
   البحريةمعنى
  

ُ ِمْن {    املائدة} ) ١٠٣( َوَال َسائِبٍَة َوَال َوِصيلٍَة َوَال َحاٍم بَِحريَةٍ َما َجَعَل هللاَّ
  

أطلق عليهـا اسـم  وغريها من األنعام ٣الناقة والشاة اللغة أن ٢ ومعاجم١جاء يف كتب التفسري
بحرية لضخامتها وغزارة لبنهـا وهناك رأي أن ال. ٤)شّق وجدع وخرق أذنها (من بحر أذنهاالبحرية 

االسـتخالص ( معنـىالبحـرية مـن تـسمية  أن تكـون ٦ولكـن يُحتمـل. ٥)املـاء (ُشبّهت بـالبحر
   .) واالختيارواالنتقاء واالصطفاء واالقتطاع

  
  الشقيقةالقدمية جذر بحر يف اللغات 

 ٧)ربيـةالع(الكنعانيـة ب، ورد )اختـار(واقتطـع مبعنى استخلص واصطفى وانتقـى ) بحر(جذر 
   .)، مجتبى، ُمْخلَصمصطفى، مختار( بالتوراة مبعنى ٣)بحري(جاء لفظ و  .٢ واألكادية١واألرامية

                                                 
" املفعولـة"، مث تـصرف"مبحـورة"، والناقـة"أحبُرهـا حبـًرا"،، إذا شـقها"َحبَْرت أُذن هذه الناقة:"الفعيلة من قول القائل" البحرية"و:  تفسري الطربي1
  .مسيت حبرية من البحر ، وهو الشق... هي الناقة : البحرية : تفسري السمعاين/ .هي حبرية:"، فيقال"فعيلة"إىل

:   الفــارايب -ديــوان األدب / شــقا واســعا، ومنــه مسيــت البحــريةشــققت أذنــه : حبــرت البعــري:  مفــردات ألفــاظ القــرآن ـ الراغــب األصــفهاين2
اُخرِ : ابـَْنُة الّسائَِبِة من اإلِبِل، حبَُِرت، َأي: الَبحريَةُ  ُ   .قت أُُذ

ــا أي شــقوها.. البحــرية الــشاة :  األزهــري -ــذيب اللغــة  3 َحبَــَر ) .. َشــقُّ اُألُذنِ : (الَبْحــرُ : تــاج العــروس /  وتركــت فــال ميــسها احــدحبــروا اذ
   الّناقُة َأو الّشاُة َعَشَرَة أَْبُطٍن َحبَُروهاِإذا نُِتَجتِ ) .. َوِمْنه الَبِحريَةُ . ..(َشقَّ أُُذنـََها بِِنْصَفْني : الّناَقَة والّشاَة يـَْبَحُرها َحبْراً 

امسيت حبرية :   القاضي عياض-  مشارق األنوار 4 م حبروا آذا » الَبِحريَة«: ابن األثري–النهاية يف غريب احلديث /  َأي شقوها بنصفنيَأل
 ْي َشقُّوهاأَ : َحبَُروا أُُذنهِيف َغْريِ َمْوِضٍع، َكانُوا ِإَذا ولَدت إبُلهم َسْقباً 

، وعلى هذا جييء قول ابن البحرية تصلح وتسمن ويغزر لبنها فتشبه الغزيرات بالبحرأرى أن : قال القاضي أبو حممد: تفسري ابن عطية  5
احملكم واحمليط / .البحر فإمنا يريد النوق العظام وإن مل تكن مشققة اآلذانهدر الزيامي وسط اهلجمة ... فيه من األخرج املرتاع قرقرة :مقبل

ِبل : األعظم    َوِهي أَْيضا الغزيرة..َوقيل الَبحريَُة من اْإلِ
هـي الـيت خليـت » البحـرية«ويقـال : تفـسري ابـن عطيـة [كالـسائبة  ولعل هناك احتمـاًال آخـر أراه ضـعيفاً وهـو تبحرهـا وانبـساطها يف األرض  6

