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 الملخص:

،  ختالف داللة لفظ خلق واأللفاظ المقاربة له في القرآن الكرريمادراسة بحث على ال اهذيقوم 
فرري السررياق القرآنرري لليررات الترري  اوأثرهرر كررل لفررظ مررن هررذ، األلفرراظ،والداللررة الترري تميررز بهررا 

ة مرد  مالئمربيان و  ، القرآن الكريمإثبات عدم وجود الترادف في ألفاظ فيها، وبالتالي  تجاء
اختص به؛ إذ يؤدي معنى دقيقًا ال يمكن لغيرر، مرن األلفراظ كل لفظ بموضعه الذي جاء فيه و 
بهررا القرررآن  -عررز وجررل  -وهرري خصيصررةت اخررتص ا   ، مهمررا قاربرره مررن أداء هررذا المعنررى

العظيم المعجَز في نظمه، من خالل دقته في استعمال األلفاظ فري نظمره اياتره ، وهرو وجرهت 
 .لقرآن الكريم من وجو، اإلعجاز البالغي ل

وتتلخص مشكلة الدراسة في الكشف عن العالقة بين لفظ خلق واأللفاظ المقاربرة لره         
فري القرررآن الكررريم، ول جابررة عنهررا اشررتمل البحررث علررى سرربعة مباحررث بعرردد األلفرراظ القرآنيررة 
التي استعرضرتها فيهرا ، وهري علرى التروالي : خلرق، بررأ ، ذرأ ، صرن  ، نشرف، برد  ، فطرر ، 

ثالثررة مطالررب ، تطرقررت فرري كررل مبحررث للمطالررب التاليررة ؛ المطلررب  وينرردرت تحررت كررل مبحررث
األول بينت فيره المرراد بكرل لفظرة فري اللغرة وداللتهرا ، ثرم جراء المطلرب الثراني وفيره عرر  
ألقوال العلماء المفسرين حول كل لفظة بحسب سياقها القرآني، ومن ثم ختمت بمطلب ثالرث 

األلفراظ المقاربرة لره واختصراص اللفرظ بموضرعه بينت فيه الفررق برين كرل لفظرة منهرا وبقيرة 
 الذي جاء فيه. 

ثرم خلصررت هرذ، الدراسررة إلررى مجموعرة مررن النترائ ، مررن أبرزهررا أن جمير  هررذ، األلفرراظ      
الررابط بينهرا هرو اإليجرراد ، ولكرن اختلفرت فيمررا بينهرا فري كيفيرة هررذا اإليجراد ، وبالترالي ثبررت 

موضررعه الررذي جرراء فيرره، فررال يسررد لفررظ آخررر اختصرراص كررل لفررظ عبررر عنرره القرررآن الكررريم ب
مسد،، وال يؤدي ذات المعنى الدقيق له؛ حيث إن لكل لفظ معنى دقيق يميرز،، وهرو مرا أثبتره 

 العلماء قديما بنفي الترادف في القرآن الكريم وعليه قامت الدراسات والمؤلفات.
 الكلمات المفتاحية: القرآن ، خلق ، ألفاظ ، داللة ، مقاربة .
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Abstract:  

This research is based on the study of the different meaning of the 

word creation and the words approached in the Holy Quran, the 

significance of each of these words, their effect in the Qur'anic 

context of the verses in which they came, and thus proof of the 

absence of synonyms in the words of the Holy Qur'an, and the 

proof of the appropriateness of each word in its position in which it 

is stated and summarized; He organized it, through its accuracy in 

the use of words in its systems for its verses, which is one aspect of 

the rhetorical miracle of the Qur'an. 

The problem of the study is to reveal the relationship between the 

word creation and the words approached in the Holy Quran, and 

to answer them included seven investigations with the number of 

Qur'anic words that i reviewed in them, respectively: creation, 

righteousness, corn, making, creation, innovation, mushroom, and 

falls under each subject three demands, and falls under each 

subject three demands, touched in each subject of the following 

demands; Each word according to its Qur'anic context, and then 

concluded with a third demand, in which it indicated the difference 

between each word and the rest of the words approaching it and 

the competence of the word in its place.  

This study then concluded a set of results, most notably that all 

these words link them is finding, but differed among them in the 

manner of this creation, and thus proved the competence of each 

word expressed by the Holy Quran in its place, which does not 

block the last word of its gun, and does not lead to the exact 

meaning of it, since each word has a precise meaning that 

distinguishes it, which scientists have proved in the past to deny the 

synonym in the Holy Quran and therefore studies and literature. 

Keywords: Qur'an, creation, words, significance, approach. 
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 بسم ا  الرحمن الرحيم
 المقدمة

الحمررد   رب العررالمين، والصررالال والسررالم علررى سرريد األولررين وااخرررين، عبررد، 
ورسرروله وخليلرره وأمينرره علررى وحيرره وصررفوته مررن خلقرره نبينررا محمررد صررلى ا  

حابته الغرر الميرامين ، ومرن عليه وسرلم ، وعلرى آلره الطيبرين الطراهرين ، وصر
 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا ، أما بعد:

، وخير العلوم ما كان تفسيرا لره وخدمرة  -عز وجل-فإن خير الكالم كتاُب ا  
لعلومه وبيانا لمقاصد،، ووسيلة الستخرات درر، الكامنة في لفظره ونظمره التري 

من أجرل ذلرو وجره العلمراء عنرايتهم لدراسرته، فيه ،  -عز وجل  –أودعها ا  
يجتهدون في تفسير، ، ويبحثون وراء معانيه ، بحسب أدوات التفسرير المعتبررال 
، للوقرروف علررى بالغترره وتررذوق روعررة إعجرراز، ، مررن خررالل فهررم أسرراليبه فرري 

 النظم .
اخررتالف داللررة ألفرراظ  دراسررة -بعررون ا  وتوفيقرره -هررذا البحررث فرري  تناولوسررف

ي القرررآن الكررريم، بررالرجو  للمصررادر المعنيررة بهررذا الشررفن ، فررفرجو أن الخلررق فرر
نره لجهرد المقرل،  أكون قد وفقت في هرذا البحرث للقيرام بربع  مايجرب علري، واه
فما كان صوابًا فمرن ا  وحرد،، وماكران خطرف فمرن نفسري ومرن الشريطان، وا  

 . المستعان
 :مشكلة البحث 

ل الرئيسرري ااترري : مررا هررو االخررتالف تحرراول هررذ، الدراسررة اإلجابررة عررن السررؤا
الداللي بين األلفاظ الدالة على الخلق واإليجاد في القرآن الكريم والرابط بينها ؟ 

 وينبثق عنه األسئلة الفرعية ااتية :
مررا داللررة ألفرراظ اإليجرراد والخلررق المتقاربررة فرري اللغررة الررواردال فرري القرررآن  -1

 ، فطر(؟الكريم، وهي )خلق، برأ، ذرأ، صن ، نشف، بد 
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فرري السررياق القرآنرري لليررات الترري آراء المفسرررين حررول هررذ، األلفرراظ مررا  -2
 جاءت فيها ؟

 ما الفروق الداللية بين هذ، األلفاظ المتقاربة في القرآن الكريم؟ -3
 :أهداف البحث 
 بيان المعنى اللغوي أللفاظ اإليجاد والخلق الواردال في القرآن الكريم. -1
داللة ألفاظ الخلق في  ؤها حولاستقران و الوقوف على آراء وأقوال المفسري -2

 .وبحسب سياقها القرآنياايات التي وردت فيها 
 معرفة العالقة بين األلفاظ  المقاربة الدالة على الخلق في القرآن الكريم . -3

 :الدراسات السابقة 
ال توجررد دراسررة مسررتقلة جامعررة عررن داللررة لفررظ خلررق واأللفرراظ المقاربررة لرره فرري 

نمررا هرري إشررارات مبثوثررة فرري كتررب المفسرررين ، وكتررب اللغررة القرررآن الكررريم ،  واه
والبالغررة، ولكررن مررن خررالل بحثرري وجرردت بحررث منشررور بعنرروان   ألفرراظ الخلررق 
والنشررفال فرري القرررآن الكررريم .. دراسررة دالليررة  للباحررث الرردكتور حامررد علرري أبررو 
د صعيليو ، بحث منشور في المجلة األردنية في اللغة العربيرة وآدابهرا ، المجلر

 هم، وفيما يلري مرا تضرمنت3114هر / كانون ثاني 1141( صفر 1( العدد )9)
 الدراسة السابقة والفرق بينها وبين هذ، الدراسة، وهي ااتي:

تناول البحرث السرابق األلفراظ المتعلقرة بخلرق اإلنسران فري القررآن الكرريم،  -
لررة وبحثهرا إلثبرات عرردم وجرود التكرررار، والتغراير فيمررا بينهرا مررن حيرث الدال 

المعجمية واللغوية والسياقية، وهي ألفاظ تتعلرق برالخلق والنشرفال مرن مرواد 
مختلفرررة مثرررل:التراب، سررراللة مرررن طرررين، طرررين الزب، الصلصرررال، الحمرررف 
المسنون، ساللة مرن مراء مهرين، الصرلب والترائرب، المراء الردافق، أطروار 

 النطفة والعلقة والمضغة والعظام واللحم.
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ث فقد قامرت ببحرث األلفراظ التري عبرر بهرا عرن أما هذ، الدراسة محل البح -
الخلق واإليجادعلى وجه العموم ،وليسرت خاصرة بخلرق اإلنسران كمرا جراء 

 في الدراسة السابقة .
األلفاظ موضو  هذ، الدراسة هي: خلق ، برأ، ذرأ ،صن ، نشف ،بد ، فطر،  -

 وهي ألفاظ لم تتناولها الدراسة السابقة .
ختلفة الداللة سرواء اللغويرة أو المعجميرة أو وهي ألفاظ متقاربة المعاني م -

 السياقية ،وهو ما حاولت إثباته في ثنايا البحث.
 :خطة البحث 

صدرت البحث بمقدمة وسبعة مباحرث وتلوتهرا بخاتمرة وقائمرة للمراجر  ، فكران 
 البحث على النحو ااتي:

 .المقدمة 
 ن األلفاظ :المبحث األول: داللة لفظة خلق والفرق بينها وبين مقارباتها م

 المطلب األول:المراد بلفظة خلق لغة وداللتها.
 .آراء المفسرين حول المراد بلفظة خلق في سياقها القرآنيالمطلب الثاني:
واختصررراص كرررل لفرررظ  األلفررراظ وبقيرررةخلرررق الفرق برررين لفظرررة المطلرررب الثالرررث:

 بموضعه .
 األلفاظ:والفرق بينها وبين مقارباتها من  برأداللة لفظة المبحث الثاني: 
 وداللتها. برأ لغة المراد بلفظةالمطلب األول:
 في سياقها القرآني. برأآراء المفسرين حول المراد بلفظة المطلب الثاني:

وبقيرررة األلفررراظ واختصررراص كرررل لفرررظ  رأبررر لفظرررة الفررررق برررين المطلرررب الثالرررث:
 .بموضعه

 :لفاظمقارباتها من األ والفرق بينها وبين  ذرأداللة لفظة المبحث الثالث: 
 وداللتها. ذرأ لغة المراد بلفظةالمطلب األول:
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 في سياقها القرآني.ذرأ آراء المفسرين حول المراد بلفظة المطلب الثاني:
 .وبقية األلفاظ واختصاص كل لفظ بموضعهلفظة ذرأ الفرق بين  المطلب الثالث:
 :ظمقارباتها من األلفاوالفرق بينها وبين صن  داللة لفظة المبحث الراب  :
 وداللتها. صن  لغة المراد بلفظةالمطلب األول:
 في سياقها القرآني. صن آراء المفسرين حول المراد بلفظة المطلب الثاني:
وبقيررة األلفرراظ واختصرراص كررل لفررظ لفظررة صررن  الفرررق بررين  المطلررب الثالررث:

 .بموضعه
 :مقارباتها من األلفاظوالفرق بينها وبين نشف داللة لفظة المبحث الخامس: 

 وداللتها. نشف لغة المراد بلفظةالمطلب األول:
 في سياقها القرآني. نشفآراء المفسرين حول المراد بلفظة المطلب الثاني:

وبقيرررة األلفررراظ واختصررراص كرررل لفرررظ  لفرررظ نشرررفالفررررق برررين  المطلرررب الثالرررث:
 .بموضعه

