَّنػػةَ ،و َمػ ْػف َشػ َ
َ
َ
َْ
َ ْ ََ
ِ
َّ
ِ
ور يػوـ اْل ِقي ِ
ِ
ظ ٍػـ ِم ْػف
ػاء ُك ٍّػؿ َع ْ
َعتَ َ
اإل ْسالَِـ َك َان ْ
ُّمػا َر ُج ٍػؿ أ ْ
ػؽ َر ُجػالً ُم ْسػم ًما فَػِإ َّف المػوَ َجاعػ ٌؿ ِودَ َ
امػةَ ،وأَي َ
ت لَوُ ُن ًا َ ْ َ َ َ
()1
ظِ
ظِ
ام ِو فَ َح َّرَرهُ ِم َف َّ
الن ِار"
اميَا َع ْ
ظ ًما ِم ْف ِع َ
ِع َ
 .2يرمةةيَ .عػ ْػف ُم َح َّمػ ِػد ْبػ ِػف َسػ ْػعِد ْبػ ِػف أَبِػػي ودَّػ ٍ
ػاص َ ،عػ ْػف أَبِيػ ِػو  أ َّ
ػاف َيقُػػو ُؿِ" :ل ُكػ ٍّػؿ
َف َر ُسػ َ
ػوؿ اهلل َ كػ َ
َ
طػأَِ ،إالَّ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخ
أ
َو
أ
،
ػاب
َو
أ
و
د
ع
ل
ا
ي
ف
اهلل
يؿ
ب
س
ي
ف
ـ
ي
س
ب
ي
م
ر
ْ َ ُ ٍّ
َ َ ْ ْ َ
ُم ْسِمٍـ ثَالَ ٌ
ثَ :ما م ْف َر ُج ٍؿ م َف اْل ُم ْسمم َ
َْ َ َ
يف َي ْ
يؿ ِ
ِِ
ِ
ِ
ٍ
َجر َذِل َؾ الس ِ
َّػت ِم ْنػوُ َش ْػعرةٌ ِفػي سػبِ ِ
اهلل،
يف ْابَيض ْ
َّػيـ لَػوُ َك َع ْػد ِؿ َن َس َػمةَ ،و َمػا م ْػف َر ُج ٍػؿ م َػف اْل ُم ْسػمم َ
َك َ
َ َ َ
ْ
اف أ ْ ُ
ػرِ ،إالَّ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ور يوـ اْل ِقي ِ
ير ،أ َْو َكبِي ًا
و ِػغ ًا
َعتَ َ
ِإالَّ َك َان ْ
يف أ ْ
امة َي ْس َعى َب ْي َف َي َد ْيوَ ،و َما م ْف َر ُج ٍؿ م َف اْل ُم ْسمم َ
ػؽ َ
ت لَوُ ُن ًا َ ْ َ َ َ
()2
ِ
اعفَةً"
ض ٍو ِم ْنوُ أ ْ
َف َي ْج ِزَيوُ بِ ُك ِؿ ُع ْ
اف َحقًّا َعمَى اهلل أ ْ
ض َ
َض َعافًا ُم َ
َك َ
 .3ارمةوا .عػػف أبػػي ىريػرة دػػاؿ" :مػ َّػر النبػػي  عمػػى دػػوـ يرمػػوف ،فقػػاؿ :ارمةوا -بنػػي إسػػماعيؿ -فػػإف
()3

اميا"
أباكـ كاف ر ً

 .4الرمي .عف أبي عمي ثمامة بف شفي اليمداني أنو سمع عقبة بف عامر يقوؿ :سمعت رسوؿ اهلل
- وىو عمى المنبر -يقوؿِ " :
إف القوة الرمي ،أال َّ
ط ْعتُـ ٍّمف دَُّوٍة ( ،)4أال َّ
إف القوة
استَ َ
َوأَع ُّدوْا لَيُـ َّما ْ
َ
()5
الرمي"
رابعا :لفظة "سهر" ومشتقاتها
األرؽ ،وىػػو َذىػػاب النػػوـ يقػػاؿَ :سػػيَ َر َي ْسػػيَ ُر َسػػيَ اًر ويقػػاؿ
(سػػير) السػػيف واليػػاء وال ػراء :معظػػـ بابػػو َ
سميت بذلؾ ألف عمميا في َّ
أمػا
الساىرةٍّ ،
النبت ليالً ونيا اًر ويقاؿ :رج ٌؿ ُسػيَ َرةٌ :دميػؿ ّ
لألرضّ :
النػوـ و ّ

أي ذلؾ كاف فيو مف الباب؛ َّ
ألنو يسبح في
السَّاىور فقاؿ دوـ :ىو غالؼ القمر؛ ويقاؿ :ىو القمر و َّ
()6

الفمَؾ دائباً ،ليالً ونيا اًر
َ

()1
()2

إتحاؼ الخيرة الميرة لمبوويري440/5 :
المرجع السابؽ145/5 :

()3

داؿ األلباني :وحيح انظر :السمسمة الوحيحة423/3 ،

()5

الجمع بيف الوحيحيف351/3 :

()4

()6

األنفاؿ60:
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ِ
ِ
سن ِة النبوي ِة
أللفاظ
الدالل ُة الصوتي ُة
الجهاد في ال ُّ

الداللة الصوتية لمكممة

تتألؼ لفظة "سير" مف ثالثة مقاطع:

المقطع األول :حرف "السين" .وىو حرؼ مردؽ وميموس؛ فأما ردتو فتناسب الميمة العظيمة التي

طا مف الراحة
ظا
ويعطي إلخوانو األماف في أف ينالوا دس ً
عمييا المجاىد ،فيو يبيت ليمتو يق ً
ساىراُ ،
ً
والنوـ ،وأية ردة بعد ىذه الردة وأما اليمس فيناسب السير بالميؿ ،إذ يحتاج المجاىد أف يحافظ عمى
مر سابقًا
اليدوء والسكينة ،حتى ال يكشؼ عف مكانو لألعداء ،كما َّ
ويقاؿ فيو ما ديؿ في "السيف"
أيضاُ ،
المقطع الثاني :حرف "الهاء" .وىو حرؼ مردؽ وميموس ً

المقطع الثالث :حرف "الراء" .وىو حرؼ مفخـ متكػرر؛ فأمػا فخامتػو فتػوحي بػالقوة واالسػتعالء والعػزة

