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الباب الثالث 

المترادفات من ألفاظ القرآن وعالقتها بأغراض تدريس اللغة العربية 

 دراسة تحليلية داللية عن كلمات البخل والشح والضّن في القرآن)

 (الكريم

 

 تقديم البيانات - أ

واشتقاقها ُب القرآن تذكر اثنتا عشرة مرة، " البخل"حصل الباحث على أن كلمة 

ىناك بصيغة  وكلها بصيغة الفعل إال ُب ادلوضعُت يعٍت ُب سورة النساء واحلديد وتذكر

والضّن ُب القرآن ، وكلمة الشح واشتقاقها ُب القرآن، فقد ذكرت مخس مرات، اإلسم

   :بياهنا   كما سيـأٌب1،فقد ذكر مرة واحدة بصيغة اسم الصفة ادلشبهة باسم الفاعل

 .عن كلمة البخل -1

رًا ُىوَ  َفْضِلوِ  ِمنْ  الل وُ  َآتَاُىمُ  دبَا يـَْبَخُلونَ  ال ِذينَ  زَنَْسَ    َوالَ  (1  َشرٌّر  ُىوَ  َبلْ  ذَلُمْ  َخيـْ

 ...اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  ِبوِ  خبَُِلوا َما َسُيَ و ُقونَ  ذَلُمْ 

 ...َوَيْ ُتُموَن َما آتَاُىُم الل ُو ِمْن َفْضِلوِ  اْلُبْخلِ بِ  الن اسَ  َويَْأُمُرونَ  يـَْبَخُلونَ  ال ِذينَ  (2
                                                 

 521 ، و461 و ،141. ، ص( ىـ1417، ديثدار احل: قاىرة) ،رس أللفاظ القرآنهالمعجم المفعبد الباقي، 1
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 .َوَمْن يـَتَـَول  فَِ ن  الل َو ُىَو اْلَغٍِت  احلَِْميدُ  اْلُبْخلِ بِ  الن اسَ  َويَْأُمُرونَ  يـَْبَخُلونَ  ال ِذينَ  (3

 .ُمْعِرُضونَ  َوُىمْ  َوتـََول ْوا ِبوِ  خبَُِلوا َفْضِلوِ  ِمنْ  َآتَاُىمْ  فـََلم ا (4

 . َوسُنْرِْج َأْضَغاَاُ مْ تـَْبَخُلواِإْن َيْسأَْلُ ُموَىا فـَُيْحِفُ ْم  (5

َا يـَْبَخلْ َوَمْن  يـَْبَخلُ  َمنْ  َفِمْنُ مْ  الل وِ  َسِبيلِ  ُب  لِتـُْنِفُقوا ُتْدَعْونَ  َىُ اَلءِ  أَاـُْتمْ  َىا (6  فَِ دن 

  ...اْلَغٍِت   َوالل وُ   َعْن اـَْفِسوِ يـَْبَخلُ 

 .َواْستَـْغٌَت  خبَِلَ  َمنْ  َوأَم ا (7

 .عن كلمة الشح -2

 ...الش ح  َوُأْحِضَرِت اْْلَاـُْفُس ... (1

 َعَلْيُ ْم فَِ َذا َجاَء اخْلَْوُف رَأَيـْتَـُهْم يـَْنظُُروَن إِلَْيَك َتُدوُر أَْعيـُنـُُهْم َكال ِذي َأِشح ةً  (2

 َعَلى ِشح ةً يـُْغَشى َعَلْيِو ِمَن اْلَمْوِت فَِ َذا َذَىَ  اخْلَْوُف َسَلُقوُكْم بِأَْلِسَنٍة ِحَداٍد أَ 

َْتِ    ...اخلَْ

 . اـَْفِسِو َفُأولَِ َك ُىُم اْلُمْفِلُحونَ ُشح  َوَمْن يُوَق ... (3

 . اـَْفِسِو َفُأولَِ َك ُىُم اْلُمْفِلُحونَ ُشح  َوَمْن يُوَق ... (4

 .عن كلمة الضن -3

 .ِبَضِنُتٍ َوَما ُىَو َعَلى اْلَغْيِ   (1
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 تحليل البيانات - ب

 .عن كلمة البخل -1

 180: عمران آل (1

  َرًا ُىوَ  َفْضِلوِ  ِمنْ  الل وُ  َآتَاُىمُ  دبَا يـَْبَخُلونَ  ال ِذينَ  زَنَْسَ    َوال  َشرٌّر  ُىوَ  َبلْ  ذَلُمْ  َخيـْ

 ...اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  ِبوِ  خبَُِلوا َما َسُيَ و ُقونَ  ذَلُمْ 

 يـَْبَخُلونَ ُب ىذه اآلية وجد صيغتان للبخل وذنا بصيغة الفعل ادلضارع وادلاض 

، ومجهور ادلفسرين رأوا أهنا أازلت ُب مااعي الزكاة، وروى ع ية عن ابن عباس أن خبَُِلواو

 وادلعٌت وال يظن أحد أن خبل 2.اآلية ازلت ُب أخبار اليهود الذين كتموا صفة زلمد

الذين يبخلون دبا حباىم اهلل من فضلو خَت ذلم كما يتوذنون أن كنز ادلال ينفع ُب 

 3.بل ىو شر:  ال ادللمات وأن اجلود يفقر،

 .37: النساء (2

  ََوَيْ ُتُموَن َما آتَاُىُم الل ُو ِمْن َفْضِلوِ  اْلُبْخلبِ  الن اسَ  َويَْأُمُرونَ  يـَْبَخُلونَ  ال ِذين... 

