
 

 

 

 دراسة يف مصطلح )كرائم القرآن( وحقله الداليل
 

 *يحامد پور رستم
 طهران، فرديس فارايبجبامعة الدراسات الشيعية قسم ، مساعدأستاذ 

 

  (17/9/2016؛ تاريخ القبول:  23/5/2016)تاريخ االستالم: 

 امللخّص

للمفـردات قيمـة دالليــة انفراديـة وتركيبيـة متتــاز هبـا. خاصــة إذا ارتبطـ  هـذ  املفــردات مبـا يف القـرآن مــن قـيم دالليــة           

يف حـق أهـل البيـ      الت إستخدم اإلمام علـي  « فيهم كرائم القرآن»راقية مرموقة. من هذ  املفردات كلمة كرائم يف

ة )الكرائم( املشتقة من الكرم الذي ل  حقل دالي واسع ومتسع ينطـوي  عليهم السالم. ففي هذ  املقال  نعاجل تلك الكلم

التحليلي أن أغلب املترمجني لنهج البالغة قـدترمجوا كلمـة )كـرائم(     -حتت  مفاهيم انسانية عالية. وفق املنهج الوصفي

استعمل  مبعـىن املونـف    مبعىن )آيات القرآن الكرمية( او )املكرمات والصفات احلميدة(. يف حال أن كلمة )كرمية( قد

نــى واألنفــس. وعلــى هــذا األســاس وخالفــا   فتجمــع علــى )كرميــات( ومبعــىن املبالغــة فتجمــع علــى )كــرائم( مبعــىن األ   

للترمجـات املتداولــة فـان املعــىن الــدقيق لكـالم أمرياملــؤمنني هـو ان اشــرف وانــى الفضـائل الــواردة القـرآن الكــرن قــد        

الم. تشري النتائج اىل أن انى الفضائل ال ميكن حصـرها وإحصـاءها ولكنـ  ميكـن     هل البي  عليهم السأنزل  يف حق 

تعدادها حسب بضاعتنا، كما تشري اىل أن احلب وااليثار من اشرفها وانها وأن وراء هذ  العبارة مـن الـدالالت القيمـة    

عيــة الزمــة الدارة الفــرد واجملتمــع بعــاد فرديــة واجتماعيــة تــنمّ عــن مهــارات وكفــاءات فرديــة واجتما أنســانية الــت هلــا اإل

 .سعاد البشريةإو
 

 ةلمات الرئيسكال

 .هنج البالغة كرائم القرآن، ،الدالالت، السمات، الفضائل
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 مقدمة

قــد اعتــرف و االدبيــة املعروفــةو يعتــخ كتــاب هنــج البالغــة مــن النصــوص االســالمية املعتــخة   

البالغـة لطـالب   و سـيبقي هـذا املصـدر شـريعة الفصـاحة     و النقّـاد و بعظمتها االدبـاء احملققـون  

هـذ  الشـريعة الـت ال شـاطي     و .املـؤمنني مريأعظمـة  ى مر الزمن ويدل عل ىاالدب واملعرفة عل

 السنة حنوها.و ال حدود والنفاد مازال  جتذب كبار العلماء من الشيعةو هلا

الثال ني من هنـج البالغـة   و بعد نقل الكتاب اخلامس هـ(656) فابن ايب احلديد املعتزي

 االعجاب فائق: و يقول حبرية

عجـب هلـذ  األلفـاظ    أومتلكـ  زمامهـا و   ـــ  دهـا )انظر إىل الفصاحة كيف تعطي هـذا الرجـل قيا  

 ـــ  تتدفق من غري تعسـف وال تكلـف   ــ يتلو بعضها بعضا كيف تواتي  وتطاوع  سلسة سهلة ــ املنصوبة

هـذ  املزايـا النفيسـة واخلصـائص      ـــ  حىت انتهى إىل آخر الفصل... فسبحان من منح هـذا الرجـل  

وخـرج أعـرف    ـــ  ينشث بني أهلـ  مل خيـالط احلكمـاء    ــ أن يكون غالم من أبناء عرب مكة ــ الشريفة

ومل يعاشر أربـاب احلكـم اخللقيـة واآلداب     ــ من أفالطون وأرسطو ــ باحلكمة ودقائق العلوم اإلهلية

وخــرج أعــرف هبــذا البــاب مــن   ــــ ألن قريشــا مل يكــن أحــد منــهم مشــهورا مبثــل ذلــك   ــــ النفســانية

وخـرج   ـــ  ومل يكونـوا ذوي حـرب   ـــ  مكـة كـانوا ذوي جتـارة   ألن أهـل   ــ سقراط ومل يرب بني الشجعان

 (145 :16، ج1337احلديد،  أيب )ابن .أشجع من كل بشر مشى على األرض(

مــن و ســاس قــد تنــاولوا هنــج البالغــة مــن وجــو  خمتلفــة: مــن حيــف الســند،  هــذا األى علــو

مصــادر هنــج  . فمــن حيــف الســند هنــاك كتــاب    املعــىنو مــن حيــف الداللــة و دبيــة،الناحيــة األ

كتـاب هنـج السـعادة يف مسـتدرك هنـج      و عبـدالزهراء احلسـيين اخلطيـب    البالغة تـثليف سـيد  

مسـند هنـج البالغـة تـثليف يوسـف ازبـك. ومـن        و البالغة تثليف الشيخ حممد بـاقر احملمـودي  

حيف االدب هناك كتاب شرل هنج البالغة مت تثليف  يف القرن الثامن يتناول اجلوانب االدبية 

املعرفــة  ومــن حيــف املعــىنو قــد مت طبعــ  بتحقيــق فــين لعزيــز اهلل العطــاردي.و بالغــةلنــهج ال

شـرل مــريزا  و شـرل ابــن ميـثم البحـراين   و شـرل ابــن أيب احلديـد املعتـزي    ميكـن اإلشـارة إىل  

ــيس مبعــىن   و ي.ئحبيــب اهلل اخلــو  ــا لســنا حباجــة اىل   لكــن هــذا ل ــة  انن ــةو حبــوّ تو يقي  أدبي

رضــية لبحــوّ ثكو بــل ميكــن اعتبــار هــذ  التاليفــات كمقدمــة   معرفيــة جديــدة لنــهج البالغــة و

 جديدة أكثر.
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 وحياول هذا املقال تقدن  وذج لبحف و ائقي وأديب لنهج البالغة ل  تث ري معريف وعقائدي.

