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    مقدمة 
 لطائف   العقولَ  وَخَصمت ِحَكمه، بدائع   األلبابَ  َحجَّت الذي هلل احلمد            

 أدلَّته، ألسن   العامليَ  أمساع يف وَهتفتْ  ص ْنعه، عجائب   امللحدين عذرَ  وقطعت  ح ججه
 .هو إل إله لَ  أنه شاهدة  
 الذي املفتاح فأعطاه ، املخلوقات سائر على وميزه تعاىل هللا كرمه اإلنسان إن       

 يف ما كل لإلنسان سخر الذي ابهلل اإلميان ساحة  به ويدخل امللكوت أبوب به حيفت
 موضوع وجعله العقل هبذا اإلنسان على تعاىل هللا أمنت ولذلك ، واألرض السموات
 َدةَ َواأْلَْفئِ  َواأْلَْبصارَ  السَّْمعَ  َلك م   َوَجَعلَ  أَْنَشَأك مْ  الَِّذي ه وَ  ق لْ  ﴿  تعاىل فقال ،. املسئولية

 السَّْمعَ  ِإنَّ  ِعْلم   ِبهِ  َلكَ  لَْيسَ  َما تَ ْقف   َول ﴿ وقال[   23امللك  ﴾ َتْشك ر ونَ  َما َقِليالا 
 تعاىل هللا جعل ولذلك[  36: اإلسراء ﴾َمْسئ ول َعْنه   َكانَ  أ ولَِئكَ  ك ل   َواْلف َؤادَ  َواْلَبَصرَ 
 العقل ألن ،  للعاقل إل توجهي ل الشرعي فاخلطاب ، له وسببا التكليف مناط العقل
 .  المتثال إىل اإلرادة تتوجه وبه ، واإلدراك الفهم أداة

 ظهور بعد وخاصة وحديثا قدميا العلماء من كثري املوضوع هذا يف ألف وقد        
 على أقف  ومل ،املعلومات تقصي يف ودقيقة وسريعة سهلة وسيلة كان حيث احلاسوب

 .  األلفاظ ترادف  حيث أو ، واإلثبات النفي  بي العقل عن حتدث حبث
 املرتادف للفظ وقصاصات مقتطفات هو إمنا أيديكم بي الذي املقل جهد أما         

 .   واإلثبات النفي بي للعقل النماذج بعض ،وذكرت العقل وأمنوذج الكرمي القرآن يف
 ومناقشتها وأقواهلم  العلم أهل أراء وتتبعت ، القرآن يف العقل أمساء وتقصيت           

 .سبيال لذلك استطعت ما ،
 م   ن يتك   ون منهم   ا وك   ل  وفص   لي  ومتهي   د مقدم   ة م   ن البح   ث ه   ذا رتب   ت وق   د       
 .  وفهارسه  ، خامتة مث ، مباحث
 ، وحدوده البحث  ومنهج ، اختياره وسبب  املوضوع أمهية فيها املقدمة هي وهذه       

 . التايل والنح على وهي  البحث خطة مث
  املرتادف يف:    متهيد   
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 والصطالح  اللغة يف الرتادف معىن:   أول  
 .الرتادف يف العلماء أراء:  اثنيا

 الكرمي القرآن يف وردت اليت ومفرداته العقل معىن:  األول الفصل
 والصطالح اللغة يف العقل معىن:   األول املبحث
 الكرمي القرآن يف العقل مبعىن وردت اليت املفردات:   الثاين املبحث
 .ومكانته العقل أمساء بي اخلالف وجه:  الثالث املبحث
  الكرمي القرآن يف للعقل والنفي اإلثبات  سياق:   الثاين الفصل

  الكرمي القرآن يف للعقل اإلثبات لسياق أمنوذج:  األول املبحث 
 لكرميا القرآن يف للعقل النفي  لسياق أمنوذج:  الثاين املبحث
 .املرتادفة األلفاظ يف اإلعجاز:  الثالث املبحث

 .فهرسه و ،  ومصادره ،  البحث خامتة  مث
 جينبين وأن السديد، والعمل الصواب للقول يوف قين أن وجل   عز   هللا وأسأل هذا     
 إنه الدرجات يف والرفعة اجلزيل واألجر الصاحلة الني ة يرزقين وأن والعمل، القول يف الزلل
 .جميب مسيع
  : األدابء أحد وقال

 وعال فيه عيب ل من فجل            اخللال فسد عيبا جتد وإن  
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 متهيد
 الرتادف معىن

  والصطالح اللغة يف  املرتادف:   أول
 شيء   َخْلف   شيء   تتابع وإذا ردفه، فهو شيئاا  تَِبعَ  ما: الر ِْدف  :   اللغة يف الرتادف       

اد ف فهو  (1.)الر داَف : واجلمع   ،الرت 
 يف الحتاد والثاين الصدق، يف الحتاد أحدمها معنيي على يطلق: الرتادف  وقيل     

  (2).بينهما يفرق مل الثاين إىل نظر ومن بينهما، فرق األول إىل نظر ومن املفهوم،
 (3).َواِحد ْعِتَبارابِ  َواِحد َشْيء على الدَّالَّة املفردة اأْلَْلَفاظ توايل:  هو وقيل      

  : الصطالح  يف الرتادف
 وحق والبشر كاإلنسان الذات، يف الحتاد ل املفهوم، يف الحتاد:  هو قيل       

      (4). هذا اآلخر حمل منهما كل حلول صحة املرتادفي
 ابعتبار واحد مسمى على الدالة املفردة األلفاظ هي املرتادفة األلفاظ:  وقيل       

 دل إذا اللفظتي عن واحد ابعتبار وبقولنا واحلد الرسم عن املفردة بقولنا واحرتزان احدو 
 (5).واملهند كالصارم صفتي ابعتبار واحد شئ على
 الرتادف يف العلماء أراء:  اثنيا

 .له م نكر للرتادف م ثبت فريقي ِإىَل  الرتادف جتاه العلَماء انقسم َوقد      
  .احلق وهو العربية، اللغة يف الرتادف إثبات إىل اجلمهور ذهب       
 :   يلي ملا وذلك

 .حمال وقوعه فرض على يرتتب ل أنه:  أول        

                                 
 ( . ف د ر) أمحد بن للخليل العي - 1
 ( . 56)  للجرجاين التعريفات - 2
 (.65) والرسوم احلدود يف العلوم مقاليد ومعجم(   1/238)  للسبكي املنهاج شرح اإلهباج  - 3

 

 (.1/253) للرازي احملصول - 5
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 أللفاظ والتتبع الستقراء بعد فإنه جوازه؛ دليل ووقوعه اللغة، يف واقع أنه:  اثنيا        
 حبسب أو"  والبشر ساناإلن: " مثل اللغة جبسب إما: فيها الرتادف وجود ثبت اللغة

 العرف حبسب أو العلماء، من اجلمهور رأي على"  والواجب الفرض: " مثل الشرع
 ". ابلفارسية وخداي هللا،: " مثل خمتلفتي لغتي حبسب أو".  والسبع األسد: " مثل
 يكون أو واحد له املوضوع معناه يكون الذي اللفظ هو عندهم األمر وخالصة    

 الرتادف يف التسمية وجه هو و كذلك ألفاظ أو له موضوع آخر ظلف املعىن لذلك
  (1.)املشرتك ضد واملرتادف

  ذلك يف وعلتهم اللغة يف الرتادف وقوع امتناع إىل البعض فذهب: له املنكرين وأما    
 مسمى غري مبسمى اسم كل واختصاص املسميات تعدد األمساء تعدد عند األصل أن

 .اآلخر
  : منها أبوجه ذلك على واستدلوا  

 وهو األول عرفه ما يعرف الثاين اللفظ ألن املعرف؛ تعريف لزم وقع لو أنه:   أول     
   .فيه فائدة ل إذ حمال؛

 ؛( العالمات تعدد امتناع لزم صح لو املعرف تعريف يف فائدة ل: )قوهلم أبن وجياب 
 (2).هبما املعرفة حيصل املعىن على عالمة املرتادفي كال ألن

 ابللفظ حلصوهلا اللفظي أحد فائدة تعطيل املسمى احتاد من يلزم أنه/   اثنيا      
 .اآلخر

 األمساء، بتعدد املتعدد املسمى إىل ابلنسبة اندر فهو املسمى ابحتاد قيل لو أنه/  اثلثا
 مقصود حتصيل إىل أقرب أنه على تدل املتعددة املسميات إبزاء األمساء استعمال وغلبة

