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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
اتؼ الحسد هلل رب العالسيؽ، والربلة والدبلم عمى سيد األوليؽ واآلخررنؽ، وخر

 األنبياء والسرسميؽ .

 وبعد...

فإن العمؼ نؾر العقل، وحياة الروح، ومرردر سرعادة اإلندران فبرو ،حيرا، وبرو 
،دتشير ، وبو يشذر الخير فر  بقراا األرض،  رؼ إنرو  رلاء لمرروح، ومررراة لمررب 
وقرب مشو، بو ترفع الدرجات وترتفع اليامات، وتتفاوت السقامات ونتسراي  الشراس، 

" وصدق هللا ا لعغيؼ إذ قال:" َيْرَفِع َّللاهُ الهِليَؽ آَمُشرؾا ِمرْشُمْؼ َوالهرِليَؽ ُأوُترؾا اْلِعْمرَؼ َدَرَجرات 
 (.ٔٔ)السجادلة: 

وتعالى العمساء، وفزميؼ عمى سائر خمقو، وجعميؼ أىل  لقد مي  هللا سبحانو
ا ِلمشهاِس َوَما َ،ْعِقُمَيرا َوِتْمَػ اأْلَْمَثاُل َنْزِرُبيَ  الفيؼ واإلدراك دون  يرىؼ فقال سبحانو:"

(، ومررؽ ىشررا  انررة أىسيررة العمررؼ تدالالتررو الستعررددة ِٖٗإاله اْلَعرراِلُسؾَن"" ) العشمبررؾت: 
ف  القرآن المرنؼ مثار اىتسام وعشا،ة الباحثيؽ والباحثات، وىلا ما دعان  لدراستو 

 .مؽ خبلل الدياق القرآن 

ورودا ف  القرآن المرنؼ، فؾرد ىرلا ونعد ىلا المفظ ) العمؼ( مؽ أكثر األلفاظ  
( مرة، وجراء فر  أ مر  ٛٙٚالمفظ بسذتقاتو السختمفة  سانية وستيؽ وسبعسائة ) 
ومررؽ ىررلا السشظمرر  جعمررة ، مؾارررعو بالرردعؾى إلررى الترردتر والتفمررر فرر  آ،ررات هللا،

 بحث  بعشؾان ) دالالت العمؼ ف  القرآن المرنؼ ف  رؾء نغرنة الدياق(

البحث السشيج الؾصف  التحميم ، حيث قسة تتتبرع ألفراظ وقد اتبعة ف  ىلا 
العمررؼ فرر  القرررآن المرررنؼ مررؽ خرربلل الدررياقات الررؾاردة فيررو، ورتبررة مدررائمو بحيررث 
ورعة  ل مدألة فر  مبحثيرا الخراص تيرا، وأتبعتيرا بالذررح والتحميرل، مؾررحة 

اللررة العبلقررة ترريؽ المفررظ والدررياق الررؾارد فيررو، ومبرررزة أ ررر الدررياق فرر  تحقيرر  الد
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السشذؾدة، مدتعيشة ف   ل ذلػ بسا ورد ف   ت  المغة والتفدير والببل ة والشحؾ، 
 وبعض  ت  الفمر المغؾي الحديث.

وقررد اقتزررة طبيعررة البحررث تقدرريسو إلررى مقدمررة: تممسررة فييررا عررؽ أىسيررة 
والخظة الت  سرت عمييا ف  معالجة قزا،اه، والسشيج  السؾرؾا، ودوافع اختياره،

و فررر  تحميميرررا، وتسييرررد: تيشرررة فيرررو تعرنررر  العمرررؼ فررر  المغرررة الرررلي سررررُت عميررر
واالصررررظبلح وطرررررق اكتدررررابو ودرجاتررررو، و بل ررررة مباحررررث:،عرض األول لمدررررياق 
الرررؾت  وأ ررره فرر  تحديررد داللررة العمررؼ، حيررث أىررار العمسرراء إلررى قيسررة الرررؾت 
باعتبرراره وحرردة صررؾتية مررم رة فرر  معشررى الممسررة حيررث ،ذررترك مررع  يررره فرر  حسررل 

لسعشررى،  سررا يررم ر تغيررره أو حلفررو عمررى تغييررر السعشررى، وقررد قدررسة ىررلا جر ؾمررة ا
السبحث عمى  بل ة مظال ، ،عرض األول لمرؾت الرامة وأ رره فر  الداللرة عمرى 
معشى العمؼ، ونعرض الثان  لمرؾت الرائة وأ ره ف  الداللرة عمرى السعشرى، حيرث 

لػ مؽ خبلل تذكيميا كان لمحر ات دور بارز ف  تشؾا دالالت العمؼ ف  القرآن، وذ
الرررريل السذرررتقو فررر  إطرررار مرررادة ) ا ل م(فقرررد قرررام تؾعرررائ  صرررؾتية وصررررفية 
ونحؾنررة، ونعرررض السظمرر  الثالررث لمسقظررع الرررؾت  وأ ررره فرر  الداللررة عمررى معشررى 

ليا  العمؼ، حيث تشؾعة السقاطع الدالة عمى العمؼ ف  القرآن المرنؼ، وىله السقاطع
 ؾارده ف   ل مذت  مؽ مذتقات العمؼ.دالالت تتد  ومقرؾد السعان  ال

وبالتأمل ف  التحميل السقظع  لغالبية مذتقات العمرؼ فر  القررآن المررنؼ، نررى 
أن السقرراطع ) ص ح ، ص ح ص،ص ح ح ( ىرر  السكؾنررو ليررا، وأكثرىررا وقؾعررا 
ىرؾ السقظرع ) ص ح ( فقررد تمررر ىررلا السقظرع تشدرر  متفاوترو وصررمة إلرى أربعررة 

، وىلا إن دّل عمى ى ء فإنسا يدل عمى التراكؼ السعرف  مقاطع ف  السذت  الؾاحد
ف  العمؼ وتتابعو واستسراره، أما السقظع ) ص ح ص ( فمؼ ،خل مشو مذت  واحرد 
مررؽ مذررتقات العمررؼ، وىررلا يرردل عمررى أن العمررؼ مؾطشررو الررردر، فذرربو بررو النغرربلق 

عؽ  الردر عميو وسكؾنو فيو و باتو، وأما السقظع ) ص ح ح ( فؾجد تشد  تقل
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سابقيو، وىلا السقظع بانفتاحو يدل عمى أن العمؼ عبلمة عمى عمؾ مكانة صراحبو 
 وارتقائو.

ونعررررض السبحرررث الثررران  لمدرررياق الرررررف  وأ رررره فررر  تحديرررد داللرررة العمرررؼ، 
حاسررؼ فرر  تحديررد السعشررى السررراد مررؽ  ولمدررياق تشؾعيررو ) خررارج  وداخمرر  ( دور

أت  لسعرران   ثيرررة مشيررا الجعررل، الررريغة، فسررثبلا : اليسرر ة فرر  صرريغة ) أفعررل( ترر
والرررريرورة، والسررررادفة، والتعررررنض... والتزرررعي  فررر  ) َفعهرررل ( ،فيرررد السبالغرررة 

، وقرد والتمثير، والشدبة إلى الذ ء إلرى  يرر ذلرػ مرؽ الرريل ودالالتيرا الستعرددة
صيل األفعال وأ رىرا فر  تحديرد داللرة )العمرؼ ( سرؾاءا  انرة صريغاا  حد ة فيو عؽت

 نررردة، و رررلا صررريل األسرررساء التررر  تررردل عمرررى قرررؾة السعشرررى والسبالغرررة مجرررردة أو م
 فييؾأ رىا ف  تحديد العمؼ. 

ونعرررض السبحررث الثالررث لمدررياق الشحررؾي وأ ررره فرر  تحديررد داللررة العمررؼ فرر  
القرآن المرنؼ، وتحد ة فيو عؽ معان  األدوات؛ حيث إنيا أسيسة بذكل  بير ف  

وتحررد ة فيررو أ،زررا عررؽ الؾحرردات الشحؾنررة تحديررد داللررة العمررؼ فرر  القرررآن المرررنؼ، 
مليمررة  ررل ذلررػ بخاتسررة فييررا أىررؼ نتررائج  التر يبيررة وأ رىررا فرر  تحديررد داللررة العمررؼ

 البحث ومشيا ما يم :

دالالت لمعمؼ تؾافقة مرع مرا ذ رره عمسراء الؾجرؾه والشغرائر، وىر  ) اسرؼ  -1
أىراط الداعة،  هللا األعغؼ ، اإلليام، البيان، التسيي ، الحفظ، الرؤنة ، الذرط مؽ

 رد الجيل، الفيؼ(
دالالت جديدة لمعمؼ ف  القرآن المرنؼ  ذ  الدياق القرآن  المثام عشيا،  -2

ولرررؼ يرررشص عمييرررا عمسررراء الؾجرررؾه والشغرررائر، وىررر  ) اإلباحرررة، اإلحاطرررة، الحجرررة 
والرردليل، الدررسع، عمررؼ سياسررة الحرررب، الغررؽ، العقررل، الفزررل، الفظشررة والترردتر، 

 زاة، السعرفة،السعمؾم ، السؾحدون، الؾح  واليقيؽ (.القرآن المرنؼ، السجا
اسررتظاا البحررث أن يبرريؽ بعررض الفررروق الدالليررة ترريؽ عمررؼ هللا تعررالى  -3
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 )العمؼ اإللي ( وبيؽ عمؼ البذر )العمؼ اإلندان (.
أ بررة البحررث أن ىشرراك طرقاررا الكتدرراب العمررؼ، وقررد نررص القرررآن المرررنؼ  -4

 مثل الحؾاس، والعقل، والؾح ، واإلليام(.عمييا، و ثيراا ما ،عبر عؽ العمؼ تيا، 
 وبعد،،،

فيلا جيد السقل وبزاعة العاج ، حاولة فييا الؾصرؾل، واجتيردت لتحرريل 
السأمؾل، والسري  لو أجران والسخظئ  ير محرروم األجرر، أسرأل هللا أن ،عررسشا 

 مؽ ال نل وال لل، وأال ،حرمشا األجر والسثؾبة، إنو سسيع مجي .
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 رمحن الرحيمبسم اهلل ال

عمرى مرا مرشن مرؽ اإلليرام، وفرتن مرؽ األفيرام،  -سبحانو وتعرالى-نحسد هللا 
 لو التؾفي  لمعسل بسا عمسشا، فإن الخير ال يدرك إال تتؾفيقو ومعؾنتو.أوند

أحسررده حسرررد الذررراكرنؽ ، وأىررركره ىررركر الحامررديؽ ، وأعرررؾذ برررو مرررؽ الجيرررل 
 والجيبلء، ومؽ الزبللة والغمساء.

ا عبررده ورسررؾلو، أرسررمو سرريدناوأىرريد أن  لح  ىاد،ررا وبذرريرا، ونرر ل بررامحسدا
ففرررررتن ليرررررؼ أترررررؾاب الخيرررررر، وىرررررداىؼ عميرررررو الفرقررررران ليكرررررؾن لمعرررررالسيؽ نرررررليراا، 

 صراطامدتقيسا.

 وبعد.... 

يس مرؽ محراور عمرؼ الداللرة، و سررة مرؽ  سررات ئرإن دراسة الدياق محؾر ر ف
 السعشى. المدانيات؛ إذ جعمة مشو نغرنة ومشيجا متمامبل ف  دراسة

السفدرون مشل وقة مبكر بالدياق القرآنر ؛ لسرا لرو مرؽ أ رر فاعرل   شِ وقد عُ 
فيررؾ أفزررل قرنشررة تمذرر  عررؽ حقيقررة معشررى  -تعررالى-فرر  المذرر  عررؽ مررراد هللا 

ال ،رن  ربساالمفظ ، حيث إن لمل  مسة ف  القرآن المرنؼ معشى ف  رؾء سياقيا، 
ا، و ران ىرلا دافعرا إلرى ترألي  سياق آخر وإن  ان السعشى صرحيحف   ىلا السعشى

كت  الؾجؾه والشغائر، فقد جسعة لمممسة الؾاحدة ف  القررآن المررنؼ دالالت متعرددة 
،عؾد لمدياق الفزل فر  اكتدراتيا ليرله السعران  فر  ررؾء الداللرة المغؾنرة، ومرؽ 

تيا ا ترر  الؾجررؾه والشغررائر تبيرران دالالتيررا فرر  سررياق ُعشيررةاأللفرراظ القرآنيررة الترر  
دا فر  القررآن المررنؼ، و ية لفظ ) العمؼ( ، ونعد ىلا المفظ مؽ أكثرر األلفراظ ور القرآن
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، وجراء  مرة (ٛٙٚسائة ) ظ بسذتقاتو السختمفة  سانية وستيؽ وسبعفؾرد ىلا المف
 ڄچ  ف  أ م  مؾارعو بالردعؾى إلرى التردتر والتفمرر فر  آ،رات هللا، قرال تعرالى:

 چ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 .(ٜٚام: )األنع

ولسا  ان ىرر  العمرؼ بذرر  السعمرؾم، ولسرا  ران القررآن المررنؼ ىرؾ السرردر 
 :ىاألول مررؽ مرررادر التذرررنع اإلسرربلم  الترر  حفغررة بحفررظ هللا تعررالى، قررال تعررال

 (.ٜ) الحجر: چ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳچ

وحيررث إن الخررؾض فيررو يررمدي إلررى سررعادة الرردارنؽ،  انررة اليسررة مشررررفة 
دالالت ذلرػ، ومرؽ ىرلا السشظمر  جعمرة بحثر  بعشرؾان ) لتحريل ى ء ييدرر لر  

 (.العمؼ ف  القرآن المرنؼ ف  رؾء نغرنة الدياق

فرالعمؼ مرؽ أفزرل القربرات إلرى هللا؛ ألنرو وسريمة ألعغرؼ الغا،رات وىر  عبرادة 
والقيررام تتؾحيررده عمررى الؾجررو األتررؼ األكسررل، فررالعمؼ الشررافع مررؽ أىررؼ  -تعررالى -هللا

، ومير  تريؽ وعر  أوامرر هللا العالؼ عر  ربو وعر  نبيو،،سان، فأسباب زنادة اإل
وبيؽ ما ،كرىو ونأباه، فيؾ ،عسل برأمره ونشتير  تشييرو، قرال  ما ،حبو هللا ونرراه،

(، فرررررالعمؼ رأس الفزرررررائل ٕٛ)فررررراطر:  چ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋچ  :تعرررررالى
بظمر  االزد،راد مرؽ لرؼ ،رأمر نبيرو )  (  -سبحانو وتعالى -وأكسميا؛ وللا فإن هللا

 قررال تعررالى: ىرر ء إال العمررؼ؛ لسررا يترترر  عميررو مررؽ زنررادة اإل،سرران والثبررات عميررو
 .(ٗٔٔ)طو:  چٿ  ٿ ٺ ٺچ

ث قسة تتتبرع ألفراظ قد اتبعة ف  ىلا البحث السشيج الؾصف  التحميم ، حيو 
رتبررة مدررائمو بحيررث و ، نؼ مررؽ خرربلل الدررياقات الررؾاردة فيرروالعمررؼ فرر  القرررآن المررر 

تبعتيرا بالذررح والتحميرل، مؾررحة مدألة فر  مبحثيرا الخراص تيرا، وأ  لورعة 
لدررياق فرر  تحقيرر  الداللررة العبلقررة ترريؽ المفررظ والدررياق الررؾارد فيررو، ومبرررزة أ ررر ا
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مدتعيشة ف   ل ذلػ بسا ورد ف   ت  المغة والتفدير والببل ة والشحؾ،  السشذؾدة،
 وبعض  ت  الفمر المغؾي الحديث.

بحررث تقدرريسو إلررى مقدمررة: تممسررة فييررا عررؽ أىسيررة وقررد اقتزررة طبيعررة ال
، وتسييد: تيشة فيو تعرن  العمؼ ف  المغرة واالصرظبلح، هالسؾرؾا، ودوافع اختيار 

:،عرض األول لمدياق الرؾت  وأ ره ف  تحديد داللة العمؼ، والثان : مباحثو بل ة 
شحررؾي لعمررؼ، والثالررث: الدررياق الخرراص بالدررياق الررررف  وأ ررره فرر  تحديررد داللررة ا

يمررة بخاتسررة فييررا أىررؼ نتررائج البحررث، وفيرررس وأ ررره فرر  تحديررد داللررة العمررؼ، مل
 بأسساء السرادر والسراجع.

وهللا أسررأل الدررداد فرر  القرررد، والتؾفيرر  فرر  العسررل، إنررو ولرر  ذلررػ والقررادر 
  عميو، وصمى الميؼ عمى سيدنا دمحم وعمى آلو وصحبو وسمؼ.

 د. سعدة عبدالفتاح دمحم أتؾ حديؽ
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 ًٓٛدانر
 انؼهى نغح ٔاططالؼا:

ىؾ م( حؾل أصل دالل  واحد، و  تدور مادة ) ا ل: ذؼسٚف انؼهى نغحأٔال: 
ُم َواْلِسريُؼ َأْصرلح َصرِحينح األ ر الؾارن فر  الذر ء ، ،قرؾل اترؽ فرارس :" اْلَعرْيُؽ َوالربله

ْ ِء َيَتَسيهُ  ِبِو َعْؽ َ ْيرِِه. ، َيُدلُّ َعَمى َأَ ر  ِبالذه  َواِحدح

 . (ٔ)َذِلَػ اْلَعبَلَمُة ... َواْلِعْمُؼ: َنِقيُض اْلَجْيِل " ِمؽْ 

وذ ر اإلمام اتؽ سيده أن اىتقاقو مؽ العبلمة، فقال: سس  العمرؼ عمسا؛ألنرو 
 يدل عمى أن أصمو الغيؾر. وذلػ(ٕ)مؽ العبلمة، وى  الداللة واألمارة" 

 العمسراء اتولؼ أق  ف   ت  المغة عمى تعرن  دقي  لمعمؼ، تل اختمفة عبرار 
وتبايشرررة حرررؾل تعرنفرررو، فسرررشيؼ مرررؽ عرفرررو برررالشقيض وىرررؾ الجيرررل، ،قرررؾل اإلمرررام 

، ومشيؼ مؽ عرفو بالمفظ السقرارب، ولرؼ (ٖ)َجِيَل"  :الخميل:" َعِمَؼ َ،ْعَمُؼ ِعْمساا، نقيض
بقرؾل السقرارب أ،زرا، فعرفرو بعزريؼ بالخذرية مدتذريدا المفرظ تتف  عبارتيؼ ف  

ألزىرري:" َوُرِوَي َعرؽ اْترؽ َمْدرُعؾد َأنرو َقراَل: َلرْيَس اْلعمرؼ اتؽ مدعؾد، ،قرؾل اإلمرام ا
 ۈچِبَكْثَرة الَحِديث َوَلِمؽ الِعمؼ الَخْذية. قمة: ونمّند َما َقاَلرو قرؾُل هللا جرّل َوعر :

ورررسشؾا العمررؼ تررارة معشرر  (ٗ)(" ٕٛ)َفرراِطر:  چ ېۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇۈ
فرر  السرررباح:" اْلِعْمررُؼ اْلَيِقرريُؽ مررام الفيررؾم  اليقرريؽ وأخرررى معشررى السعرفررة، ،قررؾل اإل

َؽ ُ رلُّ  را َ َسرا َجراَءْت ِبَسْعَشراُه ُررسِّ َؽ َوَجاَء ِبَسْعَشرى اْلَسْعِرَفرِة َأْ،زا ُ،َقاُل َعِمَؼ َ،ْعَمُؼ إَذا َتَيقه
ِعْمرَؼ َوِإْن أِلَنه الْ  ؛اِلْىِتَراِكِيَسا ِف  َ رْؾِن ُ رلِّ َواِحرد  َمْدرُبؾقاا ِباْلَجْيرلِ ؛ َواِحد  َمْعَشى اآْلَخرِ 

                           
 ( مادة ) ا ل م(.ٓٔٔ/ ٗلمغة التؽ فارس ) ( مقاييس أ)
 مادة ) ا ل م(. (ٕٛ٘/ ٔٔ( السخرص التؽ سيده ) ٕ)
 مادة ) ا ل م(. (ٕ٘ٔ/ ٕ( العيؽ لمخميل ) ٖ)
 مادة ) ا ل م(. (ٕٕ٘/ ٕ( تيلي  المغة لؤلزىري )ٗ)
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الفقو ، جاء ف  لدان  :والعمؼ ،(ٔ)َحَرَل َعْؽ َ ْد   َفَلِلَػ اْلَمْدُ  َمْدُبؾقح ِباْلَجْيِل" 
 الفقو"، وقد ،زرسؽ العمرؼ معشرى الذرعؾر فتردخل عميرو البراء، ،قرؾل :العرب:" العمؼ

، ونزسؽ العمرؼ معشرى التسيير   (ٕ)ماىعرت بو " اإلمام الخميل: " ما عمسة بخبرك:
ال والعمررؼ يتعرردى تشفدررو وبالبرراء... و إذا تعرردى تررر ) مررؽ ( ،قررؾل اإلمررام المفررؾي:" 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿچ  ال إذا أرند بو معشى التسيي  قال تعالى:يتعدى بسؽ إ

، فرل ر بعرض اسرتعساالت العمرؼ داخرل الدرياق ونص عمرى، (ٖ) " )ٕٕٓ)البقرة:  چ
، العسررلؾم، وبسعشررى وبسعشررى السعمرر ،ؽغررأنررو ،دررتعسل بسعشررى اليقرريؽ، وبسعشررى ال

و العمررؼ القظعرر ، فرربل ،جررؾز وقررؾا وبسعشررى الجرر اء، فقررال:" وندررتعسل العمررؼ ونررراد برر
( الشاصبة بعده، وندتعسل ونراد بو الشص القؾي، فيجؾز أن ،عسل ف  ) أْن( ، أنْ )

،قال: ) ما عمسة إال أن ،قؾم زند (، واستعسال العمؼ بسعشى السعمؾم ىرائع... وقرد 
عؽ العسل؛ ألن العسل إذا  ران نافعرا قمسرا يتخمر  عرؽ عمرؼ، وقرد يرراد ،كشى بالعمؼ 

 رؼ ذ رر أن ىرله االسرتعساالت  (ٗ)بو الج اء، ،قؾل:" أنا أعمؼ بسرؽ قرال  رلا و رلا " 
ى المفررظ ترل ىر  مررؽ التؾسرع فر  االسرتعسال فر  معشر ،ليدرة عمرى سربيل الحقيقرة

مذريؾرا؛ وذلرػ ألن  صرظبلحية أو مجرازااعمى اعتبار أن ،كرؾن حقيقرة عرفيرة أو ا
االدراك، ،قرؾل المفرؾي:" والسعشررى الحقيقر  لمفرظ العمررؼ : السعشرى الحقيقر  لمعمرؼ ىررؾ

ىررؾ اإلدراك، وليررلا السعشررى متعمرر  وىررؾ السعمررؾم، ولررو تررابع فرر  الحرررؾل ،كررؾن 
ة لفرظ العمرؼ عمرى  رل مشيسرا إمرا حقيقروسيمة إليو ف  البقاء وىرؾ السممرة، فرأطم  

 . (٘)جازاا مذيؾرا"عرفية، أواصظبلحية، أو م

                           
 مادة ) ا ل م(.. (ٕٚٗ/ ٕالسرباح السشير لمفيؾم  )  (ٔ)
 ا ل م(.مادة )  (ٕ٘ٔ/ ٕ( العيؽ) ٕ)
 مادة ) ا ل م(. (ٓٔٙ/ ٔ( المميات لممفؾي) ٖ)
 مادة ) ا ل م(. (ٔٔٙ/ ٔ( الدات  ) ٗ)
 ( الدات  نفدو .٘)
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مؽ خبلل أقؾال عمساء المغة يتزن أن العمؼ أوسع مؽ أن ،حؾي معشراه لفغرا 
بالسقارب وىؾ الذرعؾر تارة واحدا ؛ للا وجدناىؼ تاره عرفؾه تشقيزو وىؾ الجيل، و 

و ررل ىررله التعرنفررات والسعرران   ،والتسييرر  واليقرريؽ والغررؽ والسعرفررة إلررى  يررر ذلررػ
وصر  البذرر، أمرا العمرؼ  ؼ داخرل الدرياق، و رل ىرلا فر تذير إلى استعساالت العم

طرة، فيرؾ عمرؼ أزلر  قرد،ؼ واحدا وىؾ اإلحاى ف  ح  هللا تعالى فبل يتزسؽ إال معش
مررؽ  "، جرراء فرر  لدرران العرررب:(مبّل يؼ والَعررِمررؼ والعَ الِ الَعرر)فيررؾ  لررى األمررد،مررؽ األتررد إ
 چى ې ېچ  ى:م، قرال تعررالبلّ ؼ والَعررالِ يؼ والَعرِمررالعَ -عرر  وجرل  -صرفات هللا

وقررال  ، )ٖٚ)األنعررام: چ  ی ىئ ىئچ  ، وقررال تعررالى: )ٔٛ،ررس: )
فيرؾ العرالؼ بسرا  ران ومرا ،كرؾن قبرل ، ) ٜٓٔ)السائردة:  چ ٿ ٺچ  تعرالى:

كؾنو، وبسا ،كؾن ولسا ،كؽ بعرُد قبرل أن ،كرؾن، لرؼ ير ل عالسرا وال ير ال عالسرا بسرا 
سرربحانو -الدررساءكرران ومررا ،كررؾن ، وال ،خفررى عميررو خافيررة فرر  األرض وال فرر  

أحراط عمسرو بجسيرع األىرياء باطشيرا وعاىرىرا دقيقيرا وجميميرا عمرى أترؼ  -وتعالى 
 .(ٔ)اإلمكان"

                           
 مادة ) ا ل م(. (ٙٔٗ/ ٕٔ( المدان )ٔ)
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اااا: ذؼسٚاااف انؼهاااى
ً
: فقرررد ترررؾارد عمرررى تعرنررر  العمرررؼ يف االطاااطالغ شاَٛ
بالسعشى المغرؾي، فعمرى سربيل السثرال،  ات  ثيرة و ميا جسيعا و يقة الرمواصظبلح

 . (ٔ)معرفة الذ ء عمى ما ىؾ بو" عرفو اإلمام المفؾي بأنو:"

 وعرفررررو اإلمررررام الجرجرررران  بأنررررو: " االعتقرررراد الجررررازم السظررررات  لمؾاقررررع "،  
 . (ٕ)ىؾ معرفة السعمؾم عمى ما ىؾ بو "" وقيل :

وقرررام بعرررض السحققررريؽ بانتقررراد التعرنفرررات وتفشيررردىا، فررراعترض عمرررى األول 
مى الثان  برأن العمرؼ قرد بالدور؛ ألنو عر  العمؼ بالسعمؾم ) الذ ء (، واعترض ع

،كؾن ترؾرا ، وقد ،كؾن تررد،قا، والتررؾر ال يتظررق إليرو الجر م وال الترردد، وال 
عرررؽ ىرررلا   رررللػ  انرررة العمرررؾم التررررؾرنة خارجرررة القرررؾة وال الزرررذ ، فرررإذا  ررران

ألن عمسرو لريس -تعرالى–ىلا التعرن  ،خرج عمؼ هللا  نالتعرن ، وانتقد الثالث: بأ
ة بو،  سا أن التعرن  يدخل التدمدرل والردوران؛ حيرث إن معرفة تل ىؾ صفة ذاتي

 . (ٖ)السعمؾم مذت  مؽ العمؼ، فبل ،عر  إال بعد معرفتو"

وقد ذ ر اتؽ حجر عرؽ اترؽ العربر  إنمراره لسرؽ ترردى لتعرنر  العمرؼ، فرل ر 
أنررو أترريؽ مررؽ أن يبرريؽ، قررال اإلمررام اتررؽ حجررر:" وقررد أنمررر اتررؽ العربرر  فرر  ىرررح 

 . (ٗ)ىؾ أتيؽ مؽ أن يبيؽ" :ى لتعرن  العمؼ، وقالالترملي عمى مؽ ترد

وذ ررر اإلمررام الغ الرر  أنررو ،عدررر تحديررد العمررؼ عمررى الؾجررو الحقيقرر  بعبررارة  
جامعررة، فقررال: وربسررا ،عدررر تحديررده ) أي العمررؼ ( عمررى الؾجررو الحقيقرر  بعبررارة 

ػ عدرير فر  أكثرر األىرياء ترل فر  جامعة لمجشس والفرل اللات ، فإنا تيشا أن ذلر

                           
 (ٓٔٙ/ ٔ( المميات ) ٔ)
 . ٕالسغش  لمشيداتؾي صر  (ٕ)
 (.ٖ٘/ ٔ( السؾاق  لئل،ج  )ٖ)
 (.ٔٗٔ/ ٔ( فتن الباري )ٗ)
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ثر السدر ات الحدية... وإذ عج نا عؽ حد السدر ات فشحؽ عؽ تحديد اإلدراكرات أك
  . (ٔ)أعج  ..." 

مررؽ خرربلل مررا ذ ررره عمسرراء المغررة وعمسرراء االصررظبلح يتزررن صررحة مررا ذ ررره 
اإلمام الغ ال  مؽ أنو ،رع  تحديده، حيث إن عمساء المغة وعمساء االصظبلح لرؼ 

بالشقيض وأخرى  ، فعرفو عمساء المغة تارةمانع لو تتف   مستيؼ عمى تعرن  جامع
بالسقرررارب، والتعرنررر  برررالشقيض تعرنررر  برررالسبيؼ، والتعرنررر  بالسقرررارب ،قتزرررى 

ان أ،زا، وىؾ حد لفغ ، وىؾ أررذ  أنرؾاا الحردود، فيرؾ ال يردل ر التدمدل والدو 
 ير الترام، فالسعرفرة  يرر اليقريؽ  يرر الغرؽ التظات  ف  السعشى تل التراد   عمى

ؽ وىؾ السعرفة وىؾ اليقريؽ وىكرلا وال غذلػ، تل يدل عمى أن العمؼ ىؾ الإلى  ير 
واحد ،زسؽ  ل ىله السعان  ، و لا التعرنفات ف  االصظبلح لرؼ تذرسل  ظيؾجد لف

 افروقار ايشيرا فر  تعرنر  واحرد، حيرث إن تيشيركل ىله السرادفات؛ لرعؾبة الجسع ت
 .فرد،ة تسشع مؽ اجتساعيا

يردل عمرى اتدراا  سعة ترمدي معشرى العمرؼ، وىرلاتمجوبعد فمل ىله التعرنفات 
سرربلم فيررؾ أكبررر مررؽ أن ،حسررل معشرراه لفررظ أو ،حررريو تعرنرر  معشررى العمررؼ فرر  اإل

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئچ  :قرال تعرالىال ،دتظيع إندان ما أن ،حري  برو،  واحد، وللا

و ) صررمى هللا عميررو حبيبرر -سرربحانو وتعررالى-ولررلا أمررر، ( ٘ٛ)اإلسرراء:  چ ی
 . )ٗٔٔ)طو:  چ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺچ  اده مشو، فقال تعالى:الست  واسمؼ ( با

                           
 .ٕٔلمغ ال  صر  ( السدترف ٔ)
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 ألساو انؼهى :شانصا: 
 ذى  اإلمام الجرجان  إلى أن العمؼ يشقدؼ إلى قدسيؽ:

ئؼ تلاتررو سرربحانو، وال ،ذرربو بررالعمؾم السحد ررة األول: العمررؼ القررد،ؼ، وىررؾ القررا
 لمعباد.

، روي شقدررررؼ إلررررى  بل ررررة أقدررررام: تررررديي ، ورررررالثرررران : العمررررؼ السحرررردث، ون
 واستدالل .

فالبررديي : مررا ال ،حترراج إلررى تقررد،ؼ مقدمررة  ررالعمؼ تؾجررؾد نفدررو، والزررروري 
 . (ٔ)، واالستدالل : ىؾ اللي ال ،حرل لمعبد تدون نغر وفمر عمى العكس

والعمؼ مؽ وجو رربان: نغري وعسم ، فالشغري: ما إذا عمرؼ فقرد  سرل، نحرؾ 
كسرا (ٕ)برأن ،عسرل  رالعمؼ بالعبرادات العمؼ بسؾجرؾدات العرالؼ، والعسمر : مرا ال يرتؼ إال

 ،دسى الشغري باالكتدات ، وىؾ نؾعان: عقم  وسسع : 

فررالعقم : مررا ،حرررل بالتأمررل والشغررر بسجرررد العقررل،  ررالعمؼ بحرردوث العررالؼ، 
 و بؾت الرانع، وبؾحدانيتو وِقَدِمو. 

والدسع : ما ال ،حررل بسجررد العقرل؛ ترل تؾاسرظة،  رالعمؼ برالحبلل والحررام، 
 . (ٖ) ما ىرا مؽ األحكام. وسائر

                           
 .٘٘ٔ( يشغر: التعرنفات لمجرجان  صر ٔ)
 .ٓٛ٘( يشغر: السفردات صر ٕ)
 (.ٙٔٙ/ ٔ( يشغر: المميات ) ٖ)
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 طسق انؼهى ٔدزظاذّ:زاتؼا: 
جرات العمرؼ، وذ رر أنيرا  بل رة ئر عمرى در نص اإلمام الفيروزآبرادي فر  البررا

فقررال:" واعمررؼ أن العمررؼ  رربلث درجررات : أحرردىا: مررا وقررع مررؽ عيرران وىررؾ البرررر، 
مرؼ وىرؾ والثان : ما استشد إلى الدسع وىؾ االستفارة، والثالث: مرا اسرتشد إلرى الع

ذ ر فق ،  افيسال تشحرر  ،  ؼ نص بعد ذلػ عمى أن طرق العمؼ (ٔ)عمؼ التجربة "
عمررى أن طرررق العمررؼ ال تشحرررر فيسررا ذ رنرراه، فررإن سررائر الحررؾاس تؾجرر   فقررال:"

العمؼ، و لا مرا يردرك بالبراطؽ، وىر  الؾجردانيات، و رلا مرا يردرك برالخبر الررادق، 
  . (ٕ)االستشباط " وإن  ان واحدا، و لا ما ،حرل بالفمر و 

مرؾن إمرا أن تطررق العمرؼ اإلندران ،  لبررائر، أنونتزن مرؽ قرؾل صراح  ا
اإلليام ، أو السعرفة عؽ طرن  الرؾح  ، ببالحؾاس، أو بالؾجدانيات وى  السعرفة 

نرص القررآن بالسممة السدساه بالعقل اللي ،قع بو التسيي  بالتفمر والتردتر، وقرد  أو
فر  طرنر  الحرؾاس ، قرال تعرالى: –عر  مرؽ قائرل – الفقالمرنؼ عمى ىله الظرق، 

 چ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀچ  تعررررررررررررررررررالى:

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ېچ (، وقررررال تعررررالى: ٚالبقررررة: )

 (، وقرررررررال تعرررررررالى:ٛٚ: الشحرررررررل چ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ
 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ

 (.ٜٚٔ: األعرا ) چڦ ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  قال تعالى:ن  العقل، فأما طر 

 ې ې ې ېچ  وقررال تعررالى:(،  ٗٗ: الفرقرران) چ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ

                           
 (.ٕٜ/ٗ( برائر ذوي التسيي  لمفيروزآبادي ) ٔ)
 ( يشغر: الدات  نفدو.ٕ)
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 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

 ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻچ  (، وقال تعالى:ٙٗ)الحج:  چ ىئ

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائچ  (، وقررال تعررالى:ٖٗ)العشمبررؾت:  چ ھ ھ

 (.ٓٔ)السمػ:  چ ۈئ

 ڍ ڇ ڇ ڇچ : طرن  الفيض أو اإلليام، فقال تعرالىد مؽ ومسا ور 

 ڻچ : (، قررررال تعررررالى٘ٙ) الميرررر : چ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 . )ٜٙالعشمبؾت: ) چہ  ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻچ  تعالى: ، قؾلوطرن  الؾح وجاء ف  

 چ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  (، وقرررررررال تعرررررررالى:ٖ: ) الذرررررررؾرى  چ ٺ

 (.ٗ) الشجؼ :  چ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺچ  لى:(، وقال تعاٜٖاإلسراء :)

 مسا سب  يتزن لشا طرق السعرفة اإلندانية، وى :

السعرفررة المدنيررة ) اإلليررام (  – ٖ السعرفررة العقميرة -ٕ السعرفرة الحدررية -ٔ
 السعرفة عؽ طرن  الؾح .-ٗ
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 ادلثؽس األٔل
 انسٛاق انظٕذٙ ٔأشسِ يف حتدٚد دالنح انؼهى

 انكسٚى يف انمسآٌ
،ساا إلى قيسة الرؾت باعتباره وحدة صؾتية مم رة فر  معشرى أىار العمساء قد

الممسة؛ حيث ،ذترك مع  يره مؽ أصؾات الممسة ف  حسرل التمرؾنؽ السعشرؾي،  سرا 
 يم ر تغيره أو حلفو عمى تغير السعشى.

"ونعد الدياق الرؾت  ف  اآل،ات القرآنية مغيراا مؽ مغاىر الدياق المغرؾي، 
ختيررار األصررؾات الدقيقررة السشاسرربة لؤلحررؾال الدالليررة فقررد اعتشررى القرررآن المرررنؼ با

ا ،ز ء السعشى السرراد، فمانرة  رل  السختمفة؛ ألن لؤلصؾات والحرو  حرارةا وتؾّىجا
كمسررة بسررا تتررأل  بررو مررؽ أصررؾات مشاسرربة لرررؾرتيا اللىشيررة، فسررا  رران ،دررتمله 

ا فحغررو مررؽ األصررؾات الرقررة والعلوبررة، ومررا  رران ُ،خيفيرر الدررسع، وندررتسيل الررشفس
وُن عجيا فحغو مرؽ األصرؾات الذردة، وىرلا التشاسر  الررؾت  تريؽ المفرظ والسعشرى 

مذاعر اإلندان الباطشة واستثارة السعان  الشفدية  وسيمة سياقية مؽ وسائل تشبيو
 .(ٔ)السشاسبة لمسؾق  الخارج "

 وقد قسة تتقديؼ ىلا السبحث إلى  بل ة مظال ، وى :

 ف  الداللة عمى السعشى. وأ ره: الرؾت الرامة السظم  األول

 السظم  الثان : الحر ة وأ رىا ف  الداللة عمى السعشى.

 قظع وأ ره ف  الداللة عمى السعشى.السظم  الثالث: الس

 

                           
 .ٔٛأ ر الدياق ف  فيؼ الشص القرآن  صرر  (ٔ)
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 ادلطهة األٔل
 انظٕخ انظايد أشسِ يف اندالنح ػهٗ ادلؼىن

، تتدرؼ ىرله األصرؾات  ميرا ه ) ا ل م ( مؽ  بل ة أصؾات صامتةتتمؾن ماد
الذررردة  أصرررؾات جسيعيرررا مجيرررؾرة ومتؾسرررظة تررريؽ والؾررررؾح ، فيررر  بالشرررراعة،

والتر  ال تمراد د مرؽ األصرؾات الخفيفرة عمرى المدران، والرخاوة مشفتحة مدتفمة، تع
ور ررؼ االخررتبل  فرر  مخارجيررا، حيررث إن العرريؽ مررؽ  ،تخمررؾ مشيررا معغررؼ الممسررات

ؽ؛ لتؾزنرع فقد  سل ليا الحد (ٔ)والسيؼ مؽ الذفتيؽ والبلم مؽ طر  المدان الحم 
ىله األصؾات عمى جسيع أعزاء الشظ ، وى  تتشاس  مع العمرؼ تسامرا، حيرث إن 

ى السخارج وىسمتيا مؽ أوليرا إلرى لمعمؼ صفة الذسؾل، فمسا أن السادة تؾزعة عم
خرىا، فمللػ العمؼ ،ذسل  ل تحريل ،حرمو اإلندان، ونكتد  بو معرفة ون داد آ

 بو إلى مبتغاه. بو ،قيشا، ونرل
لؾ أمعشا الشغر ف  إ،حاءات ىله السرادة، لؾجردنا أن حروفيرا تبردأ مرؽ  ،زاوأ

الررداخل وىرر  ) العرريؽ( إلررى الخررارج وىرر  السرريؼ، مسررا يرردل عمررى أن العمررؼ ىررعؾر 
وتترجسررو  (ٕ)مدررتمؽ فرر  القمرر   سررا قررال د. جبررل:" ىررؾ حكررؼ تربررى فرر  الررشفس"

جيرد وع نسررة اج إلررى الجرؾارح، فرالعيؽ بقؾتيررا ونرراعتيا ترردل عمرى أن العمررؼ ،حتر
، (ٖ)اترة فتزرراى  تدا،ررة الحرردث  سررا قررال اتررؽ جشرر وقررؾة فرر  تحررريمو وصرربر ومثرر

والرربلم بارتفاعيررا ترردل عمررى عمررؾ السش لررة، والسرريؼ بجيرىررا و شتيررا ترردل عمررى قررؾة 
 .الحجة و باتيا ورسؾخيا لدي حامميو

                           
ت المغؾنرررة د/ عبرررد الغفرررارىبلل ، الررررؾتيا ٕٚٗ( يشغرررر:عمؼ األصرررؾات د/  سرررال بذرررر صرررر ٔ)

ة الحديثررة د/ عبررد الع نرر  عرربلم ، عمررؼ التجؾنررد القرآنرر  فرر  رررؾء الدراسررات الرررؾتيٙٙٔصرررر
 ٕٜ، مقدمة ف  أصؾات المغة العربية د/ البر اوي صر ٓ٘صر

 .ٖٔ٘ٔ( السعجؼ االىتقاق  السمصل صر ٕ)
 (.ٗٙٔ/ ٕالخرائص )  يشغر:(ٖ)
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 ادلطهة انصاَٙ
 احلسكح ٔأشسْا يف اندالنح ػهٗ ادلؼىن

مرؽ  ، وذلرػ  تشرؾا دالالت العمرؼ فر  القررآن المررنؼكان لمحر رات أ رر  بيرر فر
خرربلل تذرركيميا الررريل السذررتقة فرر  إطررار مررادة ) ا ل م ( ، فقررد  رران ليررا دور 

مثرل تفرنقيرا تريؽ  الررفيةرئيس ف  تحديد السعشى مؽ خبلل التفرن  تيؽ الريل 
السعان   دور  بير ف  التفرن  تيؽ او لا  ان لي ) َعِمَؼ ( والسردر ) َعْمؼ(، الفعل

تفرنقيرا تريؽ الفعرل السبشر   ) الزرسة (  الشحؾنة عؽ طرن  الرائة القرير وىرؾ
 ؼ ( فقرد قامرة تؾعرائ  صرؾتية صررفية) َعّمؼ (، والسبشر  لمسجيرؾل ) ُعّمر لمسعمؾم
 . (ٔ)وتمػ ى  الؾعيفة األساسية ليا  سا قرره بعض العمساء ،ونحؾنة

ذثؼا الخارالف انكسٚى مسآٌ ىن انداليل نهؼهى يف اناخرالف ادلؼأٔال:  *
 تني ادلظدز ٔانفؼم يف:انٕظٛفح انظسفٛح، ٔلد اذضػ ذنك جبالء 

ى  
ْ
هِ  -) ػِه

َ
 ى(ٔػ

ى (، ٔ
ْ
 ، يا ٚهٙ:يا ٔزد يُّأٔالً : دالنح ادلظدز ) ػِه

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژچ  ذؼاىل لٕنّ

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ

 (ٙٙ – ٘ٙ)آل عسران:  چ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھہ ہ ہ

  سثة انُصٔل:
 اخترراميؼ فر  أن ىله اآل،ة ن لة ف  الييؾد والشررارى فر  لسفدرون ا ذ ر

                           
، داللررة الدررياق د/ البر رراوي ٖٕٔمعشاىررا ومبشاىررا د/ تسررام حدرران صررررر يشغررر: العربيررة (ٔ)

 .ٖٙٔصر
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، فأبظل هللا عمرييؼ وادعاء  ل فرن  مشيؼ أنو  ان مشيؼ  -عميو الدبلم - إتراىيؼ
ؾد،ررررا أو فميرررر  ،كررررؾن يي ،إال مررررؽ بعررررده ذلررررػ بررررأن التررررؾراة واإلنجيررررل مررررا أنرررر ال

 .(ٔ)نررانيا؟

 ھ ھہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں چ : )) انشاااْد (( 

، حاججتؼ ف  أمر ديشمؼ اللي جاءكؼ برو مؾسرى وعيدرى :أي چ ے ے ھ ھ
دمحم )  (؛ ألنيررؼ  ررانؾا ،عمسررؾن نعتررو مررؽ جيررة  ترربيؼ فجررادلؾا  وىررؾ نبررؾة سرريدنا

، وال فمؼ تحاجؾن فيسا لؼ ،رأتمؼ برو عمرؼ فر   تربكؼ وال أترتمؼ برو أنبيراؤ ؼ بالباطل،
 ؟!هاىدتسؾه فتعمسؾ ى

وىؾ مشاس  لدياق اآل،ة؛إذ السقررؾد فالعمؼ ىشا جاء عمى صيغة السردر؛  
، فشاسر  السرردر مرردر التذررنع ليرؼ ومرردر السعرفرة ليرؼ الترؾراة واإلنجيرلبرو 

 وعميرو فرالعمؼ السثبرة معشراه فيسرا جراءكؼ برو دليرل مرؽ عشرد هللا ،التعبير بالسرردر
،قؾل اإلمرام أترؾ حيران:" الرلي ليرؼ برو عمرؼ ىرؾ  ،ان  أو نغر  اسؾاء  ان دليبل سسعي  

عمرؼ ىرؾ  ديشيؼ اللي وجدوه ف   تبيؼ و بة صرحتو عشردىؼ، والرلي لريس ليرؼ برو
 أمررر إتررراىيؼ وديشررو، لرريس مؾجررؾدا فرر   ترربيؼ، وال أتررتيؼ بررو أنبيرراؤىؼ وال ىرراىدوه

 .(ٕ)فيعمسؾه"

وإن لرؼ  ،ؾح الرللا عبر عؽ العمؼ ىشا بالسردر؛ ألن معررفتيؼ  انرة بظرنر  
 يؼ وح  بو مؽ عشد هللا.؛ ألنيؼ لؼ ،أت،عسمؾا بسا عمسؾا، وعدم معرفتيؼ

لرؾح  او ، وطرنُقرالردليل الدرسع تزن أن العمؼ ىشا السقررؾد برو مسا سب  ي
 .والعمؼ السشف  السقرؾد بو الجيل،  مرسللاإللي  

                           
(، مفراتين الغير  ٜٕٖ/ ٔ(، تفدرير الدرسعان  ) ٕٜٗ/ ٙيشغرر: جرامع البيران لمظبرري )  (ٔ)

 (.ٖٕ٘ /ٛلمرازي )
 (.ٜٛٔ/ ٖالبحر السحي  ألت  حيان)  (ٕ)
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 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  ذؼاىل: لٕنّ

 چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ

 . (ٜٔٔ)األنعام: 

 سثة انُصٔل:
، حيررث  ررانؾا السيتررة ن لررة ىررله اآل،ررة فرر  السذررر يؽ وفرر  اسررتحبلليؼ أكررل

إنمؼ تأكمؾن مسا تقتمؾن وال تأكمؾن مسا ،قترل هللا، فش لرة ىرله  :،قؾلؾن لمسدمسيؽ
 .(ٔ)اآل،ة

  چ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ چ :)) انشاْد(( 

 ،  ةييرررراإللذرررررنعة البررررالعمؼ ىشررررا ىررررؾ أن السررررراد  اإلمررررام ال مخذررررري ذ ررررر 
أي: ،زرررررمؾن فيحممرررررؾن ونحرمرررررؾن ، چ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿچ ،قرررررؾل:
 -عمررؼ عمسررؾه مررؽ قبررل هللا ، أي: مررؽ  يررر(ٕ)يؼ مررؽ  يررر تعمرر  بذرررنعة"ئبررأىؾا

اىرؾر بقؾلررو:" والسرراد بررالعمؼ اتررؽ ع ، وىررؾ مرا عبررر عشرو اإلمرام(ٖ)سربحانو وتعرالى
 گ گ گ چ يرل، وىرلا  قؾلرو تعرالىالجر م السظرات  لمؾاقرع عرؽ دل : ىرؾىشا

، (ٗ)مررؽ  يررر دليررل ،فيررد العمررؼ :أي ، (ٙٙ)يررؾنس:  چ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
 نتفاء العمؼ، وعميو فالعمؼ ىشا ما قاتل الجيل.وانتفاء الدليل دليل عمى ا

                           
 (.ٜٖٔ/ ٕيشغر: تفدير الدسعان  )  (ٔ)
 (.ٔٙ/ ٕذري ) ( المذا  لم مخٕ)
 (ٕٚٗٙ/ ٘( يشغر :زىرة التفاسيرألت  زىرة ) ٖ)
 (.ٖٖ٘/ ٔ(أنؾار التش نل لمبيزاوي ) ٗ)
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 ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ چ لال ذؼاىل:

 . )١٧احلج: ) چ ى ى ې

 سثة انُصٔل:
مسؽ  ررانؾا متسدرركيؽ بذرررا  ررالييؾد مررؽ خ اعررةن لررة ىررله اآل،ررات فرر  قررؾم 

قرررالؾا ألصرررحاب رسرررؾل هللا )  (: مرررالمؼ ترررأكمؾن مرررا تقتمرررؾن حيرررث ، والشررررارى 
 . (ٔ) بأيد،كؼ، وال تأكمؾن مسا قتمو هللا

سرمظانا، أي  برو السذر ؾن براهلل مرؽ دونرو مرا لريس ليرؼ ىمالء،عبد  :ادلؼىن
ترىان عقم  بو ليس ليؼ أي:يس ليؼ بو عمؼ ، دليل سسع  عؽ طرن  الؾح ، ول

ترل عرؽ تقميرد أو جيرل، فؾجر  فر   رل قرؾل ىرلا ىرأنو أن ،كرؾن  ،دؾغ عبادتيؼ،
 .(ٕ) باطبل

ن السراد بالعمؼ ىشا ىؾ ، ذ ر اإلمام الرازي أ چ ېې ۉ ۉ ۅ ۅ چ ) انشاْد (
 -الىتعر–دتيؼ لغيرر هللا أن عبرا -سربحانو وتعرالى-الدليل العقم  حيث قال:" تيؽ 

، وال چ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ چ :عؽ دليل سسع  وىؾ السراد مؽ قؾلرو ليدة مأخؾذة
، وإذا لرؼ ،كرؽ  رللػ چ ېې ۉ ۉ ۅ ۅ چعؽ دليل عقم ، وىؾ السرراد مرؽ قؾلرو:" 

فيررؾ عرررؽ تقميرررد أو جيرررل أو ىررربيو، فؾجررر  فررر   رررل قرررؾل ىرررلا ىرررأنو أن ،كرررؾن 
،  چ ېې ۉ ۉ ۅ ۅ چ، وقررد سرربقو اإلمررام الدررسرقشدي إلررى ذلررػ فقررال:" (ٖ)"برراطبل

، وإذا اقترررن العمررؼ بالرردليل أصرربن (ٗ")،عشرر  : لرريس ليررؼ تررللػ حجررة مررؽ السعقررؾل
                           

(، مفراتين  ٖٖ/ ٚ(، المذر  والبيران لمثعمبر  ) ٜٙٗ/ ٕ( يشغر: بحر العمؾم لمدرسرقشدي ) ٔ)
 (.ٕ٘ٗ/ ٖٕالغي  ) 

 (.ٕٚٓ٘/ ٜ(، زىرة التفاسير ) ٖٛٙ/ ٛٔيشغر: جامع البيان ) (ٕ)
 (.ٕٓ٘/ ٖٕمفاتين الغي  )  (ٖ)
 (.ٜٙٗ/ ٕبحر العمؾم)  (ٗ)
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ا جازماا و  ا؛ للا قال اإلمام اتؽ عاىؾر ف  تعرن  العمؼ ف  ىرلا الدرياق نقيشا اعتقادا
لررريس ليرررؼ برررو اعتقررراد جرررازم؛ ألن االعتقررراد  :أي چ ېې ۉ ۉ ۅ ۅ چالقرآنررر :" 

 .(ٔ)لباطل ال ،سكؽ حرؾل دليل لو"الجازم ال ،كؾن إال عؽ دليل، وا

هِ 
َ
 ى ( ٔدالنرّ:شاًَٛا: انرؼثري تانفؼم ) ػ

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائائ ى ى ې ې ې ې ۉچ  قررال تعررالى:

 چ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئۆئ ۆئ

 . )ٔ٘)يؾس : 

 سثة انُصٔل:
جاء الرسؾل  ااآل،ة المرنسة عمى لدان ع ن  مرر، وذلػ أنو لس جاءت ىله

،دألو تفدير رؤنا السمػ، وقرص عميرو يؾسر  ) عميرو  -دبلمعميو ال-إلى يؾس 
الدبلم( تفديرىا، رجع الرسؾل إلى السمرػ وأخبرره تتأونرل يؾسر  ) عميرو الدربلم(، 

ؼ أمرر يؾسر  فر  نفدرو، وأرسرل غروأعج  السمػ والحارررون بحدرؽ التعبيرر، فع
 أتررى الخررروج -عميررو الدرربلم-رة  انيررة ليحزررره عشررده، ولمررؽ يؾسرر إليررو السمررػ مرر

وىرأن  ،ربو وندألو عؽ ىأن الشدؾة البلت  قظعؽ أيدييؽحتى يرجع الرسؾل إلى 
سمال الشدؾة، حتى تتبيؽ ( عميو الدبلم ) بس بذأنيا؛ وقدم يؾس  السرأة الت  حُ 

لرالبل يتدررم  بررو الحاسرردون إلررى تقبررين  تراءترو وتتحقرر  مش لتررو مررؽ العفررة والخيررر؛
 .(ٕ)أمره، وح  مش لتو

وذلػ أن السمػ عشدما جسعيؽ وسرأليؽ فر   چ ۇئ ۇئ وئ چ :)) انشاْد (( 

                           
 (.ٖ٘٘/ ٚالتحرنر والتشؾنر التؽ عاىؾر )  (ٔ)
(، السحرررر الررؾجي  التررؽ عظيررة ٚٚٗ/ ٕ(، المذررا  )ٖٖٔ/ ٙٔيشغررر: جررامع البيرران )  (ٕ)

(ٖ/ٕٕ٘.) 
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ىأن يؾس ، وأراد تيله السقالة امرأة الع ن  خاصة، فش ىة الشدؾة يؾس  عؽ  ل 
السشفر  ىشرا مدرشد فرالعمؼ ،  ۈئ چ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ چ سؾء، حيث قرالؾا

،  چ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ چلرؤنرة، فقرال:" بااإلمام الدرسرقشدي ، وفدره إلى الشدؾه 
 . (ٔ)ا مشو ىيالا مؽ الفاحذة، ولؼ ،كؽ لو ذن "أي : ما رأيش

مرررؽ أفعرررال الحرررؾاس، الدرررياق القرآنررر  عبرررر عرررؽ الرؤنرررة برررالعمؼ، والرؤنرررة ف 
فرر  ىرله اآل،رة ،درأل عررؽ  السقرام ألن الدرياق وذلرػ مرؽ أفعرال القمررؾب؛  ةوليدر
وىله السرراودة ال تعرر  بالقمر   ،فيسا اتيؼ بو مؽ مراودة امرأة الع ن  يؾس  ىأن

ررر  بالسذرراىدة و تررل تعرر ا مررؽ السعايشة؛لررلا عبررر عررؽ الرؤنررة بررالعمؼ باعتبارىررا طرنقا
ومشرو مرا  االدرؾء مشرو مرا ،كرؾن خفي رألن أ،زا وىؾ العمؼ بالحؾاس؛ و  ،طرق العمؼ
 ؛سياق اآل،ة ،دأل ف  ىأن ما ىؾ ال ،قع إال بالرؤنا وىرؾ السرراودةو  ،ا،كؾن عاىرا 

 چ گ گ گ ک کچ  :الىونغيرررره قؾلرررو تعرررلرررلا عبرررر عرررؽ الرؤنرررا برررالعمؼ 

 .(ٕ)، أي: رأيشا( ٔٛ)يؾس : 

وعبر عؽ تبرئتو مسا اتيؼ بو بريغة السار ؛ لثبرؾت الحر  فر  أنرو ترريء، 
مررع أنررو لررؼ  چ ۆئ ۆئ ۇئ گ چ والتعبيررر بالساررر ،قررؾل اإلمررام أتررؾ الدررعؾد :" 

يثبة إال مؽ إقرارىا اللي لرؼ ،درب ؛ ألنرو قرنر  الؾقرؾا، فيرؾ لتقرنر  زمرؽ الحرال 
 ۆئ ۇئ گ وئچ   ، ونجؾز أن ،كرؾن السرراد  برؾت الحر  بقرؾل الشدرؾةمؽ السز

 .(ٖ)، فيكؾن السار  عمى حقيقتو" چ ۆئ

مسا سب  يتزن أن الدياق القرآن   ان لرو دور فر  تحديرد داللرة العمرؼ مرؽ 
رربرر أرادخرربلل الشغررر فرر  الدررياق السقررام ، حيررث  مررؽ  االعمؼ الرؤنررة باعتبارىررا طرنقا

                           
 (.ٜٚٔ/ ٕبحر العمؾم )  (ٔ)
 (.ٙ٘/ ٖ(، تفدير الدسعان  ) ٕٙٓ/ ٕ)  الدات يشغر:  (ٕ)
 (.ٜٕٔ/ ٗإرىاد العقل الدميؼ ألت  الدعؾد )  (ٖ)



 دالالت العلم في القرآن الكريم في ضوء نظرية السياق 

0743 

 ع إال تيا ف  مثل ىلا، وى  طرن  حد .العمؼ ال ،قطرق العمؼ، وأن 

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گچ  ذؼااىل: لٕنّ

 . )٘ٚ)القرص: چ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

ال السذررر يؽ بررو آليررة بحررفرر  ىررله اآل،ررة  -سرربحانو وتعررالى-هللا  نررا،خبر  
أخرى، حيؽ ،خرج هللا سبحانو وتعالى مؽ  ل أمة رسؾليا ىاىدا عمرييؼ بالرسرالة 

دلريممؼ  :أي چڱ  ڱ ڳ چلمسذر يؽ بو حيشالل -و سبحان-والببلغ، ونقؾل 
 فحيشالررل ، آنررلاكفمررؼ ،كررؽ ليررؼ حجررة وال دليررل  مررع هللا آليررة أخرررى، وحجررتمؼ بررأن

 .(ٔ)،عمسؾن صدق ما جاءت بو األنبياء، وأن الح  هلل سبحانو وتعالى

السقرؾد مرؽ العمرؼ فر  ىرلا الدرياق القرآنر ،  چ ں ں ڱ ڱ چ :انشاْد
برو  إلى تيقشيؼ مسا أنرلرىؼ مسا يمديبأن هللا ح ،  تيقشيؼ وىؾىؾ اليقيؽ القمب ، 

 ،قررؾل اإلمررام آليررة أخررري،بررو إلىررراكيؼ  ؛مررؽ العررلاب الرردائؼ -سرربحانو وتعررالى-
أي: فعمسررؾا حيشالررل أن الحجررة البالغررة هلل عمررييؼ،  ، چ ں ں ڱ ڱ چ الظبررري:

ت  ليرؼ يرؾم قريؽ ،رأ، وىرلا الي(ٕ)وأن الح  هلل، والردق خبره، فرأ،قشؾا بعرلاب دائرؼ"
فرييؼ  -سبحانو وتعالى-،خم  هللا  اآلخرةليؼ ف  الدنيا؛ ألن ف   البعث، ولؼ ،أت
 .مؽ صدق ما جاءت بو رسميؼ إلييؼ حيشيا فيتيقشؾن  إدراك الحقائ ،

جاء اإلخبار عؽ عمسيؼ ف  ىلا الدياق القرآن  برريغة الر مؽ  :(( طٛفح)) ن
وذلرػ اث مرؽ اإلخبرار بالسدرتقبل؛ له األحدالسار  دون زمؽ االستقبال، مع أن ى

 ژ ژ ڈ ڈچ  لمداللرررررة عمرررررى تحقررررر  العمرررررؼ وتيقشرررررو  سرررررا فررررر  قؾلرررررو تعرررررالى

  . (ٔ)الشحل: چڑڑ

                           
 (.ٚٔٙ/ ٕ(، بحر العمؾم )٘ٔٙ/ ٜٔيشغر: جامع البيان ) (ٔ)
 (.٘ٔٙ/ ٜٔجامع البيان )  (ٕ)
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 )) ذؼمٛة (( 
حيرث إنيرا جراءت فر   ؛سا سب  يتزن أ ر الحر ة ف  الداللة عمى السعشىم 

، وىرلا السرردر ربران  وىرؾ العمرؼ وىرؾ مرردرة عمرى الحردث  رامبل السردر لمدالل
) ونكررؾن األنبيرراء إلررىالررؾح  السرسررل  وطرنقررو  -سرربحانو وتعررالى-شررد هللا مررؽ ع

 .بالدليل الدسع  والعقم  والشغري ( وى  أقدام العمؼ  سا مر

 فيررؾ يرردل عمررى حرردث مقترررن ترر مؽ، والرر مؽ ىشررا زمررؽ ) َعِمررؼ ( أمررا الفعررل 
،  سرا سرب  وتيقشرو تحق  العمرؼ االنقظاا، وىلا ال مؽ لو داللة أخرى ف  الدياق 

ياق القرآنر  درجرة مرؽ درجرات العمرؼ وىر  اليقريؽ، ؽ الدبيالسار  يب التعبيرف  ف
الرررردليل تقدمررررو وسررررائل العمررررؼ  واليقرررريؽ اعتقرررراد، واالعتقرررراد ،ررررأت  ترررردليل وىررررلا

مرررردر العمرررؼ ومرررردر أمرررا فررر  السرررردر فيررردل عمرررى  كالرؤنا والسعايشرررة،،وطرقرررو
 .كان بالدليل العقم  أم الشغري  التذرنع سؾاء
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ادلثُٙ  :يصم ٔظٛفح احلسكاخ يف انرفسٚك تني ادلؼاَٙ انُؽٕٚح شاَٛا:
ى (
ِّ
ه
ُ
ى (، ) ػ

َّ
 :نهًؼهٕو ٔادلثُٙ نهًعٕٓل تني كم يٍ ) ػه

فرر  القرررآن المرررنؼ ىررؾ  ) َعّمررؼ (الغالرر  فرر  صرريل  :أٔال: ادلثُااٙ نهًؼهاإو
 ىلا البشاء لمسعمؾم لو داللتو، ومسا ورد مؽ ذلػ:و البشاء لمسعمؾم، 

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓچ  لٕنّ ذؼاىل:

 ەئ ەئ ائ ائى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅۋ ۋ

  )ٕٔ)يؾس :  چ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

فعررل فرر  ىررله وبشرر  ال الستعرردي إلررى ا شرريؽ، (عّمررؼمؽ) چېچ انشاااْد:
سربحانو -الزرسير العائالرد عمرى هللا ألن السقام مقرام نبرؾة؛ لرلا جراء ؛لمسعمؾم اآل،ة

بأنررو نبرر   (عميررو الدرربلم)   يؾسرر  ؛  رر  يتحقرر  جانرر  الشبررؾة فررمعمؾمررا-وتعررالى
 ىرررا ىشرررا -سررربحانو وتعرررالى-مرسرررل مرررؽ عشرررد هللا، ،قرررؾل اإلمرررام الررررازي:" وقرررال 

، والسررراد مشررو إرسررالو إلررى الخمرر  تتبميررل التمررالي   چ ائى ى ې ېچ
ن السقرام مقرام نبرؾة فرالتعميؼ ، وبسرا أ(ٔ)ودعؾة الخم  إلى ديؽ هللا سبحانو وتعالى"

مكشاه لشرؾح  إليرو  لي ، ،قؾل اإلمام القرطب :" والسعشى:ىشا عؽ طرن  الؾح  اإل 
 .(ٕ)ؤنا"نعمسو تأونمو وتفديره وتأونل الر بكبلم مشا، و 

فقال:" و للػ مكشا ليؾسر   وعبر اإلمام الدسرقشدي عؽ التعميؼ ىشا باإلليام،
، فجرراء الدررياق (ٖ)فرر  األرض...  رر  نميسررو تعبيررر الرؤنررا و يررر ذلررػ مررؽ العمررؾم"

ه ؾس  عميو الدربلم؛ لسرا اسرتعبر ا لشبؾة يتقرنرا  لمسعمؾمعل ) عّمؼ ( مبشيا القرآن  بف

                           
 (.ٖ٘ٗ/ ٛٔ( مفاتين الغي  )ٔ)
 (.ٓٙٔ/ ٜالجامع ألحكام القرآن لمقرطب  )  (ٕ)
 (.ٙٛٔ/ ٕبحر العمؾم ) (ٖ)
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ووصررفاه  (ٖٙ) يؾسرر :  چ ۇ ۇ ڭ ڭچ  ، فرر  قؾلررو تعررالى:الفتيرران 
 ېئ ېئ ېئ ۈئچ  فقررال: وصرر  يؾسرر  نفدررو بسررا ىررؾ فررؾق ذلررػ، باإلحدرران،

وإنسررا جعررل ذلررػ تخمرررا  (ٖٚ)يؾسرر : : چ جئی ی ی ی ىئ ىئ ىئ
وأن  -سربحانو وتعرالى - ونردعؾىؼ إلرى عبرادة هللا ،إلى أن ،عرض عمييؼ التؾحيرد

،قررؾل  ،(ٔ)ذلررػ التعبيررر والتأونررل مررؽ عشررد هللا الؾاحررد األحررد ال عررؽ تميررؽ أو تشجرريؼ
اإلمام اتؽ عاىؾر:" أراد تيلا الجؾاب أن ،فترض إقباليسا عميو، ومبلزمة الحرديث 

 (ٕ)،سان"فيدمج ف  ذلػ دعؾتيسا إلى اإل الرؤنامعو؛ إذ ىسا يترقبان تعبير 

ن ذلرػ العمرؼ وإعيار بأ -عميو الدبلم -فيلا التسكيؽ والتأونل تقرنر لشبؾتو  
ليس مؽ قبيل التميؽ أو التشجيؼ، تل حرل ذلرػ العمرؼ ترؾح  مرؽ عشرد هللا، وعمرؼ 

 ؛ للا تش  الفعل لمسعمؾم، وعميو فرالتعميؼ ىشرا بسعشرى الرؾح  أوحرل لو تتعميؼ هللا
 عميؼ. اإلليام؛ ألنو مؽ لدن حكيؼ 

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائچ  ٔيٍ ذنك أٚضا لٕنّ ذؼاىل:

 . (ٜٙ) ،س: چ ېئ

 سثة انُصٔل
ا ىراعر، ىرعر، وإن محسردا  نرو: إعرؽ القررآن ن لة ف   فرار مكرة، حيرث قرالؾا

 ەئ ائچ  :نافيا عشرو )   ( مرا اتيسرؾه برو وقرال -سبحانو وتعالى-فرد عمييؼ 

أىررربل  (   )ا وإنسرررا ىرررؾ قررررآن، ولرررؼ ،كرررؽ دمحم أي: لرررؼ نرسرررل إليرررو ىرررعر  چ ەئ
 .(ٖ)لمذعر

                           
 (.ٗ٘ٗ/ ٕيشغر: المذا  ) (ٔ)
 (.ٕٓٚ/ ٕٔالتحرنر والتشؾنر )  (ٕ)
 (.ٖٓ٘/ ٖ) التؽ الجؾزي (، زاد السدير ٖٓٔ/ ٖيشغر: بحر العمؾم )  (ٖ)
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البشراء لمسعمرؾم لفعرل   اسرتخدم الدرياق القرآنر چەئ ەئ ائچ  انشاْد :
 دمحم تأكيدا لمرؾن سريدناو  -سبحانو وتعالى -إعيارا لمفاعل وىؾ هللا )عّمؼ(، التعميؼ
 ۉ ۅ ۅچ  عشيؼ قؾليؼ: -سبحانو-حكى ا مرسبل مؽ عشد هللا، فقد نبي   )  (

تقرنررررا و ،  )ٜٗ)اإلسرررراء:  چ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ
ررعَ لمؾنررو مُ   چ پپ پ ٻ چ كسررا قررالؾا: مررؽ عشررد هللا ولرريس مررؽ عشررد بذررر ، امسا

عرراد إلررى معمررؾم،  چ ەئچ  اتررؽ عاىررؾر:" ورررسير ، ،قررؾل اإلمررام)ٖٓٔ)الشحررل:
ميؼ الشبر  )   (الذرعر؛ لسرا فر  ذلرػ وبشى الرد عمييؼ عمى طرن  المشا،ة تشف  تع

وأنو ليس بذرعر، وأن  -تعالى-مؽ قبل هللا مؽ إفادة أن القرآن ُمعّمؼ لمشب  )   (
 .(ٔ)الشب  ليس بذاعر"

؛ وذلررػ  ( بالدررحر والميانررةوخررص الذررعر تشفرر  التعمرريؼ مررع أنيررؼ رمررؾه )  
، والتعمريؼ فر  ىرله اآل،رة معشراه الرؾح ، (ٕ) ( ما  ران يتحردى إال برالقرآنألنو )  

والتعمرريؼ ىشررا بسعشررى مررؽ طرررق العمررؼ، ،قررؾل اإلمررام اتررؽ عاىررؾر:"  وىررؾ طرنرر 
 . (ٖ)الؾح ،أي: وما أوحيشا إليو الذعر، فقد أطم  التعميؼ عمى الؾح "

                           
 (.ٙ٘/ ٖٕالتحرنر والتشؾنر )  (ٔ)
 (.ٖٗٓ/ ٕٙيشغر: مفاتين الغي  ) (ٕ)
 (.ٚ٘/ ٖٕ( التحرنر والتشؾنر ) ٖ)
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ى(  نهًعٕٓل يف ادلثُٙشاَٛا: 
ّ
ه
ُ
 :) ػ

ررا –فعررل ال جراء فر  مؾارررع اقتزرراىا الدرياق مشيررا مررا  لمسجيررؾل )ُعّمرؼ( مبشيا
 يم :

 چ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑچ  ذؼااااااااىل:لٕناااااااّ 

 . )ٙٙ)المي :

 سثة انُصٔل
ن لرررة ىرررله اآل،رررة فررر  سرررياق قررررة نبررر  هللا مؾسرررى ) عميرررو الدررربلم ( مرررع 

ىررله القرررة أنررو لسررا نرر ل مؾسررى ) عميررو الدرربلم( وقؾمررو مرررر،  ومفررادالخزررر، 
، و مؼ نبرييؼ وألقرى  إذ أنجاىؼ مؽ عدوىؼ  ف  قؾمو وذ رىؼ تشعؼ هللا عمييؼ خظ

 :محبتو عميو إلرى  يرر ذلرػ مرؽ الخيررات والرشعؼ، فقرال لرو رجرل مرؽ تشر  إسررائيل
 -عميرو الدربلم-جراب مؾسرى فأ فيل يؾجد عمى وجو األرض مرؽ ىرؾ أعمرؼ مشرػ؟

-أراد فر سربحانو لعمؼ إليروألنو لؼ يرد ا ؛تللػ -ع  وجل-ربو  ) ال( فعاتبو :وقال
أن ،عمسرو بالتجربرة العسميرة أن فر  األرض مرؽ ىرؾ أعمرؼ مشرو ،  -سبحانو وتعالى

ترل إن لر  عبردا  ؟) ،ا مؾسى وما يردرنػ أيرؽ أررع عمسر :-ع  مؽ قائل - فقال
وفر  (ٔ)بسجسع البحر أعمؼ مشػ،( فدألو مؾسرى أن يرنرو إ،راه، فش لرة ىرله القررة

الدربلم ( مرؽ الرربلة  مؾسر  ) عميرو وعمرى نبيشرا ىله اآل،ة ،ظم  نبر  هللا سياق
 إ،اه.) الخزر ( أن يتبعو    يتعمؼ مؽ العمؼ اللي عمسو هللا  العبد الرالن

را لمسعمرؾم جاء العمرؼ فر  ىرله اآل،رة ،چ ڳ گ گ گ چ انشاْد : مبشيا
الخرتبل  العمسريؽ،  ؛ وذلرػف  السؾرع األول، ومبشياا لمسفعؾل ف  السؾرع الثران 

رق تيؽ تعميؼ هللا لمخزر، وتعميؼ الخزر لسؾس ؛ واتزن ذلػ مؽ خربلل ف يشاكف

                           
 (.ٓٛٔ/ ٙيشغر: المذ  والبيان )  (ٔ)
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عمرؼ الخزررر ؛ وذلرػ ألن والثران  لمسجيررؾل الدرياق القرآنر ، فبشرر  األول لمسعمرؾم،
عمررؼ فعمررؼ مؾسررى  أمررا ،فيررؾ مررؽ لرردن لظيرر  خبيررر ،و يبييررا عمررؼ تبررؾاطؽ األمررؾر

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳچ  بغؾاىرىررا، ولررلا قررال لررو الخزررر

، ،قؾل الذيخ أتؾ زىرة:" والعمرؼ الرلي مرؽ )ٛٙ – ٚٙ)المي :  چ ہ ہ ۀ ۀ
باإلدراك الباطؽ، وقد وازن بعض السفدرنؽ العمؼ بعؾاق  األمؾر  -تعالى–لدن هللا 

عمررؼ الخزررر عمررؼ معرفررة  :وعمررؼ العبررد الرررالن الخزررر، فقررال ،ترريؽ عمررؼ مؾسررى
بحدبيا، و ان عمؼ مؾسرى  تؾاطؽ قد أوحية إليو ال تعظ  عؾاىرىا األحكام أفعالو

جراء الدرياق القرآنر  مم ردا قرؾل  ؛ لرلا(ٔ)الشراس"عمؼ األحكام والفتيا بغاىر أقرؾال 
 ڱ ڱ ڱ ڳ چ (الشافيررةلرؽ ) و ( الثقيمرة،إنّ )عميرو الدرربلم ترر )لخزرر لسؾسرى ا

فبش  الفعل لمسجيؾل؛ ألنرو عمرؼ خفر   يبر  عمسرو هللا إ،راه، ،قرؾل اإلمرام  چ ڱ
: إنرػ لرؽ تظير  الرربر معر ، وذلرػ ألنر  أعسرل تبراطؽ عمرؼ  الظبري:" قال العالؼ

عمسشيو هللا وال عمؼ لػ إال بغاىر األمؾر، فبل تربر عمى ما ترى مؽ األفعال،  سا 
 .(ٕ)ذ ر ف  الخبر عؽ اتؽ عباس قيل: إنو  ان رجبلا ،عسل عمى الغي "

  وعمى ذلػ فالتعميؼ السبشر  لمسجيرؾل ،كرؾن ترؾح  أو إليرام؛ ألنرو عمرؼ خفر
) عميررو  لشبرر  هللا مؾسرر والتعمرريؼ السبشرر  لمسعمررؾم السدررشد مررؽ عشررد هللا تعررالى، 

لبلسرتعبلء السجرازي،  (عمى)، و، ،كؾن بسعشى التفييؼ الشاتج عؽ الستابعةالدبلم (
فر   از ف  السراحبة، و) عمى ( مدرتعسمة،قؾل اإلمام اتؽ عاىؾر:" واالتباا مج

عرل االتبراا  أنررو مدرتعسل فرؾق التعمرريؼ معشرى االىرتراط؛ ألنرو اسررتعبلء مجرازي، ج
 . (ٖ)تيشيسا" لذدة السقاربة

                           
 (.ٜ٘٘ٗ/ ٜ( زىرة التفاسير ) ٔ)
 (.ٔٚ/ ٛٔجامع البيان )  (ٕ)
 (.ٜٖٙ/ ٘ٔالتحرنر والتشؾنر )  (ٖ)
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 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄڦ ڦ ڦچ  ٔيُّ أٚضا لٕناّ ذؼااىل:

 . )ٙٔ)الشسل:  چ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ

،قؾل هللا جل  شاؤه: ورث سرميسان أبراه داود العمرؼ الرلي آتراه هللا فر  حياترو، 
مام الدرسعان  " السرراد مرؽ اإلرث ىرا وىلا اإلرث ىؾ السمػ والشبؾة والعمؼ، ،قؾل اإل

 چ ڃ ڃ ڃ چ ،  رؼ قرال(ٔ)مقرام داود فر  السمرػ والشبرؾة والعمرؼ" ىشا ىؾ قيامو

 تفزررل عميشررا عمررى مررا ور شرراه مررؽ داود بررأن فيسشررا وأليسشررا أصررؾات أي: أن هللا
 ؛و رران ذلررػ معجرر ة لررو، أعيرىررا لقؾمررو(ٕ)السعرران  الترر  فرر  نفؾسرريا أي: ،الظيررر

 .(ٖ)إخباره عؽ نبؾتو ليعمسؾا تيا صدق

حيرث جراء الدرياق القرآنر  تيرا عمرى صريغة السبشر   چ ڃ چ : )) انشاْد((
 -سربحانو وتعرالى- هللا برو مرؽّ لمسجيؾل لعغؼ العمرؼ؛ حيرث إنرو عمرؼ خفر   يبر  

، فيررؾ معجرر ة إلييررة أيررده بررو ربررو ، سررميسان ولررؼ ،عظررو ألحررد مررؽ قبمررونبيررو عمررى 
 ﮹ ﮸ ﮷﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھچ  حرريؽ قررال: اسررتجابة لدعائررو

 ، فأطمعو هللا تؾح  عمى مختم  التقراطيع الررؾتية ومرا( ٖ٘)ص:  چ ﮻ ﮺
، ،قرررؾل اإلمرررام اترررؽ  يرررره إدراكيرررا ، وال ،درررتظيع أحررردتحؾنيرررا مرررؽ دالالت خفيرررة

عمرى مرا  و سميسان عؽ طرن  الؾح  برأن أطمعرووعمؼ مشظ  الظير أوتيعاىؾر:" 
يرررا مررؽ داللررة عمرررى مررا فرر  إدراكيرررا فرر  تقرراطيع وتخرررالي  صررفير الظيررؾر ونعيق

؛ ألنررو ذو داللررة عشررده چ ڃ ڃ چ ؛ لررلا عبررر عررؽ أصررؾات الظيررر تررر(ٗ)وإرادتيررا"
سررس  صررؾتو  چ ڃ ڃ ڃ چ " :الدررسعان اإلمررام  مثررل مشظرر  اإلندرران، ،قررؾل

                           
 (.ٕٛ/ ٗ( تفدير الدسعان  ) ٔ)
 (.ٕٛ/ ٗيشغر: الجامع ألحكام القرآن )  (ٕ)
 (.ٜٕ/ ٖ( لظائ  اإلىارات لمقذيري )ٖ)
 (.ٖٕٙ/ ٜٔ( التحرنر والتشؾنر )ٗ)
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رؽ صرؾت الظيرر مرمشظقا؛ لحرؾل الفيؼ بسعشاه،  سرا ،فيرؼ معشرى  ربلم الشراس إال 
، فاسررتخدام الدررياق (ٔ)س عمررى صرريل مختمفررة"عمررى صرريغة واحرردة، وأصررؾات الشررا

القرآن  لريغة السبش  لمسجيؾل لو داللتو مرؽ حيرث إنرو عمرؼ  يبر  مدرتؾر عرؽ 
 فيؼ الشاس.

