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 الفرق الداللي بين جمع المذكر السالم وجمع التكسير 
 جمع كممة )َعاِلم( في القرآن الكريم أنموذًجا

The semantic difference between gathering the masculine peace and collecting the cracker 

Collecting the word "world" in the Quran is a model 

 1د. وفاء حسين عمي م.
dr. Wafa Hussein Ali 

 الملّخص:
رالػػػ عنرال  ػػػ    رعػػػ ر ػػػر ررالبحػػػ  ررتقػػػ ـكرة ػػػ ةكر راللػػػ ؽ   رلرالقػػػ رفرال ػػػ  ر  ػػػ ع  رركلمػػػ  رررعلػػػ رتػبُّبب ػػػر 

)ادلػػػرك  رال،ػػػ   رراجلمػػػر رر)عبػػػ   
روالُّ ،ري .

رأف رل كلِّر رردعل رخ ص ً رتػكعبيػ  كهكروبُتكبيػ زكهكرع رغريه رة ل طقكر رالػ  ِِّّ رر  ل،   ررةالرشبك  يب ؽ  رمبعًًنرمكغب ي ًارعبم  رػلك  ثكهكرالُّ ،ريكرلرس  يكثب تك
. كروبهرارم رنػبر رالقك رِن  رال ب    روـكرإيضب حهكروإثب تهرلرال  ِِّّ

 الكلمة المفتاح: الفرق الداللي/ َعاِلم/ القرآن الكريم
Summary: 

The idea of research is to trace the semantic difference resulting from the gathering of the 

word "world" in the Holy Quran in the two types of masculine (masculine, peace, and cracking  .  

There is no doubt that each collection has a special meaning that identifies and distinguishes 

it from others. The pronunciation of peace proves a different meaning than what the breaker does in 

the context of the text. This is what we seek to clarify and prove in the Qur'anic text. 
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 المقّدمة  

رالع دلني روالصالةكر ِّراألمني روعل ررلػهروأصػح  هروبمبػ رتبػب عب ك رروال،الـكرراحلم كرهلل رربِّ ي   رعل رسبيِّ  نب رزلم رال  ِب  رالػ ِّ رإ ريػ ـ   إح،ػ ف 
روبسبل  برتب،ل يًم ركثريًا.

روب بع ك:

رإعر ع برهبرل د رب ررلل ظ راألر برةإف ردعلبر رع مػ  رأورخ صػ أل رال ِّرال يره رةيػهرومػ رعإدراؾردر رعريُّ ضحكرعل رضل  ردقيق  ر ة دتػهرمػ رمعػ ف 
رإيض حهرو ي نهرلرإ رورخ .ر ر ررال عنر نيبررظ  ررالل ؽ روهرارم رن ـو

الُّ ،ػػريرل لمػػ ررادلػػرك  رال،ػػ  رو ػػر رر ػػر رر ػػنيراألمػػ ي ردعليأػػ  رأ ر ػػنيبررلرهػػرارالبحػػ رعلػػ رالُّل يػػقر ػػلركلػػكرعقػػ ن رالعػػزـبرأمػػ ر
رأف رذلػػرارالُّل يػػقرأصػػاًلر   ر)عبػػ  ث  يػػ رالصػػ لر ػػنيراجلمعػػني روهػػرارمػػ رسػػيل  روا ػػًح ر ليأػػ رلررمػػ رالُّل يػػق ررمكُّأتػِّيًػػ لرالقػػ رفرال ػػ   روعرشػػك 

رم رادلبح رالث ِنرم ه.البح  رعرسي

 رورادل ،   رو يػ فردعلُّ مػ راجلمرر)ال، رخ  رمثلراألوؿرالُّع يفر   ع  رلنيرلآلي رم م رمُّض د ررواجت ترة  ةرالبح رضل رأم ي 
ر.أوؿرلرمبح  ررع ـ ررعل رضل  ر

راجلمػررادلػرك ري رومػ رأنُّمػهرمػ رتل يػق ررلرسػي ؽرالػ ِّرالقػ رِنرل ػ ع  ررخػ   ررمػ  رت اةػقرتلػكرال علػ رعلػ رضلػ  رر برصبػة بررأم  راآلخػ كر
.رمبح  رلردعل راجلمعنيرلرروا ح ر رث ف 

  جت هػػهرضلػػ ر ليػػلردعلػػ راللللػػ رابم عػػ روارتب ن ػػ ر  علػػ رالػػ ِّررالُّطبيقي ػػ كررليػػهرالصػػل كرعرقػػ رغلبػػت ررإ رأف رالبحػػ برروت بغػ راإلشػػ رةكر
ادل،ُّق  ةرلر ررالُّ ،ػري رولعػلركلػكرتػ ؾررالث  ُّ  رراإلمسي   ررلر ررادلرك  رال،   روعل رالق ع ة ررادلُّم  دة رراللعلي   ررالق رِنروالرتكيزرعل رالق ع ة ر
رةي  .أث ًاروا ًح رلرمص دررالب رح ؛رإكر  ءترتبًع رلطبيع رالبح روح  ُّهرغريرمكُّػب بس ر 

 المبحث األول

 وداللتها هِ أقسامِ  وبيان   الجمعِ  تعريف  

"رجلم ع  رروه :ر"مص رر عترالش ء رواجلمررأيًض :راس  رتعريف الجمع لغة:  ر. 1)ال  س 

ػر ف رعبري،ػُّمم ررعرج رل ػوةػبرر كرم ػال  ر:رالعػ بر عػ روعػ ر سػ ؿرإع ررم  ػر ررم ػهريبقر رإكارال اد راسُّممروبق يلبرةيهرأيًض :ر" رلري،ػيالفر إظل 
ر. 2)"لقُّ ذل روا كرشبرحبررإكارةالفرلبينر اعكرو بر.ر  كل رركهب ا:رالق ـكررواسُّممر.روأ  ا  م رن احي م 

رة  ر)اجلمر ربكخُّلف رريكل ب كرشل   رتق  ـرأف رللظبر رالُّل ق .رأ  يُّهركل رم رجتم رروانض  ر عضكهكرإ ر ع   ر   

                                                           

 .240ر–ر239/ر1العني رم د ةر) ر :رر 1)
 .15/ر3 ري ل :رالق م سراحمليط رم د ةر) ر :ر64أس سرالبالغ  رم د ةر) ر :رر 2)



 الفرق الداللي بين جمع المذكر السالم وجمع التكسير 
 جمع كممة )َعاِلم( في القرآن الكريم أنموذًجا

 د. وفاء حسين عمي م.

