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 صم خ  ل  الم 
فسری على يف ظالل علوم القرآن كالتالنورة نشأ مبكرًا يف الدینة  والعجم إن علم اللغة يف جوانب الداللة

اته یعد صنیعه حبق نواة العجم العريب وطلیعته، فقد برع يف شرح غریب القرآن الكرمي يف مفردید ابن عباس الذي 
وتراكیبه، كما ظهر ذلك فیما روي عنه يف كتب التفسری وفیما جاء يف سؤاالت نافع بن األزرق، وكذلك يف 

وهو ما ، جملاورةا ات األمملقرآن من لغات القبائل ولغ اوقع يف ما متییز برع يف و .صحیفة علي بن أيب طلحة
الصیمري  واحتج عباد بن سلیمانإن الداللة كان آنذك علی اختالف العنی، باختالف الصیغ.  یسمى بالعرب.

 .بأنه لوال الداللة الذاتیة لكان وضع لفظ من بني األلفاظ بإزاء معىن من بني العاين ترجیًحا بال مرجح وهو حمال
اللیة يف القرآن الكرمي اليت تتمثل يف معاين الصحیحة آلیات القرآن الكرمي. وقد یناقش هذا البحث العنی الد

هذه الدلوالت من التفاسری العتربة وأیضًا تركزنا علی العاين الصحیحة لسیاق اآلیة واجلمل القرآنیة. ألن  نامجع
 [أحیاناً ]عربّیةاأللفاظ الشهورة يف الالداللة عنصر فّعال فیما یّتصل بإماتة األلفاظ، وإلیها یعود موت كثری من 

لبو ان وال كبسم اهلّیة، كالرربب اع والصررورة والنورو افج واحم اجلوقد قضى اإلسالم على كثری من الكلمات الّداّلة على نظم 
ا ضعفت أو وهكذا تتخّلص الّلغة من األلفاظ اّليت مل تعد كافیة للّتعبری عن العىن اّلذي یناط هبا؛ ألنّ  .وغریها
الم وتفسری معني من الكاستعمال كلمة الداللة على معىن معني، هلذا القال، ة اداجل میزاتمن ال. و بلیت

 .واستعماهلا يف نفس الوقت للداللة على عكس هذا العىن
 .لملقرآن بغری عر االداللیة، الكلمات القرآنیة، التفسری والفسرون، حتذیر تفسری  الكلمات الرئیسیة: العنی

 آباد اسالم -، أستاذ اجلامعة اإلسالمیة العالیةنور حممد أمراء : الدکتور اللغویة راجعةالتنقیح و ال *
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 القدمة
 اما بعد: احمد هلل وحده والصالة والسالم علی من ال نيب بعده!

حملمدیة اخلالدة ا یكون إاّل باعتناق الرسالة خلق هللا البشر لعبادته وتوحیده. هذا التوحید اخلالص ال
 ة العرب وحبّ بلغ من خصائصها أنا نسخت كل الرساالت السابقة و باعتبارها آخر الرساالت وبنزوهلا

من العبادات الشرعیة  ةلفهم كتاب هللا والسنة النبوی اتعلیم اللغة العربیة جزء من هذا الدین، واالشتغال هب
 اللغة ومنها دراسة يف األدب ومفردات اللغة اليتة دراسات هي دراسوسع الأاليت یؤجر علیها العبد، و 

 یبحث عنه كل الدارسني واحاجة إلیه لفهم القرآن والسنة الطهرة أمٌر هامٌّ.  
آیاته والعمل مبا فیه، نورًا وهدًي للناس، وهذه مثرة تالوته، وأكثر ما  فقد أنزل هللا كتابه اجملید لتدبّر ر

بتوفیق  -اآلیات واستجالء غریب الفردات، وقد دأب كثری من الناس یستجلب به التدبرم معرفة معاين 
مطالعة كتب التفاسری لیتحقق هلم فهم القرآن وتدبره بالبحث عن تفسری الكلمات الغامضة  یعل -هللا

إال أنم یغفلون عن كلماٍت یظنون أنم یدركون معناها ویعرفون تأویلها وهم بعیدون  والفردات الووممشكلة،
 الصحیح. یالعنعن 

وهذا ال یكون إال بدراسة اللغة  فهم الصحیح من كتاب هللاإلی ضرورة  نشری نأ ألجل هذا البد
العربیة باعتبارها لغة الوحي والعبادة، والیستطیع الدارس والباحث أن ینكر مالألدب من أثر يف الفكر 

 .ة واألدبیةعلوم العربیة واللغویبني مجیع مرموقة تل مكانة علم الداللة حتاإلنساين الفردي واجلمعي، و 
همًا خاطئاً، ف أن بعض الناس یفهمها نامجع بعض الكلمات من كتابه اجملید اليت رأی ناوقد یسرهللا ل

مي توضیحها للقارئ الكر  ناال والبحث عن معناها، فأردؤ وقد أقعدهم ظنُّهم صواب أنفسهم عن الس
لحظ معلوماته الواثق منها الظانّر صواهبا استناداً إيل الظن، وقد ی ولتكون منهجًا له حيتذي به يف مراجعة

إال -لبعلي األغ-ضع كلمة هنا نحقیقة مل  ناالقارئ الكرمي سهولة بعض الكلمات وبدهیتها إال أن
س هبا من جمموعة البأ نااحاجة إلدراجها، وقد حتّصل ل یللتحري عن مد ساتذةبعض األ یها علناوعرض

لة قاذه الهب قصدال توسع يف العرض إذانال ن أ یعل نا، وحرصةكلم  مخسني إلی وصلت التی الكلمات
القارئ احریص  ییزال هناك الزید إذ الفهم اخلاطئ أمر نسيّب، وعل وجه أخص، وال یغری التخصصني عل

القرآن أن ميعن النظر يف الكلمات اليت ال حيتملها السیاق فلیسأل العلماء ولریاجع كتب  اتیآعلي تدبر 
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عله خالصاً سأل هللا سبحانه أن یبارك يف هذا اجلهد وأن ینفع به وجينالصحیح،  یالتفسری لیتجلي له العن
 لوجهه الكرمي.