وهذا املقال يتناول دراسة عبارة من هنج البالغة جاءت يف اخلطبة م ة و الّ ومخسـني ذكرهـا   

 دبية واملعرفية وهي عبارة: )فيهم كرائم القرآن وهم كنوز الرمحان(.السيد الرضي بالو ائق واال

الت حـول هـذ  العبــارة: هـل جــاءت هـذ  العبـارة يف مجيــع النسـخ هبــذا       ؤهنـاك عـدة تســا  و

آخــر يــدلنا عليــ  البحــف   الظــاهر منــها ام انّ هنــاك معــىن  هــل أن املقصــود املعــىن و الشــكل؟

اخـريا مـا هـو    و هـذ  العبـارة؟   شرال هنـج البالغـة معـىن   و كيف فهم االدباءو الروايي؟و االديب

 املفهوم املعريف هلذ  العبارة؟

ألـذي حيـدد مزنلـة أهـل     و كما ذكرنا أن موضوع حبثنـا هـو عبـارة )فـيهم كـرائم القـرآن(      

يعتـخ أن آيـات القـرآن الكـرن       املـؤمنني أن أمري البي  علـيهم السـالم يف القـرآن. مبعـىن    

مقامــاهتم الــت ميكــن و القــرآن هــو حمــل لتجلــي مكرمــاهتم و  عــي يف مزنلــة أهــل البيــ 

 جديرا بالذكر أن طريقة البحف تتم من خالل مراجعة املكتبـات و معرفتها من خالل القرآن.

ــد نظّــم يف  ــالّ مراحــل: وضــع املشــروع     و الوصــفي،و اعتمــاد البحــف التحليلــي  و  التنفيــذ و ق

املقــاالت خاصــة فيمــا يــرتبط بشــرول هنــج    و التقريــر. وحــول خلفيــة البحــف، مل أر يف اآل ــار  و

 اللغوية.و البالغة حبثا حول هذا املوضوع بشكل يهتم بالقضايا االدبية

أن معىن هذ  العبارة موجود يف الشرول والترمجات لكـن النظـرة اىل هـذا الوضـوع ختتلـف يف      

 (2السـندي  مـل  ثالت (1هذا املقـال عمـا سـبق مـن املعـاين. ويقـدم هـذا البحـف علـى  ال ـة حمـاور:            

 ديب واملضمون.( النقد والتحليل األ3مرياملؤمنني آراء االدباء واملترمجني حول هذ  العبارة أل

 مل يف الوثائقأت

عند البحف يف نسخ هنج البالغة والشرول القدمية الجند عبارة )كـرائم القـرآن(. فقـد ورد يف    

)م  ، وابـن ميـثم البحـراين   (154 ةخطبـ  ،129)صهــ(  469النسخة اخلطييـة البـن املـودب القمـي )    

، وقطـب  (175 :9ج تـا، دون )يب احلديد املعتزي )القرن السابع( أ، وابن (249 :ش1362)(، هـ679

، والبيهقــي الكيــذري )القــرن الســادس(  (89 :2ش، ج1364)الــدين الراونــدي ) القــرن الســادس(  

ــادس(   (673 :1ش، ج1375) ــامس والسـ ــرن اخلـ ــ  )القـ ــج البالغـ ــ  هنـ  ،355: 1ش، ج1377) ، وترمجـ

، ومـال  (141 :تـا دون )، وشـرل النـواب الالهيجـي )القـرن الثالـف عشـر(       تصحيح عزيـز اهلل جـويين(  

(، والصويف التخيزي )القرن احلـادي  708 :1ش، ج1378فتح اهلل الكاشاين )القرن العاشر( )

 عبارة )كرائم االميان( وهذ  صورة من النسخة اخلطية: (529: 1، ج1378)عشر( 
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، دون تـا )( يف النسخ املعاصرة فقط كنسخة حممد عبـد   رائم القرآنكعبارة ) ىبينما نر

ش، 1385)، منـهاج الخاعـة مـريزا حبيـب اهلل اخلـوئي      (215 دون تـا: )، صبحي الصاا (44: 2ج

(239 :9ج
1

مــن مث يف ترمجــات: مكــارم الشــريازي، مبشــري، و (480 :ش1379)ســالم ، فــيض اإل

محدزادةأو رفعأشهيدي، 
2
. 

ما حققنا  فاننا مل نشاهد عبارة )فـيهم كـرائم االميـان( الـت جـاءت يف هنـج       ى بناء علو

ــي   ــي الواســطي    ى تــارخيي ســوي علــ  و تفســرييو البالغــة، يف اي مصــدر روائ ــن حممــد الليث ب

 كنــوز الرمحــان( يف عيــون احلكــمو )القــرن الســادس( فقــد ذكــر عبــارة )هــم كــرائم االميــان 

 (514 :ش1376)نقل عن .  املصدر الذي شر اىلاملواعظ لكن  مل يو

ئمـة علـيهم السـالم يف كـثري مـن      لكن عبارة )كرائم القرآن( قد مت استعماهلا من قبل األ

                                                      

 . مع ان اخلوئي قد تنب  لعبارة )كرائم اإلميان( أيضا وذكر: )ويف بعض النسخ فيهم كرائم اإلميان...(.1

إن النسخ املعاصرة من أين نقل  هذ  العبارة هو حمل التثمل وميكن ان يكون قد نقلوها من نسخة ابن . 2

ميثم كمحمد عبد  وصبحي الصاا، لكنهم على رغم النص مل ينتبهوا إىل أن ما جاء يف شرل ابن ميثم 

 إ ا هي عبارة )كرائم اإلميان(.
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 ذلك من قبيل:و املعتخةو املصادر االسالمية املتقدمة

: ( ينقـل يف روايـة عـن االمـام الصـادق      هــ 274م محد بـن حممـد خالـد الخقـي )    أ .1

فعليكم بالطاعة... « يعرف امام  مات ميتة جاهلية هو الو من مات: »قال رسول اهلل »

: 1تـا، ج دون )« لنـا صـفو املـال   و لنا االنفالو حنن اقوام افترض اهلل طاعتناو لنا كرائم القرآن

154). 