 ، ،قرررررؾل اإلمرررررام عرررررؽ طرنررررر  اإلليرررررام إلفيررررراماوالسقررررررؾد برررررالتعميؼ ىشرررررا  
،عش : أفيسشا وأليسشا  چ ڃ ڃ ڃ چ الدسرقشدي:" وقال سميسان لبش  إسرائيل

، وعبر عؽ الؾح  باإلليام مؽ براب التؾسريع فر  معشرى العبرارة ال (ٕ)مشظ  الظير"
 االختبل  فييا.

 :ادلؼىنادلمطغ ٔأشسِ يف اندالنح ػهٗ شانصًا: 
وىررله السقرراطع ليررا  تشؾعررة السقرراطع الدالررة عمررى العمررؼ فرر  القرررآن المرررنؼ،

ؼ ومقرؾد السعان  الؾاردة ف   ل مذت  مؽ مذتقات العمؼ، وتتشرا  دالالت تتد 
فشية تجدد معشى الممسرات  ا يرسؼ لؾحةانا ف  نغؼ تد،ع ،حدث ف  الشفس إ،قاعا رنّ 
، تتد  والدياق السقام  لآل،ات، األصؾاتوما تؾمئ إليو مؽ دالالت ترتدؼ خم  

ا تيرله السعران  واالسرتجابة الفعميرة لسرا تيرد  مسا يثيرر فر  الرشفس انفعراال داخميهر
 ة.إليو مؽ مقاصد ىرنفة، وأىدا  سامي

ذرتقات العمرؼ فر  القررآن عمرى الشحرؾ  الر  مفر  وقد جاء الشدريج السقظعر  
 التال 

 
َ
ى
ْ
 =) ِعْل / َم ( ) ص ح ص / ص ح ( ػِه

ا
ً
ً
ْ
 ) ِعْل / َمْؽ ( ) ص ح ص/ ص ح ص ( =ػِه

                           
 (.ٖٛ/ ٗ( تفدير الدسعان  )ٔ)
 (.٘ٚ٘/ ٕ( بحر العمؾم )ٕ)
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َ
ىِ  يٍِ

ْ
ؼِه
ْ
 (./ ص ح ص / ص ح ِم / َنْل / ِعْل / ِم ( ) ص ح / ص ح ص=)ان

 ًِِّ
ْ
 ح ص / ص ح / ص ح (. / ِم / ىرِ () ص = ) ِعلْ ػِه

ا
َ
ٓ
ُ
ً
ْ
 = ) ِعْل / ُم / َىا () ص ح ص / ص ح / ص ح ح (.ػِه

 
ْ
ى
ُ
ٓ
ُ
ً
ْ
 =) ِعْل / ُم / ُىْؼ ( ) ص ح ص / ص ح / ص ح ص ( ػِه

ًِٙ
ْ
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َ
هِى
َ
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َ
د
ْ
هًِ
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ُ
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َّ
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ُ
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 ح / ص ح ص/ ص ح(.
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َ
 ح () َ،ْع / َلْؼ /ىرُ ( ) ص ح ص / ص ح ص / ص  = ٚ

ا
َ
ٓ
ُ
ً
َ
ه
ْ
ؼ
َ
 = ) َ،ْع / َل / ُم / َىا ( ) ص ح ص / ص ح/ ص ح / ص ح ح (.ٚ
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ْ
ى
ُ
ٓ
ُ
ً
َ
ه
ْ
ؼ
َ
 =) َ،ْع / َل / ُم / ُىؼ () ص ح ص / ص ح /ص ح / ص ح ح (. ٚ

 
َ
ٌٕ
ُ
ً
َ
ه
ْ
ؼ
َ
 =) َ،ْع / َل / ُمؾ / َن () ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح (. ٚ

 
َ
ٌٕ
ُ
ً
َ
ه
ْ
ؼ
َ
ٛ
َ
ص ح ص/ ص ح/ ص ح  = ) َس/ َ،ْع / َل / ُمؾ / َن ( ) ص ح /س

 ح / ص ح (.

  
َ
انًِنِي

َ
 = ) َعا / ِل/ ِم / َن ( ) ص ح ح / ص ح/ ص ح ح / ص ح (.ػ

 
ُ
اء
َ
ً
َ
ه
ُ
 ) ص ح / ص ح / ص ح ح /ص ح (. =)ُا/ َل / َما / ُء ( ػ

 
 
هِٛى
َ
 ) َا /ِل  / ُمْؽ ( ) ص ح / ص ح ح / ص ح ص (. = ػ

العمؼ ف  القرآن الرؾت  السقظع  لغالبية مذتقات  بالتأمل ف  التحميل
المرنؼ، نرى أن السقاطع ) ص ح/ ص ح ص / ص ح ح (كانة ى  السقاطع 

تدل عمى أن  ،ايقاطع ترىاقتيا وخفتيا وتتابعسالغالبة ف  مذتقات العمؼ، وىله ال
 وتتابع وحر ة واستسرارنة ف  طمبو.العمؼ ،حتاج إلى تمظ  

فقد تمرر ىلا  ) ص ح (،ىؾ السقظع القرير كثر ىله السقاطع وقؾعا وأ 
مقاطع ف  السذت  الؾاحد  ةوصمة إلى أربع ةالسقظع ف  السذتقات تشد  متفاوت

فإنسا يدل عمى التراكؼ  عمى ى ء )َفَدَتْعَمُسؾَن (، )َفَمَيْعَمَسؽه (، وىلا إن دلّ  مثل
 السعرف  ف  العمؼ وتتابعو واستسراره.

 ل السذتقات  ، فمؾ نغرنا إلى) ص ح ص (أما السقظع الستؾس  السغم  
ىا تحتؾي عمى ىلا الشؾا مؽ السقاطع الرؾتية، وىلا يدل عمى أن العمؼ الؾجدن

 ، وسكؾنو فيو و باتو.الردر، فذبو بو، النغبلق الردر عميومؾطشو 

جد تشدبة تقل عؽ سابقيو، وىلا السقظع فؾُ ) ص ح ح( أما السقظع 
، فيؾ يرىده وارتقائو العمؼ عبلمة عمى عمؾ مكانة صاحبو بانفتاحو، يدل عمى أن

إلى رروب الزياء والشؾر، ونبعده عؽ الزبلل والجيالة، فيؾ  عمؼ  ونيد،و
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،فتن هللا بو عمى  مدتظيلأنو  سا ن  ييدي الزال إلى الظرن  الرحين، الظر 
وع نسة  س وىسة ساميةفَ ،حتاج إلى طؾل نَ  وندل عمى أنو،ذاء مؽ عباده،  مؽ

 .قؾنة

ادلماطغ انظٕذٛح يف اندالنح ػهٗ ادلؼىن  *ٔفًٛا ٚهٙ تٛاٌ ألشس ْرِ
  انسٛالٙ.

 أٔال: ادلمطغ ) ص غ ( ٔأشسِ يف اندالنح ػهٗ ادلؼىن:
السقظع القرير السفتؾح الشري  األوف  مؽ جسمة السقاطع التى  ل ىلااحت 

فإنسا يدل عمى التتابع عمى ى ء اىتسمة عمييا جسيع السذتقات، وىلا إن دّل 
  جسيع مذتقات السادة،  سا ييد  أ،زا بخفتو ج  تؾافره فوالتر ؼ السعرف  الؾا

الستسرارنة ف  التتابع ف  طم  العمؼ والر بة وا إلى الحث عمىإ،قاعة  وسرعة
)طو:  چ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺچ :مشو،  سا قال تعالى لحبيبة تحريمو، واالست ادة

َ،ا َأيَُّيا الشهاُس ِإنهَسا : »رسؾل هللا )   ( َ،ُقؾلُ  سسعة :وعؽ معاونة، قال ، )ٗٔٔ
يِؽ، َوِإنهَسا ،َ  ِو، َوَمْؽ ُيِرِد هللُا ِبِو َخْيراا ُ،َفقِّْيُو ِف  الدِّ ْخَذى اْلِعْمُؼ ِبالتهَعمُِّؼ، َواْلِفْقُو ِبالتهَفقُّ

 . (ٔ) هللَا ِمْؽ ِعَباِدِه اْلُعَمَساُء(

تل  مسا  ،بسا ،حرمووندل أ،زا عمى أن الُسِجد ف  تحريمو ال تدكؽ نفدو 
" َمْشُيؾَماِن اَل َ،ْذَبَعاِن َطاِلُبُيَسا:  :ي داد عمسا ي داد عسأ ف  طمبو،  سا قال )   (

ْنَيا "   .(ٕ)َطاِلُ  َعِمؼ ، َوَطاِلُ  الدُّ

كسا أن ىلا السقظع القرير يدل عمى التمظ  والرقة ف  طم  العمؼ، وأنه 
 ېئچ  رفاء الشفس وال ي داد إال بظيارتيا،  سا قال تعالى:العمؼ ال ،حمؾ إال ب

                           
 (ٕٗ/ ٔٔ، صحين البخاري ) ٜ(ٜٖ٘/ ٜٔ( السعجؼ المبير لمظبرن  ) ٔ)
 (.ٕٕٔ/ ٔ(، مدشد الذياب القزاع  ) ٛٗٔ/ ٔٔ( مدشد الب ار)ٕ)
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 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋچ  (، وقال تعالى:"ٕٕٛ)البقرة: چ  ی ىئ ىئىئ

 ( .ٕٛ)فاطر:  چ ى ې ې ې ېۉ

نجد أن ىلا السقظع  البا ال ،أت  إال مقرونا بالسقظع ) ص ح ص ( و ** 
ما  ةسعرفب بارتؾائووذلػ ستعمؼ، نفس ال ف  السغم  اللي ،خم  جؾا مؽ اليدوء

(؛ ألن ىلا السقظع  العبلمة ص ح حقميبل ما ،أت  مع السقظع )تجد أنو ،جيمو، و 
 ،وس  قؾمو، وىلا ال ،حرل ف   ل السذتقات وعمؾ مش لتو والداللة عمى صاحب

، اء (سَ مَ تل ،أت  ف  بعزيا بسا ،حسمو مؽ السبالغة والرفعة  سا ف  داللة )عُ 
 .م(ؼ وعبّل الِ مثل وص  ) عَ  -سبحانو وتعالى -والداللة عمى اإلحاطة ف  عمؼ هللا

تل ،ختم   ،ىلا السقظع ف  السذتقات ليس تشدبة متداونة دٔٔٔز**
 باختبل  السذت  وداللتو:

مقاطع مؽ الشؾا القرير السفتؾح ) ص ح/  ةفسثبل ) َعِمَؼ( تحتؾى عمى  بل 
) ص ح  ص ح/ ص ح ( فخمة ىله الممسة مؽ السقظع ) ص ح ص ( والسقظع

 تتابع السعرف  السؾجؾد ف  العمؼ.الح ( ، وىلا التتابع يدل عمى 

( ) ص ح / ص ح ص / ص ح /  ولؾ نغرنا أ،زا إلى الفعل )ُتَعمُِّسؾَنُيؽه
 ڻ ں ںچ  ص ح ح / ص ح / ص ح / ص ح ص ( ف  قؾلو تعالى :

 . )ٗ)السائدة:  چ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

    -ثبل ة) ص ح نجد أن الممسة قد احتؾت عمى مجسؾعة مؽ السقاطع ال
ص ح ص ( وى  مقاطع متشؾعة تدل عمى التشؾا السعرف ،  سا تدل  –ص ح ح 

 الريغة عمى التمثير ف  طم  العمؼ والسبالغة ف  طمبو.

كسا أن السقظع القرير السفتؾح ترىاقتو وسرعة حر تو يدل عمى التمظ  
زي إلى ألسن اإلمام الرا دف  التعميؼ والربر مع الستعمؼ حتى ،حرل العمؼ، وق

بعض خرائص ىلا السقظع )ص ح( نقبل عؽ اإلمام الذافع  ، فقال:" دلة اآل،ة 
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بالجؾارح إنسا ،حل إذا  انة الجؾارح معمسة ... وقال الذافع  )  أن االصظياد
رحسو هللا (: والمم  ال ،رير معمسا إال عشد أمؾر: وى  إذا أرسل استرسل، وإذا 

و، وإذا أراده لؼ ،فر مشو، فإذا فعل ذلػ مرات ُأخل ُحبس وال ،أكل، وإذا دعاه أجاب
  (ٔ)فيؾ معمؼ"

 .(2)** ٔانرؼهٛى ُْا يؼُاِ : انرأدٚة
والسقاطع الثبل ة تتشؾعيا تمدي ف  تشاس  عجي  لتجديد السعشى السقرؾد  

فيؾ ف  سياق اآل،ة بذكل رائع تد،ع، حيث تبدأ الممسة بالسقظع القرير )ص ح( 
رعة والتمي  لظم  العمؼ،  ؼ ،أت  السقظع الستؾس  وسرعتو يدل عمى الد توبخف

) ص ح ص ( بخرائرو مؽ اليدوء وما يبعثو ف  الشفس مؽ سكؾن  السغم 
ف  نفس  والظسأنيشةليدوء ، مسا يدل عمى أن العمؼ ىعؾر داخم  ،حق  اوراحة

ا ال  صاحبو؛ رتؾاء نفدو مؽ معرفة ما يرنده، ،قؾل اإلمام أتؾ حيان مجددا
لسقظع :" والسعشى: إن تعميسكؼ إ،اىؽ ليس مؽ قبل أنفدكؼ ، إنسا خرائص ىلا ا

ىؾ مؽ العمؼ اللي عمسكؼ هللا، بأن جعل لمؼ رونة وفمرا بأن قبمتؼ العمؼ،فمللػ 
 .(ٖ)الجؾارح بربر ليا إدراك ما، وىعؾر بحيث ،قبمؽ االئتسار واالن جار"

مى الرفعة  ؼ بعد ذلػ ،أت  السقظع ) ص ح ح ( بانفتاحو وسرعتو يدل ع
وتسي  الستعمؼ تيؽ أقرانو بالعمؼ وأفزميتو وعمؾ مش لتو عمييؼ، وقد أىار إلى ذلػ 
اإلمام الدسرقشدي فقال:" ... وفيو دليل عمى أن العالؼ لو مؽ الفزيمة ما ليس 
لمجاىل؛ ألن المم  إذا ُعّمؼ صار لو أفزمية عمى باق  المبلب، وأن اإلندان إذا 

،  ؼ يتتابع بعد ذلػ  (ٗ)ر الشاس"ئعمى سا ةؾن لو أفزميكان لو عمؼ أولى أن ،ك
                           

 (.ٕٜٕ/ ٔٔمفاتين الغي  )  (ٔ)
 ( ٖٔ/ ٕ(، تفدير الدسعان  ) ٚ٘ٔ/ ٕيشغر: الؾسي  لمؾاحدي )  (ٕ)
 (.ٓٛٔ/ ٗالبحر السحي  )  (ٖ)
 (.ٖٔٚ/ ٔ)  بحر العمؾم (ٗ)
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) ص ح ( مسا يدل عمى التمرار واالستسرارنة ف  طم  العمؼ، ألن  السقظع القرير
 ؼ تختؼ الداللة بالسقظع ) ص ح ص (  تل متابعة التعميؼ ال ،حدث مرة واحدة،

بعد جيد اليادئ مسا يدل عمى  بؾت العمؼ وسكؾنو ف  نفس الستعمؼ  وبإ،قاع
 كبير، مسا ،جعمو معمسا نحرنرا ومدربا تدرنبا جيدا، ،قؾل اإلمام ال مخذري:"

فييا فائدة جمية، وى : عمى  ل آخل عمسا أال ،أخله إال مسؽ أقتل  چڻچ
  (ٔ)أىمو عمسا وأنحرىؼ درا،ة وأ ؾصيؼ عمى لظائفو وحقائقو"

 تجديده،السعشى و ساىسة بجبلء ف  إ،زاح أقاعات الرؾتية ،كل ىله اإل
مذاىدة لمحدث، مسا يثير ف  نفس الستمق  االنفعال بالسعشى  ا ترسؼ صؾرةو أني

 والتأ ر بو.

: فسعشاه : فاألٔلالفرق تيؽ التعميؼ األول والثان ،  ** مسا سب  يتزن
 وىؾ طرن  حد  معشؾي. لمشو لغير العقبلء؛ وطرنقو: الذعؾر، التأدي ،

الفظشة والتردتر المرلان أوجردىسا هللا فر  : بسعشى: اإلدراك، وطرنقو:  ٔانصاَٙ
 ، وربسا ،كؾن إلياما.اإلندان

 ادلمطغ ) ص غ ص ( ٔأشسِ يف اندالنح ػهٗ ادلؼىن:**
،حتررل السرتبررة الثانيررة بعررد السقظررع ) ص ح (، مررؽ جسمررة السقرراطع السكؾنررة 
لسذتقات العمؼ ( فمؾ نغرنا إلرى ىرلا السقظرع لؾجردنا  رل السذرتقات ورد فييرا ىرلا 

ظررع إال مررا نرردر؛ وىررلا ترردوره يرردل عمررى أن العمررؼ ىررعؾر داخمرر  ال ،حتؾنررو إال السق
وسركؾنو فيرو، فيرؾ حكرؼ تربر  فر  القمر   عميروالردر، فذبو بو النغبلق الرردر 

 و بة وسكؽ .

عمى  تيد أن  أجده ف  بعض السذتقات مكررا مثل ) عمهؼ، عمؼح ( وىلا إن دلّ 

                           
 (.ٙٓٙ/ ٔ( المذا  ) ٔ)
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 تسكشو و باتو ف  الشفس.فإنسا يدل عمى السبالغة ف  العمؼ و  ى ء

فمررؾ ،  )٘)العمرر :  چ گ ک ک ک کچ  ومسررا ورد مررؽ ذلررػ قؾلررو تعررالى:*
 نغرنا إلى التقظيع الرؾت  لريغة ) عّمؼ ( لؾجدناه عمى الشحؾ التال 

ىرررا عمرررى السقظرررع الستؾسررر  ) ص ح ص / ص ح / ص ح ص (، فاحتؾاؤ  
غرة فر   برات العمرؼ فر  السفتؾح ف  تدا،ة الحدث ونيايتو يردل عمرى الرتسكؽ والسبال

-الشفس، وجاء ىلا السقظع متشا سا مع الجؾ العام لآل،ة المرنسة ، حيرث إن هللا 
قر ، مسرا   تاباراولرؼ ،كرؽ )   ( خر   برالقراءة (أمرر حبيبرو )   -سبحانو وتعرالى

أن  -سرربحانو وتعررالى-أراد هللا وجرربلا وخؾفررا، فرر  (آ ررار فرر  نفررس السرررظفى )  
 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ  :يثمج وُندكؽ ونظسالؽ قم  حبيبو فقال تعالى

 ٘ - ٔ)العمررر :  چ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
قادر عمرى أن ،عمسرػ  أصحاب السعرفة القراءة(،أي ال تخ  ،ا دمحم؛ ألن اللي عّمؼ 

 گ ک ک ک کچ  اترؽ عاىرؾر:" القراءة دون سب  معرفة، وف  ذلػ ،قؾل اإلمرام

)   (برأن عردم معرفترو المتابرة ال ،حرؾل دون  وف  ذلػ اطسالشران لرشفس الشبر  چ
فالررلي عمررؼ القررراءة ألصررحاب السعرفررة قررادر  چ گ ک ک ک کچ قراءتررو؛ ألن هللا 

 .(ٔ)عمى أن ،عمسػ القراءة دون سب  معرفة بالمتابة"

  ، وفررررر  ذلرررررػ ،قرررررؾل اإلمررررراماإلليرررررام هوالتعمررررريؼ فررررر  ىرررررله اآل،رررررة معشرررررا 
،عشرررر : عمسررررو أسررررساء  ررررل ىرررر ء، ،عشررررى :  چ گ ک ک ک کچالدررررسرقشدي:" 

 .(ٕ)أليسو"

وىررله اآل،ررة المرنسررة تؾقفشررا عمررى مررردر السعرفررة اإلندررانية، وأن مررردرىا 

                           
 (.ٔٗٗ/ ٖٓالتحرنر والتشؾنر )  (ٔ)
 (.ٜٛ٘/ ٖبحر العمؾم ) (ٕ)
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فيررؾ الررلي خمرر  اإلندرران وعمسررو بسررا أودا فيررو مررؽ  -سرربحانو وتعررالى-الخررال  
 سا تدل عمى العمرؾم  ميرا مكتدربة، ألنيرا مدربؾقة  القدرة عمى تحريل ىلا العمؼ،

 بجيررل، فمررل عمررؼ ،حرررل ىررؾ عمررؼ مررا لررؼ ،كررؽ ،عمررؼ؛ ولررلا قررال سرربحانو وتعررالى:
 ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ېچ

 (. ٛٚ)الشحل:  چ ۆئ ۆئ

ا) ػِ  ٔذرعسد خظائض ْرا ادلمطغ أٚضاا يف
ْ
 ( ه

 
 :لٕناّ ذؼااىل كًاا يفى

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑچ

 چ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 . (ٓٗالشسل: )

) ص ح ص/ ص ح  :ؼح ( تحتررؾي عمررى مقظعرريؽ مغمقرريؽ وىسرراْمررفررريغة ) عِ 
ص (، وىلا السقظع بخرائرو ،خم  جؾا مؽ اليدوء الشفد ، وىرلا اليردوء جراء 

عشدما جاءه حيث إن سميسان) عميو الدبلم ( ؛ مشاسبا لمدياق العام لآل،ة المرنسة
أتغرونش  بالسال وقرد  :األمر  زبو، وقال اوفد تمقيس وقدمؾا إليو اليد،ة أ ار ىل

مسرا أعظراكؼ مرؽ الردنيا  اأعظان  هللا مؽ الشبؾة والحكؼ والديؽ واإلسبلم والسمػ خيرا 
 ٿ ٿ ٿچ تل أنتؼ تيديتمؼ تفرحؾن؛ ولل قال فر   زر  ىرديد  ؟!والسال

 ررؼ طمرر  مررؽ جشررؾده أن  )ٖٚ )الشسررل: چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
أنررا آتيررػ بررو و رران قزرراءه إلررى  :،ررأتؾه بعرررش سررميسان فقررام مررارد مررؽ الجررؽ وقررال

أي ، فقررال الررلي عشررده عمررؼ المترراب: أرنررد أسرررا  :انترررا  الشيررار، فقررال سررميسان
 .(ٔ)سميسان" ير تيؽ يديع) اسؼ هللا األعغؼ ( فدعا بو فإذا الدرنر قد  عشده

 رران بسثابررة الرحمررة الظؾنمررة الترر   رران يمررتق  فييررا ىررلا الحررؾار الررلي ذ رررت 

                           
 (.ٕٛ٘/ ٕ( يشغر: بحر العمؾم ) ٔ)
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و أنفررراس الغزررر  مسرررا فعمترررو معرررو تمقررريس فررر  إ رائررر -عميرررو الدررربلم-سرررميسان 
ا يبعث ف  نفدو ىردوءا بعرد ىرلا الغزر ، ودليرل باليد،ة، و ان يبحث عؽ متشف دا

الررداخمى أنررو لررؼ ،ررربر عمررى أن ،أتيررو  مص مررؽ ىررلا االنفعررالأنررو يرنررد أن يررتخ
أرنرد أسررا،  :لزرحى، فقرال،ذرف   مترو ىرؾ ) عررش تمقريس ( عشرد ا مرا العفرنة

ل أسرررا، فجرراءت  مسررة فمأنررو يرنررد أن يررتخمص مررؽ ىررلا االنفعررالى الرردخمى بذررك
بسقاطعيررا  -عميررو الدرربلم-لشررا مررا يرنررد أن ،رررل إليررو سررميسان  ( مجدرردةعمررؼ)

الررررؾتية ) ص ح ص / ص ح ص ( التررر  تبعرررث فررر  الرررشفس اليررردوء والراحرررة 
وسكيشة بعد  زر ،  سرا أنيرا  اة ، فيلا العمؼ بعث ف  نفس سميسان ىدوءا الشفدي

تدل عمى تسكؽ صاحبيا مؽ معرفتيا ورسؾخيا ف  نفدو وحده، وللا جاء الدياق 
القرآنرر  بكمسررة ) عشررده( وىرر  تذرربو السمميررة، فمتسكشيررا فرر  نفدررو، أىرربو السمميررة 

 السعرفية لقائميا وىؾ مؽ عشده عمؼ المتاب.
لي  رررران عشررررد الرجررررل ىررررؾ )اسررررؼ هللا األعغررررؼ(، ،قررررؾل اإلمررررام فررررالعمؼ الرررر 

رجل  ران عشرده اسرؼ هللا األعغرؼ ، وىرؾ  چ گ ک ک ک ک ڑچ  ال مخذري:"
،را  :،ا ح  ،ا قيؾم، وقيل: ،ا إليشا وإلو  ل ى ء إليا واحدا ال إلرو إال أنرة، وقيرل

 .(ٔ)ذا الجبلل واإلكرام"

 غ غ ( : ادلمطغ ) ص
عررد السقظررع ) ص ح (، والسقظررع ) ص ح ص (فرر  ،حتررل السرتبررة الثالثررة ب

التمرار مؽ جسمة السقاطع السكؾنة لسذتقات العمؼ فر  القررآن، والبلفرة لمرلىؽ أنرو 
م، يؼ، عرربّل ِمررلررؼ ،ررأت إال فرر  الررريل الترر  تحسررل معشررى السبالغررة فرر  العمررؼ مثررل ) عَ 

فرر  جرراء وصررفا هلل تعررالى  ىررله الررريل أن مشيررا مررا مسرراء(، والسبلحررظ فرر ؼ، عُ عرالِ 
القرررآن، ومشيررا مررا جرراء وصررفا لمبذررر، فداللتررو تختمرر  برراختبل  السؾصررؾ  بررو، 

                           
 (.ٖٚٙ/ ٖ( المذا  ) ٔ)
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فرفات اللات مثل ) عالؼ ، عبلم، وعميؼ ( يدل انفتاح السقظع ) ص ح ح( عمرى 
وإحاطتو بكل ما  ان وما ،كؾن ومرا ىرؾ  رائؽ قرال  -سبحانو وتعالى-سعة عمسو 

مرررى أنرررو ، و رررل ذلرررػ عبلمرررة ع )ٗ٘)فررررمة:  چ ىت مت خت حت چ تعرررالى:
)الَعِمرريؼ والعرراِلُؼ  -عرر  وجررل-الخررال ، جرراء فرر  لدرران العرررب :" مررؽ صررفات هللا 

ُم( ... فيؾ العالؼ بسا  ان وما ،كؾن قبل  ؾنو، وبسا ،كؾن ولّسا ،كؽ بعدقبل  والَعبله
 وما ،كؾن، وال ،خفرى عميرو خافيرةأن ،كؾن، لؼ ي ل عالسا وال ي ال عالسا بسا  ان 

أحاط عمسو بجسيرع األىرياء باطشيرا  -سبحانو وتعالى-ء ف  األرض وال ف  الدسا
 . (ٔ)وعاىرىا، دقيقيا، وجميميا عمى أتؼ اإلمكان"

أمررا فرر  صررفات البذررر مثررل ) عمسرراء(، فررإن انفترراح السقظررع يرردل عمررى عمررؾ 
، فيدريرون  راألعبلم وسر  ؼمش لة السؾصؾفيؽ بو، ورفعتيؼ وفزيمتيؼ عمى  يررى

ؾنيؼ، فيرىدونيؼ إلى طرن  الح ، ونحرلرونيؼ أقؾاميؼ ييتدون تيؼ ف  سائر ىال
مررؽ طرنرر  الجيررل والزرربلل، فيررؼ دعرراة هللا فرر  أررررو، وأىرردىؼ خذررية لررو، قررال 

، وفيسا يم  عررض لربعض  )ٕٛ)فاطر:  چ ېۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋچ  تعالى:
 األمثمة الت  تغير جسال التذكيل السقظع  وإ،حاءه لمسقظع ) ص ح ح ( 

                           
 ( .ٙٔٗ/ ٕٔلدان العرب التؽ مشغؾر )  (ٔ)
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َ
 ىئ ىئ ىئېئ ېئ ېئ ۈئچ  :ذؼاىل لٕنّى (، يف انِ أٔال : طٛغح ) ػ

 .)١٧األنعام: )چ جئ ی ی یی

( وىرؾ ) ص ح ح/ ص ح / لْ  ؼُ الِ لؾنغرنا إلى التذكيل السقظع  لريغة ) َعر
ث السكؾنررة لجسيررع صرريل مذررتقات الررثبل ص ح ص (، نجررد أنيررا جسعررة السقرراطع

وجرراءت ىررله السقرراطع بذرركل متشررا ؼ مررع داللتيررا، وىررلا التشررؾا الرررؾت   ،العمررؼ
حيررث إنررو يبرردأ  ؛،حرردث فرر  الررشفس عشررد الشظرر  تيررا انفعرراال لسعشاىررا  عرروالسقظ

 ةبالسقظع الستؾس  السفخؼ الستدع السفتؾح مسا يؾح  بالتفخيؼ والسبالغة ف  الدال
وإحاطررة عمسررو سرربحانو فيررؾ عررالؼ بغيررر معمررؼ، وىررلا يثيررر فرر  مررى وحدانيررة هللا ع

مسرا  )ص ح( لقررير الستحرركالسقظرع ا و، يتبعراوتفمررا  وترأمبلا  االشفس حر ة وتردترا 
سراكؽ يرؾرث فر  القمر   والتأمل، يميو بعد ىلا مقظع ىرادئ يدل عمى تتابع التفمر

بأنو الخال ، وأنو محي  بكرل ىر ء،  سرا يردل عمرى الثبرؾت والردوام  ونقيشااطسأنية 
عالؼ مؽ األمد إلى األتد بعمؼ قرد،ؼ أزلر  محري   -سبحانو وتعالى-ف  العمؼ، فيؾ 

 ،كؾن وما ىؾ  ائؽ.بسا  ان وما 

والبدء بالسقظع السفتؾح واالنتياء بالسغم  يردل عمرى إحاطرة عمسرو سربحانو  
وتعالى ال سيسا وىؾ مزا  إلى الدر والعبلنية، ،قؾل اإلمام الدسرقشدي:" الغير  
ما  اب عؽ العباد، والذيادة: ما عمؼ العباد برو، ونقرال: الدرر والعبلنيرة، ونقرال: 

 .(ٔ)خرة"نقال: عالؼ بأمر الدنيا وبأمر اآلد  ان، و عالؼ بسا ،كؾن وبسا ق

و ل ذلرػ عبلمرة  -سبحانو وتعالى-وىلا يدل عمى اإلحاطة و سال العمؼ هلل  
 عمررى أنررو الخررال ، وأن قؾلررو حرر  وحكسررو صرردق، لررلا ختسررة اآل،ررة بقؾلررو تعررالى:

 ىئ ىئ چ:" ،قرررررؾل اإلمرررررام الررررررازي:" وقؾلرررررو تعرررررالى چ جئ ی یچ

ل م مؽ مجسؾعيسا أن ،كرؾن قؾلرو  أنو ، فبل جرميدل عمى  سال العمؼ چیی

                           
 (.ٓٙٗ/ ٔبحر العمؾم )  (ٔ)
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حقا، وأن ،كؾن حكسو صدقا، وأن ،كؾن قزا،اه مبرأة عؽ الجؾر والعبث والباطل، 
والسراد مؽ  ؾنو ) حكيسا( أن ،كؾن مريبا فر   چ جئ ی ی چ  ؼ قال :

أفعالرررو، ومرررؽ  ؾنرررو خبيررررا،  ؾنرررو عالسرررا بحقائقيرررا مرررؽ  يرررر اىرررتباه ومرررؽ  يرررر 
 ميو فالعمؼ ف  ىلا الدياق القرآن  معشاه اإلحاطة.، وع(ٔ)التباس"

 
ُ
 ۆ ۇ ۇ ڭچ هًاء( يف لٕنااّ ذؼاااىل:شاَٛااًا: طااٛغح)ػ

 ( .ٕٛ)فاطر: چى ې ې ې ېۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇۈ ۈ ۆ

ليرله الرريغة ) عمسراء( نجردىا عمرى  ةتأمل فر  السقراطع الررؾتية السكؾنرالب
مقظعرر  الشحررؾ التررال  ) ص ح/ ص ح / ص ح ح / ص ح ( فيرر  تبرردأ تتتررابع 

مررؽ الشررؾا القرررير السفتررؾح ) ص ح ( مسررا يرردل عمررى التتررابع والتررراكؼ السعرفرر  
 واستسرارنتو،

ونشتج عؽ ىلا التتابع والتراكؼ السعرف  الرفعة والفزيمة ألىل العمرؼ، وىرؾ مرا 
الداللة يؾح  تيا السقظرع السفترؾح ) ص ح ح (  ميؼ، وىله،جعميؼ سادة ف  أقؾا

–تدون تيؼ ف  صشيع الخير؛ ألنيرؼ أكثررىؼ خذرية هلل فيؼ أعبلم وس  أقرانيؼ يي
فجعررل العمررؼ عبلمررة عمررييؼ ال ىررؼ عبلمررة عمررى العمررؼ،  ررؼ جرراء بعررد ذلررػ  -تعررالى

تفراا ر ىرلا اال  عمرى أنليبررىؽ  ؛السقظع الخفي  السفترؾح )ص ح( الدررنع الحر رة
الحررادث مررؽ السقظررع ) ص ح ح ( الشرراتج بدررب  تررراكؼ السعرفرر ، التررد وأن ،عقبررو 

فر  طمبرو ال الؾقرؾ  برو عشرد  ةوالر ب ة وحر ة ف  طم  العمؼ، واالست ادةتسرارناس
، (ٗٔٔ) طرررو:  چ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺچ  :-سررربحانو وتعرررالى-حرررد معررريؽ  سرررا قرررال 

فالعالؼ ال ،رير عالسا إال بالستابعة ف  طم  العمؼ، وليس ىشاك نيا،ة لظم  العمؼ 
حيراة العمرؼ مدارسرتو، فثبرات وال وقؾ  بو عشد حد معريؽ، فرالعمؼ  سررة الستابعرة، و 

االرتفاا ،رأت  مرؽ الستابعرة واالسرت ادة والر برة السدرتسرة فر  تحرريل العمرؼ، ولرلا 

                           
 (.ٕٛ/ ٖٔ( مفاتين الغي  )ٔ)
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 قررررررر الخذرررررية عمرررررييؼ؛ ألنيرررررؼ أعرررررر  الشررررراس وأتقررررراىؼ هلل، ،قرررررؾل اإلمرررررام 
 .(ٔ)ال مخذري:" إنسا ،خذاه مؽ عرفو ح  معرفتو، وعمسو ُ شو عمسو "

لعمؼ ونقرانو، ف نرادة الخذرية بالستابعرة وت داد الخذية وتقل بحد  زنادة ا 
ف  العمؼ واستسرارنتو، ،قرؾل اإلمرام اترؽ عاىرؾر:" إن العمسراء فر  مراتر  الخذرية 

 .(ٕ)متفاوتؾن ف  الدرجات تفاوتا  بيراا، فعمى مقدار العمؼ وزنادتو تقؾى الخذية"

سا سرب  يتزرن أ رر التذركيل السقظعر  فر  إترراز السعشر  وتجدريد الردالالت م
تمفة االنتبراه وتثيرر الرلىؽ  ةتيختمفة لمعمؼ؛ لسا فيو مؽ خرائص وسسات صؾ الس
ىررله  فيرو ةتخيرل ىرله الردالالت واالنفعرال تيرا بسررا يتؾافر  والدرياق القرآنر  الرؾاردل

،  سررا تثبررة أن دراسررة السقرراطع الرررؾتية ال تقررل أىسيررة عررؽ الدراسررات الرردالالت
 الرؾتية األخرى ف  إتراز السعشى وتجديده.

                           
 (.ٔٔٙ/ ٖالمذا  )  (ٔ)
 (.ٖ٘ٓ/ ٕٕ( يشغر: التحرنر والتشؾنر )ٕ)
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 انصاَٙ ثؽسادل
  انسٛاق انظسيف ٔأشسِ يف حتدٚد دالنح انؼهى

 يف انمسآٌ انكسٚى
يراد بالسعشى الررف  " ما تدل عميرو الؾحردة الرررفية مرؽ معران  زائردة عمرى 

حاسرؼ  ، ولمدياق تشؾعيرو ) خرارج  وداخمر  ( دور(ٔ)السعشى األصم  أو السعجس 
 ة فرر  صرريغة ) أفعررل( تررأت  فرر  تحديررد السعشررى السررراد مررؽ الررريغة، فسررثبلا : اليسرر

لسعان   ثيرة مشيا الجعل، والريرورة، والسرادفة، والتعررنض ... والتزرعي  فر  
) َفعهررل ( ،فيررد السبالغررة والتمثيررر، والشدرربة إلررى الذرر ء إلررى  يررر ذلررػ مررؽ الررريل 

 .ودالالتيا الستعددة

 ما يم :إلى  السبحثتتقديؼ ىلا  -بإذن هللا تعالى-وسأقؾم 

 ألفعال.صيل ا :أٔال

 .صيل األسساء: شاَٛا

 طٛاااااغ األفااؼاالأٔال: 
 ةسشتحدث عؽ أ ر الريغة الفعمية ف  تحديد داللة )العمرؼ ( سرؾاءا  انروفيو 

 صيغاا مجردة أو م ندة.

" والتعبير عؽ فمرة ال مؽ ف  المغة العربية يتؼ تؾسيمتيؽ، إحداىسا: صررفية، 
زمرؽ الفعرل أو عردم  عمرى انقزراءتخرريص عبلمرات خاصرة لمداللرة  تيرا: والسراد

نقزائو، واألخرى نحؾنة، والسراد تيا: التعبيرر عرؽ عبلقرة الستحردث برال مؽ، وقرد ا
المغة ف  المذ  عؽ الشاحية الثانيرة تؾسرائل نحؾنرة تدرتفاد مرؽ تر ير   استعانة

                           
 .ٕ٘ٗمقدمة ف  فقو المغة العربية د/ البر اوي صر  (ٔ)
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الررررفية، أمررا  ، وسشقترررر ىشرا عمررى الشاحيررة(ٔ)الجسمرة واألدوات السدررتخدمة فيررو"
 ف  السبحث التال .-ممؼ عشيا إن ىاء هللا تعالىتشانية فالشاحية الث

"وقررد خررررة المغررة العربيررة لمرر مؽ الررررف  وحرردتيؽ صرررفيتيؽ ىسررا: وحرردة 
عو، ووحدة السزرارا التر  تردل عمرى السار  الت  تدل عمى انتياء الحدث وانقظا

ر نقزاء الفعل، إما ألنو ال ي ال ،حدث أو سيحدث ف  السدتقبل، أما صريغة األمرا
حيرررث الداللرررة عمرررى الررر مؽ ، وليرررا معررران نحؾنرررة  فإنيرررا فررررا مرررؽ السزرررارا مرررؽ

؛ للا سأفرد الحديث عشيا ف  السبحرث (ٕ)" ف  معان  المبلم اوسأتحدث عؽ داللتي
 الثالث إن ىاء هللا، ىلا بالشدبة لمريل السجردة.

 كسا سرأتحدث عرؽ أ رر ال وائرد عمرى الرريل الفعميرة السجرردة، ىرل  ران ليرله
 ؟لغير معش  تأنيا جاء ( أوأ ر ف  تحديد داللة ) العمؼ ة  ال ائدالحرو 

والحقيقة أن ىله ال وائد ال تد أن تأت  لسعشى؛ ألن ال نادة ف  السبشرى ال ترد  
 .أن تقاتميا زنادة ف  السعشى

بالشغر ف  الدياقات الفعمية نجد أن الفعرل ) َعِمرؼ( فر  أ مبيرا جراء مزرافا و 
لمبذرر  الربعض اآلخرر جراء مزرافا كسا أنو ف -و وتعالىسبحان-لفظ الجبللة  إلى
 ىقيؽ: لا فالحديث عؽ العمؼ ىشا سيكؾن ذا؛ ل

الحرديث عرؽ  : العمؼ اإلندان ، وقبل الذروا ف  األول: العمؼ اإللي ، والثان
أ ر الريل الفعمية ف  تحديد داللة )َعِمؼ( مرؽ خربلل الدرياق القرآنر  ىشراك بعرض 

 ؾحث مؽ اإلجابة عمييرا؛ حيرث إنشرا نتحردث عرؽ )العمرؼ( وىراألسالمة الت  ال تد لمب
 ڦ ڦچ  و رم البذر ووصفيؼ تيا، قرال تعرالى:-تعالى-هللا  صفة مؽ صفات

 چ ڇ چ چ چ چڃچ ، وقررررال تعررررالى )ٖٔ)البقرررررة:  چڄ ڄ

                           
  .ٕٙٔيشغر:داللة الدياق صر  (ٔ)
 يشغر: الدات  نفدو. (ٕ)
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 .)٘العم :) چ گ ک ک ک کچ  ، وقال )ٕٖ)األعرا : 

 ؽ حيرث االنقظراا،خزرع لؤلزمشرة مر-سبحانو وتعالى -والدمال: ىل عمؼ هللا
 ال؟ . جدد واالستسرار مثل عمؼ البذر، أووالت

وإذا  ان ال ،خزع لؤلزمشة، فمساذا جاء عمى الريل الفعميرة، ولرؼ ،رأت فقر   
عمى الريل االسسية التى تدل عمى الثبات والردوام؟ أو لسراذا آ رر الدرياق القرآنر  

 ؟!!سسيةل الفعمية عمى  يرىا مؽ الريل االف  ىله اآل،ات الري

بعرؾن هللا تعرالى  -وال تد لمبحث أن ،كذ  المثام عؽ ىله األسالمة، وسشبدأ  
 بالحديث عؽ الريل. -

 طٛغ ادلاضٙ:  -1
ترردل عمررى  اسررتخدام لفررظ العمررؼ بررريغة الساررر  الترر  آ ررر الدررياق السقررام 

 : الحال ف  بعض اآل،ات القرآنية، ومؽ ذلػ االنقظاا ف  سياق

 انؼهى اإلذلٙ:  - أ
  (ٚٛٔ)البقرة:  چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺچ  :لٕنّ ذؼاىل

 سثة َصٔذلا:
ذ ر الحسيدان  أن ىله اآل،ة ن لة ف  السدمسيؽ، وذلػ أنيؼ  انؾا ف  ىير  

رمزان إذا صمؾا العذاء حُرم عمييؼ الشداء والظعام إلى مثميا ف  القاتمرة،  رؼ إن 
ناسررررا مررررؽ السدررررمسيؽ أصرررراتؾا مررررؽ الظعررررام والشدرررراء فرررر  ىررررير رمزرررران بعررررد 

فررأن ل هللا ىررله  عسررر تررؽ الخظرراب، فذرركؾا ذلررػ لرسررؾل هللا )  ( العذرراء،مشيؼ
 . (ٔ)اآل،ة"

                           
 (.ٓ٘/ ٔيشغر: أسباب الش ول )  (ٔ)
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 ٺ ٺچ  لررؾ تأممشررا الدررياق السقررال  ليررله اآل،ررة وىررؾ چ ٺ ٺچ  :انشاااْد

نجررد أن ) العمررؼ (فرر  ىررلا الدررياق القرآنرر  جرراء  چ ٿ ٿ ٿ ٿ
ص تمفرظ الجبللرة، بال مؽ السار  الدال عمى االنقظاا ال سيسا وىؾ مخرر امقترنا 

 وىلا التخريص يدل عمى أن السقرؾد بالعمؼ ىشا العمؼ اإللي ، ومتعم  ىلا العمؼ
بالجسمررة االسررسية الدالررو عمررى الثبررات العمررؼ وأكررد الدررياق القرآنرر   ،) تختررانؾن (

( الثقيمررة ، و ررلا رررسير الفرررل )كررؼ ( السقت ، وفعررل زررى التؾ يرردوالرردوام ، و) إنه
 مؽ الحرال الردال عمرى التجردد واالسرتسرار السم رد بأنفدركؼ ، ختانؾن (السقترن ترت)

واسرتسرارنتو مرؽ بعزريؼ فر  السارر  قبرل  وىلا يدل عمرى تحقير  وقرؾا االختيران
اإلخبار بحدو و، تدليل اسرتخدام الدرياق القرآنر  )  ران (، ،قرؾل اإلمرام األلؾسر " 

 :يغة فيكؾن السعشرىواالختيان: تحرك ىيؾة اإلندان لتحري الخيانة أو الخيانة البم
را  ا تتعرنزريا لمعقراب، وتشقريص حغيرا مرؽ الثرؾاب، تام ر) تشقرؾن أنفدركؼ تشقيرا

ونمول إلى معشى تغمسؾنيا تللػ، والسراد االستسرار عميو فيسا مزرى قبرل إخبرارىؼ 
 .(ٔ)عشو صيغتا السار  والسزارا وىؾ متعم  العمؼ:" يشبئبالحال  سا 

ل اإلمررام الرررازي:" وىررلا يرردل عمررى تحرررنؼ وىررلا يرردل عمررى تحرررنؼ سررات ، ،قررؾ 
خبلفا لسؽ زعؼ أن الخيانة لؼ تحردث مرشيؼ،  (ٕ)سات  وعمى وقؾا ذلػ مؽ بعزيؼ"

وأنررو عمررى تقرردير محررلو  تقررديره، ) لررؾ دامررة تمررػ الحرمررة (، ورررعفو أتررؾ حيرران 
نررة مررشيؼ لداللررة )كرران( عمررى ذلررػ...، اي" وعرراىر المرربلم يرردل عمررى وقررؾا الخفقررال:

مرػ عشرى: ) تخترانؾن أنفدركؼ لرؾ دامرة تعمى تقدير:" ولؼ ،قع بعد" والس وقيل: ذلػ
رذ  لؾجؾد )كان (؛ وألنو إرسار ال يدل عميو دليل، ولسشافراة  الحرمة، وىلا فيو

؛ ألنررو لررؾلؼ ،كررؽ ذلررػ (ٖ) )ٚٛٔ)البقرررة:  چ ٹ ٹ ٹ ٹچ  :قؾلررو تعررالى
                           

 (ٔٙٗ/ ٔ( روح السعان  ) ٔ)
 (.ٕٛٙ/ ٘مفاتين الغي  ) (ٕ)
 (.ٕٕٔ/ ٕالبحر السحي  )  (ٖ)
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فتراب  چ ٹ ٹچ  :محرما عمييؼ، وأنيؼ أقدمؾا عمى السعرية لسرا صرن قؾلرو
 ڤچ  عمييؼ، ولؾ  ان الحل  اتتاا ف  السار   سا ىؾ اآلن لؼ ،كرؽ لقؾلرو تعرالى

، (ٔ)ذ رر فر  سرب  الشر ول  رل ىرلا يردل عمرى تحررنؼ سرات  افائدة، ولسر چ ڤ
دليل عمى أن القرآن ن ل تيرلا الحكرؼ  چ ٺ ٺچ  ،قؾل اإلمام اتؽ عاىؾر:" فقؾلو

الرخرررة ليررؼ فرر  ) االختيرران (  ميررؼ، لررلا رررسؽ )عمررؼ هللا( بفع(ٕ)ل نررادة البيرران"
َىَلا َأْمررح وارد عقر  چ ڤ ڤچ  مشيؼ، ،قؾل الرازي:" ةخلالسباىرة وعدم السما

 .(ٖ)الخظر، واألمر الؾارد عقي  الخظر َلْيَس ِإاله ِلئْلَِباَحِة"

العمررؼ اإلليرر  األزلرر  السشرر ه عررؽ ال مرران، ،قررؾل بررو فعمررؼ هللا ىشررا السقرررؾد 
الى مشرر ه عررؽ ال مرران، وندرربتو إلررى جسيررع األزمشررة واحرردة، عمررؼ هللا تعرر المفررؾي:"

 امترداد  -سبحانو وتعرالى - فيكؾن جسيع األزمشة مؽ األزل إلى األتد بالشدبة هلل
واحررد مترررل فرراهلل ال تخفررى عميررو خافيررة، فسيسررا حررد ة السخمؾقررات لررؼ ،حرردث لررو 

مؼ بررأن تعررالى عمررؼ آخررر تيررا تررل حرررمة مكذررؾفة لررو بررالعمؼ األزلرر  القررد،ؼ، فررالع
وإنسررا  ،سرريكؾن ىررؾ نفررس العمررؼ بكؾنررو فرر  وقررة المررؾن مررؽ  يررر تجرردد وال  ثرررة

؛ للا فدر اإلمام البقاع  العمؼ اإللي  ف  (ٗ)الستجدد ىؾ نفس التعم  والسعم  بو"
أي السحري  عمسرو ورحسترو، ولرو اإلحاطرة  چ ٺ ٺچ  ىله اآل،ة باإلحاطة، فقرال:"

 باعتبار التعم  ال باعتبار العمؼ .فر  ىشا ، أما التعبير بال مؽ السا(٘)الماممة"

                           
 (.ٖ٘ٓ/ ٖيشغر: المباب ف  عمؾم المتاب ) (ٔ)
 (.ٔٛٔ/ ٕالتحرنر والتشؾنر )  (ٕ)
 (.ٕٔٚ/ ٘يشغر: مفاتين الغي ) (ٖ)
 .ٗٔٙالمميات صر  (ٗ)
 (.ٜٚ/ ٖنغؼ الدرر )  (٘)
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 ڇ ڇ ڇ چ چ چچ  :ٔممااا ٔزد يااٍ ذنااك لٕنااّ ذؼاااىل

 (٥٧٢البقرة: )چ  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 سثة َصٔذلا:  
ذ ررر السفدرررون أن ىررله اآل،ررة متعمقررة بأحكررام الستررؾفى عشيررا زوجيررا، حيررث 

جيررا فرر  عشيررا زو  طرر  أن يتعرررض لخظبررة السرررأة الستررؾفىأبرراح هللا لمرجررل أو الخا
ا بالخظبرررة أو عقرررد الررر واج، وذلرررػ  رررأن ،قرررؾل ليا:إنرررػ  رررا ال ترررررنحا عررردتيا تمؾنحا

ال  :لتعجبيششرر  وإنررػ لرر  مؾافقررة، فررأرجؾ أن ،كررؾن تيششررا زواج، أو أن ،قررؾل ليررا
 .(ٔ) تدبيقيش  بالشماح، أو أخظبػ حتى إذا حممة أت وجػ،

اإلذن مررؽ العمسرراء مررؽ ذ ررر أن العمررؼ ىشررا  شا،ررة عررؽ  چ چ چچ : انشاااْد
الستزسؽ لئلباحة ف  التعرنض بالخظبة دون السماخدة عمييرا، حيرث إن السماخرلة 

عميررو دّل عمررى اإلذن بالفعررل،  ت العمررؼ، ومررؽ عمررؼ الذرر ء ولررؼ ،جررازمررؽ مدررتم ما
اتؽ عاىؾر: " ولسا  ان العمؼ ف  مثل ىلا السؾرع  شا،ة عؽ اإلذن،  ،قؾل اإلمام

وقرد  اخرله؛ ألنػ لرؾ  شرة تم اخلكإن  ال أؤ سة أنػ تفعل  لا ( ترند كسا تقؾل : عم
 .(ٕ)عمسة فعمو آلخلتو"

 اإلمررام ومررؽ السفدرررنؽ مررؽ جعمررو بسعشررى الخررؾ ، والسعشى:خررافؾا هللا، ،قررؾل
، وىررررلا (ٖ)أي: خررررافؾا هللا فرررر  العررررده" چ ڇ چ چ چچالدررررسرقشدي:" 

 الخؾ  فيو طر  مؽ التؾبيخ، وذلػ لعدم تثبتيؼ لسا بعد العدة؛ وللا جراء بالدريؽ
 چ چ چچ الت  تدل عمى تقارب االستقبال مؽ الحال، ،قؾل اإلمام أتؾ حيان:" 

                           
 (.ٜٖٕ/ ٔ(، تفدير الدسعان  ) ٗ٘ٔ/ ٔ(، بحر العمؾم )ٜ٘/ ٘البيان ) يشغر:جامع(ٔ)
 (.ٖ٘ٗ/ٕالتحرنر والتشؾنر )  (ٕ)
 (.٘٘ٔ/ ٔبحر العمؾم )  (ٖ)
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ىررلا عررلر فرر  التعرررنض؛ ألن السيررل متررى حرررل فرر  القمرر  عدررر  چ ڇ
 دفعررو، فأسررق  هللا تعررالى الحرررج فرر  ذلررػ، وفيررو طررر  مررؽ التررؾبيخ  قؾلررو تعررالى

؛ ولررلا جرراء بالدرريؽ  )ٚٛٔ)البقرررة:  چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺچ
تقرارب الر مؽ السدررتقبل ال تراخيرو؛ ألنيرؽ يررل رن عشردما انفرررمة التر  تردل عمررى 

، فأبراح (ٔ)يؽ"ححباليؽ عؽ أزواجيؽ بالسؾت، وتترؾق إلرييؽ األنفرس ونتسشرى نمرا
هللا ليؼ التعرنض دون السؾاعدة سراا، وذ روا ف  معشرى الدرر أقرؾال أصرحيا: أخرل 

 .(ٕ)وقيل : الؾطء ،اال ن :ميثاق الشماح مسا نيى الذرا عشو،وقيل

 )ذؼمٛة(
ف  ىله اآل،ة السزا  إلى لفظ الجبللة جاء مما سثك ٚرضػ أٌ ) انؼهى( 

، وإن  ران فيرو طرر  مرؽ الترؾبيخ؛ لعردم اإلذن الستزسؽ لسعشى اإلباحرة عؽ كشا،ة
لسرا عمرؼ أنيرؼ ال  -سربحانو وتعرالى-تثبة الخاطر  إلرى مرا بعرد العردة؛ حيرث إنرو 
ليرؼ التعررنض بالخظبرة دون الترررنن ،دتظيعؾن الفماك عؽ الر بة فرييؽ، أبراح 
 ا أكرده الدرياق السقرام  فر  قررة أتر تيا أو عقد الشمراح أو قرؾل الدرر، وىرلا مر

 جعفرالباقر.

نجررد أن  چ ڇ چ چ چچ  وإذا تأممشررا الدررياق السقررال  فرر  جسمررة
العمؼ ىشا قيد بال مؽ السار  الدال عمى االنقظاا، ال سيسا وىؾ مزرا  إلرى لفرظ 

ستل رونيؽ(   ىله اآل،ة عمى الفعل السزارا )لعمؼ أو سم  فالجبللة، وخرص ا
سرربحانو -الستزررسؽ االسررتقبال تؾاسررظة الدرريؽ، وعرراىر ىررلا يررؾىؼ تجرردد عمررؼ هللا 

لرر  قررد،ؼ ،عمررؼ  ررل ىرر ء بعمررؼ واحررد، ولمررؽ ىررلا ال ،جررؾز، فعمررؼ هللا أز  -وتعررالى
جردد نقرص ال مان حادث وهللا خال ، وال ،خزع خال  لسخمؾق حادث، تيد أن التو 

                           
 (.ٕٔ٘/ ٕالبحر السحي  )  (ٔ)
 (ٜٖٕ/ ٔيشغر: تفدير الدسعان  )  (ٕ)
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وىلا جائ  ف  ح  البذر لمرؽ ال ،جرؾز ىرلا فر  حر  هللا، ولمرؽ عبرر عرؽ ) عمرؼ 
ووقؾعررو مرررشيؼ  ور ىررلا الفعرررلهللا( بررريغة السارررر  باعتبررار الستعمررر  وىررؾ صرررد

" :، لمؽ قبل وقؾعو عمسو هللا بعمسو القد،ؼ األزل  ، ،قؾل اإلمام أتؾ حيرانمذاىدة
ؾ سرات  بعمرؼ األىرياء قبرل اإل،جراد، فعمسو ليس ناىرالا عرؽ وجرؾد األىرياء، ترل ىر

وبعررد اإل،جرراد، وبعررد العرردم، بخرربل  عمررؼ السخمررؾق، فإنررو ال ،عمررؼ الذرر ء إال بعررد 
باعتبرار الستعمر   حرةإلذن واإلبااچ ٺ ٺچ ؛ و ررسؽ  (ٔ)إ،جاده، فعمسو ُمحدث" 

وأن ىلا الستعمر   بو، وىؾ الفعل ) ستل رونيؽ( السفيد التجدد واالستسرار،ال سيسا
لرة عمرى سرسية الدانغراا لتدم  العمرؼ عمرى الجسمرة اال واستسرارنتو، ؾ د حدو وبو م

تر) إّن ( الثقيمة ورسير الفرل )  رؼ ( ولرلا أبراح ليرؼ  الثبات والدوام، وى  مم دة
رأفررة هللا  عمررى التعرررنض بالخظبررة دون التررررنن بالعقررد وقررؾل الدررر، وىررلا يرردل

ا،رررة ليرررؼ؛ حيرررث دفرررع عرررشيؼ مرررا ال سررربحانو ورحسترررو بخمقرررو و سرررال العشا،رررة والرع
 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱچ  :،دتظيعؾن دفعو رخرة ليؼ  سا قرال تعرالى

ولمررؽ ىررله الرخرررة مذررروطة بذررروط  سررا فرر  عرراىر ، (ٙٙ)األنفررال:  چ ڻ
 ڳ ڳ گ گ گ گچ  :بالتيديد والؾعيد فقال تعرالى -سبحانو  -اآل،ة؛ وختؼ 

أي خافؾا هللا  تحليرا لسؽ يشقض ىله الذروط، (،ٖٕ٘)البقرة:  چڱڳ ڳ
 .(ٕ)ف  العدة واحلروا مؽ عقد الشماح أو مؾاعدتيؽ سرا

 ھچ  وىله اآل،ة تخبر عؽ تعم  عمرؼ هللا تعرالى بالسدرتقبل  سرا قرال تعرال: 

 ) ٖ – ٔ)الروم:  چ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ
فشجد أن الدياق تشؾعيو  ان لو دور  بير ف  تحديد داللة العمؼ وما ،راحبو مرؽ 

 قرائؽ.

                           
 (.ٓ٘ٚ/ ٕالبحر السحي  )  (ٔ)
 (ٚٔٔ/ ٘يشغر: جامع البيان ) (ٕ)
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 (.ٙٙ)األنفال: چ  ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱچ  لٕنّ ذؼاىل:* 

 سثة انُصٔل:
فررض »أنرو قرال: اآل،رة ذ ر الدسرقشدي عؽ اتؽ عباس ف  سب  ن ول ىرله 

عمررى السدررمسيؽ أن ال ،فررر رجررل مررؽ عذرررة، وال عذرررة مررؽ مائررة يررؾم ترردر، فجيررد 
ففررض عمرييؼ أن  چ ں ں ڱ ڱچ  الشاس وىّ  عمييؼ، فش لرة ىرله اآل،رة

رجل مؽ رجميؽ، وال قؾم مؽ مثميؼ، فشقص مؽ الشررة بقدر مرا نقرص مرؽ  ال ،فر
مؽ فرّر مرؽ رجمريؽ فقرد فرّر، ومرؽ فرّر »العدد. وروى عظاء، عؽ اتؽ عباس قال: 

 .(ٔ)«مؽ  بل ة لؼ ،فر

، حيث وقع العمؼ ف  ىله اآل،ة عمى  چ ڻ ڻ ڻ ڻچ  )) انشاْد((
ي  عمييؼ ما حرل إال بعرد وعاىر الدياق يؾىؼ بأن التخف ،صيغة ال مؽ السارى

، عمؼ هللا وتجددهأن عمؼ هللا بزعفيؼ، وقبل ذلػ لؼ ،كؽ ،عمسو، وىلا يؾىؼ حدوث 
 ڻ ڻچ  عاىؾر ليله القزية، فقال:" وجعل السفدرون مؾقع وقد عرض اتؽ

 -تعرررالى -مؾقرررع العظررر ، فشذرررأ إىررركال أنرررو يرررؾىؼ حررردوث عمرررؼ هللاچ  ڻ ڻ
 .(ٕ)بعمسيؼ ف  ىلا الؾقة"

إلمرام الررازي عرؽ الستممسيريؽ إجراتتيؼ عرؽ ىرلة برأن الحزرؾر ىشرا وقرد نقرل ا
ىرررلا چ  ڻ ڻ ڻ ڻچ  "بحررررؾل وقرررؾا العمرررؼ،ال باعتبرررار حررررؾلو، فقرررال:

،قتز  أن عمؼ هللا بزعفيؼ ما حرل إال ف  ىلا الؾقرة، والستممسرؾن أجراتؾا عرؽ 
أنو  معشى اآل،ة: أنو تعالى قبل حدوث الذ ء ال ،عمسو حاصبل واقعا، تل ،عمؼ مشو

 ڻ ڻ ڻچ سيحدث، أما عشد حدو و ووقؾعو فإنو ،عمسو حاد ا واقعا، فقؾلو 

                           
 (.ٖٔ/ ٕ( بحر العمؾم )ٔ)
 (ٓٚ/ ٓٔالتحرنر والتشؾنر )  (ٕ)
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 قبررل ذلررػ فقررد  ررانأمررا اآلن حرررل العمررؼ تؾقؾعررو وحرررؾلو، و  ومعشرراه: أنررچ  ڻ
 .(ٔ)"الحاصل ىؾ العمؼ بأنو سيقع أو سيحدث

را،  ةزمشفعمؼ هللا أزل  قد،ؼ واأل    ميا عشده سؾاء فميس السرراد برو عمسرو مظمقا
 -أترؾ الدرعؾد:" والسرراد بعمسرو اإلمرام السراد بو مؽ حيث تحق  العمؼ ، ،قرؾلوإنسا 
بزعفيؼ عمسو بو مرؽ حيرث ىرؾ متحقر  بالفعرل ال عمسرو مظمقرا،  ير  ال  -تعالى

 .(ٕ)وىؾ  اتة ف  األزل"

باعتبار متعمر  العمرؼ ال باعتبرار  چ ڱچ د عمؼ هللا تر يوىلا يدل عمى أن تقي
فغرراىر، أمررا تقييررد عمررؼ هللا  چ ڱچ ييررد التخفيرر  تررر العمررؼ، ،قررؾل األلؾسرر :" وتق

را قبرل الؾقرؾا وحرال الؾقرؾا وبعرد  تعالى برو فباعتبرار تعمقرو، وقرد قرالؾ: إن لرو تعمقا
 .(ٖ)الؾقؾا"

 مما سثك ٚرضػ:
أن عمؼ هللا واحد ال يتجردد فيرؾ عمرؼ أزلر  قرد،ؼ ، أمرا التعبيرر عشرو بسرا ،فيرد 

 ال باعتبررار العمررؼ، حيررث إن معشررى اآل،ررة:الحرردوث والتجرردد فيررلا باعتبررار الستعمرر  
را " حرل العمؼ تؾقؾا ما عمؼ أن سيكؾن، فقبل وقرؾا مرا عمرؼ أن سريكؾن  ران عمسا

ررا تؾجررؾده مررؽ  يررر تجرردد  بسعرردوم لررؼ ،قررع، ولمشررو سرريكؾن وبعررد وجررؾده  رران عمسا
، فاهلل ،عمؼ السار  والحارر والسدتقبل دفعة واحدة، فمأنسا جسيع ال مران (ٗ)عمؼ"

ا ا حقيقي رة واحدة إذا أجي  لشا ىلا التعبير؛ وذلػ ألن ال مان ال يؾجد وجؾدا ف  لحغ
إال بالشدبة إلى األىياء الحاد ة، أما بالشدبة إلى هللا فبل مجرال لمحرديث عرؽ فمررة 

                           
 (,ٚٓ٘/ ٘ٔ( مفاتين الغي  )ٔ)
 (.ٖ٘/ ٗميؼ ) ( إرىاد العقل الدٕ)
 (.ٕٕٛ/ ٘( روح السعان  ) ٖ)
 ٛٙٔقزية العمؼ اإللي  صرر  (ٗ)
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 (ٔ)ال مؽ"

 انؼهى اإلَساَٙ:-ب
 ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ  لال ذؼاىل: "

 .) ٓٙالبقرة: )چ  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ

 ُصٔل: سثة ان
؛ حيررث إن هللا تعررالى لسررا ون أن ىررلا االستدررقاء  رران فرر  التيرروالسفدررر  ذ ررر

عّمررل عمررييؼ الغسررام وأنرر ل عمررييؼ السررؽ والدررمؾى، وجعررل  يرراتيؼ بحيررث ال تبمررى، 
 .(ٕ)اىؼ هللا الساء مؽ الحجر، فش لة ىله اآل،ةظاىتمؾا إلى نبييؼ الغسأ فأع

كرران  : إن ىررلا الحجررر لاألٔقررؾليؽ، واختمفررؾا فرر  صررفة ىررلا الحجررر عمررى 
وقيررل: حجررر أىبظررو آدم مررؽ الجشررة فتؾار ررؾه، وقيررل: ىررؾ  معمؾمررا ومعيررؾَدا ليررؼ،

" ارفع :الحجر اللي ورع عميو  ؾبو فا تدل، فقال لو جبرنل، ،قؾل لػ هللا تعالى
ىلا الحجر فإن ل  فيو قدرة ول  فيو معج ة ، و ير ذلػ مؽ األقؾال، وعميو فالبلم 

 ف  الحجر لمعيد.