تمامػا لداللػة الجيػاد فػي سػبيؿ اهلل  ،ودػد م َّػر بنػا سػابقًا وأمػا تكػ ارره
واألنفة ،وىذه الوػفات مناسػبة ً
فيوحي بالمداومة عمى السير والمرابطة في سبيؿ اهلل تعالى
وىكذا نجد أف حروؼ لفظة "سير" تد ّؿ عمى الردة والطمأنينة والثبات الالزمة ألف يتحمّى بيا
المجاىدوف في سبيؿ اهلل  ،فيذه الميمة مف أعظـ الميمات في حياة المسمـ ،أف يسير في سبيؿ
أبدا :عيف بكت مف
طمبا لرضواف اهلل تعالى ،كما أخبر النبي ( :عيناف ال تمسيما النار ً
اهلل ً ،
()1
خشية اهلل ،وعيف باتت تحرس في سبيؿ اهلل)
أحاديث لفظة "سهر" ومشتقاتها

ػاف مػع رس ِ
ات لَْيمَ ٍػة َو ُى َػو َيقُػو ُؿ:
ػوؿ المَّ ِػو ِ فػي َغ ْػزَوٍة ،فَ َس ِػم َعوُ َذ َ
 .1سهرَ ..ع ْف أَبِى َرْي َح َانػةَ  أََّنػوُ َك َ َ َ َ ُ
ِ َّ ِ ()2
" ُح ٍّرم ِت الَّنار َعمَى َع ْي ٍف س ِهر ِْ .في سبِ ِ
يؿ المَّ ِوَ ،و ُح ٍّرَم ِت َّ
ت ِم ْف َخ ْشَية المو"
الن ُار َعمَى َع ْي ٍف َد َم َع ْ
َ
َ َ
ُ
َ

سةةة ِه َر .عػػف عائشػػة  دالػػت" :سةةةهر رسػػوؿ اهلل  مقدمػػو إلػػى المدينػػة ليمػػة ،فقػػاؿ :ليػػت رج ػالً
َ .2
والحاً مف أوحابي يحرسني الميمة ،دالت :فبينا نحف كػذلؾ سػمعنا خشخشػة سػالح ،فقػاؿ :مػف ىػذا؟
ػوؼ عمػػى
دػػاؿ :سػػعد بػػف أبػػي ودػػاص ،فقػػاؿ لػػو رسػػوؿ اهلل  :مػػا جػػاء بػػؾ؟ فقػػاؿ :ودػػع فػػي نفسػػي خػ ٌ
()3
رسوؿ اهلل  ،فجئت أحرسو ،فدعا لو رسوؿ اهلل  ،ثـ ناـ"
خامسا :لفظة "غزا" ومشتقاتها

()1
()2
()3

داؿ الشيخ األلباني( :وحيح) انظر :حديث ردـ )4113( :في وحيح الجامع757/1 ،
سنف الدارمي1552/2 :
الجمع بيف الوحيحيف118/4 :
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د .جميل عدوان

ػالف وػػحيحاف ،أحػػدىما طمػػب شػػيء ،واآلخػػر فػػي بػ ِ
(غػػزو) :الغػػيف وال ػ ازي والحػػرؼ المعتػػؿ :أوػ ِ
ػاب
َّ ِ
ي أيض ػاً،
وغػ ِػز ٌّ
المٍّقػػاح فػ َّ
ػب لػػذلؾ ،والجمػػعُ :غػ َػزاة َ
ػاألوؿَ :
الغػ ْػزو ،ويقػػاؿَ :غػ َػزوت أغػػزو ،والغػػازي :الطالػ ُ
()1
الم ِ
غزَية :المرأة التي غ از َزْوجيا ويقاؿ في ٍّ
ي
النسبة إلى َ
الغ ْزوَ :غ َزِو ّ
وُ
الداللة الصوتية لمكممة

تتألؼ لفظة "غزا" مف ثالثة مقاطع:

المقطع األول :حرف "الغين" .وىو حرؼ مفخـ مستع ٍؿ مجيور؛ فأما فخامتو فتناسب الميمة
طالبا األجر والمثوبة مف اهلل 
العظيمة التي يقوـ بيا المجاىد ،وىو يخرج مف بيتو غازًيا
ً
مجاىدا ً
وأما االستعالء والجير فيناسب اليمة العالية التي يتمتع بيا المجاىدوف وىـ يطمبوف الشيادة أو
النور ،ويناسب الويحات العالية التي يجير بيا المجاىدوف في ساحات القتاؿ

المقطةةع الثةةاني :حةةرف "ال ة از " .وىػػو حػػرؼ مجيػػور ،ويناسػػب الجيػػر بكممػػة الحػػؽ( :ال إلػػو إال اهلل،
محمد رسوؿ اهلل) ،التػي مػف أجميػا فُػرض الجيػاد فػي سػبيؿ اهلل وىػذا الجيػر الػذي جيػر بػو النبػي 
ٌ
في مكة :دولوا :ال إلو إال اهلل تُفمحوا

المقطةةع الثالةةث :حةةرف "األلةةف الممةةدودة التةةي أصةةمها واو مفتوحةةة)" .أمػػا وػوت "األلػػؼ" الممػػدودة
الخارجة مف الجوؼ فتػوحي بطػوؿ الػنفس فػي الحػرب ،وأف الحػرب دػد ال تنتيػي فػي جولػة واحػدة؛ بػؿ
تحتاج لجوالت وووالت عديدة؛ فينبغي عمػى المحػارب والمجاىػد أف يػوطف نفسػو لحػرب طويمػة ،يمػزـ

يوبر نفسػو وأىمػو لخػوض ىػذه المعركػة الكبيػرة والطويمػة مػع أعػداء اهلل تعػالى وىػي فتػرات
معيا أف ّ
أحيانا
أزمانا متعادبة
ً
تتخمؿ مرحمة القتاؿ والجياد؛ ألف المعارؾ والحروب تستغرؽ فترات طويمة ،و ً

وىكػ ػػذا نجػ ػػد أف حػ ػػروؼ لفظػ ػػة "غ ػ ػ از" تػ ػػد ّؿ عمػ ػػى القػ ػػوة واالسػ ػػتعالء والع ػ ػزة ،التػ ػػي يتمتػ ػػع بي ػ ػا الغ ػ ػزاة
والمجاىدوف في سبيؿ اهلل  ،وما ينبغي أف يكوف عميو ىؤالء المجاىدوف في ك ّؿ زماف ومكاف

معػػا إنمػػا يحػػدث فػػي الغػػزو مػػف
وممػػا يجػػدر ذك ػره أف اتوػػاؼ أو ػوات كممػػة "غ ػزا" بالرخػػاوة والجيػػر ً
اسػػتمرار القتػػاؿ مػػدة طويمػػة ،وسػػير الغػػازي مػػدة أطػػوؿ مػػع مػػا يحػػدث فػػي الغػػزو مػػف و ػراخ وأو ػوات
مجمجمة لمسيوؼ والرماح

