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البحث عه المىاهج الجذیذة الذاللیة فی المىابع التفسیریة اإلمامیة
تاریخ الىصىل92/2/55 :
تاریخ القبىل92/9/2 :

محمذرضا حاجاسماعیلی*
سیذمحمذرضا میرسیذ**

الملخص
سغن اشبسٓ ثوغ اٙحبس ثؤًَام هختلفٔ هي الشٍاٗبت التفس٘شٗٔ اإلهبهٍ٘ٔ ،أٗؼبً اإلًتجبُ هلیٖ
حذ ٚهب ثبلشٍاٗبت الوشتجـٔ ثذالالت الألفبفٍ ،لىي تمتؼٖ ٍعؤ الشٍاٗبت الذالل٘ٔ لأللفیبف
المشآً٘ٔ ٍتخظض الولَم الحذٗخٔ حتٖ تذسس همبثلٔ الأئؤ الووظَه٘ي(م) أوخش هي لجل.
توشع الذساعبت أى الٌجٖ(ص) ٍالأئؤ الووظَه٘ي(م) لذ اًتخجَا هٌبّذ هختلفٔ لتج٘٘ي
ألفبف المشآى الىشٗن ٍ ،وبى أّن ّزُ الوٌبّذ «كبّشٓ تشادف» ٍ«توشّف اللفق» ٍ«تحل٘ل
الوٌبطش الذالل٘ٔ» ٍ «الوٌْذ التظیَسٕ»ٗ .میذم يیٖ ّیزا الجحیج توشٗیا هیي الوٌیبّذ
الوزوَسٓ ح٘ي تمذم شَاّذ هي الشٍاٗبت ،التٖ وبى هلیٖ أعیبس ّیزُ الوٌیبّذ لتىیَى
طَسٓ ٍاػحٔ أوخش الَػَح هي همبثلٔ الشٍاٗبت اإلهبه٘یٔ يیٖ دالالت ألفیبف المیشآى يیٖ
هتٌبٍل أٗذٕ المشّائ٘ي.
الکلمات الذلیلیة :الشٍاٗبت اإلهبه٘ٔ ،ألفبف المشآى ،كبّشٓ التیشادف ،الویٌْذ التحل٘لیٖ،
الوٌْز٘ٔ.

* هؼَ ّ٘ئٔ التذسٗس ثزبهؤ اطفْبى ،يشم هلَم المشآى ٍ الحذٗج(أعتبر هشبسن).
** ؿبلت الذوتَساُ ثزبهؤ اطفْبى.
الىبتت الوسئٍل :هحوذسػب حبداعوبه٘لٖ

m.hajis1@yahoo.com
mirsayyeh@du.ac.ir
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المقذمة
َٗرذ يٖ التفبع٘ش ٍالىتت الشٍائ٘ٔ اإلهبه٘ٔ الوَحمٔ ،تمشٗجبً خوس هشش ألا سٍاٗٔ التٖ
توتجش هي الشٍاٗبت التفس٘شٗٔ(هْشٗضٕ ،)1389 ،لأىّ ّزُ الشٍاٗبت وبًی لتج٘ی٘ي ٍتفسی٘ش
عَسٓ أٍ آٗٔ هي المشآى أٍ ٗستٌذ يْ٘ن ثآٗبت المشآى إلحجبت أٍ سد٘ هَػیَمٍ هیب .ثٌیبل هلیٖ
ّزا ،الشٍاٗبت التفس٘شٗٔ ل٘س يمؾ الشٍاٗبت الووذٍدٓ التٖ تٌبٍل ثظَسٓ هجبششٓ ثتفس٘ش
ثوغ اٗٙبت ،ثل تشول أوخش سٍاٗبت الوزتووبت ٍوتت الحذٗج التیٖ تیشتجؾ ثشیىلٍ هیب
ثوؼبه٘ي المشآى الىشٗن(.هووبسٕ :1390،ش .)5لْزا السجت لبل ثوغ هي الجبحخ٘ي حَل
الشٍاٗبت التفس٘شٗٔ« :الوشاد هي الأحبدٗج التفس٘شٗٔ َّ ولّ هب ٗتولّك ثشؤى هي شئٍى آٗٔ
المشآى الىشٗن؛ عَال وبى هتولّمبً ثٌضٍلْب ،أم ثمشالتْب أٍ ث٘بى هوبًْ٘ب ،يٖ كبّشّب أٍ ثبؿٌْیب،
تٌضٗلْب أٍ تؤٍٗلْب .تَػ٘ح رله أىّ الحذٗج التفس٘شٕ ثظفٔ وًَِ حیذٗخبً ٗشیول ویلّ هیب
ٗحىٖ هي شٖل هي شئٍى الووظَه٘ي هلْ٘ن السالم ٍأحَالْن ،هي لَلٍ أٍ يول أٍ تمشٗش،
أٍ ًحَ رلهٍ ،ثم٘ذ تولّمِ ثبلتفس٘ش ٗشول ولّ حذٗج ٗوىي أى ٗمین يیٖ ؿشٗیك اٗؼیبح
هوبًٖ المشآى الىشٗن .ي٘ذخل يِ٘:
 الحذٗج الوفس٘ش؛ إٔ هب ٗىشا هي ٍرِ هي ٍرَُ هوبًٖ اٗٙبت. هب ٗتولّك ثشٖل هي شئٍى ًضٍلْب ،وسجت الٌضٍلٍ ،هَسدٍُ ،تشت٘جیٍِ ،صهبًیِ ٍهىبًیِ،ٍو٘ف٘بتِ.
 هب ٗتولّك ثفؼلْب ٍخَاطْ٘ب؛ يبىّ أحبدٗج الفؼبئل ٍالخیَاص٘ ٍاى لین تىیي ثویب ّیٖهفس٘شٓ ،االّ أًّْب هي هٌبيز الٌلش ٍالتؤه٘ل يٖ اٗٙبت ٍالسَس للَطَل الٖ هوبًْ٘وبٍ ،ثوب أًّْیب
هي هلبىّ رلهٍ ،أىّ ثوغ الوفسِّشٗي لذ ٗستٌجؾ هي ثوغ ّزُ الأحبدٗج هب ٗخفٖ هلیٖ
غ٘شُ ،يٌ٘جغٖ أى تُوبهل ّزُ الـبئفٔ هي الأحبدٗیج هوبهلیٔ الأحبدٗیج التفسی٘شٗٔ أٗؼیبً»
(احسبًٖ يش 465 :1385 ،ی .)466
هلٖسغن هي أى التوبسٗا الوزوَسٓ وشف هي ثوغ ٍكبئا الشٍاٗبت التفس٘شٗٔ ،لىیي
الذلٔ يٖ تفبع٘ش ٍوتت الشٍائ٘ٔ الوَحمٔ ٗوشع أىّ هزبل ّزُ الشٍاٗبت وبى أوخش ٍعؤً هي
المؼبٗب ٍالوَػَهبت الوزوَسٍٓ .عؤ أثوبد ٍٍكبئا الشٍاٗبت التفس٘شٗٔ تسجت أىّ الجبحخ٘ي
اهتوبداً هلٖ هَلفْن ٍهمذاس ٍهْ٘ن ،أى ٗوشػیَا تمسی٘وبت هختلفیٔ هیي ّیزُ الشٍاٗیبت.
ٗوتمذ ثوغ ثبحخ٘ي المشآى أًِّ ٗوىیي أى ًمسین ّیزُ الشٍاٗیبت ثوشیش هزوَهیٔ أعیلَث ًب
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ٍتظٌ٘فبًٍ .ول هزوَهٔ لْب ٍك٘فٌٔ خبطیٌٔ ٍهٌْیب :اإلٗؼیبح اللفلیٖ ٍاإلٗؼیبح الوفْیَهٖ
ٍتوج٘ش الوظبدٗك ٍالـجمبت الذالل٘ٔ ٍتول٘ن التفس٘ش ٍتوج٘ش خالف المیشالات ٍسعین طیحي
الٌضٍل .التوج٘ش هي الحىؤ ٍهلٔ الحىن ٍاعتٌبد ثبلمشآى ٍ( ...هْشٗضٕ.)1389،
حبل٘بً ٗزت أى تذسس ٍ تولك أًَام هختلفٔ هیي الشٍاٗیبت التفسی٘شٗٔ أوخیش هیي لجیل
لسجت أى الولَم أطجح أوخش تخظظبً .ثوب أى الشٍاٗبت الوشتجـٔ ثیذالالت ألفیبف المیشآى
تشىل رضلٖ وج٘شاً هي الشٍاٗبت التفس٘شٗٔٗ ،زذس لتحل٘لْب أى تستخذم الومبسثبت ٍالوٌیبّذ
الولو٘ٔ الزذٗذٍٓ .ثبلتبلٖ ٍيمبً لتـَسات هلن اللغٔ ٍهلن الذاللٔ ،اإلربثٔ لْزا السَال ٗىیَى
هْوبً رذاً :هب ّٖ همبسثٔ الشعَل(ص) ٍالأئویٔ الووظیَه٘ي ثبلٌسیجٔ الیٖ هفیبّ٘ن ألفیبف
المشآى؟
تَرذ يٖ هلن اللغٔ الومبسثبت ٍاٙسال الوختلفیٔ لذساعیٔ هوٌیٖ لفیق أٍ رولیٔ ٍهٌْیب:
«الٌلشٗٔ اإلشبسٗٔ أٍ التظَسٗٔ» ٍ«ًلشٗٔ الس٘بق» ٍ«ًلشٗٔ الحمیَل الذالل٘یٔ» ٍ«الٌلشٗیٔ
التحل٘ل٘ٔ» ٍالومبسثبت الأخشٕ ًحَ :خظبئض الشٖل الووشف ٍرویش الویشادف ٍرویش أيیشاد
الشٖل ٍ ( ...هختبس .)121-53 :1385 ،هلٖ الشغن هي أى الأًیَام الویزوَسٓ تمتیشح هلیٖ
شىل ًلشٗبت ٍهمبسثبت هلن اللغٔ الزذٗذٍ ،لىي ٗوىي أى ًجحج هزبلْب يیٖ الوزتوویبت
اللغَٗٔ يٖ الأٗبم الوبػ٘ٔ الجو٘ذٓ يٖ تبسٗخ هلن الألفبف .هلیٖ ّیزا السیجت حیَل دالالت
ألفبف المشآىٗ ،سؤل ّزا السئال أى الأئؤ الووظیَه٘ي(م) ٌٗتجْیَى ثیؤٕ٘ الومبسثیبت يیٖ
توج٘ش هوبًٖ ألفبف المشآى؟
اىّ الىبتج٘ي ٗجحخَى حَل الشٍاٗبت الوشتجـٔ ثیذالالت ألفیبف المیشآى ٌٍٗبلشیَى يیٖ
همبسثبت ٍهٌبّذ الشٍاٗبت اإلهبه٘ٔ حَل ّزا الوَػَمٍٗ ،وخلَى الأهخیبل التیٖ اتخیز يْ٘یب
الأئؤ الووظَه٘ي هٌبّذ هختلفٔ يٖ هوشئ هوبًٖ ألفبف المشآىٍ .أّوْن :كبّشٓ التشادف،
توشٗا اللفق ،التحل٘لٍٖ ،التظَسٕ.
هي الَارت أى ٗمبل اىّ يٖ ّزا الجحجٗ ،جحیج حیَل الشٍاٗیبت التیٖ ریبلت علسیلٔ
سٍاتْب يٖ التفبع٘ش ٍالىتت الشٍائ٘ٔ الوَحمٍٔ .لحفیق حمیٔ المیشال ،اى وبًی ؿیشق هذٗیذٓ
للشٍاٗبت الوزوَسًٓ ،مل تله الشٍاٗبت أٗؼبً.
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ظاهرة الترادف
هبدٓ ٗمبل يٖ توشٗا التشادف :اى تسیتخذم الىلوتیبى الوشاديتیبى هىبًیٔ الأخیشٕ ،ال
تتغ٘ش علسلٔ الىالم(طفَٕ .)106 :1383،هي الَارت أى ٗزوش ارا أسدًب ثبلتشادف التـیبثك
التبم الزٕ ٗسوح ثبلتجبدل ث٘ي اللفل٘ي يٖ رو٘ین السی٘بلبت ،دٍى أى َٗریذ يیشق ثی٘ي
اللفل٘ي يٖ رو٘ن أشىبل الووٌٖ ٍيٖ داخل اللغٔ الَاحذٍٓ ،يیٖ هسیتَٕ لغیَٕ ٍاحیذ،
ٍخالل يتشٓ صهٌ٘ٔ ٍاحذٍٓ ،ث٘ي أثٌبل الزوبهٔ اللغَٗٔ الَاحذٓ ،يبلتشادف غ٘ش هَریَد هلیٖ
اإلؿالق.
أهب ارا أسدًب ثبلتشادف التـیبثك يیٖ الووٌیٖ الأعبعیٖ دٍى عیبئش الوویبًٖ ،أٍ اوتفٌ٘یب
ثبهىبً٘ٔ التجبدل ث٘ي اللفل٘ي يیٖ ثویغ السی٘بلبت ،أٍ ًلشًیب الیٖ اللفلی٘ي يیٖ لغتی٘ي
هختلفت٘ي أٍ يٖ أوخش هي يتشٓ صهٌ٘ٔ ٍاحذٓ ،أٍ أوخش هي ث٘ئیٔ لغَٗیٔ ٍاحیذٓ ،يیبلتشادف
هَرَد ال هحبلٔ ووب أشبس ثوغ الجبحخ٘ي أىّ هیي خظیبئض اللغیٔ الوشث٘یٔ الوتیَاتشُ أًْیب
وخ٘شٓ الوتشاديبت ٍالتؼبد ٍالزوَمٍ ،اعلَة االٗزبص التٖ لذ تظل ألٖ حذ االٗوبل ٍاالشبسٓ
هن اشتوبلْب هلٖ الووٌٖ الَايٍٖ ،لذ هشت هلْ٘ب الأؿَاس ٍالحَادث الوختلفٔ حتٖ تجیذل
الٖ لْزبت شتٖ ٍاتخزاهلل أحسٌْب ٍأدلّْب يٖ المشاى الىشٗن(هوتحي.)139 :1387 ،
ثٌبل هلٖ ّزا اىّ التشادف ٗوىي أى ٗتحمك ثبلٌسجٔ للىلوبت التٖ تجیذٍ هتمبسثیٔ ریذاً
ٍٗوزض الشخض هي تحذٗذ الفشٍق ثٌْ٘ب .هخل «هبم/عٌٔ» التٖ ٍسدت يیٖ المیشآى الىیشٗن
ثووٌٖ ٍاحذٍ ،تخجؾ اللغََٗى ٍالوفسشٍى يٖ التوبس الفشٍق ثٌْ٘یب دٍى ریذٍٕ(هختبس،
 ٍ .)186-184 :1385هي الَارت أى ٗزوش وبى التشادف ٍاحجبتیِ هٌیذ الوشیتغل٘ي ثولیَم
المشآى الىشٗن غ٘ش همظَد لزاتِ ،ثل وبى ٍع٘لٔ هٌیذّن يیٖ الحیذٗج هیي ثویغ الولیَم
المشآى ٍاهزبصُ ٍوبى أحذ هٌبّذ توج٘ش هوبًٖ الألفبف َّ هٌْذ التشادف(گلچ٘يساد:1390،
.)64
ٗسوٖ الووزوَ٘ى لوشع هوٌٖ ولؤ ٍاحیذٍٓٗ ،یزوشٍى الألفیبف الأخیشٕ التیٖ تجیذٍ
هشاديبً(طفَٕ .)106 :1383 ،وبى ّزا الوٌْذ يٖ ول الخمبيبت المذٗؤ ٍالزذٗیذٓ شیبئوبً.
ٍهولن الألفبف المشآً٘ٔ التٖ أوتشف هوٌبّب هي ؿشٗك الشٍاٗبت اإلهبه٘ٔ ،وبً هلٖ ّیزا
الوٌْذ ٌٍّب ٗشبس الٖ ثوؼْب.
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ترادف األلفاظ القرآویة فی الروایات
لذ ٗستوول يٖ وخ٘ش هي الشٍاٗبت اإلهبه٘ٔ لتج٘٘ي هوٌٖ الألفبف المشآً٘یٔ هیي هیٌْذ
التشادف .وبً الىلوبت التبل٘ٔ أدلٔ إلحجبت ّزا اإلدهبل.
 .5تفئ
ا:ٔٗٙ

