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 بعاالفصل الر 

 "السلطان" في القرآن الكريممعنى كلمة 

 

 أ. الفصل األول   : مواضع كلمة السلطان في القرآن الكريم

يف  ةف الذل كتبها الباحثآلق بالقر عبحث الباحثة عن اظتسألة الىت تتتبعد أف 
 القرآف الباب الثاين, أرادت الباحثة يف ىذا الباب أف تبحث يف موقع كلمة السلطاف يف

األكؿ موقع كلمة السلطاف  بحثكىى اظت مباحثثالثة  مل علىالكرًن الذل كىذا يستع
احثة ستود الباحثة يف حتليل معٌت السلطاف كالنكمعانيو يف القرآف الكرًن. قبل أف تشرح الب

عٌت كيرل "اكظتاف", أف اظتعٌت ىو العالقة بُت الشيئ أك أف تذكر ما سبق من تعريف اظت
قة أك اظتكتوبة أف الكلمة اظتطر  كىذه العالقة مبعٌتالواقع كبُت صؤرتو اظتنكسة يف الذىن 

فمن اظتعركؼ أف اظتعٌت لو أسباب كثَتة لتغيَته منها ىو  ِٖتستدعى االسم أك الكلمة.
اضتاجة إىل كلمة جديدة أك كلمة أقدر من غَتىا على التعبَت اظتقصود, كىناؾ نظريات 

 ِٗكتارحيية كاجتماعية.متعددة توضح أسباب تغبَت اظتعٌت نتها ىي أسباب لغوية 

 

 

 

 

 

                                                           
12-11: ص( 1993, جايعحطَُٕايثٛالإلطاليٛحانحكٕيٛح, طٕرتاٚا, )انًذكزجفٛعهًانذالنح, يحًذغفزَشُٚانعهى.  28

 
15: ص, انًذكزجفٛعهًانذالنح, يحًذغفزاَشُٚانعهى. 
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قد تتوسع كتتعمم,أم  َّناحية أخرل أف اظتعٌت قد تغَت يف أشكاؿ كثَتة.الكمن 
تصبح ما تشَت إليو الكلمة أكثر من سابق أك تصبح ػتاؿ استعماعتا أكسع ؽتا قبلو.كأف 
اظتعٌت قد تتضيق أم تتحوؿ من اظتعٌت الكلي إىل اظتعٌت اصتزيت أك من اظتعٌت العاـ إىل اظتعٌت 

أك ختصيص  ل مناذج لتضييق اظتغٌتاظتصطالحات الدينية كالعلمية تتك اطتاص, ككثَت من
 اظتعٌت كالصالة كالصـو كغَت ذلك.

 فسركف يف كتبهم يف القائمة تالية:كلمة "السلطاف" اليت أكردىا اظت  احثة مواضعبكحتلص ال

 

 رقم سورة تراتب األية نص اآلية

 

 ُ اؿ عمراف ُُٓاية 

 

 ِ الٌنساء ُٗاية 

 

 ّ الٌنساء ُْْاية 

 

 ْ الٌنساء ُّٓاية 

                                                           
 19:  ص, انًذكزجفٛعهًانذالنح, يحًذغفزاَشُٚانعهى.. 
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 ٓ ابراىيم َُاية 

 

 ٔ ابراىيم ُُاية 

 

 ٕ ابراىيم ِِاية 

 
 ٖ اضتجر ِْاية 

 
 ٗ الٌنحل ٗٗاية 

 
 َُ الٌنحل ََُاية 

 

 ُُ االسراء ّّاية 

 
 ُِ االسراء ٓٔاية 

 

 ُّ االسراء َٖاية 
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 ُْ الكهف ُٓاية 

 
 ُٓ الٌنمل ُِاية 

 

 ُٔ القصص ّٓاية 

 
 ُٕ الٌرـك ّٓاية 

 

 ُٖ سبأ ُِاية 

 
 ُٗ الصٌفت َّاية 

 
 َِ الٌذاريت ّٖاية 

 

 ُِ اظتؤمن ْٓاية  

 ِّ الٌدحاف ُٗاية  

 ِْ الٌطور ّٖاية   

 

 ِٓ الٌنجم ِّاية 

 

 ِٔ الٌرزتن ّّاية 
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 ِٕ اضتاٌقة ِٗاية  (ِٗىىلكى عىٍتيٍ سيٍلطىًنيىٍو )

 

 ِٖ جٌ ضتا ُٕاية 

 

 استعمالها في القرآن الكريم "السلطان"معنى كلمة  فصل األول :ال .ٔ

معاف كقد تكوف ىذا اللفظ مبعٌت  هف بعدك سلطاف لفظ مشًتؾ, كفٌسره اظتفٌسر أف كلمة ال 
 .اظتملكة

 كمعٌت الدليل 
 كمعٌت اظتملكة 
 كمعٌت القدرة 
 كمعٌت التقرير 
 كمعٌت التأثَت 
 كمعٌت القدرة 
 كمعٌت السبب 

 