أحاديث لفظة "غزا" ومشتقاتها

 .1نغةةزو .عػػف سػػعد  دػػاؿ" :واهلل إنػػي ألوؿ رجػ ٍػؿ مػػف العػػرب رمػػى بسػ ٍ
ػيـ فػػي سػػبيؿ اهلل ،ولقػػد كنػػا

ورؽ الحبمػػة وىػػذا السػػمر ،حتػػى إف كػػاف أحػػدنا ليضػػع كمػػا
ػاـ إال ٌ
نغةةزو مػػع رسػػوؿ اهلل  ومػػا لنػػا طعػ ٌ

()1

معجـ مقاييس المغة البف فارس :مادة( :غزا)423/4 ،
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ِ
ِ
سن ِة النبوي ِة
أللفاظ
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الجهاد في ال ُّ

تضػػع الشػػاة ،مػػا لػػو خمػػط ،ثػػـ أوػبحت بنػػو أسػ ٍػد تعزرنػػي عمػػى اإلسػػالـ ،لقػػد خبػػت إذاً وضػ َّػؿ عممػػي،
()1

وكانوا وشوا بو إلى عمر ،ودالوا :ال يحسف يومي"
يؿ ِ
ازيةا ِفػي سػبِ ِ
"م ْػف َجيَّ َػز َغ ِ
 .3،2غازيا ،غزاَ .ع ْف َزْيِد ْب ِف َخ ِالٍد اْل ُجيَنِ ٍّي َ ،ع ِػف َّ
اهلل
النبِ ٍّ
ػي  دَ َ
َ
ػاؿَ :
()2
 فَقَ ْد َغ َازَ ،و َم ْف َخمَفَوُ فَقَ ْد َغ َاز"
 .5،4يغزوٍ ،
غاز .عف واثمة بف األسقع  داؿ :داؿ رسوؿ اهلل " :ما مف أىؿ بيت ال يغةزو مػنيـ

ٍ
غاز أو يجيز غازًيا بسمؾ أو بإبرة أو ما يعػدليا مػف الػورؽ أو يخمفػو فػي أىمػو بخيػر؛ إال أوػابيـ اهلل
()3
بقارعة دبؿ يوـ القيامة"
ِ
َف أَ ْغ ُزو ِفػي سػبِ ِ
يؿ
اؿ :دَ َ
 .6أغزو .عف أََبي ُى َرْي َرةَ  دَ َ
اؿ َر ُسو ُؿ اهلل "َ :والَِّذي َن ْف ِسي بَِيِد ِه ،لَ َوِد ْد ُ
ت أْ
َ
َ
()4
ِ
َغ ُزَو فَأُ ْد َت َؿ"
َغ ُزَو فَأُ ْد َت َؿ ،ثَُّـ أ ْ
اهلل فَأُ ْد َت َؿ ،ثَُّـ أ ْ
 .8،7غازية ،تغةزو .عػف عب ِػد ا ِ
هلل ْب ِػف َع ْم ِػرو ْب ِػف اْل َع ِ
ت َّ
"مػا ِم ْػف
النبِ َّ
ػاص  ،د َ
َْ
ػاؿَ :سػ ِم ْع ُ
ػي َ يقُػو ُؿَ :
ازي ٍة تَ ْغ ُزو ِفي سبِ ِ ِ
ِ
ِ
ث ،فَِإ ْف
َج ِرِى ْـ ِم َف ْاآل ِخ َ ِرةَ ،وَي ْبقَى لَيُ ُـ الثُّمُ ُ
يمةً ِإ َّال تَ َع َّجمُوا ثُمُثَ ْي أ ْ
َغ ِ َ
يؿ اهلل ،فَُيو ُيب َ
َ
وف َغن َ
()5
ِ
ِ
َج ُرُى ْـ"
يمةً ،تَ َّـ لَيُ ْـ أ ْ
لَ ْـ ُيو ُيبوا َغن َ
َّ ِ
َّ ِ
يف
ػاؿ :دَػ َ
 .9يغةةزونَ .عػ ْػف َع ْبػ ِػد الػ َّػر ْح َم ِف ْبػ ِػف ُجَب ْيػ ِػر ْبػ ِػف ُنفَ ْيػ ٍػر َعػ ْػف أَبِيػ ِػو  دَػ َ
"مثَػ ُؿ الػػذ َ
ػاؿ َر ُسػػو ُؿ المػػو َ :
()6
ْخ ُذوف اْلجع َؿ يتَقَ َّووف عمَى ع ُد ٍّوِىـ مثَ ُؿ أ ٍُّـ موسى تُر ِ
ون ِمف أ َّ ِ
َج َرَىا"
ضعُ َولَ َد َىا َوتَأ ُ
ْخ ُذ أ ْ
َي ْغ ُز َ ْ
ُ َ ْ
ُمتى َوَيأ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ
 .11تغزونَ .ع ْف َن ِاف ِع ْب ِف ُعتَْبةَ ْب ِف أَبِي ودَّ ٍ
اص  ،أََّنوُ َس ِم َع َّ
ون َج ِز َيرةَ اْل َع َػر ِب،
النبِ َّي َ يقُو ُؿ" :تَ ْغ ُز َ
َ
َّ
وف فَػ ِ
َّاؿ،
ج
ػد
ػ
ل
ا
وف
ػز
ػ
غ
ت
و
،
ـ
ػ
ك
ل
اهلل
ػا
ػ
ي
ح
ت
ف
ي
ف
،
وـ
ػر
ػ
ل
ا
وف
ػز
ػ
غ
ت
و
،
ػـ
ػ
ك
ل
اهلل
ُّ
َ
َ ََ ْ َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ
ػار َس ،فََي ْفتَ ُحيَػػا ُ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ
فََي ْفػػتَ ُح اهللُ لَ ُكػ ْػـَ ،وتَ ْغػ ُػز َ
()7
فََي ْفتَ ُح اهللُ لَ ُك ْـ"
اؿَ :كػاف رسػو ُؿ ِ
اهلل ِ إ َذا دَ َف َػؿ ِم ْػف َح ٍّػج أَو َغ ْةز ٍو أَو ُع ْم َ ٍ
ػرة فَ َع َػال فَ ْدفَ ًػدا
 .11غزوَ .ع ْف ْاب ِف ُع َم َر  دَ َ
َ َُ
ْ
ْ
مػ َػف ْاأل َْر ِ
يؾ لَػػوُ ،لَػػوُ اْل ُمْم ػ ُ
ػاؿ" :اهللُ أَ ْكَبػ ُػر ،اهللُ أَ ْكَبػ ُػرَ ،ال ِإلَػػوَ ِإ َّال اهللُ َو ْحػ َػدهَُ ،ال َشػ ِػر َ
ض ،أ َْو َشػ َػرفًا ،دَػ َ
ؾ َولَػػوُ