أن تمؾن البلم ف  ) الحجرر( لمجرشس، وعميرو ،كرؾن السعشرى  :انمٕل انصاَٙ
اررب الذ ء اللي ،قال لو الحجردون تحديد حجر بعيشو، ورجن ىلا القؾل حيث 

 .(ٖ)إنو أعير ف  الحجة وأتيؽ ف  القدرة

لشبيررو مؾسررى أن اررررب بعررراك الحجررر  -سرربحانو وتعررالى –وقررد أوحررى هللا 

                           
 ٕٓ٘صرر قزية العمؼ اإللي   (ٔ)
 (.ٕٛ٘/ ٖ(، مفاتين الغي  ) ٕٓٔ/ ٕيشغر: جامع البيان)  (ٕ)
(، ٖٚٙ/ ٔ(، البحرررر السحررري  )ٕٛ٘/ ٖ(، مفررراتين الغيررر ) ٗٗٔ/ ٔيشغر:المذرررا  )  (ٖ)

 .(ٕٔٗ/ ٔالجامع ألحكام القرآن المرنؼ )
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، (ٔ)عيشا لمل سب  مشيؼ عيؽ معمؾم مدتفيض ماوىرا ليرؼفتشفجر مشو ا شتا عذرة 
لررؾ فقررد مؾسررى عررراه متشررا عظذررا، فررأوحى هللا إليررو ال تقرررا  :وروي أنيررؼ قررالؾا

 .(ٕ)الحجارة و مسيا تظعسػ

ذ رر السفدررون أن السرراد  چ ک ڑ ڑ ژ ژ چ :انشاْد يف اٜٚاح
سررب  مررشيؼ  بررالعمؼ اإلندرران  فرر  ىررله اآل،ررة )السعرفررة (، والسعشررى: قررد عررر   ررل

، ،قررؾل (ٖ)مذررربيؼ) عرريؽ مائررو ( بحيررث ال يتعررداىا إلررى مذرررب  يررره مررؽ األسررباط
أي: قررد عررر   ررل سررب  مذررربيؼ، ، چ ک ڑ ڑ ژ ژ چالدررسرقشدي:" 

، وىلا التفرريل (ٗ)أي: مؾردىؼ ومؾرع ىربيؼ مؽ العيؾن ال ،خالظيؼ فييا  يره"
اط تشرازا وخربل ، سربة مؽ االنقدام حتى ال ،حردث تريؽ األص ىؾ الحكسيوالتخر

ال ،ذرب إال مؽ جدول معريؽ؛ أألنو أمر  ل إندان  ؛،قؾل الرازي:" إنسا عمسؾا ذلػ
 .(٘)كيبل ،ختمفؾا عشد الحاجة إلى الساء"

و) َعِمررؼ( فرر  ىررله اآل،ررة ُعرردي إلررى مفعررؾل واحررد؛ لتزررسشو معشررى ) عررر (، 
ليا ااسرتعس،قؾل اإلمام أتؾ حيان:" وعمؼ ىشا متعد،ة لؾاحرد أجرنرة مجررى عرر ، و 

 .(ٙ)كللػ  ثير ف  القرآن وف  المدان"

والعمساء أطمقؾا عمى العمؼ اإلندان  ىشا السعرفة دون أن ،حددوا درجتيرا، وال 
 طرنقيا.

                           
 (.ٕٓٔ/ ٕيشغر: جامع البيان)  (ٔ)
 (.ٕٛ٘/ ٖ( مفاتين الغي  ) ٕ)
(، مفرراتين ٗٗٔ/ ٔ(، المذررا  ) ٚ٘/ ٔ(، بحررر العمررؾم )ٕٓٔ/ ٕ(يشغررر: جررامع البيرران ) ٖ)

 (ٕٔٗ/ ٔ(، الجامع ألحكام القرآن )ٖٚٙ/ ٔ(، البحر السحي  )ٕٛ٘/ ٖالغي ) 
 (.ٚ٘/ ٔبحر العمؾم )  (ٗ)
 (.ٕٛ٘/ ٖمفاتين الغي  ) (٘)
 (.ٕٕٚ/ ٔ(، ونشغر: روح السعان  )ٖٓٚ/ ٔالبحر السحي  )  (ٙ)
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وبالتأمررل فرر  الدررياق اآل،ررة المرنسررة نجررد أن السعرفررة ىشررا ،قيشررة؛ ألنيررا عمررؼ 
ألنو مؽ مكتد  مؽ نب  بظرن  الؾح ، و ل عمؼ تؾاسظة وح  فيؾ عمؼ ،قيش ؛ 

عشد رب الدساء، ، ونرىن الدياق المغؾى ىلا السعشى ف  أجمى صؾرة، حيرث أكرد 
العمؼ ترر) قد ( الت  تقز  تحقي  السعرفة، ال سيسا وىر  مزرافة لمفعرل الساررى، 

سرسية التر  تفيرد الثبرات والردوام السرردرة تمفرظ )  رل( الا تعم  العمؼ بالجسمرةو لا 
عمرؼ  رل  ، حيث ُأري  إلى ) أناس( مسا يدل عمىالسفيد عسؾم العمؼ لمل األسباط

، عررؽ  يرىررا مررؽ عيررؾن األسررباط األخرررى  عرريؽ مائررو محررددة ومسيرر ة سررب  مررشيؼ
وأرا  السذرب إلى الزسير ) ىؼ( العائد عمى أسرباط تشر  إسررائيل لمداللرة عمرى 

ا ليؼ فيؾ  السمرػ ليرؼ ، ،قرؾل الررازي:" وأمرا إررافة  أن ذلػ السذرب صار مدتحقا
لسرا أبراح لمرل سرب  مرؽ األسرباط ذلرػ  –سربحانو وتعرالى -إلرييؼ؛ فؤلنرو  السذررب

، وىرلا السعشرى (ٔ)الساء الرلي عيرر مرؽ ذلرػ الذر  الرلي يميرو، صرار  السمرػ ليرؼ"
ساء حيث فدر العم (ٙٗٔ)البقرة: چ  پ پ ٻ ٻچ  ىبيو بقؾلو تعالى

شائرو معرفرة ؛ حيث إن معرفة اإلندان بأتدون دليلالسعرفة ىشا بأنيا ،قيشية، ومؽ 
دليرل حترى ،عرر  أتشراءه، إلرى دون دليل، ألن اإلندان ال ،حتراج ،قيشية لمشيا ىشا 

 ٿ ٿچ  :وىلا خبل  لمسعرفة اليقيشية الت  ،كؾن ليا دليل مثل قؾلو تعالى

أي  رر  يرر داد  )٘ٚ)األنعررام:  چ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ
وال ،قريؽ معرو،  عمى إ،سانو ونقيشاا عمى ،قيشو؛ ألنرو ،درتحيل أن ،كرؾن نبر  اإ،سانا 

أو يشغررر إلررى الرردليل حتررى يررؾقؽ برراهلل، وإنسررا  رران الررلي يرنررده ىررؾ أدلررة مذرراىدة 
 لمعيان، ت ند عشده طسأنيشة الؾح  ونقيؽ البرىان، ومؽ  ؼ فالسعرفة ف  ىله اآل،رة

، ولمشيرررا تؾاسرررظة العمرررؼ الدرررسع  معرفرررة ،قييشيرررة چ ک ڑ ڑ ژ ژ چ
يو وعمرى نبيشرا الدربلم(، فمريس الردليل بظرن  الؾح  السرسل لشب  هللا مؾسى ) عم

                           
 (.ٜٕ٘/ ٖمفاتين الغي )  (ٔ)
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ىؾ مردر اليقريؽ وحرده، فرالؾح  أ،زرا مرردر مرؽ مررادر اليقريؽ  سرا فر  ىرله 
اآل،ة، والفظرة الدميسة التى تممؽ باهلل مؽ  ير أن ،قال ليا عمى ذلػ دليل ترىان 

 .-عميو الدبلم-مردر مؽ مرادر اليقيؽ  سا ف  قرة سيدنا إتراىيؼ 

 ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭچ  :ٔلٕنااّ ذؼاااىل

 . ( ٗ)الشؾر:  چ ى ى ې ې ېې ۉ

 سثة انُصٔل   
لسررا وصرر   -سرربحانو وتعررالى-ُذكررر فرر  سررب  نرر ول اآل،ررة المرنسررة أن هللا 

 –أنؾار قمؾب السممشيؽ، ومؾت قمؾب الجاىميؽ، أتبع ذلػ تردالئل التؾحيرد، فيقرؾل 
،ذبو السذاىدة ف  اليقريؽ ، ألؼ تشغر بعيؽ قمبػ ،ادمحم وتعمؼ عمسا  -ع  مؽ قائل

عمررى  -تعررالى -و، أي: يش ىرر لررؾح  أواالسررتدالل أن هللا ،درربن لررووالؾ اقررة فرر  ا
وات مررؽ السبلئمررة ومررؽ فرر  االرردوام فرر  ذاتررو وصررفاتو وأفعالررو  ررل مررؽ فرر  الدررس

 . (ٔ) ؟األرض مؽ الجؽ واإلنس والظير صافات

العمرؼ ال  ، قبل الؾلرؾج فر  تحديرد داللرة چ ېې ۉ ۉ ۅ ۅچ  : انشاْد
مرؽ تد أوال أن نرل ر آراء العمسراء فر  السرراد بالتدربين فر  اآل،رة المرنسرة؛ لسرا لرو 

وبيرران طرنقررو، فررل ر السفدرررون أن لمتدرربين  بل ررة  و يرر  الرررمة تتفدررير العمررؼ
 ف  ىله اآل،ة : (ٕ)معان

التدبين بسعشاه الحقيق ، وىؾ التش نو، أي: داللة ىرله األىرياء ) مرؽ  :األٔل
وتعرررالى مش ىرررا عرررؽ الشقرررائص  -سررربحانو –ات واألرض( عمرررى  ؾنرررو و افررر  الدرررس

                           
(، ٓٔٔ/ٗ(، أنؾار التش نل)ٔٓٗ/ ٕٗي  )(، مفاتين الغٜٜٔ/ ٜٔيشغر: الجامع البيان )  (ٔ)

 (.ٕٙٛ/ٕٔ(،الجامع ألحكام القرآن ) ٓٔ٘/ ٕمدارك التش نل ) 
(،إرىررراد العقرررل الدرررميؼ ٙ٘/ ٛ) (، البحرررر السحررري ٔٓٗ /ٕٗيشغرررر : مفررراتين الغيررر  ) (ٕ)

 (.ٕٛ٘/ ٛٔ(، التحرنر والتشؾنر )ٖٛٔ/ٙ)



 (21لة قطاع كليات اللغة العربية والشعب المناظرة لها العدد )مج 

0780 

 مؾصؾفا تشعؾت الجبلل.

 أن السراد بو أنيا تتممؼ بالتدبين وتشظ  بو.: انصاَٙ

حسل التدبين عمى معشراه الحقيقر  والسجرازي فر  آن واحرد، حدر   :انصانس
 الى:اختبل  حال الفرنقيؽ مؽ عقبلء و ير عقبلء،  سا ىؾ الستبادر مرؽ قؾلرو تعر

وفر  ، ف  وص  البعض الداللرة عمرى التش نرو، فيكؾن چ ېې ۉ ۉ ۅ ۅچ 
يؽ الشظ  بالمدان، وإلى ىلا ذى  اإلمام اتؽ عاىؾر، فقال:" فتدربين وص  الباق

 العقبلء حقيقة، وتدبين الظير مجاز مرسل ف  الداللة عمى التش نو وفيو استعسال
سرا فر  الجسمرة الثانيرة مراعراة ؛ ولللػ خؾلر  تيشيلفظ التدبين ف  حقيقتو ومجازه

لحال الفرنقيؽ مؽ عقبلء و ير عقربلء وإن جسعيسرا لفرظ )  رل (، ولرؾال إرادة ذلرػ 
 .(ٔ)" چ ېې  ۉ ۉ ۅ ۅچ  لقال:

ورجرررن اإلمرررام الررررازي أن السرررراد برررو السعشرررى الحقيقررر ، واسرررتدل عمرررى ذلرررػ 
ؽ حيرررث إن مررر ؛باسرررتخدم الدرررياق القرآنررر  لممسرررة )مرررؽ( دون )مرررا(، ورد الثررران 

السكمفيؽ مؽ ال ،دبن، ورد الثالث بحجة أنو ال ،جؾز أن ،دتخدم المفظ ف  معشاه 
الحقيقرر  والسجررازي فرر  آن واحررد، فقررال:" والقدررؼ األول أقرررب؛ ألن القدررؼ الثرران  
متعلر؛ ألن ف  األرض مؽ ال ،كؾن مكمفا ال ،دبن تيلا السعشى، والسكمفؾن مشيؼ 

فإنررو ،قتزررى اسررتعسال المفررظ الؾاحررد فرر  مررؽ ال ،درربن أ،زررا، وأمررا القدررؼ الثالررث 
الحقيقة والسجاز معا فيؾ  ير جائ ، فمؼ يب  إال األول وللا خرص التدبين ىشا 

 ۉ ۉ ۅ چ بررررالعقبلء دون  يرررررىؼ تررررل ر لفررررظ )مررررؽ( دون )مررررا( فرررر  قؾلررررو

؛ حيرث إن خمقررو العقربلء أىررد داللرة عمررى وجرؾد الرررانع سرربحانو؛ ألن چېې

                           
 ( ) تترر ( ٜٕ٘/ ٛٔالتحرنر والتشؾنر )  (ٔ)
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 . (ٔ)كثر وى  العقل والشظ  والفيؼ "العجائ  والغرائ  ف  خمقيؼ أ

أن المفظ عمرى الحقيقرة والسجراز، وألن  مؽوأرجن ما ذ ره اإلمام اتؽ عاىؾر 
أصل التدبين ىؾ جشس العبادة ، ،قؾل اتؽ فارس:" الديؽ والباء والحاء أصبلن، 
أحدىسا: يدل عم  جرشس العبرادة، ومشرو الدربحة ، وىر  الرربلة، والتدربين: وىرؾ 

 .(ٕ)التش نو"

مؽ ىشا ندتظيع أن نق  عمى السعشى الدقي  لسفرادات الذاىد القرآن ، وىؾ 
 چ ېې ۉ ۉ ۅ ۅچ قؾلو تعالى:" 

 ُْا: أٔالً: ادلمظٕد تا ) انؼهى(
ن :إ، فسررشيؼ مررؽ قررال(ٖ)ذىرر  العمسرراء مررلىبيؽ فرر  تحديررد السررراد بررالعمؼ ىشررا 

 :السراد تيلا العمؼ ىؾ

)  ررل قررد  :،أيىشررا لفررظ الجبللررة ى جعررل فاعررل العمررؼ) العمررؼ اإلليرر ( عمرر-ٔ 
 عمؼ هللا...(،

ومررشيؼ مررؽ ذىرر  إلررى أن السررراد بررو العمررؼ الحررادث السكتدرر ، وىررؾ عمررؼ  -ٕ
 ۉ چ وعمررى ذلررػ فالفاعررل ىررؾ الزررسير العائررد عمررى  ررل فرر  قؾلررو السخمررؾقيؽ

ميرررو فرررالسراد برررالعمؼ ىشرررا: ، أي ) قرررد عمرررؼ  رررل مررررل ومدررربن...، وعچ ېې
 بررأوج  أسررمؾب وأتمررل عبررارة، فقررال: تررؽ الجررؾزي ىررلا، وقررد لخررص اإلمررام االسعرفررة

: أنرو هللا تعرالى، والسعشرى: قرد أؼادًْا قؾالن چ ې ۉ ۅ چ وف  السذار إليو بقؾلو:"

                           
 () تترر (.ٕٓٗ/ ٕٗمفاتين الغي  )  (ٔ)
 ( مادة ) س ب ح ( ) تترر (.ٕ٘ٔ/ ٖالسقاييس التؽ فارس )  (ٕ)
( التبيرران فرر  إعررراب ٕٚٛ/ ٕٔجررامع ألحكررام القرررآن )(، الٙ٘/ ٛيشغررر: البحررر السحرري  ) (ٖ)

 (.ٜٗٚ/ ٕالقرآن لمعكبري ) 
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: أنرو السررم  والسدربن، ٔانصاَٙ عمؼ هللا صبلة السرمى وتدبيحو، قالو ال جاج،
  ؼ فيو قؾالن:

أي قرد عرر  مرا قد عمؼ السرم  والسدبن صبلة نفدو وتدربيحو، : أؼدًْا
كم  مؽ ذلػ، والثان : قد عمؼ السرم  صربلة هللا وتدربيحو، أي عمرؼ أن ذلرػ هلل 

 .(ٔ)وحده"

أن الرأي األول وىؾ ) العمؼ اإللي ( اختيار جسيؾر  وذ ر اإلمام الرازي 
، فقال اإلمام الرازي: "  الثالث، واستبعدوا (ٕ)وىؾ اختيار اإلمام الظبري  الستممسيؽ،

ففيو  بل ة أوجو: األول: السراد  ل قد عمؼ  چ ېې ۉ ۉ ۅ ۅچ  ُو:َأمها َقْؾلُ 
 چ ى ى ې ې چ وندل عمى ذلػ قؾلو تعالى:هللا صبلتو وتدبيحو، قالؾا : 

والثان : أن ،عؾد الزسير ف  الربلة والتدبين  ،وىؾ اختيار جسيؾر الستممسيؽ
الثالث: أن عمى لظ  ل، أي أنيؼ ،عمسؾن ما ،ج  عمييؼ مؽ الربلة والتدبين، و 

تمؾن الياء راجعة عمى ذ ر هللا ،عشى قد عمؼ  ل مدبن و ل مرلّ  صبلة هللا 
واستبعد الستممسؾن ذلػ، فقالؾا: لؾ  انة الظير عارفو باهلل الش   مفو إ،اىا... 

 . (ٖ)تعالى لمانة  العقبلء الليؽ ،فيسؾن  بلمشا وإىارتشا، لمشيا ليدة  للػ"

مؼ فرر  ىررله اآل،ررة ىررؾ العمررؼ الحررادث السكتدرر  والررلي أرجحررو أن السررراد بررالع
 الخاص بالسخمؾقيؽ ال العمؼ اإللي  ألسباب:

، تشراء عمرى القاعردة التر  تقرؾل: : أن الزسير ،عؾد عمى أقرب مل ؾر األٔل
إذا احتسرررل عرررؾد الزرررسير إلرررى أكثرررر مرررؽ مرررل ؾر، فاألصرررل عؾدىرررا إلرررى أقررررب )

                           
 (.ٖٓٓ/ ٖزاد السدير )  (ٔ)
 (.ٕٓٓ/ ٜٔجامع البيان ) (ٕ)
 (.ٖٓٗ/ ٗٔمفاتين الغي  )  (ٖ)
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 .(ٔ)مل ؾر(
، ، فسرشيؼ مرؽ درير العمرؼ فر  اآل،رةالعمسراء فر  تف :اخرتبل اندنٛم انصاَٙ

جعمو بسعشى مظم  اإلدراك، ،قؾل اإلمام الدسرقشدي:" ونجؾز أن يراد بالعمؼ مظم  
، وعبررر عشررو اإلمررام اتررؽ عاىررؾر بالسعرفررة، فقررال:" وفعررل عمررؼ مررراد بررو (ٕ)اإلدراك"

السعرفررة لغيررؾر الفرررق ترريؽ عمررؼ العقرربلء بررربلتيؼ، وعمررؼ الظيررر تتدرربيحيا، فررإن 
 .(ٖ)مجرد ىعؾر، وقرد لمعسل"الثان  

ونجرؾز أن  ومشيؼ مرؽ جعمرو بسعشرى التعمريؼ أو االسرتدالل، ،قرؾل: القرطبر :"
،كررؾن السعشررى)  ررل قررد َعّمررؼ  يررره صرربلتو وتدرربيحو(، أي: صرربلة نفدررو، فيكررؾن 
التعميؼ اللي ىؾ اإلفيام... ونجؾز أن ،كؾن السعشى:  ل قد استدل مشرو السدرتدل، 

وىلا بعيد تدليل صرنن اآل،ة، والرحين السراد برو  (،ٗ)تعميؼ"فعبر باالستدالل عؽ ال
 اإلمام اتؽ عاىؾر. يولالسعرفة  سا ذى  إ
 ))نطٛفح((

إذا  ررران السقررررؾد برررالعمؼ ىشرررا العمرررؼ السحررردث السعبرررر عشرررو بالسعرفرررة، فسرررؽ 
 ومؽ السخرؾص بالتدبين؟!!بالربلة؟  السخرؾص

يرررىؼ مررؽ الخمرر ، ،قررؾل ذ ررر السفدرررون أن الررربلة لبشرر  آدم، والتدرربين لغ
إن الربلة لبش  آدم، والتدبين لغيرىؼ مؽ الخم ؛ ولللػ فرل فيسا تريؽ  الظبري:"

تعبير اإلمام اتؽ عاىؾر ف  تعرن  السخرؾص بالربلة، فل ر  ، ونعجبش (٘)ذلػ"

                           
 (.ٗ٘ٔ/ ٔيشغر: فرؾل ف  أصؾل التفدير د/ مداعد الظيار)  (ٔ)
 (.ٖٛٔ/ ٙإرىاد العقل الدميؼ )  (ٕ)
 (.ٜٕ٘/ ٛٔوالتشؾنر )  التحرنر (ٖ)
 (.ٕٚٛ/ ٕٔ( الجامع ألحكام القرآن )ٗ)
(، ٕٔٔ/ٚ(، المذ  والبيران )ٚٔ٘/ ٕم ) (، ونشغر: بحر العمؾ ٜٜٔ/ ٜٔجامع البيان )  (٘)

 (ٖٓٓ/ ٖزاد السدير ) 
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؛ حيرث إن العقربلء يردخل فرييؼ السبلئمررة، (ٔ)أنيرا لمعقربلء لمتعسريؼ ولريس لبشر  آدم
مكمفررؾن يشظقررؾن بالمدرران، والرسررؾل أرسررل لئلنررس والجررؽ  ؼواإلنررس والجررؽ، وىرر

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  ذلػ قال تعالى: كافة، وتغير لشا سؾرة الجؽ

... )ٕ – ٔ)الجررررررؽ:  چ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
بكرل مرا جراء برو سريدنا دمحم )  (، ومرؽ  اآل،ات الت  تدل عمرى أنيرؼ مكمفرؾن  إلخ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈچ  الربلة،، أما السبلئمرة، فقرد حكر  القررآن عمرى لدرانيؼ: التمالي 

وقرررد (  ٙٙٔ - ٗٙٔ)الرررافات:  چ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک
بالسرررمى السعرررو  لمررل واحررد مررشيؼ فرر  الدررساء ، فدررر العمسرراء السقررام السعمررؾم 

،قررؾل الدررسرقشدي:" ومررا مشررا معذررر السبلئمررة إال لررو مقررام معمررؾم. ،عشرر : مرررمى 
، ولمرؽ المير  ال ،عمسرو إال (ٕ)  الدساء، ،رم  فيو ونعبد هللا تعالى فيو"معروفاا ف

 هللا.

ؽ عمى تش  آدم تغميبا  سرا خرص الظيرر بالرل ر السفدرن وربسا أطمقو جسيؾر
 مؽ  ير العقبلء.

 نمتفى بالغاىر؟!!؟ أال ** ولدائل أن ،دأل،: ما  ل ىله التفريبلت

  تؾقفشرا عمرى دالالت العمرؼ، ألنيرا أقؾل: إن ىله اآل،رة مرؽ أمترع اآل،رات التر
تذررسل العمررؼ الحررادث بأكسمررو، وىررؾعمؼ السخمررؾقيؽ جسيعررا، وبتررال  سررتؾقفشا عمررى 

 مردر السعرفة السحد ة، وطرقيا أو وسائميا ودرجتيا،  سا سيتزن لشا اآلن.

ول : عمررؼ العقرربلء مررؽ السبلئمررة واإلنررس إذن فررشحؽ اآلن ترريؽ عمسرريؽ ، األ 
 ر العقبلء بسا فييا الظير.والجؽ، واآلخر عمؼ  ي

                           
 (.ٜٕ٘/ ٛٔيشغر: التحرنر والتشؾنر ) (ٔ)
 (.٘٘ٔ/ ٖبحر العمؾم )  (ٕ)
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 أوال :عمؼ العقبلء:) اإلنس والجؽ(

: العمرؼ ( ،وسريمتومردره: ربان ، طرنقو: الؾح  السرسل إلى سريدنا دمحم )  
 الدسع  عؽ طرن  الذرا في  عمؼ نغري، درجتو : ،قيشيو؛ ألن مردره ربان .

اىد عررؽ طرنرر  الررؾح ، ونجررؾز أن ،كررؾن وسرريمتو ىشررا العمررؼ السكتدرر  السذرر
 والعقل والحؾاس، عمى السعشى اللي افتررو القرطب  لمعمؼ بأنو، التعميؼ واإلفيام.

كرؾن بظرنر  عمسيرا ، أما بالشدبة لمسبلئمة ولغيرىا مؽ السخمؾقرات، فرإن -ٕ
 (ٕٔ) األنفرال: چ ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈچ  ودليمرو قؾلرو تعرالى: اإلليام،

،  چڑ  ڑ ژ ژ ڈچ  الدرسرقشدي: حيث ُفدر الؾح  ىشرا باإلليرام، ،قرؾل
، ومررؽ اإل،حرراء باإلليررام إلررى بعررض الحيؾنررات  الشحررل، (ٔ)السبلئمررة  أي: أليررؼ ربررػ
)الشحرل:  چ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎچ  قؾلو تعرالى:

(، ففدر الؾح  ىشا باإلليام، ،قؾل ال مخذري:" اإل،حاء إلرى الشحرل : إلياميرا ٛٙ
الؾقررؾ   إلرى جرو ىرؾ أعمرؼ بررو،ال سربيل ألحردوالقرل  فر  قمؾبيرا وتعميسيرا عمررى و 

 .(ٕ)عميو"

وفرر  ىررلا رد عمررى الستممسرريؽ الررليؽ زعسررؾا أن السررراد بررالعمؼ ىشررا ىررؾ العمررؼ 
اإللي ، وما استدلؾا بو مرؽ  رؾن الظيرر ال تعرر  هللا ، مرردود بقرؾل العمسراء برأن 

نذراىد أن  اقال بعض العمسراء: إّنر معرفتيا باهلل تمؾن إلياما، ،قؾل اإلمام الرازي:"
،عج  عشيا أكثر العقبلء، وإذا  ران  هللا أليؼ الظيؾر وسائر الحذرات أعساال لظيفة

، وروايترو عرؽ أتر   (ٖ)"؟!كللػ فمؼ ال ،جؾز أن يميسيا معرفترو ودعراءه وتدربيحو
الرردرداء أنيررا تعررر  هللا، حيررث قررال الرررازي:" عررؽ أترر  الرردرداء أنررو قررال : أتيسررة 

                           
 (.ٔٔ/ ٕ( بحر العمؾم ) ٔ)
 (ٛٔٙ/ ٕمذا  ) ال (ٕ)
 (.ٖٓٗ/ ٕٗمفاتين الغي  ) (ٖ)
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إال عرؽ أربعرة أىرياء: معرفرة اإللرو، وطمر  الررزق، عقؾل البيرائؼ عرؽ  رل ىر ء 
 .(ٔ)ومعرفة الل ر واألنثى، ونييئ  ل واحد مشيسا لراحبو"

 ير البذر ىؾ اإلليام السعبرر عشرو برالؾح ،  سرا نررة العمؼ عشد إذا طرن  
 اآل،ات وذ ره السفدرون.

 )) نطٛفح((
ساء إلرى قد ،دأل سائل ونقؾل: الؾحى ،كؾن تؾاسظة ممػ مرسل مؽ رب الد

 األنبياء والرسل، فيك  ،كؾن ىشاك وح  لسؽ ال ،عقل؟!!

نقؾل: ىلا تعرن  الؾح  بسعشاه الخاص، لمؽ معشى الؾح  أوسرع مرؽ ذلرػ، 
الؾاو والحراء والحرر  السعترل: فأصل الؾح : اإللقاء ف  خفاء، ،قؾل اتؽ فارس:" 

، ة تابإىارة و  فالؾح ، (ٕ)"إلقاء عمؼ ف  إخفاء أو  يره إلى  يرك  أصل يدل عمى
، والرسررالة، واإلليررام، ةوالمتابرر ،:" فررالؾح : إىررارة الفررارات  وإليررام و يررره، ،قررؾل

وىؾ مؽ هللا إنباء وإليام، ومؽ البذرر  (ٖ)والمبلم الخف ، و ل ما ألقيتو إلى  يرك"
 . (ٗ)إىارة، ،قؾل اتؽ درند:" والؾح  مؽ هللا إنباء وإليام، ومؽ الشاس إىارة"

إليامررا،  ،كؾنررانتدرربين  يررر العقرربلء وصرربلة السبلئمررة أن سررا سررب  يتزررن م
معرفرة  اوىؾ مؽ أنرؾاا الرؾح ؛ لرلا فير  معرفرة مكتدربة، ونجرؾز أن نظمر  عميير

ررورنة أو عمة رروري باعتبار تعرن  اإلليام، حيث إن اإلليرام: ىرؾ مرا يمقرى 
 ، أو أنررو:" مررا يبرردو فرر  القمرر  مررؽ السعررار  بظرنرر (٘)فرر  الررروا بظرنرر  الفرريض

                           
 (.ٕ٘٘/ ٕٔ) مفاتين الغي  (ٔ)
 ( مادة " و ح ى ".ٖٜ/ ٙمقاييس المغة )  (ٕ)
 ( مادة " و ح ى ".ٕٕٓ٘/ ٙالرحاح ) (ٖ)
 (مادة " و ح ى ".ٖٕٔ/ ٔالجسيرة )  (ٗ)
 ( مادة ) و ح ى (.ٔٙٗ/ ٖٖ(يشغر: تاج العروس ) ٘)
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، وىررؾ تررللػ ،كررؾن قرنرر  السعشررى بررالعمؼ (ٔ)الخيررر ليفعررل، وبظرنرر  الذررر ليترررك"
 الزروري، لمؽ األرجن أنو إليام عؽ طرن  الؾح .

وعمى ذلػ، فسردر السعرفة لمسبلئمة و ير العقبلء : ربان ، وطرنقيا اإلليام 
 ڱ ڱ ڱچ  أو الؾح  ،أما  يفيتيا، فسدكؾت عشيا ال ،عمسيا إال هللا، قال تعالى:

ودرجتيرررررا :  )ٗٗ)اإلسرررررراء:  چ ہ ہ ہ ۀ ۀڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ
 ألنيا مؽ رب الدساء . ؛،قيشية

 ىشررا ربرران  سررؾاء  انررة لمبذررر أو لغيرررىؼ، فإنيررا ةوبسررا أن مررردر السعرفرر
،قيشية، وقد أكد الدياق المغؾي ذلػ، بقرائؽ ) قد ( الت  تفيد التأكيد ال سيسا وى  

ؽ السارررى، مسررا يرردل عمررى إفررادة تحقيرر  مزررافة لفعررل ) عمررؼ( عمررى صرريغة الرر م
العمؼ، وتردير الجسمرو ترر )  رل ( السم رد لمرل مدربن ومررل تردليل عرؾد الزرسير 

د، مثرل يرعميو، وإررافة ررسير الفررل لمرل مدربن ومررل داللرة أخررى عمرى التأك
 .)ٓٙ)البقرة:  چ ک ڑ ڑ ژ ژچ  :قؾلو تعالى

 مما سثك َسرُط أٌ
 ال العمررؼ ،ث السكتدرر  السعبررر عشررو بالسعرفررةالسررراد بررالعمؼ ىشررا العمررؼ الحرراد 

 اإللي  القد،ؼ  سا مر.

ىشا الرؾح ، سرؾاء  ران بظرنر  العمرؼ  ياطرنقأن مردر السعرفة ىشا ربان ، و 
 الدسع  لمبذر، أو اإلليام لغيرىؼ مؽ السخمؾقات.

،قيشية وى  أعمى درجات السعرفة، وذلرػ باعتبرار مرردرىا، وبقررائؽ  ودرجتيا
  .الدياق السقال

                           
 (.ٖٛ/ ٔالفروق المغؾنة لمعدكري ) (ٔ)



 (21لة قطاع كليات اللغة العربية والشعب المناظرة لها العدد )مج 

0788 

 طٛغح ادلضازع : -2
آ ررر الدررياق القرآنرر  فرر  عرردد مررؽ اآل،ررات صرريغة السزررارا الترر  تعبررر عررؽ 
التجدد واالستسرار، ومسا ورد مؽ لفظ العمؼ ف  القرآن المرنؼ برريغة السزرارا مرا 

 يم :

 أٔالً: انؼهى اإلذلٙ:
 چ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺچ  لٕناااااّ ذؼااااااىل:

 (.ٕٕٓالبقرة:)

 سثة انُصٔل: 
عرر  –ن  عررؽ اتررؽ عبرراس أن سررب  نرر ول ىررله اآل،ررة: أن هللا ذ ررر الحسيرردا

 چ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ لسررررررررا أنرررررررر ل قؾلررررررررو تعرررررررررالى: -وجررررررررل
(، ٓٔ)الشدرراء:  چڈ ڎ ڎ ڌ ڌچ  َوقؾلررو تعررالى: (،ٕ٘ٔ)األنعررام:

امو وىرابو مرؽ ىررابو، وجعرل انظم  مؽ  ان عشده مال يتيؼ فع ل طعامو مؽ طع
،أكمررو أو ،فدررد، واىررتّد ذلررػ عمررييؼ،  ل الذرر ء مررؽ طعامررو فيحرربس لررو حتررىَ،ْفِزرر

 ٿ ٺٺ ٺ ٺچ  :فأن ل هللا عر  وجرل  -  –فل روا ذلػ لرسؾل هللا 

 .(ٔ)فتخمظؾا طعامكؼ بظعاميؼ وىرابكؼ بذراتيؼ چ ٹ ٿ ٿ ٿ

حيررث أررري   چ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿچ  : قؾلررو تعررالى: )) انشاااْد((
ازي وىرؾ السجرازاة والسحاسربة؛ السعشرى السجر العمؼ إلى لفظ الجبللة، و شر  برو عرؽ

جازى عميو، فيؾ مؽ قبيل التعبيرر بالدرب  عرؽ السدرب ، ولرلا  الااألن مؽ عمؼ ىي
معشى التحلير، ،قرؾل اإلمرام أترؾ  چ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿچ  رسشة اآل،ة :

                           
 ( .ٕٚ/ ٔأسباب الش ول)  يشغر: (ٔ)
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جسمررة معشاىررا التحررلير، أخبررر تعررالى  چ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿچ  حيرران:" :
ذلرػ أنرو ،جرازي  ربل مشيسرا فييا أنو عرالؼ بالرلي ،فدرد مرؽ الرلي ،ررمن، ومعشرى 

عمى الؾص  اللي قام بو، و ثيراا ما يشد  العمؼ اإللي  إلى هللا تعالى  شا،رة عرؽ 
 .(ٔ)عميو، فيؾ تعبير بالدب  عؽ السدب " التحلير؛ ألن مؽ عمؼ بالذ ء جازى 

والقرنشرررة الداخميرررة الررررارفة عرررؽ إرادة السعشرررى الحقيقررر  ىررر  اقترررران العمرررؼ  
تفيرد التجردد، وعمرؼ هللا ال يتجردد وإنسرا الستجردد ىرؾ التعمُّر  بريغة السزارا التر  

 أترؾ حيران:" وىؾ السجازاة لتجدد الؾصفيؽ، وىسا: السفدد والسرمن ، ،قؾل اإلمرام
وجاء الخبر ىشا بالفعل السقتز  لمتجدد وإن  ان عمؼ هللا ال يتجدد؛ ألنو قرد بو 

ن مررؽ السؾصررؾ  تيسررا العقرراب والثررؾاب لمسفدررد والسرررمن، وىسررا وصررفان يتجررددا
 .( ٕ)فتمرر ترتي  الج اء عمييسا لتمررىسا"

وجاء العمؼ ىشرا بسعشرى السعرفرة باعتبرار التعردي إلرى مفعرؾل واحرد، وررسشة 
حيررث إن التسييرر   ،باعتبررار معشررؾى وىررؾ أنررو طرنقيررا لتسييرر السعرفررة ىشررا معشررى ا

عمى تزرسيؽ  ، ،كؾن بالعقل ، وباعتبارآخر لفغ ، وىؾ وجؾد ) مؽ ( الت  لمتسيي
، ،قررؾل اإلمررام أتررؾ الدررعؾد:" والعمررؼ ىشررا بسعشررى  مايتعرردى تررر) مررؽ ( معشررى التسييرر

، والسعشرى: وهللا ،سير  (ٖ)السعرفة الستعد،ة إلى واحد و)مؽ( لتزسشو معشى التسيي "
، والتسيي  ف  حر  هللا محرال؛ ألنرو اسرتعسال العقرل (ٗ)بعمسو تيؽ السفدد والسرمن

العدكري:" إنسا لؼ ،دؼ عمسو تسيي ا؛ ألن  ل اإلمام أتؾ ىبللبالشغر والفمر...، ،قؾ
التسييررر  فيشرررا ىرررؾ اسرررتعسال العقرررل برررالشغر والفمرررر المرررليؽ يمد،ررران إلرررى تسييررر  

ي ة، وإن  ران ال يؾصر  بأنرو السعمؾمات، فمؼ ،ستشع أن تؾص  معمؾماتو بأنيا مس

                           
 (.ٖٔٗ/ ٕالبحر السحي ) (ٔ)
 الدات  نفدو. (ٕ)
 (.ٕٕٓ/ ٔإرىاد العقل الدميؼ ) (ٖ)
 (.ٕٔٗ/ ٕالبحر السحي  )  (ٗ)
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فيرو، فمرل معرفرة ؛ ألن ذلػ صفة ليا ال لو، والسعرفرة تيرا تفيرد ذلرػ فييرا ال مسي 
 (ٔ)عمؼ وليس  ل عمؼ معرفة"

 إذن السعرفررة ىشررا عقميررة وتررتؼ بررالشغر، والفمررر وىسررا طرنقررا السعرفررة العقميررة
مرع العقرل فر  السعرفرة، حيرث إنيرا تقردم عشى ذلػ أن لمحرؾاس دوراا التسيي  (، وم)

أي:  ،يي ىررا تسييرر اا أولي ررالمعقرل صررؾرة الؾاقررع الخررارج   رؼ بعررد ذلررػ ،قررؾم العقرل تتس
يمررتق  ليررا صررؾرة فرر  الررلىؽ دون صرردور حكررؼ ليررا، وىررلا ىررؾ الترررؾر وىررؾ أحررد 

، وبيرلا وىلا ىرؾ الترردي  ،حمميا، أي: ،ردر ليا حكسا أقدام العمؼ ،  ؼ بعد ذلػ
 .(ٕ)،فترق اإلندان عؽ الحيؾان

 مما سثك َسرُرط أٌ:
ر ، فيررؾ تعبيررةالعمررؼ ىشررا لرريس بسعشرراه الحقيقرر  وإنسررا  شرر  بررو عررؽ السجررازا 

 بالدب  عؽ السدب .

وطرنقيررا العقررل لررلا  مفعررؾل واحررد،و إلررى و عررر  العمررؼ ىشررا بالسعرفررة لتعد،رر
 رسؽ معشى التسيي ، ووسيمتيا ى  الحؾاس ) العمؼ السذاىد(ودرجتيا التردي  .

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ :ٔمما ظاء تظٛغح ادلضازع لٕنّ ذؼاىل

 . )ٖٓٔ)الشحل:  چ پ

 سثة َصٔذلا:
أن سررب  نرر ول ىررله اآل،ررة مرراروي عررؽ عبررد هللا تررؽ   الحسيرردانذ ررر اإلمررام  

،درار،  :مدمؼ، قال:كان لشا  بلمان نرررانيان مرؽ أىرل َعرْيِؽ التهسرر، اسرؼ أحردىسا
واآلخر: جبر، و انا ،قرآن ُ ُتبا ليسرا تمدرانيسا، و ران رسرؾل هللا )  ( ،سرّر تيسرا 

                           
 (.ٓٛ/ ٔ( الفروق المغؾنة ) ٔ)
 .ٕ٘ٙيشغر: نغرنة السعرفة تيؽ القرآن والفمدفة د/ راجن المردي صر  (ٕ)
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)   ( يتعمؼ مشيسا، فرأن ل  احسدا ن م: إفيدسع قراءتيسا، و ان السذر ؾن ،قؾلؾن 
 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پچ  هللا تعالى مكلبا ليؼ فقال تعالى:"

 .(ٔ)(ٖٓٔ)الشحل:  چ ٺ ٺ

واختم  السفدرون ف  اسؼ ىلا األعجس  عمى تدعة أقؾل ذ رىا اإلمرام اترؽ 
لجسمرة فربل دىا  سا قال اإلمام الرازي، حيث قال:" ...وبااوال فائدة مؽ تعد(ٕ)الجؾزي 

ىرله الممسرات  فائدة مؽ تعديد ىله األسساء، والحاصل أن القؾم اتيسؾه بأنرو يرتعمؼ
 .(ٖ)مؽ  يره  ؼ إنو ،غيرىا مؽ نفدو، ون عؼ أنو إنسا عرفيا بالؾح  وىؾ  اذب"

شجد أن ، لؾنغرنرا إلرى سرياق اآل،رة سر چٻ  ٱچ  انشاْد يف ْرِ اٜٚح
وىرررؾ ) نعمرررؼ نحرررؽ(  ةالجبللررر اسرررؼإلرررى الزرررسير العائرررد عمرررى  مزرررا  العمرررؼ ىشرررا

فالسقرؾد بو ىشا ىؾ العمؼ اإللي ، وجاء لفرظ العمرؼ عمرى صريغة الر مؽ السزرارا 
الدالررة عمررى التجرردد واالسررتسرار ، وعمررؼ هللا أزلرر  ،دررتحيل عميررو الحرردوث، ولمررؽ 

العمسرو األزلر   -سربحانو وتعرالى -متعم  عمسرو السقرؾد بالتجدد واالستسرار ىشا
تسرارنتيؼ عمرى ىرله الفرنرة واسرتسرار حر ن الرسرؾل )   ( لرللػ، ، وىؾ اسرالقد،ؼ

أتؾ الدعؾد:" وصيغة االستقبال إلفادة استسرار العمؼ بحد  االستسرار  ،قؾل اإلمام
؛ لررلا (ٗ)، فررإنيؼ مدررتسرون عمررى تفررؾه تمررػ الفرنررة العغيسررة"والتجررددي فرر  متعمهقرر

آن  عمى صيغة السزارا الدالة عمى التجردد جاءت متعمقات الفعل ف  الدياق القر 
) ،قؾلررؾن (، ) ،عمسررو(، ) يمحرردون( وىرر  متعمقررات  واالسررتسرار، وىرر  ) ،ح نررػ(،

دعراء مرؽ أىرد سر باستسرار ىله الفرنة، وىرلا االالفعل، فح ن الرسؾل )  ( مدت
 ح نا عمى قم  السرظفى )  ( . ما ،كؾن 

                           
 (. ٕٔٛ/ ٔالش ول لمحسيدان  )يشغر:أسباب  (ٔ)
 (.ٗٛ٘/ ٕيشغر: زاد السدير )  (ٕ)
 (.ٕٔٚ/ ٕٓ( مفاتين الغي  ) ٖ)
 (.ٔٗٔ/ ٘إرىاد العقل الدميؼ ) (ٗ)
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تررؾر ىرلا  التر لقدرؼ ، الؾاقعة ف  جؾاب اتر ) البلم(  الدياق السقال وأكده 
الحر ن الذرديد الرلي مررؤل قمر  الحبير  دمحم )  (؛ ولررلا تخمرص العمرؼ لبلسررتسرارنة 
تؾاسظة حر  الشؾن ف  ) نعمؼ( الستزسشة معشى الحزؾر دون الياء الدالرة عمرى 

لحبيبرررو )  ( بسررردى القررررب،  اوإىرررعارا - جرررل وعررربل-الغيبرررة، استحزرررارا لعغسترررو 
 ىئچ والسحبررة والعشا،ررة والرعا،ررة لررو، وتدررمية لقمبررو )  (  سررا قررال تعررالى

 .) ٕٖ)الفرقان:  چ ی ی یی ىئ ىئ

وجرراء فرر  الستعمقررات األخرررى ) ،قؾلررؾن ، ،عمسررو، يمحرردون( بزررسير الغائرر  
انتيؼ مررؽ اإل،سرران، فيررؼ مدررتسرون عمررى تمررػ داللررة عمررى  رابررة قررؾليؼ وبعررد مكرر

فحدرر ، تررل ،عسمررؾن عمررى إىرراعتيا وترونجيررا عمررى ألدررشة  ذلررػ لرريس والفرنررة
العامة، فاىتساميؼ لريس بالفرنرة وحردىا ترل وإىراعتيا؛ لتزرميل الشراس، مسرا يردل 

لقدرؼ ا  يؽ؛ للا جاء الخبر مم ردا بربلمدعاء  ان مؽ زعساء السذر عمى أن ىلا اال
تفيد التحقي  وصيغة ال مؽ السزرارا السفيردة لمتجردد واالسرتسرار،  رل و)قد( الت  

)الرشجؼ:  چ چ چ چ چچ  :ىلا يدل عمى أن اإلربلل  ايتيؼ  سا قال تعرالى
(، ،قررؾل اإلمررام اتررؽ عاىررؾر:" وافتترراح الجسمررة بالتأكيررد برربلم القدررؼ و ) قررد( ٖٓ

تخرررل زعسررراء لعرررامتيؼ... فا ،ذرررير إلرررى أن خاصرررة السذرررر يؽ  رررانؾا ،قؾلرررؾن ذلرررػ
السذر يؽ مؽ ذلػ تسؾنيا عمى العامة، فإن معغؼ أىل مكة، فمرانؾا ،حدربؾن مرؽ 

، (ٔ)يتمؾ  مسات ،حفغيا ولؾ محرفرة أو ،كتر  حروفرا يتعمسيرا ،حدربؾنو عمرى عمرؼ
 فيؾ ،فيد ىشا أ،زا تأكيد الؾعيد ليرؼ وىرؾ (ٕ)والتأكيد  سا أنو مغشة عدم التردي 

الجسمة بفشؾن التأكيد لتحقي   ةم أتؾ الدعؾد:" وتحمي،فيده عمؼ هللا، ،قؾل : اإلما ا
لرد عمرييؼ تدرمية با-سبحانو وتعالى-تمفل السؾل   ، للا(ٖ)ما تتزسشو مؽ الؾعيد"

                           
 (.ٕٙٛ/ ٗٔالتحرنر والتشؾنر )  (ٔ)
 (.ٕٕٚٗ/ ٛزىرة التفاسير ) (ٕ)
  (.ٔٗٔ/ ٘( إرىاد العقل الدميؼ ) ٖ)
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 ڀ پچ  لحبيبو )  (، وتمليباا ليؼ وإل اما لمحجة عمييؼ، فقرال قرؾال فرربل

( أي ،عمسو عبد ٖٓٔ)الشحل:  چ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
، وىررلا إعيررار لمررلتيؼ (ٔ)ال ،كرراد يبرريؽ، وىررلا القرررآن فرررين عربرر  معجرر رومرر  

التسييررر ، حيرررث إنمرررؼ أربررراب الفرررراحة  ؾوقررربحيؼ وقررربن ادعرررائيؼ فمرررأنيؼ مدرررمؾب
روم  أعجس  أن  والببل ة والبيان عج تؼ عؽ أن تأتؾا بآ،ة مؽ مثمو، فمي  لعبد

 ،أت  تيلا القرآن؟!

ليؼ ومؽ قرؾليؼ، واسرتسرارىؼ عميرو تمليبيؼ ف  قؾ  -سبحانو وتعالى-فجعل  
 فيو استسرارنة لمذ   لتيؼ، وىلا أل م بالحجة عمييؼ.

 مما سثك ٚرضػ نُا:
، وىررؾ السجررازاة ا وتزررسؽ ىررلا العمررؼ أن السررراد بررالعمؼ ىشررا ىررؾ العمررؼ اإلليرر ،

عمى صيغة الفعل السزارا ال لتجدد عمؼ هللا تل لتجردد واسرتسرار متعمقرو،  ومجيالو
ق القرآنرر  بستعمرر  العمررؼ عمررى صرريغة السزررارا الدالررة عمررى التجرردد ولررلاجاء الدرريا

 ة عمرى ألدرشتيؼ والعسرل عمرى إىراعتياواالستسرار، داللة عمرى اسرتسرار ىرله الفرنر
م لمحجرة عمرييؼ، وأكرده الدرياق اتيؽ العامرة، وفر  االسرتسرار اسرتسرار لمرلتيؼ وإلر  

لمعمرؼ  ا ، وىرلا ،فيرد أ،زراالسقال  بفشؾن التأكيد مؽ القدؼ و)قد( السفيدة لمتحقير 
 .ةوىؾ السجازة بالؾعيد، والتأكيد تأكيد لمسجازا

                           
 (.ٕٙٛ/ ٗٔ(التحرنر والتشؾنر ) ٔ)
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 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  :ٔمما ظاء تظٛغح ادلضازع لٕناّ ذؼااىل

 (. ٙٔ)ق:  چ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ

 سثة انُصٔل:
أن ىله اآل،ة جاءت لتقيؼ الحجج عمى المفرار فر  إنمرارىؼ  (ٔ)ذ ر السفدرون 

(  ٖق: ) چ ٹ ٹ ٹ ٹٿ ٿ ٿ ٿچ  قرال تعرالى:البعث والجر اء، حيرث قرالؾا: 
أفعييشررا باتتررداا الخمرر  األول الررلي خمقشررا، ولررؼ ،كررؽ ىرريالا،  :- شرراؤه جررل- فيقررؾل

فمريس ،عييشرا ترل نحرؽ  ا بعد ببلئيؼ فر  الترراب وفشرائيؼ؟فشعيا بإعادتيؼ خمقا جديدا 
 قادرون.

حاطرة بعض القدرة اإلليية مؽ خمقو لئلندران وإ -سبحانو وتعالى- ؼ يبيؽ  
الرشفس،  ثبسرا ،خظرر تبالرو ونيجرس فر  ررسيره مرؽ حردي-عمسو سربحانو وتعرالى

 ،الررؾت الخفر  :فالؾسؾسة ى  الرؾت الخف ، ،قؾل اإلمام الشدف :" الؾسؾسرة
مرررا ،خظرررر تبرررال اإلندررران ونيجرررس فررر  ررررسيره مرررؽ حرررديث  :ووسؾسرررة الرررشفس

 (ٕ)الشفس"

ىشرا ىررؾ  ، فالسقررؾد بررالعمؼ چ پپ پ پ ٻ ٻ چ"  )) فانشاااْد ُْااا((
ال لتجردد عمسرو سربحانو العمؼ اإللي ، وجاء بريغة السزرارا الدالرة عمرى التجردد 

لتجرردد متعمقررو، وىررؾ الؾسؾسررة؛ لررلا جرر ء تيررا ىشررا أ،زررا عمررى نفررس وتعررالى تررل 
واإلخبررار عررؽ فعررل الخمرر  بررريغة الساررر   الررريغة، ،قررؾل اإلمررام اتررؽ عاىررؾر:"

برريغة السزرارا، فممداللرة  عاىر، وأمرا اإلخبرار عرؽ عمرؼ مرا تؾسرؾس برو الرشفس
عمرى أن تعمر  عمسرو بالؾسؾسرة متجردد  يرر مشرتقض، وال محردود وإل برات عسرؾم 

                           
(، السحرررر الرررؾجي  ٛٛ/ ٘ؾ ان )(، فررتن القرردير لمذررٖٓٗ/ ٕٕيشغررر: جررامع البيرران )  (ٔ)

(٘/ٜٔ٘.) 
 (.ٖٗٙ/ ٖمدارك التش نل ) (ٕ)



 دالالت العلم في القرآن الكريم في ضوء نظرية السياق 

0815 

 (ٔ)عمؼ هللا تعالى"

 محرري  بسررا  رران ومررا ،كررؾن ومررا ىررؾ  ررائؽ، فيررؾ -سرربحانو وتعررالى - فعمسررو
 سا ،عمؼ حال اإلندان قبل خمقو بعمسو القرد،ؼ، ،عمرؼ حالرو  رللػ  -سبحانو وتعالى

 -هللا  بعررد خمقررو، ،قررؾل الذرريخ إسررساعيل حقرر :" وفيررو إىررارة إلررى أن عمسررا فعميررا
عمسرا   سا ،عمؼ حال اإلندان قبل خمقو عمسا  بؾتياا،  للػ ،عمسو بعرد خمقرو -تعالى

 -سبحانو وتعالى -وفائدة إخبار عمسو ،(ٕ)فعميا، ودخل فيو ما تؾسؾس بو نفدو"
سربحانو -عمسرو  ةوسرعبسا تؾسؾس بو نفس اإلندان داللة عمى ىرسؾل وإحاطرة 

،قررؾل اإلمررام اترؽ عاىررؾر:"وفائدة اإلخبررار بررأن هللا ،عمرؼ مررا تؾسررؾس بررو  -وتعرالى
برأحؾاليؼ  ميرا، فرإذا  رران  -تعرالى -نفرس  رل إندران، التشبيرو عمرى سرعة عمرؼ هللا

؛ لرلا  شر  برالعمؼ (ٖ)،عمؼ حديث الشفس، فبل عج  أن ،عمؼ ما تشقص األرض مشيؼ"
سرربحانو -هللا  ر مررؽ فعررل مرراال يرررر  هللا فررإذا  ررانىشررا عررؽ السحاسرربة والتحررلي

برأحؾاليؼ فديحاسربيؼ عمييرا، وفيرو مرا فيرو مرؽ اإلنرلار والؾعيرد،  اعالسار -وتعالى
ىشراك واعرظ وال زاجرر أعغرؼ مرؽ العمرؼ، ،قرؾل اإلمرام الذرشقيظ :" فعمرى  فإنو لريس

مرا ،قرؾل، اإلندان أن ،عمؼ أن ىلا الؾاعظ األكبر، وال اجر األعغؼ، أن ربرو ،درسع 
 .(ٗ)ونعمؼ ما يشؾي وما ،فعل، إذا عمؼ اإلندان ىلا فإنو ُ،حاس  ونظيع ربو"

لمتحقيرر ، ال  القدررؼ، و)قررد( السفيرردةوأكررد الدررياق القرآنرر  العمررؼ تررر) الرربلم( 
تررل باعتبررار متعمقررة وىررؾ الؾسؾسررة، ،قررؾل اإلمررام اتررؽ  -سرربحانو-باعتبررار عمسررو 

 وىرر ، و ) قررد(مراعى فيررو الستعاطفرراتعاىررؾر:" وتأكيررد ىررلا الخبررر تررر) الرربلم(، 

وإن  رررانؾا ،عمسرررؾن أن هللا خمررر  اإلندررران، فرررإنيؼ ال  ألنيرررؼ؛ چپ پ ٻ ٻچ

                           
 (.ٕٓٓ/ ٕٙ( التحرنر والتشؾنر )ٔ)
 (.ٕٔٔ/ٜروح السعان  ) (ٕ)
 (.ٜٜٔ/ ٕٙالتحرنر والتشؾنر )  (ٖ)
 (.ٕٜٔ/ ٕالعلب السشير )  (ٗ)
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 .(ٔ)،عمسؾن أن هللا عالؼ بأحؾاليؼ"

ؾن( ونجد أن ) العمؼ ( ىشا تخمص لبلستقبال تؾاسظة حر  السزارعة ) الشر 
وإعياراا لمسال  ، لبيان مدى قربو سبحانو مؽ اإلندان ،السفيد لمحزؾر دون  يره

عمسو؛ لرلا عبرر سربحانو عرؽ ىرلا القررب السعشرؾي بررؾرة محدؾسرة مذراىدة لشرا 
وىررر  جسمرررة حاليرررة مرررؽ  چ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀچ جسيعررا، وىررر  قؾلرررو تعرررالى :

 :الررازي:" والؾرنرد ، ،قؾل اإلمام(ٕ)رسير ) نعمؼ( وى  تفيد تحقي  استسرارنة العمؼ
–إلررى  ررل أجرر اء البرردن، وهللا العرررق الررلي ىررؾ مجرررى الرردم ،جررري فيررو، ونرررل 

أجرر اء المحررؼ، ونخفررى عشررو،  ب مررؽ ذلررػ بعمسررو؛ ألن العرررق تحجبرروأقررر  -سرربحانو
 .(ٖ)وعمؼ هللا تعالى ال ،حج  عشو ى ء"

 -سربحانو–وتجؾز سبحانو وتعالى عؽ قررب الرلات بقررب العمرؼ؛ تش نيرا لرو  
القاسررس  :" عررؽ القرررب السكرران ، حيررث إن القرررب داللررة عمررى العمررؼ، ،قررؾل اإلمررام 

تجؾز سبحانو عؽ قرب اللات بقرب العمؼ؛ لتش ىو عؽ القررب السكران  إمرا تسثريبلا، 
وإمررا مررؽ إطرربلق الدررب  وإرادة السدررب ؛ ألن القرررب مررؽ الذرر ء سررب  لمعمررؼ بررو 

 .(ٗ)وبأحؾالو ف  العادة"

 وعميو فالعمؼ ىشا بسعشى السحاسبة وتأكيده دليل عمى تأكيدىا.

                           
 (.ٜٜٔ/ ٕٙ(التحرنر والتشؾنر ) ٔ)
 (.ٕٓٓ/ ٕٙالتحرنر والتشؾنر )  (يشغر:ٕ)
 (.ٖٗٔ/ ٕٛ( مفاتين الغي  )ٖ)
 (.ٔٔ/ ٜمحاسؽ التأونل لمقاسس )  (ٗ)



 دالالت العلم في القرآن الكريم في ضوء نظرية السياق 

0817 

ا: انؼهى
ً
 ٙ :اإلَساَ شاَٛ

 ک ک ک ڑ ڑچ : ٔمما ظاء يُّ ػهٗ طٛغح ادلضازع لٕنّ ذؼاىل

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہۀ ۀ ڻ

  ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵﮴

               

 (.٘)الحج:  چ ڭ ڭ

 سثة انُصٔل:
أ عمى السجادليؽ لمحذر ىله اآل،ة ن لة  عاد، وىؾ أتؾ جيل، وقيل: والسردا

حيث  انؾا ،قؾلؾن جداال: السبلكة تشات هللا،  أت  تؽ خم  والشزر تؽ الحارث؛
سبحانو –فل ر هللا ليؼ أدلة وارحة عمى  سا قدرتو والقرآن أساطير األوليؽ، 

ؾار حياتو ف  ومؽ ىله األدلة واألمثمة ذ ره مراحل خم  اإلندان وأط -وتعالى
بحانو أن القادر عمى ىله السشاقل الستقؽ ليا، قادر عمى إعادة تمػ الدنيا، فبيؽ س

 .(ٔ)األجدام الت  أوجدىا تيله السشاقل إلى حاليا األولى

 چ    ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ چ :انشاْد

آل،ة العقل، والسعشى: ليكبل ،عقل درون أن السراد بالعمؼ ف  ىله اذ ر السف
اإلمام الظبري:" ومشمؼ أييا الشاس مؽ يشدأ ، ،قؾل (ٕ)مؽ بعد عقمو األول ىيالا"

 ا،ة أىده إلى فيعسر حتى ييرم، فيرد مؽ بعد انتياء ىبابو وبمؾ و  ،ف  أجمو
أرذل العسر، وذلػ اليرم حتى ،عؾد  ييالتو ف  حال صباه ال ،عقل مؽ بعد عقمو 

                           
 (.ٛٓٔ/ٗ(، السحرر الؾجي  ) ٖٛٗ/ ٚيشغر: البحر السحي  )  (ٔ)
 (.ٕ٘ٓ/ ٖٕ(، مفاتين الغي  )ٜٗٗ/ ٕ(، بحر العمؾم ) ٓٚ٘/ ٛٔيشغر: جامع البيان )  (ٕ)
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 .(ٔ)األول ىيالا"

ال يتؼ إال عؽ وعبر سبحانو وتعالى بالعمؼ وأراد العقل ؛ ألن تحريل العمؾم 
طرن  العقل اللي بو ،قع التسيي ، فيؾ وسيمة مؽ وسائل العمؼ، وليس السراد مؽ 
نف  العمؼ ىشا نف  العقل تساما، فيرر اإلندان تدون عقل، وإنسا السراد أن ،رير 
اءا بحيث إذا  د  عمسا ف  ى ء سرعان أن ي ول عشو ونشدا؛ وذلػ نتيجة  َنده

،قؾل اإلمام ال مخذري:" وأرذل العسر: اليرم والخر ،  لزذ  البشية، وقمة الفيؼ،
حت  ،عؾد  ييالتو األولى ف  أوان طفؾلتو رعي  البشية، سخي  العقل، قميل 

بحيث إذا  د  عمسا ف  ى ء لؼ يشذ  أن يشداه ون ول  الفيؼ ... ليرير نداء
عمسو حتى ،دأل عشو مؽ ساعتو، ،قؾل لػ: مؽ ىلا؟ فتقؾل : فبلن، فبل عشو 

 .(ٕ)مبس لحغة إال سألػ عشو"ي

وعبر الدياق القرآن  عؽ ذلػ تمفظ السزارا ) ،عمؼ ( لتجدد واستسرار ذلػ 
 .بعد اليرم باستسرار بقائو ف  الحياة

العمؼ ف  الدياق القرآن  العقل، فبر الدياق مسا سب  يتزن أن السراد مؽ 
التسيي  اللي فزل  الحال وأراد السحل، فالعقل محل العمؾم؛ ألن بو ،قعالقرآن  ب

 اإلندان عمى سائر السخمؾقات.

م ( -3
ّ
 يؼاَٙ ) فؼ

سررياق معرريؽ،  يجررة لؾرررعيا فرر تيررر مررؽ الممسررات نث،ررأت  التزررعي  فرر   
 يتظم  ال نادة ف  معشاىا  السبالغة والقؾة والتمثير

متمثيرررر  البرررا نحرررؾ )  مقرررة ترررأت  صررريغة ) فّعرررل ( لسعررران متعرررددة، فترررأت  ل
و(، ولمدررم  نحررؾ ) جّمدتررو( و يررر ذلررػ مررؽ ُتررعد،ررة مثررل ) فّرحْ لمت ، وتررأن األتررؾاب(

                           
 (.ٓٚ٘/ ٛٔٔيان ) جامع الب (ٔ)
 (.٘ٗٔ/ ٖ( المذا  )ٕ)
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وبالتأمرل فر  اآل،رات التر  (ٔ)شغرر فر  مغانيراسراء المغرة، فمتُ السعان  الت  ذ رىا عم
 جاء فييا لفظ العمؼ عمى ىله الريغة، وجدناىا تدل عمى السعان  اآلتية:

 ٛح ) انرؼدٚح (أٔال: انسث
 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦچ  ٔمما ٔزد ياٍ ذناك لٕناّ ذؼااىل:

 .(ٖٔ)البقرة:  چ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 سثة انُصٔل: 
لسرا أخبررر هللا سرربحانو وتعررالى عررؽ وجرو الحكسررة فرر  خمرر  آدم عميررو الدرربلم 
وذرنتو عمى سبيل اإلجسال، أراد أن ،فرل لمسبلئمرة، فبريؽ ليرؼ مرؽ فزرل آدم مرا 

شرو فر  لؼ ،كؽ معمؾما ليؼ، وذلػ بأن عمسرو األسرساء؛ ليغيرر فزرمو وقررؾرىؼ ع
 .(ٕ)العمؼ

و يفيتيررا، حيررث  تؾقفشررا عمررى مررردر السعرفررة اإلندررانية األولررى، وىررله اآل،ررة
 .البذر السعرفة األولى عّمؼ هللا آدم أبا

 وما  يفيتو؟؟ ؟ماالسراد بالعمؼ ف  ىله اآل،ةچڦ  ڦچ : انشاْد

ذى  اإلمرام القرطبر  إلرى أن السرراد برالعمؼ فر  ىرله اآل،رة  أوال: السراد بالعمؼ:
، وىرلا يردل عمرى  (ٖ)، أي: عرّر " چڄ ڄ ڦ ڦچ  حيث قرال: لسعرفة،ا

أن التزعي  فييا جاء لسعشى التعد،ة،  سا ذى  إليو بعض الشحؾنيؽ، وقرد صررح 
لمتعد،رررة، وأن التعد،رررة بالتزرررعي   يرررر برررأن التزرررعي  فييا (ٗ)بعرررض السفدررررنؽ

                           
 (.ٕٜ/ٔالحاج  لمرر  ) ىرح ىافية اتؽ(، ٜٖٗ/ ٗ( يشغر: ىرح السفرل التؽ ،عيش ) ٔ)
 (.ٕٕٕ/ ٔ)  يشغر : تفدير اتؽ  ثير (ٕ)
 (. ٜٕٚ/ ٔ( الجامع ألحكام القرآن ) ٖ)
 (.ٕٕٚ/ ٔ(، ونشغر: روح السعان  )ٖٕٗ/ ٔالبحر السحي  )  (ٗ)
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ذ  رران قبررل أتررؾ حيرران: " والتزررعي  فرر  ) عّمررؼ( لمتعد،ررة؛ إ ، ،قررؾل اإلمررام مقيدررة
التزرررعي ، يتعررردى لؾاحرررد، فعررردي برررو إلرررى اال شررريؽ، وليدرررة التعد،رررة بالتزرررعي  
 مقيدة، إنسا ،قترر فيو عمى مؾرد الدساا، سؾاء  ان الفعل قبل التزعي  الزما

 .(ٔ)"ؼ( الستعد،ة إلى واحدمِ نحؾ: )عَ  أم  ان متعد،اا،

ر إليرو اإلمرام والسراد مؽ التعد،ة دالليرا، ىرؾ معشرى الدرببية، وىرؾ معشرى أىرا
البيزرراوي بقؾلررو:"والتعميؼ فعررل يترترر  عميررو العمررؼ  البررا؛ لررلا ،قررال : عمستررو فمررؼ 

... والتعمريؼ مرردر  وعبر اإلمام اتؽ عاىؾر عؽ معشى الدببية بقؾلو:"، (ٕ)يتعمؼ"
 .(ٖ)عّمسو، إذا جعمو ذا عمؼ"

ألنرو  فالتعميؼ ىشا بسعشى السعرفة، وال ،جرؾز إطربلق اسرؼ ) معمرؼ ( عمرى هللا؛
إن هللا معمؼ  :مذعر تشؾا نقيرة، ،قؾل اإلمام الرازي:" واعمؼ أنو ال ،جؾز أن ،قال

 .(ٗ)مع  ثرة ىله األلفاظ؛ ألن لفظ السعمؼ مذعر تشؾا نقيرة"
وصر  هللا تعرالى بأنرو معمرؼ؛ ألنرو حررل  وقال ف  مؾطؽ آخر:" ال ،قتزر  

التعمريؼ ؾ مرؽ ،حترر  ،جؾز إطبلقو عميرو، وىرف  ىله المفغة تعار  عمى وجو ال 
والتمقيؽ... ولؾال ىلا التعرار  لحدرؽ إطبلقرو عميرو، ترل  ران ،جر  أن ال ،درتعسل 
إال فيو تعالى؛ ألن السعمؼ ىؾ اللي ،حرل العمؼ ف   يره، وال قدرة عمى ذلػ ألحد 

 .(٘)إال هللا"

ألن مرردر  ؛ نغرراافقد اختم  العمساء فييرا ،شاَٛا: أيا ػٍ كٛفٛح انرؼهٛى
لمرؽ  ير  عّمرؼ آدم؟ ىرل لقشرو العمرؼ،  -سربحانو وتعرالى-عرفة ىؾ الخال  ىله الس

                           
 (.ٖٕٗ/ ٔحر السحي  )الب (ٔ)
 (ٜٙ/ٔأنؾار التش نل )  (ٕ)
 (.ٔٔٗ/ ٔالتحرنر والتشؾنر)  (ٖ)
 (.ٖٔٔ/ ٔمفاتين الغي  )  (ٗ)
 (.ٕٗٗ/ ٕ) الدات  (٘)
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نفدررو بررأن أليسررو أسررساء  ررل ىرر ء، أو   رران بظرنرر  إلقرراء عمررؼ رررروري فرر  أو
 تؾح ؟

وقد عرض اإلمام أتؾ حيان ليلا الدمال، فقال:"ىل التعميؼ تتممريؼ هللا تعرالى  
 .(ٔ)"؟سظة ممػ، إم باإللياملو ف  الدساء،  سا  مؼ مؾسى ) عميو الدبلم(، أم تؾا

وقررد أجرراب اإلمررام األصررفيان  عررؽ ىررلا الدررمال، فررل ر أن مكالسررة هللا لمبذررر 
ن الداللررة عمررى أن السدررألة أ قررال:" تمررؾن عررؽ ىررله الظرررق الثبل ررة جسيعررا، حيررث

تعمرريؼ هللا عمرر  أي وجررو ،كررؾن، فررالقؾل فرر  ذلررػ قررد أىررار إليررو السررؾلى سرربحانو 
 خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ چ وتعرررالى بقؾلرررو:

( ، وأىر  ىله الؾجؾه ما  ٔ٘)الذؾرى:  چ ىت مت خت حتجت يب ىب مب
وندررسع  بلمررو،  سررا حرردث ذلررػ مررع الشبرر  )  (  كرران بإرسررال رسررؾل يرررى ذاتررو

وجبرنل ) عميو الدبلم(، والثان : ما  ان بإلقاء المبلم فر  الدرسع مرؽ  يرر رؤنرة 
أمرره، والثالرث: مرا  ران ترؾح ، والرؾح   فر  اتترداء -عميو الدبلم –كحال مؾسى 

 .(ٕ)ىيشا مخرؾص باإللقاء ف  الروا، واإلليام، والتدخير، والسشامات"

ؼ هللا آلدم عميرررو الدررربلم، إمرررا إلرررى أن تعمررري (ٖ)تيشسرررا ذىررر  بعرررض السفدررررنؽ
بظرن  التمقيؽ، وذلػ بعرض السدسى عميو، فإذا رآه لقؽ اسرسو، أو أن هللا تعرالى 

بظرنرر  التعمرريؼ، وذلررػ بإلقرراء عمررؼ رررروري فرر  نفدررو، بررأن أليسررو ورررع عمسررو 
األسررساء، إمرررا  األسررساء لسدررسياتيا، ،قرررؾل اإلمررام اترررؽ عاىررؾر:" وتعمررريؼ هللا آدم

بظرنررر  التمقررريؽ، بعررررض السدرررسى عميرررو، فرررإذا أراه لقرررؽ اسرررسو بررررؾت مخمرررؾق 
ؾن التعمريؼ ،دسعو، فيعمؼ أن ذلػ المفرظ دّل عمرى تمرػ الرلات بعمرؼ ررروري، أو ،كر

                           
 (.ٖٕٗ/ ٔالبحر السحي  )  (ٔ)
 .ٖٗٔتفدير الرا   األصفيان  صر  (ٕ)
 (.ٓٔٗ/ ٔنر والتشؾنر)(، والتحر ٕٕٙ/ ٔ(، روح السعان  )ٗٛ/ ٔإرىاد العقل الدميؼ )  (ٖ)
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بإلقرراء عمررؼ رررروري فرر  نفررس آدم بحيررث ،خظررر فرر  ذىشررو اسررؼ الذرر ء عشرردما 
،عرض لو، فيزع لو اسرؼ برأن أليسرو وررع األسرساء لؤلىرياء؛ ليسكشرو أن ،فيردىا 

 .(ٔ) يره، وذلػ بأن خم  قؾة الشظ  فيو، وجعمو قادراا عمى ورع المغة"

يؽ، فقرال: " وأعيرىرا أن ورجن اإلمام أتؾ حيان أن ،كؾن التعميؼ بظرن  التمق
ورد صاح  روح البيان القؾل ، (ٕ)ىؾ السعمؼ ال تؾاسظة وال إليام"-تعالى -الباري 

،قرؾل الذريخ ، (ٖ)بأن التعميؼ حردث تؾاسرظة ممرػ  سرا ذىر  إليرو بعرض السفدررنؽ
إسساعيل حق :" والقؾل برأن التعمريؼ عمرى عراىره، و ران تؾاسرظة ممرػ  يرر داخرل 

ن صرن خبرر فر  مسرا ال أرتزريو الميرؼ إال إ چ ڃ چ وف  عسرؾم الخظراب، بقؾلر
 . (ٗ)ذلػ"

 مما سثك ٚرضػ:
 أن أصل العمؼ اإلندان  ربان  مؽ عشرد هللا، وذلرػ تتعميسرو ألتر  البذرر -ٔ

 آدم ) عميو الدبلم(.