 .وضعهم من الوضع لأه
  (1).األصل خالف الغالب خالف على هو فيما املتعددة األلفاظ استعمال:   رابعا    

                                 
 (.3/147)لعلماءا دستور - 1
 (.1/170) اهلمام لبن والتحبري التقرير  -- 2
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 .الرتادف يف  فَاِئَدة َل   إذا 
 :  يلي مبا عنه أ ِجيب      
 َعطاء بن َواصل َعن نقل َحّتَّ  اْلَغَرض، ِإىَل  موصلة طرق َتْكِثري توسعه فَاِئَدة/   أ      

 حّت فيه، راء ل الذي ابملرتادف ابإلتيان جيتنبها َكانَ  أَنه - الرَّاء ألثغ وََكانَ  - املعتزيل
 (2) .معناه هذا ما أو جوادك، عن قناتك ألق: فقال فرسك، عن رحمك ارم: قل: له قيل

 :يلي مبا ذكروه عما وجياب     
 واحد يضع أن عقال ميتنع ل فإنه العقلي، اجلواز إنكار إىل سبيل ل أنه/  أ          

 .عليه الكل يتفق مث واحد مسمى على لفظي
 أقرب فيكون للمطلوب، املفيدة الطرق وتكثري اللغة يف التوسعة منه يلزم فإنه/  ب    
 خبالف اآلخر، تعذر الطريقي أحد حصول تعذر من يلزم ل إنه حيث إليه الوصول إىل
 يف اللفظي أحد مبساعدة والنثر النظم يف أخر فوائد به يتعلق وقد الطريق، احتد إذا ما

 من ذلك غري إىل به، النطق يف واخلفة واملطابقة واجلناس البيت ووزن الروي احلرف
 بدليل الرتادف، وقوع من مانع فال.  الفصاحة وأهل األدب ألرابب املطلوبة املقاصد
 3.واجملازية املشرتكة األمساء
 مسمى على تعاىل هللا كتاب يف امسي ادفتر  منع إىل البعض ذهب:   الثالث القول
 .واحد
 ﴾أمة كل يف بعثنا ولقد﴿: تعاىل لقوله الوقوع،: والصحيح : يلي مبا عليه وجياب     

 (4) .كثري وهو[ أرسلنا] موضع ويف[ 36: النحل]
 منهما واحد كل إطالق يصح املرتادفان ألن: األلفاظ يف الرتادف وقوع والراجح       
 توارد الرتادف وألن ؛ هذا يف خالف ول املرتادفي، ملعىن لزم ألنه ،اآلخر مكان

                                                                             
 (.1/23)  لآلمدي اإلحكام - 11

 (.364-1/364) للمرداوي التحرير شرح التحبري - 2
 ( .1/24) لآلمدي اإلحكام - 3
 (.1/359) للزركشي احمليط البحر  - 4
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 جهة من واحد معىن على الوضع أبصل النفراد على الدللة يف فصاعدا كلمتي
 (1).واحدة
 كالليث مفردين يكوانن قد ، تفاوت غري من واحدة فائدة يفيدان واملرتادفان     

     (2).األسد وقعود ليثال كجلوس مركبي يكوانن وقد واألسد،
 اآلخر، اللفظ على يدل مل معىن زايدة اللفظي أحد يف يكون أن  /أ :الرتادف شروط

  (3).الرتادف ابب من خرج وإل
 على أحدمها زايدة دون املعىن على يدلن أن: املرتادفي اللفظي يف يشرتط  /ب     

 " والرب محالق: "ومثل ،" والغضنفر واألسد الليث: " مثل اآلخر
 اإلمام قاله كما األكثر السبب وهو واضعي من يكون أن إما/  أ:  الرتادف أسباب
 .الرازي
 اهلدف ويكون واحد، واضع من صدرا قد املرتادفان اللفظان يكون أن/  ب     

 : مها فائدتي واحد ملعىن للفظي وضعه من والغرض والقصد
 .النفس ف عما اإلخبار وسائل تكثري: األوىل      

 .العروض أوزان على املوزون الكالم: وهو - النظم جمال يف التوسع:  والثانية     
 و ِسَياق أى يف  بَينَها ِفيَما للتبادل قابلة اْلَمْعىن متعددة أَْلَفاظ  له الرتادف  إذا        

 ه وَ  َأو َواِحَدة َلةدَل  هَلَا كلمة من َأكثر وجود َعن عبارَة َواِحد ِلَمْعىن اأْلَْلَفاظ تعدد
ا اِبْعِتَبارِهِ  َواِحد شىء على الدَّالَّة املفردة اأْلَْلَفاظ  ت  َؤد ى الل َغة يف  ظروف تنشأ َوقد َواِحدا

 (4).َواِحد للفظ اْلمَعاىن تعدد َأو َواِحد ِلَمْعىن اأْلَْلَفاظ تعدد ِإىَل 
 يف وذلك اآلخر، مقام ادفياملرت  أحد قيام فيه ميتنع ما: أحدها:   الرتادف أقسام    

 .  التعبدية األلفاظ
                                 

 (.1/169) اهلمام لبن والتحبري التقرير  -15
 ( .1/239) املنهاج شرح اإلهباج ،( 316-351 التاء فصل) ويللكف الكليات - 2
 (.1/73) قدامة لبن الناظر روضة - 3
 (.12) اللغة يف اللطائف - 4
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 . أشهد موضع أعلم،: الصالة يف التشهد يف كقوله األصح، يف ميتنع ما: الثاين       
 املسألة وكذلك بشرطه، ابملعىن احلديث رواية وهو األصح يف جيوز ما: الثالث     

                              (1).اآلخر مقام املرتادفي أحد قيام يف األصولية
                                      

                                 
 (.284-1/283) الفقهية القواعد يف املنثور - 1
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 األول الفصل
 الكرمي القرآن يف العقل

 والصطالح اللغة يف العقل معىن:   األول املبحث
 احلجر العقل( " منظور ابن) اللسان صاحب قال:    اللغة أهل عند: أول       
 عقول واجلمع احلمق ضد. والنهي

(1).ورأيه ألمره اجلامع وهو عاقل رجل
 

 اعتقل قد قوله من أخذا هواها عن ويردها نفسه حيبس الذي العاقل:  وقيل       
 . الكالم ومنع حبس إذا لسانه

 عقالا  العقل ومسي. العقل والقلب. القلب والعقل األمور، يف التثبت العقل وقيل        
 (2).املهالك يف التورط عن صاحبه يعقل ألنه

 ِبهِ  الَِّذي مَتِْييزه َوه وَ   املهالك، يف الوقوع عن صاحبه ينهى ألنه هنية العقل مسِ ي          
  (3). اهلََلكة يف  التور ط من مينعه   َأي يعقله، ألن ه عقال احْلَيَ َوان مجيعَ  فَارق

 أيضاا، وَمْعقولا  َعْقالا  يعقل عقل وقد. وعقول عاقل ورجل  . والنهى احِلْجر  : الَعْقل          
 (4).مصدر   وهو

 زاجره َكانَ  من وكل القبائح َعن يْزجر الَِّذي األول اْلعلم ه وَ  اْلعقل أن:  قيل         
 (5.)اْلَقِبيح يف  الوقوع َعن َصاحبه ميَْنع اْلعقل بَعضهم َوقَالَ  َأعقل َكانَ  أقوى

 إىل البعري  به يشد الذي العقال ومنه واإلمساك املنع األصل يف العقل:  وقيل      
 العلوم النفس تدرك به الذي الروحاين النور به مسى.    احلراك عن حلبسه ذراعيه

 .  حيسن ما على ويعقل يقبح ما تعاطي عن حيبس ألنه والنظرية الضرورية
                                 

 (. ل ق ع)  العرب لسان - 1
 .نفسه السابق املرجع انظر - 2
 (.ل مع ق ع)  ابب  لألزهري  اللغة هتذيب - 3
 (،ل ق ع)  للجوهري العربية واتج اللغة صحاح الصحاح - 4
 (.83) السكري هالل أليب الفروق - 5
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   الصطالح أهل عند العقل معىن:   اثنيا    
 . واإلدراك التمييز آلة هو: الشافعي اإلمام قال 

 .العلم لقبول املتهيئة القوة هو: األصفهاين غبالرا وقال
 (1).املعلومات بي التمييز به حيصل ما: العقل: املنري الكوكب شرح ويف

 املعلومات به ندرك العي من البصر مبنزلة وهو القلب بصر العقل  البعض وقال     
 .   املشاهدات البصر كادراك

