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 في القرآن الكريم واشتقاقاتهسا والهد   ب  الفروق الداللية لكلستي الح  

                

 أ.د. ذو األذهان بن عبد الحليم                  يهنس حدينم.د. دعد 
   جامعة الدمظان زيؽ العابديؽ الساليزيةكمية المغات واالترال/       جامعة السؾصل/كمية التربية لمعمؾم اإلندانية

 0202/ 10/ 1تاريخ قبول البحث                                0202/ 11/ 1  تاريخ استالم البحث

 
 
 الخالصة
 

 ,تمػ الكمسة ذات الغالل الرقيقة والسحببة في  اليش س البذيرية ,أهسية الحب بحثبي ِّؽ الي    
ألنييي تعتييرا فعاط يية الحييب  مييد أنهييا والييدة مييؽ أهييؼ الييدواف   ؛ويعكييس اإلمييالم لهييا فهسييا   اصييا  

 تعييالد هللا ةوهييؾ ألييد الدييبل لسعرفيي ,اإلندييانية والسحر ِّكييات ال عاليية فيي  الدييمؾا ال ييرد  والجسييا  
ألنها ف  جؾهرها إثبات ألواصر السحبة والتآلف  لسحبة فزيمة إتجابية؛شػ أن ا والليي, والتقرب إ

 غييير أنهييا فيي  األصييل ميييل إتجيياب ,هييا لتييد وإن  انييع تييدل  مييد دالليية  اط ييية وجدانييية ئوإليا
 تعييالد فسحبيية هللا ,مييارات  سييال اإلتسييان؛ إذ إن  محبيية الييديؽ وتعاليسييي مييؽ أفالسحبيية ر ييؽ الةبييادة

بييؽ  داللييا   فرقيا   ن هشيااوإ تدتمزم اتبيا  ميشتي, صمد هللا  ميي وممؼ يمؾلومحبة ر  ,تدتمزم طا تي
وهيؾ إرادة ميا تيراو أو  ,هؾ انجذاب اليش س إليد الذي ل اليذ  ترغيب  ييي, فالحب كمست  الح ب والؾد  

غهير  ميد وت فهؾ السحبة الت  تقارنهيا التسشي  فهؾ مذا ر تدتقر ف  القمب, وأما الؾد ,تغشي  يرا  
 ل    مد محبة وال تغهر ف  ممؾ ي, و ويسكؽ إلندان أن يشظؾ  ,وليَس  ل  م حب ودودا   ,الدمؾا

 . يشعكس فكل ود  هؾ لب وال ودود مؾدتي أمامها مذا ر الحب ف  قمبي,
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Abstract 

This research states the importance of love; that word with tender 

shadows and the one beloved by the human soul, and Islam reflects a 

special understanding for this word as it is a religion that acknowledges 

love as one of the most vital and effective human impulses and motives in 

the individual and collective behavior. It is also one of the paths to 

recognize Allah and approach him. There is no doubt that affection is a 

positive virtue because it is, in essence, a means to approve the bonds of 

love and intimacy and reviving them even if it represents an emotional 

and sentimental denotation, though it is originally a positive and practical 

tendency. Love is the polar of worship as loving the religion and its 

details is a sign of the faith perfection; loving Allah entails obeying his 

messenger peace be upon him and his tradition. There is a semantic 

difference between the two words: love and affection as love is what 

settled in the heart and affection is what was translated by the behavior 

and not every loving person is friendly and the human can love and this 

love does not show in his behavior and every friendly person has 

affection in his heart and its basis is the love feeling inside his heart, 

therefore the affection is the love which is not reflected. The current 

research relied on references that deal with the semantic differences as a 

partnership study conducted by Mosul University in Iraq and 

UniversitiSultan ZainlAbidin in Malaysia. 
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  السقدمة 
وصييمد هللا  مييد ميييدنا   و لييي  , مسييي البيييان  الييذ   مييؼ القيير ن و ميي  اإلندييانالحسييد 

 وصحبي إلد يؾم الديؽ وبعد: 
وقيييد  ,  م رداتهيييافكثيييرة مترادفاتهيييا ودقييية معيييان امتيازهييياميييؽ  ريييائص المغييية العربيييية فييي ن 
يي اهييذ فحثشيياا ترنييا فيي   لبيييان ال ييرود الداللييية بيشهسييا وامييتعسالهسا فيي  الدييياد  والييؾد   ب   مستيي  الح 

 ,إذ ال تؾجييد  مسية تشييؾب  ييؽ أ يرو إال بؾجييؾد فيرد فيي  السعشييد تديتؾجبي الدييياد القر نيي  ؛القر ني 
تسهييييد ومبحثييييؽ؛ تزيييسؽ التسهييييد الحيييب واليييؾد واشيييتقاقاتهسا شيييتغؼ فييي  يأن د البحيييث اقتزييي ليييذلػ

, فزال   ؽ العالقة بيؽ السعان  المغؾية واالصظاللية لمحب والؾد وتحدييد ال يرود م هؾما  وداللة  
مظمبيؽ؛ و  ص  السبحث األول بداللة الحب واشتقاقاتي ف  الدياد القر ن , ولؾو  الداللية بيشهسا,

ضييييؼ األول دالليييية الحييييب فيييي  األفعييييال, فيييي  ليييييؽ ضييييؼ ا  يييير دالليييية الحييييب فيييي  السرييييدر وامييييؼ 
الت زيل, وأما السبحث الثان  فقد   ص  فالؾد  واشتقاقاتي ف  الدياد القر ن , ولؾو مظمبيؽ؛ ضيؼ 

 األول داللة الؾد ف  األفعال, ف  ليؽ ضؼ ا  ر داللة الؾد  ف  السرادر.
؛ ف يي  مظمييب وقيد ا ترنييا في   يي ييب  ومبحييث اليؾد  ل مظمييب شياهديؽ لمدراميية فيي  مبحيث الح 

داللية الحيب فيي  األفعيال ا ترنييا شياهدا  في  ال عييل الساضي  و  يير في  ال عيل السزييار ,  يذا الحييال 
نييا شيياهديؽ فيي  مظمييب دالليية الحييب فيي  السرييادر وامييؼ فيي  مظمييب دالليية الييؾد فيي  األفعييال, وا تر 
ميييؼ الت زييييل, واقترييير السظميييب الثيييان  لداللييية اليييؾد  ميييد الت زييييل؛ أليييدهسا لمسريييدر وا  ييير ال

  السرادر فا ترنا شاهديؽ لي .
 

 

 التسهيد

 مفههمًا وداللةً  ساتهقاشتقااو  والهد   ب  الح  

 مفههمًا وداللةً  تهقاشتقااو ب  أواًل: الح  
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 لغةً  ب  الح    -1

الَحبَّية  :وا  ير ألدها المُّيزوم والث بيات, ثالثة: أصؾلالحال والبال "جال ف  مقاييس المغة: 
, يعيربُّ معيروا  فالَحي,  (1)والثالث: وصف القَِّرر" مؽ الذ لِّ ذِّ  الحب ِّ شطَظية والذ  يؽ الحِّ َلبَّية  و  ,مِّ

: َؾيطداؤ و   الَقمبِّ َبعط ف الَنية  َلبَّيَة وه  الَعَمَقة  الدؾدال تكؾن دا ل القمب, وي قيال: أصياوقيل: َثَسرتي,  ,م 
ب ِّها ؛فالن قمبِّ  يؽط أَلبَّيي : وأم ا الم زوم  َفالح بُّ والَسَحبَّية , ,إذا امتأل َقمب ي  فح  وأصيل   ,إذا َلزَِّميي   اشيتقاقي مِّ

: ييب ِّ يييَزم  مكاَنيييي , ت قيييال ألييبَّ البعييييرالبعيييير  ا الس حِّ ييير  فَيمط دِّ إذا ليييَرَن وَليييزَِّم مكانيييي   نَّيييي أليييبَّ : ليييذ   َتحط
ي,  (2)السكان اليذ  وقيف  ييي بَّية  فَِّسشطزليةِّ الحبييب والحبيبية,والحِّ جي ل فسعشيد وقييل: الحبييب ت بُّ والحِّ

, ييب ِّ َ دو يياَن َزيييد  بييؽ لارِّ  الس حِّ ييبُّ  ثيية رضيي  هللا  شييي ي ييدط أ :  ؛يييي ومييمؼصييمد هللا  مرمييؾلِّ هللا  لِّ
ييخسة   ,َمحبؾب ييي :الَجرَّة  الزَّ ييبُّ : الييؾِّ  ,وهيي  التيي  ت جَسيي  فيهييا السييال ,والح  ييبُّ وامييَتَحبَّي   ,والَسَحبَّيية  داد  والح 
:  َلَبب  و ,  (3)واالمتِّحباب   اإلمتحدان ,َكَ َلبَّي   د   األمشانِّ : ,هاتَشزُّ َبب  جرو  مد األمشانِّ  ما والحِّ

