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 - دراسة داللية -مادة )كمم( وتصريفاتها في القرآن الكريم 
 د. انتصار الشرع

 كمية الدراسات القرآنية/ جامعة بابل
 قدمةالم

ألنو حّماؿ أوجو ػ كما ُيروى ػ ، و لقداسة ىذا الكتاب المبارؾ، ُيَعدُّ الحرج أحد أوجو معاناة الباحث في القرآف الكريـ
بؿ ىي دعوة ، قضية قرآنية. لكف ىذا ليس بعذر لالبتعاد عف الدراسة في القرآف، أو فميس لمباحث أف يُبتَّ برأيو في مسألة

مزيد مف تمؾ إلى  ال زالت بنا حاجة، فعمى الرغـ مف فيض الدراسات القرآنية بشتى اتجاىاتيا ،لإلبحار في البحث القرآني
ىذا ىو سرُّ اإلعجاز القرآني فكّمما بُعَد عيُد الّنزوِؿ غدا القرآُف . و دراسات، و دراساتإلى  الدراسات التي تفتح بدورىا آفاقاً 
ا ينيُؿ مف الصادرُ  فينيَؿ منيا ما ، حمَة اإلليية تفتُح خزائَف عموميا بمجّرد شروع الباحث فيما نوىإفَّ الرَ ، والوارد معينًا ّغضَّ

 .ا في القرآف الكريـ دراسة دالليةتصريفاتيو  مف فيوض ىذه الّرحمة اإلليية ومضت فكرُة البحث ػ ماّدة )كمـ(و  شاء.
 الكالم لغة واصطالحا  

فأصبحا ، تكاَلما بعَد الّتياُجرِ ، و جاوَبوُ : كاَلَموُ . و َكذاباً و  و تكذيباً كالمًا مثؿ كّذبو  كّممو تكميماً ، و الكميـ الذي يكممؾ
في )كممة( ثالث . و غير مفيدأو  ىو اسـ لكؿ ما يتكمـ بو مفيدًا كاف، و (ٔ)الِمنطيؽ : الكممانيو  ال تُقْؿ يتكّمماِف.، و يتكالمافِ 

 .(ٕ)تجمعاف عمى الِكَمـو  األخرياف تميميتاف، و لَكِمـُتجمع عمى او  األولى حجازيةو  َكْمَمة.، و ِكْمَمة، و َكِمَمة: لغات
 .(ٗ)ىو الجممة، و الكالـ ما كاف مكتفيًا بنفسو: قيؿو  .(ٖ)الكثيرو  الكالـ اسـ جنس يقع عمى القميؿ: اصطالحاً و 

ى غير فالكالـ ىو المفُظ الموضوع لمعن، المفُظ المفيُد فائدًة يحُسُف السكوُت عمييا: أما في اصطالح النحوييف فيو
ـَ محّمٌد.: اسـ ؛ نحوو  مف فعؿ، أو محّمٌد قاـَ : فعٍؿ ؛ نحوو  مف اسـٍ ، أو اهلُل أكبرُ : مركب مف اسميف ؛ نحو: أي، مفرد  قا

، اسـ، المفُظ الموضوع لمعًنى مفرد: الكممة، و المستعمؿو  يشمؿ الميمؿ، و الكمـ، و الكممة، و جنٌس يشمُؿ الكالـ: المفظُ و 
 .(٘))ال إلو إال اهلل( كممة اإلخالص: ؽ عمى الكالـ ؛ فيثاؿقد تطم، و حرؼ، أو فعؿأو 

سواء أكاف ليا معنى مفيد أـ لـ يكف. ، ىو ما ترّكب مف ثالثة كممات فأكثرو  جمع َكِمَمة كما أشرنا: ؛ فيوأما الَكِمـ
ـَ زيدٌ : فاألوؿ نحو ـَ زيدٌ : اآلخر نحو، و قد قا ، د ينفرد أحدىما عف اآلخرقو  الكمـ في اصطالحو  قد يجتمع الكالـ، و إْف قا

ـَ زيدٌ : فمثاؿ اجتماعيما يسمى َكِممًا ألنو ، و إلفادتو معنى يحسف السكوت عميوو  كالـ ألنو ترّكب مف ثالث كممات، قد قا
لكنو كالـ ألنو ، ليس كممًا ألنو لـ يترّكب مف ثالث كممات، و كالـ، زيٌد قاـَ : انفرادىما فنحو أّما، و ترّكب مف ثالث كممات

 .(ٙ)أفاد معنى يحسف السكوت عميو و  ب مف كممتيفتركّ 
ما تعني لدييـ نجد أف القرآف الكريـ قد استعمؿ تصريفات ىذه المادة ليجعؿ و  بعيدًا عف تقسيـ المغوييف لكؿ مفردةو 

ف كاف الجذر المغوي واحداً ، و لكؿ لفظة معًنى خاصًا بيا  ىذا ما ستبينو الصفحات اآلتية إف شاء اهلل.، و ا 
 .ٕٕ٘/ٕٔظر المساف )كمـ( ين -ٔ
 السابؽ نفسو. -ٕ
 السابؽ نفسو. -ٖ
 .ٗٔ/ٔالنحو الوافي ، و ٖٗٚ/ٕمغني المبيب ، و ٗٔ/ٔشرح ابف عقيؿ : ينظر -ٗ
 .٘ٔ/ٔشرح ابف عقيؿ : ينظر -٘
 .ٙٔ-٘ٔ/ٔالسابؽ نفسو : ينظر -ٙ
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 المبحث األول
 االسم

 َكِمَمة:  -1
جمعيا و  ِكْممة تميميةو  جمعيا َكِمـ، و بيا جاء القرآفو  األولى حجازيةو  َكْمَمة.، ِكْمَمة، و ليذه المفردة ثالث لغات ؛َكِمـَ 

)عشريف موضعاو  قد وردت ىذه المفردة في القرآف في سبعةٍ . و (ٔ)الَكَمـ ىذه ، و اختمؼ المراد منيا باختالؼ المواضع، (ًًٕ
 : النماذج منيا