 .علوماتامل حقائق بي هبا يفصل قوة هو:   وقيل    
 وأرابب اللغة أهل عند فرق ل ألنه بينهما فرق ل العلم هو العقل معىن:  وقيل   

 معىن يف وألحد حد على والعقل العلم فيستعملون وعقلت علمت قوهلم بي اللسان
 (2).أمر هذا ويقولون واحد

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.76 -75/ 1) الناظرة الروضة - 1
 (.27/ 1)للسمعاين الدلة قواطع - 2
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 الثاين  املبحث
 الكرمي القرآن يف العقل مبعىن وردت اليت املفردات

 .  الن  َهى و،  احِلْجر و،  احِلَجا و،  والل ب   ، العقل:   أمسائه فمن،  عديدة أمساء للعقل  

 و املكاره إتيان و،  الشهوات ركوب عن صاحبه يَ ْعِقل   ألنه  : عقالا  مس ي فقد   
 . املضار

 و هخالص شيء كل ولب  ،  وخالصه ولب  ابه الروح َصفوة ألنه  :  لب ًّا  ومس ي      
 . حمضه

 ومنه  بصحته املعاين مجيع على والستظهار،  به احلج ة إلصابة  :  احِلَج ا ومس ي         
 منه و،  املناهي ر ك وب عن حَيْج ر   ألنه   : فَأَْبَكمت ه اَنَظرت ه إذا:  َفَحَجْجت ه   َحاجَّيت ه  :  يقال
 إذا واإلنسان.  منعه إذا:  لدهو  على الوالد َحَجرَ  و،  فالن على احلاكم َحَجرَ :  يقال
جلَْأِشه رابطا ا،  لنفسه ضابطاا كان ،  ِحْجر للِحْصن يقال كذلك و،  ِحْجر ذو فهو،  ِِ
 . به يت َحَصن ألنه

 مينح ما هناية هو و،  والنظر املعرفة و الذكاء إليه ينتهي ألنه : الن  َهى  ومس ي     

 .  آلخرةا و الدنيا صالح إىل املؤدي اخلري من العبد

 بذلك ومسي،  الشوائب من اخلالص العقل:  الل ب   " : األصفهاين الراغب قال        
 من زكى ما وهو ، الشيء من الل ب و كالل باب،  معانيه من اإلنسان يف ما خالص لكونه
 ل اليت األحكام تعاىل هللا عل ق هلذا و.  لب ًّا عقل كل وليس  عقل ل ب    فكل،  العقل
 1)   ). األلباب أبويل الذكي ة العقول إل اتدركه

 و املدرك العقل و الوازع ابلعقل حتيط،  عقلية وظيفته القرآن خياطبه الذي( اللب        
 هلم،  العقالء من لِ أ اَنس   خطابه و،  الذكرى و ابلذكر يتعظ و احلكمة يتلقى الذي العقل

 ول،  السوء عن صاحبه يك  ف   الذي العقل نصيب من َأْوَفر الوعي و الفهم من نصيب

 بي التمييز و،  اخلبيث و الطي ب بي التمييز و،  العلم يف الرسوخ منزلة إىل يرتقي

                                 
 (.1/733) األصفهاين للراغب املفردات - 1
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 من موضعي يف العقل مبعىن وردت(  الن هى)  كلمة وجند العقول يف األحسن و احلسن
﴾ الن  َهى أِل ويل  آَلاَيت   َذِلكَ  يف  ِإنَّ  أَنْ َعاَمك مْ  َواْرَعْوا ك ل وا﴿:  تعاىل قوله: ( طه)  سورة

َله مْ  َأْهَلْكنا َكمْ  هَل مْ  يَ ْهدِ  َأفَ َلمْ  ﴿  ،وقوله( 54 آية  ِإنَّ  َمساِكِنِهمْ  يف  مَيْش ونَ  اْلق ر ونِ  ِمنَ  قَ ب ْ
 على ميرون: يعين َمساِكِنِهْم، يف  مَيْش ونَ (  128)آية  ﴾ الن هى أِل ويل  آَلايت   ذِلكَ  يف 

 العقول لذوي يعين الن هى، أِل ويل  لعربات أي آَلايت   هالكهم يف أي ذِلَك، يف  نَّ إِ . منازهلم
1) )الناس من

 

ى مجعها،  القبائح عن الناهي العقل هي والن هية          حيث: الوادي تنهية و،  هن 
 من عدة مواضع يف املعاصي عن ابلنتهاء اإلنسان هللا خاطب لذا" ،  السيل إليه ينتهي

 تعاىل وخص.) املهالك يف الرتدي عن النفس مجاح يكبح الذي هو العقل ألن،  لقرآنا
 ).والتعاظ التدبر وأهل والعتبار، التفكر أهل ألهنم النهى، ألويل آايت ذلك أبن ذكره

(2 

 يف  َهل ﴿:  تعاىل قوله ذلك و( ،  ِحْجراا)  العقل مس  ي القرآن من موضع ويف       
 للعقل فقيل ": األصفهاين الراغب قال[  ، 5 آية:الفجر﴾ ِحْجر   ِذيلِ  َقَسم   َذِلكَ 
 يف  َهل: }  كثري ابن وقال" ،  نفسه إليه تدعوا مما،  منه منع يف اإلنسان لكون ِحْجر
 ألنه حجراا العقل مسي إمنا و،  حجا و لب و عقل لذي أي{  ِحْجر ِلِذي َقَسم   َذِلكَ 
 (3") األقوال و األفعال من به يقيل ل ما تعاطي من اإلنسان مينع

 من أكثر يف،  العقل و الفهم مبعىن(  احِلْكمة)  و(  احل كم: ) لفظا ورد و          
نَ ه   ﴿:  تعاىل قوله   (4)يف موضع  قوله  حيي يف وذلك[ ، 12:  مرمي  ﴾ َصِبياا احل ْكمَ  وآتَ ي ْ

                                 
 (. 2/216)  قندي للسمر العلوم حبر - 1
 (. 507) للراغب املفردات( هنى) مادة الكرمي القرآن لأللفاظ املفهرس املعجم انظر  - 2
 ( .109) للراغب املفردات  - 3
  ( .4/507)كثري ابن تفسري - 4
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َنا َلَقد وَ  ﴿:  تعاىل  ( 1) سال م بن حيي ذكر و . ([12 آية:  قمانل ﴾ احِلْكَمةَ  ل ْقَمانَ  آتَ ي ْ
 هلذه أن خيفى ل و والفهم العقل  اآلايت  هذه يف   احِلكمة(  احل كم) ب املراد أن

 الكرمي القرآن يف(  األلباب)  كلمة ذكر وتكررت  تقدمت اليت ابملعاين ارتباطاا  األمساء
 وأربعون تسع الكرمي لقرآنا يف ومشتقاهتا(  العقل)  كلمة ذكر وتكرر  مرة عشرة ست
 . مرة

 أ ول و ِمْنك مْ  لَِيِليَ ينِ   ق  ل وب ك ْم، فَ َتْخَتِلفَ  ََتَْتِلف وا وَل  ، اْستَ و وا}   احلديث يف وجاء         
  اواحدهت واأللباب، العقول هي( 2){  يَ ل ونَ ه مْ  الَِّذينَ  مث َّ  يَ ل ونَ ه ْم، الَِّذينَ  مث َّ  َوالن  َهى، اأْلَْحاَلمِ 

 .القبيح عن صاحبها تنهى ألهنا بذلك مسيت ابلضم؛ ، هنية
 ذو التقي أن علمت لقد}  قال أنه وسلم عليه هللا صلى عنه روي ما وأيضا        

: النهى من تفاعل، هو: قيل« صياد ابن فتناهى» احلديث ومنه. عقل ذو أي (3){هنية
                  (  4).غفلته من وتنبه عقله، إليه رجع أي: العقل

                                 
 عن القراءات وأخذ . إبفريقية املغرب نزيل ، البصري زكراي أبو العالمة اإلمام ، ثعلبة أيب  سالم بن حيي - 1

 (.9/396) النبالء أعالم سري انظر  . وصنف ، ومجع ، البصري احلسن أصحاب

 
 ( .432( )1/23) وإقامتها الصفوف تسوية ابب ، الصالة كتاب  ،  مسلم صحيح  -2
 ( .4729) مرمي الكتاب يف وذكر هللا قول ابب  البخاري صحيح - 3
 (.5/139) األثر و احلديث غريب - 4

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14102
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 الثالث املبحث
 ومكانه العقل أمساء بي اخلالف وجه

