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 المصطلحات القرآ نية عند ربوزي )دراسة حتليلية(
 د. آ وب بكر 

 د. صباحت  آ فضل
Abstract: 
The Paper constitutes an analytical study of the methodology used by 

Ghulām Ahmad Pervaiz in his interpretation and explanation of Qur’ānic 

Terms. The lexique technique built up by Pervaiz to explain Qur’ānic 

terminologies is the same that adopted by his predecessor scholars (among 

Ahl-al-Qur’ān). Pervaiz invented a method of lexical citation by outlining 

his own principles of exegesis on the basis of which he ascribed new 

meaning to generally understood terminologies and verses of Holy Qur’ān 

under the veneer of either contextualized or metaphorical interpretation. 

The lexicon was a central component of Pervaiz’s Qur’ānic literature and 

served as principles of its interpretation as well as deals with analytical 

study of methodology of Pervaiz used in interpretation of Qur’ānic 

Terminologies. 
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رتك عرشات الكتب نم آ اثره العلمية وحاول آ ن ويفر  (5)م(5891ا ن غالم آ محد ربوزي )ت
 –ال دلة والرباهني فهيا ا ىل حد قدرته يف ضوء عقائده ونظرايته. اكن حمور نظره ومركز فكره 

هو القرآ ن الكريم، وال شك فيه آ نّه بذل جهوده يف الكتابة نع علوم القرآ ن. وآ مه  –بقوله 
ىلع آ ربعة جملدات يف رشح مفردات القرآ ن(  كتبه حول القرآ ن يه: لغات القرآ ن )حيتوي

ومطالب الفرقان )حيتوي ىلع سبعة جملدات وآ نه فرس القرآ ن فيه ابستخدام مهنجه 
التفسريي( ومفهوم القرآ ن )يشتمل ىلع مفهوم القرآ ن كما يظهر نم امسه وحيتوي ىلع 

لقرآ ن اثالثة جملدات وحييط لك جملد مبفهوم عرشة آ جزاء للقرآ ن الكريم( وتبويب 
)حيتوي ىلع ثالثة جملدات(. ا ن ربوزي يعتمد يف رشح القرآ ن ىلع الفروض المجازية وحيمل 
ذا آ مكن محله ىلع الظاهر ووجب محله عليه وقبح رصفه  و التخييل ا 

الالكم ىلع التمثيل آ 
ا ىل غري ما يتبادر منه. ا ن القرآ ن الكريم خصص مدلول شعائره وعباداته وال جيوز ل حد 

معانهيا حسب لغة المعامج. قد تغري ربوزي معاين المصطلحات القرآ نية مثل  آ ن حيّرف
الصلوة واحلج والذكر واالعتاكف وغريها اليت خصص مدلولها القرآ ن الكريم وشارع 
الرشيعة للعبادات المخصوصة المعروفة وال تنرصف عند اطالقها ا ىل غري هذا المعىن. 

                                                 

  اللغة العربية، جامعة بنجاب، الهوراألستاذ املساعد، قسم 
 جامعة بنجاب، الهورة،معهد الدراسات اإلسالمية املساعد ةاألستاذ ، 
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زي يف المصطلحات القرآ نية، جيب آ ن نعّرف وقبل آ ن حنلل المهنج التفسريي عند ربو
 ابلمصطلح القرآ ين ومفهومه ومراده عند ال صوليني.

 المصطلح لغًة:
خوذ نم مادة "صلح"

 
 رتجع لكمة مصطلح ا ىل امس مفعول نم "االصطالح"، وهو مأ

احلوا، وا وَتصاحلوا واّصَ لَحُّ وا وصاحلوا واّصَ ْلم. َوَقدِّ اْصَطلَحُّ : الّسِّ ْلحُّ ، (2) واحدمبعىن.... والّصُّ
 وابلنظر ا ىل المعامج اللغوية يتبنّي آ ن لفظة الصلح زتخر بدالالت لغوية، ومهنا:

 (3)اال صالح اّلذي هو ضد الفساد .5
 (4)االتفاق، ومنه قولهم، تصاحل القوم واّصاحلوا .2

 المصطلح:
هو اللكمة اليت استعملت يف علم نم العلوم للداللة ىلع معىن معني، وآ خرج نم معناه 
ن االستعماالت اللغوية  و العلم، فا 

اللغوي ا ىل المعىن المقصود المستعمل لذالك الفن آ 
لللكمة وكذلك اللكمات ال خرى اليت مل تكن مستعملة لمصطلح ال تدخل يف دائرة 

 (1)االصطالح
 ا ن القدماء قد عّرف المصطلح بتعريفات كثرية مهنا:

فاق طائفة ىلع وضع اللفظ اب زراء هـ( يف تعريف االصطالح: ات958يقول اجلرجاين )ت
وتعريف االصطالح للكفوي قريب نم هذا التعريف حيامث عّرف بقوله: اتفاق  (6)المعىن

 يف مفهوم نقل اللفظ الذي قد  (8)القوم ىلع وضع اليشء
ً
واجلرجاين عّرف االصطالح آ يضا

 لمعىن معني ا ىل المعىن المقصود. وكتب يف كتابه التعريفات: ا
ً
فاق قوم ىلع توضع آ ساسا

 تسمية اليشء ابمس ما 
نه  (9)ينقل نع موضعه ال ول

 
ونستطيع آ ن نعّرف االصطالح يف ضوء التعريفات السابقة بأ

 (8)اللكمة اليت خصصها االستعمال يف علم نم العلوم مبفهوم معني
تطلق لكمة "المصطلح" يف آ وساط الناس اليوم لرياد هبا المعىن الذي تعارفوا عليه 

عليه يف استعمالهم اللغوي اخلاص آ و يف آ عرافهم االجامتعية، وعاداهتم السائرة،  واتفقوا
وتساعد الظروف االقتصادية والسياسية واالجامتعية والدينية وىلع آ ن حتمل لكمة ما 
لهيا. ويسري هذا المعىن اجلديد بني الناس  صل لغة اليت تنيمت ا 

معىن غري الذي وضعت له يف آ 
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لوفا ينيس معه ذالك المعىن اللغوي ال سايس آ  ىتح يصبح يف استعما
 
و لهم اليويم شيئا مأ

 (51)ياكد

 المصطلح اال ساليم:
لفاظ العربية اليت نستعملها اليوم، اكنت شائعة يف معانهيا قبل اال سالم وبعد 

ا ن كثري آ 
لفاظ ما  اال سالم ىتح اليوم مثل: الليل والهنار والنوم وال لك وغريها. ونم تلك ال 

لغة العرب يف معان متعددة مثل لفظ )غنم( الذي اكن يف البدء مبعىن كسب  وردت يف
 يف لغة العرب مبعىن الفوز ابليشء بال مشقة، ثم استعمل يف 