 ]بال راع
ــْصَطِفيوَ (=  عــود بيــسرأل  حبــرو : ١ /١٤ إشــعيا7 ــةً  َي َوَهــاُروَن (= بــو -حبــرأهــرن أشــر  :   ٢٦ / ١٠٥ســفر املــزامري)/ َشــْعَب ِإْســَرائِيَل ثَانَِي

 حبـرتهـوأ يهـوه هـأهليم أشـر -أته : ٧ / ٩حنميا .)/  َال أَنَاَختَْتارَ َألنَّ َعَلْيَك أَْنَت َأْن (=أين  - وألتبحرأته -كي : ٣٣ / ٣٤أيوب )/ ُخمَْتاَرهُ 
ـــَت ُهـــَو الـــ(= بـــأبرم  ـــُه الَّـــِذي أَْن ـــْرتَ رَّبُّ اِإلَل ـــرَامَ اْختَـ  اْختَـْرُمتـُــوهُ َمِلِكُكـــُم، الَّـــِذي (=  لكـــم  حبـــرمتملككـــم أشـــر  : ١٨ / ٨صـــموئيل األول )/  أَبـْ

 : ٢٥ / ١٨خـروج ) /  ُلوٌط لِنَـْفِسِه َحـْوَض اُألْرُدنِّ ُكلَّـُه َفاْخَتارَ  (=ككر هريدن -لو لوط أت كل-يبحرو:  ١١ / ١٣تكوين )/ ألَنـُْفِسُكمْ 
يـِع اِإلْسـَرائِيِليَِّني رَِجـاًال ُمْقتَـِدرِينَ َواْختَـارَ (=يـسرأل -حيـل مكـل- مـشه أنـشييبحرو  يهـوه أهليـك حبـربـك  : ٦ / ٧تثنيـة )/  ُموَسـى ِمـْن بـَـْنيِ مجَِ

ِإَىل اْلَمَكــاِن الَّــِذي . (= يهــوهيبحــر-مهقــوم أشــر-أل: ٢٦ /١٢تثنيــة )/ لَِتُكونُــوا َشــْعَبُه اْخلَــاصَّ ..  الــرَّبُّ ِإَهلُُكــْم اْخَتــارَ َفِإيَّــاُكْم َقــِد . (=هليــوت 
  ). الرَّبُّ َخيَْتارُهُ 

 ١



  
  الجاهليةيف النقوش العرببة ) بحر(جذر 

وقـد يكـون .  بنقوش قتبـان٦)بحرإيل (و، ٥ومعني ٤يف نقوش حرضموت) إيل يبحر(جاء اسم 
  . واصطفى واجتبى وأخلصإيل اختار مبعنى يف هذه األسامء ) بحر(جذر 

وهنـشأن عـد  [ سـبأيجـاء يف نقـش، ٨ وأخلـص٧اختار واصطفى واقتطعمبعنى ) بحر (فعلو 
مع مالحظة أن فعل يُهبْحر  .٩]... بن يهبحر وكل ثور وبعر ، بن قهلٍ يهبحر  ذ ْ مريب برش ثور

عـد ) وضـع، أجـرى، رفع، جعـل، أخرج= (أنشأ  : وتوضيح النقش. )يَُهبَْحر(أو ) يَُهبِْحر(لفظه قد يكون 

،  أو يُـصطفى، يـصطفي أو يُبَحـرريُبِحـ= ( يهبحـر )الـذي= ( ثـور ذو )؟ جلد؟لحم= ( مأرب برش  )إىل، نحو(=

، ، يستخلصيختار، يُبِحر أو يُبَحر =( يهبحر، وكل ثور وبعري )؟ الجامعة(=  من القهل)يختار، يقتطعيستخلص، 