وُب ىذه اآلية وجد صيغتان للبخل صيغة بفعل ادلضارع وصيغة بإلسم ذنا 

ما أخرجو ابن إسحق وابن جرير وابن ادلنذر بسند  يةوسب  ازول اآل، اْلُبْخل ويـَْبَخُلونَ 

                                                 
   507. ، ص( م2009دار الف ر، : دمشق) رللد الثاين، ، العاشرةبعةطال، التفسير المنيروىبة الزحيلي، 2
 314. ، ص(م1993دار اجلميل، : بَتوت)اجمللد اْلول،   العاشرة،بعةطال، التفسير الواضحزلمد زلمود حجازي، 3
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 يأتون رجاال من اْلاصار  وأصحابوكان كردم بن زيد: صحيح عن ابن عباس قال

ال تنفقوا أموال م ف اا خنشى علي م الفقر ُب ذىاهبا وال : يتنصحون ذلم فيقولون ذلم

ذاماً الذين يبخلون بأمواذلم أن  وادلعٌت 4.تسارعوا ُب النفقة ف ا م ال تدركون ما ي ون

ينفقوىا فيما أمرىم اهلل بو من بر الوالدين واإلحسان إىل اْلقارب، واليتامى، وادلساكُت، 

واجلار ذي القرىب، واجلار اجلن ، والصاح  باجلن ، وابن السبيل، وما مل ت أشناا م 

 5.من اْلرقاء، وال يدفعون حق اهلل فيها، ويأمرون الناس بالبخل أيضاً 

 24: الحديد (3

  ََوَمْن يـَتَـَول  فَِ ن  الل َو ُىَو اْلَغٍِت  احلَِْميدُ  اْلُبْخلِ بِ  الن اسَ  َويَْأُمُرونَ  يـَْبَخُلونَ  ال ِذين. 

واهلل الزن  كل سلتال وادلعٌت فيها أيضا وجد صيغتان كما ُب سورة النساء، 

فخور، الباخل  دبا أوتوا ُب الدايا على اختياذلم بو وفخرىم بذلك على الناس، فهم 

يبخلون ب خراج حق اهلل الذي أوجبهم عليهم فيو، ويشحون بو، وىم مع خبلهم أيضا 

 6.يأمرون الناس بالبخل

 76:التوبة (4

 .ُمْعِرُضونَ  َوُىمْ  َوتـََول ْوا ِبوِ  خبَُِلوا َفْضِلوِ  ِمنْ  َآتَاُىمْ  فـََلم ا (5
                                                 

 45 .ص، (م1993دار الف ر،: بَتوت)، اجلزء اخلامس،روح المعانيشهاب الدين اْللوسي، 4
 390. ص،(دار النمَت: دمشق)، رللد اْلول، ابن كثير مختصرزلمد علي الصبوين،  5
. ، ص(م2009دار ال ت  العلمية، : بَتوت) اخلامس اجمللد احلادي عشر، بعطال، تفسير الطبريأبو جعفر ال ربي، 6

688 
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وُب ىذه اآلية وجد صيغة للبخل بصيغة فعل ادلاض وىي خبلوا، ىذه اآلية ازلت 

أي : دلا أع اىم ما طلبوا من الرزق خبلوا بو:  تفسَتىا7.ُب ثعلبة بن حاط  اْلاصاري

  8.دبا آتاىم من فضلو فلم يتصدقوا يشيء منو كما حلفوا بو

 37: محمد (6

  َوسُنْرِْج َأْضَغاَاُ مْ تـَْبَخُلواِإْن َيْسأَْلُ ُموَىا فـَُيْحِفُ ْم . 

إن وُب ىذه اآلية وجد ثلث صيغ للبخل كلها بصيغة الفعل ادلضارع، وادلعٌت 

}  9،ي ل  من م رب م افقة أموال م كلها ُب جهاد عدوه فيلح علي م ُب ذلك تبخلوا

 10.بغض م وعداوت م هلل ورسولويظهر : أى  {سُنْرِْج َأْضَغاَاُ ْم 

 38 :محمد (7

 َا يـَْبَخلْ َوَمْن  يـَْبَخلُ  َمنْ  َفِمْنُ مْ  الل وِ  َسِبيلِ  ُب  لِتـُْنِفُقوا ُتْدَعْونَ  َىُ اَلءِ  أَاـُْتمْ  َىا  فَِ دن 

 ...اْلَغٍِت   َوالل وُ   َعْن اـَْفِسوِ يـَْبَخلُ 

ىا : "تفسَتىاوُب ىذه اآلية وجد ثلث صيغ للبخل كلها بصيغة الفعل ادلضارع، 

أي ُب " لِتـُْنِفُقوا ُب َسِبيِل الل وِ " أي ىأاتم ى الء أيها ادل منون تدعون" أَاـُْتْم ىُ الِء ُتْدَعْونَ 

                                                 
 61. ، ص(م2007دار ال ت  العلمية، : بَتوت)اجلزء الثالث،   اْلوىل،بعةطال، المحرر الوجيرأبو زلمد اْلادلسي، 7

 559. ، ص(م1992دار الف ر، : بَتوت) اْلويل، اجلزء الثاين، بعةطال، فتح القديرزلمد الشركاين، 8

 6921. ، ص(2.12ادل تبة الشاملة، اإلصدار الثالث، )، الهدايه إلى بلوغ النهاية أبو زلمد م ي القيسي،9
 108 .، ص(م1937م بعة العرفان، )، رللد اخلامس، مجموع البيانأبو علي ال ربسي، 10
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ا يـَْبَخُل َعْن اـَْفِسوِ " .اجلهاد وطريق اخلَت أي على " َفِمْنُ ْم َمْن يـَْبَخُل َوَمْن يـَْبَخْل فَِ دن 

 11.أي إاو ليس دبحتاج إىل أموال م" َوالل ُو اْلَغٍِت  " .افسو، أي شننعها اْلجر والثواب

 8: اليل (8

 َواْستَـْغٌَت  خبَِلَ  َمنْ  َوأَم ا. 

وُب ىذه اآلية وجد صيغة وىي بفعل ادلاض، وسب  ازوذلا ما اخرج ابن أيب حاًب 

عن ابن عباس ان رجال كاات لو خنلة فرعها ُب دار رجل فقَت ذي عيال، وكان الرجل 

إذا جاء فدخل الدار، فصعد إىل النخلة ليأخذ منها التمر، رشنا سق ت التمرة، فيأخذىا 

صبيان الفقَت، فينزل الرجل من خنلتو حيت يأخذىا التمرة من أيديهم، وإن وجدىا ُب فم 

خبل بالنفقة ُب سبيل اهلل،  وتفسَتىا 12.أحدىم أدخل أصبعو حىت سنرج التمرة من فمو

 13.واستغٌت عن ربو فلم يرغ  ُب العمل ب اعتو وما يوج  لو رضاء ربو

 عن كلمة الشح -2

 128: النساء (1

 ... الش ح  َوُأْحِضَرِت اْْلَاـُْفُس... 