 :مقارباتها من األلفاظوالفرق بينها وبين بد  داللة لفظة المبحث السادس: 
 وداللتها. بد  لغة المراد بلفظةلب األول:المط

 في سياقها القرآني.بد  آراء المفسرين حول المراد بلفظة المطلب الثاني:
وبقيررة األلفررراظ واختصرراص كرررل لفرررظ  د برررلفظررة الفرررق برررين  المطلررب الثالرررث:

 .بموضعه
 :مقارباتها من األلفاظوالفرق بينها وبين  فطرداللة لفظة المبحث الساب : 

 وداللتها. فطر لغة المراد بلفظةاألول:المطلب 
 في سياقها القرآني.فطر آراء المفسرين حول المراد بلفظة المطلب الثاني:
وبقيررة األلفرراظ واختصرراص كررل لفررظ  لفظررة فطرررالفرررق بررين  المطلررب الثالررث:

 .بموضعه
 الخاتمة: وفيها أهم النتائ .
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 باتها من األلفاظالمبحث األول:داللة لفظة خلق والفرق بينها وبين مقار 
 المطلب األول:المراد بلفظة خلق لغة وداللتها:

 من جهة المعنى: نيأصل المعاجم لها ( ذكرتخلق)مادال 
ق:  أحدهما : تقدير الشيء؛ ومنه قولهم:خلقت األديم للسقاء إذا قدرتره، والخرال:

وهرو اختالقره واختراعره ، أحرد نصريبه، وُخلُرُق الكرذب النصيب ألنره قرد قردر لكرل
 ملساء صخرال خلقاء مالسة الشيء، ومنه قولهم : قدير، في النفس، وااخر:وت

مصمتة ، وخلولق السحاب اسرتو ، ومنره أخلرق الشريء َوَخلُرَق إذا بلري، وذلرو 
 .(1)أنه إذا ُخلِّق مُلس وذهب ِزْئِبر،

فخلررق األديررم هررو تقرردير، وتقطيعرره وتكوينرره علررى الهيئررة المررراد االنتفررا  بهررا ، 
هو تقطي  الكالم وتحوير، وتكوينره وترتيبره بمرا يوافرق مرافي ذهرن وخلق الكالم 

المتكلم، والمتفمل في هذ، المعاني يجد أن العالقة بينها هو التهيئة والتكروين ، 
والقط  إنما هو صرورال ونرو  مرن أنروا  التهيئرة لمرا يحترات إلرى القطر  ، يقرول 

مرادال لتكرون محمد حسن جبل في المعنرى المحروري ألصرل )خلرق(: هري تهيئرة 
شيئا معينا مرادا، ومنه خلق ا  الخلق أي تهيئتره مرادال مرا لتكرون كائنرا سرويا 
بشرررا أو حيوانررا أو نباتررا أو نهرررا، ويقررال رجررل خررالق أي صرران  يركررب ويهيرر  

 .(2) األشياء على هيئاتها
 

                                 
، )تحقيرق: 8عدد األجزاء: ،1/151، العين ، هر(171الخليل بن أحمد )ت: الفراهيدي،  (1)

أحمد بن فارس بن ؛ ابن فارس ،  مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي(، دار ومكتبة الهالل
حمد هارون(، )تحقيق: عبد السالم م،3/314 ، مقاييس اللغة، معجم هر( 495زكريا، )ت: 
 م.1979 -هر 1499، دار الفكر، 6عدد األجزاء: 

الطبعرة  ،1/611ل، محمد حسرن، المعجرم اإلشرتقاقي المؤصرل أللفراظ القررآن الكرريم،بج (3)
 م.3111، مكتبة ااداب ، القاهرال ، 1األولى، عدد األجزاء:
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 المطلب الثاني: آراء المفسرين حول المراد بلفظة خلق في سياقها القرآني:
نررى محوريررا عررام للفظررة )خلررق( إال أن اللفظررة أطلقررت علررى عرردال مرر  وجررود مع

أوجه في القرآن الكريم ، هي ما يسميه العلماء فري الدراسرات القرآنيرة باألوجره 
والنظررائر فرري القرررآن الكررريم ، وهرري تختلررف فرري اإلطررالق برربع  المواضرر  عررن 
 بعرر  فرري تعيررين مسررماها ومرادهررا ، ولكررل منهررا معنررى مغرراير عررن ااخررر ، إال
أنهررا ترجرر  فرري معناهررا الكلرري العررام إلررى األصررل المحرروري لمررادال )خلررق( وهررو 

 بحيث ال تخرت عن أحد ستة أوجه: (1) التكوين ، وقد حصرها العسكري
 حص مس خسُّٱالوجرره األول: أن تكررون بمعنررى الرردين كمررا فرري قولرره تعررالى:

ــم:   ]َّ خض حض جض مصخص  ، لدينرره، أي: ال تبرردلوا ديررن الل:رره أي:؛ [٠٣ال
 :معنررا،[، 119النسرراء: ] َّجح مج حج  مث ُّٱ:عررالىت وقررال

فمرن كفرر فقرد غيرر  ألن ا  خلق الخلق على الفطررال،،  أنههم يغيرون دين ا 
، وألنره نرهويجوز أن يقال: إن الدين سمي خلقا؛ ألن ا  قدر، وبي: ،  ما خلق له

ي إنره دخرل فر :، ويجروز أن يقرالجاء موافقًا للفطرال التي خلق ا  عليها الناس
جمي  ما حرمو، مما أحرل ا  أو أحلرو، ممرا  َّجح مج حج ُّٱ قوله:

 .(2) حرم ا 

                                 
ظرررائر، ، الوجرررو، والنهررررر( 495الحسرررن برررن عبرررد ا  برررن سرررهل)ت:  انظرررر: العسررركري، (1)
، ) تحقيق: محمرد عثمران(، مكتبرة الثقافرة الدينيرة 1الطبعة األولى، عدد األجزاء:  ،1/316
 م . 3117 -هر  1138 -القاهرال  -
وهو ما رجحه الطبري حيث قال: )وأولى األقوال بالصواب فري تفويرل ذلرو قرول مرن قرال : ( 2)

و لداللررة اايرة األخررر  علررى أن معنرا، : وامرررنهم فليغيررن خلررق ا  ، قرال : ديررن ا  ، وذلر
 مخ جخ مح جح مج حجمث  هت مت خت ٱُّٱذلرو معنرا، ، وهرري قولره تعررالى :

 َّ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مصخص  حص مس خس حسجس
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 يل ىل مل خلٱُّٱ:تعرررالى قرررال ا  التخررررص،الوجررره الثررراني: يطلرررق ويرررراد بررره 
العنكبررررروت: ]ٱٌٍَّّّ ٰىٱُّٱ:تعرررررالى وقرررررال[، 147الشرررررعراء: ] َّجم

فسررمي الكررذب اختالقررا؛ [، 7ص: ] َّىل مل يك ىكُّٱ[، وقررال تعررالى:17
 يتشبه بالصدق.ألنه يقدر ويزين ل

 زث رث يت ىت  نت ُّٱ:تعرررالى التصررروير، قرررال ا  الوجررره الثالرررث: هرررو
 أي:[؛ 19آل عمررررررررررررررررران: ]ٱٱَّيق ىق ىفيف يث ىث نث مث
  .يصور،

 خم حمجم يل ىل مل خلُّٱالنطررق، قررال الل:رره:فهررو  الرابرر :الوجرره 
 ىه مه جه ين ىن منخن حن جن  يم ىم مم
، إال إن العسرركري قررد رد هررذا الوجرره  قررال: أنطقكررم[؛ 31فصررلت: ]َّيه
فحرذف لمرا فري أول اايرة مرن  ، نراطقين خلقكم أول مرال  وهو ن المراد:معلال بف

 .ذكر النطق
 زب رب يئ ُّٱ:كقوله تعرالىالجعل، الوجه الخامس: ويطلق أيضا ويراد به 

 [.166الشعراء: ]َّيب ىب  نب مب

                                                                             
ذا كان ذلو معنا،، دخل في ذلو فعل كل ما نهى ا  عنه: من خصاء مرا ال [، 41الروم: ] واه

خرل فيره تررو ود يجوز خصاؤ،، ووشم ما نهى عن وشرمه ووشرر،، وغيرر ذلرو مرن المعاصري
كل ما أمر ا  به. ألن الشيطان ال شو أنه يدعو إلى جمي  معاصي ا  وينهرى عرن جمير  
(، طاعتره. فررذلو معنررى أمررر، نصرريبه المفرررو  مرن عبرراد ا ، بتغييررر مررا خلررق ا  مررن دينرره

، الطبعرة  ،9/333، هر(، جرام  البيران فري تفويرل القررآن411محمد بن جرير )ت: الطبري، 
 -هررر  1131، )تحقيررق: أحمررد محمررد شرراكر(، مؤسسررة الرسررالة، 31عرردد األجررزاء: األولرى، 
 م.3111
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 جخ مح جح ٱُّٱ:تعررررالى البعررررث، قررررال الوجرررره السررررادس: وقررررد يررررراد برررره
 خض حض جض مصخص حص مس خس حس  جس مخ
 .أن يبعثأي: على [، 81يس: ]َّمض

أمررا لفررظ خلررق فقررد جرراء فرري الكثيررر مررن المواضرر  القرآنيررة ، وذلررو عنررد       
لمظاهر قدرته الباهرال ، وسوق البراهين الدالة علرى  -عز وجل-استعرا  ا  

عظمته ، ولفت األنظار للخالق الذي بعلمه وقدرته خلق كل شيء ، ومن ذلو: 
لعظيمرررة واإلنسررران وبقيرررة خلرررق السرررموات واألر  وخلرررق األجررررام السرررماوية ا
 جف مغ جغ مع  جع ُّٱالكائنات الحية وغيرها من المخلوقات، قال تعرالى:

 مح  جح مج حج مث ٱُّٱ[ ، قال تعالى:39البقرال: ]َّ مف خف حف
 خض حض جض مصخص  حص مس خس حس جس مخ جخ

 ٱُّٱ[، قررال تعررالى:5يررونس: ] َّجف مغ  جغ مع جعمظ حط مض

 ٱُّٱ[، قال تعرالى:1النحل: ]َّمث هت مت خت حت جت هب  مب

 ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك
 يه ىهمه جه ين ىن من خن ُّٱ[، قررال تعررالى:18النحرل: ] َّ زي ري ٰى

 رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي

 ٱُّٱ[، قرررررررال تعرررررررالى:15النرررررررور: ]ٱَّىب نب مب زب رب يئ  ىئنئ مئ زئ

 خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱ[ ، قررررال تعررررالى:46يررررس: ]ٱَّهت مت

 مه جه ين ىنمن خن حن جن  يم ىم مم خم

 ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي جي يه  ىه
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 ىي ني ٱُّٱ[، قرررررررررررررال تعرررررررررررررالى:6الزمرررررررررررررر: ]ٱَّىئ نئ مئزئ رئ ّٰ
 [ .3األعلى: ]َّيي

وحول أقوال المفسرين في بيان المرراد بلفظرة )خلرق( فقرد تنوعرت ، فمرنهم مرن 
هو الموجد لألشياء ابن عطية: قال أجمل القول فيها  ومنهم من فصل ، حيث 

دير، يقال: خلقت أصل الخلق وجهان: أحدهما: التق وقال القرطبي: ،(1)بعد العدم
  .(2)الثاني: اإلنشاء واالخترا  واإلبدا  األديم للسقاء إذا قدرته قبل القط ،

الخلرق إيجراد الشريء علرى وهذان الوجهان جم  بينهما البيضراوي؛ حيرث قرال: 
 ،(٠)تقدير واستواء، وأصله التقدير يقال: خلق النعل إذا قدرها وسواها بالمقيراس

ًا فري ذلرو، وهرو أن يكرون الخلرق علرى غيرر مثرال وأضاف أبو حيان معنرى زائرد
قطرررب: ونقررل عررن  الخلررق االخترررا  بررال مثررال، وأصررله التقرردير،سررابق، فقررال: 

 .(7)الخلق هو اإليجاد على تقدير وترتيب
أطلق الخلق فري القررآن وكرالم الشرريعة علرى إيجراد األشرياء وقال ابن عاشور: 

الوجررود إخراجررا ال صررنعة فيرره  فهررو إخرررات األشررياء مررن العرردم إلررى، المعدومررة 
                                 

