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 الُقرآُن الَكريمُ 
 بْيَن ُخصوِص الّلساِن وُعموِم الرِّساَلة

  (*)عبد الرمحن بودرعالدكتور 

ِ  ااملثُُا و ا او كتااُل ال     عرِبياة ااالاد    إّن القرآَن الَكريَم ُيخاطُب البشرّيَة مجيَعها باملبااد

ُ ا  و       اما من إ ماٍل يْلَحُق باللسان  العربّي إاّل اُيصيُب عقياَدََ املسالمَ  اكتااَبُهم ادياَمُهم بامِل

فقد كان لساُن القرآن  ركمًا مكيمًا يف بماِء احدَِ األّمِةو اال بّد أن يعوَد  ااا الّلسااُن إ    

 .ُتها يف مح   الّرساَلة اتبليغ  األمانةما كان علي هو لتعوَد هلاه األّمة مكانُتها ار ياد

 :تقديم
نزل القرآن الَكريُم بلساٍن عربيٍّ مبٍ و اخاَطَب الّماَس كاّفًةو 

ااستوَعَب حاجاِت البشر  املاّدّيَة االّراحّيَة يف كّ  َزماٍن امكاٍنو امل ُيغادر  

بَ  مشولّيِة صغرَيًَ اال كبريًَ من أمور  الّماس  إاّل ااعتمى ِبهاو فقد مجَع 

ااطاِل اعربّيِة الّلسان و انسَخ الّشرائَع الّسابقَة اليت جاءت لُتعاجَل ناحيًة من 

                                                 

 (.المملكة المغربية)جامعة عبد المالك السعدي، كلية اآلداب، تطوان .. باحث أكاديمي (*)
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 و ملواجهِة الوثمّيِة االّدعوَِالّمواحي  فقد جاءت  دعوَث موسىو عليه السالُم

إ  الّتوحيِدو اجاَءت دعوَث عيسىو عليه الّسالُمو ملواجهِة حبِّ الدُّنيا االّدعوَِ 

ثّم ُخِتَمت الّرساالُت السمااّيةث بدين  اإلسالم  . إصالح  الّراح  ااألخالق  إ 

 .(1)املثتكام   الاي ُيعاجُل قضايا اإلنسان  كلَّها ايضُع َلها احلثلوَل الّشاملَة

 :مّية إلى الّناِس كافَّة  رساَلُة القرآن الَكريم عالَ  -
 اسٌط جلميع  مطالِب الّراح من خصائص  رساَلة القرآن  اإلنسانّيِة أّنها حّ 

: ااجَلَسدو امصاحل الّدنيا ااآلِخَرَو ا و ما نّص عليه القرآُن الكريُم

           
 (.411:البقرَ) 

 ِة أّنها جاَءت إلسعاِد اإلنسان امن خصائص ر ساَلة القرآن  اإلنسانّي

قرآن  الكريم  حنو تزكَيِة يف الّداَري ن و اال حيصُ  اإلسعاُد إاّل بتوجيهاِت ال

 .الّمفس  ااإلميان  باهلل الواحِد االعم   الّصاِلح اَمكار م األخالق 

امن خصائص  ر سالِة القرآن  اإلنسانّيِة حتقيُق الّتعاُرف بَ  البشر   فقد 

باإلميان  بسائر  الّرُس  و اَقصَّ القرآُن الكريُم قصَص  امتازت أّمةث حمّمٍد 

َِ بَ  البشر األنبياِءو ا  و اتلَك حّجةث القرآن  الَكريم َدعا إ  األلفِة ااألخوَّ

 .على األمم  لتكوَن األّمةث اإلسالمّيةث جديرًَ باإلماَمِة

خصائص   اا الّدين ااامت  الاي َدعا إلي ِه القرآُن الكريُم أّنه ديُن  امن

        : الُيسر  ارفع  احَلَرج  ااملشّقِة ااإلعماِت

                                                 

ععة الععاال الّرسععالص  (1) ععرك  ععي كتععابللّتوّسععف  ععي معر  ص السععيد مّّمععد ةرععيد ةوععا، الععوحي : ة القرآنّيععة التععي ِععي ة سععالصة عالصمّيععة،  كتاص
 .252-222ص( والتشر للطباعة الد ن عز مؤسسة: بيروت)المّمدي 
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      و (486:البقرَ)    
        و (481:البقرَ)  
 الاي فيه حرٌج امشقٌَّة حّتى و فاملثَكلَُّف يسقثط عمه الواجُب(88:احلّج) 

 .ترتفَع املشّقةث

 ِة أّنها َحَملت ممهَج الّتوّسِطامن خصائص  ر سالِة القرآن  اإلنسانّي

       : ّو يف الّدين يف األمور  اعدم الغل
و فَقد أباَح القرآُن الكريُم الّطّيباِت (484:المساء)     

        : بال إسراٍفو اأباَح الّزيَمَة ِبال ِكب ر ياء
              

 (.14:األعراف)    

ابساطُتها  فقد كان  خصائص  ر سالِة القرآن  الكريم  قّلةث الّتكاليِف ِمن

ُيخاِطُب الّماَس خبطاِل الّتيسريو اُيعّلُمهم أموَر ديمه مو َفكان  اا  الّميّب 

املمهُج المبوّي الاي رَسَمه القرآُن الكريُم من أ ّم أسباِل إقبال  الّماس  

 . كاّفًةو َعربهم اَعَجمهمو على دعوَِ القرآن 

ها ُتراعي درجاِت تفااِت الّماس يف خصائص  ر سالِة القرآن  الكريم  أّن امن

الُعقول  ااألفهام  اعلّو اهلّمِة اضعِفهاو اقد جاَءت نصوُص القرآن  الكريم  

ممها القطعّي العاّم اممها غرُي القطعّي الاي تتفااُت فيه أفهاُم البشر  فيأخُا 

كاُم كّ  ااحٍد ِبما َ داه إليه اجتهاُده  فالفرائُض الّديمّيةث العاّمة ااألح

القطعّيةث ال تُبُت إاّل بمّص قطعّي يفهُمه مجيُع الّماس اال ميلكث أحٌد حقَّ 

 .االختالِف فيهو أّما اآلياُت الّظّمّيةث الّدالَلة فهي َمو كوَلة إ  اجتهاد الّماس 
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خصائص  ر سالِة القرآن  الكريم  أيضًا ُمعامَلةث الّماس  يف املثحاَسباِت  امن

 .  م اتفويض  أمر  البواطن  االّسرائر  إ  اهللااحلثداِدو بظوا ر 

 يمن الطبيعامن َخصائص  رسالِة القرآن الكريم أّنها عاملّيٌة شاملٌةو ف

الرساالت السابقة اتتحدث عن  تستوعب أصوَلتكوَن رسالًة خامتًة أن 

اعدم  ةسماحلكّمها يف مشوليتها ااستيعاِبها متتاُز بالا .هاأقوامأنبيائها ا

 . ه يف الّدخول يف الّدينو ب  متتاز باألمر باإلحسان للمخاِلفَ اإلكرا

 وبهاتأمُر العلم  امن َخصائص  الّرساَلة العاملّية ااامتِة أّنها َتدعو إ 

 فكر االمظرّتأم  االالّت ىعل عتمُدو ب   تخوارق العادات ىتعتمد علال ا

 .ة القرآن الَكريمرسالعاملية  ىبر ان عل املعجزَ  اها .يف الكون الفسيح

لقد أثبَت القرآن الكريُم أّن أ َ  الكتاِل يعرفوَن القرآَن كما يعرفوَن 

          : أبماَء م
 (.42:األنعام)   

: لكّ  َمن أدَرَكت ه دعوَث حمّمد  نزَل القرآُن الكريم خبطاٍل صريٍحا

                 
                 