فـــرات و ،(353 :2ج تـــا،دون )خبـــار يف شـــرل األ هــــ(363)م  القاضـــي النعمـــان املغـــريب .2

)القرن اخلامس( يف شـواهد   واحلاكم احلسكاين ،(47 :1410)يف تفسري   هـ(352)م  الكويف

ــ ــن  ،(57 :1، ج1411)ل التزني : 1م، ج1985)يف كشــف الغمــة   هـــ(493)م  ربلــييب الفــتح األأواب

ــ ،(321 ــي ةوالعالمـ ـــ721)م  احللـ ــيقني هـ ــف الـ ــن  و (354 :1411) ( يف كشـ ــليمان بـ ــراهيم إسـ بـ

ـــ(1294)م  القنــــدوزي ــابي هــ ــب  بــــن نباتــــ  عــــن  عــــن األ (377 :1ج ،1416)ع املــــودة يف ينــ صــ

 ربــع يف عــدوناو رباعــا فربـع فينــا أ، قـال: )نــزل القــرآن  يب طالــب أعلــي بــن  املـؤمنني مريأ

ينقـل   هــ( 320لنا كرائم القـرآن(. لكـن العياشـي )م    و حكامأو ربع فرائضو مثالأو ربع سريو

 (9 :1ج تا، دون) .يف تفسري  هذ  الرواية عن الباقر 

انـزل يف علـي    فرات الكويف يف تفسري  روي عن ابن عباس: )قال الن : ان اهلل تعـاىل  .3

 .(47 :1410)رائم القرآن( ك

يف كتاب الفضائل عن ابن عبـاس:   هـ(660)م  يف رواية عن شاذان بن جخئيل القمي .4

 ربــع قصــصو لبيــ : ) اعلمــوا ان القــرآن اربعــة اربــاع ربــع فينــا اهــل ا قــال رســول اهلل 

 (125 :1381)رائم القرآن(. اهلل انزل يف علي كو ربع احكامو انذارو ربع فرائضو امثالو

الشــيخ و عــالم الشــيعة كالشــيخ الصــدوقأليفــات ثن مــا جــاء يف مقدمــة تأشــارة جيــدر اإلو

مصــدرهاو (رائم القــرآناملفيــد يقــوي صــحة عبــارة )فــيهم كــ  
1
ن اســتعمال عبــارة )كــرائم  أو 

ميـان( يعـد مويـدا يف    عـدم اسـتعمال عبـارة )كـرائم اإل    و املتقـدمني  عـالم تـراّ األ  القرآن( يف

                                                      

دمة تاليفاهتما: )وصالة على رسول  االمني وعلى عترت  . من كالم الشيخ الصدوق والشيخ املفيد يف مق1

 1اعالم الدين الذين فيهم كرائم القرآن وهم كنوز الرمحان(؛ الصدوق، حممد، من ال حيضر  الفقي ، ج

؛ )والصالة والسالم على سيد اإلنس واجلان حممد املصطفى وعلى آل  الذين هم كنوز الرمحن وفيهم 3ص

 .25حممد بن النعمان، االماي:  كرائم القرآن(؛ املفيد،
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  هذا اجملال.

ــرائم اإل      ان مــا جــاء يف  و ميــان( مــن يعتــخ شــاذا   فمــا نشــاهد  يف هنــج البالغــة )مــن ك

ن إمـا ذكرنـا  فــ  ى بنـاء علـ  و موسـوعات العلمـاء الشـيعة الروائيـة هـي عبـارة )كــرائم القـرآن(.       

  هناك احتمالني:

ن املشكلة هي أال إمرياملؤمنني هو عبارة )كرائم االميان( أن يكون ما صدر عن إ (1

ال السيد الرضي يف هنج البالغة والليثي الواسطي يف عيون احلكم إن  مل يذكرها أ

نّي يضا نقل هذ  العبارة من هنج البالغة ألأن يكون الليثي أواملواعظ ومن احملتمل 

 جدها يف مصادر املتقدمني. أمل 

من  ميان( بدالان السيد الرضي كتب كلمة )اإلإي أ ثن تكون الكلمة كتب  خطإ (2

 يب احلديد ذلك عن . أخرون كابن املودب القمي وابن ميثم وابن )القرآن( ونقل اآل

ــت ذك    ــدو مــن القــرائن ال ــاين هــو   أرناهــا يب ــع أل ىلإقــرب أن االحتمــال الث ــارة الواق ن عب

يف  ثن احتمـال اخلطـ  أكمـا  و الذي وردت في  املصدرو السندتعضدها قوة  )كرائم االميان( ال

 يضا.أ ميان( صحيحة املعىنن عبارة )كرائم اإلأضافة مرا طبيعيا باإلأكتابة كلمة يعد 

وأمــا دراســتنا هــذ  هتــتم باجلانــب الــدالي واالجيــايب لتركيــب مــن تراكيــب واردة يف بعــض   

السـتار عمـا ينطـوي حتـ  مفهـوم الكـرم       نسخ هنـج البالغـ  وهـو: فـيهم كـرائم القـرآن. لنكشـف        