ـُ : قاؿ تعالى ـَ َوِجيًيا ِفي الدُّْنَيا }ِإْذ َقاَلِت اْلَماَلِئَكُة َيا َمْرَي ِإفَّ المََّو ُيَبشُِّرِؾ ِبَكِمَمٍة ِمْنُو اْسُمُو اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُف َمْرَي
ِبيَف{ )آؿ عمراف نما اختص عيسى و  أي قولو}ُكْف َفَيُكوُف{، المقصود بػ )كممة( ىي كممة اإليجاد. (َ٘ٗواآْلِخَرِة َوِمَف اْلُمَقرَّ ا 

كاف نفس الكممة كما و  إذ كاف وجوده بمجرد كممة التكويف، نو لـ تجر األسباب المألوفة في والدتو)عميو السالـ( بذلؾ أل
ـَ َوُروٌح ِمْنُو { )النساء إلى  } َوَكِمَمُتُو َأْلَقاَىا: يؤيده قولو تعالى  (.َٔٚٔمْرَي

اِلِحيَف{ )آؿ عمرافَأفَّ المََّو ُيَبشُِّرَؾ ِبَيْحَيى ُمَصدًِّقا ِبَكِمَمٍة ِمَف ا }: قاؿ تعالىو  (داللة ٜٖلمَِّو َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا َوَنِبيِّا ِمَف الصَّ
لى ىذا الرأي ذىب أغمب المفسريف الذيف و  .(ٖ)فالكممة ىو عيسى الذي بشرت بو مريـ، عمى كوف يحيى مف دعاة عيسى ا 

 .(ٗ)فسروا ىذه اآلية
}َوَلَقْد َسَبَقْت َكِمَمُتَنا : قاؿ تعالى: كما في ىذه النصوصنواىيو و  وعودهو  قد يأتي معنى )كممة( لمجموع أوامر اهللو 

} َكَتَب المَُّو : ىي قولو، و الظفر عمى الكفارو  المراد بالكممة ما وعدىـ اهلل بو مف النصر. (ِٔٚٔلِعَباِدَنا اْلُمْرَسِميَف{ )الصافات
 .(٘)( ٕٔأَلَْغِمَبفَّ َأَنا َوُرُسِمي {)المجادلة

ـْ ِفيَما ِفيِو َيْخَتِمُفوَف{ )يونس} َوَلْواَل : قاؿو  ( ػ أنو تعالى ػ ال يعاجؿ العصاة بالعقوبة ٜٔ َكِمَمٌة َسَبَقْت ِمْف َربَِّؾ َلُقِضَي َبْيَنُي
 .(ٙ)إنعامًا عمييـ في التأني بيـ

 (.ٜٔمر} َأَفَمْف َحؽَّ َعَمْيِو َكِمَمُة اْلَعَذاِب َأَفَأْنَت تُْنِقُذ َمْف ِفي النَّاِر{ )الز : قاؿو 
ـْ َأْجَمِعيَف{ )ص : المراد بكممة العذاب ىنا ىو قولو تعالى إلبميس ْف َتِبَعَؾ ِمْنُي ـَ ِمْنَؾ َوِممَّ  .(ٚ)(٘ٛ} أَلَْمََلَفَّ َجَينَّ

بو مف إىالؾ ( يعني ما وعدىـ اهلل َٖٚٔوَتمَّْت َكِمَمُت َربَِّؾ اْلُحْسَنى َعَمى َبِني ِإْسَراِئيَؿ ِبَما َصَبُروا{)األعراؼ : }قاؿو 
 .(ٛ)استخالفيـ في األرضو  عدوىـ

ظيار الديفو  ( )كممة اهلل( ىي الوعد بالنصرٓٗ} َوَكِمَمُة المَِّو ِىَي اْلُعْمَيا َوالمَُّو َعِزيٌز َحِكيـٌ{ )التوبة: قاؿو      تماـ و  ا  ا 
 قريبًا منو.أو  غيرىا مف اآليات التي أّدت ىذا المؤّدىو  ،(ٜ)النور

 
 .ٕٕ٘/ٕٔ)كمـ(ينظر المساف  -ٔ
 .ٕٓٙ: محمد فؤاد عبد الباقي: المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكـر: ينظر -ٕ
 .ٖٜٔ-ٕٜٔ، ٚٚٔ/ٖ: الميزاف في تفسير القرآف: ينظر -ٖ
عرابوو  معاني القرآف: عمى سبيؿ التمثيؿ: ينظر -ٗ مج : مجمع البياف، و ٖٖ٘/ٔ: الكشاؼ لمزمخشري، و ٖٙٗ/ٔ: ا 

ٔ/ٕٚٗ. 
 .ٜٔ٘/ٗ: ديرفتح الق: ينظر -٘
 . ٘ٛٔ/٘: مجمع البياف، و ٕٖ٘/ٕ: الكشاؼ: ينظر -ٙ
 .ٜ٘٘، ٓٚ٘: ٗ: فتح القدير -ٚ
عرابو و  معاني القرآف: ينظر -ٛ  . الميزاف، و ٖٔٓ/ٕا 
 المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ.: ينظر -ٜ
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{)الكيؼ}َكُبَرْت َكِمَمًة َتْخُرُج ِمْف َأفْ : قاؿ تعالى، قد تأتي بمعنى مقالة الكفرو  ـْ اّدعاء الولد و  ()كممة( مقالة الكفرَ٘واِىِي
 .(ٔ)تعالىو  هلل سبحانو

}َيْحِمُفوَف ِبالمَِّو َما َقاُلوا َوَلَقْد َقاُلوا َكِمَمَة اْلُكْفِر َوَكَفُروا َبْعَد :( وَٓٗوَجَعَؿ َكِمَمَة الَِّذيَف َكَفُروا السُّْفَمى{)التوبة : }قاؿو 
{)التوبة ـْ  .(ٕ)، فقد كانوا يطعنوف في اإلسالـ)كممة الكفر( كؿ كممة فييا معنى الجحد لنعـ اهلل( ِٗٚإْساَلِمِي