ممها  ن بلغه القرآن بلغة يفهمها احيص َمو َف(41:األنعام)   

 .فقد قامت عليه احلجة به ابلغه اإلناار, مقصوُده

لقد ارَد خرب الرساَلة ااامتة يف الكتب السابَقةو ا اا الُوراد بشارٌَ 

     : ادليٌ  على عاملّية رسالِة القرآن اخامتيِتها
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 (.418:األعراف)       

    : فجاَء األمُر باّتباع  خامت األنبياء ااملرسلَ  
              

           
 (.418:األعراف)  

           
 (.48:سبأ) 

 (.428:األنبياء)     

و (4:الفثرقان)         

ُرُسَله إ  ُعَظماِء األقوام ارؤسائهم يف العاَلم  بعَث دحيَة  فبعَث الميب 

 اهلل عبَدو امقوقس مصرو احاطَب بَن بلتعَة إ   رق  الرامالكليّب إ  

 يجناش إ  ّيلضمرا اعمرا بن أميَةو كسرى الفرس إ  يَّحاافة السهم بَن

ُبِعَث . حاكم دمشق ياحلارث الغسان إ  ياشجاع بن ا ب األسدو احلبشة

 . ؤالِء الّصحاَبةثو رضي اهلل عمهمو لمشر  دين  اهلل يف األرض 

 اٍت إنسانّيَة عاّمًةو فاستَحّقتلقد تضّمَمت رسالةث القرآن  أ دافًا اغاي

َث اليت تدعو إليها ر سالةث القرآن  أن ُتدعى إليها سائُر أمم  األرض   فالعقيَد

ااألخالُق اليت ُتمادي ِبهاو االّتشريعات اليت ُتعلُمهاو كّ  ذِلك َله طابٌع إنسانّي 

اُيوّجه إ  البشرّيِة كاّفًة  ألّن الّماَس كّلهم عباُد اهللو َخَلقهم من ذكٍر 

ألمر  من طٍ  ثّم جَعَ  اأنُى اَجَعَلُهم ُشعوبًا اقبائَ  ليتعاَرفواو اخلقهم يف أّال  ا
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 .نسَلهم من ُساللٍة من ماٍء َمه 

اقد حتّدث القرآن الَكريم عن مناذَج من اجملتمعاِت البشرّية اليت ساَدت 

ثّم باَدتو بعَد أن أصاَبها اهلالكث لكثْفر ا بالرُس و ارَسَم َمالمَح اجملتمع 

ايف كّ  زماٍن  البشرّي املمشود الاي يمبغي أن يوَلَد يف كّ  اقٍت احٍ 

           : اَمكاٍن
 (.421:آل عمران)   

    : اَحاَّر من التشّبه باألمم ااألقوام اهلالكة
 (.421:آل عمران)          

اعرَض القرآُن الَكريُم جلميع املبادِ االقيم  اليت يعيُش ِبها البشُر اتؤثِّر 

َفه ممهاو ا ي الَقرابةث االّمسُب ااملاُل االّتجارَث ااملسَكُن يف حياتهو احّدَد موق

ااألرُضو ابّيَن للّماس  كيَف يمبغي أن يعيشوا ِبها من دان  أن ُتهي مَن علي هم 

      : حّب اهلل اَرسوِلهعن اتصر َفُهم 
         

             
 (.41:الّتوَبة)     

 كثربى تقّض مضَجَع اإلنسانّيةو   إّن القرآَن الكريَم عاجَل قضّيًةب

ا ي  اِجُس َمصري  اا الكو ن و انهاَية احَلياَو اقد عاجَل القرآُن الَكريُم 

ان  اامَلكان  ابيئِة نزال  الوحي و ااا زًا حداَد الّزماامى ُمتجااايا الُعْظاا اه القض

ظّ  البشر ّيَة يف  اه احلياَِو اهلاا َخال القرآُن ليشَمَ  ك َّ زماٍن اك َّ مكاٍن ُي

ما اّتصَ  أمساِء األعالم االُبْلدان  إاّل وصّياِت كاالَكريم من ِذْكر  ااثص
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 ر  ذِلك من امَلحّطاِت احلامَسِةبالَقَصص الّتارخيّي ابالَغَزااِت اغي 

يبدأ القرآُن  يف تاريخ  اإلسالمو مّما َسيكوُن َله ما بع َدهو اهلاا أيضًا مل

الَكريُم بالعرِل ليمتهَي عمَدُ مو الكّمه بدأ عمَدُ م لُيحّمَلهم املسؤالّيَة الُّقيَلَة 

ااألمانَة اجلِسيَمَةو الُيكّلَفُهم بمشر  الّرساَلة إ  اإلنسانّيِة كاّفًةو فاخ تاَر من 

َبَح بي َن اااأص» أنفثِسهم الميبَّ ااامَتو ااختاَر من األلسَمة الّلساَن العربّيو حّتى

ُم ارابطٌة ال تمحّ و  ي الٌة ال تمفصاارل صااربّية الثغِة العااِة العاارآن  ااألّماااالق

 .(1)«الّصلةث بَ  رسالٍة إنسانّيٍة اأّمٍة ُمبلِّغٍة ا لثغٍة ُمعبَِّرٍَ

اذِلك ألّن غايَة الّرساَلة القرآِنّية اااِتَمِة ربطث اإلنسان خبالِقه اتمبيه ه 

لى مسؤاليِته احترير ه من أن يضيَع يف املتا اِت االّتفاصي  و حّتى تستقيَم ع

حياُته ايعّم األمُن ااالستقراُر االَعداَلةث سائَر البشر  على اختالِف ألوانهم 

 .اأجماسه م األسمِتهم

إّن القرآَن الكريَم نقَ  اإلنساَن من ضيق  القثرى االبيئاِت احملّلّيِة إ  سَعة 

 .االبشرّيِة الّشامَلةو امن عبادَِ األاثان  إ  عباَدَ رّل البشر  الكون 

 ااالدََ انطلَق من بيئِة العرِلا و ُيؤّدي  اه الّرسالَة  الكّمهو

امن لسانه مو فال يمبغي إ ماُل  اا االختصاص  الاي للعربّيِة يف الِبماِء 

 .اجلديِد ا اه املمز َلة أل ِلها يف تمفيِا املبادِ

 شيئًا من حياَِ اإلنسان  الّدنياا فإّن َخصائَص  اا الّدين مل َتَدع  ا كا

  : إاّل اضَعت له الّمظاَم األمَُ  الاي يمَسُخ ك َّ نظاٍم صَمَعه البشُر
(. 81:آل عمران)           

                                                 

ة أدبّية لتلوص من القكرآن، ط (1)  .414ص( م4181-ِع4114داة الفكر، ) 1مّّمد المكباةصك، دةاسص
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 .اما ترَكت دعوَث اهلل أرضًا إاّل بَلَغتها امشلت ها خبريي الّدنيا ااآلِخَرَ

باِلك فإّن للقرآن الَكريم تأثريًا كونيًاو االعودَث إ  فهِمه على الوجه ا

الّصحيح  اإحياِء جتربِته من جديٍد سُيعيد  اا التأثرَي الكونيَّ يف تاريخ 

احلضارَ اإلنسانّيةو الكن من غي ر  أن نمسى أّنه رّبانّي املصدر و بشر يُّ 

 .ن املبادِ االّرساَلةو عربّي ااطاِل االّلسا

 :الّرساَلة يُّ عالمعربيُّ الّلساِن  الَكريمُ  القرآنُ  -
حّتى فهم  القرآن الكريم فهمًا دقيقًا احلقيقةث أّنما لن نتمّكَن من 

َُه بالّطريَقِة اليت يتفاعُ  ِبها مع نفوِسماو  نسرتجَع الّسياَق الاي نزَل فيه انبَع