ِ
ين ِاق َت َتلُوا َف َأ ِصل ِ ُحوا َب ِي َههُما َفإ ِ ِى َب َغ ِت إ ِ ِحداهُما َعلَى ِالأ ُ ِخرى َفقااِِلُوا
﴿ َو إ ِ ِى طائِفَ تاىِ ِم َو ال ُم ِؤ ِمه ِ َ
َِ
ِ
َ
اِ ُ ِحا
فااء ِف َف َأ ِصال ِ ُحوا َب ِي َههُماا بِال َِ ِاد ِأ َو أق ِ ُاظوا إ ِ َّى َ
الَّتِي َِ ِب ِغي َحتَّي َت ِفاي َء إِلاى أ ِما ِر اِِ َفاإ ِ ِى َ
ِ
ين﴾(الحجزات)1/
ال ُم ِق ِ ِظ َ

وبى أحذ الألفبف المشآً٘ٔ التٖ تیشرن يیٖ الشٍاٗیبت المشآً٘یٔ ثویٌْذ التیشادف ،ولویٔ
«تَفٖٙلٓ» .يٖ احذٕ هي ّزُ الشٍاٗبت وبى اإلهبم الظبدق لذ أشبس هالٍٓ هلٖ توج٘یش هوٌیٖ
«تَفٖٙلٓ» ،الٖ هظذسّب ٗوٌٖ «ي٘ؤ ،يبل»ٍ .وبى لذ تشرن ثوغ هشتمبتْب الأخشٕ أٗؼبًٌٗ .مل
يٖ وتبة الىبيٖ:
«هي هلٖ ثي اثشاّ٘ن ،هي أثِ٘ ،هي ثىش ثي طبلح ،هي المبعن ثي ثشٗذ ،هیي
أثٖ هوشٍ الضث٘شٕ ،هي أثٖ هجذ اهلل(هلِ٘ السالم) -يیٖ حیذٗج -لیبل ي٘یِ:
«يوب سرن الٖ هىبًِ هي لَل أٍ يول ،يمذ يبل ،هخل لَل اهلل هیض ٍریلَ :فاإ ِ ِى
ُ
اِ َِا ِم ْ
اِ َغ ُف ْ
الظإاَ َ َفاإ ِ َّى َ
فاؤ َفإ ِ َّى َ
ور َر ِحاي ْ « ،»2إٔ سروَا ،حن لبلَ :و إ ِ ِى َع َزمُاوا َّ
ِ
ين ِاق َت َتلُوا َف َأ ِصال ِ ُحوا َب ِي َههُماا َفاإ ِ ِى َب َغ ِ
ات إ ِ ِحاداهُما
َعلِي ْ «ٍ ،»3لبلَ :وإ ِ ِى طائِفَ تاىِ ِم َو ال ُم ِؤ ِمه ِ َ
ِ ُِ
َ
فااء ِف َف َأ ِصال ِ ُحوا َب ِي َههُماا
َعلَى الأخرى َفقاِِلُوا الَّتِي َِ ِب ِغي َحتَّي َتفِاي َء إِلاى أ ِما ِر اِِ أ ِرعا َفاإ ِ ِى َ
َِ
ِ
اِ ُ ِح ِال ُم ِق ِ ِ
ينٗ ،وٌٖ ثمَلیِ تویبلٖ :تَفٙیٖلٓ ،تشرین ،يیٖ
اظ َ
بِال َِ ِد ِأ َو أق ِ ُظوا إ ِ َّى َ
هوٌٖ ا ٔٗٙلبل :لوب ًضل ّزُ أٗٙ؟ لبل سعیَل اهلل(طیلٖ اهلل هل٘یِ ٍآلیِ):
هٌىن هي ٗمبتل ثوذٕ هلٖ التؤٍٗل ووب لبتل هلٖ التٌضٗل .يسئل(طلٖ اهلل
هلِ٘ ٍآلِ) هي َّ؟ لبلّ :یَ خبطیا الٌویلٍ ،ویبى أه٘یش الویئهٌ٘ي(هل٘یِ
السییالم) ٗخظییا ًوییل سعییَل اهلل(طییلٖ اهلل هل٘ییِ ٍآلییِ)»(ولٌ٘ییٖ:1407،
.)1/16/5
لذ هجش االهبم الظبدق هوٌٖ لفق «تفئ» يٖ ّزُ الشٍاٗٔ ثوٌْذ التشادف.
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 .2ولیجة
ا:ٔٗٙ

عاها ُادوا ِما ِه َُ ِ َو َلا ِ َت َّ ِدا ُادوا ِما ِاو وُوىِ اِِ َو لااَ
﴿ َأ ِم َح ِ ا ِب ُت ِ َأ ِى ُِ ِر َك ُوااوا َو َل َّمااا َ ِِلَا ِ ا ُ
ِ الاَّ ِد َو َ
ِ
وى﴾ (التوبة)96/
ين َول ِ َج ّة َو ا ُ
َر ُِولِه ِ َو َلَ ال ُم ِؤ ِمه ِ َ
ِ خَ ب ِْيك بِما ِ َِِ َمل ُ َ

ًمل هي اإلهبم هحوذ ثبلش(م) يٖ «التفس٘ش المویٖ» ثؤًّیِ لیذ تیشرن ولویٔ «ٍل٘زیٔ»
ثىلؤ «ثـبًٔ» يٖ حبلٔ أىّ ّزٗي الىلوت٘ي هشاديتبىٍ .الشٍاٗٔ الوزوَسٓ وزله:
«لبلٍ :يٖ سٍاٗٔ أثٖ الزبسٍد ،هي أثٖ روفش(هل٘یِ السیالم) ،يیٖ لَلیَِ :و َلا ِ
ِ
ين َول ِ َجا ّة«ٗوٌیٖ ثیبلوئهٌ٘ي آل هحویذ
َت َّ ِد ُدوا ِم ِو وُوىِ اِِ َو لَ َر ُِاولِه ِ َو َلاَ ال ُم ِاؤ ِمه ِ َ
(هلْ٘ن السالم)ٍ ،الَل٘زٔ :الجـبًٔ»(لوٖ.)283/1 :1367 ،
 .3ألذ
ا:ٔٗٙ