                                                 
 235.  ص،(م1995دار الف ر،: بَتوت)، اجلزء اخلامس عشر، الجامع األحكام القرآن، القرطيب11
دار طوق النجاة، : بَتوت)اجمللد الثاين والثالثون،   الثالثة،بعةطال، حدائق الروح والريحانزلمد اْلمُت اذلرري، 12

 59. ، ص(م2008
  8312. مرجع سابق، ص أبو زلمد م ي القيسي،13
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وسب  ازوذلا ما ُب ىذه اآلية وجد صيغة للشح بصيغة اإلسم وىو الشح، 

 وإن امرأة خافت من بعلها }جاءت إمرأة حُت ازلت ىذه اآلية : أخرجو ابن جرير قال

إين أريد أن تقسم يل من افقتك، وقد كاات رضيت أن :  قالت{اشوزا أو إعراضا 

 وتفسَتىا 14.{ وأحضرت اْلافس الشح }يدعها فال ي لقها وال يأتيها، فأازل اهلل 

جعل الشح حاضرا ذلا اليغي  عنها أبدا، والتنفك عنها، وادلعٌت ىنا أن ادلرأة الي اد 

تسمح بقسمها أو بشيء ذلا، والرجل الي اد يسمح بأن يقسم ذلا أو بشيء إذا رغ  

 15.عنها

 19: األحزاب (2

  ًَعَلْيُ ْم فَِ َذا َجاَء اخْلَْوُف رَأَيـْتَـُهْم يـَْنظُُروَن إِلَْيَك َتُدوُر أَْعيـُنـُُهْم َكال ِذي َأِشح ة 

 َعَلى ِشح ةً يـُْغَشى َعَلْيِو ِمَن اْلَمْوِت فَِ َذا َذَىَ  اخْلَْوُف َسَلُقوُكْم بِأَْلِسَنٍة ِحَداٍد أَ 

َْتِ    ...اخلَْ

َأِشح ًة ، وتفسَتىا َأِشح ةً وُب ىذه اآلية وجد صيغتان للشح بصيغة اإلسم، ذنا 

أي حالة كوهنم خبال، علي م اليعاواوكم حبفر اخلندق، وال بالنفقة والنصرة ُب : َعَلْيُ مْ 

                                                 
 331. ، ص(م2002دار الف ر، : بَتوت)، اجلزء اْلول، تفسير الصاوي د الصاوي،حما14
 1194. ، ص(م1989دار السالم، ) الثااية، بعةطال، األساس في التفسيرسعيد حوي، 15
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سبيل اهلل، فهم ال يودون مساعدت م، ال بنفسو وال دبال، قيل خبالء بالقتال، قيل 

 16.بالنفقة على فقرائ م ومساكين م، قيل أشحة بالغنائم

 9: الحشر (3

 ... اـَْفِسِو َفُأولَِ َك ُىُم اْلُمْفِلُحونَ ُشح  َوَمْن يُوَق . 

وُب ىذه اآلية وجد صيغة للشح بصيغة اإلسم وىو شح، وسب  ازول اآلية أن 

ما معنا إال ادلاء، من يضم : رجال أتى النيب صلى اهلل عليو وسلم، فبعث إىل اسائو، فقلن

أكرمي ضيف : أاا، فاا لق بو إىل امرأتو، فقال: أو يضيف ىذا؟ فقال رجل من اْلاصار

ىي ي طعامك وأصبحي سراجك : رسول اهلل، فقالت ما عنداا إال قوت صبياين، فقال

واومي صبيااك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها وأصبحت سراجها، واومت صبياهنا، ٍب 

قامت كأهنا تصلح سراجها، فأطفأتو فجعال يريااو كأهنما يأكالن، فباتا طاويُت، فلما 

ضحك اهلل أو عج  من : أصبح عدا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، فقال

وادلعٌت ومن حفظوا أافسهم من احلرص على ادلال والبخل بو فأول ك . فعال م

  17.الفائزون

 

                                                 
 467 .زلمد اْلمُت اذلرري، مرجع سابق، اجمللد الثاين والعشرون، ص16
  117.ادلرجع افسو، اجمللد التاسع والعشرون، ص17
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 16 :التغابن (4

 ... اـَْفِسِو َفُأولَِ َك ُىُم اْلُمْفِلُحونَ ُشح  َوَمْن يُوَق  

فاتقوا اهلل  }وُب ىذه اآلية وجد صيغة للشح بصيغة اإلسم وىو شح، تفسَتىا 

إذا أم ن م اجلهاد واذلجرة فال يفتنن م ادليل إىل اْلموال واْلوالد : يعٍت {ما است عتم 

وأافقوا خَتا  }: وقولو {اتقوا اهلل حق تقاتو  }: ااسخة لقولو تعاىلآلية عن ذلك وىذه ا

خبلها { ومن يوق شح افسو } قدموا خَتا ْلافس م من أموال م : أي {ْلافس م 

 18.الفائزون باخلَت {فأول ك ىم ادلفلحون  }وحرصها حىت ينفق ادلال 

 عن كلمة الضن -3

 24 :التكوير (1

  ٍَوَما ُىَو َعَلى اْلَغْيِ  ِبَضِنُت. 

