
 مصطلحية وتفسري بنائي امليثاق يف القرآن الكرمي: دراسة
 د الغرضوفمحم

      
يستعرض الباحثتيفاهاهتتملسالةستحم اأهتزااأقتتض البقاتحتاالةقتحنهاالبتتااوتوم:حااملتثالةيف تتيفرآا لة ملتح اهالبقتتض  ا

بم تلابم تلادقلتيفراالبكضميآادنل  امصطلح  ااتفسرياقمحئي .ااهمللالباحيفاهيفاهالألصلان حب اتقتمرااتحالباحثتيف
لبمنل تتحاالبرل تتتحالةروقتت الصتتتاآا لبفكتتتضالأل تت ميااثتتتيفلنالألدت االباتتتحنلا اقكل تت ال دل  اقتتت امتتت   ا

الةغض .
ا

لبوماهللان البرتحة ادتملاريملتريلاا اتحاماحنريتحام تثاريوتحا تيانقمتحاايضوت  البتملنيا تيالبعتيفلق اا تيالةعط:تضي  ا
حمتالبما ئ اا ت مالةض تل  االدتحدنياسبا تا لالبضكتحداريتلامت اليعتم ااميتثاالبص ةاالبس راعل ان يف اهللا اخ

ام البراحداسباييفرالةرحد.
اأمحاقرم 

ا
ام قيف اهللااتاحنكااترحباهاحمكزاتمزيلثآ

ا[.26 لَبمِليَ ايَمُقُايفَ اَعْ:َمالَّللهِاِم اقَتْرِماِم ملَحيث ا] يفنةالباقضةا/ال ي آا
لةيفلوتتت لالبقض   تتت البتتتاالبعاستتت امتتت البمحث تتت ال صتتتط ث  اثتتت اعلتتت اقرتتت اس اهتتتملسال يتتت اتركتتت اأثتتتماأهتتتزا

لةفسضي ااهيفاميفويفعالة ملح البتملنياكتكلالقلتثال صتط ثياالةف:تيفمياث تزلام:وتحاهالبتمن،البقتض   اا ت اها
هتمللالةقتتحرا ضيتتماسيتتضلداسكتتحنلااهتتيالتت  امتت امتت  ابتار امتتحايتتيفثياسب تتثالةصتتطل امتت ا  تتحرامف:تتيفميامعكحمتتلا

قامحءالبفضداالأل ضةاالجملعولاالبر يحاالأل سح   اعل امستعيف الألمتز.اهألوتحم اسبا؛بتموامويفوتيفعالة ملتح اايرىن
مبحا ولثام اهملسالألم  ااهمللالبملقلالةف:يفميا عحجاسباأريملضام امم:جامرضهابعحل لتثاال تعاضلجاد  تتثااهتمللا

إبيتتضلداأهتتزالت صتتحاالبتتااتيفصتتلاسب :تتحالباحتتيفااتتمللامتتحاثحابمتتحالبق تتحراقتتثاهاهتتملسالبض تتحب وادتتمللا تتمكعفياهمتتحا
التصيفص.

ا
اهمحكال ثاعمحاي اأ ح   اتؤاضاميفويفعالة ملح اهالبقض  ااهيآا

ا.لة ملح البقض  امف:يفمحاس  م ح.أ
ا.قمحءاع ي الة ملح اأب ضتثالةف:يفم  اعل اأ ح،التصيفصاالبرويفر. 

اج.لبارمالبعكل فياالبجحجيابلو ملح البقض  .
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اأ.الة ملح البقض  امف:يفمحاس  م ح
ا

يمطلقاهتمللالبرمتيفل امت اتصتيفنامفتحدساأ امقحنقت الةفتحه زا؛لاالةضجر ت البقض   ت ا تياأ اتاتىناعلت اوتيفءالأل ت ا
لةضجر  البتاامت اكت إحاسوتفحءالبطتحقلالأل ت مياعل :تحامم:ج تحا امقت،اميفوتيفع ح املت  اريتلامصتطل ا؛ريتضاها

لقاعل ثاصف الةف:يفرالأل  ميامبرىنا؛بمالبرتري تيالبم تضنيالةؤ ت ابم ضيت البقتض  البقض  اأاالبسم اميك اأ ا ط
هاهمللالةيفويفعاأاا؛بم ادمللاريح  امقحنقعمحاأل  م  امف:تيفرالة ملتح البقتض  اتمطلتقامت الت ثاعمحصتضاأ ح ت  ا