جتر َبَة الّتفاُع   الّمفسّي انسرتجَع َتجر َبَة الَوحي  غّضًة طرّيًةو انستعيَد 

االّتجاُاِل الّراحّي حّيًةو فإذا متّكّما من االسرتجاع  ارجع ما إ  شراِط فهم  

الّمّص األثا  اممها شراط الّلسان العربّي املثب و استطع ما أن نمقثَ   اه 

لَكريَم الّتجرَبَة إ  غي ر نا من الّماطقَ  بغري  لسان العربّيةو فمبّلَغ القرآَن ا

كما أنز َلو يمبغي أّااًل أن نّتخَا الّلغَة اليت كانت ُمتداَالًة يف عصر الّتمزي  

 دان االلتفاتامَلر ِجَع يف تفسري  القرآن الكريم ااستمباط األحكام ممهو 

اما طرأ عليها يف العصور التالية من تطّور يف دالالت  (1)إ  الّلغة احلادثة

 ابعيدًا ه يف فهم القرآن الكريموكيممّما ال يمبغي حتاأللفاظو 

عن الّرااسب الفكرّية اليت حيملثها املفسِّر فُيسِقطها على القرآن الكريمو 

ِبما ُيخر ج الّمّص عن بالغته اأصالتهو امعمى ذلك أن لغة التمزي  ُترافق سياق 

                                                 

: مّاسعن التوولعل، تّقيع ، (ِعع4114.ت)مّّمد جمعا  العّد ن القاسعمي : ِذا الّشرط ك تابص انار  ي تفليل الكالم عن  (1)
 .4/416( م4188-ِع4118داة الفكر، : بيروت) 4مّّمد  ؤاد عبد الباقي، ط
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 إخراج املصطلح الّشرعي اال حتيد عمهاو فال يمبغي (1)التمزي  اُتالزمها

لفظث الّشارع غري ُمطابٍق ملسّماه »وله األصلي اإال فسيصري عن مدل

 . (3)«ا اا أمر يوِجُب اجلهَ  باحلّق االّظلَم للَخلق»و (2)«األصلي

ابعَد أن نفَهَم القرآن الكريَم باللغة اليت نزَل ِبهاو نمقلثه إ  األمم 

 لوأي باعتبار  مقاصِده من الّمزااألخرىو على الّمحو الاي نزَل ِبهو 

ا و الطابُع اإلنسانّي العاَلمي الّشام  الاي يصّحح املما ج ايقّوم الطرَق 

ََ القرآن  افهَمه  ااملساِلَكو ا اا أمر ال ُيحِسُن تبليَغه إاّل َمن أحَسَن قراَء

بشراطه األا و ااألّمة املسلَمة ُمطالَبة بالّمهوض بهاه املهّمة اجَلسيَمة  ُيعيُمها 

الَكريَم عربّي اللسان اااطالو عاَلمّي الّدعوَ  على ذِلك أّن القرآن

الّطريَقة فهو إخراج َله عن إطار ه  ااملبادِو اكّ  حيلوَلة داَن تبليغه بهاه

 بليغو سواء أكان ُعدااُن اإلقصاءالّصحيح اإقصاء لألّمة عن دار  الت

 .(4)من داخ   األّمة أم كاَن من خار جها

الّرسائَ   هلم َك يّتخااَن َمن يرتمجونآناا االرؤساُء فقد كان امللوكث

ََ عليهم من الميّب  َب  َلَقد كاَن  فُيرتمجوَنها إ  لغته مو بالعربية الوارَد

 كانوا َمن المَّصارى امَن العربىَّو اللساَن يعرفوَن المصارى من اكُرٌي اليهوُد

                                                 

 وسع  : انار أمثلة من الكلمات التي لها مدلوالت جد دة غير مدلوالتها التي كانت لهعا  عي العلعر ا،و ،  عي كتعاب (1)
عبعععد : ؛ واناعععر أي عععا  414ص( م4222-ِعععع4142داة الّشعععرو ، ) 4كيععع  نتعامعععل معععف القعععرآن العاعععي ، ط، وعععاوي القر 

-ِععع4148مّععّرم : ، الّسععتصة444: مععتهصا الّسععيا   ععي  صّهعع  الععّتّل، متشععوةات كتععاب ا،ّمععة القطععرّي، عععدد الععّرحمن بععودة ،
 .16م، ص4226

المكتعع  الّتعليمععي . عبععد الععرحمن بععن مّّمععد بععن قاسعع ، ط: رتيعع أحمععد بععن تيميععة، متمععو   تععاوة ابععن تيميععة، جمععف وت (2)
 .11/111الّسعودي بالمغرب، الّرباط، مكتبة المعاةف، 

ه،  (3) ف نفسك  .11/111المرج 
ة أدبّية لتلوص من القكرآن، ص: انار مزلدا  من الّتفليل   ي كتاب (4)  .411-446دةاسص
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 كان االرام الفرس من العجم أن كما جنرانو كمصارى ُخلصًا َعربًا

 .بيمهم ايقيمون يعايشونهم عرل بيمهم من

 مرحلة إ  االُوفودو بالرسائ   الدعوَ من مرحلة الدعوَث اَلّما انتَقَلت

 اإلسالَم يمشران كما العربية اللغة يمشراَن املسلمون اجلموُد كاَن الفتحو

 ُتؤازُره اتشدُّ العربية اللغة بها احلَّت إال اإلسالُم َفَتَحها أرض من اما. نفَسه

 اَحلَّت االشعول األمم أكُر  لغات على العربيةث اللغةث فظَهَرت عُضَدهو

 ...الشام فى االفارسية مصر فى كالقبطية َمحلَّهاو

 :عربيُّ الّلسانِ  الَكريمُ  القرآنُ  -
املْقصوُد  هما أّن القرآَن الَكريَم عربيٌّ اللسان  ااِاطاِلو اال يعين ذِلَك 

: د نزَل إ  الّماس كاّفًة الكن بلساٍن عربّي ُمب أّنه يمتمي إ  العرِلو فق

 (4:يوسف)      
 

  
 (421:الّمح )       

 
  

            

 (411-411:الّشعراء)
 

 (441:طه)    
 

 
               

 (48-48:الزَُّمر)   
 

      
 (1:لتفثّص) 

 
         

 (8:الّشورى) 
 

      

 (1:الّزخرف)
 

          
 (.44:األحقاف)      
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امّما جتدُر اإلشارَث إليه يف باِل االصطالح  أّن الوار َد يف القرآن  الَكريم  

و عّبر عمها (1) و ُمصطلُح الّلسان   فقد كان للعرِل لساٌن ااحٌد الثغاٌت كُريٌَ

و فلقبائ   العرِل (2)«باُل اختالِف الّلغاِت اكلُّها ُحجٌَّة»: ابُن جّمي بقوِله

و االّلَغةث أصواٌت ُيعّبُر ِبها ك ُّ قوٍم عن أغراِضهمو اللقرآن  الَكريم  (3)لثغاُتهم

ل  ايتصرََّف فيه باالنفصا و(4)لساُنه اااصُّ ليّتصَ  بالّلسان  العربّي َكما يشاُء

عمهو أا باهلي َمَمة علي هو أا بغري  ذِلك من اجوه الّتصرُِّف االّتحّكمو فقد 

انفَص  لساُن القرآن  عن ِلسان  العرِل ا و من ِجم ِسهو ِبما كاَن من أمر  

 الّتحّدي ااإلع جاز يف الّمظم  االَبيان  االَفصاَحةو امع ذلَك 

 . َفال ُيفَهُم إاّل بالّلسان  العربّي املثب  

فالقثرآُن الَكريُم َعربّي اللسان و أي  جاٍر يف ألفاِظه اتراكيِبه اأساليِبه 

ابالغِته جمرى الَعرل يف لغته مو افهُم ألفاِظه اتراكيبه يعتمُد على ألفاِظ 

العربّية اتراكيِبها يف معامِجها اأشعار  او أي يكوُن فهُمه من طريق  لسان  

 ه الّشريعَة املثباركَة عربّيٌةوإّن  ا»: طيّبالعرلو ايف ذِلك قال اإلمام الّشا

اأّن القرآَن نزَل بلسان  العرل على اجلثمَلةو ... ال مدخَ  فيها لأللُسن  األعَجمّية