كلمة السلطاف,أرادت الباحثة أف تبُت فيما يتعلق   كبعد أف الباحثة فيما تتعلق معٌت      
 سيأيت بياف ذلك.تكوف من فصل كاحد ك النحليلي الذم ي فصلكىو ال فصلهبذا ال

كمن اظتقرر أف كل الكلمة تأخذ داللتها من السياؽ ترد فيو حيث إف الكلمة       
السياؽ أكثر ما اظتفردة التكوف مضمونا ديكن لغويا فهم شيئ منو لذلك يظهر الفرؽ يف 

 يطق الكلمات اظتفردة.
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 . الفصل الثاني : معان كلمة "السلطان" في القرآن الكريمٕ

  اظتشرؽ.يف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعٌت التقرير ألهٌنا استعملت يف سياؽ 
  جهاد يف يف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعٌت السبب ألهٌنا استعملت يف سياؽ

 سبيل ا.
  "اظتملكة ألهٌنا استعملت يف سياؽ  مبعٌت السببيف ىذا األية كلمة "سلطاف

 للكافرين.
  الكافرين أك ألهٌنا استعملت يف سياؽ  الملكةيف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعٌت

 ياىوديي.
  رىفض على يف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعنىالدليل ألهٌنا استعملت يف سياؽ

 الدين اإلسالـ اضتٌق.
  "رىفض على ألهٌنا استعملت يف سياؽ  مبعٌت الدليليف ىذا األية كلمة "سلطاف

 الدين اإلسالـ اضتٌق.
  شهادة ألهٌنا استعملت يف سياؽ  الملكةيف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعٌت

 الشيطاف عن كافره.
  اظتملكة ألهٌنا استعملت يف سياؽ  القدرةيف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعٌت

 للشيطاف.
  الشيطاف  ألهٌنا استعملت يف سياؽ التأثيريف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعٌت

 ليس فيو التأثَت أك اظتملكة على اظتؤمنُت.
  اظتملكة ألهٌنا استعملت يف سياؽ  التأثيريف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعٌت

 للشيطاف.
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 األخالؽ ملكة ألهٌنا استعملت يف سياؽ يف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعٌت اظت
 على اظتخلوؽ اآلخر.

  ؽتلكة يف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعٌت اظتلكة ألهٌنا استعملت يف سياؽ
 الشيطاف على اظتؤمنُت.

  ؽتلكة يف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعٌت اظتلكة ألهٌنا استعملت يف سياؽ
 الشيطاف على اظتؤمنُت.

  ؽتلكة ا.يف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعنىاظتلكة ألهٌنا استعملت يف سياؽ 
  ؽتلكة ا.يف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعنىاظتلكة ألهٌنا استعملت يف سياؽ 
  "التقرير اضتق استعملت يف سياؽ  مبعٌت التقرير ألهٌنايف ىذا األية كلمة "سلطاف

 عن الكفر.
 اظتملكة  " مبعٌت اظتلكة ألهٌنا استعملت يف سياؽيف ىذا األية كلمة "سلطاف

 للشيطاف.
  اظتملكة يف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعٌت اظتلكة ألهٌنا استعملت يف سياؽ

 لعامر يف الدنيا.
  قدرة يف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعٌت الدليل ألهٌنا استعملت يف سياؽ

 موسى.
 الدليل عن هٌنا استعملت يف سياؽ يف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعٌت الدليل أل

 ا اكرب.
  التقرير عن يف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعٌت التقريرألهٌنا استعملت يف سياؽ

 الدنيا الغائب.
  الدليل ألهٌنا استعملت يف سياؽ  الدليليف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعٌت

 لفرعوف.
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 الذكر صتن ك عملت يف سياؽ يف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعٌت القدرة ألهٌنا است
 اإلنساف.

  ؽتلكة الناس يف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعٌت اظتلكة ألهٌنا استعملت يف سياؽ
 غائب يف موتو.

  الذكر للناس يف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعٌت الدليل ألهٌنا استعملت يف سياؽ
 عن يـو اضتساب.

 