اهيامبملحق امؤكضلاابامحءالةف:يفرالأل  مياأاالخعاحناص ث عثاريوف:يفر.
البكويابلوصطل اهالبلغ االبقض  تامؤكضالةمسيف ا

ا
اهتتتيفامؤكتتتضايضصتتتمامتتت اختتت  البم ضيتتت البرحمتتت اب كتتتعقح ابهبعفصتتت لالبتتتملنياق متتتحساهالباحتتتيف امتتتم اأم تتت اهتتتمللا
لةصطل ااثجزاانادساممتحايركت اثجتزاثاتيفنساها ت ح البعتملا الةفتحه ويابلوصتطلححااهالبقتض  البكتضمي ا

ح اخصتتتيفصااعوتتتيفرااتكحمتتتلاهاجيفل تتتي اال تتتعق  اهاجيفل تتتياايالتتتثاهالبلستتتح البرتتتضا ااق م:وتتتحاقطا رتتت البتتت
أختتض  اايتتماخاتتلامصتتطل الة ملتتح اةقعاتت حااهتتمللالةؤكتتضااأه تت البمعتتحئجالمهصتتل اتارتتحابتتملبماعلتت اأم تت اهتتمللا
لةصتتطل اايتتيفةاثاتتيفنسااثجوتتثاالقلتتثوالبستتيءالبتتملنيايستتعمعياسعتتحدةال تتعاملمثاهالبعتتملا البملقتتحهالأل تت ميا

قيفني ا  ح ي اليعصحدني الجعوحعي اعاحدنيا...الخل ابك ا اريوصطل ايلفظاأااعمتيفل اممعحمثاع ام ملح اتضا
ايكعيامق، ااسمنحاريوف:يفراعوليا؛ااأقرحداعقمي ااتسضير  املزم .ا

ااعويفمحاميك اتصيفنالةمسيف البكويابلوصطل اعل اككلالدضرالبم يلالبعحيلآ
ا

اهضرالةمسيف البكويابلوصطل اهاقرميثالبلغيفنياالبقض  
امؤكضالةمسيف البم يلابلوصطل اهالبلغ االبقض  تا
ا

اهتتتتيفامؤكتتتتضايضصتتتتمامتتتت اختتتت  اكتتتتاك البتتتتم  االبلغيفيتتتت الةرجو تتتت  اامتتتت اختتتت  اكتتتتاك البتتتتم  االبعفستتتتريي ا
لةستتع   ااتتحاهاهتتمللالألاتتحناامتت اختت  اسعوتتح ا  ضيتت البستت ح اهالبتتم  االبقض   تت ا تتيفلءالبستت ح البرتتحراأنيآا

ترحجلثامت اياتحتاأاالبست ح التتحصاأاالبعتملا الجلزئتيابتقتااهامقضلوتحالةيفوتيفع   االةيفويفعالبرحرابلسيفنةاامح
اهمحا اضالبعفسريالبامحئياقيفج: ثالبعفك كياالبرتري ت اريوتم:جامحعتلاهاسقتضل اال تعا صامؤكتضاهتمللالةمستيف ا

ااريملتريةاكتح اعم:تحالبم يل اايماخالامصطل الة ملح اقمانسادتمللالةؤكتضاممتحاجرلمتحا ستعالاامرتح ااد  
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س اأ اا-عل اأم  امحاجحءااقثام اد  ااالباامت ال  عفحدةامم:تح-لبعفح ريالبعحنخي  االةرحصضةاع ا؛ريضهحا
البص ل البم ب  ال ط يحام اهمللالةؤكضاريح  اأمشلااأعوق.

