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*

**

الملخص
ّصا الوقال هحاٍلٔ لسضاسٔ هوٌٖ "اٟذت٠ف" فٖ ا ٔٗٙالـ 82هي سـَضٓ الٌّسـاو ٍزضاسـٔ
هلاّط اٟذت٠ف ٍأًَاهِ فٖ تلل ا .ٔٗٙف٘تـطّق الثحج فٖ الثسو الـٖ هوٌـٖ اٟذـت٠ف
ٕ رعٌـا تتوطٗـف
اللغٍَٕ ،توـس أى تَطلـلٌا الـٖ أًّـِ لـ٘ل لْـصُ الوةـطزٓ تــَلض هوٌـَ ل
لـ"اذت٠ف" فٖ ا ٔٗٙالوصمَضٓ ٍَّ« :اٟذـت٠ف ّـَ توـاضع اٗٙتـ٘ي أٍ هزوَهـٔ هـي
اٗٙات هي الزْٔ الووٌَٗلٔ تح٘ج توتثط اٍٛلٖ ػسل الخّاً٘ٔ» ،فنتثٌا الوقـال هلـٖ أسـا
ّصا التوطٗفٗ .وتوس الثاحج هثط الوٌْذ التحل٘لٖ -التَّط٘ةٖ زضاسٔ الوَػَم هـي أضتـن
رْات ٍّٖ :هسم ٍرَز اٟذت٠ف ت٘ي اٗٙات الونّ٘لٔ ٍت٘ي اٗٙات الوسً٘لٍٔ ،هـسم ٍرـَز
اٟذت٠ف ت٘ي اٗٙات الوحنوات ٍاٗٙات الوتشاتْاتٍ ،هسم ٍرَز اٟذـت٠ف تـ٘ي آٗـات
القطآى ضٔغن أًّـِ ٗتٌـاٍل الوَػـَهات الورتلةـٔ فـٖ الوزـاٟت الوسٗـسٍٓ ،هـسم ٍرـَز
اٟذت٠ف ت٘ي اٗٙات الوٌعَّلٔ فٖ السلٌَات اٍٛلٖ هي الثوخٔ ٍاٗٙات الوٌعَّلٔ فٖ السلـٌَات
اٛذ٘طٓ هٌْاٍ .أشطًا فٖ الٌّْاٗٔ الٖ ٍرِ تق٘٘س "اٟذت٠ف" تق٘س "النخ٘ط" ٍحقّقٌا الوطاز
هٌِ حنل شطحٌا الةطق ت٘ي "اٟذت٠ف" ٍ"الٌّسد" اموا ًٟللوثاحج السلاتقٔ .فسَف ٗنشف
القاضة النطٗن أًِّ ل٘ل ٍرِ لَرَز اٟذت٠ف فٖ القطآى ٛىّ ّصا الوقـال ٗٔثــج رو٘ـن
اٟذت٠فات اٟفتطاػ٘لٔ ٍالتٌاقؼات الوحتولٍٔ ،تتٌاٍل م ً٠هٌْا تظَضٓ هزعأٓ.
الکلمات الذليلية :سَضٓ الٌّساو ،اٟذت٠ف ،هلاّط اٟذت٠ف ،أًَام اٟذت٠ف.

* ؿالة هطحلٔ الوارست٘ط فٖ اللغٔ الوطت٘لٔ ٍآزاتْا تزاهؤ الولّاهٔ الـّثاؿثائٖ ،اٗطاى.
** أستاش هساهس فٖ اللغٔ الوطت٘لٔ ٍآزاتْا تزاهؤ الولّاهٔ الـّثاؿثائٖ ،اٗطاى.
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المقذمة
فْن الوواًٖ القطآً٘لٔ ٍارة هلٖ هاتق رو٘ن الوسلو٘يٍّ ،صا اٛهط هولا ٗ ٟشـلل فـٖ
أّول٘تِ أحس ،لقس شوط الوسلوَى هٌص الثساٗٔ تؼطٍضٓ ّصا اٛهط فثصلَا رْـَزاً فـٖ ؿطٗـق
الَطَل الْ٘ا ،فتنل متاتٔ تةاس٘ط هسٗسٓ ٗتٌاٍل الوثاحج القطآً٘لٔ هي الزْات الورتلةٔ ،حنل
قام هلواو اللغٔ تبًشاو هلن الظلطف ٍالٌّحَ ٍالث٠غـٔ ٍالٌّقـس ٍالولـَم اٛزت٘لـٔ اٛذـطٕ لنـٖ
ٗساهس ّصُ الولَمٔ الـّلثَٔ فٖ فْن الوواًٖ القطآً٘لٔ.
ّصُ السلضاسٔ هحاٍلٔ تلثلٖ حارٔ اًٝساى الوواطط فـٖ هظـطًا الـطّاّي ،اش اًّْـا تـسض
هَػَهاً ّاهلاً لنجّ الشّوَب الوسلؤ فٖ الوالن ٍهلٖ اٛذضل الز٘ج الشّاب الّصٕ تقٖ حـائطاً
فٖ ّصا الوظط؛ ٗتـطّق ّصا الوقال الٖ هوٌٖ «اٟذت٠ف» فٖ ا ٔٗٙالـ 82هي سَضٓ الٌّسـاو
ٍال٘ل ًضل ا:ٔٗٙ
﴿ َأ َف َلا يت َدبز ِ
َاٌ ٔم ًِ ٔع ِي ٔد َغ ِي ٔر اَّللٔ َلود ُدوا فِٔ ٔ ِ
ات ٔت َلافا ّ َكثٔيرا ّ﴾
وٌ ال ُك ِز َآٌ َو َل ِو ك َ
َ َ َّ ُ َ
َ َ
أسئلة البحث
اٛسعلٔ الّتٖ ٗسوٖ الثحج اٝراتٔ هٌْا ّٖ:
 -1م٘ف ً ٟطٕ اذت٠فاً ت٘ي اٗٙات الونّ٘ٔ ٍاٗٙات الوسً٘لٔ؟
 -2م٘ف ً ٟطٕ اذت٠فاً ت٘ي اٗٙات الوحنوات ٍاٗٙات الوتشاتْات؟
 -3القطآى َّ النتاب الّصٕ ٗؼنل ت٘ي زفّت٘ـِ هَػـَهات هسٗـسٓ ٍٗحتـَٕ هلـٖ آضاو
حَل شتّٖ الوزاٟت؛ م٘ف  ٟتئزلٕ ّصُ اللّاّطٓ الٖ ٍرَز تٌاقغ ٍاذت٠ف ت٘ي اٗٙات؟
 -4ها الةطق ت٘ي «اٟذت٠ف» ٍ«الٌّسد» أٍ اًّْوا هةَْم ٍاحس؟
ّ
فرضيات البحث
 -1الةطق ت٘ي اٗٙات الون٘لٔ ٍالوسً٘لٔ ٗ ٟئزلٕ الٖ اٟذت٠ف تالووٌٖ الّـصٕ ٗقظـسُ
الثاحج فٖ ّصا الوقال.
ً ٟ -2طٕ اذت٠فاً ت٘ي اٗٙات الوحنوات ٍاٗٙـات الوتشـاتْات ٛىّ هوٌـٖ الوحنـن
اللغَٕ ٍاٟطـ٠حٖٗ ،رتلف تواهاً هي اٟذت٠ف فٖ ّصُ ا.ٔٗٙ
 -3اٟذت٠ف فٖ الوَػَم ٗ ٟئزلٕ الٖ التّواضع ٍالتٌّاقغ فٖ رو٘ن اٛح٘اى.
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ٌّ -4اك فطق ت٘ي الٌّسد ٍاٟذت٠ف فالٌّسد هَرَز فـٖ القـطآى لنـيّ اٟذـت٠ف ٟ
ٗسذج آٗات الوظحف الشّطٗف.
ّ
خلفية البحث
راو فٖ تةس٘ط اتي مخ٘طٗ« :قَل توـالٖ آهـطاً هثـازُ تتـستلط القـطآىًٍ ،اّ٘ـاً لْـن هـي
اٝهطاع هٌٍِ ،هي تةْلن هواًِ٘ الوحنؤ ٍألةاكِ الثل٘غٍٔ ،هرثطاً لْن أًِّ  ٟاذت٠ف ف٘ـِ
ٍ ٟاػـطاب ٍٟ ،تؼاز ٍ ٟتواضع؛  ًِّٛتٌعٗج هي حن٘ن حو٘س ،فَْ حقّ هي حقّ ،إٔ :لـَ
ماى هةتو ً٠هرتلقاً ،موا ٗقَلِ هي ٗقَلِ هي رْلٔ الوشـطم٘ي ٍالوٌـافق٘ي فـٖ تـَاؿٌْن
لَرسٍا فِ٘ اػـطاتاً ٍتؼازاً مخ٘طاً .إٍّٔ :صا سالن هي اٟذت٠ف ،فَْ هي هٌس اللِّ .موا قال
آميا ٔب ٔكُ ٌّل ٔمً عي ٔد رب ِّياا﴾(آل هوطاى )7 /إٔ:
توالٖ هرثطاً هي الطّاسر٘ي فٖ الولن ح٘ج قالَآ ﴿ :
هحنوِ ٍهتشاتِْ حقّ؛ فلْصا ضزلٍا الوتشاتِ الٖ الوحنن فاّتسٍاٍ ،الّصٗي فٖ قلـَتْن ظٗـ
ضزلٍا الوحنن الٖ الوتشاتِ؛ ٍلْصا هسح توالٖ الطّاسر٘ي ٍشمل العائغ٘ي»(اتـي مخ٘ـط:2000 ،
.)510
ٗطٕ الثاحج أىّ ّصُ التّةاط٘ج  ٟتسإٍ أٗلٔ زاو ًّْٛـا تــطح هثاحـج ملّ٘لـٔ ًسـتـ٘ن
استرطارْا هي كاّط اٗٙات.