: ًة  ألّن اهلل تعا  يقوُلااّصااااا الّطريق  خاوُن من  اا يكاِمه إّنماَلُب فهافط

                                                 

،  الّلغةك تكطلص ك على ما  لفاكه الّلسانك معن قعو ص دعادةص ععن متموععةص لغوّلعةص، ولكمكعن الّلسانك أع ُّ من اللغة ، واللُّغةك أالُّ  (1)
ععل ِك  والّتوادك ، . أن تكطلعع ص متععاعا  علععى كععّل مععا  كتوّدععلك بععه ولععى الّتفععا أّمععا الّلسععانك  مععا ب ععه يكععونك البيععانك بلععفةص أعععّ  وأرععمصلص

، وقعععد تكعععّدعى اللغعععةك ل سعععانا  كص  عععنّ ﴿: معععا  عععي قول عععه تععععالىوتتعععدة تك تّتصعععه لكغعععاتد ّلععع ك  آياتعععه   وم   واّاعععت الفك  وا،صّةض   الّسعععماوات   اص
تصت كك ّ   (.44:الّروم)﴾ للعال م ينص  آلياتص  ذل كص   ي و نّ  وأّلوان كك ّ  أصّلس 

ل ّي التَّّتاة، ط (2) مَّد عص ّص ، الخلاال، تّقي  مك ّتي   (.داةك اّلهكدة: بصّيروت) 4أبو الفصتح عكثمان بن ج 
ِكذّ ل ولكغة قكرلشص وغّير ِماك (3)  ...لكغة  
رة) 4، ط(1)طععه جععابر العلععواني، لسععانك القكععرآن ومكسععتّقبصل ا،ّمععة القكطعع ، سلسععلة دةاسععات قرآنيععة  (4)  ِ مكتبععة الّشععرو  : القععا

 .42-41ص( م4226/ِع4148الّدولّية، 



 
 
 
 
 
 
 
 

 -184 -

على أّنه عربّي  إ  غري  ذِلك مّما يدّل و(4:يوسف) .....   

ابِلسان  العرِلو ال أّنه أعجميٌّ اال بِلسان  العَجمو َفَمن أراَد تفهَُّمه فِمن جهِة 

 .(1)«لسان  العرِل ُيفَهُمو اال سبيَ  إ  تطلُّب فهِمه من غري   اه اجلهِة

أنز َل على معهوِد العرِل يف ألفاِظها اااّصة اأساليِب »إّن القرآَن : ايقول

 .«َمعانيها

لقد كان للعرِل اعتماٌء بعلوٍم ذَكَر ا الّماُسو اكان لُعَقالئه م اعتماٌء 

مبكار م األخالقو فصّححت الّشريعةث ممها ما  و صحيٌح اأبطَلت ما  و 

باطٌ و اخاطَبُهم القرآُن بدالئ   الّتوحيد فيما يعَلموَن من مساء اأرٍض اجباٍل 

َِ كالكو اأخ ِبراا مبا أنَعم اهلل عليهم اَسحال انباٍتو ابدالئ   اآلخرَِ االّمبّو

مّما  و لديه مو اأخ ِبراا عن نعيم اجلّمة ِبما  و َمع هوٌد يف ِنَعمهم الّدنيوّية 

 .(2)اُمتداَالو كاملاِء االلنب ااامر االعس   ااملاِء االّمخي  ااألعمال

ِبها  لقد ذَكَر اهلل ُسب حاَنه اتعا  للقرآن  الكريم  مخَس صفاٍت ميتاُز

       : الكتاُل الَكريُمو يف قوِله تعا 
              
 (41:الّزمر)      

 
     

              

 (.48-48:الزَُّمر)

 ُيضَرُل اأّنه اْلَحِديِثو َأح َسُن الَكريم  أّنه القرآن  ِصفاِت فمن 

                                                 

 .4/61( داة المعر  صة: بيروت)هللا دّةاع  أبو وسّا  الّشاطبّي، المكوا صقات  ي أدو  الّشرلعصة، وبط مّّمد عبد (1)
أبعو وسعّا ص الّشعاطبّي،  عي مواوعفص كثيعرةص معن التعزي الثّعاني : اناعر تفادعيلص كثيعرصة  ععن ا،سعلوب القرآنعي  عي المكخاطصبصعة (2)

 .من كتاب  المكوا صقات  ي أدو  الّشرلعصة
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 اأّنه القياَمةو يوم  إ  متلوٌّ قرآٌن اأّنه احتايرًاو ختويفًا للّماس  األمُاُل فيه

اصفةث ُعرابِة  .التماقثض االتعاُرض من بريء أي ِعَوجو ذي اَغري الّلسانو عربيُّ

 ليَس البيان و َفصيح الّلسان و َعربّي كثّله الّلسان  يف القثرآن الَكريم َتعين أّنه

 .الوجِه األكَم   على مهّمته ك ليؤّدَياذِل اأعجمّيةو َعربّية من ُملفَّقًا

اللسان  قاَل  عربي  حممدًا فالعربّيةث لساُن القرآن  الَكريم و ثّم إن

 بالّلسان  بالَفض   الّماس  اأا  »: اإلماُم الّشافعيُّ يف فض   ِلسان  الميّب 

 غري لساٍن أل    أتباعًا لسانه أ ُ  يكون أن جيوز اال الّميّبو لساُن ِلساُنه َمن

 .(1)«ديِمه اّتباُع فعليه م قبَله ديٍن أ    اك ُّ لِلساِنهو تبٌع لساٍن ك ُّ ب   ...لساِنه

االبياُن المبوّي العربيُّ من لوازم  تبليغ  الّرساَلة اإباَنِتها اإخراِجها للّماس و 

بياِنه  اال ُيعَقُ  أن ُيحاَفَظ على عربّيِة القرآن  الَكريم  ِمن غري  احِلفاِظ على

الاي  و الَبياُن المبويُّ  ألّن البياَن المبوّي َيعصُم الّمّص القرآنيَّ من َتحريف 

الكِلم  َعن َمواضِعه افساِد تأايِلهو اِمن  َثمَّ ذَ َب ُعَلماُء احلديِث إ  أّن راايَة 

و اامَلع لوُم (2)احلديِث ِبامَلع مى َلِمّما ُيَعرُِّض احَلديَث أحيانًا للّردِّ اَعَدم  الّتسويغ 

و (3)ِمن احَلديِث الصَّحيح  أنَّ الّراا َي َيم َبغي َله أن ُيؤّدي احَلديَث َكما َسِمَعه

اأن َيْلَتز َم أماَنَة التََّلّقي االرِّااَيِة اُيراِعَي الّلْفَظ العربّي الَفصيَح الاي ُسمَع عن 

                                                 

 .16ص( داة الفكر: بيروت)اك ر مّّمد بن ودةلس الّشا عي، الرّ سالصة، تّقي  أحمد مّّمد ر (1)
عععة االرعععاةصة  عععي البيعععان  التبععععوّي : اناعععر (2) لعععيا العربععععّي، : تطعععوان، المغعععرب)عبعععد العععّرحمن بعععودة ، االيتععععاع وبصالغص معععط الخص