  Route Educational and Social Science Journal    

793          Volume 5(7), May 2018 

يغب ه :ر"هػ ر384ةق ؿرةيهرال م  ِنر)رأّما تعريف الجمع اصطالًحا: ػ رمػ رمبب  ي ػ رص  إكرعبػ  رر. 1)"ث بػني راعرعلػ رالز ائ ػ رالعػ بدرعلػ رلل علػ رال باح 
ر ب  رهػ ر نيرالُّث ي رواجلمرر ق له:ر"643ال م  ِنراجلمرر   ءرصيغ  رلللي   رواح ة رل     ردال رلرمع  ه رعل رأكث رم راث ني روة  ؽرا  ريعيشر)

ػ روالضػػ   راجلمػػرر  ػ  ررمػػ رشػ ي  فرواجلمػػركررة لُّث يػػ كررم ػه رأكثػػ بررإ رشػ ء راجلمػػر رردعلػػ بريععي   وّسععع ابعع   ر. 2)"وال بم ي ػػ رادلقػ اررلريلرتقػػ فروإظل 
ر نيراث نيرةقطرأنُّجبررع ـريك ادر هراإلش اؾ رةإكارح ثبررلضب  رإنالؽ ر رة م ه رش ء رإ رأكث  رر  ر ق له:ر) بررواجلمربررمشلترالُّث ي برعم مي ً ررهكرببرك،برةأبر

ر نيرأكث الُّث ي بر رلر)ادلق ارروال مي   رم راث ني.ر رأم  راجلمررة  رإش اؾ 

ر رإ رأكث رم هر ش ط ر ل  ةر)اإلش اؾ ر لرتع  اه رإ ر  ورة رمل ده :ر"رعصفور اب   و ري ُّبف  ادلع ِن رأوررورراأللل ظ ررات ل ؽ رر ب  راس  
  برللُّ،مي رةي م رواحً ا"

ك
وادلع ِنرلرح ؿراجلمر رإكرعريُّ روعررادل  بر نيراأللل ظ رر.رُتث لترتلكرالض ورةر ش طراعت ل ؽ ر 3)ك فرادلعًنرادل

رظرابم عرشل رأ  ةترحمل ًرعصل ررلرتع يلهرللممررإ رم،أل رالعالق ر نيراأللل ظروادلع ِنرال ا برت اة ه رلرالللرا  كرريُّحققردونه رة لُّلتبر
 ادرم راعس رر يل ًر

ك
رإكار ك  رإ رغريه رواجلمررلرالع  ي  رعل ر   ني:عل راحل  رت ح  رادلعًنرادل

رم رأ  رره رمل د رر   ء ررسالم برراحل ِّررأثبترق ئلكرر. 4)"و   ؤهرال  باح  رنل كررة يه رر برل رسبررمب وه ر"ر. الجمع السالم:1 روح ك ت  رق ريط أرتغري  ررم رح وؼ 
كر  اقررزلك  د رم رال الـ. رعلي م  رمررزي دة رمعل م  رن جت  رع رإع ابريُّعبني 

ررعل ره "أيًض :رروقيل ػ رالُّغيػري رمػ رواحػ كهرةيهرسل رم رالصح  رةممركر.رت ،ريرو ركررتصحيح ر ركر:ر   ػبني  رالبُّ ػ برر لللػهرتػأيروإظل 
ر. 5)"مراجلرعل رت ؿ ررزي دةرعليهرتزي رث ررتغيري رغريرم 

ررربرة ػػاجلمػػررمعل مػػ  ر ػ حل وؼ رةػػإكاركػػ فردلػرك   رركرروزيػ دةكر ػبب ر ػػ ل اوروال ػػ ف رونكص  ػػ   رحلػػقرمػػ   ليػػ ءروال ػ ف رأم ػػ رالللػػظرادلون ػ رة ػػ :ر"وب ك
ر. 6)"ك ري م ترمرك رأوركم،لم ت ردلون رك فرس اءروت ء رألف رره رآخ  ر 

رالض ءبرعل ركالـرد.رة  لرال إف راألصػلر، م  ائ رحي م رأنلقرعل راجلمػررال،ػ  ر ػػ) ررالصػل ت رإكرقػ ؿ:ر"وعريل ت  رأفرنك،ل طب
ً ريكق  هب رم راللعلي  "رةيهرع ـردعلُّهرعل رالقل  روإظل  راألصلرةيهرأفري ؿبر

ر. 7)عل راحل ث رةممررالصل تر ًع رس دل

ػػػ ادر ػػػهراللع
ك
لي ػػػ رةقصػػػ رهبػػػرارالُّصػػػ يحرالُّل يػػػقر ػػػنيرنػػػ ع راجلمػػػررصبػػػ  حبرد.رة  ػػػلرال،ػػػ م  ائ ر  علػػػ راجلمػػػررال،ػػػ  رعلػػػ راحلػػػ ثرادل

ر:ادلع وةني روه رشل ري ع ن رإ راحل ي رع 

                                                           