راو فٖ «الحإٍ فٖ تةس٘ط القطآى النطٗن»« :تستُّط اٛهط :تؤهُّلِ ٍالٌّلط فـٖ ازتـاضُ ٍهـا
ٗئل الِ٘ فٖ هاقثتِ ٍهٌتْاُ ،حن استووج فٖ مج تؤهلج فووٌٖ تستلط القطآى :تؤهلـج هواً٘ـِ
ٍتثظلط ها فَِ٘ ﴿ .ل َو َد ُدوا فِٔ ٔ ِاتتٔلافا ّ َكثٔيرا ّ﴾ لناى النخ٘ط هٌِ هرتلةاً هتٌاقؼاً قس تةاٍت ًلوـِ
ٍت٠غتِ ٍهواًِ٘ ،فناى توؼِ تالغاً حسل اٝهزاظٍ ،توؼِ قاططاً هٌِ ٗوني هواضػـتٍِ ،توؼـِ
اذثاضاً تغ٘ة قس ٍافق الورثط هٌٍِ ،توؼِ اذثاضاً هرالةـاً للورثـط هٌـٍِ ،توؼـِ زالّـاً هلـٖ
هوٌٖ طح٘ح هٌس هلواو الوواًٍٖ .توؼِ زالّاً هلٖ هوٌٖ فاسس غ٘ط هلتعن ،فلولا تزاٍب ملِّ
ت٠غٔ هوزعٓ فائتٔ لقَٕ الثلغاو ٍتٌاطط طحلٔ هواى ٍطسق اذثاض ،هلن أًـِ لـ٘ل الّـا هـي
هٌس قازض هلٖ ها ٗ ٟقسض هلِ٘ غ٘طُ ،هالن توا ٗ ٟولوِ أحس سَاُ»(العّهرشطٕ الرـَاضظهٖ،
 ،2009د.)249 :4
ٗوتقس ماتة ّصا الوقال تؤًِّ أشاض العّهرشطٕ الٖ هواى رل٘لٔ ق٘لؤ لنٌّْا ٍر٘ـعٓ ٍلـن
ٗقسلن اٛفناض الٖ ؿثقات هحسلزٓ هزعّأٍٓ .تنـطّض التّةاسـ٘طُ اٛذـطٕ ّـصُ الووٌـٖ ًةسٓـْا
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تتوات٘ط أذطٕ فنلّْا ٗتحسلث هي هسم ٍرَز تةاٍت فٖ ًلن القطآى ٍت٠غتِ ٍهواً٘ـِ ،غ٘ـط
«الو٘عاى فٖ تةس٘ط القطآى» للوةسلط النث٘ط السل٘س الـّثاؿثائٖ ،فْـَ قـام تــطح الوَػـَم
تظَضٓ تتو٘لع هي التّةاس٘ط اٛذطٕ ٍسَف ًش٘ط الٖ آضائِ الق٘لؤ ذ٠ل الثحج.
معىی "االختالف" فی المعاجم والقىاميس
راو فٖ «الووزن الَس٘ؾ»« :اذتلف الش٘عاى :لن ٗتّةقا ٍلن ٗتساٍٗا»(هظـةٖ ،العّٗلـات،
هثسالقاّط ،الٌّزلاض ،1989 ،د 251 :1هازلٓ ذلف)؛ ٍراو فٖ «هوزن هـتي اللغـٔ» «اذتَلـفٓ
ذِلْةًَٔ ٍاذت٠فاً :ػـسل اتّةـق»(ضػـا ،1958 ،د 321 :2هـازلٓ ذلـف)؛ ٍرـاو فـٖ «الووزـن
الوَسَهٖ ٛلةاف القطآى النطٗن ٍقطاواتِ»« :اذتلةـَا :تةطّقـَا ٍلـن ٗتّةقـَا»(هوـط:2002 ،
 ،170هازلٓ ذلف)؛ ٍراو فٖ «اٟذـت٠ف :هـسم اٟرتوـام هلـٖ ضإٔ أٍ هَقـف أٍ حنـن»
(رٓثٓج.)600 :2010 ،
موا ضأٌٗا َٗ ٟرس هوٌٖ آذط لـ"اذت٠ف" فٖ الووارن فل٘ل لِ تـَلض هوٌَٕلٍ ،ها شُمط
هخج "اذت٠ف الل٘ج ٍالٌّْاض" ذاضد هي تحخٌا تواهاًٍ .أٗؼاً ٗزة أى ًٌَلُ تؤًٌّـا لـن ًحظـج
هلٖ هوٌٖ اطـ٠حٖ لْصُ الوةطزٓ؛ حـنل توـا أىّ ّـصا الوقـال ٗطهـٖ الـٖ زضاسـٔ هوٌـٖ
اٟذت٠ف فٖ ا ٔٗٙالوصمَضٓ ف ٠تسل هي أى ًؤتٖ توطٗةاً لْصُ الوةطزٓ ٍّـَ التّوطٗـف الّـصٕ
متثٌا الوقالَ هلٖ أساسِ« :اٟذت٠ف َّ تواضع اٗٙت٘ي أٍ هزوَهٔ هي اٗٙات هي الزْٔ
الووٌَٗلٔ تح٘ج توتثط اٍٛلٖ ػسل الخّاً٘ٔ».
معىی "االختالف" فی اآلية
﴿ َأ َف َلا يت َدبز ِ
َاٌ ٔم ًِ ٔع ِي ٔد َغ ِي ٔر اَّللٔ َلود ُدوا فِٔ ٔ ِ
اتتٔ َلافا ّ َكثٔيرا ّ﴾
وٌ ال ُك ِز َآٌ َو َل ِو ك َ
َ َ َّ ُ َ
َ َ
لقس ضأٌٗا أىّ اٟذت٠ف تووٌٖ هسم التّسإٍ ٍهسم اٟتّةاق فٖ أهط ها" ،لَ" -فـٖ ّـصُ
ا -ٔٗٙحطف اهتٌام ٟهتٌام ٍَّ حطف ٗتؼولي هوٌٖ الشطؽ ،تة٘س التّول٘ـق فـٖ الواػـٖ،
ٍَّ أمخط استووالْا(اتي هق٘ج ،1990 ،د )353 :2فزولٔ «لـَ مـاى هـي هٌـس غ٘ـط اللّـِ
لَرسٍا فِ٘ اذت٠فاً مخ٘طاً» فْ٘ا افازتاى ،اٍٛلٖ أًِّ ل٘ل فٖ القـطآى اذـت٠ف ٍالخّاً٘ـٔ أىّ
هسم ٍرَز ّصا اٟذت٠ف تسثة أًِّ هي اهلل ٍلَ ماى هـي الثشـط لتسلـطب ال٘ـِ اٟذـت٠ف.
فٌحي ًْسف الٖ زضاسٔ "اٟذت٠ف" فٖ ّصا اٝؿاض ٍفٖ س٘اق ّصُ ا ٔٗٙتالتحسٗسٍ ،هلـٖ
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ّصا اٛسا ٗ ٟوٌٖ ّصا الثحج تاٟذت٠فات فٖ كـَاّط اٛشـ٘او أٍ اٛسـواو لنـٖ ٗئذـص
هلٌ٘ا ٍٗقال هخٌّ ً٠اك اذت٠ف ت٘ي السلَضت٘ي َٗسف ٍالثقطٓ! فوي ّـصا الوٌلـاض ٌٗقسـن
أًَام اٟذت٠ف ٍهلاّطُ فٖ ا ٔٗٙالٖ أقسام هسٗسٓ ًش٘ط الْ٘ا هستوٌ٘اً تآٗات القطآى النطٗن.
االختالف بيه السىر المكية والمذوية
ًوطف أىّ الٌّثٖ(ص) قؼٖ  11سٌٔ فٖ هنّٔ حنل ّارط الٖ ٗخطب؛ الْزـطٓ الٌثَٗـٔ ّـٖ
حسث تاضٗرٖ ٍشمطٕ شات هنأً هٌس الوسلو٘يٍٗ ،قظس تْا ّزطٓ الٌثٖ هحولس ٍأطـحاتِ
هي هنّٔ الٖ ٗخطب ٍالّتٖ سٔول٘ت توس شلل تالوسٌٗٔ الوٌـَضٓ(القطؿثٖ ،2006 ،د-99 :17
 )96تسثة ها ماًَا ٗ٠قًَِ هي اٗصاو هي ظهواو قطٗش ،ذاطٔ توـس ٍفـآ أتـٖ ؿالـة(اتـي
مخ٘ط ،1991 ،دٍ ،)122-126 :3ماًت فٖ هام 1ق ،الوَافق لـ622مٍ ،تـنل اتّرـاش الْزـطٓ
الٌثَٗلٔ تساٗٔ للتّقَٗن الْزطٕل ،تؤهط هي الرل٘ةٔ هوـط تـي الرــاب توـس استشـاضتِ تق٘ـٔ
الظحاتٔ فٖ ظهي ذ٠فتِ ٍاستوطت ّزطٓ هي ٗسذج فٖ اٝسـ٠م الـٖ الوسٌٗـٔ الوٌـَلضٓ،
ح٘ج ماًت الْزطٓ الٖ الوسٌٗٔ ٍارثٔ هلٖ الوسـلو٘يًٍ ،علـت النخ٘ـط هـي اٗٙـات هلـٖ
الوسلو٘ي توس الْزطٓ .استغطقت ًثَلٓ هحوس  23سٌٔ ماى  11سـٌٔ هٌْـا فـٖ هنّـٔ ٍ12
سٌٔ فٖ الوسٌٗٔ .تووٌٖ أًِّ ًعل ًظف هي اٗٙات القطآً٘لٔ فٖ هنّٔ ًٍظف هٌْا فٖ الوسٌٗٔ.
تتو٘لع السلَض الون٘لٔ توسلٓ ذظائض هي السلَض الوسً٘لٔ ،هٌْا:
 مجّ سَضٓ هي سَض القطآى النطٗن فْ٘ا لةق "ملّا" فْٖ سَضٓ هن٘لٍٔ ،لن ٗـطز لةـق"ملّا" الّا فٖ الٌّظف اٛذ٘ط هي القطآى النطٗن.