اتامؤكضالتصحئااالبصفحا
ا

س  م حا ياعل ثاأ اخيالاأل ت امضجر ت االمرتومحاهاهمللالباحيفاأ اأنيامصطل ايضلداممثاأ ايكيف امف:يفمح
تقتتيفراس تت م عثاامتتم ال ستتجحمثاأاابمقتتلامتتم ال طاتتح اهتتملسالأل تت اعل تتث ااهتتيفامتتحاأصتتا ايرتتض اهتصتتحئاا
لبرحمتتت ابم تتت راريوتتتحاستتتمثاعم:تتتحا تتت مايطتتتياالبستتت باييف تتتصالبقضوتتتحاني اث تتتيفال طاتتتح اخصتتتحئاالبضه  تتت ا

علتت امصتطل الة ملتح االبتتااريح ت امبملحقت اصتتمالعترتل اعلتت اأ االبيف تط  االبيفلير ت االأل ستتح   االبستويف االريهتحا
مصتتطل الة ملتتح اريتتح امف:يفمتتحاس تت م حاهمع تتح  ابكتت امبضلعتتحةاخصيفصتت  الةصتتطل اليرتثمتتحامتتحا  متتحساهتصتتحئاا
لتحص ااهتياتلتمالتصتحئاالبتاايعو تزااتحامصتطل الة ملتح ادا التريسامت الةصتطلححاارياحصت  البقتيفة امتمل  ا

 مل ااس؛لاريح البقصمام اسقضل التصحئاالتحص اأاالبصفحااهيفاسعطحءاقطحي اترضيصاستمداهيفيت ال ع رحهااأتري
لةصطل وامإ البقصمامت ا؛ريتضالتصتحئاالبرحمت اهتيفاسقتضل اخحصت  البعيفث ميت اهامفحه ومتحالأل ت م  اس؛اب ست ا

 ادمللاريح ت البتمعيفةاسباتيفث تمامفحه ومحاجزناأنخا لاريوحاهيفالبس  اهاجغضلم عمحالبس ح   اأااجغضلم عمحالبفكضي 
لةفتحه زاإبخاتتحع:حاب  تت الةضجر تت البكل تت اوتتضانةامم:ج تت ااوتتضانةامكضيتت اهاأت تت  اخطحقمتتحالأل تت مياعلتت ا

الةسعيف البملقحهاأاالبامحءالباحنني.
ا

ريوتتحالجع:تتمالباحتتيفاهاماحتتيفالبصتتفحااأ ايستتعملوضاقرتت الةرط تتحاالبلغيفيتت اهال تتعماح اييفلعتتماأصتتيفب  اجزئ تت ا
ةام اك إحاأ اتغ البمن،الألصيفيلاممللامحال عمعجمحساخبصيفصاصتف البغل ت اأااتضري تياآ لبرتضاةالبتيفلق  اجميم

اث يفامت اعل ا ا لالةملح ام ث  امحايليآ
ا
لبتتيفلق امتت البمحث تت الألعضلق تت ااندا رعتتحا ااهبعتتحيلايمطاتتقاعل تتثامتتحاأكتتض اسب تتثا تتحققحاها رع تت اصتتف البغل تت اواأنيا-

االبقصمالألدياخبصيفص  اهملسالبصف .اثصضالبصف الةملرييفنة
ا
ام البمحث  البمحيفي والبيفلق ال زاتفا لامؤ يفاب القااانادهتحااتملسالبصت غ ادل اعلت الألماتل  ام وتحايتضتا،ا-

قطا ر ال بعتزلرالبستضعيالةطلتيف امت الةكلتصااهبعتحيلامتحبرضاةالبتيفلق اأنيت امتحايعوستماقتثالةكلتصالةتؤم البتملنيا
يفصصام اث تيفاسقتقاممحاتثاعلت امستعيف ااا رت ال بعتزلرايرت البتيف ءالةطلتقاهللاقماتملاريتلايضيمااجثانقث ام:مللالب

محاعملس االلح؛ا اسبثاس اهللاامم:جاث حة اهألوحم اسبالألثستح اهالبراتحدةا ادتضدامرتلالبراتحدة.اريوتحاي ثتظا
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لبستتحنعاهاالتتياهتتمللااعلت اتضري تتيالألماتتل  اهمتتحال تتح ا؛ريتضابلوفاتتيف اممتتحايتتم اعلتت اسا ي ت البعفاتت لاايصتتم
البميفعام البعكل صالبسضعياعل ا ا لالألبزلراالبعز.