ـْ َيْرِجُعوَف{ )الزخرؼ: }قاؿ تعالى، تأتي بمعنى اإليمافو  ( )كممة( ىنا بمعنى َٕٛوَجَعَمَيا َكِمَمًة َباِقَيًة ِفي َعِقِبِو َلَعمَُّي
 .(ٖ)وتعالى ىـ ذريتو فال يزاؿ فييـ َمف يوّحد اهلل سبحانوو  عقب إبراىيـجعؿ كممة التوحيد باقية في : و كأنو قاؿ، التوحيد
ـْ َكِمَمَة التَّْقَوى َوَكاُنوا َأَحؽَّ ِبَيا َوَأْىَمَيا{)الفتح : }قاؿو  كممة التقوى ، و ال إلو إال اهلل: شعارىـإلى  ()كممة( أشارَٕٙوَأْلَزَمُي

 .(ٗ)اإليماف برسولو عميو السالـ، و توحيد اهلل
ـْ َتَر َكْيَؼ َضَرَب المَُّو َمَثاًل َكِمَمًة َطيَِّبًة : جؿّ و  قاؿ عزّ ، أقواؿو  الكفر مف أفعاؿو  قد ُيراد بيا مجمؿ معاني اإليمافو  } َأَل

َرٍة َخِبيَثٍة اْجتُثَّْت ِمْف َفْوِؽ اأْلَْرِض َما َكَشَجَرٍة َطيَِّبٍة َأْصُمَيا ثَاِبٌت َوَفْرُعَيا ِفي السََّماِء* ُتْؤِتي ُأُكَمَيا.... َوَمَثُؿ َكِمَمٍة َخِبيَثٍة َكَشجَ 
 (ٕٙ -ٕ٘-َٕٗلَيا ِمْف َقَراٍر{ )إبراىيـ 

ىي و  ال يزيغ عنو عمالً و  عـز يستقيـ عميو اإلنسافو  ىذه الكممة ليست بما ىي لفظ بؿ بما ىي مشتممة عمى اعتقاد
ىي : قيؿ، و ىي اإليماف: قيؿ، و الشيادةو  و كممة التوحيدفالمراد بيذه الكممة ى، التي يرتب اهلل عمييا تثبيت الذيف آمنوا

 .(٘))كممة خبيثة( ىي كممة الشِّرؾ، وىي الطاعات: قيؿ، و القرآف
تغنينا تمؾ ، و نتحصؿ مّما مّر مف نصوص قرآنية أف ىذه المفردة قد تنّوعت معانييا بحسب السياؽ الذي ذكرت فيو

 النصوص عف تكرار ىذه المعاني.
 الَكِمم:  -2

ف لـ يحسف السكوت عمييا ؛ كقوليـ، و ال يكوف أقؿ مف ثالث كممات، و اسـ جنس لكممة: في المعنى المغوي ـَ ا  : إف قا
} ِمَف الَِّذيَف : قاؿ تعالى، ثالث منيا اقترنت بالتحريؼ الذي قاـ بو الييود، . تكّررت ىذه المفردة في أربع آيات قرآنية(ٙ)زيدٌ 

ُفوَف اْلَكِمـَ  ا ُذكُِّروا ِبِو{ )المائدة، و(َٙٗعْف َمَواِضِعِو{)النساء َىاُدوا ُيَحرِّ ـَ َعْف َمَواِضِعِو َوَنُسوا َحظِّا ِممَّ ُفوَف اْلَكِم ، (ٖٔ} ُيَحرِّ
ـَ ِمْف َبعْ و ُفوَف اْلَكِم ـْ َيْأُتوَؾ ُيَحرِّ : أي، (َٔٗمَواِضِعِو{ )المائدة ِد }َوِمَف الَِّذيَف َىاُدوا َسمَّاُعوَف ِلْمَكِذِب َسمَّاُعوَف ِلَقْوـٍ آَخِريَف َل

نستطيع أف نعد ىذه المفردة مف ، و (ٚ)بتغيير ما ُقصد مف الحؽ، أو الزيادةو  اإلسقاطو  التأخيرو  ُيغّيروف مواقع األلفاظ بالتقديـ
 القوؿ اهلل مف مفإلى  األلفاظ اإلسالمية اتمي أعطاىا القرآف الكريـ صبغة جديدة. أّما اآلية الرابعة فُخّصت بما يصعد

اِلُح َيْرَفُعُو{ : قاؿ تعالى، العمؿو  ـُ الطَّيُِّب َواْلَعَمُؿ الصَّ  الكمـ الطيب كشجرة طيبة أصميا ثابت. (ٓٔفاطر)}ِإَلْيِو َيْصَعُد اْلَكِم
ء بناو  يراد بو االعتقادات الحّقة التي يسعد اإلنساف باإلذعاف ليا، و خالصياو  ىو ما فيو سعادة النفسو  فرعيا في السماءو 

 .(ٛ)ىما الكمـ الطيب الذي بصعوده يتـ التقّرب مف اهلل سبحانوو  العمؿ الصالح، و المتيقف منيا كممة التوحيد، و عممو عمييا
 
 .ٖٖٗ/ٖفتح القدير ، و ٙٚٙ/ٕ: الكشاؼ، و ٖ٘ٗ/ٙ: مجمع البياف -ٔ
 .ٜٛ/ ٘: مجمع البياف -ٕ
 .ٗ٘: الرمز في قصة إبراىيـ: ينظر، و ٜٙ/ٗ: فتح القدير -ٖ
عرابوو  معاني القرآف -ٗ  .ٖٕ/٘: ا 
 .ٔ٘/ ٖٔ: الميزاف، و ٕٖ٘ػ ٖٔ٘/ٕ: الكشاؼ: ينظر -٘
 .ٗٔ/ٔ: النحو الوافي، و ٕٕ٘/ ٕٔ)كمـ( : المساف، و ٖٔٚ/ٕ: مغني المبسب، و ٗٔ/ٔ: شرح ابف عقيؿ: ينظر -ٙ
عرابوو  معاني القرآف: ينظر -ٚ  .ٜٕٙ/ٔ: مواىب القرآف، و ٜٖٖ، ٜٕ٘/٘: الميزاف، و ٕٗٔ، ٜٕٔ/ٕ: ا 
 .ٕٔٛ/ٙ: التفسير الكاشؼ، و   الميزاف، و ٘ٛ٘ – ٗٛ٘/ٖ: الكشاؼ: ينظر -ٛ