 في القرآن الكريم "السلطان"استعمال كلمة  .ٕ

 استعماؿ كلمة السلطاف يف القرآف الكرًن فكما ياِل : كاما

  استعملت كلمة "السلطاف" يف سياؽ اظتشرؽ 
 جهاد يف سبيل ااستعملت كلمة "السلطاف" يف سياق 
 اظتملكة للكافريناستعملت كلمة "السلطاف" يف سياق 
 دهو اليالكافرين أك استعملت كلمة "السلطاف" يف سياق 
 "رىفض على دين اإلسالـ اضتقٌ يف سياق استعملت كلمة "السلطاف 
 على اظتؤمنُت سيطرةالشيطاف ليس فيو التأثَت أك استعملت كلمة "السلطاف" يف سياق 
 األخالؽ على اظتخلوؽ اآلخراستعملت كلمة "السلطاف" يف سياق 
 الشيطاف على اظتؤمنُت سيطرةاستعملت كلمة "السلطاف" يف سياق 
 لكة امماستعملت كلمة "السلطاف" يف سياق 
 العذاب من ااستعملت كلمة "السلطاف" يف سياق 
 اظتملكة ظتوسى ك ىاركفاستعملت كلمة "السلطاف" يف سياق 
 ن الكفرمتقرير اضتق استعملت كلمة "السلطاف" يف سياق 
 قدرة موسىاستعملت كلمة "السلطاف" يف سياق 
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 الدليل عن ا اكرباستعملت كلمة "السلطاف" يف سياق 
 الدليل لفرعوفمة "السلطاف" يف سياقاستعملت كل 
 الغائب عاملالتقرير عن الاستعملت كلمة "السلطاف" يف سياق 
 ا ةداعباألمر لاستعملت كلمة "السلطاف" يف سياق 
 الذكر صتن ك اإلنسافاستعملت كلمة "السلطاف" يف سياق 
 زالت عند موتومملكة الناس استعملت كلمة "السلطاف" يف سياق 
  الذكر للناس عن يـو اضتساب"السلطاف" يف سياقاستعملت كلمة 

 

كيف معجم اللغة كانت كلمة السلطاف مبعٌت تعُت الًترتة, يقع على األنثى 
كالذكر, كالواحد كالتسنية كاصتمع, اليثٌت كال جيمع, يقاؿ ىي السلطاف, بسلطاف, 

 ُّسلطنيو, سلطنا,  كذا يف الصحاح.

 

 

 

ف ذتانوف آية يف القرآف الكرًن. ككانت تارة مبعٌت كقد كردت ىذه الكلمة سنة اسنا      
كالذكر كالواحد كاألنثيُت كاصتمع اليثٌت.  يُتالسلطاف كىو تعُت الًترتة يقع على األنث

يقوؿ: ىو السلطاف, كىو بسلطاف, كمها سلطنيو, كىم سلطنا. ابن السيده: السلطاف 
كيف تعبَت آخر يوجد  ِّاإلنساف الواحد كاصتمع كاظتذكر كاظتؤنث يف ذلك سواء, كقد يثٌت.

 أف السلطاف االفية ىي ما يفهم من قولو تعاىل: 

                                                           
112, ص, و 1954, يطثعحكٕيح: كٕٚد, ذاجانعزٔص, انحظثُٛانشتٛذانظٛذيحًذيزذضٖ. 

31
. 

312, ع, نظاَانعزتانجشءاألٔل, ناليايانعاليحاتًُُطٕر. 
32
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يف التفسَت الطربل مبعٌت درجة السفلي ألهنا يف كقت تستعمل يف كلمة السلطاف 

الشيئ اصتامد ال نطفة, كيف كقت أخر تستعمل يف الشيئ اضتى, كيف كقت آخر 
 تستعمل يف الفرد الذل يدؿ على اصتمع.

 كلمة "السلطاف" تستنبط كمشتقة من األيات كعتا معاف بإعتبار اسلوب الكلمات.
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 في القرآن الكريم السلطان كلمة  معانيها. ِ

كردت كلمة السلطاف اثناىن كستوف مرة على شكل ىف القرآف الكرًن كحلل الباحثة تلك 
ثة معانيها الواردة يف حعن معانيها ىف بعض اظتعاجم ككشف الباآاآليات رتيعها كحبث 

 بعض كتب تفسَت للقرآف.

الباحثة على أف   ةلطاف  كجدمن ذلك البياتات من اآليات القرآنية الىت فيها كلمة الس
 كلمة السلطاف عتا عدة معاف, كما يلى:

 ُ .استعملت كلمة "السلطاف" يف سياؽ اظتشرؽ 
 (ُُٓ)سورة: اؿ عمراف اية 

 
ختيل ىذا اظتشهد: اظتسلموف يركضوف كال يستمعوف ألحد كالرسل صلى ا على عليو 

يف ىذا األية كلمة "سلطاف" كسلم, ثابت يف أرض اظتعركة ينادينهم كيذكرىم باألخرة.
 اظتشرؽ.مبعٌت التقرير ألهٌنا استعملت يف سياؽ 

 ِ. جهاد يف سبيل ااستعملت كلمة "السلطاف" يف سياق 
 ( ُٗالنساء اية )سورة:    
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كسبب ذكر اظتنافقوف ىو التنبيو إىل أف انتشارىم يف اجملتمع ىو أعطم سبب لتضييع 
يفسدكف اجملتمع كسضيعوف قيمو كخاصة قيمة  العدؿ كتضييع حقوؽ الضعفاء. فهم

جهاد يف يف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعٌت السبب ألهٌنا استعملت يف سياؽ العدؿ.
 سبيل ا.

 ّ .اظتملكة للكافريناستعملت كلمة "السلطاف" يف سياق 
 ( ُْْالنساء اية )سورة:    

 
كقوامُت ىى لفطة مبالغة تعٌت: لذلك لرل اآلية تذكرنا هبدؼ السورة بقوة قبل ختامها. 