 .73:راحل ودرلرال ح ر 1)
 .3/ر5:رش حرادللص لر 2)
 .145/ر1:رش حر لرالز     ر 3)
 .7اللمر:رر 4)
 .57 روي ل :رش حراحل ودرال ح ي  :ر2/ر5ش حرادللصل:رر 5)
 .75الُّع يل ت:رر 6)
 .144مع ِنراأل  ي رلرالع  ي  :رر 7)
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رةيػهر  ػ ءكرواحػ هرلللًػ رأورتقػ ي ًا" رة  :ر"جمع التكسير. 2 م رتػبغبيػ  ب
يطػ أكررعليػهر ػػ)ادل ،   رلُّغبػري  راسػُّعملرالعػ برهػراراجلمػررة صػطلح ارر. 1)

رأورتبػػ يلرألو ر)لللي ػ  علػ ر  ػػ ءرملػ دهريػػأيرعلػ رصػػ رتنيرا رةي ػػ ر  ػ ءرادللػػ د رة ػػ ررتُّمثػػلر زيػ دة رأورنقػػِّ      ي ػ   رأم ػػ رالث نيػ رةمع  ي ػػ رعريُّغػري 
ر ػرر)ةػبلبػك رةضػ راللػ ءروالػالـرنػبرمك، و رللممررمررتغيريرلراحل ك تريكود  ر  لللظرإ ردعل راجلمرركق ل ػ ر)ةػكلكػك ر الللػظرمػ ردعلػ ررلبرقبػة كػ ك

رراجلمر.اإلة ادرإ 

ػػُّ  رعلي ػػ رالعػػ دةرإ ركػػالـرد.رة  ػػلرال،ػػ م  ائ رلرالُّل يػػقردعليأػػ ر ػػنيراجلمعػػنير)ال،ػػ  روادل ، ػػ   رإكرقػػ ؿ:ر"ة لػػ  ؽرروادل  ػػركر  ػػنيرػلك
وو ػػػ ن رراجلمػػػررال،ػػػ  رو ػػػررالُّ ،ػػػريرة  يػػػ كر  ل،ػػػ  رال علػػػ رعلػػػ راحلػػػ ثرو  لُّ ،ػػػريرال علػػػ رعلػػػ راإلمسي ػػػ  رة قػػػ ؿرمػػػثاًل:ركهب ػػػ رإ راحلقػػػل

الل اعيبرععبنيروم ُّ ني رة لل اعيبر ررعع برأ رالالعبرو)الل اعيب راسػ رذلػرارالصػ فرمػ رال ػ سرادلمػ رسرللعػب رونك يػ ر ػػ)ععبني ر
كهب  ررمثله:وم ُّ نيريل  ق فر نيرالُّ ،ريرواجلمررال،   رورر  ن رالالعبنيرععبنيروعرو  ن رالل اعيبرل اعيبلعب ا روعريق ل ف:رورراحل ثرأ 

رم رال  سرومعًنر)حػ كمني ررإ راحمل م رة   ن راحل  ـرح كمنير  لقضي  روم ص ةني رةأنترتكالحظرأف رادلقص دبر كعني 
  حل  ـرهرارالص فرادل

مػػ رأف روا ػػح ر ػنيراجلمعػػني رويبػػ وررالُّل يػػقكرر. 2)"ح مػ ارأ رإرادةراحلػػ ثروعريق لػػ ف:رو ػ ن راحل ػػ ـرح ػػ ـر  لقضػػي رأوراحلػ كمنيرحػػ كمني
روالقيػ سكرر عيف  رالصل رت ،ريرأف رراعل   ءر هرال، م ائ ر ري ك رولي رعص هروإظل  راسُّم  ركلكرالُّل يقرال عنرم را  ريعيشرحنيرق ؿ:ر"

ػػ .روال ػػ فر ػػ ل اور عك ػػ  ػػ  بك :رةمع ػػ هر ػػ رب  رزيػػ  ر:رقلػػترإكارأن ػػكروكلػػكراللعػػل ررلػػ  رجتػػ  رألهنػػ رت ،ػػريه ؛ر ػػعكفروإظل  رإكار بػػ ببب رأوريبض 
ػػػػ ببك :رةمع ػػػػ هرمضػػػػ وب ر:رقلػػػػتروإكارادل  ػػػػ  رأردتبر رإ راةُّقػػػػ رهرلرك للعػػػػلرادل صػػػػ ؼ رتقػػػػ ـرإ راةُّق رهػػػػ رلرالصػػػػل روألف رر كػػػػ  بب رأوريكض 
مػػررعرأفرالقيػػ سرة ػػ ف...رالل عػػل مػػر رعراألةعػػ ؿرأف رركمػػ رجتك :رقلػػترإكاراللعػػلرمػػ راجلمػػررعالمػػ ررلػػ  رغلػػ  رةإن ػػهرال،ػػالم  ر ػػركررةأم ػػ رجتك

رعلػ ري ػ فرألن ػهراللعػل؛رلرالضػمرير ػرررلػ  رالصل رلرال،الم ر ركررو   ".ريق م ف":ر"ق ئم ف:ر"ق لككرةأشبهبرر "يبض    ك فبر"ور "يػبقك مك فبر"
مررأفرةيهرالب بكرروك فرأ ع ب رالُّ ،رير ررم رك فراللعل رإ رأق ببررك فرم رة لراللعل رسالم  ر. 3)"ال،الم ر ربررغلك

 روالُّغيرير)ة عل رال ال  رعل راحل وثم رال الـرإ رم،أل رغ ي رلراألعلبِّي   رةيم ريُّعل قرجبمررالصل رم ريم رتق  ـرأش ررا  ريعيشرة
اجلمػرروا ػح روظػ ه   رةحي مػ ر ررسالم رأعروه رأف رالشبهرال اقرر نير ػررال،ػالم رمػ ر)ة عػل رو ػرراللعػلر  سػ ن رالضػمريرالػ اؿرعلػ ر

:ريق م فرويض   فروي رس ف رح ؿراجلمررلرق ل  رل  رو  ر  فرم ر  رب رودارس فرم ردارس رة  رأشبهر  للعلرنق ؿ:رق ئم فرم رق ئ
رالشبهراحل دثر نيراألم ي ره رال،الم ر نيراللللني.و هرأم  ر