ً
الغنم، ثم استعمل آ يضا

، سواء آ اكن الفوز مبشقة آ م دون المشقة
ً
 (55)اال سالم يف الفوز ابليشء مطلقا

 م وآ زنل القرآ ن الكرم عليه فاستعمل بعضعندما بعث هللا النيب صىل هللا عليه وسلّ 
لفاظ العربية يف غري معانهيا الشائعة عند العرب مثل )الصلوة( اليت اكنت تستخدم يف  ال 
لفاظ  مطلق )الدعاء( واستعملها رسول هللا صىل هللا عليه وسلّم يف عبادة خاصة، وبعض ال 

اال سالم مثل )الرمحن(  اليت جاء هبا القرآ ن نم جديد ومل يستخدمها العرب نم قبل
ن نعّرف "المصطلح اال ساليم" هبذه 

وهذه المصطلحات اال سالمية آ و الرشعية، فيمكن آ 
ال لفاظ: لك لفظ آ و تعبري جديد يف اللغة العربية مصدره القرآ ن الكريم آ و السنة النبوية 

ابلنظر و (52)وما كتبه العلماء المسلمون يف مصنفاهتم استعمل للداللة ىلع مفهوم معنّي 
ن المصطلحات اال سالمية ىلع ثالثة آ وناع:

 ىلع هذه التعريف ميكن آ ن نقول آ 
 . النوع ال ول:5

المصطلحات اجلديدة اليت وردت يف القرآ ن الكريم واحلديث الرشيف ومل وتجد يف لغة 
العرب قبل اال سالم آ صالً مثل القرآ ن، االستشهاد والشهادة والقيامة واجلّنة واجلهنم 

 حلج وغريها.ومناسك ا
 . النوع الثاين:2

المصطلحات موجودة آ صالً يف اللغة العربية ولكن استخدمها القرآ ن واحلديث يف مفهوم 
 جديد آ و بُّعد داليل جديد مثل الصلوة والصوم واحلج.

 . النوع الثالث:3
، مثل: 

ً
المصطلحات اال سالمية اليت وافقت مصطلحات يف اللغة العربية شالًك ومضموان
 (53)الكعبة، واحلرب، اجلزية، والسلم، واخلراج، والعذاب، والعقاب، والمؤنم، والاكفر
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 مصطلحات القرآ ن:
 ا ن للمفردات القرآ ن قسمان يف المعىن: 

 . المعىن اللغوي5
 . المعىن االصطاليح2

فالمعىن اللغوي لللكمة هو المعىن الذي اكن يستخدمه العرب قبل زنول القرآ ن الكريم، 
الحظ المفرسون وعلماء اللغة ورود لكمات يف القرآ ن الكريم مبعان غري المعاين اليت وقد 

رادوا آ ن ميزيوا بني 
 
وردت فهيا يف الشعر اجلاهيل، ويف استعمال العرب قبل زنول القرآ ن، فأ

المعىن العريب والمعىن اال ساليم، فقالوا هذا امس لغوي، وهذا امس رشيع، وقد تنبه انب فارس 
ا ىلَعَ اَكنَْت العربُّ يفِّ جاهليهت ( يف كتابه )الصاحيب يف فقه اللغة( لهذا، فقال: "هـ381)ت

ا رٍث نم ا رث آ ابهئم يفِّ لُّغاهتم وآ داهبم ونسائكهم وَقرابيهنم. فلما جاَء هللا جّل ثناؤه 
َخت دِّايانت، وآ بطلت آ موٌر، ونُّقِّلت نم اللغة آ لفاظ نم مواضَع  سِّ

ُّ
، ون
ٌ
ابال سالم حالت آ حوال

غِّل ا ِّ  ، وشُّ
َ
ّول  ال خرُّ ال 

َ
طت. َفعّّف عت، ورشائط رشُّ ىَل مواضع آ َخر زبايدات زيدت، ورشائع رشُّ

ب ال رابح والكْدح للمعاش يفِّ رحلة الشتاء -القوم 
ُّ
بعد المُّغاَورات والّتجارات وَتَطّل

عاقرة والميارسة ْيد والمُّ يف، وبعد ال غرام ابلّصَ  بتالوة الكتاب العززي الذي ال -والّصَ
ه يفِّ دني هللا عّز ي

ُّ
فّق تيه الباطل نم بني يديه وال نم خلفه تزنيل نم حكيم محيد، وابلّتَ

 
أ

مع اجهتادمه يفِّ جماهدة آ عداء  -صىل هللا عليه وسلّم-وجّل، وحفظ سنن رسول هللا 
 (54)"اال سالم

 هـ( آ ن آ لفاظ نقلت نم مواضع ا ىل آ خرى، بدآ  ميثل يف كتابه381وبعد آ ن يقرر انب فارس )ت
لفاظ فقال: "فاكن مما جاء يف اال سالم ذكر المؤنم والمسلم والاكفر 

لمثل هذه ال 
 نع الفسق ونع الصالة والسجود والصيام ا ىل آ ن يقول:  (51)والمنافق..."

ً
ومييض متحداث

 "وكذلك احلج مل يكن عندمه غري القصد وسرب اجلراح، نم ذلك قولهم:
ْشَهدُّ نم                          

ْزْعَفرا        عوٍف حلُّواًل كثريًة  وآ َ قان المُّ ربِّ ّبَ الّزِّ ون سِّ  حَيّجُّ
ثم زادت الرشيعة ما زادته نم رشائط احلج وشعائره، وكذلك الزاكة مل تكن العرب 
تعرفها ا ال نم انحية الامنء، وزاد الرشع ما زاده فهيا نم العمرة واجلهاد وسائر آ وباب الفقه، 

ن يقول يف الصالة ا مسان: 
نسان عنه آ   . ورشيع2 . لغوي 5فالوجه ا ذا سئل اال 
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فه ثم جاء اال سالم به، وهو ما رتكنا ذكره نم سائر العلوم ويذكر ما اكنت العرب تعر
 (56). وصنايع2 . لغوي 5اكلنحو والعروض والشعر، لك ذلك له امسان: 

ا ن الباحثني القدماء آ دركوا آ ن هناك مصطلحات كثرية يف غري علوم القرآ ن وقد آ طلقوا 
 (58)علهيا االمس الصنايع

 يف كتابه )ال وائل( هـ( 381وقد حتدث آ وب هالل العسكري )ت
ً
نع هذا الموضوع آ يضا

ول 
 
مساء اكنت ىف اجلاهلية لمعان آ خر، فأ

 
فقال: وقد حدثت ىف االسالم معان ومسيت بأ

 آ ى حتروه، ثم كرث 
ً
با مُّوا َصعِّيدًا َطّيِّ

ذلك القرآ ن  والسورة  وال ية والتيمم، قال تعاىل: َفَتَيّمَ
ىف  ج نم طاعة هللا تعاىل، وامنا اكن ذلكذلك ىتح مسى التمسح تيمما، والفسق وهو اخلرو

رة اذا خرجت نم حجرها، ومسى اظهار االميان مع ارسار 
 
الرطبة اذا خرجت نم قرشها، والفأ

 (59)الكفر نفاقا، والسجود هلل امياان، وللونث كفرا، ومل يعرف آ هل اجلاهلية نم ذلك شيئا