 أن العمؼ ىشا بسعشى السعرفة. -ٕ

 .اعمسو ررورة أو وحيا  اأو إلياما  اأن طرن  السعرفة إما أن ،كؾن تمقيشا  -ٖ

وسيمة السعرفة في  إما أن تمؾن وقعة بالحس لسؽ ذى  إلرى  أما عؽ -ٗ
أو برالؾح  لسرؽ  ،إلى رررورة عمسرو باإلليرام ذى القؾل بالتمقيؽ، أو بالعقل لسؽ 

 وسائل العمؼ اإلندان .جسيعل إن التعميؼ  ان تؾاسظة ممػ، و ميا  :قال

                           
 (.ٓٔٗ/ ٔالتحرنر والتشؾنر ) (ٔ)
 (.ٖٕٗ/ ٔالبحر السحي  ) (ٕ)
 (.ٜٕٚ/ ٔ(الجامع ألحكام القرآن )ٖ)
 (.ٕٕٚ/ ٔ( روح السعان  ) ٗ)
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سرربحانو -أمررا عررؽ درجررة السعرفررة، فيرر  ،قيشيررة؛ ألن مررردرىا الخررال   -٘
 .-لىوتعا

  )ٕ–ٔالرحسؽ:)چڃ  ڃ ڃچ  :ٔمما ٔزد يٍ ذنك أٚضا، لٕنّ ذؼاىل

 سثة َصٔذلا
: : روا،ة عؽ مقاتل، حيث قالاألٔلؽ، ذ ر السفدرون ف  سب  ن وليا قؾلي

ومررا  ، قررال  فررار مكررة:) ٓٙ)الفرقرران:  چ ڑ ژ چ قؾلررو تعررالى: لسررا نرر ل
ٔانمإل ّمرؼ القررآن(، " الرحسؽ" اللي أنمرتسرؾه ىرؾ الرلي ) ع:الرحسؽ؟ فقال تعالى

 چ پ پ ٻچ  قيررررل: ن لررررة جؾابررررا لمفررررار مكررررة، حرررريؽ قررررالؾا" :انصاااااَٙ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃچ  ( ، فمررررلتيؼ هللا تعررررالى، وقررررال : ٖٓٔ)الشحررررل:

 (.ٔ") )ٕ – ٔالرحسؽ: )

فسرررا معشرررى التعمررريؼ فررر  ىرررله اآل،رررة، ومرررؽ  چ چ ڃ چ انشااااْد(( :)) 
 السقرؾد بالتعميؼ، ومؽ السعمؼ؟

وعمرى ذلرػ فالتزرعي  ، (ٕ) ؽ الحمبر  أن عّمرؼ بسعشرى عررّ ذ ر اإلمرام الدرسي
فييررا لمتعد،ررة، ،قررؾل اإلمررام أتررؾ حيرران:" وعّمررؼ: متعد،ررة إلررى ا شرريؽ حررل  أوليسررا 
لداللررة السعشررى عميررو وىررؾ جبرنررل أو دمحم )  (أو اإلندرران، أقررؾال ... والسفعررؾل 

  (ٗ)تيشسا حسل بعض السفدرنؽ، (ٖ)األول ىؾ اللي  ان فاعبل قبل الشقل بالتزعي "
معشررى  :خررر: األول: التعد،ررة  سررا ذ ررر أتررؾ حيرران، واآلالتزررعي  ىشررا عمررى معشيرريؽ

                           
 (.ٗ٘/ ٓٔ(، البحر السحي  ) ٕ٘ٓ/ ٗ(، زاد السدير ) ٚٚٔ/ ٜيشغر: المذ  والبيان )  (ٔ)
 (.ٖ٘ٔ/ ٓٔ( الدر السرؾن لمدسيؽ )ٕ)
 (.٘٘/ ٓٔالبحر السحي  ) (ٖ)
 (، ٖٖٚ/ ٜٕ(، مفاتين الغي  ) ٕ٘ٓ/ ٗ(، زاد السدير ) ٕ٘ٔ/ ٚجامع البيان ) (ٗ)
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 اإلمام الدسيؽ الحمبر :" عّمرؼ: عرر ، وفييرا وجيران، األول:أنيرا الريرورة، ،قؾل
عّمررؼ الستعد،ررة إلررى ا شرريؽ، أي: عررّر  مررؽ التعمرريؼ، والسفعررؾل األول تقررديره: عّمررؼ 

آن، وقيل : دمحم، وقيل : اإلندان، والثان : أنيا مرؽ العبلمرة، فرالسعشى: جبرنل القر 
 . (ٔ)جعمو عبلمة، وآ،ة ،عتشى تيا"

تحريل العمؼ، ،قؾل  وعمى القؾل بأن التزعي  لمتعد،ة، فيكؾن معشى التعميؼ
اإلمام اتؽ عاىرؾر:" وفعرل ) عّمرؼ( إذا ررذ   ران بسعشرى تحرريل العمرؼ، بخربل  

فالتحررريل نرراتج عررؽ ، (ٕ)إنررو ،كررؾن لتحررريل األخبررار واألنبرراء"إذا عرردي برراليس ة ف
العمؼ، ففيو معشى الدببية، وىلا السعشى عبر عشو اإلمام الررازي بقؾلرو:" فرإذا قيرل: 

"مرا معشرى التعمريؼ؟ نقرؾل: عمرى أن لرو مفعرؾل  ران: إفرادة العمرؼ برو
، وعمرى ىرلا (ٖ)

رريرورة تجعمرو عمرى وجرو التعمريؼ عمرى السعشرى الحقيقر ، تيشسرا ال ةفالتعد،ة حسمر
السجاز، ،قؾل اإلمام الرازي:" ... وفيو احتسرال آخرر، وىرؾ أنرو جعمرو بحيرث ُ،عّمرؼ، 

، والتعميؼ عمرى ىرلا ) ٕٕ)القسر:  چ ائ ى ى ې ې ې ېچ  فيؾ  قؾلو :
 .(ٗ)الؾجو مجاز"

معشرى  واستبعد اإلمام أتؾ حيان ىرلا الؾجرو، فقرال: " وأبعرد مرؽ ذىر  إلرى أن
( جعمو عبلمة وآ،ة ،عتبر تيا، وىله جسل مترادفة مؽ أخبار  ميا عؽ عمهؼ القرآن)

 .(٘)الرحسؽ جعمة مدتقمة لؼ تعظ ؛ إذ ى  تعداد لشعسو تعالى"

واألولى بالقبؾل ىشا حسل التزعي  ف  ) عّمؼ ( عمى معشى التعد،ة؛ لسا نقل 
ق اآل،رة لدريا( ال ،رأت  إال لمتعد،رة، ومراعراة ؼعّمر)عؽ العمساء برأن التزرعي  فر  

                           
 (.ٖ٘ٔ/ ٓٔالدر السرؾن )  (ٔ)
 (.ٖٕٔ/ ٕٚ( التحرنر والتشؾنر )ٕ)
 (.ٖٖٚ/ ٜٕمفاتين الغي  )  (ٖ)
 (الدات  نفدو.ٗ)
 (.٘٘/ ٓٔالبحر السحي  ) (٘)
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ففاعرل العمرؼ) ىرؾ  ،وفاعرل لمتعمر  ال ترد أن ،كرؾن لرو متعمر المرنسة؛ ألن التعميؼ 
هللا(، ومتعم  العمؼ ىؾ السعمؾم والسعمؾم بو، وىلا السعشرى ال ،رأت  مرع الرريرورة، 

ورد عمى  وإلى مفعؾليؽ فق ؛ ألن اتؽ عاىؾر:" وىلا الفعل ىشا معدى ،قؾل اإلمام
زنررادة مفعررؾل آخررر مررع فاعررل فعمررو السجرررد، وىررلا  أصررل مررا ،فيررده التزررعي  مررؽ

التعميؼ، وىؾ  السفعؾل ىشا ،رمن أن يتعم  بو التعميؼ إذ ىؾ اسؼ لذ ء متعمِّ  بو
 .(ٔ)القرآن"

مسررا سررب  ندررتظيع أن نحرردد درجررة العمررؼ اإلندرران  ىشررا مررؽ خرربلل مررردره 
 وطرنقو، فشقؾل:

 -سرربحانو وتعررالى -العمررؼ ىشررا بسعشررى السعرفررة، ومررردر العمررؼ ىشررا ىررؾ هللا
ررأن إذا  رران السرتعمؼ سرريدنا آدم إمرا  وطرنقرو  ا،كررؾن تمقريؽ أو إليررام رررورة أو حيا

(، وإذا  ررران ٖٔ)البقررررة:  چ ڄ ڄ ڦ ڦچ :كسرررا مرررر فررر  قؾلرررو تعرررالى
عميرو جبرنل الدساء ) بإرسال رسؾل وىؾ دمحم )  (، فظرنقة الؾح  الستعمؼ سيدنا

ستعمؼ اإلندان عامة ليس تحديد فشخرص اإلندان ىشرا بأمرة الدبلم(، وإن  ان ال
فرالسعِمؼ  (ٕ)فيكؾن السعشى ) عّمؼ دمحم القرآن، وعّمسرو دمحم أمترو( )  (، امحسدا سيدنا

دمحم )  ( عمررؼ بررالؾح ، عمسرررو مكتدرر  وعميررو ،كررؾن طرنررر   سرريدنااألول وىررؾ 
العقل والحؾاس، وعمى  ل فالعمؼ اإلندان   :سع ، وطرنقوالتعميؼ العمؼ الشغري الد

-ىشررا ،كررؾن فرر  أعمررى درجررات العمررؼ والسعرفررة اإلندررانية؛ ألن مررردره الخررال  
 وللا فيؾ عمؼ ،قيش . -سبحانو

                           
 (.ٕٖٕ /ٕٚالتحرنر والتشؾنر) (ٔ)
 (.ٕ٘ٓ/ ٗزاد السدير )  (ٕ)
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 شاًَٛا: انركصري ٔادلثانغح
 ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گچ : لاااال ذؼااااىل

 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳﮲ ۓ ۓے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 (ٗ)السائدة:  چ ﮷

 سثة انُصٔل:
ذ رر السفدررون أن سرب  نر ول ىرله اآل،رة فيسرا روى عرؽ رافرع، قرال : جراء 
جبرنل إلى الشب  )  ( ،دتأذن عميو، فأذن لرو، فقرال: قرد أذنرا لرػ ،را رسرؾل هللا، 

ن  أن أقترل  رل  مر  يتا فيرو  مر ، قرال أترؾ رافرع: فرأمر قال: أجل، ولمشا ال ندخل ت
سديشة حترى انتييرة إلرى امررأة عشردىا  مر  يشربن عمييرا، فتر ترو رحسرة ليرا،  رؼ بال

فرجعررة إلررى الممرر  فقتمتررو، قررال:  جالررة إلررى رسررؾل هللا )  ( فأخبرتررو، فررأمرن 
 .(ٔ) اآل،ةفدكة رسؾل هللا)  ( ، فأن ل هللا 

قمرة ،را رسرؾل هللا ) صرمى  وقيل: ن لة ف  ) عدي تؽ حاتؼ الظرائ  ( قرال :
فقرال )  ؟إنرا قرؾم نترريد تيرله المربلب والبر اة فسرا ،حرل لشرا مشيرا :هللا عميو وسمؼ(

ما عمسة مؽ  م  أو بازي  ؼ أرسمتو، وذ رت اسؼ هللا عميو، فمل مرا أمدرػ  : (
إن أكرل وإن قتمو ولؼ ،أكل مشو، فإنسا أمدػ عميػ، و  :عميػ، فقمة: وإن قتمو، قال

،أي أحررل لمررؼ (ٕ)مشررو ىرريالا فرربل تأكررل فإنسررا أمدررػ عمرر  نفدررو، ون لررة ىررله اآل،ررة
بيررات مررؽ الررلبائن، وصرريد مررا عمسررتؼ مررؽ الجررؾارح، وىررؽ المؾاسرر  مررؽ سررباا ظال

 ..(ٖ)البيائؼ

                           
 (.ٗٔ٘/ ٔ(، زاد السدير ) ٖٓٚ/ ٔ(، بحر العمؾم ) ٘ٗ٘/ ٜيشغر: جامع البيان ) (ٔ)
  ( .ٖٓٚ/ ٔالعمؾم )  (يشغر: بحرٕ)
 (.٘ٗ٘/ ٜ(يشغر: جامع البيان )ٖ)
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، وىشا نجرد  (ٔ)يؽ مسا أدبكؼ هللان، أي تمدتؾ چہ ۀ ۀ ڻ ڱچ  انشاْد
 ۀ ڱچ  ومررة إلرى هللا سربحانو وتعرالى،  چ ڻ ڱچ  إلى البذرر االتأدي  مرة مدشدا 

، وفرررق مررا ترريؽ تعمرريؼ هللا سرربحانو وتعررالى وتعمرريؼ البذررر، وقررد نررص  چ ہہ ۀ
فقررال:" والممرر  ال  چ ڻ ڱچ  اإلمررام الرررازي عمررى  يفيررة التأديرر  فرر  قؾلررو تعررالى

إذا أرسررل استرسررل، وإذا أخررل حرربس وال ،أكررل  :،رررير معمسررا إال عشررد أمررؾر، وىرر 
أجابرو، فرإذا فعرل ذلرػ مررات فيرؾ معمرؼ، وقيرل: ،ررير معمسرا بسررة مشو، وإذا دعاه 

 . (ٕ)، وقيل: ،رير معمسا تتمرار ذلػ مرتيؽ، وقيل : تثبلث مرات"ةواحد

متمثيررر ل،فيررؼ مررؽ  رربلم اإلمررام الرررازي أن التزررعي  فرر  ) فّعررل ( جرراء ىشررا 
عمرى  والسبالغة ف  التعميؼ؛ ألنو ال ،حدث مررة واحردة ترل أكثرر مرؽ مررة، وقرد نرص

، (ٖ)حررال، والسقرررؾد مشرو السبالغررة فرر  اىررتراط التعمرريؼ" چ ڻ ڱچ  ذلرػ ، فقررال:"
 .(ٗ)وتعميسيا ،كؾن بإدراك ما وىعؾر، بحيث ،قبمؽ االئتسار واالن جار

فالتزعي  فييا ليس لمسبالغرة، ألن  چ ہہ ۀ ۀ ڱچ  أما التزعي  ف  قؾلو
التزرعي  الدرببية، والسعشرى تعميؼ هللا لمبذر ال ،خزع لمسبالغة، وإنسرا السقررؾد ب

تعمسؾنيؽ بدب  تعميؼ هللا لمؼ مؽ الحيل وطرق التأدي ، وعميو فظرنر  تعمريؼ هللا 
، ،قررؾل اإلمررام الثعمبرر :" مسررا عمسكررؼ هللا مررؽ ليررؼ ،كررؾن بظرنرر  الفرريض واإلليررام 

، أو أن تعمريؼ هللا ليرؼ (٘)الحيل وطرق التأدي ، فإن العمؼ تيا إليام مؽ هللا تعرالى"
 عررررررؽ طرنرررررر  العقررررررل الررررررلي ىررررررؾ مشحررررررة مررررررؽ هللا، ،قررررررؾل اإلمررررررام   مكتدرررررر

                           
 (.ٙٔ٘/ ٔ( زاد السدير ) ٔ)
 (.ٜٕٔ/ ٔٔيشغر: مفاتين الغي  ) (ٕ)
 ( الدات  نفدو.ٖ)
 (.ٓٛٔ/ ٗر: البحر السحي ) (يشغٗ)
 (.٘ٔٔ/ ٕأنؾار التش نل )  (٘)
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أي: إن تعميسكؼ إ،اىؽ لريس مرؽ قبرل أنفدركؼ  چہ ۀ ۀ ڻڱچأتؾ حيان:" 
إنسررا ىررؾ مررؽ العمررؼ الررلي عمسكررؼ هللا، وىررؾ أن جعررل لمررؼ روا،ررة وفمررراا بحيررث قبمررتؼ 

 .(ٔ)العمؼ"

البذر لغيرىؼ، تعميؼ و تيؽ تعميؼ هللا لمبذر  امسا سب  يتزن لشا أن ىشاك فرقا 
فتعميؼ هللا ليؼ ،كؾن بظرن  الؾح  لؤلنبياء و الفريض واإلليرام ليرؼ ولغيررىؼ، أمرا 

اترة وتمرار ومبالغرة فر  التعمريؼ وتمثيرر فيرو، فيكؾن بربر ومثتعميؼ البذر لغيرىؼ 
والتعمرريؼ فرر  ىررلا الدررياق بسعشررى اإلدراك  ،چ ڻ ڱچ كسررا ىررؾ معشررا فرر  قؾلررو 
 أتؾ حيان.والذعؾر،  سا ذ ر اإلمام 

                           
 (ٓٛٔ/ ٗالبحر السحي  )  (ٔ)
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ا:
ً
 األمساء: طٛااغ شاَٛ
 ادلظدز: -1

السررردر : اسررؼ يرردل عمررى الحرردث مجررردا مررؽ ال مرران، فيررؾ يرردل عمررى وقررؾا 
، وقد آ ر الدياق القرآنر  (ٔ)مدتقبل دون أن ،قيد ت مؽ ماض أو حارر أ الحدث

فرر  بعررض السؾارررع اسررتخدام السررردر مررؽ العمررؼ، و رران ليررلا االسررتخدام دالالت، 
 يم : مؼ الت  جاءت عمى وزن السردر مافسؽ صيل الع

 حب جب يئىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئچ  قؾلررو تعررالى: 

 . )٘ٗٔالبقرة: ) چ ىب مب خب

 سثة انُصٔل:
ذ ر السفدرون أن سب  ن ول ىله اآل،رة، أن ييرؾد السديشرة ونررارى نجرران 

ؾل ق مرا تقر: ائتشا بآ،ة  سا أت  األنبياء مؽ قبمػ تدل عمى صدقالؾا لمرسؾل ) (
ولررالؽ  مررؽ تحؾنررل القبمررة نحررؾ السدررجد الحرررام، فررأن ل هللا ىررله اآل،ررة، والسعشررى:

"  ؾنرؾا  :التسدة ،ا دمحم ررا ىمالء الييرؾد والشررارى، الرليؽ قرالؾا لرػ وألصرحابػ
ا أونرارى" فاتبعة قبمتيؼ مؽ بعد ما جاءك مرؽ العمرؼ اإللير  إن فعمرة  إنرػ فىؾدا

 .(ٕ)إذا لسؽ الغالسيؽ

  چمب  خب حب جب يئىئ مئ حئ جئ ی ی چ شاْد(()) ان 

ذ ررر اإلمررام الدررسرقشدي أن السررراد بررالعمؼ ىررؾ )البيرران(، ،قررؾل:" مررؽ بعررد مررا 
، (ٖ)"جرراءك مررؽ العمررؼ"أي: البيرران أن ديررؽ اإلسرربلم ىررؾ الحرر ، والمعبررة ىرر  القبمررة

                           
 .ٖٓٔتررن  األسساء صر  (ٔ)
 (.ٛٓٔ/ ٗ(، مفاتين الغي  ) ٖٔٔ/ٔ(، زاد السدير ) ٙٛٔ/ ٖيشغر: جامع البيان )  (ٕ)

 

 (.ٔٓٔ/ ٔ( بحر العمؾم ) ٖ)
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أي:  چ يئىئ مئ حئ جئ ی ی چوعبر اإلمام الشدرف  عشرو بالبرىران، فقرال:" 
المعبرررة، وأن ديرررؽ هللا ىرررؾ إلحاطرررة برررأن القبمرررة ىررر  مرررؽ بعرررد وررررؾح البرىررران وا

والبيرران والبرىرران ىسررا اآل،ررات والرردالئل والسعجرر ات  سررا ذ ررر اإلمررام ، (ٔ)"اإلسرربلم
الرررازي، ونررص عمررى لظيفررة جسيمررة، وىرر  أن ىررله الرردالئل والسعجرر ات ىرر  طرنرر  
، العمؼ، وليدة  ل العمرؼ، وأطمر  العمرؼ عمييرا مرؽ براب إطربلق األ رر عمرى السرم ر

نو تعالى لؼ يرد تللػ نفس العمؼ جراءك، إ چ يئىئ مئ حئ جئ ی ی چفقال:" 
تل السراد الردالئل واآل،رات والسعجر ات؛ ألن ذلرػ مرؽ طررق العمرؼ؛ فيكرؾن مرؽ براب 

 .(ٕ)إطبلق اسؼ األ ر عمى السم ر"

وقد آ ر الدياق السقام  ىشا صيغة السرردر دون  يرىرا مرؽ الرريل مبالغرة 
عج ات، وف  ىأن السعمؾم تيا، ،قؾل اإلمرام أترؾ حيران:" ف  ىأن ىله الدالئل والس

وسررسية تمررػ الرردالئل عمسررا مبالغررة وتعغيسررا، وتشبييررا عمررى أن العمررؼ مررؽ أعغررؼ 
 .(ٖ)السخمؾقات ىرفا ومرتبة"

 -سربحانو وتعرالى -ىرؾ الخرال  مى مردر ىلا العمرؼ ونص اإلمام الظبري ع
مررؽ العمررؼ  أي: مررؽ بعررد مررا وصررل إليررػ چ يئىئ مئ حئ جئ ی ی چفقررال:" 

بإعبلم  إ،اك أنيؼ مقيسؾن عمى باطل وعمى عشاد مشيؼ لمحر ، ومعرفرة مرشيؼ أن 
عميرررو -عمررى أتيررػ إتررراىيؼ  القبمررة الترر  وجيتررػ إلييرررا ىرر  القبمررة الترر  فرررررة

كسرا أىرار اإلمرام اترؽ عاىرؾر إلرى ، (ٗ)وسائر ولده مؽ بعرده مرؽ الرسرل" -الدبلم
درجات العمرؼ؛ ألنيرا عرؽ طرنر  الرؾح  درجة ىلا العمؼ وى  ) اليقيؽ( وى  أعمى 

                           
 (.ٓٗٔ/ ٔمدارك التش نل )  (ٔ)
 (.ٓٔٔ/ ٗي ) مفاتين الغ (ٕ)
 (.ٖٓ/ ٕالبحر السحي  )  (ٖ)
  (.ٙٛٔ/ ٖ(جامع البيان ) ٗ)
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اإللي ، فقال:" والتعبير تر ) العمؼ( ىشا عؽ الؾح  واليقريؽ اإللير ، إعربلن تتشؾنرو 
 (ٔ)ىأن العمؼ، ولفة لعقؾل ىله األمة إليو لسا يتمرر مؽ لفغو عمى أسساعيؼ"

 مما سثك ٚرضػ أٌ:
الترر   لسعجرر اتىررؾ الرردالئل وا :وطرنقررو ،البرىرران والبيرران :السررراد بررالعمؼ ىشررا

وىرر  أعمررى درجررات  ،اليقرريؽ :)  ( بررالؾح  اإلليرر  ، ودرجتررو جرراءت إلررى الشبرر 
 العمؼ.

 ھ ھ ہ ہ ہچ  ٔمما ٔزد تظٛغح ادلظدز أٚضا لٕنّ ذؼااىل:

 چ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓۓ ے ے ھ ھ

 . )ٕٚٗالبقرة: )

 سثة انُصٔل:
ئيل قيروا مممشييؼ، فقتمؾىؼ إسرا   سب  ن ول ىله اآل،ة أن  فار تش ذ ر ف

 -ىؼ مؽ د،ارىؼ، فظم  السدمسؾن مؽ نبييؼ أىسؾنل اترؽ ىمقران ؾ وسبؾىؼ وأخرج
ليؼ ممما، فقال ليرؼ نبرييؼ أىرسؾنل  أن يدا هللا تعالى ليؼ أن يبعث -عميو الدبلم

سررتبعد القررؾم أن ،كررؾن ا: إن هلل قررد أعظرراكؼ مررا سررألتؼ وبعررث لمررؼ طررالؾت مممررا، ف
روا أنيؼ أح  بالسمػ مشرو، وذ رر السفدررون أن سرب  االسرتبعاد، طالؾت ممما وذ 

أن الشبؾة  انة مخرؾصة بدب  معيؽ مؽ أسرباط تشر  إسررائيل، وىرؾ سرب  الوي 
داود  :مؾسرررى وىرررارون، وسرررب  السسممرررة سرررب  ييرررؾذا ومشرررو :ترررؽ ،عقرررؾب، ومشرررو

 وسميسان ، وأن طالؾت ما  ان مؽ أحد ىليؽ الدبظيؽ تل  ران مرؽ ولرد تشيراميؽ،
 .(ٕ)كسا أنو  ان فقيرا؛ فميلا أنمروا  ؾنو ممما ليؼ

                           
 (.ٖٚ/ ٕالتحرنر والتشؾنر ) (ٔ)
 (.ٗٓ٘/ ٙ(، مفاتين الغي  )ٔٙٔ/ ٔ(، بحر العمؾم )ٖٙٓ/ ٘يشغر: جامع البيان ) (ٕ)
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اختمررر  العمسررراء فررر  السرررراد  چ ۓۓ ے ے ھ ھ چ :انشااااْد
أن السرراد برو الشبرؾة، حيرث قرال:"  إلرى بالعمؼ ف  ىرله اآل،رة، فرلى  اإلمرام الظبرري 

فإنررو ،عشرر  تررللػ أن هللا بدرر  لررو فرر  العمررؼ  چ ۓۓ ے ے ھ ھچ
 اتى  يره ... وذلػ أنو ذ ر أنو آتراه وحيارى ما آدؼ، وآتاه مؽ العمؼ فزبل عموالج

وذى  اإلمام الدسر قشدي إلى أن السراد بالعمؼ ىشا ىؾ عمسو بدياسرة ، (ٔ)"مؽ هللا
 ران جدريسا و ران عالسرا  :أي چ ۓۓ ے ے ھ ھ چ الحرب، ،قرؾل
د بررالعمؼ عمررؼ اورجررن اإلمررام الدررسعان  القررؾل الثرران ، فقررال:" أر ، (ٕ)بررأمر الحرررب"

أراد بررو عمررؼ الررديؽ، واألول  : رران طررالؾت أعمسيررؼ بررأمر الحرررب، وقيررلالحرررب، و 
حيث ذ ر اتؽ عاىؾر أنو لؼ ،كرؽ مرؽ أنبيرائيؼ، فقرال:" وال ،ررن ذلرػ؛ ، (ٖ)أصن"

ا مؽ أنبيائيؼ"  .(ٗ)ألن طالؾت لؼ ،كؽ معدودا

وأرى أن السررراد بررالعمؼ فرر  الدررياق القرآنرر  ىشررا ىررؾ عمررؼ سياسررة الحرررب؛ألن 
الرلي سرألؾا  ( لمعيد، وتعؾد عمى ما سرب  ذ رره، وىرؾ صرفة الرجرلالبلم ف  )العمؼ

أنو يرسمو ليؼ، حيث إن جالؾت وجشؾده قيروىؼ، فأرادوا رجربل نبييؼ أن يدعؾ هللا 
عرردوىؼ، حتررى ،عيذررؾا فرر  عرر ة  أكثررر مررؽيتستررع بررالقؾة فرر  الجدررؼ وعمررؼ الحرررب 

د، ودفرع ىرر ، حيث إن ىليؽ الؾصفيؽ ،كؾن االنتفاا تيسرا فر  حفرظ الرببلررةونُ 
 األعداء.

وقد آ ر الدياق السقال  صيغة السردر ) العمؼ والجدرؼ( لمسبالغرة فر  ىرليؽ 
( فر رافة إلى ما أفراده حرر  الجرر )الؾصفيؽ، وتسكشيسا فيو أكثر مؽ  يره، باإل

رب، وقررؾة الجدررؼ لعمررؼ سياسررة الحرر لغرفيررة، حيررث جعررل طررالؾت  أنررو وعرراءمررؽ ا
                           

 (.ٖٖٔ/ ٘جامع البيان )  (ٔ)
 (.ٕٙٔ/ ٔبحر العمؾم )  (ٕ)
 (.ٕٓ٘/ ٔتفدير الدسعان  )  (ٖ)
 (.ٜٔٗ/ ٕالتحرنر والتشؾنر )  (ٗ)
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 الا بجرؾار عمسرو، وىرلان الؾصرفانىري عمسرو اوي ال ،د عداه ومردرىسا، و أن مؽ
مؽ أجميسا اسرتبعدوا أن ،كرؾن  السمػ مؽ الؾصفيؽ األوليؽ،المليؽ أىد الستحقاقو

أي: ال تدتشمروا تش   چ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲چ طالؾت ممماا؛وللا قال تعالى 
إسرائيل أن ،كؾن طالؾت ممما،فإن السمػ تيد هللا يمتيو مؽ ،ذاء، فيؾ ليس ميرا ا 

 ﮹ ﮸چ  برراء، فرربل تتخيررروا عمررى هللا، ولررلا ختسررة اآل،ررة بقؾلررو تعررالى:عررؽ اآل

، أي : يؾسع عمى مؽ ،ذاء مؽ عباده، عميؼ بسقادير مرا ،حتراج إليرو  چ ﮺
-ف  تدتير السمػ، وعالؼ بحال مؽ يمتيو السمػ فر  الحاررر والسدرتقبل، فيخترار 

 .(ٔ)أمر السمػلعمسو بجسيع العؾاق  ما ىؾ مرمحتو ف  قيامو ب -سبحانو وتعالى

وصرر  طررالؾت بالسررردر السعررر  برراألل   -سرربحانو وتعررالى-ونجررد أن هللا 
 والبلم ) العمؼ( وفيو معشى اإلحاطة بالسعيؾد وىؾ سياسرة الحررب  سرا قرال تعرالى:

 عمرريؼ(ووصرر  ذاتررو تررر ) (ٕ٘٘) البقرررة: چ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ىچ 
أترؾ زىررة:" فالبدرظة وعمسو إحاطة بسا  ان وما ،كؾن وماىؾ  رائؽ، ،قرؾل الذريخ 

معشاىا االتداا، وإذا أريفة إلى العمرؼ فسعشاىرا االتدراا واإلحاطرة بكرل مرا يؾجرو 
 .(ٕ)"العقل إلى التفمير السدتقيؼ مع سبلمة العقل نفدو

،  داللرة العمرؼ ابرو رجحر ةمسا سب  نجد أن الدياق القرآنر  والقررائؽ السحيظر
ا، فالسراد العمؼ  ىشا  سا رجن الدياق ىؾ عمرؼ سياسرة وحددوا درجتو، وطرنقو أ،زا

الحرب، وطرن  ىلا العمؼ ،كؾن بالفيض واإلليام؛ ألنو مؽ عشد هللا وليس طرالؾت 
حتى ،كؾن وحياا، فمؼ يب  إال أن ،كؾن إلياماا، ودرجتو اليقيؽ؛ ألنرو مرؽ لردن  انبي  

 لظي  خبير.

                           
  (.٘ٓ٘/ ٙ(يشغر: مفاتين الغي  ) ٔ)
 (. ٕٜٛ/ ٕزىرة التفاسير ) (ٕ)
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اا لٕناّ ذؼااىل:
ً
 ى ى ې ېچ  ٔمما ٔزد يٍ طٛغح ادلظادز أٚض

 .)ٓٓٔألنعام:ا) چېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائائ

 سثة انُصٔل:
ذ ررر السفدرررون أن ىررله اآل،ررة ن لررة فرر  ال نادقررة، حيررث إنيررؼ قررالؾا: إن هللا 

خررال   -سرربحانو وتعررالى-أخررؾان ، وأن هللا  -لعشررو هللا ولعررشيؼ–تعررالى وإتمرريس 
الشررراس والررردواب واألنعرررام والخيررررات، وإتمررريس خرررال  الدرررباا والحيرررات والعقرررارب 

فتخرصرؾا  )ٛ٘ٔ)الررافات:  چٹ ٹ ٹ ٿ ٿچ  ر  سا قرال تعرالى:والذرو 
 .(ٔ) هلل  لبا ، فافتعمؾا لو تشيؽ وبشات بغير عمؼ بحقيقة ما ،قؾلؾن 

 . چ ۆئۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ چ )) انشاْد(( 

ذ ررر اإلمررام اتررؽ عاىررؾر أن السررراد بررالعمؼ ىشررا ىررؾ العمررؼ بسعشرراه الرررحين، 
الرحين، وىؾ حكؼ اللىؽ السظرات  لمؾاقرع ،قؾل:" السراد بالعمؼ ىشا : العمؼ بسعشاه 

وعميو ،كرؾن العمرؼ السشفر  ىرؾ الجيرل   ير( ىشا نافيةو)،(ٕ)"عؽ ررورة أو ترىان
 دون دليررررل أو ترىرررران، ،قررررؾل اإلمرررررام بررررالقؾل بسعشرررراه الرررررحين، وىررررؾ الرمرررر  

" بغيررر عمررؼ" أي: مررؽ  يررر أن ،عمسررؾا حقيقررة مررا قررالؾه مررؽ خظررأ أو  ال مخذررري:
رر أي: أن ، (ٖ)ا بقؾلررو عررؽ عسررى وجيالررة مررؽ  يررر فمررر ورونررة"صررؾاب، ولمررؽ رميا

ر وأدلرة عقميرة أم سرسعية، فرإذا  اقؾليؼ  ان مؽ  ير حجة أودليل سؾاء  انة حججا
 انتفى الدليل انتفى العمؼ.

                           
 (.ٔٓٙ/ ٗ(، البحر السحي  ) ٛٛ/ ٖٔ(،مفاتين الغي  )ٕٚٗ/ ٔيشغر:بحر العمؾم )  (ٔ)
 (.ٛٓٗ/ ٚالتحرنر والتشؾنر ) (ٕ)
 (.ٖ٘/ ٕالمذا  )  (ٖ)
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الدررياق القرآنرر  آ ررر التعبيررر عررؽ العمررؼ السشفرر  بررريغة السررردر  ونجررد أن
وللا نفى أن ،قام عميو دليل؛ ألنرو مبالغة ف  نف  ادعائيؼ، وأنو ف  مش لة العدم؛ 

 ير مؾجؾد أصبل، ،قؾل الذريخ الذرعراوي: "العمرؼ قزرية اسرتقرائية معتقردة واقعرة 
للػ فيرؾ ،قام عمييا دليل، وىلا ى ء ال واقع لو وال ،سكؽ أن يؾجد عميرو دليرل، لر

نيا واقعة وليدة تؾاقعرة، وال ،قرام عمييرا دليرل؛ ألنيرا قؾل بغير عمؼ تل بجيل، وإ
 وفررر  ىرررلا دليرررل عمرررى قررربن تجيميرررؼ، ،قرررؾل اإلمرررام ،  (ٔ)ر مؾجرررؾدة أصررربل" يررر

ِسِيؼ السجيمة وافترائيؼ الباطل  .(ٕ)"أتؾحيان:" وفيو نص عمى قبن تقحٌّ

 وختسة اآل،ة تتش نو ذاتو سبحانو وتعالى عؽ ىرله السدرتحيبلت عميرو، فقرال
أي: تقدس وتش ه سبحانو وتعراعؼ عسرا ،ررفو  چ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ چ

 .(ٖ)والشغراء والذر اء ة الزالؾن مؽ األوالد واألندادىمالء الجيم

مسررا سررب  يتزررن أن العمررؼ ىشررا ىررؾ مررا قاتررل الجيررل، ولرريس لررو طرنرر  وال 
ليس بعمؼ أصبل، فيرؾ بسش لرة العردم، وعميرو فرالعمؼ السشفر  ىشرا ىرؾ: مردر: ألنو 

 الجيل السحض.

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گچ  ٔيٍ ذناك أٚضاا لٕناّ ذؼااىل:

 چ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 . )ٖٜ)يؾنس: 

                           
 (.ٖٖٗٛ/ ٙ( خؾاطر اإلمام ) ٔ)
 (.ٖٓٙ/ ٗالبحر السحي  ) (ٕ)
 (.ٖٛٓ/ ٖيشغر: تفدير اتؽ  ثير ) (ٖ)
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 سثة انُصٔل:
،عش  تللػ جل  شاؤه أنو أن ل تشر  إسررائيل مشر ل صردق، وىرؾ أرض مررر، 

ىؼ أن يرررؾر يؼ أرض مررررر، فمسرررا  رررر  أن هللا سررربحانو وتعرررالى، قرررد وعررد وذلررػ
 فرعؾن ورجع مؾسى 

يرا: ) عميو الدبلم( إلى أرض مرر فش لؾا تيا وسكشؾا الد،ار ، وقيل: عشر  ت
 .(ٔ)أرض الذام ، ونقال: األردن وفمدظيؽ

 . چ ڻڻ ں ں ڱ ڱچ  )) انشاْد(( 

اختمرر  السفدرررون فرر  تحديررد داللررة العمررؼ نغررراا الخررتبلفيؼ فرر  السررراد تبشرر  
إسرائيل، أىؼ الييؾد الليؽ  انؾا ف  زمؽ سيدنا مؾس ، أم ييؾد تش  قبشقاا وبش  

 ا دمحم )  (؟ الشزير وبش  قرنغة الليؽ  انؾا ف  زمان سيدن

فعمى القؾل بأنيؼ الييؾد ف  زمؽ نب  هللا مؾس ، فالسراد بالعمؼ ىشرا الترؾارة، 
ا التررؾراة، ،قررؾل اإلمررام ال مخذررري:" فسررا مررا تفرقررؾا وتذررعبؾا إال بعررد مررا قرررءو و  :أي

ديؽ ا التؾراة، و دبؾا العمرؼ تروما تذعبؾا فيو إال مؽ بعد ما قرءو اختمفؾا ف  ديشيؼ 
الحررر ، ولررر ميؼ الثبرررات عميرررو واتحررراد الممسرررة، وعمسرررؾا أن االخرررتبل  فيرررو تفررررق 

 .(ٕ)عشو"

وعمررى القررؾل بررأن السررراد تبشرر  إسرررائيل ىررؼ الييررؾد الررليؽ  ررانؾا فرر  زمرران 
)  (، وىررلا قررؾل عغرريؼ مررؽ السفدرررنؽ، فررالسراد بررالعمؼ السعمررؾم، ،قررؾل  دمحمسرريدنا

                           
 (.ٖٔٔ/ ٕيشغر: بحر العمؾم )  (ٔ)
 (.ٜٖٙ/ ٕالمذا  )  (ٕ)
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مرؼ بسعشرى السعمرؾم، وىرؾ دمحم  ؛ ألن رسرالتو  انرة معمؾمرة اإلمام أتؾ حيران:" الع
 .(ٔ)عشدىؼ مكتؾبة ف  التؾراة"

وذ ر اإلمام الرازي أن السراد بالعمؼ ىشا القرآن فقال:"والسراد مؽ العمرؼ القررآن  
لدرب  باسرؼ الشازل عمى دمحم )  ( وإنسا سساه عمسا؛ ألنرو سرب  العمرؼ، وتدرسية ا

 .(ٕ)"السدب  مجاز مذيؾر

 ؾن القرآن سرببا لحردوث االخرتبل  ، فقرال:" وفر   وجو ؼ ذ ر اإلمام الرازي 
كؾن القرآن سببا لحدوث االختبل  وجيان، األول: أن الييؾد  انؾا ،خبرون تشبرؾة 

 فرت برو مؽ بو طائفة و جاءىؼ آ )  ( ونفتخرون بو عمى سائر الشاس، فمسا دمحم
 آخر؛ فميلا الدب  صار ن ول القرآن سببا لحدوث االختبل  فييؼ.

ن ىله الظائفة مؽ تش  إسرائيل  رانؾا  فراراا محزرا، حترى : إوالثان : أن ،قال
 .(ٖ)جاءىؼ العمؼ فعشد ذلػ آمشة طائفة وبقية أخرى عمى  فرىؼ"

القررآن  وجؾز اإلمام اتؽ عاىؾر أن ،كؾن السراد برالعمؼ فر  ىرلا الدرياق ىرؾ
بقرنشررة)حتى(، فقررال:" ونجررؾز أن ،كررؾن العمررؼ ىررؾ القرررآن ... وىررلا السحسررل ىررؾ 

، وعقير   چ ڻڻ ں ں ڱ ڱچ  السشاس  لحرر  ) حترى( فر  قؾلرو تعرالى:
فسا اختمفؾا( بالغا،ة يمذن بأن ما بعد الغا،رة مشتيرى حالرة الذركر، أي: فبقرؾا فر  )

نعسرررتيؼ، فرررإن هللا سرررمبيؼ ذلرررػ السبرررؾأ وفررر  تمرررػ الشعسرررة حترررى اختمفرررؾا فدرررمبة 
 .(ٗ)"أوطانيؼ

                           
 (.٘ٓٔ/ ٙالبحر السحي  )  (ٔ)
 (.ٜٜٕ/ ٚٔ( مفاتين الغي  )ٕ)
 ( الدات  نفدو.ٖ)
 (.ٖٕٛ/ ٔٔالتحرنر والتشؾنر )  (ٗ)
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 مما سثك ٚرضػ يا ٚهٙ :
دورا  بيررا فر  تحديرد داللرة العمرؼ،  أد،راأن الدياق تشؾعيو السقرال  والسقرام  

السراد تبشر  إسررائيل الييرؾدف  زمرؽ نبر  هللا  فسؽ نغر إلى الدياق السقام  وجعل
  إسررائيل الييرؾد فر  زمرؽ مؾس ، جعل السراد بالعمؼ التؾراة، ومؽ جعل السراد تبش

سيدنا دمحم )  (، جعل السراد بالعمؼ السعمرؾم وىرلا السعمرؾم ىرؾ سريدنا دمحم )   (، 
حيث  ان معمؾما ليؼ مؽ  تبيؼ، ومؽ نغرر إلرى الدرياق السقرال  جعرل السرراد مرؽ 

 اتؽ عاىؾر. اإلمامإليو القرآن المرنؼ بقرنشة )حتى(كسا ذى   العمؼ

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭچ  :لٕنّ ذؼاىل

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائائ ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ

 ٻ ٱ يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

  )ٔٙ – ٚ٘)ال خر :  چ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ

 سثة انُصٔل:
روى عررؽ اتررؽ عبرراس ) ررررى هللا عشيسررا( أن الشبرر  )  ( قررال لقرررنش: ،ررا 

أليس ت عؼ أن عيدرى  ران  :عذر قرنش ال خير ف  أحد ُ،عبد مؽ دون هللا، قالؾام
ا صررالحا، ا نبيررا وعبرردا فررأن ل هللا سرربحانو  ؟فررإن  رران  سررا ترر عؼ فيررؾ  ررآليتيؼ عبرردا

 . (ٔ)وتعالى ىله اآل،ات

ذ رر بعرض السفدررنؽ أن السرراد ترر )العمرؼ ( ،  چ ٻ ٻ ٱ چ : انشاْد
 والسعشررررررررى: إن عيررررررررؾر (ٕ)الدرررررررراعة ىشررررررررا العبلمررررررررة و الرررررررردليل عمررررررررى قيررررررررام

                           
 (.ٖٙٚ/ ٔ( أسباب الش ول لمحسيدي ) ٔ)
(، مفررررراتين الغيررررر  ٕٔٔ/ ٘ن  )(، تفدرررررير الدرررررسعأٖٙ/ ٕٔيشغرررررر: جرررررامع البيررررران ) (ٕ)

(ٕٚ/ٙٗٓ.) 
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الدرراعة؛ ألن عيررؾره ىرررط مررؽ  ) عميررو الدرربلم ( مسررا ،عمررؼ بررو مجرر ء عيدررى
معشررى المرربلم: وإن عيررؾر  چ ٻ ٻ ٱ چ أىررراطيا، ،قررؾل اإلمررام الظبررري:"

الدررراعة؛ ألن عيرررؾره ىررررط مرررؽ   ءعيدرررى )عميرررو الدررربلم ( َعَمرررؼ ،عمرررؼ برررو مجررر
 .(ٔ)الدنيا وإقبال اآلخرة"أىراطيا، ون ولو إلى األرض دليل عمى فشاء 

 ٱ چ:" لحرررؾل العمررؼ بررو، ،قررؾل اإلمررام ال مخذررري  ؛وسررس  الذرررط عمسررا

وإن عيدى ) عميو الدربلم ( لِعْمرؼ لمدراعة، أي: ىررط مرؽ أىرراطيا  چ ٻ ٻ
 (ٕ)تعمؼ بو، فدس  الذرط عمسا لحرؾل العمؼ بو"

                           
 (.ٖٔٙ/ ٕٔجامع البيان )  (ٔ)
 (.ٕٔٙ/ ٗالمذا  ) (ٕ)
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 : اسى انفاػم -2
الجبللررة سرربحانو  السررؼ الررؼ يرررد العمررؼ عمررى صرريغة ) فاعررل ( مفررردا إال وصررف

 وتعالى، وجاء عمى صيغة الجسع وصفا لغيره سبحانو، ولمل داللتو.

 يف ٔطفّ سثؽاَّ ٔذؼاىل: :أٔال
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  لال ذؼاىل:

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺ ٺ

 ( .٤٩التوبة: ) چ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 سثة َصٔذلا:
يؽ الررليؽ تخمفررؾا عررؽ  رر وة ذ ررر السفدرررون أن ىررله اآل،ررة ن لررة فرر  السشررافق

تبررؾك، فقررد روي عررؽ اتررؽ عبرراس أن ىررمالء السشررافقيؽ  ررانؾن  سررانيؽ رجرربلا، فمسررا 
رجررع الشبرر  )  ( والسممشررؾن مررؽ  رر وة تبررؾك جرراءوا ،عتررلرون فررأن ل هللا ىررله 

 .(ٔ)اآل،ة

  چ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹچ  قؾلرررررو تعرررررالى: )) انشااااااْد( 
 انو وتعالى ف  ىله اآل،ة؟مامعشى عالؼ ف  ح  هللا سبح

اسرررتخدم الدرررياق القرآنررر  صررريغة ) فاعرررل( التررر  تررردل عمرررى  برررؾت الحررردث 
دون  يرىا مؽ الريل  ؛ألنيا خرجة مؽ اسؼ الفاعل إلى الرفة السذبية،ودوامو

كشا،ررة عررؽ السحاسرربة، ولئلىرررعار بإحاطررة عمسررو سررربحانو وتعررالى، ،قررؾل اإلمرررام 
يد لسرررا ىررر  تخؾنررر  ىرررد چ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹچ الذرررؾ ان :" 

مذتسمة عميو مؽ التيديد، وال سيسا مرا اىرتسمة عميرو مرؽ وررع الغراىر مؾررع 

                           
 (.ٜٕٛ/ ٕ(، زاد السدير ) ٜٖٖ/ ٕ(، تفدير الدسعان  )ٕٛ/ ٘يشغر: المذ  والبيان ) (ٔ)
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السزسر؛إلىعار ذلػ بإحاطتو بكل ى ء ،قع مشيؼ مسرا ،كتسرؾن، ونتغراىرون برو 
 .(ٔ)وإخبارىؼ بو ومجازاتيؼ عميو"

تيؼ دائؼ و اتة ال يتغير ؛ للا خرج معشى الريغة  -سبحانو وتعالى-فعمسو  
برو ، وجراءت مزرافة إلرى  الررفة السذربية ياق مرؽ اسرؼ الفاعرل إلرىف  ىلا الد

، وىسرا جامعران  (ٕ)الغي  وىؾ مرا  راب عرؽ عمرؼ الشراس، والذريادة، أي السذراىد
ألعسررال العبررد، وفرر  ذلررػ داللررة عمررى أنررو مظمررع عمررى رررسائرىؼ  اطبلعررو عمررى 

السرؼ ؛ ولرلا عردل الدرياق عرؽ الزرسير إلرى ا (ٖ)عؾاىرىؼ ال تفاوت عشده فر  ذلرػ
 ڤ ٹ ٹ ٹچ الغرراىر، وقرررد صررررح ترررللػ اإلمررام البيزررراوي حيرررث قرررال:" 

أي: إليو، فؾررع الؾصر  مؾررع الزرسير لمداللرة عمرى أنرو  چ ڤ ڤ
 (ٗ)مظمع عمى سرىؼ وعمشيؼ ال ،فؾت عؽ عمسو ى ء مؽ رسائرىؼ وأعساليؼ "

سررربحانو -وفررر  تقرررد،ؼ الغيررر  عمرررى الذررريادة ىشرررا إىرررارة إلرررى سرررعة عمسرررو  
،ذرير إلرى أن عمسرو بسرا  راب  عمسرو بالسذراىد، فمرل أفعرال العبراد وىلا  -وتعالى

عاىرىررا وباطشيررا عشررده سررؾاء، ،قررؾل اإلمررام الذررؾ ان :" وفرر  تقررد،ؼ الغيرر  عمررى 
وأنررو ال ،خفررى عميررو ىرر ء، وندررتؾي  -عرر  وجررل-الذرريادة إىررعار بدررعة عمسررو 

ر لعردم للا أمرر الشبر  بعردم قبرؾل عرلرىؼ ونيرييؼ عرؽ االعترلا؛ (٘)عشده  ل معمؾم"
ما انظؾت إليرو نفؾسريؼ، ،قرؾل اإلمرام أترؾ  أطمعو عمى-سبحانو -صدقيؼ ؛ ألنو 

لمشيرر  عررؽ االعتررلار؛ ألن عرررض السعتررلر أن  ةعمرر چ ڀ ڀ ڀ چحيرران: " 
 ڀ چ ،ردق فيسا ،عتلر بو، فإذا عمؼ أنو مكلب فر  اعترلاره  ر  عشرو، ولرلا قرال

                           
 (.ٜٗٗ/ ٕفتن القدير )  (ٔ)
 (.ٛ/ ٔٔر ) التحرنر والتشؾن (ٕ)
 (.ٜٓٗ/ ٘( البحر السحي  ) ٖ)
 (.ٜٗ/ ٖ( أنؾار التش نل )ٗ)
 (.٘٘ٗ/ ٕفتن القدير )  (٘)
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أخبررر الرسررؾل النتفرراء التررردي ؛ ألنررو سرربحانو إذا  ةعمرر ٿ چ ٺ ٺ ٺ ٺ
 ؛(ٔ)معراذيرىؼ" بسا انظؾت عميو سرائرىؼ مؽ الذر والفداد لرؼ ،سكرؽ تررد،قيؼ فر 

ألن سرياق اآل،رة يتحردث  چ ڦ ڦ ڦ ڤ چ للا ختسة اآل،ة بقؾلرو تعرالى
ىرررمالء السشرررافقيؽ،   ررراب عرررؽ السدرررمسيؽ مسرررا تزرررسره نفرررؾس عرررؽ عمرررؼ هللا بسرررا

ومؽ عمؼ بالذر ء جرازى عميرو ييل ف  الزم معشاه وىؾ السجازاه؛ ىلا التل استخدمف
 ڦ ڤ چ وخاصة أن السقام مقام جرم وجشا،رة، ، ،قرؾل اإلمرام اترؽ عاىرؾر:"

عؽ  ل ما عسمؾه، أي: فتجدونو عالسرا  ةف  الزم معشاه، وىؾ السجازا چ ڦ ڦ
بكررل مررا عسمتسررؾه؛ وىررؾ  شا،ررة ألن ذ ررر السجررازاة فرر  مقررام اإلجرررام والجشا،ررة الزم 

 (ٕ)كل ما عسمؾه"لعسؾم عمؼ ممػ يؾم الديؽ ب

 الرررفةمسررا سررب  نجررد أن صرريغة ) اسررؼ الفاعررل ( ىشررا ) عررالؼ( خرجررة إلررى 
السذرربية بررو؛ وىررلا ال ،جررؾز إال فرر  حرر  هللا تعررالى، فعمسررو  اتررة ودائررؼ ال يتغيررر 

 ائر  و رل  ومحي  بكل ى ء، ال تخفى عميو خافية" للا أرري  الؾصر  إلرى  رل
 .مذاىد داللة عمى سعة عمسو وىسؾلو وإحاطتو

 ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چچ  لٕنااّ ذؼاااىل:

 ( ٜ-ٛ) الرعد:  چ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 سثة انُصٔل:
 ا عمررى مشمررري البعررث حيررث قررالؾا: إنر السفدرررون أن ىررله اآل،ررة ن لررة رد  ذ رر

بعزريا تربعض، فربل ،درتظيع التسيير    عشد تفرقيرا وتفتتيرا ،خرتم أتدان الحيؾانات
، مشمرررررنؽ قدرتررررو  )٘)الرعررررد: چ  ې ې ې ې ۉ ۉ ۅچ  تيررررشيؼ، فقررررالؾا:

                           
 (.٘ٛٗ/ ٘البحر السحي  ) (ٔ)
 (.ٜ/ ٔٔالتحرنر والتشؾنر )  (ٕ)
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ا بعد فشائيؼ، فبريؽ سربحانو أن عردم الت سيير  بعرد سبحانو عمى إعادتيؼ خمقا جديدا
مرا فر  حقرو تعرالى سرا بجسيرع السعمؾمرات، أال ،كرؾن عال،كؾن ف  حر  مرؽ  الفشاء

فإن عمسو إحاطة بجسيرع السعمؾمرات، واحرتج عمرى  ؾنرو عالسرا بجسيرع السعمؾمرات 
وأنؾ ررة، وتسررام   رران ىررؾ مررؽ ذ ررؾرةتحسررل  ررل أنثررى عمررى أي حررال  بأنررو ،عمررؼ مررا

ونقران، وحدؽ وقبن و ير ذلػ مؽ األحؾال، ونعمؼ ما تغيض األرحام أي تشقص 
مؽ تدعة أىير ف  الحسل وما ت ند عؽ ذلػ، و ل ى ء عشده بسقردار أي: بقردر  

 .(ٔ)واحد ال ،جاوزه وال يشقص عشو

 . چ ڑ ڑ ژ چ )) انشاْد ((

برريغة اسرؼ الفاعرل فر  ) عرالؼ(، وذلرػ لخروجيرا عرؽ  ح السفدرون لؼ ،رر 
 -سرربحانو وتعررالى-معشاىررا األصررم  إلررى الثبررؾت والرردوام؛ ألنيررا فرر  حرر  السررؾلى 

 عمرى -سربحانو- ذاترو وإنسرا الرلي صررحؾا برو ىشرا ىرؾ داللرة الرريغة فر  وصر 
ذرسبلن اإلحاطة والذسؾلية ف  عمسو؛ إلرافتيا لعالس  الغائر  والسذراىد، وىسرا ،

لسا ذ ر أنو عالؼ بأىرياء خفيرة ال ،عمسيرا  كل السعمؾمات، ،قؾل اإلمام أتؾ حيان:"
إال ىررؾ، و انررة أىررياء ج ئيررة مررؽ خفا،ررا عمسررو سرربحانو، ذ ررر أن عمسررو محرري  
بجسيع األىياء، فعمسو متعم  بسا ،ذاىده العالؼ  تعمقو بسرا ،غير  عرشيؼ، وقيرل : 

ل: الغائ  ما  اب عرؽ الحدرؽ والذراىد مرا والذاىد السؾجؾد، وقي الغائ  السعدوم
 .(ٕ)حزر لمحس"

للا ن لة ىرله اآل،رة مش لرة الت نيرل لآل،رة التر  قبميا،حيرث إنيرا أ بترة عسرؾم 
عمسو جل وعربل، ،قرؾل اإلمرام اترؽ عاىرؾر:"وىله قزرية  ميرة أ بترة عسرؾم عمسرو 

                           
(، ٗٔ/ ٜٔ(، مفررراتين الغيررر  ) ٘ٔ٘/ ٕ(، المذرررا  ) ٖٛ٘/ ٙٔيشغرررر: جرررامع البيررران ) (ٔ)

 (.ٖٙ٘/ ٙالبحر السحي  )
 (.ٖٙ٘/ ٙحر السحي  ) ( البٕ)
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فر  قؾلرو تعالى بعد أن وقع إ بات العسؾم بظرن  التسثيل بعمسو بالج ئيات الخفيرة 
 ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چچ  تعرررررررررررررالى:

ترررلييل لتعسررريؼ العمرررؼ  چ ڑ ڑ ژ چ، وجسمرررة  )ٛ)الرعرررد:  چ ڈ
لرلا ذ رر اإلمرام القرطبر  أن ىرله اآل،رة ؛ (ٔ)بالخفيات والغؾاىر وىسا قدسا الؾجؾد"

 بإحاطررة عمسررو بسررا  رراب وخفرر  عمررى الخمرر ،  -جررل وعرربل-السررؾلى  تسررّدح تيررا
،  چ ڑ ڑ ژ چ ّدح هللا سرربحانو وتعررالى تيررا بأنرروفقررال:" ىررله اآل،ررة تسرر

نفرراده اعمرى -سربحانو  -أي: ىؾ عالؼ بسا  اب عؽ الخم  ومرا ىراىدوه... فشبرو
بعمؼ الغي ، واإلحاطة بالباطؽ، اللي ،خفى عمى الخم ، فبل ،جؾز أن ،ذار و فر  

 .(ٕ)ذلػ أحد"

لستعرال، المبير ا وختسة ىله اآل،ة تؾص  يدل عمى إحاطتو بكل ى ء، وىؾ
اللي ىؾ أكبر مرؽ  رل ىر ء بحدر  القردرة  چ ک چ ،قؾل اإلمام اتؽ  ثير:"

الستعال: أي: عمى  ل ى ء قد أحاط بكل ى ء عمسرا، وقيرر ،(ٖ)والسقادير اإلليية
 .(ٗ)كل ى ء، فخزعة لو الرقاب، ودان لو العباد طؾعا و رىا"

عمى  ؾنو سربحانو فيله اآل،ة تدل عمى العمؼ المامل والقدرة التامة، مسا يدل 
قادرا عمى البعرث الرلي أنمرروه، ،قرؾل اإلمرام الررازي:" فيرله اآل،رة دالرة عمرى  ؾنرو 
تعالى مؾصؾفا بالعمؼ المامل والقدرة التامة، ومش ىرا عرؽ  رل مرا يشبغر ، وىرلا يردل 

 .(٘)عمى  ؾنو تعالى قادراا عمى البعث اللي أنمروه"

                           
 (.ٜٛ/ ٖٔ( التحرنر والتشؾنر )ٔ)
 (.ٜٕٛ/ ٜالجامع ألحكام القرآن ) (ٕ)
 (.ٙٔ/ ٜٔمفاتين الغي  )  (ٖ)
 (.ٖٚٗ/ ٗتفدير القرآن العغيؼ ) (ٗ)
 (.ٙٔ/ ٜٔمفاتين الغي  )  (٘)
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( خرجرة مرؽ معشرى اسرؼ مسا سرب  نجرد أن صريغة ) فاعرل( فر  لفرظ ) عرالؼ
الفاعل إلى الرفة السذبية؛ وذلػ إلرافتيا لمفظ الجبللة، وتزسشة ىله الرريغة 
معشى اإلحاطة والذرسؾلية فر  عمسرو سربحانو وتعرالى؛ نغرراا إلررافتيا إلرى عرالس  

وىرررؾ: السجرررازاة  الغيررر  والذررريادة، وتزرررسؽ العمرررؼ ىشرررامعشى  شائيررراؾ الؾجرررؾد وىررر
 والسحاسبة.

 ى انفاػم يف ٔطف انثشس:شاَٛا : طٛغح اس
  )ٗٗ)يؾس :  چ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱچ  لٕنّ ذؼاىل

 سثة َصٔذلا:
ىله اآل،ة وقعة جؾابا لدمال السمػ لمسعبررنؽ عرؽ تفدرير رؤنراه التر  حكاىرا 

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ېچ  لشرررا القررررآن فررر  قؾلرررو تعرررالى:

 ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

يرررؼ تيرررلا الشرررؾا مرررؽ الرؤنرررا فشفرررؾا عرررؽ أنفدررريؼ عمس )ٖٗ)يؾسررر :  چ ی
السختمظة، وإنسا عمسيرؼ قاصرر عمرى الررؤى الررحيحة، ،قرؾل اإلمرام اترؽ عظيرة:" 

لدشا مؽ أىل العمؼ تللػ، أي: بسا ىرؾ مخرتم  ورديء، فإنسرا نفرؾا  :قال السعبرون 
 عرررؽ أنفدررريؼ تعبيرررر األحررربلم ال تعبيرررر الرؤنرررا عمرررى اإلطررربلق، وقرررد قرررال الشبررر 

  (ٕ)"(ٔ)" الرؤنا مؽ هللا والحمؼ مؽ الذيظان :)  ( 

 .چ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱچ  انشاْد:

حيث استخدم الدياق القرآن  صيغة اسؼ الفاعل الت  تدل عمى حدوث الفعرل 
را، وإنسرا  ال  بؾتو لمداللة عمى أن عدم عمسيؼ تتفدرير ىرله الرؤنرا لريس نفيرا مظمقا

                           
 (.ٔٚٚٔ/ ٗ(، وصحين مدمؼ)ٖٖٔ/ ٚيشغر: صحين البخاري ) ( ٔ)
 (.ٕٛٗ/ ٖالسحرر الؾجي  )  (ٕ)
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ير لمررشيؼ ليدررؾا متقشرريؽ لررو؛ لررلا ليررله الرؤنررا خاصررة، فيررؼ حرردث ليررؼ العمررؼ بررالتعب
اعترفؾا بجيميؼ تيلا الشؾا اللي مؽ األحبلم الباطمة، ،قؾل اإلمام ال مخذري:" إما 
أن يرندوا باألحبلم السشامات الباطمة خاصة، فيقؾلرؾا: لريس ليرا عشردنا تأونرل، فرإن 
التأونررل إنسررا ىررؾ لمسشامررات الرررحيحة الرررالحة، وإمررا أن ،عترفررؾا بقرررؾر عمسيررؼ 

 .(ٔ)نيؼ ليدؾا ف  تأونل األحبلم تشحارنر"وأ

وىلا يدل عمى أن عمؼ البذر ندب  فربسا عالؼ ف  عمؼ معيؽ يؾجد مؽ ىؾ  
 چۆ ۆ ۇ ۇ ڭچ  كسررررا قررررال تعررررالى: أعمررررؼ مشررررو فرررر  نفررررس العمررررؼ

وقؾليؼ ىلا ال يدل عمى أنيا ليس ليا تأونرل أصربل ترل السرتقؽ ليرلا  (ٙٚ)يؾس :
ؾل اإلمرررام الررررازي:" و رررأنيؼ قرررالؾا ىرررله الرؤنرررا الفرررؽ ،درررتظيع الؾصرررؾل إلييرررا، ،قررر

مختمظة مرؽ أىرياء  ثيررة، ومرا  ران  رللػ فرشحؽ ال نيتردي إلييرا وال ،حري  عقمشرا 
وللا أكدوا نف  عمسيؼ ؛ (ٕ)تيا، وفييا إييام أن المامل الستبحر فيو قد ييتدي إليو"

لسراد بعرالؼ ىشرا وعميرو فرا، (ٖ)بالباء لتأكيد أن ىلا الشرؾا مرؽ األحربلم ال مردلؾل ليرا
 .الستقؽ الشحرنر

 چ  ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻچ  ٔيُاااّ لٕناااّ ذؼااااىل:

 ( .ٖٗ)العشمبؾت: 

 سثة انُصٔل:
 ُذكر أن ىرله اآل،رة ن لرة فر  ىرأن الجيمرة والدرفياء مرؽ قررنش حيرث  رانؾا

 إن رب دمحم ،زرب السثل باللباب والعشمبؾت، ونزحكؾن مؽ ذلرػ، فرأن ل :،قؾلؾن 

                           
 (.٘ٚٗ/ ٕالمذا  )  (ٔ)
 (.ٗٙٗ/ ٛٔ( مفاتين الغي  ) ٕ)
 (.ٜٕٖٛ/ ٚاسير )فيشغر: زىرة الت (ٖ)
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 . (ٔ)، أي ال ،عقل حدشيا وفائدتيا  چ ھ ھ ہ ہ چ قؾلو تعالى:

روى بعرض السفدررنؽ أن رسرؾل هللا  چ ھ ھ ہ ہ چانشاْد: 
ىرررله اآل،رررة وقرررال: العرررالؼ: مرررؽ عقرررل عرررؽ هللا فعسرررل بظاعترررو واجتشررر   بل ( تررر)

أي أن العالؼ ال،كؾن عالسا إال إذا أوصمو عمسو إلى طاعة هللا، وأبعرده  ،(ٕ)سخظو"
حقيقة مرؽ حجر ه عمسرو لذيخ إسساعيل حق :" والعالؼ قابو، ،قؾل اعؽ  زبو وع

 .(ٖ)عؽ السعاص ، فالعاص  جاىل، وإن  ان عالساا صؾرة"

 وعررر  بعررض السفدرررون ) العررالسؾن ( ىشررا تررر ) السؾحرردون(، ،قررؾل اإلمررام 
، أي: ال ،فيسرررررررا وال ،عمسيرررررررا إال  چ ھ ھ ہ ہ چ الدرررررررسر قشررررررردي:"

، وذلررػ ألن ىررله األمثررال يشزررؾي تررداخميا معرران (ٗ)العررالسؾن، ،عشرر  : السؾحرردون"
وأستار ال ،دتظيع إدراكيا والؾصؾل إلييا إال بالتدتر والتفمر السدتسر السمدي إلى 
اإل،سان باهلل والبعد عؽ سخظو، وقد أىار اإلمام الرازي إلى لظيفة جسيمة ف  ىرله 

قرررال:" العمرررؼ اآل،رررة، وىررر  التفرنررر  تررريؽ العمرررؼ الحدسررر  والعمرررؼ الفمرررري الررردقي ، ف
وىرلا العمرؼ الفمرري ، (٘)الحدس  ،عمسو العاقرل، والعمرؼ الفمرري الردقي  ،عقمرو العرالؼ"

الدقي  ىؾ السقرؾد ف  ىله اآل،ة؛ للا قرر سبحانو وتعالى عقل أي: تردتر ىرله 
اآل،ات عمى العالسؾن قرراا حقيقياا، ولؼ ،قرر عمسيا عمى العقبلء؛ للا قدم العقرل 

ذرين إسرساعيل حقر :" فرإن قيرل: لرؼ لرؼ ،قرل:" ومرا ،عمسيرا إال عمى العمؼ، ،قرؾل ال
قمشررا: ألن العقررل آلررة ترردرك تيررا معرران  األىررياء  ؟العرراقمؾن"، والعقررل ،دررب  العمررؼ

                           
 (.ٜٖ٘/ ٛ(، البحر السحي  ) ٘٘ٗ/ ٖ( يشغر: المذا  ) ٔ)
 (.ٕٓٛ/ ٚ( المذ  والبيان ) ٕ)
 (.ٕٚٗ/ ٙروح السعان  ) (ٖ)
 (.ٖٗٙ/ ٕ( بحر العمؾم ) ٗ)
 (.ٜ٘/ ٕ٘مفاتين الغي  ) (٘)
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واإلندرران ُميرر  ، (ٔ)بالتأمررل فيررو، وال ،سكررؽ التأمررل فييررا والؾصررؾل إلييررا إال بررالعمؼ"
عظررل اإلندرران  ار، فمسررعررؽ الحيررؾان بالعقررل الررلي ىررؾ مررؾطؽ العمررؼ والترردتر والتفمرر

 ڀ ڀ پچ  ىررله اآللررة عررؽ وعيفتيررا صررار  ررالحيؾان تررل ىررؾ أرررل، قررال تعررالى:

 ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 :، وىلا يدل عمى أن طرن  العمؼ اإلندان  ىشرا ىرؾ )ٜٚٔ)األعرا :  چ ڦ
القررآن  العمؼ السذاىد عؽ طرن  السثل، وف  ىله اآل،ة يبررز لشرا :العقل، ووسيمتو

 دور السثل ف  خدمة اإلدراك العقم .

مسرا سررب  نجررد أن اسرؼ الفاعررل ىشررا اسررتعسل فر  معشرراه الحقيقرر  ، حيررث إّن 
َفيؼ ىله اآل،ات ال ،أت  بسجرد العمؼ تيا تل بالتدتر والتفمر والتأمرل الردقي ، وىرلا 

والعمررؼ وإن  ،رأت  قرد ،رري  مررة ونخظرئ أخرررى، وفر  ذلرػ ،قرؾل اإلمرام األزىرري:"
وىرلا عريؽ داللرة ، (ٕ)كان فر   ا،رة الزر  واإلتقران، فإنرو ال ،كراد ،خمرؾ مرؽ زلرة"

 صيغة اسؼ الفاعل.

 ))ذؼمٛة(((
مؽ خبلل ما سب  ندتظيع أن نفرق تيؽ العمؼ اإللي ، والعمرؼ اإلندران  فر  
صيغة اسؼ الفاعل، فالعمؼ اإللي   اتة ودائؼ، وقد أري  إلى عالسا الؾجؾد وىسا 

ة( مسا يدل عمى إحاطة عمسو سبحانو وىرسؾلو لمرل مرا  ران ومرا ) الغي  والذياد
،كؾن وما ىؾ  رائؽ بعمرؼ واحرد  اترة أزلر ؛ لرلا خررج الؾصر  ) عرالؼ( مرؽ معشرى 

 اسؼ الفاعل إلى الرفة السذبية الت  تدل عمى الثبؾت والد،سؾمو.

أما عمؼ البذر فيؾ عمؼ متغير و ير  اتة ون ند ونشقص، عمؼ ندب  ،  سرا  
 ى ىچ  ، وقؾلرررو تعرررالى: )ٙٚ)يؾسررر :  چۆ ۆ ۇ ۇ ڭچ  الى:قرررال تعررر

                           
 (.ٕٚٗ/ ٙوح السعان  ) ( ر ٔ)
 ( مادة ) ا ل م (.ٛٙ/ ٗ( تيلي  المغة ) ٕ)
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ونكرررؾن عمرررؼ البذرررر مرررؽ جيرررة واحرررده ال  (ٕ٘٘)البقررررة:  چ ەئ ەئ ائ ائ
 إحاطة بكل السعمؾمات.