 ، لغتاً واصطالحًا:داللةال -1
قصدم، أي: العىن الذي یمقصد، أو إن شئت قل: القصد من إطالق فهم أمٍر من أمٍر، ال الداللة لغتاً:

، یعين: على  الصدر وإرادة اسم الفعول، أي: القصود بالداللة الوضعیرةب اليت هي اللفظیة، على األصحّر
القول األصح، القصود الفهم، یعين: فهم أمٍر من أمٍر، ال احیثّیةب اليت هي كون اللفظ الوضوع حبیث 

م منه العىن عند إطالقه، الذي هو يف التعریف الثاين، كون الشيء حبیث، لا أخذت حیث قال: یفه
 .(902ي، د. ت: الراغاحیثیة هنا، حبیث .. هذا تقیید، فلما أخذت حیث يف التعریف صار ممیزاً هلا. )

ل ة سر فمهرم  الّدال  ح: كونم اللرفظر مَت  أمطبلرق  أ و أمحر صبطرال  مة  مرنبهم م عبن اهم للعرلبميف االر ق سر بو ضبعره. و هري ممنوب
ع ل هم بالمطاب قة.  ام م ا ومضر إرَل  المطاب قة والترضمُّن وااللترزام، ألّن اللفظ  الدالر بالو ضبعر ی دملُّ على مت 

 فقد قیل: "د اللة ال بىن  تدلُّ على د اللة العىن". (224م: 9002زبیدي،)
 ها:لداللة أقسام، من -9

 داللة اللفظ على متام مسماه وتسمى داللة الطابقة: كداللة اإلنسان واألسد على حقیقتیهما. :9-1
داللة اللفظ على بعض مسماه، وتسمى: "داللة التضمن، كداللة البیت على السقف أو :9-9

 احائط.
داللة اللفظ على الزم معناه كداللة اإلنسان على كونه متحركا أو شاغال جلهة، أو حنو ذلك،  :9-3

وشرطه اللزوم الذهين "سواء أصاحبه لزوم خارجي، أم ال" حبیث یلزم من حصول العىن الوضوع له يف 
كون اللزوم أن یالذهن حصول فیه إما على الفور، أو بعد التأمل يف القرائن واألمارات، لكن ال یشرتط 

أرباب الصناعات  حمما یثبته العقل، بل یكفي أن یكون لعرف عام، أو عرف خاص، كاصطال
 واالصطالحات الشرعیة واللغویة.

والداللة األوَل تسمى عند البیانیني وضعیة، ویستحیل تفاوهتا وضوحا وخفاء؛ ألن السامع لشيء من 
ادة للمسمى أوال، فإن كان األول فإنه یعرفه بتمامه بال زی األلفاظ الوضوعیة، إما أن یكون عالا بالوضع

 وال نقصان، وإن كان الثاين فإنه ال یعرف منه شیئا أصال.
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والثانیة والثالثة تسمیان: عقلیتني؛ ألن داللة اللفظ على اجلزء، والالزم مصدرها العقل احاكم بأن 
وحا ود الالزم, ویتأتى فیهما االختالف وضحصول الكل مستلزم حصول اجلزء، ووجود اللزوم مستلزم وج

وخفاء، إذ اللوازم كثریة بعضها قریب اللزوم یسبق إَل الذهن فهمه بسرعة، وبعضها بعید، فیصح اختالف 
  (.910الراغي، د.ت: الطرق فیها، ویكون بعضها أكمل من بعض يف اإلفادة. )

 یات اآلداللة  -3
 ة وقد تكون ظنیة الداللة. فإذا كانت اآلیة تدل على معىنقد تكون آیات القرآن الكرمي قطعیة الدالل

 وال حتتمل غریه كانت قطعیة الداللة وإذا كانت تدل على معنیني أو أكثر كانت ظنیة الداللة.
م  خ ل ق   ًرا يفر كرت ابر اَّللرر یو وب لسرم او اتر و األب ربض  اففي قوله تعاَل: ﴿إرنر عردرة  الشُّهمورر عرنبد  اَّللرر اثوبن ا ع ش ر  ش هب

ه ا أ رببو ع ٌة حمرمٌم﴾ نوب  (33، سورة التوبة: 1)  مر
 لفظ )اثنا عشر( قطعي الداللة ال یفهم منه أقل أو أكثر من ذلك، وكذلك لفظ )أربعة(. 

 من وجهني:(. ظين الداللة 34 ،الائدة:1قوله تعاَل: ﴿و السراررقم و السراررق ةم ف اقبط عموا أ یبدریو همم ا﴾ )فی و 
ابن حزم، ) .األول: حيتمل أن یراد هبا سارق القلیل أو الكثری وهذا ما ذهب إلیه ابن حزم الظاهري

 (13/350 :د.ت 
وحيتمل أن یراد هبا سارق النصاب فال تقطع ید من سرق دون النصاب وهذا مذهب األئمة األربعة 

هو: 1299خباري،) «. ربع دینار فصاعداتقطع الید يف» -صلى هللا علیه وسلم-وهو الصحیح لقول النيب 
13-11). 

الثاين: اآلیة حتتمل أن یراد هبا قطع ید السارق من الكتف أو الرفق أو مفصل الكف، والصحیح 
 .(111/ 3هو:1232قرطيب،) حتمال األخری لداللة فعل الرسول صلى هللا علیه وسلماال

الداللة من وجه آخر مثال ذلك قوله تعاَل:  وقد تكون اآلیة الواحدة قطعیة الداللة من وجه وظنیة
همم ا مرائ ة  ج لبد ٍة ﴾  ) نوب ٍد مر لردموا كملر و احر  .(9 :النور: 1﴿الزرانری ةم و الزراينر ف اجب

فاآلیة قطعیة يف داللتها على عدد اجللدات )الائة( وظنیة الداللة من جهة أخرى فإن لفظ )الزانیة( 
صنة وكذا لفظ )الزاين( عام یشمل احملصن وغری احملصن وثبت بالدلیل أن عام یشمل احملصنة وغری احمل

اآلیة خاصة بغری احملصنني. أما من أحصن أو أحصنت فعقوبتهما الرجم لقول الرسول علیه الصالة 
 (.3/1313م: 1252مسلم،) .«والثیب بالثیب جلد مائة والرجم»والسالم: 



 

 األستاذ جار هللا بهروز                                                               اإلضاءات اللغویة يف تفسری الکلمات القرآنیة

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 66                     0202 2، العدد2املجلد – ةبحوث الخّل

 
 

 ةمسرد الكلمات القرآنی
 يف ةتنوعال مالتاجلواخرتت ب ترتیب السور القرآنیة، )برتتیب الصحف العثماين( رتبت الكلمات حس