 .(4)مِّؽط مال

  

 اصطالحاً  ب  الح   -2

ببب    والسحبَّيية: إرادة مييا تييراو أو , (5)"هييؾ انجييذاب الييش س إلييد الذيي ل الييذ  ترغييب  يييي" :الح 
وهيي   مييد ثالثيية أوجييي: َمَحبَّيية لَِّمييذَّة  سحبَّييةِّ الرجييل لمسييرأة, ومَحبَّيية لِّمشَّ يي ِّ  سَحبَّيية شيي ل  , يييرا   تغ شُّييي

ييلِّ  سحبَّيية أهييل العمييؼ فعزييهؼ فعزييا  و  ي شطت يي  فييي, : (6)َمَحبَّيية لِّم زط ييب  إلييد شيي ل "ميييل الظ بيي ِّ , والح 
ووضييعؾا لسعشاهييا لييرَفيطؽ  ,وَضييَ  مشهيياد  الَسحبَّيية فحييد  أَ ت َحيي الو  ,(7)" تشبدييل لييي الييش س وتخييف لعسمييي

                                  
  . 2/26مادة )لب(:  (1)
  .1/293ولدان العرب مادة )لب(:  , 1/145, والرحاح مادة )لبب(:  3/31يشغر: العيؽ مادة )لب(:  (2)
  . 294 – 1/294, ولدان العرب مادة )لب(:  2/543يشغر: السحكؼ والسحيل األ غؼ مادة )لب(: ( 3)
 . 134, 1/128يشغر: السخرص: ( 4)
 . 163م ردات أل اظ القر ن:  (5)
 . 214يشغر: السردر ن دي: ( 6)
 . 9/5497ت دير الذعراو  )الخؾاطر(: ( 7)
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ييي ل غاتييية السشاميييبةمشامييي ييي ة التييي  هييي  نهايتيييي, ؛ بيؽ لمذَّ الحيييال التييي  ميييؽ أقريييد الحمييي  والبيييال لمذ 
نتهاَلهيا افي نَّ ابتيداَلها مشيي و  ؛نتهال, وهذا ش ن الَسحبَّية وَتَعمُّقهيا فيالَسحبؾببتدال ولمبال االاالفممحال 

ييبَّ لر يي ,إليييي تهيياالزييؼ  التيي  هيي  أَشييدُّ الحر يياتِّ ة وأ َظييؾا الح  ةِّ لر ييةِّ مدييسَّاو وق ؾ  ييد   ,؛ مظافقيية لذِّ
يسة؛ لر ية الكدير؛ - السحبيؾب وهيؾ - وأ َظؾا لمحِّب ِّ  وذليػ لخِّ َّيةِّ ذ ير السحبيؾب  لخِّ َّتهيا  يؽ الزَّ
 . (1)وألدشتهؼ  مد قمؾبهؼ

 

 ب  سعاني اللغهية واالصطالحي ة للح  بين الالعالقة  -3

يييميييؽ  يييالل تتبُّييي   يشهسيييا؛ أنَّ هشييياا  القييية  ب لشيييا ؽتبيييي   ب  السعيييان  المغؾيييية واالصييياللية لمح 
فهيذو السيادة تيدور في  المغية لسحديؾس؛  مد السعشد المغؾ  السياد  ا فالسعشد االصظالل  مرتكز

ك ن ييي  وذلييػ مييؽ ألييبَّ البعييير إذا  َلييزَم مكانييي ولييؼ تق ييؼ, ؛الم ييزوم والثبييات األول: :معييان مييد  سديية 
البيياض الثالث: , و و  يرا  ا إرادة ما تغشي أو تر  إذ هؾ؛ والثان : اإلرادة, السكان الذ  وقف  ييألبَّ 

 والغهؾر؛  وذليػ ميؽ َلَبيبِّ  العمؾ  الراف : و , لبياضها ونزارتها؛ األمشان والر ال؛ وذلػ مؽ َلَببِّ 
َبب   تعمؾو مؽ ن ا ات  شد السظر, السال وهؾ ما الخيامس: و , ماجرو  مد  األميشان ميؽ ميال :والحِّ
؛أ : ل بُّي مؾص؛ وذلػ مؽ لَ المُّباب والخ    ة لؾاليدةِّ  ل ِّ ش ل؛ وذلػ ميؽ الَحبَّي أصل  و  ودا ميبَّة القمبِّ
نَّهيا أل ؛الخسدية ميؽ ليؾازم السحبية السعيان  رييب أنَّ هيذو وال ,دتييوما الذ لِّ  إذ ه  أصل   الحبؾب؛

ة وَايجييان إرادة ييراد, وثبييؾت إرادة  صيي ال  السييؾدَّ م ؾ ِّهييا وعهؾرهييا مشييي لتعمُّقهييا فييالسحبؾب الس  الَقمييب و  
وإل ظالِّ الس حِّب  محبؾبي لب ي وأشَرا ما  شدو وهيؾ قمبيي ,  ال ت  ارد, ما  زو القمب لمسحبؾب ولزومها ل

 . (2)فاجتسعع فيها السعان  الخسدة

 

 : مفههمًا وداللةً ته قاشتقاا: الهد و ثانياً 

                                  
   . 417, 2/416يشغر: فرائر ذو  التسييز: ( 1)
 . 2/416يشغر: فرائر ذو  التسييز: ( 2)
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 الهد لغًة: -1

دتُّ أن   اليؾاو " :جال ف  مقاييس المغية دتُّيي: ألببتيي, وَودِّ واليدال  مسية تيدل  ميد محب ية, َودِّ
ة , وهييؾ َيييَؾدُّ مييؽ األمط و  ,(1)ذاا  ييان: إذا تسش يتييي" , َودَّ َيييَؾدُّ َمييَؾدَّ ت  دط ةِّ, الييَؾدُّ َمرييدر  َودِّ  شيييةِّ ومييَؽ الَسييَؾدَّ

, َوفيي  التََّسش ِّيي   دُّ بُّييي   الييَؾَداَدة, َوه ييؾ َوديييد  ف ييالن؛َوفِّيي  الَسحبَّييةِّ الييؾ  دت  لييؾ ت عييل (2)أ : ت حِّ , ويقييال: َودِّ
 . (3)ذلػ؛ أ : تسشيع

  

 الهد اصطالحًا: -2

ييَتعسل فيي   ييال السعشَييييطؽ  مييد أنَّ التسش ِّيي  يَتَزييسَّؽ  الييؾد  : "َمَحبَّيية الذيي ل وتسش يي   ؾني,وت دط
و  معشد الؾد؛ ألنَّ الَتَسش ِّ  هؾ َتَذه ِّ  لرؾل ما  ت  يقيال, و (4)"تَيَؾدُّ َببطيع, َوَوَددط ت  الرجيَل: إذا َألط : َوَددط

سييا جسيعييا , والساضيي  والس دييتَ  أنَّ ذاا  يياَن ليي ؛ إذا َتَسشَّيطت ييي يييادِّ َف نييا َأَودُّ فِّيهِّ َبل فيي  مِّ يييَّان,  (َودَّ )قط مِّ
( لييَس  يؾم )َودَّ ه  َمي  الَسَحبَّية, بيلط الَسَحبَّية التيي   َوي َقيال أتطزيا : َييَؾدُّ ليؾ, وال ت قيال: تحيبُّ لييؾ؛ ألنَّ َم ط م ظط
الَّي ت قارِّن ها التََّسش ِّ , وتِّمَػ الس قارنة هَ  َشرط  امَتعسالِّها  مد األصل, َكر بيدون )ليؾ( الد   ميد  ةَفال ت يذط

َم  الَسَحبَّ  َمعط ف  م ظط ط الَسذ ؾر وامت عسِّ رط ر َِّدت  ؽ الذَّ ط الَسذ ؾر إال  إذا ت ؾم ِّ  فيها وج  رط  .(5)ةالذَّ

 

 عاني الل غهي ة واالصطالحية للهدالعالقة بين الس -3

مِّؽ  الل م ظالعتشا لمسعان  الم غؾية واالصظاللي ة لمؾد تَبيَّؽ لشا َثسَّة  القة تدا ل بيشهسا؛ 
ط التََّسش  ؛ التََّسشي  فزيال  و ادة  ي ذ ر الؾد مقرونا  بي)لؾ(  ي  ييد   إذ إنَّ الؾد  هؾ الَسَحبَّة لكشي م قَّي د فَذرط