ُب ىذه اآلية وجد صيغة الضن بصيغة اإلسم، وادلعٌت ما زلمد على ما سنربه من 

الوحي إليو وغَته من الغيوب شلا كان علمو غائبا عن أىل م ة ببخيل، أي ال يبخل 

بالوحي فيزوي بعضو غَت مبلغة، وال ي تمو كما ي تم ال اىن ما عنده عن أىلو حىت 

                                                 
 .، ص(2.12ادل تبة الشاملة، اإلصدار الثالث، )، الوجيز في تفسير الكتاب العزيزعلي بن أمحد الواحدي، 18

1104 
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يأخذ أجرة، أو يسأل تدريسو فال يعلمو، وفيو إشارة إىل أن إمساك العلم عن أىلو 

 19.خبل

 معنى البخل والشح والضن -4

خبََِل يـَْبَخل خُبْالً وخَبَالً فهو باخل،كل ذلك ُب اْلصل كلمة البخل مشتقة من 

االاقباض عن إع اء ادلال وأما معناه عند كالم العرب ىو يدل على ادلنع واإلمساك، 

بدون عوض ويقابلو اجلود، وال ي لق على منع صاح  شيء غَت مال أن ينتفع غَته 

اْلَبِخيُل ال ِذي َمْن " مثل قولو صلى اهلل عليو وسلم 20،بشي بدون مضرّة عليو إال  رلازاً 

ادلنع من  ىو وقال اجلرجاين إن البخل 21،"(رواه الًتميذي)ذُِكْرُت ِعْنَدُه فـََلْم ُيَصلِّ َعَلي  

إمساك ادلقتنيات عما ال زنق حبسها عنو سواء كاات  وعند اْلصفهاين أاو 22،مال افسو

من افسو أو غَته ويقابلو اجلود، يقال خبل فهو باخل،كل ذلك يدل على ادلنع 

ومن ٍب، يضاف  23.واإلمساك، وأما البخيل فالذي ي ثر منو البخل كالرحيم من الراحم

 .ادلعٌت اْلساسي ل لمة البخل إىل ادلنع عن إع اء ادلال وال غَته إما من افسو أو غَته

                                                 
 153 .ق، اجمللد احلادي والثالثون، صبزلمد اْلمُت اذلرري، مرجع سا19

 182. ، ص(1984الدار التواسية للنشر، : تواس)اجلزء الرابع، ، التحرير والتنويرابن عاشور، 20

 805. ، ص(م تبة ادلعارف للنشر والتوزيع: رياض) اْلوىل بعةطال، سنن الترمذيالًتميذي، 21

 62 .، ص(2.12ادل تبة الشاملة، اإلصدار الثالث، ) ،التعريفات اجلرجاين،22

 35. ، ص(دار الف ر، دون السنة: بَتوت)، معجم المفردات أللفاظ القرآناْلصفهاين، 23
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فتشَت إىل أفعال -  بصيغة الفعلسبقتكما -وأما كلمة البخل ُب القرآن 

ادلنافقُت ُب ادلنع أو اإلمساك عن إخراج الزكاة أو اإلافاق ُب سبيل اهلل، وقد اتفق 

اجلمهور على أن تلك اآليات ادلذكورة ازلت ُب ادلنافقُت الذين شننعون عن الزكاة واإلافاق 

 : النساء ،180: عمران آل[ُب سبيل اهلل، ول ن ىناك عند ابن عباس ثالث آيات 

 ازلت ُب اليهود الذين كتموا صفة رسول اهلل وابوتو، ومن ٍب قال ]24: احلديد ،37

 24.بعض العلماء أن معٌت البخل ىنا البخل بالعلم

اا لق الباحث ُب التحليل الداليل من معٌت البخل اْلساسي وىو ادلنع عن 

إع اء ادلال، وإذا يضاف ىذا ادلعٌت إىل اآليات السابقة ف ان ادلعٌت اْلول أوىل وىذا 

. حقيقتو، وأما بالنسبة إىل ادلعٌت الثاين فهو رلاز دبعٌت كتمان العلم

وأما بالنسبة إىل سياق ال الم فادلعٌت اْلول أصح من الثاين، والتقدير ُب تفسَت 

ال زنس  البخالُء أن خُبَْلهم ىو خَت ذلم ، بل ىو شرٌّر ذلم، ْلن ادلاَل "سورة آل عمران 

وكذلك  " َسُيَ و ُقوَن َما خبَُِلواْ ِبِو يـَْوَم القيامة"يزول، ويبقى عقاُب خُبِْلهم عليهم، لذا قال 

يعٍت أن اهلل ُب احلقيقة الزنتاج إىل ماذلم، ْلن أموال  25،"َولل ِو ِمَتَاُث السموات واْلرض"

. "اهلل أكثر من أمواذلم بل بيده خزائن السموات واْلرض

                                                 
 507. وىبة الزحيلي، مرجع سابق، اجمللد الثاين، ص24

، (1998، دار ال ت  العلمية: بَتوت) ،اجلزء السادس  اْلوىل،بعةطال ،اللباب في علوم الكتابابن عادل الدمشقي، 25
 85. ص
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دلا ذم . وكيف بسورة النساء؟ شن ن الباحث زنلل من ااحية مناسبة اآلية باآلية

أتبعو ذم ادلسرفُت ادلبذرين ..." بِاْلُبْخلِ  الن اسَ  َويَْأُمُرونَ  يـَْبَخُلونَ  ال ِذينَ "اهلل ادلقًتين بقولو 

ُب ىاتُت اآليتُت وزّع اهلل الذين الزنسنون " َوال ِذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواذَلُْم رِئَاَء الن اسِ " فقال

فرقة شننعون النفقة أصاًل، وفرقة شننعون وصفها : أقرباءىم ُب بذل أمواذلم إىل فريقُت

 اظرا إىل ذلك، ف ن معٌت البخل بادلال أشد 26.ويفعلوهنا رياء، فيعدمون بذلك روحها

. م ابقا بسياق اآلية من معٌت البخل بالعلم

تأسيسا على ما سبق، استنتج الباحث على أن معٌت البخل واشتقاقها ُب القرآن 

ال رمي الينفك من معناه اْلساسي وىو االاقباض عن إع اء ادلال إما زكاة أو إافاقا ُب 

لذلك . سبيل اهلل، ول ن اإلافاق ىنا واج  ْلشد حاجة ادل منُت حين ذ إىل ادلال للغزو

 27.قال القرطيب أن معٌت البخل ُب الشرع ىو االمتناع من أداء ما أوج  اهلل تعاىل عليو

ٍب ي ون ، وىو ُب اْلصل يدل على ادلنع" ش ح ح"الشح مأخوذ من مادة وأما 

 وجباا  ذلك وىو ي لق 28،من ذلك الشح، وىو الُبخل مع ِحرص. منعا مع حرص

: على معان كثَتة

 29.قال ابن منظور، حرص النفس على ما َمل ْت وخُبُلها بو  -1

                                                 
 257. ، ص(1995، دار ال ت  العلمية: بَتوت)، اجلزء الثاين، نظم الدرر فى تناسب اآليات والسورالبقاعي، 26