شديد القياـ بالعدؿ. كاآلية حتذرنا من اتباع اعتول ألنو عامل خطَت يف التسبب بظلم 
اظتملكة ألهٌنا استعملت يف سياؽ  مبعٌت السببيف ىذا األية كلمة "سلطاف"  ّّالناس.

 للكافرين.

 ْ. دهو اليالكافرين أك استعملت كلمة "السلطاف" يف سياق 
 ( ُّٓالنساء اية )سورة:    

 

                                                           

22 ناشوف. عمرك خالد, ص:-الدار العربية للعلـو .
33
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مث تنتقل السورة إىل انتفاد بعض أخطاء أىل الكتاب اظتتعلة مبضوع السورة كذلك لتحذير 
اظتسلمُت من أفعاعتم. كؽتا دتيزت بو ىذه السورة أهنا األكثر إبرادا ألشتاء ا اضتسٌت ىف 

ألهٌنا استعملت يف  الملكةيف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعٌت  مرة(.ُّٓأك آخر أيامها )
 الكافرين أك ياىوديي.سياؽ 

 ٓ  ٌاستعملت كلمة "السلطاف" يف سياقرىفض على دين اإلسالـ اضتق    
 (َُابراىم اية )سورة:

 
مستأنفة جواب سؤاؿ مقدر كأنو قيل فماذا قالت عتم الرسل؟ كاالستفهاـ 

ح كاصتالء, مث إف للتقريع كالتوبيخ أل: أىف كحدانيتو سبحانو شك كىى ىف غاية الوضة
الرسل ذكركا بعد إنكارىم على الكفار ما يؤكد ذلك اإلنكار من اًلشواىد الدالة على 
وٰىًت كاألرض( أل خالقهما  عدـ الشك ىف كجوده سبحانو ككجدانيتو فقالوا: )فىاًطًر ٱلَسمٰى

لكم كؼتًتعهما كمبدعهما كموجدمها بعد العدـ )يدعوكم( إىل اإلدياف بو كتوحيده )ليغفر 
كيؤخركم من ذنوبكم( قاؿ ابو عبيدة: من زائدة, ككجو ذلك قولو ىف موضع آخر )ًإَف اى 

ٍيعان( )الزمر: ( كقاؿ سيبويو: ىى للتبعيض, كجوز أف يذكر البعض  ّٓيػىٍغًفري الُذنػيٍوبى رتًى
كيراد منو الكميع, كقيل : التبعيض على حقيقتو كاليلـز من غفراف رتيع الذنوب ألمة 

د صلى ا عليو كسلم غفراف رتيعها لغَتىم, كهبذه اآلية احتج من جور زيادة من ػتم
ىف إلثبات, كقيل : من لبلدؿ كليست بزائدة كالتبخيضية أل ً: لتكوف النغفرة بدال من 
الذنوب )كيؤخركم إىل أجل مسمى( أل إىل كقت مسمى عنده سبحانو, كىو اظتوت فال 

ف أنتم إاٌل بشر مثلنا( أل ما أنتم إال بشر نثلنا ىف اعتيئة يعذبكم لنا(ىف الدنيا )قالوا إ
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كالصورة, تأكلوف كتشربوف كما تأكل كنشرب كلستم مالئكة )تريدكف أف تصٌدكف( 
كصفوىم بالبشر أكال, مث بإرادة الصد عتم عما كاف يعبد آؤىم ثانا أل: تريدكف أف 

( إف كنتم صادقُت بأنكم مرسلوف تصرفونا عن معبودات آبائنا من األصناـ كحنوىا )فأتونا
من عند ا )بسلطاف مبُت( أل حبجة ظاىرة تدؿ على صحة ما تدعونو, كقد جاءكىم 

يف  ّْبالسلطاف اظتبُت كاضتجة ظاىرة, كلكن ىذا النوع من تعنتامهم, كلو من تلونامهم.
اإلسالـ رىفض على الدين ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعنىالدليل ألهٌنا استعملت يف سياؽ 

 اضتٌق.

 ٔ .على  سيطرةأك     الشيطاف ليس فيو التأثَت استعملت كلمة "السلطاف" يف سياق
 ( ُُابراىم اية )سورة: اظتؤمنُت

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
112-111: ص, فرحانقذٚز, اإليايًحًذتُعهٛثًُحًذانشٕكاَٗ. 
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 أل ما حنن ىف الصورة كاعتيئة إال بشر مثلكم كما قلتم )كىلٰىًكَن ٱلَلوى ديىيُن عىلىٰى مىن 

ًعبىاًدًه( أل يتفضل على من يشاء منهم بالنبوة, كقيل: بالتوافيق كاعتداية  ۡءي ًمنٓيىشىا
أىف نأتيكم بسلطاف( أم ما صح كال استقاـ لنا أف نأتيكم حبجة من اضتجج  ٓ)كىمىا كىافى لىنىا