ِ
ِ ِ
اِ َعلى ما فِاي َقلِب ِاه ِ َو ه َُاو َأ َلاد ِال ِد اام ِ﴾
﴿ َو ِم َو الهَّاسِ َم ِو ُ ِِ ِج ُب َ
ك َق ِول ُ ُه فِي ال َح اةِ الدن ا َو يُصه ُِد َ
(البقزة.)294/

يٖ الشٍاٗٔ التبل٘ٔ هلن اإلهبم هحوذ ثبلش(م) ثؤىّ ولؤ «شذٗذ» هشادئ ثبلىلؤ المشآً٘یٔ
ّٖ «أَلَذُّ»:
«هي عوذ اإلعىبف ،هي أثٖ روفش(هلِ٘ السیالم) ،لیبل« :اى اهلل ٗمیَل يیٖ
وتبثییَِ :و ُها َاو َأ َلااد ِال ِد ااام ِبااص ها دت ااموى؛ لییبل :للی  :هییب ألییذ؟ لییبل« :شییذٗذ
الخظَهٔ»»(ه٘بشٖ.)291/101/1 ،1380
« .4رب»« ،دیه»
ا:ٔٗٙ
ا:ٔٗٙ

ِ

ِ

ين﴾ (الحمذ)2/
﴿ال َح ِم ُد ِهَّلِل َر ِّ
ب الِا َل ِم َ

﴿مال ِ ِ
ك َ ِوم ِ ال ِّد ِو﴾ (الحمذ)4/
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تستوول ولوتب «سة» ٍ«دٗي» يٖ وخ٘ش هي آٗبت المشآى الىشٗن ٍيٖ ول اٗٙبت وبًتیب
ثووٌٖ خبصٍ ثبلٌسجٔ الٖ ع٘بق اٗٙبتٗ .وىي أى توشف ّزُ الوویبًٖ هیي ؿشٗیك رلیه
الس٘بق أٍ الشرَم الٖ الشٍاٗبت ٍالووبرن ٍلس هلٖ رله .وبً احذٕ الشٍاٗبت التٖ توجیش
هي هوبًٖ ولوتٖ «سة» ٍ«دٗي» ثوٌْذ التشادف يٖ عَسٓ هجبسؤ الحوذ وزله:
«هلٖ ثي اثشاّ٘ن ،لبل :حذحٌٖ أثٖ ،هي هحوذ ثي أثٖ هو٘ش ،هي الٌؼش ثیي
عَٗذ ،هي أثٖ ثظ٘ش ،هي أثٖ هجذاهلل(هلِ٘ السالم) يٖ لَلیِِ :ال َح ِم ُاد ِهَّلِل لیبل:
الشىش هلل»ٍ يٖ لَلِ :ر ِّ ِ
ين لبل« :خبلك الخلك .الشَّحٕويِ ثزو٘ن خلمیِ
ب الِاا َل ِم َ
َ
الشَّح٘ٙنِ ثبلوئهٌ٘ي خبطٔ» .مال ِ ِ
ك َ ِوم ِ ال ِّد ِو لبلَٗ« :م الحسبة ٍ ،الذل٘ل هلیٖ
ااَ ن َِِ ُب ُاد
رله لَلَِ :و قاالُوا اا َو ِلَهاا هادا َ ِاو ُم الا ِّد ِو «ٗ »1وٌیٖ ٗیَم الحسیبة» .إ ِ َّ َ
ااَ ََ ِ ا َت ِِ ُ
ين هخلیِ»ِ .اها ِدنَا ال ِّ ارا َ ِال ُم ِ ا َتقِي َ لیبل:
«هخبؿجٔ اهلل هیض ٍریل ٍ َو إ ِ َّ َ
«الـشٗكٍ ،هوشئ اإلهبم»»(لوٖ.)41/1 :1367 ،
يٖ الشٍاٗٔ الوزوَسٓ ربلت ولویٔ «خیبلك» هشاديیٔ ثىلویٔ «سة» ٍولویٔ «حسیبة»
هشادئ ثىلؤ «دٗي».
 « .5بىاء» و «اوذاد»
ا:ٔٗٙ

﴿ال َّ ِد َع َِ َص ئَ َُ ُ ِالأَ ِر َض فِراشا ّ َو ال َّ ماء بِهاءّ َو َأ ِن َز َأ ِم َو ال َّ ما ِء ماءّ َف َاأ ِخ َرََ بِاه ِ ِم َاو الَ َّ َم ِ
اراف
ِ
ِ
ِ
وى﴾(البقزة.)22/
ِرزقا ّئَ َُ ِ َفإَ ِ َِج َِلُوا ِهَّلِل َأنداوا ّ َو َأن ُت ِ ِ َِِل َُم َ
ًمل ش٘خ طذٍق يٖ وتبة «التَح٘ذ» سٍاًٗٔ هي اإلهبم حسي الوسیىشٕ(م) ثؤًیِ ًمیل
ّزا الحذٗج هي علسلٔ آثبلُ ٍ ،يٖ الٌْبٗٔ هي اإلهبم السزبد(م)ٍ .طا اإلهبم عیزبد يیٖ
ّزا الحذٗج أٍالً حبلٔ الأسع حن تج٘ي هوبًٖ ولوتٖ «ثٌیبل» ٍ«أًیذاد» ثتیشادف هختلفیٔ.
الشٍاٗٔ وزله:
اثي ثبثَِٗ لبل :حذحٌب هحوذ ثي المبعن الوفسش(سػٖ اهلل هٌِ) ،لبل :حذحٌٖ
َٗعا ثي هحوذ ثي صٗبدٍ ،هلٖ ثیي هحویذ ثیي عی٘بس ،هیي أثَْٗویب ،هیي
الحسي ثي هلٖ ،هي أثِ٘ هلٖ ثي هحوذ ،هي أثِ٘ هحوذ ثي هلٖ ،هي أث٘یِ
هلٖ ثي هَعٖ الشػب ،هي أثِ٘ هَعٖ ثي روفش ،هي أثِ٘ روفش ثیي هحویذ،
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هي أثِ٘ هحوذ ثي هلٖ ،هي أثِ٘ هلٖ ثي الحس٘ي(هلْ٘ن السالم) يیٖ لیَل
اهلل توییبلٖ :ال َّا ِد عِا ُ ِ
اماء بِهاااءّ .لییبل« :رولْییب هالئوییٔ
ََ َ
اص ئَ َا ُ الااأَ ِر َض فِراشاا ّ َو ال َّ ا َ
لـجییبئوىن ،هَايمییٔ لأرس یبدون ٍ ،لیین ٗزولْییب شییذٗذٓ الحوییٖ ٍالحییشاسٓ
يتحشلىنٍ ،ال شذٗذٓ الجشٍدٓ يتزوذونٍ ،ال شذٗذٓ الشٗح يتظذم ّبهیبتىن،
ٍال شذٗذٓ الٌیتي يتوـیجىن «ٍ ،»2ال شیذٗذٓ اللی٘ي وبلویبل يتغیشلىنٍ ،ال
شذٗذٓ الظالثٔ يتوتٌن هل٘ىن يٖ دٍسونٍ ،أثٌ٘تىنٍ ،لجیَس هَتیبونٍ .لىٌیِ
هض ٍرل رول يْ٘ب هي الوتبًٔ هب تٌتفوَى ثٍِ ،تتوبعىَىٍ ،تتوبعه هلْ٘ب
أثذاًىن ٍثٌ٘بًىنٍ ،رول يْ٘ب هب تٌمیبد ثیِ لیذٍسونٍ ،لجیَسونٍ ،وخ٘یش هیي
اماء بِهااءّ إٔ
هٌبيوىن ،يلزله رول الأسع يشاشب لىن .حن لبل هیض ٍریلَ :و ال َّ َ
عمفب هحفَكبٗ ،ذٗش يْ٘ب شوسْب ٍلوشّبًٍ ،زَهْب لوٌبيوىن.حن لبل تویبلٖ:
َو َأ ِن َز َأ ِم َو ال َّ ما ِء ماءّ ٗوٌٖ الوـشً= ،ضلِ< هي أهلٖ ل٘جلغ للل رجبلىنٍ ،تاللىن،
ٍّؼییبثىن ٍأٍّییبدون « ،»3حیین يشلییِ سرارا «ٍٍ ،»4اثییال «ٍّ ،»5ـییال «»6
لتٌشفِ « »7أسػَونٍ ،لن ٗزول رله الوـیش ًیبصال هلی٘ىن لـویٔ ٍاحیذٓ،
ي٘فسذ أسػ٘ىنٍ ،أشزبسونٍ ،صسٍهىنٍ ،حوبسون .حن لبل هض ٍ رلَ :ف َاأ ِخ َرََ بِاه ِ
ِم َو الَ َّ َم ِ
راف ِر ِزقا ّئَ َُ ْ ٗوٌٖ هوب ٗخشرِ هي الأسع لىن َفإاَ ِ َِج َِلُاوا ِهَّلِل َأ ِناداوا ّ إٔ
أشجبّب ٍأهخبال هي الأطٌبم التٖ ال توملٍ ،ال تسونٍ ،ال تجظشٍ ،ال تمذس هلٖ
ِ
اوى أًْب ال تمذس هلٖ شٖل هي ّزُ الٌون الزل٘لٔ التٖ أًووْب
شٖل َو َأنا ُت ِ ِ َِِل َُم َ
هل٘ىن سثىن تجبسن ٍتوبلٖ»(اثي ثبثَِٗ.)11 /403 :1398 ،
يٖ الشٍاٗٔ الوزوَسٓ ًمل اإلهبم الحسي الوسىشٕ هي لَل آثیبلّن ٍ يیٖ الٌْبٗیٔ هیي
اإلهبم عزبد(م) ثؤًِ تشرن ولؤ «ثٌبل» ثىلؤ «عما هحفَف»ٍ ،ولویٔ «أًیذاداً» ثىلویٔ
«أشجبُ ٍأهخبل»ٍ .يٖ الَالن وبً ولوتٖ الأشجبُ ٍالأهخبل هشاديتبى لىلؤ أًذاد.
 .6صفىان
ا:ٔٗٙ
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﴿ ا َأ هَا ال َّ ِد َو َآمهُوا لَ ُِب ِِظلُوا َص َدقاِ ِ َُ ِ ب ِِال َموِّ َو ِالأَذى كَال َّ ِد ُ ِهفِ ُق ما َل ُه ِرئ َاء الهَّاسِ َو لاَ ُ ِاؤ ِم ُو
ِ
بِاِِ َو ِال َ ِوم ِ ِالآ ِخ ِر َف َمََ ل ُ ُه َو َمََ ِص َص ِف ٍ
وى َعلاى
واى َعلَ ِ ه ُِِ ْ
راب َف َأصا َب ُه واب ِْص َف َر َك َو ُه َصالدا ّلاَ َي ِقا ِدرُ َ
ِ ِ
ِ لَ َهِ ِد الق َِومَ الكافِ ِر َو﴾ (البقزة.)264/
َش ِي ٍء ِم َّما َو َ ُبوا َو ا ُ
«هي أثٖ ثظ٘ش ،هي أثٖ هجذ اهلل(هلِ٘ السالم) ،يٖ لَلیِ :اا َأ هَاا الاَّ ِد َو َآمهُاوا لاَ
ِ
ِ
وى َعلاى َش ِاي ٍء ِم َّماا َو َ ا ُبوا .لیبل:
ُِب ِِظلُوا َص َادقاِ ِ َُ ِ بِاال َموِّ َو الاأَذى الیٖ لَلیِ :لاَ َي ِقا ِدرُ َ
«طفَاى :إٔ حزیشٍ ،الیزٗي ٌٗفمیَى أهیَالْن سٗیبل الٌیبس :يیالىٍ ،يیالى،
ٍيالى»»(ه٘بشٖ.)485/167/1 :1380،
يٖ الشٍاٗٔ الوزوَسٓ لذ تشرو ولؤ طفَاى ثىلؤ حزش ثوٌْذ التشادف.
 .7اعصار
ا:ٔٗٙ