ر

ر

ر

ر

                                                           

 .49ح ودرال ح :رر 1)
 .147مع ِنراأل  ي رلرالع  ي  :رر 2)
 .24/ر5ش حرادللصل:رر 3)
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 المبحث الثاني

 اِلم( في الق رآِن الَكرِيمِ الَفرق  الّدالِلّي بَيَ  الَجمِع السَّاِلِم َوَجمِع الّتكِسيِر لَِلفَظِة )عَ 

قبلراخل ضرلررص رالل ؽرال عنر نيراجلمعنيرعر ك  رمػ راإلشػ رةرإ رأف ركػالراجلمعػنيروارد رلرالقػ رفرال ػ  روإفركػ فرال،ػ  رقػ ر
ك ب،  رارتأي  رالب ءر ه رةضاًلرع رأف رال،  ره رال ر رسبل  برأصػلكرمكلػ بد ه رمػ رالُّغيػريرلػرلكرق  مػرة ؽبر

هراللغ ي ػ فرلرع  ػ  رل ػ ع راجلمػررلررادل
ركُّ   هت .

رجمع كلمة )َعاِلم( في القرآن الكريم جمًعا سالًما )َعاِلمون، َعاِلمي (

رلرم  عنيرأيًض . رلرم  عني روب ك   رم  اترلرال ِّرالق رِن  رركة ربرلرم  ررواح  روبنكص بب روردرهراراجلمررمخسب

رعلػ راحلػ وثروالُّغيػريرلرق ل ػ رهراراجلمرررمل دكررم فردة )َعاِلم(: كُّعػ   ر)عبل ػ ب روبدبؿ 
رمػ راللعػلرادل يع درإ راس رالل علرالر راشُّق 

ر)ع   رال  رسب رأ رعب بةبهك روق ل  ر)زبي  رعب     رأ رع رؼرله رة ؿ   رلر)عبل  برزبي  
ً
 رعلػ راحلػ وثروالُّغيػريركمػ راللعػل رولرحػ ؿر عػهر ًعػ رسػ دل

ر رقص ن ر هراللعلي  ر ُّم  درالعل روتط  رهروع ـرثب تهرأوراسُّق اره.ورع دلنيبرق ل  ر)ع دل ف رأ

 ي رأف راألم رعريقفرع  رهرارادل  رر لرتعػ  اهرإ راإلنػالؽروالعمػـ  رةضػاًلرعػ راإلح نػ ر ػ لعل  روهػ رمػ رحمل ػ هرمػ ردعلػ ر ػرر
 رلرال ص  رالق رني  رال  ؽل  رم ركلكرم ر

ً
ر}ر  ءرلرق لهرتع  :)ع   ر ررمرك  رس دل رال ػ ي  بر ض  راأل  لبً رجتب    ر  أبم   ه رإ  ب رال ِّيحبرعب ص  وبل ،كلبي مب فب

ء رعبػ ل م نيبر ػ روبكك  ػ ر   كػلِّرشبػ   ر ػػ)عب ل مرةقصػ راهللرر   1){ ب ربك  بػ رة ي ب اإلح نػ روالشػم ؿروالعلػ ر  ػلرشػ ء رةُّمػ  راألشػي ءركل ػ رلرهػرارر ني 
ر. 2) ريقُّضيهرعل راهللروح مُّه روه رم ركك هرالزسلش  ال  فرعل رح،برم

رأف رهراراإلنالؽرلراإلح ن  ر ال ػ تجرعػ رركػلرالبعػ رعػ رالثبػ ت ر عيػً اررره روح وث ػره روتطػ  ر ررهر ُّم  درالعل  روالشم ؿريود  ردوربرروعرشك 
.رت ق فرالعل رواسُّق ارهرع  رم  ر ر رمكعني 

رالع ل  روح وثهرإ  لكرتبطب  رك رال عب ل مك فبر}راألمث ؿرلرق لهرتع  :روبيبص  روبمب ريػبع ق لك ب رإ ع  رنبض    ػك ب رل ل   س  ثب ؿك بم  راأل  كل،  وفرر  3){وبت ل كب
كك رادل

رال ِب ر رالعػ  ر  لعقػل رأ رتػبػيػبق  بررر طرال ِبرزلمػ رر. 4)"سخطهروا ُّ بر ط عُّهرةعملراهللرع رعقلرم رالع  "تالرهرهراآلي رةق ؿ:ررأف 
رالط  عب  راخل لص راهلل رعرعقليأ ر    دراهلل روهرارعرػلصلرع  رغريه رث رنُّجرع ركلكراليقنيرالعقل رعمل ريػبُّ ،  كر  ُّبمب ـ  ػبك  رواع ُّع درعبم ػ ريكغض 

رأبف رم ر  ءر هرال ِبرزلم ر ق    رةُّع يلهرشبك  ردعلُّني:رأشبهربكع دل رح،  ي  رمكُّ  مل  رمل دهرق م   رلرال ِّ ر رأف رللع    

ر ق لهر)م رعقلرع راهلل رأ رتيق  رعقليأ ر    دراهلل رل   هرق رعريعملر ط عُّهروعرغلُّ برسخطه.رداللة عامة م طلقة: .1

ُّ ًب رل لرم ريك،خطراهللرويكغضبه.رداللة خاّصة: .2 ر يقي هرةأنُّجركلكرعماًلرمكطيًع رهللرورلك رتُّمث لرب رعقلرع راهللروالُّـز
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 .201/ر3ال ش  ؼ:رر 2)
 .43س رةرالع  ب ت:راآلي رر 3)
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رع ػػ رال ػػِبرزلمػػ ررشلػػ رتقػػ  ـرإ رأف رمل ػػ ـبرطلػػ جر ُّ  مػػل روهػػ رمػػ رعقػػلررالعبػػ    
ك
رادل عػػ راهللرةعمػػلر ط عُّػػهرؽلك ػػ روصػػلهر ػػػ)الع    