ًف ٱلَلًو( أل إال مبشيئتو كليس ذلك يف قدرتنا, كقيل: اظتراد بالسلطاف ىنا ىو ما ۡ)ًإاَل بًًإذ
و الكفار من اآليات على سبييل التعنت, كقيل : أعم من ذلك, فإف ما شاءه ا  يطلب

ًمنيوفى أل عليو كحده, كىذا أمر منهم ۡميؤۡيػىتػىوىَكًل ٱؿۡكاف كما مل يكن )كىعىلىى ٱلَلًو فىل
للمؤمنُت بالتوكل على ا دكف من عداء, ككاف الرسل قصدكا هبذا للمؤمنُت األمر عتم 

ألهٌنا استعملت يف  مبعٌت الدليليف ىذا األية كلمة "سلطاف" ّٓأكليا. أنفسهم قصدكا
 رىفض على الدين اإلسالـ اضتٌق.سياؽ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
112: ص, فرحانقذٚز, اإليايًحًذتُعهٛثًُحًذانشٕكاَٗ.
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 ٕ .اآلخر  األخالؽ على اظتخلوؽ استعملت كلمة "السلطاف" يف سياق 
 ( ِِابراىيم اية )سورة:

 
اصتنة اصتنة أل قاؿ للفريقُت ىذه االظتقالة, زمعٌت ظتا قضى األر ظتا دخل أىل 

( كىو كعده كعداضتق كأىل النار النار على ما يأتى بيانو يف سورة مرًن )ًإَف ٱلَلوى كىعىدىكيم
 ۡسبحانو بالبعث كاضتساب كاجملراة اسن بإحسانو كاظتسئ بإساءتو )كىكىعىدُتكيم
فأخلفتكم( أل كعدتكم كعدا باطال, بأنو البعث كال حساب كال جنة كال نار 

ما زعدتكم بو من ذلك, قاؿ الفراء: كعد اضتق ىو من إضافة الشئ إىل نفسو   فأخلفتكم
مين  عليكمكقوعتم مسجد اصتامع, كقاؿ البصريوف: كعدكم كعد اليـو اضتق )كىمىا كىافى ِلى 

أىف  ٓعليكم بإظهار حجة على ما كعدتكم بو كزينتو لكم )ًإاَل  اف( أل تسلطسلطاف
,  غترد دعائ لكم إىل الغواية كالضالؿ بال حجة كال بؤىافاستجبتم ِل( أل إال ۡدعوتكم

اف حىت تستثٌت منو, بل اإلستثناء منقطع أل : زدعوتو إياىم ليست من جنس السلط
, كقيل اظتراد بالسلطاف ىنا : لكم دعوتكم فاستجبتم ىل أل : فسارعتم إىل إجابىت

قيل : ىذا االستثناء ىو هر أل : ما كاف ىل عليكم من قهر يضطركم إىل إجابىت, ك الظ
شهادة ألهٌنا استعملت يف سياؽ  الملكةيف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعٌت  ّٔمن باب.

 الشيطاف عن كافره.

 
                                                           

129-119: ص, فرحانقذٚز, اإليايًحًذتُعهٛثًُحًذانشٕكاَٗ. 
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 1. اظتؤمنُت  الشيطاف على  سيطرةاستعملت كلمة "السلطاف" يف سياق 
 ( ِْاضتجر اية )سورة:

 
اظتراد بالعباد ىنا ىم اظتخلصوف, كاظتراد أنو ال تسلط لو عليهم بإيقائهم ىف ذنب يهلكوف 
بو كال يتوبوف منو فال نياىف ىذا ما كقع من آدـ كحواء كحنومها, فإهنذنب مغفور لوقوع 
 التوبة عنو )ًإاَل مىًن ٱتَػبػىعىكى ًمنى الغاكين( استثٌت سبحانو من عباده ىؤالء, كىم اظتتبعوف
إلبليس من الغاكين عن طريق اضتق, الواقعُت ىف الضالؿ, كىو موافق ظتا قالو إبليس 

اظتملكة ألهٌنا استعملت يف سياؽ  القدرةيف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعٌت  ّٕاللعُت. 
 للشيطاف.

 ٗ. رىفض على دين استعملت كلمة "السلطاف" يف سياق 
 ( ٗٗالنحل اية )سورة: اإلسالـ اضتقٌ     

 
م يػىتػىوىَكليوفى(  ۡللشأف أك للشيطاف أل : ليس لو تسلط )على( إغواء )ٱَلًذينى ءىامىنيوٍا كىعىلىٰى رىهبًي

كخكى الواحدل عن رتيع اظتفسرين : أهنم فسركا السلطاف باضتجة كقالوا : اظتعٌت ليس لو 
اف" يف ىذا األية كلمة "سلط ّٖحجة على اظتؤمنُت ىف إغوامهم كدعائهم إىل الضالؿ. 

 .الشيطاف ليس فيو التأثَت أك اظتملكة على اظتؤمنُت ألهٌنا استعملت يف سياؽ التأثيرمبعٌت 

 

 ٔٓ. العذاب من ااستعملت كلمة "السلطاف" يف سياق  

                                                           
155: ص, فرحانقذٚز, اإليايًحًذتُعهٛثًُحًذانشٕكاَٗ. 