 ي الكرن.أوصاحب  

مـا  و الثغور الداللية هلذ  الصفةو اهلدف من هذ  الدراسة هم كشف الستار عن احلدودو

هــل البيــ  أمكانــة ى امليــزات؛ لنتعــرف علــو يــات القرآنيــة مــن املعــاينيشــتمل عليــ  بتطبيــق اآل

 .هل البي  أهي نزل  يف و مصاديق و الكرمى يات الت تدل علباآل 

 ما مصاديق الكرم فهي:وأ

تي اهلل أ﴿سوف ي احلبّ: قيل احلب من شيم الكرام: كما قال اهلل تعاىل يف حمكم كتاب : .1
 عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل اهلل والأمنين ؤ ذلة على المأبقوم يحّبهم ويحّبونه 
 .يخافون لومة الئم﴾

 التواضع .2

 يثاراإل .3

 سبيل اهللاجملاهدة يف  .4
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 عدم اخلوف من اللوم .5

 .نفسهم ولو كان بهم خصاصة﴾أثرون على ؤ ﴿ييثار: اإل .6

 .سيرا﴾أ﴿ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما و اإلطعام:  .7

 .تون الزكاة وهم الراكعون﴾ؤ ﴿وييتاء الزكاة: إ .8

 شفاء حملبي و .﴾ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين...و ﴿الرمحة: و الشفاء .9

 ال خسارا.إيزيد الظاملني  الو

كـل مـن هـذ  اآليـات الشـريفة الكرميـة نظـرة لغويـة اسـلوبية، نالحـظ فيهـا             اذا نظرنا اىل

 مجيلة:و مجالية تا ريية لطيفةو تعبرييةو دالليةو ملسات بيانية

 احلمـاس و فيها نوعا مـن احلـرارة   ى: يف احلبّ: الكلمات الت تبداء باحلاء نروىلاآلية األ

 حيبـــهم»ـن اهلل يـــذكرنا باحلـــب املتبـــادل بـــإالعجيـــب و شـــعار.اإلو النهضـــة الشـــعورو القيـــامو

الداللــة و ســبقأو بــداأل ىلإزل قــدم مــن األأنــ  إذ إحبــهم لــ ؛ ى قــدم حبــ  هلــم علــو «حيبونــ و

كمـال  اإلو  ارة حنو الكمـال نوع من اإلى ن الكلمات الت تنتهي بالباء تدل علإ ىخراللطيفة األ

و يف ربّ خاصــة. ختــدم الفعــل املضــارع يف ســياق     أو يف كــبّ أيف شــب   فعــل حــب،  ىكمــا نــر 

جزاء )حيبونـ (  األو فراداأل ىلإاملستمر بالنظر و املستقبل احملتومى املستقبل بسوف ليدل عل

 حيبون ... و يت اهلل بقوم حيبهمثهو التعبري بسوف يو اجلمع املتصور يف )قوم( معىن ىلإال 

عـداء يكونـان منـبعني    العـزة عنـد األ  و حبابن التواضع عند األأالتعبري اجلميل اآلخر هو و

هـذ  القـدرة مسـتنبطة لفظيـا مـن      و حبـاء . أو العبـاد  ىلإعطاهـا اهلل  أمن منابع القـدرة الـت   

املتعجـب ان الذلـة هنـا اسـتعلم  للتواضـع      و االسـتعالء. ى الـت تـدل يف اللغـة علـ    « ىعلـ »الكلمة 

عـدم  و مـام الكـافرين  أاملقاومـة  و زة اسـتخدم  للصـمود  ان العو للمومنني ملا فيها من اخلفض

 النفوذ يف من يتمتع هبا.و مكان التسربإيريدون  ملا يف العزة من عدم و الترضخ ملاينون 

 يقع صفة ملا يكون يف متناول الي .و الوصلو صل الذلة هو القربأن أل

يكف  عما يريـد   و احملب ري باهرا يف ث ر تؤن من آفات احلب اللوم قد يأاجلدير بالذكر و

ملا عليهم من اخلـوف  و ن ينب  مثل هذ  الشخصيات ملا يف طريق احلب من اآلفاتأراد اهلل ثف

واهلل »يكونوا صامدين يف الطريق فلهذا قال الشاعر احلافظ الشريازي:  من والوساوس حىت

 «ما راينا حبّا بال مالمة

يكـون احلـزن ملـا حـدّ     و الطيـف اآلخـر هـو ان اخلـوف ملـا يكـون يف املسـتقبل هـذا         ءالشيو
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 فيما مضي.

اآل ـار   ىالبقـاء فسـم  ى يـدل علـ   ةهذ  املادو « رأ»صل  أو فعال رون من باب اإلؤما فعل يأو

نفسـ  خاصـة يف   ى صـاحبة فكـل مـن يـرجح اآلخـرين علـ      ى الداللة علو آ ارا ملا فيها من البقاء

 ىمدى آ ارها عل ىيبق حسناا  وابااو مجيالا ذكرااو باقياا  رااأحلقيقة خيلّد لنفس  اهلل فهو يف ا

 السلف.و ينفع اخللفو الدهر

 املترمجنيو آراء الباحثني

فسروا عبارة )فيهم كرائم القـرآن(  و كثر املترمجني قد ترمجواأن أ املعىنو من حيف املدلول

 بعضها:  نشري هنا اىلو )فيهم آيات كرمية( ىلإ

 . ش(1379)ارفع، ترمجة السيد كاظم ارفع: )هم مصداق اآليات القرآنية الكرمية( 

 .ش(1378)آيت،  يات القرآن الكرمية نزل  فيهم(آن إترمجة عبداحملمد آيت: )

 )دشـت، ( ن آيات القرآن الكرميـة نزلـ  يف اهـل بيـ  الرسـول      إترمجة حممد دشت: )

 .ش(1379

هــل البيــ ( أن آيــات القــرآن الكرميــة مجيعهــا يف حــق  إخيوا : )ترمجــة عبداجمليــد معــاد 