 م0220/آيار    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     7العدد/
 

31 

 

 

 الكالم:  -3
يسمى و  .(ٕ)اسـ مصدر لمتكمـ: مف جية الصرؼو  .(ٔ)المفظ المفيد فائدة يحسف السكوت عمييا: الكالـ عند النحاة

الذات إلى  ياء المتكمـ العائدةإلى  أضيفتو ،(ٗ)قد اقترنت ىذه المفردة بمفظ الجاللة في ثالثة مواضعو  .(ٖ)كالـ اهلل: القرآف
ُفوَنُو ِمْف بَ : قاؿ تعالى، اإلليية في موضع واحد َـّ ُيَحرِّ ـْ َيْسَمُعوَف َكاَلـَ المَِّو ُث ـْ َوَقْد َكاَف َفِريٌؽ ِمْنُي ْعِد }َأَفَتْطَمُعوَف َأْف ُيْؤِمُنوا َلُك

ىو ما : وقيؿ، (٘)خرجوا مع موسى )عميو السالـ( قد سمعوا كالـ اهلل معوقيؿ إنيـ السبعوف الذيف ، (َ٘ٚما َعَقُموُه{ )البقرة
َـّ َأْبِمْغُو َمْأَمَنُو{)التو : .و قاؿ تعالى(ٙ)ُيتمى في التوراة ْف َأَحٌد ِمَف اْلُمْشِرِكيَف اْسَتَجاَرَؾ َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكاَلـَ المَِّو ُث ، (ٙبة} َواِ 

ـْ : . وقاؿ تعالى(ٚ)يطمع عمى حقيقة األمرو  دبرهيتو  يسمع ما تدعو إليو: أي } ُيِريُدوَف َأْف ُيَبدُِّلوا َكاَلـَ المَِّو ُقْؿ َلْف َتتَِّبُعوَنا َكَذِلُك
يغيروا وعد اهلل و  نزلت اآلية بخصوص صمح الحديبية إذ أراد المخمفوف أف يثّبطوا المسمميف، (َ٘ٔقاَؿ المَُّو ِمْف َقْبُؿ{)الفتح

}َقاَؿ َيا ُموَسى ِإنِّي اْصَطَفْيُتَؾ َعَمى النَّاِس ِبِرَسااَلِتي : قاؿ تعالى، و (ٛ)فقفموا موّدعيف، ـ مف مغانـ خيبرليـ بتعويضي
 .(ٜ)تكميمو إياه: ( كالـ اهلل لموسى عميو السالـَٗٗٔوِبَكاَلِمي{ )األعراؼ

 التكميم:  -4
جّؿ و  در مرة واحدة بصيغة المفعوؿ المطمؽ مختصة بتكميـ اهلل عزّ جاء ىذا المص، (ٓٔ)وتْكميماً  مصدر َكمَّـَ يكمِّـُ َكالـً 

ـَ المَُّو ُموَسى َتْكِميًماَوكَ : }قاؿ تعالى، لموسى )عميو السالـ( ىذا الكالـ كاف عمى وجو الحقيقة ألف اآلية ، و (ٗٙٔ{ )النساءمَّ
 . رسولوإلى  وردت في سياؽ وحي اهلل

لذا خص موسى  (ٔٔ)ذلؾ اف كؿ كالـ ليس خطابًا لمغير، و أخص مف الكالـ إف التكميـ تعميؽ الكالـ بالمخاطب فيو
 . )عميو السالـ( بالتكميـ

 كممات:  -5
 َوَتمَّْت َكِمَمُت َربَِّؾ ِصْدًقا َوَعْداًل اَل ُمَبدَِّؿ ِلَكِمَماِتِو{: }منيا قاؿ تعالى، (ٕٔ)وردت ىذه المفردات في أربعة عشر موضعا

ُقْؿ َلْو َكاَف اْلَبْحُر ِمَداًدا ، و}(ٛ٘ٔ)األعراؼ  وا ِبالمَِّو َوَرُسوِلِو النَِّبيِّ اأْلُمِّيِّ الَِّذي ُيْؤِمُف ِبالمَِّو َوَكِمَماِتِو{َفآِمنُ ، و}(٘ٔٔ)األنعاـ
و}َوَيْمُح المَُّو اْلَباِطَؿ َوُيِحؽُّ اْلَحؽَّ ، (ٜٓٔلكيؼ)ا ِلَكِمَماِت َربِّي َلَنِفَد اْلَبْحُر َقْبَؿ َأْف َتْنَفَد َكِمَماُت َربِّي َوَلْو ِجْئَنا ِبِمْثِمِو َمَدًدا{

قيؿ ، و (ٖٔ)عجائبوو  حكمتوو  تكاد تجمع آراء المفسريف عمى المراد مف )الكممات( فقيؿ ىي مقدرتو، (ٕٗ)الشورى ِبَكِمَماِتِو{
 : ىي

 
 .ٗٔ/ٔ: شرح ابف عقيؿ: ينظر -ٔ
 .ٜٖ٘/ٕ: المصباح المنير -ٕ
 .ٕٕ٘/ٕٔ( المساف )كمـ: ينظر -ٖ
 .ٕٙٙ: المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ: ينظر -ٗ
عرابوو  معاني القرآف: ينظر -٘  .ٚ٘ٔ/ٔ: الكشاؼ، و ٕٗٔ/ٔ: ا 
 .ٚ٘ٔ/ٔ: الكشاؼ -ٙ
 .ٕٓٗ/ٕالسابؽ نفسو -ٚ
 .ٜٕٖ-ٕٖٛ/ٗ: السابؽ: ينظر -ٛ
عرابوو  معاني القرآف: ينظر -ٜ  .ٖٗٓ/ٕ: ا 