ل ى م ا همو  ممر ادم ع   لكالم العرب ومفاهیمهم يف القول، ومعرفته لأللفاظ ووجوه داللتها قارئلاعرفة ل سردال
، ئرلر  جهد غزیر. وحيتاج إَل داللتها اليت تدل علیها اخفى ولكنه اَّللر تو ع اَل  إرَل  س ائررر الدرال 

 (90)سورة البقرة:  ﴾ق امموا ﴿الكلمة األويل: 
  ﴾و إرذ ا أ ظبل م  ع ل یبهرمب ق امموا﴿

( مكانم متحریین ولیس معناها أنم كانوا قعوداً  2/332: هو1299ابن عطیة، )قاموا( أي ثبتوا )
ائفة تقوم السماء واألرض بأمره( تقوم تثبت. وقوله )فلتقم ط فوقفوا، ومثله قوله تعال: )ومن ءایته أن

 منهم معك( أي لتثبت.
 (23 ،)سورة البقرة ﴾ی ظمنُّون   ﴿الكلمة الثانیة: 

قمو ر هبّررمب﴾ ﴿  الرذرین  ی ظمنُّون  أ نورهممب ممال 

ذا تداوهلا يف ه( وهذه من االستعماالت العربیة اليت قل 12 /1:م9000طربي، )یظنون( أي یتیقنون )
 العصر، ولیس معناها هنا: یشكون.

یمون   ﴿الكلمة الثالثة:  ت حب  (22)سورة البقرة: ﴾و ی سب
یمون  نرس اء كممب  ﴿ ت حب  ﴾و ی سب

( وال یقتلونن كفعلهم بالصبیان، 23 /9:م9000طربي، )ویستحیون( أي یرتكونن علي قید احیاة ))
 «احیاء»المن 

 (111)البقرة: ﴾یو نبعرقم   ﴿الكلمة الرابعة: 
 و م ث لم الرذرین  ك ف رموا ك م ث لر الرذري یو نبعرقم مبر ا ال  ی سبم عم إرالر دمع اًء و نرد اًء﴾ ﴿

یظن بعض الناس أن هللا شبه الكفار بالراعي )الناعق بالغنم(، والصواب: أن هللا شبه الكفار بالبهائم 
 /1:م1222، ابن كثریكالبهائم اليت تسمع أصواتًا التدري ما معناها. )النعوق هبا، والعين أن الكفار  

322) 
ن ٌة ﴾الكلمة اخلامسة:   (123)البقرة: ﴿ فرتوب
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ن ٌة ﴾   ﴿ و ق اترلموهممب ح َتر ال  ت كمون  فرتوب
 ی( ولیس النزاع واخلصومة أو العداوة، ومثله قوله تعال9/311: هو1299ابن جوزي، الفتنة أي الكفر )

 ( 1/155: هو1299ابن جوزي، ) والفتنة أشّد من القتل.
رري ﴿ الكلمة السادسة:   (901)البقرة: ﴾ی شب

 و مرن  النراسر م نب ی شبرري نو فبس هم اببترغ اء  م ربض اتر اَّللرر  

الف كلمة ،خب«یبیع»يف اللغة العربیة تعين « یشري»( فكلمة 941/ 1هو:1299ابن عطیة، أي یبیعها، )
عايل: ولبئس ما ت یشرتي، كما أن یباع تعين یشرتي خبالف كلمة، یبیع، وهذا علي األغلب. ومثله قوله

 قاتل يف سبیل هللا الذین یشرون احیوة الدنیا باآلخرة. أي یبیعون.یم ل: فشروا به أنفسهم. وقوله
 (912)البقرة:  ﴾البع فبو  ﴿  الكلمة السابعة: 

أ لمون ك  م اذ ا ﴿  و  و ی سب   ﴾یومنبفرقمون  قملر البع فب
(، أي أنفقوا ممافضل وزاد عن قدر احاجة من 2/331م: 9000طربي،العفو هنا هو الفضل والزیادة )

 أموالكم، ولیس العفو أي التجاوز والغفرة.
 (933)البقرة: ﴿ فرص ااًل ﴾الكلمة الثامنة: 

همم ا     ﴾او ت ش اومٍر ف ال  جمن اح  ع ل یبهرم﴿ ف إرنب أ ر اد ا فرص ااًل ع نب تو ر اٍض مرنوب
(، ولیس كما توهم بعضهم أن الفصال 914/ 1م:1232قرطيب، فصاالً أي فطام الصيب عن الرضاعة )

 الطالق وهذا خطأ، والصواب ما ذمكر. یهو الطالق وأنه یشرع التشاور والرتاضي عل
 (159عمران: آل) ﴾ سونمحت﴿  الكلمة التاسعة:

 ﴾ ص د ق كممم اَّللرم و عبد هم إرذب حت مسُّونو هممب برإرذبنرهر ﴿ و ل ق دب 

(، ولیست من اإلحساس كما یتبادر، 114/ 9م:1221البغوي، حتسونم أي تقتلونم قتالً ذریعاً بإذنه )
 وذلك يف غزوة أحد.

 (153عمران: آل) :﴿ تمصبعردمون  ﴾الكلمة العاشرة: 
 إرذب تمصبعردمون  و ال  تو لبومون ﴾ ﴿
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فاإلصعاد: »، قال القرطيب: «الصعید»أي متضونم علي وجوهكم، من اإلصعاد وهو اإلبعاد علي األرض 
ع والساللیم جلبال والسطو السری يف مستٍو من األرض وبطون األودیة والشعاب. والصعود: االرتفاع علي ا

 «والدرج
( ولیس ترقون من الصعود، ويف قراءة أخري تصعدون بفتح التاء وتكون 932/ 2م:1232قرطيب، )

 مبعين الصعود، وكان ذلك يف غزوة أحد. 
 (20)النساء:  :﴾ ذ ررةٍ ﴿ عشر:  یدالمة احالك

ثوبق ال  ذ ررٍة ﴿    ﴾إرنر اَّللر  ال  ی ظبلرمم مر
ذرة الرتاب، ولیست هي الذرة كما يف (، وقیل 1/203م: 1222ابن كثری، الذرة هي النملة الصغریة، )

التصور الفیزیائي والكیمیائي احدیث، فهذا اصطالح حادث للذرة مل تكن مقصود القرآن، وإن صح 
 العين.