هيداً ة الدالالت القرآ نية متويف العرص احلديث اهتمت بعض كتب آ صول الفقه بدراس     
للبحث يف آ صول الترشحي اال ساليم وحبثت نع ال مساء اللغوية والرشعية فهيا ممهداً 
لتفصيل القول يف ال حاكم ال خرى كطرق االستنباط وتفصيل ال حاكم. قد اختلف 

 الفقهاء واللغووين يف وضع ال مساء الرشعية ومدلوالهتا نم قبل شارع الرشيعة.
وارج والمعزتلة وطائفة نم الفقهاء ا ىل آ ن الشارع جيرد ال لفاظ نم ذهب اخل .5

 مبتداء للمعاين الرشعية آ و الدينية
ً
 .(58)معانهيا اللغوية، ويضعها وضعا

لفاظ العربية يف 413وذهب آ وب بكر الباقالين )ت .2 هـ( ا ىل آ ن الشارع يستعمل ال 
صود يتحقق هبا المقمعانهيا اللغوية، وال يترصف فهيا ا ال وبضع رشوط وقيود 

دلة هذا الرآ ي.
 
 (21)الرشيع وجاء  الباقالين بأ

نكروا آ ن 614هـ( والرازي )ت111وذهب الغزايل )ت .3
 
هـ( ومجاعة ا ىل التوسط، فأ

لفاظ الرشعية منقولة نقالً لكيا نع معانهيا اللغوية ىلع حنو ما ذهب  تكون ال 
ليه اخلوارج والمعزتلة وآ ن تكون ابقية علهيا نم غري ت اّل موضا  ع رصف فهيا ا 
ليه آ وب بكر الباقالين )ت هـ( وقالوا ك لفاظ 413الرشوط والقيود ىلع حنو ما ذهب ا 

ميان واحلج والصوم وحنوها، وآ طلق بعض ال لفاظ ىلع ماله صلة مبعناها، كما  اال 
 (25)آ طلق لفظ حمرمة ىلع اخلمر، والمحرم رشهبا

مها فس المعاين اليت اكن يستخدوجبملة القول قد استخدم القرآ ن بعض اللكمات بن
ن، ومثل ذلك لكمة )اال سالم( فهي يف اللغة تعىن: االنقياد 

العرب قبل زنول القرآ 
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واالمتثال ل مر وهنية بال اعرتاض، ويه يف القرآ ن تعىن: االنقياد واالمتثال بال اعرتاض، 
 (22)اضويه يف القرآ ن تعىن: االنقياد واالمتثال ل مر هللا تعاىل وهنية بال اعرت

وقد استخدم القرآ ن بعض اللكمات ببعض المعاين اليت اكن يستخدم العرب، آ ي مبعىن 
قرآ ين آ ضيق نم المعىن اللغوي ومثال ذلك لكمة )النفاق( فهي يف اللغة تعن: ا ظهار يشٍء 
بطان  ّما ا ظهار الكفر وا 

بطان الكفر، آ  ميان وا  ن تعىن: ا ظهار اال 
بطان خالفه، ويه يف القرآ  وا 

ميا  (23)ن فال يسمى نفاقا ابلمعىن القرآ ين مع آ نّه نفاق ابلمعىن اللغوياال 

وقد استخدم القرآ ن بعض اللكمات مبعان مل يكن يستخدم العرب، آ ي مبعىن قرآ ين آ وسع 
ميان( فهي يف اللغة تعىن التصديق وحمله القلب،  نم المعىن اللغوي، ومثال ذلك لكمة )اال 

 (24)ب والقول ابللسان والعمل ابجلوارحويه يف القرآ ن تعىن التصديق ابلقل
ن نقسم المصطلحات القرآ نية ا ىل آ ربعة آ قسام نم حيث ورودها الداليل يف 

ميكن آ 
 القرآ ن:

 مصطلحات وردت يف ماكن واحد ومبعىن واحد. -5
ومثال ذلك مصطلح )صّيب(، فقد وردت هذه اللكمة يف ماكن واحد يف القرآ ن ومبعىن واحد 

ٌق هللا ﴿وهو المطر. قال  لَُّماٌت َوَرْعٌد َورَبْ َماء فِّيهِّ ظُّ َ الّسَ ٍب نّمِّ ْو َكَصّيِّ
َ  (21)﴾ آ 

 مصطلحات وردت يف ماكٍن واحد ومبعان متعددة. -2
ْل يَنسِّ ومثال ذلك مصطلح )صفصف(، فقد قال هللا تعاىل ﴿ َبالِّ َفقُّ ِّ

ْ
لُّونََك نَعِّ اجل

َ  
َها َويَْسأ فُّ

ْسًفا 
َ
َها َقاًعا َصْفَصًفا oَريّبِّ ن  o﴾(26)َفَيَذرُّ
 مصطلحات وردت يف آ ماكن متعددة ومعىن واحد. -3

المطر، فقد ورد هذا المصطلح يف آ يتني: )ال وىل( قوله ومثال ذلك مصطلح )الودق( ويعىن: 
لِّهِّ﴾

َ
ال ْ خِّ جُّ نمِّ رُّ سورة  . )والثانية( قوله تعاىل يف(28)تعاىل يف سورة النور: ﴿َفرَتَى اْلَوْدَق ََيْ

لِّهِّ﴾
َ
ال ْ خِّ جُّ نمِّ رُّ  .(29)الروم: ﴿َفرَتَى اْلَوْدَق ََيْ

 مصطلحات وردت يف آ ماكن متعددة ومبعاٍن خمتلفة. -4
ومثال ذلك لكمة )خري يف القرآ ن نم غري اشتقاقاهتا يف مائة وتسعة ومثانني موضعا، وقد 

 استعملت ابلمعاين:
رَْيُّ  .5

ْ
َك اخل رٌي﴾ضد الرش: كقوله تعاىل: ﴿بَِّيدِّ ٍء َقدِّ ِّّ يَشْ َ لكُّ َك ىلَعَ

نَّ  (28)ا ِّ
2.  ﴾ ْ

ُّ
ئُِّك نَد اَبرِّ ْ عِّ

ُّ
ُك
َ
ْ َخرْيٌ ّل

ُّ
 (31)آ فضل: كقوله تعاىل: ﴿َذلُِّك

اتِّ ﴾ .3 رَْيَ
ْ
َلهْيِّْم فِّْعَل اخل ْوَحْيَنا ا ِّ

َ  (35)العبادة والطاعة: كقوله تعاىل: ﴿َوآ 
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يٌد ﴾ .4 رَْيِّ َلَشدِّ
ْ
ُّّبِّ اخل هُّ حلِّ