ا
 اث تيفارييف تتثااهكتمللاتاتحمضااهتملسالتصتتحئاالبلغيفيت ام وتحايتضتا،اهبصتتفحاالتحصت امبصتطل الة ملتح  ا تتيفلءامت

ميفصتيفمحاأااالصتفحواا؛بتتمابلم بت اعلتت اأ البصتف اهالبقتض  األنيامصتتطل ا اأتناعاملتحاأاامتت ايا تلال  تتعطضلدا
لبا تتتح اث تتتيفالألامتتتح االبستتتمالبزلئتتتم ااسمنتتتحاخصيفصتتت  البصتتتف امتتت اث تتتيفالاتتتحاالبصتتت غ ااخصيفصتتت  الب تتتيفلهضا

ف اأااتلماهبمللااأللتضل امرميفيت اتف تماتكل تصالبلغيفي الةضتاط ااحادلب اعل ايصمي البقض  اهاسميماهملسالبص
كضعيامر  ااأهزامحاميك ال عا صثاهاهمللالألاحناهيفاوضانةاتيفج ثالبمن،البا ح اهالبقتض  امت ادتضداق تح ا
لألعجتتح البا تتح اأاالجلوتتحيلاسباسدنلكالبارتتمالبعستتضيريالبعكل فتتيامتت اختت  اتفك تتماهتتملسالتصيفصتت حاالبا ح  تت ا

مقحصمهحا  عماح البكزالبسضعيالةضلداتال غثام اخ  اهملسالبرتلري يوامصف البغل ت ا ااالبلغيفي اال عا ص
تر اك ئحا خضا يف ايصمالبسحنعاهاسعطحءالةكلتصاريحمتلالهعوحمتثااعمحيعتثاهبعكتحب صالبستضع  البتااجتحءا؛ريتضا

لبعحمت امت الةكلتصاصف البغل  اعقيامفتضدلاا؛بتمالة ملتح  اقتلاصتضلم البصتف ااكتموحادلبت اعلت االتيالجلميت ا
هالبعرحملاملالة ملتح  اريوتحاأ اصت غ الألماتل  ادلبت اعلت ايصتمالبستحنعاهاالتيالةكلتصاعلت ا تا لالألبتزلراها
ممحن عثابلعكل فحاالبضه   اامقالبسضا االتصيفص  االبك ف  البااجحءالبس ح البعكل فيااتح امكتلاهتمللا ايرت ا

لبعا تتتريالةتتتضتا،امبتتتزلجااهتتتيف الةكلتتتصوااسمنتتتحالةطلتتتيف الألختتتملااجتتتيفل الألختتتملاهألماتتتلاأاابلوفاتتتيف اعلتتت ا تتتا ل
اهألمالواأل ثاهيفالبملنياتضتياعل ثاثسيا  ح ال تاالبسحقق البملريضالجلزلءاالبمليفل ام اهللا.

ا
اعل اهمللالأل ح،اميك ال عمعحجال ط يحام اهملسالةؤكضلاالباطحي البعحب  اريعرضيصاةف:تيفرالة ملتح اس ت م حاعلت ا

البكضمياا؛بمام اخ  الجلما البعحيلآااويفءالبقض  
ا56,56مؤكضلاالبايفنالةؤكضالبكويابغ ا%

ا%8,50يض  امك حا
ا%23,50مم  حا

ا%ا11,40ثسيالبسيفنا
لةؤكضالبتم يلابغت ال ئعوتح  البقتيفة البملاتحا الألثكتحر البتضق، البستم البر:تم البلتص البرقتم البع ريتم البعكعتل ا

البقيفة البسمة.
ام اصف البعيفري م البر:م البر ي اق البزاج  البرقم الألميح  البرلز البا ر .يض  امرلالبع ري 
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لبعرضيصالة ملح آاهيفاع:مامؤريتماأبثتمالةؤريتملااريتحب و اأاالتريساايستولاأياتحاريتلالبعتزلرامؤريتماختحصاهادحبتثا
البعملايلالتحص.