﴿ َأ َ َوو َأ َح ُد ُو ِ َأ ِى ِ ُ
وى َل ُه َعه َّ ْة ِم ِو َن ِد ٍص َو َأ ِع ٍ
هاب ِ َِجا ِر ِم ِاو ِ َِحتِهَاا ِالأَ ِنهاارُ َلا ُه فِ هاا ِم ِاو كُا ِّص
ََ َ
اح َر َك َق ِ
ناار َف ِ
الَ َّ َم ِ
ِ
ك ُ َباي ِّ ُن ا ُ
راف َو َأصا َب ُه ِائ َِ َب ُك َو َل ُه ُذ ِّر َّْة ُض َِفا ُء َف َأصا َبها إ ِ ِع ْار فِ ه ِ ْ
ات َوادل ِ َ
ئَ َُ ُ ِالآ ِ
وى﴾ (البقزة.)266/
اف َل َِل ََُّ ِ َِ َتفَ َ َّ ُر َ
اار ،لییبل:
اار فِ ااه ِنا ْ
«هییي أثییٖ ثظیی٘ش ،هییي أثییٖ روفش(هل٘ییِ السییالم) :إ ِ ِع ا ْ
«سٗح»»(ه٘بشٖ.)488/168/1 ،1380
يٖ ّزُ الشٍاٗٔ اعتخذم اإلهبم الجبلش(م) هٌْذ التشادف ٍوبى لذ ربل ثىلؤ الشٗح التیٖ
هشادئ ثىلؤ الأهظبس.
« .8مکاء»« ،تصذیة»
ا:ٔٗٙ

ات إِلَّااَ مُكاااء و َت ِ ا ِد ة َفا ُاد ُ ِ
ااى َصااإَُِهُ ِ ِع ِها َاد ِال َِ ِ ا ِ
اداب بِمااا ُو ِها ُت ِ ِ ََِ ُفا ُاروى﴾
﴿ َو مااا كا َ
َّ
وقوا ال َِا َ
َ
(االوفال)35/

الأئؤ الووظَه٘ي هجشٍا يٖ سٍاٗبت هختلفٔ هوٌٖ ولوتٖ «الوىبل ٍالتظیذٗٔ» ثویٌْذ
التشادفٍ .ثوغ ّزُ الشٍاٗبت:

 / 76دساعبت الأدة الووبطش ،السىة الخامسة ،شتاء  ،9312الوذد الوششٍى

 « .1هي اثشاّ٘ن ثي هویش ال٘ویبًٖ ،هویي رویشُ ،هیي أثیٖ هجیذ اهلل (هل٘یِ
ِ
السالم) ،يٖ لَل اهلل :و هُا ِ ي ُ ادوى ع ِ ِ
َ
ااء ُٗ« :وٌیٖ
َ
َ َ
َ
او ال َم ِ ا ِج ِد ال َحارام ِ َو ماا كاا ُنوا أ ِول ِ َ
ِ
وى ح٘ج وبًَا ّن أٍلٖ ثِ هي
أٍل٘بل الج٘ ٗ ،وٌٖ الوششو٘ي إ ِ ِى َأ ِول ِ ُاؤ ُ إِلََّ ال ُمت َّ ُق َ
ااى َصااإَُِهُ ِ ِع ِها َاد ِال َِ ِ ا ِ
ات إِلَّااَ مُكاااءّ َو َت ِ ا ِد َ ّة -لییبل -:التظییف٘ش ٍ
الوشییشو٘يَ .و مااا كا َ
التظف٘ك»»(ه٘بشٖ.)46/59/2 :1380،
« .2اثي ثبثَٗٔ ،لبل :حذحٌب هحوذ ثي الحسي ثي أحویذ ثیي الَل٘یذ (سحویِ
اهلل) ،لبل :حذحٌب الحس٘ي ثي الحسي ثي أثبى ،هي الحس٘ي ثي عیو٘ذ ،هیي
حوبد ثي ه٘سٖ ،هي اثشاّ٘ن ثي هوش ال٘وبًٖ ،هوي روشُ ،هي أثیٖ هجیذاهلل
كاى َصإَُِهُ ِ ِع ِه َد ِال َِ ِ ِ
ت إِلََّ مُكااءّ َو َت ِ ا ِد َ ّة،
(هلِ٘ السالم) ،يٖ لَل اهلل هض ٍرلَ :و ما َ
لبل« :التظف٘ش ٍ التظف٘ك»»(اثي ثبثَِٗ ،297 :1403 ،ح.)1
« .3حذحٌب هحوذ ثي هبر٘لَِٗ (سحوِ اهلل) ،هي هوِ هحوذ ثي أثٖ المبعن،
هي هحوذ ثي هلٖ الىَيٖ ،هي هحوذ ثي عٌبىٍ .حذحٌب هلٖ ثي أحوذ ثیي
هحوذ ثي هوشاى الذلبق ٍهحوذ ثي أحوذ السٌبًٖ ٍهلٖ ثي هجیذاهلل الیَساق
ٍالحس٘ي ثي اثشاّ٘ن ثي أحوذ ثي ّشبم الوىتت (سػیٖ اهلل هیٌْن) ،لیبلَا:
حذحٌب هحوذ ثي أثٖ هجذ اهلل الىَيٖ ،هي هحوذ ثي اعوبه٘ل الجشهىٖ ،هي
هلٖ ثي الوجبس ،لبل :حذحٌب المبعن ثیي الشث٘ین الظیحبف ،هیي هحویذ ثیي
عٌبىٍ .حذحٌب هلٖ ثي أحوذ ثي هجذ اهلل الجشلٖ ٍهلٖ ثي ه٘سیٖ الوزیبٍس
يٖ هسزذ الىَئ ٍأثَ روفش هحوذ ثي هَعٖ الجشلٖ ثیبلشٕ (سحوْین اهلل)،
لبلَا :حذحٌب هحوذ ثي هلٖ هبر٘لَِٗ ،هي أحوذ ثي هحویذ ثیي خبلیذ ،هیي
أثِ٘ ،هي هحوذ اثي عٌبى :أى أثب الحسي الشػب (هلِ٘ السالم) وتت الِ٘ ي٘وب
وتت هي رَاة هسبئلِ« :عو٘ هىٔ هىٔ ،لأى الٌبس وبًَا ٗوىیَى يْ٘یب ٍ
كااى َصاإَُِهُ ِ
وبى ٗمبل لوي لظذ هىٔ لذ هىبٍ ،رله لَل اهلل هض ٍریلَ :و ماا َ
ِع ِه َد ِال َِ ِ ِ
ت إِلََّ مُكاءّ َو َت ِ ِد َ ّة يبلوىبل :التظف٘شٍ ،التظذٗٔ :طفك ال٘ذٗي»(اثيثبثَِٗ،
.)1/90/2 :1378
يٖ الشٍاٗٔ الأٍلٖ ٍالخبً٘ٔ لذ هجشت هوبًٖ الوىبل ٍالتظذٗٔ هلٖ ؿشٗك التیشادفٍ ،لىیي
يٖ الشٍاٗٔ الخبلخٔ سٍٕ هي هحوذ ثي عٌبى أى اإلهبم الشػب(م) يٖ الجذاٗٔ لیذ رویش ٍریِ
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تسو٘ٔ هىٔ .حن تشرن ولوتٖ «الوىبل» ٍ«التظذٗٔ» ثوزٖل ثبلوشاديت٘ي ًحیَ «التظیف٘ش»
ٍ«طفك ال٘ذٗي».
المىهج التعرفی
وبى ّزا الوٌْذ شبئوبً ث٘ي الوٌـمَ٘ى عبثمبًّ .ن وبًَا هشّيَا الىلویٔ ثیذل هیي توج٘یش
هوٌٖ الىلؤٍّ .زُ الـشٗمٔ تمشة هي الوٌْذ التحل٘لٖ لأىّ ویل هٌْویب هشّيیب هَاطیفبت
الىلؤ الذالل٘ٔ هلٖ هٌْذ خبص .وبى الفشق ث٘ي الوٌْذ التوشيٖ ٍالٌلشٗٔ التحل٘ل٘یٔ ّیَ
أًِّ ٗتجن هي المَاهذ الوٌـم٘ٔ .يٖ هلن الوٌـك وبى التوشٗا الظح٘ح ّیَ «ٗؼین الىلویٔ
الووشئ يٖ رٌس ٗؼن الأش٘بل الوتشبثْٔ ،حن ٗحذد هب ٗو٘ض ّزا الشٖل الووشّف هي غ٘شُ
هي الأش٘بل الأخشٕ الذاخلٔ يٖ الٌفس» .هخبل رله توشٗا «الوذعیٔ» ثؤًْیب «لـویٔ هیي
الضربد أٍ الوبدٓ الشفبئ هحظَسٓ ث٘ي عیـح٘ي هوٌ٘ی٘ي ،هیي ؿشٗمْیب ٗتزوین الشیوبم
الؼَئٖ أٍ ٗتفشق» .يمذ هشّي الوذعٔ أٍالً ثؤًْب لـؤ صربد أٍ هبدٓ شفبئ .حن ه٘ضت هیي
عبئش المـن الووبحلٔ ثج٘بى شىلْب ٍاعتووبلْب(هختبس.)119 :1385 ،
ٍثوجبسٓ أخشٕ ٍيمبً لمَاهذ الوٌـك ،التوشف الذل٘ك لشٖل َّ ٚالتوشف الیزٕ ٗوجیش هیي
رٌس الشٖل المشٗت ٍيظلِ المشٗتً .حَ توشف «اإلًسیبى» ثیی«الح٘یَاى الویتىلن» ،ویبى
الحَ٘اى رٌسبً لإلًسبى ٍالتىلن يظل لِ .الزٌس ٗشول الوَاطفبت الوشتشؤ ث٘ي الأشی٘بل
الوتشبثْٔ ٍالفظل ٗسجت تو٘ض الشٖل الووشف هي الأش٘بل الوتشبثْٔ .ثٌیبل هلیٖ ّیزا يیٖ
ول توشٗا ،دٍس الفظل وبى ّبهبً رذاً ٍَّ يٖ الَالن وبى الو٘ضات الزات٘ٔ ٍهوتبصٓ للشیٖل.
ّزا الٌَم هي التوشف ٗسوٖ «الحذ التبم» يٖ هلن الوٌـك .ووب وبى الوخَس هلیٖ الزیٌس
ٍالفظل الوٌـمٖ هي أطوت الأهَس ،لأًِّ ٗستخذم يٖ ثویغ الأح٘یبى «الویشع الخیبص»
ٍ«الوشع الوبم».
ٍهن رله ٗوىي أى ٗمذم التوبسٗا الوختلفیٔ هیي الأشی٘بل ٍالىلویبت ٍاإلطیـالحبت
الولو٘ٔ هن هشاهبٓ الأطَل ٍالمَاهذ الوٌـم٘ٔ .اّتن اللغََٗى ثیبلوٌْذ ٍالومبسثیٔ التوشي٘یٔ
هلٖ سغن طوَثبتِ ٍوبى الووبرن هولَلٖ هي ّزُ التوبسٗا خبطٔ هوٌٖ الألفبف التیٖ ٗیذل
هلٖ كَاّش الأش٘بلٍٗ .ستخذم الوٌْذ التوشيٖ حَل هوبًٖ ألفبف المشآى وخ٘شاًًٍ .سیتـ٘ن
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أى ًشبّذ يٖ الشٍاٗبت اإلهبه٘ٔ أٗؼبً أىّ الووظَه٘ي(م) ویبًَا ٗتوشيیَى الألفیبف المشآً٘یٔ
لتج٘٘ي هوٌبّبٌٍّ .ب عٌزوش هذٓ هي ّزا التوبسٗا.
تعرف ألفاظ القرآن فی الروایات
ٗوىي أى ًزذ يٖ التفبع٘ش ٍالىتت الشٍائ٘ٔ اإلهبه٘یٔ ،سٍاٗیبت وخ٘یشٓ هیي الٌجیٖ(ص)
ٍالأئؤ الووظَه٘ي(م)ٍ ،أًْن وبًَا يْ٘ب ٗتجٌَ٘ا هوبًٖ ألفبف المشآى ثتوشٗا وخ٘ش هي ّزا
الألفبف .هلٖ عج٘ل الوخبل ع٘زوش ثوغ ّزُ الشٍاٗبت.
ْ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ َ َ ِّ َ ُ َّ َ ُ
یحة»
« .5المىخ ِىقة ،المىقىرة ،المتردیة ،الى ِط
ا:ٔٗٙ
﴿ ُحر َِّم ِت َعلَ ِ َُ ُ ِال َم ِي َت ُة َو ال َّد ُم َو َل ِح ُ ا ِل ِد ِهز ِ ِر َو ما أ ِهصَّ ل ِ َغ ِي ِك اِِ بِاه ِ َو ِال ُم ِه َدهِق َُاة َو ِال َم ِو ُقاوذَ ةُ َو
ِال ُم َر َك ِّو َ ُة َو اله َّ ِظ َح ُة َو ما َأك ََص ال َّ ُب ُ إِلَ َّما ذَ و َّ ِ ُت ِ َو ما ُذب َِح َعلَى اله ُ ِ َو َأ ِى َت ِ َت ِق ِ ا ُموا ب ِِالأَ ِزلاَم ِ
ات ئَ َُا ِ
ذئ ِ َُ ِ فِ ِ ْق ِال َ ِومَ َ ِئ َس الاَّ ِد َو َوفَ ُاروا ِم ِاو ِو اه ِ َُ ِ َفإاَ ِ َِد َص ِاو ُه ِ َو ِاخ َص ِاوىِ ِال َ ِاومَ َأ ِو َمل ِ ُ
ِ
ت َعلَ ِ َُ ِ ن ِ ِِ َمتِي َو َر ِض ُ
ِو َه َُ ِ َو َأ ِِ َم ِم ُ
او ِاض ُاظ َّر فِاي َم ِد َم َ ٍاة َغ ِي َاك
ت ئَ َُا ُ ال ِؤ ِِاإَمَ ِو هاا ّ َف َم ِ
ِ
ور َر ِحي ْ ﴾ (المائذة)3/
اِ َغ ُف ْ
ُم َتجان ِ ٍف ل ِ ِؤث ٍ َفإ ِ َّى َ
«هي هَ٘ق ثي لشؽ (لسَؽ) هي أثٖ هجذ اهلل (هلِ٘ السالم) ،يیٖ لیَل اهلل:
الْؤٌْخٌَٙمَُٔ لبل« :التٖ تختٌك « »4يٖ سثبؿْیب ٍٓالْوَٕٓلُیَرَُٓ :الوشٗؼیٔ التیٖ ال
تزذ ألن الزثحٍ ،ال تؼـشةٍ ،ال ٗخشد لْب دم ٍٓالْؤتَشَدِّٗٓیُٔ :التیٖ تیشدٕ هیي
يییَق ث٘ ی أٍ ًحییَُ ٍٓالٌَّـ٘ٙحٓ یُٔ :التییٖ تییٌـح طییبحجْب»»(ه٘بشییٖ:1380،
.)18/292/1
يٖ الشٍاٗٔ الوزوَسٓ توجش هوبًٖ ألفیبف «الْؤٌْخٌَٙمَیُٔ ،الْوَٕٓلُیَرَُٓ ،الْؤتَشَدِّٗٓیُٔ ٍٓالٌَّـ٘ٙحٓیُٔ»
ثبلوٌْذ التوشيٖ .وبى توشف ول هي الألفبف الوزوَسٓ وزله:
الوٌخٌمٔ :التٖ تختٌك يٖ سثبؿْب.
الوَلَرٓ :الوشٗؼِ التٖ ال تزذ ألن الزثح ٍال ٗؼـشة ٍال ٗخشد لْب دم.
الوتشدٗٔ :التٖ تشدٕ هي يَق ث٘ أٍ ًحَّب.
الٌـ٘حٔ :التٖ تٌـح طبحجْب.
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 .2صمذ
ا:ٔٗٙ
ِ ال َّ َمد﴾ (االخالص)2/
﴿ا ُ