 273.  ص،اجمللد الثاين، مرجع سابق القرطيب،27

 178 .، ص(م1979: دار الف ر)  اجلزء الثاين،،معجم مقاييس اللغةابن فارس، 28
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ال تسيل إالّ من م ر : أرٌض َشَحاح: ذكر اجلوىري، يُراد بو القلة والعسر؛ يقال -2

 30.كثَت

تشاَح : ذكر ابن فارس، يُراد بو التسابق إىل الشيء والتنافس عليو، يقال -3

 31.الرجالن على اْلمر، إذا أراد كل واحد منهما الفوز بو ومنعو من صاحبو

 32.شاح  فالااً، أي خاصمو وماح و: يُراد بو ادلخاصمة واجملادلة، تقول -4

حرص :  فالشح،تعارض بُت ىذه ادلعاين وكلها تتضمن على ادلنع  أن الوالظاىر 

 .أو خبل يتّلخص ُب ادلنع أو الع اء بقلة، وردبا زنمل على التنافس وادلخاصمة أو اجملادلة

 وكلها بصيغة 33،وأما كلمة الشح واشتقاقها ُب القرآن، فقد ذكرت مخس مرات

إن ادلصدر ىو قال الغالييٍت .  باسم الفاعلاالسم، فاْلول دلصدر والثاين للصفة ادلشبهة

باسم الفاعل فهي  وأما الصفة ادلشبهة 34،اللفظ الّدال على احلَدث، رُلر داً عن الزمان

صفة ت خذ من الفعل الالزم، للداللة على معٌت قائم بادلوصوف هبا على وجو الثبوت، ال 

 35.على وجو احلدوث كحسن وكرمي وصع  وأسود وَأكحل

                                                                                                                                      
 495. ، ص(دار الصادر، دون سنة: بَتوت)اجلزء الثاين،  ، اْلوىلبعةطال لسان العرب،ابن منظور، 29

 401. ، ص(1990، دار العلم للماليُت: بَتوت) اجلزء اْلول، ،لرابعةبعة اطال، الصحاح في اللغةاجلوىري، 30

 178. ص، ابن فارس، مرجع سابق31

 474 .، ص(م1982دار ادلعارف، : مصر)  اجلزء اْلول،،معجم الوسيط  ، وآخرونإبراىيم مص فى32
 461. عبد الباقي، مرجع سابق، ص33

 120. ، ص(2005ادل تبة العصرية، : بَتوت)اجلزء اْلول،  ، اْلوىلبعةطال ،جامع الدروس العربيةالغالييُت، 34

 137.  ص،ادلرجع افسو35
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كلما استخدم اهلل تعاىل كلمة الشح بصيغة اسم ادلصدر ُب القرآن فالبد أن 

 اـَْفِسِو َفُأولَِ َك ُىُم اْلُمْفِلُحوَن ُشح  َوَمْن يُوَق "كقولو تعاىل " النفس"يضيف هبا إىل 

، وىذا ]128: النساء[ "َوُأْحِضَرِت اْْلَاـُْفُس الش ح  "، و ]16: ، التغابن9: احلشر[

أن اإلضافة وجدير بالذكر، . يشَت إىل أن النفس ىو م ان الشح أو أن الشح غريزة فيها

فالالمّيُة . المّية وبيااية وظرفية وتشبيهيةباعتبار إىل تقديرىا تنقسم إىل أربعة خصال وىي 

و ". ىذا حصان عليٍّي "وتفيد ادلِلَك أو االختصاص حنو ". الالم"ما كاات على تقدير 

وضاب ها َأن ي ون ". ِمن"والبيااّية ما كاات على تقدير ". أخذُت بِلجاِم الفرس"

ىذا "ادلضاف إليو جنسا للمضاف، حبيث ي ون ادلضاف بعضاً من ادلضاف إليو، حنو 

وضاب ها أن ي ون ادلضاف إليو ظرفا ". ُب"باُب خشٍ ، والظ رفيُة ما كاات على تقدير 

َسَهُر الليِل َمضٍن وقُعوُد الداِر سُلِْمٌل، "وتفيُد زماَن ادلضاِف َأو م ااَُو، حنو . للمضاف

وضاب ُها أن يضاف ادلشب و بو إىل ". كاف التشبيو"والتشبيهّيُة ما كاات على تقدير 

 ُشح   َوَمْن يُوَق " وبالنسبة إىل قولو 36،"ااتثَر ُلْ لُ  الدمِع على َورِد اخْلدودِ "ادلشب و، حنو 

، فهذه اجلملة يدخل ُب ضرب اْلول، بأن اإلضافة ىناك تفيد ادللك بتقدير "اـَْفِسوِ 

 ".الالم"

                                                 
 550. اجلزء الثالث، ص، الغالييٍت، مرجع سابق36
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ف ن الشح ىنا ي ون مفعوال ب " َوُأْحِضَرِت اْلَاـُْفُس الش ح  " وأما قولو تعاىل

فعل ماض لبناء اجملهول وىي من الفعل الثالثي ادلزيد " أحضرت"وأن كلمة " أحضرت"

" حضر"، وجدير بالذكر أن "حضر"بزيادة اذلمزة على وزن أفعل، وىي مشتق من 

يتعدى إىل َمْفُعول، واكتس  باذلمزة مفعوال ثاايا، فلّما ُبٍت للمجهول، قام أحدذنا مقام 

 37:الفاعل، فااتص  اآلخر، والقائم مقام الفاعل ىنا زنتمل وجهُت

ف او الفاعل "  اْلافس"أاو اْلول وىو - :  وىو ادلشهور من مذاى  النحاة ،أوال

" حضرت اْلْافُس الُشح  : "ُب اْلصل، إذ اْلصل

وَحضر الشح  اْلافَس ، ٍب أحَضر اهلل الُشح  :  أاو ادلفُعول الثاين ، واْلصل،ثاايا

مقاَم الفاعل ، فأخِّر - وىو اْلافس- اْلاـُْفَس ، فلما ُبٍت الفعل للمفعول أقيم الثاين 