 مجّ سَضٓ فْ٘ا قَل اهلل هعَّ ٍرجّٓٗ« :ا أَّْٗٔٓا الٌَّا ٔ» ٍل٘ل فْ٘ا قَل اللّـِ هـعَّ ٍرـجّ:«ٗٓا أَّْٗٔٓا الَّصِٗيَ آهٌَُٓا» فْٖ سَضٓ هن٘لٔ ،تاستخٌاو سَضٓ الحذل؛ فقس راو فٖ أٍاذطّـا
قَل اللِّ هعَّ ٍرجّٓٗ« :ا أَّْٗٔٓا الَّصِٗيَ آهٌَُٓا اضٕمَؤَا ٍٓاسٕزٔسٍٔا» هن تَرلِ مخ٘ط هي الولواو
الٖ اهتثاضّا سَضٓ هن٘لٔ.
 مجّ سَضٓ ٍضز فْ٘ا قظض اًٛث٘او هلْ٘ن الظلٍ ٓ٠السل٠م ٍاٛهن السلاتقٔ فْٖ سـَضٓهن٘لٔ ،تاستخٌاو سَضٓ الثقطٓ.
 مج سَضٓ فْ٘ا قظلٔ ًثٖل اللِّ آزم هلِ٘ السل٠م ٍاتل٘ل فْٖ سَضٓ هن٘لـٔ ،تاسـتخٌاوسَضٓ الثقطٓ.
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 مج سَضٓ تُةتَتَح تالحطٍف الؤقـّؤ هخج" :الن" ٍ"الط" ٍغ٘طّا هـي الحـطٍف فْـٖسَضٓ هن٘لٔ ،تاستخٌاو سَضتٖ الثقطٓ ٍآل هوطاى(الظلالح.)181 :2000 ،
 تتو٘لع السلَض الون٘لٔ أٗؼاً تصمط السلهَٓ الٖ تَح٘س اللِّ هعَّ ٍرجّ ٍهـسم الشّـطك تـِ،فَْ الَح٘س الؤستحقّ للوثازٍٓ ،احثات ٍرَز الثوج ٍالحساب ٍالزـعاوٍ ،شمـط ٗـَم
الق٘اهٍٔ ،شمط الٌاض ٍهصاتْاٍ ،شمط الزٌّٔ ًٍو٘وْا(شـطف الـسلٗي ،1420 ،د)5-6 :3
موا تتو٘لع أٗؼاً تؤىَّ هثاضاتْا هرتظطٓ ٍٍاػحٔ ٍملواتْا هوثلطٓ ٍقَٗلٔ.
تتو٘لع السلَض الوسً٘لٔ توسز هي الو٘عات:
 تٌاٍلت السلَض الوسً٘لٔ هَػَم الوثازات ٍالوواه٠تٍ ،الحسٍز فـٖ اٝسـ٠مًٍ ،لـاماٛسطٍٓ ،الوَاضٗجٍ ،فؼ٘لٔ الزْازٍ ،الظِّ٠ت اٟرتواه٘لـٍٔ ،الو٠قـات السٍل٘لـٔ فـٖ
حالتَٖ السِّلن ٍالحطبٍ ،قَاهس الحٔننٍ ،هسائج التّشطٗن ٍغ٘طّا.
 التَرلِ لوراؿثـٔ أّـج النتـاب هـي الْ٘ـَز ٍالٌّظـاضٍٕ ،زهـَتْن الـٖ اٝسـ٠متاستوطاضٍ ،ت٘اى تحطٗةْن لنتة اللِّ.
 تتحسلث تنخطٓ هي الوٌافق٘ي ٍتنشـف هـي سـلَمْنٍ ،تُحلّـج ًةسـ٘لاتْنٍ ،تُـعٗحالسلتاض هي ذثاٗاّنٍ ،تُث٘لي ذـطّن هلٖ السلٗي.
 تتو٘لع آٗات السلَض الوسً٘لٔ تـَلْاٍ ،ؿَل الوقاؿن فٖ أسلَب ٗٔقطّض الشّطٗؤ ٍَٗٔػّحأّسافْا(شطف السلٗي ،1420 ،د .)5-6 :3فٌطٕ أًِّ هن ٍرَز الةطٍق الّتٖ شمطًاّـا
َٗ ٟرس إٔ تٌاقغ ت٘ي اٗٙات الونّ٘لٔ ٍالوسً٘لٔ.
فتث٘لي هولا شمطًا أىّ اٟذت٠ف ت٘ي السلـَض الونّ٘ـٔ ٍالوسً٘لـٔ لـ٘ل اذت٠فـاً هـي ًـَم
التّواضع ٍالتٌّاقغ؛ هلٖ سث٘ج الوخال تتٌاٍل السلَض الون٘لٔ شمط السلهَٓ الٖ التَّح٘س تٌ٘وا
تتٌاٍل السلَض الوسً٘لٔ الشّطٗؤ ًٍلام اٛسطٓ ،فْصا ٗ ٟئزلٕ الٖ التّواضع تج اٗٙتاى تئٗلساى
توؼْوا توؼاً.
االختالف بيه اآليات المحكمات واآليات المتشابهات
قال اللِّ توالٖ فٖ ا ٔٗٙالـ 7هي سَضٓ آل هوطاى:
ُ
﴿هُو ال َّ ٔذي َأ ِى َز َل َعلَ ِِ َ ِ
َات﴾
اب َوأُتَ ُز ُم َت َشا ٔبه ْ
ات م ُِح َك َن ْ
اب ٔم ِي ُ َآي ْ
ات هًَُّ أ ُّو ِال ٔك َت ٔ
ك ال ٔك َت َ
َ
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ف ٠تسل هي اٝشاضٓ الٖ هوٌٖ "الوحنن" ٍ"الوتشاتِ" اللغَٕ ٍاٟطــ٠حٖ لنـٖ ًـطٕ
ّج ٌّاك اذت٠ف تٌْ٘وا أم .ٟ
معىی المحكم
فٖ اللغٔ« :الحاو ٍالناف ٍالو٘ن أطج ٍاحس :ٍَّ ،الوٌن»(اتـي فـاض  ،1979 ،د،91 :2
هازلٓ حنن)ٍ« .الوحنن :ها ٗ ٟوطع فِ٘ شثْٔ هي ح٘ج اللةق ٍٟ ،هـي ح٘ـج الووٌـٖ»
(اٝطةْاًٖ ،)251 :2009 ،فالوحنن َّ ها ماى شا زٟلٔ ٍاػحٔ ،تح٘ج ٗ ٟحتوج ٍرَّـاً
هي الوواًٖ.
فٖ الوظـلح« :شُمِطَت للوحنن تحسٗسات هسلٓ ،هٌْا :ها أًثؤ لةلِ هي هوٌـاُ هـي غ٘ـط
أى ٌٗؼنل الِ٘ أهط لةق ٗث٘لي هوٌاُ ،سَاو أماى اللةق لغَٗلاً أم هطف٘لاًٗ ٍٟ ،حتاد الٖ ػـطب
هي ػطٍب التّؤٍٗج»(الشّ٘د الـَسٖٟ ،تا ،د«ٍ )9 :1الوحنن ها استقجّ تٌةسِ»(السلَ٘ؿٖ،
 ،1426د«ٍ ،)1336 :4الوحنوات ّـٖ آٗـات ٍاػـحٔ الوـطاز ٍٟ ،تشـتثِ تـالووٌٖ غ٘ـط
الؤطازٍٗ ،زة اٗٝواى تْصا الٌَم هي اٗٙات ٍالووج تْاٍ ...اٗٙات الوحنوات هشتولٔ هلـٖ
أهلْات الوـالةٍ ،هـالة تق٘ٔ اٗٙات هتةطّهٔ ٍهتطتّثـٔ هلْ٘ـا»(الـّثاؿثـائٖ ،1997 ،د:3
ٍ )21-25غ٘طّا هي التحسٗسات.
معىی المتشابه
فٖ اللغٔ« :الش٘ي ٍالثاو ٍالْاو أطج ٍاحس ٗسلّ هلٖ تشاتِ الشّٖو ٍتشاملِ لًَاً ٍٍطـةاً...
ٍالوشثَّْات هي اٛهَض الوشن٠تٍ ،اشـتثِ اٛهـطاى اشا أشـن(»٠اتـي فـاض  ،1979 ،د:3
 ،243هازلٓ شثِ) ٍ«الْؤتَشَاتِِ هي القطآى :ها أُشنِجَ تةس٘طُ لوشاتْتِ تغ٘طُ ،اهلا هي ح٘ـج
اللَّةقٍ ،اهلا هي ح٘ج الووٌٖ»(اٝطةْاًٖ.)443 :2009 ،
فٖ الوظـلح :شُمِطَت للوتشاتِ تحسٗسات هـسلٓ ،هٌْـا« :هـا مـاى الوـطاز تـِ ٔٗ ٟوـطَف
تلاّطُ ،تج ٗحتاد الٖ زل٘ج ٍَّ ،ها ماى هحـتوٛ ً٠هـَض مخ٘ـطٓ أٍ أهـطٗيٗ ٍٟ ،زـَظ أى
ٗنَى الزو٘ن هطازاً ،فبًِّ هي تاب الوتشاتِ»(الشّ٘د الـَسٖ ٟ ،تا ،د«ٍ )10 :1الوتشاتِ ها
ٗ ٟستقجّ تٌةسِ ا ٟتطزلُ الٖ غ٘ـطُ»(السلـَ٘ؿٖ ،1426 ،دٍ )1336 :4اٗٙـات الوتشـاتْٔ
ّٖ آٗات كاّطّا ل٘ل هٔطازاًٍ ،هٔطازّا الَاقوٖ الصٕ َّ تؤٍٗلْا ٗ ٟولوِ ا ٟاللِّ ٍالطاسرَى
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فٖ الولنٍٗ ،زة اٗٝواى تْا ٍ ،التَقّف هـي اتّثاهْـاٍ ،اٟهتٌـام هـي الووـج تْـاٍ ...اٗٙـات
الوتشاتْٔ هي رْٔ الوسلَل ٍالوطاز تطرن لٗٚات الوحنوـٍٔ ،تووطفـٔ الوحنوـات ٗٔوـطَف
هوٌاّا الَاقوٖ ...فالوتشاتِ َّ ا ٔٗٙالتٖ  ٟاستق٠ل لْا فٖ افازٓ هسلَلْاٍٗ ،لْط تَاســٔ
الطزل الٖ الوحنوات ٟ ،أًِّ هوا  ٟسث٘ج الـٖ فْـن هسلَلـِ(الـّثاؿثائٖ ،1997 ،د-25 :3
ٍ )21غ٘طّا هي التحسٗسات.