                                  
  . 6/75مقاييس المغة مادة )ود(:  (1)
  . 9/278, وتاج العروس مادة )ودد(:  1/325يشغر: القامؾس السحيل مادة )ود(: ( 2)
 . 3/454يشغر: لدان العرب مادة )ود(: ( 3)
  . 864م ردات أل اظ القر ن: ( 4)
 . 943, 942يشغر: الكميات: ( 5)
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( ليس لسظم  السحبَّة, بل الَسحَ  وقيد ت ظمي  اليؾد وي يراد , بَّة الت  ت قارِّن ها التََّسشي  ؽ الَسَحبَّة؛ ألنَّ )َودَّ
   ف  السعشد .مُّ   الَسَحبَّة؛ وذلػ مؽ فاب الت ؾ في مظمَ 

 

 الفروق الداللية بين الحب والهد تحديد -4

وتيدا ال  ط ي يا  بيشهسيا,  اللييا  واضيحا  بييؽ الحيب واليؾدندتخمص مس ا مب  أن  هشاا فرقا  د
 وأم ا الؾد وهؾ إرادة ما تراو أو تغش ي  يرا , ,الذ  ترغب  يي هؾ انجذاب الش س إلد الذ ل فالحب:

و  , ؛هؾ السحبة الت  ت قارنها التسش  ف فيالؾد  محبية الذي ل وتسش ي   والتسش   هؾ تَذه ِّ  لرؾل ميا تيؾدُّ
 ,فزيال   يؽ أن  الحيب  مذيا ر في  القميب وتمػ الس قارنة ه  شرط اميتعسالها  ميد األصيل, ,كؾني

وي سكييؽ لسنديان أن يشظيؾ   ميد محبيية وال  , ميد الدييمؾا, ولييس  يل محيب ودودا   ميا عهير اليؾدو 
 ة  سؾم و رؾصق الفثسة  و ل ودود مؾدتي أمامها مذا ر الحب ف  قمبي, تغهر ف  ممؾ ي,
 هؾ لب  وال يشعكس. ود    فكل   ,ص ؾ السحبة و الرها بيشهسا, فالؾد هؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 السبحث األول
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 ته في الدياق القرآنيقاشتقااالحب و  داللة

( وما ت ذت  مشي في  القير ن الكيريؼ ثالثيا  وثسيانيؽ ميرة  في  أربي   وميبعيؽ  جال األصل  )لب 
فريييغة  فقييد ورد ,هييؾ  ت, وبريييم متشؾ يية بيييؽ األفعييال والسرييادر وبعييض السذييتقات  سييا (1) تيية  

الساضيي  الييذ  ت  يييد ال عييل و , ال عييل الس زييار  الييذ  ت  يييد التجييدد واالمييتسراراألفعييال فكثييرة والميييسا 
يييا صييييغة األمييير(2)ت كييييد الحيييدث ميييتلبال فميييؼ تيييردط فييي   تييياب هللا والتييي  ت  ييييد االميييؽ )الحيييب(  , و"أم 

, فهَ  نافعية ميؽ  ظمقا ,وذلػ ألنَّ الَسحبَّة أمر  م   القميب, فسيؽ السديتحيل أن تكيؾن السحبية أميرا  فظر  
تسكييؽ تحليقييي فس َجيير د األميير والظمييب"
يييم التيي  ورد بهييا )الحييب( و , (3) تي وترتيبهييا قاشييتقااوأنييؾا  الر 

بِّييبطك ؼ, ) صيييم  ال عييل السزييار : :تتسثييل فييا ت  لدييب الكثييرة بُّؾن, ت حط بُّييؾن, َتدييتحِّ , ت حِّ ييبُّ , ت حِّ ييبُّ أ لِّ
بُّييي بُّؾَنيييي , ت حِّ َببطيييع   )صييييم ال عيييل الساضييي :و , (ؾات حِّ يييَتَحبُّؾا, ألط  )اميييؼ الت زييييل: ةصييييغو  ,(لبَّيييَب, امط

ب ِّي) :السردر ةصيغو  ,(َأَلبُّ  , ل  بَّاؤ و ) صيغة جس  التكدير:و  ,(ل بَّ   .(َألِّ

 

 داللة الحب في األفعال: األول: السطلب

شطييت ؼط  ﴿ قييال تعييالد: -1 ييلط إِّنط    ييؾر   ي ْحِبببْبك مْ َّللاََّ َفيياتَّبِّع ؾنِّ   ت ِحب ببهن  ق  َّللاَّ  َوَيغط ِّييرط َلك ييؼط ذ ن ييؾَبك ؼط َغَّللاَّ  َغ  
يؼ    .(31) ل  سران: ﴾َرلِّ

م  َأَلي ُّ َأنط َتق يؾَم  ِّيييِّ  ِّيييِّ  ﴿قال تعالد:  -2 لِّ َييؾط يؽط َأوَّ يَؾو مِّ يَس َ َميد التَّقط د  أ م ِّ يجِّ ا َلَسدط اَل َتق يؼط  ِّيييِّ َأَبيد 
وا َغَّللاَّ   ي ِحب هن  رَِّجال   رِّيَؽ  ي ِحب  َأنط َيَتَظهَّر   .(148)التؾبة: ﴾الطس ظَّه ِّ

فكسييا د يياهؼ لستسييان فييي  ,تعييالد د ييؾة لمشيياس إلييد اإلتسييان فيياه األولييد فيي  ا تيية الكريسيية
 :وهيؾ أن اليهيؾد  يانؾا تقؾليؾن ؛ وبرممي  مد مبيل التهديد والؾ يد د اهؼ إلد ذلػ مؽ طري    ر

                                  
, وأل اظ ألؾال الش س وص اتها ف  القر ن الكريؼ  236-235 يشغر: السعجؼ الس هرس ألل اظ القر ن الكريؼ:( 1)

  . 261, 256)رمالة ماجدتير(: 
 . 9يشغر: معان  األبشية ف  العربية: ( 2)
 . 21ن الكريؼ )رمالة ماجدتير(: السحبة والكرااية ف  ضؾل القر ( 3)
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بَّاؤ و   ﴿ ِّ َوَألِّ ؽ  َأبطَشال  َّللاَّ بيا  , و (18) السائدة:  ﴾ َنحط يؼ السديي  ل  , ي يروو أن الشريارو قيالؾا: إنَّسيا ن عغ ِّ
 شييدما وقييف  مييد ق ييريش وهييؼ فيي  السدييجد  مد هللا  ميييي ومييمؼصييو ييان هييذا رد ق ييريش  مييد الشبيي  
فقالييع قييريش: إنسييا  ,مَّيية إبييراايؼمعذيير قييريش غهللا لقييد  ييال تؼ م تيياالحييرام تدييجدون لألصييشام فقييال: 

بييا  نعبييد هييذو  ل ييد إلييييلي قربؾنييا إلييد  ل   تعييالد فكييل والييد مييؽ هييرالل ال ِّييَرد يييد   أنييي تحييب  هللا ,ز 
بييا   تعييالد البييد وأن تكييؾن فيي   ,ويظمييب رضيياو فشزلييع هييذو ا تيية وفيي  مزييسؾنها أن مييؽ  ييان م حِّ

مد هللا  ميييي صيي   ميييدنا القاطعيية  مييد نبييؾةالدالليية  وإذا قامييع ,غاتيية الحييذر مسييا يؾجييب مييخظي
وألن السحبَّية ميؽ  ,ف ن ليؼ تحريل دلَّ ذليػ  ميد أن تميػ السحبية ميا لريمع ,وجبع متافعتي وممؼ

تسكييؽ أن  ال يوذلييػ ألنيي ؛فييالحؾادث والسشيياف  فهييذا  يييي نغيير ال  إجييشس اإلرادة واإلرادة ال تعميي  لهييا 
نتهييال إلييد شيي ل تكييؾن فييال بييد مييؽ اال ,معشييد   ييرألجييل  إن سييا  ييان محبؾبييا   :تقييال فيي   ييل شيي ل

لذاتيي, و سيال  محبؾبا  فالذات,  سا أنا نعمؼ أن  المذة محبؾبة لذاتها فكيذلػ نعميؼ أن الكسيال محبيؾب  
وذلػ تقتز   ؾني محبؾبا  لذاتي ومؽ أجل ذاتي, وأم ا محبية هللا تعيالد  ,الكسال  مبحاني وتعالد