 .81-81ص( م4221 -ِع4112
وة الّزِري عن دمحم بن جبير بن  مطع ص عن أبيه جبير قعا ص  (3) رَر   َسرِمَ  »: بعالخي   قعا ص  قعامص ةصسعو  هللا : ةص ْْ رَر   ا َنضَّ

رن هرو  فَقر   َْ رْن ه فقرَ  لر  وُربَّ حاْرِ فقر  إلرى  َْ ِِ فقر إ إلرى  َْن لم َيسَمعها، َفُربَّ حاْر قالَتي َفَوعاها ثّم  ّداها إلى  َْ
لعععيهنَّ قلععع ك معععؤمنص . ْنررر  عععلُّ عص ماععععة  ال: ثصعععالالد ال يكغص ومك جص ، ولعععزك معععل  ط، والطاععععةك لعععذصوي ا،معععر  ؛  ععع نَّ واعععالصك العص مسعععلمينص

عع  عععوتصه  تكّععيطك مععن وةااه  ععيخين: قععا ص الّععاك  ك الّتيسععابوةيّ . «دص ععرط  الشَّ لععى رص ععّيحد عص ععد ثد دص ّبععد  هللا   وأصبعع :اناععر. ِععذا حص عص
ة، المسعتدةك علعى اللعّيّين(121.ت) اّلّاك    الّتيسابوة يّ  ّبعد اّلقعاد  -ِعع4144: بصّيعروت) 4ط ،عصّطعا ، تصعّح مكّلعطصفى عص

 .4/464( م4112
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. (1)ّتحريُف أا الزِّيادَثو يف الّمْق    ألّن الّتبديَ  ال ُيؤَمُن فيه الالميّب 

فاملثحدُِّثو إ  جانِب ثقِته يف الّدين  اِصدِقه يف الرِّاايِة اعْقِله ِلما ُيحدُِّث بهو 

ُيَؤّدي احلديَث حبثراِفه َكما َسِمَعو اال ُيَحدُِّث به على امَلع مى  فال َيدري َلعلَّه 

و فإذا أّداه (2)ُم الّشافعيُُّيحيُ  احَلالَل إ  َحراٍمو َكما َنّبه َعلى ذِلَك اإلما

 .(3)حبثراِفه ان َتفى اح ِتماُل اإلحالِة

إاّل لالطمئمان   اما العماَيةث برااَية احلديِث بلفِظه َكما ُسِمَع عن الميّب 

ا اا السم ُت العربّي الفصيُح يمبغي . على صّحِة البيان  المبوّي للمّص القرآنّي

 التوجيه لقرآن  الَكريم ال تمفي عاملّيَةاملثحافظةث عليهو اعراَبةث لسان  ا

اُعرابةث . فيه العقيدَ احدَ مُ  اإلسالم يف اللغة ااحدَ. االسلطان االتشريع

 األمم ب  اإلسالم انتشار داَن حتث   مل-السان  الّرسول  -لسانه 

 .العربية غري االشعول

تعارَض بَ  أّما عن اجوِد ألفاٍظ غري  عربّيِة األص  و يف القرآن و فال 

ابَ  اجوِد كلماٍت غري  « بِلساٍن عربّي ُمبٍ »كون  القرآن  الكريم  ُممّزاًل 

                                                 

لصماي  ولى أّنه  (1) ثيرد م ن العك ِص ص كص معا »ذص ، كص عنك س  ّّ ّمعّن يكاصعنُّ أّنعه يك نك مص س  ّّ لَّطص مصّن ال يك وايصة  ب المصّعتى لئاّل  صتصسص دُّ باب  الرّ   صّتبصغي سص
عه دونص  عد ث  بلصفا  ّص واع  ا،ّولعى و عرادك ال لى التص د ثا ، وعص ثيرا  قصديما  وحص واة  كص قصفص للرُّ عكَّ  عي اّرعت راط  أّن ال  وص التَّلعرُّف   يعه، وال رص

وام ف  الكصل     ه، ولكّشتصرصطك أّن ال يصكونص م ّن جص ّما تكعكبّ دص ب لفا  عتَّفات  وال يصتعوعك تصغييعرك . يصكونص م  ذا الخ الف ونَّما يصّتري  عي المكلص ِو
رص وإّن قطعا؛ ،نَّ ال تَّ ص وإبدالكه ب لصفظص آاص ّن مكلص ييص م  عّبط  رص لعيه    عي وص علص ل معا كعانص عص عّن ةصاَّ وايةص ب المصّعتى ةصاَّلص  يها مص رّ 

لععيسص يصمل ععكك تصغييععرص تصلععتي   غصيعع لععكص تصغييععرص اللَّفععظ   ص ليععه الككتعع ك و،ّنععه وّن مص ععنص التععرج  مصوجععود  يمععا اّرععتصملصت عص . ر ها،لفععا   م 
رَن اظل را ِ »أو  «ِشْبه »أو  «َنْحوه»أو  «ما قالَ  ْو كَ »: ولصتبصغي للّراوي ب المصعتى أّن يصقو ص عقيبصعه ِْ ، وقعّد «ْرا  ْشرَب  هرما 

وايع ّععر  صته   ب معا  عي الرّ  و عا  معنص الّزلعل  ل مص عّابة  يصفعلعونص ذلعكص وِكعّ  أعلع ك التعان  بمصععاني الكصعالم  اص ة  ب عالمصعتى كانص قعومد معنص اللَّ
 .424-4/11، تصّدةل ك الّراوي، «م ن الخصطر  

 .184-182االمام مّّمد بن ودةلس الّشا عي، الّرسالة، ص (2)
لع (3) ا عص عرِو ّوعفص، وقصلص لُّعدص والوص ا تصّقييعدا  يصّمتصعفك الّتزص وايصة  بالمصّعتى، وقصيَّعدِو لصمايك مصتا ص الرّ  يَّ ص العك ِصبوا ِذا وقصّد وص ّلع  ،  صعذص عل  الع  ِّ ى أ

د ثص وّن كعانص »ولى أّن  ّص ّح أّن ال ْشرتَ ا،صدص رِ  الَكِلرِم َلرْم َيُجرْل َنْقُلر  ِنرالَمْعنى،  و ُْ ِْ رْن َاوا ِْ َُْتشراِبها   و  ً   و  ُْْجَمر َركا   و 
ُِ المَ  ُُصروَص،  و َحقيَقرة  َيْحَتِمر ُِ ال ُِ الَغْير، َكعامّإ َيْحَتِمر جراَز، اراَز ِلْلُمْجَتِهرِد ُْْحَكما  ااَز ِللعاِلِم ِناللَُّغِة،  و ظاِهرا  َيْحَتِم

لوم  ا،ثصر، قص ؛ «َفَقط ّفو  عك  .81ّفوك ا،ثصر   ي دص
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عربّيِة فيه  ألّن  اه الكلماِت الّدخيَلَة خضَعت ملقاييس  العربّيِة فأصَبَحت 

 .افقَدت ُعجَمَتها (1)ُمعرََّبًة

األحوال  ترَجَمَة انشُر ر ساَلة القرآن  الَكريم يف العاَلم ال َيعين حباٍل من 

 َة األص    ألّن الّترمَجَة ضرٌلألفاِظ القرآن  اتراكيِبه اتمزي   الّترَجَمة ممزَل

من حتوي   معاني المّص األصلّي من بيئِتها اللغوّية األا  إ  بيئٍة لغوّيٍة جديَدَ 

ِبما يف  اه البيَئة من مصطَلحاٍت اَمفا يَم امحوالٍت ثقافّيٍة اعقدّيٍة 

اعّيةو ختتلُف عن َمفا يم  الّمّص ب  ُتماِقُضها أحيانًا مماقضًة تاّمًةو ااجتم

الّضالل  الُّقايّفو ااالن تقاص  لعمليِة الَبالغ  ااإلباَنةو اليت ُجِعَلت »ا اا نوٌع من 