نَّ  (32)المال: كقوله تعاىل: ﴿َوا ِّ
ٍع ﴾ .1 ْم َقْومُّ تُّّبَ

َ ْ َخرْيٌ آ  مهُّ
 .(33)القوة: كقوله تعاىل: ﴿آ َ

ْ َخرْيٍ َفقِّرٌي﴾ .6 يَلَّ نمِّ زَنْلَت ا ِّ
ِّ لَِّما آ َ

ّ
ين  َرّبِّ ا ِّ

َ
 (34)الطعام: كقوله تعاىل: ﴿َقال

َا َواْبَتغِّ َبنْيَ َذلَِّك  .8 َافِّْت هبِّ
تَِّك َواَل ُتُّ

َ
َهْر بَِّصال النعمة: كقوله تعاىل: ﴿َواَل ََتْ

يالً﴾  (36()31)َسبِّ
لفاظ اال سالمية اليت استعملها القرآ ن لمعان 

 لل 
ً
واكن القرآ ن الكريم مصدرًا آ ساسيا

 جديدة.
ميان والكفر  (38)فوّسع بذلك مدلولها ومعانهيا فاستعمل الصالة والزاكة والصيام واال 

والفسق والنفاق وغري ذلك كثري لمعان خاص ومدلوالت معينة. ويقول انب تيمية 
ذا عرف تفسريها وما آ ريد هـ(: ا  829)ت لفاظ الموجودة يف القرآ ن الكريم واحلديث ا 

ن ال 
قوال آ هل اللغة وال 

 
هبا نم جهة النيب صىل هللا عليه وسّلم مل حيتج يف ذلك ا ىل االستدالل بأ

غريمه، ولهذا قال الفقهاء: "ال مساء ثالثة آ وناع: ونع يعرف حده ابلرشع اكلصالة 
 (39)للغة اكلشمس والقمر وونع يعرف ابلعرف اكلقبض"والزاكة وونع يعرف حده اب

نّه يصح لنا آ ن جنزم آ نه ال جيوز ل حد آ ن يفرس القرآ ن الكريم وهو غري عامل مبصطلحاته ا  ف
ومعانهيا ومدلوالهتا. ا ن قاعدة مهمة نم قواعد التفسري ويه قاعدة: محل معاين الكم هللا 

 ه آ وىل نم اخلروج به نع ذلك ويدخل حتتىلع الغالب نم آ سلوب القرآ ن ومعهود استعمال
 (38)هذه القاعدة جل ما ذكره المفرسون نم اللكيات

ّن ربوزي جعل المهنج اللغوي المبدآ  ال ىلع لتفسري القرآ ن ويظهر آ رث هذا المبدآ  اللغوي  ا 
 يف رشح 

ً
 واحضا

ً
 يف تفسريه للمصطلحات القرآ نية. قد احنرف ربوزي احنرافا

ً
واحضا

 نع مدلوالت القرآ ن احلقيقية وآ مغض عينيه نع التفسري 
ً
المصطلحات القرآ نية معرضا
ّن مصطلح )الصلوة(،  المنقول نم الرسول صىل هللا عليه وسّلم وآ حصابه ريض هللا عهنم، ا 

ىلع سبيل المثال، هو لكمة اّليت استخدمها العرب يف العرص اجلاهيل يف معىن )الدعاء( 
واستخدم الرسول صىل هللا عليه وسّلم يف عبادة خاصة مبنية ىلع ال فعال اخلاصة نم 

 يف السطور التالية كي القيام والركوع والسجود مما مل تكن معروف
ّ
ف عند العرب. وونّض

آ فسد ربوزي مفهوم مصطلحات "الصلوة" و"الركوع" و"السجود" حيامث استخدمها 
 القرآ ن الكريم يف العبادة المخصوصة:
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 الصلوة:
ذا دعا وقيل: ا ن الصلوة  خوذة نم صىل يصيل ا 

 
لكمة )الصلوة( يف اللغة معناها: الدعاء ويه مأ

خوذ نم الّصال، و
 
هو عرق يف وسط الظهر ويفرتق عند العجب فيكتنفه، ومنه آ خذ المصيل مأ

يت ورآ سه عند صلوي السابق، وقد قال ىلع ريض هللا تعاىل عنه: سبق 
 
يف سبق اخليل ل نه يأ

 اء هللّاَ وخبطتنا فتنٌة مفا ش رسول هللا صىل هللا عليه وسلّم وصىل آ وب بكر وثلث معر
ميان آ و ل ن الراكع تثىن صلواه"فاشتقت الصالة نم الّصال ل هنا   (41 جاءت اثنية لال 

 االستعمال القرآ ين:
هنا  

 
ا ن لكمة "الصلوة" ومشتقاهتا وردت يف القرآ ن مائة وآ ربعة وعرشني موضعا، فأ

 استعملت ابلمعاين التالية:
 الصلوة المعروفة: -5

  وَن يمُّ ْلَغْيبِّ َويُّقِّ ْوَن ابِّ نُّ مِّ
ْ نْيَ ُيُّ ذِّ

َ
الَة﴾كقوله تعاىل: ﴿اّل  (45)الّصَ

 ﴾اَكَة ْا الّزَ َة َوآ وتُّ
َ
ال وْا الّصَ قِّيمُّ

 (42)وقوله تعاىل: ﴿َوآ َ
 ﴾ْسََط ةِّ اْلوُّ

َ
ال لََواتِّ والّصَ وْا ىلَعَ الّصَ  (43)وقوله تعاىل: ﴿َحافِّظُّ

 الصالة نم العبد الدعاء: -2
 ﴾َبًدا

َ اَت آ  هْنُّم ّمَ َحٍد ّمِّ
َ َصّلِّ ىلَعَ آ 

 (44)كقوله تعاىل: ﴿َواَل تُّ
  وا َعلَْيهِّ َوَسّلِّمُّوا تَْسلًِّمًي﴾وقوله

ُّ
نْيَ آ َمنُّوا َصّل ذِّ

َ
َا اّل ّّيُّ

َ  (41)تعاىل: ﴿اَي آ 
 الصالة نم هللا الرمحة: -3

 ﴾ ِّّ يبِّ
وَن ىلَعَ الّنَ

ُّ
َتهُّ يَُّصّل

َ
ئِّك
َ
ّنَ هللاَ َوَمال  (46)كقوله تعاىل: ﴿ا ِّ

 ﴾ُّه تُّ
َ
ئِّك
َ
ْ َوَمال

ُّ
ي يَُّصيّلِّ َعلَْيُك ذِّ

َ
َو اّل  (48)وقوله تعاىل: ﴿هُّ

 ﴾ْم َوَرمْحٌَة ِّ هّبِّ
ْم َصلََواٌت نّمِّ ّرَ َك َعلهَْيِّ وَلئِّ

 (49)وقوله تعاىل: ﴿آ ُّ
 اللزوم: -4

 ﴾َيًة  (48)كقوله تعاىل: ﴿َتْصىَل اَنًرا َحامِّ
 ﴾رْبَى

ُّ
اَر اْلك ي يَْصىَل الّنَ ذِّ

َ
 (11)وقوله تعاىل: ﴿اّل

 ﴾(15)وقوله تعاىل: ﴿َسَيْصىَل اَنًرا َذاَت َلَهٍب 
 ماكن العبادة: -1

 كقو﴾
ً
َصىّل يَم مُّ اهِّ رْبَ َقامِّ ا ِّ

وْا نمِّ ّمَ ِّذُّ
َ
 (12)له تعاىل: ﴿َواُّت
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 العبادة: -6
 ﴾يًَة اَكء َوَتْصدِّ  مُّ