 .ش(1374 )معادخيوا ،

 .تا(دون )مكارم، هل البي ( أترمجة ناصر مكارم الشريازي: )نزل  آيات القرآن الكرمية حول 

 .تا(دون نصاري، أ)( ات القرآن حوهلمنصاري القمي: )نزل  آياألى ترمجة حممد عل

اهلدايــة نزلــ  يف و الفضــائلو مجيــع آيــات القــرآن يف املــدل  نإســالم: )ترمجــة فــيض اإل

 .(ش1379فيض االسالم، )حقهم( 

ميان نزل  اإلو هل العلمأمجيع ما جاء يف وصف و )آيات القرآن الكرمية ترمجة اوليايي:

 .ش(1376وليايي، أ) يف حقهم(

)مقيمـي،   احلكـم القرآنيـة(  و )هم جيمعون مجيع الصفات احلسـنة  ترمجة حممد مقيمي:

 .تا(دون 

يـات القـرآن الكرميـة    آن يف مجيع هذ  الترمجات قد مت ترمجـة )كـرائم( ب  أكما نالحظ و

 الصفات احلسنة.و املكرمات ىلإو أ
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 حتليلو نقد

كثـر  أمـل  ثمـع ت و كاملـة و منني ليسـ  دقيقـة  ؤمرياملـ أن املعـاين الـت ذكرناهـا حـول كـالم      أيبدو 

 دق.أو فضلأ ن نقدم معىنأميكننا 

، 1407)اجلـوهري،  صلها من )كرم( الت مبعىن العظمة والقيمـة والعـزة   أن كلمة )كرائم( إف

ويف هذا السياق جاءت كلمة )كرن( الت هـي مـن صـفات احلـق سـبحان        «(كرم»حت   2019 :5ج

وتعاىل مبعىن جامع اخلري والشرف والفضائل
1
و كرميـة  أن كلمـة كـرن   إنسـان فـ  وفيما يتعلق باإل 

خر ذكرت لكلمة )كرمية(آاخلري واجلود واملكرمة، طبعا هناك عدة معاين  هلأتطلق على 
2

 . 

وزن ى ذا دخل  علـ إنيف ثن تستعمل كعالمة تأن التاء ميكن أ ىلإمن الضروري االلتفات و

تــارة تســتعمل للمبالغــةو ة كرميــة(أ)امرـ)فعيـل( كمــا مثّــل ابــن عقيــل اهلمــداين بــ 
3
شــار أكمــا  

كلمة )كرمية( ىلإ هـ(606 ا ري اجلزري )مابن هـ( و393 اجلوهري )م
4
. 

ى نيثي جيمـع علـ  ثالتـ  ن املعـىن أهـم مـن ذلـك    األو تـارة للمبالغـة.  و نيـف ثفكلمة )كرمية( للت

 )كـرائم( مبعـىن  ى املبالغة جيمع عل معىنو اجلودو هل املكرمةأالنساء من  )كرميات( مبعىن

صـحاب املعـاجم   أو ابـن ميـثم  و احلديـد يب أقـد تنبـ  الشـرال كـابن     و فضـل األو نفساألى وعلاأل

هذا املعىن ىلإكابن منظور 
5

 . 

                                                      

كرم: الكرن: من صفات اهلل وأنائ ، وهو الكثري اخلري اجلواد املعطي الذي ال ينفد عطاؤ ، وهو . )1

لسان  (الكرن املطلق. والكرن: اجلامع ألنواع اخلري والشرف والفضائل. والكرن. اسم جامع لكل ما حيمد

 .510: 12ج ،ابن منظور ،العرب

 ةمي؛ )فالن كررجل كرن ذو أصالة وحسب(؛ نات وكرائم وكرام: مونف )الكرمي: ج كرةمي)الكر .2

مهيار،  (أفضل املال وأنفس  ؛ )كرائم املال:(الرجل ةمي)كر كل عضو مهم من البدن كاليد واألذن:؛  (قوم

 .727 ي:اجبد  رضا،

فان كان مبعىن فاعل حلقت  التاء يف التانيف  . )واما فعيل فاما ان يكون مبعىن فاعل او مبعىن مفعول3

 .431: 2حنو رجل كرن امراة كرمية( شرل ابن عقيل مهداين، ج

؛ : )اي رب كرمية واهلاء للمبالغة((ارة )وكرمية من آل قيس الفت .... ذكر اجلوهري حت  عب4

أي كرن قوم ) (:إذا أتاكم كرمية قوم فثكرمو وذكر ابن ا ري حت  عبارة ) 1332ص 4الصحال، ج

 .167ص  4ابن اال ري ج  ،النهاية يف غريب احلديف (وشريفهم. واهلاء للمبالغة

؛ 176: 9ج ،شرل هنج البالغة ،ابن أيب احلديد (وكرائم االميان : مجع كرمية وهى املنفسات. )5

: انظر ؛ كذلك513: 12)واتق كرائم أمواهلم أي نفائسها وواحدها كرمية( ابن منظور، لسان العرب، ج

 .529 :1، جية صويف تخيزيمنهاج الوال شرلو ؛249 :3، جة ابن ميثم البحراينشرل هنج البالغ
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 ات القرآن.شرف من آيعلى واأل)كرائم القرآن( هو األ فاملعىن الوحيد الذي ميكن تلقي  من

ــة    قــد اســتعمل  كلمــة )كــرائم( يف هنــج البالغــة هبــذا املعــىن      و  86ايضــا: مــثال يف خطب

( رحـام  مطهـرات األ ىلإصـالب  )تناسـختم كـرائم األ  و أخالق من نفسي( اريتكم كرائم األو)

ــ ــرائم األ  (93 ة)خطبـ ــالق( و)كـ ــرائم االخـ ــىن ، )كـ ــالب( مبعـ ــارم األ أ) صـ ــل املكـ ــةفضـ  خالقيـ