   األول املطلب 
   العقل أمساء بي اخلالف وجه 
 والعقل به، املوصوف صفات خالص من أنه يفيد اللب :والعقل اللب بي الفرق:   أول 

 ولبه ئالش ولباب الوجه، هذا من له مفارق فهو به املوصوف معلومات حيصر أنه يفيد
 .خالصه

 والنهى العقل بي الفرق:  اثنيا
 جيري ومن األطفال مفارقة يف إليها حيتاج ل اليت املعارف يف النهاية هو النهى أن        
 أن يصلح هبا املوصوف أن تفيد إهنا يقال أن وجيوز النهية واحدها مجع وهي جمراهم
 إليه ينتهي الذي املكان والتنهية ليهإ ينتهي السيل ألن هنيا الغدير ومسي رأية إىل ينتهي
 وأهناء أنه النهى ومجع التناهي واجلمع السيل

 واحلجا العقل بي الفرق:  اثلثا
 .به أقام إذا ابملكان حتجى قوهلم من العقل ثبات هو احلجا أن    
 والذهن العقل بي الفرق:  رابعا

 (1).يتعلمه امل احلفظ وجود عن عبارة وهو الفهم سوء نقيض هو الذهن أن
  الثاين  املطلب

 القلب مكان
ليك القلب محل في العلماء أقوال اختلفت         البيان وا 
 .الدماغ محله أن:      األول القول    

                                 
 (.85-84) السكري ههالل أليب اللغوية  الفروق معجم - 1
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 منسوب هو   بالدماغ، اتصال وله القلب محله:   الثاني  القول     
 خفيف فالن يقال الدماغ محله أن كون  ووجه ، حنيفة أبي ألصحاب

 .    احلس حمل الدماغ ألن 1.العقل ذهب الدماغ جن إذا وألنه عقل له ليس أى دماغال
 .النفس حمله إن: يقولون بذاته قائم جوهر النفس أن البعض يرى:    الثالث  القول     

 أو جوهر هو وهل ل، أو حيد وهل. العقل تعريف عن انشئة األقوال وهذه       
 كما آراء عدة على تعريفه يف اختلف ذلك على وبناء عرض، ول جبوهر ليس أو عرض،

 .سالفا بَيَ 
 اآلايت تؤيده الذي وهو العلماء، بعض قال كما القلب، يف أنه الراجح فإن       
 :الكرمية

 َوه وَ  السَّْمعَ  أَْلَقى َأوْ  قَ ْلب   َله   َكانَ  ِلَمنْ  َلذِْكَرى َذِلكَ  يف  ِإنَّ ﴿: تعاىل هللا قوله يف كما
 َيِسري وا َأفَ َلمْ ﴿: تعاىل وقال حمله، ألنه العقل، عن ابلقلب وعرب[ 37: اآلية ق ﴾د  َشِهي

 هَل مْ  ﴿: تعاىل وقال[ . 46: اآلية احلج ﴾ ... هِبَا يَ ْعِقل ونَ  ق  ل وب   هَل مْ  فَ َتك ونَ  اأْلَْرضِ  يف 
 أن فلول .القلب يف العقل فجعل ،[ 179: اآلية األعراف ﴾هِبَا يَ ْفَقه ونَ  ل ق  ل وب  
 ق  ل وب   هَل مْ  فَ َتك ونَ  ....: }تعاىل قوله يف حقيقة بذلك وصف ملا القلب يف موجود العقل

 إضافة األصل ألن هبا، يشم أو هبا يرى أبن األذن توصف أن يتصور ل إذ{ هِبَا يَ ْعِقل ونَ 
 هذا فكذلك القلب العلوم سائر حمل ألن القلب حمله وأن. 2إليه عضو كل منفعة
 . أيضا

 .  ألباب  : ال لب ِ  ومجع الَعْقل من قلبه يف ج ِعل ما الرَّجل ل ب  :   وقيل      
   ﴾هِبَا يَ ْفَقه ونَ  ل ق  ل وب   هَل مْ  ﴿   تعاىل قوله ذلك على يدل ومما القلب حمله أن والراجح

 .  احلواس ومادة احلياة معدن القلب وألن  

                                 
 (.1/28)للسمعاين األدلة قواطع أظر - 1

 ،( 23/ 1)  للغزالي المستصفى ،( 35ص) للباجي الحدود: "المسألة هذه في انظر - 2
 (بعدها وما 79/ 1) المنير الكوكب شرح(، 558ص) المسّودة
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 املنطقي الستدلل: ومها رسالته غإلبال بلساني استعان القرآن وأن         
 وخماطب العقل، األول فمخاطب به، خاص خماطب اللساني هذين ولكل. واإلحساس

 . القلب الثاين
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 الثاين الفصل
 القرآن يف للعقل والنفي اإلثبات  سياق

 للعقل سياقه يف  القرآن، تعابري  إلحدى أمنوذجا، اذكر املثال سبيل وعلى      
 . والنفي إلثباتا بي 

 القرآن يف للعقل اإلثبات  لسياق أمنوذج:  األول املبحث
 :النهى أوىل/ أ

: طه﴾ ]الن  َهى أِل ويل  آِلاَيت   َذِلكَ  يف  ِإنَّ  أَنْ َعاَمك مْ  َواْرَعْوا ك ل وا﴿ تعاىل قال/ 1       
 تعاىل هللا  وخص ، هنية مجع: والنهى. والعقول احلجى أهل هم{  النهى أويل[ }54
 هذه هلم هللا فأثبت والتعاظ التدبر وأهل والعتبار، التفكر أهل ألهنم النهى، أويل  ذكر

 هللا إن (1). املستقيمة العقول أصحاب هم ألهنم له أثبتت إمنا  وهذه.    اجلليلة  الصفة
 مطلوب هي بل لذاهتا، مطلوبة غري أهنا بَي  واألرض السموات منافع ذكر ملا تعاىل
 .اآلخرة منافع إىل وسائل الكوهن

 :األلباب أوىل/ ب
 [.  179اآلية: البقرة ﴾تَ ت َّق ونَ  َلَعلَّك مْ  اأْلَْلَبابِ  أ ويل  ايَ  َحَياة   اْلِقَصاصِ  يف  َوَلك مْ ﴿/  1   

 العواقب يف ينظرون الذين هم ألهنم. األلباب أويل إىل موجها اخلطاب هذا وجعل
 .اآلجل الضرر فيه ما ويتحامون

رَ  فَِإنَّ  َوتَ َزوَّد وا﴿/ 2  [ 197 الية:  البقرة﴾ اأْلَْلَبابِ  أ ويل  ايَ  َوات َّق ونِ  الت َّْقَوى الزَّادِ  َخي ْ
 ارتفع( كان مرض أي) مرض بعارض عقله على غلب ومن: تعاىل هللا رمحه الشَّاِفِعي قال
 كان وإن اآلية، ﴾بِ اأْلَْلَبا أ ويل  ايَ  َوات َّق ونِ ﴿: - وجل عز - هللا قول يف الفرض عنه

 واألفهام العقول أهل اي واتقون ، (2).عقلهما من إل والنهي ابألمر خياطب ألَّ  معقولا 

                                 
 (.4/42) البيضاوي تفسري - 1
 (.1/317)الشافعي تفسري - 2
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 ديين من ذلك وغري ومناسككم حجكم يف عليكم أوجبتها اليت عليكم فرائضي أبداء
  (1).لكم شرعته الذي
 املقصود يكون أبن مأمره مث التقوى على حثهم وتقواه، هللا خشية اللب قضية فإن      

 اهلوى شوائب عن املعري العقل مقتضى وهو سواه، شيء كل من فيتربأ تعاىل هللا هو هبا
 2.اخلطاب هبذا األلباب أويل خص فلذلك

راا أ وِتَ  فَ َقدْ  احلِْْكَمةَ  ي  ْؤتَ  َوَمنْ  َيَشاء   َمنْ  احلِْْكَمةَ  يْؤِت /  ﴿  3    ِإلَّ  يَذَّكَّر   َوَما َكِثرياا َخي ْ
 ( 269 البقرة﴾   اأْلَْلَبابِ  أ ول و

" الطربي جعفر أبو ذهب﴾  األْلَبابِ  أ ول و ِإل َيذَّكَّر   َوَما ﴿:  قوله أتويل يف القول      
 مبا أمواهلم املنفقي فيها وعظ ،اليت اآلايت هذه يف ربه به وعظ مبا يتعظ وما املقصود أن