 (23)النساء: :﴾ البغ ائرطر ﴿ الكلمة الثانیة عشر: 

  ﴾ج اء  أ ح ٌد مرنبكممب مرن  البغ ائرطر ﴿ 
( ولیس احاجة العروفة نفسها، وقد  211/ 1هو:1299ابن جوزي، الغائط هنا هو مكان قضاء احاجة )

كانا، وإال فمجرد إتیان مكان احاجة لیس موجبًا للوضوء كما أن احكم لیس كين هللا عن احاجة مب
 خمتصاً بالغائط وحده بل وبالبول والریح.

 (20)النساء: :﴾السرل م  ﴿ الكلمة الثالث عشرة: 
ا إرل یبكممم السرل م  ﴿    ﴾و أ لبق وب

(، ولیس الراد: ألقوا إلیكم حتیة 392/ 9م:1222ابن كثری، أي انقادوا لكم طائعني مستسلمني )
ین : وألقوا إيل هللا یومئذ السلم. أي استسلموا هللا یوم القیامة ذاّلني منقادتعالی كذلك قوله  هاالسالم، ومن

( خبالف قول تعايل: والتقولو لن ألقي إلیكم السالم لست 514/ 9هو:1299ابن جوزي، حكمه )
 .(334/ 9م:1222ابن كثری، مؤمناً: فهي تعين إلقاء التحیة إي قول )السالم علیكم(. )

ترن كممم ﴿  لكلمة الرابع عشرة:ا  (101)النساء:  :﴾ یو فب
ترن كممم الرذرین  ك ف رموا ﴾ تممب أ نب یو فب فب   ﴿ إرنب خر
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( ، ولیس یفتنكم 193/ 2م:9000طربي، یعتدوا علیكم فیجوز لكم قصر الصالة )أي إن خفتم أن 
 أي یضلوكم عن دینكم.

ر ٍة ﴿  الكلمة اخلامس عشرة:  (12)الائدة:  :﴾فو توب
ر ٍة مرن  الرُّسملر ﴿    ﴾ع ل ى فو توب

رابة الستمائة قالفرتة هنا مبعين الفتور ولیس الدة، وذلك أن بني حممد وعیسي علیهما الصالة والسالم 
 ، فالفرتة تعين: سكون بعد حركة.(153/ 10م:9000طربي، سنة وهي مدة فتور وانقطاع من الوحي )

 (105)الائدة: ﴾ ع ل یبكممب أ نوبفمس كممب ﴿ لكلمة السادس عشرة: ا
یوبتممب ی ا أ یوُّه ا الرذرین  آم نموا ع ل یبكممب أ نوبفمس كممب ال  ی ضمرُّكممب م نب ض لر إرذ ا اهب ﴿   ﴾ت د 

یفهمها بعضهم فهما خاطئًا برتك األمر بالعروف والنهي عن النكر، والصواب: أي ال تضركم ذنوب 
غریكم إن اهتدیتم بالقیام بأمر هللا باألمر بالعروف، ومن تركه وهو مستطیع فهو ضاٌل ولیس مهتد. وروي 

وغریهم.  بكر، وابن عمر، وأيب ثعلبة اخلشينحول هذا العين عن عدد من الصحابة رضوان هللا علیهم: أيب 
 .بعدها وما (121/ 10م:9000طربي، )

 (4)األنعام: ﴾ یومنبظ رمون  ﴿  الكلمة السابع عشرة
ي  األب مبرم ُثمر ال  یومنبظ رمون  ﴿   ﴾ ل قمضر

هلون )  ،  ولیس من النظر أي الرؤیة. (931/ 11م:9000طربي، أي ال یؤخرون أو ميم
 (129)األنعام: ﴾ فو ربًشا﴿ الكلمة الثامن عشرة: 

 ﴾و مرن  األب نوبع امر َح مول ًة و فو ربًشا ﴿ 
( ولیس العين من الفرراش، وهذا قول 352 /9هو:1299)ابن عطیة، وفرشاً هي صغار اإلبل وقیل الغنم 

 أكثر الفسرین. 
 (2)األعراف: ﴾ ائرلمون  ق﴿   الكلمة التاسع عشرة: 

 ﴾ ب أبسمن ا بو ی اتًا أ وب هممب ق ائرلمون   ف ج اء ه ا﴿ 
 ( أي وقت القائلة منتصف النهار، ولیست من القول.109/ 9هو:1299ابن جوزي، من القیلولة )

 (91)األعراف: ﴾ق اَس  همم ا﴿ : الكلمة العشرون
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ني  ﴿   ﴾و ق اَس  همم ا إريّنر ل كمم ا ل مرن  النراصرحر
 (، ولیست من القسمة.351/ 19م:9000طربي، من القسم أي حلف هلما الشیطان )
 (53)األعراف:  ﴾ت أبوریل هم  ﴿وعشرون:  یالكلمة أحد

م  ی أبِتر ت أبوریلمهم ﴿  ﴾ه لب یو نبظمرمون  إرالر ت أبوریل هم یو وب
( من جنة أو نار وقوله: 349/ 3م:1222ابن كثری، تأویله أي ما ومعد يف القرآن وما یؤول إلیه أمرهم )

 .«تفسریه»ینظرون إال تأویله. أي یوم القیامة، ولیس معناها هل 
 (29)األعراف:  ﴾ یو غبنو وبا ﴿عشرون: الالكلمة الثاين و 

ا فریه ا ﴿ أي  -(532/ 19م:9000طربي، أي كأنم مل یقیموا فیها ومل یعیشوا فیها قط ) ﴾ك أ نب مل ب یو غبنو وب
 ولیس معناها یغتنوا وتكثر أمواهلم. -يف دیارهم

 (25)األعراف:  ﴾ ع فوا ﴿عشرونالالكلمة الثالث و 
  ﴾ُثمر ب درلبن ا م ك ان  السریّرئ ةر احب س ن ة  ح َتر ع ف وبا ﴿

هللا علیه  ى(، ومنه قول النيب صل231/ 9هو:1299ابن عطیة، أي تكاثروا وكثرت أمواهلم وأوالدهم )
( 351/ 10هو:1312عسقالين، كثروها )أي  « ىحفو الشوارب واعفوا  اللح»یحني وسلم يف الصح

 .والغفرة وزمن العفو والتجا« عفوا»اتركوها؛ ولیس  یعنوقیل مب
نرني  بِر  ﴿عشرون: الالكلمة الرابع و   (130)األعراف:  ﴾السّر