  ... من )، يجتبىيستقطع
(=  بحـرواوهبـوا و : وتوضـيحه. ١٠] ْ  عـرب ْ وعقنب لبيـت ذعمـر ربحوهبو و[سبأي آخر ونقش 

) عّوضوا؟حبسوا؟(=  وعقبوا ..)قطعوا، استصفوا، ستاختاروا، استخلصوا، ا
  .)؟(=  اً مر عرب البيت ذي ع ١١

  
  )بحر(يف جذر ) خلص( معنى تدل عىلفصحى شواهد 

وهـذا املعنـى قـد  . املجـرّدالخـالص ١٣)البحريـت(و. خالص أي ١٢)باحر وباحري وبحراين(دم 
  ). ة، مستخلصصفية ، مختارة( لآللهة خلصتيفيد أن البحرية هي التي 

                                                                                                                                            
ـــار : حبـــر [1  .A manual of Palestinian Aramaic texts,Joseph A، مـــن كتـــاب ٣١١، ص ]خيت

Fitzmyer,Daniel J. Harrington  
 علي ياسني اجلبوري. د العربية، –، من كتاب قاموس اللغة األكادية ٨٥، ص )]خيتار (ريو [2
  ). الربخمتارشاول (=  يهوه حبري شأول : ٦/ ٢١صموئيل الثاين  3
4 SOYCE 673 : مــن موقــع ومجيــع النقــوش اليمنيــة القدميــة /  بــن مهقمــم ذجنــزنيبحــرألCSAI: Corpus of South 

Arabian Inscriptions 
5 al-Jawf 04.33 :  93معني / بن بسل ذحذأريبحرألB :  93 معـني /  ذجـدرنبحـرأليحيـو بـنB :  ذغربـت يبحـرألمحعثـت بـن 

  ذأهل موقه
6 Moussaieff 12 : وألنأدألبحر  
  . الرَُّجِل يف َعْدوِه طالِباً كان أو َمْطُلوباً اْنِقطاعُ والَبَحُر ... يف َعْدٍو أو فَـزٌَع من حبارٍ اْنِقطاعٌ  الذي أَصابَه والَبِحرُ  :احمليط يف اللغة 7
  اْخَتاَرهُ : ْخَلَص الشيءَ وأَ : لسان العرب  8
  مأرب/  CIH 563+956 نقش 9

10 MAFRAY ١ حاصي   
ذيب اللغة 11  أعقَبه اهللا خريا بإحسانه، ِمبَْعىن عوََّضه وأبدله: ذيب اللغة / اعتقبت الشَّْيء، ِإذا حبسَته عْندك:  
ُم الَبْحـَراينُّ :  الـصاحب بـن عبـاد -احملـيط يف اللغـة ./ خـالص: دٌم بـاحريٌّ، َأي: يُقـال:  أبو إبراهيم الفارايب -ديوان األدب  12 ، اخلـاِلصُ الـدَّ

 احلمـرة خـالصودم بـاحري وحبـراين : احملكم البن سـيده/  احلمرة خالصوَدٌم باِحٌر وَحبْراينٌّ .. خالصٌ َحبْراينُّ َأي َعِبيٌط : اللسان/ وباِحرِيٌّ ِمثْـُله
ُم : الباِحُر : تاج العروس/    . اُحلْمَرةِ خاِلصُ َدٌم باِحرِّي ، َأي .. ُحلْمَرِة   ااخلاِلصُ الدَّ
َُجرَُّد الذي ال َيْستُـرُُه شيءاخلاِلصُ :  بالكسر الِبحريتُ :  القاموس13

 خالصٌ  وَحْنَربيٌت َأي ِحبْريتٌ ابن اَألعرايب َكِذٌب ِحربيٌت و: اللسان. /  امل
  ُجمَرَّد ال يسرته شيءٌ 

 ٢



 اقتطاعقد يكون  وإمنا ٢قطع آذان األنعامبالرضورة ، ولكن ليس ١ القطعفيه معنىبحر جذر و 
 ولعـل .، وجعله مقدساً لآللهة)من بقية القطيعوانتخابه استخالصه واختياره ( ذلك الحيوان استقطاعأو 