37
 

133: ص, فرحانقذٚز, اإليايًحًذتُعهٛثًُحًذانشٕكاَٗ. 
38

 



36 
 

 ( ََُالنحل اية )سورة:     

 
مث حصر سبحانو سلطاف الشيطاف فقاؿ : )ًإمَنىا سلطنو( أل تسلطو على اإلغواء )عىلىى 

مشركوف(  ۦنىوي( أل يتخذكنو كليا كيطيعونو ىف كساكسو )كىٱَلًذينى ىيم ًبوً ۡٱَلًذينى يػىتػىوىَلو
الضمَت ىف بو يرجع إىل ا تعاىل أل : الذين ىم با مشركوف, كقيل : يرجع إىل 

يف ىذا األية   ّٗالشيطاف, كاظتعٌت : كالذف ىم من أجلو كبسبب كسوستو مشركوف با. 
 اظتملكة للشيطاف.ألهٌنا استعملت يف سياؽ  التأثيرطاف" مبعٌت كلمة "سل

 ٔٔ .االسراء اية )سورة: اظتملكة ظتوسى ك ىاركفاستعملت كلمة "السلطاف" يف سياق
ّّ ) 

 
كاظتراد بالىت حـر ا : الىت جعلها معصومة بعصمة الدين أك عصمة العهد, كاظتراد باضتق 

األنفس اظتعصومة ىف األصل, كذلك كالردة كلزنا من الذل استثناء ىو ما يباح بو قتل 
اصن ككالقصص من القاتل عمدا عدكانا كما يلتحق بذىا كاالستثناء مفرغ أل : ال 
تقتلوىا بسبب من األسباب إال بسبب مستليس باطتق, أك إال متلبسُت باضتق, كقد 

حق قاؿ : )كىمىن قيًتلى  تقدـ الطالـ ىف ىذا ىف األنعاـ, مث بُت حكم بعض اظتقتولُت بغَت
سلطنا( أل  ۦنىا ًلوىلًييوً ۡجىعىل ۡمظلوما( أل ال بسبب من األسباب اظتسوغة لقتلو شرعا )فػىقىد

                                                           
133: ص, فرحانقذٚز, اإليايًحًذتُعهٛثًُحًذانشٕكاَٗ. 
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يف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعٌت  َْظتن يلى أمره  من زرثتو قتل إف كانوا موجودين.
 األخالؽ على اظتخلوؽ اآلخر.ألهٌنا استعملت يف سياؽ ملكة اظت

 ٕٔ. االسراء اية )سورة: ن الكفرمتقرير اضتق استعملت كلمة "السلطاف" يف سياق
ٔٓ ) 

 
يعٌت عباده اظتؤمنُت كما ىف غَت ىذا اظتوضوع من الكتاب العزيو من أف إضافة العباده إليو 
يراد هبا اظتؤمنُت ظتا ىف اإلضافة من التشريف, كقيل : اظتراد رتيع العباد البدليل اإلستثناء 

( كاظتراد بالسلطاف: ِْىف غَت ىذا اظتوضع )إال من اتبعك من الغاكين( )اضتجر: بقولو 
التسلط )كىكىفىٰى ًبرىبيكى ككيال( يتوكلوف عليهو فهو الذل يدفع عنهم كيد الشيطاف 

ألهٌنا استعملت يف سياؽ  اظتلكةيف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعٌت  كيعصمهممن إغوائو.
 نُت.ؽتلكة الشيطاف على اظتؤم

 ُّ  .( َٖاالسراء اية )سورة: قدرة موسىاستعملت كلمة "السلطاف" يف سياق 

 
قرأ اجملهور : "مدخل صدؽ زؼترج صدؽ" بضم اظتيمُت, كقرأ اضتسن كأبو العالية كنصر 
بن عاصم بفتحهما, كمها مصدراف مبعٌت اإلدخاؿ كاإلخراج, كاإلضافة إىل الصدؽ ألجل 
اظتبالغة, حنو حامت اصتود, أل : إدخاال يستأىل أف يسمى إدخاال كال يرل فيو ما يكرع, 

                                                           
111: ص, فرحانقذٚز, اإليايًحًذتُعهٛثًُحًذانشٕكاَٗ. 
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ما إىل الصدؽ مدح عتما, ككل شئ أضفتو إىل الصدؽ فهو قاؿ الواحدل : كإضافته
 ؽتلكة ا.ألهٌنا استعملت يف سياؽ اظتلكة يف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعنى ُْمدح.

 ُْ .الكهف اية )سورة:  الدليل عن ا اكرباستعملت كلمة "السلطاف" يف سياق
ُٓ ) 

 
ىذا اإلخبار معٌت للإلنكار, كىف ىؤالء مبتداءك خربه اختذكا, كقومنا عطف بياف, كىف 

تيوفى عليهم بسلطن بُت( أل ىال يأتوف حبجة ظاىرة ۡاإلشارة إليهم حتقَت عتم )لوال يىأ
أظلم ؽتًَن افًتل عىلىى ٱلَلًو كذبا( فزعم أف لو شريكا يف  ۡتصلح للتمسك هبا )فىمىن

قصة  ستعملت يف سياؽألهٌنا ا الدليليف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعٌت  ِْالعباده.
 أصحاب الكهف.