 فينزجر فيها، ووعيده وعده فيذكر ، هكتاب آي من غريها ويف فيها  غريهم به وعظهم
 العقول، أولوا إل: يعين ،"األلباب أولوا إل" به أمره  فيما ويطيعه ربه، عنه زجره عما

   انفعة غري املواعظ أن ثناؤه جل فأخرب ،"  وهنيه أمره  وجل عز هللا عن عقلوا الذين
 (3).والعقول يالنه ألهل  إل انهية غري الذكرى وأن واحللوم، احلجا ألويل
 حّت احملكم، أتويل من عرف قد ما إىل املتشابه أتويل رد   مثل يف يذكر وما أي      
 اآلايت، من قص مبا يتعظ وما َيذَّكَّر   َوما.   (4)".األلباب أولو إل واحد معىن على يَ ت سقا

 أ ول وا ِإلَّ  .ابلقوة العلوم من قلبه يف هللا أودع ملا كاملتذكر املتفكر فإن يتفكر، ما أو
 أثبتت الذين5. اهلوى متابعة إىل والركون الوهم شوائب عن اخلالصة العقول ذوو اأْلَْلبابِ 

 وأيضا النظر، وحسن الذهن جبودة للراسخي مدح اآلية ففي اجلليلة، الصفة هذه هلم

                                 
 (.4/161 الطربي تفسري  - 1
 (.1/131) البيضاوي تفسري - 2
 (.5/580)  الطربي تفسري - 3
 (.6/211) السابق املرجع - 4
 (.1/160) البيضاوي تفسري - 5
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 .احلس غواشي عن العقل جترد وهو أتويله، إىل لالهتداء به استعدوا ما إىل إشارة1 فيها
 .فتتفكر دلئله إىل وتنبه فتتذكر، ابحلق تذكر مدركة وقلوب عقول هلم الذين هم

 ذلك هللا فعل يف إن: ذكره تعاىل يقول( األْلَبابِ  ألويل  َلذِْكَرى َذِلكَ  يف  ِإنَّ : )وقوله       
 فعل من أن فيعلمون به، يتذكرون واحلجا العقول ألهل وموعظة لذكرى وصف كالذي

 األجسام من أراد ما وإنشاء األشياء، من شاء ما إحداث عليه ذريتع فلن ذلك
 قبل كهيئته فنائه، بعد من وإعادته مماته بعد من خلقه من هلك من وإحياء واألعراض،

 املختلف الزرع هبا فأنبت املاء، موهتا بعد من عليها أنزل اليت ابألرض فعل كالذي فنائه،
 أ ول وا ِإّلَّ  َيذَّكَّر   َوما ﴿ فقال ألباهبم قبل من به خاطبهم وأنه ( 2).بقدرته األلوان
َلأبابِ    .عقل َأوأ  لب َله   كان من ذلك معنى[  7 اآلية:  عمران آل﴾ األأ
 ما إىل الستماع عن يتنزه أن السمع على اّللَّ  وفرض" -هللا رمحه - الشَّاِفِعي قال       

، حر م  الَِّذينَ ﴿[ 17:الزمر ﴾ِعَبادِ  فَ َبشِ رْ ﴿: فقال"   عنه اّللَّ  هنى عما يغضي وأن اّللَّ
 ﴾اأْلَْلَبابِ  أ ول و ه مْ  َوأ ولَِئكَ  اّللَّ   َهَداه م   الَِّذينَ  أ ولَِئكَ  َأْحَسَنه   فَ يَ تَِّبع ونَ  اْلَقْولَ  َيْسَتِمع ونَ 

  3.له حيل ل عما التنزيه من السمع، على ذكره جل هللا فرض ما فذلك[ .18:الزمر
 ه مْ  َوأ ولِئكَ . )الغفلة سكر عن عقوهلم صحت الذين هم األلباب أولو أنَ  الن ويظهر

 بفعل حتصل اهلداية أن على دللة ذلك ويف ، العقول  بسالمة  وصفهم(  اأْلَْلبابِ  أ ول وا
 /  .هلا النفس وقبول هللا
  اللب أهل يعين[  190عمران آل﴾ اأْلَْلبابِ  أِل ويل  آَلايت   َوالنَّهارِ  اللَّْيلِ  َواْخِتالفِ  ﴿ 

 . الكرمية اآلية يف جاء كما   عظيمي خلقي َواأْلَْرضِ  السَّماواتِ  َخْلقِ  يف  ِإنَّ  والعقل
م   آَليات   ذِلكَ  ِفي ِإنَّ  ﴿ تعاىل قوله: العقل اثبات ومن  آية: الروم﴾ َيعأِقل ونَ  ِلَقوأ
 العقول جعل ألنه[ 24: يونس ﴾ ونَ يَ تَ َفكَّر   ِلَقْوم   اآْلايتِ  ن  َفصِ ل   َكذِلكَ  ﴿ وقال[ 24

                                 
 (.2/6) السابق املرجع - 1
 (.277/ 21)  الطربي تفسري - 2
 (.3/1232)الشافعي تفسري - 3
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 وتعريض  (1).األبصار ونور العلم ومعقل الفهم ومستنبط اآلراء ومقتبس احلكمة معادن
 .   العقول أويل من فليس هواه وخيالف ويتعظ يتذكر مل من يعين للراسخي ومدح ابلزائغي

 (   29 اآلية ﴾اأْلَْلبابِ  أ ول وا َولِيَ َتذَكَّرَ  هِ آايتِ  لَِيدَّب َّر وا م باَرك   ِإلَْيكَ  أَنْ َزْلناه   كتاب  / ﴿ )4 
  آايتِهِ  وتتدبر  فيه مبا عمل ملن بركة هو يعين م باَرك   حممد اي ِإلَْيكَ   أنزلناه الكتاب هذا

 تفكر يعين َوِذْكرى. (2).اأْلَْلباب أ ول وا املواعظ من فيه مبا َولِيَ َتذَكَّرَ  القرآن آايت ليسمعوا
 اللب ألهل التدبر وأثبت تعاىل هللا مدحهم هكذا العقل، أهل وهم  ْلباِب،اأْلَ  أِل ويل 

 .  والعقل
 ويقال. املاء على الطري برك قوهلم من كتاب ينسخه ل ابق دائم أي مبارك:  وقيل     
 3.معانيه يف والتفكر تدبره يف الربكة أن بي إنه مث. وصدق به آمن ملن مبارك

: 43 األنبياء﴾ اأْلَْلبابِ  أِل ويل  َوِذْكرى ِمنَّا َرمْحَةا  َمَعه مْ  َوِمثْ َله مْ  َأْهَله   ه  لَ  َوَوَهْبنا ﴿/    5  
 [اآلية

                                 
 (.1/226) للشوكاين الفحول ادإرش - 1
 (3/643) مقاتل تفسري - 2
 (.3/253) للقشريي التفسري لطائف  - 3
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 الثاين املبحث
 القرآن يف للعقل  النفي  سياق أمنوذج

 : النفي بصيغة اآلايت هذه يف  السياق جاء/  أ   
 كانَ  َأَوَلوْ  آابَءان َعَلْيهِ  أَْلَفْينا َما نَ تَِّبع   َبلْ  قال وا اّللَّ   أَنْ َزلَ  َما اتَِّبع وا هَل م   ِقيلَ  َوِإذا/ ﴿1   

 [ 170:  البقرة﴾ يَ ْهَتد ونَ  َول َشْيئاا  يَ ْعِقل ونَ  ل آابؤ ه مْ 
 ع ْمي   ب ْكم   ص م   َوِنداءا  د عاءا  ِإلَّ  َيْسَمع   ل مبا يَ ْنِعق   الَِّذي َكَمَثلِ  َكَفر وا الَِّذينَ  َوَمَثل  / ﴿2 

 [171: البقرة﴾  يَ ْعِقل ون ل فَ ه مْ 
 ،[ 22:األنفال ﴾يَ ْعِقل ونَ  لَ  الَِّذينَ  اْلب ْكم   الص م   اّللَِّ  ِعْندَ  الدََّواب ِ  َشرَّ  ِإنَّ /  ﴿3     

 الغرض بل، العضوي، والبكم الصم ليس والبكم، الصم من القرآن غرض أن وأوضح
 ول يسمعوهنا أهنم أو احلقيقة، وايستمع أن يريدون ل الذين األشخاص هم منهما