نرني  و نو قبٍص مرن  الثرم ر اتر  ﴿ ن ا آل  فرربع وبن  برالسّر   ﴾و ل ق دب أ خ ذب
( ولیس الراد بالسنني: األعوام أي الدة 933/ 1م:1232قرطيب، بالسنني أي بالقحط واجلدوب )

 العروفة، وقد ابتالهم هللا هبا ألن الشدائد ترقق القلوب وتدفع بالرجوع إيل هللا واإلنابة إلیه.
 (113)األعراف:  ﴾حت بمرلب  ﴿عشرون: الالكلمة اخلامس و 

ثو لمهم ك م ث لر البك لببر إرنب حت بمرلب ع ل یبهر یو لبه ثب  ﴿   ﴾ف م 
مل 111/ 9هو:1299ابن جوزي، أي تطرده وتزجره ) ( ولیس من وضع األَحال علیه؛ إذ الكالب ال حيم

 علیها هبذا العين.
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ل تب  ﴿عشرون: الس و دالكلمة السا  (9ال:فن)األ ﴾و جر
ل تب قوملموبومهممب  ﴿   ﴾إرذ ا ذمكرر  اَّللرم و جر

لیس الراد ذكر اللسان فقط بل الراد تذكر هللا ومراقبته فیوجل العبد وجيتنب العصیة أو یتوب منها، 
ومنه (« 144/ 9هو:1299ابن جوزي، هو الرجل یهمُّ بالعصیة، فیذكر هللا فینزع عنها )»قال السمدي: 

 .فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا هللا فاستغفروا لذنوهبمقوله: والذین إذا فعلوا 
 (24)األنفال: ﴾ ج ارٌ  ﴿عشرون: الالكلمة السابع و 

  ﴾و إريّنر ج اٌر ل كممب  ﴿
/ 9م:9000طربي، جاٌر لكم أي أنا جمریكم وأنتم يف ذميت وَحاي ولیس الراد أنه مقیم جبوارهم. )

534) 
 (53)التوبه: ﴾ یو فبر قمون   ﴿عشرون: اللكلمة الثامن و ا

ٌم یو فبر قمون   ﴿  (، من الف ر ق ولیس من الفمرقة.92/ 12م:9000طربي، أي خيافون ) ﴾و ل كرنورهممب قو وب
 (109)التوبة:  ﴾ ع س ى ﴿عشرون: الالكلمة التاسع و 

  ﴾ ع س ى اَّللرم أ نب یو تموب  ع ل یبهرمب  ﴿
أن یأِت  ىعس :يف اللغة العربیة للطمع يف قرب الشيء وحصوله فهي من أفعال القاربة كقولك ىعس

اتفق »لباب: دل يف البن علي بن عا من هللا لإلجياب وحتقق الوقوع كهذه اآلیة، قال عمر سىحممد، أما ع
يء ُث ًا يف شمن هللا واجب: ألنه لفظ یفید اإلطماع، ومن أطمع إنسانى عسأن كلمة  ىالفسرون عل

 .(333حنبلي، ب.ت: « )حرمه كان عاراً، وهللا تعايل أكرم من أن یمطمرع واحداً يف شيء ُث ال یعطیه
  (103التوبه:) ﴾ ممربج وبن   ﴿: الكلمة الثالثون

بومهممب و إرمرا یو تموبم ع ل یبهرمب  ﴿ آخ رمون  ممربج وبن  ألر مبرر اَّللرر إرمرا یومع ذّر   ﴾و 
: مرجئة، مرن أرجأته أي أخرته. ومنه قیل»مؤخرون إلمر هللا حيكم فیهم مبایرید، قال القرطيب: ممرج ون إي 

 .(، ولیس ممرجون من ارجاء4/959م: 1232قرطيب، « )ألنم أخروا العمل
لموهم  ﴿وثالثون:  ىإحدالكلمة   (11)هود: ﴾ و یو توب

لموهم ش اهرٌد مرنبهم  ﴿   ﴾أ ف م نب ك ان  ع ل ى بو یّرن ٍة مرنب ر بّرهر و یو توب
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أربعني وقد فسر شیخ اإلسالم هذا السطر يف سّت و  -علي الصحیح-یتلوه أي یتبعه، ولیس من التالوة 
( وجممل القول أن الذي علي 15/39م: 1225ابن تیمیة، صفحة يف اجمللد اخلامس عشر من الفتاوي )

من ربه هو حممد صلي هللا علیه وسلم والبینة من ربه هو اإلميان ویتبعه شاهد منه أي شاهد من ربه بینة 
 وهو القرآن.

 (2)یوسف:  ﴾ اطبر حموهم  ﴿لكلمة الثاين والثالثون: ا
توملموا یموسمف  أ ور اطبر حموهم أ ربًضا  ﴿ ( ولیس 312/ 2م:1222ابن كثری،أي ألقوه يف أرض بعیدة ) ﴾اقوب

 علي األرض. إیقاعه
 (12)یوسف: ﴾ س یرار ةٌ  ﴿الكلمة الثالث وثالثون: 

(، 14/295ه1290رازي، السیارة نفر من الارة السافرین ) ﴾ و ج اء تب س یرار ٌة ف أ ربس لموا و اررد هممب  ﴿
 ولیست األلة العروفة.

 (31)یوسف: ﴾ طرعبن  قِ   ﴿الكلمة الرابع والثالثون: 
بو ربن هم و ق طرعبن  أ یبدریو همنر فو ل مرا ر أ یوبن هم  ﴿   ﴾ أ كب

أي جرحن أیدیهن بالسكاكني حینما ذمهلن جبمال یوسف ولیس قطعنها أي برتنا وأبّنها، وقال بعض 
ا أنه بانت فظاهر هذ»الفسرین بل قطعنها حيت ألقني أیدیهن أیضًا. ولكن رمد ذلك، قال ابن عطیة: 

 «قطع العظم الیكون إال بشدة، وحمال أن یسهو أحد عنها األیدي، وذلك ضعیف من معناه، وذلك أن
 .(932/ 3هو:1299ابن عطیة، )

ت لب  ﴿ثالثون: الالكلمة اخلامس و   (33)یوسف:  ﴾ ن كب
ت لب  ﴿ لب م ع ن ا أ خ ان ا ن كب   ﴾ف أ ربسر

ولیس كما توهم  (12/ 13هو:1214زحیلي،  ( و )553/ 2م:1223سیوطي، )أي نزداد مكیااًل،
 .اسم ألخي یوسف« نكتل»أن  من البعض