وكالُم الزسلشري " أُْعِ ي درىٌم َزْيداً : " اْلو ل وبقي منصوبا ، وعلى ىذا رنوز أن يقال

أن  : ومعٌت إحضار اْلافس الُشح  : "زنتمل كون الثاين ىو القائم مقام الفاعل؛ ف او قال

  38."الُشح  ُجِعل َحاِضراً ذلا ال يَِغي  عنها أبداً وال ينفك

 إىل البيان السابق، ف ن الشح بصيغة ادلصدر ُب القرآن يدل على أاو حالة اظرا

غريزة جبل عليها االاسان فهو كالوصف الالزم لو، ومركزىا النفس، فمن خبل فقد أطاع 

                                                 
 124. ، ص(1980دار الًتاث، : القاىرة)اجلزء الثاين،  العشرون، بعةطال ،شرح ابن عقيلابن عقيل، 37
 568. ، ص(م2006دار الف ر، : بَتوت)اجلزء اْلول،  الكشاؼ، الزسلشري،38
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َوَمْن "شحو، ومن مل يبخل فقد عصى شحو وُوِقي شره، وذلك ىو ادلفلح لذا قال تعاىل 

أي أن من أخرج زكاتو، وعف  عن ادلال الذي ال " يُوَق ُشح  اـَْفِسِو َفُأولَِ َك ُىُم اْلُمْفِلُحونَ 

 39.زنل لو، فقد وقي ُشح  افسو

 باسم الفاعل فقد ذكر مرتُت ُب القرآن وأما الشح بصيغة اسم الصفة ادلشبهة

يت لم سياق تلك اآلية عن بعض أوصاف ادلنافقُت ُب ، و19: وىو ُب سورة اْلحزاب

قال الصابوين إن ادلنافقُت خبالء على ادلسلمُت بادلودة والشفقة والنصح . وقت احلرب

إذا ذى  اخلوف عليهم  وقال الزسلشري إهنم 40.اليريدون ذلم اخلَت بل الشرْلهنم 

وحيزت الغنائم ووقعت القسمة، اقلوا ذلك الشّح وتلك الضّنة على ادلسلمُت إىل ادلال 

 وىذا دليل على أن ادلنافقُت لن يهبوا ويع وا ادلسلمُت شي ا ما عندىم من 41.والغنيمة

، اْلموال والعلم والعمل والتعاون بل أهنم يريدون أموال ادلسلمُت من الغنيمة وىالكهم

البخل الشديد مع احلرص وال مع شلا ينتفعو الناس من "ومن ٍب يشَت الشح ىنا إىل معٌت 

 ."ادلال والعلم والعمل وغَت ذلك

                                                 
 495. ص  اجلزء الثاين،،ابن منظور، مرجع سابق39

 516. ، ص(م1986دار القلم، : بَتوت) اخلامسة، اجلزء الثاين، بعةطال، صفوة التفاسيرعلي الصابوين، 40

  255.  اجلزء الثالث، ص،مرجع سابق الزسلشري،41
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ُب اْلصل يدل على معٌت اإلمساك  وىو" ض ن ن"الضّن مأخوذ من مادة وأما 

 ُب القرآن فقد ذكر مرة واحدة بصيغة اسم الصفة ادلشبهة باسم الفاعل ُب 42،والبخل

قال الصابوين إن ادلعٌت . ]24: الت وير[ "َوَما ُىَو َعَلى اْلَغْيِ  ِبَضِنُتٍ : "قولو تعاىل

وما زلمد على الوحي ببخيل يقصر ُب تبليغو وتدريسو، بل يبلغ "الضنُت ىنا خبيل فقال 

دب توم ِلما  وقيل أاو دب توم فادلقصود من اآلية وما زلمد 43.رسالة ربو ب ل أمااة وصدق

حىت شن ن أن " ب"دبعٌت " على الغي "ُب مجلة " على"وكلمة . أُوحي إليو من القرآن

 " َحِقيٌق َعَلى َأْن الَ أَُقوَل َعَلى الل ِو ِإال  احلَْق  "َوَما ُىَو باْلَغْيِ  ِبَضِنٍُت كما قال تعاىل يقال 

معٌت حريص، واحلرص ىو شدة " ضنُت"أو لتضمُت  . أي حقيق يب]105: اْلعراف[

 44.البخل، وما زلمد ب اًب شي اً من الغي  فما أخربكم بو فهو عُّت ما أوحيناه إليو

ْلن الضّن أصال ىو البخل " ضنّ "استخدم اهلل عز وجل معٌت البخل ب لمة 

ىو النفيس : علق َمَضّنة ومِضّنة، وفالن ضٍت بُت أصحايب، أيبشيئ افيس، وقد قيل 

 وقد أُطلق على العلم أو ما أوحاه اهلل إىل النيب صلى اهلل عليو وسلم 45.الذي أضن بو

فالعلم أىم من ادلال، ْلن ادلال ُب اظر القرآن أكثر ضرارا لصاحبو . ْلاو من شيئ افيس

َنٌة َوالل ُو ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيمٌ "من افعو، وقال تعاىل  َا أَْمَواُلُ ْم َوَأْواَلدُُكْم ِفتـْ  ]15: التغابن[" ِإدن 
                                                 

 434. ص ،(م1994دار النشر، : بَتوت) اْلويل، اجلزء التاسع، بعةطال، المحيط في اللغةابن عباد، 42

 526. اجلزء الثالث، ص، مرجع سابقعلي الصابوين، 43

 162. اجلزء الثالثون، ص، مرجع سابقابن عاشور، 44

 308. ص،  مرجع سابقاْلصفهاين،45
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وأما العلم ىو شيء افيس آتاه اهلل الناس إذا أراد رفع درجاهتم، وقد فّضل اهلل أىل العلم 

 "يـَْرَفِع الل ُو ال ِذيَن َآَمُنوا ِمْنُ ْم َوال ِذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاتٍ "على أىل العبادة، فقال تعاىل 