 فقدان إل العمى مع جيعل ومل العقل، فقدان الصمم مع فجعل  أبلسنتهم، يعرتفون
 هذه أن األراجيف لسماع فقط وتستعد احلقائق مساع عن تعجز اليت فاألذن ،  (1).النظر
 األراجيف، بث يف فقط يستخدم الذي واللسان القرآن، نظر وجهة من صماء األذن
 أفكارهم، من ينتفعون ل الذين هم" يعقلون ل. "القرآن رأي حسب أبكما لساان يعترب
" اإلنسان" اسم عليهم يطلق أن حيق ل الذين - األشخاص هؤلء مثل القرآن يعترب

 يتدبرون هلم عقل ل أي العقل عنهم منفي هولء فأمثال.ابلبهائم وخياطبهم ابحليواانت
 أفأنت إليك يستمعون من ومنهم. عقل ضعف وهناك إل بكمأ يكون ول.  اخلالق صنع

 ولو العمي هتدي أفأنت إليك ينظر من ومنهم (42) يعقلون ل كانوا ولو الصم تسمع
 البصر، على السمع فضل على دل كيف[ 43 ،42: يونس( ]43) يبصرون ل كانوا

 : الستفهام  بصيغة السياق جاء اآلايت  هذه ويف/  ب  

                                 
 (.1/13) للدينوري القرآن مشكل أتؤيل - 1)
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ل ونَ  َوأَنْ ت مْ  أَنْ ف َسك مْ  َوتَ ْنَسْونَ  اِبْلرِب ِ  النَّاسَ  أَتمرونَ أَ / ﴿1      ﴾ تَ ْعِقل ونَ  َأَفال اْلِكَتابَ  تَ ت ْ
 الناس أتمرون اليت ربكم معصيتكم من أتتون ما قبح وتفهمون تفقهون أفال(  44:البقرة

 (1.)وتنهوهنم خبالفها

          
 والتوبيخ اإلنكار فمدار به العمل لشرك بل ابلرب الناس أمر  على ليس التوبيخ هذا مث

 أأتمرون وهي عليه هي عطفت ما دون أنفسكم تنسون مجلة وهي املعطوفة اجلملة هي
 بل اآلية هلذه به يعمل ل ملن ابملعروف األمر جيوز ل من قول يستقيم ول ابلرب الناس
 به تعملوا مل وان وفابملعر  مروا) السالم عليه قال وقد به األمر وجيب به العمل جيب
 ترك فقد به يعمل ل انه مع به أمر  إذا ألنه وهذا( عنه تنتهوا مل وإن املنكر عن واهنوا
 قلما ولكن به يعمل مل وان حسن ابحلسن أمر فال واجبي ترك قد به أيمر مل وإذا واجبا
 هنى ومن اليه مسارعة الناس أشد فليكن خبري أمر  ومن نفسه يعظ مل من موعظة نفعت

 غريه يعظ من على انعية ترى كما اآلية وهذه عنه انتهاء الناس أشد فليكن شىء عن
 اخلايل األمحق أو  ابلشرع اجلاهل فعل فعله وان أتثره وعدم صنيعه سوء نفسه يعظ ول
 لتقوم ابلتكميل عليها واإلقبال النفس تزكية على الواعظ حث هبا واملراد العقل عن

 ل هبما املأمور األمرين أبحد اإلخالل فان الوعظ من الفاسق منع ل غريها وتقيم ابحلق
 (2).ابآلخر اإلخالل يوجب

 هللا ذم وقد. عقوهلم ويف إمياهنم يف ضعفاء هولء  أمثال أن عل دليل  اآلية ويف    
 .أنفسهم وينسون الكفر بعن الناس ينهون الذين العلماء، من الصنف هذا سبحانه
نْ َيا َياة  احلَْ  َوَما/ ﴿2       ر   اآْلِخَرة   َوَللدَّار   َوهَلْو   َلِعب   ِإلَّ  الد   تَ ْعِقل ونَ  َأَفاَل  يَ ت َّق ونَ  ِللَِّذينَ  َخي ْ

 أي تعقلون فال أتغفلون أي مقدر على للعطف الفاء" تعقلون أفال[  32األنعام﴾ 

                                 
 (.1/10)الطربي تفسري - 1
 (.1/124)  لأللوسي البيان روح - 2
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 سكمأنف إصالح عدم منكم قبيح أنه به تعرفون عقل لكم ليس(     1).خري األمرين
 .بغريكم والشتغال

 َويَ ق ول ونَ  اأْلَْدىنَ  َهَذا َعَرضَ  أيَْخ ذ ونَ  اْلِكَتابَ  َورِث وا َخْلف   بَ ْعِدِهمْ  ِمنْ  َفَخَلفَ  ﴿/3   
 وايَ ق ول   َل  َأنْ  اْلِكَتابِ  ِميثَاق   َعَلْيِهمْ  ي  ْؤَخذْ  َأملَْ  أيَْخ ذ وه   ِمثْ ل ه   َعَرض   أيَْهِتِمْ  َوِإنْ  لََنا َسي  ْغَفر  

ر   اآْلِخَرة   َوالدَّار   ِفيهِ  َما َوَدَرس وا احْلَقَّ  ِإلَّ  اّللَِّ  َعَلى :  مرمي ﴾ تَ ْعِقل ونَ  َأَفاَل  يَ ت َّق ونَ  لِلَِّذينَ  َخي ْ
  (2.)هؤلء يعقل أفال( 169 اآلية

نْ َيا احْلََياةِ  َفَمتَاع   َشْيء   ِمنْ  أ وتِيت مْ  َوَما﴿/  4 ر   اّللَِّ  ِعندَ  َوَما َوزِينَ ت  َها، الد   َأَفاَل  َوأَبْ َقى، َخي ْ
 هِبَا تَ َتَدب َّر ونَ  اْلَقْوم   أَي  َها َلك مْ  ع ق ولَ  َأَفاَل : ِذْكر ه   تَ َعاىَل  يَ ق ول  [ 60: القصص] ﴾تَ ْعِقل ونَ 

رَ  هِبَا فَ تَ ْعرِف ونَ    (3).الشَّر ِ  ِمنَ  اخْلَي ْ
 َما تَ تَ َفكَّر ونَ  َأَفاَل  لفكر،ا مبعىن فجاء[ 138: الصافات ﴾تَ ْعِقل ونَ  َأَفاَل ﴿/   5   

 (4) َعَلْيِهمْ  مَي رَّ  َأنْ  اْلم ر ور   َوَذِلكَ : قَالَ  َأَصابَ ه ْم، َما ي ِصيَبك مْ  َأنْ  اّللَِّ  َمَعاِصي يف  َأَصابَ ه مْ 
 . ِفيهِ  اأَلْصل َوِهي اإلفهام طلب بِهِ  َواْلمَراد لالستفهام واهْلمَزة    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.3/23) الفداء أبو تفسري- 1
 (.216/ 13) السابق املرجع - 2
 (.1/292 8)  يالطرب  تفسري - 3
 (.19/624) السابق املرجع - 4 
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 الثالث املبحث                                      
 املرتادفة األلفاظ يف اإلعجاز                      

     توطئة         
 أي فالن، أعجزين يقال. والسبق الفوت اإلعجاز معىن:   اللغة اهل عند            

 (1).وإدراكه طلبه عن عجزت إذا فالن، أعجزين: الليث وقال. فاتين
 بطريق املعىن يؤدي أن هو:  التعريفات صاحب عند اإلعجاز معىن  وجاء             

 (2) .الطرق من عداه ما مجيع من أبلغ هو
 ويعجزهم البشر، طوق عن خيرج أن إىل بالغته يف الكالم يرتقي أن هو:  وقيل           

 ( 3) .معارضته عن
 املرتادفة األلفاظ يف اإلعجاز بيان       

 واجلزم اليقي هي ، العزيز الكتاب يف املرتادفة األلفاظ معاين  معرفة إن/  أ        
 نبيه على،  احلكيم هللا تنزيل من وحي هو،  العظيم القرآن هذا أبن ابلضرورة والعلم
 فيه املوجودة األلفاظ  وهذه.  أثيم أفاك بقول ول البشر أتليف من وليس،  الرحيم
 الكرمي القرآن بفصاحة املتعلق اإلعجاز أنواع من وهي،  آايته لتدبر داعية لالنتباه ملفتة

 .    أعجازه لبيان يؤدي مما  املرتدافة  األلفاظ بي عالقة على حيتوي فإنه،  وبالغته
 تقريب فيه يكون بل معناه؛ مجيع يؤدي واحد بلفظ واحد معىن عن التعبري/  ب      
 مجاليتها كشف يستطيع ل سرارأ ، هنالك القرآن إعجاز أسباب    من هذا  ملعناه