ًػػ رع ػػ رنبي  ػػ رال ػػ  ررهكروا ُّ ػػبرسػػخطه روهػػراريعػػينرأف رمػػ رعقػػلرعػػ راهللرو ريعمػػلر ط عُّػػهرو رغلُّ ػػبرسػػخطبر
رعلمػػهرعريػكعبػػ  رع دل ػػفك رةػبيبُّ ص 

كثبُّ رواحمل  دةرع  رال ِبرزلم ر  ل قِّ رأ
ر. ر)الع  رال  قِّ رةيخ جرع ردائ ةرالعلمي  رادل

ًدار   ػ دراهللرت ػ ِّ كُّػبيػبق  ػ فرتػبيػبق  ًػ ردائًمػ رمك،ػُّبم  أارمكُّبمب
عػ  رةػ لُّزم ارن عُّػهرو   ًءرعل ركلكرةػإف ركلمػ ر)العػ دل ف ر ػ ل ةر رهػ رالعػ مل فرادل

ػػ روسػػيل رللُّعبػػريرأوراإلشػػ رةرإ رادلعػػ ِنرالػػ يرقصػػ راهللرر ؿرالػػ يريضػػ هب راهللروا ُّ بػػ ارسػػخطه رة ػػ رعػػ مل فر  ألمثػػ رادلع ةػػ ر أهن  وعػػ رة فرحػػق 
إيص ذل رلل  سرلرالُّل يقر نيرادلوم روادلشػ ؾرمػ رخػالؿرككػ رأوهػ رالبيػ تروأ ػعل  روهػ ر يػترالع  بػ ت روعرشػكرأف ركلػكرالعقػلروتلػكر

ر  ل ي رأش راعلُّزاـ.رادلع ة رال يريُّ صفرهب ر)الع دل ف رع رلرالل  رادللُّـز روإح ن  رومش ؿ  رتأيرم رعل رسطح ري،ري روإظل  ريُّ ، ر عكمق 

ػػ ري،ػػُّم رمشػػ ًعروإح نػػً  رمػػ ركلػػكرمػػ ر ػػ ءرلرق لػػهرتعػػ  : ل رو ريُّ ق ػػفرعلػػ كرالعبػػ رمكعبػػني   روإظلب ل ػػقكر}رمنيرع ػػ رم  ػػر  رريب ت ػػه رخب ػػ   وبم 
روبا بر ض  روباأل  رلِّل عب ل م نيبرال، مب وبات  يب ت  رآلب ركبل كب رإ ف رل  روبأبل  بان  ك   رأبل ،  بُّ  ك   ؼك ُّ الب ر. 1){خ 

 رةػػرك رخلػقرال،ػػم اترواألرضرأو ًع؛رألن ػػهرعلػػي رخلقػهرمػػ رريػ ترقػػ رعػ ضرل ػػ رلرالػ ِّرالقػػ رِنرال،ػ  قر لػػ ًررمعلػ ـ رأف راهللر
رع  رهرهراآل  روعر 2) إ رخلقرالبش روريُّهرلركلكراخُّالة  رلراللغ ترواألل افي ر لرتع  اه راألصلرلرت  ي رال  فروا ُّ اعه رو ريُّ ق ف 

دلػػ رةلػػ رك نػػترلغػ رالبشػػ ركل  ػػ رواحػػ ةروكػػرلكرألػػ اهن رشػكرأف رآليػػ راعخػػُّالؼردورًار ػػ رزًارلرسػػريرال ػػ فرواسػُّم ارهرعلػػ رضلػػ ردقيػػقرمُّػػ ازف ر
رلِّل عبػ ل م نيبر}ق لػه:ررخػُّ رالبػ ر رر ُّ ح  ه روتشػ هب   رثك ررحصلركلكرالُّم يزر نيراألشي ء يبػ ت  رآلب ركبل ػكب غ يبػ  رلراألعلِّي ػ  رُتبث ػلبرر ُّ كيػ  رر{إ ف رل 

ريأخػرن ر ػػ ورهرإ رحقيقػ  رمل دهػ رأف رتلػكراألمػ راتروالعالمػ ترادلعمػزاترعريعقلكررعػ  ػػ)إف  رأةصػحرمػ رخاللػهر ػػ ػ رأوريع ةػكرمعػًًنرعميػق   رأور ب
كُّم  دي ر بريعلمكر

ك،ُّم  ي رلرالعل ردوفرانقط عرأورت ق ف ر رإع رالع ل منيرادل
طلػقرحلقػ ئقرال ػ فررادل

ك
رمكعبني   رويعينركلكرالعلػ رالشػ ملرادل ع  رم  ر 

هػػ ر ق لػه:ر754)وم   ن تهراسُّ  ًدارعل رح م راعخُّالؼرال    ني  رالػ يرأدرك ػ رالعػ ل م فرإدراًكػ ركػ ماًلرمكطلًقػ رصػ  حر ػهرأ ػ رحي ػ فراألن ل،ػ ر
ك ُّبل ركررإ ك ر"

ر. 3)"الع ل  ررأبهلكررهك رإ ظل ب رهب ب رادل

طلقرلرالق رفرال    رةق ركك ه رالب ر ر
ك
ل ل رالعل ر ُّأويلراألحالـررو ري،ُّم رورودرللظر)ع دلني رلل عل رعل رإثب ترالعل رادل

ر  ُّبر}رلرق لهرتع  : روبمب رضلب  ك البـ  رأبح  ر  عبػ ل م نيبرقب لك ا رأب  غب ثك ػالبـ  راألبح   رككػ راهللر ػ ابرادلػؤلرال ػري رسػأذل رملػكرمصػ رلرتل،ػريررؤيػ هر 4){أ و يػل 
رهػ رنلػ ر 5) ة  فرنلًي رللعل ر  ل ؤي  رمعًًنررخ ب ُّملراجل ابك مػ راألحػالـرةقػط رولركلػكرإشػ رةرمػ   رإ رعلم ػ رر 6) العلػ ر  أل ػغ ث روػلب