ااب
«اىّ القطآى متاب ّساٗٔ هاهلٔ لنجّ الٌا َ ﴿ :ه َذا َب َِ ْ
ااٌ لِّليَّااضٔ ﴾(آل هوـطاى)138 /؛ ﴿ك ٔ َت ْ
أ ُ ِح ٔكن ِت آيَاتُ ُ ثُه ُف ِّصل َِت ٔمً ل َُّد ٌِ َح ٔك ٕ
يه تَ ب ٔيا ٕر﴾(َّز )1 /فٍ ٠رَز فِ٘  ٍٕٙهتشاتْٔ تالصّاتٍ .أهلـا
َ
َّ
التوث٘ط تالتشاتِ فٖ إِٓ القطآى ،فَْ تووٌٖ التشاتِ تالٌسـثٔ الـٖ أٍُلعـل الـعائغ٘ي الـصٗي
ٗحاٍلَى تحطٗف النلِن هي هَاػوٍِ .الَاقـن :أىّ اشـتوال اٗٙـٔ هلـٖ شِمْـط التةظـ٘ج توـس
اٝحنام زل٘ج هلٖ أىّ الوطاز تاٝحنام حال هي حاٟت النتـاب مـاى هلْ٘ـا قثـج الٌـعٍل،
ٍّٖ مًَِ ٍاحساً لن ٗـطأ هلِ٘ التزعّٕ ٍالتثولغ توس ،تتنخّط اٗٙات ،فَْ اتقاًِ قثج ٍرـَز
التثولغ .فْصا اٝحنام ٍطف لتوام النتاب ،تر٠ف ٍطف اٝحنـام ٍاٝتقـاى الـصٕ لـثوغ
آٗاتِ تالٌسثٔ الٖ توغ آذط ،هي رْٔ اهتٌاهْا هي التّشاتِ فٖ الوطاز .قال توالٖ﴿ :ه َُو ال َّ ٔذ َي
ُ
َأ َىز َل َعلَ ِِ َ ِ
َات﴾ ،فلولا ماى قَلِ توالٖٔ ﴿ :م ِي ُ
اب َوأُتَ ُز ُم َت َشا ٔبه ْ
ات ُّم ِح َك َن ْ
اب ٔم ِي ُ َآي ْ
ات هًَُّ أ ُّو ِال ٔك َت ٔ
ك ال ٔك َت َ
ُ
َات﴾ هشتو ً٠هلٖ تقس٘ن آٗات النتاب الـٖ قسـوٖ:
اب َوأُتَ ُز ُم َت َشا ٔبه ْ
ات ُّم ِح َك َن ْ
َآي ْ
ات هًَُّ أ ُّو ِال ٔك َت ٔ
الوحنن ٍالوتشاتِ ،هلوٌا تِ أىّ الوطاز تاٝحنام غ٘ط اٝحنام الصٕ ٍٔطِفٓ تِ رو٘ن النتـاب
اب أ ُ ِح ٔكن ِت َآياتُ ُ ثُه ُف ِّصل َِت ٔمً ل َُّد ٌِ َح ٔك ٕ
يه تَ ب ٔي ٕر﴾ٍ .مصا الوـطاز تالتشـاتِ ف٘ـِ
فٖ قَلِ توالٖ﴿ :ك ٔ َت ْ
َ
َّ
َّلل ىَاز َّ َل َأ ِح َش َاً ِال َحا ٔد ٔ
يت ك ٔ َتابّاا
غ٘ط التشاتِ الصٕ ٍٔطِفٓ تِ رو٘ـن النتـاب فـٖ قَلـِ توـالٖ﴿ :ا ُ
ُّم َت َشا ٔبهّا﴾(العّهط.)23 /
الوطاز تالتّشاتِ فٖ ا ٔٗٙالسلاتقٔ َّ مَى آٗات النتاب شات ًسق ٍاحس ،هي ح٘ج رعالٔ
الٌّلنٍ ،اتقاى اٛسلَبٍ ،ت٘اى الحقائقٍ ،الحننٍ ،الْساٗٔ الٖ ططٗح الحقّ ،موا تسلّ هل٘ـِ
القَ٘ز الوؤذَشٓ فٖ ا .ٔٗٙفْصا التّشاتِ ٍطف لزو٘ن النتابٍ ،أهلا التّشاتِ الوصمَض فٖ قَلِ
ُ
توالٖ﴿ :هُو ال َّ ٔذي َأ َىز َل َعلَ ِِ َ ِ
َات﴾ ،فوقاتلتـِ
اب َوأُتَ ُاز ُم َت َشاا ٔبه ْ
ات ُّم ِح َك َن ْ
اب ٔم ِي ُ َآي ْ
ات هًَُّ أ ُّو ِال ٔك َت ٔ
ك ال ٔك َت َ
َ َ
ُ
اب﴾ٍ ،شِمْط اتثام الصٗي فٖ قلَتْن ظٗ لْا اتتغاو الةتٌـٔ
ات ُّم ِح َك َن ْ
لقَلِٔ ﴿ :م ِي ُ آيَ ْ
ات هًَُّ أ ُّو ِال ٔك َت ٔ
ٍاتتغاو التؤٍٗج ،مج شلل ٗسلّ هلٖ أىّ الوطاز تالتشاتِ :مَى ا ٔٗٙتح٘ج ٗ ٟتوـ٘لي هطازّـا
لةْن الساهن توزطّز استواهْا ،تج ٗتطزلز ت٘ي هوٌٖ ٍهوٌٖ ،حتّـٖ ٗطرـن الـٖ هحنوـات
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النتاب ،فتُو٘لي ّٖ هوٌاّا ٍتث٘لٌْا ت٘اًاً ،فتظ٘ط ا ٔٗٙالوتشاتْٔ هٌس شلل هحنؤ تَاســٔ
ا ٔٗٙالوحنؤٍ ،ا ٔٗٙالوحنؤ هحنؤ تٌةسْا»(الوظسض ًةسِ ،د.)21-27 :3
اىّ ا ٔٗٙالوحنؤ آٗٔ  ٟتحتوج ا ٟهوٌٖ ٍاحساً فٖ اٛهن اٛغلة ،آٗٔ قـو٘لـٔ السلٟلـٔ،
آٗٔ ٗ ٟستـ٘ن الوزتْس أى ٗووج فْ٘ا ،آٗٔ ٗ ٟرتلف فْ٘ا احٌاى ،فاٛش٘او الخاتتٔ فٖ ح٘آ
اًٝساى ،الق٘ن الخاتتٔ ،اٛش٘او التٖ ّٖ سثة سوازتٍِ ،اٛش٘او التٖ ّٖ سثة ّ٠مِ ،راو
اٛهط تْاٍ ،الٌّْٖ هٌْا تآٗات هحنؤ؛ أطَل السٗي ،هقائس السٗي ،اٍٛاهط ،الٌَّاّٖ ،الحـ٠ل،
الحطام ،الحقّ ،الثاؿج ،الر٘ط ،الشّطّ ،صُ ملّْا ق٘ن حاتتٔ ،لصلل :رـاو التّوث٘ـط هٌْـا تآٗـات
هحنؤ ،أهلا اٛهَض الّتـٖ ّـٖ ذاػـؤ للتّــَض ٍالتّثـسل ،تحسـة اللـطٍفٍ ،الووـ٘ـات،
ٍالث٘عاتٍ ،التّقـسم الولوـٍٖ ،التّرلـفٍ ،اٟظزّـاض اٟقتظـازٕ ،رـاو التّوث٘ـط هٌْـا تآٗـات
هتشاتْٔ؛ اشا ماى ٌّـاك شـٖو فـٖ اٝسـ٠م هتغ٘ـطاً فةـٖ اٗٙـات الوتشـاتْاتٍ ،هوٌـٖ
هتشاتْات إٔ أىّ ّصُ اٗٙات تحتوج هسٓ هواىٍ ،اللِّ سثحاًِ ٍتوـالٖ أضاز مـجّ الووـاًٖ.
أضاز مجّ الوواًٖ ،ضحؤ تالوثازٍ ،توشّ٘اً هن التّـَض العّهٌٍٖ ،هن التّغ٘ط ،فاٝسـ٠م ٗ ٟـئهي
تالخّثات الوـلقٗ ٍٟ ،ئهي تالتّغ٘ط الوـلق.
فاٗٙات الوحنوات ٍّٖ أمل النتاب ،آٗات قـو٘لـٔ السلٟلـٔ ٟ ،تحتوـج اٟرتْـازّ ،ـٖ
اٗٙات الوتولّقٔ تؤطَل الوقائسٍ ،الوتولّقـٔ تؤطـَل اٛحنـامٍ ،أطـَل الـسٗيّ ،ـٖ اٗٙـات
الوتولّقٔ تالح٠ل ٍالحطام ،تاٛهط ٍالٌْٖ ،لصلل ٗ ٟرتلـف هالوـاى فـٖ آٗـٔ هحنوـٍٟٔ ،
ٗرتلف هزتْساى فٖ آٗٔ هحنؤ ،لني اٗٙات اللٌ٘لٔ السلٟلٔ ،اشا ارتْس فْ٘ا الوزتْـسٍى،
ٍاذتلةَا ،اذت٠فْن اذت٠ف ضحؤٍ ،اذت٠ف تٌَلم ٍغٌٍٖ ،ل٘ل اذـت٠ف تؼـاز ٍتٌـاقغ.
اشى اشا رووٌا اٗٙات القطآً٘لٔ ٍػووٌا الثوغ الٖ توغ ًطٕ أًِّ  ٟتٌاقغ ٍ" ٟاذـت٠ف"
ت٘ي اٗٙات الوحنوات ٍالوتشاتْات.