 أن تعاىل هللا أمران  ولذلك،  تعاىل هللا كتاب علوم حبر يف الغواص املاهر إل وأسرارها
 [ 82: : النساء  ﴾ القرآن يتدبرون أفال ﴿:  تعاىل فقال  الكرمي كتابه نتأمل

                                 
 (.1/219( )  ز ج ع) لألزهري اللغة هتذيب - 1
 (.1/32) للجرجاين التعريفات - 2
 (.1/82) للجرجاين التعريفات - 3
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 يستطيع ل مرتادفة  ألفاظ من فيه هللا ذكر ما القرآن إعجاز وجوه بعض ومن/  ج     
 القرآن وألن واسعة علمية وأحباث دراسات إىل حتتاج ألهنا علماا  اإلنسان هبا حييط أن

   ﴾ شيء من الكتاب يف فرطنا ما ﴿:  تعاىل قوله أتمل،  عجائبه تنتهي ل الكرمي
 [38: اآلية األنعام

 األفاظ يف اإلعجاز رفع بلبه البديع النظم هذا وتدبر بقلبه املعاين هذه حلظ فمن/ د   
 .محيد حكيم من تنزيل أنه اليقي بعي وأبصر املرتادفة،

   (1).وصفه ميكن ل ولكن ممكن القرآن إعجاز إدراك  إن إىل  العلماء بعض وذهب      
 ومتشاهبا ، والختالف النقص إليها يتطرق فال ومتقنة حمكمة آايته القرآن وأن      
 (2).اإلعجازو  والصدق احلق يف بعضا بعضه يشبه كونه

 جهة من: متعددة وجوه من معجزة بينة آية هو القرآن أن" تيمية ابن وقال       
 اللفظ ودللة. 3 املعىن على اللفظ دللة يف البالغة جهة ومن النظم، جهة ومن اللفظ،

 معناه يف اإلعجاز أن إىل – هللا رمحه - وذهب.  األلفاظ بي الرتداف هو املعىن على
  (4).لفظه يف اإلعجاز من وأكثر أعظم
 ومتضمنه املطاف، خامتة -وسلم عليه هللا صلى- حممد سيدان شريعة كون ومقتضى    

 يف األساسية معجزته جعل:   ذلك فمقتضى األخرية، صورته يف -تعاىل- هللا ملنهج
 ليكون الثابتة، اإلنسانية والصفات الفطرة مقتضيات وحيقق العقل، خياطب كتاب

 (5).القيامة يوم إىل والتأثري ازاإلعج مستمر
 

 البحث خامتة                                      

                                 
 (.2/334)  للسوطي القرآن علوم يف اإلتقان - 1
 ( .3/3) السابق املرجع انظر - 2
 (5/428) تيمية لبن الصحيح اجلواب - 3
 (5/434) السابق املرجع - 4
 (’1/7) الناظر روضة - 5
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 القرآن يف املرتادفة األلفاظ جوانب  عمق لنا يظهر الدراسة هذه خالل فمن  
 .الشرعي   الدليل على املبني ة الكرمي

 : يأتي ما أهّمها البحث  نتائج عن أّما
 هي وهذه هللا شرع الرسل عن تتلقى اليت األداة ألنه ، لتفضي أميا العقل فضل/ 1      
 هللا نعبد أن ممكنا يكن فلم عنده من ويبتدع يشرع أن ل  الشرع يعقل أن العقل وظيفة

 .صانعا وليس متلق العقل ألن العقل وابسم رسالة بغري العبادة حق
 األعراف﴾ هِبا يَ ْفَقه ونَ  ل ق  ل وب   هَل مْ  ﴿: حنو العقل عن ابلقلب وعرب/ 2   

 [179: اآلية
 اتفقوا وإن الرتكيب ف اآلخر موقع املرتادفي أحد وقوع األصوليي من كثري منع/ 3 

 .اإلفراد ف جوازه على
 الشرائع، أسرار يف املتأملي للمتدبرين إل فهمه يتيسر ل ما القرآين اإلعجاز/   4 

 .ودقائقها
 من مجلة يف كلمة كل وأن األسلوب، ضمن يف خاصة بالغة له املفرد اللفظ إن  /  5 

 .للكالم اجلملي املعىن مع تتساوق معان   على مبفردها تدل الكالم
 أن من  أجلَ  فاإلعجاز هنا، اإلعجاز لتأصيل احلديث يف  اإلطالة ، نستطع ولن/  6   

  بيانه، يف يطال
 .أطرافه تستقصى وأن 

 امتالك مسألة تتحدد حبيث لديهم، اإلنسانية العناصر خالصة ميثل العقل إن /7
 . وامتدادها إنسانيته عمق يف اإلنسان ألن للعقل؛ اإلنسان

 كان أقوى زاجره كان من وكل القبائح عن يزجر الذي األول العلم هو العقل أن/  8   
 .القبيح يف الوقوع عن صاحبه ومينع ، أعقل

 .يماناإل وتصحيح اإلدراك هي  العقل األساسية المهمة  إن   /9
 املرتادفة األلفاظ جمال يف اخلصوص وجه على اإلعجاز جمال يف الباحثي أوصي     

 . وكتب  نظر مما أكثر والتأمل ابلنظر
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  فهرست                                      
  واملراجع املصادر                               

 
 للقاضي األصول علم إيل الوصول منهاج)) املنهاج شرح يف اإلهباج -1

 عبد بن علي احلسن أبو الدين تقي : ((ه 785 سنه املتويف البيضاوي
 : الوهاب عبد نصر أبو الدين اتج وولده السبكي بن علي بن الكايف

 .م 1995 - ه 1416 : بريوت– العلمية الكتب دار
 السيوطي الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن عبد القرآن علوم يف اإلتقان -2

 املصرية اهليئة ،  إبراهيم الفضل أبو حممد: حتقيق( ه 911: وفاملت)
 .  م1974/ ه 1394: الطبعة ، للكتاب العامة

 بن علي بن حممد : األصول علم من احلق حتقيق إيل الفحول إرشاد -3
 الشيخ :حتقيق ، (ه 1250: املتوف) اليمين الشوكاين هللا عبد بن حممد
 - ه 1419 األوىل الطبعة العريب ابالكت دار  دمشق عناية، عزو أمحد

  .م1999
 علي أيب بن علي الدين سيد احلسن أبو : األحكام أصول يف اإلحكام -4

 عفيفي الرزاق عبد :حتقيق ، (ه 631: املتوف) اآلمدي الثعليب سامل بن
 .لبنان -دمشق -بريوت اإلسالمي، املكتب :ر

 السمرقندي براهيمإ بن أمحد بن حممد بن نصر الليث أليب : العلوم حبر -5
 ( طبعة دون)  (ه 373: املتوف)
 

 هللا عبد بن حممد الدين بدر هللا عبد أبو : الفقه أصول يف احمليط البحر -6
 األوىل، :الطبعة الكتيب دار ،(  ه 794: املتوف) الزركشي هبادر بن

 .م1994 - ه 1414
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 أبو الرمحن عبد بن حممود:  احلاجب ابن خمتصر شرح املختصر بيان -7
 بقا مظهر حممد :حتقيق (ه 749: املتوف) األصفهاين الدين مشس الثناء،
 . م1986/  ه 1406 األوىل، :الطبعة ، السعودية املدين، دار :الناشر

 الدينوري قتيبة بن مسلم بن هللا عبد حممد أبو : القرآن مشكل أتويل  -8
 ة،العلمي الكتب دار : الدين مشس إبراهيم :حتقيق( ه 276: املتوف)

 .لبنان – بريوت
 بن علي احلسن أبو الدين عالء : الفقه أصول يف التحرير شرح التحبري -9

 الرمحن عبد. د :حتقيق:  (ه 885: املتوف) احلنبلي  املرداوي سليمان
 السعودية - الرشد مكتبة : السراح أمحد. د القرين، عوض. د اجلربين،

   م2000 - ه 1421 األوىل، :الطبعة ، الرايض/ 
 اجلرجاين الشريف الزين علي بن حممد بن علي : للجرجاين لتعريفاتا -10

 إبشراف العلماء من مجاعة وصححه ضبطه :حتقيق( ه 816: املتوف)
 ه 1403 األوىل :الطبعة ، لبنان– بريوت العلمية الكتب دار :الناشر

 م1983-
 

 القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو:  العظيم القرآن تفسري  -11
 مشس حسي حممد :حتقيق (ه 774: املتوف) الدمشقي مث لبصريا