 .ٕٕ٘/ٕٔ: المساف )كمـ( -ٓٔ
 .ٜٔٔ/ٓٔ: التحقيؽ في كممات القرآف، و ٜٖٔ: معجـ الفروؽ المغوية: ينظر -ٔٔ
 .ٕٓٙ: المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ: ينظر -ٕٔ
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 .ٖٖٓ/ٗ: الميزاف، و ٕ٘ٗ/ٙ: مجمع البياف: ينظر -ٖٔ
ربة اختمؼ مع ىذه المعاني المتقا، و قيؿ المراد بكمماتو القدرة عمى إيجاد الكائنات متى شاء، و (ٔ)والبراىيف الحجج

ـُ ِمْف َربِِّو َكِمَماٍت َفَتاَب َعَمْيِو{ : األولى قولو تعالى، المفسروف في المراد مف الكممات في آيتيف مف سورة البقرة }َفَتَمقَّى آَد
ـْ }َقااَل َربََّنا َظَمْمَنا َأْنفُ : ىو قولو في سورة األعراؼ، و (ٕ)يماحواء بذنبو  فسرت الكممات باعتراؼ آدـ، (ٖٚ)البقرة ْف َل َسَنا َواِ 

 ،(ٗ)رّبوو  قيؿ محاورة بيف آدـ، و (ٖ)، وقيؿ ىو دعاء آلدـ عميو السالـ(َٖٕتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَنفَّ ِمَف اْلَخاِسِريَف{)األعراؼ 
يا أف اهلل ػ نرّجح ىذا القوؿ ألمور عدة ؛ منو  ،(٘)الحسيف)صموات اهلل عمييـ(و  الحسفو  قيؿ إنو سألو بحؽ فاطمة ومحمدو 

منيا أّف ، و ىذا يوافؽ معنى )التمّقي(، و تعالى ػ كاف قد عّمـ آدـ األسماء كّميا في آيات متقدمة عمى ىذه اآليةو  سبحانو
ال يصح أف : و إال أنو عّمؽ عمييا بقولو، فقد رواىا ابف جرير الطبري، بعض المفّسريف أوردوا ىذه الرواية باختالؼ في النقؿ

و قالت طائفة رأى : )كما ذكرىا القرطبي بقولو، (ٙ)بجاىوأو  سّمـ(و  آلوو  اهلل بالنبي )صمى اهلل عميوإلى  ّسؿنبي اهلل آدـ تو 
 .(ٚ)مكتوبًا عمى ساؽ العرش محّمد رسوؿ اهلل فتشفع بذلؾ(

 .(ٛ)عضدوىا بأحاديث منقولة عف أىؿ بيت العصمة)عمييـ السالـ(و  قد أجمع مفسرو اإلمامية عمى ىذه الروايةو 
ـَ َربُُّو ِبَكِمَماٍت َفَأَتمَُّيفَّ َقاَؿ ِإنِّي َجاِعُمَؾ ِلمنَّاِس ِإَماًما َقاَؿ َوِمْف : فيي قولو تعالى، أما اآلية األخرى ِذ اْبَتَمى ِإْبَراِىي } َواِ 

يَِّتي َقاَؿ اَل   : (ٜ)فّسرت الكممات عمى ثمانية أقاويؿ (ٕٗٔ{)البقرة َيَناُؿ َعْيِدي الظَّاِلِميفَ ُذرِّ
 .(ٓٔ)ىي ثالثوف سيماً ، و شرائع اإلسالـ ما ابتمى اهلل أحدا بيف فقاـ بيا كميا غير إبراىيـ )عميو السالـ(: أحدىا

 خمس في الجسد.و  خمس في الرأس، أنيا خصاؿ مف سف اإلسالـ: الثانيو 
 أربع في المشاعر.و  انيا عشر خصاؿ ست في اإلنساف: الثالث
 انيا مناسؾ الحج خاصة.: الرابع
 ابتمي بيف إبراىيـ فصبر عمييف، الختاف، و اليجرة، و النار، و الشمس، و القمر، و الكواكب: انيا الخصاؿ الست :امسالخ

يمسي }َفُسْبَحاَف المَِّو ِحيَف و  سّمـ إنو قاؿ ُسّمي بالخميؿ إنو يقوؿ حيف يصبحو  آلوو  ُروي عف النبي ػ صمى اهلل عميو: السادس
 (ٛٔ -ٚٔ( َوَلُو اْلَحْمُد ِفي السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَعِشيِّا َوِحيَف ُتْظِيُروَف{ )الرـوُٚٔتْمُسوَف َوِحيَف ُتْصِبُحوَف )

ـَ الَِّذي وَ : سّمـ ػ إنو قاؿو  آلوو  صمى اهلل عميو -ُيروى عف الرسوؿ : السابع ْبَراِىي ؟ قالوا ( أتدروف ما وّفىٖٚفَّى{ )النجـ)َواِ 
 .(ٔٔ)ربع ركعات في النيار(وّفى عمؿ يـو بأ، رسولو أعمـو  اهلل
 

 . / ٔ: الجامع ألحكاـ القرآف: ينظر -ٔ
 .ٚٙٔ/ٙ، ٙٙٔ/٘: تفسير الكاشؼ: ينظر -ٕ
عرابوو  معاني القرآف: ينظر -ٖ  .ٖٛٔ/ٔ: مواىب الرحمف، و ٖٕٔ/ٔ: الكشاؼ، و ٛٓٔ/ٔ: ا 
 : . المفردات في غريب ألفاظ القرآف: ينظر -ٗ
 .٘ٛٔ-ٕٛٔ/ٔ: اورديالعيوف في تفسير المو  النكت: ينظر -٘
 .ٙٗ٘/ٔ: جامع البياف في تأويؿ آي القرآف: ينظر -ٙ
 .ٕٖٗ/ٔ: الجامع ألحكاـ القرآف: ينظر -ٚ
وما  ٖٗٔ/ٔ: تفسير الميزاف، و ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٔ: تفسير الصافي، و ٕٓٓ/ٔ: مجمع البياف: عمى سبيؿ التمثيؿ: ينظر -ٛ

 .ٖٛٔ/ٔ: مواىب الرحمف، و بعدىا
 .٘ٛٔ-ٕٛٔ/ٔ: ي تفسير الماورديالعيوف فو  النكت: ينظر -ٜ