ر(   . واستصفائهصهاستخال إرادة ، غري بعيد عن معنى ٣)تَطَلَّبه:  الخربَ تََبحَّ
  

   قد تكون لفظة البحرية صيغة مبالغة فيهفصيحشاهد 
ِفيَّةُ : و مـن النُّـوِق  : ... الباِحرَةُ [: االصطفاء، وفيه معنى )باحرة(الشاهد لفظ  وناقَـٌة [، ٤]الـصَّ

:  من النُّـوِق الباِحرَةُ  [واالختياراالصطفاء معنى  أو ٥] الِغزَارُ فاياالصَّ  وهي بُْحرٍ  من نُْوٍق باِحرَةٌ 
ِفيَّةُ   وهـذا .فقد تكون لفظة بحرية صيغة مبالغة يف لفظة بـاحرة أو لغـة فيهـا. ٦]املُْخَتاَرة الصَّ

  . اللغات الكنعانية واألرامية واألكدية الشقيقةلدىاملعنى يشبه ما 
ولكـن ال يبـدو ، )املـاء ( تشبيهاً لها بـالبحر٧من غزارة لبنهاة وقد يقال أن اشتقاق اسم الباحر 

فتخريهــا نفــست عنــد صــاحبها كثــرية اللــنب، الواألرجــح أن الناقــة أو الــشاة . األمــر كــذلك
نفـست عنـد صـاحبها  ،كثرية اللـنبال ٨الناقة أو الشاة مثل هذا و . باحرةفُسّميت  واستصفاها

  . ٩صفي وصفيةيت مّ  فسُ اصطفاهاف
اختيارهـا مـن عـىل األرجـح يت مّ ُسـكالبـاحرة، والبحـرية . ١٠بحـريةسّمى الناقة الغزيـرة كام تُ 

 نفاسـتها واختيارهـا واصـطفائهامـن ) بحرية أو بـاحرة(ُسّميت  .١١ ال من كرثة لبنهاواصطفائها
  .وكذلك بحرية اآللهة من اختيارها لها، )رة لبنهاالغز (
  

  الخالصة
أنهـا شق وخرق أذنها ولكن رمبـا مـن من  بحريةُسّميت اة الناقة أو البقرة أو الشقد ال تكون 

خالصة (نها أ  لآللهة فال يحل ذبحها أو استعاملها، فك)وانتقيتواقتطعت واصطفيت اختريت ( أُْخلِصت

                                                 
 . الرَُّجِل يف َعْدوِه طالِباً كان أو َمْطُلوباً اْنِقطاعُ والَبَحُر ... يف َعْدٍو أو فَـزٌَع من حبارٍ اْنِقطاعٌ أَصابَه  والَبِحُر الذي :احمليط يف اللغة 1
ـا، فتقـول هـذه فتقطـعفتأخـذ املوسـى : تفـسري ابـن عطيـة /  آذان بـَْعضَها فَـَتقـول َهـِذه َحبـرفتقطع:الزخمشري- الفائق يف غريب احلديث 2  آذا
  حبر

 ن اللسا3
  القاموس 4
  الصاحب بن عباد -احمليط يف اللغة  5
 تاج العروس 6
  مؤنث الباحر والغزيرة اللَّنب من النوق َوَغريَها) الباحرة: (املعجم الوسيط  7
 .الناقُة الغزِيرُة اللَّنب، وََكَذِلَك الشَّاةُ : الصَِّفيّ : ابن األثري– النهاية 8
ذيب اللغة 9 ، َوُهَو ِبغَـْريِ اْهلَـاِء َأْشـَهرُ  :مقاييس اللغة / الَغزِيرة: النَّاقة الصفيُّ ..  ة اللَّنب َكِثريَ : وناقة َصِفيٌّ :   النَّاقَـُة اْلَكثِـريَُة : َوالصَِّفيَُّة َوالصَِّفيُّ