()1
()2
()3

الجمع بيف الوحيحيف101/1 :
مسند أحمد270/28 :
المعجـ األوسط لمطبراني180/8 :

()4

مسند أحمد536/14 :

()6

السنف الكبرى لمبييقي27/9 :

()5

()7

المرجع السابؽ142/11 :

مسند أحمد120/3 :
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ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
وفَ ،س ِ
ؽ اهللُ َو ْع َػدهُ،
و َػد َ
وف ،ل َربٍَّنػا َحام ُػد َ
وف َعابِ ُػد َ
ػاج ُد َ
ػوف تَػائ ُب َ
اْل َح ْم ُدَ ،و ُى َو َعمَى ُك ٍّؿ َش ْيء دَد ٌير ،آيُِب َ
وفَ ،
()1
ابَ ،و ْح َدهُ"
و َر َع ْب َدهَُ ،و َى َزَـ ْاأل ْ
َح َز َ
َوَن َ
ِ
ِ
ػت ِم ْػف َخ ْي ِػر
 .12غزوةَ .ع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  دَ َ
ت ُك ْن ُ
استُ ْش ِي ْد ُ
اؿ"َ :و َع َدَنا َر ُسو ُؿ اهلل َ غ ْزَوةَ اْل ِي ْند ،فَِإ ِف ْ
()2
الشي َد ِ
ُّ
ت ،فَأََنا أ َُبو ُى َرْي َرةَ اْل ُم َح َّرُر"
اءَ ،وِا ْف َر َج ْع ُ
َ
خالي ػا ،أال
عام ػا ً
 .13اغةةزوا .دػػاؿ رسػػوؿ اهلل " :مقػػاـ أحػػدكـ فػػي سػػبيؿ اهلل خيػػر مػػف وػػالة سػػتيف ً
تحبوف أف يغفر اهلل لكـ ويدخمكـ الجنة؟ اغزوا في سبيؿ اهلل ،مف داتؿ في سبيؿ اهلل فواؽ نادة وجبػت
()3

لو الجنة"

ػاؿَ " :غ َزوَنةةا ِمػػف اْلمِد َينػ ِػة ُن ِريػ ُػد اْلقُسػ َ ِ ِ
ِ
اعػ ِػة
اف  دَػ َ
ط ْنطينَّيةَ َو َعمَػػى اْل َج َم َ
َسػمَ َـ أَبِػػى ع ْمػ َػر َ
ْ
ْ
 .14غزونةةاَ .عػ ْػف أ ْ
َ َ
الر ْحم ِف ْبف َخ ِالِد ْب ِف اْلوِل ِيد وال ُّػروـ مْم ِ
وػقُو ظُيُ ِ
ػاؿ
ػورِى ْـ بِ َحػائِ ِط اْل َمِد َين ِػة ،فَ َح َم َػؿ َر ُجػ ٌؿ َعمَػى اْل َع ُػد ٍّو فَقَ َ
َع ْب ُد َّ َ ُ
َ َ ُ ُ
ػاؿ أَبػػو أَُّيػػوبِ :إَّنمػػا َن َزلَػ ْ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َّ
َّ
اآليػةُ ِف َينػػا
ػت َىػػذه َ
ػاسَ :مػ ْػو َمػ ْػو ،الَ ِإلَػػوَ ِإال المػػوُُ ،يْمقػػى بَِي َد ْيػػو ِإلَػػى التَّ ْيمُ َكػػة فَقَػ َ ُ
النػ ُ
َ َ
َّ
اإلسػالَـ ُدْمَنػا :ىمُ َّػـ ُن ِقػيـ ِفػي أَمو ِالَنػا وُن ِ
ِ
و َػر المَّػوُ َنبَِّيػوُ َوأَ ْ
َ
وػم ُحيَا ،فَػأ َْن َزَؿ المػوُ
َْ َ ْ
و ِار ،لَ َّما َن َ
َم ْع َش َر األ َْن َ
ُ
ظيَ َػر ْ َ
ِ ()4
اإلْلقَػاء بِاأل َْي ِػدي ِإلَػى التَّيمُ َك ِػة أ ِ
ِ
ِ َّ ِ
تَعالَىِ ِ :
ػيـ
ْ
َوأ َْنفقُػوا فػي َسػبِيؿ المػو َوالَ تُْمقُػوا بِأ َْيػدي ُك ْـ ِإلَػى التَّ ْيمُ َكػة  ،فَ ِ ُ
َ
ْ
َف ُنق َ
َ
اؿ أَبو ِعمرافَ :فمَـ ي َز ْؿ أَبو أَيُّوب يج ِ
ِ
ِ
اى ُد ِفي سبِ ِ
يؿ المَّ ِو َحتَّػى ُد ِف َػف
ع اْل ِجيَ َ
وِم َحيَا َوَن َد َ
َ َُ
اد دَ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ
في أ َْم َوالَنا َوُن ْ
َ
ِ ِ ِ ()5
ط ْنطينيَّة"
بِاْلقُ ْس َ

 .16،15نغةةزوهم ،يغزوننةةا .عػػف سػػميماف بػػف وػػرد  دػػاؿ :سػػمعت النبػػي  يقػػوؿ -حػػيف أجمػػى
()6

األحزاب عنو" :اآلف نغزوهم وال يغزوننا ،نحف نسير إلييـ"

()7

 .17مغازينا .عف ابف عمر  داؿ :كنا نويب في مغازينا العسؿ والعنب ،فنأكمو وال نرفعو
سادسا :لفظة "قتل" ومشتقاتها

يقوؿ ابف فارس( :)8دتؿ :القاؼ والتاء والالـ :أو ٌؿ وحيح ي ُّ
ٍ
ػدؿ عمػى
دتمَػوُ دَػتْالً
إذالؿ وامات ٍػة يقػاؿَ :
ِ
ِ
ومقاتِػ ُؿ اإلنسػػاف :المواضػػع
والق ْتمَػػة :الحػػا ُؿ ُي ْق َتػ ُؿ عمييػػا يقػػاؿ :دَ َتمػػو دتمػةَ َسػػوء والقَ ْتمػػة :المػ ّػرة الواحػػدة َ
()1
()2
()3
()4

المرجع السابؽ85/8 :
المرجع السابؽ29/12 :
داؿ األلباني :وحيح انظر :السمسمة الوحيحة603/2 ،
البقرة195:

()5

سنف أبي داود 320/2 :داؿ الشيخ األلباني :وحيح ،انظر :السمسمة الوحيحة19/1 :

()7

المرجع السابؽ210/2 :

()6

()8

الجمع بيف الوحيحيف208/1 :