  .(1)لمعبد فه  عبارة  ؽ إرادتي إترال الخيرات والسشاف  ف  الديؽ والدنيا إليي
, نديييان إتجيييادا  وإميييدادا  وتكمي يييا   ميييد اإل تعيييالد وإن   تعيييالد, اإلندييان هيييؾ صيييشعة هللاإن  

غهللا مبحاني لؾ لؼ تعظشا نغام لر ة  ,ف   دمة اإلتجاد واإلمداد والح  مبحاني قد جعل التكميف
يؽ تسيام نعسية الَحي   ميد الَخمطي  أن  ,ل دد  ميشيا اإلتجياد واإلميدادالحياة ف  )افعل( و)ال ت عل(  فسِّ

 تك يي  أن تحييب هللا  شييدها الو  ,هسميييياإلندييان ف دإن التكميييف قييد يبييدو شيياقا   مييو أوجييد التكميييف , 
ألنػ بذلػ تكؾن أهسمع نعسة تكمي ي الت  تعؾد  ميػ فالخير  مي فال  تجادو وإمدادو؛لشعسة إ تعالد

والحيب هيؾ ودادة  ,ا العبد نعستي مبحاني ف  التكميففحب  هللاِّ لعبدو يتؾقف  مد أن تعر  تهسمها,
 ,  يؾ ورلسية ورضياميؽ ف ن شيا نيرو  ثارهيا  تعيالد القمب و شدما تليس ودادة القميب فالشديبة إليد هللا

الح  مبحاني تظمب مي  ودادة القميب ودادة  إن  , و مب مؽ العبد إلد هللا ف  الظا ةوتقاس ودادة الق
لييي فآثارهييا مييؽ   ييؾ  تعييالد القالييب  يقييؾم اإلندييان فالتكيياليف طا يية مشييي ولبييا  لييي ليتمقييد محبيية هللا

د بيؽ الحب  رَّ ت  والبد أن  ,ف  التكميف هؾ الحب العقم  تعالد إن  الحب السراد و  ,ورلسة ورضا

                                  
  . 197/ 8 يشغر: م اتي  الغيب:( 1)
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 - حيب ابشيي لتيد ليؾ  يان قمييل اليذ الفاإلنديان ت ؛قانؾن لي فالعاط   ال ؛العقم  والحب العاط  
إن اإلندان يشغر إلد الدوال السر طعسا   يحب هذا الدوال فعقمي ال فعاط تي, و  - و السثل األ مد

 وإن االتبيا  ال ن لبيا   اط ييا ,وبعد ذلػ يتديامد ليكيؾ  ,الحب العقم فالسظمؾب لمتكميف اإلتسان  
نكيؾن قيد أ يذنا التكمييف ميؽ هللا  صيمد هللا  مييي وميمؼ ف ن اتبعشا رمؾل هللا ال ف  الدمؾا,إتكؾن 

نييا ألنشييا  ثر  تعييالد؛  يحبشييا هللا ,ميي  مييا فيهييا مييؽ مذييقة  ميشييا ي مييد أنييي نعسيية ونقبمهييا مشييمييبحاني 
 . (1)تكمي ي  مد السذقة ف  التكميف

 ,دييتعسل فيي  األمييؾر السعشؾيييةيو  ,ورد امييؼ ال ا ييل )السظ هييريؽ( الثانييية الكريسييةفيي  ا تيية و 
ير تيدل  ميد طميب الذي ل فكثيرة مي  شيدة و شيالوصيغة امؼ ال ا ل م ظَّ  ه ِّ

فهيؼ لريريؾن  ميد  ,(2)
ييريؽ( فتدييتعسل لألمييؾر   مسيية وأمييا, أدال هييذا التكميييف رمبيية مييشهؼ فيي  رضييؾان هللا تعييالد )الستظه ِّ

يفسؽ فال ,الحدية يروا واميؼ ال ا يل السظَّهِّ  , فاليذ  تحيب ريؽغة التعبير القر ن  أن أتد فال عل يتظهَّ
فيي ال   مييتلبالاالجهيياز  يجييب ترييحي  مييييِّ,   تعييالد أن تكييؾن طيياهرا  دائسييا  قييد أنييس ف يؾضييات هللا

أن  هيذا تعشي ندانا   شدو فيؾضيات ميؽ الحي  فإ شامعشؾية؛ ولذلػ إذا رأي لدية أو تؾجد  يي نجامة
ويتزي  ذليػ  ميي  ميد  ,ذرات جدسي مبشية مؽ لالل وال تؾجد  ييي قيذارة معشؾيية, وال قيذارة لديية

و السثيل  –ذليػ  وتي ت  ال يؾضيات بتشليية اليش س؛ ومثيال مالم  وجهيي و مساتيي ولديؽ اميتلبالي,
فهيؾ  ميتلبال ميميؼاوَميؽط تسميػ جهياز  ,فسحظات اإلذا ة ت رمل ؛اإلرمال اإلذا   جهاز -األ مد 

تبث  متلبال فامدا  فهذا ال تعش  أن محظات اإلذا ة الأما إذا  ان جهاز اال ,يمتقل البث اإلذا  
َتَة َنَزَلعط  بطؽأنس  ورد ف  مشؽ ابؽ ماجة  ؽقد , و (3)برامجها وِّ ا ط : َأنَّ َهذِّ ف  أهل قبال  انؾا  َمالِّػ 

ييبُّ  ﴿: تديتشجؾن فالسييال والحجييارة اقترييادا  في  السييال  نييذاا وا َغَّللاَّ  ت حِّ يير  بُّييؾَن َأنط َيَتَظهَّ  ِّييييِّ رَِّجيال  ت حِّ
رِّيؽَ  ِّ َقاَل:  ﴾الطس ظَّه ِّ ؾل  َّللاَّ َنطَرارِّ ): مد هللا  ميي وممؼصقال َرم  َذَر األط إِّنَّ َّللاََّ َقدط َأثطَشيد َ َمييطك ؼط  ؛َتا َمعط

يياَل  يي   لِّمرَّ ا َقييال ؾا: َنَتَؾضَّ ييؾر ك ؼط , َفَسييا ط ه  ييؾرِّ ييؽط الطَجشَ فِّيي  الظُّه  ييل  مِّ َتدِّ ييَتشطجِّ  فِّالطَسييالِّ ةِّ, َوَنغط  َقيياَل: ,اَفييةِّ, َوَندط
َؾ َذاَا, َفَعَميطك س ؾو ( شيد ت ميديي ومع ,مد هللا  مييي وميمؼصي مديجد رميؾل هللا راد مؽ السدجدوالس ,َفه 

                                  
  .  1419,  3/1418يشغر: ت دير الذعراو  ) الخؾاطر (: ( 1)
  . 26يشغر: أبشية السذتقات ف  نهج البالغة درامة فالمية )رمالة ماجدتير(: ( 2)
  . 9/5541يشغر: ت دير الذعراو  )الخؾاطر(: ( 3)
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ميؽ أتيام وجيؾدو ال لادثيا  أن ت ميديي  ميد ذليػ  يان مبتيدأ ميؽ أول ييؾم   مد التقيؾو ميؽ أول ييؾم
 وهييؾ, (1)والسييراد مييؽ أول يييؾم هييؾ أول أتييام الهجييرة ود ييؾل السديشيية ,فييالسراد هييؾ مدييجد قبييال ,فعييدو  

فيي ن  ييان الرييحافة الكييرام أ ييذوو مييؽ هييذو ا تيية فهييؾ الغييؽ  ,م التيياريا الييذ  نييررخ فييي ا نأول أتييا
ؼ أ : يرضد  شهؼ  ريؽ؛ألنهؼ أ مؼ الشاس بت ويل  تاب هللا, غهللا تحب السظَّه ِّ  ؛بهؼ ويكرمهؼ وي عغ ِّ

وهيؾ السيراد فسحبية هللا تعيالد وتؾصييف أهييل مديجد التقيؾو في نهؼ تحبيؾن أن يتظهيروا بشييال   ,ثيؾابهؼ
 ,ألنيييي السقتزيييد لسحبييية هللا تعيييالد ؛ يييؽ السعاصييي  والخريييال السذمؾمييية  ميييد أن السيييراد التظهيييير  

 مييبحاني الَخميي َ  ؽ هللا   ي ظسيي ِّ  ,فيي  بشييال السدييجد وإن سييا  يييسؽ يييد ل السدييجد ويعسييرو  عفالسديي لة ليديي
 . (2)وفيؾضاتي السعشؾية والسادتة يجرد إتسانهؼ مت تيهؼ إمداداتأني فس