فالعالؼ ف  ح  البذر ىؾ مؽ ترا ف  عمؼ مؽ العمؾم وإن جيل  يرره، ولرلا  
و لشا القررآن مرؽ وعالؼ المسياء ، وىلا ما أ بت ،وعالؼ الفزاء ،عالؼ الذرنعة :،قال

خرربلل إطرربلق ىررلا الؾصرر  )عررالؼ ( مرررة عمررى مررؽ يترردتر اآل،ررات القرآنيررة ونعقررل 
أطمقررة عمررى  ى تذرربيياتيا ونفيررؼ مررا تحؾنيررا مررؽ أسرررار وعبررر ومررؾاعظ، ومرررة أخررر 

السررتقؽ أو الشحرنررر بعمررؼ التعبيررر ؛ وذلررػ يرردل عمررى أن العقررل البذررري قاصررر ال 
بسا ،خظئ ف  تخررو الدقي ، ونؾجرد مرؽ ،دتظيع أن يدرك  ل العمؾم، تل إنو ر 

ىؾ أعمؼ مؽ  سا مر، وف  ذلػ ،قؾل األزىري:" والعالؼ وإن  ان فر   ا،رة الزرب  
، فيقال لمعالؼ بالذ ء عرالؼ وإن عرر  مرؽ (ٔ)واإلتقان، فإنو ال ،كاد ،خمؾ مؽ زلة"

إحاطرة، فيرؾ ،عمرؼ األىرياء جسيعيرا مرؽ ف، أما عمسو سربحانو وتعرالى  جية واحدة
 چ مخ حخ جخ مح جح چ قرررررال تعرررررالى:  ع وجؾىيرررررا بعمسرررررو القرررررد،ؼ األزلرررررجسيررررر

 .(ٕ)فالفرق تيشيسا  بير )ٕٔ)الظبلق:

كسا أن عمؼ البذر ،دبقو جيل، وعمؼ هللا ،دتحيل عميو الزد، و عمؼ البذر 
ي داد بالستابعة والسدارسرة والتأمرل والتردتر وىرلا فيرو  رد وجيرد لتحرريل السعمرؾم، 

رنررر، وىرر  درجرة مررؽ درجرات الترقرر  فرر  العمرؼ وىررلا يم ررد ولرلا ،قررال لمعرالؼ : الشح
يدتحيل عميو ذلػ، فيرؾ ،عمرؼ األىرياء  ميرا بعمرؼ فندبية عمؼ البذر، أما عمؼ هللا 

 واحد قد،ؼ أزل  .

                           
 .( مادة ) ا ل م (ٛٙ/ ٗتيلي  المغة )  (ٔ)
 (.ٜ٘/ ٔيشغر:الفروق المغؾنة ) (ٕ)
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 طٛغح انرفضٛم: -3
) أفعررل( الترر  لمتفزرريل، تررأت  لمسفارررمة ترريؽ ىررياليؽ صرريغةمررؽ السعمررؾم أن 

ي ند عمى اآلخر ف  ىله الرفة، ىرلا فر  مذتر يؽ ف  صفة واحده، لمؽ أحدىسا 
التفارل تيؽ البذر، لمؽ ىل ،كؾن أفعل التفزيل عمرى بابرو إذا جراء مزرافا إلرى 

 ؟الجبلل اسؼ

،جي  الدياق القرآن  عمرى ىرله التدراؤل مرؽ خربلل اآل،رات التر  جراء العمرؼ 
 الجبللة، فيسا ،أت : اسؼفييا عمى صيغة التفزيل ومزافاا إلى 

 إىل اهلل ذؼاىل: ّادلضافنرفضٛم طٛغح اأٔال : 
 (٘ٗ)الشداء:  چ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱچ  لٕنّ ذؼاىل

  سثة انُصٔل
ذ ر اإلمرام الررازي أن ىرله اآل،رة ن لرة فر  الييرؾد، فقرد روى اترؽ عبراس أن 
ىله اآل،ة ن لة ف  حبرنؽ مرؽ أحبرار الييرؾد  انرا ،أتيران رأس السشرافقيؽ عبرد هللا 

 .(ٔ)عؽ اإلسبلمورىظو، فيثبظؾنيؼ  تؽ أت 

 .چ ٻٻ ٻ ٱچ  :انشاْد

ف  صيغة التفزيل ىشا، ىل ى  اإللغاء واإلعسال ف  تيؽ  اختم  السفدرون 
 باقية عمى باتيا مؽ الداللة عمى التفزيل أو ال؟ 

حسميا عمى معشاىا مؽ التفزيل، ومشيؼ مؽ حسميا عمرى مؽ السفدرنؽ مؽ  
ه الريغة عمى باتيا ف  التفزريل، أن ىل إلى اإللغاء والدم ، فلى  اإلمام الرازي 

حيررث إن  ؛ونقرررد بالتفزرريل ىشررا التفزرريل فرر  الستعمرر  وىرر  السعمؾمررات ال العمررؼ

                           
 (.ٜٔ/ ٓٔيشغر: مفاتين الغي  )  (ٔ)
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عمررؼ هللا سرربحانو وتعررالى ال ،قبررل السفارررمة، وإنسررا السفارررمة فرر  الستعمرر ، ،قررؾل 
، أي: ىررؾ أعمررؼ بكشررو مررا فرر  صرردورىؼ مررؽ  چ ٻٻ ٻ ٱچ  اإلمررام الرررازي:"

وعميررررو فاآل،ررررة تحررررلير لمسررررممشيؽ مررررؽ االستشررررراح تيررررؼ  ،(ٔ)العررررداوة والبغزرررراء"
فيرو تشبيرو عمرى  چ ٻٻ ٻ ٱچ  واالستشامة إلييؼ، ،قرؾل اإلمرام أترؾ حيران:"

الؾصرر  السشرراف  لررؾداد الخيررر لمسررممشيؽ وىرر  العررداوة، وفيررو إىررارة إلررى التحررلير 
مرررشيؼ، وترررؾبيخ عمرررى االسرررتشامة إلرررييؼ، والسعشرررى: أنرررو تعرررالى أخبرررر بعرررداوتيؼ 

 .(ٕ)" )ٗ)السشافقؾن:  چ ۈئ ۆئ ۆئچ  يؽ، فيج  حلرىؼ  سا قال تعالىلمسممش

فالسفارمة ىشا أتة مؽ أن هللا ،عمرؼ مرا ،زرسرونو مثرل عمسرو بالسذراىد مرؽ 
أحؾاليؼ، أما أنتؼ أييا السممشؾن فبل تعمسؾن إال السذاىد مرؽ حرال ىرمالء الييرؾد، 

 ٱچ  لتفاسرير:"ولؾ عمسؾا ما ،زسرونو، لسا استشرحؾىؼ ، ،قؾل صاح  زىررة ا

، أي: أن هللا جمرة قدرتررو أعمرؼ مررشمؼ بأعردائمؼ؛ ألنمررؼ تعمسرؾن مررا چ ٻٻ ٻ
يبرردون مررؽ أفعرراليؼ، ومررا ،غيرررون عمررى ألدررشتيؼ، وهللا سرربحانو ،عمررؼ مررا تخفرر  

 .(ٖ)الردور

 جعل ) أعمؼ( ىشا بسعشرى ) عمريؼ (، وعمرى ذلرػ ) فرأعمؼ(ومؽ السفدرنؽ مؽ 

ونجرؾز أن ،كرؾن  چ ٻٻ ٻ ٱچ  رطبر :،قؾل اإلمرام الق مدمؾب السفارمة،
، وعمرى (ٗ)") ٕٚ)الرروم:  چ ڄ  ڄ  ڄچ  أعمؼ بسعشرى عمريؼ،  قؾلرو تعرالى

السعشررى الثرران  فررالخبر وعيررد ليررؼ ) الييررؾد (، أي أن هللا مظمررع عمررى مررا تزررسرنو 
نفؾسررررركؼ، وسيحاسررررربكؼ عمرررررييؼ؛ ألن مقتزرررررى العمرررررؼ السجرررررازاة، ،قرررررؾل اإلمرررررام 

                           
 (.ٕٜ/ ٓٔمفاتين الغي  )  (ٔ)
 (.ٛ٘ٙ/ ٖالبحر السحي  )  (ٕ)
 (.ٜٜٙٔ/ ٗزىرة التفاسير )  (ٖ)
 (.ٕٕٗ/ ٘ن )الجامع ألحكام القرآ (ٗ)
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ليررؼ، فمأنررو ،قررؾل:" ىررؾ أعمررؼ بعررلاتيؼ، وعيررد  چ ٻٻ ٻ ٱچ  الدررسرقشدي:"
،عشرر  : عمرريؼ  )ٛ٘)األنعررام:  چى ى ې ېچ  كسررا قررال فرر  آ،ررة أخرررى 

 .(ٔ)بعقؾبتيؼ، ومجازاتيؼ"

 )) ذؼمٛة((
سا سب  يتزن مؽ قؾل السفدررنؽ جرؾاز أن ،كرؾن عمرؼ هللا فر  ىرله اآل،رة م

وعمرؼ وعمى سم  السفارمة إلى الررفة السذربية ) عمريؼ( ، أعمى جية السفارمة 
ل   اترة قرد،ؼ محري  بسرا  ران ومرا ،كرؾن ومرا ىرؾ  رائؽ أز  -سبحانو وتعالى-هللا 

مكتدر  حرادث، وىرؾ بعمؼ واحد ،درتحيل عميرو الجيرل، أمرا عمرؼ البذرر فيرؾ عمرؼ 
ذاترر  ، وندررتحيل عميررو المدرر ،  -سرربحانو-فررييؼ، وعمسررو  صررفو ليررؼ ال ذاتيررة

عشرى الررفة السذربية مؽ حسل صيغة التفزريل عمرى مقؾل والحدوث؛ وىلا يرجن 
عمررريؼ(، ولرررلا خرجرررة اآل،رررة مخررررج الؾعيرررد ليرررمالء الييرررؾد برررأن هللا مظمرررع عمرررى )

 سرائرىؼ، ومجازنيؼ عمى ذلػ؛ حيث إن العمؼ بالذ ء ،قتزى السحاسبة عميو.

أما مؽ حسل الريغة عمى حقيقتيا مؽ التفزيل، مع أن عمرؼ هللا ال يتفاررل 
حيث إن  يل ىشا ف  السعمؾمات ال ف  العمؼ،مع عمؼ حادث؛الختبل  الُمشو، فالتفز

السررممشيؽ أكثررر مررؽ عمسيررؼ تيررؼ، وحرردث التفارررل فرر   معمؾمررات هللا بررأنيؼ أعررداء
ىؼ لرريس مررؽ عشررد أنفدرريؼ، ا ألن حرررؾل العمررؼ ليررؼ بررأنيؼ أعررداؤ السعمؾمررات؛ نغرررا 

 ۆئچ  وأخبررىؼ برو عرؽ طرنر  الرؾح   سرا قرال تعرالى، عمرييؼ برو هللا وإنسا أفراض 

 چڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇچ  سرررررررررررا قرررررررررررال أ،زرررررررررررا:و  چ ۈئ ۆئ

 فمسا  ان ىلا العمؼ مؽ عشد هللا صن التفارل فيو ال ف  ذاتو. (ٜٛ)الشداء:

فالسفارمة ىشا ف  معرفة أعداء الييؾد خاصة ال مظمر  العمرؼ، ومرع أن هللا  

                           
 (.ٖٙٓ/ ٔيشغر: بحر العمؾم )  (ٔ)
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أخبرررىؼ تررللػ إال أن مررشيؼ مررؽ اسررتسال إلررى قررؾليؼ واستشرررن تيررؼ؛ لررلا حررلرىؼ 
عمرى  -سربحانو وتعرالى-وبخيؼ لللػ، وأترة مفاررمة عمسرو و  -سبحانو-السؾل  

عمسيررؼ، فرر  أن عمسررو سرربحانو محرري ، فيررؾ عررالؼ الغيرر  والذرريادة، ،عمررؼ بعمسررو 
حيرث إن المدران ال يشظر   ؾبيؼ سابقا عمى ما تغيره ألدشتيؼ؛القد،ؼ ما تزسره قم

 ۈ ۈچ  بالقؾل إال بعد انعقاد القم  عمرى حقيقترو وىرؾ عمرؼ الدرر، قرال تعرالى:

( أمرررا ٛٚ)التؾبرررة:  چ ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ
و ألدرشتيؼ، ولرؾ عمسرؾا مرا تزرسره نأنتؼ أييا السممشؾن فعمسكؼ قاصر عمى ما تبدو 
وحررلرىؼ بررأنيؼ يررمذونمؼ  -سرربحانو-نفؾسرريؼ لسررا انجررلتؾا إلررى قررؾليؼ، فررأخبرىؼ 

ىشا بظرن  الشرن وإعيار السحبة وهللا أعمؼ بأعدائمؼ، والسراد بالتفزيل ف  العمؼ 
 ألن عمؼ هللا ال،قبل التفارل. ؛كسا ذ رت سابقا، التفزيل ف  السعمؾمات ال العمؼ

وآ ر الدياق ىشا صيغة التفزيل ) أعمؼ( دون  يرىا مؽ الريل؛ ألن السقرام 
عمررييؼ تررل يرنرردون أن  ىررمالء الييررؾد لرريس ررربلليؼ قاصررراا ىشررا خظيررر؛ حيررث إن

ا مررشيؼ  دوا،زررا أييررا السدررمسؾن الظرنرر  وتحيررتزررمؾا أنررتؼ أ عررؽ عبررادة هللا حدرردا
 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک کچ  عميكؼ،  سا قال تعال:

ترؾا و فزربل عرؽ أن ىرمالء الزراليؽ عمسراء؛ حيرث أ (ٜٓٔ)البقرة:  چ ڳ ڳ
نريبا مؽ المتراب، أي: ،عرفرؾن السرؾاطؽ التر  ،درتظيعؾن مرؽ خبلليرا أن يشفرلوا 

لييؼ؛ ألن ُجل ىسيرؼ إلى مقردىؼ مؽ إربللمؼ؛ فاهلل محلر ؼ مؽ عدم اإلنرات إ
 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئچ  كسرررا قرررال تعرررالى: ىرررؾ إرررربللمؼ

(، أي: أنيؼ لؽ يممشؾا أتد، ولرؽ يرررؾا لمرؼ ٗٗ)الشداء:  چ يئ ىئ مئ حئ
 اإل،سان فاحلروىؼ.

 معشاه اإلحاطة و شر  برو عرؽ-تعالى-مسا سب  يتزن أن العمؼ ف  ح  هللا 

مقتزا،ات العمؼ، فسؽ عمؼ ىيالاا معشى مجازي وىؾ السحاسبة والسجازاة؛ ألنيا مؽ 
 جازى عميو.
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 گ گ گ گچ  ٔمما ٔزد ػهٗ طٛغح انرفضٛم أٚضا، لال ذؼاىل: 

 . )ٔٙ)السائدة:  چ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 سثة َصٔل اٜٚح:
ذ ر السفدرون أن ىله اآل،رة ن لرة فر  نراس مرؽ الييؾد رانؾا يردخمؾن عمرى 

آمشرا برػ وصردقشاك، ونزرسرون لرو  :ن لرو اإل،سران ونقؾلرؾن الشب  )   ( ونغيرو
المفررر، فررأخبره هللا بذررأنيؼ ، وأنيررؼ ،خرجررؾن مررؽ مجمدررػ  سررا دخمررؾا لررؼ يتعمرر  

 .(ٔ)بقمبيؼ ى ء، مسا سسعؾا بو مؽ تل يرك بآ،ات هللا ومؾاعغػ

 ثير مؽ السفدرنؽ أن صيغة التفزيل  ذ ر چ ڻ ڻ ڻ ں ںچ  انشاْد
باتيرا ترل خرجرة إلرى السبالغرة، والسعشرى: ) وهللا عمريؼ(، ىشا ) أعمؼ( ليدرة عمرى 

ا ليررمالء الييررؾد؛ ألنيررؼ إن  وعميررو فررالخبر متزررسؽ معشررى السجررازاة والؾعيررد تيديرردا
أعيروا خبل  ما ،زسرون، فاهلل مظمع عمى سرائرىؼ ومجازنيؼ عمييا، و ثيررا مرا 

 ڻ ڻ ں ںچ  ي:"، ،قؾل اإلمام الدسرقشدعؽ العمؼ بالسجازاة باعتبار الزمو،عبر 

، والسبالغة ىشا ليدة ف  عمرؼ (ٕ)،عش : عميؼ بسجازاتيؼ، وىلا تيديد ليؼ" چ ڻ
، وىرر  لمسعمؾمررات الترر  تررداخميؼ مررؽ الحقررد والمررره والسكررر وهللا وإنسررا فرر  متعمقرر

والغرررض مشررو السبالغررة  چڻ ڻ ڻ ں ںچ  بالسدررمسيؽ، ،قررؾل اإلمررام الرررازي:"
فر  السكررر بالسدررمسيؽ والميررد تيررؼ، والرربغض فيسرا فرر  قمررؾبيؼ مررؽ الجررد واالجتيرراد 

 .(ٖ)والعداوة ليؼ"

                           
 (.ٕٜٖ/ ٕٔ(، مفاتين الغي  ) ٖ٘ٙ/ ٔ(، المذا  ) ٖٓٗ/ ٔيشغر: بحر العمؾم )  (ٔ)
 (.ٖٓٗ/ ٔبحر العمؾم )  (ٕ)
 (.ٕٜٖ/ ٕٔمفاتين الغي  )  (ٖ)
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را؛ ألن   ونفؾا أن ،كؾن التفزيل عمى بابو، تل عبر بالتفزيل تقرنبارا ال تحقيقا
 عمررؼ هللا ال ،قبررل السفارررمة، فعمررؼ هللا ال يدانيررو عمررؼ، قررال صرراح  زىرررة التفاسررير:

عمسرو مرؽ جرشس عمسرو، وأفعل التفزيل ليس عمى بابو، ألنو اَل يؾجد مرؽ ،كرؾن "
 .(ٔ)حتى ،كؾن عمؼ أكبر وأعغؼ... فعبر بافعل التفزيل تقربيا اَل تحقيقا"

وقررد أكررد الدررياق القرآنرر  عمررؼ هللا سرربحانو بسررا ،زررسرونو، وأنيررؼ لررؼ يرنرردوا 
خررداعكؼ، أكررد ذلررػ بقررؾل) بررالمفر ، وبررو( ، أي دخمررؾا  ررافرنؽ  أرادوااإل،سرران تررل 

) قررد( الترر  لتقرنرر  الحررال مررؽ االسررتقبال، ،قررؾل وخرجررؾا  ررافرنؽ، وأكررده أ،زررا تررر 
دخمرؾا  رافرنؽ وخرجرؾا  :اإلمام ال مخذري:" وقؾلو) برالمفر(، و ) برو( حراالن ، أي

 كررافرنؽ ، وفيررو داللررة عمررى أن اإل،سرران لررؼ ،خررال  قمررؾبيؼ طرفررة عرريؽ، وتقررديره:
را لمسارر  ) مرؽ ممتبديؽ بالمفر ( حال الردخؾل والخرروج؛ ولرلا دخمرة ) قرد( تقرنبا

، وأكرد ندربة المفرر إلرييؼ أ،زرا بزرسير الحررر )ىرؼ( فر  حالرة الخرروج (ٕ)الحال"
خاصة، لدفع تؾىؼ أن ،كرؾن الشبر  سرب  فر  ذلرػ، ،قرؾل اإلمرام الررازي:" والفائردة 
 مرررؽ ذ رررر )ىرررؼ( التأكيرررد فررر  إررررافة المفرررر إلرررييؼ، ونفررر  أن ،كرررؾن مرررؽ الشبررر  

 عشد جمؾسيؼ معرػ مرا يؾجر   فرراا، فتمرؾن أنرة  (، أي: لؼ ،دسعؾا مشػ ،ا دمحم)
، وجسرع (ٖ)اللي ألقيتيؼ فر  المفرر، ترل ىرؼ الرليؽ خرجرؾا برالمفر باختيرار أنفدريؼ"

 چ ڻ ڻ ڻ چ الدياق القرآن  تيؽ صريغت  السارر  والسزرارا فر  قؾلرو تعرالى

لمداللة عمرى إحاطرة عمسرو بسرا  ران وبسرا ،كرؾن ومرا ىرؾ  رائؽ، قرال صراح  زىررة 
بررالجسع ترريؽ الساررر   چ ڻ ڻ ڻ چ والتعبيررر بقؾلررو تعالررة  مساتررو: :"التفاسررير

والسدررتقبل، ،فيررد أنررو ،عمررؼ مررا  تسررؾه فرر  الساررر ، ومررا ،كتسؾنررو فرر  الحارررر 
والقاتل، فيؾ سبحانو ،عمؼ مار  أمررىؼ، وحاررره، ومغيبرو، ولفغرة )كرانؾا( عمرى 

                           
 (.ٕٕٓٚ/ ٘زىرة التفاسير )  (ٔ)
 (.ٖ٘ٙ/ ٔالمذا  )  (ٕ)
 ر .( تترٕٜٖ/ ٕٔمفاتين الغي )  (ٖ)
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ا بسعشررى ) عمرريؼ( .، وعمررى ذلررػ فرر ) أعمررؼ( ىشر(ٔ)ىرلا السعشررى تفيرد العمررؼ السدرتسر"
ولمؽ ليدة السبالغة ف  عمؼ هللا تل ف  متعمقو، ومتعم  العمرؼ ىشرا  الت  لمسبالغة،

ىؾ معرفة ما ،زسروه ىمالء الييؾد مؽ الميد والحقد لئلسبلم والسدمسيؽ، وإخبراره 
سرربحانو بإحاطررة عمسررو بسررا ،درررون ومررا ،عمشررؾن  شا،ررة عررؽ مجررازاتيؼ عمررى مررا 

 ،درون، وفيو وعيد ىديد .

 (. ٛٙ)الحج:  چ گ گ گ گ ک ک کچ  لٕنّ ذؼاىل:

 سثة َصٔل اٜٚح:
 ذ ررر السفدرررون أن ىررله اآل،ررة ن لررة فرر   فررار قرررنش وخ اعررة، حرريؽ جررادلؾا

مررتؼ وال تررأكمؾن مسررا تالرسرؾل )  ( فرر  أمررر اللتيحررة، فقررالؾا:  ير  تررأكمؾن مسررا ق
 (ٕ)قتمو هللا؟! فأن ل هللا اآل،ة

ىشرا  ذ رر السفدررون أن ) أفعرل ( التفزريل چ گ گ گ گچ  انشاْد:"
تررل خرررج إلررى السبالغررة فرر  تعمرر  عمسررو  ،أعمررؼ( لرريس عمررى بابررو مررؽ التفزرريل)

عر   -سبحانو وىؾ عمسو بسا ،عسمؾن وما ،زسرونو ف  نفؾسيؼ؛ حيرث إن عمسرو
ال ،قبل السفارمة؛ ألنو ال يدانيو أحد ف  عمسو فعمسو محري  بسرا  ران ومرا  -وجل

 ( مسرا  ىله اآل،رة مدربلة لمرسرؾل ) وما لؼ ،كؽ، ،قؾل اإلمام ال مخذري:"،كؾن 
أن هللا ،عمرؼ ما ،عسمؾن، ومعمرؾم عشرد العمسراء  كان يمق  مشيؼ، و ي  ،خفى عميو

كرررل مرررا ،حررردث فررر  الدرررساوات وفررر  األرض، وقرررد  تبرررو فررر  المرررؾح قبرررل حدو رررو، 
ير؛ ألنررو عررالؼ للاتررو ، وال ،ستشررع تعمرر  واإلحاطررة تررللػ، وإ باتررو وحفغررو عميررو ،درر

 .(ٖ)عمسو بسعمؾم"

                           
 (.ٕٕٓٚ/ ٘زىرة التفاسير )  (ٔ)
 (.ٖٗ٘/ ٚ(، البحر السحي  ) ٜٕٗ/ ٖيشغر: زاد السدير )  (ٕ)
 (.ٜٙٔ/ ٖالمذا  )  (ٖ)
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وقررد صرررح صرراح  زىرررة التفاسررير بخررروج التفزرريل عررؽ بابررو إلررى معشررى  
وأفعررل التفزرريل ىشررا  :"لالتمثيررر والسبالغررة فرر  تعمرر  العمررؼ وىررؾ مررا ،عسمررؾن ، فقررا

مررا لرريس عمررى بابررو، فرربل مفارررمة فرر  عمررؼ هللا تعررالى، إنسررا السعشررى: أن هللا ،عمررؼ 
برالعمؼ  ىلرلا  شر ،، ومقتزى العمؼ ،جم  السحاسبة(ٔ)عمؼ" تعسمؾن عمسا ليس فؾقو

ىشا عرؽ السحاسربة والسجرازة، أي: أن هللا سيحاسربكؼ ونجرازنكؼ عمرى أعسرالمؼ بسرا 
والسعشرى أن هللا أعمررؼ بأعسرالمؼ ومرا تدررتحقؾن  تدرتحقؾن، ،قرؾل اإلمررام الشدرف :"

ا وعيرد وإنرلار، ولمرؽ ترفر  ولريؽ وترأدب عمييا مؽ الج اء، فيؾ مجازنكؼ بو، وىرل
  . (ٕ)،جاب بو  ل متعشة"

 انؼهى احلادز: شاَٛا:انرفضٛم يف
 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹٿ ٿ ٿ ٿچ  لال ذؼاىل:

 ( .ٕٖ)العشمبؾت:  چ ڄ ڄ ڦ

 سثة َصٔل اٜٚح:
ذ ر ف  سب  ن ول ىله اآل،ة مرا روي عرؽ حبرر األمرة اترؽ عبراس ) ررر  

ترررراىيؼ ) عميرررو وعمرررى نبيشرررا الدررربلم (لسرررا عمرررؼ مرررؽ ِقبرررل أن سررريدنا إ هللا عشيسرررا(
السبلئمررة أن قرنررة لررؾط تعررلب، أىررف  عمررى السررممشيؽ فجررادل السبلئمررة وقررال ليررؼ: 

لرريس فررييؼ ذلررػ،  :قررالؾا ؟أرأيررتؼ إن  رران فررييؼ مائررة تيررة مررؽ السررممشيؽ أتتر ررؾنيؼ
ذرة وال ليس فييؼ على عذرة أتيات، فقال لو السبلئمة: فجعل يشحدر حتى انتي  إ

                           
 (.ٕٗٓ٘/ ٜ)  المذا  (ٔ)
 (.ٖ٘ٗ/ ٕمدارك التش نل )  (ٕ)
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 :إن فييررا لؾطررا، فراجعررؾه وقررالؾا :خسدررة وال  بل ررة وال ا شرران، فحيشالررل قررال إتررراىيؼ
 .(٧) چ ڤڤ ڤ ٹ ٹچ

  چ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چ انشاْد

استخدم الدياق القرآن  صيغة أفعل التفزريل فر  ىرله اآل،رة عمرى باتيرا مرؽ 
 ؾل اإلمامالسفارمة، وى  السرة الؾحيدة الت  أتة فييا السفارمة عمى حقيقتيا، ،ق

، ففزمة السبلئمة عمى إتراىيؼ  (ٕ)أي : مشػ" چ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چ أتؾ حيان:
فر  معرفرة مرؽ فر  القرنرة مرؽ األخيرار واألىررار فقر  ال فر  عسرؾم العمرؼ ،  رؼ إن 

 ٿچ  :لسا سسع مشيؼ) إنا ميممرؾا...( قرال متعجبرا -عميو الدبلم  -إتراىيؼ سيدنا

وزادوا عمرى  چ ڤڤ ڤ ٹ ٹ چ :ئمرةإىرفاقا عميرو، فقالرة السبل  ٹ چ ٿ ٿ ٿ
،  چ ڦ ڤ چ :لؾط دليل زنادة عمسيؼ عميو ف  ىلا الدرياق خاصرة، فقرالؾا

،قررؾل اإلمررام الرررازي:"  ررؼ إن السبلئمررة لسررا رأوا ذلررػ مشررو، زادوا عميررو وقررالؾا: إنررػ 
ذ رت لؾطا وحرده ونحرؽ نشجيرو ونشجر  معرو أىمرو،  رؼ اسرتثشؾا مرؽ األىرل امرأترو، 

 .(٧)" چ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ چ فقالؾا:

وعمل اإلمام اترؽ عاىرؾر ألفزرمية عمرؼ السبلئمرة فر  ىرلا الذرأن عمرى عمرؼ  
عميرو -فقال:" وإنسا  ان السبلئمة أعمؼ مرؽ إترراىيؼ  -عميو الدبلم -سيدنا إتراىيؼ

ألن عمسيؼ سات  عمى عمسو، وألنو عمرؼ ،قريؽ مرؽ وحر  هللا... و رؾنيؼ  -الدبلم

                           
 (.ٖ٘ٔ/ ٗيشغر: السحرر الؾجي  )  (ٔ)
 (.ٖ٘٘/ ٛالبحر السحي  )  (ٕ)
 (.ٕ٘/ ٘مفاتين الغي  )  (ٖ)
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قتزر  أنيرؼ أعمرؼ مرؽ إترراىيؼ فر   يرره، فرإن أعمؼ مؽ إتراىيؼ ف  ىلا الذرأن ال ،
 .(ٔ)إلتراىيؼ عمؼ الشبؾة والذرنعة وسياسة األمة"

الرؾح  ) اإلليرام  :اليقريؽ، وطرنقرو :يتزن أن درجة العمؼ ىشا ى مسا سب  
ربرران ؛ لررلا فيررؾ فرر  أعمررى درجررات العمررؼ  التمقرر (  سررا ذ رنررا سررابقا، ومررردره: أو

 الحادث.

                           
 (.ٕٕٗ/ ٕٓالتحرنر والتشؾنر ) (ٔ)
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 طٛغ ادلثانغح : -4
صرريل السبالغررة فرر  القرررآن المرررنؼ مراعرراة لسقتزرريات الدررياق السقررام   تررأت 

تبعرا  ؼ فر  القررآن المررنؼوالسقال ، وقرد تشؾعرة الرريل التر  جراء عمييرا لفرظ العمر
 لتشؾا داللة العمؼ عمى الشحؾ التال :

 طٛغح فؼٛم : -أ
 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئچ  يف لٕنااّ ذؼاااىل:

 ( ٥٤البقرة: ) چ ی ی ی ی ىئىئ ىئ ېئ

 سثة َصٔل اٜٚح:
سربحانو -ىله اآل،ة تل يرا لمسذر يؽ تشعسرو  -سبحانو وتعالى -ذ ر السؾلى 
عمييؼ؛ لم  يش جروا ونرجعؾا عسا أقدمؾا عميو مؽ  فر وإلحاد، وذلػ أنو  -وتعالى

لسرررا رررررب السثرررل لمسذرررر يؽ بالرررلباب والعشمبرررؾت، ررررحكة  -سررربحانو وتعرررالى-
 ڇ چ چ چ چ ڃچ  ، فررأن ل سررربحانوالييررؾد، وقررالؾا مررا ،ذرربو ىررلا  رربلم هللا

سررتشمر سرربحانو عمررييؼ فعميررؼ اف) ٕٙ)البقرررة:  چ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ
 ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇچ  ىررلا، وقررال ليررؼ تبكيتررا وتعشيفررا

(، فررل ر ليررؼ مررؽ دالئررل نعسررو ٕٛ)البقرررة:  چائ ى ى ې ې ې
عمرييؼ ترل مرؽ أعغررؼ الرشعؼ وىر  نعسررة اإلحيراء،  رؼ بعرد ذلررػ ذ ررىؼ تشعسرة أخرررى 

عمررى الشعسررة األولررى، وىرر  خمرر  األرض والدررساء، وىررؾ مررا يتؾقرر  عميررو  مرتبررة
بقرراؤىؼ ونررتؼ بررو معاىرريؼ، حيررث إن االنتفرراا بالدررساء واألرض إنسررا ،كررؾن بعررد 
حرؾل الحياة ال قبميا، فميلا ذ ر سبحانو أمر الحيراة أوال  رؼ أتبعرو ترل ر األرض 
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 .(ٔ)والدساء

 چ ی ی ی ی چ )) انشاْد(( 

والذرسؾل بكرل  ن العمؼ اإللي  ف  ىله اآل،ة معشاه اإلحاطرةذ ر السفدرون أ 
يدل عمى أنرو  چی  ی یی چ  مياا، ،قؾل اإلمام الرازي:" ما خم  ج ئيا  ان أو

ال ،سكرؽ أن ،كرؾن خالقرا لرؤلرض ومرؽ فييرا، ولمدرساوات ومرا  -سبحانو وتعرالى-
 .(ٕ)و مياتيا"   والغرائ ، إال إذا  ان عالسا تيا محيظا بج ئياتيائفييا مؽ العجا

مرؽ الرريل لريس  اوقد آ ر الدياق القرآن  صيغة السبالغة) عميؼ( دون  يرى
-لمسبالغررة فرر  عمسررو سرربحانو فعمسررو ال يتمثررر، وإنسررا لمسبالغررة فرر  تعمرر  عمسررو 

أحرد األمثمرة الخسدرة التر  لمسبالغرة، (يؼ ِمرعَ )،قؾل اإلمرام أترؾ حيران:" و -سبحانو
األحكام ما ليس ف  فعميا، وال ف  اسؼ الفاعل، السبالغة مؽ  وقد حدث فييا بدب 

قرو أم مرنر وقؾا الؾص  سؾاء اتحرد متعمه والسبالغة بأحد أمرنؽ، إما بالشدبة إلى ت
تمثر، وإما بالشدبة إلى تمثير الؾص ، ومؽ ىلا الثان  السبالغرة فر  صرفاتو؛ ألن 

،ؼ أزلرر  قررد-سرربحانو  -، فعمسررو(ٖ)واحررد ال تمثيررر فيررو" -سرربحانو وتعررالى-عمسررو 
ل عميررو التمثيررر أو التقميررل، ،عمررؼ  ررل السعمؾمررات بعمررؼ واحررد مررؽ األزل إلررى ،دررتحي

أي: بسرا خمر ، وىرؾ  چ ی ی ی ی چ األتد، ،قؾل اإلمام القرطب :" قؾلرو تعرالى
 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀچ  خال   ل ى ء فؾج  أن ،كؾن عالسا بكل ى ء، قرال تعرالى:

لسعمؾمرات بعمرؼ قرد،ؼ أزلر  ( فيؾ العالؼ والعمريؼ بجسيرع اٗٔ)السمػ:  چٿ ٺ

                           
ار التش نرررررل (، أنرررررؾ ٜٖٚ-ٖ٘ٚ/ ٕ( مفررررراتين الغيررررر  ) ٖٕ/  ٔيشغر:أسرررررباب الشررررر ول ) (ٔ)

(ٔ/ٙٙ.) 
 (.ٖٖٛ/ ٕمفاتين الغي  )  (ٕ)
 ( تترر .ٕٕٓ -ٜٕٔ/ ٔالبحر السحي  ) (ٖ)
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 .(ٔ)واحد قائؼ تلاتو"

الدرررمدي باسررسية الجسمررة،  -سرربحانو وتعررالى-وأكررد الدررياق القرآنرر  عمسررو  
 )  ررل ىرر ء( وصررفة السبالغررة، ،قررؾل الذرريخ إسررساعيل وذ ررر اإلحاطررة التامررة فرر 

مم ردات ، بالجسمرة االسرسية  ةحق :" وأكد سبحانو وتعرالى عمسرو الدررمدي، تثبل ر
عمى دوام العمؼ و باتو؛ ألنو عمؼ أزل  دائؼ ال ،جري عميو ما ،جري عمى  الت  تدل

تررل ر اإلحاطررة التامررة بكررل ىرر ء، وأكررده  -سرربحانو وتعررالى-عمررؼ الشرراس، وأكررده 
، (ٕ)سبحانو تل ر صفة مؽ صفاتو، فقال:" عميؼ" سبحان مؽ أحاط بكل ى  عمسا"

و عررؽ العمررؼ، وىرر : و ررل ىررله السم رردات ليدررة لمعمررؼ تلاتررو، وإنسررا لسررا  شرر  برر
 السجازاة.

 ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌچ  لٕنّ ذؼاىل:-أٚضا –ٔيُّ 

 (. ٘ٔ)البقرة:  چں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک

 سثة انُصٔل:
مررا ُروي عررؽ أم السررممشيؽ  ذ ررر اإلمررام الؾاحرردي أن سررب  نرر ول ىررله اآل،ررة

انؾا ييمررؾن )ررررى هللا عشيررا(، قالررة: ُأن لررة ىررله اآل،ررة فرر  األنرررار،  رر عائذررة
 ،ظؾفرؾا ترريؽ الررفا والسررروة، فمسرا جرراء اإلسربلم سررألؾا لسشراة، و رانؾا يتحرجررؾن أن

لرو بقؾ  ىله اآل،ة، وحثيؼ عمى الظؾا ( عؽ ذلػ، فأن ل هللا تعالى رسؾل هللا )  
 .(٧) چں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ چ :ىتعال

                           
 (.ٕٔٙ/ ٔالجامع ألحكام القرآن )  (ٔ)
 (.ٜٔٔ/ ٔزىرة التفاسير ) (ٕ)
 (.٘ٗ/ ٔب الش ول )يشغر:أسبا (ٖ)
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 . چ ں ڱ ڱ ڱچ قؾلو تعالى: ) انشاْد(

وجراء عمرى صريغة السبالغرة  -سربحانو تعرالى-جاء وصفا هلل فر) عميؼ ( ىشا 
فعمسرو أزلر  قرد،ؼ  اترة  -تعرالى -الدالة عمى التمثير، والتمثير محرال فر  عمرؼ هللا

وإنسرا وقعرة السبالغرة والتمثيرر عمرى تعّمر   -كسرا ذ رنرا آنفرا-مؽ األزل إلى األمد 
ال تخفررى عميررو  -سرربحانو-العمررؼ، وىررؾ تمثيررر معمؾماتررو سرربحانو وتعررالى؛ ألنررو 

خافيررة، ومررؽ  رران عالسررا ترردقائ  األمررؾر  بيرىررا وصررغيرىا، فيررؾ ،جررازي عمييررا وال 
ايرررشقص مرررؽ حقيرررا ىررري أترررؾ الدرررعؾد:" " عمررريؼ" مبرررالل فررر  العمرررؼ  ، ،قرررؾل اإلمرررامالا

 .(ٔ)باألىياء، فيعمؼ مقادير أعساليؼ و يفيتيا، فبل يشقص مؽ أجؾرىؼ ىيالا"

ل صرراح  زىرررة التفاسررير:" وصرر  فالؾصرر  ىشررا  شا،ررة عررؽ السجررازاة ، قررا 
سبحانو نفدو بالعمؼ؛ لمداللة عمرى أنرو عرالؼ بسرؽ ،قرؾم بالظاعرات فيجازنرو، ومرؽ 
،عسل بالسعرية فيجازنو بالدؾء سؾءا، فيؾ إىعار لمظائع بأن ،عسرل تحرة رعا،رة 

 .(ٕ)هللا تعالى"

والذاكر ىرؾ السغيرر لئلنعرام عميرو وذلرػ فر  حقرو محرال، وإنسرا الذراكر فر  
 ڱ ڱ ڱچ ، ،قررؾل اإلمررام الشدررف :"(ٖ)عررالى ىررؾ السجررازي عمررى الظاعررةحقررو ت

، وفرر  ىررلا تر يرر  فرر  الظاعررة، وقررد وقعررة (ٗ)مجرراز عمررى القميررل  ثيرررا"چں
ؽ لمتظررؾا، ،قررؾل دررؽ باعتبررار الفعررل والقرررد السشاسرربيالرررفتان ىشررا السؾقررع الح

لخير اإلمررام أتررؾ حيان:"وقررد وقعررة الرررفتان ىشررا السؾقررع الحدررؽ؛ ألن التظررؾا بررا

                           
 (.ٔٛٔ/ ٔإرىاد العقل الدميؼ ) (ٔ)
 (.ٛٚٗ/ ٔزىرة التفاسير ) (ٕ)
 (.ٜٖٔ/ ٗيشغر: مفاتين الغي )  (ٖ)
 (.ٙٗٔ/ٔمدارك التش نل )  (ٗ)
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 .(ٔ)يتزسؽ الفعل، وذ ر العمؼ باعتبار القرد"

(  -سررربحانو وتعرررالى-وأكرررد الدرررياق القرآنررر  عمسرررو   فررر  ىرررله اآل،رررة ترررر) إنه
عمررى دوام و بررؾت عمسررو بكررل ىرر ء، وبالؾصرر   ةواسررسية الجسمررة الدالرر ،ةالسم ررد

 العميؼ، وتأكيد العمؼ داللة عمى تأكيد السجازاة.

 .شاًَٛا : ٔطف ) ػهٛى ( نإلَساٌ
 چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄچ  :ا ٔزد يٍ ذنك لٕنّ ذؼاىلمم

 .)٘٘)يؾس : 

 سثة انُصٔل:
عميو الدبلم رؤنا السمػ تيؽ يد،و، قال لرو -قال السفدرون: لسا عبر يؾس  

را  دي ؟السمػ: فسا ترى أييا الر قال: أرى أن ت را ف  ىله الدشيؽ السخرربة زرعا
فررإذا جرراءت الدررشؾن السجدبررة بعشررا كثيررراا، وتبشرر  الخرر ائؽ وتجسررع فييررا الظعررام، 

الغبلت، فيحرل تيلا الظرن  مال عغيؼ، فقال السمػ: ومؽ ل  تيلا الذرغل، فقرال 
 ؽ...."ئيؾس : اجعمش  عمى خ ا

 . چ چ چ چچ  )) انشاْد((

الدياق القرآن  وص  يؾس  )عميو الدربلم( نفدرو ومردحيا بررفة  ف  ىلا 
، و ا،ررة (ٕ)السعرفررة والزررب  لمخرر ائؽ األمانررة والمفا،ررة، وىسررا صررفتان تعسرران وجررؾه

السمررؾك مسررؽ يؾلررؾنيؼ، ،قررؾل اإلمررام أتررؾ حيرران:" وصرر  نفدررو باألمانررة والمفا،ررة، 
وىسررا مقرررؾد السمررؾك مسررؽ يؾلؾنررو، إذ ىسررا ،عّسرران وجررؾه التثقيرر  والحياطررة، وال 

                           
 (.ٛٙ/ ٕالبحر السحي  )  (ٔ)
 (.ٜٖٓ/ ٔيشغر: التدييل لعمؾم التش نل )  (ٕ)
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ة والسفراخرة، ا، ولرؼ ،ظمر  يؾسر  لشفدرو ىرله السكانرة لمسباىر(ٔ)خمل معيسا لقائل"
مبيا ليتؾصل إلى إمزاء أحكام هللا وإقامة الح  وبد  العدل، ،قؾل اإلمام وإنسا ط

ال مخذرري:" وإنسررا قرال ذلررػ ليتؾصرل إلررى إمزراء أحكررام هللا تعرالى، وإقامررة الحرر  
ا  يرره  وبد  العدل، والتسكؽ مسا ألجمو تبعث األنبياء إلرى العبراد، ولعمسرو أن أحردا

 هللا ال لحررر  الررردنيا، عرررؽ الشبررر   ال ،قرررؾم مقامرررو فررر  ذلرررػ، فظمبرررو اتتغررراء وجرررو
اجعمشرى عمرى خر ائؽ األرض، السرتعسمو  :رحؼ هللا أخى يؾس ، لؾ لرؼ ،قرل»(:  )

حفيظ لسا استؾدعتش  ووليتش   إن  :، فقال(ٖ)"(ٕ)مؽ ساعتو، ولمشو أخر ذلػ، سشة
ا وحفرريظ لمحدرراب، عمرريؼ بدررش  السجاعررة وعمرريؼ باأللدررؽ؛ وذلررػ ألن الشرراس  ررانؾ 

 .(ٗ)ون عمى السمػ مؽ  ل ناحية فيتممسؾن تمغات مختمفةدُ رِ يَ 

داللة عمرى أنرو ال يؾجرد أحرد  ؛ووص  نفدو ىشا تر ) عميؼ( ولؼ ،قل ) عالؼ(
حتى السمػ  ساؽ، وال ف  إحداى،ذار و ف  ىاتيؽ الرفتيمسؽ ىؾ ف  أرض مرر 

ؼ جسيعارا، نفدو، فقد روي أن السمػ  ران يرتممؼ بدربعيؽ لدرانا، وأجابرو يؾسر  تير
وعج  السمػ أن ،جي  يؾس  تمدان العبرنرة والعربيرة، ،قرؾل اإلمرام الدرسرقشدي:" 
لسا دخل يؾس  عمى السمػ و ان السمػ يتممؼ بدبعيؽ لدانا، فأجابو يؾس  ترللػ 
كمررو،  ررؼ تممررؼ يؾسرر  بالعبرانيررة، فمررؼ ،حدررشيا السمررػ، فقررال: مررا ىررلا المدرران ،ررا 

 ررؼ  -عمررييؼ الدرربلم-يؼ وإسررحاق ونعقررؾب ان آبررائ  إتررراى، قررال: ىررلا لدرر؟يؾسرر 
كمسو بالعربية فمؼ ،حدرشيا، فقرال: مرا ىرلا المدران؟ فقرال: لدران عسر  إسرساعيل، 

، فاستح  أن ،سدح نفدو ترر) عمريؼ( (٘)إنػ اليؾم لديشا مكيؽ أميؽ" :فمسا  مهسو قال

                           
 (.ٜٕٔ/ ٙالبحر السحي  )  (ٔ)
 .ٕٙ٘صبيان  صر مامة والرد عمى الرافزة لؤليشغر:  تاب اإل (ٕ)
 (.ٕٛٗ/ ٕالمذا  ) (ٖ)
 (.ٓ٘ٗ/ ٕ(، زاد السدير ) ٖٕٔ/ ٘يشغر: المذ  والبيان ) (ٗ)
 (.ٜٛٔ/ ٕبحر العمؾم )  (٘)
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دون ) عالؼ(؛ ألن صيغة فاعل تؾح  بأن  يره ربسا ،ذار و ف  ىرلا، مثرل جرؾاب 
 پ ٻ ٻٻ ٻ ٱچ  سعبرنؽ لمسمػ عشدما عج وا عؽ تفدير رؤناه، فقالؾا:ال

 (.ٗٗ)يؾس :  چ پ پ پ

، فمفرظ )عرالؼ( (ٔ)وذ ر اإلمام الرازي أن المامل الستبحرر فيرو قرد ييتردي إليرو 
متغير، أما )عمريؼ( فيرؾ وصر  دائرؼ و اترة ال يتغيرر لرو فر  إدارة الرببلد فر  ىرله 

 عررؽ طرنرر  الررؾح  تتفدررير ىررله الرؤنررا، ولعمررو الفترررة؛ ومررا ذلررػ إال ألنررو ُأعمررؼ
أعمسو بكيفية تدتيرىا، فمسا أن الؾح  ال ،كؾن لغيره مؽ أىل مررر،  -سبحانو- 

مؼ مؽ عشرد هللا، ،قرؾل اإلمرام الررازي:" إنرو عَ فملا الؾصفان ال ،كؾنان إال لو؛ ألنو مُ 
 عمررؼ بررالؾح  أنررو سيحرررل القحرر  والزرري  الذررديد الررلي ربسررا -عميررو الدرربلم-

أمرره برأن يردتر فر  ذلرػ، ونرأت   -تعرالى-أفزى إلى ىبلك الخمر  العغريؼ، فمعمرو 
، فيرلا مرؽ السعجر ات التر  (ٕ)بظرن   ألجمو ،قلُّ ررر ذلػ القح  فر  حر  الخمر "

 يمند هللا تيا رسمو؛ وللا وص  نفدو بعميؼ، داللة عمى أن ىلا ال ،كؾن إال لو.

لترر  تفيررد التأكيررد، واسررسية الجسمررة واسررتخدم الدررياق السقررال  ) إّن( الثقيمررة ا
ال  ،لتأكيد عمسو تللػ حيث إنو عمؼ مؽ لدن حكيؼ عميؼ ؛وصيغة السبالغة ) عميؼ(

 ،أت  بجيد و د وعشاء تل تؾح  مؽ هللا، ووحيو ،قيؽ.

، فسرردر العمرؼ وطرنقرو نحردد ىشرا مرردر درجرة العمرؼمسا سب  ندتظيع أن 
 اليقيؽ. :لؾح ، ودرجتوا و:وطرنق -سبحانو وتعالى-ىؾ هللا  :ىشا

                           
 (.ٗٙٗ/ ٛٔمفاتين الغي  )  (ٔ)
 (.ٖٚٗ/ ٛٔالدات  ) (ٕ)



 دالالت العلم في القرآن الكريم في ضوء نظرية السياق 

0847 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇچ  ٔمما ظاء يٍ ٔطف ػهٛى، لٕنّ ذؼاىل

 . (ٜٓٔ)األعرا :  چ ڎ ڎ

 سثة انُصٔل:
إقامرة الحجرة عمرى نبؾترو تريؽ  -عميرو الدربلم-مرؽ مؾسرى لسا طم  فرعؾن 

، وإعيار اليد البيزاء، فقد ذ ر اأن معج تو  انة قم  العرا  عبانا  -تعالى -هللا 
الدرردي أن مؾسررى ألقررى عررراه فتحؾلررة  عبانررا عغيسررا، فررا رة فاىررا اتررؽ عبرراس و 

خررر عمررى سررؾر القرررر،  ررؼ تؾجيررة نحررؾ ارررعة لحييررا األسررفل فرر  األرض، واآلو 
ىررا ذعرر مشيررا وو برة وأحرردث ولرؼ ،كررؽ ،حردث قبررل ذلررػ ، لتأخررله، فمسرا رآ فرعرؾن 
،ا مؾسى خلىا وأنا أؤمؽ بػ، وأرسل معرػ تشر  إسررائيل، فأخرلىا مؾسرى  :وصاح

فعادت عرا،  ؼ أدخل يرده فر  جيبرو  رؼ أخرجيرا فرإذا ىر  تبررق مثرل البررق ليرا 
ىررعاا  مرر  نررؾر الذررسس ، فخررروا عمررى وجررؾىيؼ  ررؼ أدخميررا جيبررو فرررارت  سررا 

 .(ٔ)كانة

ىلا الؾصر  ذ رر مررة عمرى لدران فرعرؾن فر  سرؾرة  چڎ  ڎچ  انشاْد
قالررو ىررؾ، ، فيجررؾز أن ،كررؾن ، وىشررا ذ ررر عمررى لدرران ممالررو(ٖٗ) اآل،ررة:  الذررعراء

السرؤل، فقرالؾه  مشرووقالؾه ىؼ، فحكى قؾلو  ؼ قؾليؼ ىاىشرا، أو قالرو اتترداء فتمقترو 
، فؾصفؾا مؾسى بأنرو مبرالل فر  الدرحر حراذق فيرو، ،قرؾل اإلمرام أترؾ (ٕ)ألعقاتيؼ
، حيررث (ٖ)فرر  عمررؼ الدررحر مرراىر فيررو" أي مبررالل چ ڎ ڎ ڌ ڌچ  الدررعؾد:"

و الدربلم ( تررد،قا لفرعرؾن وتقرنررا أنمر السؤل مرؽ قرؾم فرعرؾن نبرؾة مؾسرى )عمير

                           
القررررآن العغررريؼ (، تفدرررير ٕٖٚ/ ٗٔ(، مفررراتين الغيررر  ) ٕٗٔ/ ٕيشغرررر: زاد السدرررير ) (ٔ)

(ٖ/ٗ٘٘.) 
 (.ٜٖٔ/ ٕ( يشغر: المذا  ) ٕ)
 (.ٜٕ٘/ ٖإرىاد العقل الدميؼ )  (ٖ)
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الدربلم( ال مدحرو، ،قرؾل  لمبلمو، وقردوا تؾصفو بالدرحر الحر  مرؽ ىرأنو )عميرو
اإلمام أتؾ حيان:" قردوا ذمو تؾصفو بالدحر وح  قدره؛ إذ لؼ ،سكشيؼ ف  عيؾر 

قرالؾا: عمريؼ،  ما عير عمى يده ندبة ىر ء  يرر الدرحر، وبرالغؾا فر  وصرفو برأن
 ووصرفؾه بالدرحر خاصرة (ٔ)ة ف  الدحر وخدعو وخياالترو وفشؾنرو"أي: بالل الغا،
عميؼ؛ لذيؾا الدحر ف  زمانيؼ، وتفاوت درجرة الَدرحَرة فر  إتقانرو،  وووصفؾه بأن

،قررؾل اإلمررام الرررازي:" وذلررػ ألن الدررحر  رران  البررا فرر  ذلررػ ال مرران، وال ىررػ أن 
فر  ذلرػ العمرؼ مرات  الدحرة متفاوتة، وال ىػ أنرو ،حررل مرشيؼ مرؽ ،كرؾن  ا،رة 

ونيا،ة فيو، فالقؾم زعسؾا أن مؾسى )عميو الدبلم (؛ لمؾنرو فر  الشيا،رة مرؽ عمرؼ 
 .(ٕ)الدحر أتؾا تتمػ الرفة"

داللررة ) عمريؼ( ىشرا تظمر  عمررى السراىر أو الحراذق فرر   مماا سااثك أاد أٌ
 ائ ائ ىچ  :الدحر، ال ف   ل العمؾم، وإنسا ف  عمؼ خاص  سا قال تعرالى

فيؾ إحاطة ف  فرا مؽ فروا العمؼ ال ف   ل ) ٕ٘٘ة: )البقر چ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ
 مجاالت العمؼ، بخبل  عمؼ هللا فيؾ إحاطة تامة بكل العمؾم.

                           
 (.ٖٔٔ/ ٘البحر السحي  ) (ٔ)
 (.ٖٖٓ/ ٗٔمفاتين الغي  ) (ٕ)
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ال-ب
ّ
 ) ػالّو ( طٛغح فؼ

 ٻ ٻ ٻ ٱچ  ٔمما ظاء يٍ انؼهى ػهٗ ْرِ انظٛغح، لٕناّ ذؼااىل:

 (ٜٓٔ)السائدة:  چ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ

اق  يؾم القيامة، فيجسع هللا الرسرل عمرى رأس مؽ مؾ  اله اآل،ة تحك  مؾقفا ى
 أمسيؼ وندأليؼ سمال مؽ ىؾ أعمؼ بجؾابرو، تؾبيخرا ألمرؼ الرسرل،  سرا قرال تعرالى:

األقرررؾام إذ جيمرررؾا مرررع أسرررباب  تحقيررررا ليرررمالء (ٛ)التمرررؾنر:  چڦ ڦ ڤچ
العمؼ، و فروا مع قيام ذرائع اإل،سان؛ وألن الرمة تيشيؼ وبيؽ رسميؼ قد قظعة ف  

رسرمو: ال  -سبحانو وتعالى-ليؾم، فبل يشالؾن ىر  االترال إلييؼ ، فأجابو ىلا ا
نرة عربلم الغيرؾب، فرتعمؼ مرا نرػ أبالشدربة إلرى عمسرػ السحري  بكرل ىر ء إ لشا عمؼ

نعمسو مسا أعيروه لشا وما ال نعمسو مسرا أررسروه فر  قمرؾبيؼ وررسائرىؼ ، ومسرؽ 
 لمثرتو.(ٔ)أتى مشيؼ بعدنا ولؼ نعرفو

 اسرررتخدم الدرررياق القرآنررر  صررريغة چٿ ٺ ٺ ٺ چ ( :)) انشااااْد (
سرربحانو  -السبالغررة ) عرربلم( دون  يرىررا مررؽ الررريل، مبالغررة فرر  معمؾمررات هللا

ال مبالغة ف  عمسو، فيؾ ،عمؼ ما  ان وما ،كؾن وما ىؾ  ائؽ بعمؼ واحد  -وتعالى
سررا التمثيررر فرر  متعمرر  العمررؼ وىررؾ قررد،ؼ أزلرر  وندررتحيل عمررى عمسررو التمثيررر، وإن

،قررؾل -سرربحانو -لغيررؾب( لررلا جرراء عمررى صرريغة الجسررع والسبالغررة لدقررة عمسررو ا)
اإلمام اتؽ الجؾزي:" العبّلم بسش لة العميؼ، وبشاء ) فّعال( تشاء تمثيرر، فأمرا الغيرؾب 

، ولرريس معشررى  رربلم اإلمررام اتررؽ (ٕ) ررل مررا  رراب عشررػ" :وىررؾ ( ْيرر َ )فيررؾ جسررع 
إنسرا فر  داللرة السبالغرة عامرة مرع الجؾزي أنيا مثميا ف  اإلفادة ف  ىرله اآل،رة، و 

                           
(، البحرررر السحررري  ٖٔٙ/ ٙآن )(، الجرررامع ألحكرررام القرررر ٕٚٗ/ ٔيشغرررر: بحرررر العمرررؾم ) (ٔ)

 (.ٜٖٕٔ/ ٘( زىرة التفاسير ) ٕٕٕ/ٖ)
 (.ٓٓٙ/ ٔزاد السدير ) (ٕ)
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االختبل  ف  درجرة السبالغرة وفر  الستعمر ، فخرررة ىرله الرريغة لمغير  فقر ، 
وىلا ال ،كؾن إال هلل، فمللػ ىله الريغة ال تمرؾن إال هلل؛ ولرلا جراءت عمرى أقرؾى 

م الدرياق صريغة افشاس  استخد ،صيل السبالغة درجة، فيؾ ،عمؼ  ي   ل مخمؾق 
 ٺ ٺ چ رىررا مررؽ صرريل السبالغررة، ،قررؾل الذرريخ إسررساعيل حقرر :"دون  ي (الّعررفَ )

أي: إنػ أنة وحدك العالؼ عمسا ليس فؾقو عمؼ؛ ألن التعبير بريغة چ ٿ ٺ
 .(ٔ)أي: لمل ما ،غي  عؽ الشاس أجسعيؽ"چٿ ٺچ السبالغة

والدررياق الررداخمى ىشررا أكررد عمسررو سرربحانو وتعررالى تررر )إّن( الثقيمررة، ورررسير 
، وصريغة السبالغرة) عربلم( وودوامرعمسو الدالة عمى  بؾت  ية الجسمةواسسالفرل، 

كرل  ير ، وأتر  الدرياق ب -سربحانو -وجسع الغيؾب،  ل ذلػ لتأكيد إحاطة عمسرو
 القرآن  بكل ىله السم دات؛ ألن السقام مقام اعترا  وإقرار، ومحاسبة.

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ  لٕنااّ سااثؽاَّ ٔيصاام ذنااك

 ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 . )ٙٔٔ)السائدة:  چ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ

 سثة انُصٔل:
عميررو الدرربلم(، قالررة الشرررارى مررا قررالؾا، سرربحانو وتعررالى عيدررى ) لسررا رفررع

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ چ مؽ ىؾ أعمؼ بجؾابوانو سمال فدألو ربو سبح

الرعرردة مررؽ ىيبررة ذلررػ القررؾل حتررى سررسع صررؾت عغامررو فرر   أخلتررو چ ژ ڈ ڈ

                           
 (.ٕٜٖٕ/ ٘زىرة التفاسير )  (ٔ)
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 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ چ وتعرررالى، وقرررال: نفدرررو، فشررر ه هللا سررربحانو

 .(٧)اآل،ة... ڳ

  چ ھ ھ ہ ہ چ " ))انشاْد(( 

،  چ ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ چ ن لررة ىررله الجسمررة مش لررة التقرنررر والتأكيررد لقؾلررو
، أي تعمرررررررؼ معمؾمرررررررات  وال أعمرررررررؼ  ہ چ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں چ وقؾلرررررررو

تقرنرر لمجسمتريؽ معرا؛  چ ھ ھ ہ ہ چ :"معمؾماتػ، ،قؾل اإلمام ال مخذرري 
وألن مرا ،عمسرو عربلم الغيرؾب ال جسمرة الغيرؾب،  ألن ما انظؾت عميرو الشفرؾس مرؽ

م( مبالغرة بّل ؛ وللا استخدم الدياق القرآن  صيغة السبالغرة )َعر(ٕ)يشتي  لعمسو أحد"
 ال لعمسو األزل . -سبحانو وتعالى -لسعمؾماتووتمثيرا 

عمررؼ هللا السحرري  بسررا  رران ومررا ىررؾ -الدرربلم  عميررو -عيدررى  نبرر  هللاوأكررد  
مم رردات، وىرر : )إّن( السم رردة، ورررسير الحرررر )أنررة(  ةكرائؽ ومررا سرريكؾن بأربعرر

وصيغة السبالغة )عبّلم(، وجسع ) الغيرؾب( أي تعمرؼ الغيرؾب بكرل أنؾاعيرا مرا وقرع 
فرر  الساررر ، ومررا ىررؾ واقررع فرر  الحررال، ومررا سرريقع فرر  السدررتقبل بعمسررػ القررد،ؼ 

  :عمرررة لقؾلرررو چ ھ ھ ہ ہ چ ،قرررؾل اإلمرررام اترررؽ عاىرررؾر:" وقؾلررروالررردائؼ، 
السفيرردة التعميررل، وقررد  ولررلا جرر ء تررر ) إن(؛  ہ چ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ںچ

 مم رررردات وطرنرررر  الحرررررر، فزررررسير الفرررررل أفرررراد الحرررررر، ةجسررررع فيررررو أربعرررر
 .(ٖ)إّن(وصيغة الحرر وجسع الغيؾب وأداة االستغراق"و)

                           
 (ٖٔٗ/ ٔ(، بحر العمؾم )ٖٕٗ/ ٔٔيشغر: جامع البيان )  (ٔ)
 (.ٜٗٙ/ ٔالمذا  )  (ٕ)
 (.٘ٔٔ/ ٚالتحرنر والتشؾنر )  (ٖ)
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 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈچ  ٔممااا ٔزد يااٍ ٔطااف ) ػااالو ( لٕنااّ

 .) ٛٚ)التؾبة:  چ ې ې ۉ ۉ ۅ

 : سثة َصٔل
ن لررة ىررله اآل،ررة فرر   عمبررة تررؽ حاطرر  األنررراري عشرردما طمرر  مررؽ الرسررؾل 
 ) ( أن يدعؾ هللا لو أن يرزقو ماال  ثيرا، ونعظر   رل ذي حر  حقرو، قرال تعرالى:

 چ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گچ 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻچ  بخل بو ، فمسا أعظاه ماال )٘ٚ)التؾبة: 

، فقرال تعرالى:" ألرؼ ،عمسرؾا أن هللا (ٔ)أن ل هللا فيو قرآنرا  ( ٙٚ)التؾبة:  چ ہ
مررا أكشتررو نفؾسرريؼ، فمررؼ و عرربلم مررا  رراب عررؽ أسررساا خمقررو وأبرررارىؼ وحؾاسرريؼ، 

ىؼ ذلررػ عرؽ خررداا أوليائرو بالشفرراق والمررلب، ،غيرر عمررى جرؾارحيؼ الغرراىرة، فيشيرا
 .(ٕ)ون جرىؼ عؽ إرسار  ير ما يبدونو، وإعيار خبل  ما ،عتقدونو

 . چې ې ۉ ۉچ  انشاْد

 ال تمثيرر -تعالى-هللا  الغرض مشو تمثير معمؾماتفر ) عبلم( وص  مبالغة  
بجسيررع  -سرربحانو وتعررالى-إحاطررة، وىررلا ،قتزرر  عمسررو  -تعررالى-عمسررو، فعمسررو 

 ې ۉ ۉچ  عغرؼ، ،قرؾل اإلمرام الررازي:"و عمؾمات ما دق مشيرا ومرا لظر  الس

السرراد ؼ، والغي   ل ما  اب عؽ الخمر ، و عبّلم صيغة مبالغة ف  العال چې
أنو تعالى ذاتو ،قتزر  العمرؼ بجسيرع األىرياء، فؾجر  أن ،حررل لرو العمرؼ بجسيرع 

فالسبالغرة فر  تعمر  ، (ٖ)بسا ف  الزسائر والدررائر " السعمؾمات، فيج   ؾنو عالسا

                           
 (.ٕٗ٘/ ٔأسباب الش ول )  (ٔ)
 (.ٖٔٛ/ ٗٔجامع البيان )  (ٕ)
 (.ٓٔٔ/ ٙٔمفاتين الغي  )  (ٖ)
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العمؼ وىؾ الغي  ال مبالغة ف  العمؼ، وفيو مؽ الفخامة مرا ال ،خفرى ،وتمررار العمرؼ 
 الاافر  ىرله اآل،ررة أكثرر مرؽ مرررة يردل عمررى السجرازاة والسحاسربة ؛ ألن مررؽ عمرؼ ىرري

جازى عميو، ، ،قؾل اإلمام أتؾ الدعؾد :" وف  إيراد العمؼ الستعّم  بدرىؼ ونجؾاىؼ 
الدالِّ عمى الحردوث والتجردد والعمرِؼ الستعمرِ  برالغيؾب المثيررِة الدائسرِة  بريغة الِفعلِ 

وعمرى  ،بريغة االسؼ الدالِّ عمى الدوام والسبالغة مؽ الفخامرة والج الرة مراال ،خفرى
مماِخُلىؼ ومجازنيؼ  -تعالى -الثان  لتقرنر عمؼ السممشيؽ تللػ وتشبيييؼ عمى أنو

 .(ٔ)بسا عمؼ مؽ أعساليؼ"

فيؾ ،عمؼ خافية األعيؽ وما تخف   -سبحانو وتعالى-م( تم د عمؼ هللا فر)عبلّ 
وصريغة السبالغررة،  عمسررو سربحانو تررر) أّن( الثقيمرة، واسرسية الجسمررةالرردور، وأكرد 
، وإن الرو ةال ،حتاج إلرى تأكيرد؛ تؾبيخرا لفعرل  عمبر -سبحانو وتعالى-مع أن عمسو 

ؼ ،عسرل بسقتزرى عمسرو، ولرؾ بسرا ،زرسره؛ ألنرو لر -سربحانو-مش لة السشمر لعمسو 
 .عسل لسا بخل، فسقتزى العمؼ السحاسبة والسجازاة

 ))ذؼمٛة((
سربحانو -مسا سب  يتزن لشا أن صيغة )عربّلم( مرؽ الررفات الخاصرة براهلل 

بالغير ، وربسرا  ةال،ذار و فييا أحد،  ساأ بتو القرآن المرنؼ، وأنيرا اقترنر -وتعالى
ن عمرؼ الغير  ال ،عمسرو أحرد  يرره قرال ،كؾن ىله سب  اختراصيا بو سبحانو، أل 

 (.ٕٙ)الجؽ: چ ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئچ  تعالى:

كسا أن وصر  )فعرال( )عربّلم( أعمرى درجرات السبالغرة، وليدرة السبالغرة فر   
، فيرؾ  ير  اعمؼ هللا  سا ذ رت تل فر  معمؾماترو سربحانو؛ ألن الغير  لريس واحردا 

دررتقبل، فزرربل عررؽ السخمررؾقيؽ جسيعررا، ولمررل واحررد مررشيؼ  يرر  مرراض وحارررر وم
 السخمؾقيؽ جسيعا؛ للا  ثر تتمثير الغيؾب.

                           
 (.ٙٛ/ ٗالعقل الدميؼ ) إرىاد  (ٔ)
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ييبل ألفعرال الدررائر، والغيرؾب التر  ال السبلحظ أ،زا أن ىلا الؾص  وقع ترلو 
 سرا حردث فر  يرؾم الحدراب يرؾم ،جسرع هللا  -سربحانو وتعرالى-،عمسيا إال السؾلى 

 (دربلم، وفر  قرؾل الشررارى عمرى سريدنا عيدرى )عميرو الةالرسل، وف  قرة  عمبر
 برررو نبيرررو  هللا ذ رنررراه سرررابقا، وىشررراك قرررؾل رابرررع أمرررر بعرررد مرررا رفعرررو هللا إليرررو مسرررا

ا ( ، فرأمر نٛٗ)سبأ:  چ مح جح مج حج يث ىث مثچ  :حيؽ قال ) ( بيرو محسردا
ن ىررلا القرررآن والررؾح  مررؽ عشررد هللا وىررؾ عرربلم :إن ،قررؾل لسذررر   قرررنش ( أ)

 الغيؾب.

 ح مجٛهّ:ُْٔا نطٛف
لررؼ تررل ر عمررى لدرران أحررد مررؽ  چې ې ۉ ۉچ  إن ىررله الرررفة

-البذررر إال عمررى لدرران رسررل هللا، فرر  مررؾطؽ اإلقرررار واالعترررا  بإحاطررة عمسررو 
ىررؾ لررؼ ،عمسررو، وىررؾ أعمررؼ تررللػ مررشيؼ،  الااوأنيررؼ ال ،سكررؽ أن ،عمسررؾا ىرري -سرربحانو

، فالعمؼ  شا،ة عؽ ليؼ اتأكيدا ألمسيؼ بأن الغي  ال ،عمسو أحد  يره سبحانو ووعيدا 
 -سبحانو وتعالى-للا أكد عمسو  لمؾعيد ىديد؛ ة والسحاسبة، وتأكيده تأكيداالسجاز 

مرؽ ال ،عمرؼ،  لرى تأكيرد، ألنرو نر ل مرؽ ،عمرؼ مش لرة، وعمسرو ال ،حتراج إةف   ل مرر 
 فيؾ سبحانو ،فتن أماميؼ باب التؾبة عميؼ ،عؾدون إلى رىدىؼ وصؾاتيؼ .
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 ادلثؽس انصانس
 انسٛاق انُؽٕ٘ ٔأشسِ يف حتد ٚد دالنح انؼهى 

 يف لسآٌ انكسٚى.
 يراد بالسعشى الشحؾي: " تمػ الؾعيفة الت  تشيض تيا األلفاظ ف  الجسمة, 

أو تسيي اا، أو نعتاا أو التر ي ، وذلػ  كؾن ىله الممسة فاعبلا أو مفعؾالا، أو حاالا 
ا... إلخ "  .(ٔ)أو تؾ يدا

 ومعان  الشحؾ تظم  ونراد تيا :
معان  األتؾاب الشحؾنة الت  ترشيض تيرا السفرردات أو مرا فر  حكسيرا مرؽ -أ 

 الجسل الت  ليا محل مؽ اإلعراب، وذلػ مثل الخبر والحال والفاعل.
  ترللػ ونتررل إذا( ونمحر-إنه -ال-معان  األدوات أو الحرو  مثل:) مرا -ب

 بو معان  حرو  الجر.
معرران  الجسررل واألسررالي ، مثررل:) معرران  الذرررط واالسررتفيام والشيرر ،  -جررر 

و ير ذلػ مسا ،ظم  عميو معان  المبلم، وقد أطم  الد تؾر تسام حدان عمى ىرلا 
الررررش  األخيرررر مررررظمن ) السعررران  الشحؾنرررة العامرررة(، وعمرررى الررررش  األول ) 

ة( أو ) معررران  األترررؾاب السفرررردة( ومثرررل ليرررا بالفاعميرررة السعررران  الشحؾنرررة الخاصررر
 .(ٕ)والسفعؾلية والحالية

ا لمسعران  التر  تردل عمييرا م سا سب  ندتظيع أن نقدؼ الؾحدات الشحؾنة وفقا
 إلى مظمبيؽ:

 :الؾحدات الشحؾنة اإلفراد،ة.ادلطهة األٔل

 : الؾحدات الشحؾنة التر يبية.ادلطهة انصاَٙ

                           
 .ٙٔٔ( مقدمة ف  فقو المغة العربية صر ٔ)
 .ٜٔٔ، مقدمة ف  فقو المغة العربية صر  ٖٙالمغة العربية معشاىا ومبشاىا صر (ٕ)
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 ادلطهة األٔل 
 ٕؼااداخ انُؽااإٚح اإلفااسادٚحان 

،قرد بالؾحدات الشحؾنة اإلفراد،ة:" الؾحدات الرغرى الت  تدخل رسؽ 
 .(ٔ)مكؾنات جسمة ما بحيث تدل عمى معشى مدتقل عؽ معان  الشحؾ"

 ْٔرِ انٕؼداخ ذُمسى لسًني:
 انمسى األٔل:

" ما دل عمى معشى نحؾي ومعجس  معاا، ونسثمو ما ،دسى ف  االصظبلح 
لمغؾي األلفاظ السستمالة، مثل: رجل، وامرأة، وجبل، وفرس، و ير ذلػ مؽ األلفاظ ا

الت  إذا سسعيا اتؽ المغة ،حدث ف  ذىشو صؾرة لسا تذير إليو ف  العالؼ 
الخارج ، فإذا وقعة ف  جسمة ما فإنيا تعبر بحد  إعراتيا عمى معشى مؽ 

 . (ٕ)معان  الشحؾ، باإلرافة إلى داللتيا الفرعية" 

 انمسى انصاَٙ: 
ما دّل عمى معشى نحؾي فق ، ونظم  عمى ىلا الشؾا مؽ الممسات مرظمن 
الممسات الفار ة، أي: الت  ال تحدث ف  اللىؽ صؾرة مقاتمة ليا ف  العالؼ 
الخارج ، أي أنيا ال تذير إلى ى ء إذا استعسمة خارج التر ي  ... ونسثل ىلا 

سعان " مثل: أدوات العظ ، والذرط، الرش  ف  العربية ما ،عر  تر" حرو  ال
واالستفيام، وحرو  الجر و ير ذلػ مسا أطم  عميو اتؽ ىذام مرظمن 

ا، وإنسا تعيش رسؽ (ٖ)السفردات ، وىله األدوات ال معشى ليا خارج الدياق أساسا

                           
 .ٜٔٔداللة الدياق صر  (ٔ)
 الدات  نفدو. (ٕ)
 .ٕٕٛ( الدات  صر ٖ)
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ا   .(ٔ)سياقيا اللي تقع فيو، وتأخل مؽ خبللو معشى محددا

  التفدير ، فإن تؾجية األداة السفدرون تبيان معان  األدوات فونعشى 
يدتعيؽ تيا عمى أكثر مؽ معشى ف  سياق بعيشو لجأ السفدر إلى قرائؽ الدياق ل

 ف  تحديد معشى األداة.