هررر(، المحرررر الرروجيز فرري تفسررير الكترراب 513عبررد الحررق بررن غالررب )ت: ابررن عطيررة،  (1)
، الطبعررة األولررى، )تحقيررق: عبررد السررالم عبررد الشررافي محمررد(، دار الكتررب  3/119،  العزيررز

 هر. 1133العلمية، بيروت، 
الطبعررة ، 1/336، الجررام  ألحكررام القرررآن ،  هررر(671محمررد بررن أحمررد، )ت: القرطبرري،  (3)

براهيم أطفري((، دار الكترب المصررية، القراهرال،  هرر 1481الثانية، )تحقيق: أحمد البردوني واه
 م.1961 -
،  1/51أنرروار التنزيررل وأسرررار التفويررل، هررر(، 685عبررد ا  بررن عمررر )ت: البيضرراوي،  (4)

ى، )تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشرلي(، دار إحيراء الترراث العربري، بيرروت، الطبعة األول
 هر.1118

، 1/151،  هررر(، البحررر المحرريط فرري التفسررير715محمررد بررن يوسررف )ت: أبررو حيرران ،  (1)
 هر. 1131)تحقيق: صدقي محمد جميل(، دار الفكر، بيروت، 
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فرإن إيجراد البشرر بصرنعتهم أشرياء إنمرا هرو تصرويرها بتركيرب متفررق ، للبشرر 
 .(1)أجزائها وتقدير مقادير مطلوبة منها كصان  الخزف

وخالصررة أقرروالهم: أن أصررل الخلررق هررو إيجرراد األشررياء مررن العرردم علررى تقرردير 
ة والمرئيرة علرى سربيل وترتيب ، وذلو بتكوين األعررا  الجسرمانية والمحسوسر

االخترا  واإلبدا  ، وبقدر معلروم وبقيراس دقيرق ، وهرو مرا اخرتص بره سربحانه 
وتعرررالى علررروا كبيررررا، مرررن خلرررق السرررموات واألر  ومابينهمرررا مرررن المخلوقرررات 

 العظيمة .
وهنا مسفلة وهي إطالق لفظ  خالق  على غيرر ا  تعرالى، فقرد اختلرف العلمراء 

وال يكراد لرى غيرر ا  تعرالى ، يقرول األصرفهاني: في جواز إطالق لفرظ خرالق ع
، بينما ذكر الررازي فري تفسرير، (2)إال في وصف ا  تعالى يستعمل الخالق مطلقاً 

المعتزلري بفنره ال مران  مرن إطرالق لفرظ الخلرق  لقاضري عبرد الجبرارواًل نسربه لق
ترفتى على غير ا  تعالى، وبرفن اللغرة ال تقتضري أن الخلرق بمعنرى التقردير ال ي

 يت ىت نت مت زت رت ُّٱ:، بقولره تعرالى -عرز وجرل-إال من ا  
ن كرران تعررالى قررد اخررتص بررالخلق لمررا كرران يفعررل األفعررال 111المائرردال: ]ٱَّ [، واه

 (٠) وكيفية المصلحة. لعلمه بالعواقب

                                 
،  1/438يررر والتنرروير، التحر هررر(، 1494محمررد الطرراهر بررن محمررد )ت:  ابررن عاشررور، (1)

 هر. 1981، الدار التونسية للنشر، تونس، 41عدد األجزاء: 
،  1/111، هررر(، تفسررير الراغررب األصررفهاني513الحسررين بررن محمررد )ت: األصررفهاني،  (3)

، )تحقيق ودراسرة: محمرد عبرد العزيرز بسريوني(، كليرة ااداب 5الطبعة األولى،عدد األجزاء: 
 م.1999 -هر  1131جامعة طنطا،  -
، الطبعرة الثالثرة، عردد   3/441،  هرر(، مفراتيا الغيرب616محمد بن عمر )ت: الرازي،  (4)

 هر. 1131، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 43األجزاء: 
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وخلرق البشرر بعرد أن  -عرز وجرل-قال القرطبي في بيران الفررق برين خلرق ا  
وبع  القوم يخلرق ، وألنت تفري ما خلقت ):زهيرأورد بيتا من الشعر منسوبًا ل

يقررول: تقرردم مررا تقرردر ثررم تفريرره، أي تمضرريه علررى وفررق تقررديرو، ( ثررم ال يفررري
وغيرو يقدر ما ال يتم له وال يق  فيه مرراد،، إمرا لقصرور، فري تصرور تقردير، أو 

 .(1)لعجز، عن تمام مراد،
يجراد ا  تعرالى كما فرق ابن عاشور في اإليجاد الذي هو معنى الخلق ، بين إ

يجرراد البشررر وعملهررم ، فيقول: وهررو اإلخرررات الخلررق مررن العرردم إلررى الوجررود ، واه
يجرراد العرروالم وأجنرراس الموجررودات وأنواعهررا وتولررد بعضررها عررن بعرر   بمررا ، واه

تكررروين األجنرررة فررري : مثرررل ، أودعرررت الخلقرررة اإللهيرررة فيهرررا مرررن نظرررام اإليجررراد 
وتكروين المراء ، حبوب الزريعرة  وتكوين الزر  في، الحيوان في بطونه وبيضه 
وهو من تكوين ا  تعالى وال عبرال بما قرد يقرارن ، في األسحبة فذلو كله خلق 

لقراء الحرب والنرو  فري األر  ، بع  ذلو اإليجاد من عالت الناس  كالتزوت واه
ألن لفظ الخلق هو أقررب األلفراظ فري اللغرة العربيرة داللرة علرى معنرى ، ل نبات

فرال يطلرق علرى  وقرد خرص بره ، الرذي هرو صرفة ا  تعرالى،  اإليجاد من العدم
غيررر، ولررو أطلقرره أحررد علررى غيررر ا  تعررالى بنرراء علررى الحقيقررة اللغويررة لكرران 

 (2)إطالقه عجرفة فيجب أن ينبه على تركه.

[، فرإن 11المؤمنرون: ] َّ جح مج حج مث ُّٱوفي قوله تعالى:   
اإلشرتراو فري أصرل مجيء صيغة التفضيل)أحسن( على وزن أفعل ، دلت علرى 

الخلق م  التفضيل ، فظاهرها جواز إطالق ذلو علرى غيرر ا  تبرارو وتعرالى ، 
وبررين إيجرراد البشررر كمررا وضررا ابررن  -عررز وجررل-مرر  الفررارق بررين إيجرراد ا  

عاشور آنفا ، وكذلو كما بين المصطفوي بجواز إطرالق الخرالق علرى غيرر ا  
                                 

 .18/18القرطبي، الجام  ألحكام القرآن   (1)
 .1/438ابن عاشور، التحرير والتنوير،  (3)
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رال معينة من مادال سابقة ، ألن إحداث شيء على خصوصية وصو  -عز وجل-
موجودال ممكن لغير، تعالى، ألن هذ، المادال أيضرا مرن خلقره وال يمكرن لغيرر، أن 
يخلررق شرريئا مررن دون سررابقة أو بسررابقة منرره، فررا  تعررالى هررو الخررالق الحررق 

 .(1) المطلق ، وخلق غير، تتحقق بواسطته
لفظ المطلب الثالث: الفرق بين لفظة خلق وبقية األلفاظ واختصاص كل 

 بموضعه:
بعد استعرا  أقوال العلماء في المطلب السابق المراد بلفظرة خلرق ، يمكننرا    

 الخلقاالسررتدالل علررى المعنررى الررذي اختصررت برره هررذ، اللفظررة، قررال العسرركري:
،وقرد اسرتعر  الررازي فري تفسرير، لأللفراظ (2)أصله التقردير، وكرل مقردر مخلروق

لترري يتبررادر بررفن تكررون مترادفررة وهرري الترري لهررا داللررة اإليجرراد علررى اختالفهررا، وا
-ليست كذلو ، إنما هي متقاربة وبينها فروق ، وجميعها دالة علرى كرون ا  

، فيقرول فري المعنرى (٠) موجد على سبيل العمروم  وهري عشررال ألفراظ -عز وجل
  ِإلررى جررعبررارال عررن التقرردير، وهررو فرري حررق ا  تعررالى ير الرردقيق بررالخلق هررو: 

 .(7)العلم
 ،أصرل الخلرق فري اللغرة إيجراد شريء علرى صرورال مخصوصرةر: قال ابن عاشو 

وهررو إيجرراد مررا لررم يكررن ، ويطلررق الخلررق علررى معنررى أخررص مررن إيجرراد الصررور

                                 
، الطبعرررة 4/139فررري كلمرررات القررررآن الكرررريم ، انظرررر: المصرررطفوي، حسرررن ، التحقيرررق  (1)

 هرر.1494، الناشر مركز نشر آثار العالمة المصطفوي، طهران 11األولى، عدد األجزاء: 
 .1/316انظر: العسكري ، الوجو، والنظائر  (3)
وهذ، األلفاظ هي: الموجد ، المحدث، المكون، المنشريء، المبرد ، المخترر ، الصران  ،  (4)

 .1/137، البارئ، انظر:الرازي، مفاتيا الغيب، الخالق ،الفاطر
 .1/137الرازي، مفاتيا الغيب،  (1)
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، بينمرا (1)وهرذا هرو المعنرى الغالرب مرن إطرالق اسرم ا  تعرالى الخرالق ،موجودا
ذكرر حسررن مصرطفوي فرري تحقيقره بعررد أسرتعرا  أقرروال أهرل اللغررة برفن األصررل 

دال خلق هرو: إيجراد شريء علرى كيفيرة مخصوصرة ، وبمرا أوجبتره الواحد في ما
إرادترره واقتضررته الحكمررة، وأن الفرررق بررين هررذ، اللفظررة وبقيررة األلفرراظ المقاربررة 
الدالة على الخلق والتي ستتناولها هذ، الدراسة، إنما هو بالنظر في الخلق من 

ي إذن فررالخلق خرراص فرر ،(2) جهررة كررون اإليجرراد علررى كيفيررة مخصوصررة معينررة
إيجاد األشياء مرن العردم علرى كيفيرة معلومرة وفرق علرم مسربق ، أي لره معنرى 
مركرررب مرررن اإليجررراد المتضرررمن لتقرررديري سرررابق وهرررو ماتبينررره أقررروال المفسررررين 

 السابقة.
 المبحث الثاني: داللة لفظة برأ والفرق بينها وبين مقارباتها من األلفاظ

 المطلب األول: المراد بلفظة برأ لغة وداللتها:
َبررََأ  ، ومنره:الخلرقوهرو  الَبْرءُ َ(يطلق وله معنيان ؛ إما أن يراد به َبرَألفظ )      

 ه:منرو ،  يلتهاالتباعد من الشيء ومز  ، أو يراد به معنى ا  الخلق يبرؤهم برًءا
البرررء والتبررري: وأيضررا  ،(٠)لمكرررو،ااْلُبررْرُء وهررو السررالمة مررن السررقم ومررن العيررب و 

 ُّٱٱ، ومنره قولره تعرالى: رو، مجاورتره، والتغضري منرهاالنفصال من الشيء المك

ويقرول ، (7)[1التوبة: ]ٱَّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

                                 
 .38/131ابن عاشور، التحرير والتنوير،  (1)
 .4/137انظر: المصطفوي ، التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،  (3)
 .1/346مقاييس اللغة ؛ ابن فارس،  8/388 ، العينانظر: الفراهيدي،  (4)
عمرردال الحفرراظ فرري تفسررير أشرررف هررر(،  756أحمررد بررن يوسررف )ت: الحلبرري،  السررمين (1)

، )تحقيق: محمد باسل عيرون السرود( دار 1الطبعة األولى، عدد األجزاء:  ،1/173األلفاظ، 
 م.1996 -هر  1117الكتب العلمية،     
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برر   :قرولهم منرهأحردهما تسروية الشريء نحترا،  ،أصالنابن فارس في ) بر ( 
 (1). العود يبريه بريا، وكذلو القلم

قررال محمررد حسررن جبررل: المعنررى المحرروري هررو سررالمة الحرري وخلوصرره ممررا      
وبالنظر إلى هذ، المعاني والمقارنة بينها نجرد برفن القاسرم ، (2)نفه أو ينقصهيكت

المشرررترو بينهرررا هرررو ايجررراد األشرررياء وكمالهرررا وسرررالمتها مرررن المكررررو، والعيرررب 
ظهارهررا بصررورال معتدلررة مسررتوية ، وفرري هررذا  وتنزيههررا عررن كررل مررا يشرروبها ، واه

، وهرو مرفخوذ مرن  (٠)  التفراوت مرن بريئرا خلقا نخلق بمعنى نبرأيقول القونوي: 
 كالم الرازي ااتي في تفسير اسم ا  )البارئ( في المطلب التالي محل البحث .