تَرذ سٍاٗبت هذٗذٓ يٖ الىتت الشٍائ٘ٔ الوَحمٔ لووٌٖ ولویٔ «طیوذ»ٍ ،تتٌیبٍل يْ٘یب
لتج٘٘ي هوٌٖ ولؤ الظوذ ثبلوٌْذ التوشيٖ .هٌْب:
« .1هي هلٖ ثي هحوذٍ ،هحوذ ثي الحسي ،هي عْل ثي صٗبد ،هي هحویذ
ثي الَل٘ذ ٍلمجِ شجبة الظ٘شيٖ ،هي داٍد ثي المبعین الزوفیشٕ ،لیبل :للی
لأثٖ روفش الخبًٖ(هلِ٘ السالم) :رولی يیذان ،هیب الظیوذ؟ لیبل« :السی٘ذ
الوظوَد الِ٘ يٖ المل٘ل ٍالىخ٘ش»»(ولٌٖ٘.)1/96/1 ،1407
 .2لبل الجبلش(هلِ٘ السالم)« :حذحٌٖ أثٖ صٗي الوبثذٗي ،هیي أث٘یِ الحسی٘ي
ثي هلٖ(هلْ٘ن السالم) ،أًِ لبل :الظوذ :الزٕ ال رَف لٍِ ،الظوذ :الزٕ لیذ
اًتْٖ عئددٍُ ،الظوذ :الزٕ ال ٗؤویل ٍال ٗشیشةٍ ،الظیوذ :الیزٕ ال ٌٗیبم،
ٍالظوذ :الذائن الزٕ لن ٗضل ٍال ٗضال»»(اثي ثبثَِٗ90 :1398 ،ح.)3
لذ هشف يٖ الشٍاٗبت الوزوَسٓ ولؤ الظوذ ثؤشىبل هختلفٔ .هٌْب:
 .1الظوذ« :الس٘ذ الوظوَد الِ٘ يٖ المل٘ل ٍالىخ٘ش».
 .2الظوذ :الزٕ ال رَف لِ.
.3

الظوذ :الزٕ لذ اًتْٖ عئددُ.

 .4الظوذ :الزٕ ال ٗؤول ٍال ٗششة.
 .5الظوذ :الزٕ ال ٌٗبم.
 .6الظوذ :الذائن الزٕ لن ٗضل ٍال ٗضال.
 .3-2قطران
ا:ٔٗٙ

﴿ َِرا ِب لُهُ ِ ِم ِو َق ِظ ٍ
وه ُه ُ الهَّارُ ﴾ (االبزاهیم)59/
راى َو ِ َِغصى وُ ُع َ