ادللػػكرقػػ رةك، ػػ تر ػػ  رالُّ،ػػلي رهبػػرارال ػػالـرنصػػلرلراألمػػ روم ُّ ػػ هرإ راعد عػػ ءرال ػػ كب؛رألف ررؤيػػ ر ُّأويػػلرالػػ ؤ رالصػػحيح رةقػػط رولػػ راةرتر

                                                           

:راآلي رر 1)  .22س رةرال ـو
 .505/ر3ي ل :رال ش  ؼ:رر 2)
 .382/ر8البح راحمليط:رر 3)
 .44س رةري سف:راآلي رر 4)
 .507/ر6ي ل :رال ررادلص ف:رر 5)
"رال ررالقبب ض رم روأكربراحلكز م رم  رأصغ كرروه رسلُّلط رأ   س ًررأورواح اًرر  ، ًررك فرس اءرال ب ترم ر ك ررم روه رالض د ر  ، ر  غ  ر ر"احللِبرلراأل غ ث:رق ؿرال،منيرر 6)

 .506/ر6ال ررادلص ف:ر
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كُّ ػػ ه رلرال ق ػ ردلػ ررعػػ رعلػ رعميػق رري بػ تل،ػريًارصػ ئًب ر
سػيح ثرألهػػلرمصػ رمػ رقحػطرو ػػ ع  رولر ُّأويػلرالػػ ؤ ريُّمث ػلر  ل صػفرالػ قيقرادل

كبش  ة.ِبراهللري سفره رص حبركلكرإش رةرر   ني  ر عث  راهللرذل رة  فرن
رتلكراإلش رةرادل

رالب ر ر وال ؤ رعل رل، فرادلؤل رأثبتر    هرل بي   ري سفررة  رع   ر ُّأويػلرحي م رنل رالعل ر ُّأويلراألحالـررطللِّرالق ؿرإف 
رة  رمك،ُّم رمُّم  درمكُّط  ررانطلقر ػهرإ  رادللػكرة ػ فرالبػررةراألو رلُّم  ػهرعلػ راألحالـروهب  راهللرله رو ريقفرعلمهرهب رع  رم  ررمكعني 

رخزائ رال ول رةأة دهرإح نً رومش ًع.

رأف رأسػػ سرعلػػ ري سػػفر ُّأويػػلراألح ديػػ رواحل مػػ رعلػػ راهللرالبػػ ر ر ػػربرككػػل ر}روعرشػػك  روبس  ػػ ب رهك رإ لبػػهبرإ ع  ػػ كرالل ػػهكرال ػػر  رعب إ ظل بػػ رإ ذلبك ك
ء رع ل ًمػػ  ر}لرسػ رةري سػػفرلرم ا ػررع ػػ  ةرم  ػػ رق لػه:ررصػػ  حراهللر ػػرلكرةقػ ر. 1){شبػ   راألبحب د يػػ   رم ػ رتبأ و يػػل  روبيػكعبلِّمكػػكب ررب  ػػكب رغلب ُّبب يػكب ل كب ػػرب وبكب

رم  رقػبب لكرإ  ػ  باه ي بر ركبمب رأبُتب  ب رعبلب رأب ػب بي كب ريػبع قك بب روبعبلب ررؿ  ُّبهكرعبلبي كب رعبل ي  رروبيكُّ   رن ع مب رإ ف ررب  كب رمب   ِّ ر} روق لهرتع  :ر 2){حب  ي  روبإ س حبقب ل كب وبكبرب
رال  ػ س ر ثػبػ ب ػ  ه روبلبػػ    رأبك  رعبلبػ رأبم  روبالل ػهكرغب ل ػب  راألبحب د ي   روبل  ػكعبلِّمبهكرم  رتبأ و يل  راألبر ض  رل  وبلبم ػ ر ػبلبػ برأبشكػ  هكر}ر روق لػهرتعػ  : 3){رعبريػبع لبمكػ فبرل يك سكفب

ًم روبر ،   نيبررتػبيػ  ب هكرحك   رصلب ز  رال مكح  ل كب رعبل ي  ر}روق لهرتع  :ر  4){ع ل ًم روبكبرب رككلِّرك  رع ل    رمِّ رن شب ءروبةػب  ؽب ر}وق لهرتع  :رر  5){نػب  ةبركردبرب ب ت  رببِّ
روباألبر ر} رال، ػػمب وبات  رةبػػ ن  ب راألبحب د يػػ   ػػ رتبأ و يػػل  رم  ُّبػػين  روبعبل م  رال مكل ػػك  ػػ ب رم  ررتػبي ُّبػػين  رقبػػ   ررببِّ ػػين  ػػل ًم روبأبحل  ق  رمك،  ػػ بة رتػبػػ بة ين  نػكيب روباآلخ  رالػػ   روبل يِّػػ رل  رأبنػػتب ض 

ر. 6){   لص  حل  نيبر

 جمع  كلمِة )َعاِلم( في الق رآِن الَكرِيِم جمع تكسير )ع لماء(

رعل رالل علي  .روردرهراراجلمركر رم  تنيرةقطرلرالق رفرال    روكالعل روقررلرم  رررةر 

رأف رل علػ رالػ ِّردورًاررِلم(:مفردة )َعا ُّ  رعلي  رالُّل يقروالُّمييػزرأو ًعرلردعلػ راللعػلرومع ػ هرلرالػ ِّروم ػهراللعػلر)عبل ػ ب  روعرشػك  ادل  ررػلك
رو  لُّ نريق دن رإ رالق ؿراللصلرلر علهراس رة علرأورصل رمكشب   . ر  لًغ رلر ي فرمع  هرو  ي رأصلهرم ر   رالُّع   رواللزـو