 في سياقها القرآني: برأآراء المفسرين حول المراد بلفظة المطلب الثاني: 
بصريغة الفعرل  -عرز وجرل-جراءت لفظرة )بررأ( فري القررآن الكرريم مسرندال      

 ُّٱصدر براءال في عدال مواض  ، ومنهرا قولره تعرالى:نبرأ واسم الفاعل بارئ والم

 جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مب
 حط مضخض حض جض مص خص ُّٱ وقولررره تعرررالى [،33الحديرررد: ] َّخسحس

 لك اك يق ىق ٱُّٱ[، وقولررره تعرررالى:31الحشرررر: ]ٱَّمعجع مظ
 زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك
 جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن  نن من
ٱ.[51البقرال: ]ٱَّ حئ

                                 
 .1/344ابن فارس، مقاييس اللغة  (1)
 .1/98لفاظ القرآن الكريم،جبل، محمد حسن، المعجم اإلشتقاقي المؤصل أل  (3)

حاشريتا القونروي ، هرر( 1195)ت: القونوي ،عصام الردين إسرماعيل برن محمرد الحنفري ( 4)
بيرروت،  -، دار الكترب العلميرة31، عردد األجرزاء: 18/166، وابن التمجيد علرى البيضراوي

 م.3111-ه1133الطبعة: األولى، 
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بلفظررررة )برأ(عنررررد العلمرررراء المفسرررررين ، قررررال وفيمررررا جرررراء حررررول المررررراد       
إمرا علرى سربيل ، أصل البررء خلروص الشريء عرن غيرر،األصفهاني في تفسير، :

: برئ فالن من مرضه، وصاحب الدين مرن دينره،أو علرى  قولهمك التقصي منه
ٱتعرالى: ، وأن اإلشرارال فري قولرهأبررأ ا  الخلرق  : قرولهم؛ ك سبيل اإلنشراء عنره

ء بمعنررى إيجرراد الررون ، ألن الخلررق إشررارال إلررى هرو أن البررر  َّحض جضُّ
، بررأ ا  الخلرق  البرارئ بمعنرى الخرالقوبمثله قرال ابرن عطيرة:  ،(1) إيجاد البدن
ألن ا  تعررالى برررأهم أو أوجرردهم  ؛البريررة جميرر  الخلررق، والمررراد ب(2)مأي أوجررده
 .(٠)بعد العدم

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱفاوت:ئا من التيبر  ذي خلق الخلقلالبارئ هو اقال الرازي:    
المختلفررة  ألشرركالازا بعضرره عررن بعرر  بيررومتم [4]الملررو:  َّرئ  ّٰ ِّ

 وافرقمرئ فهرو الرذي يحدثره علرى الوجره البراأمرا ال، وقال : (7)والصور المتباينة
وقررال ،  (5)نمعرريوجعلرره موافقررا لغررر   للمصررلحة، يقررال: بررر  القلررم إذا أصررلحه

كررر السررمين الحلبرري بررفن المررراد ،  بينمررا ذ(9)البررارئ المنشرر  المختررر  القرطبرري:
البررارئ هررو الخررالق، وأصررل هررذ، المررادال يرردل علررى االنفصررال والتميررز، والبريررة ب

 . (7)إلى الوجود مالخلق، ألنهم انفصلوا من العد

                                 
 . 1/193انظر: االصفهاني ، تفسير الراغب ،  (1)
 .5/393ابن عطية، الوجيز،  (3)
 .5/518ابن عطية، الوجيز،  (4)
 .4/516الرازي ، مفاتيا الغيب،   (1)
 .1/137الرازي، مفاتيا الغيب،  (5)
 .18/18القرطبي، الجام  ألحكام القرآن، (6)
هررر(، الرردر المصررون فرري علرروم الكترراب 756أحمررد بررن يوسررف )ت: السررمين الحلبرري،  (7)

 ، )تحقيق: أحمد محمد الخراط(، دار القلم، دمشق.11األجزاء:  عدد، 1/465،  المكنون
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وخالصة القول بمراد لفظة )برأ( بعد استعرا  أقوال العلماء نجرد أن المرراد     
األروان فري هرذ، األجسراد المخلقرة،  األجساد من العدم وتركيب بالبرء هي إيجاد

وقد تميزت عن بعضها البع  بفشكال مختلفة وهيئات متنوعة ، وقد برأهرا ا  
من كل عيب أو تفاوت ، وعبر عن تحقرق كرل مرا كتبره ا  تعرالى  -عز وجل-

من مقرادير علرى اإلنسران ، إنمرا هري كانرت بالنسربة لعلرم اإلنسران هري عردم ، 
ه تحولت من العدم إلى الوجرود والعلرم بهرا ، وقرد تنوعرت فلما تمثلت أمام ناظري

 هذ، المقادير التي كتبها ا  عز وجل على جمي  عباد،.
وبقية األلفاظ واختصاص كل لفظ  أبر لفظة الفرق بين المطلب الثالث: 

 :بموضعه
ة مرر  غيرهرررا ممررا يقررارب معناهرررا قترنررجرراءت لفظررة )بررررأ( مرررال منفررردال ومررررال م

و في اسمي ا  تعالى )الخالق( و)البارئ(، وال شو أن هذا وهومادال )خلق( وذل
ينفي تررادف اإلسرمين فري المعنرى، ولهرذا يقرول العسركري فري بيران الفررق برين 

ومنه البرراءال وهري ، أن البرء هو تمييز الصورال ، وأصله القط   البرء والخلق :
صرفهاني: ، قرال األ(1) قط  العلقة وبرئت من المر  كفنه انقطعت أسبابه عنرو

فإشارال إلرى [ ، 31الحشر: ]ٱَّمضخض حض جض مص خص ُّٱ:وقوله تعالى
أحوال ثالث، فالخلق: إلى إيجاد البدن، والبرء: إلى إيجاد الرون، والتصوير إلرى 

لى ثالثتها أشار بقوله:  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّٱالجم  بينهما واه
، وقال الغزالي: (2)[73 – 71ص: ]ٱٱَّحب جب هئ مئ خئ  حئ جئ

                                 
اللغويررة ،  الفررروق  هرررر( ،495)ت:  الحسررن بررن عبررد ا  بررن سررهلانظررر: العسرركري،  (1)
، )تحقيررررق: محمرررد إبررررراهيم سرررليم (، دار العلررررم والثقافرررة للنشررررر  1عررردد األجرررزاء:  ،1/95

 مصر. –والتوزي ، القاهرال 
 .1/193الراغب،  األصفهاني، تفسير (3)
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سررماء مترادفررة وأن الكررل يرجرر  إلررى الخلررق واالخترررا  وال قررد يظررن أن هررذ، األ 
ينبغي أن يكون كذلو بل كل ما يخرت من العردم إلرى الوجرود فيفتقرر إلرى تقردير 

لى التصوير بعرد اإليجراد ثالثرا  لى اإليجاد على وفق التقدير ثانيا واه وا  ، أوال واه
ر  موجرد سبحانه وتعرالى خرالق مرن حيرث أنره مقردر وبرارئ مرن حيرث أنره مختر

 .(1)  ومصور من حيث أنه مرتب صور المخترعات أحسن ترتيب
ارئ المميرز بعضره مرن بعر  بروال، الق المقردر لمرا يوجرد، خرالقال الزمخشري: 

 ؛والخلررق هررو التقرردير، وقررال الرررازي: (2)ر الممثررلصررو والم،  المختلفررة باألشرركال
صررفة  لررىإلرره علررى وجررو، مخصوصررة، فالخالقيررة راجعررة ار أفعده يقررن ررمعنررا، أ
  ترررراد اخيررره يفنررر: صرران  وموجرررد إال أانزلرررة قولنرررمارئ وهرررو ببرررال ، بينمررااإلرادال

  التري هري كراللون ااألعرر  ية وال يقرال فريالخلق: بر  ياألجسام، ولذلو يقال ف
د، وقردم ذكرر يره يخلق صرور الخلرق علرى مرا ير نوأما المصور فمعنا، أ، والطعم

رئ علرى ام على تفثير القدرال وقدم البدال مقدالق على البارئ، ألن ترجيا اإلر لخاا
 (٠)صفات.لر، ألن إيجاد الذوات مقدم على إيجاد او المص
 ،والبارئ المنش  المختر ، الخالق هنا المقدربينما ذكر القرطبي أن المراد ب     

فالتصروير مرترب علرى  ،والمصور مصور الصور ومركبهرا علرى هيئرات مختلفرة
وخلررق ا   ،عنررى التصرروير التخطرريط والتشرركيلوم، الخلررق والبرايررة وترراب  لهمررا 

                                 
هر(، المقصد األسنى في شررن معراني أسرماء 515محمد بن محمد )المتوفى: الغزالي ،  (1)

، ) تحقيرررق: بسرررام عبرررد الوهررراب  1الطبعرررة األولرررى، عررردد األجرررزاء:   ،1/76،ا  الحسرررنى 
 م.1987 -هرر  1117قبرص ،  –الجابي (، الناشر: الجفان والجابي 

 هررر(، الكشرراف عررن حقررائق غرروام  التنزيررل548رو، )ت: محمررود بررن عمرر الزمخشررري، (3)
 1117، دار الكترراب العربرري، بيررروت، 1الطبعررة الثالثررة، عرردد األجررزاء:  ،1/519الكشرراف، 

 هر.
 .39/511الرازي ، مفاتيا الغيب،   (4)
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اإلنسان في أرحام األمهات ثالث خلق: جعله علقة، ثم مضغة، ثم جعله صرورال 
 (1)بسمتها وهو التشكيل الذي يكون به صورال وهيئة يعرف بها ويتميز عن غير،

وفي الجم  بين الخالق والبارئ ، ما يدل على التبراين، وقرد  ، وقال أبو حيان: 
النرراس بينهمررا، فقررال: البررارئ هررو المبررد  المحرردث، والخررالق هررو  عرر فرررق ب

 (2)وقال بع  العلماء: برأ وأنشف وأبد  نظائر. ،المقدر الناقل من حال إلى حال
 حض جض خصمصُّٱويقررررول السررررمين الحلبرررري فرررري تفسررررير قولرررره تعررررالى:

فالخالق هو القادر الموجد من العدم، والبارئ خرص [: 31الحشر: ] ٱَّمضخض
، ثرررم تعرررالى، فإنررره أخرررص مرررن الخرررالق، ألنررره خلرررق بترتيرررب مسرررو  بوصرررف ا  

 (٠)فلذلو جاءت عدال الصفات متتالية على أبد  سباق.،  التصوير بعد ذلو
نمررا ذكرررت هررذ، الصررفات متتابعررة ألن مررن مجموعهررا قررال ابررن عاشررور:      واه

ل نسررران فابتررردئ برررالخلق الرررذي هرررو اإليجررراد ، يحصرررل تصرررور اإلبررردا  اإللهررري
بالبرء الذي هو تكوين جسم اإلنسان ثرم بالتصرور الرذي هرو إعطراء األصلي ثم 

 ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّٱالصورال الحسنة، كما أشرار إليره قولره تعرالى:
 يث  ىث نث مث ُّٱ، [8 – 7االنفطار: ] َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 .(7)[ 6آل عمران: ] َّ مل يك ىك مك لك اك يقىق يف ىف

: إن حقيقرة  وقد أجاد المصطفوي في بيان حقيقرة البررء ودقرة المرراد بره فيقرول
البرررء والتبرئررة ترجرر  إلررى التكميررل ورفرر  شرروائب الضررعف، وذلررو اسررتنادا علررى 
المعنررى اللغرروي لمررادال برررأ وبررر  ، وهررو التباعررد مررن الررنقص والعيررب والتسرروية 

                                 
 .18/18القرطبي، الجام  ألحكام القرآن   (1)
 .1/441أبو حيان، البحر المحيط،  (3)
 .1/173بي ، عمدال الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ ،السمين الحل (4)
 .38/131ابن عاشور، التحرير والتنوير،  (1)
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والنحرت لشرريء ، وعليرره فرإن مفهرروم الخلررق هررو التكروين واإليجرراد علررى كيفيررة، 
ميررل للشرريء ورفر  لجهررات الررنقص فرالتكوين بعررد التقردير ، والفعررل بعررد القروال تك