«ّصُ ا(ٔٗٙا ٔٗٙالـ 82هي سَضٓ الٌّساو) تحؼ٘غ فٖ طـَضٓ اٟسـتةْام ،التّـست٘ط ّـَ
أذص الشّٖو توس الشّٖو ٍَّ ،فٖ هَضز ا ٔٗٙالتّؤهج فٖ اٗٙـٔ هق٘ـة اٗٙـٔ ،أٍ التّؤهـج توـس
التّؤهج فٖ ا ٔٗٙلني لوا ماى الغطع ت٘اى أىّ القطآى  ٟاذت٠ف فٍِ٘ ،شلل اًّوا ٗنَى ت٘ي
أظٗس هي آٗٔ ٍاحسٓ ماى الووٌٖ اٍٛل أهٌٖ التؤهج فٖ ا ٔٗٙهق٘ة اٗٙـٔ ّـَ الووـسٓ ٍاى
ماى شلل ٌٗ ٟةٖ الووٌٖ الخاًٖ أٗؼاً .فالوطاز تطغ٘ثْن أى ٗتستلطٍا[ٗقظس الوـئهٌ٘ي فـٖ
اٗٙات القطآً٘لٔ ٍٗطاروَا فٖ مجّ حنن ًاظل أٍ حنؤ هث٘لٌٔ أٍ قظلٔ أٍ هلـٔ أٍ غ٘ـط شلـل
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رو٘ن اٗٙات الوطتثـٔ تِ هولا ًعلت هن٘لتْا ٍهسً٘لتْا ٍهحنوْا ٍهتشاتْْا ٍٗؼولَا الـثوغ
الٖ الثوغ حتّٖ ٗلْط لْن أًِّ " ٟاذت٠ف" تٌْ٘ا ،فاٗٙات ٗظسلق قسٗؤْا حسٗخَْا ٍٗشْس
توؼْا هلٖ توغ هي غ٘ط أى ٗنَى تٌْ٘ا إٔ اذت٠ف هةـطٍع ٟ ،اذـت٠ف التٌّـاقغ تـؤى
ٌٗةٖ توؼْا توؼا أٍ ٗتسافوا ٍ ٟاذت٠ف التةاٍت تؤى ٗتةـاٍت اٗٙتـاى هـي ح٘ـج تشـاتِ
الث٘اى أٍ هتأً الوواًٖ ٍالوقاطس تنَى الثوغ أحنن ت٘اًاً ٍ أشـس ضمٌـا هـي توـغ ،متاتـاً
هتشاتْاً هخاًٖ تقشوط هٌِ الزلَز» (الوظسض ًةسِ ،د.)19-20 :5
االختالف المىضىعی فی القرآن
حٌ٘وا ًتحسلث هي القطآىً ،تحسلث هي النتاب الّصٕ ٗؼنل ت٘ي زفّتِ٘ هَػَهات هسٗسٓ
هن شلل ً ٟطٕ إٔل تٌاقغ ٍاذت٠ف ت٘ي آٗاتٍِ ،ف٘وا ٗلٖ هـَرع هـي الوَػـَهات الّتـٖ
ٗتـطّق الْ٘ا القطآى:
القظاص ٍحسٍز اللِّ؛ ؿاهٔ اللِّ ٍالطّسَل ٍأٍلـٖ اٛهـط؛ الوـسل ٍالقسـؾ ٍالَفـاو؛ قظلـٔ
اًٛث٘او ٍقظلٔ هطٗن ٍأطحاب النْف؛ الحساب ٍالَ٘م اٟذط؛ الشّ٘ـاى؛ الو٠ئنـٔ؛ ذلـق آزم
ٍاًٝساى؛ السلهاو هي القطآى ٍاٟستزاتٔ؛ الظلسقِ أٍ اًٝةـاق فـٖ سـث٘ج اللّـِ؛ تحـصٗط تٌـٖ
اسطائ٘ج؛ الوٌافقَى؛ شثْٔ الٌّظاضٕ فٖ اتّراش الَلس للِّ -حـا للّـِ -؛ ٍطـف الوئهٌـَى؛
الطّإٕ ٍتةس٘طّا؛ الزْاز فٖ سث٘ج اللِّ؛ هوطمٔ أحس؛ هوطمٔ تـسض؛ الوةسـسٍى فـٖ اٛضع؛
اٝسطاف؛ الثرج ٍ. ...
«ٗ ٟلثــج الوتـسلتط أى ٗشــاّس أىّ القــطآى متــاب ٗــساذج رو٘ــن الشـئٍى الوطتثـــٔ
تاًٝساً٘لٔ هي هواضف الوثسأ ٍالوواز ٍالرلق ٍاٗٝزاز ،حـنل الةؼـائج الواهلـٔ اًٝسـاً٘لٔ ،حـنل
القَاً٘ي اٟرتواه٘لٔ ٍالةطزٗلٔ الحامؤ فٖ الٌَّم حنَهٔ ٗ ٟشص هٌْا زق٘ق ٍ ٟرل٘ـج ،حـنل
القظض ٍالوثط ٍالوَاهق تث٘اى زها الٖ هخلْا أّج السً٘اٍ ،تآٗات ًاظلٔ ًزَهاً فٖ هسلٓ توسل
ح٠حاً ٍهشطٗي سٌٔ هلٖ اذت٠ف اٛحَال هي ل٘ج ًٍْاضٍ ،هـي حؼـط ٍسـةطٍ ،هـي حـطب
ٍسلنٍ ،هي ػطّاو ٍسطّاوٍ ،هي شسلٓ ٍضذاو ،فلن ٗرتلف حالِ فٖ ت٠غتِ الراضقـٔ الووزـعٓ،
ٍ ٟفٖ هواضفِ الوال٘ٔ ٍحنوِ الساه٘ٔ ٍٟ ،فٖ قَاًٌِ٘ اٟرتواه٘لـٔ ٍالةطزٗلـٔ ،تـج ٌٗوــف
آذطُ الٖ ها قطّ هلِ٘ أٍللٍِ ،تطرن تةاط٘لِ ٍفطٍهِ الٖ ها حثت فِ٘ أهطاقـِ ٍأطـَلِٗ ،وـَز
تةاط٘ج شطائوِ ٍحنوِ تالتّحل٘ج الٖ حاق التَح٘س الرـالضٌٍٗ ،قلـة تَح٘ـسُ الرـالض
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تالتّطم٘ة الٖ أه٘اى ها أفازُ هي التّةاط٘جّ ،صا شؤى القطآىٍ .اًٝسـاى الوتـستلط ف٘ـِ ّـصا
التستلط ٗقؼٖ تشوَضُ الحٖلٍ ،قؼائِ الزثلٖل أىّ الوتنلّن تْصا الن٠م ل٘ل هولي ٗحنـن ف٘ـِ
هطٍض اٗٛلام ٍالتّحَلل ٍالتّناهج الواه٠ى فٖ اٛمَاى ،تج ّـَ اللّـِ الَاحـس القْـاض»(الوظـسض
ًةسِ.)21/5 :
«اًِّ ل٘ل هي هتنلّن ٗتنلّن م٠هاً مخ٘طاً الّا ٍرس فـٖ م٠هـِ اذـت٠ف مخ٘ـط ،اهلـا فـٖ
الَطف ٍاللةق؛ ٍاهلا فٖ رَزٓ الووٌٍٖ ،اهلا فٖ التٌّاقغٍ ،اهلا فٖ النـصب .فـؤًعل اللّـِ هـعّ
ٍرجّ القطآى ٍأهطّن تتستلطُ؛ ًّْٛن ٗ ٟزسٍى فِ٘ اذت٠فاً فٖ ٍطف ٍ ٟضشالٔ لِ فٖ هوٌٖ،
ٍ ٟتٌاقؼاً ٍ ٟمصتاً ف٘وا ٗرثطٍى تِ هي الغَ٘ب ٍها ٗسطٍّى»(القطؿثٖ ،2006 ،د.)477 :6
فنخطٓ الوَػَهات زاذج ّصا النتاب لن تئزِّ الٖ اٟذت٠ف أم التّواضع ت٘ي آٗاتْـا تـج
رو٘وْا فٖ س٘اق ٍاحس تئٗلس توؼْا توؼاً.
َّ
َّ
المىزلة فی ّ
المىزلة فی
السىىات األولی مه البعثة وبيه اآليات
االختالف بيه اآليات
ّ
السىىات األخيرة مىها
ٗوطف مجّ هٌّا أىّ اٛزتاو ٍالشّوطاو ٍالولواو ٍالنتّاب ٗطفوَى هستَاّن فٖ النتاتـٔ شـ٘عاً
فش٘عاً ٍٗ ٟتـَلضٍى فزؤٍٓ ،لْصا ًـطٕ أى اٛهوـال اٍٛلـٖ لشـاهط أٍ ماتـة ٗرتلـف مـجّ
اذت٠ف هي اٛهوال الّتٖ ذلقْا فٖ أٍاذط ح٘اتِ ٍّصا اٟذت٠ف هشَْز هي هـسلٓ رْـات،
توا فْ٘ا :الوستَٕ اللّغَٕ ،الوستَٕ الث٠غٖ ،ؿطٗقٔ فنـطٓ طـاحة الووـج اٛزتـٖ ٍالـد.
تقتؼٖ ّصُ التّةاط٘ج أى ٗنَى الٌّض القطآًٖ فٖ هستَٗات هتةاٍتٔ ٍهرتلةٔ لغًٔ ٍت٠غـًٔ.
لني ًطٕ أًِّ َٗ ٟرس إٔل اذت٠ف فٖ القطآى هي ّصُ الزْات ،تـج رو٘وـِ فـٖ هسـتَٕ
ٍاحسٓ هن أًِّ ًُعّل ذ٠ل  23سٌٔ.