 (35)یوسف  ﴾ نو ببغري ﴿ ثالثون:الالكلمة السادس و 
  ﴾ق الموا ی ا أ ب ان ا م ا نو ببغري ه ذرهر برض اع تومن ا  ﴿
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وجه احسن، ال ىعللنا الكیل، ورد علینا بضاعتنا  رام اجلمیل، حیث وّف أي شيء نطلب بعد هذا اإلك
 (9/252هو:1299ابن جوزي، و ) (201/ 1م:9001سعدي، التضمن لإلخالص ومكارم األخالق )

 .(930/ 2هو:1299ابن عطیة، ولیس من البغي والعدوان وقد قیل به إال أنه قول ضعیف. )
كممب  ﴿ثالثون: الالكلمة السابع و   (99)إبراهیم:  ﴾ مبرمصبررخر

ير  ﴿ كممب و م ا أ نوبتممب مبرمصبررخر   ﴾م ا أ ن ا مبرمصبررخر
 (، ولیس معناها منادیكم من الصراخ والنداء.531/ 13م:9000طربي، مبغیثكم ومنقذكم )أي لست 

 (23)إبراهیم:  ﴾ ممقبنرعري ﴿الكلمة الثامن وثالثون: 
هرمب  ﴿ طرعرني  ممقبنرعري رمءموسر   ﴾ ممهب

طرق بمقنعي رؤسهم أي رافعي رؤسهم يف ذل وخشوع من هول ما یرون والعتاد فیمن یشاهد البالء أنه 
ازي، ر رأسه عنه لكي الیراه، فبنّي هللا تعايل أن حاهلم خبالف هذا العتاد وأنم یرفعون رؤسهم )

 .من لبس القناع« مقنعي»(، ولیس 104/ 12هو:1290
 (2)احجر: ﴾ كرت ابٌ  ﴿: ثالثونالالكلمة التاسع و 

  ﴾ و هل  ا كرت اٌب م عبلمومٌ  ﴿
(. ولیس الراد هنا 35/ 11م:9000طربي، نلكهم حيت یبلغونا )أي هلا أجل مقدور ومدة معروفة ال 

 أن هلا كتاباً یمقرء.
 (33)احجر ﴾ ِ  ف أ نبظرربينر  ﴿الكلمة األربعون: 

ع ثمون   ﴿ مر یومبوب   ﴾ق ال  ر بّر ف أ نبظرربينر إرَل  یو وب
انظمر إيّل. ومثله قوله (، ولیس الراد 234/ 9م:9000)طربي، أخرين وأمهلين إيل یوم القیامة  مبعىن

تعايل: فما بكت علیهم السماء واألرض وما كانوا منظرین. أي مؤخرین، وقوله تعايل: فنظرة إيل میسرة. 
 .(914/ 2هو:1201زحمشري، أي تأخری وإمهال. )

 (3)النحل: ﴾ تمررحيمون   ﴿وأربعون:  ىلمة إحدالك
ر حمون   ﴿ ني  ت سب ني  تمررحيمون  و حر ت الرواح وهو أي حني تعودون هبا إيل منازهلا وق ﴾و ل كممب فریه ا مج  اٌل حر

 ولیس من الراحة. (،132/ 11م:9000طربي، الساء )
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 (52: النحل) ﴾ همونٍ  ﴿ :وأربعون الثاين الكلمة
كمهم ع ل ى هموٍن أ مب ی دمسُّهم يفر التوُّر ابر  ﴿   ﴾أ ميمبسر
 والدها فیبقیها للبنت هوان أو (90/995هو: 1290)رازي،  وذل، هوان علي حیة البنت یبقي أي

 .ومهل تؤدة ىعل أي «هون علي» ولیس( 223/ 2م:1222)ابن كثری، یورثها وال هبا یعتين ال مهانة
ر ةر  ﴿الكلمة الثالث وأربعون:  خر  (1)اإلسراء:  ﴾ اآلب

ر ةر لری سموءموا ومجموه كممب  ﴿ خر   ﴾ف إرذ ا ج اء  و عبدم اآلب
(، ولیس القصود به وعد یوم 311 /11م:9000طربي، أي وعد اإلفساد الثاين لبين إسرائیل )

 القیامة.
ر ة ﴿الكلمة الرابع وأربعون:   (52)اإلسراء: ﴾ ممببصر

ر ًة  ﴿ ن ا مث مود  النراق ة  ممببصر آتو یوب   ﴾و 
قوم صاحل الناقة آیة واضحة بینة ال لبس فیها، ولیس الراد أن للناقة بصر تبصربه، وإن كان أي أعطینا 

فالناظر إيل ظاهر العربیة یظن أن الرادبه أن الناقة كانت مبصرة، والیدري مباذا »هلا ذلك، قال القرطيب: 
 « القرآن كثریظلموا، وأنم ظلموا غریهم وأنفسهم، فهذا من احذف واإلضمار، وأمثال هذا يف

  .(1/32 م:1232قرطيب،)
عبف   ﴿: الكلمة اخلامس وأربعون   (15)اإلسراء: ﴾ ضر

عبف  البم م اتر  ﴿ عبف  احب ی اةر و ضر ن اك  ضر   ﴾ إرًذا أل  ذ قوب
 بكسر الضاد أي مثل ي عذاب احیاة الدنیا ومثل ي عذاب اآلخرة إن ركنت إيل الشركني أي عذاباً مضاعفاً 

 ، ولیس من الض عف الذي هو ضد القوة.(502 /11م:9000طربي، ) 
 (12)اإلسراء: ﴾ ن افرل ة ﴿الكلمة السادس وأربعون: 

  ﴾ و مرن  اللریبلر فو تو ه جردب برهر ن افرل ًة ل ك   ﴿
لیه وسلم؛ إذ إن عأي زیادة يف العلو والرفعة لك، والراد أنا نافلة أي مندوبة وغری واجبة علیه صلي هللا 

 ىصلجوبه القول بعدم و  ىما قال مجع من العلماء، وعلكصلى هللا علیه وسلم  النيب  ىالتهجد واجب عل
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ر اآلیة أن التهجد زیادة رفعة له إذ ال سیئات علیه، خبالف غریه فإن التهجد یكف هللا علیه وسلم فمعىن
 .(232/ 1م:9000سعدي، به سیئاته. )