رعلػػ راحلػػ وثروالُّمػػ  درواعسػػُّم ارروأصػػلهراللعػػلرإ رمػػ ركك نػػ هرسػػ  ًق ر ػػأف راسػػ رالل عػػلرر–رغبػػ رلرالُّل يػػقرر–عكػػ ن رقلػػياًلرةلػػ ر )عبػػ    رداؿع
ركلكراجلمرركم رأثبُّ  هرعل راحل وثروالُّغري روأح،بهرؼلُّلفراخُّالةً رظ ه ًار ً ردوفرتغيريرة ؿ 

ربرمكرك  رس دل  ررالُّ ،ػريرلر)عبل  ب  روب ك ربر ب
رلرال عل  رودوفر رال عل ريود رال ر رصي رم راللعلرنل،هرمررتغري  رأف رتغري  تغريرالب  ء روؽلك  رت  يحركلكرم رخالؿرادلث لنيرردبوربهكرلشكٍّ

راآلتيني:ر

رعل راحل وثروالُّغيري رغلراس رة علر:َعاِلمٌ   َعِلَم زَيٌد الِفقهَ  .1 ً ره رعب ل مك فبرأورعب ل م نيب.مرر ًع ريب كؿ 
 س دل

                                                           

 .98س رةرنه:راآلي رر 1)
 .6اآلي رر 2)
 .21اآلي رر 3)
 .22اآلي رر 4)
 .76اآلي رر 5)
 .101اآلي رر 6)
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مرر ربرت ،ريره رالعكلبمب ء.رَعاِلٌم: َعِلَم زَيٌد بالِفقِه  .2 رعل راعسُّق ارروالثب ت رجتك رصل رمكشب   رت ؿ 

رث لني؟ال،واؿرال ر ريكط حرلرهرارادل  ر رم رالل ؽردعليأ ر نيراللعلر)عبل  ب رلرادل

رزي  رعل براللقه روان لبربرعليهرةأصببحبرع ل ًم ر ه رأ رع رر ةً رمكط لًع رعل رؽلك    رالق ؿرإف ر)عبل  ب رلرادلث ؿراألوؿربعًنر)عب بؼب رأ رعب بؼب
رأكصك ل ه روق اع   ه روأح ب م ه .

ر  للقه رةأص ادكر هرأف رزيً ارق راخُّبِّ  روا ح ري ع ن رببحبرع ل ًم رةيه رأ رأم  ر)عبل  ب رلرادلث ؿرالث ِنرةريك م رر  لهروبمكشب ِّع يه  روالل ؽر ني 
كُّع   رعل روزفر)ةب ع ل رةي كؿرعل راحل وثروالُّغيري رأم  رالصل رادلشػب   ر ػهر

ةُّكصػ غرمػ رإ رالق ؿرإف راس رالل علريكص غرم راللعلرالثالث رادل
رعل رال زفرنل،هر)ةب ع ل رةُّ ؿر ً  رو)عبػ     1)عل رالثب ترواعسُّق اراللعلرالثالث رالالـز

كُّعػ   ر ًعػ رسػ دل
مػ رر رةيكممرر)عب    رمػ راللعػلرادل

ر ربرت ،ري رةأة دراألوؿرالعل رإح نػ رومشػ ًع رأم ػ رالثػ ِنرةأةػ درالعلػ بر ص ًصػ ر ًقػ روثب تًػ اللعلرالالـز ر رمػ ركلػكرمػ ر ػ ءرلرق لػهرتعػ  :وتعم 
رغبلك ر رإ ظل ب رؼلب شب رالل هبرم ر} رع بب د ه رال عكلبمب ءرإ ف رالل هبرعبز يز  ر. 2){  

رومػ روت حيػ ه روع لػهرصػل تهوردترللل ر)العلم ء رةقص راهللرهب رعب دهرادلخُّص نير  خلشي رواخل ؼرم هرتع   رة ػ رعلمػ ءرلر:ر"
ركػ فرأقػلر ػهرعلمػهركػ فرومػ رخ ةػ  رم ػهرازدادرعلمػ ر ػهرازدادرومػ ر ه رُّ رشػيبرخبررق رحبرر هكرشبرخبروبررق ره رحق ررروه  رقبروبررم هل رعبرةػبررغل ز رعروم رعليهرغل ز
ر. 3) رمً  "

ُّص  فر  لق رفرال   روس  ر  رنبي   رة لعلم ءره رادلوم  فر  هللرحق رإؽل نه رث  ُّ فرملُّزم فرأش  راعلُّزاـ رة  رعلم ءرالش يع رور  ذل  رسلك
ورخػ رةُّصػلرمك ُّ  هػ رر ػنيرمػوم  ررل ػ راخلشػي رتُّلػ وتكروي   ػه ررؼلشػ راهللبررمػوم  رركػل رأصح براخلشي رال  مل رالُّ م  رةالرشكرأف رررزلم ر

رالعكب  درهللروح ه.وكم ذل رع  رالعلم ءر

رمكعبػػني  رزلكبػػ  د ردوفرغػػريهرمػػ روثب تًػػ رر صيًصػػ روا ػػًح رظػػ ه ًاتكليػػ رر–  يػػً ارر–ة علػػ ر)العكلمػػ ء  رهبػػراراجلمػػرر عميًقػػ رمكُّأصِّػػاًلرلرعلػػ  
راألخ   رأعروه رالعل كر  هللروح هروال واـرعل رمع ةُّه.العل رـ 

رإ س  بائ يلبر}ر صيًص رم ر  ءرلرق لهرتع  :ومثلهر رريبً رأبفريػبع لبمبهكرعكلبمب ءر بين  ر. 4){أبوب ب ريب ك رذل ك  