«فاضتةام ّصُ اٟذت٠فات هي القطآى ْٗسْٗن الٖ أًِّ متاب هٌعل هي اللّـِ ٍلـ٘ل هـي
هٌس غ٘طُ اش لَ ماى هي هٌس غ٘طُ لن ٗسلن هي مخطٓ اٟذت٠فٍ ،شلل أىّ غ٘طُ توالٖ هـي
ّصُ الوَرَزات النًَ٘لٔ ٍٟ -س٘وا اًٝساى الّصٕ ٗطتاب أّج الطّٗة أًِّ هـي م٠هـِ -ملّْـا
هَػَهٔ تحسة النًٌَ٘ٔ الَرَزٗلٔ ٍؿث٘ؤ النَى هلٖ التّحطك ٍالتّغ٘لط ٍالتّناهج فوـا هـي
ٍاحس هٌْا الّا أىّ اهتساز ظهاى ٍرَزُ هرتلف اٛؿطاف هتةاٍت الحاٟت .ها هي اًسـاى الّـا
ٍَّ ٗطٕ مجّ َٗم أًِّ أهقج هي أهلٍ ،أىّ ها ٌٗشعِ هي هوج أٍ طٌؤ أٍ ها أشثِ شلل أٍ
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ٗستلطُ هي ضإٔ أٍ ًلط أٍ ًحَّوا أذ٘طاً أحنن ٍأهتي هولا أتٖ تِ أٍ ًٟحتّـٖ الووـج الَاحـس
الصٕ فِ٘ شٖو هي اٟهتساز الَرَزٕ مالنتاب ٗنتثِ الناتة ٍالشّوط ٗقَلِ الشّاهط ٍالرـثٔ
ٗرـثْا الرـ٘ةٍّ ،نصا َٗرس هٌس اٝهواى آذطُ ذ٘طاً هي أٍللِ ٍتوؼِ أفؼج هـي توـغ»
(الـّثاؿثائٖ ،1997 ،د.)20 :5
فثوا أىّ السلَض الوٌعّلٔ فٖ تساٗٔ الطّسالٔ  ٟترتلف -ت٠غٔ ٍرعالٔ -هي الّتٖ ًعّلـت فـٖ
ًْاٗٔ الطّسالًٔ ،ستـ٘ن أى ًقَل أىّ اٟذت٠ف لن ٗسذج فٖ القطآى.
ً
ً
ّ
وجه التقييذ بـ «الكثير» فی اآلية[اختالفا كثيرا]
«فالَاحس هي اًٝساى ٗ ٟسلن فٖ ًةسِ ٍها ٗؤتٖ تِ هي الووج هي اٟذـت٠فٍ ،لـ٘ل
َّ تالَاحس ٍاٟحٌ٘ي هي التّةاٍت ٍالتٌّاقغ تج اٟذت٠ف النخ٘طٍّ ،صا ًاهَ ملٖ راض فٖ
اًٝساى ٍها زًٍِ هي النائٌات الَاقؤ تحت س٘ـطٓ التّحَلل ٍالتّناهج الواه٘ي  ٟتطٕ ٍاحساً
هي ّصُ الوَرَزات ٗثقٖ آً٘ي هتَال٘٘ي هلٖ حال ٍاحس تج ٗ ٟعال ٗرتلف شاتِ ٍأحَالِ.
ٍهي ٌّا ٗلْط ٍرِ التّق٘٘س تالنخ٘ط فٖ قَلِ« :اذت٠فاً مخ٘طاً» فالَطف ٍطف تَػـ٘حٖ ٟ
احتطاظٍٕ ،الووٌٖ :لَ ماى هي هٌس غ٘ط اللِّ لَرسٍا ف٘ـِ اذت٠فـاً ٍمـاى شلـل اٟذـت٠ف
مخ٘طاً هلٖ حس اٟذت٠ف النخ٘ط الصٕ فٖ مجّ ها َّ هي هٌس غ٘ط اللّـٍِ ،لـ٘ل الووٌـٖ أىّ
الوطفَم هي القطآى َّ اٟذت٠ف النخ٘ط زٍى ال٘س٘ط»(الوظسض ًةسِ ،د.)20 :5
لوا قال "مخ٘طاً" قس ٗستٌتذ القاضة هٌْا أًِّ فِ٘ اذت٠ف قل٘ج ٍَّ ،ل٘ل ّنصا" .لـَ"
حطف اهتٌام ٟهتٌام تقَل :لَ ظاضًا ظٗس لَّثٌاُ ها ًٟمخ٘طاً .قلت مخ٘طاً لٌَم هي الوثالغٔ إٔ
اٝمخاض هي الشّٖو ٍل٘ل الوثالغٔ موا تةْن اٙى تووٌٖ النصب ،الوطب تسـتووج الوثالغـٔ
لٞمخاض هخج غةط غافط ٍالوثالغٔ فْ٘ا غةَض ٍغةّاض .فالوثالغـٔ ل٘سـت تووٌـٖ النـصب ٍاًّوـا
تووٌٖ النخطٓ فْ٘ا .فلولا قال :لَ ظاضًا ظٗس لَّثٌاُ ها ًٟمخ٘طاً توٌٖ ًحي ًُنطِم تنخطٓ َّ .هـا
ظاضًا اشى ها ٍِّٔة  ٟقل٘ ٍٟ ً٠مخ٘طاً فاهتٌوت الْثُٔ ٟهتٌام العّٗاضٓ فوا أذص  ٟهـي القل٘ـج
ٍ ٟهي النخ٘طٌٍّ .ا أٗؼاً لَ ماى هي هٌس غ٘ط اللِّ ٍلني ّصا القطآى هي هٌس اللِّ فلـَ مـاى
هي هٌس غ٘ط اللِّ لَرسٍا فِ٘ اذت٠فاً مخ٘طاً .اهتٌن اٟذت٠ف قل٘لِ ٍمخ٘طُ ٟهتٌام مًَِ هي
هٌس غ٘ط اللِّٗ .ثقٖ ّصا اٟذت٠ف النخ٘ط موا قلٌا للوثالغٔ لَ ماى هي هٌس غ٘ط اللّـِ مـاًَا
ٍرسٍا فِ٘ اذت٠فاً مخ٘طاً لني أطج اٟذت٠ف اهتٌن ٟهتٌام مًَِ هي هٌس غ٘ط اللِّ فَْ هي
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اللِّ اشى ل٘ل فِ٘ ذ٠ف .تواهاً موا فٖ الوخج الّصٕ شمطًاُ "لـَ ظاضًـا ظٗـس لَّثٌـاُ هـاًٟ
مخ٘طاً" ٍقلٌا اهتٌوت ّثٔ الوال تقل٘لِ ٍمخ٘طُ ٟهتٌام العٗـاضٍٓ .قلٌـا "لـَ" حـطف اهتٌـام
ٟهتٌام فٗ ٠قال القطآى فِ٘ اذت٠ف قل٘ج ،ملّا ل٘ل فِ٘ اذت٠ف قل٘ج ٍ ٟمخ٘ط .اٟذت٠ف
ملِّ هٌةٖ ٛىّ القطآى َّ هي هٌس اللِّ سثحاًِ ٍتوالٖ(السلاهطّائٖ ،2000 ،د.)89 :4
ّ
الفرق ّ
الرئيس بيه "االختالف" و"الىسخ"
ِ
َ
َ ِ َ
َيش ِخ ٔم ًِ آيَ ٕة َأ ِو ُىي ٔشهَا ىَأ ٔ
ال
اَّلل َع َ ِّال كُ ِّ
ت ٔب َخ ِي ٕر ِّم ِيهَاا أ ِو ٔمثلٔهَاا أ َل ِاه ت ََِل َِاه أ ٌَّ َ
قال اللِّ سثحاًِ ٍتوالَٖ ﴿ :ما ى َ
َش ِي ٕء َق ٔد ْيز﴾ً .ةْن هي ّصُ ا ٔٗٙأىّ هسؤلٔ "الٌّسد" هَرَز فٖ القـطآى ٍٗ ٟونـي اًناضّـا
ٍفٖ هقاتج ّصُ اً ٔٗٙطٕ أًِّ ٗقـَل سـثحاًَِ ﴿ :أ َف َلاا يت َادبز ِ
َااٌ ٔم ِاً ٔع ِيا ٔد َغ ِيا ٔر اَّللٔ
وٌ ال ُك ِاز َآٌ َو َل ِاو ك َ
َ َ َّ ُ َ
يارا﴾ .فالقطآى ٗطفغ ٍرَز اٟذت٠ف ت٘ي اٗٙات ،لنٌّـِ ٗوتقـس تَرـَز
َل َو َد ُدوا فِٔ ٔ ِاتتٔ َلا ّفاا َكث ٔ ّ
هسؤلٔ الٌّسد .ف ٠تسل لٌا هي أى ًشطح هوٌٖ الٌّسد لنٖ ًوطف ها ّـَ الةـطق تـ٘ي الٌّسـد
ٍاٟذت٠ف.
«هَػَم "الٌاسد ٍالوٌسَخ" هي أمخط الوَػَهات الّتٖ حل٘ـت تاّتوـام ظائـس لـسٕ
الوئلّة٘ي فٖ هلَم الةقـِ ٍاٛطـَل ٍفـٖ "هلـَم القـطآى" ٍتةسـ٘طٍُٗ .طرـن سـثة ّـصا
اّٟتوام ،ل٘ل فقؾ الٖ مًَِ "ػطٍضٗلاً" لنجّ تاحـج أٍ هـتنلّن فـٖ الولـَم السٌٗ٘لـٔ فـٖ
اٝس٠م ،ذظَطاً هٌْن الةقْاو ،تج أٗؼاً الٖ مَى ّصا الوَػَم ٗشنج هزا ًٟذظثاً لتٌـَلم
اٙضاو ٍاٟرتْازات ،فَْ فؼاو ل٠ذت٠ف ٍالر٠ف تاهت٘اظ!