الحشررر: ] َّمضخض حض جض مص خص ُّٱوالضررعف منرره ، فقولرره تعررالى:
مقرام  ، يعلم من ااية أن مرتبرة البررء بعرد الخلرق وقبرل التصروير، فرالخلق [31

التقررردير، والبررررء مقرررام التكررروين واإليجررراد علرررى وفرررق ماقررردر، والتصررروير تعيرررين 
لررررريس خرررررالقكم فررررري ولرررررذلو ناسرررررب قولررررره تعرررررالى برررررارئكم و  الخصوصررررريات ،

 ٰى ين ىن  نن من زن رن مم امٱُّٱ قولرررررررررررررررره
، ألنرررره مقررررام  [51البقرررررال: ]ٱَّ حئ جئ يي ىي نيمي زي ري

التوبة الذي يناسب الرجو  والتوجه إلى من أوجرد وكرون دون مرن قردر الخلرق، 
فالذي أوجدهم مبرئين من النواقص والعيوب وأكمل وجودهم وأنهى مرا قردر إلرى 

 .(1)شكرو، ويحمدو،الفعلية ، الزم لهم أن يتوبوا إليه وي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .1/359:363انظر بتصرف: المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم،  (1)
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 المبحث الثالث: داللة لفظة ذرأ والفرق بينها وبين مقارباتها من األلفاظ
 المطلب األول: المراد بلفظة ذرأ لغة وداللتها:

 ، ويزر  رالشيء يبذأكثر من معنى في اللغة، منه: )َذرََأ( جاء ألصل مادال      
ذرءا، قررال  ا  الخلررق يررذرؤهم ذرأ منرره، و بررذرناها ذرأنررا األر  وذروناهررا:ُيقررال: 
والررررذ:ْرُي ، يكثررررركم بررررالتزوي : أي[، 11الشررررور : ]َّىنمن خن ٱُّٱ:تعررررالى

، ومنررره الرررذرأال هرررو الل ررره ذروو، أي ذريترررو مرررىة، يقرررال: أنريررروالرررذ:ْرُو: عررردد الذ
مررا كنررو مررن الررريا البررارد مررن وهررو  ئررلاأي حوذر   َذْرءت البيررا  مررن الشرريب، و 

 . (1)الَذْرَوال: الموض ، وِذْرَوال كل شيء: أعال،، ومنه حائط أو غير،
يقرال: ذرأ ا  خلقره أي  ، والرذرء إظهرار ا  مرا أبررأ،قال السرمين الحلبري:      

ٱٱٱَّممخم حم جم يل ىل مل خلُّٱأظهررررررر أشخاصررررررهم، قررررررال تعررررررالى:
َذْرُو الرريا أي الرذ:ْرُو: ، وزاد الخليل بن أحمد بفن مرن ذرأ  (2)[ 179األعراف: ]

ذرأ أصررلها ذرو أو ذري؛ ألن كررل همررزال أو ألررف ، فرر (٠)لرره ثررم تثيبررهاب تحمر الترر
 .تبين أن الذرو فيه معنى التفريق والنشر في األر ، و أصلها واو أو ياء 

أمررا مررايتعلق فررالمعنى المحرروري لهررذ، اللفظررة فهررو نشررر األشررياء الدقيقررة       
الشرريب فرري الكثيرررال ، أو انتشررارها ناشررئة كالبررذر والررزر  فرري األر ، وكبيررا  

                                 
محمرد برن  األزدي،؛ 3/453،اللغرة مقاييس؛ابن فارس، 8/194،الفراهيدي،العينانظر:  (1)

، )تحقيرق: 4، الطبعة األولى، عردد األجرزاء: 3/695هرال اللغة ، جم، هر( 431الحسن )ت: 
محمررود بررن عمرررو  الزمخشررري،؛ م1987رمررزي منيررر بعلبكرري(، دار العلررم للماليررين، بيررروت، 

،)تحقيرق: محمرد 3الطبعرة األولرى، عردد األجرزاء: ، 1/411هر(، أسراس البالغرة، 548)ت: 
السررمين الحلبرري، ؛  م1998 -هررر1119باسررل عيررون السررود(، دار الكتررب العلميررة، بيررروت، 

 .3/49عمدال الحفاظ،
 .3/49السمين الحلبي، عمدال الحفاظ، (3)
 .8/194 ،العينالفراهيدي،  (4)
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وخالصرة األقروال فرإن الرذرأ هرو التكثيرر والنشرر والتفريرق فري ، (1) الشعر األسود
 األر  .

 المطلب الثاني: آراء المفسرين حول المراد بلفظة ذرأ في سياقها القرآني:
جاءت لفظة )ذرأ( فري مواضر  مرن القررآن الكرريم بصريغتين هري ذرأ ومضرارعها 

 ين ىن نن من زن رن مم ُّٱيرررررررذرؤكم، كقولررررررره تعرررررررالى:

 حم جم يل ىل مل خلُّٱ[، قررررررررررال تعررررررررررالى:146: ألانعاااااااااا  ]ٱَّجئ ٰى

 مب خب حب جب هئ ٱُّٱ[ ، قرررررال تعرررررالى:179األعرررررراف: ]ٱَّممخم

 يت  ىت نت مت زت رت ٱُّٱقال تعالى:، [14النحل: ]ٱَّجت هب

 مم خم حم جم ُّٱ[ ، قرررررررال تعرررررررالى:79المؤمنرررررررون: ] َّرث

[ ، ويالحرررررررظ أن 11الشرررررررور : ]َّىنمن خن حن جن يم  ىم
نررون وسررورال  الشررور  كلهررا فرري موضرر  كررل مررن سررورال األعررراف وسررورال المؤم

 الحديث عن ذرء الناس، بينما موض  سورال األنعام فيه ذرء الحرث واألنعام.

وقررد فسررر المفسرررون اللفظررة فرري سررياقاتها الترري جرراءت فيهررا بررفن الررذرأ مررن  
يكثرركم، يقرال: ذرأ : أي: َيرْذَرُؤُكمْ التكثير والنشر فري األر  ، قرال الزمخشرري : 

، حترى جعرل للنراس واألنعرام أزواجراً -عرز وجرل- ، فرا ثرهما  الخلق: بثهم وك
ناثهم التوالد والتناسل وما ذرأ لكم وقال في موض  آخر :  ،(2)كان بين ذكورهم واه

يعنرررى مرررا خلرررق فيهرررا مرررن حيررروان وشرررجر وثمرررر وغيرررر ذلرررو مختلرررف الهيئرررات 
 .(٠)والمناظر

                                 
 . 3/717جبل، محمد حسن، المعجم اإلشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم، (1)
 .1/313الزمخشري ، الكشاف،   (3)
 .3/598الزمخشري ، الكشاف،  (4)



 

 
766 

بعررد قرررن،  وقولرره: يررذرؤكم أي يخلقكررم نسررال بعررد نسررل وقرنرراوقررال ابررن عطيررة: 
خلق معنى آخر ليس في خلرق، وهرو تروالي الطبقرات  لفظة تزيد على فلفظة ذرأ

ذرأ معنررا، خلررق وأوجررد مرر  بررث ، وقررال فرري موضرر  آخررر: (1)علررى مررر الزمرران
هذا التدبير،  يأي ف ؛هيف :كم، وقولهيكثر أي فيه  يذرؤكموقال الرازي:  ،(2)ونشر

ناثهم   وهو أن جعل الناس واألنعام أزوايوهو التزو  جا حتى كان بين ذكورهم واه
 .(٠)لد والتناسلاالتو 

، ولذلو قال (7)ذرأكم في األر  خلقكم وبثكم فيها بالتناسل وقال البيضاوي: 
الخلق، « الذرء»ومعنى ابن قيم الجوزية: إن  الذرأ يشمل خلق وتكثير، فيقول: 

 .(5)وهو هاهنا الخلق الكثير، فهو خلق وتكثير
ففطلق على اإلنماء ألن إنشاء شيء  ،أنشف شيئا وكثر، ذرأقال ابن عاشور:  

نماء والذرء بث الخلق وتكثير،، ففيه معنى ، وقال في موض  آخر: (9)تكثير واه
توالي الطبقات على مر الزمان إذ ال منفعة للناس من أزوات األنعام باعتبارها 

 .(7)أزواجا سو  ما يحصل من نسلها

                                 
 .5/38طية، المحرر الوجيز، ابن ع (1)
 .3/179ابن عطية، المحرر الوجيز،  (3)
 .37/583الرازي ،مفاتيا الغيب،  (4)

 .1/94البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التفويل،   (1)

، تفسرررير القررررآن الكرررريم التفسرررير القررريم  هرررر(، 751محمرررد برررن أبررري بكرررر ) ابرررن القررريم، (5)
، )المحقررق: مكتررب الدراسررات والبحرروث العربيررة 1اء: ، الطبعررة األولررى، عرردد األجررز  1/168

 1111بيرروت،  –واإلسالمية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضران(، الناشرر: دار ومكتبرة الهرالل 
 هر.
 .95أ/8ابن عاشور، التحرير والتنوير،  (6)
 .35/15ابن عاشور، التحرير والتنوير،  (7)
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في سياق اايات الكريمة  واستنبطه العلماء ،  وعليه فإن المراد بالذرأ كما جاء
 فإن المعنى هو

تكثير الخلق بالتناسل والتكاثر والتوالد ، خلقا بعد خلق وقرنا بعد قرن على مر 
 الزمان .

لفظة ذرأ وبقية األلفاظ واختصاص كل لفظ الفرق بين المطلب الثالث: 
 :بموضعه

ومعنرى ذرأ ، ظهرارصرل الرذرء اإلأن أهو الفرق بين الذرء والخلق قال العسكري: 
لظهررور،  ؛الررذرأال :أظهرررهم بااليجرراد بعررد العرردم، ومنرره قيررل للبيررا  :ا  الخلررق
 . (1)والذرو بال همزال التفرقة بين الشيئين ،وشهرته 

وذرأ ا  الخلررق أي نشرررهم فرري األر  بتناسررلهم ، لررذلو يقررال أنمررى ا  ذرأو ، 
 مم خم حم جم ٱُّٱلره تعرالى:وهو يشمل اإلنسان واألنعرام كمرا فري قو 

أي لتكثرررررررررروا  [،11الشرررررررررور : ]ٱَّىنمن خن حن جن يم  ىم
، ألن الذرأ بمعنى  (2)وتكثر األنعام بهذا التزاوت ، وبهذا التكاثر يحصل االنتشار

 التفريق والنشر في األر .
الذرء هو البسط والبرث بعرد اإليجراد؛ أي: مرتبرة مترفخرال عرن الخلرق والتكروين ، 

م بعررد، مقررام البرررء والتكرروين ، ثررم بعررد، مقررام التصرروير فررالخلق مقررام التقرردير ثرر
والتحويل ، ثم تفتي مرتبة الذرء وهي مرتبة البسط وحالرة البرث فري مقرام إدامرة 

 (٠)الوجود في البقاء والتكاثر .

                                 
 .1/148العسكري، الفروق اللغوية،  (1)
 . 3/718حمد حسن، المعجم اإلشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم،ل، مبج (3)
 .4/437انظر بتصرف: المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم،  (4)
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 المبحث الراب : داللة لفظة صن  والفرق بينها وبين مقارباتها من األلفاظ
 ة وداللتها:المطلب األول: المراد بلفظة صن  لغ

،  ما أحسرن ُصرْنَ  ا  عنرد، وصرنيعه، يقال : عمل الشيء صنعاو هصن      
بالتعهررد ي : صررنعه أهلرره نوفرررس صرر يررر ،يعة مررا اصررطنعته مررن خنالصررمنرره و 
األبنيرة واابرار واألشرياء مرن  ه العبرادوالمصران : مرا يصرنع ،عليه محسن القياو 
ماهر يعمل بيد، و وصان  من الصنا  والقصور والمدائن،  بئر وغيرها للسقيكال

 ،(1)، ومنه التصن  حسن السمت والرأي سر، يخرالف جهرر،في صناعته وصنعته
والصررن : إجررادال الفعررل،  ،صررنعته وخلقرره :أي؛  صررن  ا قررال السررمين الحلبرري: 

وال ، غيرر اادميرين  ىوال يجروز نسربته إلر ،فكل صن  فعل وليس كل فعل صنعا
 . (2)مرأالت صنا ت تتقن ما تعمله ضد الخرقاء، فاللمجيديقال: صن  إال للحاذق ا

وير  محمد حسن جبل بفن المعنى المحوري لها هو جم  أو تحصيل في       
 ُّٱهيفال جديدال بتدبير واحتيال، كما هو في صن  فرعون وسحرته كقولره تعرالى:

األعررررررررررررررراف: ]ٱَّمق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع

 طرررررررررررررره:]َّىتنت مت  زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱٱ[ ،147
حكررام كقولرره تعررالى:69  ،(٠)[ 11طرره: ]ٱَّيل ىل ُّٱ[ ،أو ترردبير واه

فالمصرردر )صررن ( بمعنررى اسررم المفعررول )مصررنو (، والصررن  يرردور فرري وعليرره 
 تحديد معنا، على اإلتقان واإلحكام.