«ٍيٖ سٍاٗٔ أثٖ الزبسٍد هي أثٖ روفش(م) يٖ لَلِ َِارا ِب لُهُ ِ ِم ِاو َق ِظ ٍ
اراى ٍ ّیَ
اوههُ ُ الهَّاارُ عیشثلَا
الظفش الحبس الزائتٗ ،مَل اًتْٖ حشُ ٗمیَل اهلل َو ِ َِغصاى وُ ُع َ
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رله الظفش يتغشٖ ٍرَّْن الٌیبس(لوٖ :1367 ،اس 372؛ يیٖ الجشّیبى يیٖ
تفس٘ش المشآى ،د 323 :3ح .)5804
يٖ الشٍاٗٔ الوزوَسٓ لذ هشف ولؤ «لـشاى» ثزولٔ «ّیَ الظیفش الحیبس الیزائت ٗمیَل
اًتْٖ حشُ».
َ
َ
ُ « .2مت َح ِّرفا»ُ « ،مت َح ِّیزا»
ا:ٔٗٙ
ِ
﴿و َم ِو ُولِّهِ ِ ِو َم ِئ ٍد ُوب ُر ُ إِلَ َّ ُم َتحرِّفا ّلِقِ ٍ َ
ٍ ِ
بااء ب َِغ َبا ٍ ِم َاو اِِ َو َماأوا ُ
َ
َ َ
َ
تاأ أ ِو ُم َت َح ِّزا ّإِلى فِ َئة َفقَاد َ
َ
ِ
يك﴾ (االوفال)96/
َعهَه َّ ُ َو ب ِِئ َس ال َم ِ ُ
«هي أثٖ أعبهٔ صٗذ الشحبم ،لبل :لل لأثٖ الحسي (هلِ٘ السیالم) :رولی
يذان ،اًْن ٗمَلَى :هب هٌن هل٘ب اى وبى لِ حك أى ٗمَم ثحمِ؟ يمیبل« :اى
اهلل لن ٗىلا ّزا أحذا اال ًجِ٘ (طلٖ اهلل هلِ٘ ٍ آلِ) ،لبل لَِ :فقاِ ِ ِص فِي ِِِ ِص اِِ
َ
ك «ٍ »1لبل لغ٘شُ :إِلََّ ُم َت َحرِّفا ّلِقِ ٍ
تاأ َأ ِو ُم َت َح ِّزا ّإِلى فِ َئ ٍاة يولیٖ (هل٘یِ
لَ ُِكَل َُّف إِلََّ َ َِف َ َ
السالم) لن ٗزذ يئٍٔ ،لَ ٍرذ يئٔ لمبتل -حن لبل -:لیَ ویبى روفیش ٍحویضٓ
ح٘٘ي ،ثمٖ سرالى لبلُ :م َت َحرِّفا ّلِقِ ٍ
تاأ َأ ِو ُم َت َح ِّزا ّإِلي فِ َئ ٍاة لبل :هتـشدا ٗشٗیذ الىیشٓ
هلْ٘ن ،أٍ هتح٘ضاٗ ،وٌٖ هتؤخشا الٖ أطحبثِ هیي غ٘یش ّضٗویٔ ،يویي اًْیضم
حت یٖ ٗزییَص طییا أطییحبثِ يمییذ ثییبل ثغؼییت هییي اهلل»»(ه٘بشییٖ:1380،
.)31/51/2
يٖ الشٍاٗبت الوزوَسٓ توجش هي هوٌٖ الىلوت٘ي الیذل٘ك «هٔتَحٓشِّيیبً ٍهٔتَحِّٓ٘یضاً» ثیبلوٌْذ
التوشيٍٖ .هلٖ أعبس ّزُ الشٍاٗٔ ع٘ىَى توشٗا ول هي ّزٗي الىلوت٘ي وزله:
 .1هٔتَحٓشِّيبً :هتـشدا ٗشٗذ الىشٓ هلْ٘ن.
 .2هتح٘ضاٗ :وٌٖ هتؤخشا الٖ أطحبثِ هي غ٘ش ّضٗؤ.
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.3المىهج التحلیلی
يٖ ّزا الوٌْذ لَطا هوٌٖ الىلوبت ٍالوجبسات ،لذ حلل الأرضال الذالل٘یٔ لىیل ولویٔ.
ٌٗشئ هوٌٖ «الشرل» هي أرضال «اإلًسبى» ٍ«الوذسن» ٍ«الوزوش» ٍهوٌٖ «اإلهشأٓ» هیي
أرضال «اإلًسبى» ٍ«الوذسن» ٍ«الوئًج»(لـفٖ پَس عبهذٕ.)39-38 :1384 ،
يٖ الوٌْذ التحل٘لٖ لی«دساعٔ هاللبت الىلویبت الوفَْه٘یٔ» ٗسیتخذم هیي الوٌبطیش
الذالل٘ٔ .هلٖ عج٘ل الوخبل ٗىَى الشوَل الذالل٘ٔ هاللٔ دالل٘ٔ ث٘ي الىلوت٘ي أٍ الىلویبت.
هخالً وبً هٌبطش ولوتٖ الشرل ٍاإلثي وزله:
الشرل; (+اإلًسبى)+( ،الوزوش) +( ،الضٍاد)
اإلثي; (+اإلًسبى)+( ،الوزوش) -( ،الضٍاد)
التحلیل لمعاوی الکلمات القرآویة فی الروایات
رضل هي الشٍاٗبت الأئؤ الووظَه٘ي(م) ثبلٌسجٔ الٖ هوشئ هوبًٖ ولوبت المیشآى ویبى
تحل٘ل٘بً .تشٗذ ّزا الٌَم هي الشٍاٗبت أًْب تفظل الىلوبت التٖ تجیذٍ هشاديیبً هیي الىلویبت
الوتشبثِ ثِ هي ؿشٗك توبسف الوٌبطش الوتجبٌٗٔ .يٖ ّزُ الشٍاٗبت لذ تج٘٘ي هوبًٖ هذٓ هیي
ولوبت المشآى هي ؿشٗك تحل٘ل الوٌبطش الذالل٘ٔ ٍٗشبس الٖ ثوؼْب يٖ الزوالت التبل٘ٔ:
« .5حرج وضیق»
ا:ٔٗٙ
ِ
ِ َأ ِى َهِ ِد َ ُه َي ِصر ِح َص ِد َر ُ لِإ ِؤ ِِإَم ِ َو َم ِو ُ ِر ِو َأ ِى يُ ِبل َّ ُه َ ِج َِ ِ
اص َص ِاد َر ُ َضا ِّقا ّ َح َرعاا ّ
﴿ َف َم ِو ُ ِر ِو ا ُ
َ
ُوى﴾ (االوعام)925/
ك َ ِج َِ ُص ا ُ
َو َأنَّما َي َّ َِّ ُد فِي ال َّ ما ِء َودل ِ َ
ِ الر ِِّع َس َعلَى ال َّ ِد َو لَ ُ ِؤ ِمه َ
«حذحٌب أثٖ (سحوِ اهلل) ،لبل :حذحٌب عوذ ثي هجذ اهلل ،هي أحوذ ثي هحویذ
ثي ه٘سٖ ،هي الحسي ثي هلٖ ثي يؼبل ،هي حولجٔ ثي ه٘ویَى ،هیي صساسٓ،
هي هجذ الخبلك ثي هجذ سثِ ،هي أثٖ هجذ اهلل (هلِ٘ السالم) ،يٖ لَل اهلل هض
ٍرلَ :و َم ِو ُ ِر ِو َأ ِى يُ ِبال َّ ُه َ ِج َِ ِ
اص َص ِاد َر ُ َضا ِّقا ّ َح َرعاا ّ َو َأنَّماا َي َّ َّاِ ُد فِاي ال َّ اما ِء(اًویبم)125/
يمبل« :لذ ٗىَى ػ٘مب ٍلِ هٌفز ٗسون هٌیِ ٍٗجظیشٍ ،الحیشدّ :یَ الولتیئن
الزٕ ال هٌفز لِ ٗسون ثِ الظَت»(اثي ثبثَِٗ.)145/1 :1403،
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ثٌبل هلٖ الشٍاٗبت الوزوَسٓ وبً ولوتٖ الحشد ٍالؼ٘ك هشادئٍ .الفشق ثٌْ٘وب َّ أًّیِ
وبى الوٌظش الذاللٖ للحشد دٍى الفتحٔ ٍلىي وبى الوٌظش الذاللٖ للؼ٘ك ثبلفتحٔ.
 .2-3قاوع ومعتر ومسکیه
ا:ٔٗٙ
﴿ َو ِال ُب ِد َى َع َِلِهاهاا ئَ َُا ِ ِم ِاو شَ اِائ ِ ِر اِِ ئَ َُا ِ فِ هاا خَ ِي ْاك َف ِااذ ُو ُروا ِاِا َ اِِ َعلَ ِ هاا َصاوا َّ َفاإِذا
ِ
ِ
َ
َو َعب ِ
ك َِااد َّ ِرناها ئَ َُاا ِ َل َِل ََُّااا ِ
ااك َواادل ِ َ
اات ُعهُوب ُهااا َفكُلُااوا ِم ِههااا َو أ ِط ِِ ُمااوا القااان ِ َ َو ال ُم ِِ َر َّ
َ
ُ
ت َِصَ ُروى﴾ (الحج)36/
« .1هي حو٘ذ ثي صٗبد ،هي اثي عوبهٔ ،هي غ٘ش ٍاحذ ،هي أثبى ثي هخوبى،
هي هجذ الشحوي ثي أثٖ هجذ اهلل ،هي أثٖ هجذ اهلل (هلِ٘ السیالم) يیٖ لیَل
اهلل هض ٍرلَ :فاإِذا َو َعب ِ
ات ُعهُوب ُهاا لیبل« :ارا ٍلوی هلیٖ الأسع»َ .فكُلُاوا ِم ِههاا َو
َ
َأ ِط ِِ ُموا ِالقان ِ َ َو ِال ُم ِِ َر َّك لبل« :المبًن :الزٕ ٗشػٖ ثویب أهـ٘تیٍِ ،ال ٗسیخؾٍ ،ال
ٗىلییح ٍ ،ال ٗلییَٕ شییذلِ غؼییجبٍ ،الووتییش :الوییبس ثییه لتوـ٘ییِ»»(ولٌ٘ییٖ،
.)2/499/4
« .2هي هلٖ ثي اثشاّ٘ن ،هي أثِ٘ ٍهحوذ ثي اعیوبه٘ل ،هیي الفؼیل ثیي
شبراى ،هي طفَاى ،هي هوبٍٗٔ ثي هوبس ،هي أثٖ هجذ اهلل (هلِ٘ السالم) ،يٖ
ِ
ِ
َ
لَل اهلل رل حٌیبإَُ :فاإِذا َو َعب ِ
اك ،لیبل:
ات ُعهُوب ُهاا َفكُلُاوا ِم ِههاا َو أ ِط ِِ ُماوا القاان ِ َ َو ال ُم ِِ َر َّ
َ
«المبًن :الزٕ ٗمٌن ثوب أهـ٘تیٍِ ،الووتیش :الیزٕ ٗوتشٗیهٍ ،السیبئل :الیزٕ
ٗسییؤله يییٖ ٗذٗییٍِ ،الجییبئسّ :ییَ الفم٘ییش»»(ولٌ٘ییٖ6/500/4 ،؛ ثحشاًییٖ،
.)7339/885/3
« .3هي هَعٖ ثي المبعن ،هي اثي أثٖ هو٘ش ،هي ع٘ا التویبس ،لیبل :لیبل
أثَهجذ اهلل (هلِ٘ السالم)« :اى عوذ ثي هجذ الوله لیذم حبریب يلمیٖ أثیٖ،
يمبل :اًٖ عم ّذٗب ،يى٘ا أطٌن؟ يمبل لِ أثٖ:أؿون أّله حلخیبٍ ،أؿوین
المبًن ٍالووتش حلخبٍ ،أؿون الوسبو٘ي حلخیب.يملی  :الوسیبو٘ي ّین السیئال؟
يمبلً :ونٍ ،لبل :المبًن الزٕ ٗمٌن ثن أسعل الِ٘ هیي الجؼیؤ يویب يَلْیب،
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ٍالووتش ٌٗجغٖ لِ أوخش هي رله ٍَّ ،أغٌٖ هي المیبًن الیزٕ ٗوتشٗیه يیال
ٗسؤله»(ؿَعٖ.)753/223/5 :1407 ،
ٍيمبً للشٍاٗبت الوزوَسٓ ،وبً الوٌبطش الذالل٘ٔ لىلٍ هي ولوبت لیبًن ٍهوتیش ٍهسیى٘ي
وزله:
المبًن; ( +الحبرٔ) -( ،الوشع) -( ،الـلت) +( ،الشػٖ) +( ،المٌبهٔ).
الووتش; ( +الحبرٔ) +( ،الوشع) -( ،الـلت).
الوسى٘ي; ( +الحبرٔ) +( ،الوشع) +( ،الـلت).
ٍيٖ الٌْبٗٔ وبى المبًن ٍالووتش ٍالوسى٘ي هحتبربًٍ .لىیي المیبًن ال ٗویشع ًفسیِ ٍال
ٗـلت .أهب الووتش ٗوشع ًفسِ ٍلىي ال ٗـلت ٍأهب الوسى٘ي ٗوشع ًفسِ ٍٗـلت أٗؼیبً .ال
ٗزوش يٖ الشٍاٗبت الوزوَسٓ حَل سػٖ ٍلٌبهٔ الووتش ٍالوسى٘ي.
 .3سر وأخفی
ا:ٔٗٙ

ِ
﴿ َو إ ِ ِى ِ َِجه َِر بِالق َِو ِأ َفإِن َّ ُه َ ِِلَ ُ ال ِّ َّر َو َأ ِخفى﴾(طه)7/