 

 :واسم التفزيل داللة )الحب( في السردر الثاني: السطلب

ؾو   ﴿ قال تعالد: -1 ف  َوَأ   بب  إِّذط َقال ؾا َلي ؾم  يَبة  إِّنَّ َأَفاَنيا َل ِّي  َضياَلل   أ ح  يؽ    رط شَّيا َوَنحط إَِّليد َأبِّيَشيا مِّ
ؽ   ﴿, وقال تعالد: (8)يؾمف: ﴾م بِّيؽ   جط ب  َقاَل َرب ِّ الد ِّ رِّاط  أ ح  إَِّل َّ مِّسَّا َيدط  ؾَنشِّ  إَِّليطيِّ َوإِّالَّ َترط

مِّيؽَ  ؽَّ َوَأك ؽط مِّؽط الطَجاهِّ ب  إَِّليطهِّ  (33)يؾمف: ﴾َ ش ِّ  َ يطَده ؽَّ َأصط
ييِّ َقيدط َشيَغَ َها  ﴿ قال تعالد: -2 دِّ د  َفَتاَهيا َ يؽط َن ط يَرأَة  الطَعزِّييزِّ ت يَراوِّ يَشيةِّ امط يَؾة  فِّي  الطَسدِّ بًّباَوَقياَل نِّدط إِّنَّيا  ح 

 (34)يؾمف: ﴾َلَشَراَها فِّ  َضاَلل  م بِّيؽ  
 , وقميب تحيب, وجديؼ يتحيرا, وغيذال العقيلألن  اإلنديان  قيل ييدرا ندان؛الحب ثمث اإل

بمييع  تعييالد ر هللاشيي ل أَميي فيي     وغييذال القمييب الحييب, وغييذال الجدييؼ الظعييام والذييراب, العمييؼ, فييي ج 
بِّمع الش ؾس  مد  راهيتيي دوأ  ش ل نه ,الش ؾس  مد محبتي ية وال ظيرة فالبشيية الش دي ,هللا  شي ج 

 ؾلييقلدليل وا, (3)الخال  العغيؼ  مد محبة ما أمر في, و رو ما نهد  شي لدنالدميسة مبرمجة مؽ 
ييرِّ َلَعشِّييتُّؼط َوَلكِّييؽَّ َّللاََّ َوَلكِّييؽَّ  ﴿ تعييالد: َمط ييؽط األط يييع ك ؼط فِّيي  َ ثِّييير  مِّ ِّ َلييؾط ت ظِّ ييؾَل َّللاَّ ؼط َرم  ييؾا َأنَّ  ِّيييك  َمس  َّللاََّ  َوا ط

                                  
  . 6/24يشغر: روح السعان : ( 1)
 . 9/5541يشغر: ت دير الذعراو  )الخؾاطر(: ( 2)
  :يشغر: الحب مؽ  الل القر ن الكريؼ السؾق  الرمس  لمذيا   راتب الشابمد ( 3)

http//www.nabulsi.com/blue/ar/art.ph   
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بَّبب   ييؾدَ  ح  يَر َوالط  د  ؼط َوَ يرََّو إَِّليييطك ؼط الطك  ط م ييؾبِّك  تَسياَن َوَزيََّشييي  فِّي  ق  ونَ  إَِّليييطك ؼط اإلطِّ ييد  َل ِّييَػ ه يؼط الرَّاشِّ يَياَن أ وط  ﴾َوالطعِّرط
ألنيي دلَّ  ميد وقيؾ  شي ل قبيل زميؽ  ؛ومؽ دالالت ال عيل الساضي  أنيي ت ييد التحقيي  ,(7)الحجرات:

وامؼ الت زيل والسريدر وردا في  قرية مييدنا يؾميف , فهؾ ير د وقؾ  الحدث بتحليقي ,(1)الستكمؼ
: ن ميؽاقيد ورد في  القرية نؾ ي ميي الديالم, و  ب البشيي,والحب بييؽ الرجيل ليب األ الحيب ال ظير  

( ت  اَضيي, و والسييرأة  فهيي  زيييادة فيي   , ييدةأشيييال  بهييا بيييؽ شييي يؽ أول إن  صيييغة امييؼ الت زيييل )ألييب 
وفي  قيؾل: , (2)ل ف  السعشد الغالبذار ة الس زَّ ل  ميي مؽ م   زَّ وال تخمؾ الس   أصل ال عل غالبا ,

, فسعشييد أن  لبُّييي أليياط فقمبهييا مثييل إن  الذييغاا هييؾ الغذييال السحيييل فالقمييب ﴾ قييد شييغ ها لبييا   ﴿
ب ي صيار لجافيا  بيشهيا  ,إلاطة الذغاا فالقمب ومعشد إلاطة ذلػ الحب فقمبها هؾ أنَّ اشتغالها فح 

ؾيدال قمبها فهذا  شاتية  يؽ  أووبيؽ  ل ما مؾو هذو السحبَّة فال َتعقِّل مؾاو,  أن ي وصل لبُّي إلد م 
يييديدال شيييعؾر فالحيييب الذيييديد فحييييث تختيييرد قميييب اإلنديييان  يجعميييي مت لسيييا  " :الذيييغفف, (3)حيييب الذ 

وقيد يشتهي  هيذا الهيؾو بمحغية الرؤيية, في ذا تعمَّي   ,)الهيؾو( وأول السشيازل ,والحب مشيازل, (4)"لائرا  
ميف ؛ وبعيد ذليػ تي ت  الك ,وهي  الحيب اليالزم لمقميباإلندان فسا رأو انتقل مؽ الهؾو إلد العالقية 

 ,لتقيال وهي  العذي اثؼ  يشتقيل إليد مرتبية فيهيا  ف أن ترل إلد ما تظمبي مؽ هذو العالقة,أ : تكم  
 ,ف وهؾ التراد القمب مي  ليذة تجيدهاغالذ ثؼ   ويحدث فيها تبادل السذا ر وي عمِّؽ  ل طرا  م ي,

التبييل وهييؾ أن ثييؼ  ثييؼ التيييؼ وهييؾ أن تدييتعبدو الحييب, ,هييؾ الهييؾو البيياطؽ و ييذلػ المؾ يية والجييؾو:
ثيؼ  تريير الجديؼ إليد ه يزال ثيؼ الهييام؛أ : يهييؼ  تكياد أن ت قيد  قميي, :أ  التدليية؛ تدقسي الحب ثؼ

فاإلندييان  ,رالييل الحييب التيي  تسيير  بهييا القمييبتمييػ هيي  م ,اإلندييان  مييد وجهييي فييال تعييرا لييي هييدفا  
د العقل ليؾازن بيشهيا ف ذا أدرا فعزا  مؽ األمؾر فهؾ تعرضها  م ي درا األشيال فحؾامي الغاهرة؛

تحيد  شها,  لتدتقر   قيدة  يي ال وبعد ذلػ تذهب تمػ األمؾر إلد القمب ,ويختار األكثر قبؾال  مشي
وإذا ميا اميتقر   ,يشحيل أبيدا   أ : شي ل معقيؾد ال ولذلػ ت قال لألمؾر الت  امتقرت ف  القمب  قائد؛

                                  
  . 144يشغر: التحميل المغؾ  ف  ضؾل  مؼ الداللة: ( 1)
  . 4/267يشغر: معان  الشحؾ: ( 2)
  . 448, 18/447يشغر: م اتي  الغيب: ( 3)
 . 261ن الكريؼ )رمالة ماجدتير(: أل اظ ألؾال الش س وص اتها ف  القر ( 4)
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إِّنَّيا ﴿ وقؾل الشدؾة: ,لسبدأ الذ  ا تقدوتي ف  عل هذا االسبدأ ف  ن س اإلندان فهؾ تجعل  ل لر 
ميبحاني فعيد ذليػ ميا ت زي   وليذلػ تقيؾل الحي  ,قيؾل لي  أ رييد فيي فاطيل ﴾َلَشَراَها فِّ  َضاَلل  م بِّييؽ  

ييمَ فَ  ﴿ :مقرييدهؽ   ييسَ فِّ  عط عَ سِّ ا َمييس  و ب يير الشدييؾة  ,هييؾ البعييد  ييؽ طرييي  الرييؾاب والزييالل, (1)﴾ؽَّ هِّ رِّ كط
ثؼ  الدال  مد أني صار ذلػ مجي ة لها ت خاد ي دائسا   ؽ ن دي, ﴾اهاتَ د  فَ اوِّ رَ ت   ﴿ :فال عل السزار 