                                 
؛ الزمخشرري ، أسراس 4/414مقراييس اللغرة ؛ ابن فارس، 1/411 ، العينالفراهيدي،  (1)

 .1/561البالغة، 
 .3/455ير أشرف األلفاظ ،السمين الحلبي، عمدال الحفاظ في تفس (3)
ل، محمررررد حسررررن، المعجررررم اإلشررررتقاقي المؤصررررل أللفرررراظ القرررررآن بررررجانظررررر بتصرررررف:  (4)

 . 4/1361الكريم،
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 المطلب الثاني: آراء المفسرين حول المراد بلفظة صن  في سياقها القرآني:

في موضعين مرن القررآن الكرريم ،  -عز وجل-جاءت لفظة )صن ( مسندال    
عرررن قدرتررره البررراهرال المتمثلرررة فررري خلرررق  -عرررز وجرررل-فررري معرررر  حرررديث ا  
 مه  جههن من خن حن جن مم خم حم ُّٱالسرررحاب، قرررال تعرررالى:

[، وفي حروار،  88النمل: ] َّهب مب هئ مئ هيمي خي حي جي ٰه
طرره: ]َّيل ىل ٱُّٱقررال تعررالى: -عليرره السررالم-مرر  سرريدنا موسررى 

11. ] 
ين في بيران المرراد بلفظرة )صرن ( فري سرياقاتها التري أما ما جاء عند المفسر   

وهو تركيب صورال م  العنصرر، وتسرتعمل   صن  جاءت فيها ، قال األصفهاني:
، يريررررد برررره اإلثابررررة  صررررن  ا يقررررول الزمخشررررري: : ،(1)فرررري إيجرررراد، األجسررررام

وجعررل هررذا الصررن  مررن جملررة األشررياء الترري أتقنهررا وأتررى بهررا علررى ، والمعاقبررة
يعنرى أن مقابلتره   صن  ا  ال:ِذي َأْتَقَن ُكل: َشرْيءي  واب، حيث قال: الحكمة والص

تقانرره لهررا،  الحسررنة بررالثواب والسرريئة بالعقرراب: مررن جملررة إحكامرره لألشررياء واه
جرائرره لهررا علررى قضررايا الحكمررة أنرره عررالم بمررا يفعررل العبرراد وبمررا يسررتوجبون  واه

 (2) عليه، فيكافئهم على حسب ذلو.
دم ذكر هذ، األمور التي ال يقدر عليها سوا، جعل قنى أنه لما لمعاو قال الرازي: 
، ب ااألشرياء التري أتقنهرا وأترى بهرا علرى الحكمرة والصرو  مرن جملرة هذا الصن 

ال اه و ، فيرره داللررة علررى أن القبررائا ليسررت مررن خلقرره  :قررال القاضرري عبررد الجبررار
تقران ال اإل والجرواب: أن ،   مران  منره اولكن اإلجم، وجب وصفها بفنها متقنة 

                                 
 .1/413األصفهاني، تفسير الراغب،  (1)

 .4/488الزمخشري ، الكشاف ،  (3)
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، ابرن عاشرور: المرراد (1)   وصرف األعررا  بهرانرركبرات فيمتميحصل ِإال فري ال
وأن الرنفخ فري الصرور وتسريير الجبرال ، قوله صن  ا  تهويل قدرال ا  تعرالى ب

الصررن  بمعنرى مطلررق الفعرل مررن غيرر التررزام مرا فرري وتفويرل مرن عجيرب قدرترره، 
تقان إجادال، والهدم ال يحتات إلى مادال صن  من معنى التركيب واإليجاد، فإن اإل 

 .(2)إتقان
إذن فمعنى صرن  ا  عرز وجرل هرو اإليجراد علرى وجره اإلتقران واإلحكرام ووفرق 

 حكمته وعلمه .
فظة صن  وبقية األلفاظ واختصاص كل لفظ الفرق بين لالمطلب الثالث: 

 :بموضعه
لرردقيق وبعررد سرررد أقرروال المفسرررين فرري المطلررب السررابق ، يمكننررا فهررم المعنررى ا

الصررن  ترتيررب العمررل الررذي اختصررت برره اللفظررة) صررن (، إذ يقررول العسرركري: 
حكامرره علررى مررا تقرردم علررم برره وبمررا يوصررل إلررى المررراد منرره، والصررن  أيضررا  ،واه

قررال الرررازي:  ،(٠)الجيررد؛ ، ولهررذا يقررال ثرروب صررني  واإلجررادال  مضررمن بررالجودال
 (7).كلفان  يقرب أن يكون اسما لمن يفتي بالفعل على سبيل التصال

 -عررز وجررل-فالصررن  عمررل علررى حذاقررة وعلررم ودقررة ، لررذا فررإن اصررطنا  ا  
نما الصن  ، ذلو إشارال   -عليه السالم-لسيدنا موسى  وعدم التعبير بالتربية واه

إلررى أن التربيررة مررن جانررب فرعررون إنمررا هرري جسررمانية ال روحانيررة ، فالتربيررة 
 (5)على عيني.وقوال منه  -عز وجل-الروحانية كانت بحول من ا  

                                 
 .31/571الرازي ، مفاتيا الغيب ،  (1)
 .31/17ابن عاشور ، التحرير والتنوير،  (3)
 .1/431العسكري ، الفروق اللغوية ،  (4)
 .1/137الرازي، مفاتيا الغيب، (1)
 .4/416انظر بتصرف: المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم،  (5)
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فررالخلق يكررون بإيجرراد الشرريء عررن علررم مسرربق وتقرردير ، بينمررا الصررن  يكررون 
 بإيجاد الشيء على كيفية متقنة دقيقة ومحكمة .

 المبحث الخامس: داللة لفظة نشف والفرق بينها وبين مقارباتها من األلفاظ
 المطلب األول: المراد بلفظة نشف لغة وداللتها:

نشف السحاب  و، ومنهوسم  ي في شيءايدل على ارتف )َنَشَف(أصل لفظ       
،  ونشف فالن في بني فالن،  الن:َشُف أحداث الناس، و ا  رفعه ف،وأنش، ارتف 

 شفَ وضعه وأبتدأ،، أن وأنشف فالن حديثا،  الشاب الذي نشف وارتف  وعال والناش 
 (1) اءها.نبدأ ب دارا

إحداث الشيء  هي ء والنشفالالن(إن  قال بعضهمقال السمين الحلبي:      
، (2)ومنه نشف السحاب، لحدوثه في السماء وتربيته شيًئا فشيًئا، وتربيته

فالمعنى المحوري للفظة هو حدوث الشيء من جنسه مبتدأ صغيرا آخذا في 
االستغالظ ، فالنشوء يشمل الوجود ومرحلة النمو إلى قرب تمام الُقَو  بدليل 

بفنه كبر وشب ، وعبر به عن بدء الشيء  تفسيرهم أنه نشف في بني فالن
، إذن فالنشوء والنشف هو البدء صغيرا أو  (٠)ألول أمر، من عدم كإنشاء الدار

 قليال ومن ثم التدرت والنمو والزيادال والكثرال شيئا فشيئا .

                                 
محمرد ؛ الفيروزآبرادي، 5/138 ،مقاييس اللغرة؛ ابن فارس، 6/386 ،العينالفراهيدي،  (1)

، 1طبعررة الثامنررة، عرردد األجررزاء: ، ال 1/15، القرراموس المحرريط،هررر(817بررن يعقرروب )ت: 
)تحقيررق: مكتررب تحقيررق التررراث فرري مؤسسررة الرسررالة، بإشررراف: محمررد نعرريم العرقُسوسرري(، 

 م. 3115 -هر  1136مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزي ، بيروت، 
 .1/176السمين الحلبي، عمدال الحفاظ في تفسير األلفاظ، (3)
لمعجررررم اإلشررررتقاقي المؤصررررل أللفرررراظ القرررررآن ل، محمررررد حسررررن، ابررررجانظررررر بتصرررررف:  (4)

 .1/3196الكريم،
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 المطلب الثاني : آراء المفسرين حول المراد بلفظة نشف في سياقها القرآني:
الكريم بلفظة )أنشف( في معر  استعراضره لمظراهر الخلرق  كثيرا ما عبر القرآن

 ري ٰى  ين ىنٱُّٱالعظرررررريم ، علررررررى سرررررربيل المثررررررال قولرررررره تعررررررالى:
 زئ رئ ُّٱ[ ، وقال تعالى:111األنعام: ] َّ ني مي زي

 زث ُّٱ[ ، وقررررال تعررررالى: 78المؤمنررررون: ] َّرب يئ ىئ نئ مئ
  رئ ُّٱ، وقرررررررال تعرررررررالى: [98األنعرررررررام: ] َّىف يث ىث نث مث

 حل ٱُّٱ، وقرررال تعرررالى: [144األنعرررام: ]ٱَّيئ ىئ نئ مئ زئ

 حت جت ُّٱ، وقرررال تعرررالى: [61هرررود: ]َّ حم جم  هل مل خل
 ُّٱ[ ، قرررال تعرررالى:11المؤمنرررون: ]ٱَّجح مج حج مث هتمت خت

 ني مي زي ري ٱُّٱ، وقررال تعررالى: [45الواقعررة: ] َّمي زي ري
 يف ىف يث ىث نث مث زث رث ُّٱ[ ، وقال تعالى:79يس: ]ٱَّجئيي ىي
 مب خب حب جب ُّ، وقرررررررررررررررررال تعرررررررررررررررررالى: [61الواقعرررررررررررررررررة: ]َّىق
الرعرررد: ]ٱَّحف جف مغ ٱُّٱوقرررال تعرررالى: [ ،31العنكبررروت: ]َّهب
الواقعرررة: ]َّمل يك ىك مك لك  اك ٱُّٱ[ ، وقرررال تعرررالى: 13
 [. 73الواقعة: ]َّمغ جغ  مع جع مظ حط ُّٱقال تعالى: [،63

وقررد فسررر العلمرراء هررذ، اللفظررة فرري سررياقها القرآنرري الررذي جرراءت فيرره، ومررنهم 
 أنشرفكم مرن نفرس واحردالويقرول:  ،(1)اإلحرداث ءاإلنشرا أصرلالطبرري إذ يقرول : 

ويقرول:  ،(2) ابتدأ خلقكم من غير شيء، ففوجردكم بعرد أن لرم تكونروا شريًئا يعني

                                 
 .13/138الطبري، جام  البيان ،  (1)
 11/563الطبري، جام  البيان،  (3)
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أحدثكم وابتدعكم من بعرد خلرق آخررين كرانوا ؛ أي: أنشفكم من ذري:ة قوم آخرين
نشرراؤهم منهررا خلررق آدم مررن الترررابقررال الزمخشررري: : ،(1)قرربلكم ، قررال ابررن (2)واه

اخترررعكم  :أي ؛مررن األر  موأنشررفكويقررول :  ،(٠)اإلنشرراء فعررل الشرريءعطيررة : 
 .(7)فكفن إنشاء آدم إنشاء لبنيه ،-عليه السالم-وأوجدكم، وذلو باخترا  آدم 

 (أنشرفكمتعرالى ) فرق بين قولرهالباقالني قوله بال القاضيونقل الرازي عن      
 النمرروولكررن علررى وجرره  ، ابتررداء ال خلقكررميفيررد أنرره أنشررفكم ( ؛ خلقكررم)وبررين 

النبررات إنرره تعررالى أنشررف،  يوين، كمررا يقررال: فرربررمررن األوالنشرروء ال مررن مظهررر 
 أنشرفكم مرن األر ، وقال القرطبري:  (5)وقت االنتهاء ىادال إللزيبمعنى النمو وا