انظر :معجـ مقاييس المغة البف فارس :مادة( :دتؿ)56/5 ،
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ِ
ِ
سن ِة النبوي ِة
أللفاظ
الدالل ُة الصوتي ُة
الجهاد في ال ُّ

الت ػػي إذا أ ِ
ػيء ُخبػ ػ اًر ِ
الع ػ ُػد ّو( ،)1وف ػػي
وعْممػ ػاً والقت ػػاؿِ :جيَ ػ ُ
ُو ػػيبت دَ َتم ػػو ذل ػػؾ وم ػػف ذل ػػؾ :دتم ػ ُ
ػاد َ
ػت الش ػ َ
()3
ِ
(ِ )2
َف أُدَاتِ ػ َػؿ َّ
ػاؿ تَ َع ػػالَى:
ػاس) َ ،ودَ ػ َ
و ػ َػد ُر دَ َات ػ َػؿ ،دَ ػ َ
ػاؿ ( :أُم ػ ْػرت أ ْ
االو ػػطالح الش ػػرعي  :اْلقتَ ػػا ُؿ َم ْ
الن ػ َ
ِ
ِ
يف َكافَّةَ ( ،)4وىو بمعنى جياد الكفار
َودَاتمُوا اْل ُم ْش ِرك َ
َ
الداللة الصوتية لمكممة

تتألؼ لفظة "دتؿ" مف ثالثة مقاطع:

المقطع األول :حرف "القاف" .وىو حرؼ مفخـ شديد ،فالفخامة توحي بالقوة واالستعالء والعزة
واألنفة ،ودد سبؽ الحديث فيو أما الشدة فتوحي بقوة عزيمة المجاىديف وشدة بأسيـ وىـ يقاتموف
مر سابقًا
أعداء اهلل تعالى ،ودد َّ
المقطع الثاني :حرف "التاء" .وىو حرؼ شديد ميموسٍّ ،
مر سابقًا،
فالش ّدة دوة المجاىديف ،كما َّ
مر سابقًا
واليمس يوحي بالرفؽ ،كما َّ
المقطع الثالث :حرف "الةالم" .وىػو حػرؼ جيػر والتوػاؽ؛ أمػا الجيػر فقػد م َّػر سػابقًا ،وأمػا االلتوػاؽ
معان ػػا ف ػػي إذاللي ػػـ
في ػػوحي بالتح ػػاـ المجاى ػػديف والتو ػػاديـ بأع ػػداء اهلل تع ػػالى ضػ ػرًبا ود ػػتالً ،زي ػػادة وا ً

وتحقيرىـ واىانتيـ ،فال يبرح المجاىد مكانو حتى ينػاؿ إحػدى الحسػنييف :النوػر أو الشػيادة بػإذف اهلل
تعالى

وىكػػذا نجػػد أف حػػروؼ لفظػػة "دتػػؿ" تػػد ّؿ عمػػى القػػوة والشػػدة واالسػػتعالء والع ػزة ،التػػي يتمتػػع بيػػا الغ ػزاة
والمجاىدوف في سبيؿ اهلل  ،وما ينبغي أف يكوف عميو ىؤالء المجاىدوف في ك ّؿ زماف ومكاف
ويتبيف مف أوػوات كممػة "دتػؿ" أنػع يغمػب عمييػا الشػدة فػي القػاؼ والتػاء والجيػر فػي الػالـ؛ وذلػؾ لمػا

في القتؿ مف دسوة َّ
وشدة عمى األعداء وغيرىـ

أحاديث لفظة "قتل" ومشتقاتها

خاليػا ،أال تحبػوف
عامػا ً
 .1قاتل .داؿ رسوؿ اهلل " :مقاـ أحدكـ في سبيؿ اهلل خير مف والة ستيف ً
أف يغفػػر اهلل لكػػـ ويػػدخمكـ الجنػػة؟ اغػػزوا فػػي سػػبيؿ اهلل ،مػػف قاتةةل فػػي سػػبيؿ اهلل فػواؽ نادػػة وجبػػت لػػو
()5

الجنة"
()1

انظر :تاج العروس537/7 :

()2

انظر :شرح حدود ابف عرفة287/1 :

()4

التوبة36:

()3

()5

أخرجو البخاري ،64-63/1 :ومسمـ39/1 :
داؿ األلباني :وحيح انظر :السمسمة الوحيحة603/2 ،
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 .2القتيل .داؿ رسوؿ اهلل " :القتيؿ في سبيؿ اهلل شييد ،والطعيف في سػبيؿ اهلل شػييد ،والغريػؽ فػي
()1

الخار عف دابتو في سبيؿ اهلل شييد ،والمجنوب في سبيؿ اهلل شييد"
سبيؿ اهلل شييد ،و ُّ

 .7،6،5،4،3تقاتل ،أقاتل ،ألقاتمن ،لقاتمتهم ،لمقتال .عف أبي ىريػرة  دػاؿ :لمػا تػوفي رسػوؿ اهلل
 ،واسػػتخمؼ أبػػو بكػػر بعػػده ،وكفػػر مػػف كفػػر مػػف العػػرب ،دػػاؿ عمػػر بػػف الخطػػاب ألبػػي بكػػر :كيػػؼ

تقاتل الناس؟ ودد داؿ رسوؿ اهلل " :أمرت أف أقاتل الناس حتى يقولوا :ال إلػو إال اهلل ،فمػف دػاؿ :ال

إلو إال اهلل؛ عوـ مني مالو ونفسو إال بحقو ،وحسابو عمى اهلل ،فقاؿ أبػو بكػر :واهلل ألقةاتمن مػف ف َّػرؽ
بػػيف الوػػالة والزكػػاة ،فػػإف الزكػػاة حػػؽ المػػاؿ ،واهلل لػػو منعػػوني عنادػاً كػػانوا يؤدونيػػا إلػػى رسػػوؿ اهلل ؛
لقةةاتمتهم عمػػى منعيػػا ،فقػػاؿ عمػػر :ف ػواهلل مػػا ىػػو إال أف أريػػت أف اهلل شػػرح وػػدر أبػػي بكػػر لمقتةةال،
()2

فعرفت أنو الحؽ"

ػوـ فػػي آخػػر الزمػػاف
 .9،8فةةاقتموهم ،قةةتمهم .دػػاؿ عم ػ ّي  :سػػمعت رسػػوؿ اهلل  يقػػوؿ" :سػػيخرج دػ ٌ
ح ػػدثاء األس ػػناف س ػػفياء األح ػػالـ ،يقول ػػوف م ػػف د ػػوؿ خي ػػر البري ػػة ،يق ػػرءوف القػ ػرآف ،ال يج ػػاوز إيم ػػانيـ