ٍضتلوا ماى هلواو السلٗي اٝس٠هٖ أمخط اٛزٗاى اّتواهاً تْصا الوَػَم هي هلواو السلٗاًات
اٛذطٕ ٛىّ القطآى الّصٕ َّ الوظسض اٍٛلل للتّشطٗن فٖ ّصا السلٗي قـس ًـعل هٌزوـاً هلـٖ
هسٕ ًحَ هي ح٠ث ٍهشطٗي سٌٍٔ ،أًِّ قس تؼوي تسثة شلل أحناهـاً ترتلـف هٌاسـثات
ًعٍلْا ،فاذتلةت تالتّالٖ هؼاهٌْ٘ا تثواً لتلل الوٌاسثات ،فاهتثط ال٠حق هٌْـا حاموـاً فـٖ
الساتقًٍ ،اسراً لِ ،ذظَطاً اشا ماى شلل هوـا ٌٗتوـٖ الـٖ اٛهـط ٍالٌْـٍّٖ .ـصا ٗزوـج
الوزتْس أٍ الةقِ٘ أٍ الوةسلط أٍ الوتنلّن اظاو آٗات تقطّض فٖ الشّٖو الَاحس أمخـط هـي حنـن
ٍاحس ،الشّٖو الّصٕ ٗ ٟةظج فِ٘ -موا ٗقَلَى -الّا الووطفٔ تالٌّاسد ٍالوٌسَخ فـٖ القـطآى
رولٔ .هلٖ أىّ شلل اًّوا ٗرضل هزال الشّطٗؤ أساساً .لٌطمّع اّتواهٌا ٌّا اشى هلٖ هسؤلٔ
الٌسد ٍحسّا ٍلٌتساول أٍ :ًٟها هوٌٖ الٌّسد؟
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تَضز هوارن اللغٔ لوازلٓ "ًسد" هوٌ٘٘ي .1 :الٌسد" :امتتاتل متاتـاً هـي متـاب حطفـاً
تحطف"ٍ .2 .الٌَّسٕد" :اِتـال الشّٖو ٍاِقاهٔ آذط هقاهِ"ٍّ .صا الووٌٖ الخّـاًٖ ّـَ الوقظـَز
هٌس هوَم الةقْاو ٍاٛطَل٘٘ي تـ"الٌّسد فٖ القـطآى" .فــٌسد آٗـٔ تـؤذطٕ هوٌـاُ "اِظالـٔ
حنن" اٍٛلٖ ٍاحثات حنن الخّاً٘ٔ ،موا ٗقَل اٛشاهطٓ ،أٍ اظالٔ هخج حنن اٍٛلٖ ،إٔ هـسم
تـث٘قِ فٖ الوستقثجٍ ،احثات حنن الخّاً٘ٔ .موا ٗقَل الووتعلٍٔ .اًّوا قالَا "هخج حنوْـا"
ٛىّ حنن اٍٛلٖ هطاز هي اللِّ  ًِّٛحسيٍ ،الحسي هٌسّن طـةٔ شات٘لـٔ لٜشـ٘اوٍ ،تالتّـالٖ
فالحسي فٖ اٍٛلٖ تاق ٍها أظٗج هي الخّاً٘ٔ َّ هخج حنن اٍٛلٍٖ .الٌّسد هٌـسّن رو٘وـاً
ٗ ٟقن الّا فٖ اٛهط ٍالٌٍّْٖ ،فٖ الرثط الوة٘س لووٌٖ الـّلة .أهلا الرثط الّصٕ ٗ ٟة٘ـس ّـصا
الووٌٖ فٗ ٠سذلِ الٌّسد.
ٍّصا الحظط لووٌٖ الٌسد ،فٖ الـلة زٍى الرثطٗ ،قظس تِ تزٌة الرلـؾ تٌ٘ـِ ٍتـ٘ي
الثٓسٓاو(إٔ أى ٗقطض اهلل أهطا حن ٗثسٍ لِ أهط ف٘غ٘ط ها قطض)ٍ .هلٖ ّصا اٛسـا أًنـط الْ٘ـَز
القَل تالٌسدٍ ،شلل زفواً لقَل هي ٗقَل اىّ شطٗؤ هَسٖ ًسرت تالشّطائن الّتـٖ رـاوت
توسّا .قالَا «اىّ الشطٗؤ  ٟتنَى الّا ٍاحسٓ ٍّٖ اتتسأت توَسٖ هلِ٘ الس٠م ٍتولت تِ فلن
تني قثلِ شطٗؤ الّا حسٍز هقل٘لٔ ٍأحنام هظلح٘لٔ"ٍ .قالَا :فٗ ٠نَى الٌّسد توـس شـطٗوتِ
أطٛ ً٠ىّ الٌّسد فٖ اٍٛاهط تساوٗ ٍٟ ،زَظ الثساو هلٖ اللِّ توالٍّٖ ،ن ٗزَظًـِ فـٖ الرثـط.
ٍلت٠فٖ ّصا الووٌٖ فطق هلواو اٝس٠م -موا شمطًا -ت٘ي الٌّسد ٍالثساو ،فقالَا اى الٌّسد ٟ
ٗنَى فٖ اٛذثاض ًّْٛا تتولّق تولن اللٍِّ ،هلوِ ٗ ٟتغ٘لطٍ ،اًّوا ٗتولّق الٌّسـد تاٛحنـام ٛىّ
اٛحنام تتولّق توقتؼٖ أحَال الٌّا  ٍّٖ ،تتغ٘لط تتغ٘لط اللّطٍف العّهاً٘لٔ ٍالوناً٘لـٍّٔ ،ـصا
التّغ٘ط ٗحسث تساتق هلن اهلل»(الزاتطٕ ،2009 ،د.)93-95 :3
اشى "الٌّسد" تووٌٖ أًِّ ٗتغ٘لط القَاً٘ي اٝلْ٘لٔ هن تغ٘لط اللّطٍف ،هلـٖ سـث٘ج الوخـال
حٌ٘وا ماى الوسلوَى ػـوةاو ٍلـن ٗنـي تبهنـاًْن أى ٗحـاضتَا النةّـاض ٍالوشـطم٘ي مـاى
الٌّثٖ(ص) ٗظالح القطٗش ذَفاً هي سقَؽ اٝس٠م ،لني اشا تنل تنَٗي الحنَهٔ اٝس٠ه٘لٔ
فٖ ٗخطب ٍطاض الوسلوَى أقَٗاو ًعلت آٗٔ الزْاز« .اىّ الٌّاسـد ٌٗـافٖ الوٌسـَخ تحسـة
طَضتِ ٍاًّوا ٗطتةن التٌّاقغ تٌْ٘وا هي رْٔ اشتوال ملْ٘وا هلٖ الوظلحٔ الوشتطمٔ فبشا
تَفٖ ًثٖل ٍتوج ًثٖ آذط ٍّوا آٗتاى هي آٗات اللِّ توالٖ أحسّوا ًاسد لٚذط مـاى شلـل
رطٗاًاً هلٖ ها ٗقتؼِ٘ ًاهَ الـّث٘ؤ هي الح٘آ ٍالوـَت ٍالـطظق ٍاٛرـجٍ ،هـا ٗقتؼـِ٘
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اذت٠ف هظالح الوثاز تحسة اذت٠ف اٛهظاض ٍتناهج اٛفطاز هي اًٟساىٍ ،اشا ًسد حنـن
زٌٖٗ تحنن زٌٖٗ ماى الزو٘ن هشتو ً٠هلٖ هظلحٔ السلٗي ٍمجّ هي الحنو٘ي أؿثق هلـٖ
هظلحٔ الَقت ،أطلح لحال الوئهٌ٘ي محنن الوةَ فٖ أٍلل السلهَٓ ٍلـ٘ل للوسـلو٘ي توـس
هسٓ ٍ ٟهسٍٓ .حنن الزْاز توس شلل حٌ٘وا قَٕ اٟس٠م ٍأهس فْ٘ن ها استـاهَا هي قـَٓ
ٍضمع الطهة فٖ قلَب النةاض ٍالوشطم٘يٍ .اٗٙات الوٌسَذٔ هن شلل  ٟترلـَ هـي اٗوـاو
ٍتلَٗح الى الٌسد موا فٖ قَلـِ توـالٖ﴿ :فااعووا وافاوحوا ح اي ياأل اَّلل باأمز ﴾(الثقـطٓ)109 /
الوٌسَخ تؤٗٔ القتال»)الـّثاؿثـائٖ ،1997 ،دٍ ،)249-250 :1آٗـات القتـال ّـَٖ ﴿ :قااتٔل ُوا
ِ ِ
َّلل ورسول ُ ُ و َلا ي ٔدييُوٌ ٔد ِ
يً أُوتُاوا
ُوٌ بٔاَّللٔ َو َلا بٔال َِ ِوو ٔالآ ٔت ٔز َو َلا ي ُ َح ِّزم َ
يً َلا ي ُ ِؤ ٔمي َ
يً ال َحلِّ ٔم ًَ الاَّ ٔذ َ
ُوٌ َما َح َّزوَ ا ُ َ َ ُ َ َ َ َ
ال َّ ٔذ َ
ِ
ِ
وٌ﴾(التَتٔ)29 /؛ ﴿ َو َأ ٔع ُّدوا َله ُِه َما ِاس َت َط َِ ُت ِه ٔم ِاً ُقاوَّ ٕ َو ٔم ِاً
اب َح َّي ي ُ َِ ُطوا الج ِٔز َي َة َع ًِ َي ٕد َوه ُِه َفا ٔغ ُز َ
ال ٔك َت َ
ٔرب ٔ ِ
يً ٔم ًِ دُوىٔه ِٔه َلا ت ََِل َُنو َىه ُُه ا ُ
َّلل َي َِلَ ُنه ُِه َو َما تُ ِيؤ ُكوا ٔم ًِ َش ِاي ٕء ِأ
اط ال َخ ِِ ٔل تُ ِز ٔه ُب َ
َ
وٌ ٔب ٔ َع ُد َّو اَّللٔ َو َع ُد َّو ُك ِه َوآتَ ٔز َ
ِ
ِ
وٌ﴾(اًٟةال.)60 /
َسبِٔ ٔل اَّللٔ ي ُ َو َّف إ ٔ َل ِِ ُك ِه َو َأى ُت ِه َلا تُظل َُن َ
موا ضأٌٗا «اٟذت٠ف» فٖ ا ٔٗٙالـ 82هي سَضٓ الٌّساو تووٌٖ التٌّاقغ تٌ٘وا «الٌسـد»
ل٘ل تووٌٖ التٌّاقغ تج تووٌٖ التّثسٗج ٍالتّوَٗغ؛ تووٌٖ أىّ اللِّ سثحاًِ ٍتوـالٖ ٗثـسلل
آٗٔ تآٗٔ أذطٕ هلٖ حسة اللّطٍف الطّأٌٍّ ،ل٘ل الوٌسَخ تاؿ ً٠تج اشا ضرن الوسـلوَى
الٖ اللّطٍف السلاتقٔ تزس ا ٔٗٙهظساق٘لتْا ٍٗزة هلٖ الوسلو٘ي الق٘ام تؤحناهْـاٍٍ .اػـح
أىّ الٌّسد ل٘ل اذت٠فاً ٍتٌاقؼاً تووٌٖ أىّ الٌّاسـد ٍالوٌسـَخ ل٘سـا ػـسلٗي تـصاتْوا تـج
ًترلّٖ هي الوٌسَخ ًٍؤذـص الٌّاسـد هلـٖ حسـة اللّـطٍف ٍلـ٘ل اٛهـط فـٖ اٟذـت٠ف
ٍالتٌّاقغ ّنصا اش التٌّاقغ تووٌٖ أًِّ ٗرتلف الوةَْهاى تحسة شاتْوا.