وسأقترر ف  ىلا السبحث عمى دراسة معان  األدوات؛ لسا ليا مؽ األ ر 
 تيان داللة العمؼ ف  القرآن المرنؼ، ومسا ورد مشيا ما يم : العغيؼ ف 

 اء ػهٗ يؼىن انؼهى:نث: انسٛاق ٔأشسِ يف دالنح اأٔالً 
اء( بحد  الدياق الؾاردة فيو ف  آ،ات العمؼ ف  القرآن تشؾعة وعيفة ) الب

 المرنؼ، مسا  ان لو أ ر بالل ف  تحديد داللتو، فسرة نجدىا بسعشى:

 ادلالتسح:-1
 پ پ ٻ ٻ ٻٻ ٱچ  :ٔمما ظاء يٍ ذنك لٕنّ ذؼاىل 

 ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀپ پ

  ) ٖٗٔ)األنعام:  چ ڤ ٹ ٹ

 سثة انُصٔل:
عبدة األصشام  انؾا ،حرمؾن ذ ؾر اإلناث تارة وإنا يا تارة ، وأوالدىا تارة  أن 

( أن ،أتؾا لو تدليل أخرى  يفسا  انة ذ ؾرا أو إنا ا، فخاط  هللا نبيو دمحم )  
سبحانو -ة قؾليؼ، فأنمر مؽ  تاب سساوى أو أمر  ربان  يثبة صح وحجة
عمى صحة قؾلمؼ،  ، أي بأمر معمؾم چ ٹ ٹ چ ذلػ عمييؼ فقال -وتعالى

، أي: أخبرون  بأمر معمؾم مؽ جية هللا  چ ٹ ٹ چ ،قؾل اإلمام ال مخذري:"

                           
ا صٔ)  .ٖٚٔر ( الدياق ف   ت  التفدير المذا  وتفدير اتؽ  ثير نسؾذجا
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 .(ٔ)تعالى يدل عمى تحرنؼ ما حرمتؼ، إن  شتؼ صادقيؽ ف  أن هللا حرم ىلا(

ن  تشبأ لمسبلبدة، أي نبالؾ عمؼ( الباء ف  ) ب چ ٹ ٹ چ انشاْد :
عمى صدق قؾلمؼ، ،قؾل هللا شيؽ بعمؼ وحجة وارحة ودليل صادق مؽ عشد يمدتع
الدعؾد:" نبالؾن  تشبالة ممتبدة بعمؼ صادر عشو إن  شتؼ صادقيؽ ف   أتؾ اإلمام

، وانتفاء الدليل مشيؼ دليل عمى انتفاء العمؼ، حيث إن الدليل ال ،كؾن (ٕ)دعؾاكؼ"
وي، وىؼ ال يممشؾن بالرسل، فدل ذلػ عمى جيميؼ وفحش إال عؽ وح  سسا

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌچ  قؾليؼ، تدليل قؾل هللا تعالى بعد ذلػ

 (.ٗٗٔ)األنعام:  چ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک

وعميو فالعمؼ ىشا ما قاتل الجيل، ،قؾل اإلمام اتؽ عاىؾر:" والباء ف   
مبلبدا لمعمؼ، فالعمؼ ما قاتل  )بعمؼ( ،حتسل أن تمؾن لمسبلبدة، أي أنبالؾن  إنباء

ذلػ عمى أنيؼ  الجيل ، أي : إنباء عالؼ، ولسا  انؾا عاج نؽ عؽ اإلنباء دلّ 
حرمؾا ما حرمؾه بجيالة وسؾء عقل ال بعمؼ، وىأن مؽ يتردى لمتحرنؼ والتحميل 

 .(ٖ)أن ،كؾن ذا عمؼ"

 ))ذؼمٛة((
حبة القؾل حيث إن مرا الباء أسيسة ف  داللة العمؼ؛ مسا سب  يتزن أن

مؽ جية  ير العالؼ في  حجة  اومبلبدتو بالعمؼ مؽ جية العالؼ حجة لو، أم
مؼ الح  ألنو ،ع ؛مشو ة مشو وعشاد فيسا يلى  إليو وجيل مر  عميو، ودليل مكاتر 

ا، فعدم إ تيانو بالحجة والبرىان عمى زعسو، دليل عمى قبن قؾلو ونحيد عشو عشادا
ام أتؾ زىرة:" ... والعج  عؽ الدليل ف  وقة وجيمو فيسا يلى  إليو ،قؾل اإلم

                           
 (.ٗٚ/ ٕيشغر:المذا  ) (ٔ)
 (.ٖٜٔ/ ٖإرىاد العقل الدميؼ )  (ٕ)
 (.ٖٖٔأ/ ٛ(يشغر:التحرنر والتشؾنر ) ٖ)
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وعميو فالعمؼ  (ٔ")االحتجاج تدميؼ بالسدع  بحكؼ السشظ  السدتقيؼ والتفمير القيؼ
 ىشا ما قاتل الجيل.

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱچ  لٕنّ ذؼاىل :

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

  (ٗٔ – ٖٔ)ىؾد:  چ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄڦ ڦ ڦ

 سثة انُصٔل:
كسا ىؾ عاىر اآل،ات أن السذر يؽ ادعؾا أن القرآن المرنؼ ليس مؽ  بلم 

دعؾتو وأن  يبظمؾاالخال  تل افتراه واختمقو دمحم )  ( ونرندون مؽ ذلػ أن 
أن ،ظم  مشيؼ أن  انبيو محسدا  -سبحانو-،ررفؾا الشاس عؽ اتباعو، فأمر هللا 

لؼ ،دتجيبؾا لػ فأ،قشؾا أن ىلا القرآن أن ل  ن،أتؾا بعذر سؾر مثمو مفترنات، فإ
 .(ٕ) يره سبحانو ، وأنو ال،دتح  العبادة واأللؾىيةمؽ عمؼ هللا

ىلا الدياق ذ ر بعض السفدرنؽ أن الباء ف   چ ڤ ڤ ڤ چ ) انشاْد(
سبلبدة، والسعشى: أن ل القرآن بسا ال ،عمسو إال هللا مؽ القرآن  جاءت لسعشى ال

ومؽ الشغؼ السعج  اللي ال ،دتظيع أحد مؽ البذر أن ،أت   السعمؾمات الغيبية،
ا بسا ، أي: أن ل مبلبدا  چ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ چ بسثمو، ،قؾل اإلمام ال مخذري:"

 .(ٖ)ال ،عمسو إال هللا مؽ نغؼ معج  لمخم ، وإخبار بغيؾب ال سبيل لو إليو"

عمؼ و  ،والعمؼ ف  ىله اآل،ة ىؾ العمؼ اإللي ، وىؾ صفة  اتتة لو سبحانو 
فيؾ عالؼ بعمؼ  -سبحانو وتعالى-، وى  معمؾماتو هللا ،كشى بو  البا عؽ متعمقو

                           
 (.ٕٚٓٚ/ ٘( زىرة التفاسير )ٔ)
 (.ٕٓ/ ٕٔ(، التحرنر والتشؾنر ) ٕٖٙ/ ٚٔٔ( يشغر: مفاتين الغي  ) ٕ)
 (. ٖٖٛ/ ٕ( المذا  ) ٖ)
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ال تقع  سعمؾماتو، وىله السعمؾماتل :عميو فسعشى السبلبدة لعمسو، أيأزل  قد،ؼ، و 
للا نجد أن بعض السفدرنؽ فدروا  بسراده وإذنو سبحانو؛ وال تتحق  ف  الؾاقع إال

ذن ، ،قؾل اإلمام اتؽ عظية:" قؾلو عمؾمات و اإلالعمؼ ف  ىله اآل،ة بسعشى الس
 ،حتسل معشييؽ: چ ڤ ڤ ڤ چ تعالى:

أحدىسا: بإذنو وعمى عمؼ مشو، والثان : أنو أن ل بسا عمسو هللا تعالى مؽ 
 .(ٔ)الغيؾب، فمأنو أراد السعمؾمات لو"

 :ڳ ڳڳ ڳ گگ گ گ ک ک کچ  لٕنّ ذؼاىل 

  (ٙٙٔ) الشداء: چ ں ڱ ڱ ڱڱ

 سثة انُصٔل :

قؾم مؽ الييؾد دعاىؼ الشب  )  ( إلى اتباعو، وأخبرىؼ   لة ىله اآل،ة ف ن
أنيؼ ،عمسؾن حقيقة نبؾتو، فجحدوا نبؾتو )   ( وأعررؾا عشو، فأن ل هللا ىله 

 .(ٕ)اآل،ة

ا لعمسو ، أي: أن ل إ چ ڳ ڳ چ ) انشاْد ( ليػ القرآن ،ا دمحم مبلبدا
أن لو ،  چ ڳ ڳ چ وأمره، ،قؾل اإلمام اتؽ عاىؾر:" معشى -سبحانو-

-مبلبدا لعمسو، أي بالغاا الغا،ة ف  المت  الدساونة، ىأن ما ،كؾن بعمؼ مؽ هللا 
ا أعج  أىل المدان أعج  العمساء ومعشى ذلػ أنو معج  لفغا ومعشى، فمس -تعالى

الباء ىشا بسعشى  ، وذى  اإلمام الدسعان  إلى أن(ٖ)مؽ أىل الحقائ  العالية"
، أي مع عمسو،  سا ،قال: جاءن   چ ڳ ڳ چ ( ، فقال:"قؾلو تعالىمع)

                           
 (.ٙ٘ٔ/ ٕالسحرر الؾجي  ) (ٔ)
 (.ٖٛٔ/ ٕالسحرر الؾجي  ) يشغر: (ٕ)
 (.٘ٗ/ ٙ( التحرنر والتشؾنر )ٖ)
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 .(ٔ)فبلن بديفو، أي: مع سيفو، وفيو دليل عمى أن هلل عمسا"

وسؾاء  انة الباء بسعشى السبلبدة أو بسعشى )مع ( فاآل،ة تدل عمى معشى 
عبير بالعمؼ  شا،ة عؽ جميل، وىؾ وص  القرآن بغا،ة الحدؽ ونيا،ة المسال، والت

اتؽ عظية:" فالعمؼ  السعمؾمات، ،قؾل اإلمام ؾمتعمقو  سا مر ف  اآل،ة الدابقة وى
 .(ٕ)عبارة عؽ السعمؾمات الت  ف  القرآن"

 انرؼدٚح، ٔمما ٔزد يف انمسآٌ يٍ ذنك يا ٚهٙ: -2
 .(  ٜٙ) ص: چ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈچ  لال ذؼاىل:

 سثة انُصٔل:
دمحم )   (الشاس إلى عبادة هللا وأنو ال إلو إال هللا ، وإلى أنو  سيدنا َلسها َدَعا

ا : إنو ساحر  لاب واستي ءو رسؾل مؽ عشد هللا، أعير المفار الدفاىة وقالؾا
نبيو تدليل وارن وبرىان ساطع ،حتج بو  -سبحانو وتعالى-بقؾلو، فخاط  هللا 

تل حجة  ،ال حجة تؾدد ليؼ تودعؾ ليمالء السذر يؽ عمى صدق نبؾتو وصحة 
دحض لدعؾتيؼ وإفداد زعسيؼ فيسا ،قؾلؾن وإ بات لجيميؼ وعشادىؼ في  حجة 

بأن ىلا القرآن وح  مؽ عشد هللا ولس  سا تقؾلؾن إن  :عمييؼ ال ليؼ، قل ليؼ
ىلا إال اختبلق ، تدليل عمسػ بالسؤل األعمى فيؼ ،ذيدون بأنػ لؼ تذيد زمانيؼ 

ما  ان ل  مؽ  :ألنو ليس لػ اترال بأىل الدساء، فقل ليؼ ؛ؼوال تعر  أخبارى
 سات  عمؼ بالسبلكة حيؽ اخترسؾا ف  الدساء بذأن استخبل  آدم، حيث قالؾا:

 ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀچ

                           
  (.ٗٓ٘/ ٔ( تفدير الدسعان  ) ٔ)
 (.ٖٛٔ/ ٕالسحرر الؾجي  ) (ٕ)
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 .(ٔ)وما عمسة ذلػ إال تؾح  مؽ هللا تعالى ( ٖٓ البقرة:) چ ڦ ڤ ڤ

( مؽ خبلل داللتيا الدياقية أسيسة ) الباء  چ ک ڑڑ  ژچ  : )انشاْد(
ف  تحديد داللة العمؼ، فل ر اإلمام اتؽ  نف  ىلا السقام القرآن  بذكل وار

سعشى التعد،ة وىأنيا مع ) عمؼ( تزسيشو معشى اإلحاطة، لعاىؾر أنيا جاءت 
، لتعد،ة ) عمؼ(  چ ک ڑچ  ،قؾل اإلمام اتؽ عاىؾر:" والباء ف  قؾلو تعالى

 .(ٕ)ىؾ استعسال ىاا ف  تعد،ة العمؼ"لتزسشو معشى اإلحاطة، و 
ومعشى اإلحاطة ىشا اإللسام بخبر أىل الدساء ف  اختراميؼ ف  ىأن آدم،  

فاإلحاطة ىشا إحاطة بسعمؾم واحد مؽ معمؾمات هللا الغيبية ف  ىأن أىل الدساء، 
ال إحاطة  اممة بذأنيؼ، فزبل عؽ اإلحاطة بكل السعمؾمات ، فيلا ال ،كؾن إال هلل 

،كؾن ذلػ إال  سا ،حي  بو البذرمؽ معمؾمات في  إحاطة ج ئية واليى، وفتعال
"،  (ٕ٘٘)البقرة:  چ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ىچ  بسراد هللا، قال تعالى:

و سا قال الخزر لشب  هللا مؾسى عميو الدبلم) ما نقص عمس  وعمسػ مؽ عمؼ 
هللا اللي تث  ، ومعشاه مؽ عمؼ(ٖ) (هللا إال مثل ما نقص العرفؾر مؽ ىلا البحر

، أما أحاطة عمؼ هللا في  إحاطة تامة بكل ما  ان  (ٗ)ف  عباده، أي معمؾماتو
 وما ،كؾن وما ىؾ  ائؽ.

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓچ  ٔيصهّ لٕنّ ذؼاىل:

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 . )ٜٖ – ٖٛ)يؾنس:  چ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ

                           
 (.ٛٓٗ/ ٕٙ(، مفاتين الغي  )ٗٓٔ/ ٗ(، المذا  )ٖٕ٘/ ٕٔيشغر: جامع البيان)  (ٔ)
 (.ٜٕٛ/ ٖٕ( التحرنر والتشؾنر )ٕ)
 (.٘ٗٔ/ٗ( يشغر: إرىاد العقل الدميؼ ) ٖ)
 (.ٖٛٔ/ ٕ( يشغر: السحرر الؾجي  ) ٗ)



 دالالت العلم في القرآن الكريم في ضوء نظرية السياق 

0863 

 سثة انُصٔل:

،قؾلؾن :  اجا عمى المفار بسعج ة القرآن، فإنيؼ  انؾان لة ىله اآل،ة احتج
: إن  ان قد افتراه، وأتى بو مؽ عشد -تعالى-هللا  إن دمحما قد افتراه، فقال ليؼ

ء ،ا دمحم إن ىمال :لشبيو -سبحانو وتعالى -نفدو، فأتؾا أنتؼ بسثمو،  ؼ ،قؾل هللا
 لتؾا بسا لؼ  عشدىؼ بالردق ، ولمشيؼ السذر يؽ لؼ ،كلتؾك، فأنة مذيؾر

،حيظؾا بعمسو، أي بسا لؼ ،عرفؾا معمؾماتو مؽ وعد ووعيد و ؾاب وعقاب وىؾ 
 .(ٔ)القرآن المرنؼ

الباء ف  سياق اآل،ة المرنسة جاءت  چ ى ى ې ې ې ې چ انشاْد
مع فعل اإلحاطة أن تدخل عمى السعمؾم  ا، وىأني چ ى چ لسعشى التعد،ة بقرنشة

والباء ىشا لمتعد،ة وىأنيا مع  اإلمام اتؽ عاىؾر:"وىؾ ىشا القرآن المرنؼ، ،قؾل 
، (ٕ")فعل اإلحاطة أن تدخل عمى السحاط بو وىؾ السعمؾم، وىؾ ىشا القرآن المرنؼ

ودخؾليا عمى السعمؾم مباىرة يدل عمى أنو تؾافر ليؼ األدلة والبراىيؽ عمى صدق 
، لعشادىؼ وقبن اعتقادىؼ ما جاء بو سيدنا دمحم )  ( ولمشيؼ أعررؾا عشو

 گ گ ک ک ک کچ  مشؾا  سا قال تعالى:فدسعؾه ولؼ ،فقيؾه ولؾ فقيؾه آل

؛  (ٛ – ٚ)الجا ية:  چ ڻ ڻ ڻ ں ںڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ
، چ ى ى ې ې ې ې چ لهوقد عدل الدياق القرآن  لمتعبير عؽ ذلػ ، بقؾ

:" وعدل عؽ أن ،قال" ولؼ ،قل ) بسا لؼ ،حيظؾا بو عمسا(، ،قؾل اإلمام اتؽ عاىؾر
لمسبالغة، إذ جعل العمؼ معمؾما،  چ ى ى ې ې چ بسا لؼ ،حيظؾا بو عمسا" إلى

فأصل العبارة قبل الشف  ) أحاطؾا بعمسو( ، أي: أتقشؾا عمسو أىد إتقان، فمسا نفى 
صار لؼ ،حيظؾا بعمسو، و ان الح  أن ،حيظؾا بعمسو؛ ألنو تؾفر ليؼ األدلة عمى 

                           
 (.ٖٗٛ/ ٕيشغر: تفدير الدسعان  )  (ٔ)
 (.ٔٚٔ/ ٔٔ( التحرنر والتشؾنر ) ٕ)
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الغة ف  تجييميؼ، وأنيؼ سارعؾا إلى تمليبو ال عؽ تأمل وفقو صدقو، وف  ىلا مب
 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہچ :تل عؽ مكاترة وعشاد،  سا قال تعالى

 .(ٔ)") ٗٛ)الشسل:  چ ے

فالعمؼ ف  ىله اآل،ة بسعشى السعمؾم، والسعمؾم ف  سياق اآل،ة المرنسة ىؾ 
 القرآن المرنؼ.

                           
 .(ٔٚٔ/ ٔٔالتحرنر والتشؾنر )  (ٔ)
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 نؼهى:انسٛاق ٔأشسِ يف دالنح انالو ػهٗ يؼىن ا 
جاءت البلم ف  سياق آ،ات العمؼ عمى عدة معان، مسا  ان لو األ ر الؾارن 

 ف  تحديد داللتو، ومؽ ىله السعان  ما يم :

 انرؼهٛم: -1
قد أسيسة البلم تدور إ،جات  ف  تحديد داللة العمؼ ف  القرآن المرنؼ ومؽ 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹچ  أمثمة ذلػ قؾلو تعالى:

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ

 .) ٜٚ)السائدة:  چ ڌ

: أن هللا سبحانو وتعالى صير البية الحرام قؾاما لمشاس ف  ديشيؼ فادلؼىن
ودنياىؼ، أما ف  الديؽ؛ فؤلنو تقؾم بو السشاسػ، وأما ف  السعا،ش، فؤلن العرب 
م كانة تدفػ الدماء بغير حميا، وتأخل األمؾال بغير حقيا، فإذا دخمؾا البية الحرا

كفؾا عؽ ذلػ، وال يتعررؾن ألىل الحرم، ونقؾلؾن:) ىؼ أىل هللا ( وذلػ بأن 
-ما فعل    تعمسؾا أن هللا  -سبحانو وتعالى-أليسيؼ هللا ىلا االحترام، ففعل 

لسا عمؼ بعمسو القد،ؼ طباا البذر مؽ ح  القتل وأنو لؾ دام  -سبحانو وتعالى
  (ٔ) لمشاس ذلػ ليمػ الشاس جسيعا صير لمؼ البية قياما

 چ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ چ : انشاْد

قياماا لمشاس يره البية الحرام يفالبلم ىشا جاء لسعشى الدببية، حيث إن تر
بسا فيو مرالن العباد، ،قؾل اإلمام  -سبحانو وتعالى-كان مدبباا عؽ عمسو 

، والسعشى:  چ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ چ الرازي:"قؾلو تعالى
عمؼ ف  األزل أن مقتزى طباا العرب الحرص الذديد عمى القتل أنو تعالى لسا 

                           
 (.ٛٛ٘/ ٔ(، زاد السدير )ٜٙ/ ٕيشغر: تفدير الدسعان  ) (ٔ)
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والغارة، وعمؼ أنو لؾ دامة تيؼ ىله الحالة لعج وا عؽ تحريل ما ،حتاجؾن إليو 
مؽ مشافع البذر؛ وألدي إلى فشائيؼ دتر ف  ذلػ تدتيراا لظيفا، وىؾ أنو ألقى ف  

فرار ذلػ سببا  اسكو،قمؾبيؼ اعتقادا قؾنا ف  تعغيؼ البية الحرام، وتعغيؼ مش
 . (ٔ)لحرؾل األمؽ ف  البمد الحرام وف  الذير الحرام"

والعمؼ ف  ىله اآل،ة ىؾ العمؼ اإلندان ، ووقؾا الم التعميل قبمو ،سشحو أقؾى 
درجات العمؼ، وى  اليقيؽ؛ ألن ىلا العمؼ تقدمو أدلة وحجج تقع ليؼ بالسعايشة، 

دلة ترتق  بالعمؼ إلى درجة اليقيؽ،  ؾن صدقيا بالتدتر والتعقل، وىله األر وند
فسعشى اآل،ة ) ذلػ لتؾقشؾا أن هللا ...(، ،قؾل اإلمام أتؾ الدعؾد:" فإن تذرنع ىله 
الذرائع واألحكام لدفع السزار الديشية والدنيؾنة قبل وقؾعيا وجم  السشافع 
األولؾنة واألخرونة مؽ أورن الدالئل عمى حكسة الذارا، وعدم خروج ى ء عؽ 

 (.ٕ")سو السحي عم
فاستخدام الدياق القرآن  لحر  البلم ف  ىله اآل،ة الت  ترب  الدب  

تحديد درجة العمؼ ف  ىلا الدياق وى  درجة اليقيؽ، وىؾ إلى بالسدب  أدي ذلػ 
 االعتقاد الجازم السظات  لمؾاقع اللي ال ىبية فيو.

 چمت خت حت جت يب مبىب خب حب جب يئ ىئچ  لٕنّ ذؼاىل:
 . (ٕ٘)يؾس :

 نُصٔل:سثة ا
لآل،ة الت  قبميا، وى  قؾلو تعالى عمى لدان امرأة  وقعة ىله اآل،ة تعميبلا 

فعمة ما فعمة مؽ مدألت   :(، أئ٘)يؾس :  چ ی ی ی ىئ چ الع ن :
قظعؽ أيدىؽ عؽ ىأنيؽ إذ قظعؽ أيدييؽ ليعمؼ  البلت لمع ن  أن ،دأل الشدؾة 

                           
 (.ٔٗٗ/ ٕٔمفاتين الغي  )  (ٔ)
 (.ٕٛ/ ٖإرىاد العقل الدميؼ ) (ٕ)
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 أن  لؼ أخشو ف  زوجتو بالغي .

  ؛ ألن عمسو بأنو لؼ ،خشو مدب  م ىشا الم فالبل چيئ  ىئچ  انشاْد:
ى  چيئ  ىئچ  ىمالء الشدؾة، ،قؾل اإلمام اتؽ عاىؾر:" قؾلو تعالى سمالعؽ 
ظ  عمييا مؽ وما ع چ ی ی ی ىئ چ لسا تزسشتو جسمة ةمؾقع العم ف 

الم  (ليعمؼ)( بسا  انة رمتو بو... والبلم ف  إقرار تبراءة يؾس  )عميو الدبلم
ػ الدليل له البلم أنيا تأت  بعد ىاىد ودليل، وىلا الذاىد وذل، وىأن ى(ٔ)ك "

اليقيؽ بالدليل  أعمى درجاتو، وى :إلى  ،أت  لتقؾنة الشتيجة؛ للا ارتقة بالعمؼ
السذاىد، وىؾ إقرار امرأة الع ن  تبراءة يؾس  مسا رمتو بو، وليس ىشاك دليل 

 العمؼ ىشا بسعشى اليقيؽ.  وتيقؽ عمؼ الع ن  تبراءة يؾس ، ف، لتحقذلػمؽ أقؾى 

 انرأكٛد: -2
 . )٥٩احلجر: ) چ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱچ  لال ذؼاىل:

 سثة انُصٔل:
الشبّ  صّمى )كانة امرأة حدشاء ترم  خم  »روي عؽ اتؽ عباس أنو قال: 

فمان بعض القؾم يتقدم ف  الر  األول لم  يراىا، ونتأخر  (هللا عميو وسّمؼ
 (ٕ)، فش لة اآل،ةبعزيؼ. فإذا ر ع، نغر مؽ تحة إبظيو

السدررتأخرنؽ بذ ررر بعررض السفدرررنؽ أن السررراد بالسدررتقدميؽ أىررل الظاعررة، و  
ول فررررر  الرررررربلة ظاعرررررة، أو بالسدرررررتقدميؽ فررررر  الرررررر  األ ن عرررررؽ الؾالستخمفررررر

وبالسدررتأخرنؽ فرر  الررر  األخيررر، حيررث إن الشبرر  )  ( حررث السدررمسيؽ عمررى 

                           
 (.ٕٜٕ/ ٕٔر والتشؾنر )التحرن (ٔ)
 (.ٖٗٛ/ٕ( يشغر: تفدير الدسعان ) ٕ)
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 . (ٔ)الر  األول ف  الربلة

بلم فرر  ىررلا الدررياق القرآنرر  لتأكيررد عمررؼ هللا بالسدررتقدميؽ، والعمررؼ وجرراءت الرر
 بالسدررتأخرنؽ، ،قررؾل الذرريخ أتررؾ زىرررة:" ولقررد أكررد عمسررو بالستقرردم والستررأخر بررأتمل

 .(ٕ)لسم دات، فأكد بالبلم وبقد، و بلىسا لمتأكيد والتحقي "ا

حتراج ال ، -سربحانو وتعرالى-والعمؼ ف  ىله اآل،ة ىؾ العمرؼ اإللير ، وعمسرو 
 إلى تأكيد، فمساذا استخدم الدياق ىله السم دات؟

نجد أن الدياق القرآن  استخدم ىله السم دات ال لتأكيد عمسو سبحانو، وإنسا 
لتأكيد متعم  العمؼ، وىؾ ىشا السجازاة بالؾعرد ألىرل الظاعرة، وبالؾعيرد لمستخمفريؽ، 

األول فرر   أو لسجررازاة  ررل إندرران عمررى قرردر نيتررو  سررا فرر  االزدحررام عمررى الررر 
نحرؽ نعمرؼ أعسرال الخمر   ميرا  :-جرل  شراؤه-الربلة، ،قؾل اإلمام الظبري:" ،قؾل 

 (ٖ)خيرىا وىرىا، فشجازي  بل بأعسالو إن خيرا وإن ىراا"
 فجاءت البلم ىشا لتأكيد متعم  العمؼ اإللي  وى  السجازاة.

 .) ٩٤احلاقة: ) چ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻچ  لال ذؼاىل:

 األزل  بأنو سيكؾن ف  السدتقبل ف  أمة سياق اآل،ة يتحدث عؽ عمؼ هللا
)   ( مؽ ،كلب تدعؾتو وبسا أن ل عميو مؽ القرآن، فيقؾل: إنا بعثشا إليكؼ  دمحم

الرسؾل تيلا القرآن ونعمؼ أن سيكؾن مشمؼ مكلتؾن لو وبو بدب  ح  الدنيا، 
ة، عميكؼ يؾم القياموعمسشا تللػ لؼ ،ررفشا عؽ الشرن والتل ير لمؼ ليكؾن حجة 

 .(ٗ)ي  مؽ ح  عؽ تيشةونح لييمػ مؽ ىمػ عؽ تيشة

                           
 (.ٖٙٔ/ ٜٔيشغر: مفاتين الغي  )  (ٔ)
 (.ٕٛٓٗ/ ٛزىرة التفاسير )  (ٕ)
 (.ٜٗ/ ٚٔجامع البيان ) (ٖ)
 (.ٜٗٔ/ ٜٕيشغر: التحرنر والتشؾنر ) (ٗ)
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ن بالبلم، بالقرآ عمسو بكلتيؼ -سبحانو وتعالى-أكد  چ ڻ ڻچ  انشاْد:
وعمسو  ش  عؽ التأكيد؛ ولمؽ السقرؾد بالعمؼ ىشا ىؾ السحاسبة؛ للا أكد العمؼ 

ن، ولمؽ ؾمؼ أنيؼ مكلتإخبارىؼ بأن هللا ،عفدياق اآلآل،ة ال يتحدث عؽ ― لتأكيدىا
،خبرىؼ بأنو سيجازنيؼ عمى ذلػ، فمش  بالعمؼ ف  ىلا الدياق عؽ السجازاة ، 

العمؼ تأكيد لمسجازاة ، وفيو مؽ التيديد والؾعيد ما فيو،،قؾل اإلمام  وتأكيد
، والج اء مؽ (ٔ)فشجازنيؼ عمى تمليبيؼ" چ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻچ  البيزاوي:"

وبالرسؾل الؾعيد الذديد، فالتأكيد تأكيد  ، وج اء  لتيؼ بالقرآنالعسلجشس 
وعيد، أي: مكلتيؽ  چ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻچ  لمؾعيد، ،قؾل اإلمام أتؾ حيان :"

 (.ٕ)بالقرآن وبالرسؾل )  ("

                           
 (.ٖٕٗ/ ٘أنؾار التش نل )  (ٔ)
 (.ٕٚٙ/ ٓٔالبحر السحي  ) (ٕ)
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  أشس انسٛاق يف دالنح ) ػهٗ( ٔأشس ذنك يف حتدٚد يؼىن انؼهى يف
 انمسآٌ انكسٚى:

 االسرؼالء: -1
 چ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  لال ذؼاىل:

 (. ٕ٘)األعرا : 

 سثة انُصٔل:
مؽ مذاىد يؾم  اوردت ىله اآل،ة ف  سياق مجسؾعة آ،ات تبيؽ مذيدا 

القيامة حيؽ يتحاج أصحاب الشار بأصحاب الجشة بأن ،فيزؾا عمييؼ مؽ الساء 
أو مسا رزقيؼ هللا قال أصحاب الجشة إن هللا حرميسا عمى المافرنؽ، ونقؾل لشبيو 

شا ىمالء المفرة بكتاب وىؾ القرآن المرنؼ مفربل مبيشا فيو الح  لقد جال :دمحم
 . (ٔ)والباطل، والؾعد والؾعيد عمى عمؼ مشا بح  ما فرل فيو

آ ر الدياق القرآن  حر  الجر ) عمى ( دون  يره ف   چ پ ٻ چ :انشاْد
ن ىلا مى معشى االستعبلء السجازي، حيث إىلا السقام مؽ حرو  الجر، لداللتو ع

بعمسو األزل  القد،ؼ ما فيو مؽ السرالن الستما رة  مؼ مؽ لدن حكيؼ عميؼ، ،عمؼالع
لعباده فيأمرىؼ بو، ونعمؼ ما فيو الزرر فيشياىؼ عشو، ومؽ  ان ىأنو ىكلا 

، وندل عمى أن عمسو ذات ، ،قؾل اإلمام اتؽ و،دتعمى بعمسو عمى ىالؾن خمق
ؽ مجرورىا  سا ف  قؾلو عاىؾر:" عمى لبلستعبلء السجازي تدل عمى التسكؽ م

(، ومعشى ىلا التسكؽ أن عمؼ هللا ذات  ال  ٘)البقرة:  چ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄچ  تعالى
 ، وعميو فالعمؼ ىشا ىؾ األزل  القد،ؼ.(ٕ)،ع ب عشو ى ء مؽ السعمؾمات"

                           
 (.٘ٔ/ ٖ(، أنؾار التش نل )ٚٚٗ/ ٕٔالبيان )  يشغر: جامع (ٔ)
 (.ٕ٘ٔب/ٛ( التحرنر والتشؾنر )ٕ)
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 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  لال ذؼاىل:

 چ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 (. ٛٚ)القرص:

 صٔل:سثة انُ
طم  مؽ قارون أن نبيو مؾسى بال  اة،  -سبحانو وتعالى-لسا أمر هللا 

إليو، فرد  ،عظيو ز اة مالو، وأن ،حدؽ العظية مؽ الردقة والخير  سا أحدؽ هللا
أي ما  پ چ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  عميو قارون مستشعا عؽ إعظائو ال  اة بقؾلو

زمة تيلا السال عميكؼ لعمسو أوتية ىلا السال إال عمى خير عمسو هللا عشدي؛للا ف
 .(ٔ)سبحانو بفزم  عميكؼ

ى ( جاءت ف  ىلا صرح اإلمام اتؽ عاىؾر أن ) عم چ ٻ ٻ چ انشاْد
لتدل عمى التسكؽ مؽ مجرورىا فقال:" و ) عمى ( لبلستعبلء الدياق القرآن  

السجازي بسعشى التسكؽ، أي ما أوتية السال اللي ذ رتسؾه ف  حال مؽ األحؾال إال 
 (.ٕ)حال تسكش  مؽ عمؼ راسخ"ف  

سبقيا ى ء عغيؼ وىؾ السال،  (عمى)وسياق اآل،ة يرجن ىلا السعشى، ألن 
أي أن قارون ما استعمى بسممو عمييؼ إال باستعبلئو بعمؼ خاص فزمو بو هللا 

، أي : فزمة  پ چ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  ،قؾل اإلمام أتؾ الدعؾد:" عمييؼ،
 .(ٖ)جاه"ليؼ بالسال واالشاس واستؾجبة بو التفؾق عمي عمى

واختم  السفدرون ف  العمؼ اللي فزل بو قارون عمى قؾمو، فسشيؼ مؽ 

                           
 (.ٕٓٙ/ ٕ(، بحر العمؾم )ٕٙٙ/ ٜيشغر: جامع البيان ) (ٔ)
 (.ٓٛٔ/ ٕٓالتحرنر والتشؾنر )  (ٕ)
 (.ٕ٘/ ٚإرىاد العقل الدميؼ )  (ٖ)
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قال: عمؼ التؾراة، وقيل: عمسو تؾجؾه السكاس  والتجارة، وقيل: عمؼ المسياء، 
ورصد لشا اإلمام اتؽ عظية ىلا االختبل  فقال:" اختمفؾا ف  العمؼ اللي أىار إليو 

التؾراة وحفغيا، قالؾا: و انة مغالظة ورناء، وقيل: ما ىؾ: فقال بعزيؼ: عمؼ 
وقيل:   ،يأراد العمؼ بالتجارب ووجؾه تثسير السال، فمأنو قال: أوتيتو بإدراك  وسع

 .(ٔ)أراد عمؼ المسياء"

 انرؼهٛم: -2
 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀچ  لال ذؼاىل:

 .) ٩٤الزمر: ) چ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ

دة انو وتعرالى طرنقرة أخررى مرؽ طررق عبرؾلى سربحف  ىرله اآل،رة ،حكر  السر
األو ان الفاسردة الدالرة عمرى تشراقض أعسراليؼ، وسرؾء اعتقرادىؼ؛ وذلرػ أنيرؼ عشرد 
 وقؾعيؼ ف  رر أو مرض أو فقر يمجالؾن إلى هللا سبحانو ليكذ  عرشيؼ مرا تيرؼ

مؽ رر، لمشيؼ ف  حالرة الرخراء والدرعة ال ،ذركرون هللا عمرى ذلرػ، وال يشدربؾن 
فزل لو سبحانو تل يشدبؾنو ألنفديؼ، أي أن ذلػ الخير حرل ليرؼ بدرب  ىلا ال

 .(ٕ)جيدىؼ و دبيؼ

حيررث جرراء حررر  الجررر ) عمررى( فرر  سررياق اآل،ررة  ، چ ڤڤ ڤ چ : انشاااْد
ىرلا السرال إال  المرنسة لسعشى دالل  وىؾ التعميل ) الدببية (، والسعشى : مرا أوتيشرا

عمررى ( لمتعميررل، أي: ألجررل ، أي  ) بدررب  صررشيعشا، ،قررؾل اإلمررام اتررؽ عاىررؾر :"
وقد أىرار اإلمرام إلرى لظيفرة جسيمرة، وىر  اخرتبل  داللرة) عمرى( ، (ٖ)" عمؼ بدب 

  چ پ ٻ ٻ ٻ ٻ چ فرر  سررياق ىررله اآل،ررة عشيررا فرر  سررياق آ،ررة القرررص

                           
 (.ٖٓٓ/ ٗيشغر: السحرر الؾجي  )  (ٔ)
 (.ٛ٘ٗ/ ٕٙيشغر: مفاتين الغي  ) (ٕ)
 (.ٖ٘/ ٕٗ( التحرنر والتشؾنر ) ٖ)
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( ، فل ر أن ف  آ،ة القرص أفزمية لقارون عمى باق  قؾمو، بعمسرو ٛٚ)اآل،ة: 
ليا لسعشرررى الرررتسكؽ االدرررياق يررررجن اسرررتعس الخررراص الرررلي مشحرررو هللا لرررو، وىرررلا

واالسررتعبلء، أمررا فرر  اآل،ررة الترر  ترريؽ أيررديشا، فمرريس ىشررا عمررؼ خرراص ،فزررل بررو 
ىخص عمى  يره تل ىؾ عمؼ ،ذترك فيو  ثير؛ للا استعسميا الدياق القرآن  ىشرا 
بسعشى التعميل ، ،قؾل اإلمام اتؽ عاىؾر:" وخؾل  تيؽ ىله اآل،ة وبيؽ آ،ة سؾرة 

ألن السررراد بررالعمؼ ىشررا مجرررد الفظشررة والترردتر،  چ پ ٻ ٻ چ قؾلررو القرررص فرر 
وأرند ىشاك عمؼ صؾغ اللى  والفزة والمسياء التى اكتد  تيا قرارون فر  معرفرة 
تدتيرىا ماال عغياسا، وىؾ عمؼ خاص، وأما ىشا: فيرؾ العمرؼ الرلي يؾجرد فر  جسيرع 

رر  سثرل حيرل الشرؾت  أىل الرأي والتدتر ، والسراد: العمؼ بظررق المدر  ودفرع الزر
 .(ٔ)وىؾ ف  البحر"

مسا سب  نجد أن الدياق القرآن  قام تدور  بيرر فر  تحديرد داللرة العمرؼ مرؽ 
 ومعانيو السختمفة.( عمى ) خبلل حر  الجر

                           
 .(ٖ٘/ ٕٗالتحرنر والتشؾنر )  (ٔ)
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 يف دالنح) لد( ٔأشس ذنك يف حتدٚد يؼىن انؼهى .**انسٛاق ٔأشسِ  
 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓچ  لال ذؼاىل:

 . (ٖٖام: )األنع چ ۅ

 سثة انُصٔل:
ىله اآل،ة مدؾقة لتدمية قم  الشب  )   (عسا أصابو مؽ الحر ن بدرب  مرا 
رماه بو قؾمو مؽ الدحر والجشؾن وقؾل الذعر، والمرلب، ورفزريؼ دعؾترو وديشرو 

: -جررل  شرراؤه-بالررربر ووعررده بالشرررر، فقررال  -سرربحانو وتعررالى-جيررارا ، فررأمره 
تيتيؼ بو مؽ وح ، ولمشيؼ ،جحدون حقيقترو قرؾال فربل أ،ا دمحم بسا  إنيؼ ال ،كلتؾنػ

يممشررؾن بررو ونعمسررؾن صررحتو، فقررد روى الدرردي أن األخررشس التقررى بررأت  جيررل، 
فقررال: ونحررػ، وهللا إنررو  ؟،ررا أبررا الحكررؼ أخبرنرر  عررؽ دمحم أصررادق أم  رراذب :فقررال

ة فسراذا ،كرؾن لرادق، ولمؽ إذا ذى  تشؾ قر  برالمؾاء والحجابرة والدرقا،ة والشبرؾ 
 (.ٔ) ؟قرنش رئلدا

، اختمررر  السفدررررون فررر  داللرررة ) قرررد ( فررر  سرررياق  چڭ ۓچ  :انشااااْد
اآل،ةالمرنسررة، فررل ر اإلمررام ال مخذررري أنيررا بسعشررى ) رب( الترر  تررأت  لمتمثيررر فرر  

بسعشرى ) ربسرا( الرلي ،جر ء ل نرادة الفعرل و ثرترو  قؾلرو  چڭ ۓچ  فقال:" الفعل،
 الذاعر:

ُُ أ ؾابَ  و ...  أنه مُ أنامِ  ر  فَ ْر مُ  رنَ ك القِ أترُ  قدْ   .(ٖ)" (ٕ)ادِ َص رْ بفِ  ْة جه و ُم

                           
(، إرىررراد العقرررل الدرررميؼ ٛٔ٘/ ٕٔ(، مفررراتين الغيررر  ) ٖٖٖ/ ٔٔ( يشغرررر: جرررامع البيررران )ٔ)

(ٖ/ٕٔٙ.) 
 ( لؼ أستظع الؾقؾ  عمى قائمو .ٕ)
 (.ٚٔ/ ٕالمذا  )  (ٖ)
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ورد اإلمام أتؾ حيان عمى ال مخذرري ىرلا القرؾل وحكرؼ بعردم ىريرتو، ونرص 
عمى ما استذيد بو ال مخذري عمى أن )قد( تفيد التمثير، فشص عمرى أن التمثيرر 

رنسرة فرالتمثير فر  مدتفاد مؽ سياق القرؾل ال مرؽ طبيعرة )قرد(، أمرا فر  اآل،رة الم
، فقال:" وما ذ ره  عمؼ هللا محال، و )قد( جاءت ف  سياق اآل،ة لمتأكيد والتحقي ،

مذيؾر، وما  اإلمام ال مخذري مؽ أن )قد( تأت  لتمثير الفعل وال نادة، فقؾل  ير
استذيد بو مؽ البية مؽ أن قد فيو تمؾن لمتمثير، فإن التمثير لؼ ،فيؼ مؽ )قرد( 

المرربلم؛ ألنررو ال ،حرررل الفخررر والسرردح بقتررل قرررن واحررد، وإنسررا  وإنسررا مررؽ سررياق
،حرل بكثرة وقؾا ذلػ، وعمى تقدير أن قد تمؾن لمتمثيرر فر  الفعرل وزنادترو، فربل 

؛ ألن عمسرررو سرربحانو ال ،سكرررؽ فيرررو  چڭ ۓچ  يترررؾر ذلرررػ فررر  قررؾل هللا تعرررالى
 .(ٔ)ال نادة والتمثير، )وقد( تأت  ىشا لتأكيد الذ ء وإ،جابو وترد،قو"

وعميو )فقد( ف  سياق ىله اآل،ة جاءت لسعشى التحقي  والتأكيد، وىلا القؾل 
قررال بررو جسررع مررؽ السفدرررنؽ، ،قررؾل الذرريخ أتررؾ زىرررة:" )قررد( ىشررا لمتحقيرر  وتأكيررد 
العمررؼ، وقررد حرراول بعررض العمسرراء أن ،جعميررا لمتمثيررر، ولمررؽ التحقيرر  جرراء فرر  

جراءت فر  القررآن داخمرة عمرى  ال أعمرؼ أنيرا :مؾرؾعيا ال فر  ذاتيرا، وإنر  أقرؾل
 .(ٕ)السزارا إال بسعشى التأكيد ، و تاب هللا فؾق ما ،قرره عمساء الشحؾ"

و)قرررد( ىشرررا مررردخؾليا ىرررؾ العمرررؼ اإلليررر ، وىرررأنيا مرررع مررردخؾليا التأكيرررد  
ال ،حتراج  -سربحانو وتعرالى -والتحقي ، ىلا عاىر المبلم ف  )قد(، ولمؽ عمؼ هللا

لسررراد مررؽ التحقيرر  فرر  ىررله اآل،ررة ىررؾ تحقيرر  متعمرر  إلررى تأكيررد وتحقيرر ، وإنسررا ا
قمر  الشبر   وما يترت  عمى ىرلا الحر ن مرؽ تدرميةالعمؼ، وىؾ ح ن الشب  )  (، 

د   ( وأنررو فرر  معيررة هللا فيررؾ ،حسيررو مررؽ  يرردىؼ ومكرررىؼ، وأ،زررا تأكيررد الؾعيرر)
حبيبرررو دمحم ) (، ،قرررؾل اإلمرررام أترررؾ ائيؼ لالذرررديد ليرررمالء السذرررر يؽ بدرررب  إيرررل
                           

 (.ٚٛٗ/ ٗيشغر: البحر السحي  ) (ٔ)
 (.ٖٗٛٗ/ ٘زىرة التفاسير ) (ٕ)
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الشا  َمدرررؾق لتدرررميِة رسرررؾِل هللا اسرررت چ ڭ ڭ ڭ ۓچ  الدرررعؾد:" قؾلرررو تعرررالى
 ( عررؽ الحرر ن الررلي ،عترنررو مسررا ُحمرر  عررؽ المفرررة مررؽ اإلصرررار عمررى التمررلي  )

-عر  وجرل  -ؽ هللاوالسبالغة فيو، تبيان أنو ) عميرو الرربلة والدربلم ( بسكانرة مر
مررشيؼ ال  وأن مررا ،فعمؾنررو فرر  حقررو فيررؾ راجررعح إليررو تعررالى فرر  الحقيقررة وأنررو يشررتقؼ

 .(ٔ)لتأكيد العمؼ بسا ذ ر السفيِد لتأكيد الؾعيِد" (قد)محالة أىده انتقام و مسُة 

 ڎ ڎ ڌ ڌڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ  لااال ذؼاااىل:

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑژ ژ ڈ ڈ

 ( .ٖٙ)الشؾر:  چ ڳ ڳ

 ة انُصٔل:سث
ن لررة ىررله اآل،ررة فرر  ىررأن السشررافقيؽ، حيررث  رران يثقررل عمررييؼ الحررديث يررؾم 
الجسعة والجمؾس ف  السدجد، فمان إذا استأذن رجل مؽ السدرمسيؽ، قرام السشراف  

أنررو أخبررر  -سرربحانو وتعررالى-إلررى جشبررو ،دررتتر بررو عمررى سرربيل الخفيررة، فررأخبرىؼ 
 ک ڑ ڑژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ چ رسررررؾلو )   ( تيررررؼ، فقررررال

 (ٕ) چ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

حيرررث دخرررل حرررر  ) قرررد( عمرررى العمرررؼ اإلليررر ،  چڎ  ڎ ڌ چ انشااااْد:
وأسيسة ) قد (ف  سياق اآل،ة القرآنيرة بذركل جمرى فر  تحديرد داللرة العمرؼ، وىرؾ 
إفادتيررا معشررى التحقيرر  والتؾ يررد لمخبررر، ،قررؾل اإلمررام اتررؽ عاىررؾر:" وقررد لتحقيرر  

) ( فرأعمسيؼ هللا  أنيؼ تدممؾا مدتترنؽ لؼ ،ظمع عمييؼ الشب  الخبر بأنيؼ ،غشؾن 

                           
 (.ٕٙٔ/ ٖ( إرىاد العقل الدميؼ ) ٔ)
 (.ٖٕٔ/ ٙ( يشغر : الدر السشثؾر )ٕ)
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 . (ٔ)"تللػ أنو عمسيؼ، أي: أنو أعمؼ رسؾلو

 -فمؼ ،كرؽ لئلعربلم فقر  -وليس معشى تأكيد الخبر إخبارىؼ بعمؼ الرسؾل تيؼ
، لرررشيعيؼ ولمررؽ تأكيررد لسررا يترترر  عميررو ىررلا العمررؼ مررؽ السجررازاة بالتيديررد والؾعيررد

وأدخل ) قد( ليم د عمسو بسا ىرؼ عميرو مرؽ السخالفرة عرؽ  ،قؾل اإلمام أتؾ حيان:"
، ونقرررؾل اإلمرررام اترررؽ (ٕ)الرررديؽ والشفررراق ومرجرررع تؾ يرررد العمرررؼ إلرررى تؾ يرررد الؾعيرررد"

 .(ٖ)التيديد بالسجازاة " چڎ  ڎ ڌ چ الجؾزي:"

فدخؾل )قد( ىشا عمى العمؼ اإللي ، أسيؼ ف  داللترو، حيرث أخررج العمرؼ مرؽ 
وىؾ السجرازاة والسحاسربة، وإفادتيرا معشرى التؾ يرد معشى  شائ   معشاه الحقيق  إلى

 جازى عميو، وى  ىشا وعيد. لى تؾ يد السجازاة؛ ألن مؽ عمؼ ىيالااإ تأد

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈچ  لال ذؼااىل:"

 ( .٘)الر :  چ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئەئ ەئ ائ ائ ى ىې ې

 سثة انُصٔل:
 (، حيررث إنيررؼ بعررد مررا فررروا يررؾم أحررد، ن لررة فرر  ىررأن أصررحاب الرسررؾل ) 

 ڱ ڱچ  لؾ نعمؼ أي األعسال أح  إلى هللا تعالى، وأفزل لفعمشاه، فش ل: :قالؾا

(، وقيرررررل : قررررررالؾا ذلرررررػ قبرررررل يررررررؾم ٕ)الرررررر :  چ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ
 ترك الؾفاء،  أحد،فاتتمؾا تللػ وفروا، فش ل تيديرا ليؼ ف

)   ( بظرنر  التمرؾنؽ، فقرال  انبيرو محسردا  -سربحانو وتعرالى - ؼ خاط  هللا
لو: اذ ر ،ا دمحم ليمالء السعرريؽ عؽ ديشػ، حال تش  إسرائيل حريؽ أعرررؾا عرؽ 

                           
 (.ٖٓٔ/ ٛٔ( التحرنر والتشؾنر ) ٔ)
 (. ٕٓٙ/ ٖ( البحر السحي  )ٕ)
 (.ٖٓٔ/ ٖ( زاد السدير )ٖ)
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نبررييؼ مؾسرر  )عميررو الدرربلم(، فمررؼ ،ستثمررؾا ألمررره، وعرررؾه أىررد العررريان وىرررؼ 
فمسرا عردلؾا مؾقشؾن أنو رسؾل هللا، وعمسيؼ ترللػ ،فزر  إلرى السدرارعة لظاعترو، 

قمررؾبيؼ عررؽ اليرردي فثبتررؾا عمررى  ومررالؾا عررؽ الحرر ، أمررال هللا عررؽ قرررد الدرربيل
 .(ٔ)الييؾد،ة

( ف  ىله اآل،رة قد، دخمة )چ ىې ې ې ې ۉ ۉچ : انشاْد
فر  سرياق اآل،رة المرنسرة جراءت  (عمى العمؼ اإلندان ، وذىر  السفدررون أن )قرد
متعمقو، حيرث إن العمرؼ ىشرا عمرؼ  لسعشى التؾ يد والتحقي ، وىؾ ىشا لتأكيد العمؼ ال

أو عشررا أو ،قيشررا، ألنررو حررادث ،حترراج فرر  إ باتررو إلررى  ان ىررك  ؾإندرران ، وربسررا ،كرر
دليررل، و)قررد( ىررأنيا ىشررا مررع مرردخؾليا التحقيرر ، وتحقيرر  العمررؼ وتأكيررده ،جعمررو 

ر لمؾاقرع ، بالردليل السذراىد وىر  السعجر ات التر  أعيرىرا هللا  ااعتقادا جازمرا مظابقا
ى أعمرى درجاترو، بيو، فميس الخبر  العيان، وىله األدلرة ترتقر  برالعمؼ إلرعمى يد ن

)قررد( لتحقيرر  العمررؼ... چۉ ۉچ  اإلمررام أتررؾ الدررعؾد:"وىرر  اليقرريؽ، ،قررؾل 
را قظعيارا مدرتسراا بسذراىدة مرا عيرر تيردي مرؽ السعجر ات  والحال أنمرؼ تعمسرؾن عمسا

 .(ٕ)القاىرة"

أعمرى درجاترو، ال سريسا وإن  ران  وىله األدلة مؽ ىأنيا أن ترتق  بالعمؼ إلى
الرردليل مذرراىد بررالعيؽ، وىررلا مررا جعررل اإلمررام ال مخذررري ،حكررؼ عمررى العمررؼ ىشررا 

التؾ يررد،  أنررو قررال :  چۉ ۉچ  برراليقيؽ، فقررال:" معشررى ) قررد ( فرر  قؾلررو
، ال سريسا وأن مردخؾليا فعرل مزررارا، (ٖ)وتعمسرؾن عمسرا ،قيشيارا ال ىربية لمررؼ فيرو"

رارنتو، وىلا ،قتز  مشيؼ دوام االمتثرال لسرا ،رأمرىؼ برو؛ ،قتزى تجدد العمؼ واستس

                           
 (.ٖٕٗ/ ٛ(، وإرىاد العقل الدميؼ )  ٖٛ٘/ ٖٕيشغر: جامع البيان )  (ٔ)
 (.ٖٕٗ/ ٛ( إرىاد العقل الدميؼ ) ٕ)
 (.ٕٗ٘/ ٗ( المذا  ) ٖ)
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تيررران بعرررد ) قرررد( ىرررؾر:" واإل ،قرررؾل اإلمرررام اترررؽ عا لررردوام تأكيرررد عمسيرررؼ تشبؾترررو،
بالسزرارا ىشررا لمداللرة عمررى أن عمسيررؼ ترللػ مجرردد تتجرردد اآل،رات والررؾح ، وذلررػ 

 ۇئ وئ چ :يمرة اآل،رة بأىرد عقراب وىرؾ قؾلرو تعرالى؛ ولرلا ذ(ٔ)أجدى تردوام امتثالرو"

عميرو الدربلم ( بعردم  ) تيديد ووعيد ليرمالء السكرلتيؽ لسؾسرى چ ۆئ ۆئ ۇئ
ىدايتيؼ بعد عيؾر األدلة السذراىدة التر  ال ىربية فيرو فر  صردق نبؾترو ) صرمى 
هللا عميو وسمؼ (فمانة ىرله األدلرة حجرة عمرييؼ ال ليرؼ لعردم عسميرؼ بسرا ،قتزريو 

 قاب األليؼ ليؼ.عمسيؼ، وتأكيد العمؼ ىشا ،قتز  أ،زا تأكيد الع

مسا سب  نجد أن )قد( أسيسة بذكل إ،جات  مؽ خربلل الدرياق القرآنر  فر  
تبرراا والظاعررة، له الداللررة مررؽ وجررؾب اال ومررا يترترر  عمررى ىرر تحديررد داللررة العمررؼ،

والعقاب األليؼ عشد عدم العسل بسا ،قتزيو ،قيؽ عمسيؼ تشبؾترو ) (، وجراء العمرؼ 
السعج ات  ؾاليقيؽ بظرن  الدليل السذاىد السعايؽ، وى :اتو وى ىشا ف  أعمى درج

 الغاىرة الدالة عمى صدق نبؾتو )   (.

                           
 (.ٛٚٔ/ ٕٛالتحرنر والتشؾنر )  (ٔ)
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 ( اجلاشيح ٔأشسْا يف حتدٚد دالنح انؼهى يٍ خالل انسٛاق:*  
ْ
 ) أٌ

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄچ  لااال ذؼاااىل:

 ک ک ک کڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ

 (. ٗٛٔ)البقرة:  چ ڳ گ گ گگ
 سثة انُصٔل:

لررلوي الحاجررات الخاصررة  -سرربحانو وتعررالى-لسررا فرررض الرررؾم رخررص هللا  
رر  ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ چ ليررؼ فقررال تعررالى: اتيدرريرا  ارخرا

فر  الرريام -سربحانو وتعرالى - ؼ ر ر   چ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ
، أي  چڳ  گ گ گگ ک ک ک چ لمسدتظيع اللي ،فتدي ف  سفره وقال

 .(ٔ)األخرى  شتؼ تعمسؾن  ؾابو عمى االحتساالتإن  
، وىرر  جسمررة جررؾاب الذرررط، فعمسيررؼ بفؾائررد  چ ڳ گ گ چ ) انشاااْد (

الرررؾم سررب  لقيرراميؼ بالؾاجرر  السفررروض عمررييؼ، واسررتخدم الدررياق القرآنرر  مررؽ 
أدوات الذرررط ) إْن ( لعرردم تحقرر  عمسيررؼ بفؾائررد الرررؾم؛ ألن معشاىررا االحتساليررة، 

أي: إن  شرتؼ تعمسرؾن فؾائرد الررؾم  چ ڳ گ گ چ عاىرؾر:" ،قؾل اإلمام اترؽ
ا و ؾابررو أخرررى، أو إن  شررتؼ تعمسررؾن  ؾابررو عمررى االحتسرراالت األخرررى، وجرر ء ْنيرردُ 

ررا؛ لخفرراء  أالّ بكمسررة الذرررط ) إْن (؛ ألن عمسيررؼ برراألمرنؽ مررؽ ىررأنو  ،كررؾن محققا
 .(ٕ)األمرنؽ"

ْن ( وىرؾ الحرث عمرى وقد أىار الذيخ أتؾ زىررة إلرى معشرى داللر  آخرر لرر ) إ
فررررية الررريام والررربر، فقررال: " وقررد ذ ررر التعميرر  تررر) إْن (حثررا عمررى طمرر  عمررؼ 

                           
 (.ٛ٘ٔ/ ٔ(، مدارك التش نل ) ٕٔٔ/ ٔيشغر: بحر العمؾم )  (ٔ)
 (.ٛٙٔ/  ٕ( التحرنر والتشؾنر ) ٕ)
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 .(ٔ)الغا،ة مؽ فررية الريام، وىؾ تربية نفؾسكؼ عمى الربر"
استخدام الدرياق القرآنر  لرر ) إْن( الذررطية دون  يرىرا  مسا سب  يتزن أن

أال تجعمررو يا مررع فعررل العمررؼ مررؽ األدوات؛ لسررا فييررا مررؽ معشررى االحتساليررة، وىررأن
 .ن"وعميو فالسعشى ) وأن ترؾمؾا خير لمؼ إن  شتؼ تغشؾ ،،قيشيا، تل تجعمو عشيا
 ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿچ  لاااال ذؼااااىل

  ڍ ڍڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 (. ٖٖ)الشؾر:  چ ڳ ڳ ڳ
 سثة انُصٔل:
   بلم لحؾنظ  تؽ عبد الُع ى ،قال لو: صبين سأل مرؾاله ن لة ىله اآل،ة ف

أن ،كاتبو، فأت  فش لة ىله اآل،ة فماتبو حؾنظ  عمى مائة ديشار، ووى  لو مشيا 
 .(ٕ)ىااعذرنؽ فأد

قة ) إْن ( الذررطية تحقير  حيث َعمه  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ انشاْد :
ا إال تر دليل مذراىد، وقبرل الجؾاب بذرط تحقي  الذرط، والذرط ىشا ال ،كؾن محققا

السكاتبة ليس ىشراك دليرل، وعردم وجرؾد دليرل ،خررج العمرؼ مرؽ اليقريؽ إلرى الغرؽ ، 
 ڃ ڃ چ فقررال:" ومعشررى: غشيررة مردخؾل )أْن(،بوقرد صرررح اإلمرام اتررؽ عاىرؾر 

، وال يبتغرؾن أي: إن عششتؼ أنيؼ ال يبتغؾن تللػ إال تحرنر أنفدرو چ چ ڃ ڃ
لقرردرة عمررى االكتدرراب وبرررفة األمانررة، وال تررللػ تسكشررا مررؽ اإلبرراق، وذلررػ الخيررر با

ا  سررا  يمرر م أن يتحقرر  دوام ذلررػ؛ ألنررو إن عجرر  عررؽ إكسررال مررا عميررو رجررع عبرردا
 .  (ٖ)كان"

                           
  (.ٗ٘٘/ٔ(زىرة التفاسير )ٔ)
 (.ٖٖٚ/ ٖٕيشغر: مفاتين الغي  )  (ٕ)
 (.ٕٛٔ/ ٛٔالتحرنر والتشؾنر ) (ٖ)
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يٍ خالل انسٛاق  انؼهى دالنح) انسني ٔسٕف( يف حتدٚد  **أشس
  انمسآَٙ.

 ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  لااااال ذؼاااااىل:

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 . (ٜٖ – ٖٛ)ىؾد:  چ ڦ ڦ ڦ

 سثة انُصٔل:
روي أنو لسا أتى جبرنل ) عميو الدبلم( نؾحا ) عميو الدبلم( فقال : إن ربػ 

فقرال : إن ربرػ ،قرؾل:  ؟،أمرك أن تررشع الفمرػ، قرال :  ير  أصرشع ولدرة تشجرار
اصررشع الفمررػ فأنررة بعيشرر ، فأخررل القرردوم وجعررل ،رررشع الفمررػ فرربل ،خظررئ مؾرررعا، 

إن ىلا اللي ي عؼ أنو نب  قد صار ا عميو، سخروا مشو وقالؾا: إذا مرو قؾمو  و ان
نجارا، فقال ليؼ نؾح ِإن تدخروا مش  فدترون َعاِقَبة سخرنتمؼ، تش ول عرلاب دام 

 .(ٔ)َعَلاب َداِئؼ، َوُىَؾ اْلَغرق  عميكؼ

مؽ مذاىد  سذيدبنبيو  -سبحانو وتعالى-المرنسة ،خبر هللا  فف  ىله اآل،ة
نبرييؼ نرؾح )عميرو الدربلم( حيشسرا  رانؾا ،سررون وسرخرنتيؼ مرؽ  ولر اء قؾم نؾحإيل

ا ندرخر مرشمؼ  سرا تدرخرون، ميرددا ليرؼ ّنرؼ: إ، فقال ليرةعميو وىؾ ،رشع الدفيش
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ چ بالؾعيرررد فقرررال عررر  مرررؽ قائرررل:

، أي: فدؾ  تعمسؾن أييا القؾم إذا جاء أمرر هللا مرؽ اليالرػ ونحرل  چ ڦ ڦ
 .(ٕ)لاب أليؼعميو يؾم القيامة ع

                           
 (.ٕٚٗ/ ٕدسعان  )يشغر: تفدير ال (ٔ)
 (.ٖٚٔ/ ٘ٔيشغر: جامع البيان )  (ٕ)
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( العمررؼيررث دخمررة ) سررؾ  ( عمررى فعررل )، ح چٹ ٹ چ :انشاااْد
اإلندان  ، وسؾ  حر  تشفيس لمسدرتقبل البعيرد واسرتخدمو الدرياق القرآنر  فر  
م ىله اآل،ة المرنسة لمداللة عمى تحقير  ىرلا العمرؼ فر  السدرتقبل، وقرد نرص اإلمرا

سررؾ  تأكيررد  چٹ ٹ چ عرفرران  فقررال:" أتررؾ الدررعؾد عمررى أن العمررؼ ىشررا
، وقد حدد الذيخ أتؾ زىرة طرن  ىلا العمرؼ (ٔ)لسزسؾن الجسمة والعمؼ ىشا عرفان "

ليرررل تررريقؽ ودرجترررو، فرررل ر أن طرنقرررو العمرررؼ السذررراىد فررر  السدرررتقبل، والسعايشرررة د
،قيشرر ؛ ألنررو بالرردليل السذرراىد، ولرريس الخبررر  العيرران، وقؾعررو، وعميررو فررالعمؼ ىشررا 

فدؾ  ( لتحقير  العمرؼ؛ ألنرو سريكؾن عمرؼ بالرديؽ  ،قؾل الذيخ أتؾ زىرة:"  مسة )
، ولرريس السررراد مررؽ قررؾل نررؾح )عميررو الدرربلم( مجرررد إخبررارىؼ (ٕ)السذرراىد ال إخبررار"

وىرؾ  ا بأنيؼ سيعرفؾن مؽ ،كؾن يؾم القيامة ف  العلاب األليؼ، وإنسا الخبر ،حسل
 ٹ چ تعررررالى الؾعيرررد ليررررؼ بدرررب  صررررشيعيؼ، ،قررررؾل اإلمرررام الدررررسرقشدي:"قؾلو

،عشررر : فدرررؾ  تعرفرررؾن بعرررد ىرررلا مرررؽ أحررر  بالدرررخرنة، وىرررلا وعيرررد  چٹ
 ٹ چ تعرررالى ، وىرررؾ وعيرررد محقررر ، ،قرررؾل اإلمرررام اترررؽ عاىرررؾر: قؾلرررو(ٖ)ليرررؼ"

ىلا صرنن ف  التيديد؛ ألن إخبارىؼ برأنيؼ سريعمسؾن ،فيرد وقرؾا ذلرػ  چٹ
 .(ٗ)ال محالة"

إلرى مسا سب  يتزن أن حر  التشفيس جاء لمتأكيرد، وتأكيرد العمرؼ ارتقرى برو 
درجة اليقيؽ بظرن  الدليل السعرايؽ، و شر  عرؽ تريقؽ العمرؼ تتريقؽ السجرازاة، وىر  

 .الؾعيد بالعلاب الدائؼ لقؾم نؾح

                           
 (.ٛٛٔ/ ٖإرىاد العقل الدميؼ ) (ٔ)
 (.ٖٛٓٚ/ ٚزىرة التفاسير ) (ٕ)
 (.ٓ٘ٔ/ ٕبحر العمؾم )  (ٖ)
 (.ٜٔأ/ ٛ( التحرنر والتشؾنر )ٗ)
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 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅچ  لال ذؼااىل:

 (.٘ٚ)مرنؼ:  چ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

 سثة انُصٔل:
: السرممشيؽ  ذ ر ف  سب  ن ول ىله اآل،ة أن السذر يؽ  انؾا ،قؾلؾن لفقراء

، وإن هللا إنسا ،حدؽ ألح  الخم  إليرو،  ا وأحدؽ مكاناا وأكثر ماالا نحؽ أع  مجمدا
 ۉ ۅ ۅچ  ليرؼ ؾلنبيو أن ،ق -سبحانو وتعالى-ونشعؼ عمى أىل الح ، فأمر هللا 

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ىى ې ې ې ې ۉ

وعشررد الؾصررؾل إلررى الغا،ررة السحتؾمررة فدرريعمسؾن مررؽ  چ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ
 .(ٔ)ىر مكانا وأرذ  جشداىؾ 

اسررتخدم الدررياق القرآنرر  حررر  الدرريؽ فرر  ىررلا  چ ۆئ چ : انشاااْد
السؾرع لمداللرة عمرى تؾ يرد وتحقير  حررؾل السعمرؾم ليرؼ فر  السدرتقبل، ولريس 

حرؾل  لمداللة عمى االستقبال، ،قؾل اإلمام اتؽ عاىؾر:" وحر  االستقبال لتؾ يد
سرررتقبال؛ ألن االسرررتقبال اسرررتفيد مرررؽ العمرررؼ ليرررؼ حيشالرررل، ولررريس لمداللرررة عمرررى اال

، والسقرؾد بالسدتقبل يؾم القيامة، والعمؼ ف  ىلا اليؾم ال ،كرؾن برالخبر (ٕ)الغا،ة"
ولمؽ بالسعايشة والسذاىدة، فحيشالل يؾقشؾن بالعلاب، أمرا فر  الردنيا فيرؼ يشمرونرو؛ 

للػ عرؽ عمسيؼ ،قيش  ف  الردنيا ترفألنيؼ ال يممشؾن بالقرآن المرنؼ، أما السممشؾن 
فحيشالرل  طرن  الرؾح ، برأنيؼ ىرر مكانرا وأررذ  جشردا، ،قرؾل اإلمرام ال مخذرري:"

،عمسؾن عشد السعايشة أن األمرر عمرى عكرس مرا قردروه، وأنيرؼ ىرر مكانرا وأررذ  
، والسعايشررة طرنرر  حدرر  ترؤنررة العرريؽ، ،قررؾل (ٖ)جشرردا ال خيررر مكانررا وأحدررؽ نررد،ا"

                           
 (.ٕٛ/ ٗ(، السحرر الؾجي  )ٜٖٓ/ ٖيشغر: تفدير الدسعان  )  (ٔ)
 (.ٚ٘ٔ/ ٙٔ( التحرنر والتشؾنر ) ٕ)
 (.ٖٚ/ ٖ( المذا  ) ٖ)
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 (ٔ)العيؽ" والرؤنة رؤنة چ ۆئ چ اإلمام اتؽ عظية:" قؾلو

تداللرة الدريؽ شر  يمرؽ خربلل الدرياق القرآنر  أن العمرؼ ،ق مما سثك ٚرضػ
ىرررؾ حاسرررة البررررر، وىرررلا مرررؽ أقرررؾى األدلرررة عمرررى تررريقؽ  عمرررى التؾ يرررد، وطرنقرررو

حرررؾلو، و شرر  بررو عررؽ السجررازاة ال مجرررد إخبرراره بررالعمؼ، وعميررو فتأكيررده تأكيررد 
مرة إذا  بترؾا عمرى زعسيرؼ ولرؼ لمسجازاة وى  تيديرد بالعرلاب البلحر  تيرؼ يرؾم القيا

ييتررردوا باآل،ررررات الؾاررررحات السش لررررة مرررؽ عشررررد رب األرض والدرررساوات ال تأكيررررد 
 بحرؾل العمؼ.