حنػػاجرىـ ،يمردػػوف مػػف الػػديف كمػػا يمػػرؽ السػػيـ مػػف الرميػػة؛ فأينمػػا لقيتمػػوىـ فةةاقتموهم ،فػػإف فػػي قةةتمهم
()3

أج اًر لمف دتميـ عند اهلل يوـ القيامة"

 .11يقاتالن .عف عبد الرحمف بف عػوؼ عػف سػعد  دػاؿ " :أريػت عػف يمػيف النبػي  وعػف شػمالو
يوـ ٍ
كأشد القتاؿ ،ما رأيتيمػا دبػؿ وال بعػد ،يعنػي جبريػؿ
بيض ،يقاتالن عنو
ّ
أحد رجميف ،عمييما ثياب ٌ
()4

وميكائيؿ عمييما السالـ"

 .11نقاتةةةل .ع ػػف حذيف ػػة ب ػػف اليم ػػاف  د ػػاؿ :م ػػا منعن ػػي أف أش ػػيد ب ػػد اًر إال أن ػػي خرج ػػت أن ػػا وأب ػػي
الحسػػيؿ ،دػػاؿ :فأخػػذنا كفػػار د ػريش ،فقػػالوا :إنكػػـ تريػػدوف محمػػداً  ،فقمنػػا :مػػا نريػػده ،ومػػا نريػػد إال

المدينة ،داؿ :فأخذوا منا عيد اهلل وميثادػو لننوػرفف إلػى المدينػة وال نقاتةل معػو ،فأتينػا رسػوؿ اهلل ،
()5

فأخبرناه الخبر ،فقاؿ :انورفا ،نفي ليـ بعيدىـ ،ونستعيف اهلل عمييـ

()1

داؿ األلباني :وحيح انظر :المودر السابؽ230/4 ،

()2

الجمع بيف الوحيحيف13/1 :

()4

المرجع السابؽ101/1 :

()3

()5

المرجع السابؽ80/1 :

المرجع السابؽ167/1 :
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 .13،12تقةاتمكم ،فاقتمة  .عػػف سػالـ عػػف أبيػو  أف رسػػوؿ اهلل  دػػاؿ" :تقةاتمكم الييػػود ،فتسػػمطوف
()1

ييودي ورائي فاقتم "
عمييـ ،حتى يقوؿ الحجر :يا مسمـ ،ىذا
ٌّ

 .15،14قتمةة ،.قُتةةل .عػػف جػػابر  دػػاؿ :دػػاؿ رجػ ٌؿ لمنبػػي  يػػوـ أحػػد :أ أريػػت إف قتمةة ،.فػػأيف أنػػا؟
()2
داؿ :في الجنة ،فألقى تمر ٍ
ات َّ
كف في يده ،ثـ داتؿ حتى قتل"
 .16قتمة .عف أبي ىريرة  عػف النبػي  أنػو دػاؿ" :مػف خػرج مػف الطاعػة وفػارؽ الجماعػة فمػات؛
مػػات ميتػػة جاىميػػة ،ومػػف داتػػؿ تحػػت اريػػة عميػػة يغضػػب لعوػػبية أو يػػدعو إلػػى عوػػيبة أو ينوػػر

عوبة فقتؿ؛ فقتمة جاىمية ،ومػف خػرج عمػى أمتػي يضػرب برىػا وفاجرىػا وال يتحاشػى مػف مؤمنيػا وال
()3

يفي لذي عيدىا؛ فميس مني ولست منو"

سابعا :لفظة "ربط" ومشتقاتها

()4
احدُّ ،
يدؿ عمى ٍّ
شد وثَبات مف ذلؾَ :رَبطت
يقوؿ ابف فارس ( :ربط) الراء والباء والطاء :أو ٌؿ و ٌ
الشيء أربِطو رْبطاً؛ والذي ُّ
العدو ،كأنيـ دد ُربِطوا
يشد بو ِرباط ومف الباب ال ٍّرباط :مالزمة ثَ ْغ ِر
ّ
القْمب و َّ
الن ْفس
الزموه ورجؿ رابطُ الجأش ،أي شديد َ
ىناؾ فثََبتوا بو و َ

()1

المرجع السابؽ127/2 :

()3

المرجع السابؽ247/3 :

()2

()4

المرجع السابؽ255/2 :
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الداللة الصوتية لمكممة

تتألؼ لفظة "ربط" مف ثالثة مقاطع:

المقطع األول :حرف "الراء" .وىو حرؼ مفخـ متكرر ،فالفخامة توحي بالقوة واالستعالء والعزة
أبدا،
واألنفة ،ودد سبؽ الحديث فيو أما التكرار فيوحي بمداومة المجاىد عمى رباطو ،فال يتركو ً

ميما كانت األسباب ،ودد سبؽ الحديث عنو

المقطع الثاني :حرف "الباء" .وىو حرؼ مجيور شديد ،فالجير يعني القوة والعزة ،كما تقدـ وأما

ٍّ
مر سابقًا
الش ّدة فتعني دوة المجاىديف ،كما َّ
المقطع الثالث :حرف "الطاء" .وىو حػرؼ جيػر والتوػاؽ واسػتعالء؛ أمػا الجيػر فقػد م َّػر سػابقًا ،وأمػا
معانػػا فػػي
االلتوػػاؽ فيػػوحي بالتحػػاـ المجاىػػديف والتوػػاديـ بأعػػداء اهلل تعػػالى ض ػرًبا ودػػتالً ،زيػػادة وا ً
إذالليـ وتحقيػرىـ واىػانتيـ ،فػال يبػرح المجاىػد مكانػو حتػى ينػاؿ إحػدى الحسػنييف :النوػر أو الشػيادة
بإذف اهلل تعالى ،واالستعالء يعني الظيور والتفوؽ عمى األعداء

وىكػػذا نػػرى أف كممػػة " اربػػط" تحمػػؿ معػػاني غزيػرة مػػف القػػوة والثبػػات ورباطػػة الجػػأش والعزيمػػة

المتقدة الوثابة ،كما تحمؿ االستعالء والظيور عمى األعداء

أحاديث لفظة "ربط" ومشتقاتها

 .1ربةةاط .عػػف سػػمماف  دػػاؿ :سػػمعت رسػػوؿ اهلل  يقػػوؿ" :ربةةاط يػػوـ وليمػػة خيػػر مػػف وػػياـ شػػير
()1