فكران اإلنشراء واقعرا علينرا  يعني أباكم آدم من الطرين وخررت اللفرظ علرى الجمر 
 (9)وعليه

أصررلهم، فكرران أنشررفكم: اخترررعكم وأوجرردكم، وذلررو برراخترا  آدم قررال أبررو حيرران: 
وقيررل: مررن األر  باعتبررار األصررل المتولررد منرره  ، إنشرراء األصررل إنشرراء للفررر 

النبررات، المتولررد منرره الغررذاء، المتولررد منرره المنرري ودم الطمررث، المتولررد منهمررا 
وفسررر ابررن عاشررور فرري أكثررر مررن موضرر  وردت فيرره لفظررة أنشررف ،  ،(7)اإلنسرران

اإلنشرراء اإليجرراد ويقررول:  ،(8)جرراداإلنشرراء اإلحررداث واإليفيقررول فرري المررراد بهررا :
نشرراء ا  تعررالىالمبتكررر  المررراد برره ، قرنررا آخرررين القرروم المهلكررين مررن بعررد ، واه

                                 
 .13/136الطبري، جام  البيان،   (1)
 .3/117الزمخشري،  الكشاف،   (3)
 .3/436ابن عطية، المحرر الوجيز،  (4)
 .4/184ابن عطية، المحرر الوجيز،   (1)
 14/81الرازي ، مفاتيا الغيب،   (5)
 .17/119القرطبي، الجام  ألحكام القرآن،  (6)
 .6/175أبو حيان، البحر المحيط،  (7)
 .7/495ابن عاشور، التحرير والتنوير،  (8)
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إنشاؤهم بتلو الصفات التي كان القرن الذين من قبلهم من التمكين في األر  
ولريس المرراد باإلنشراء الروالدال  ،واإلسعاف بالخصب، فخلفوا القرن المنقرضرين 

 .(1)ذلو أمر مستمر في البشر ال ينتهيوالخلق، ألن 
وبعد اسرتعرا  أقروال المفسررين يمكننرا الخرروت بخالصرتها ، وهرو أن اإلنشراء 
هو اإليجاد من بعد خلق آخرر علرى سربيل االسرتمرار واالمترداد والتجردد، ولريس 

 إيجاد على سبيل االبتداء . 
كل لفظ لفظة نشف وبقية األلفاظ واختصاص الفرق بين المطلب الثالث: 

 :بموضعه
بعد دراسة أقوال المفسرين في المطلب السابق والوقوف على المراد بلفظة نشرف 
يمكننررا تمييررز المعنررى الرردقيق الررذي اختصررت برره ، وهررو مررا تلخررص فرري قررول 

 حداث حاال بعد حال من غير احتذاء على مثرالاإل بمعنىنشاء اإل العسكري بفن 
المنشرر  وقررال الرررازي:  ، (2) ئا فشرريئاومنرره يقررال نشررف الغررالم إذا نمررا وزاد شرري ،
 (٠)ي  .شتقاقه من النشوء والنماء، وهو الذي يكون قليال قليال على التدر اف

فاإلنشرراء إنمررا هررو إحررداث أمررر مسررتمر، أو حدوثرره فرري اسررتمرار، وتجرردد، ومرر  
البقراء ، أي يكررون النظرر إلررى جهررة حردوث وامتررداد ال إلررى جهرة التكرروين وبرردء 

 (7)الخلق واإليجاد.
 
 
 

                                 
 .7/111انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير،  (1)
 .  141/ 1العسكري ، الفروق اللغوية،  (3)
 .1/137الغيب، الرازي، مفاتيا (4)
 . 13/141:139انظر بتصرف: المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم،  (1)
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 المبحث السادس: داللة لفظة بد  والفرق بينها وبين مقارباتها من األلفاظ
 المطلب األول: المراد بلفظة بد  لغة وداللتها:

 ويراد به أحد معنيين: )بد (يطلق لفظ 
حداث شيء، و ابتداء الشيء وصنعه ال عن مثال :أحدهما     لم يكرن لره مرن  اه

إذا  ؛ولهم: أبرردعت الشرريء قرروال أو فعررالقررومنرره قبررل خلررق وال ذكررر وال معرفررة، 
 واخترعتره وجئرت برفمر مختلرف لرم يعررف قبرل ذلرو ، ابتدأته ال عن سابق مثال

مررن  مررا اسررتحدثت بعررد رسررول ا  ، وهرري  ومررن بعرر  ذلررو اشررتقت البدعررة
 نث مث ُّٱقال تعالى:، والبد  الشيء الذي يكون أوال في كل أمر ، أهواء وأعمال

المعنرررى و مرسرررل،  [ ، أي: مرررا كنررت أول9]األحقرراف: ٱَّ  يف ىف يث ىث
إذا كلررت وعطبررت، ؛ قررولهم: أبرردعت الراحلررة ، ومنرره االنقطررا  والكررالل :ااخررر

 (1)وأبد  بالرجل: إذا كلت ركابه أو عطبت وبقي منقطعا به.
أما فيما يتعلق بالمعنى المحوري للفظة هو إنشاء الشريء جديردا علرى غيرر    

بمعنرى مبرد  األشرياء  -عرز وجرل -ا   أصل سبق ، فالبدي  إسرم مرن أسرماء
 (2)ومحدثها ال عن مثال سابق.

                                 
 .1/319؛ ابن فارس، مقاييس اللغة، 3/18الفراهيدي، العين ، (1)
ل، محمررررد حسررررن، المعجررررم اإلشررررتقاقي المؤصررررل أللفرررراظ القرررررآن بررررجانظررررر بتصرررررف:  (3)

 .1/89الكريم،
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 المطلب الثاني: آراء المفسرين حول المراد بلفظة بد  في سياقها القرآني:
وردت أصل لفظة )بد ( في مواض  قليلرة مرن القررآن الكرريم ، وجراءت مسرندال 

 مث هت ُّٱبإسررمه البرردي  فرري موضررعين، قررال تعررالى: -عررز وجررل-  

[ ، 117البقرررررررال: ] َّمس خس حس جس مخ جخ مح جح  مجحج

 حنجن مم خم حم  جم هل مل خل حلجل مك لك ٱُّٱقررال تعررالى:
 . [111األنعام: ] َّحي جي ٰه مه جههن من خن

أما ما يتعلق بتفسير العلماء للمواض  التي جاءت فيها أصل لفظرة برد  ، قرال 
حداثره أحردالطبري:   (1)المبد  المنش  والمحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثلره واه
واإلبرردا  إيجراد فعررل ابترداء ال احتررذاء، وا  مبرد  األشررياء ألصرفهاني: ، وقرال ا

 ،(٠)االختررا  علرى مثرال اإلبردا  اإلنشراء ونقري  اإلبردا قال الررازي: : ،(2) كلها
المبررد  المختررر  المنشررىء، والبرردي : الشرريء الغريررب وقررال السررمين الحلبرري: 

 (7)الفائق غير، حسنا.
  هررو اإليجرراد واإلخترررا  للشرريء الغريررب الررذي لررم إذن فالبررد  واإلبرردا  واإلبترردا

 يسبق إليه أحد .

                                 
 .3/511الطبري، جام  البيان ،  (1)
 .1/413األصفهاني، تفسير الراغب ،  (3)
 .1/31الرازي، مفاتيا الغيب،  (4)
 .3/86السمين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، (1)
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لفظة بد  وبقية األلفاظ واختصاص كل لفظ الفرق بين المطلب الثالث: 
 :بموضعه

االبتردا  إيجراد مرا لرم وفيما جاء في المعنى الردقيق للفظرة برد  قرال العسركري: 
،  (2) فعررًة واحرردالً المبررد  فهررو الررذي يكررون دقررال الرررازي: : ،(1)لررى مثلررهإيسرربق 

نشاؤ، على خصوصية لم يسبقه فيها غير،، والفررق  اإلبدا  هو إيجاد الشيء واه
بين الخلق واإلبدا  أن الخلق هرو إيجراد شريء بالكيفيرة المخصوصرة مرن دون 
توجه إلى خصوصية أخر  ، واإلبدا  هو االيجاد بكيفية مخصوصة لم يسربقها 

 (٠)شيء آخر.

                                 
 .1/144العسكري، الفروق اللغوية، (1)
 .1/137الرازي، مفاتيا الغيب،  (3)
 . 1/319انظر: المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم،  (4)
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 ظة فطر والفرق بينها وبين مقارباتها من األلفاظالمبحث الساب : داللة لف
 المطلب األول: المراد بلفظة فطر لغة وداللتها:

بررراز،أصررل لفظررة   بمعنررى ترررومررن ذلررو الفطررر ، و )فطررر( يرردل علررى فررتا شرريء واه
، الُفطُر: ضرب من الكمفالو  ،(1)فطرت الشاال فطرا إذا حلبتها طرومنه الفَ  ،الصوم
السرررماوات  روابتررردأ صرررنعة األشرررياء، وهرررو فررراط خلقهرررم: أي؛ ا  الخلرررق روفطررر

فطررررهم ا  علرررى ، ينلررردوالفطررررال: التررري طبعرررت عليهرررا الخليقرررة مرررن ا، واألر 
 ،وتفطرررت الجبررال واألر  انصرردعت ، وانفطررر الثرروب انشررق، بيتررهو معرفترره برب

 (2).وتفطرت يد، تشققت
لشريء أو والرابط بين هذ، التعريفات اللغوية والمعنى المحوري لهرا هرو خرروت ا

نفرراذ، أول أمررر، شرراقا مافوقرره بضررغط أو بمررا لرره معنررا، ، كطلررو  الكمررفال، وحفررر 
 البئر، وصورال الحلب تعطي الشق والضغط ، وفطرر الثروب أو القردم أي شرقهما

 .فيه فلق وشق وفتا للشيء ليبرز ما فيهاللفظ ف، (٠)
 رآني:المطلب الثاني: آراء المفسرين حول المراد بلفظة فطر في سياقها الق

جاء أصل لفظة )فطر( بصيغة اسم الفاعرل فري القررآن الكرريم مسرندال   تعرالى 
 ري ٰى ين ىن ٱُّٱبمواض  معدودال مقترنة بالسموات واألر  ، قال تعرالى:

  حط ُّٱ[ ، قررررررال تعررررررالى:11األنعررررررام: ] َّ ىي ني مي زي
[ ، قرررررال  111يوسرررررف: ]ٱَّحف جف مغ جغ مع جع مظ
، قررررررررال  [11إبررررررررراهيم: ] َّحج مث هت مت خت حت ُّٱتعررررررررالى:

                                 
 .1/511ابن فارس، مقاييس اللغة،  (1)
 .7/114الفراهيدي، العين،  (3)
ل، محمررررد حسررررن، المعجررررم اإلشررررتقاقي المؤصررررل أللفرررراظ القرررررآن بررررجانظررررر بتصرررررف:  (4)

 .4/1689الكريم،
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 حج مث ُّٱ[، قال تعالى:1فاطر: ]ٱَّ مي زي ري ٰى ين ُّٱالى:تع
 ُّٱ، قرال تعرالى: [16الزمر: ]َّجس مخ جخ مح  جح مج

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يلىل مل خل

 [.11الشور : ]َّمن خن
فراطر السرماوات وحول المراد بلفظ )فراطر( عنرد المفسررين ، قرال الطبرري:      

برن عبراس عن مجاهرد قرال: سرمعت ا، واألر ، مبتدعهما ومبتدئهما وخالقهما
فراطر السرماوات واألر ، حترى أتراني  يقول: كنرت ال أدري مرارضي ا  عنهما 

َفَطرتهررا ، يقررول: أنررا  أعرابي رران يختصررمان فرري بئررر، فقررال أحرردهما لصرراحبه: أنا
 .(2) فاطر السماوات مبتدئها ومبتدعها، وقال الزمخشري:  (1)  ابتدأتها
: أصرل الفطرر شرق راد فطرر وفراطرفي م بن األنباريونسب الرازي قوال ال       

الشريء عنررد ابتدائرره، فقولرره فراطر السررماوات واألر  يريررد خالقهمررا ومنشررئهما 
والترفليف عنرد ضرم األشرياء إلرى ،  بالتركيب الرذي سربيله أن يحصرل فيره الشرق

وفري حرال ، بع ، فلما كان األصل الشق جاز أن يكون في حال شرق إصرالن 
 رب يئ ىئ ُّٱ :وقوله ،ن اإلصالن ال غيرم ففاطر السموات ،أخر  شق إفساد

مررررن اإلفسرررراد [ 1االنفطررررار: ] َّ ىل مل خل ٱُّٱ، [4الملررررو: ] َّ زب
 (٠)وأصلهما واحد.