َفْضُل اْلَعاملِِ َعَلى اْلَعاِبِد َكَفْضِلى "َرُسوُل الل ِو صلى اهلل عليو وسلم  وقال ]11: اجملادلة[

  46.(رواه الًتميذي) "َعَلى أَْداَاُكمْ 

. ُب القرآن ىو البخل بالعلم" ضنُت" الباحث أن معٌت استنتجمن تلك البيااات، 

 المترادؼ والفروؽ بين كلمات البخل والشح والضّن في القرآن  -5

واشتقاقها ُب القرآن " ضن"و" شح"و" خبل"ىناك عّدة مقامات تدور حول كلمة 

تشَت . وُب ش ل عام، تتعّلق بعضها ببعض مًتادفًا. ال رمي حىّت يظهر منها شىّت ادلعاين

  .تلك ال لمات الثالث إىل اإلمساك وادلنع

لباحث الفروق اوشن ن أن يالحظ .  إىل ذلك، ل لٍّي منها معٌت شنتاز هباوإضافة

: بُت تلك ال لمات الثالث فيما يلي

تدل كلمة البخل ُب القرآن إىل البخل بادلال فقط، وقد ي ون البخل ىنا دبا ُب  -1

 .بِاْلُبْخلِ  الن اسَ  َويَْأُمُرونَ  يـَْبَخُلونَ  ال ِذينَ يده أو غَته كما قولو تعاىل 

 اْلول أن الشح ىو طبيعة اإلاسان اليت: تدل كلمة الشح ُب القرآن إىل معنيُت -2

خلقها اهلل ُب النفوس واليت دتيل إىل اإلمساك من إع اء الشيء، والثاين البخل 
                                                 

 604. ص، مرجع سابقالًتميذي، 46
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إما ُب وغَت ذلك الشديد مع احلرص وال مع شلا ينتفعو الناس من ادلال والعمل 

 .يده أو ُب يد غَته

 .أما كلمة الضّن ُب القرآن تشَت إىل البخل دبا عنده من العلم -3

تأكيدا وتوضيحا للبحث عن اق ة الًتادف والفروق بُت ال لمات الثالث، 

التحليل فيم ن الباحث أن يستخدم التحليل الداليل بنظرية احلقول الداللية واظرية 

: الت ويٍت كما سيأٌب

بنظرية الحقول الداللية التحليل الداللي  (1

اظرية احلقول الداللية كما ذكر فيما سبق تنظر إىل أن كل ال لمات ذلا رلال أو 

أن ادلعاين ال توجد منعزلة الواحد دون اآلخر ُب الذىن، بل حقل ُب ادلعٌت، بل تعتمد 

البـد إلدراكها من ارتباط كل معٌت منها دبعان أخرى، فهدف التحليل ُب ضوء ىذه 

النظرية الداللية ىو مجع كل ال لمات اليت ختص رلاال معينا وال شف عن صالهتا، كل 

 47.منها بغَتىا، وصالهتا مجيعا باللفظ العام

                                                 
، (2.12ادل تبة الشاملة، اإلصدار الثالث، ) ،األمثال العربية واألمثال العامية مقارنة دالليةعالء إمساعيل احلمزاوي، 47

 19. ص
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ولتحليل ال لمات الثالث ابتدئ الباحث بأعم اللفظ من تلك ال لمات وىي 

خلقها اهلل ُب  طبيعة اإلاسان اليتالشح، إن الشح ُب القرآن ال رمي كما بّينو الباحث ىو 

: إن الرسم اآلٌب يوضح ذلك. النفوس كالشهوة، لذا ف ن الشح يدعو إىل البخل والضنّ 

 طبيعة اإلاسان ُب النفس

 

   الشهوة                                  الشح                       

 

            البخل دبا ُب افسو                البخل دبا ُب غَته 

       بادلال          بالعلم                  بادلال      بالعلم 

  البخل           البخل          الضّن             

 

الشح       الضنّ          والشح  البخل      

 

يوضح الرسم أن عالقة الشح بالبخل والضن ُب ىذه النظرية ليست بعالقة 

ل ون البخل والضّن يتضمان الشح، وأما فعالقة بينها ىي عالقة االشتمال  الًتادف،

  .الشح  في ون أعلى منهما ُب التقسيم التصنيفي أو التفريعي
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 التحليل التكوينيبنظرية التحليل الداللي  (2

 وىي من إجرءات عملية ىذه النظرية ُب حتليل ال لمة اختيار ال لمة احملددة

 ال لمة من وىذهال لمة اْلكثر مشوال وتسمح بتشخيص ال لمات اْلخرى ُب اجملموعة، 

 م لفتان من وجد الباحث أن كلمة الشح والبخل. تلك ال لمات الثالث ىى الشح

ادلال، وكلمة الضّن +ما ُب افسو، +ادلنع، +صفة مذمومة، : +ادل واات الداللية التالية

.  ادلال- ما ُب افسو، +ادلنع، +صفة مذمومة، : +م لفة من ادل واات الداللية التالية

 الضنّ  البخل الشح مكونات دالليػة

 + + + صفة مذمومة

 + + + ادلنع

 + + + ما ُب افسو

 - + + ادلال

 

من ذلك اجلدول جبد الباحث أن البخل والشح مًتدفان التفاق كل ادل واات 

ول ن إذا أراد . الداللية فيهما، وأما الضّن الي لق ترادفا لعدم معٌت ادلال ُب داللتو

الباحث البحث عن اق ة اإلختالف بُت كلميت الشح والضّن فيزيد الباحث م واة 

: داللية أخرى دتيز بينهما وىو العلم، ف ان الشح م لفة من ادل واات الداللية التالية

العلم، فالبخل م لفة من ادل واات +ادلال و +ما ُب افسو، +ادلنع، +صفة مذمومة، +
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ومن ىذا . العلم–ادلال و +ما ُب افسو، +ادلنع، +صفة مذمومة، : +الداللية التالية