َ
اّل نَد اْلَبْيتِّ ا ِّ ُّْم عِّ هتُّ

َ
 (13)كقوله تعاىل: ﴿َوَما اَكَن َصال

 القراءة: -8
  ََا َواْبَتغِّ َبنْيَ ذ َافِّْت هبِّ

تَِّك َواَل ُتُّ
َ
َهْر بَِّصال  (14)يالً﴾لَِّك َسبِّ كقوله تعاىل: ﴿َواَل ََتْ

قد وردت لكمة "الصلوة" مبعىن العبادة المخصوصة اليت لها القيام والركوع والسجود 
والصالة يف المصطلح الرشيع عبارة نع ال فعال المخصوصة المعهودة مع الرشائط 
ن قلت، ما الدليل ىلع آ ن الصلوة المفروضة  راكن المخصوصة المذكورة يف الفقه، فا 

وال 
ْسََط﴾ مخس، قلت ةِّ اْلوُّ

َ
ال لََواتِّ والّصَ وْا ىلَعَ الّصَ ل نه يقتىض عددا له  (11)قوله تعاىل: ﴿َحافِّظُّ

 عدد وسط و واو اجلمع للعطف المقتيض للمغارية وآ قله مخس رضورة.
ول لكمة "الصلوة" ىلع غري مراد هللا تعاىل يف القرآ ن الكريم وآ نه ترّصف يف 

 
ا ن ربوزي قد تأ
الَة آ ايت هللا وآ فسد  وَن الّصَ يمُّ ْلَغْيبِّ َويُّقِّ ْوَن ابِّ نُّ مِّ

ْ نْيَ ُيُّ ذِّ
َ
نه يقول يف معىن آ ية:﴿اّل مفهومها، ا 

وَن﴾ قُّ ْ يُّنفِّ َّا َرَزْقَنامهُّ ي: "ا هنم يقيمون النظام االجامتيع الذي  (16)َوممِّ
"ويقيمون الصلوة" آ 

لهية"  (18)يتبعون فيه مجيع آ فراد المجتمع القوانني اال 
نَي﴾ ويقول يف مفهوم آ ية: وْا هللِّ َقانِّتِّ ْسََط َوقُّومُّ ةِّ اْلوُّ

َ
ال لََواتِّ والّصَ وْا ىلَعَ الّصَ  (19)﴿َحافِّظُّ

لهية وعليُك آ ن  "هذه نم مسئولياتُك العائلية آ ن تشّدو مزئرمك يف ا طاعة القوانني اال 
 (18)حتفظوا علهيا "

ذكرها  يعىن ربوزي "حمافظة ىلع الصلوات": حمافظة ىلع المسئووليات العائلية اليت
ّنَ  ْم َلهُّ ّنَ َوَقْد َفَرْضتُّ وهُّ ن مَتَّسُّ

ّنَ نمِّ َقْبلِّ آ َ وهُّ مُّ ْقتُّ
َ
ن َطّل ية السابقة: ﴿َوا ِّ

القرآ ن الكريم يف ال 
يَضًة ﴾  (61)َفرِّ

وَن ﴾ َافِّظُّ ِّْم حيُّ  َصلََواهتِّ
ْ ىلَعَ نْيَ مهُّ ذِّ

َ
"آ ي: الذني حيافظون  (65)ويقول ربوزي يف مفهوم آ ية: ﴿َواّل

لهية يف لك جمال نم احلياة"علىى نظام الصلوة  تباع القوانني اال   .(62)وهو ا 
ْ َعلهَْيَا﴾ ةِّ َواْصَطربِّ

َ
ال لّصَ ْهلََك ابِّ

َ ْر آ  مُّ
ّكد  (63)ويقول ربوزي يف مفهوم آ ية: ﴿َوآ ْ

 
"آ ّيا الرسول! فأ
"
ً
 (64)مجاعة المسلمني آ ن يشدوا مزئرمه  ل داء الواجبات المفروضة نم هللا تعاىل دامئا

قامة النظام االجامتيع والمحافظة ىلع المراد ابلصلوة  ايت المذكورة هو ا 
عند ربوزي يف ال 

لهية. تباع القوانني اال   وا 
ً
 المسئوليات العائلية وآ داهئا حسنا

مة اال سالمية. ال 
 ىلع العبادة المخصوصة المعروفة عند ال 

ّ
ا ن الصلوة مصطلح قرآ ين يدل

ّن لل مس  اء ثالثة آ وناع: ونع يعرف حده ابللغةجيوز ل حد آ ن يعنّي مفهومها حسب اللغة. ا 
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اكلشمس والقمر وونع يعرف حده ابلعرف لكفظ القبض والمعروف وونع يعرف حده 
ابلرشع اكلصلوة والزكوة، اكن العرب يعرفون الصلوة والركوع والسجود ولكن مل يكن ىلع 
ل وهذه الهيئة. والقرآ ن الكريم خص هذه اللكمات للمصطلحات المخصوصة وبنّي الرس

صىل هللا عليه وسّلم ما رياد هبا يف الكم هللا. للقرآ ن عرف خاص ومعان معهودة، اليناسب 
 .(61)تفسريها بغريها، وال جيوز تفسريه بغري عرفه، والمعهود نم معانيه

راكن اال سالم وفريضهتا اثبتة نم النصوص نم القرآ ن 
فالصلوة يه الركن الثاين نم آ 

 عليه وسّلم: "مخس افرتضهن هللا عز وجل، نم آ حسن وال حاديث، فقال النيب صىل هللا
وضوهئن وصالهن لوقهتن وآ تم ركوعهن وخشوعهن، اكن له ىلع هللا عهد آ ن يغفرله، ونم 

 (66)مل يفعل، فليس له ىلع هللا عهد، ا ن شاء غفرله وا ن شاء عّذبه"
 
َ
ال ِّ الّصَ ِقِّ

 وآ وقات الصلوة اخلمسة اثبتة نم القرآ ن الكريم يف آ ية: ﴿آ َ
َ
وكِّ الّش

لُّ ىَل َة لِّدُّ ْمسِّ ا ِّ
وًدا ﴾ َن اْلَفْجرِّ اَكَن َمْشهُّ

ْرآ  ّنَ قُّ َن اْلَفْجرِّ ا ِّ
ْرآ  ْيلِّ َوقُّ

َ
 (68)َغَسقِّ الّل

ويقول ربوزي يف مفهوم هذه ال ية: "البد آ ن يكون نم جدولُك اليويم آ ن تدربوا يف حقائق 
مة، وساعة ياة الهاالقرآ ن يف الصباح المبكر قبل طلوع الشمس وتسهتدوا به لشئون احل