   البستتتويف  البيفوتتتيفب البملاتتتحا التصتتتحئااالبصتتتفحاالتصتتتحئاالبرحمتتت البضه  تتت  البيف تتتط   البيفلير تتت  الأل ستتتح 
البعطيفن.
اخحص  البقيفة.-لتحص ا

ادانساهاخمم الةقصمالبرحرام البسيفن.-
البصفحااميفصيفمحاصف البغل  

االصفحالة ملح اريصف ابلرضاةابصف البيفلق  .
ا
ا

ا .اقمحءاع ي الة ملح اأب ضتثالةف:يفم  اعل اأ ح،التصيفصاالبرويفر
ا

ي تتقاع يتت امصتتطل الة ملتتح اأب تتضتثالةف:يفم تت اانصتتماجيفل تتيالتصتتيفصامتت ااتتضلااهتتمللالباحتتيفاسميتتماقستتكلاد
البرويفراهاهملسالبر ي  ال ط يتحامت اسعوتح اأا اتلتمالةؤكتضلاالبتااأعولمحهتحاعلت الة ملتح اهاتفك تماريتلامت ا
مصتطلحيالبر:تتماالبرقتماالبلتتملي ايرعتتهل ااتقاأهتتزااأيتتيف امصتطلح اهاكتتاك البر يتتحاامتلالة ملتتح  اا كتتما

افك ماهملي الةصطلح اريو حااد ب حاأما اسباسميماهملسالبر ي اامقامؤكضي .أ ات
اتالبر ي اعل اويفءامؤكضالبسويف االبرويفر

ا
ااميك اتصيفنهحاعل اككلالدضرالبعحيلآا

ا
امحبر:ماأمشلام الة ملح االبرقماالة ملح اأمشلام البرقم.

ا
ا

اتالبر ي اعل اويفءامؤكضالألبزلراالةسؤاب  
ا

انهحاعل اككلالدضرالبعحيلآااميك اتصيفا
ا
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امحألبزلراهالة ملح اأريهاممثاهالبر:مابك الألبزلراهالبرقماأريهاممثاهالبر:ماالة ملح امرح.
ا

عتتملاهتتتملسالبر يتتت اهمتتتحكاأاجتتتثالتفتتح ااأاجتتتثالمتتترتل اقتتت الةصتتتطلححاالبمل لتت اتكفتتتلالباحتتتيفاقعفصتتت لامفضدلوتتتحا
ااعويفمحامتاآ

ا.تالبر:مآااعماأاااص  اه بعزلر
اتاالة ملح آاأتري مااتملا  ادمللال بعزلر.

اتاأمحالبرقمآامإقضلراسبزلميابثامبحا ادح ابلعمصلام ال عحقحيحتث.
ا
ا

اج.البارمالبعكل فياالبجحجيابلو ملح البقض  
ا

عكتتت امصتتتلا وتتتوحئزامصتتتطل الة ملتتتح اهالبقتتتض  البكتتتضمي اأقرتتتحدلاتكل ف تتت ااثجحج تتت ادتتتمللالة ملتتتح  اتستتتكلاها
َحتتتحَجج اهاهتتتملسالبتتتم  حواالبق قتتت ااج:تتتح

ُ
عول تتتحادتتتمللالةف:تتتيفراهاثضريتتت الأل ستتتح ابسالةكلتتتص اأاالأل ستتتح ابسالة

محبارمالبعكل فياريوحاجتسماهام ملح اهللااأاالبما ئت اأااعوتيفرالةكلفت البقصتماممتثالبعتملريريامبتحاعلت الةكلتصامت ا
ج:تت  اامتت اج:تت اأختتض وامتتإ ااالجاتتحاااثتتمادا تتياستت اعمتتيفل البعكل تتصامضلعحوتتحاالبتتضصاعل :تتح اهتتمللامتت 

لبطتحقلالبعكل فتيالبتملنيااندا؛ريتتضساوتو ا ت ح البتتمييفاعت الأل ا تحءاأاالةاتحير الألالئتتلابلض تيف اتصل اهللااعل تتثا
ا لوتام البصححق  اترك امرىناجميملاتطح البعكل صالألديابلراحدامبحا رتلاممتثالبعزلمتحاالنتاحاتحايتيفتاقكتلا

متحاتركستثامت اجيفل تياأختض ادتمللال نتاتح اريحبرحمتلالبمفستيابساأنيالبر يت امحاسولثالبكلو ام امرىن ااقكلا
لةام  اعل البياالألخ    اأاالبرحمتلال جعوتحعيابساأنيالبر يت الةام ت اعلت اثضريت الألمت ادعورت اهاتتملمر:حا

ال ععاتحن اتضل تيالبق وي  اأاالبرحملالبرتقيفنيابساأنيالبر ي الةام  اعل البرتق  اعلت اأ تح،البرتل تياالبرته تيا
اهالجلم ااتضه يام البمحناالععاحنامآ الباحب االةغايف اعل :زام الب :يفداالبمصحن  .