 عربّية القرآن  الكريم  ُمحافظٌةو فاملثحاَفَظةث على (2)«العربّيةث ا عاًء َلها

 ملضام   تبليغًا صحيحًاو بعيدًاِءو اتبليٌغ للمعاني ااعلى املرجعّية االو عا

َعن َتحريِف الغالَ  اان ِتحال  املثب ِطلَ  اتأاي   اجلاِ لَ و فك ُّ لثغٍة ُتخفي 

... ماهَاوالاواَلُهم اأحايم و اأقاّور  امَلفا االيَبُهم يف تصاِلها اأسااراَء ا عاداِت أ 

أال َترى أّن العرَل دأبوا على اّتخاِذ اآلِلَهة يف األرض  اإن كانوا ُمِقّريَن باإلله 

الواحِد احلّقو َفجاَءت اآلياُت بتعي   الفرق  ب  آهلته م ااإلله الواحِد احلقِّ 

       : تمبيهًا على نفي  ما اّدَعوه يف األرض 
              

         و (12-11:لّمح ا) 

                                                 

 ،انار مسولةص توديل  الكل مات  المكعّربصعة  عي القعرآن الكصعرل ، كتعابص مّّمعد السعّيد علعي بالسعي، المكععرَّب  عي القعرآن الكصعرل  (1)
 (.م4224جمعّية الّدعوة االسالمّية العالصمّية، : ليبيا) 4ط

ععته لكتععاب اناكععر مكقّدمععةص الععّدكتوة عمععر عبيعع (2) ي  الّسععامّرااي، كتععاب ا،ّمععة، العععدد .، د« ععي رععرف  العربّيععة»د حسص ، 14وبععرِا
 .42ِع، ص4141جمادة اآلارة 
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 (.46:املثلك)  

 احلرف بغري ُيرتمجوا القرآَن الَكريَم اأن َيكُتبوه أن  للّماس أِذَن اَلو 

الّمصِّ الَكريم  َتحريِف إ  ذلك ايتعّبداا بمّص الّترَجمة  ألفضى العربي

 علُّماَت ِباااج طقاااإس إ  ًاااى أيضااألفض ورواان دًىاُ  من ملهاحي ما ياعااَض

 ألنه امسلمة  لمامس  اك على باااج ربّيِة اتعلُُّمهاالُم بالعابي َمما الع ربيةواالع

 يتم ال العربي  فما اللسان طريق من إال انبيهم ربهم عن الفهم ميكمهم ال

 .(1)اعقاًل َشرعًا الغاياِتو ُحكَم ُتعطى االَوسائُ  ااجبو فهو به إال الواجب

عربّيَة ليست اسيَلَة تبليٍغ ابياٍن للّمّص القرآنّيو فقطو  ااو اإّن ال

الكّمها جزٌء من علوم  الّشرع   امعر َفةث األحكام الّشرعّية ااستمباطثها من 

ما ال يتمُّ الواجُب إاّل به »القرآن الَكريم يتوّقُف على معر َفة لسان  العرل  ألّن 

بّيةث ُتفضي إ  معر َفِة الّدين فهي و اعلي ه فإذا كانت اللغةث العر(2)«فهو ااجٌب

ه سوَلَر و اجعَ ربيِّالَع سان ه بالّلكتاَب ا أنزَلّمَل»من الّدين و اإّن اهلل عّز اجّ  

 ين إ   اا الّد ابقَ الّس عَ و اَجربّيه الَعساِنبِل ااحلكمَة عمه الكتاَل بلغًاُم

 اا  بضبِط ه إاّلرفِتعاَم ين الّد بِطإ  َض بيٌ َس مل يكن  وبه مَ تكّلُم

 لى أ   َع هَ م به أس كلُّالّت اعتياُد و اصاَرين الّد ه مَنعرفُتت َمو اصاَرسان الّل

إ   َلَرو اأْقين الّد شعائر  ِةإ  إقاَم َلاهللو اأقَر دين  عرفِةيف َم ين الّد

 .(3)«مرِ ميع أمويف َج وصار ااألن  ن املهاجريَنو ِملَ األّا ابقَ م للّسه شابهِتُم

 ربية ُيفضي إ  فهم نصوص  الّدينا كااو فإذا كان علم الع

                                                 

 الشععؤون  وعاةة :السعععودية العربيععة المملكععة) 4عربيععة، ط غيععر بّععروف الكععرل  القععرآن كتابععة العععود، تّععرل  علععي دععالح (1)
 .(ِع4146واالةراد،  والدعوة وا،وقاف االسالمية

رّي، االحكام  ي أدو  ا،حكام، ط (2)  ِ زم الّاا  (.م4222داة الككت  العلمّية، : بيروت) 4انار ابن  حص
ّي   (3)  (.المكتبصة العلرّلة: بيروت)أحمد بن تيمّية، اقت اي اللراط المكستصقي ، مكخالصفصة أدّاب التص
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َلعلُم العربية  و الّديُن »: فهو الّديُن عيُمهو كما قاَل أبو عمرا بُن الَعالء

الوصوُل إ  الّتكّلم بكالم  العرل على احلقيقِة »َفِبِعلم الَعربية يتّم . «بعيِمه

يم  كتاِل اهلل الاي  و أصُ  الّدين االّدنيا صواًبا غرَي مبدِّل اال مغّيرو اتقو

و (1)«و اإقامِة معانيها على احلقيقةااملثعتَمُدو امعرفِة أخبار  الّميب 

 .ألن فقَهها ِمن فقه الّشريعة  االعربيةث من الّدين

إّن القرآَن الكريَم عربيُّ الّلسانو يف لغِته اممهج  خطاِبهو اال يعين ذِلك 

َل احَدُ مو الكّمه عربّي يف ألفاظه اتراكيِبه اَتماُسق أّنه ُيخاطُب العر

أصواِته اإحكام  نْظِمه اتأثري ه الَبالغّي اإعجاز ه البيانّيو فالّمظُم القرآنّي من 

ااصائص اليت استأثرت با تمام  علماِء اللغة االبالَغةو فقد درسوا أساليَب 

الّتركيبيةو ادرسوا أصواَته القرآن  اعالقاِت ُجمِله بعضها ببعض من الّماحيِة 

اإيقاعاِته اتماُسَب فواصِله امقاطِعهو امماسبَة ألفاظه ملعانيهو ادرسوا صَوَره 

 .البيانّيَةو اأاجَهه الّمحوّيَة االّصرفّيَةو ادالالِت ألفاِظه املعجمّية

اتوّصَ  العلماُء إ  أّن القرآَن الَكريَم ال ُيدرُس اُيشَرُح إاّل مبمهج مشولّي 

راعي أنواَع الّسياق  اليت تمدر ُج فيها اآلياُت  فإّن الّتحلي  بالسياق ُيعّد اسيلًة ُي

 لالك يتعّين عرض الّلفظ القرآنّيو (2)من ب  اسائ  تصميف املدلوالت

اللّسياق أنواع كُريَ . على موقعه لفهم معماه ادفع املعاني غري املرادَ

                                                 

-ِعععع4111داة الّتفعععااس، : بيعععروت) 1ن المبعععاةصك طمعععاع .د: ، تّقيععع االي عععاج  عععي علعععل الّتّعععو ي،القاسععع  الّزجعععاج وأبععع (1)
 .11ص( م4181

ععل علمععايك الّداللععة  ععي العلععر الّععد ث ولععى تلعع (2) كلية أو عرلقة الشعععالطعع: تي  المععدلوالت باالعتمععاد علععى عععّدة طععر  عتودَّ
ّية  عععع  ، (كّل  وموقفعععهتلعععتي  المعععدلوالت بّسععع  مووعععف المعععت)االرعععتقا  اللعععر ي، والّطرلقعععة الّسعععياقّية، والّطرلقعععة الموو 