نسان بصورة مشهودة عند  ن يف ذهن اال 
الفجر تناسب لتدرب ال مور وترتخس حقائق القرآ 

. ا ن ربوزي قد جاء (69)الفجر، وعليُك آ ن تستمروا ىلع هذا الربانجم نم الصبح ا ىل المساء...."
 .بتفسري جديد لل ية مل يفرس به آ حد نم قبله

 الركوع:
 ناء. ولك منحن: راكع.الركوع يف اللغة: االحن 
 قال لبيد:  

ْتُّ راكِّع                       
ُّ
ما ُق

َّ ِّ لكُّ
ّ
ّبُّ ك يَن دِّ

رونِّ اّليت َمَضْت      آ َ
خباَر القُّ

ُّ آ َ َخرّبِّ
ُّ  (68)آ 

 ويقال: الركوع، ورياد به، الذل، وآ نشدوا نم ذلك:  
ْن                           

َ َك آ 
َ
نَي الَفقرَي َعّل ْهرُّ قد َرَفَعه        اَل هتُّ

َ
 والّد

ً
َكَع وَيما  .(81) رَتْ

 الرآ س 
 
طأ
 
 (85)الركوع: يكون يف القلب ابخلضوع، ويف اجلسد ابالحنناء وطأ

الركوع والسجود نم آ مه آ راكن الصالة وآ فضلها كما يف حصيح مسلم  نع  المعىن الرشيع:
 (82)الصلوة الركوع والسجود"ه( ريض هللا تعاىل عنه موقوفا: "ان آ فضل 11انب مسعود )ت

آ ما الركوع فهو آ ن َيفض المصيل رآ سه بعد القومة اليت فهيا القراءة ىتح يطمنئ ظهره 
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ً
ذا ركع آ ن يقلم راحيته 245ونقل انب قدامة قول آ محد نب حنبل )ت (83)راكعا ه(: "ينبيغ له ا 

، وال ريفع رآ سه وساعديه، ويسوى ظهره (84)ركبتيه ويفرق بني آ صابعه، ويعتمد ىلع ضبعيه
، ولك قومة يتلوها الركوع والسجداتن نم الصلوات لكها فهي ركعة، ويقال (81)وال ينكسه

 (86)ركع المصيل ركعة وركعتني وثالث ركعات"
وقعت آ لفاظ الركوع والسجود يف القرآ ن الكريم يف تسعة وآ ربعني موضعا، وتنظم 

 موضوعاهتا فًمي ييل:

 هللا ا رباهيم عليه السالم:الركع السجود يف قصة نيب  -5
 
َ
نَي َوالّرُّّك نَي َواْلَعاكِّفِّ ائِّفِّ َ لِّلّطَ َرا َبْييتِّ ن َطّهِّ

يَل آ َ اعِّ مْسَ يَم َوا ِّ اهِّ رْبَ ىَل ا ِّ ْداَن ا ِّ عِّ قال هللا تعاىل: ﴿َوَعهِّ
ودِّ ﴾ جُّ ْك يبِّ  (88)الّسُّ رْشِّ

 تُّ
َ
ن اّل

يَم َماَكَن اْلَبْيتِّ آ َ اهِّ رْبَ اَن الِّ ِّ
آ ْ ْذ وَبَّ ْر وقال تعاىل: ﴿َوا ِّ َ  َشْيًئا َوَطّهِّ  َبْييتِّ

ودِّ ﴾ جُّ عِّ الّسُّ
َ
نَي َوالّرُّّك ِّ نَي َواْلَقامئِّ ائِّفِّ ودِّ ﴾: مجاعة القوم الراكعني هلل، (89)لِّلّطَ جُّ عِّ الّسُّ

َ
. ﴿َوالّرُّّك

ومجاعة القوم الساجدني هلل، وقد تعددت عبارات المفرسني يف ذلك، فقال انب جرري 
عِّ ﴾ مجاعة القوم الراكعني فيه له، هـ(: يعىن تعاىل ذكره بقو351الطربي )ت

َ
له: ﴿َوالّرُّّك

ودِّ ﴾: مه مجاعة القوم الساجدني فيه له، واحدمه ساجد،  جُّ واحدمه راكع، وكذلك ﴿الّسُّ
كما قال: رجل قاعد، ورجال قعود، ورجل جالس، ورجال جلوس، فكذلك ساجد ورجال 

هـ( قوله: 554اء )ت جسود، وقيل: بل عىن ابلركع السجود: المصلني"، ثم آ سند نع عط
ودِّ ﴾ "ا ذا اكن يصىل فهو نم الركع السجود"، ثم آ سند نع قتادة ) جُّ عِّ الّسُّ

َ
هـ( 559﴿َوالّرُّّك

 (88)قوله: آ هل الصالة

 ذكر نيب هللا داؤد عليه السالم: -2
هُّ َوَخّرَ َراكًِّعا َو  اهُّ َفاْسَتْغَفَر َرّبَ َا َفَتّنَ

َ
مّن
َ ودُّ آ  اَنَب ﴾قال هللا تعاىل: ﴿َوَظّنَ َداوُّ

ابتىل داود عليه  (91)آ َ
ليه يف انزلة قد وقع هو يف حنوها، ونم  ليه ملكني فاختصما ا  رسل هللا ا 

 
السالم يف حادثة، فأ

ي رجع ا ىل ريض ربه 
ثم شعر وعلم آ نه هو المراد "فاستغفروا ربه وخر راكعا وآ انب" آ 

و قول مجهور المفرسني، ومعىن "راكعا" يف هذه ال ية: السجود ىلع الوجه، هذا ه (95)ابلتوبة
نه آ خوه  (92)ىتح قال انب العريب: "وال خالف بني العلماء آ ن الركوع هاهنا هو السجود ل 

 جسود الصديقة مريم وركوعها: -3
اكِّعِّنَي﴾ ي َوارَْكِعِّ َمَع الّرَ دِّ واختلف العلماء يف  (93)قال هللا تعاىل: ﴿اَي َمْريَمُّ اْقنُّيتِّ لَِّرّبِّكِّ َواجْسُّ

السجود والركوع يف هذه ال ية، مفهنم نم آ جرمها ىلع هيئات الصالة المعهودة  المراد نم
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صل المعىن اللغوي ـــــ وهو 
 
، ومهنم نم اعتد بأ

ً
ومهنم نم محلها آ و آ حدمها ىلع الصالة مطلقا

 (94)اخلشوع ــــــ فهيما آ و يف آ حدمها

 جسود الرسول صىل هللا عليه وسلّم وآ مته وركوعهم: -4
والسجود فًمي يتعلق بسيدان حممد صىل هللا عليه وسّلم وآ مته يف القرآ ن ثالثة  وقع الركوع

 ما بني ميك ومدين وآ مر ومدح وترشيع ملهتا. ومنه قوله تعاىل يف البقرة 
ً
عرش موضعا

اكِّعِّنَي﴾  ، آ راد "صلوا" مع المصلني.(91)﴿َواْرَكعُّوْا َمَع الّرَ
مّنا خّص ابلذكر ل   نف نم الركوع، ويف الركوع جزء نم الصالة وا 