ا
أمحالبارتمالبجتحجيامقتماجتستماهالبيفيتيف اهاحمطتحااريملتريةاست اعمتيفل ا قت الة ملتح اعلت امنتيف؛جاقت اس تضلئ لا

متتت الة ملتتتح الألدتتتياالة ملتتتح البتتتمي ااامنتتيف؛جالبمصتتتحن امتتت اأهتتتلالبكعتتتح اث تتيفاريح تتت ادتتتزاتلتتتمالةيفليتتتصالةازيتت 
لبمايفنيوامحة ملح اعمماسقضلمثاملاأنياريح ايصا اثج اعل الةعرحهمي اعل ثاهالبم  حاال خضةااعل اهتمللالأل تح،ا
يرتتتتتياعلتتت اهتتتمللال بعتتتزلرال تتتعحقحيحاا تتتيفلءال تتتعحقحيحاالبيفمتتتحءالبتتتااخيعزدتتتحاعمتتتيفل البرتل تتتياأاال تتتعحقحيحاا

This file was downloaded from QuranicThought.com



لبرته ي اأمحا  امرسضالةسلو امحبج اعل محام اخ  امرضم اهتملسالألصتمح است البمق البااخيعزدحاعميفل ا
اعميفل ال ععاحنآا مَحْعَعِهُالْايَت ُايلال َْقَصحِن ال ي .

ا
اهاهملسالبمقط ال ط يحام التلف  البرتقيفي البااقم  اعل :حاهملسالألقرحدالبعكل ف ت االبجحج ت ابلو ملتح اميكت اأ ا

حالأل سح   اوو ادتح البر يتحاالبملخل ت اأاالبر يتحاالتحنج ت اعلت اهتم امت اهتمللالةف:تيفرامبتحا ؤ  ابر يعم
اياو ام اتطا قااجنحباأريهادملسال بعزلمحا.

اخحمت 
ا

يركت الباحتتيفاهاميفوتتيفعالة ملتتح اهالبقتتض  البكتتضمياهالبق قتت اسكتتكح امضريتتزتاوتتو ادوتتلاسكتتكح االةفتتحه زا
:جالبكف تتتلاه تتتعاضلجالةفتتتحه زالبقض   تتت اهبستتتكلالبتتتملنيايركتتت البقتتتمنةال  تتتع رحق  البقض   تتت  ااهتتتيفاسكتتتكح الةتتتم

البقمنةالبع اريي ابلقض  اهبمسا ابكلالةفضدلاالبااتعحضكاهالبيفليلالباستضني.اابرتلامقحنقت اهتمللالألكتكح امبتم:جا
بلقتتض  البتتااااقمحهتتحاهاهتتمللاالبمنل تت الةصتتطلح  الةطروتت اهةتتم:جالبامتتحئياهالبعفستترياامتتقا  ضيتت البيفثتتمةالبامحئ تت 

لباحتتيفامتتت اكتتت إحاأ استتلاجح اتتتحامتتت اهتتتمللالألكتتكح .اياقتتت اهالألختتتريالألكتتحنةاسباأ ا تتتؤل الةتتتم:جااس اريتتتح ا
 تتؤل اهالبيف تتحئل ام:تتيفاثتتمييفاهباتتضانةاهاصتتليالةقحصتتم اس؛امتتحااج:تتح ابرولتت االثتتمةااهتتياعولتت الةف:تتيفرا

ياتتلالتتتيف اهالةاتتحم الةعستترا االةمعستتضةاعلتت ااتتيف ال تاالأل تت ميالبتتملنيايعطلتتياقمتتح سالةتتم:جالبصتتح  ا
البقض    البكضمي .ااهمللاميفويفعا خضايسعحقاسمضلدساهبمن،االبعحل لاهالرياهمللالةقحر.

اا
اااا
ا

-----------------------------------------------------------
ا---------------------

ااا
 راااا[ا27/01/2009هتاااا31/1/1430]ا
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