ه . ، والتَّّليعل بالمكؤلّ فعات التعي تتعوّل  متهعا الكلمعة(القصرابة الّداللّيعة بعين المعدلوالت)والّقو  الّداللّية  اناعر  عي تفلعيل ِعذ 
ل  الّداللة ا،لستيّ »موةلس أبو ناور، : الّطر   ، متلة الفكعر العربعي المعادعر، مركعز االنمعاي القعومي، «مدال ولى ع 
 .41-48 م، 4184ماةن



 
 
 
 
 
 
 
 

 -188 -

 :(1)ممها

آلية أا اآليات داخ  الّسورَ اموقعها الّسياق امَلكاني ايعين سياق ا-

ب  الّسابق من اآليات االاّلحقو أي مراعاَ سياق اآلية يف موقعها ب  الّسابق 

من اآليات االاّلحقو أي مراعاَ سياق اآلية يف موقعها من الّسورَو اسياق 

اجلملة يف موقعها من اآليةو فيجب أن ُترَبط اآلية بالّسياق الاي اردت فيهو 

 .ُتقَطع عّما قبلها اما بعد ااال 

 سياق الّتمزي و ايعين سياق اآليةاالّسياق الّزميّن لآلياتو أا -

 .ب  اآليات حبسب ترتيب الّمزال

االّسياق امَلوضوعّيو امعماه دراسة اآلية أا اآليات اليت جيمعها -

 ّمًا كالقصص القرآنّي أا األمُالموضوع ااحدو سواء أكان املوضوع عا

كم الفقهيةو أم كان خاّصًا كالقصة املخصوصة بميّب من األنبياء أا احِل

 .أا ُحكم من األحكام أا غري ذلكو ا تتّبع مواقعها يف القرآن الكريم كّله

االّسياق امَلقاصدّي امعماه الّمظر إ  اآليات القرآنّية من خالل مقاصد -

و ا و ما اختّصت ِبه القرآن الكريم االرؤية القرآنية العاّمة للموضوع املثعاَلج

 .دالالت األلفاِظ ااألساليِب يف أصول  الفقه

االّسياق الّتارخيّي مبعمييه العاّم ااااّص  فالعاّم  و سياق األحداث -

الّتارخيّية القدمية اليت حكا ا القرآن الكريم ااملثعاصرَ لزمن الّتمزي و 

 .ااااّص  و أسبال الّمزال

اسةث المّص القرآنّي من خالل عالقاِت ألفاِظه االّسياق الّلغوّيو ا و ِدر-

                                                 

، 444مععععتها الّسععععيا   ععععي  هعععع  الععععّتّل، كتععععاب ا،مععععة،   ،عبععععد الععععرحمن بععععودة : بسععععط المووععععو   ععععي كتععععاب: اناععععر (1)
 .م4226 برا ر-ِع4148المّّرم
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 بط ب   اه األلفاظو اما يرتّتببعضها ببعض ااألدااِت املستعملة للّر

 .على تلك العالئق من دالالت جزئية اكّلية

ايمبغي حتكيم كّ   اه األنواع من الّسياق عمد إرادَ دراسة الّمّص 

ألّنهم   كُرٌي من املثفّسريَنالقرآني مبمهج سياقّي متكام و اكاِلك َفَعَ  

 ارخيّي احَده سيحوُم حوَل الّمّصأي َقموا أّن االقتصاَر على السياق الّت

اال يعداهو اأّما االقتصار على الّسياق اللغوّي احَده دان االلتفات إ  

األحداث الّتارخيّية احمليطة به أا املصاحبة لمزاله فسيجع  من الّمّص بميًة 

 .(1)تقتصر على ما تفيده األلفاظ من معاٍن ادالالتلغوّيًة مغلقًة 

ر ساَلةث القرآن  الَكريم  عربّيةث الّلسان  أّااًلو االّمّص القرآني بادِ ذي بدء 

نصٌّ لغويٌّ ممسوٌج من جمس كالم  العرلو مؤلٌَّف من مج  مرتابطة تشّك  

يفيد  عماصر ذات دالالت خاّصة بهاو اتتضافر  اه العماصر لتؤّلف كالمًا

 .قصدًا دالليًا معيمًا

 ّص القرآنيو ااقتضت  اه القاعدَثا اه قاعدَ ثقافية ثابتة لفهم الم

من ُعلماِء الّتفسري الوقوَف عمد ظا ر الّلفظ باعتباره أساسًا لفهم املعمىو امل 

ُيلتَفت إ  اجلوانب الّتارخيّية أا الّمفسّية أا الُّقافّية إال يف إطار ضّيق احبار 

خشية الوقوع يف حمظور التفسري بالرأيو اتبّين أّن للّمّص القرآني ثابتًا شديد 

 .ُيلتَزم بالوقوف عمَده امتغريًا يكوُن ُعرضة لالجتهاد االتأاي  االفهم اجملازّي

باألحكام الّشرعّيةو  القد أدَرَك الُعَلماُء أّن القرآن الَكريَم جاء معرِّفًا

 ال خيتّص بشخص أا حال أا زمان ًااجاء تعريفه بهاه األحكام كّلّي

                                                 

 .14-41متها الّسيا   ي  ه  الّتّل، ص (1)
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أا شرط أا ركن أا غري ذلك ب  يعّم كّ  َزماٍن اك َّ مكاٍن اك َّ شر ٍط 

اُركٍنو اجاءت تلك األحكام الكّلية مستوعبًة ك َّ الّظراف ااألحوال 

االّطاقاتو اكّلما أحسن الفقيه امتّكن من تمزي  تلك األحكام الكّلية 

على الوقائع ااألقضيةو -مه أا مكان بعيمهاجملرَّدَ من ظراف زمان بعي-

 .أدرك املقاصد العليا للشريعةو الكن بشرِط إتقان  العلم  بلسان  العرِل

القد أدَرَك ُعلماُء الّتفسري  االفقِه ااألصول  أّن من خصائص لغة القرآن 

الكريم  ادالالت ألفاِظه أّنه قد يكون للّداّل أكُُر من مدلولو ايتحّدد 

افَق السياق الّلغوّيو ايرى بعض اللغوي  الغربي  أّن للكلمة أكَُر املدلول 

من معمى سواء أكان  اا املعمى حقيقيًا تصرحيّيًا أم كان جمازيًا إميائيًاو 

اذلك بالمظر إ  الّتداعيات الداللية اليت ميكن أن ُتحِدثها الكلمة يف أثماء 

اثقافية أا انفعاليةو االستعمالو فأي كلمة قد تستدعي قيما اجتماعية 

و اال ميكن استخراج (1)تعكس صورَ قائلها احتّدد بعض مالحمه المفسية

املدلول املقصود من ب  املدلوالت احملتَملة إال بعرض الكلمة على السياق 

اإخراجها من ُعزلتها املثفرَتضة االكشف عّما تتلّفع به من احلاالت المفسية 

 .البشرية االّرصيد الّتارخيي الطوي  االّظالل الّداللّية االّتجارل

الَقد اَردت  يف القرآن  الَكريم أفعاٌل كُريٌَ تّتِخُا معاني خمتلفًة حبسب 

ِلمة املعجِميُّ  و املعمى الّرئيُسو اياق و فليس َمعمى الكاامواقعها من الّس

كما دَرج على تقرير ه الّلغوّيون اعلى تصّور ه علماُء املعجمو عمدما بموا 

اِجَمهم على احدَ حمدَّدَ  ي الكلمةو الكّن لكّ  كلمة معاِنَي شّتىو مع

                                                 