َؽ  ؽ  م ة دتسؾمية السي وقاليع اميرأة العزييز فعيد أن جسعيع  ,(2)راودة وهي   ؾنهيا قيد شيغ ها لبيا  نب هط
ييَميي لط َعيي ط تَ  ؽ لييؼط  ِّ َليي ﴿الشدييؾة :  ييلَ  و  ر  ا  م  ييك  يَ لَ َشؽَّ وَ جَ ي دط يي ؽَ ؾنييا  مِّ ومييائر الشدييؾة مييسعؽ بهييذا  ,﴾ريؽاغِّ الرَّ

مطيؽَ  ,التهديد َؽ  مد يؾمف  ميي الدالم وق  ميؽ مخال ية أمرهيا  ال مريمحة ليػِّ  :فالغاهر أنهؽ  اجتَسعط
يغارإو  ي ب ِّ رَ  ﴿فعشيد ذاا التجي  إليد هللا تعيالد وقيال :  ,ال  وقعَع ف  الديجؽ وفي  الرَّ  بُّ َليأَ  ؽ  جط الد ِّ
يييمِّ   َّ َليييإِّ  يييلَ   إِّ شِّ ؾنَ    دط ا َييييسَّ ت ييي  فحريييؾل هيييذو العريييسة  الألن  القيييؾة البذيييرية والظاقييية اإلنديييانية  ؛﴾ يِّ يط

ب  الما   غيسية أن تمػ المذة  انع مت عق السذقة ألبُّ إل َّ مؽ المذةا الجؾاب: :فكيف قال القؾية,
كروو الدجؽ ميعقب معادات  غيسية السيدح في  سوذلػ ال ,وه  الذم ف  الدنيا والعقاب ف  ا  رة

الزنيييد أو  :أنيييي البيييد  ميييؽ التيييزام أليييد األميييَريؽ :أو تقيييدير الكيييالم ,دائؼ فييي  ا  يييرةاليييدنيا والثيييؾاب الييي
ألنييي متييد وجييب التييزام ألييد شييي يؽ  ييل والييد مشهسييا شيير  ف َ   هسييا أوالهسييا  فالدييجؽ أولييد؛ ,الدييجؽ
 . (3)فالتحسل

 

 لسبحث الثانيا

 ته في الدياق القرآنيقاشتقااالهد و 

( وما ت ذت  مشي في   يف  القر ن الكريؼ رأيشا أن لرائشا لمؾدإمؽ  الل    جال األصل  )َودَّ
بيؽ األفعال والسرادر, فقد  القر ن الكريؼ متا  و ذريؽ مرَّة  ف  مع  و ذريؽ  تة , وبريم متشؾ ة

ف  َ ثطرة ورودهسا فريَغةِّ ال ِّعل, والميي سا ال عيل  ب  مح  ل بهذا م ذافي ؾورد فريَغةِّ األفعالِّ فَِّكثرة, وه
                                  

  . 6931-11/6929يشغر: ت دير الذعراو  ) الخؾاطر(: ( 1)
 . 6/266 يشغر: البحر السحيل ف  الت دير:( 2)
  . 18/451يشغر: م اتي  الغيب: ( 3)
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, وجال إذ تكررَ  ؛السزار  وذليػ  مير؛فرييغة األولؼ ييرد , مرات   مع  فريغة الساض   ثسان مرات 
ييم التي  ورد بهيا )الي, او ف  )الحب(  ن يا  لمدبب  يشي الذ  ذ رن تي وترتيبهيا قاشيتقاا( و ؾدوأنيؾا  الر 

ون(: صييتتسثيل فيا ت  لدب الكثيرة ون, ي يؾادُّ ون, تَيَؾدُّ , َييَؾدُّ , تَيَؾدُّ وصييم  ,م ال عيل الس زيار :) َييَؾدُّ
وا( , َودُّ , َودَّتط د  , ال عل الساض : )َودَّ ة(ا  وصيم السرادر: )و   ., َمَؾدَّ

 

 األول: داللة الهد في األفعال: السطلب

يؾل   ﴿قال تعالد:  -1 يؽط م  َميعط مِّ َزر ا َوَما َ سِّ َمعط مِّؽط َ يطر  م حط لُّ َن طس  َما َ سِّ د     َم َتجِّ د  َيؾط َليؾط َأنَّ  ت به 
َبادِّ  َدي  َغَّللاَّ  َرل وا  فِّالطةِّ ر ك ؼط َّللاَّ  َن ط ا َوي َحذ ِّ يد  ا َفعِّ  .(34) ل  سران:﴾ َبيطَشَها َوَبيطَشي  َأَمد 

ْت  ﴿قييييال تعييييالد:  -2 دَّ ؼط َوَمييييا َطائَِّ يييي و  َدييييه  ييييمُّؾَن إِّالَّ َأنط   ييييمُّؾَنك ؼط َوَمييييا ت زِّ ييييلِّ الطكِّتَييييابِّ َلييييؾط ت زِّ ييييؽط أَهط ة  مِّ
ونَ  ع ر   (69) ل  سران:﴾ َتذط

ا َتَؾدُّ  ﴿ ولد:ا تة األ ييد  ا َفعِّ  جيالت ميؽ فياب الترغييب والترهييب, ﴾ َلؾط َأنَّ َبيطَشَها َوَبيطَشي  َأَميد 
ومييا  سمييع مييؽ مييؾل الييذ  تييؾد  أن يبعييد مييا بيشهييا  والتقييدير: ,وقييد تكييؾن هييذو الجسميية صيي ة لمدييؾل

وهشاا رأ   ,تؾد فعدو  شها لال ما سمع مؽ مؾل محزرا   يؾم تجد ما والتقدير: ,أو لال ,وبيشي
بؾ يييد السييذنبيؽ, وهشييا  ا  تكييؾن ا تيية قظعيي ال  شدئييذ  و  ,أن الييؾاو هيي  ليدييع  اط يية وإن سييا امييت شا ية

وأما ميؽ جانيب  ,رحَز مؽ جانب الثؾاب  مد أني م   ذلػ ألني نصَّ و  تكؾن مؾض  الكرم والمظف؛
ون ال رار مشي يد  ,العقاب فمؼ يشص  مد الحزؾر بل ذ ر أنهؼ يؾد  وذلػ ي شب ِّي  ميد أن جانيب الَؾ ط

ومعشيد التسشي   لريؾلي,والؾد  يي معشد التسش  فهؾ محبة الذ ل وتسش   ,أولد مؽ جانب الؾ يد
تذه ِّ  لرؾل ما تؾدو
(1). 
, تسشَّيييع وألبَّيييع :ود ت هشيييا فسعشيييد ﴾طائ ييية ميييؽ أهيييل الكتييياب ود ت ﴿ ة:نييييوفييي  ا تييية الثا

ليؼ  ا  مشحرفيبؾصي ي رِّا ليؽ ييرو السديتليؼ تعيرا أن يي ألن  الس شح ولساذا ألبؾا أن ت زمؾا السرمشيؽا
يييا الس متيييزم  ,و)الت عيييل( ييييشج  فييي  أن تزيييبل لر تيييي  ميييد مقتزيييد التكمييييف اإلتسيييان  ليييي)افعل( أم 

                                  
  . 8/196يشغر: م اتي  الغيب: ( 1)
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ممتزِّمييا  ف ن ييي تحتقيير ن دييي  ي, وليييؽ يييرو غييير الس متييزم إندييانا  سييرمؽ فقييد امييتظا  أن تزييبل ن دييال
  يييذ الس متيييزِّم إليييد جانيييب ويحييياول أن ت اكييييف اميييتظا  هيييذا السمتيييزم أن تقيييدر  ميييد ن ديييي ويقيييؾل:

وا تييية بييييان  ,السيييراد ميييا تذيييسل ال يييريقيؽ :وقييييل السيييراد ف هيييل الكتييياب اليهيييؾد, :وقييييل, (1)نحيييراااال
والس شديبػ معهيا هيؾ  لمسريدرية,لمتسشي  و و)ليؾ(  ,لكؾنهؼ د اة إلد الزاللة إثر بيان أنهيؼ ضيالؾن 

(والتقدير: ودَّت إضاللكؼ لؾ تزمؾنكؼ لدروا بذلػ وما ت زمؾن إال  أن دهؼ المتحقاقهؼ  ؛م عؾل )ود 
دَّ  ﴿قؾليي تعييالد:  , ونغييير هيذو ا تيية(2)وغزيبي ف يثييارهؼ إهيالا السييرمشيؽ تعييالد ميخل هللا َ ثِّييير   و 