 حسنها(.أو صالبفضل األأ)و حسنها(أو

 ن كلمـة )كـرائم( مل تسـتعمل الّـا مبعـىن     أ ىمـن خـالل البحـف يف املصـادر االسـالمية نـر      و

 ذلك من قبيل:ى وعلاألو شرفاألو كرماألو فضلاملبالغة يعين األ

 بعض الشواهد يف املصادر الروايية:

: كــان إذا قطــع  ن أمــري املــؤمننيأ: )روي 85خصــائص األئمــة، الشــريف الرضــي ص 

الرجــل قطعهــا مــن  ، وإذا أراد قطــع هبــاموتــرك الكــف، والراحــة، واإل  اليــد قطــع أربــع أصــابع 

كــر  أن تدركــ  التوبــة  ين ألإ: ؤمنني؟ قــال: مل هــذا يــا أمــري املــ ، فقيــل لــ الكعــب وتــرك العقــب

عنــد اهلل إين مل أدع لــ  مــن كــرائم بدنــ  مــا يركــع بــ  ويســجد(؛ )كــرائم بدنــ (  ى فيحــتج علــ

 كرم .أو شرف عضو يف البدنأ مبعىن

)... قـــال ابـــن عبـــاس هـــذا مـــن كـــرائم  :173ص، 11ج ،املعجـــم الكـــبري، الطـــخاين (2

 .كرم أو شرف حديفأ احلديف وغرر ( مبعىن

قـال:   )عن عائشة أن الن  : 154ص ،3ج ،الدر املنثور، جالل الدين السيوطي (3

 افضل االخالق. أال أدلكم على كرائم االخالق للدنيا واآلخرة( مبعىن

)واف يب عرصــة : 274ص مــام زيــن العابــدين الكاملــة، اإل ةالصــحيفة الســجادي (4

سـق كـرائم   و مـن فوائـدك يـدي،    لدي، امن، وظاهر كراماهتا ولني، ومتم سبوال نعمتك علياأل

 النعم.و فضل العطاياأ ( مبعىنىلإمواهبك 

)خـذوا مـن كـرائم    : 243ص ،( عيون احلكم واملواعظ، علي بـن حممـد الليثـي الواسـطي    5

 نفس .أو فضل املالأ عمال( مبعىنأموالكم ما يرفع لكم ب  اهلل سين األ

 ذجمنا

اذج )كـرائم القـرآن( ليتجلـي االمـر. اتضـح      بعـض مصـاديق  ـ    من املناسب ان نتعـرض اىل و

ــات الكرميــة      ــيس االي ــالكرائم ل ــات القــرآن   و ممــا مــر ان املقصــود ب افضــلها و ا ــا اشــرف آي
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مـا حيتلـ  مـن امهيـة      اهل البي  عليهم السـالم. ان هـذا املوضـوع باالضـافة اىل     الناظرة اىل

ــ ان  العقائــدي. مبعــىن و فهــو مهــم مــن حيــف البعــد التفســريي    و اللغــويو ديبالصــعيد األى عل

مقصـود   العباد من املمكن حتديـد و املفسر حينما يواج  اآليات الت متدل مجاعة من االفراد

 مراجعة الروايات.  من هم املراد دون حاجة اىلو اهلل سبحان  من هذ  اجلماعة

و أحنـوين: املصـاديق اخلاصـة    ى هل البي  علثعالقة بى يات علن تكون اآلأن من املمكن إ

 صاديق االكمل.امل

 املصاديق اخلاصة

 ه    ل البي    م ويطه    ركم تطهي    را﴾أنم    ا يري    د اهلل لي    ذهب ع    نكم ال    رجس إ﴿ آيــــة الــــتطهري: (أ

 منني. فهـي ال ؤال تشـمل غريهـم مـن املـ    و هـل البيـ   أى يـ  تقتصـر علـ   ن هذ  اآلإ (33/حزابأل)ا

ا ـا  و فهـي لغريهـم.  ما املراتب الدنيا أو هل البي ن املراتب العظيمة للعصمة ألثتريد القول ب

حسـب. كمـا ان كلمـة ا ـا يف االيـة تفيـد احلصـر وفقـا ملـا صـّرل بـ             و ختتص هذ  املرتبة هبم

 املفعـول بـ   ى اجملـرور )عـنكم( علـ   و اللغويون فاالرادة اهلية ختتص هبم. كما ان تقـدن اجلـار  

ري ان التعــبو يوكــد االمــر املــذكور. و نصــب اهــل البيــ  يفيــد االختصــاص ايضــا.   و )الــرجس(

ان كلمـة  و اذهـاب الـرجس.  و الطهـارة ى تاكيـد علـ   ال َرجَس﴾ ﴿لِي ذِهَب َع نُكم ب)يطهركم( بعد 

الم اجلـنس تنفـي كـل نـوع مـن      و الطهارة. كمـا ان الـف  ى تطهريا كمفعول املطلق تاكيد آخر عل

الــذنب. و اجلهــلو النفــاقو الكفــرو انــواع الــرجس فكريــة كانــ  ام عمليــة ممــا يشــمل الشــرك   

 (312  :16، ج1363 ي،ئطباطباال)

بـاب فاطمـة بعـد صـالة الصـبح سـتة اشـهر        ى هكذا تبني االحاديف ان الن  كان مير علـ و

 هـل أعـنكم الـرّجس     ليـذهب  اهلل دنّمـا يريـ  إالبي   هلأيقول )الصلوة يا و بعد نزول هذ  اآلية

 كقاعـدة صـل بنظـر االعتبـار    خذ املفسر هذا األثن يأمن هنا البد و يطهّركم تطهرياا(.و البي 

 (81: 1411سكاين، احل؛ 606: 1365 سيوطي،ال)ساس. أو

﴿ِإنََّم ا َولِ  يُُّكُم اللّ ُه وَرُس  ولُُه والَّ ِذيَن آَمنُ  وْا الَّ ِذيَن يُِقيُم  وَن الصَّ اَلَة ويُ ْؤتُ  وَن الزََّك  اَة  آيـة الواليــة:  (ب
.  هـل بيـ   أيف حنو احلصر والذي هو ى مام علي علاإل ىلإية ناظرة ن اآلإ وُهْم رَاِكُع وَن﴾