 ُٓ .( ُِالنمل اية)سورة: الدليل لفرعوفاستعملت كلمة "السلطاف" يف سياق 

 
فسليماف عليو السالـ مل يسأؿ عن اعتدىد فقد بل تفقده, ؽتا يدؿ على دقة النظاـ يف 
اظتملكة, كمع أف اعتدىد جندل صغَت كلن يؤثر ىف قوة اصتيش, لكن غيابة خيل 

. ألهٌنا  الدليليف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعٌت  ّْباالنضابط كينبغي أف يقابل باضتـز
 العذاب من ا.ستعملت يف سياؽ ا

                                                           
212: : ص, فرحانقذٚز, إليايًحًذتُعهٛثًُحًذانشٕكاَٗ. 
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 ُٔ .الغائب     عاملالتقرير عن الاستعملت كلمة "السلطاف" يف سياق 
 (ّٓالقصص اية )سورة:

 
كجنوده فنبذهنم ىف اليم فانظر  ىذه الضمانة البانية, قد حتققت ىف قولو تعلى : "فأخذنو 

يف ىذا  كيف كاف عاقبة الظلمُت( كنالحظ دائما أف ىناؾ فًتة بُت الوعد كحتقق الوعد.
 اظتملكة ظتوسى ك ىاركف.ألهٌنا استعملت يف سياؽ األية كلمة "سلطاف" مبعٌت اظتلكة 

 ُٕ. ا ةداعباألمر لاستعملت كلمة "السلطاف" يف سياق 
 ( ّٓاية الرـك )سورة:     

 
فهذه اآلية أتت ىف سورة مليئة بآيات ا تعاىل, لتخربنا أف ىناؾ الكثَت من اآليات 

يف ىذا األية كلمة كالدالئل قدال نراىا كالنفهم اضتطمة منهاك لكنها يف الواقع غَت ما نره.
 التقرير اضتق عن الكفر.استعملت يف سياؽ  ألهٌنا التقريرمبعٌت "سلطاف" 

 ُٖ .الذكر صتن كلمة "السلطاف" يف سياق  استعملت 
 ( ُِسبا اية )سورة: ك اإلنساف      
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فكلها تصور كيف سخر ا تعلى الكوف كلو عتذه اضتضارة اظتؤمنة, لذلك فإننا ترل يف 
يف  سورة أخرل من سور االستسالـ , سورة "ص", كيف ثبت ا ملك سيدنا داككد.

 اظتملكة للشيطاف. ألهٌنا استعملت يف سياؽ اظتلكةىذا األية كلمة "سلطاف" مبعٌت 

 ٔ1 .موتو زالت عند مملكة الناس استعملت كلمة "السلطاف" يف سياق 
 ( َّالصفت اية )سورة:

 
كىنا تأيت اآلية اورية, كىنا يأتى سؤاؿ : أمل يكونا مسلمُت قبل ىذا الطلب؟ طبعا, 

يف ىذا  االستسالـ ا تعاىل دزف أل تردد.لكن ىنا تصور معٌت اإلسالـ الكامل, كىو 
 اظتملكة لعامر يف الدنيا.ألهٌنا استعملت يف سياؽ  لكةاألية كلمة "سلطاف" مبعٌت اظت

 َِ. اضتساب  الذكر للناس عن يـو استعملت كلمة "السلطاف" يف سياق 
 ( ّٖالذاريت اية )سورة:

 
ا تعاىل, فإهنا تطمئن اظتؤمنُت أف ككما لدأت السورة بذكر أسباب الرزؽ التىهى بيد 

ركقهم ػتفوظ يف السماء كلن يضسع منهم. أمل تصدؽ بعد ... حىت بعد كل ىذا 
 .ٖ  أرسلنو ًإىلىٰ فرعوف بسلطن  ُمًبُت" ًۡإذ ٓالقسم من ا تعاىل؟ امع إذا اآلية " كىيف ميوسىىٰ 

 قدرة موسى.سياؽ  ألهٌنا استعملت يف يف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعٌت الدليل
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 ُِ. دهو اليالكافرين أك استعملت كلمة "السلطاف" يف سياق                 
 (ْٓاظتؤمن اية )سورة:

 
ىة التسع اظتتقدـ ذكرىا غَت مرة, كال يصح عد فلق البحر منها ىنا, ألف اظتراد اآليات 
الىت كذبواهبا كاستكربكا عنها, كاظتراد بالسلطاف اظتبُت: اضتجة الواضحة البينة, قيل : ىى 

 دليليف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعٌت ال ْْاآليات التسع نفسها, كالعطف من باب. 
 الدليل عن ا اكرب.ت يف سياؽ ألهٌنا استعمل