وديامو ،واف مات جرى عميو عممو الذي كاف يعممو ،وأجري عميو رزدو ،وأمف الفتاف"
 .2ي ةرابط .عػػف أَبِػػي ِ
ػاف َيقُػػو ُؿ بِ ِمًنػػىَ :يػػا أَيُّيَػػا َّ
ػاسِ ،إٍّنػػي
ػاف  دَػ َ
ػاؿَ :سػ ِػم ْع ُ
َْ
ت ُعثْ َمػ َ
وػػال ٍح َمػ ْػولَى ُعثْ َمػ َ
النػ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وؿ اهلل َ يقُو ُؿ"ِ :رَباطُ َيوٍـ في سبِ ِ
ُح ٍّدثُ ُكـ َحِديثًا سم ْعتُوُ م ْف رس ِ
يمػا س َػواهُ،
يؿ اهلل أَ ْف َ
َ
َُ
َ
أَ ْ
ض ُؿ م ْف أَْلؼ َي ْوٍـ ف َ
ْ
()2
ِ
اؿ :الميُ َّـ ا ْشيَ ْد"
ت؟ دَالُواَ :ن َع ْـ دَ َ
ام ُرٌؤ َك ْي َ
اء"َ ،ى ْؿ َبمَّ ْغ ُ
ؼ َش َ
َف ْم ُي َارِبط ْ
ِ
ات ُم َارِبطاُ ،وِد َي ِفتَْنةَ اْلقَ ْب ِرَ ،وأُو ِم َف ِم َػف
اؿ :دَ َ
 .3مرابطاَ .ع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  دَ َ
"م ْف َم َ
اؿ َر ُسو ُؿ اهلل َ :
ِ ()3
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
امة"
ب لَوُ أ ْ
يح بِ ِرْزِدو م َف اْل َجَّنةَ ،و ُكت َ
ي َعمَ ْيوَ ،وِر َ
اْلفَ َزِع ْاألَ ْكَب ِرَ ،و ُغد َ
َج ُر اْل ُم َاربط إلَى َي ْوِـ اْلقَي َ
ػوؿ ِ
ت ع ْقبػةَ ْبػف ع ِ
 .4المرابط .عف ِم ْشرح  دَ َ ِ
اهلل َ يقُػو ُؿُ " :ك ُّػؿ
ت َر ُس َ
ػام ٍر َ يقُػو ُؿَ :س ِػم ْع ُ
اؿَ :سم ْع ُ ُ َ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
مي ٍ
َّ
ط في سبِ ِ
ػث"َ ،ح َّػدثََنا دُتَْيَبػةُ،
ٍّت ُي ْختَ ُـ َعمَى َع َمِم ِوِ ،إال ا ْل ُم َارِب َ
يؿ اهلل ،فَِإَّنوُ ُي ْج َرى لَوُ أَ ْج ُر َع َممو َحتَّى ُي ْب َع َ
َ
َ
()1
ِ
ِ
ِ
اؿ فيو"َ :وُي َؤ َّم ُف م ْف فَتَّ ِ
اف اْلقَ ْب ِر"
دَ َ
()1
()2
()3

الجمع بيف الوحيحيف274/3 :
مسند أحمد495/1 :
مسند أحمد137/15 :
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ِِ
ُّال ِسػ ِػؿ ،فَفَػػاتَيُ ُـ اْل َغػ ْػزُو فَ َر َابطُ ةوا ،ثُػ َّػـ
ػي  أََّنيُػ ْػـ َغػ َػزْوا َغػ ْػزَوةَ الس َ
اف الثَّقَِفػ ٍّ
 .5رابط ةواَ .عػ ْػف َعاوػػـ ْبػ ِػف ُسػ ْفَي َ
ِ
رجعوا ِإلَى مع ِاويةَ و ِع ْن َده أَبو أَيُّوب ،وع ْقبةُ ْبف ع ِ
ُّوب ،فَاتََنا اْل َغ ْزُو اْل َع َاـَ ،ودَ ْػد
ام ٍر فَقَ َ
اؿ َعاو ٌـَ :يا أََبا أَي َ
َ ََُ ُ َ
َُ َ َ ُ ُ
ََُ
ػاؿْ :ابػف أ ِ
ِ ِ
اؿ حج ْي ٌف اْلمس ِ ِ
ِ
ُخبِرَنا أََّنو مف َّ ِ
ػؾ
َخػي أ َُدلُّ َ
ومى في اْل َم ْس ِجدَ ،ودَ َ ُ َ
اجد ْاأل َْرَب َعةُ ،غف َر لَػوُ َذ ْنُبػوُ ،فَقَ َ َ
ََ
ُ َْ َ
أْ ْ
عمَى أَيسر ِمف َذِل َؾِ ،إٍّني س ِمعت رس َ ِ
ِ
ِ
ُمر ،و َّ
ِ
"م ْف تََو َّ
َ ْ ََ ْ
ومى َك َمػا أُم َػرُ ،غف َػر لَػوُ
ضأَ َك َما أ َ َ َ
َ ْ ُ َُ
وؿ اهلل َ يقُو ُؿَ :
()2
اؿَ :ن َع ْـ"
اؾ َيا ُع ْقَبةُ؟ دَ َ
َما دَ َّد َـ ِم ْف َع َم ٍؿ " أَ َك َذ َ
الخاتمة
وبعد؛ فقد عرض الباحث ألىـ الدالالت الووتية التي اشتممت عمييا ألفاظ الجياد المعدودة فيما

وح مف حديث النبي  ودد بيَّف الباحث أف جميع األلفاظ التي وردت في سياؽ الجياد والرباط
ّ
في سبيؿ اهلل  تحمؿ معاني كثيرة وغزيرة ،منيا :القوة ،و ٍّ
الشدة ،واالستعالء ،والتفخيـ ،والجير؛ ألف
الجياد في سبيؿ اهلل يحتاج إلى ىذه المعاني والدالالت

جاىدا استقواء جميع األلفاظ مف حديث النبي  التي تد ّؿ عمى
ودد حاوؿ الباحث
ً
الجياد والرباط وما في معناىما ،فكانت :جاىد ،وحرس ،ورمى ،وسير ،وغزا ،وداتؿ ،ورابط وكاف
لكؿ لفظة مف ىذه األلفاظ دالالت كثيرة ،تتميز بيا عف بادي األلفاظ ،بما تحممو مف رموز وايحاءات
ودالالت جيادية

ونخمص مف ىذا البحث إلى اآلتي:

 .1الجياد فريضة شرعية ،وواجب إنساني ،لتحرير واألسرى والمسرى والمقدسات
 .2الجياد دوة نفسية وبدنية ،بما تحممو األلفاظ مف أووات مجيورة وشديدة

 .3يحتاج الجياد لموابرة ومرابطة ،بما تحممو ويغ الجياد مف أفعاؿ المشاركة :داتؿ ،جاىد،
رابط

 .4ينبغي عمى المجاىديف أف يدركوا المعاني القوية والشديدة في ألفاظ الجياد ،حتى تشتد
عزائميـ ،وتقوى شكيمتيـ ،وترتفع راياتيـ عالية في ساحات الجياد والنزاؿ