 
ّن كثريا نم العرب اكن يأ

احلديث آ ن وفد ثقيف طلبوا نم الرسول آ ن ال ينحوا يف الصالة، فقال صىل هللا عليه وسّلم: 
 (96)"ال خري يف دني ال ركوع فيه"

نْيَ  ذِّ
َ
وْا اّل نْيَ آ َمنُّ ذِّ

َ
ولُّهُّ َواّل ُّ هللاُّ َوَرسُّ

ُّ
َا َولِّّيُُّك

َ
مّن ية: ﴿ا ِّ

وَن  يقول ربوزي يف مفهوم آ  يمُّ َة يُّقِّ
َ
ال  الّصَ

ْ َراكِّعُّوَن﴾ اَكَة َومهُّ َن الّزَ وتُّ ْ لهي (98)َوُيُّ ّن رفيقُك ونصريمك هو النظم اال  : و ا علموا: ا 
قامة نظام الصالة  يدي الرسول صىل هللا عليه وسّلم واّلذني مستعدون يف ا 

 
المتشلك بأ

لهية" يقان  بصدق هذا النظام وخاضعون للقوانني اال   (99)والزكوة مع اال 
لهي   ّن رفيقُك ونصريمك هو النظام اال  ي: ا 

ولُّهُّ﴾ آ  ُّ هللاُّ َوَرسُّ
ُّ

َا َولِّّيُُّك
َ
مّن نّه رتمج :﴿ا ِّ ا 

ْ َراكِّعُّوَن﴾ آ ي: خاضعون  يدي الرسول صىل هللا عليه وسّلم "، ثّم رتمج ﴿َومهُّ
 
المتشلك بأ

لهية"  للقوانني اال 
وا اْرَكعُّ  نْيَ آ َمنُّ ذِّ

َ
َا اّل ّّيُّ

َ ْ ويف مفهوم آ ية: ﴿اَي آ 
ُّ

ُك
رَْيَ لََعلَّ

ْ
ْ َواْفَعلُّوا اخل

ُّ
وا َرّبَُك دُّ وا َواْعبُّ دُّ وا َواجْسُّ

وَن﴾  (98)تُّْفلِّحُّ
جنده قائال: "آ ّّيا المؤمنون، اختاروا عبودية القوانني واخضعوا لها وآ طيعوها يف لك 

ّن (81)حاٍل"، المراد عنده ابلركوع والسجود هنا "العبودية للقوانني وا طاعهتا يف لك حاٍل"  . ا 
، آ ي الراكعون يف صالهتم، الساجدون (85)الركوع والسجود يف ال ية ىلع معنامها الرشيع

 (82)فهيا

 السجود: السجود يف اللغة:
س وا ن مل تصل اجلهبة ا ىل ال رض. ولك ذليل فهو ساجد

. والسجود: يشرتك (83)خفض الرآ 
نه َيتص وبضع اجلهبة ىلع ال رض،

 
ال خضوع آ عظم و مع الركوع يف معنييه، ويفضل عليه بأ

 (81)والساجد آ شد آ حنناء نم الراكع (84)منه
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 المعىن الرشيع:
والبد معه نم  (86)السجود نم آ مه آ راكن الصالة يف الرشع فهو وضع اجلباه ىلع ال رض

نية
 
. وقد نيته الرسول صىل هللا عليه وسّلم يف الصالة فًمي رواه عنه انب عباس (88)الطمأ
هنما آ ن الرسول صىل هللا عليه وسلّم قال: آ مرت آ ن آ جسد ىلع هـ( ريض هللا تعاىل ع68)ت

سبعة آ عظم: ىلع اجلهبة "وآ شار بيده عليه آ نفه "واليدني والركبتني وآ طراف القدمني، 
 (89)وال نكفت الثياب وال الشعر

 وقعت لكمة السجود يف القرآ ن الكريم مّرات كثرية، وتنتظم موضوعاهتا فًمي ييل:
ّوِّ قال هللا تعاىل:  دُّ

ْلغُّ هُّم ابِّ
اللُّ َماَواتِّ َوااَلْرضِّ َطْوًعا َوَكْرًها َوظِّ دُّ نَمْ يفِّ الّسَ ﴿َوهللِّ يَْسجُّ

﴾ َصالِّ
 (88)َوال 

ئِّلِّ 
 
َمأ
َ
نيِّ َواْلّش لُّهُّ نَعِّ اْلَيمِّ

َ
ال  ظِّ

ُّ  
أ ٍء يََتَفّيَ ىَل َما َخلََق هللاُّ نمِّ يَشْ ْوْا ا ِّ ْ رَيَ

َ
َو مل

َ ًدا  وقال هللا تعاىل: ﴿آ  َّ جسُّ
وَن﴾هللِّ َو  رُّ ْ َداخِّ َماَواتِّ َونَمْ يفِّ (511)مهُّ دُّ َلهُّ نَمْ يفِّ الّسَ ّنَ هللاَ يَْسجُّ

َ ْ رَتَ آ 
َ

مل
، وقال هللا تعاىل ﴿آ َ

رٌي َحّقَ  َ الّنَاسِّ َوَكثِّ رٌي نّمِّ َواّبُّ َوَكثِّ
َ
َجرُّ َوالّد

َ
 َوالّش

ُّ
َبال ِّ

ْ
ومُّ َواجل ْمسُّ َواْلَقَمرُّ َوالّنُّجُّ

َ
 ااَلْرضِّ َوالّش
ّنَ هللاَ يَْفَعلُّ َما يََشاء﴾َعلَْيهِّ اْلَعَذ  ٍم ا ِّ رِّ

ْ
ك َا لَهُّ نمِّ ّمُّ

َ
ِّنِّ هللاُّ مف  (515)ابُّ َونَمْ ّيُّ

﴾ َدانِّ َجرُّ يَْسجُّ
َ
ْجمُّ َوالّش ، اشتملت هذه ال ايت ىلع جسود لك يشء (512)وقال هللا تعاىل: ﴿َوالّنَ

قوع ىلع وهلل تعاىل.وا ن جسود لك يشء مما َيتص به حسب حاله، نم السجود الرشيع: وال
ن بعض الناس غري داخل يف هذا السجود

 
، والمقصود (513)ال رض بقصد العبادة ىلع القول بأ
 (514)المعىن اللغوي: هو اخلضوع واخلشوع

 -وذكر بعض المفرسني آ ن السجود يف القرآ ن ىلع ثالثة آ وجه:
 ﴿آ حدها: السجود الرشيع وهو وضع اجلهبة ىلع ال رض، ومنه قوله تعاىل يف النمل: 