ؼط  يهِّ شطيدِّ َأن  دِّ يؽط  ِّ ا مِّ يدِّ إِّتَسيانِّك ؼط    َّيار ا َلَديد  يؽط َفعط وَنك ؼط مِّ وا ﴿و (149)البقيرة: ﴾مِّؽط أَهطلِّ الطكِّتَيابِّ َليؾط َيير دُّ د   و 
وا َفَتك ؾن ؾَن َمَؾال   وَن َ َسا َ َ ر   .(89)الشدال: ﴾َلؾط َتكط  ر 

 

 الثاني: داللة الهد في السرادر: السطلب

ش ؾا إَِّليطَهييا َوَجَعييَل َبيطييَشك ؼط  ﴿قييال تعييالد:  -1 ييك  ييا لَِّتدط َواج  ؼط َأزط ييك  ييؽط َأن  دِّ ييؽط  َتاتِّيييِّ َأنط َ َمييَ  َلك ييؼط مِّ ةً َومِّ دَّ ببه   م 
ونَ  م  َيَتَ كَّر  َسة  إِّنَّ فِّ  َذلَِّػ َ َتات  لَِّقؾط  (21الروم:) ﴾َوَرلط

ؼط الرلسؽ  ﴿قال تعالد:  -2 َعل  َله  الَِّحاتِّ َمَيجط م ؾا الرَّ يَؽ  َمش ؾا َوَ سِّ اإِّنَّ الَّذِّ دًّ  (96)مريؼ: ﴾ و 

َذ امؼ الَديكؽ  ف  ا تة األولد: الدكؾن تحتاج إلد  شرريؽ: الهدول والظس نيشة, ومشي أ  ِّ
 الييذ  تدييكؽ  يييي  شرييرا  مييؽ هييذيؽ العشرييريؽ ال د السكييان  َقييوإذا فَ  دييكؽ وأ طمِّييَ   مييد الزوجيية,والسَ 

س ت قال  ميي مكؽ,  ألن  الهدول والرلسة والبر ة تتيؾافر في  الزوجية الريالحة, ؛يع الزوجة مكشا  وم 
تدكؽ الزوجان ألدهسا  أ : هذو ه  العمة األصيمة مؽ الزواج؛ ,﴾ هايط لَ ؾا إِّ ش  ك  دط تَ لِّ  ﴿: عالدوقؾلي ت

والسيييؾدة هيي  الحيييب  ,ال   يييؽ لر يية العسيييل والدييع   ميييد السعيياشإتكييؾن  والديييكؽ ال إلييد ا  يير,
ميييكؽ وميييؾدة  تييي ت  فييي    ييير هيييذو الرييي ات:فأميييا الرلسييية  ,ستبيييادل فييي  مذيييؾار الحيييياة وشيييراكتهاال

فيالقؾ  قيد تريير إليد الزيعف, والغشي   ؛ورلسة, ألن البذر أبشال أميار و ثيير ميا تتغيير أليؾالهؼ
لذلػ يم ع القر ن أنغارنا إلد هذو السرلمة الت   ,قد ترير إلد ال قر, والسرأة الجسيمة تغيرها األتام

                                  
  . 3/1533الخؾاطر(: يشغر: ت دير الذعراو  ) ( 1)
 . 191/ 2يشغر: روح السعان : ( 2)
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تيييرلؼ الزوجييية سا فيييرلؼ اليييزوج زوجتيييي إذا قرييرت و هالرلسيية تديييعفيهييا الديييكؽ والسيييؾدة ف فقيييداربسييا 
الييزمؽ فديييبقد جسييال الجسييال الغيياهر  ميي   فيي ن ذهييب ,زوجهييا إن أقعييدو السييرض وأصييافي ال قيير

إم يا  يؾن ليؾال  ,(1)  يرغهللا مبحاني جعل لشا األزواج مؽ أن دشا وليس ميؽ جيشس  ,الروح ووقارها
مقييع مييؽ ضييم   دم ييا مييؽ جشدييكؼ ونييؾ كؼ, ,    ,وهييؾ اإللييف   و مييل  ميي  األزواج فالدييكؾن إليهييا وإم 

وجعيل السيؾدة , ف ن يي تكيؾن بيشهسيا تشيافر فستد  ان مؽ الجشس  يان بيشهسيا تيآلف فخيالا الجشدييؽ
 .(2)ؾجب التؾاد  تزواج فعد أن لؼ تكؽ مافقة تعارا والرلسة فاأل

ييلَ  ل  عَ جط يَ َميي ﴿ وفيي  ا تيية الثانييية: فيي ن هللا تعييالد ميييجعل أنييس لمسييرمشيؽ  ﴾ اً د  و   ؽ  سَ لط الييرَّ  ؼ  ه 
فسعشد ميي حدِّث لهيؼ في  القميؾب محبية ميؽ غيير َتعيرُّض  ,أ : محبة الشاس لهؼ ف  الدنيا لهؼ ودا ؛

لهييؼ مييؽ اإلتسييان  ميشهؼ ألمييبابها مييؽ قرافيية أو صيداقة أو اصييظشا  معييروا أو غييير ذلييػ ميؾو مييا
 كسا قذا ف  قمؾب أ يدائهؼ الر يب إ غاميا  لهيؼ؛ والعسل الرال  تخريرا  ألوليائي بهذو الكرامة,

لييد  مقييي يييؾم إوأن تحبييبهؼ  ,إذا عهيير اإلمييالم ؼ فيي  الييدنياإن  هللا و ييدهؼ أن يرل ِّييف بيييؽ قمييؾبه أ :
يا  الليامة فسيا ت غهير ميؽ لديشاتهؼ وي شطَذير ميؽ دييؾان أ سيالهؼ  ميد رؤوس األشيهاد, والدييؽ هشيا إم 

ذليييػ إذا َقيييؾَِّ   تعيييالد ن يؾم يييذ  مسقيييؾتيؽ بييييؽ الك يييرة فؾ يييدهؼ هللاؾ ألن الديييؾرة مكيييية و يييان السرمشييي
, (3)إليد  مقيي فسيا تغهير ميؽ لديشاتهؼ تعيالد وإم يا أن تكيؾن ذليػ ييؾم الليامية ت حبيبهؼ هللا ,اإلمالم

فيالؾد ان عيال ن دي  ممي ل , ميتلبال ميد االفسدلؾل )الديؽ( ليس لتؾ يد ميا د ميع  مييي إن سيا تيدل 
 . (4)فسذا ر الحب وهؾ أشد  مؽ الحب وألر  ف  الش س

 

 الخاتسة

فرقييا  دالليييا  واضييحا  بيييؽ الحييب والييؾد وتييدا ال  ط ي ييا  بيشهسييا, تبيييَّؽ أن  هشيياا فيي  التسهيييد  -
فالحييييب:هؾ انجييييذاب الييييش س إلييييد الذيييي ل الييييذ  ترغييييب  يييييي وهييييؾ إرادة مييييا تييييراو أو تغش ييييي 

                                  
 . 18/11364 , 1/262 :يشغر: ت دير الذعراو  ) الخؾاطر(( 1)
 . 8/382يشغر: البحر السحيل ف  الت دير: ( 2)
 . 17/228ن: يشغر: ت دير لدائ  الروح والريحان ف  رواب   مؾم القر ( 3)
 . 261ف  القر ن الكريؼ ) رمالة ماجدتير (: يشغر: أل اظ ألؾال الش س وص اتها ( 4)
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و  ,  ييا الييؾد: فهييؾ السحبيية التيي  ت قارنهييا التسش يي  ؛والتسش يي  هييؾ تَذييه ِّ  لرييؾل مييا تييؾدُّ  يرا ,وأم 
ػ الس قارنية هي  شيرط اميتعسالها  ميد األصيل, فزيال  فالؾد  محبة الذ ل وتسش ي   ؾنيي وتمي

ييا الييؾد  يرييالبي أفعيياال    ييؽ أن  الحييب  مذييا ر فيي  القمييب قييد ال تغهيير  مييد الدييمؾا وأم 
ة لييذا نجيد بيشهسييا  ال  سييؾم و رييؾص فكيل  ود   هييؾ لييب  وال  ةقيتغهير مييؽ صيالب السييؾد 

 يشعكس.
  اتزي  لشيا اإلميتعسال اليدقي  لكمستي  اليؾد والحيب في  الديياد القر ني ومؽ  الل البحث  -