« .1اثي ثبثَٗٔ ،لبل :حذحٌب هحوذ ثیي هلیٖ هیب ر٘لَٗیِ (سحویِ اهلل) ،لیبل:
حذحٌٖ هوٖ هحوذ ثي أثٖ المبعین ،هیي هحویذ ثیي هلیٖ الىیَيٖ ،لیبل:
حذحٌٖ هَعٖ ثي عوذاى الحٌبؽ ،هي هجذ اهلل ثي المبعن ،هي هجیذ اهلل ثیي
هسىبى ،هي هحوذ ثي هسلن ،لبل :عؤل أثب هجذ اهلل (هلِ٘ السالم) هي لَل
اهلل هض ٍرلِِ َ :لَ ُ ال ِّ َّر َو َأ ِخفي .لبل« :السش :هب أوٌٌتِ « »1يٖ ًفسهٍ ،أخفٖ:
هب خـش ثجبله حن أًس٘تِ»»(اثي ثبثَِٗ143 :1403 ،ح.)1
« .2سٍٕ هي الس٘ذٗي الجبلش ٍالظبدق(م) السش هب أخف٘تِ يٖ ًفسه ٍأخفٖ
هب خـش ثجبله حن أًس٘تِ»(ؿجشعٖ.)6/7 :1372،
يٖ الشٍاٗبت الوزوَسٓ ٗستخذم الوٌْذ التحل٘لٖ لتج٘٘ي الفشق ث٘ي السش ٍالأخفٖ يیٖ
حبلٔ أًْوب وبًب لشٗت الووٌٍٖ .هن توج٘ش هٌبطش ولٍ هٌْوب لذ ٗشبس الیٖ ثمیبل ٍهیذم ثمیبل
الوٌبطش الوزوَسٓ أٗؼبً ٍَّ .وبى وزله:
السشّ; ( +التجبدس الٖ الزّي) +( ،ثمبل يٖ الزّي) +( ،هغـٖ).
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الأخفٖ; ( +التجبدس الٖ الزّي) -( ،ثمبل يٖ الزّي) +( ،هغـٖ).
ٗالحق أىّ السش ٍالأخفٖ وبًب يٖ اهتالن الوٌظش الذاللٖ (التجبدس الٖ الزّي ٍالوغـٖ)
هشتشو٘ي ٍلىي ٗختلفبى يٖ هٌظش داللٖ (الجمبل يٖ الزّي).
 .4-3شح و بخل
ولؤ الشح٘ تستوول يٖ اٗٙت٘ي هي المشآى يمؾ؛ هٌْب:
ا ٔٗٙالأٍلٖ:
ِ
وى فِاي ُص ُادو ِر ِه ِ
هاع َر إ ِ َل ِ هِ ِ َو لاَ َج ُِاد َ
ماى ِم ِو َق ِبلِهِ ِ ُ ِحب َ
﴿ َو ال َّ ِد َو ِ ََبوَّ ُؤا ال َّد َار َو ال ِؤ َ
وى َم ِو َ
ُ
كاى ِبهِ ِ خَ َاص ْة َو َم ِو ُو َ ُشحَّ َ َِف ِ ه ِ َفأُول ِئ َ
ك هُا ُ
وى َعلى َأ َِ ُف ِ هِ ِ َو َل ِو َ
حاع ّة ِم َّما أوُِوا َو ُ ِؤث ِ ُر َ
َ
ِ ِ
وى﴾ (الحشز.)1/
ال ُمفل ِ ُح َ
ا ٔٗٙالخبً٘ٔ:

اِ َمااا ِاِا َت َظ ِِ ُت ِ َو ِاِاام ُِوا َو َأ ِط ُِااوا َو َأ َِفِ ُقااوا خَ ِيااكا ّلِأَ َِ ُف ِ ا ُ
اَ ِ َو َما ِاو ُااو َ ُشاحَّ َ َِف ِ اه ِ
﴿ َفااات َّ ُقوا َ
َ
ِ ِ
وى﴾ (التغابه)96/
َفأُول ِئ َ
ك ُه ُ ال ُمفل ِ ُح َ

ولؤ «شح» هي الألفبف المشآً٘ٔ التٖ لذ حلل الأئؤ الووظیَه٘ي(م) هوٌبّیب ثبلذلیٔ.
لأًْب هي أرل لشاثتْب الووٌبئ٘ٔ ثىلؤ «الجخل» ،توتجش يیٖ ثویغ الأح٘یبى هشاديیٔ .لْیزا
السجت اىّ الووظَه٘ي(م) تجٌَ٘ا هن توج٘ش هٌبطشّوب الذالل٘ٔ الوْؤ ،اختاليْوب ٍتحیذدٍا
حبلتْوب الَك٘ف٘ٔ لىل هٌْوبً .مل الشٍاٗبت الوتوذدٓ يٖ ّزا الوَػَم هي ّیزا الشیشيبل
يٖ التفبع٘ش ٍالىتت الشٍائ٘ٔ ٍوبً الشٍاٗبت التبل٘ٔ هخبالً لْزا الوَػَم.
« .1هي أحوذ ثي هحوذ ،هي ششٗا ثي عبثك ،هي الفؼل ثي أثٖ لشٓ ،لبل:
لبل لٖ أثَ هجذ اهلل (هلِ٘ السالم)« :تذسٕ هب الشح٘ح؟» لل ّ :یَ الجخ٘یل،
لبل« :الشح َّ أشذ هي الجخل ،اى الجخ٘ل ٗجخل ثویب يیٖ ٗیذٍُ ،الشیح٘ح
ٗشح ثوب يٖ أٗذٕ الٌبس ٍهلٖ هب يٖ ٗیذُ حتیٖ ال ٗیشٕ هویب يیٖ أٗیذٕ
الٌبس شی٘ئب اال توٌیٖ أى ٗىیَى لیِ ثبلحیل ٍالحیشامٍ ،ال ٗمٌین ثویب سصلیِ
اهلل»»(ولٌٖ٘.)7 /45/4 :1407،
« .2هي أثٖ ،لبل :حذحٌب عوذ ثي هجذاهلل ،هي المبعن ثي هحوذ اإلطیفْبًٖ،
هي عل٘وبى ثي داٍد الوٌمشٕ ،هي الفؼ٘ل ثي ه٘بع ،لبل :لبل أثَ هجیذ اهلل
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(هلِ٘ السالم)« :أ تذسٕ هي الشح٘ح؟» يمل  َّ :الجخ٘ل ،لبل« :الشح أشیذ
هي الجخل « ،»1اى الجخ٘ل ٗجخل ثوب يٖ ٗذٍِٗ ،اى الشح٘ح ٗشح ثویب يیٖ
أٗذٕ الٌبس ٍهلٖ هب يٖ ٗذِٗ حتٖ ال ٗشٕ يٖ أٗذٕ الٌبس ش٘ئب اال توٌیٖ
أى ٗىییَى لییِ ثبلحییل ٍالحییشامٍ ،ال ٗشییجن ٍال ٗمٌیین ثوییب سصلییِ اهلل هییض
ٍرل»(اثيثبثَِٗ ،245 :1403 ،ح.)1
لذ تج٘٘ي يٖ الشٍاٗبت الوزوَسٓ الوٌبطش الذالل٘ٔ لىلوتٖ الشح٘ح ٍالجخ٘ل وزله:
الجخ٘ل +( :الشغجٔ يٖ هب ٗوله ًفسِ) -( ،الوـبل) -( ،الحشص الٖ هب ٗوله اٙخشٍى).
الشح٘ح +( :الشغجٔ يٖ هب ٗوله ًفسِ) -( ،الوـبل) +( ،الحشص الٖ هب ٗوله اٙخشٍى).
هن الٌلش ثبلذلٔ يٖ الوٌبطش الذالل٘ٔ للشح٘ح ٍالجخ٘ل ٗتؼح أىّ للشح٘ح هٌظش ٍاحیذ
أوخش هي الجخ٘ل ٍلىي ثبلٌسجٔ الٖ الم٘ویٔ الووٌَٗیٔ عیلج٘ٔ لىیي ثبلٌسیجٔ الیٖ دالالت
الألفبفٗ ،تو٘ضُ ّزا الوٌظش هي ولؤ الجخل ٍٍػوِ ثبلٌسجٔ الیٖ الووٌَٗیبت يیٖ هَػین
عٖ٘ل.
ثوذ تحل٘ل الوٌبطش الذالل٘ٔ لىلوتٖ الجخ٘ل ٍالشح٘ح ٍتج٘٘ي أرضاإّوب الذالل٘ٔ ،يویي
الَاػح أىّ هَلفْوب يٖ الزول ٍاٗٙبت المشآً٘ٔ ل٘س هلٖ ًسك ٍاحذ ثبلٌسجٔ الٖ ثوؼیْوب
ح الیٌفس ثبلجخیل لی٘س تیشروتْن هیي اٗٙیٔ
الجوغ .ثٌبل هلٖ ّزا الزٗي لذ تشروَا شی ٘
الوزوَسٓ ثز٘ذٗ .زت هلْ٘ن أى ٌٗووَا الٌلش ثؤى المشآى الىشٗن ٗئوذ هلیٖ التزٌیت هیي
شح الٌفس ال هي ثخل الٌفسٍ .اى ٗزم ثخل الٌفس يٖ المیشآى ٍالشٍاٗیبت أٗؼیبً ٍيْ٘ویب
حشّع اإلًسبى ثتزٌت هي ثخل الیٌفس ٍلىیي ٗزیت هلیٖ الوفسیشٗي ٍالوتیشرو٘ي أى
ٌٗووَا الٌلش أًِّ لبل اهلل توبلٖ المشآى يٖ ّزُ اٗٙبت الومظَدٓ:
ِ ِ
وى﴾ (الحشز 1/و التغابه)96/
﴿ َو َم ِو ُو َ ُشحَّ َ َِف ِ ه ِ َفأُول ِئ َ
ك ُه ُ ال ُمفل ِ ُح َ
المىهج التصىری
ٗتن تج٘٘ي الووٌٖ يٖ ّزا الوٌْذ هي ؿشٗك هشع تظَٗش الشٖل ٍسعوِ .هلٖ عیج٘ل
الوخبل ٗمبل ي ٖ الزَاة ثسئال هیب ّیَ الىشعیٖ :الیا) اإلعیتووبل هیي الویبلن الخیبسرٖ
(ثبإلشبسٓ ثبلىشعٖ يٖ الوبلن الخبسرٖ ،ثشعیوِ هلیٖ الیَسق ،ثشعیوِ ثبل٘یذ يیٖ الفؼیبل)
ة)ثوسبهذٓ اللغٔ ٍ الألفیبف الأخیشٕ التیٖ ٗوویل يیٖ الوویبرن غ٘یش حٌبئ٘یٔ اللغیٔ ثْیزا
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الشىل(طفَٕ .)29 :1383 ،الوْن أىّ يٖ الوٌْذ التظَسٕ ٗسیتفبد هیي الأدٍات اللغَٗیٔ
ثزبًت الأدٍات الأخشٍٕ ،ثوجبسٓ أخشٕ لی٘ىي السیووٖ ٍالجظیشٕ .يویي الَاػیح أى ّیزا
الوٌْذ ال ٌٗـجك اال هلٖ الأش٘بل التٖ لْب الظیَسٓ ٍالشیىلٍ .لتج٘ی٘ي الألفیبف ثبلوفیبّ٘ن
الوزشدٓ هي الْ٘ئٔ ٍالشىل ٗزت أى َٗطا تشجِ٘ الوومیَل ثبلوحسیَس حین أى ٗشعین
شىلِ ٍَّ ثبلـجن أهش طوت.
تبییه معاوی األلفاظ القرآویة فی الروایات بالمىهج التصىری
تَرییذ سٍاٗیبت هذٗییذٓ يییٖ التفبعیی٘ش الشٍائ٘ییٔ ٍالىتییت الشٍائ٘یٔ اإلهبه٘ییٔ الوَحمییٔ أى
الووظَه٘ي(م) اعتوولَا يْ٘ب هي هٌبطش غ٘ش لغَٗٔ هخل ال٘ذٍ ،لذ تٌیبٍلَا ثتج٘ی٘ي هویبًٖ
ألفبف المشآى هن سعن الشىل .وبً الشٍاٗبت التبل٘ٔ هي أهخلٔ تج٘٘ي هوبًٖ ألفیبف المیشآى
هلٖ هٌْذ التظَسٕ.
 .5اقتار ،اسراف ،قىام
ا:ٔٗٙ
ك َقواما﴾ (الفزقان)67/
كاى َب ِي َن ذل ِ َ
﴿ َو ال َّ ِد َو إِذا َأ َِفَ ُقوا َل ِ يُ ِ ِر ُفوا َو َل ِ َي ِقر ُ ُكوا َو َ
ًمل يٖ الأطَل الىبيٖ الشٍاٗبت الوختلفٔ التٖ لذ تَػیح يْ٘یب هویبًٖ ألفیبف «التیبس
ٍاعشاف ٍالمَام» ٍوبى هٌْب الشٍاٗبت التبل٘ٔ التٖ تج٘ي الألفبف الوزوَسٓ ثبلوٌْذ التظَسٕ.
«الزَّشٕ ،هي رو٘ل ثي طبلح ،هي هجذ الوله ثي هوشٍ الأحَل ،لبل :تیال
كااى
أثَ هجذ اهلل (هلِ٘ السالم) ّزُ اَ :ٔٗٙو ال َّ ِد َو إِذا َأ َِفَ ُقوا َلا ِ يُ ِ ا ِر ُفوا َو َلا ِ َي ِقر ُ ُاكوا َو َ
ك َقواماا ّ(يشلبى )67/لبل :يؤخز لجؼٔ هي حظٍٖ ،لجؼیْب ث٘یذُ ،يمیبل:
َب ِي َن ذل ِ َ
«ّزا اإللتبس الزٕ روشُ اهلل يٖ وتبثِ» ،حن لجغ لجؼٔ اخشٕ ،يیؤسخٖ وفیِ
ولْب ،حن لبلّ« :زا اإلعشاف» ،حن أخز لجؼٔ اخشٕ ،يؤسخٖ ثوؼْب ٍأهسیه
ثوؼْب ٍلبلّ« :زا المَام»»(ولٌٖ٘.)1/54/4 :1407 ،
هلٖ أعبس الشٍاٗٔ الوزوَسٓ اعتوول اإلهبم الظبدق الوٌْذ التظیَسٕ ٍالجظیشٕ ثیذل
هي الوٌْذ اللغَٕ ٍالسووٖ ،لتج٘٘ي هوبًٖ ألفبف «التبس ٍاعشاف ٍالمَام» ٍلذ تج٘٘ي تلیه
الألفبف ثبعتخذام التوخ٘ل ٍهشع رله الووبًٖ.
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 .2حرج
ا:ٔٗٙ