، َوالنَّْخَلُة اْلَكِثريَُة احلَْْمِل، َواجلَْْمعُ   .نَّ َصاِحبَـَها َيْصَطِفيَهاَوِإنََّما ُسمَِّيْت َصِفيًّا ِألَ . الصََّفايَا: اللََّنبِ
  .َويـَُقاُل لِلنَّاَقِة اْلَغزِيَرِة حبَِريَةٌ : تفسري القرطيب / تفسري ابن عطية 10
، وعلى هـذا جيـيء قـول ابـن فتشبه الغزيرات بالبحرأرى أن البحرية تصلح وتسمن ويغزر لبنها : قال القاضي أبو حممد: تفسري ابن عطية  11

   .النوق العظام وإن مل تكن مشققة اآلذان فإمنا يريد هدر الزيامي وسط اهلجمة البحر... اع قرقرة فيه من األخرج املرت:مقبل

 ٣



 ٤

 .  

                                                

قدسة امل العجولكام كانت أي أنها ناقة محرّمة محجورة عىل الناس .  اآللهة)وصفّية ومختارة
  .٢ اليومالهندوس املقدسة أو كأبقار ١ قدماء املرصينيعند

ومل يحظـر االنتفـاع بهـا لـزعم أنهـا بحـرية اآللهـة التي أنزلها لنا اهلل مل يأمر بتقديس األنعام ف
 هللا األنعـام لإلنـسان حـالالً بـالالً، سـّخرها لـه يـستعملها جعلبل . )ومختارة اآللهةوصفية خالصة (

)دها ويركب ظهورها وتحمل أثقالـهيأكل لحومها ويرشب ألبانها وينتفع بجلو (وينتفع بها 
فـال هـي مقدسـة . ٣

، بل مسّخرة مذلّلةممنوعةوال 
  

  حامد العولقي

 
  خروجهم عجًال مثله بعد   بنو إسرائيلعبدالذي ) أبيس(العجل املقدس حعيب  1
ا اليومفال نعرف قوًما يعملوهذه أمور كانت يف اجلاهلية فأبطلها اإلسالم، : قال أبو جعفر:  تفسري الطربي2  .ون 
َهـا لِتَـرَْكبُـوااللَُّه الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَنـَْعاَم {[ 3 َهـا َوِمنـْ َهـا َحاَجـًة ِيف ُصـُدورُِكْم َمنَـاِفعُ َوَلُكـْم ِفيَهـا {) ٧٩(} تَـْأُكُلونَ  ِمنـْ ُلغُـوا َعَليـْ َهـا َولَِتبـْ  َوَعلَـى َوَعَليـْ

ـــَرًة َوِإنَّ لَ {/ ســـورة غــافر) ٨٠(} ُحتَْملُــونَ اْلُفْلــِك  ـَــا َوَلُكــْم ِفيَهـــا نـُّـسِقيُكمُكـــْم ِيف اْألَنـَْعــاِم َلِعبـْ َهــا َمنَــاِفعُ  ممِّـَّـا ِيف ُبطُوِ ) ٢١(} تَـــْأُكُلونَ  َكِثـــريٌَة َوِمنـْ
َها{ لَـن يـَنَـاَل اللَّـَه حلُُوُمَهـا َوَال {/ سورة الزمـر) ٦(}  مِّْن اْألَنـَْعاِم َمثَانَِيَة أَْزَواٍج َلُكمَوأَنَزَل {/  سورة املؤمنون) ٢٢(} ُحتَْمُلونَ  َوَعَلى اْلُفْلِك َوَعَليـْ

  ]سورة احلـج) ٣٧( } َسخََّرَها َلُكمْ ِدَماُؤَها َوَلِكن يـََنالُُه التـَّْقَوى ِمنُكْم َكَذِلَك 