                           
 (.ٜٕ/ ٗالسحرر الؾجي  ) (ٔ)
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 ادلطهة انصاَٙ
انٕؼاااداخ انُؽاإٚح انرتكٛثٛح ٔأشسْا يف حتدٚد دالنح انؼهى يف 

 انمسآٌ انكسٚى
صرر  بررو يررراد بالؾحرردات الشحؾنررة التر يبيررة ىشررا:  ررل مررا دّل عمررى معشررى يؾ 

التر ي  أو الجسمة بأسرىا، وذلػ مثل: االستفيام واألمر ، أو  ير ذلػ مسا أسساه 
 .(ٕ)" معان  المبلم " (ٔ)اتؽ فارس

ا لعبلقتيا بالستممؼ والسخاط  إلى قدرسيؽ  وتشقدؼ ىله الؾحدات التر يبية وفقا
 ىسا:

وحدات نحؾنة تتعم  بسؾق  السخاطر  مرؽ مؾررؾا الحرديث، ونسكرؽ : األٔل
التر يبيررة الستعمقررة بالسخاطرر  " الؾحرردات  ،ظمرر  عمررى ىررله الؾحرردات الشحؾنررة أن

الشحؾنة الخبرنة، وقد ترد ىرله الؾحردات فر  حالرة الشفر  وفر  حالرة اإل برات وىرلا 
الشررؾا تخررتص بررو المغررة العربيررة، إذ ال نجررد تقدرريساا مسررا بلا لررللػ فيسررا نعرفررو عررؽ 

 .(ٖ)"السعان  الشحؾنة ف  المغات األخرى 

وحدات نحؾنة تتعم  بسؾق  الستحدث أو عبلقتو بسؾرؾا الحديث،  :اَٙانص
ونظمر  عمييررا" الؾحرردات الشحؾنررة اإلنذررائية " وتؾجررد فرر  جسيررع المغررات وإن  انررة 

 .(ٗ)تختم  ف  العدد مؽ لغة إلى أخرى"
 

                           
 .ٖٖٔيشغر: الراحب  صر  (ٔ)
 .ٕٕٛداللة الدياق صر  (ٕ)
 ) تترر (. ٖٕٓ( الدات  صر ٖ)
) تتررررر (، ونشغرررر: الغرررؾاىر الدالليرررة فررر  تفدرررير الفقيررراء وتمرررلي   ٜٕٕ( الدرررات  صرررر ٗ)

 (.ٓٙٙ/ٕالدفياء ) 
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 أٔال: اخلرب:
 ،قررؾل اتررؽ فررارس: " أىررل المغررة ال ،قؾلررؾن فرر  الخبررر أكثررَر مررؽ أّنررو إعرربلمح،

) أخبرُتررو، أُخِبررْره( والخبررر ىررؾ العمررؼ، وأىررل الشغررر ،قؾلررؾن: الخبررر مررا جرراز  تقررؾل:
أو تمليبو. وىؾ إفادة السخاَط  أمراا ف  ماض  مؽ زمان أو مدرَتقبل  تردي  قائمو

  .(ٔ)أو دائؼ. نحؾ )قام زند(، و)،قؾم زند(، و)قائؼ زند( "

مرو، مثرل قؾلررػ  رران ،جي اوالغررض مرؽ إلقرراء الخبرر: إمرا إفررادة السخاطر  أمررا 
 "جاء دمحم" لسؽ ،جيل مجيالو، وندسى ىلا الشؾا فائدة الخبر.

وإمررررا إفررررادة السخاطرررر  أن السررررتممؼ عررررالؼ أ،زررررا بررررالحكؼ وىررررلا ،دررررسى الزم 
 .(ٕ)الفائدة

وفرر   متررا الحررالتيؽ ال تررد مررؽ مراعرراة حررال السخاطرر  مررؽ حيررث مؾقفررو مررؽ 
وال ناقرررا؛ لررالبل ،خررل  دا عشيررائررالخبررر إ،جابررا وسررمبا، فيكررؾن بقرردر الحاجررة ال زا

دون تأكيرد ان السخاط  خال  الرلىؽ مرؽ الحكرؼ ألقر  إليرو المربلم بالغرض، فإن  
) دمحم قائؼ (، وإن  ان السخاط  متررددا فر  الحكرؼ طالبرا  :) اتتدائيا( نحؾ وندسى

 ا) إن محسرردا  :لررو أكررد لررو المرربلم ، وندررسى ذلررػ الزرررب ) طمبيررا(، تقررؾل لمستررردد
سخاط  مشمررا لمحكرؼ وجر  تؾ يرد المربلم بسرا يتشاسر  مرع إنمراره قائؼ(، وإن  ان ال

قؾة ورعفا وندسى ىلا الزرب )إنمارنا(، تقؾل لمسشمر:" إن عبد هللا لقرائؼ" ، أو " 
 وهللا إن عبد هللا لقائؼ".

وبالشغر ف  اآل،ات الدالة عمرى العمرؼ وجردت أن الخبرر مم ردا أو  يرر مم رد  
 ،خرج خروجا دالليا ف  اتجاىيؽ:

: خررروج الخبررر عررؽ مراعرراة حررال السخاطرر  إلررى مراعرراة حررال السررتممؼ، األول
                           

 .ٖٖٔ(يشغر: الراحب  صر ٔ)
 (.٘٘/ ٔجؾاىر الببل ة )( ٕ)
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 فيش ل الستممؼ السخاط  مش لة  ير مش لتو، ومؽ ذلػ:

 ذُصٚم خاىل انرٍْ يُصنح ادلرتدد، ٔيُّ:-1
 ڀ ڀ ڀپ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  :لٕنااّ ذؼاااىل

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 . )ٖٓ)البقرة:  چ ڦ

السبلئمررة باسررتخبلفو آلدم فرر  األرض أ ررار  -سرربحانو وتعررالى- لسررا أخبررر هللا
 الخبررر سررماال مررؽ السبلئمررة، حيررث قررالؾا عمررى سرربيل السحرراورة ال االعتررراض ىررلا

فأجررررررررراتيؼ  چ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀچ
أعمررؼ مررؽ الحكسررة  :، أي چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹچ  :بقؾلررو -سرربحانو وتعررالى-هللا 

 -سرربحانو وتعررالى -ال تعمسررؾن، فشرربييؼفرر  خمرر  آدم واسررتخبلفو فرر  األرض مررا 
عمسرو  ةعمى قرؾر عمسيؼ إنياءا لمسحاورة، وإجساال لمحجة عمى السبلئمة بأن سع
 ٹ ٹچ  سبحانو وتعالى تحي  بسا لرؼ ،حر  برو عمسيرؼ، ،قرؾل اإلمرام اترؽ عاىرؾر:"

جؾاب لمبلميؼ عمى أسمؾب السقاولة فر  السحراورة ... وقرد  چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
عمرى السبلئمرة برأن سرعة  لى ىلا تشيية لمسحراورة، وإجسراال لمحجرةكان قؾل هللا تعا

عمسو سبحانو وتعالى تحي  بسا لؼ ،حر  برو عمسيرؼ، وأنرو حريؽ أراد أن ،جعرل آدم 
 .(ٔ)خميفة  انة إرادتو عؽ عمؼ بأنو أىل لمخبلفة"

ا  چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹچ : انشاْد جاء الدياق القرآن  ف  ىله اآل،رة مم ردا
رررا مرررؽ التؾ يرررد؛ ألن )إّن( ال ترررر الخبرررر ثقيمرررة، و ررران األحررررى أن ،رررأت  الخبرررر خاليا

مسرؾا برو، السخاط  ال يشمرر ىرلا الحكرؼ، وال يترردد فر  أن عمرؼ هللا ،حري  بسرا لرؼ ،ع
 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀچ  :وىؾ قؾلو تعالىلمسبلئمة  تداؤلولمؽ تقدم ف  المبلم 

                           
 (.ٙٓٗ/ ٔالتحرنر والتشؾنر ) (ٔ)



 دالالت العلم في القرآن الكريم في ضوء نظرية السياق 

1111 

فحدرررؽ عشدئرررل تأكيرررد المررربلم؛ تشررر نبل  چ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
ؽ عاىررؾر: " ة الدررائل )الستررردد فرر  الحكررؼ (، ،قررؾل اإلمررام اتررلخررال  الررلىؽ مش لرر

ن؛ لتش نررل السبلئمررة فرر  مررراجعتيؼ و فمررتيؼ عررؽ الحكسررة مش لررة الجسمررة بررإ وتأكيررد
 . (ٔ)الستردديؽ "

 ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺچ  لٕنّ ذؼاىل: *ٔمما ٔزد يٍ ذنك

 . )٘ٔ)الشسل:  چ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

لقمبررو، عسررا  ) ( تدررمية دمحمشبيررو ل -سرربحانو وتعررالى-مررؽ هللا  ىررلا إخبررار
أصابو مرؽ تمرلي  قؾمرو لرسرالتو، مرع عمسيرؼ برردقيا، فقرص عميرو قررص مرؽ 

فيررله اآل،ررة ومررا  چ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺچ  سرربقو مررؽ األنبيرراء، فقررال تعررالى:
 البيران والتقرنرر لسرا سرب  ذ رره  -عميرو الدربلم-قبميا مؽ قرص سيدنا مؾسرى 

 ،(ٕ) (يمقى القرآن مؽ لدن حكيؼ عميؼمؽ أنو )  

حيث جراء الدرياق القرآنر  فر  ىرله  چ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺچ  :انشاْد
ا برربلم القدررؼ، وحررر  التحقيرر  ) قررد ( مررع أن السخرراطبيؽ ال يش مرررون اآل،ررة مم رردا

 ٻ ٱچ  ة مثل داود وسرميسان ،  سرا قرال تعرالى:ذلػ، ولمؽ باعتبار جحؾد نبؾ 

(؛ لررلا نررّ ل السخرراطبيؽ مش لررة مررؽ يتررردد ٗٔ)الشسررل: چ  پ ٻ ٻ ٻ
ف  الحكؼ، فشاس  ذلػ تأكيد الخبرر ، ،قرؾل اإلمرام اترؽ عاىرؾر:" وافتتراح الجسمرة 
ببلم القدؼ وحر  التحقي ؛ لتش نل السخاطبيؽ مش لة مرؽ يترردد فر  الحكرؼ؛ ألنيرؼ 

  .(ٖ)جحدوا مثل نبؾءة داود وسميسان"

                           
 (. ٚٓٗ/ ٔ)التحرنر والتشؾنر (ٔ)
 (.ٜٗٔ/ ٗ(، فتن القدير ) ٕٙٚ/ ٙ( يشغر: إرىاد العقل الدميؼ ) ٕ)
 (.ٖٕٗ/ ٜٔالتحرنر والتشؾنر ) (ٖ)
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و عمسا سشياا ع نر ، ،قرؾل اإلمرام أترؾ والسراد مؽ العمؼ ىشا طائالفة مؽ العمؼ أ
حفص سراج الديؽ:" والسراد مؽ العمرؼ، أي: عمرؼ القزراء ومشظر  الظيرر والردواب، 

 (ٔ)وتدبين الجبال، والسعشى: طافة مؽ العمؼ، أو عمسا سشياا ع ن اا"

ذا تدا ػهّٛ أيازاخ اإلَكااز، ٔياٍ إذُصٚم غري ادلُكس يُصنح ادلُكس، -2
 ذنك:

 (.ٜٚىؾد:) چ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅچ  لٕنّ ذؼاىل :

 -عميررو الدرربلم-ىررله اآل،ررة فرر  معرررض حررؾار دار ترريؽ نبرر  هللا لررؾط تجرراء
وقؾمو، حيث إن السبلئمة جاءوا إل  تية نب  هللا لؾط، ولؼ ،كؽ ،عر  أنيؼ رسرل 

سجرر ء ىررمالء، بإلررى قؾمررو وأخبرررتيؼ  مجيرراليؼ، فررلىبة امرأتررو المررافرةهللا، فدرراءه 
جاءوا لقرد الفاحذة، وى  إتيان الرجال، وقد عر  لؾط عرادتيؼ فر  فمسا سسعؾا 

 ے ے ھ ھ ھچ  عسل الفؾاحش، فأراد أن ،ق  أرريافو تبشاترو، فقرال ليرؼ

 ې ۉچ  ( ، فقالؾا لو عمى وجو الخبلعرة مدتذريديؽ بعمسروٛٚ) ىؾد: چ ﮲ۓ ۓ

، أي : إنػ تعمؼ أنو ليس لشا حاجة ف  الشدراء، (ٕ) چ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې
 ػ لتعمؼ ما نرند، أي أنشا نرند أدبار الرجال.وإن

حيرث أكرد القرؾم  چ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅچ  : انشاْد
مرع أن نبر  هللا  لشبييؼ لؾط )عميرو الدربلم( الخبرر، وىرؾ عمسرو بذرأنيؼ وطبرائعيؼ

 يرر مشمرر لعرادتيؼ، ولمشرو لسرا تردا عميرو ىر ء مرؽ عبلمرات اإلنمرار بقؾلررو  الؾطار
أكردوا لرو الخبرر  چ ﮲ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھچ  وىرؾ بخبل  مقتزى عمسرو

ترأكثر مؽ مم د وىؾ ) إنه (، والبلم تش نبل لو مش لة مؽ يشمرر الحكرؼ، ،قرؾل اإلمرام 

                           
 ( ٕٕٔ/ ٘ٔالمباب ف  عمؾم المتاب )  (ٔ)
 (.ٗٔٗ/ ٕ(، المذا  )ٙٗٗ/ ٕ)  (، تفدير الدسعان ٛٗ/ ٘ٔيشغر: جامع البيان ) (ٕ)
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اتؽ عاىؾر:" ولقرد عمسرة، تأكيردا لمؾنرو ،عمرؼ، فأكرد تتش نمرو مش لرة مرؽ يشمرر أنرو 
يؼ، و للػ التؾ    يد ف  قؾلو،عمؼ؛ ألن حالو ف  عررو تشاتو  حال مؽ ال ،عمؼ ُخُمقح

 .(ٔ)"الزم فائدة الخبرف  و بل الخبرنؽ مدتعسل  چ ەئ ائ ائ ىچ 

 گ گ گ ک ک ک ک ڑچ  :ٔمما ٔزد يٍ ذنك لٕنّ ذؼاىل

 . )٘ٙ)األنبياء:  چ گ

ذ ر ذلػ الخبرر فر  معررض حرديث سريدنا إترراىيؼ ) عميرو الدربلم ( مرع أىرل 
ليتشرا فعرل ىرلا بآمؽ ،عمؼ اإلجابة ) مؽ  الذرك حيؽ  در أصشاميؼ، فدألؾا سمال

لؾىؼ إن  رانؾا يشظقرؾن، فأجراتؾه اسأتل فعمو  بيرىؼ ف :(، فأجاتيؼ بقؾلو؟،ا إتراىيؼ
ىرررأنيؼ الشظررر  فميررر  تأمرنرررا  ) لقرررد عمسرررة ،رررا إترررراىيؼ أن لررريس مرررؽ :بقرررؾليؼ

 .(ٕ)بدماليؼ؟!

 چ گ گ گ گ ک چ : انشاْد

درربلم( ال فقررؾليؼ ) لقررد عمسررة ( تأكيررد لمؾنررو ،عمررؼ، وسرريدنا إتررراىيؼ )عميررو ال
،عمسؾن ذلػ؛ لمشيؼ ن لؾه مش لة مؽ يشمر الحكؼ؛ لسرا  يشمر عج ىؼ عؽ الشظ  وىؼ

تدا عميو مؽ أمارات اإلنمار، لقؾلو بخبل  مقتزى عمسو؛ للا آ ر الدياق القرآن  
) قرد (  التأكيد ىشا بأكثر مؽ مم د، حيث أكدوا عمسو ترر ) الربلم(، وحرر  التحقير 

مم ررديؽ أنررو  چ گ گ گ گ ک چ زىرررة:وبررالشف ، ،قررؾل الذرريخ أتررؾ 
،عمؼ أن ىمالء التسا يل ال تشظ  ، وليس مؽ ىأنيا أن تشظر ؛ ألنيرا ليدرة  ائشرا 
حيا، فزربل عرؽ أن ،كرؾن إندرانا يشظر ، وأكردوا أنرو ،عمرؼ ذلرػ ترر)البلم (وبرر ) قرد( 

، وتأكيرررد العمرررؼ دليرررل عمرررى (ٖ)وبرررالشف  ترررر ) مرررا ( الدالرررة عمرررى الشفررر  بالسارررر "
                           

 (.ٜٕٔ/ ٕٔالتحرنر والتشؾنر ) (ٔ)
 (.ٜٙٗ/ ٘(، روح السعان  ) ٜٗٗ/ ٚ(، البحر السحي  ) ٔٔٗ/ ٕيشغر: مدارك التش نل)  (ٕ)
 (.ٜٛٛٗ/ ٜزىرة التفاسير )  (ٖ)
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د مررؽ العمررؼ ىشررا: اليقرريؽ، وىرر  أعمررى درجررات العمررؼ اإلندرران ، سراميررو فررالتيقشو،وع
وطرنقرررو: الررردليل السذررراىد، وىرررؾ انعررردام آلرررة الشظررر  ) األلدرررؽ ( لررردييؼ، وقرررؾي 

 (1)چگ گ گ چ االترا  بعدم الشظ  بقؾلو تعالى:

كان الغرض مؽ قؾل سيدنا إتراىيؼ بدماليؼ إعيار عج  ىله األصشام، وأنيا 
 وال تزررر ، وإعيررارا لفرررط جيررل قؾمررو وعشررادىؼ؛ حيررث إنيررؼ احتجررؾا عمررىال تشفررع 

 .(ٕ)إتراىيؼ بسا ىؾ حجة لو، وف  ذلػ دليل لشف  ألؾىيتيؼ

                           
 (.ٗٓٔ/ ٚٔيشغر: التحرنر والتشؾنر ) (ٔ)
 (.ٚ٘ٔ/ ٕٕيشغر: مفاتين الغي  )  (ٕ)
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االجتاِ انداليل انصاَٙ ْإ: خاسٔض اخلارب ػاٍ يؼُااِ األطاهٙ ) الشو 
 انفائدج ( إىل أغساع أخسٖ يُٓا:

ا ووعيدا، -ٔ  السجازاة سؾاء  انة وعدا

 ؾعيد :الؾعد وال -ٔ

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئچ  ٔيااٍ ذنااك لٕنااّ ذؼاااىل:

 ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ىئ ىئ

 ) ٖٓ - ٜٕ)دمحم:  چ ٺ ٺ

 سثة انُصٔل:
كان السشافقؾن ،خاطبؾن الشب  )  ( بكبلم تؾارعؾه فيسا تيشيؼ، و ان الشب  

إلررى ذلررػ، فمرران بعررد ذلررػ  -عررالىسرربحانو وت-)  ( ،أخررل بغرراىر  بلميررؼ، فشبيررو 
 .(ٔ)،عر  السشافقبؽ إذا سسع  بلميؼ

  چ ٺ ڀ ڀ چ قؾلو سبحانو :انشاْد

والسشرراف ، وقيررل: خظرراب لمسررممشيؽ  ىررله اآل،ررة خظرراب عررام ،ذررسل السررممؽ
رر(ٕ)فقرر  بررالسممشيؽ ، ففرر  ىررلا الخبررر وعررد باإل ابررة  ا، وعمررى جعررل الخظرراب خاص 

 ڀ ڀ چ سشررافقيؽ، ،قررؾل اإلمررام الرررازي:"لمسررممشيؽ؛ لمررؾن حرراليؼ خرربل  حررال ال

حررال السشررافقيؽ، فررإن  وعررد لمسررممشيؽ، وبيرران لمررؾن حرراليؼ عمررى خرربل  چ ٺ
، فيشرا خررج (ٖ)السشاف   ان لو قؾل ببل عسل، والسممؽ  ان لو عسرل وال ،قرؾل برو"

                           
 (.ٕٕٔ/ ٕٙلتحرنر والتشؾنر ) يشغر: ا (ٔ)
 (.٘ٚٗ/ ٜيشغر: البحر السحي  )  (ٕ)
 (.ٜ٘/ ٕٛ( مفاتين الغي  ) ٖ)
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سربحانو  -الخبر عؽ معشى إفرادة الحكرؼ إلرى معشرى داللر  آخرر وىرؾ وعرد مرؽ هللا
لمسممشيؽ عمى حدؽ صشيعيؼ، وإن  ران الخظراب ،ذرسل السرممؽ  ةباإل اب -وتعالى

 ڀ چ والمافر، فف  الخبر وعد لمسممؽ ووعيد لممافر، ،قؾل اإلمام اتؽ عاىرؾر:"

تررلييل، فيررؾ لعسؾمررو خظرراب لجسيررع األمررة، السقرررؾد مشررو التعمرريؼ،  چ ٺ ڀ
ؼ، وىؾ مع ذلػ  شا،ة عرؽ الزمرو وىرؾ الؾعيرد ألىرل األعسرال الدريالة عمرى أعسرالي

والؾعد ألىل األعسال الرالحة عمى أعسراليؼ، وتشبيرو ألىرل الشفراق برأن هللا يؾىرػ 
 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئچ  أن ،فزن نفراقيؼ،  سرا قرال تعرالى:"

 (1)" چ ىئ

 ې ۉ ۉۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆچ  ومثمو قؾلو تعالى:

 چ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ىى ې ې ې

 . )٘ٗ)العشمبؾت:

اقرررأ مررا أوحرر  إليررػ مررؽ القرررآن،  :و )  (لشبيرر -سرربحانو وتعررالى-،قررؾل هللا 
وأقؼ الربلة الت  فرريا هللا عميرػ بحردودىا، فير  تشيرى عرؽ الفحذراء والسشمرر، 
وال ىرر ء أكبررر مررؽ ذ ررر هللا سرربحانو وتعررالى، وهللا ،عمررؼ مررا ترررشعؾن مررؽ الخيررر 

 والذر فيجازنكؼ بو.

دمحم )   ( بأنو ،عمؼ ما  لشبيو -سبحانو وتعالى-فاآل،ة إخبار مؽ هللا 
ترشعؾن ، فميس السراد مشو إ بات الحكؼ وىؾ عمؼ هللا برشيعيؼ؛ ألن الشب  

أو ىراا؛ حيث إن  ا،عمؼ ذلػ، تل خرج إلى معشى آخر وىؾ السجازاة خيرا  ( )
مؼ ما ترشعؾن مؽ السجازاة مؽ مقتزيات العمؼ، ،قؾل اإلمام الدسرقشدي:" وهللا ،ع

، فالخبر يتزسؽ الؾعد بالثؾاب الج نل مؽ هللا (ٕ)الخير والذر فيجازنكؼ بو"
                           

 (ٕٕٔ/ ٕٙ( التحرنر والتشؾنر ) ٔ)
 (.ٖٙٙ/ ٕ( بحر العمؾم ) ٕ)



 دالالت العلم في القرآن الكريم في ضوء نظرية السياق 

1115 

 ۇئ وئ وئ چ لمسظيع، والؾعيد بالعلاب الذديد لمعاص ،، ،قؾل اإلمام اتؽ عاىؾر:

 تلييل لسا قبمو، وىؾ وعد ووعيد باعتبار ما اىتسل عميو قؾلو تعالى: چ ۇئ

 ې ې ې ې ۉ ۉۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆچ 

  (1)" چ ىى

 انٕػٛد ٔانرؽرٚس: – 2
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  ومو ذلك قوله تعاىل:

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ( . ٜٔٔ)األنعام:  چ ڦ

بكرل  -سربحانو-لشبيو بإحاطة عمسرو  -سبحانو وتعالى-اآل،ة إخبار مؽ هللا 
سقررررؾد اإلخبرررار و، ولمرررؽ لررريس النرررمعترررد ،عمسرررو الرسرررؾل والسدرررمسيؽ أو ال ،عمسؾ 

تل أفاد مع اإلخبار معشى آخر وىؾ السجازاة ليمالء السعترديؽ، حيرث إنيرا  ،فحد 
والسررراد چ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ چ مررؽ مقتزرريات العمررؼ ، ،قررؾل اإلمررام الرررازي:

مشو أنو ىؾ العرالؼ بسرا فر  قمرؾبيؼ وررسائرىؼ مرؽ التعردي، وطمر  نرررة الباطرل، 
حؾاليؼ و ان قادراا عمى مجازاتيؼ، فيؾ والدع  ف  إخفاء الح ، وإذا  ان عالسا بأ

 .(ٕ)تعالى ،جازنيؼ عمييا"

وليلا أكد الخبرر فر  حريؽ أن السخاطر  ال يشمرر عمرؼ هللا تيرؼ، وذلرػ لخرروج 
إلررى السجررازاة  -فرر  إفررادة الحكررؼ بعمررؼ هللا بالسعتررديؽ-الخبررر عررؽ معشرراه الحقيقرر  

 ڦ ڦ ڤ ڤ چ بالؾعيررد الذررديد ليررؼ عمررى جرررميؼ، ،قررؾل اإلمررام أتررؾ حيرران:"

ار يتزررسؽ الؾعيررد أي بالسجرراوزنؽ الحررد فرر  االعتررداء ... وىررلا إخبرر چ ڦ
                           

 (.ٕٔٙ/ ٕٓالتحرنر والتشؾنر )  (ٔ)
 (.ٖٓٔ/ ٖٔمفاتين الغي  ) (ٕ)
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 لرلا أكرد الدرياق القرآنر  الخبرر ترر ) إّن ( وررسير الفررل؛ (ٔ)"الذديد لسؽ اعتردى
أتؾ زىررة:"  وحده تيؼ، ،قؾل الذيخ -سبحانو -ىؾ ( الدال عمى اختراص عمسو)

رررل ) ىررؾ ( وىررلا يرردل عمررى أنررو وقررد أكررد سرربحانو وتعررالى عمسررو تيررؼ بزررسير الف
 (ٕ)بالسعتديؽ، وأكده تر ) إّن ( وفيو إنلار ىديد لمسعتديؽ" وحده العميؼ

ؽ عاىرؾر فر  الزم فائردة * وىشا لظيفرة جسيمرة أخررى أىرار إلييرا اإلمرام اتر 
فيرؾ  -ؼ مؽ االندرياق وراء قرؾل السذرر يؽوتحليرى تشبيو السممشيؽ :الخبر، وىى

وتحلير لمسممشيؽ مؽ اتباا قؾل السذرر يؽ، ،قرؾل:" قؾلرو وتشبيو  -وعيد لمسعتديؽ
تحررررلير مررررؽ  چ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ چ :تعررررالى

 . (ٖ)التذبيو بالسذر يؽ ف  تحرنؼ بعض األنعام عمى بعض أصشا  الشاس"

 جب يئ ىئمئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئچ  ٔيصهااّ لٕنااّ ذؼاااىل:

 (ٓٗ)يؾنس:  چ حب

بعض الغيبيرات التر  سرتقع فر  ترنبيو ونخبره  -سبحانو وتعالى-،خاط  هللا 
ومؽ قؾمػ ،ا دمحم مؽ يممؽ برالقرآن فر  السدرتقبل  :السدتقبل، فيقؾل لشبيو )  (

بأن يتؾب عؽ المفر ونبدلو باإل،سان، ومشيؼ مؽ ،رر وندتسر عمى المفر ، وربػ 
 ( برأن هللا الشبر  )   وحده العالؼ بالسفدرديؽ، فمريس السرراد مرؽ الخبرر ىشرا إفرادة

عالؼ بالسفدديؽ؛ حيث إنو ،عمؼ ذلػ ونعمؼ أن عمسرو محري  بكرل ىر ء، وإنسرا أراد 
مؽ الخبر التعرنض بالؾعيرد واإلنرلار الذرديد ليرمالء السفدرديؽ، ،قرؾل اإلمرام اترؽ 

، فتعمرر   (ٗ)تعرررنض بالؾعيررد واإلنررلار " چ حب جب يئچ  عاىررؾر:" وجسمررة

                           
 (.ٖٔٙ/ ٗ( البحر السحي  )ٔ)
 (.ٕٛٗٙ/ ٘زىرة التفاسير )  (ٕ)
 (.ٖ٘أ/ ٛ( التحرنر والتشؾنر ) ٖ)
 (.٘ٚٔ/ ٔٔالدات )  (ٗ)
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يررد وإنررلار ىررديد ليررؼ، ،قررؾل الذرريخ أتررؾ زىرررة:" وذ ررر العمررؼ بالسفدررديؽ تيديررد ووع
الرلي ال ،غير  عرؽ عمسرو  بيررة  -تعرالى–هللا  العمؼ بالسفدديؽ، إنلار بالعقاب مرؽ

  (ٔ)ف  الدساء وال ف  األرض" ةوال صغير 

 انٕػٛد ٔااليرُاٌ، ٔيُّ: -5
 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇچ  لٕنااّ ذؼاااىل:

 (.ٓٙ) األنفال:  چ ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ

لسا اتف  أصرحاب الشبر  )  ( فر  قررة تردر أن ،قرردوا المفرار بربل آلرة وال 
عرردة، أمرررىؼ هللا أن ال ،عررؾدوا لسثمررو، وأن ،عررّدوا لممفررار مررا ،سكررشيؼ مررؽ آلررة وعرردة 
وقررؾة، حيررث إن تمثيررر اآلالت وأدوات الحرررب  سررا يرىرر  األعررداء الررليؽ ،عمررؼ أنيررؼ 

 ەئەئ ائ چ فجسمررة (ٕ)عررداء الررليؽ ال ،عمررؼ أنيررؼ أعررداءأعررداء،  ررللػ يرىرر  األ

خبر، لمؽ ليس مقرؾدىا اإلخبرار برالحكؼ فقر ، حيرث إن السخاطر  ،عمرؼ أن هللا چ
آخررر، وىررؾ التيديررد لؤلعررداء،  معشررىعررالؼ بكررل ىرر ء، ولمررؽ اسررتعسل الخبررر فرر  

،قرؾل اإلمرام اترؽ  -سربحانو-واالمتشان عمى السدمسيؽ بأنيؼ محل عشا،رة خرالقيؼ 
تعرررررنض بالتيديررررد ليررررمالء اآلخرررررنؽ، فررررالخبر چ ەئەئ ائ چ ؾر:" وجسمررررةعاىرررر

واإل ررراء تيررؼ، وتعرررنض باالمتشرران عمررى  مدررتعسل فرر  معشرراه المشررائ  وىررؾ تعقرربيؼ
؛ (ٖ)ىؼ ونشربييؼ إلرييؼ"فيؾ ،حر  أعرداء-تعالى -بسحل عشايتو السدمسيؽ بأنيؼ 

الحكؼ وتأكيده، ،قرؾل لتقؾنة ن  تقد،ؼ السدشد إليو عمى الخبر للا آ ر الدياق القرآ
اإلمام اتؽ عاىؾر: " وتقد،ؼ السدشد إليو عمى الخبر الفعم ؛ لمتقؾنة، أي: تحقي  
الخبررر وتأكيررده، والسقرررؾد تأكيررد الزم معشرراه، أمررا أصررل السعشررى فرربل ،حترراج إلررى 

                           
 (.ٖ٘ٚ٘/ ٚ( زىرة التفاسير )ٔ)
 (.ٜٜٗ/ ٘ٔيشغر : مفاتين الغي  ) (ٕ)
 (.ٚ٘/ ٓٔالتحرنر والتشؾنر )  (ٖ)



 (21لة قطاع كليات اللغة العربية والشعب المناظرة لها العدد )مج 

1118 

 .(ٔ)تأكيد؛ إذ ال يشمره أحد"

 ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤچ  ومثمو قؾلو تعالى:

 چ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چچ ڃ ڃ ڃ

 (.ٔٓٔالتؾبة:)

وىرر  السديشررة  فيخاطرر  هللا نبيررو وأصررحابو، ونخبرررىؼ بررأن مررؽ حررؾل تمرردتيؼ
 -سرربحانو وتعررالى-مشررافقؾن، و بتررؾا عمررى الشفرراق ولررؼ يتؾبررؾا عشررو،  ررؼ أخبرررىؼ 

، وفر  ىرلا اإلخبرار وعيرد  چ چ چ چچ ڃ چ بإحاطة عمسرو وحرده تيرؼ فقرال:
عررؽ إفررادة  معمررؾم لمسخاطرر ؛ لررلا خرررج ىررديد ليررمالء السشررافقيؽ؛ حيررث إن الحكررؼ

 خرر وىرؾ الؾعيرد الذرديد، وفيرو أ،زرا امتشران عمرى نبيروالحكؼ إلى معشى إرراف  آ
تيرؼ  را ، فيرؾ  -سربحانو وتعرالى-ألن عمسرو  بأال ،ذرغل نفدرو بسعررفتيؼ؛ ) (

 چ چ چ چ ،حسيررو مررشيؼ ومررؽ ىرررورىؼ، ،قررؾل اإلمررام اتررؽ عاىررؾر:" وجسمررة

 چ ٹ ٿ ٿ ٿچ  والخبر مدتعسل ف  الؾعيرد  قؾلرو تعرالى: ،مدتأنفة

(، وإال فإن الحكؼ معمؾم لمسخاط ، فبل ،حتاج إلرى اإلخبرار برو، وفيرو ٜٗ)التؾبة: 
، وترت  عمرى (ٕ)ف  عمسو، فإن عمؼ هللا  ا " فائدة لمرسؾل ) (إىارة إلى عدم ال

 چ چ ؾ حيرران:" وفرر  قؾلررو تعررالى:ىررلا التيديررد عررلاتيؼ مرررتيؽ، ،قررؾل اإلمررام أترر

 .(3)"چ  ڇ ڇ چ تيديد، وترت  عميو بقؾلو چ چ

 انرسهٛح: -4
 ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گچ  ومسررررا ورد مررررؽ ذلررررػ قؾلررررو تعررررالى:

                           
 .(ٚ٘/ ٓٔالتحرنر والتشؾنر )  (ٔ)
 (.ٕٓ/ ٔٔ)  الدات  (ٕ)
 (.ٜٚٗ/ ٘البحر السحي  ) (ٖ)



 دالالت العلم في القرآن الكريم في ضوء نظرية السياق 

1101 

 . (ٜٔ)يؾس :  چ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ںڱ ڱ ڱ

شررو، الغائبررة عالقرررص ،قررؾل هللا جررل  شرراؤه: مخبرررا نبيررو )   ( عررؽ بعررض 
خؾتررو ومررا فعمررؾه بررو مررؽ إلقائررو فرر  قرررص يؾسرر  مررع إ -نوسرربحا-فرريقص لررو 

ومج ء الديارة ليدتقؾا مؽ ىرلا الجر ، وإخرراجيؼ يؾسر  مشرو، ومرا فعمرو  ،الج 
مشرا ،  ىرلا  ربلم لشرا قرد أتر  فاىرتروه :إخؾتو تجاه ىمالء الديارة، حيث قرالؾا ليرؼ

يرو نب -سربحانو-وصبر يؾس  تجاه ما أصابو وصبره عمى أذى أخؾتو،  ؼ أخبرر 
 .(ٔ)بأن عمسو سبحانو محي  بسا ،عسمؾن تيؾس 

ا أصرررابو مرررؽ لقمبرررو )  ( عسررر ة،خبرررر نبيرررو ترررللػ تدرررمي -سررربحانو-فررراهلل 
 چۀ ۀ ڻ ڻ چ ه ترعايتررو وعشايتررو، وجسمررةقؾمو،وأنررو سرربحانو ،كممررم 

 ؛ ألنرررو فقررر  ، ولررريس السقررررؾد مشيرررا إخبرررار الشبررر  بإحاطرررة عمسرررو سررربحانوخبرررر
 قمر  الشبر  ) ( ج الخبر لغرض دالل  آخر وىؾ تدرمية( ،عمؼ ذلػ، وإنسا خر )  

عسا يمقاه مؽ أقاربو، وحثو عمى الرربر عمرى أذاىرؼ، ،قرؾل اإلمرام الظبرري:" قؾلرو 
ذ ره عؽ يؾس   -تعالى-وإن  ان خبرا مؽ هللا  چ ۀ ۀ ڻ ڻ چ تعالى

نو تل ير مؽ هللا نبيو دمحم )  ( وتدمية مشو لو عسا  ان يمق  مؽ لشبيو )  (، فإ
وأندبائو السذر يؽ مؽ األذى فيو، فيقؾل: اصبر ،ا دمحم عمى ما نالػ ف   أقربائو،

ن  سا  شة قادرا عمى تغيير ؾهللا، فإن  قادر عمى تغيير ما يشالػ بو ىمالء السذر 
 .(ٕ)حال ما  انؾا ،فعمؾن بو ما فعمؾا"ما لقى يؾس  مؽ إخؾتو ف  

                           
 (.ٛ٘ٔ/ ٖ(، أنؾار التش نل ) ٕ٘ٗ/ ٕيشغر: المذا  )  (ٔ)
 (.ٚ/ ٘ٔجامع البيان )  (ٕ)
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 شاًَٛا : اإلَشاء:
 .(ٔ)واإلنذاء ىؾ: " المبلم اللي ال ،حتسل التردي  والتملي  "

 واألسالي  اإلنذائية عمى رربيؽ:

وىؾ ما ،دتدع  مظمؾباا  ير حاصل وقة الظم ،  أسرمؾب األمرر  طمب :-ٔ
 (ٕ)واالستفيام والشي  والتسش  والشداء

 وىؾ ماال ،دتدع  مظمؾباا،  التعج  والقدؼ والرجاء وصيل ير طمب :  -ٕ

 العقؾد.

 أٔال: اإلَشاء انطهثٙ
األمررررررر: وىررررررؾ طمرررررر  حرررررررؾل الذرررررر ء مررررررؽ الغيررررررر عمررررررى جيررررررة  -ٔ

الفعرل عمرى وجرو  االستعبلء،واألصل فر  صريغة األمرر أن تفيرد اإل،جراب أي: طمر 
داه ،حتراج الم وم, وىلا ىؾ السفيؾم مشيا عشد اإلطبلق، نحرؾ: قرؼ وسرافر. ومرا عر

 ، ومسا ورد مؽ ذلػ ما يم :(ٖ)إلى قرائؽ أخرى تدتفاد مؽ سياق الحديث

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱچ  لٕنّ ذؼااىل:

 . )ٗٔٔ)طو:  چٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ

 سثة انُصٔل:
 ذ ر السفدرون ف  سب  ن ول ىله اآل،ة أقؾال:

( يبررادر جبرنررل عررؽ اتررؽ عبرراس ) رررر  هللا عشيسررا(  رران الشبرر  )  : األٔل

                           
 (.ٕٙ٘/ ٔ( االتقان)ٔ)
 .ٜٙ( يشغر: جؾاىر الببل ة ف  السعان  والبيان والبد،ع ، صررر ٕ)
 (.٘ٚ/ ٔ( عمؾم الببل ة ) ٖ)
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فيقرأ قبل أن ،فرغ جبرنل حرصا عمى الحفظ، وخذية مؽ الشديان، فأن ل هللا ىرله 
وأسق  نجران، قالؾا: ،ا دمحم أخبرنا عؽ  لا و لا، وقرد  ةاآل،ة، والثان :أن أىل مك

رربشا لػ أجبل  بل ة أ،اما فأبظأ الؾح  عميو، وفذة السقالة بأن الييؾد قد  مبؾا 
تررؽ حر م عررؽ الحدررؽ : أن رجرربل اهللا اآل،ررة، والثالررث: روي جرنرر عررؽ  دمحم، فرأن ل

لظؼ امرأتو، فجات تمتسس القراص، فجعل الشب  )  ( تيشيسا القراص، قبل أن 
يش ل القرآن، فش ل قؾلو تعالى:" وال تعجل بالقرآن..." أي: ال تعجل بالقراص قبل 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  وجرل: أن يش ل عميػ القرآن، فش ل قؾلرو عر 

مام الرازي ىله الراونة ورجن ، واستبعد اإل(ٔ)" )ٖٗ) الشداء: چ ڀ پ پ پ
 .(ٕ)واالعتساد عمى األول" األول، فقال:" وىلا بعيد

 . چٿ ٿ ٺ ٺ چ )) انشاْد(( 

جراء األمررر فر  ىررله اآل،رة عمررى حقيقتررو، حيرث أمررر السرؾلى سرربحانو وتعررالى 
ىر ء عمؼ، ولرؼ ،رأمره سربحانو باسرت اده مرؽ ف  ال ة( بظم  االست ادسيدنا دمحم)  
)   ( إذ أتبع نييو    بحبيبووذلػ ألنو مجسع  ل زنادة، وفيو تمظإال مؽ العمؼ؛ 
،قؾل اإلمام اتؽ عاىؾر:" وفيو  مر باالست اده مؽ العمؼ،واأل بالقراءة عؽ استعجال

(، إذ أتبرع نييرو عرؽ التعجرل الرلي ير برو براإلذن لرو بدرمال تمظ  مؽ الشبر  )  
 ( ٖ)ال نادة ف  العمؼ، فإن ذلػ مجسع  ل زنادة"

عمى ما أنعؼ بو  -سبحانو وتعالى-وىلا األمر متزسؽ لمتؾارع والذكر هلل  
 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئچ  سبحانو عمى سيدنا دمحم مؽ العمؼ، قال تعالى :

،قؾل اإلمام  )ٖٔٔشداء: )ال چ مئ حئ جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ

                           
 (.ٖٚٔ/ ٙٔ(، التحرنر والتشؾنر)ٚٚٔ/ ٖ(، زاد السدير ) ٗٔٗ/ٕيشغر ) بحر العمؾم )  (ٔ)
 (.٘ٓٔ/ ٕٕاتين الغي  )مف (ٕ)
 (.ٖٚٔ/ ٙٔالتحرنر والتشؾنر ) (ٖ)
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متزرررسؽ لمتؾاررررع والذررركر هلل ، أي: عمستشررر   چٿ ٿ ٺ ٺ چ أترررؾ حيررران:"
،ارب لظيفة ف  باب التعمؼ، وأدبا جسيبل ما  ان عشدي، ف دن  عمسا إلى عمؼ، فإن 

 .(ٔ)لػ ف   ل ى ء حكسة"

وذ ر السفدرون أن السراد بالعمؼ ىشرا  بل رة أقرؾال، وىر  زدنر  قرآنرا، وزدنر  
فيرو  چٿ ٿ ٺ ٺ چ وزدن  فيسرا، ،قرؾل اإلمرام اترؽ الجرؾزي:" وقؾلرو حفغا،

  بل ة أقؾال:

 .(ٕ)زدن  قرآنا، قالو مقاتل، والثان : فيسا، والثالث: حفغا": أؼدْا

القرررآن قبررل أن يشتيرر  فسررؽ فدررره بررالحفظ، نغررر إلررى تعجررل الرسررؾل بقررراءة 
مرا يرؾحى إليرػ مرؽ  تو، ،قؾل اإلمام ال مخذرري:" وإذا لقشرػ جبرنرلجبرنل مؽ قراء

ميو بالتحفظ بعد ذلرػ، وال تمرؽ القرآن، فتأن عميو رنثسا ،دسعػ ونفيسػ  ؼ أقبل ع
قرررئ تُ ، ومررؽ فدررره بررالفيؼ نغررر إلررى أن السعشررى:" ال (ٖ)تررو"قراءتررػ مدرراوقة لقراء

 .(ٗ)"أصحابػ حتى يتبيؽ لػ معانيو

مل ومؽ فدره بالقرآن نغرر إلرى طمر  الرسرؾل فر  إنر ل الرؾح  لمررد عمرى سر
وعميو ،كؾن السعشى ) ال تدأل إن ال القررآن قبرل أن ،أتيرػ الرؾح ، وقرل  أىل مكة،

، ورجن اإلمام الرازي القؾل األول والثران ؛ حيرث إنيسرا ال ،سكرؽ (٘)رب زدن  قرآنا"
ال يشيرى عرؽ  ،تحريميسا إال بالؾح ، فيقرؾل:" ومعمرؾم أنرو عميرو الرربلة والدربلم

إذن أن ال يبعث نفدو وال يبعرث  يرره عميرو حترى  قرأتو لم  ،حفظ ونمد،و، فالسراد

                           
 (.ٖٚٛ/ ٚ( البحر السحي  )ٔ)
 (.ٛٚٔ/ ٖزاد السدير ) (ٕ)
 (.ٜٓ/ ٖالمذا  )  (ٖ)
 (.ٛٚٔ/ ٖزاد السدير )  (ٗ)
 الدات  نفدو. (٘)
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يتبيؽ بالؾح  تسامو أو تيانو أو ىسا جسيعا؛ ألنو ،ج  التؾق  عمى معشى المربلم 
مررا لررؼ ،ررأت عميررو الفررراغ، لسررا ،جررؾز أن ،حرررل عقبررو مررؽ اسررتثشاء أو ىرررط أو 

 .(ٔ) يرىسا مؽ السخررات، فيلا ىؾ التحقي  ف  تفدير اآل،ة"

السراد مؽ العمرؼ فر  ىرله اآل،رة ىرؾ الحفرظ والفيرؼ  سرا  مما سثك ٚرضػ أٌ
ذ ر اإلمام الرازي، وسؾاءا  ران معشراه الحفرظ أو الفيرؼ أو القررآن، فعمسراء التفدرير 

سعران  الثبل رة لتحديد معشى العمرؼ؛ لرلا قرالؾا ت راعؾا الدياق السقام  ف  ىله اآل،ة
جاء عمى حقيقتو، وفيرو  ىشا سؾاق  الت  اقتزة الش ول، واألمراللثبل ة امظابقة 

 معشى الذكر والتؾارع هلل عمى نعسة العمؼ.

 ەئ ەئ ائائ ى ىې ې ې ې ۉ ۉ ۅچ  لٕناااّ ذؼااااىل :

 . (ٖٕٕ)البقرة:  چ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ

 سثة انُصٔل:
حيرث  رانؾا ،رأتؾن أزواجيرؽ  ؛ذ ر السفدرون أن ىله اآل،ة ن لرة فر  الييرؾد

مشبر  )  (فقرال  رلتة الييرؾد ن ذلػ ف  التؾراة، فرل روا ذلرػ ل: إف  دترىؽ وقالؾا
 فش لة ىله اآل،ة.

وروي أنيا ن لة ف  ح  مؽ قرنش  انؾا ،أتؾن أزواجيرؽ مقرببلت ومردترات، 
فمسررا قرردمؾا السديشررة ت وجررؾا مررؽ األنرررار، فررلىبؾا ليفعمررؾا ذلررػ فأنمرتررو، وانتيرر  

 .(ٕ)الحديث لمشب  )   ( فش لة اآل،ة

 . چ ۇئۇئ وئ وئ چ شاْد((:)) ان 

خررج األمرر عررؽ معشراه الحقيقر  إلررى معشرى مجرازي وىررؾ التحرلير والتخؾنرر   

                           
 (.ٗٓٔ/ٕٕ( مفاتين الغي  )ٔ)
 (.ٕٔٗ/ ٙ(، مفاتين الغي  ) ٜٔٔ/ ٔ( يشغر : زاد السدير ) ٕ)
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 -تعرالى-لسؽ ،فعل ما نيراه هللا عشرو، ،قرؾل اإلمرام الظبرري:" ىرلا تحرلير مرؽ هللا 
ذ ره عباده أن ،أتؾا ىيالا مسا نياىؼ عشرو مرؽ معاصريو وتخؾنر  ليرؼ عقابرو عشرد 

برريغة األمرر أن مرردىؼ إلرى هللا مرع أنيرؼ  -وتعرالىسربحانو -، وأخبررىؼ (ٔ)لقائو"
ررا، ،قررؾل اإلمررام اتررؽ عاىررؾر: ؛،عمسررؾن ذلررػ؛ اىتسامررا بررالخبر  ليرر دادوا فيررو تشافدا

تشر نبل لعمسيرؼ  ؛وإنسا أمرىؼ هللا بعمرؼ أنيرؼ مبلقرؾه مرع أن السدرمسيؽ ،عمسرؾن ذلرػ"
مررؾم وتشافدررا مش لررة العرردم فرر  ىررلا الذررأن؛ لُيرر اد مررؽ تعمرريسيؼ اىتسامررا تيررلا السع

تعرالى ىرؾ الرلي يربر  الرشفس عمرى فعرل الظاعرات  ، حيث اإل،سان تمقاء هللا(ٕ)فيو"
واجتشرراب السشييررات، وىررؾ الررلي ،جعررل اإلندرران ،ظسررالؽ إلررى فعررل الخيررر، فرراألمر 
تحلير وتخؾن  لمعراة، وفتن باب التؾبو ليؼ إن تر ؾا ىلا الفعل القبين، وتشبييا 

مررر تتحسررل السذررقة فرر  الظاعررات وترررك السحغررؾرات لمسدررمسيؽ أن ييتسررؾا تيررلا األ
 ألجل يؾم البعث.

وقررد جرراء العمررؼ ىشررا عمررى صرريغة األمررر السقتزررية لمتحررلير، وُأكررد تررر ) أّن( 
شررؾا أنمررؼ محاسرربؾن، ولررلا ختسررة اآل،ررة لداللررة العمررؼ عمررى اليقرريؽ، أي أ،قالثقيمررة، 

تؾعرد مؽ مخالفة أمره و  -سبحانو وتعالى-فحلر  چ ۆئ ۆئ چ بقؾلو تعالى
،فعررل ذلررػ بالعقرراب الذررديد،  ررؼ وعررد السررممشيؽ الررليؽ ،ستثمررؾن أمررره بررالثؾاب  مررؽ

 والمرامة لحبديؼ أنفديؼ عسا حرم هللا.

 گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈچ  لال ذؼاىل:

 (. ٖٕ٘)البقرة:  چں  ں ڱ ڱ ڱ ڱڳ ڳ ڳ ڳ

 سثة انُصٔل:
ذررط عردم ن لة ىله اآل،ة ف  ىأن التعرنض بخظبة الستؾفى عشيرا زوجيرا ب

                           
 (.ٜٔٗ/ ٗ( جامع البيان ) ٔ)
 (.ٖ٘ٚ/ ٕالتحرنر والتشؾنر )  (ٕ)
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 . (ٔ)السؾاعدة سرا و لا عقد ال واج ، وقد سب  الحديث عشيا

 . چں  ں ڱ ڱ ڱ ڱڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ چ انشاْد:

 تمررررر لفرررظ األمرررر ىشرررا مررررتيؽ مررررة مرررع الؾعيرررد واألخرررر مرررع الؾعرررد،، فقؾلرررو

فررراألمر بررررالعمؼ ىشرررا تشبيررررو لمسخاطررر  أو مررررؽ  چڳ  ڳ ڳ گ گ گ گچ
ه قبررل عبلنيتررو، فررإذا عمررؼ الخاطرر  تررللػ يتعرررض لمخظبررة بررأن هللا مظمررع عمررى سررر 

وج  عميو الحلر والبعد عسرا نيرى هللا عشرو مرؽ السؾاعردة وعقرد الشمراح  فرؾا مرؽ 
 ڱ چ ڳ چ عقاب هللا؛ ألن مؽ عمؼ بذ ء جرازى عميرو ، ولرلا أكرد عمسرو بقؾلرو

ڳ  ڳ ڳ گ گ گ گ چ التحرلير، ،قرؾل اإلمرام القرطبر :" وىلا  ا،رة فر 

 ررؼ أرد  ىررلا  (ٕ)مررؽ الؾقررؾا فيسررا نيررى هللا عشررو"ىررلا نيا،ررة التحررلير  چڳ 
، ؼ فبل يماخل العبد بسا تمشو نفدوالؾعيد بالؾعد بأنو ،دتر ذنؾب عباده، ونغفر لي

ومررا ،جررؾل بخرراطره تررل يماخررله بالفعررل ، فدرربحانو تررللػ ،فررتن لعبررادة برراب التؾبررة 
سممؽ إحدان واإلنابة والرجؾا إليو مسا تمشو نفديؼ، وسبحانو تللػ ،قؾي رجاء ال

وطسعررو فرر   فرانررو إن أذنرر   ررؼ ترراب، ون نررل تيررلا الؾعررد بعررض آ ررار الؾعيررد  هللا،
 گ چ والتحلير، حتى ،عتدل قم  السممؽ، وللا ،قؾل الذيخ اسساعيل حقر : "

فرررر  ىررررلا المرررربلم تحررررلير  چں  ں ڱ ڱ ڱ ڱڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ
 .(ٖ)وتقرن  وتخؾن  ورحسو"

السزرارا، وذلرػ باعتبرار متعمقرو  تمفرظ -سبحانو وتعالى-وأخبر عؽ عمسو  
األولى بالسزارا؛ ( أنّ  )وىؾ ما ،ختمج الشفؾس، ،قؾل اإلمام أتؾحيان:" وجاء خبر

ألن مررا ييجررؽ فرر  الشفررؾس يتمرررر ، فيتعمرر  العمررؼ بررو، فمررأن العمررؼ يتمرررر تتمرررر 
                           

 مؽ البحث. ٗٛٛٔيشغر: صر  (ٔ)
 (.ٜٙٔ/ ٖالجامع ألحكام القرآن )  (ٕ)
 (. ٕ٘ٛ/ ٕزىرة التفاسير ) (ٖ)
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متعمقو، وعبر عؽ عمؼ عباده تمفرظ األمرر لمتشبيرو والتحرلير مرؽ الؾقرؾا فيسرا نيرى 
 چ ڳ چ ، وأكد تر ) أّن ( الثقيمة لتأكيد الؾعيد وأكده أ،زا بفعل األمرهللا عشو

أن هللا ،عمررؼ مررا فرر  أنفدرركؼ، فررالعمؼ ىشررا ،قيشرر ؛ ألن مررردره  والسعشررى : فررأ،قشؾا، 
والعمررؼ ىشررا أ،زررا  چں  ں ڱ ڱ ڱ چ :وقؾلررو -سرربحانو وتعررالى -الخررال 

دل الزرسير مسرا ي نررده الجبللرة باالسرؼ الغرراىر تر واسرؼ،قيشر  حيرث أكرد تررر ) أّن(، 
بغفران دائرؼ و اترة  -سبحانو-تأكيدا، والؾص  الدال عمى الثبؾت والدوام، فؾعده 

ال يشقظع، وأما الؾعيد فعمقو بالفعل تحليرا مؽ التسادي فيسا نيى هللا عشرو، وفتحرا 
 لباب التؾبة لمعبادة.

وحررررث  وافتتحررررة الجسمترررريؽ بفعررررل األمررررر ) اعمسررررؾا( لقرررررد ىرررردة التحررررلير،
خاطبيؽ عمى التأمل فيسا بعرده، وفيرو تعررنض  البرا بغفمرة السخاطر  عرؽ أمرر الس

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎچ  َقرراَل َتَعرراَلى: ػ  ثيررر فرر  القرررآن مثررلميررؼ، وذلرر

 چ ی ی ی ىئ ىئ چ ، وقؾلرررو تعرررالى: )ٜٛ)السائررردة:  چ ک ڑ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦچ  ، وقؾلو تعالى: )ٕ٘)األنفال: 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹچ  ى :(، وقؾلو تعال ٕٛ)األنفال:  چ چ ڃ

 ( . ٕٓ) الحديد: چ ڦ ڦ
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ااا: االساارفٓاو
ً
: وىررؾ طمرر  خبررر مررا لرريس عشررد السدررتفيؼ، وندررسى  شاَٛ

مجازنررة ،قتزررييا  ،خرررج عررؽ معشرراه الحقيقرر  إلررى معرران لمشررو قررد (ٔ)باالسررتخبار
الدررياق القرآنرر  ، وتدررتفاد مررؽ سررياق الحررديث وداللررة المرربلم، مسررا ،كررؾن لررو أ ررر 

 اللة العمؼ ف  القرآن المرنؼ، ومؽ ىله السعان  ما يم :كبير ف  تحديد د

 أٔال: االسرفٓاو انرمسٚس٘:
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  ومسا ورد مؽ ذلػ قؾلو تعالى :

 . )ٙٓٔ) البقرة: چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ

 سثة َصٔل اٜٚح:
ا ،حررل  ُذكررر فرر  سررب  ن وليررا أن الييررؾد لسررا ندررخة القبمررة قالررة: إن محسرردا

،رأمر أصرحابو برأمر  رؼ  ان محسردا ا ىراء، ونحررم عمرييؼ إذا ىراء، أو إو إذألصحاب
ا يرجررع عشررو فش لررة ىررله  يشيرراىؼ عشررو ونررأمرىؼ بخبلفررو، ونقررؾل اليررؾم قررؾال و رردا

 .(ٕ)اآل،ة

ذ ررر اإلمررام اتررؽ  چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ :فرر  ىررله اآل،ررة انشاااْد
السخرراطبيؽ ب فرر  ) تعمررؼ ( إمررا أن ،كررؾن السقرررؾد بررو جسيررع اظررؾر أن الخعاىرر

اتتداء مؽ الييؾد والسذر يؽ، ومؽ ،ذتبو عميو األمر مؽ رعفاء السدمسيؽ، وإما 
ن؛ ( لمؽ السقرؾد مشو السدمسؾأن ،كؾن السراد بو عاىر الخظاب وىؾ الشب  )  

ي، ألن عمؼ األمة مرؽ لرؾازم عمرؼ الرسرؾل )  (، وعمر  الرؾجييؽ االسرتفيام تقرنرر 
فيقررؾل:" واالسررتفيام تقرنررري عمررى الررؾجييؽ، وىررؾ ىررأن االسررتفيام الررداخل عمررى 

داخرل عمرى الشفر  إال وىرؾ مرراد برو  الشف  ... ولؼ ،دسع فر   ربلم العررب اسرتفيام

                           
 (.ٖٗٔ/ ٔ(، الراحب  ) ٕٖٙ/ ٕيشغر: البرىان ف  عمؾم القرءان )  (ٔ)
 (.ٖٙٙ /ٖ(، مفاتين الغي  ) ٜٛ/ ٔيشغر: زاد السدير ) (ٕ)
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رر(ٔ)التقرنررر" مررؽ التشبيررو  سررا قررال اإلمررام الرررازي، حيررث  ا، ورررسؽ اإلقرررار تررللػ نؾعا
)  ( و يره عمى قدرتو تعالى  تشبيو لمشب  چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ ،قؾل:"

عمررى تررررن  السكمرر  تحررة مذرريالتو وحكسررو وحكستررو، وأنررو ال دافررع لسررا أراد وال 
اسرتفيام لمشفر  مرع التشبيرو،  چ ٺ چ ، ونقؾل الذريخ أترؾ زىررة:"(ٕ)مانع لسا اختار"

مل عشرو فإ رارة الدرمال مرع السدر (ٖ)ونف  الشف  إ برات ومرع التشبيرو وتأكيرد العمرؼ "
و ليؼ عؽ أن يوتثبية لشفؾس، وتشب بجؾابو، فيو إقرار وتشبيو عمى قدرتو هللا تعالى

 ٺ ٺ ٺ ٺ چ ،قؾلؾا مثل ما قالو الييؾد، ،قؾل اإلمام ال مخذري :" قؾلو تعالى:

أراد أن يؾجييؼ بالثقة بو فيسا ىؾ أصرمن ليرؼ مسرا يتعبردىؼ برو،  چ ٿ ٿ ٿ ٿ
حررو آبرراء الييررؾد عمررى )  ( مررا اقتر  الرسررؾلونشرر ل عمررييؼ وأن ال ،قترحررؾا عمررى 

 مؾسررى )عميررو الدرربلم ( مررؽ األىررياء الترر   انررة عاقبتيررا وبرراال عمررييؼ  قررؾليؼ:

( و يرر  ٖ٘ٔ)الشدراء:  چ ۆ ۇ ۇچ  ، (ٖٛٔ)األعررا :  چٺ ٺ ٺچ
 .(ٗ)ذلػ"

 والسقرؾد بالعمؼ ىشا ىؾ العمرؼ اإلندران ، وآ رر الدرياق القرآنر  مجيالرو عمرى
عمرى اسرتسرارنة اإلقررار بقردرة  لسقتزية التجدد واالستسرار؛ داللرةصيغة السزارا ا

والعمؼ ىشا ف  أعمى درجاترو وىر  اليقريؽ؛ ألن الدرائل ىشرا  -سبحانو وتعالى-هللا 
( الثقيمرة  وللا أكد ىرلا العمرؼ -سبحانو وتعالى-وىؾ أعمؼ بالجؾاب ىؾ هللا  ترر ) أنه

راره، و رررلا الجسمرررة االسرررسية الدالرررة عمرررى الررردوام الدالرررة عمرررى  برررات األمرررر واسرررتق
ىر ء( والؾصر   )  رل الجبللرة اسرسا عراىر ولفرظ اإلحاطرة اسؼوالثبؾت، ومج ء 

                           
 (.٘ٙٙ/ ٔالتحرنر والتشؾنر )  (ٔ)
 (.ٕٗٙ/ ٖمفاتين الغي  )  (ٕ)
 (.ٖٖ٘/ ٔزىرة التفاسير ) (ٖ)
 (.ٙٚٔ/ ٔالمذا  )  (ٗ)
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 ل ىله القرائؽ الدياقية تزامة معا لتؾجيو داللة العمؼ إلى أعمى درجاترو  (قدير)
، والسعشى :  چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ وى  اليقيؽ، ،قؾل الذيخ أتؾ زىرة:"

ا أن هللا عمى  ل ى ء قدير ألؼ  .(ٔ)"؟تعمؼ عمسا ،قيشيا مم دا

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳچ  ومسا ورد مؽ ذلػ أ،زا قؾلو تعالى

  ") ٖٖ)البقرة:  چ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

فاالستفيام ىشا حسل عمى معشرى اإلقررار، وىرؾ إقررار السبلئمرة برأمر ،عرفؾنرو، 
 ٺ ڀ ڀ ڀچ  السحي  بكل ىر ء، ولمرؽ لسرا قرالؾا :-سبحانو -وىؾ عمسو 

( ن لرررؾا مش لرررة مرررؽ ال ،عرررر   ٖٓ)البقررررة:  چ \ ٿ ٺ ٺ ٺ
ىؼ ونل رىؼ بإحاطة عمسو سبحانو؛ ألنيؼ ال ،عرؾن هللا ر لشديانو، فأراد هللا أن ،قر 

أترؾ الدرعؾد:" قرال عر  وجرل تقرنرراا  ما أمرىؼ فيؼ  ير مشمرنؽ لللػ ، ،قؾل اإلمام
 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳچ  لسررا مررر مررؽ الجررؾاب اإلجسررالى واستحزررارا لررو

 ې چ لمؽ ال لتقرنر نفدو  سا قال تعالى: چ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

ره، ترررل لتقرنرررر مرررا ،فيرررده مرررؽ تحقيررر  ئ(ونغررراٙٛ)طرررو:  چ ىى ې ې ې
لغيؾر مرررداقو وإيررراد مررا ال ،عمسررؾن، ؛دواعرر  الخبلفررة فرر  آدم )عميررو الدرربلم(

وات واألرض مبالغرررة فررر  تيررران  سرررال ىرررسؾل عمسرررو اوإررررافة الغيررر  إلرررى الدرررس
 .(ٕ)حي "الس

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ  :لٕنّ ذؼااىل

 چ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳگ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 . )ٓٔ)العشمبؾت: 

                           
 (.ٖٖ٘/ ٔزىرة التفاسير ) (ٔ)
 (.ٙٛ/ ٔإرىاد العقل الدميؼ ) (ٕ)
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 سثة َصٔل اٜٚح:
 :اذ ر السفدرون ف  سب  ن ول ىله اآل،ة وجؾىا 

: أنيا ن لة ف  نراس  رانؾا يممشرؾن بألدرشتيؼ، فرإذا أصراتيؼ بربلء مرؽ األٔل
ترؽ أتر  ربيعرة، حريؽ ا، وقيرل: ن لرة فر  عيراش افتتشرؾ  هللا أو مريبة ف  أنفدريؼ

مؽ ذلػ ف عا ىديدا، وأرسمة ىاجر إلى السديشة قبل قدوم الشب  )  ( فف عة أمو 
: ليو وقيدترو وقالرةخؾتو ليحزروه، فلىبؾا إليو وأحزروه إلى أمو، فعسدت إإليو إ

 لرة شحترى رجرع عرؽ ديشرو، ف ػ مؽ و اقػ حتى تمفر بسحسرد، وررربؾهوهللا ال أحم
 . (ٔ)ىله اآل،ة

 (ٕ)حسررل جسيررؾر السفدررررنؽ چ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چ انشاااْد:
االسررتفيام فرر  اآل،ررة عمررى معشررى التقرنررر، وىررؾ :حسررل السخاطرر  عمررى االعترررا  

 واإلقرار بأمر يشمره.

 -سربحانو وتعرالى-واالستفيام ليس عمرى حقيقترو السرتحالة أن ،درتفيؼ هللا 
و ،عمؼ أنو عشده الجؾاب لمدمال؛ فمأنو سبحانو ،حسل السخاطر  مؽ السخاط ؛ ألن

عمى أن ،درتفيؼ مرؽ نفدرو، حيرث إن هللا سربحانو وتعرالى وررع عشردىا الجرؾاب، 
،قررؾل اإلمررام أتررؾ حيرران :" وىررلا اسررتفيام معشرراه التقرنررر، أي: قررد عمررؼ مررا انظررؾت 

 .(ٖ)عميو الزسائر مؽ خير وىر"

ة عمرى معشررى اإلنمررار وأخرررى عمررى معشررى تيشسرا حسمررو اإلمررام اتررؽ عاىررؾر تررار 
التقرنررر، ،قررؾل:" واالسررتفيام إنمرراري، إنمرراراا عمررييؼ قررؾليؼ آمشررا برراهلل، وقررؾليؼ إنررا 

                           
 (.ٖٖٔ/ ٖٔ(، الجامع ألحكام القرآن )ٕٙٙ/ ٕ( يشغر:بحر العمؾم ) ٔ)
(، الجررامع ٔٓٗ/ ٖ(، زاد السدررر ) ٖٗٗ/ ٖ(، المذررا  ) ٕٚٙ/ ٕعمررؾم )يشغررر: بحررر ال (ٕ)

 (.ٖٖٓ/ ٖٔألحكام القرآن ) 
 (.ٖٗٗ/ ٛالبحر السحي  ) (ٖ)
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  معكرررؼ؛ ألنيرررؼ قرررالؾا ذلرررػ عشرررا مرررشيؼ أن يرررروج  رررلتيؼ، ونفررراقيؼ عمرررى الرسرررؾل
ونجرؾز  ذلرػ:" ،  ؼ قال بعرد(ٔ) ( ، فمان اإلنمار عمييؼ أنيؼ  اذتؾن ف  قؾليؼ" )

)  ( فر  صرؾرة التقرنرر  لمشبر  رناا، وجو هللا برو الخظرابنأن ،كؾن االستفيام تقر 
ىرائع فر  االسرتفيام  و برأحؾال السمتبدريؽ بالشفراق، وىرلاإنبائر مرؽ بسا أنعؼ عمييؼ

 .(ٕ)التقرنري، و ثيراا ما يمتبس باإلنمار وال ،فرق تيشيسا إال السقام"

ل االستفيام عمى التقرنر واإل بات مع التؾبيخ ليؼ عؽ فعميؼ ىلا واألولى حس
مع عمسيؼ بأن هللا مظمع عمرى مرا فر  أنفدريؼ، ونبعرد حسمرو عمرى اإلنمرار بقرنشرة 

) اليسرر ة( عمررى الشفرر  ) لرريس(؛ ألن حقيقررة  مقاليررة وىرر  تدررم  االسررتفيام وىرر 
يؾط :" وحقيقرررة الدررر الشفرر  التقرنرررري إنمررراري، ونفرر  الشفررر  إ برررات، ،قررؾل اإلمرررام

استفيام التقرنر أنو استفيام إنمار، واإلنمار نف ، وقد دخرل السشفر ، ونفر  الشفر  
كرران تقرنررراا ودخميررا معشررى  إ بررات... فررإذا أدخمررة عمررى ) لرريس( ألرر  االسررتفيام

-، إذا االستفيام ىشا معشاه اإلقرار بعمؼ هللا بسا ف  أنفديؼ، وعمرؼ هللا (ٖ)اإل،جاب"
حاطة بسا  ان وما ،كرؾن ومرا ىرؾ  أنرو، وجراء العمرؼ ىشرا عمرى إ -سبحانو وتعالى

صرريغة التفزرريل باعتبررار عمررؼ الرسررؾل تررللػ بإخبررار السررؾلى لررو، حتررى ،أخررل حررلره 
مشيؼ، ونحتسل أن ،كؾن مدمؾب السفاررمة عمرى معشرى ) عمريؼ( وقرد ترؼ التفرريل 

 .(ٗ)ف  ذلػ ف  صيل األسساء

(، فاالستفيام ٖ٘م: )األنعا چ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀچ  ومثمو قؾلو تعالى:
بالذراكرنؽ، ،قرؾل  -تعرالى-ىشا أ،زا جاء لحسرل السخاطر  عمرى اإلقررار بعمرؼ هللا 

اإلمررام الظبررري:" وىررلا مشررو تعررالى ذ ررره إجابررة ليررمالء السذررر يؽ الررليؽ أنمررروا أن 

                           
 (.ٕٚٔ/ ٕٓالتحرنر والتشؾنر )  (ٔ)
 (.ٕٛٔ/ ٕٓالدات  ) (ٕ)
 (.ٖٖٖ/ ٕ( البرىان )ٖ)
 مؽ البحث. ٜٔٗٔيشغر : صرر (ٗ)
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،كؾن هللا ىدى أىرل السدركشة والزرذ  لمحر ، وخرلليؼ عشرو وىرؼ أ شيراء وتقرنرر 
، ،قررؾل (ٔ)ىررؾ ليررا  ررافر" ؽ خمقرر  ىرراكراا نعسترر ، مسررؽليررؼ: أنررا أعمررؼ بسررؽ  رران مرر

ىرلا اسرتفيام معشراه  چ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀچ  اإلمام أتؾ حيران:" قؾلرو تعرالى:
التقرنررر والرررد عمررى أولالررػ القررائميؽ، أي: هللا أعمررؼ بسررؽ ،ذرركر فيزررع فيررو ىدايتررو 

، فاالسرتفيام ىشرا لتقرنرر عمسرو البرالل السحري ، وفر  (ٕ)دون مؽ ،كفرر فربل ييد،رو"
 لمبلم تعرنض بالسذر يؽ وتؾبيخ ليؼ.ا

 شاًَٛا: االسرفٓاو اإلَكاز٘:
 ( . ٚٚ)البقرة:  چپ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  لال ذؼاىل:

 سثة انُصٔل:
ذ ر اإلمام اتؽ الجؾزي سرب  نر ول ىرله اآل،رة، فقرال:" ىرله اآل،رة ن لرة فر  

، قرررالؾا :آمشرررا، وإذا خررربل نفررر مرررؽ الييرررؾد،  ررانؾا إذا لقرررؾا الشبررر  )  ( والسررممشيؽ
 .(ٖ)بعزيؼ إلى بعض، قالؾا : أتحد ؾنيؼ بسا فتن هللا عميكؼ"

أن االسرتفيام فر  ىرله  إلرى ذىر  اإلمرام أترؾ حيران چ ٻ ٱچ  انشاْد
خرج عؽ معشاه الحقيق  إلى  رض دالل  آخر وىؾ الترؾبيخ، ،قرؾل: " قؾلرو  اآل،ة

 ليرررؼ، ىرررلا تررؾبيخ مرررؽ هللا چپ پ پ ٻ پ ٻ ٻ ٻ ٱچ  تعررالى :
أي: إذا  ان عمؼ هللا محيظا بجسيع أفعاليؼ، وىؼ عالسؾن تللػ، فمي  ،درؾغ ليرؼ 

فبل ،جامع حرال نفراقيؼ  ؟،أن يشافقؾا ونتغاىروا لمسممشيؽ بسا ،عمؼ هللا مشيؼ خبلفو

                           
 (ٜٖٛ/ ٔٔجامع البيان ) (ٔ)
 (.ٕٙ٘/ ٗي  ) ( البحر السحٕ)
 (.ٓٛ/ ٔزاد السدير ) (ٖ)
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 .(ٔ)بحال عمسيؼ بأن هللا عالؼ تللػ"

 أتررؾ ، ،قررؾل الذرريخ والتررؾبيخ عمررى إنمررارىؼ فعميررؼ مررع عمسيررؼ بعمررؼ هللا تيررؼ 

اتؽ عاىؾر  ، تيشسا حسل اإلمام(ٕ)زىرة:" ىلا استفيام إنمار؛ لجيميؼ وتؾبيخ ليؼ "
االسررتفيام فرر  ىررله اآل،ررة مرررة عمررى التقرنررر، وأخرررى عمررى اإلنمررار، و الثررة عمررى 

 ٻ پ ٻ ٻ ٻ ٱچ  قؾلررو تعررالى: التحزرريض نغررراا لحررال السخاطرر ، فقررال:"

ا مجاز ف  التقرنر، االستفيام فيو عمى  ير حقيقتو، فيؾ إم چپ پ پ
أي ليدرؾا ،عمسررؾن ذلرػ، والسررراد التقرنرر ببلزمررو، وىرؾ أنررو إن  ران هللا ،عمسررو فقررد 

دعائ  ف  السقام الخظات ، أو مجاز ف  التؾبيخ، ؾ ل وم عرف  اعمسو رسؾلو، وى
والسعشررى ىؾىررؾ، أو مجرراز فرر  التحزرريض، أي: ىررل  رران وجررؾد أسرررار ديررشيؼ فرر  

والسراد : الزم ذلرػ، أي: ؟ ،عمؼ ما ،درون ومرا ،عمشرؾن القرآن مؾجبا لعمسيؼ أن هللا
 لكرران ذلررػ دلرريبل عمررى صرردق الرسررؾ ،عمسررؾن أنررو مشرر ل مررؽ عشررد هللا، أي: ىرربل

، ورجررن التحزرريض، فقال:"وىررلا الؾجررو ىررؾ الغرراىر، ونرجحررو التعبيررر (ٖ))  ("
 .(ٗ)تيعمسؾن السزارا دون عمسؾا"

شرررى اإلنمرررار ىرررؾ حسرررل االسرررتفيام عمرررى مع والرررلي أرجحرررو فررر  ىرررلا السقرررام
ن بأن هللا ،عمؼ سرىؼ ونجؾاىؼ، ومع ذلرػ  رانؾا يتغراىرون التؾبيخ ؛ ألنيؼ عالسؾ

عمررييؼ عمسيررؼ، ،قررؾل  وانمرررلمسررممشيؽ بخرربل  مررا فرر  قمررؾبيؼ، فخررؾفيؼ هللا تررللػ 
 پ ٻ پ ٻ ٻ ٻ ٱچ  اإلمام الرازي:" ال ،كراد ،قرال عمرى طرنر  ال جرر

تررللػ الذرر ء، ونكررؾن ذلررػ الذرر ء زاجرررا لررو عررؽ ذلررػ  إال وىررؾ عررالؼ چپ پ

                           
 (.ٖٗٗ/ ٔالبحر السحي  )  (ٔ)
 (ٕٓٛ/ ٔزىرة التفاسير )  (ٕ)
 (.ٜٙ٘/ ٔالتحرنر والتشؾنر )  (ٖ)
 (الدات  نفدو.ٗ)
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نمرر هللا تعرالى عمرييؼ ذلرػ ووبخيرؼ ؼ لؼ ،فعمؾا بسا اقتزاه عمسيؼ ا، لمشي(ٔ)الفعل"
 وزجرىؼ.