 (11)الكهف: ﴾ تو قبررضمهممب  ﴿الكلمة السابع وأربعون: 
م الر  ﴿   ﴾و إرذ ا غ ر ب تب تو قبررضمهممب ذ ات  الشّر

: أنم  یأي إن الشمس تعدل ومتیل عن أصحاب الكهف وترتكهم وتتجاوزهم لئال تصیبهم حبرها والعن
كما   ،بشمال الكهف ورر ال و لیس(، 332/ 10م:1232قرطيب،كانوا ال تصیبهم مشس ألبتة كرامة هلم )

 .(293/ 3م:1245ناصري، ) فهم بعضهم.
اةر  ﴿الكلمة الثامن وأربعون:   (94)الكهف:  ﴾البغ د 

ه هم  ﴿ يّر یمرریدمون  و جب عمون  ر بورهممب برالبغ د اةر و البع شر ب نو فبس ك  م ع  الرذرین  ی دب   ﴾ و اصبربر
(، ولیس الراد 902/ 11م:1232قرطيب، الغداة أي أول النهار ما بني طلوع الفجر إيل طلوع مشس )

وقت الظهر، ومثله قوله تعايل: النار یمعرضون علیها غمدّواً وعشّیاً. أي أن قوم فرعون یعرضون علي النار 
ض إن أحدكم إذا مات عر »أول النهار وآخره، ويف الصحیحني قال رسول هللا صلي هللا علیه وسلم: 

إهل اجلنة فمن أهل اجلنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار  علیه مقعده بالغداة والعشي إن كان من
 (.22/ 9هو:1299خباري، « )فیقال هذا مقعدك حيت یبعثك هللا عّز وجل إلیه یوم القیامة

 (93)مرمي: ﴾ف أ ج اء ه ا  ﴿الكلمة التاسع وأربعون: 
ل ةر  ﴿ ذبعر النرخب م: 9000طربي، واضطرها الخاض إيل اجلذع )أي أجلأها  ﴾ ف أ ج اء ه ا البم خ اضم إرَل  جر

 (، ولیس أجاءها مبعين أتاها.11/29
 (14)طه: ﴾ أ همشُّ  ﴿الكلمة اخلمسون: 

  ﴾ و أ همشُّ هبر ا ع ل ى غ ن مري ﴿
(، ولیس 923/ 14م:9000طربي، الغنم ) هاأي أضرب بعصاي الشجر فتتساقط األوراق لتأكل من

  .للزجرالراد باهلش: التلویح بالعصا 
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 جووووووائووووووتووووونووووال -2
 النتائج التی توصلنا إلیها:هم أل موجزاً  قدم عرضاً نن أة حيسن قالف نایة هذه ال

تعمق لغوي  دونالداللیة اليت تتناسب نظم آیات القرآنیة،  الكلمات والتعابری اتیان معاين -1
 وحنوي وبالغي إذا مل یكن هناك ضرورة ماسة.

  نامة الفتنة مجعونرى كل، يف اآلیات تباین معىن الكلمة وحبسب ما یفهم من موقعهالنا قد تبني  -9
تطیع أن ألننا نس ویستطیع القارئ أن یرى إعجاز استخدام الكلمة يف القرآن كل هذه العاين

عن  همعانی ة مبا أخرجنا منقرآنینرى عدم إمكانیة استبدال كلمة الفتنة اليت وردت يف اآلیات ال
 بالأثور. تفاسری 

تضى حسب الق إمجالیا مدلول اجلملة شرحاً  منوذج من اآلیة اليت وردت فیها الكلمة وبیان -3
والتبادر بأداء بیاين واضح وبسیط، واالكتفاء من ذلك بعرض اهلدف والدلول إذا كانت العبارة 

 ولغة. واضحة للمتوسطني نظماً 
ا ددها وما قیل يف مدلوهلا وأحكامها وقصصهإشارة موجزة إَل ما روي يف مناسبة اآلیات أو يف ص -2

 .إذا كان الوضوع یقتضي ذلك
وصل اجلمل القرآنیة بعضها ببعض سیاقا أو موضوعا كلما كان ذلك مفهوم الداللة، والتنبیه   -5

 على هذا لتجلیة النظم القرآين والرتابط الوضوعي أو السیاقي أو اهلديف أو الوسیلي. 
اق اكیب واجلمل القرآنیة قبل كل شيء يف صدد التفسری والشرح والسیاالستعانة باأللفاظ والرت  -3

 والدالالت واهلدف والتدعیم والصور والشاهد ما دام ذلك ممكنا وضروریا.
فسری لم، وهذا منهج سلفي قدمي. وأما تجيب احذر والتوقي من القول يف معاين القرآن بغری عر  -1

 یس جمال البحث هنا.لالقرآن بالرأي؛ فمنه حممود، ومنه مذموم، 
لقد اعتىن احملدثون بتفسری كالم هللا تعاَل عنایة فائقة، ذلك أنه یتعلق بكالم هللا عز وجل، وهو  -4

باحملل الذي ال خيفى، وألن التفسری الأثور ینقل باألسانید كسائر الرویات، فاعتنوا هبذا الاثور 
 ة والتدوین. من جهة الروای -ا أم مقطوعامرفوعا كان أم موقوف-التعلق بتفسری كالم هللا تعاَل 

كان اهلدف النهائي من هذه القالة حتقیق التدبر الذي هو مقصود تالوة القرآن وهو مطلوب كل مؤمن؛ و 
فبه حيیي القلب وتصفح الروح ویتحصل الشفاء من أدواء الصدر، وبإدراك العاين وفهم الراد یتحقق 
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 یشكو من أسقام قلبه والشفاء متهیئ له متوافر بني یدیه ال یفصل بینه بعد توفیق هللا نذلك، والعجب مم
إال عزمية صادقة وفكرة حاضرة، وإنه ما من داٍء یكابده العبد من شهبة أو شهوة أو حقد أو حسد أو 

وة خوف وقلق أو حرص وطمع إال وشفاؤه بني یدیه حینما یتدبر اآلیات ویتأمل العظات ویتلوها تال
األسیف احملزون فیستدّر برتتیله دمع عینه حینها یرق قلبه ویتعايف من أسقامه وكلما زاد من ذلك زاد أثراً 

سأل هللا سبحانه أن یكون هذا العمل مما یعني علي هذا وأن ینفعك به آخي القارئ وجيعله ن اوبرءاً، وإنّ 
توجه بالشكر نلتسعد يف احیاة والمات، وهنا  كل الفرداتشإيل تدبر اآلیات والتأمل يف مم  هباباً تلج من