يـة بصـدد بيـان    ن اآلإ( 1ى روايـات علـ   فعبارة )فيهم كرائم القرآن( تدل مـن دون حاجـة اىل  

 . ان االيـة اخلامسـة  هل البيـ   أية هم برز مصاديق اآلأن إ( 2 ى.الفضائل العظم ىحدإ

 الــن و اخلمســني مــن ســورة املائــد  والــت تعــرف بآيــة الواليــة تقــول ان ولــيكم ا ــا هــو اهلل   و
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اسباب الزنول. فقد نقـل  و هو ما توكد  الرواياتو هم راكعون.و الذين يوتون الزكاة واملؤمنون

هل أعطـاك أحـد شـي ا؟    »راي سائال فقال ل : و الواحدي يف كتاب : دخل الن  ص يف املسجد

قال: نعم خامت من ذهب، قال: من أعطاك ؟ قال: ذلـك القـائم، وأومـث بيـد  إىل علـي بـن أيب       

اهلل عنــ ، فقــال: علــى أي حــال أعطــاك؟ قــال أعطــاين وهــو راكــع، فكــخ الــن      طالــب رضــي 

 .(209 :1411سكاين، احل؛ 134: 1411)الواحدي النيسابوري، « 

ــة الشـــري:( ج  ﴿َوِم   َن النَّ   اِس َم   ْن َيْش   ري نَ ْفَس   ُه اْبِتغ   اَء َمْرض   اِت اللَّ   ِه واللَّ   ُه َرُ ف  بِاْلِعب   اِد﴾ آيـ

ما تدل عليـ  االيـة ميكـن القـول بـان املخاطـب       و اصل كرائم القرآنمن خالل و .(207ة/بقرال)

ــن ايب طالــب     و االصــلي ــي ب ــ  ترســم      االول ا ــا هــو عل ــة املبي ــة املعروفــة باي . فهــذ  االي

 ﴾َوِم َن النَّ اِس َم ْن َيْش ري نَ ْفَس ُه اْبِتغ اَء َمْرض اِت اللَّ ِه...﴿هبذ  الصـورة:   شجاعة االمام علي 
هـو  و لينام يف فراش الـن   وىلمام علي املوت يف الوهلة األقبل اإلأ لقد حيف ورد يف التفاسري

 حاصــروا بيــ  الــن  و الء يف تلــك الليلــة ؤقــد جــاء هــ و ن املشــركني قصــدوا قتــل الــن  أيعلــم 

ــ   و ــيهجم عليـ ــ  لـ ــروا نومـ ــاهلجوم  و انتظـ ــاموا بـ ــدما قـ ــوا   و عنـ ــيوف عرفـ ــون السـ ــم حيملـ ن أهـ

 (483: 1ج ،1963)ابن هشام، خمططهم باء بالفشل. 

﴿َفَم ْن َحاجَّ َك ِفي ِه ِم ْن بَ ْع ِد م ا ج اَءَك ِم َن اْلِعْل ِم فَ ُق ْل تَع اَلْوا نَ ْدُ  قول  تعاىل: : آية املباهلة( د
 اْلك اِذبِيَن﴾أَْبناَءنا وأَْبناءَُكْم وِنس اَءنا وِنس اءَُكْم وأَنْ ُفَس نا وأَنْ ُفَس ُكْم ثُ مَّ نَ ْبَتِه ْل فَ َنْجَع ْل َلْعنَ َم اللَّ ِه َعلَ ى 

 .  (63/)آل عمران

ــاء.    «: الكشـــاف»قـــال زخمشـــري يف  ال دليـــل أقـــوى مـــن هـــذا علـــى فضـــل أصـــحاب الكسـ

ــيّ و (،434ص1، ج1407)الزخمشــري، ــا    و فاطمــةو هــم عل ــالم؛ ألنّهــا مل ــيهم السّ احلســنان عل

 مش  فاطمة خلف ،و أخذ بيد احلسن،و آل  فاحتضن احلسني،و نزل  دعاهم صلّى اللّ  علي 

ينسـبون  و ذرّيتهم يسـمّون أبنـاء ،  و أنّ أوالد فاطمةو خلفهما، فعلم أهنم املراد من اآلية، عليو

هـذا الصـعيد أخـرج الـدار قطـين: أنّ عليّـا       ى علو اآلخرة.و إلي  نسبة صحيحة نافعة يف الدنيا

 هل فيكم أحد أقرب إىل رسـول  أنشدكم باهلل»ى أهلها، فقال هلم: يوم الشورى احتجّ عل 

« نسـاء  نسـاء ؛ غـريي؟   و أبناء ، أبنـاء ، و نفس  من جعل  و يف الرحم منّي، اهلل 

 (454: 2، ج1417 )ابن حجر هيثمي، ...قالوا: اللهمّ ال
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 رائم القرآنكمل لكاملصاديق األ

لكـن دون شـك هنـاك    و لقد تعرض  بعض االيات الفضـائل ميكـن ان يكـون هلـا اكثـر مصـداق      

اذا اردنـا ان نـتمعن يف هـذا القبيـل مـن االيـات لوجـدنا        و كمل من بني تلك املصاديقأمصداق 

  ميكن ان نذكر بعض االمثلة لذلك:و اهل البي  هم املصداق االكمل

مراتــب الصــدق وهــم   ىعلث: ان اهــل البيــ  ميتــازون بــ (119ة/توبــال) ﴿كون  وا م  ع الص  ادقين﴾

 املصداق األمت واالكمل للصادقني. رغم امكان وجود اخرين يتمتعون مبراتب من مقام الصدق.  