َ
اّل
َ آ 

ْرض
َماَواتِّ َواْل َ َْبَء يفِّ الّسَ

ْ
جُّ اخل رِّ

ْ ي َيُّ ذِّ
َ
ِّ اّل َ ّ وا هللِّ دُّ  (511)﴾ يَْسجُّ

دًا﴾ َّ لُّوْا اْلَباَب جسُّ  .(516)والثاين: الركوع الرشيع. ونم قوله تعاىل يف البقرة: ﴿َواْدخُّ
ْجمُّ  َجرُّ َو والثالث: النقياد واالستسالم، ومنه قوله تعاىل يف سورة الرمحن: ﴿َوالّنَ

َ
الّش

﴾ َدانِّ  (518)يَْسجُّ
فنجد ربوزي قد حّرف المصطلح القرآ ين )السجود( ا ىل المعىن اللغوي حسب هواه يف مفهوم 

ًدا َوقَِّياًما ﴾ َّ ِّْم جسُّ وَن لَِّرهّبِّ يتُّ نْيَ يَبِّ ذِّ
َ
نه يقول: ا هنم يفكرون يف خلوة الليل بعد  (519)آ ية: ﴿َواّل

آ 
لهي"الفراغة نم معارك الهنار، يف قيام النظ  (518)ام اال 
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ومعىن "يبيتون" يف ال ية:  (551)ونم الواّض والمعلوم عند اجلمهور المبيت: ادراك الليل
 (552)، والسجود والقيام ىلع ظاهرمها يعىن رياوحون بني جسود يف صالهتم وقيام(555)يصلون

 ولكن ربوزي استخدمهما مبعىن التدرب لقيام النظام ول جله اخلضوع والهنوض
وَن ويف مف فُّ ْ َماَواتِّ َوااَلْرضِّ َويَْعلَمُّ َما ُتُّ َْبَء يفِّ الّسَ

ْ
جُّ اخل رِّ

ْ ي َيُّ ذِّ
َ
وا هللِّ اّل دُّ  يَْسجُّ

َ
اّل
َ هوم آ ية: ﴿آ 
وَن ﴾ آ نه يقول: "ونم العجيب آ هّنم ال يعرتفون هللا معبودًا وهو الذي َيرج  (553)َوَما تُّْعلِّنُّ

 (554)صدورمك" لهم خزائن مستورة نم ال رض عند الرضورة ويعلم ما يف
َا َوَقْوَمَها  ا ن ربوزي آ مغض نع لكمة "السجود" يف ال ية السابقة نم هذه ال ية ويه: ﴿َوَجدهّتُّ

ونِّ هللاِّ﴾ ْمسِّ نمِّ دُّ
َ
وَن لِّلّش دُّ ويقول ربوزي: ليس المراد ابلسجود وضع اجلباه ىلع  (551)يَْسجُّ

لهية يف الال رض يف العبادة ولكن السجود هو االنقياد واالستسالم للقوا دولة نني اال 
 (556)اال سالمية"

وقد ذم علماء ال مة محل معاين آ لفاظ القرآ ن الكريم ىلع غري المراد هبا آ و ما جري به 
نه قال: "ا ن هذا 

استعمال القرآ ن لها كما روي نع سيدان معر نب اخلطاب ريض هللا عنه آ 
هـ(: 829وقال انب تيمية)ت (558)القرآ ن الكم هللا عز وجل فضعوه وال تتبعوا فيه آ هوامك"

ّمَ  ْم َوا ِّ ِّ هتِّ
َطابِّ َعاّمَ ْ خِّ ا نمِّ ّمَ وهُّ ا  وا َما اْعَتادُّ دُّ ُّْم َقْد َتَعّوَ

هّنَ ؛ َفا ِّ ْ الّنَاسِّ رٌي نمِّ َنا َغلَِّط َكثِّ ْ هُّ ا َونمِّ
 َ
ْ
نِّ َواحل

ْرآ  َذا مَسِّعُّوهُّ يفِّ اْلقُّ ْفظِّ يفِّ َمْعىًن َفا ِّ
َ
ْعَمالِّ الّل ْستِّ ْم ابِّ ِّ َطابِّ عُّلََماهئِّ ْ خِّ يثِّ نمِّ هُّ دِّ

نَّ
َ وا آ   َظّنُّ
 َ
ْ
ِّْم احل ةِّ َوَعاَدهتِّ

ّيَ َبطِّ ْم الّنَ ِّ َغهتِّ
ولِّهِّ ىلَعَ لُّ ِّ َوَرسُّ َم هللّاَ لُّوَن الَكَ ْسَتْعَمٌل يفِّ َذلَِّك اْلَمْعىَن َفَيْحمِّ . مُّ ثَةِّ ادِّ

َغَة َو 
ُّ َف اللّ ْن َتْعرِّ

َ بُّ آ  َّا َدَخَل بِّهِّ اْلَغلَطُّ ىلَعَ َطَوائَِّف، َبْل اْلَواجِّ  َوَهَذا ممِّ
َ
ل ي زَنَ ذِّ

َ
ْرَف اّل  اْلَعاَدَة َواْلعُّ

لْ  تِّ ؛ َفبِّ ْلَفاظِّ
َ اعِّ تِّْلَك اْل  ْنَد مَسَ ولِّ عِّ سُّ ْ الّرَ َحاَبةُّ يَْفَهمُّوَن نمِّ ةِّ َوَما اَكَن الّصَ

َ
ّن نِّ َوالّسُّ

ْرآ   َك يفِّ اْلقُّ
َا َحَدَث َبْع  هُّ. اَل مبِّ

ولُّ ُّ َوَرسُّ َغةِّ َواْلَعاَدةِّ َواْلعُّْرفِّ َخاَطهَبُّْم هللّاَ
ُّ
 .(559)َد َذلَِّك الّل

ن وتفسريه ويف التصور اال ساليم وتكوينه آ ن 
ّن طريق ال مثل يف فهم القرآ  وجبملة القول، ا 

نسان نم ذهنه لك تصور سابق، وآ ن وياجه القرآ ن بغري مقررات تصورية، آ و  ينفض اال 
عقلية، آ و شعورية سابقة، وآ ن يبىن مقرراته لكها حسبما يصور القرآ ن واحلديث حقائق 

رث مهنا  ةوال مراء فيه آ ن سالس الوجود.هذا 
 
ربوزي يف "مفهوم القرآ ن" وفصاحته يتا

القاريء ووتجد اجلاذبية واالستدالل يف آ سلوب کتابته اليت تسرتيع نظر القاريء 
نه زيني لهيا. ا  سلوبه اال خاذ وابلمصطلحات  وَتذب  وتجهه ا 

 
مفهوم مفردات القرآ ن اب

 ذي جيذب نظر الطالب والقراء المجددني ولکنه يف احلقيقةالعلمية المعارصة ىلع الطراز ال
ميسخ روح تعليم القرآ ن ومفهومه يف رتمجة مصطلحات القرآ ن. جند االحنراف التفسريي 
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ثم  ميان واال سالم والعبادة، والرب ، واال  نية اكال 
الواّض يف رتمجته للمصطلحات القرآ 

ربار، والمالئكة، والويح، وجربيل، واجلّنة، ،والهدی، والضالل،  والمعروف ، والمنکر ، واال  
 واجلهنم  وغريها.
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