 .5يجدر بالمجاىديف أف يأخذوا بأسباب القوة جميعيا ،بما وجدناه مف وفات بعض الحروؼ مف
ِشدة واستعالء وتفخيـ وجير ،وبفنوف القتاؿ التقميدية والحديثة ،بما تحممو ألفاظ الجياد في
ٍ
ومعاف
سبيؿ اهلل  مف دالالت

()1
()2

المرجع السابؽ589/28 :
المرجع السابؽ565/38 :
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 .6تحمؿ ألفاظ الجياد في حديث النبي  البشريات لممسمميف بتسييؿ مياميـ الجيادية ،وىذا
موجود في وفات الرخاوة والترديؽ في بعض الحروؼ ،وتبث فييـ روح الجياد والمقاومة،
فينبغي أال يركنوا إلى الدنيا وزخرفيا ،بؿ يحسف بيـ اف يبحثوا عما ىو موجود عند اهلل 

ماىرا ،فيجدر
 .7البد لنا مف اإلسوة الحسنة في الرماية والجياد بأبينا إبراىيـ  ،فقد كاف ر ً
اميا ً
بالمجاىديف أف يتقنوا ىذا الفف ،فيوبحوا رماة محترفيف ،فيويبوا العدو في مقتؿ
قائمة المصادر والمراجع

القرآف الكريـ

 .1إتحاؼ الخيرة الميرة بزوائد المسانيد العشرة :أحمد بف أبي بكر بف إسماعيؿ البوويري،
تحقيؽ :دار المشكاة لمبحث العممي ،بإشراؼ :أبو تميـ ياسر بف إبراىيـ ،دار الوطف ،الرياض،

ط1999 ،1ـ

 .2األووات المغوية :إبراىيـ أنيس ،مطبعة األنجمو المورية ،القاىرة ،ط1981 ،4ـ

ػرزاؽ الحسػػيني ،أبػػو الفػػيض،
محمػػد بػػف عبػػد الػ ّ
محمػػد بػػف ّ
 .3تػػاج العػػروس مػػف ج ػواىر القػػاموسّ :
الممقّب بمرتضى َّ
الزبيدي ،تحقيؽ :مجموعة مف المحققيف ،دار اليداية ،بدوف سنة نشر
 .4التحرير والتنوير :محمد الطاىر ابف عاشور ،الدار التونسية لمنشر ،تونس1984 ،ـ

 .5التعريفػػات :عمػػي بػػف محمػػد بػػف عمػػي الجرجػػاني ،تحقيػػؽ :إبػراىيـ األبيػػاري ،دار الكتػػاب العربػػي،
بيروت ،ط1405 ،1ىػ

 .6جامع األحاديث (الجامع الوغير وزوائده والجامع الكبير) :جالؿ الديف السيوطي ،جمع
وترتيب :عباس أحمد وقر وأحمد عبد الجواد ،دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت،
لبناف ،بدوف سنة نشر

 .7الجمع بيف الوحيحيف :البخاري ومسمـ :محمد بف فتوح الحميدي ،تحقيؽ :د عمي حسيف
البواب ،دار ابف حزـ ،بيروت ،لبناف ،ط2002 ،2ـ

 .8داللة األلفاظ :إبراىيـ أنيس ،مطبعة األنجمو المورية ،القاىرة1976 ،ـ

 .9سمسمة األحاديث الوحيحة :محمد ناور الديف األلباني ،مكتبة المعارؼ ،الرياض

 .11سنف أبي داود بحاشيتو عوف المعبود :أبو داود سميماف بف األشعث األزدي الس ِ
ٍّج ْستاني ،دار
الكتاب العربي

 .11سنف البييقي الكبرى :أحمد بف الحسيف بف عمي بف موسى أبو بكر البييقي ،تحقيؽ :محمد عبد القادر
عطا ،مكتبة دار الباز ،مكة المكرمة1994 ،ـ
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 .12سنف الترمذي (الجامع الكبير) :أبو عيسى محمد بف عيسى الترمذي ،تحقيؽ :د بشار عواد معروؼ،
دار الجيؿ ،بيروت ،ودار العرب اإلسالمي ،بيروت ،ط1998 ،2ـ

 .13السيرة النبوية :عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيوب الحميري المعافري أبو محمد ،تحقيؽ :طو عبد الرؤوؼ
سعد ،دار الجيؿ ،بيروت1411 ،ىػ

 .14شرح حدود ابف عرفة :محمد بف داسـ األنواري ،أبو عبد اهلل الرواع

 .15وحيح البخاري :اإلماـ محمد بف إسماعيؿ البخاري ،تحقيؽ :د موطفى الذىبي ،دار الحديث،
القاىرة2008 ،ـ

 .16وحيح مسمـ :اإلماـ مسمـ بف الحجاج القشيري النيسابوري ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد البادي ،دار
الحديث ،القاىرة1374 ،ىػ

 .17العيف :الخميؿ بف أحمد الفراىيدي ،تحقيؽ :د ميدي المخزومي ،د إبراىيـ السامرائي ،دار الرشيد،
بغداد1980 ،ـ

 .18لساف العرب :جماؿ الديف محمد بف منظور ،ط ،3دار وادر ،بيروت ،لبناف1994 ،ـ
 .19مختار الوحاح :اإلماـ أبو بكر الرازي ،دار الحديث ،القاىرة ،ط2000 ،1ـ

 .21المستدرؾ عمى الوحيحيف وبذيمو التمخيص :أبو عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل الضبي الطيماني
النيسابوري ،دار المعرفة ،بيروت ،بدوف سنة نشر

 .21مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ :أبو عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد الشيباني ،تحقيؽ:
شعيب األرنؤوط ،عادؿ مرشد ،وآخروف ،إشراؼ :د عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ،ط ،1مؤسسة

الرسالة2001 ،ـ
 .22مسند الدارمي المعروؼ بسنف الدارمي :أبو سعيد عثماف بف سعيد الدارمي السجستاني ،تحقيؽ :حسيف
سميـ الداراني ،دار المغني-الرياض ،ودار ابف حزـ-بيروت ،ط2000 ،1ـ

 .23المعجـ األوسط :سميماف بف أحمد بف أيوب بف مطير المخمي الشامي ،أبو القاسـ الطبراني ،تحقيؽ:
طارؽ بف عوض اهلل بف محمد ،وعبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني ،دار الحرميف ،القاىرة1415 ،ىػ

 .24معجـ مقاييس المغة :أبو الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ،تحقيؽ :عبد السالـ محمد ىاروف ،دار
الفكر1979 ،ـ
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