د التليععل، علعع  ؛ متقععوة عبعع64ص( م4188داة طععالن، : دمشعع )متععذة عيارععي . علعع  الّداللععة، ترجمععة د ،بييععر كيععرو (1)
 (.م4224متشوةات اّتّاد كّتاب العرب، : دمش ) الداللة، أدولكه ومباحثه  ي التراال العربي
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عاِلقًة بهاو االسياق  و الاي يستدعي املعمى املماسَب من ب  تلك املعاني 

 يمبغي استئصالثهاإّن الكلمَة َمِعٌ  من الّدالالت اليت ال تمُضبو اال . الكُريَ

امعاِنَي فرعّيًةو ا اا  و الّمهُج  من مساقاتها ااالّدعاء أّن هلا معمى رئيسًا

الاي اْلَتَزَم ِبه كُرٌي من ُعلماِء الفقه االتفسري   ألّنُهم كانوا ُملَزمَ  

باستمباِط امَلعاني ااألحكام  اليت ُتواِفُق امَلقاصَد الُعْليا للّشريَعة اال ُتعار ُضها 

 و اَدر َء املفاسدافَعِة للعباِداال ُتخالفثهاو اُتحّقُق جْلَب امَلصاحل الّم

 .ااملضّراِت عمهم

اأدَرَك ُعلماُء اللغِة االّتفسري  أيضًا أنَّ اجلملَة احدٌَ أساٌسو يف إعراِل 

 ...الكالم  احتليِله

أّما يف القرآن الَكريم فالوحدَث األساُس  ي اآلَيةثو اليَست اآليةث احدًَ 

القرآنّي املثعِجزو سواء أكاَنت حنويًة أا داللّيًةو الكّمها لِبَمٌة يف صرح  الِبماِء 

     : اآليةث الواحدَث ُجملًة تاّمًةو حنو قوِله تعا 
              
و أم كانت  مؤّلفًة من أكََُر من آيٍة (41-8:الّمبأ)    

            : حنو قوِله تعا 
                

و (64-18:املؤممون)          

مٍ  كُريٍَ ُعطَف بعُضها على بعٍضو ادَث مؤلًّفًة من  ُجاااةث الواحاأتي اآليااقد  ت

      : أا اسُتؤِنَف بع ُضها بعَد بعٍضو حنو قوِله تعا 
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 (.41:احلثُجرات)

ُِ عمَد آخر  كّ  آيٍة إ ن مل خيتّ  امَلع مىو أا يقُف عمد متّم ايقُف القار

 .كّ  مع مًىو فيجعُ  اآليَة أا الوحدََ املعموّيَة فقرًَ من َفقراِت الّسوَرَ

اقد تأتي اآليةث كلمًة ااحدًَو خاّصًة يف أاائ   الّسَور و لَلفِت الّمظرو 

ِة و اقد تأتي الّسورَث على  يئ«القار َعةث»ا« احلاّقةث»: كما يف قوِله تعا 

لمتي ن أا ثلّم ثالٍث ثّم أربٍعو َكما يف المتي ن بعَد كالٍة من تتاُبع  كالساس

 .(1)ورَِ الّرمحنااس

امن باِل الّتمبيه أّن اجلثملَة املرّكَبَة يف القرآن الكريم  قد َتطوُل طواًل 

الفتًا للمظر و اترتّكُب من عماصَر اأجزاء غري  قابلٍة لالنفصال االّتجزيء  

عّبر عن فكرٍَ ااحدٍَ ذاِت أاجٍه متعّدَدَ اجوانَب كُريٍَو ا ي ظا رٌَ ألّنها ُت

لتأليِف ب  العماصر و أسلوبّيٌة ال تصدُر إاّل عن فكٍر رفيٍع اقدرٍَ عاليٍة على ا

مل تكن مألوَفًة يف الّمُر  قبَ  القرآن  الَكريم  اال بعَده الكّن  ا اه خصيصة

ُر مع تطّور الفكر  يف العصر  احلديِثو  اا الّضرَل من األساليِب بدأ يظه

اتطّور  المُر  الفّمي يف األدل العربيو اال ُيماسُب  اه األساليَب العاليَة 

 ا ُيدعى اليوَم بلسانياِت الّمّصإاّل م-من مما ج  الّتحلي  -املركََّبَة 

 .(2)أا حنو الّمّص

                                                 

ععة أدبّيععة لتلععوص مععن القكععرآن، ص: اناععر تركيعع  اآليععات والتمععل القرآنّيععة  ععي (1)  قععد تتععاو ص الكاتعع ك ... ومععا بعععدصِا 411دةاسص
لصةص والتكملةص الّطوللةص المكرّكبةص بالبّث  التكملةص البسيطةص القليرةص والتملةص ا  .لبسيطةص الّطوللةص والتكملةص الّطوللةص المكسّلسص

 سععععتوع ك وتص  ّل الععععتّ  لسععععانيات   لععععّ   ععععي ميععععدان  تص  لسععععانيةد  الّسععععبعيتّيات أعمععععا د  وبدايععععة   الّسععععتوات الّسععععّتينص  أوااععععرص  ّت ظهععععرص  (2)
ععفص لهععا مععن قواعععدص ومععا وك  التملععةص  تتععاوعك  ص  د ععدا  جص  لغولععا  ص  يععدانا  مص  لععوصص التّ  دمحم : اناكععّر  ععي الّتعرلععا  بلسععانيات الععّتّل . و 

أحمعععد ؛ (م4224المؤسسعععة العربيعععة للتوعلعععف، : تعععونس)أدعععو  تّليعععل الخطعععاب  عععي التارلعععة التّولعععة العربيعععة ، الّشعععاو 
داة ا،مععان : طالّربععا)  ععايا اللغععة العربيععة  ععي اللسععانيات الوظيفّيععة، بتيععة الخطععاب، مععن التملععة ولععى الععّتّل ، قالمتوّكععل

 (.م4224للتشر والّتوعلف، 
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 ُخًَصة
ة القثرآنّية االّمظم  ا كااو فبعَد الّتمبيه على َبعض  َخصائص  اجلثمَل

إّن القرآَن الَكريَم ُيخاطُب البشرّيَة : القثرآنّي االَبالَغِة القثرآنّيةو نقوُل

ِ  ااملثُُ و ا و كتاُل العرِل ااالُد الاي يربطثهم باإلنسانّية  مجيَعها باملباد

 .اَير قى ِبهم إ  خالِقهم

ََ املسلمَ   اما من إ ماٍل يْلَحُق باللسان  العربّي إاّل اُيصيُب عقيَد

ُ   و فقد كان لساُن القرآن  ركمًا مكيمًا يف بماِء احدَِ  اكتاَبُهم اديَمُهم بامِل

األّمِةو اال بّد أن يعوَد  اا الّلساُن إ  ما كان علي هو لتعوَد هلاه األّمة 

 .مكانُتها ار يادُتها يف مح   الّرساَلة اتبليغ  األمانِة

على عاَلمّية ر سالِته اُخلوِد او بالقدر  الاي  لقد أّكَد القرآُن الكريُم

أّكَد فيه على عربّيِة لساِنهو أي نسَب لساَنه إ  لسان  العرِلو انسَب نْفَسه 

 .وقِت ذاِتهإ  الفصاَحة االبالغِة االبيان و يف ال

اِنها ابياِنها بقدر  اوَد إ  إحياِء لساعلى األّمِة أن تع رُضابةث تفااا اه الّمس

ح تصّور  ا ااعتقاِد ا انشر  ر سالة اإلسالم ااالَدَ احيا ي مدعّوٌَ إ  تص ما

 .ب  األمم

 .اآِخُر َدع وانا أن احَلم د هلل رلِّ العاَلم 
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