رال عبػػػ لبم نيبر}ريكشػػػريرالػػػ ِّرال،ػػػ  قرومػػػ رقبلػػػه ػػػنيكرر  وبإ ن ػػػهكرلبُّب ز يػػػلكررببِّ بم  ر  ػػػه رالػػػ  وحكراأل  رر  نػبػػػزبؿب ػػػ ب ػػػ فبرم  رل ُّب ك عبلبػػػ رقػبل ب ػػػكب

ٍّرم ب ني ر  ال مك ر ر ي بر رعب بِب  بو ل نيبر    ل ،ب ف  إ رنزوؿرالق رفرال   رب رةيهرم رقصِّروأح  ـرعل رر. 5){  وبإ ن هكرلبل  رزك ك  راأل 
رلرس ئ رال ُّبرال،م وي  رعل رنبي   رزلم ر  ل، نه رأ ر لغُّهرالع  ي  راللكصح  رة  فركك هرمثبت 

ر. 1)
                                                           

 .151ر–ر150ي ل :رالص ؼرال ال:رر 1)
 .28س رةرة ن :راآلي رر 2)
 .632/ر3ال ش  ؼ:رر 3)
 .197س رةرالشع اء:راآلي رر 4)
 .196ر–ر192س رةرالشع اء:راآلي رر 5)
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رالعل رلعالم ك ز ؿ.ة  فرعلم ءر ينرإس ائيلريعلم نهرحق 
ر  رمكُّحق ق  رمكثبُّ  رلركُّ هب رادل

ر ػػػرلكرةػػػزادررةقصػػػ رالبػػػ ر ر  ػػػػ)علم ء ر ػػػررعػػػ  رالُّخصػػػيِّرةػػػأرادرالعلمػػػ ءرادلخُّص ػػػنيرادلُّعم قػػػنير ػػػ ي   روكُّػػػ هب  رو ري ُّبػػػف 
وقػػ ران لػػررعلػػ رتلػػكرر ر صيًصػػ روثب تًػػ رحي مػػ رعػػًنر علمػػ ءر ػػينرإسػػ ائيلرلرهػػرارادل  ػػر:رعبػػ راهللر ػػ رسػػالـرشل ػػ ررمػػ روأسػػل ر ػػ ل ِبرزلمػػ

رالعالم رالث  ُّ رلركُّ بر ينرإس ائيلروه رالُّ راة.

 الخاتمة

رالع دلني روالصالةروال،الـرعل رخ مترال بيني رسبيِّ  نب رزلم روعل ررلهروصحبهرأ عني. راحلم كرهلل رربِّ
رأم  ر ع :

رم   رم رةُّ ص لترال راس رإ رنُّ ئجرع   ةبرنلخ ر ريأي:رِّ 
رالق ؿبر .1 ررإف    لُّل يقر نيراجلمعنيرال،  ر)ع دل فرأورع دلني روالُّ ،رير)علم ء رعرؽلك  رالُّ،لي ر ػهرنل يأػ  رةل،ػي ؽرالػ ِّردعلُّػهرأثػ  

رلرتعينيركلكرالُّل يقروُتييزهر عكمقرال ل رلرالللل روارتب ن  ر  عل رال ِّ.   ني 
ػ ررالُّل يقرال عنر نيراجلمعنيرق ئ  ررإف رأس سبر .2 ،ػُّ  ةرعلػ رمعػًنراحلػ وثرواعسػُّم ارروالُّغيػري.ر.1عل رق ع تنيرث  ُُّّنيرعلك

ك
اللعلي ػ رادل

،ُّ  ةرعل رمعًنرالثب ترواعسُّق ار..2
ك
 اإلمسي  رادل

ت ص ػػلرالبحػػ رإ رأف رلللعلي ػػ رمعػػًًنرأ عػػ  رةضػػاًلرعػػ راحلػػ وثروالُّغيػػريرهػػ راإلح نػػ روالشػػم ؿ رواحلػػ ؿرنل،ػػهرمػػرراإلمسي ػػ ريُّمث ػػلر .3
 صيِّروالُّعميقروالثب ترال ر رظ  ر ليأ روا ًح رلراجل نبرالُّطبيق رم رهرارالبح .  لُّخ

رال  قِّ راسُّخلصهر .4 كُّب ب م ل  رال ر ريكق  لر)العب    
رادل رؽلك  روصلهر ػ)العب     ر  ي  رللع     رل  رال ِبرال   رزلمػ رخ جرالبح ربل  ـ 

رتػبر كُّػبيػبقِّ ب
ًدار    دراهللرتع  .حي م رع  ؼرالعب   برةقص رادل  يػبق ً  ردائ ًم رمك،ُّم أارمكُّمب ِّ

رعلػػػ رمع ػػػ هكرودعلُّػػػهرةػبيبُّػبعبػػػ   رإكاردبؿ ر .5 ر ػػػرل كب رالُّػ عبػػػ ِّ رواللػػػزوـ  رةيعُّمػػػ ك رأف راللعػػػل ر)عبل ػػػ ب ريػػػرتاوحكر بػػػنيب رالبحػػػ ك رعلػػػ راإلح نبػػػ  رأثببػػػتب
ر  علُّهرعل رالُّخصِّروالثب ت.  والشم ؿ  رويلـز

ح رادلُّ ا ػررإ رةػُّحرالػره روعمػقرالل ػ رلرال لػ رإ راألللػ ظرالػ ير ك عبػتر ػ ل  عنيرال،ػ  روالُّ ،ػريرلرالقػ رفري ع ن رهرارالب .6
ة رتلُّحر  برالُّبص   رلرم   ن هت  رمكُّل وت  رمكُّغري   ال     ن ي   رالعليمب  .رال   روم رأة دتهرم رمع ف 

رالع دلني رورخ ردع ان رأفراحلم رهللرربِّ

                                                                                                                                                                                                   

 .189/ر8 رالبح راحمليط:ر380/ر3ي ل :رال ش  ؼ:رر 1)
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