عرابوو  معاني القرآف: ينظر -ٓٔ  .ٖٛٔػ ٕٛٔ/ٔ: الكشاؼ، و ٖٛٚ/ٔ: مجمع البياف، و ٜٚٔ/ٔ: ا 
 .ٙٔ/ٖ: جامع البياف في تأويؿ آي القرآف: ينظر -ٔٔ
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، نعـ: لمناس إماما ؟ قاؿ قاؿ تجعمني، ػ إني مبتميؾ يا إبراىيـ: إف اهلل تعالى قاؿ إلبراىيـ، رّبوو  محاورة بيف إبراىيـ: الثامف
: قاؿ، نعـ: قاؿ، أمنا: و قاؿ، نعـ: تجعؿ البيت مثابة لمناس؟ قاؿ: قاؿ، ال يناؿ عيدي الظالميف: قاؿ، مف ذريتي: و قاؿ
ترزؽ أىمو مف : و قاؿ، نعـ: قاؿ، تجعؿ ىذا البمد آمنا: و قاؿ، نعـ: قاؿ، مف ذريتنا أمة مسممة لؾو  تجعمنا مسمميف لؾو 

 .(ٔ)فيذه الكممات التي ابتمى اهلل بيا إبراىيـ. نعـ: قاؿ، آمفالثمرات ّمف 
 : إذا ناقشنا ىذه األقاويؿ الثمانية نخرج باآلتي

يحتؿ ، و القوؿ األوؿ لـ نجد فيما بيف أيدينا مف التفاسير َمف ينص عمى أف مف يقـو بيذه الشرائع فيي اختبار لو -ٔ
 . بسببيا مرتبة إبراىيـ )عميو السالـ(

لمف بعده و  نعـ إنيا سنة إلبراىيـ، يجد أحد أف القياـ بيذه الخصاؿ ىو اختيار يعمو بصاحبو مرتبة األنبياء ال -ٕ
 الطيارة التي يحّث عمييا اإلسالـ.و  لمنظافة

 بزيادة مشاعر الحج المعروفة لمجميع.و  الثالث مرتبط بالثاني -ٖ
 . أتمياو  سف أوجيواألغمب األعـ مف المسمميف يقوموف بمناسؾ الحج عمى أح -ٗ
اليجرة قد تكوف اختبارا فعميًا ال يقـو بيا إال مف و  ذبح الولد، و نعـ الحرؽ، تدرج اإلنساف بالعبادة ال يعد محض ابتالء -٘

 اصطفاه اهلل.
اآلية التي نبحث فييا بؿ كانت الرواية تخص إلى  ال يمتّ  –سّمـ و  آلوو  صمى اهلل عميو -فيما روي عف النبي  -ٚو -ٙ

 التوفية.و  تسميةال
 الرّب يجيب بنعـ.، و َمف ينعـ النظر في ىذه المحاورة يجد أف إبراىيـ )عميو السالـ( يممي شروطو عمى رّبو -ٛ

خمة إلى  إف الكممات التي ابتمي بيا إبراىيـ )عميو السالـ( البّد أف تكوف فوؽ العادة البشرية حتى يعمو صاحبيا
ذا عدناو  مف فييا.و  ف ىانت عميو الدنياىذه مرتبة ال يناليا إال مَ و  الرحمف اإلتماـ نجدىما مشتركيف عند ، و االبتالء؟إلى  ا 
سماعيؿ )عمييما السالـ( فصبر إسماعيؿ عمى ذبح تصديقًا لرؤيا أبييفو  إبراىيـ قياـ الوالد باألمر عمى أحسف ما يكوف و  ا 

يَِّتي َقاَؿ اَل َيَناُؿ َعْيِدي الظَّاِلِميَف{ : اإلمامة بقولولذا طمب إبراىيـ لذريتو ، النبوة معاً ، و يعد خرقًا لناموس األبوة } قاَؿ َوِمْف ُذرِّ
}َربََّنا ِإنِّي َأْسَكْنُت ِمْف ُذرِّيَِّتي ِبَواٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع : الذرية المقصودة محصورة بإسماعيؿ )عميو السالـ( لقولوو  (ٕٗٔ)البقرة

ـِ َربََّنا ـْ َيشْ  ِعْنَد َبْيِتَؾ اْلُمَحرَّ ـْ ِمَف الثََّمَراِت َلَعمَُّي ـْ َواْرُزْقُي اَلَة َفاْجَعْؿ َأْفِئَدًة ِمَف النَّاِس َتْيِوي ِإَلْيِي ( ُٖٚكُروَف{ )إبراىيـِلُيِقيُموا الصَّ
 (ٕ)ذريتيـ مف اإلئمة المعصوميف )صموات اهلل عمييـ أجمعيف(و  عميو  ىـ محمدو  فالذرية ىـ النسؿ المتفرغ مف إسماعيؿ

 عميو  رّب أسألؾ بحؽ محمد: )ىي الكممات التي تمقاىا آدـ )عميو السالـ( أنو قاؿ: ف الصادؽ )صموات اهلل عميو( قاؿعو 
 فقيؿ لو يا ابف رسوؿ اهلل فما يعني بقولو ػ عزّ ، الحسيف )صموات اهلل عمييـ( إال تُبت عميَّ فتاب عميوو  الحسفو  فاطمةو 
 .(ٖ)القائـ اثني عشر إمامًا تسعة مف ولد الحسيف ػ عمييـ السالـ(لى إ يعني أتّميفّ : قاؿ، جّؿ ػ فأتّميفّ و 

 
 .ٖٛٔ/ٔ: العيوف في تفسير الماورديو  النكت: ينظر -ٔ
 .ٜ٘: الرمز في قصة إبراىيـ: ينظر -ٕ
 .ٚٛٔ-ٙٛٔ/ٔ: تفسير الصافي: ينظر -ٖ
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 المبحث الثاني
 صيغة الفعل