وندل عمى ذلػ أ،زا إيثار الدياق القرآن  عؽ السدرتفيؼ عشرو وىرؾ عمسيرؼ  
 وفحش ما فر  بريغة السزارا السبدوء تياء الغائ ، الت  تدل عمى بعد مش لتيؼ،

ررا وزجررراا ليررؼ،  سررا ترردل عمررى اسررتسرار ىررلا التررؾبيخ،  قمررؾبيؼ وإنمررار قررؾليؼ تؾبيخا
والسقرررؾد مشررو التيديررد بررالج اء الررلي يشتغرررىؼ، باسررتسرار فعميررؼ، وفيررو حررث ليررؼ 
عمى أن يتر ؾا ىلا الشفاق ونتؾبؾا إلرى هللا حترى يشجرؾا مرؽ عقابرو، فدربحانو ،عمرؼ 

 ما ،فعمؾن.

اه اليقررريؽ ، أي: أوال يؾقشرررؾن أن هللا ،عمرررؼ مرررا ،دررررون ومرررا والعمرررؼ ىشرررا معشررر
وأكررد الدررياق القرآنرر  العمررؼ بقرررائؽ سررياقية، ىرر  )إّن( الثقيمررة السم رردة، ، ،عمشررؾن"

ا الزرس عرؽآ ر الدياق االسرؼ الغراىر ،  سا الجبللة  واسؼ را ليرؼ وتأكيردا ير؛ تؾبيخا
السقتزرية لمتجردد برريغة السزرارا  -سربحانو وتعرالى-، وعبر عرؽ عمسرو لعمسيؼ

واالستسرار والسراد بو متعمقو؛ ألن عمؼ هللا ،دتحيل عميو الحدوث، فعمسرو سربحانو 
 إحاطة .

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈچ  ومررؽ ذلررػ قؾلررو تعررالى:

بعمررؼ هللا لتقرنررر السخاطرر  (، فاالسررتفيام ىشررا لرريس ٛٚ)التؾبررة:  چ ې ې
الدعؾد:" ،قؾل اإلمام أتؾ شمر عمييؼ أن ،عسمؾا بخبل  ما عمسؾا تؾبيخا ليؼ، تل، ي

 ٴۇ ۈ ۈچ  ن، واليس ة لئلنمار والترؾبيِخ والتيديرد أيألؼ ،عمؼ ىمالء السشافقؾ

وا برو فر  أنفدريؼ ومرا تشراَجؾا برو فيسرا چ ۅ ۅ ۋ ۋ ، أي: ما أسرُّ
 -(ٕ)تيررشيؼ مررؽ السظرراعؽ وتدررسيِة الررردقِة ج نررةا و يررِر ذلررػ مسررا ال خيررر فيررو "

                           
 (.ٖٙ٘/ ٖ( مفاتين الغي  ) ٔ)
 (.ٙٛ/ ٗإرىاد العقل الدميؼ ) (ٕ)
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برأن هللا ،عمرؼ حراليؼ مرؽ الشفراق  قيؼ مع عمسيؼشمر عمييؼ نفاي -فدبحانو وتعالى
كسا ،عمؼ الغراىر، وأنرو سيحاسربيؼ عميرو  سرا ،حاسربيؼ عمرى الغراىر، والعمرؼ ىشرا 

، لرررلا آ رررر الدرررياق ؟معشررراه اليقررريؽ، أي : ألرررؼ تؾقشرررؾا أن هللا ،عمرررؼ سرررر ؼ وجيرررر ؼ
( الثقيمررة السم رردة الدالرر ل عمررى عمررى الثبررات مسررا يررد ةالقرآنرر  بعررد االسررتفيام ) أنه

الدال عمى االختراص، مسرا يردل عمرى أن  الجبللة باسؼ بات عمسيؼ ، والتررنن 
العمؼ السدتفيؼ عشو ىشا ،قيش ، ،قؾل الذيخ أترؾ زىررة:" االسرتفيام إنمراري بسعشرى 

نافية ونف  الشف  إ بات، والسعشى : ،عمسؾن عمسا ال مرنة فيو  الشف  والتؾبيخ، ولؼ
 (ٔ)رىؼ ونجؾاىؼ"أن هللا تبارك وتعالى ،عمؼ س

  چڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ  لٕنااااااّ ذؼاااااااىل:
 ( .ٜٛ) يؾس : 

خؾتو تزرعؾا إليو ووصرفؾا الدبلم(ىلا القؾل، عشدما رأى إقال يؾس )عميو  
الحميرة، لرلا أدر ترو الرقرة فرانقض باكيرا  رؼ براح  ةما ىؼ عميو مؽ ىدة ال مان وقم

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ  ليرررررررررؼ بالرررررررررلي  ررررررررران ،كرررررررررتؼ، فقرررررررررال

 .(ٕ)چڎ

إن استفيام يؾس  ف  ىله اآل،ة ليس عمى حقيقتو؛  چڇ  ڇچ  انشاْد :
ألن مؽ ىرأن السدرتفيؼ أن ،جيرل السدرتفيؼ عشرو، ونؾسر  عمرى ،قريؽ عمرؼ مسرا 
فعمررؾه بررو، ولمررؽ ىررلا االسررتفيام لررو داللررة أخرررى مدررتؾحاة مررؽ تدمدررل أحررداث 

شيعيؼ، القرة، فيؾ استفيام ترؾبيخ ، يرل رىؼ فيرو يؾسر  بقربن فعميرؼ وسرؾء صر
، (ٖ)اسررتفيام بسعشررى التررل ير والتررؾبيخ" چڇ  ڇچ  ،قررؾل اإلمررام اتررؽ عاىررؾر: "

                           
 (.ٖٖٛٚ/ ٚزىرة التفاسير )  (ٔ)
 (.ٗٓ٘/ ٛ(، مفاتين الغي  ) ٕٕ٘/ ٘) يشغر: أنؾار التش نل  (ٕ)
 (.ٕ٘٘/ ٜالتحرنر والتشؾنر )  (ٖ)
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فممسيؼ مدتفيساا عمى وجو القبن؛ لعغؼ ما أقدمؾا عميرو مرؽ قظيعرة الررحؼ، ،قرؾل 
اسررتفيام ،فيررد تعغرريؼ الؾاقعررة، ومعشرراه: مررا أعغررؼ مررا  چڇ  ڇچ  اإلمررام الرررازي:"

، فداللرة العمرؼ فر  ىرلا الدرياق (ٔ)ميرو"ارتمبتؼ ف  يؾسر ، ومرا أقربن مرا أقردمتؼ ع
القرآنررر  خرجرررة عرررؽ داللتيرررا األصرررمية إلرررى داللرررة أخررررى مدرررتؾحاة مرررؽ الدرررياق 

 لتقرنع والتؾبيخ.االستفيام، وى  ا حداث القرة تؾاسظةالسقام  والسقال  أل

 تيشسا ذى  اإلمام اتؽ الجؾزي إلى أن االستفيام ىشرا لمتؾ يرد بسعشرى ) قرد( ،

وعميررو فاالسررتفيام تقرنررري؛ ونكررؾن السقرررؾد مشررو حسميررؼ عمررى  چڇ  َقددْ  چ أي
االعترررا  واإلقرررار بسررا صررشعؾه مررع يؾسرر ، وىررلا اإلقرررار ،جعررل العمررؼ فرر  أعمررى 

 درجاتو وىؾ اليقيؽ؛ ألنو ليس ىشاك دليل أقؾى مؽ اإلقرار.

مسا سب  يتزن أن االستفيام أسيؼ ف  تحديد داللة العمرؼ مرؽ خربلل معشراه 
 . اجعمو ،قيشي   جعمو تل يرا وتقرنعا مرة، وأخرى ث السجازي، حي

 ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  : لااااال ذؼاااااىل

 (. ٘ٙ)مرنؼ:  چڀ

نبيرررو بررررؾرة االسرررتفيام، وىرررؾ أعمرررؼ بسرررا  -سررربحانو وتعرررالى-،خاطررر  هللا 
ىررل تعمررؼ ،ررا دمحم لربررػ الررلي أمرنرراك بعبادتررو  :-جررل  شرراؤه -،دررتفيؼ عشررو، ونقررؾل

 يري ،درتح  أن ،قرال لرو  اأو ىل تعمؼ أحدا  ؟أو مثيبل اوالربر عمى طاعتو ىبييا 
 .(ٕ)؟هللا أو الرحسؽ أو الخال  أو عالؼ بسا  ان وبسا ،كؾن  يري 

بالتأمل ف  ىله اآل،ة نجد أن االستفيام خرج عؽ  چڀ ڀ ڀ چ: انشاْد
ل الدررياق القرآنرر  ليررله اآل،ررة، داللتررو األصررمية إلررى داللررة أخرررى مجازنررة مررؽ خرربل 

                           
 (.ٗٓ٘/ ٛٔمفاتين الغي  ) (ٔ)
 (.ٕٖٛ/ ٕ(، بحر العمؾم ) ٕٕٙ/ ٛٔيشغر: جامع البيان )  (ٕ)
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وعمسررو محرري   -سرربحانو وتعررالى-؛ ألن السدررتفيؼ ىشررا ىررؾ الخررال  اإلنمررار وىرر 
ومؽ ىأن السدتفيؼ أن ،جيل السدرتفيؼ عشرو وىرؾ فر  حقرو محرال، ،قرؾل اإلمرام 

واالسرتفيام إنمراري، أي ال مدرام  هلل تعرالى، أي :  چڀ ڀ ڀ چ اتؽ عاىؾر:
، لسدس ، وانتفاء العمؼ ،قتزى انتفاء ا(ٔ)ليس مؽ ،داميو، أي: ،زاىيو مؾجؾدا"

و شر  بانتفراء العمرؼ  عاىرؾر:" وعميو فالسعشى )ال تعمؼ لو سسيا(، ،قؾل اإلمرام اترؽ
عررؽ انتفراء وجررؾد سررس  لرو؛ ألن العمررؼ ،دررتم م وجرؾد السعمررؾم، وإذا انتفررى  بدرسيو

، وإتيررران الشفررر  بررررؾرة االسرررتفيام (ٕ)مسا مرررو انتفرررى مرررؽ ،درررتح  العبرررادة  يرررره"
  ف  سياق اآل،رة المرنسرة  شر  برو عرؽ وحدانيرة ، والعمؼ السشف(ٖ)كالدعؾى تدليميا

 وأنو ليس لو ند أو ىرنػ ف  مممو. -تعالى -هللا

ا: اإل
ً
 َشاء غري انطهثٙ:شاَٛ

كان ألسمؾب الذرط أ ر  بير ف  تحديرد داللرة العمرؼ فر  القررآن  الذرط: -ٔ
 المرنؼ مؽ خبلل أدواتو السختمفة ، ومسا ورد مؽ ذلػ 

  ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱچ  لٕنّ ذؼاىل:

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

  (٣٧٢البقرة:  )چ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓۓ ے

 سثة َصٔل اٜٚح:
ذ ر اإلمرام الررازي سرب  نر ول ىرله اآل،رة فقرال:" ن لرة ىرله اآل،رة فر  فقرراء 
السيراجرنؽ، و رانؾا نحررؾ أربعسائرة وىرؼ أصررحاب الُررفة، ولرؼ ،كررؽ ليرؼ مدرركؽ وال 

                           
 (.ٖٗٔ/ ٙٔالتحرنر والتشؾنر )  (ٔ)
 (الدات  نفدو.ٕ)
 (.ٕٖٕ/ ٕٔيشغر: نغؼ الدرر ) (ٖ)
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، ونتعمسؾن القرآن ونرؾمؾن ونخرجرؾن عذائر بالسديشة و انؾا مبلزميؽ السدجد 
 .(ٔ)ف   ل   وة"

 چ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ چ انشاْد :

وىرؾ  ا اآل،ة ف  جسمة جؾاب الذرط، وتزسؽ ىلا العمؼ وقع عمؼ هللا ف  ىله
 اإلمام الثعمب :" السجازاة باعتبارىا أ ره، فاإلنفاق سب  ف  حرؾل السجازاة، ،قؾل

هللا ،جررازي عميررو؛ ألنررو إذا  " ، أي: فررإن چ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ چ
 .(ٕ)جازى عميو" الااؼ ىيمِ عَ 

وىرؾ التر ير  فر  اإلنفراق؛ لترتر  السجرازاة عميرو،  ا وتزرسشة جسمرة الذررط 
جازاه هللا بعسمو أكثر مرؽ اإلنفراق، هللا وألن العبد إذا عمؼ أنو  مسا أنف  ف  سبيل 

 ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ چ فالجسمة حث وتر ي  ف  اإلنفاق، ،قؾل اإلمام أتؾ الدعؾد:"

، أي: فيجازنكؼ تللػ أحدؽ الج اء، فيؾ تر ي  ف  الترردق  چ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶
لتجردد صريغة السزرارا الدالرة عمرى ا  ؛ ولرلا آ رر الدرياق القرآنر(ٖ)ال سيسا ىمالء"

دون  يرىررا  تترراء الخاطرر واالسررتسرار فرر  فعررل اإلنفرراق، وتخمررص الفعررل لمسزررارا 
الجبللرة اسرؼ  واسرؼهللا السريسا، ؛ لقرب مش لرة السشفقريؽ مرؽ مؽ حرو  السزارعة

لذدة الحزرؾر والقررب مرؽ ىرمالء السشفقريؽ، أي: ومرا  ؛عاىر، ولؼ ،أت بو رسيرا
أو  بيررا فإنرو عمسرو  اتشفقؾا مؽ ى ء ،عمسو هللا، أي ،حريو لمؼ سؾاء  ان صغيرا 

،قؾل اإلمام اتؽ عاىؾر:" فمسا  ان اإلنفاق  محي  بو ونجازي عميو أفزل الج اء،
و مؽ هللا، و ان عمؼ هللا تللػ معروفا لمسدمسيؽ، تعيؽ أن ،كرؾن اإلخبرار مر با في

بأنو عميؼ بامتثال السشف ، أي: فيؾ ال ،زيع أجره، إذ ال ،سشعو مؽ ذلػ مانع بعد 

                           
 .(ٚٙ/ ٚ( مفاتين الغي  ) ٔ)
 (.ٔٔٔ/ ٖالمذ  والبيان )  (ٕ)
 (.ٕ٘ٙ/ ٔإرىاد العقل الدميؼ )  (ٖ)
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 (.ٔ)كؾنو عميسا بو؛ ألنو قدير عميو"

والؾصر  عمريؼ، مرع أن عمسرو حانو تر ) إّن ( الثقيمة السم ردة، وأكد عمسو سب
ىرؾ اإلنفراق؛ ألنرو ،كرؾن  ،حتاج إلى تأكيد، ولمؽ ذلػ باعتبار متعمقرة و سبحانو ال

للا أخبر عؽ السجازاة تؾص  ) عميؼ( أي أن عمسو محي  بالدر مثرل سرا وجيرا؛ 
  العبلنية، وف  ذلػ تر ي  وحض عمى اإلنفاق.

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱچ  لٕنّ ذؼاىل :

 ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ

 (.ٜٚٔ)البقرة:  چ ڦ ڦ

عميررو  الترر  ،خظرررلمحرراج األمررؾر  -سرربحانو وتعررالى-ىررله اآل،ررة يبرريؽ هللا 
  ير برو فر  فعرل الخيرر فيقرؾل فعميا، وىر  الرفرث والفدرؾق والجردال،  رؼ بعرد ذلرػ

افعمرررؾا أييرررا السممشرررؾن مرررا  :-سررربحانو-فيقرررؾل  ٹ چ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿچ
الرفث والفدؾق والجدال، فرإن أمرتمؼ بو ف  حجكؼ، وتجشبؾا ما أمرتمؼ تتجشبو مؽ 

 كل خير تفعمؾنو فإن  أحريو لمؼ وأجازنكؼ عميو.

ىررلا ىرررط وجؾابررو، و شرر  عررؽ ،  ٹ چ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ چ : )انشاااْد(
كثيرررا، ،قررؾل  الجرر اء فرر  جسمررة جررؾاب الذرررط بررالعمؼ؛ ألن العمررؼ ،كشررى بررو عررؽ أ ررره

 ىرررط وجؾابررو، والسعشررى أن هللا چ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ چ اإلمررام القرطبرر :"
 . (ٕ)،جازنكؼ عمى أعسالمؼ؛ ألن السجازاة إنسا تقع مؽ العالؼ بالذ ء"

 وجسمرررة الذررررط تتزرررسؽ الحرررث والحرررض عمرررى الخيرررر وإن سررربقيا مشييرررات، 
فالسؾلى سبحانو تللػ يدعؾ إلى اإلتيران بأررداد ىرله السشييرات؛ ألن الحرج خيرر، 

                           
 (.ٚٚ/ ٖالتحرنر والتشؾنر )  (ٔ)
 (ٓٔٗ/ ٕالجامع ألحكام القرآن )  (ٕ)
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 ٿ ٿ ٿ چ ي:"والتد أن ،كؾن  ل ما ،فعمو الحاج خير، ،قؾل اإلمرام ال مخذرر 

حررث عمررى الخيررر عقيرر  الشيرر  عررؽ الذررر، وأن ،دررتعسمؾا مكرران  چ ٹ ٹ ٿ
القبرين مررؽ المربلم الحدررؽ، ومكرران الفدرؾق البررر والتقررؾى، ومكران الجرردال الؾفرراق 

الجسيمة، أو جعل فعل الخير عبارة عؽ رب  أنفديؼ حتى ال يؾجد مشيؼ  واألخبلق
 . (ٔ)ما نيؾا عشو"

ام الررازي إلرى لظيفرة جسيمرة فر  ىرله اآل،رة، وىر  وقد أىرار اإلمر )) نطٛفح((
و ران األولرى فر  الغراىر أن  چ ٿ ٿ چ الفعرل برالخير  تخريص الدرياق القرآنر

وقررد  رران  چ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ چ قؾلررو تعررالى: ،قررؾل" مررؽ ىرر ء"، فقررال:"
الخيرر األولى أن ،قال:" وما تفعمؾا مؽ ى ء ،عمسو هللا" حترى يتشراول  رل مرا تقردم 

خررص الخيررر بررأن هللا ،عمسررو لفؾائررد ولظررائ ،  -سرربحانو وتعررالى-نررو والذررر، إال أ
إذا عمسرة مشرػ الخيرر ذ رترو وىريرتو، وإذا :،قرؾل لعبرده  -سبحانو وتعالى-كأنو 

عمسة مشػ الذر سترتو وأخفيتو؛ لرتعمؼ أنرو إذا  انرة رحسترى برػ فر  الردنيا ىكرلا 
السزرارا داللرة  ، وعبر عؽ فعل الذرط وفعرل جرؾاب الذررط تمفرظ(ٕ)فمي  العقبى"

،درررتحيل عميرررو الحررردوث،  وعمرررى اسرررتسرارنة السجرررازاة ال اسرررتسرارنة عمسرررو؛ ألنررر
باستسرارنة فعل الخير، وفيو ما فيو مؽ التر ي  ف  اإلتيران بكرل مرا أمرر هللا برو؛ 

 واالنتياء عسا نيى عشو.

 ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہچ  لال ذؼاىل:

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ....

 . )ٖٙ – ٕٙ)آل عسران: چ ٹ ٹ ٹ

                           
 (.ٕٗٗ/ ٔالمذا  )  (ٔ)
 (.ٕٖٓ/ ٘مفاتين الغي  )  (ٕ)
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 سثة انُصٔل:
عيدررى ) عميرررو  عروه فرر  أمررراونرر) ( عمررى الشبرر   وفررد نجررران حرريؽ قرردم

فقالؾا: ،را رسرؾل هللا مالرػ تذرتؼ صراحبشا؟ قرال: ومرا أقرؾل؟ قرالؾا: تقرؾل  ،(الدبلم
فغزبؾا  اىا إلى العلراء البتؾل.إّنو عبد؟ قال: أجل ىؾ عبد هللا ورسؾلو و مستو ألق

-وقالؾا: ىل رأية إندانا ق  مؽ  ير أب؟ فإن  شة صادقا فأرنا مثمو؟ فأن ل هللا 
 .(ٔ)ِإنه َمَثَل ِعيدى ِعْشَد َّللاهِ ف   ؾنو خمقا مؽ  ير أب -ع  وجلّ 

،قررؾل السررؾلى جررل  شرراؤه: إن ىررلا الررلي أنبأتررػ بررو، ،ررا دمحم، مررؽ أمررر عيدررى 
أنبائررو، وأنررو عبرردي ورسررؾل ، ليررؾ القرررص والشبررأ الحرر ،  فقررررتو عميررػ مررؽ

فاعمؼ ذلػ، فإن أعرض ىرمالء الرليؽ حراجؾك فر  أمرر عيدرى فردعيؼ وىرأنو، وال 
تمثر المبلم معيؼ، فإن  مظمع عمى ما فر  قمرؾبيؼ الزرغائؽ والحقرد عمرى اإلسربلم 

 .(ٕ)والسدمسيؽ وسأجازنيؼ عمى ذلػ

ؼ هللا سبحانو وتعالى ، حيث وقع عم چ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ چ انشاْد
فرر  جسمررة جررؾاب الذرررط، و شرر  بررو عررؽ آ رراره وىرر  السجررازاة بالعقرراب عمررى سررؾء 
 رسائرىؼ وفداد قمؾبيؼ، ،قرؾل اإلمرام أترؾ حيران:" ... وجرؾاب الذررط فر  الغراىر

والسعشررى مررا يترترر  عمررى عمسررو  چ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ چ الجسمررة مررؽ قؾلررو
بررالعمؼ الررلي يشذررأ عشررو عقرراتيؼ، بالسفدررديؽ مررؽ معاقبتررو ليررؼ، فعبررر عررؽ العقرراب 
 .(ٖ)ونبو عمى العمة الت  تؾج  العقاب، وى  اإلفداد"

ا عغيساا ليمالء السعرريؽ عسرا جراء برو القررآن   وتتزسؽ جسمة الذرط تيديدا
 مؽ أمر نبر  هللا عيدرى) عميرو وعمرى نبيشرا أفزرل الرربلة والدربلم( ،قرؾل الذريخ

                           
 (.ٖٛ/ ٖ(، المذ  البيان ) ٜٕٔ/ ٔيشغر: بحر العمؾم )  (ٔ)
 (.ٕٔ٘/ ٛ(، مفاتين الغي  )ٙٚٗ/ ٙن )يشغر: جامع البيا (ٕ)
 (.ٕٜٔ/ ٖالبحر السحي  )  (ٖ)
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ا؛ إذ إن هللا تعرالى أتؾ زىرة:"وىله الجسمة الدامية تتزسؽ فر   ا ىرديدا ذاتيرا تيديردا
ا، ترل إنرو ،أخرله  إذا عمؼ بالسفدد ال ،دكة عشو وال يتر رو ،عيرث فر  األرض فدرادا
أخل ع ن  مقتردر، ونرؾم القيامرة ،أخرله بالشؾاصر  واألقردام، و رللػ الذرأن فر   رل 

 ؛ وللا استخدم الدياق القرآنر  مرؽ أدوات(ٔ)مؽ ،عررؾن عؽ الح  إذا دعؾا إليو"
) إْن( االحتساليررة السذرركؾك فرر  فعميررا وىررؾ )التررؾل (، أي أن تررؾلييؼ عررؽ  الذرررط

 ةليدر (عميو الدربلم)قؾليؼ ىلا بعيد، مسا يدل عمى أن محاجتيؼ ف  أمر عيدى 
السكشرى برو عرؽ العقراب  -سربحانو وتعرالى-إال عمى سبيل العشاد؛ ولرلا أكرد عمسرو 

لحرررر تمفررظ الجبللررة والؾصرر  )إّن( الثقيمررة الرردال عمررى حرررؾل السحاسرربة، واتررر
)السفدديؽ( ليدل عمى العسؾم الذامل ليمالء الليؽ تؾلؾا ولغيررىؼ  )عميؼ(، والجسع

مظمررع عمررى مررا فرر   -سرربحانو وتعررالى-مررؽ السفدررديؽ؛ ليرردل تررللػ عمررى أن هللا 
رسائرىؼ وأسرارىؼ مثل عبلنيتيؼ، وفيو وعيد لسرؽ يربظؽ الفدراد ونغيرر اإل،سران، 

،عمؼ خائشة األعيؽ وما تخفى الردور،  لمعبد ف   ل أحؾالو، فعمسو سبحانو محي 
ا لسؽ يتفؾه مثل ىلا القرؾل بعرد مرا أنر ل فوعميو  ا ىديدا جسمة الذرط تتزسؽ وعيدا

 ڄ ڄ ڄچ  فيو سبحانو قرآنا سؾاء  ان التفؾه ف  الدر أو العبلنية، قال تعالى:

 . (ٔ)السستحشة: چ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 ؾة المرنسررة  شرر  بررو الدررياق القرآنرر  عررؽ أ ررره وىررفررالعمؼ اإلليرر  فرر  اآل،رر
 السجازاة، وى  ىشا وعيد.

                           
 (.ٕ٘٘ٔ/ ٖزىرة التفاسير )  (ٔ)
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 ںڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک کچ  لال ذؼاىل :

 چ ے ے ھ ھ ھ ھہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ( .ٜ – ٚلجا ية:)ا

 سثة انُصٔل:
أنيررا ن لررة فرر  الشزررر تررؽ : األٔىل يترران،اذ ررر فرر  سررب  نرر ول ىررله اآل،ررة رو 

ٔانسٔاٚااح  ، مرردة، حيررث  رران ،قررؾل فرر  القرررآن إنررو أسرراطير األولرريؽ الحررارث تررؽ
 ڦ ڦ ڤ ڤچ  ن لة ف  أت  جيل حريؽ نر ل قؾلرو تعرالى : أنيااٜخسٖ

فردعا تتسرر وزبرد، وقرال : ت قسرؾا مرؽ ىرلا،  ) ٗٗ - ٖٗ)الدخان:  چ ڦ ڦ
ا ا ما ،عد ؼ محسدا  يتيؽ ومؽا، ونص اإلمام اتؽ عظية أنيا ن لة ف  الرو (ٔ)إال ىيدا

 .(ٕ)دخل تحة أوصافيسا السل ؾرة إلى يؾم القيامة

ذ ر اإلمام اترؽ عاىرؾر أن السرراد  چ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ چ :انشاْد
 ڻ چ قؾلرو تعرالى السراد مرؽ العمرؼ فر  مؽ العمؼ ف  ىله اآل،ة ىؾ الدسع، فقال:"

الدررسع، أي : إذا ألقررى سررسعو إلررى ىرر ء مررؽ القرررآن  چ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ
 .(ٖ)تمقى ىيالا مؽ القرآن إال ليجعمو ذرنعة لمي ء بو"اتخلىا ى ؤا، أي: ال ي

والدررسع طرنرر  مررؽ طرررق العمررؼ، وال ،قررؾم تؾعيفتررو إال مررؽ خرربلل العقررل،  
فالدررسع ،قرردم السعظيررات إلررى العقررل، ونقررؾم العقررل بالتعقررل الررلي يررمدي ترردوره إلررى 

تر العمؼ، فالتعبير بالعمؼ عؽ الدسع ىشرا دليرل عمرى أنيرؼ عظمرؾا عقرؾليؼ عرؽ الترد
مشؾا، وذلػ مسا جعل ؾا عشادا و برناء ، ولؾ تعقمؾا آلوالتفمر ف  آ،ات هللا، فأعرر

                           
 (.ٖٙٔ/ ٘(، تفدير الدسعان )ٖٙ/ ٕٕيشغر: جامع البيان )  (ٔ)
 (.ٔٛ/ ٘يشغر: السحرر الؾجي  )  (ٕ)
 (. ٕٖٖ/  ٕ٘(التحرنر والتشؾنر )ٖ)
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بعض السفدرنؽ ،عبرون عؽ العمؼ ىشا تارة باإلخبار وأخري برالتبميل، ،قرؾل اإلمرام 
اترؽ عظيررة:" وإذا عمررؼ " السعشررى: إذا أخبررر بذر ء مررؽ آ،اتشررا فعمررؼ نفررس الخبررر ال 

عمؼ السعران  التر  تزرسشيا إخبرار الذررا وعرر   السعشى اللي تزسشو الخبر، ولؾ
عشرو اإلمرام أترؾ الدرعؾد برالببلغ، فقرال:" وإذا تمغرو  ، وعبرر(ٔ)مممشرا" حقائقيا لمران

ى ء مؽ آ،اتشا، وعمؼ أنو مؽ آ،اتشا ال أنو عمسو ىؾ عميو، فإنو بسعر ل مرؽ ذلرػ 
 .(ٕ)العمؼ"

العمررؼ ال  وىررله اآل،ررة مررؽ أقررؾى األدلررة عمررى أن الحررؾاس  ظرنرر  مررؽ طرررق  
 بالعقل ،كؾن التسيي  واإلدراك. و،سكؽ أن تمدى دورىا ف  السعرفة تدون العقل،ألن

واستخدام الدياق القرآن  ألداة الذرط )إذا ( ىشا  ان لو أ ر قرؾي فر  تحديرد 
مسا يدل عمى سرعة إعراريؼ  (ٖ)تؾقؾعو ؾاظلة العمؼ؛ حيث إن الذرط فييا مقدال 

ؼ ،رسؾن آذانيؼ عؽ الدسع؛ وللا قال تعرالى فر  بسجرد سساا اآل،ات، حتى  أني
 ڻ ں ںڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ چ سياق اآل،ة المرنسة قبميرا

 .چ ڻ

                           
 (.ٔٛ/ ٘السحرر الؾجي  )  (ٔ)
 (.ٜٙ/ ٛلعقل الدميؼ ) أرىاد ا (ٕ)
 (.ٚٔٔ/ ٕاإل،زاح ف  عمؾم الببل ة )  (ٖ)
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 ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺڀ ڀ ڀچ  :لٕنااّ ذؼاااىل

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ

 (.ٚٙٔ) آل عسران: چ ڇ ڇ ڇ چ چچ

 سثة انُصٔل:
ل السشراف  وأصرحابو حريؽ تخمفرؾا ن لة ىرله اآل،رة فر  عبرد هللا ترؽ أتر  سرمؾ

عؽ رسؾلو هللا وأصحابو ف  قتال السذر يؽ ف    وة أحد، وقالؾا ألصحاب رسؾل 
التبعانرراكؼ ولرردفعشا عررشمؼ، ولمررؽ ال نرررى أن ،كررؾن تيررشمؼ لررؾ نعمررؼ قترراال )  (  هللا

 .(ٔ)وبيؽ القؾم قتال، فش لة ىله اآل،ة

اسرررتخدم الدرررياق القرآنررر  حيرررث  چ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ٹ چ :انشااااْد
االمتشررراا ) لرررؾ (؛  لمتعبيرررر عرررؽ تخررراذليؼ عرررؽ رسرررؾل هللا )   ( وأصرررحابو حرررر 

المتشاعيؼ عؽ القتال بحجة أنو لريس ىشراك قترال حترى ،خرجرؾا معيرؼ؛ حيرث إنيرا 
تقتزرر  امتشرراا الذرررط المتشرراا الجررؾاب، وعميررو ،كررؾن السعشررى: أنيررؼ مررا اتبعررؾىؼ 

 دوا قتاال.ألنيؼ ما وج

واختم  السفدرون ف  داللة العمؼ ف  سياق ىله اآل،رة المرنسرة، تبعرا لمسرراد 
مؽ مقرؾدىؼ مؽ نفرى القترال، فرل روا أنرو إذا  ران السرراد مرؽ قرؾليؼ نفر  القترال 
ألبتة، وأنو ال ،كؾن تيشيؼ قتال أصبل، فيكؾن العمرؼ بسعشرى التحقير  السدرسى عشرد 

 ڤ ڤ ڤ چ م اترررؽ عاىرررؾر:" قؾلرررو تعرررالى:السشاطقرررة بالترررردي ، ،قرررؾل اإلمرررا

أي: لؼ نعمؼ أنو قتال، قيل: أرادوا أن ىرلا لريس بقترال ترل إلقراء باليرد  چ ڦڤ
إال لررؾ  رران  إلررى التيممررة، وقيررل : أراد أن قرنذررا ال يشررؾون القتررال، وىررلا ال ،رررن

قبررل انخرر اليؼ، وعمرررى ىررلا فررالعمؼ بسعشرررى التحقيرر  السدرررسى  قررؾليؼ ىررلا حاصررربل

                           
 (.ٖٛٚ/ ٚيشغر: جامع البيان ) (ٔ)
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 .(ٔ)شد السشاطقة"بالتردي  ع

وإذا  رران السررراد تشفرر  عمسيررؼ ىررؾ أن مررا ىررؼ فيررو لرريس بقتررال، ولمررؽ إلقرراء 
أي: لرؾ  چڤ ڤ ڤ چ ف  التيممة،،قؾل اإلمام أتؾ الدرعؾد:" قؾلرو تعرال  لمشفس

نحس قتاال ونقدر عميو التبعشاكؼ، ولمؽ مرا أنرتؼ برردده لريس بقترال أصربل، وإنسرا 
اإلمرام اترؽ  وعميرو فرالعمؼ بسعشرى السعرفرة، ،قرؾل، (ٕ)ىؾ إلقاء الشفس إلى التيممرة"

عاىؾر:" وقيرل: أرادوا لرؾ نحرس قتراال ال تبعشراكؼ، فرالعمؼ بسعشرى السعرفرة، وقرؾليؼ 
 .(ٖ)حيشالل تيكؼ وتعلر"

 چ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳﮲ ۓ ۓ ے ے ھچ  لٕنّ ذؼاىل:

  (.ٖٕ)األنفال: 

 سثة انُصٔل:
( أن ُ،حيرر  ليررؼ ذ ررر فرر  سررب  نرر ول اآل،ررة أن المفررار سررألؾا الرسررؾل )  

-تشرر   رربلب و يررره مررؽ أمررؾاتيؼ؛ ليخبرررىؼ برررحة نبؾتررو )   (، فررأخبره  قررر 
- وسرربحان-أن عرردم سررساعيؼ وىررداىؼ إنسررا بسررا عمسررو مررشيؼ -سرربحانو وتعررالى 

وسب  ف  قزرائو عمرييؼ، فإنرو لرؾ عمرؼ فرييؼ خيررا ألسرسعيؼ اآل،رات سرساا تفيرؼ 
لتؾلرررؾا وىرررؾ معرررررؾن؛  لرررؾ أسرررسعيؼ-سررربحانو وتعرررالى-ى؛ لمشرررو وتعمررريؼ وىرررد
 (.ٗلسعاندتيؼ)

آ ر الدرياق القرآنر  إسرتخدام أداة  چ ﮳﮲ ۓ ۓ ے ے ھچ  انشاْد:
الذرط االمتشاعية ) لؾ( دون  يرىا؛ ألنيا تفيرد انتفراء الجرؾاب، ،قرؾل اإلمرام اترؽ 

                           
 (.ٖٙٔ/ ٗالتحرنر والتشؾنر )  (ٔ)
 (.ٓٔٔ/ ٕإرىاد العقل الدميؼ ) (ٕ)
 (.ٖٙٔ/ ٗالتحرنر والتشؾنر )  (ٖ)
 (.ٓٚٗ/ ٘ٔ(، مفاتين الغي  ) ٖٔ٘/ ٕيشغر: السحرر الؾجي  ) (ٗ)
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تفررراء حرررر  ىررررط ،قتزررر  انتفرراء مزرررسؾن جسمرررة الذررررط، وان عاىررؾر:" ) ولرررؾ(
، وعميو فسعشاىا الشف ؛ لمؽ (ٔ)مزسؾن جسمة الج اء؛ألجل انتفاء مزسؾن الذرط"

العمؼ ىشا مزا  إلى هللا سبحانو وتعالى، ونفيرو محرال فر  حر  هللا تعرالى، فعمرى 
 م  الشف ؟تدأي ى ء 

وقد أجاب اإلمام أتؾ حيان عؽ ذلػ فقال:" والسراد تشف  العمؼ انتفاء متعمقرو؛ 
فائرو، والسعشرى: لرؼ ،كرؽ فرييؼ خيررا؛ ألن مرا لرؼ يتعمر  برو عمرؼ هللا ألنو مشتر  بانت

ا أتدا" ا ال ،كؾن مؾجؾدا  .(ٕ)تعالى مؾجؾدا

-ف  ىله اآل،ة ىرؾ عمرؼ بالسقردرات؛ حيرث إنرو  -سبحانو وتعالى-وعمؼ هللا 
ا  يرر  ، -سرربحانو وتعررالى كررؾن حالررو، ،قررؾل أخبررر عررؽ السعرردوم لررؾ  رران مؾجررؾدا
مات هللا تعالى عمى أربعة أقدام:أحدىا: جسمة السؾجرؾدات، ن معمؾ اإلمام الرازي:" إ

والثان : جسمة السعدومات، والثالث: أن  ل واحرد مرؽ السؾجرؾدات لرؾ  ران معردوما 
كي  ،كؾن حالو، الرابع: أن  ل واحد مؽ السعدومات لؾ  ان مؾجرؾدا  ير  ،كرؾن 

لسقدرات الرلي  يرر حالو، والقدسان األوالن عمؼ بالؾاقع، والقدسان الثانيان عمؼ با
 مرؽ القدرؼ الثران ، وىرؾ العمرؼ چ ﮳﮲ ۓ ۓ ے ے ھچ  واقع، فقؾلرو تعرالى

، وعميرو فرالسعشى : أن  رل مرا  ران (ٖ)بالسقدرات، وليس مؽ أقدام العمؼ بالؾاقعات"
هللا تؾجررؾده مررؽ لررؾازم عدمررو؛ لررلا عمررؼ حاصرربل؛ فإنررو ،جرر  أن ،عمسررو هللا، وعرردم 

م عمرؼ هللا تؾجرؾده، وعميرو حدرؽ اسرتخدام حدؽ التعبير عؽ عدمو ف  نفدرو بعرد
الدررياق القرآنرر  فرر  ىررله اآل،ررة المرنسررة حررر  االمتشرراا )لررؾ ( دون  يرىررا مررؽ 

  األدوات؛ ألنيا تفيد ىلا السعشى.

                           
 (,ٖٚٓ/ ٜحرنر والتشؾنر )الت (ٔ)
 (.ٜٖ٘/ ٖ( البحر السحي  )ٕ)
 (.ٕٚٗ/٘ٔمفاتين الغي  ) (ٖ)
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 اخلامتح
الحسد هلل عبلم الغيؾب، ومرؽ تيرده أزمرة القمرؾب، الخبيرر بسرا تجرؽ الزرسائر 

، ونعمررؼ خائشررة األعرريؽ ومررا تخفرر  وتمررؽ الدرررائر، العررالؼ بسررا تفزرر  إليررو األمررؾر
 الردور، والربلة والدبلم عمى سيدنا رسؾل هللا وعمى آلو وصحبو ومؽ وااله.

 ٔتؼد،،،
فسع نيا،ة ىله الراحمة الساتعة الت  دامة ما ي نرد عمرى العرام؛ لتتبرع دالالت 
العمؼ ف  القرآن، أسفر البحث عؽ بعض الشتائج والثسرار التر   ران مرؽ أىسيرا مرا 

 يمى:

الؾقررؾ  عمررى دالالت العمررؼ فرر  القرررآن المرررنؼ، وجرراءت الرردالالت عمررى :  أٔال
 الشحؾ التال :

كًاا ، ْٔٙ (1)دالالخ ذٕافمد يغ يا ذكسِ ػهًاء انٕظِٕ ٔانُظائس -أ
 ٚهٙ:

 ک ک ک ک ڑچ  :اسؼ هللا األعغرؼ ) ،را حر  ،را قيرؾم (،  قؾلرو تعرالى -ٔ

 (ٓٗ)الشسل: چ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 (.ٖٔ)البقرة:  چ ڄ ڄ ڦ ڦچ  ام،  قؾلو تعالى:اإللي -ٕ

 حئ جئ ی ی ی ی ىئچ  البيان والبرىان،  قؾلو تعرالى:-ٖ

 (.٘ٗٔ)البقرة:  چ مب خب حب جب يئىئ مئ

 (.ٕٕٓ)البقرة: چ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿچ التسيي ،  قؾلو تعالى: -ٗ

                           
 .ٖٙٚ،الؾجؾه والشغائر لمشيداتؾري صرٖٖٔيشغر: الؾجؾه والشغائر لمدمغان  صر (ٔ)



 دالالت العلم في القرآن الكريم في ضوء نظرية السياق 

1131 

 (.ٗٔٔ)طو:  چ ٿ ٿ ٺ ٺچ  :الحفظ،  قؾلو تعالى -٘

 (.ٔ٘) يؾس :چ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئچ الرؤنة،كقؾلو تعالى: -

 چٻ ٻ ٱچ  الذرررررررررط مررررررررؽ أىررررررررراط الدرررررررراعة،كقؾلو تعررررررررالى:-ٚ

 (.ٔٙ)ال خر :

 چ ۆئۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئچ  رررررررررررد الجيررررررررررل،  قؾلررررررررررو تعررررررررررالى: -ٛ
 فالعمؼ رد الجيل. (ٓٓٔ)األنعام:

 (.٧٢الهمل: ) چ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺچ  الفيؼ،  قؾلو تعالى: -ٜ

ُض دالالخ ظدٚدج كشف انساٛاق انمسآَاٙ انهصااو ػُٓاا، ٔ  ٚا -ب
 :ػهٛٓا ػهًاء انٕظِٕ ٔانُظائس، ْٔٙ ػهٗ انُؽٕ انرايل

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چچ  اإلباحررررررة،  قؾلررررررو تعررررررالى: -ٔ

 (.ٖٕ٘)البقرة:  چڍ

 ىئ ىئېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئۇئ ۇئچ  اإلحاطرررررة،  قؾلرررررو تعرررررالى:-ٕ

 (.ٖٚ)األنعام:  چ جئ ی ی یی ىئ

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇچ  :الحجة والدليل،  قؾلو تعرالى -ٖ

 (.ٔٚ)الحج:  چ ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ

 ھ ھ ھ ھہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻچ  الدررررررسع،  قؾلررررررو تعررررررالى:-ٗ

 (.ٜ)الجا ية:  چے

 ۓۓ ے ے ھ ھچ  عمررؼ سياسررة الحرررب،  قؾلررو تعررالى: -٘

 (.ٕٚٗ)البقرة:  چ ﮷﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲
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 (.ٖٖ)الشؾر:  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃچ  :الغؽ،  قؾلو تعالى -ٙ

 (.٘)الحج: چ     ﯁ ﯀ ﮿چ  العقل،  قؾلو تعالى: -ٚ

 (.ٛٚ)القرص: چ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  الفزل،  قؾلو تعالى: -ٛ

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀچ الفظشررة والترردتر،  قؾلررو تعررالى: -ٜ

 (.ٜٗ)ال مر:  چ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 چى ى ې ې ې ېچ  القررررررررررررررآن المرنؼ،كقؾلررررررررررررررو تعررررررررررررررالى: -ٓٔ

 (.ٜٖ)يؾنس:

ا،  قؾلرو تعرالى: -ٔٔ ا ووعيردا  ڱچ  السجرازاة، وتمرؾن  ؾابرا وعقابرا أو وعردا

 (.ٕٗ)الحجر:  چ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 (.ٓٙ)البقرة:  چ کک ڑ ڑ ژ ژچ  السعرفة،  قؾلو تعالى:-ٕٔ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گچ  السعمررررررؾم،  قؾلررررررو تعررررررالى: -ٖٔ

 (.ٖٜ)يؾنس:  چ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻچ  السؾحدون،  قؾلو تعرالى: -ٗٔ

 (.ٖٗ)العشمبؾت:  چ ھ ھ

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائچ  الرررؾح ،  قؾلرررو تعرررالى: -٘ٔ

 (.ٜٙ)،س:  چ ېئ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گچ  اليقررريؽ،  قؾلرررو تعرررالى: -ٙٔ

 (.٘ٚ)القرص:  چ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ
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ا :
ً
مؽ خبلل السعا،ذة التامة مع آ،ات العمؼ ف  القررآن المررنؼ، اسرتظاا  شاَٛ

البحث أن يبيؽ بعض الفروق تيؽ عمؼ هللا تعالى )العمؼ اإللي ( وبيؽ عمرؼ البذرر 
 اإلندان (، ومؽ أىؼ ىله الفروق ما يم :)العمؼ 

ال ،خزع لمر مؽ ، فيرؾ عمرؼ أزلر  قرد،ؼ، -سبحانو وتعالى –أن عمؼ هللا  -ٔ
،عمؼ السار  والحارر والسدتقبل دفعة واحدة ، وندتحيل عميو التجدد والحردوث، 

وإنسررا  -سرربحانو وتعررالى-ومررا جرراء عمررى صرريل الفعررل فمرريس باعتبررار عمررؼ هللا 
لعمررؼ ، أمررا عمررؼ البذررر: فيررؾ عمررؼ ،خزررع لمتجرردد والحرردوث؛ ألنررو باعتبررار تعمرر  ا

 حادث.

 ال ،خزررع لمتفارررل؛ فالتفارررل فرر  حقررو-سرربحانو وتعررالى-أن عمررؼ هللا  -ٕ

 ۇ ڭچ  محال، أما عمؼ البذر ،خزع لللػ؛ ألنو عمؼ ندب   سا قال تعالى:

 (.ٙٚ)يؾس :  چ ۈ ۆ ۆ ۇ
لتمثير والسبالغرة؛ ألن ذلرػ ،دتحيل عميو ا-سبحانو وتعالى-أن عمؼ هللا  -ٖ

محرال، أمرا عمرؼ  -سربحانو وتعرالى -،قتز  وجؾد معمرؼ ومرتعمؼ، وىرلا فر  حقرو 
 البذر: فيخزع لللػ.

ا
ً
أ برة البحرث أن ىشراك طرقارا الكتدراب العمرؼ، وقرد نرص القررآن المررنؼ  :شانص

 : عمييا، و ثيراا ما ،عبر عؽ العمؼ تيا ، فسشيا ما ،قع ترظرن 
 ائ ائ ى ى ې ې ې ېچ  و تعررالىالحررؾاس،  قؾلرر -ٔ

 (.ٛٚالشحل: ) چ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ

 ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  العقرررل،  قؾلرررو تعرررالى: -ٕ

 (.ٗٗ)الفرقان:  چ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ

 چ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻچ  الرررؾح ،  قؾلرررو تعرررالى: -ٖ

 (ٖ)الذؾرى: 
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 ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻچ  اإلليرررررررام،  قؾلرررررررو تعررررررررالى: -ٗ

 (.ٜٙ)العشمبؾت:  چ ہ

ااازات
ً
: أ بررة البحررث أن مررؽ أىررؼ الظرررق لتحميررل دالالت األلفرراظ ىررؾ دراسررة ؼ
حيررث إن الدرياق ىررؾ السحرردد األساسر  لمداللررة؛ لررلا لرؼ ،غفررل السفدرررون  سرياقيا؛

عؽ ىلا األ ر السيؼ لمدياق، فأولؾه عشايتيؼ ف  التفدرير، وجعمرؾه قرنشرة مرجحرة 
 أو مانعة لسا ستدل عميو مؽ معان.

ا
ً
ت أ ر  بير ف  تشؾنع داللة العمؼ ف  القرآن المررنؼ، فقرد :كان لمحر ا خايس

كرران ليررا دور رئرريس فرر  تحديررد السعشررى مررؽ خرربلل التفرنرر  ترريؽ الررريل الررررفية 
 والسعان  الشحؾنة.

ااا
ً
مختمفررة، وقررد اسررتظاا  ل الررررفية واألدوات الشحؾنررة معرران: لمررريسادس

السحتسمرة لمرل صريغة، الدياق القرآن  أن ،كؾن فيربلا حاسساا ف  تحديد السعران  
و لا السعشى الؾعيف  لمل أداة مسا  ان لو األ ر البارز ف  تحديد داللرة العمرؼ فر  

 القرآن المرنؼ.

 ...وبعد 

فيلا جيد السقل وبزاعة العاج ، حاولة فييا الؾصرؾل، واجتيردت لتحرريل 
السأمؾل، والسري  لو أجران والسخظئ  ير محرروم األجرر، أسرأل هللا أن ،عررسشا 

 ؽ ال نل وال لل، وأال ،حرمشا األجر والسثؾبة، إنو سسيع مجي .م
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 )) شثد تأْى ادلظادز ٔادلساظغ ((
 .انمسآٌ انكسٚى 
  ،اإلتقرران فرر  عمررؾم القرررآن لمدرريؾط ، تحقيرر : دمحم أتررؾ الفزررل إتررراىيؼ

 .مٜٗٚٔالييالة السررنة العامة لممتاب 

 درعؾد، الشاىرر : دار إرىاد العقل الدميؼ إلى م ا،ا المتاب المرنؼ ألتر  ال
 إحياء التراث العرب  / تيروت.

  ،أسرراس الببل ررة ألترر  القاسررؼ محسررؾد تررؽ عسرررو تررؽ أحسررد ال مخذررري
تحقيرر : دمحم باسررل عيررؾن الدررؾد، الشاىررر: دار المترر  العمسيررة، تيررروت/ لبشرران، 

 .مٜٜٛٔالظبعة: األولى 

 دن  أسرار الببل ة لمجرجان ، تحقير : محسرؾد دمحم ىراكر، مظبعرة : السر
 م.ٜٜٔٔ-ىر ٕٔٗٔبالقاىرة، الظبعة: األولى 

  أنرررؾار التش نرررل وأسررررار التأونرررل لمبيزررراوي، تحقيررر : دمحم عبرررد الررررحسؽ
 ىر.ٛٔٗٔالسرعذم ، الشاىر: دار إحياء التراث العرب  / تيروت، الظبعة: األولى 

  ،البحرررر السحررري  ألتررر  حيررران األندلدررر ، تحقيررر : صررردق  دمحم جسيرررل
 ىر.ٕٓٗٔيروت ، الظبعة: الشاىر: دار الفمر/ ت

  تحقيرر : دمحم أتررؾ الفزررل إتررراىيؼ،  البرىرران فرر  عمررؾم القرررآن لم ر ذرر ،
 م ، دار إحياء المت  العربية عيدى الحمب .ٜٚ٘ٔ -ىرٖٙٚٔالظبعة: األولى 

  :برررائر ذوي التسييرر  لمفيروزآبررادي، تحقيرر : دمحم عمررى الشجررار، الشاىررر
 إحيررراء الترررراث اإلسررربلم / القررراىرةالسجمرررس األعمرررى لمذرررالؾن اإلسررربلمية، لجشرررة 

 م.ٜٜٙٔ

  الببل ة العربية، تألي : عبد الرحسؽ تؽ حدرؽ السيردان ، الشاىرر : دار



 (21لة قطاع كليات اللغة العربية والشعب المناظرة لها العدد )مج 

1134 

 .ٜٜٙٔالقمؼ/ دمذ ، الظبعة: األولى 

  ترراج العررروس مررؽ جررؾاىر القررامؾس لم بيرردي، تحقيرر : مجسؾعررة مررؽ
 . السحققيؽ، الشاىر: دار اليدا،ة

 ىر: الردار التؾندرية لمشذرر/ ترؾنس، التحرنر والتشؾنر التؽ عاىؾر، الشا
 م.ٜٗٛٔعام الشذر: 

  ترررررن  األسرررساء واألفعرررال، لمرررد تؾر: فخرررر الرررديؽ قبررراوة، مكتبرررة دار
 م.ٜٜٛٔالسعار  / تيروت، الظبعة : الثالثة 

  ، تفدير الرا   األصفيان ، دراسة وتحقي :د/ دمحم عبد الع نر  بدريؾن
 م.ٜٜٜٔاألولى الشاىر:  مية اآلداب/ جامعة طشظا، الظبعة: 

  تفدررير الدررسعان ، تحقيرر : ،اسررر تررؽ إتررراىيؼ ، و شرريؼ تررؽ عبرراس تررؽ
 م.ٜٜٚٔ شيؼ، الشاىر: دار الؾطؽ/ الدعؾد،ة، الظبعة: األولى 

  ، تيرررلي  المغرررة ألتررر  مشررررؾر األزىرررري، تحقيررر : دمحم عرررؾض مرعررر
 م.ٕٔٓٓالشاىر: دار إحياء التراث العرب / تيروت، الظبعة : األولى 

 ى ميسات التعارن  لمسشاوي، الشاىر: عالؼ المتر ، الظبعرة: التؾقي  عم
 م.ٜٜٓٔاألولى 

  ،جرررامع البيررران فررر  تأونرررل القررررآن لمظبرررري، تحقيررر : أحسرررد دمحم ىررراكر
 م.ٕٓٓالظبعة: األولى  الشاىر: ممسدة الرسالة،

  الجررامع ألحكررام القرررآن لمقرطبرر ، تحقيرر : أحسررد البردونرر ، الشاىررر: دار
 م. ٜٗٙٔرة،الظبعة: الثانية المت  السررنة / القاى

  الجسيرررة التررؽ درنررد، تحقيرر  : رمرر ي مشيررر بعمبكرر ، الشاىررر: دار العمررؼ
 م .ٜٚٛٔلمسبلييؽ / تيروت ، الظبعة : األولى 
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  جؾاىر الببل ة ف  السعران  والبيران والبرد،ع ، ترألي : أحسرد ترؽ إترراىيؼ
 الياىس ، الشاىر: السكتبة العررنة/ تيروت

 ن عثسرران تررؽ جشرر ، تحقيرر : دمحم عمررى الشجررار، الخرررائص ألترر  الفررت
 . مٜٙٛٔطبعة: الييالة السررنة لممتاب ، القاىرة، الظبعة: الثالثة 

  لمدرسيؽ الحمبر ، تحقير  : د/  الدر السرؾن ف  عمرؾم المتراب السكشرؾن
 دمذ  ، )د. ت (. أحسد دمحم الخراط، الشاىر : دار القمؼ

 يث دراسرة تحميميرة لمؾعرائ  داللة الدرياق تريؽ الترراث وعمرؼ المغرة الحرد
الرؾتية والبشيؾنة والتر يبية ف  رؾء نغرنة الدياق، تألي : د/ عبد الفتاح عبرد 

 العميؼ البر اوي.

  ،دور الدياق ف  الترجين تيؽ األقاونل التفدريرنة، د/ دمحم إقبرال عرروي
ل سمدمة مشذؾرات وزارة األوقا  والذالؾن اإلسبلمية بالمؾنة، الظبعة األولى أترنر

 ىر.ٕٛٗٔم، ربيع آخر ٕٚٓٓ

  لؤللؾسررر  روح السعررران  فررر  تفدرررير القررررآن العغررريؼ والدررربع السثررران، 
تحقيرر : عمررى عبررد البرراري عظيررة، الشاىررر: دار المترر  العمسيررة/ تيررروت، الظبعررة: 

 .٘ٔٗٔاألولى ىر.

  زاد السدرررير فررر  عمرررؼ التفدرررير الترررؽ الجرررؾزي، تحقيررر : عبرررد الررررزاق
 ىر .ٕٕٗٔلعرب  / تيروت، الظبعة: األولى السيدي، الشاىر: دار المتاب ا

 الشاىرر: دار المترر  العمسيررة ٕ٘ٗسرر صررشاعة اإلعرراب التررؽ جشر  صررر ،
 .مٕٓٓ، الظبعة األولى  تيروت/ لبشان

  ررا، رسررالة الدررياق فرر   ترر  التفدررير المذررا  وتفدررير اتررؽ  ثيررر نسؾذجا
لسيردي حسرام  قدمة لشيل درجة الساجدتير ف  المغة العربية وآداتيا، إعداد/دمحم ا

 رفاع ،  مية اآلداب والعمؾم اإلندانية، قدؼ المغة العربية ، جامعة حم .
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 :لبشران—دار المت  العمسية، تيروت ىرح السفرل التؽ ،عيش، الشاىر ،
 م.ٕٔٓٓالظبعة: األولى 

  ىرح ىافية اتؽ الحاج  لمرر ، تحقي : دمحم مح  الرديؽ عبرد الحسيرد
 مٜ٘ٚٔ/ لبشان و يره، دار الفمر العرب ، تيروت

  ىرررح صررحين البخرراري، تحقيرر : أتررؾ تسرريؼ ،اسررر تررؽ إتررراىيؼ، مكتبررة
 .مٖٕٓٓالرىد، الدعؾد،ة، الظبعة الثانية 

  الرحاح تاج المغة وصحاح العربية لمفارات ، تحقي : أحسد عبد الغفرؾر
 .مٜٚٛٔعظار، الشاىر: دار العمؼ لمسبلييؽ/ تيروت، الظبعة: الرابعة 

  : باقيؽ الشاىر: دار إحياء التراثدمحم فماد عبد الصحين مدمؼ، تحقي. 

  :الظررراز ألسرررار الببل ررة وعمررؾم حقررائ  اإلعجرراز لمسمنررد برراهلل، الشاىررر
 ىر .ٖٕٗٔالسكتبة العررنة، تيروت، الظبعة: األولى 

  عمررؼ االىررتقاق د/ دمحم حدررؽ جبررل ، مظبعررة اآلداب، الظبعررة : الثانيررة
 م.ٜٕٓٓ

 تحقير  : د/ ميردي السخ ومر ، د /  يردي،العيؽ لمخميل تؽ أحسرد الفراى
 ت (. - ) د إتر اىيؼ الدامرائ  ، الشاىر : دار ومكتبة ىبلل

  / فتن القدير لمذؾ ان ، الشاىر: دار اتؽ  ثير، دار الممؼ الظي / دمذ
 ىر.ٗٔٗٔتيروت، الظبعة: األولى 

    القررامؾس السحرري  لمفيروزآبررادي ، تحقيرر : مكترر  تحقيرر  التررراث فرر
سرررالة، بإىررررا : دمحم نعررريؼ العرقدؾسررر ، الشاىرررر: ممسدرررة الرسرررالة، ممسدرررة الر 

 م (. ٕ٘ٓٓتيروت / لبشان، الظبعة: الثامشة ) 

  ررؾامض التش نرل لم مخذرري، الشاىرر: دار المترراب  المذرا  عرؽ حقرائ 
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 .مٚٓٗٔالعرب / تيروت، الظبعة: الثالثة 

 شاىرر: المذ  والبيان لمثعمبر ، تحقير : اإلمرام أتر  دمحم ترؽ عاىرؾر، ال
 م.ٕٕٓٓلبشان ، الظبعة : األولى  -تيروت-دار إحياء التراث العرب 

  :المميرررات لممفرررؾي، تحقيررر : عررردنان درونرررش، ودمحم السررررري، الشاىرررر
 ممسدة الرسالة/ تيروت.

  ،لبرراب التأونررل فرر  معرران  التش نررل لمخررازن، تحقيرر : دمحم عمررى ىرراىيؽ
 ىر.٘ٔٗٔى الشاىر: دار المت  العمسية/ تيروت، الظبعة: األول

  لدان العرب التؽ مشغؾر، الشاىر: دار صادر/ تيرروت، الظبعرة: الثالثرة
 .ىرٗٔٗٔ

  المغة العربيرة معشاىرا ومبشاىرا، لمرد تؾر/ تسرام حدران، الييالرة السرررنة
 م ٜٜٚٔالعامة لممتاب، الظبعة: الثانية 

  ::محاسررؽ التأونررل لمقاسررس ، تحقيرر : دمحم باسررل عيررؾن الدررؾد، الشاىررر
 ىر.ٛٔٗٔالعمسية/ تيروت، الظبعة: األولى دار المت  

  السحرررر الررؾجي  فرر  تفدررير المترراب الع نرر  التررؽ عظيررة، تحقيرر : عبررد
الدرربلم عبررد الذرراف  دمحم، الشاىررر: دار المترر  العمسيررة/ تيررروت، الظبعررة: األولررى 

 ىر.ٕٕٗٔ

  ،السحكررؼ والسحرري  األعغررؼ التررؽ سرريده، تحقيرر : عبررد الحسيررد ىشررداوي
 م.ٕٓٓٓالعمسية/ تيروت، الظبعة: األولى الشاىر: دار المت  

   ،مدارك التش نل وحقائ  التأونرل لمشدرف ، تحقير : يؾسر  عمرى ترديؾي
 م.ٜٜٛٔالشاىر: دار الممؼ / تيروت، الظبعة: األولى 

  مدرررشد البررر ار، تحقيررر : محفرررؾظ الررررحسؽ زنرررؽ هللا، وعرررادل ترررؽ سرررعد
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 األولى . وآخرون، مكتبة العمؾم والحكؼ، السديشة السشؾرة، الظبعة

 .السرباح السشير لمفيؾم ، الشاىر: السكتبة العمسية/ تيروت 

  السعجؼ المبير لمظبري، تحقي : حسدي ترؽ عبرد السجيرد الدرمف ، مكتبرة
 .اتؽ تيسية، الظبعة: الثانية

  لمررررازي، الشاىرررر: دار إحيررراء الترررراث العربررر / تيرررروت،  مفررراتين الغيررر
 .ىرٕٖٓٔالظبعة: الثالثة 

 القررررآن لؤلصرررفيان ، تحقيررر : صرررفؾان عررردنان ، السفرررردات فررر   رنررر  
 ىر .ٕٔٗٔدمذ  / تيروت، الظابعة األولى : الشاىر: دار القمؼ ، الدار الذامية

  : مقرراييس المغررة، تررألي : أحسررد تررؽ فررارس تررؽ ز رنررا الق ونشرر ، تحقيرر
 م.ٜٜٚٔعبد الدبلم دمحم ىارون، الشاىر: دار الفمر 

  ت الدررامية، تررألي  الررد تؾر: عبررد مقدمررة فرر  فقررو المغررة العربيررة والمغررا
 الفتاح البر اوي، الظبعة: الثانية.

  نغؼ الدرر ف  تشاس  اآل،رات والدرؾر ألتر  بكرر البقراع ، الشاىرر: دار
 المتاب اإلسبلم  ، القاىرة.

  الررؾجي  فرر  تفدررير المترراب الع نرر  لمؾاحرردي، تحقيرر : صررفؾان عرردنان
ذررر / تيرررروت، الظبعرررة: األولرررى داوودي، الشاىرررر: دار القمرررؼ، الررردار الذرررامية، دم

 ىر. ٘ٔٗٔ
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Abstract 

Praise be to Allah, the Lord of the Worlds. Peace and prayers 

be upon the master of humanity and the seal of the prophets 

and the messengers, Muhammad, peace be upon him. 

Knowledge is the light of the intellect, the life of the soul and 

the source of man’s happiness. With knowledge, man is able to 

survive, be guided, and be able to disperse goodness in all 

corner of the world. Indeed, knowledge is the nutrition of the 

soul and a way to please Allah and getting close to Him. 

Knowledge raises one’s ranks, elevate one’s status and 

distinguish among people. Almighty Allah says, “Allah will 

raise those who have believed among you and those who were 

given knowledge, by degrees. And Allah is Acquainted with 

what you do.” (Al-Mujadala: 11) 

Almighty Allah privileges scholars above all others and makes 

them the people of understanding and perception. Allah 

Almighty says, “And these examples We present to the people, 

but none will understand them except those of knowledge.” 

(Al-ʿAnkabut: 43) 

Given this unique status of knowledge, researchers paid much 

interest to the place of ʿilm (knowledge) in the Qurʾan and its 

multiple Qurʾanic indications and connotations. The present 

study focuses on the study of the semantic meanings of ʿilm in 

the Qurʾanic context. 

The key term “ʿilm” is one of the most frequently repeated 

terms in the Qurʾan. It appears, along with its derivatives, 678 

times, most of which calls for contemplation and pondering 
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over Allah’s signs. Hence, the title of this research paper “The 

Semantic Meanings of ʿilm in the Holy Qurʾan in the Light of 

the Theory of Context”. 

The researcher follows the descriptive analytical approach, as 

she traces the occurrences of the different derivatives of ʿilm 

through its usages in the Qurʾanic contexts and groups them 

according to their connotations and meanings, each in an 

independent section. After arranging each occurrence in its 

relevant section, she elaborately explains the context and its 

relation to the literal meaning of the term, stressing the impact 

of the context in realizing the desired semantic meanings. To 

do this, the researcher utilizes what has been mentioned in 

books of Arabic language, Tafsir, Rhetoric, Grammar and 

some texts of modern linguistics. 

The research is divided into a preface, introduction and three 

parts. The preface introduces the significance of the topic, the 

reasons of its selection, and the approach used in the research. 

The introduction deals with the definition of knowledge, the 

different methods of knowledge acquisition and the different 

degrees of knowledge. Part one focuses on the vocal context 

and its impact in defining the semantic indication of ʿilm. 

Scholars underline the value of the sound as being an 

influential vocal unit in defining the meaning of the word. The 

sound, along with other elements, carries the essence of the 

meaning. If it changes or be replaced, it affects the meaning. 

This part is divided into three sections. Section one explains 

the “consonant sound” and its impact on identifying the 

semantic meaning of ʿilm. Section two examines the “vocalized 

sound” (i.e. sound that has vowels) and its influence on 

meaning production. It should be noted that vowels play an 

evident role in the diversification of the semantic connotations 

and meanings of ʿilm in the Qurʾan, as vowels changes the 

derivative forms of the term root ع ل م. Section three explains 

the vocal syllable and its impact on the semantic meaning of 
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ʿilm, as different vocal syllables are used in the Qurʾan, each 

has its own significant indications. 

When contemplating the syllable patterns of ʿilm drivatives in 

the Qurʾan, we notice that it evolves around the following 

patterns: consonant+vowel, consonant+vowel+consonant, and 

consonant+vowel+vowel. The first pattern is the most repeated 

one among them. It can occur up to four time in one derivative 

form. This indicates the ʿilm’s accumulative epistemological 

dimension, its frequencies and its continuity. As for the second 

pattern, it occurs at least one time in all ʿilm derivative forms. 

This informs us that the chest is the habitat where ʿilm dwells. 

It is described as such because the chest embraces the ʿilm. This 

embracing will make ʿilm feel settled and comforted. The third 

pattern is not used as much as the other two patterns. It 

indicates that ʿilm is a sign of the high status of its holders. 

Part Two studies the morphological context and its impact in 

identifying the semantic indication of ʿilm. Context, both 

internal and external, has a vital role in identifying the intended 

meaning of word-form. For example, the hamza in afʿal refers 

to multiple meanings, inter alia making, process, coincidence, 

indirect referencing, etc. The double letter in faʿʿal denotes 

exaggerations and multiplications. This part also discusses the 

different forms of the verbs, whether root or derivative forms, 

and their impact on identifying the different connotations of 

ʿilm. Also it examines noun forms which render the meanings 

more powerful. This part demonstrates how these noun forms 

may have an impact on the definition of ʿilm. 

Part Three studies the grammatical context and its impact in 

defining the different indications of ʿilm in the Qurʾan. This 

part analyzes the different definitions of articles, since they 

contributed tremendously to the process of identifying the 

different meanings of ʿilm in the Qurʾan. This part also 
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investigates the structural grammatical units and their impact in 

identifying the meanings and connotations of ʿilm. 

The research ends with a conclusion that furnishes the most 

significant results. Some of these conclusions are as follows: 

- The different meanings and connotation of ʿilm correspond 

to what scholars of wujuh and nazaʾir stated. These 

connotations are “the Greatest name of Allah, inspiration, 

clarification, distinction, memorization, vision, a sign of the 

last hour, against ignorance and understanding.” 

- New meanings have been revealed through the Qurʾanic 

context and were not mentioned by scholar of wujuh and 

nazaʾir. These meanings are “permissibility, comprehending, 

evidence and proof, listening, the science of war politics, 

speculation, intellect, grace, insight and contemplation, the 

Holy Qurʾan, rewarding, knowledge, the known, the belivers 

in the oneness of God, revelation and certainty.” 

- The research highlighted some indicative differences 

between the knowledge of Allah (the divine ʿilm) and the 

knowledge of man (human ʿilm). 

- The research argues that there are different approaches to 

gain knowledge. These approaches were stated in the Qurʾan 

and were commonly referred to through using the term ʿilm. 

Some of these approaches are senses, intellect, revelation 

and inspiration.  
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