والثبييات والمزوم,فيي  ليييؽ امييتع سمع  فقييد وردت  مسيية الحييب واشييتقاقاتها فيي  مييياد اإلرادة
فعييال الستبادلية بيييؽ الظرفيؽ.ولهييذا الدييبب وردت لألكمسية الييؾد مقرونيية فيالتسش  ومرييالبة 

ؽ البييار   يز وجييل؛ألن  الحييب مييؽ هللا مييبحاني ميي (تحيب /التحييب)كمسية الحييب فيي  ثشائييية 
وتعالد إرادة تؾفي  لمةباد ورضا ورلسية ومغ يرة, وال تسكيؽ أن تكيؾن تسشي  لذي ل ميؽ هللا 

 إن سا أمرو إذا أراد شي ا  أن تقؾل لي  ؽ  يكؾن. ز وجل ألني مبحاني 
 مييؽ  ييالل ورود صيييم األفعييال لمحييب والييؾد تجمييد لشييا  ييدم مجيي ل صيييغة األميير لمحييب -

والييؾد فيي  القيير ن الكييريؼ  مييي؛ وذلييػ ألن  صيييغة األميير ت  يييد دالليية الظمييب واالمييتلبال فيي  
أن تكييؾن  غييير السسكييؽليييؽ أن السحبيية والسييؾدة أميير فظيير   فهيي  نافعيية مييؽ القمييب, فسييؽ 

 .  الذ  يؾجب اإللزامالسحبة والسؾدة أمرا  ت سكؽ تحليقي فس جر د األمر 
      

 

 والسراجعالسرادر 

 الكتب السطبهعة أواًل:

ه(, 745أبؾ ليان   بؽ يؾمف بؽ  م  األندلد  )تالبحر السحيط في التفدير:  -
 ه.1424لبشان,  –لققي: صدق    جسيل, دار ال كر, بيروت 
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, ه(817  بؽ تعقؾب ال يروز فاد  )تبرائر ذوي التسييز في لطائف الكتاب العزيز:  -
األ مد لمذرون اإلمالمية, لجشة إليال التراث لققي:    م  الشجار, السجمس 

 م.1966مرر,  -اإلمالم , د.ط, القاهرة
 1245  مرتزد بؽ   الحديش  الزَّبيد  )ت : تاج العروس من جهاهر القامهس -

 , وأ.  ريؼ ميد   محسؾد : د.  بد السشعؼ  ميل إبراايؼ , ا تشد في ووض  لؾاشيي هي(
 م.2447,  1, ط لبشان –بيروت  , , دار الكتب العمسية

التحليل اللغهي في ضهء علم الداللة دراسة في الداللة الرهتية والررفية والشحهية  -
 م.2445, مرر, 1د. محسؾد  كاشة, دار الشذر لمجامعات, طوالسعجسية: 

ه(, مظاف  أ بار اليؾم, 1418  متؾل  الذعراو  )تتفدير الذعراوي ) الخهاطر(:  -
 م.1997

  األميؽ بؽ  بد هللا العمؾ  الذافع ,  حدائق الروح والريحان في روابي علهم القرآن: -
لبشان,  –, بيروت 1أشرا  ميي وراجعي: د. هاشؼ    م , دار طؾد الشجاة, ط

 م.2441
شهاب الديؽ محسؾد بؽ  بد هللا  روح السعاني في تفدير القرآن العظيم والدبع السثاني: -

, 1ه(, لققي:  م   بد البار   ظية, دار الكتب العمسية, ط1274ا لؾم  ) ت
 ه.1415لبشان,  –بيروت 

فحؾاش  هي(, 393إمسا يل بؽ لساد الجؾهر  )ت : الرحاح تاج اللغة وصحاح العربية -
و تاب الؾشاح لمتادل  أب   ,ه(  582 بد هللا بؽ بر  بؽ  بد الجبار السقدم  ) ت 

 ه( , دار إليال التراث العرب  , 1244لسغرب  )ت زيد  بد الرلسؽ بؽ  بد العزيز ا
 م.2445,  4, ط لبشان –بيروت 

: د. مهد  لققي ,  هي( 175 أبؾ  بد الرلسؽ الخميل بؽ ألسد ال راهيد  )ت العين: -
,  , دار الرشيد , مشذؾرات وزارة الثقافة واإل الم , ود. إبراايؼ الدامرائ  السخزوم 

 . م1981-3ج العراد, –فغداد 
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دار الجيل, ,  هي( 817 مجد الديؽ   بؽ تعقؾب ال يروز فاد  )ت : القامهس السحيط -
 م .1952مرر ,  –, مظبعة مرظ د الباب  الحمب  وأوالدو , القاهرة  لبشان –بيروت 

: أبو القاسم دمحم به عمرو به أحمذ جار هللا الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل -

 ه.1447, 3لبنان, ط –, بيروت  3ط العربي,ه(, دار الكتاب 535الزمخشري)ت 
أبؾ البقال أيؾب بؽ مؾمد الكليات ) معجم في السرطلحات والفروق الداللية(:  -

ه (, لققي: د.  دنان درويش غ  السرر , مرمدة 1494الحديش  الك ؾ ) ت
 لبشان, د.ت . –الرمالة, بيروت 

بييؽ  ميي  جسييال الييديؽ ابييؽ مشغييؾر األنرييار  أبييؾ ال زييل   بييؽ مكييرم  :لدببان العببرب -
, فسعرفيية نخبيية مييؽ الدييادة الستخرريي طبعيية مراجعيية ومرييححة ه(, 711األفريقيي  )ت

 .ه1414, بيروت, 3ط ,دارصادر
, هيييي(  458)ت  أبيييؾ الحديييؽ  مييي  بيييؽ إميييسا يل بيييؽ مييييدو : السحكبببم والسحبببيط األعظبببم -

,  لبشيييان –, بييييروت  العمسيييية, دار الكتيييب  لققيييي: د.  بيييد الحسييييد ألسيييد يؾميييف هشيييداو  
 . م2444, 1ط

,  : د.  مييل إبيراايؼ ج يال , قدم ليي أبؾ الحدؽ  م  بؽ إمسا يل بؽ ميدو : السخرص -
,  1, ط لبشيان –, بييروت  : مكتب التحقيي  بيدار إلييال التيراث العربي  ا تشد بترحيحي

 . م1996
 –, فغيداد 1بة الؾطشية, طأ.د. فاضل صال  الدامرائ , السكت معاني األبشية في العربية: -

 م.1981العراد, 
 –, بيييروت 1أ.د. فاضييل صيال  الديامرائ , دار إليييال التيراث العربي , ط معباني الشحبه: -

 م.2447لبشان, 
 –  فييراد  بييد البيياق , دار الحييديث, القيياهرة  السعجببم السفهببرس أللفبباآ القببرآن الكببريم: -

 م.2441مرر, 
أبييييؾ  بييييد هللا   بييييؽ  سيييير بييييؽ الحدييييؽ الييييراز   مفبببباتيغ الغيببببب أو التفدببببير الكبيببببر: -

 ه.1424لبشان,  –, بيروت 3ه(, دار إليال التراث العرب , ط646)ت
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,  هييي( 542 أبييؾ القامييؼ لديييؽ بييؽ   الراغييب األصيي هان  )ت : مفببردات ألفبباآ القببرآن -
 . م1989,  1, ط مؾريا –, دمذ   , دار القمؼ : ص ؾان  دنان داوود  لققي

 
 الرسائل الجامعية ثانيًا:
الريسير , رميالة ماجديتير, جامعية دراسة بالغية:  –أبشية السذتقات في نهج البالغة  -

 م.2002العراد,  –البررة, البررة 
رميييالة  زييييؽ لدييييؽ ألسيييد تامييييؽ,ألفببباآ أحبببهال البببشفس وصبببفاتها فبببي القبببرآن الكبببريم:  -

إشيراا: أ.د. تحييد  بيد اليرؤوا جبير وأ.د.   جيؾاد الشيؾر , جامعية الشجياح  ماجدتير,
 م.2449فمدظيؽ,  -الؾطشية,  مية الدرامات العميا, نابمس

إتسييان  ييؾاد يؾمييف دراسببة مهضببه ية:  –السحبببة والكراةيببة فببي ضببهء القببرآن الكببريم  -
ميييالمية,  ميييية الذيييراف , رميييالة ماجديييتير, إشيييراا: د. محسيييؾد هاشيييؼ  شبييير, الجامعييية اإل

 م.2414فمدظيؽ,  –أصؾل الديؽ, غزة 
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