 ه  1419 - األوىل :لطبعة ، بريوت  العلمية، الكتب دار : الدين
 البضاوي  تفسري  -12
 املطليب إدريس بن حممد هللا عبد أبو الشافعي : الشافعي اإلمام تفسري -13

 بن أمحد. د :ودراسة وحتقيق مجع ، (ه 204: املتوف) املكي القرشي
 العربية اململكة - التدمرية دار ،( دكتوراه رسالة) الفرَّان مصطفى

 . م 2006 - 1427 :األوىل الطبعة ، السعودية
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 بشري بن سليمان بن مقاتل احلسن أبو : سليمان بن مقاتل تفسري -14
 : شحاته حممود هللا عبد :حتقيق ، (ه 150: املتوف) البلخى األزدي

 .ه  1423 - األوىل :لطبعةا بريوت – الرتاث إحياء دار
 

 العقاد حممود لعباس،  إسالمية فريضة التفكري -15

 أمري اببن العروف بن حممد الدين مشس هللا، عبد أبو : والتحبري التقرير -16
 الثانية، :الطبعة ، العلمية الكتب دار : (ه 879: املتوف) احلنفي حاج

 .م1983 - ه 1403
 :حتقيق،( ه 370: املتوف) رياألزه بن أمحد بن حممد : اللغة هتذيب  -17

 األوىل، :الطبعة بريوت – العريب الرتاث إحياء دار : مرعب عوض حممد
 .م2001

 بن كثري بن يزيد بن جرير بن حممد : القرآن أتويل يف البيان جامع -18
 حممد أمحد :حتقيق ، (ه 310: املتوف) الطربي جعفر أبو اآلملي، غالب
 .م 2000 - ه  1420 األوىل، :الطبعة  الرسالة، مؤسسة : شاكر

 عليه هللا صلى هللا رسول أمور من املختصر الصحيح املسند اجلامع -19
 عبدهللا أبو إمساعيل بن حممد : البخاري صحيح=  وأايمه وسننه وسلم

 طوق دار : الناصر انصر بن زهري حممد :حتقيق ، اجلعفي البخاري
 عبد فؤاد حممد ترقيم ترقيم إبضافة السلطانية عن مصورة) النجاة
 .ه 1422 األوىل، :الطبعة (الباقي

 بن أمحد العباس أبو الدين تقي : املسيح دين بدل ملن الصحيح اجلواب -20
: املتوف) الدمشقي احلنبلي احلراين تيمية ابن السالم عبد بن احلليم عبد

 محدان - إبراهيم بن العزيز عبد - حسن بن علي :حتقيق ، (ه 728
/  ه 1419 الثانية، :الطبعة ، السعودية صمة،العا دار ، حممد بن

 .م1999
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 الفداء أبو احلنفي اإلستانبويل مصطفى بن حقي إمساعيل : البيان روح -21

 .بريوت – الفكر دار( ه 1127: املتوف)

 بن أمحد اإلمام مذهب على الفقه أصول يف املناظر وجنة الناظر روضة -22
 قدامة بن حممد بن دأمح بن هللا عبد الدين موفق حممد أبو :  حنبل

ن مؤسسة ، (ه 620: املتوف) مث املقدسي اجلماعيلي  للطباعة الراي 
 .م2002-ه 1423 الثانية الطبعة ، والتوزيع والنشر

 عبد القاضي : الفنون اصطالحات يف العلوم جامع=  العلماء دستور -23
 عباراته عرب ، (ه 12 ق: املتوف) نكري األمحد الرسول عبد بن النيب

/  لبنان - العلمية الكتب دار :الناشر فحص هاين حسن :ارسيةالف
 . م2000 - ه 1421 األوىل، :الطبعة ، بريوت

 عثمان بن أمحد بن حممد هللا عبد أبو الدين مشس : النبالء أعالم سري -24
 :الطبعة ، القاهرة -احلديث ،دار( ه 748: املتوف) الذهيب قَامْياز بن

 م2006-ه 1427
 محاد بن إمساعيل نصر أبو : العربية وصحاح لغةال اتج الصحاح  -25

 : عطار الغفور عبد أمحد :حقيق (ه 393: املتوف) الفارايب اجلوهري
 .م1987 - ه  1407 الرابعة :الطبعة بريوت – للماليي العلم دار

 الفتوحي أمحد بن حممد البقاء أبو الدين تقي : املنري الكوكب شرح -26
 الزحيلي حممد :حتقيق ،( ه 972: املتوف) احلنبلي النجار اببن املعروف

 - ه 1418 الثانية الطبعة :الطبعة ، العبيكان مكتبة : محاد ونزيه
 .م1997

: املتوف) البصري الفراهيدي  أمحد بن اخلليل الرمحن عبد أبو : العي -27
 (ه 170

 .اهلالل ومكتبة دار : السامرائي إبراهيم د املخزومي، مهدي د :حتقيق 
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 مهران بن سهل بن هللا عبد بن احلسن هالل أبو : اللغوية الفروق  -28

 إبراهيم حممد :عليه وعلق حققه ،( ه 395 حنو: املتوف) العسكري
 . مصر – القاهرة والتوزيع، للنشر والثقافة العلم دار : سليم

 موسى بن أيوب : اللغوية والفروق املصطلحات يف معجم الكليات -29
 :حتقيق ،( ه 1094: املتوف) احلنفي البقاء أبو الكفوي، احلسيين
 . بريوت – الرسالة مؤسسة : املصري حممد - درويش عدانن

 منظور ابن الفضل، أبو على، بن مكرم بن حممد : العرب لسان -30
 - الثالثة :الطبعة بريوت – صادر دار :( ه 711: املتوف) اإلفريقى
  .ه  1414

 اللََّبابِيدي مصطفى بن دأمح : األشياء أمساء معجم=  اللغة يف اللطائف -31
 .القاهرة – الفضيلة دار ، (ه 1318: املتوف) الدمشقي

 .   الكرمي القرآن لأللفاظ املفهرس املعجم -32
: املتوف) احلسي بن احلسن بن عمر بن حممد هللا عبد أبو : احملصول -33

 مؤسسة : العلواين فياض جابر طه الدكتور :وحتقيق دراسة ،( ه 606
  .م 1997 - ه  1418 الثالثة، :بعةالط ، الرسالة

 املعروف أمحد بن مصطفى بن أمحد بن حممد : القرآن الكربى املعجزة -34
 .العريب الفكر دار : (ه 1394: املتوف) زهرة أبيب

 سعيد بن سهل بن هللا عبد بن احلسن هالل أبو : اللغوية الفروق معجم -35
 الشيخ :قيقحت ،( ه 395 حنو: املتوف) العسكري مهران بن حيىي بن

 اإلسالمي النشر مؤسسة ، اإلسالمي النشر ومؤسسة بيات، هللا بيت
   املدرسي جلماعة التابعة

 .ه 1412 األوىل، :الطبعة
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 بكر، أيب بن الرمحن عبد : والرسوم احلدود يف العلوم مقاليد معجم  -36
 إبراهيم حممد د. أ :حتقيق ، ه911: املتوف) السيوطي الدين جالل
 ه 1424 األوىل، :الطبعة ، مصر/  القاهرة - اآلداب تبةمك  ،عبادة

 .م 2004 -
 القاسم أبو : القرآن غريب يف املفردات القرآن غريب يف املفردات -37

 ،( ه 502: املتوف) األصفهاىن ابلراغب املعروف حممد بن احلسي
 دمشق - الشامية الدار القلم، دار ، الداودي عدانن صفوان :حتقيق
  1412 - األوىل :عةالطب ، بريوت

 

 صلى هللا رسول إىل العدل عن العدل بنقل املختصر الصحيح املسند -38
 النيسابوري القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسلم:  وسلم عليه هللا
 الرتاث إحياء دار : الباقي عبد فؤاد حممد :حتقيق ، (ه 261: املتوف)

 .بريوت – العريب

 هبادر بن حممد الدين بدر هللا بدع أبو :الفقهية القواعد يف املنثور -39
 الثانية، :الطبعة الكويتية األوقاف وزارة :(ه 794: املتوف) الزركشي
 .م1985 - ه 1405

 بن املبارك السعادات أبو الدين جمد:  واألثر احلديث غريب يف النهاية -40
 - العلمية املكتبة ،( ه 606: املتوف) األثري ابن اجلزري بن حممد

 حممود - الزاوى أمحد طاهر: حتقيق ،  م1979 - ه 1399 بريوت،
 .الطناحي حممد

 