ِ َأ ِى َهِ ِد َ ُه َي ِصر ِح َص ِد َر ُ ل ِ ِإ ِؤ ِِإَم ِ َو َم ِو ُ ِر ِو َأ ِى يُ ِبل َّ ُه َ ِج َِ ِ
اص َص ِاد َر ُ َضا ِّقا ّ َح َرعاا ّ
﴿ َف َم ِو ُ ِر ِو ا ُ
َ
ِ الر ِِّع َس َعلَى ال َّ ِد َو لَ ُ ِؤ ِمهُوى﴾ (االوعام)925/
ك َ ِج َِ ُص ا ُ
َو َأنَّما َي َّ َِّ ُد فِي ال َّ ماء َودل ِ َ

«ٍهٌِ =اثَثظ٘ش ،هي خ٘خوِ< ،لبلٍ :لبل أثَ هجذاهلل(هلِ٘ السالم) لوَعٖ ثي
أش٘ن «« :»2أ تذسٕ هب الحشد؟» لیبل :للی  :ال .يمیبل ث٘یذُ ٍػین أطیبثوِ
وبلشٖل الوظو  ،ال ٗذخل يِ٘ شٖلٍ ،ال ٗخشد هٌِ شٖل»(ه٘بشٖ:1380،
.)9/377/1
يٖ ّزُ الشٍاٗیٔ اعیتخذم اإلهیبم الظیبدق الویٌْذ التظیَسٕ لتوج٘یش هوٌیٖ «الملیت
الوَطَف ثبلحشد».
 .3حبک
ا:ٔٗٙ

ِ

ذاف ال ُح ُب ِ
﴿ َو ال َّ ما ِء ِ
ك﴾ (الذاریات)7/
«هلٖ ثي اثشاّ٘ن ،لبل :حذحٌٖ أثٖ ،هي الحس٘ي ثي خبلذ ،هي أثٖ الحسیي
الشػب (هلِ٘ السالم) ،لل لِ :أخجشًٖ هیي لیَل اهلل هیض ٍریلَ :وال َّ اما ِء ِ
ذاف
ِال ُح ُب ِ
اك ،يمبل ّٖ« :هحجَؤ الٖ الأسع» ٍشجه ث٘ي أطیبثوِ .للی  :و٘یا
ِ
ماواف ب َِغ ِي ِك َع َم ٍاد ِ ََر ِونَهاا(سهیذ)2/
تىَى هحجَؤ الٖ الأسعٍ ،اهلل ٗمَلَ :ر َف َ ال َّ
يمبل:عجحبى اهلل ،أ ل٘س اهلل ٗمَل :ب َِغ ِي ِك َع َم ٍد ِ ََر ِونَهاا؟ لل  :ثلیٖ .يمیبل« :حین
هوذ ٍلىي ال تشًٍْب» لل  :و٘ا رله ،رولٌٖ اهلل يذان؟ لبل :يجسؾ وفیِ
ال٘سشٕ ،حن ٍػن ال٘وٌٖ هلْ٘ب ،يمبلّ :زُ أسع الذً٘بٍ ،السوبل الذً٘ب هلْ٘یب
يَلْب لجٍٔ ،الأسع الخبً٘ٔ يَق السیوبل الیذً٘بٍ ،السیوبل الخبً٘یٔ يَلْیب لجیٔ،
ٍالأسع الخبلخٔ يَق السوبل الخبًٍ٘ٔ ،السوبل الخبلخٔ يَلْب لجٍٔ ،الأسع الشاثویٔ
يَق السوبل الخبلخٍٔ ،السوبل الشاثؤ يَلْب لجٍٔ ،الأسع الخبهسٔ يَق السیوبل
الشاثؤٍ ،السوبل الخبهسٔ يَلْب لجٍٔ ،الأسع السبدعٔ يَق السوبل الخبهسیٔ،
ٍالسوبل السبدعٔ يَلْب لجٍٔ ،الأسع السبثؤ يَق السوبل السبدعیٍٔ ،السیوبل
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السبثؤ يَلْب لجٍٔ ،هشش الشحوي تجبسن ٍتوبلٖ يَق السوبل السیبثؤٍّ ،یَ
ٍ
ماواف َو ِم َو ِالاأَ ِرضِ ِم ِاَلَهُوَّ َ َت َهاز َّ ُأ ِالاأَ ِم ُر َب ِيا َههُوَّ ،يؤهیب
لَلِ هض ٍرل :ال َّ ِد خَ ل ََق َِ ِب َ َِ
طبحت الأهش يَْ سعَل اهلل(طلٖ اهلل هلِ٘ ٍآلیِ)ٍ ،الَطیٖ ثویذ سعیَل اهلل
(طلٖ اهلل هلِ٘ ٍآلِ) لبئن هلٖ ٍرِ الأسع ،يبًوب ٗتٌیضل =الأهیش< ال٘یِ هیي
يَق السوبل هي ث٘ي السوبٍات ٍالأسػ٘ي .لل  :يوب تحتٌیب اال أسع ٍاحیذٓ؟
يمبل« :هب تحتٌب اال أسع ٍاحیذٍٓ ،اى السی لْیي يَلٌیب»»(لویٖ:1367 ،
.)328/2
يٖ الشٍاٗٔ الوزوَسٓ سعن اإلهبم الشػب(م) ثبعتخذام ٗذِٗ هَاػن الـجمبت السیجؤ هیي
السوبل ثبلٌسجٔ الٖ الأسع ،حتٖ ٗذسن الوخبؿت السیوبٍات ٍالأسع ثبلظیحٔ ٍالَػیَح.
ّزا الوٌْذ ثبلٌسجٔ الٖ وًَِ تظَسٗبً أيؼل لفْن الوخبؿج٘ي.
وتیجة البحث
ووب عجك روشُ لذ تٌبٍل ثوغ الشٍاٗیبت اإلهبه٘یٔ ثیذالالت الألفیبف المشآً٘یٔ ٌٍٗتجیِ
الجبحخ٘ي ثذساعٔ ٍتجٌْ٘٘ب لل٘الً .لْزا السجت لذ٘ه ّزُ الومبلٔ الألفبف المشآً٘ٔ التٖ ٗجلغ
هلٖ حالح٘ي ولؤ ٍهن تسل٘ؾ الؼَل هلْ٘ب ،هشيّ أسثین همبسثیبت الأئویٔ الووظیَه٘ي(م)
هلٖ هٌَاى الوٌبّذ الأوخش شَ٘هبً يٖ دالالت الألفبف المشآى الىشٗن .اإلًتجبُ ثْزُ الوٌیبّذ
ٍأٗؼبً ثبلوٌبّذ الأخشٕ التٖ لن تستخذم يٖ ّزُ الومبلیٔ لین ٗویذ ٗوىیي أى ٗفیتح ثبثیبً
رذٗذاً يٖ الجحَث دالالت المشآى الىشٗن يحست ،ثل ٗئوذ هلٖ ػشٍسٓ اإلًتجبُ الیٖ ّیزُ
الشٍاٗبت يٖ الىتت الشٍائ٘ٔ ٍالتفس٘شٗٔ .ال شه يٖ أًِ ٗوىي أى تستخذم اًزیبصات ّیزُ
الذساعبت يٖ تفس٘ش المشآى الىشٗن هالٍٓ هلٖ أًِ ٗوىي أى تسیتخذم شیَاّذاً ثیبسصًٓ يیٖ
اخت٘بس الووبحل ٍتوشٗا الوذاخل للووبرن المشآً٘یٔ الوبهیٔ ٍالخبطیٔ .اػیبئ هلیٖ رلیه،
لتج٘٘ي طح٘ح هوبًٖ ّزُ الىلوبت دٍسٗ ّبم يٖ اخت٘بس الووبحل يٖ التفبع٘ش المشآى الىشٗن
ثبللغبت الأخشٕ.
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