: أصل الفطر في اللغة الشق ، ثم صار عبارال عرن اإليجراد، ألن قال الرازي     
فلمرا دخرل فري الوجرود صرار ، كفنه في ظلمرة وخفراء ، ذلو الشيء حال عدمه 

                                 
 .11/384الطبري، جام  البيان ،   (1)
 .4/595الزمخشري، الكشاف،   (3)
 .13/193الرازي، مفاتيا الغيب،  (4)
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، فحاصررل قررول كررل مررن ابررن  (1)عرردم وخرررت ذلررو الشرريء منررهكفنرره انشررق عررن ال
األنباري والرازي هو أن أصل الفطرر ومرراد، فيره زيرادال قيرد علرى ابترداء الشريء 
نشرررائه، وهرررذا القيرررد متعلرررق بكيفيرررة ابتدائررره وهرررو الشرررق، أي أن فيررره معنرررى  واه

 اإلنشاء ومعنى زائد وهو الشق المتعلق بكيفية اإلنشاء .
لفظة فطر وبقية األلفاظ واختصاص كل لفظ رق بين الفالمطلب الثالث: 

 :بموضعه
الفطررر إظهررار الحررادث بإخراجرره مررن العرردم إلررى الوجررود كفنرره قررال العسرركري:     

وفطررر ا  الخلررق ، شررق عنرره فظهررر وأصررل البرراب الشررق ومرر  الشررق الظهررور
ففري الفطرر ، كما يظهر الورق إذا تفطر عنه الشجر ، إياهم  أظهرهم بايجادهم

ى وهررو اإلظهررار برراإلخرات إلررى الوجررود قبررل مررا ال يسررتعمل فيرره الظهررور وال معنرر
شررتقاقه مررن الفطررر وهررو الشررق، االفرراطر قررال الرررازي: ، :(2)يسررتعمل فيرره الوجررود

 .(٠) ويشبه أن يكون معنا، هو اإلحداث دفعة
ولكررن نجررد أن المصررطفوي قررد أضرراف معنررى دقيقررا يفسررر ربررط الفرراطر بخلررق    

ذ هما خلق جديد من خلق سابق فيقرول: الفطرر هرو إحرداث السموات واألر  إ
ويردل  -عرز وجرل-تحول يوجب نق  الحالة األولية ، والفاطر من أسرماء ا  
 . (7)على من أوجد أحواال وأبد  كيفيات حادثة بعد الخلق األول

                                 
 .18/515لرازي، مفاتيا الغيب، ا (1)
 .1/144العسكري، الفروق اللغوية،  (3)
 .1/137الرازي، مفاتيا الغيب،  (4)
 . 9/133انظر: المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم،  (1)
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 الخاتمة وأهم النتائ :
ى الخلق، يمكنني بعد هذا التطواف في الكتب والمراج  لدراسة األلفاظ الدالة عل

 الخروت بفهم النتائ  التي توصلت إليها فيما تضمنه البحث، وهي كالتالي:
دلت الدراسة على ارتباط األلفاظ التي كانت محل البحث في العموم، إذ إن  -1

الرابط فيما بينها هو التكوين واإليجاد ، ولكنها اختلفت فيما بينها في 
كل لفظة منها اختصت بمعنى دقيق كيفية هذا التكوين واإليجاد، بحيث إن 

 ، ال يمكن لغيرها من األلفاظ أن تؤدي هذا المعنى.
عبر القرآن الكريم بلفظ خلق وأصلها إيجاد األشياء على كيفية مخصوصة  -3

رادته المطلقة.  معينة وفق علم ا  تعالى المسبق واه
ال التعبير بلفظ برأ يفيد إيجاد األجساد من العدم بفشكال وهيئات متميز  -4

يدا  األروان فيها.  ومصورال، مبرأال سليمة من كل عيب، واه
التعبير بلفظ ذرأ يفيد نشر المخلوقات في األر  وتكثيرهم بالتناسل لدوام  -1

 الوجود واستمرار البقاء بالتكاثر.
جادال الخلق وفق نظام دقيق وبفعلى  -5 التعبير بلفظ صن  يفيد إحكام واه

 درجات اإلتقان.
نما االستمرار التعبير بلفظ نشف يفيد ا -6 إليجاد ولكن ليس على االبتداء، واه

والتجدد واالمتداد، أي على وجه النمو الذي يكون شيئا فشيئا على 
 التدري .

التعبير بلفظ بد  وأبد  يفيد إيجاد الشيء الجديد ابتداء على غير أصل  -7
 سبق.

التعبير بلفظ فطر وفاطر إنما يفيد إيجاد أحوال وكيفيات حادثة بعد الخلق  -8
 األول.
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ينضم البحث محل الدراسة إلى ما سبقه من أبحاث ودراسات أسهمت في  -9
نفي الترادف في القرآن الكريم، فال وجود أللفاظ مترادفة فيه، إنما هي 
ألفاظ متقاربة ، واختصت كل منها بموضعها الذي جاءت فيه بحيث ال 

 تؤدي أي لفظة أخر  المعنى الدقيق الذي تؤديه هذ، اللفظة .
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 ئمة المصادر والمراج قا
 القرآن الكريم.

هر(، تفسير الراغرب األصرفهاني، 513األصفهاني، الحسين بن محمد )ت:  -1
، )تحقيق ودراسة: محمرد عبرد العزيرز 5الطبعة األولى،      عدد األجزاء: 

 م.1999 -هر  1131جامعة طنطا،  -بسيوني(، كلية ااداب 
اللغررة، الطبعررة األولررى،  هررر(، جمهرررال431األزدي، محمررد بررن الحسررن )ت:  -3

، )تحقيرررق: رمرررزي منيرررر بعلبكررري(، دار العلرررم للماليرررين، 4عررردد األجرررزاء: 
 م.1987بيروت، 

هر(، أنوار التنزيرل وأسررار التفويرل، 685البيضاوي، عبد ا  بن عمر )ت:  -4
الطبعة األولى، )تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي(، دار إحياء الترراث 

 .هر1118العربي، بيروت، 
جبرل ، محمرد حسررن ، المعجرم اإلشرتقاقي المؤصررل أللفراظ القررآن الكررريم ،  -1

 م.3111، مكتبة ااداب ، القاهرال ، 1الطبعة األولى، عدد األجزاء:
هرر(، البحرر المحريط فري التفسرير، 715أبو حيان، محمرد برن يوسرف )ت:  -5

 هر. 1131)تحقيق: صدقي محمد جميل(، دار الفكر، بيروت، 
هر(، مفاتيا الغيب، الطبعة الثالثرة، عردد  616عمر )ت: الرازي، محمد بن  -6

 هر. 1131، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 43األجزاء: 
هررر(، أسرراس البالغررة، الطبعررة 548الزمخشررري، محمررود بررن عمرررو )ت:  -7

، )تحقيق: محمد باسل عيرون السرود(، دار الكترب 3األولى، عدد األجزاء: 
 .م1998 -هر1119العلمية، بيروت، 

هرررر(، الكشررراف عرررن حقرررائق 548الزمخشرررري، محمرررود برررن عمررررو، )ت:  -8
، دار الكترراب العربرري، 1غرروام  التنزيررل، الطبعررة الثالثررة، عرردد األجررزاء: 

 هر. 1117بيروت، 
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هر(، الردر المصرون فري علروم 756السمين الحلبي، أحمد بن يوسف )ت:  -9
دار  ، )تحقيررق: أحمررد محمررد الخررراط(،11الكترراب المكنررون، عرردد األجررزاء: 

 القلم، دمشق.
هررر(، عمرردال الحفرراظ فرري  756السررمين الحلبرري، أحمررد بررن يوسررف )ت:  -11

، )تحقيرق: محمرد 1تفسرير أشررف األلفراظ، الطبعرة األولرى، عردد األجرزاء: 
 م.1996 -هر  1117باسل عيون السود( دار الكتب العلمية،     

 هر(، جام  البيان في تفويل القررآن،411الطبري، محمد بن جرير )ت:  -11
، )تحقيق: أحمد محمرد شراكر(، مؤسسرة 31الطبعة األولى، عدد األجزاء: 

 م.3111 -هر  1131الرسالة، 
هرررر(، التحريرررر 1494ابرررن عاشرررور، محمرررد الطررراهر برررن محمرررد )ت:  -13

 هر. 1981، الدار التونسية للنشر، تونس، 41والتنوير، عدد األجزاء: 
روق اللغوية هرر( ، الف495 العسكري، الحسن بن عبد ا  بن سهل)ت: -14

دار العلررم والثقافررة  ، )تحقيررق: محمررد إبررراهيم سررليم (، 1، عرردد األجررزاء: 
 مصر. –للنشر والتوزي ، القاهرال 

هررررر( ، الوجررررو، 495 العسررركري، الحسرررن بررررن عبرررد ا  برررن سررررهل)ت: -11
، ) تحقيررق: محمررد عثمرران(، 1الطبعررة األولررى، عرردد األجررزاء:  والنظررائر،

 م . 3117 -هر  1138 -رال القاه -مكتبة الثقافة الدينية 
هررر(، المحرررر الرروجيز فرري 513ابررن عطيررة، عبررد الحررق بررن غالررب )ت:  -15

تفسير الكتاب العزيرز، الطبعرة األولرى، )تحقيرق: عبرد السرالم عبرد الشرافي 
 هر. 1133محمد(، دار الكتب العلمية، بيروت، 

المقصد األسنى في شرن  هر(،515الغزالي، محمد بن محمد )المتوفى:  -16
، ) تحقيرق:  1سماء ا  الحسنى ، الطبعة األولرى، عردد األجرزاء: معاني أ

 1117قبررص ،  –الناشرر: الجفران والجرابي  بسام عبد الوهاب الجابي (،
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 م.1987 -هرر 
هررر( معجررم مقرراييس 495ابرن فررارس، أحمررد بررن فررارس بررن زكريررا، )ت:  -17

، ، دار الفكرر6اللغة، )تحقيق: عبد السالم محمرد هرارون(، عردد األجرزاء: 
 م.1979 -هر 1499

، 8هررر(، العررين، عرردد األجررزاء: 171الفراهيرردي، الخليررل بررن أحمررد )ت:  -18
 )تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي(، دار ومكتبة الهالل.

هرررر(، القررراموس المحررريط، 817الفيروزآبررراد ، محمرررد برررن يعقررروب )ت:  -19
ي ، )تحقيرررق: مكترررب تحقيرررق الترررراث فررر1الطبعرررة الثامنرررة، عررردد األجرررزاء: 

مؤسسررة الرسررالة، بإشررراف: محمررد نعرريم العرقُسوسرري(، مؤسسررة الرسررالة 
 م. 3115 -هر  1136للطباعة والنشر والتوزي ، بيروت، 

هر( الجام  ألحكام القرآن، الطبعة 671القرطبي، محمد بن أحمد، )ت:  -31
برراهيم أطفري((، دار الكترب المصررية،  الثانية، )تحقيق: أحمرد البردونري واه

 م.1961 -ر ه1481القاهرال، 
هرر(،  1195القونروي ،عصرام الردين إسرماعيل برن محمرد الحنفري )ت:  -31

، دار 31حاشرريتا القونرروي وابررن التمجيررد علررى البيضرراوي،  عرردد األجررزاء: 
 م.3111-ه1133بيروت، الطبعة: األولى،  -الكتب العلمية

هر(، تفسير القرآن الكريم، الطبعرة  751محمد بن أبي بكر ) ابن القيم، -33
، )المحقرررق: مكترررب الدراسرررات والبحررروث العربيرررة 1عررردد األجرررزاء: األولررى، 

 –دار ومكتبة الهالل  واإلسالمية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان(، الناشر:
 هر. 1111بيروت، 

المصرررطفوي، حسرررن، موسررروعة التحقيرررق فررري كلمرررات القررررآن الكرررريم،  -34
، الناشرررر مركرررز نشرررر آثرررار العالمرررة 11الطبعرررة األولرررى، عررردد األجرررزاء: 

 هرر.1494مصطفوي، طهران ال
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