ي ون البخل غَت مًتادف بالشح، وكذلك الضّن ذلا معان متقاربة جدا بعضها على 

. بعض

، استنتج الباحث التحليل الت ويٍتوبعد التحليل الداليل بنظرية احلقول الداللية و

ف َب ال لمة أمر معتذر، ل ون كل ال لمات ذلا رلاال وم واات كثَتة دأن وقوع الًتا

ارى أن الًتادف : ، كما قال صاح  معجم أمساء اْلشياءتتميز بعضها على بعض

 48.ال امل قليل جدا ُب اللغة العربية

ال يعٍت التشابو التام إدنا أن يُقام لفظ مقام لفٍظ ل ن بالنظر إيل أن ادلًتادف 

 ي ون احد اللفظُت أكثر عمومية أو مشوال من ، وأن قددلعاٍن متقاربة رنمُعها معًٌت واحد

قد ي ون أحد ادلًتادفُت أجلى من  وي ون أحد اللفظُت أكثر حدة من اآلخر أو اآلخر

، ف لمات البخل والشح والضن من ادلًتادفات، اآلخر في ون شرحاً لآلخر اخلفي

 49.ومناسبا لذلك ما قالو السيوطي أن ادلًتادف واقع ُب القرآن

 

 
                                                 

 
ادل تبة الشاملة، اإلصدار الثالث، )، معجم أسماء األشياء المسمى اللطائف في اللغةأمحد بن مص فى الدمشقي، 48

 22. ، ص(2.12

 389. ، ص(م1995إدارة الش ون االسالم، ) اْلول،  بعطال، التبحير في علوم التفسيرجالل الدين السيوطي، 49
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 العالقة بين المترادؼ وأغراض تدريس اللغة العربية - ج

إفهام ال الب ما يتلواو كما قال زلمود يواس، من أغراض تدريس اللغة العربية 

، من أجل ذلك، من القرآن ال رمي حىت يستفيدوا ما يتضمنو من مواعظو وأوامره وزواجره

اللغة العربية والتحليل الداليل حيث أهنما يهدفان إىل بُت وجد الباحث العالقة الوثيقة 

ْلن علم الداليل علم .  آلتان ووسيلتان يًتتّبان إىل فهم القرآنماذلك ْلاوو. فهم القرآن

 من مواعظو وأوامره وزواجره القرآن حىت يستفيد ما يتضمنويبحث عن ادلعٌت، إذا فهم 

.  البد من دراسة ادلعٌت

اللغة العربية حبس  حاجة الناس إليها، ف ن  تدريسبالرغم من كثرة ىدف و

وذلك ْلن ادلعٌت ىو . اللغة العربية كاللغة اْلجنبية التنفك من دراسة ادلعٌتتدريس 

ي، وبدون دراسة ادلعٌت ُب تدريس اللغة اْلجنبية ف او سي ون صعوبة سادلوضوع اْلسا

. ومش لة

 تدريس اللغة العربية قد تغَت حبس  الظروف ادلوجودة أو احلاجة اليت ىدفوأن 

يفتقر إليها الناس، وقد كان ىدف تدريس اللغة العربية ُب عصر صدر اإلسالم أن 

يضيف إىل وظيفة اللغة العربية كلغة الدين فقط، حيث أن وظيفتها كآلة أو وسيلة 

من أجل . لتفاىم تعاليم دين اإلسالم، ْلن مصدرىا اْلساسي ىو القرآن واحلديث

ذلك، ف ن ىدف تدريس اللغة العربية ُب ىذا العصر ىو رلرد فهم تعاليم دين اإلسالم 
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ولذا كان أغراض تدريس اللغة العربية ُب العصر القدمي . اليت كاات م توبة باللغة العربية

. أكثر اىتماما باذلدف االستقبايل من اىتمامها باذلدف االاتاجي

اإلتصال  واآلن عرف الناس أن اللغة العربية ليس بلغة الدين فقط، ل ن ىي لغة

أن ت ون وسيلة لالتصال بُت الشع  و والبالد، اْلمم بُت لالتصاالت آلةأيضا، وىي 

ولذا اآلن كان أغراض تدريس اللغة . والبالد، هبا اتصال الناس بينهم مناسبا حلاجتهم

. العربية أكثر اىتماما باذلدف االاتاجي أيضا

 ال الم، فادلًتادف ىنا أمر مهم بُت ةوكما اعلم أن ىدف االاتجي يتعلق دبهار

إفادة التفهيم ُب حق ادلت ّلم واستفادة التفّهم ُب حق  ، وىياتصالادلت ّلم والسامع ُب 

كما . مثال إذا مل يعرف السامع كلمة، فيأٌب ادلت ّلم كلمة أخرى، وكذا ع سو50.السامع

ورد من القصص واآلثار ما روى أن رجال كأىب ىريرة ال يعرف كلمة الس ُت ْلاو من 

قبيلة أزد فقد سق ت من يد النىب صلى اهلل عليو وسلم فقال بعد أن كرر الرسول صلى 

اهلل عليو وسلم لو القول ثااية وثالثة، آدلدية تريد؟ فقال الرسول صلى اهلل عليو وسلم 

 51.اعم

                                                 
 685. ، ص(2.12ادل تبة الشاملة، اإلصدار الثالث، ) ، كشاؼ اصطالحات الفنون والعلومزلمد على التهااوى، 50

 16.  ص،مرجع سابقأمحد بن مص فى الدمشقي، 51
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 ةمن أجل ذلك، فالغرو أن بُت ادلًتادف وأغراض تدريس اللغة العربية صال

 . أغراض تدريس اللغة العربيةإىل  ادلًتادف أمر من أمور مهمة لوصولوثيقة، حيث كان 

، ولذا الوصول إىل  وغَتهكل شيء زنتاج إىل ادلالأن كما اعلم ُب زماانا ىذا و

مرافق جيدة،  ادلدرسة أو اجلامعة إىلزنتاج ولتحقيق ذلك . غرض البد من إخراجوأ

، كل ذلك البد  وغَت ذلكتاج إىل كت تح زنتاج إىل وسائل اإلعالم، وال الب درسوامل

.  وغَتهمن إخراج ادلال

، ولل الب ة ُب اشر العلم أن اليقصد رلرد طل  اْلجرمدرسولذلك ينبغي لل

دلا ُب القرآن أن اهلل ذم البخيل إما دبالو   ُب طل  العلم، وغَته ادلالعن إخراج تأىبأن ال

 . وغَتذناأو بعلمو

 