كاف النصيب ، و ـ( اف فعؿ األمر ال وجود لو في القرآف الكريـالالفت لمنظر في بحث صيغة الفعؿ مف مادة )كم
 أما الفعؿ الماضي فقد ورد في ستة مواضع.، ( موضعاً ٚٔاألوفر لمفعؿ المضارع فقد ورد في )

 الفعل المضارع
ركة ؛ قاؿ ىذا ما توّضحو اآليات المبا، و االستقباؿو  نعمـ أف الفعؿ المضارع يدّؿ عمى التجّدد كما يدّؿ عمى االستمرار

ـَ اْلَيْوـَ ِإْنِسيِّا { )مريـ: تعالىعمى لساف مريـ )عمييا السالـ( }َقاَؿ آَيُتَؾ َأالَّ ُتَكمِّـَ ، و: (ٕٙ} ِإنِّي َنَذْرُت ِلمرَّْحَمِف َصْوًما َفَمْف ُأَكمِّ
ـَ النَّاَس َثاَلَث َلَياٍؿ َسِويِّا{ )مريـَقاَؿ آَيُتَؾ َأالَّ : }مثميما، و (ٔٗالنَّاَس َثاَلَثَة َأيَّاـٍ ِإالَّ َرْمًزا{ )آؿ عمراف : قاؿ تعالى، و (ٓٔ ُتَكمِّ

ـُ َعَمى َأْفَواىِ ، و: }(ٜٕ}َقاُلوا َكْيَؼ ُنَكمِّـُ َمْف َكاَف ِفي اْلَمْيِد َصِبيِّا{ )مريـ ـْ َوُتَكمُِّمَنا َأْيِديِيـْ اْلَيْوـَ َنْخِت ِإفَّ الَِّذيَف ، }(٘ٙ{ )يسِي
ـُ المَُّو َواَل َيْنظُ  َيْشَتُروَف ِبَعْيدِ  ـْ ِفي اآْلِخَرِة َواَل ُيَكمُِّمُي ـْ َثَمًنا َقِمياًل ُأوَلِئَؾ اَل َخاَلَؽ َلُي ـْ َيْوـَ اْلِقَياَمِة والَ المَِّو َوَأْيَماِنِي  ُر ِإَلْيِي

 (.ٚٚ{)آؿ عمراف ُيَزكِّيِيـْ 
ـُ{ فكناية عف  }: أّما قولو تعالى، إلثباتو دليؿإلى  ال نحتاج فيوو  االستقباؿو  ما ورد مف آيات يدؿ عمى الحاؿ َواَل ُيَكمُِّمُي

 .(ٔ)يكوف االحتياج إليو تعالى شديداً عدـ اعتناء اهلل بيـ باإلعراض عنيـ في يـو 
اِلِحيَف{ )آؿ عمراف: }أّما ما دّؿ عمى االستمرار فقولو تعالى ـُ النَّاَس ِفي اْلَمْيِد َوَكْياًل َوِمَف الصَّ ِإْذ َأيَّْدُتَؾ ، و}(َٙٗوُيَكمِّ

ـُ النَّاَس ِفي اْلَمْيِد َوَكْياًل{ )المائدة  ذلؾ ال يستنكر؟ فيو و  ما المعنى في اإلخبار بكالمو )كياًل(، (ِٓٔٔبُروِح اْلُقُدِس ُتَكمِّ
 : جواباف
 . إنو يكمميـ كياًل بالوحي الذي يأتي مف اهلل تعالى: األوؿ

 .الـ الكيؿ في الّسفّ في الميد ك إنو يتكمـ صغيراُ : الثانيو 
قاؿ الطبرسي في ، كيولتوإلى  اهلل أعمـ( إف صفة الكالـ مستمرة عند عيسى )عميو السالـ( مف الميد: )و األرجحو 

 .(ٕ)وفي حاؿ ما كنت كياًل( أي في حاؿ ما كنت صبيًا في الميد: )تفسير اآلية
ىاتيف الحالتيف كالـ األنبياء مف غير تفاوت في حاؿ كياًل معناه يكّمـ الناس في و  يكمـ الناس طفالً : )قاؿ الزمخشريو 
أف بمغ المبمغ المعيود إلى  لـ نعيد أحدًا ذكر أف عيسى )عميو السالـ( قد انقطع عف الكالـو  ،(ٖ)حاؿ الكيولةو  الطفولة

 لكالـ األطفاؿ.
 الفعل الماضي: 

ـْ َدَرَجاٍت{)البقرة  } ِمْنُيـْ : قاؿ تعالى، ورد ذكره في ستة مواضع دالة عمى المضي الحقيقي ـَ المَُّو َوَرَفَع َبْعَضُي َمْف َكمَّ
ـَ المَُّو ُموَسى َتْكِميًما{ )النساء ، و: }(ٖٕ٘ ا َجاَء ُموَسى ِلِميَقاِتَنا َوَكمََّمُو َربُُّو َقاَؿ َربِّ َأِرِني َأْنُظْر ِإَلْيَؾ{ ، (َٗٙٔوَكمَّ }َوَلمَّ

ا َكمََّمُو َقا، }(ٖٗٔ)األعراؼ  ُقطَِّعْت ِبِو أو  َوَلْو َأفَّ ُقْرآًنا ُسيَِّرْت ِبِو اْلِجَباؿُ ، }(َٗ٘ؿ ِإنََّؾ اْلَيْوـَ َلَدْيَنا َمِكيٌف َأِميٌف{ )يوسؼَفَممَّ
ـَ ِبِو اْلَمْوَتى{ )الرعد أو  اأْلَْرُض   ليس بيف أيدينا تعميؽ عمى ىذه األفعاؿ لوضوح داللتيا.، و (ُٖٔكمِّ

بداية نياية إلى  وصمنا، ال مف خمفوو  اهلل العزيز الذي ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديوبعد ىذه الجولة في رحاب كتاب 
 : خرجنا منيا بنتائج نجمميا باآلتيو  ىذه الجولة
     