بتوجیهه واقرتاحاته ال حرمه هللا األجر وكل من حمض  ناانتفع الذي نور حممد أمراء الدکتورألستاذ لاجلذیل 
 النصح والتسدید والتأیید.نا ل

 أهم الصادر والراجع
 القرآن الکرمي.  -1
، ت: عبد الرَحن حممد، 15، جالفتاويموع جمم( 1225ابن تیمیه، أَحد بن عبد السالم ) -9

 .ك فهد للطباعةمدینة النورة: جممع الل
، ت: عبد الرزاق 1، جزاد السری يف علم التفسریهو( 1299ابن جوزی، عبد الرَحن بن علي ) -3

 دار الكتاب العريب. الهدی، بریوت:
 ،لكتاب العزیزاحملرر الوجیز يف تفسری اهو( 1299ابن عطیه اندلسی، عبد احق بن غالب ) -2

 دار الكتب العلمیة. ت: عبد السالم عبد الشايف، بریوت:
ت: سامي بن حممد سالمة،  ،تفسری القرآن العظیمم( 1222ابن کثری، اَساعیل بن عمر ) -5

 الریاض: دار الطیبة.
 ، بریوت، دارالفکر.13ج احمللی باآلثار،اندلسی، ابن حزم ابوحممد علی بن اَحد )بی تا(  -3
حممد فواد عبد  :ت ،السند الصحیح الختصراجلامع  هو(1299بن اَساعیل ) خباری، حممد -1

 ، بریوت: دار الطوق النجاة.الباقي
معامل التنزیل يف تفسری القرآن = تفسری ( م1221، )أبو حممد احسني بن مسعود ،البغوي -4

  .دار طیبة للنشر والتوزیعو اصدقائه،  حممد عبد هللا النمر ، ت:9، جالبغوي
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 دار الكتب العلمیة. بریوت: ،اللباب من علوم الكتاب حنبلی، عمر بن عادل )ب،ت( -2
دار  ت:بریو  ، ، التفسری الکبریمفاتیح الغیبهو( 1290رازي، ابو عبد هللا حممد بن عمر ) -10

 إحیاء الرتاث العريب.
، 94ج تاج العروس،م( 9002الرزّاق، ) عبد بن حمّمد بن الفیض، حمّمد زبیدی، أبو -11

  ، دارالفکر.بریوت
، 13ج ،التفسری النری يف العقیدة والشریعة والنهج (هو 1214زحیلی، وهبة بن مصطفی، ) -19

 .دار الفكر العاصر ،دمشق
 ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزیلهو( 1201زحمشری، ابو القاسم حممود بن عمر ) -13

 دار الكتاب العريب. ،ت: الزیلعي، بریوت:2ج
 ،1ج ،تیسر الكرمي الرَحن يف تفسری كالم النان م(9000) سعدي، عبد الرَحن بن ناصر -12

 الرسالة. بریوت: مؤسسةاللوحيق،  :ت
، بریوت: 2، جبالأثور التفسری يف النثور الدرم( 1223سیوطي، جالل الدین بن ايب بکر ) -15

  دار الفکر.
 شاكر، حممد أَحد :ت ،جامع البیان يف تآویل القرآنم( 9000طربی، حممد بن جریر ) -13

 مؤسسة الرسالة. بریوت:
، 10، جشرح صحیح البخاری فتح الباريهو( 1312عسقالنی، اَحد بن علي بن حجر ) -11

 دار العرفة.ت: حممد فواد عبد الباقي، بریوت: 
، القاهرة: نشر جامعة فهم القرآن يءسلسلة حَت ال خنطغریب، حممود حممد )ب،ت(  -14

 القاهرة.
الربدوين،  : أَحدت، اجلامع ألحكام القرآن م(1232)قرطبی، ابو عبد هللا حممد بن أَحد  -12

 دار الكتب الصریة.القاهرة: 
 بدون جزئیات الناشر. علوم البالغة،الراغی، اَحد بن مصطفی )بی تا(  -90
ت: حممد فواد  ،3ج ،السند الصحیح الختصرم( 1252مسلم، ابو احسن بن احجاج ) -91

 دار إحیاء الرتاث.عبد الباقي، بریوت: 
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،  بریوت: دار الغرب 3ج التیسری يف أحادیث التفسریم( 1245) َحد الكيناصری،  -99
 اإلسالمي.

الشیخ عادل  ، ت:19ج اللباب يف علوم الكتاب، عمر بن علي ،أبو حفص، النعماين -93
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 .األردنعة طب –علمية محکمة صتدر عن قسم البحوث العربية  دوريةمجلة 
، تعلن إدارة 4112 قادمةالسنة ال ربيع األول-محرم الحراميف  لثثاقد بدأ يظهرعددها ال

تدعو  ISSN: 9072-4786 ( خارج البلد صتدر من –دورية مفهرسةاجمللة )علمية محکمة 
من  مجيع الباحثني واملهتمني باألدب العريب والفکر اإلنساين واالجامتعي واإلسّلمي 

ذه هل الخريف صلف املسامهة بأبحاهثم النقدية والتحليلية يف عددها الذي ترتقب صدوره يف
 .م2222السنة

، أو كما هتيب بالباحثني الراغبني يف نشر ترمجات أو تقارير أنشطة علمية، أو قراءات يف كتب
تقدمي أطروحات ورسائل، شريطة أن صتب يف خانة الفکر اإلنساين واإلسّلمي، أن 

 editor.ijasaf@gmail.comتيفضلوا بإرساهلا إىل الربيد اإللکرتوين للمجلة 
ة وتلتمس اجمللة من املعنيني التقيد بشروط وقواعد النشر املرفقة. كما تنشد فضّل عن الدق

 .العلمية واللغوية، تحري اإلبداع والتجديد والعمق يف تناول القضايا موضوع الدراسة
ات الصلة بالفکر ذ األبحاث يف هذا العدد محورا محددا؛ وإمنا تستقبل كل اجمللة مل تعتمد

 اإلنساين واإلسّلمي، سواء يف بعهد النسقي النظري، أو بتناول قضية معرفية، أو تاريخية،
 ونفمرب وتستمر يف استقبال األبحاث املرشحة للنشر هبذا العدد إىل ممت شهر  أو واقعية معينة.
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