وتيجة البحث
ٍطج الوقال الٖ ّصُ الٌّتائذ:
ًعل مجّ هي اٗٙات الونّ٘لٔ ٍالوسً٘لٔ فٖ كطٍفْا الراطلٔ ٍٗ ٟئزلٕ ّـصا اٟذـت٠ف فـٖ
التسلو٘ٔ الٖ تٌاقغ ت٘ي اٗٙات.
طح٘ح أىّ ٌّاك فطق ت٘ي اٗٙات الوحنوات ٍاٗٙـات الوتشـاتْات ،لنـيّ ّـصا الةـطق
ل٘ل هي رٌل اٟذت٠ف ٍالتٌّاقغ تج لنجّ هٌْوا حنوـٔ  ٟتُـئزلٕ الّـا تاسـتووال مـجّ
ٕ هٌْوـا هـي الوظـحف الشّـطٗف تسـثة أًّْوـا
هٌْوا فٖ هناًْوأٗ ٍٟ ،ةتطع حـصف أ ل
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هتؼاضتاى .لقس زذج القطآى فٖ رو٘ن الحقَل الوطتثـٔ تح٘آ اًٝسـاى ٍٟ ،فـطق تـ٘ي أى
ٗنَى ّصا اٟضتثاؽ زًَ٘ٗلاً أم أذطٍٗلاً ،فلْصا ٗتحسلٕ اللِّٔ الثشطَ قائُ ﴿ :ً٠ق ِل َل ٔئ ًٔ ِاد َت َن ََ ٔ
ات ِال ٔان ِى ُص
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َااٌ َب َِ ُهاه ُِه ل ٔ َاب َِ ٕ
ٔيارا﴾(اٝسـطاو)88 /؛ ًّٛـِ
َ َيه ّ
وٌ ٔب ٔنثل ٔ ٔ َو َل ِاو ك َ
ًٔ َع َ ِّل َأ ٌِ َيأتُوا ٔب ٔنث ٔل َ ِّه َذا ال ُك ِزآٌٔ َلا َيأتُ َ
َوالج ُّ
توالٖ راو تنتاب ٗعٍلز اًٝساى ترـّٔ ح٘آ ٗ ٟتونّي أحس هي تحؼ٘ط ّصُ الرـّـٔ ٍشلـل
ٛىّ اٟذت٠ف ٗ ٟطز ًضل القطآى.
 ٟاذت٠ف ت٘ي اٗٙات القطآً٘لٔ الّتٖ ًعلت ذ٠ل  23سـٌٔ؛ فث٠غـٔ اٗٙـٔ اٍٛلـٖ هٌْـا
تسإٍ الث٠غٔ ا ٔٗٙاٛذ٘طٓ هٌْا ،ذ٠فاً لٜهوال اٛزت٘لٔ الّتٖ ذلقْا الثشط فْٖ تتحـَلل أٍ
تتـَلض توطٍض العّهي.
"اٟذت٠ف" -فٖ س٘اق ّصُ ا -ٔٗٙتووٌـٖ التٌّـاقغ تٌ٘وـا «الٌسـد» لـ٘ل تووٌـٖ
التٌّاقغ تج تووٌٖ التّثسٗج ٍالتّوَٗغ؛ اشى "الٌّسد" تووٌٖ أًِّ ٗتغ٘لط القَاً٘ي اٝلْ٘لٔ هن
تغ٘لط اللّطٍف.
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المصادر والمراجع
اتي هق٘ج ،هثس اهلل تي هثس الطحوي الوق٘لٖ الْوساًٖ الوظطٕ1411 .ق1990 /م ،شرر انره عقير
على ّ
ألفية انه مالك ،ت٘طٍت :الونتثٔ الوظطٗلٔ.
أحوس تي فاض

تي ظمطٗلا ،أتَ الحس٘ي1399 .ق1979 /م) ،معجم مقایيس اللغة ،ت٘طٍت :زاض الةنط.

اٝطةْاًٖ ،الطّاغة1430 .ق2009 /م) ،مفردات ألفاظ القرآن ،الـّثؤ الطّاتؤ ،زهشق :زاض القلن.
الزاتطٕ ،هحولس هاتس2009 .م ،فُم القرآن الحکيم ،الـثؤ اٍٛلٖ ،الوغطب :زاض الٌّشط الوغطت٘لٔ.
رٓثٓج ،هحولس حسي حسـي2010 .م ،المعجم االشتقاقي المؤص أللفاظ القررآن الکرریم ،مؤصر
نبيان العالقات نيه ألفاظ القرآن الکریم نأصًاتُا ينيه معاويُرا ،الـثوـٔ اٍٛلـٖ ،القـاّطٓ :هنتثـٔ
اٙزاب.
ضػا ،أحوس1377 .ق1958 /م ،معجم مته اللغة ،ت٘طٍت :زاض هنتثٔ الح٘آ.
العّضقاًٖ ،هحولس هثس الولـ٘ن1362 .ق1943 /م ،مىاَ العرفان في علرً القررآن ،الـثوـٔ الخالخـٔ،
هـثؤ ه٘سٖ الثاتٖ الحلثٖ ٍشطمائِ.
العّضمشٖ ،تسض السلٗي هحولس تي هثس اللّـِ1427 .ق2006 /م ،البرَان في علرً القررآن ،القـاّطٓ :زاض
الحسٗج.
العّهرشطٕ الرَاضظهٖ ،أتَ القاسن راض اللِّ هحوَز تي هوط1430 .ق2009 /م ،تفسرير الکّاراع عره
حقائق التاىزی يعيًن األقايی في يجًٌ التاأيی  ،الـثؤ الخالخٔ ،ت٘طٍت :زاض الووطفٔ.
السلاهطّائٖ ،فاػج طالح1420 .ق2000 /م ،معاوي الىاحً ،الـّثؤ اٍٛلٖ ،اٛضزى :زاض الةنط للـّثاهٔ ٍالٌّشط
ٍالتَّظٗن.
السلثحاًٖ ،روةـط1432 .ق2011 /م ،المًجز فري أصرًل الفقرٍ ،الـثوـٔ اٍٛلـٖ ،ت٘ـطٍت :زاض رـَاز
اٛئولٔ(م).
السلَ٘ؿٖ ،ر٠ل السلٗي هثس الطّحوي تي أتٖ تنط1426 .ق ،اإلتقان في علً القررآن ،الـثوـٔ الخاً٘ـٔ،
الوولنٔ الوطت٘ٔ السلوَزٍٗٔ :ظاضٓ الشئٍى اٟس٠ه٘ٔ ٍالسهَٓ ٍاٝضشاز السوَزٗٔ -هزون الولل فْس لـثاهٔ
الوظحف الشّطٗف.
ّ
شطف السلٗي ،روةط1420 .ق ،المىسىعة القرآوية ،خصائص السًّر ،الـثؤ اٍٛلٖ ،ت٘طٍت :زاض التّقطٗـة
ت٘ي الوصاّة اٟس٠ه٘لٔ.
الظلالح ،طـثحٖ2000 .م ،مباحث في علرً القررآن ،الـثوـٔ الطاتوـٔ ٍالوشـطٍى ،ت٘ـطٍت :زاض الولـن
للو٘ٗ٠ي.
الـّثاؿثائٖ ،هحولس حس٘ي1417 .ق1997 /م ،الميزان في تفسير القرآن ،ت٘ـطٍت :هئسلسـٔ اٛهلوـٖ
للوـثَهات.
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الـَّسٖ ،أتَ روةط هحولس تي الحسي ٟ .تا ،التابيان في تفسير القرآن ،ت٘طٍت :زاض اح٘او التّطاث الوطتٖ.
هوط ،أحوس هرتاض1423 .ق2002 /م ،المعجم المًسًعي أللفاظ القرآن الکرریم يقراااترٍ ،الـثوـٔ
اٍٛلٖ ،ضٗاع :هئسلسٔ سـَض الووطفٔ.
ّ
القطشٖ السلهشقٖ ،أتَ الةـساو الحـافق تـي مخ٘ـط1412 .ق1991 /م ،البذايـة والىهايـة ،ت٘ـطٍت :هنتثـٔ
الوواضف.
القطشٖ السلهشقٖ ،أتَ الةساو الحافق تي مخ٘ط1420 .ق2000 /م ،تفسير القرآن العظيم ،الـثؤ اٍٛلٖ،
ت٘طٍت :زاض تي حعم.
القطؿثٖ ،أتٖ هثس اللِّ هحولس تي أحوـس تـي أتـٖ تنـط1427 .ق2006 /م ،الجرام ألحکرا القررآن
ّ ّ
السىة يآي الفرقان ،الـثؤ اٍٛلٖ ،ت٘طٍت :هئسلسٔ الطّسالٔ.
يالمبيّه لما تضمّىٍ مه
هظـةٖ ،اتطاّ٘ن ٍأحوس حسي العّٗلـات ٍ حاهـس هثـس القـاّط ٍهحولـس هلـٖ الٌّزلـاض1410 .ق1989 /م،
المعجم الًسيط ،اسـٌثَل :زاض السلهَٓ.
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