 .ٜٖٗ/ ٔ: العيوف في تفسير الماورديو  النكت: ينظر -ٔ
 . مجمع البياف: ينظر -ٕ
 .ٖٚ٘/ٔالكشاؼ : ينظر -ٖ
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منيا ، و معاٍف منيا اإليجاد )كف فيكوف(إلى  كممة( قد توسع)يشركيا فيو غيرىا فمفظ اختصاص كؿ مفردة بمعنى ال  -
، غير ذلؾ، إلى بمعنى مقالة اإليماف، أو بمعنى مقالة الكفر، و جاءت بمعنى الوعدو  النواىي اإللييةو  مجموع األمور

 عشريف موضعًا توزعت عمى ىذه المعاني.و  لذا جاءت في سبعة
لى ياء المتكمـ العائدو  لفظ الجاللة في ثالثة مواضعإلى  فقد خصت باإلضافة أّما لفظة )كالـ( - الذات اإلليية إلى  ا 

 المقدسة في موضع.
موضع واحد اقترف بالعمؿ و  أّما لفظ )الكمـ( فقد خص في ثالثة مواضع لما قاـ بو الييود مف تحريؼ لمكتب السماوية -

اِلُح َيْرَفُعُو{ )فاطر} ِإَلْيِو َيصْ : اهللإلى  الصالح الذي يصعد ـُ الطَّيُِّب َواْلَعَمُؿ الصَّ  . (َٓٔعُد اْلَكِم
ذا جئناو  ابتمي بو و  ومنيا ما ُعّمـ بو آدـ، منيا عجائبوو  منيا قدرة اهلل، لفظة )كممات( وجدناىا تأتي لمعاٍف كثيرةإلى  ا 
 ىي أسماء المعصوميف األربعة عشر )عمييـ السالـ(.و  إبراىيـ
ال خالؼ في ىذه الصيغتيف. أّما فعؿ األمر فقد خال منو و  المضارعو  الفعؿ فقد جاءت منو صيغتا الماضيأّما صيغة  -

 . القرآف الكريـ
 والحمد هلل رب العالميف                       

 المصادر والمراجع
 ىػ.ٖٜٖٔ، طيراف، فويمركز نشر آثار العالمة المصط، المحقؽ العالمة حسف المصطفوي: التحقيؽ في كممات القرآف -
 طيراف ػ إيراف )د.ت(.، منشورات مكتبة الصدر، ىػ(ٜٔٓٔت)محسف فيض الكاشاني: تفسير الصافي -
 . ىػٖٓٗٔبيروت ، دار المعرفة، ىػ(ٖٓٔمحمد بف جرير الطبري)ت: جامع البياف عف تأويؿ آي القرآف -
 القاىرة. –دار الشعب : دار النشر، القرطبيأبو عبد اهلل محمد بف أحمد األنصاري : الجامع ألحكاـ القرآف -
 ـ.ٜٜٛٔ ،مركز الغدير لمدراسات اإلسالمية، أحمد العبيدي: الرمز في قصة إبراىيـ -
 محمد محيي الديف عبد الحميد.: تحقيؽ، ىػ(ٜٙٚبياء الديف عبد اهلل ابف عقيؿ )ت: شرح ابف عقيؿ -
: صححوو  ضبطو، ىػ(ٕٓ٘ٔمحمد بف عمي الشوكاني )ت: عمـ التفسيرالدراية مف و  فتح القدير الجامع بيف فني الرواية -

 ـ.ٜٜٗٔ، بيروت، دار الكتب العممية، أحمد عبد السالـ
أبو القاسـ محمود بف عمر الزمخشري : الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ وعيوف األقاويؿ في وجوه التأويؿ -

 ـ.ٖٕٓٓ، بيروت، دار الكتب العممية، فمحمد عبد السالـ شاىي: ضبطوو  رتبو، ىػ(ٖٛ٘الخوارزمي )ت
 ـ.ٜٜٚٔ، بيروت، دار صادر، محمد بف مكـر بف منظور األفريقي المصري: لساف العرب -
 ىػ.ٕ٘ٗٔػ  ٚط، قـ، مطبعة أمير، ىػ( ٛٗ٘أبو الفضؿ بف الحسف الطبرسي)ت: مجمع البياف لعمـو القرآف -
، دار الكتب العممية، ىػ( ٓٚٚت)مد بف محمد بف عمي الفيوميأح: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي -

 ـ.ٜٜٗٔ، بيروت
مؤسسة النشر ، جزء مف كتاب السيد نور الديف الجزائريو  معجـ الفروؽ المغوية الحاوي لكتاب أبي ىالؿ العسكري -

 . ىػٕٙٗٔػ  ٖط، اإلسالمي
 بيروت ػ لبناف )د.ت(.، مؤسسة جماؿ لمنشر، محمد فؤاد عبد الباقي: المعجـ المفيرس أللفاظ اقرآف الكريـ -
عرابوو  معاني القرآف - دار ، عبد الجميؿ عبده شمبي: تحقيؽو  شرح، ىػ(ٖٔٔالزجاج )ت، أبو إسحاؽ إبراىيـ بف السري: ا 

 ـ.ٕٗٓٓ، القاىرة، الحديث
أبو عبد اهلل : ّمؽ عميوعو  خرج آياتو، ىػ(ٔٙٚأبو عبد اهلل محمد بف ىشاـ األنصاري): مغني المبيب عف كتب األعاريب -

 ـ.ٕٔٓٓ، بيروت، دار إحياء التراث العربي، عمي عاشور الجنوبي
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ػ  ٖمطبعة الديواني ػ ط، آية اهلل العظمى السيد عبد األعمى الموسوي السبزواري )قده(: مواىب الرحمف في تفسير القرآف -
 ـ.ٜٜٛٔىػ ػ ٜٓٗٔ

 ىػ.ٖٕٗٔػ  ٚط، مؤسسة النشر اإلسالمي، اطبائيالسيد محمد حسيف الطب: الميزاف في تفسير القرآف -
 مصر.، دار المعارؼ، عباس حسف: النحو الوافي -
عّمؽ و  راجعو، ىػ(ٓ٘ٗأبو الحسف عمي بف محمد بف حبيب الماوردي البصري )ت: العيوف في تفسير الماورديو  النكت -

 دار الكتب العممية )د.ت(.، السيد بف عبد المقصود بف عبد الرحيـ: عميو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