 ِِ .الدحاف )سورة:    الغائب عاملالتقرير عن الاستعملت كلمة "السلطاف" يف سياق
 ( ُٗاية 

 
بعد أف حذرت سورة الزخرؼ من متاع اظتظاىر اظتادية, كخطورة االنبهار بو على مسؤكلية 
األمة عن القرآف كعن الدين, تأيت سورة الدحاف مبعٌت ؽتاثل: التحذير من اظتظاىر اظتادية, 

ألهٌنا  الدليليف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعٌت لكن من ناحية السلطة كالتمكُت. 
 الدليل لفرعوف. استعملت يف سياؽ

 ِّ .جهاداستعملت كلمة "السلطاف" يف سياق 
 (ّٖالطور اية )سورة:  يف سبيل ا      

 

                                                           
512: ص, فرحانقذٚز, إليايًحًذتُعهٛثًُحًذانشٕكاَٗ. 
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كامدادا لقضية االختيار, توكز سورة الطور على أف مصَت كل إنساف يف اآلخرة كىن مبا  
كسب كعمل يف الدنيا, لذلك كانت اآلية اظتخورية فيها ىى قولو تعاىل : "كل امرئ مبا  
كسب رىُت". كىذه اظتقابلة اظتستمرة بُت الفريقُت يف سورة القرآف, عتا يف نفوس اظتؤمنُت 

يف ىذا األية كلمة "سلطاف" كقع ضديد, كىى من أسرار تأثَت آيات القرآف على اظتؤمنُت.
 التقرير عن الدنيا الغائب.مبعٌت التقريرألهٌنا استعملت يف سياؽ 

 ِْ.  األخالؽ على سياقاستعملت كلمة "السلطاف" يف 
 (ِّالنجم اية )سورة: اظتخلوؽ اآلخر      

 
كيتكرر ذكر العلم يف سورة النجم بشكل كاضح, كأمهية التثبت فيو كأخذه عن مصادره 
األصلية. فالسورة تعرض أمامنا طريقُت: طريق الوحي الذل رأيناه يف أكؿ السورة, كطريق 

 ۡكىلىقىد ۖأىنفيسي ۡكىل ٱؿۡيػىَتًبعيوفى ًإاَل ٱلَظَن كىمىا تىوأكلئك الذين يتبعوف الظن كاألكىاـ: " ًإف 
مي ااعتدل" فأم دليل أماـ ىؤالء؟ إهنم يعتمدكف على مصادر كاىية جدا.ٓجىا  ءىىيم مين َرهبًي

 األمر ليعبد ا.يف سياؽ يف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعٌت التقرير ألهٌنا استعملت 

 ِٓ .مملكة اطاف" يف سياقاستعملت كلمة "السل  
 (ّّالرزتن اية )سورة:     

 
ىذه السورة احتوت على معٌت جديد بُت سور القرآف, كىو إشراؾ اصتن مع اإلنس يف 
التكليف كيف توجيو اطتطاب. لذلك نرل فيها خطابا مباشرا اجملن يف قولو تعاىل : " 
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"اختاركا" فقد كضح اظتنهج كىذه يىيمعشر اصتٌن كاإلنس", كأهنا تقوؿ للجن أيضا : 
لقدرة ألهٌنا استعملت يف يف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعٌت ا معاظتو كآياتو بُت أيديكم.

 الذكر صتن ك اإلنساف.سياؽ 

 ِٔ .فيو التأثَت الشيطاف ليس استعملت كلمة "السلطاف" يف سياق                    
   (ِٗ)سورة:اضتاقة اية  سيطرة على اظتؤمنُتأك 

 
آيات رائعة كمقابلة رىبة, كال حظ أف السورة ابتدأتبأىل اصتنة قبل أىل النار, ككأف معٌت 
: حبب الناس باصتنة قبل ختويفهم من النار, ألف الًتغيب يؤثر قي النفوس بشكل أقول 

ظتلكة ألهٌنا استعملت يف سياؽ يف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعٌت ابكثَت من الًتغيب. 
 ؽتلكة الناس غائب يف موتو.

 ِٕ .زالت مملكة الناس استعملت كلمة "السلطاف" يف سياق 
 (ُٕاضتج اية)سورة: عند موتو      

 
ىذا حكاية لبعض فضائحهم, أل إهنم يعبدكف أصناما يتمكوا ىف عبادمها حبجة نَتة من 

علم" من دليل عقل يدؿ على جوار ذذلك بوجو من ا سبحانو : " كىمىا ليس عتىيم ًبًو 
( ينصرىم كيدفع عنهم عذاب ا, كقد تقدـ الكالـ ٖالةجوه )كىمىا لًلظًَٰلًمُتى ًمن َنًصَت
لدليل ألهٌنا استعملت يف ىذا األية كلمة "سلطاف" مبعٌت ا على ىذه اآلية يف آؿ عمراف.

 الذكر للناس عن يـو اضتساب.يف سياؽ 

  