﴿إّن ذلــك مــن قبيــل و بـرار األو ن مقــام الــخآالـت تعــرض هلــا القـر   ىخــرومـن املناقــب األ 
ــ(14-13/نفطــارال)ا األب  راَر َلف  ي نَع  يم * وإّن الُفّج  اَر لف  ي جح  يم﴾ ن إدرجــات فــ  ذا كــان للــخ إ. ف

ن إسـاس فـ  هـذا األ ى علو منهم من يف القمة.و برار مراتب فمنهم من هو يف املراتب الدنيالن

 ـا هـي عامـة تشـمل كـل مـن       إو فرد حمدّد.ى تقتصر عل برار املذكورة يف القرآن الفضائل األ

 توفرت في  تلك الصفات.

هـم املصـداق االمت    لكن وفق الصـل فـيهم كـرائم القـرآن فـان اهـل البيـ  علـيهم السـالم         و

هـي ان كـل اآليـات الـت     و مـن هنـا ميكـن وضـع قاعـدة عامـة      و مراتـب الـخ.  ى يف اعلـ و لالبرار

هــل أهــم و كمــلاملصــداق اخلــاص او املصــداق األ بيــان فضــيلة نــاظرة اىلو مــدل تعرضــ  اىل

 الفقاهةو الصدقو . فعندما يتناول القرآن منقبة او فضيلة كالشجاعة او العصمةالبي  

هـل البيـ  مصـداقها. وهـذ  احلقيقـة كالشـمس السـاطعة الـت التقبـل          أن إو الواليةو سخاءالو

ــات الــت تــدل علــ    ىخــرأ ــاذج  ىلإضــافة الشــك. هــذا باإل  و أاملقامــات اخلاصــة  ى مــن اآلي

 ذلك من قبيل:و هل البي  كمل ألاملصاديق اإل

 (130/)الصافات ياسين﴾ ﴿سالم على إل* قول  تعاىل: 

فقد نقل مجاعة من املفسّرين عن ابن عبّـاس رضـي اهلل عنـ  أنّ املـراد بـذلك: سـالم علـى آل        

يســـاوون  يف  . وذكـــر الفخـــر الـــرازي: أنّ أهـــل بيتـــ  (96: 23، ج1392 طـــخي،ال) حممّـــد 

مخسة أشياء: يف السالم؛ قال: السالم عليك أيّها الن ّ، وقـال تعـاىل: سـالم علـى آل ياسـني. ويف      

. ﴿ويُطََه رَُكْم َتْطِهي رَا﴾، أي: يا طاهر، وقال:  عليهم يف التشهّد. ويف الطهارة؛ قال تعاىل: ط الصالة 

﴿قُ ْل . وقـال:  (31/)آل عمـران   فَاتَِّبُعونِي يُْحبِ ْبُكُم اللَّ ُه﴾﴿ويف حترن الصدقة. ويف احملبّة؛ قال تعاىل: 
 (162: 26تا، جدون رازي، ال )فخر .(23ى/شورال) ِفي اْلُقْربى﴾ال َأْسئَ ُلُكْم َعلَْيِه َأْجراَ ِإالَّ اْلَمَودََّة 
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 (24/)الصافات ﴾ ﴿وِقُفوُهْم ِإن َُّهْم َمْسُؤُلونَ  * قول  تعاىل:

وقفـوهم إنّهـم مسـ ولون    »قـال:   أخرج الـديلمي، عـن أيب سـعيد اخلـدري: أنّ الـن       

الواحــدي بقولــ : روي يف كــثنّ هــذا هــو مــراد و .(136: 1ج ،1423)الكــويف، « عــن واليــة علــي 

 أمـر نبيّـ    ؛ ألنّ اهللأهـل البيـ    و أي عن واليـة علـيّ    ﴿وِقُفوُهْم ِإن َُّهْم َمْسُؤُلوَن﴾ قول  تعاىل:

املعـىن  و أن يعرف اخللق أنّ  ال يسثهلم على تبلي  الرسالة أجـرا إلّـا املـودّة يف القـر .     

أمهلوهـا؟  و ؟ أم أضـاعوها الـن   أنّهم يسثلون: هل والوهم حقّ املـواالة، كمـا أوصـاهم    

 (354: 1416)قندوزي،  التبعة.و فتكون عليهم املطالبة

   (5ى/)الضح َلَسْوَف يُ ْعِطيَك رَبَُّك فَ تَ ْرضى﴾﴿وَ  * قول  تعاىل:

ن ال يـدخل أحـد مـن أهـل     أ نقل القـرط ، عـن ابـن عبّـاس أنّـ  قـال: رضـي حممّـد         

 صحّح  أنّـ   و أخرج احلاكمو (64 :1405، قرط ال؛ 232: 15، ج1392طخي، ال). بيت  النار

أخرج امللّا: و «ي بالبالال؛ أن ال يعذّب و وعدين ربّي يف أهل بيت من أقرّ منهم بالتوحيد»ال: ق

 .(44: 1، ج1985 ربلي،األ)« سثل  ربّي أن ال يدخل النار أحد من أهل بيت فثعطاين ذلك»

ُر اْلَبرِيَِّة﴾ ﴿ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا * قول  تعاىل:  (7/)البينة وَعِمُلوا الصَّاِلحاِت ُأولِئَك ُهْم َخي ْ

أخرج احلافظ مجال الدين الزرندي، عن ابن عبّـاس: أّن هـذ  اآليـة ملّـا نزلـ  قـال الـن         

شـيعتك راضــني  و شـيعتك، تـثيت يـوم القيامـة أنـ      و هـو أنـ   : »آلـ  لعلـي   و صـلّى اللّـ  عليـ    

)ابـن   «ولعنـك  مقمحني. فقال: من عدوّي؟ قال: من تخّأ منـك يثيت عدوّك غضابا و مرضيّني،

 .(467: 2، ج1417 حجر هيثمي،

َنَة نَ زِْد لَ ُه ِفيه ا وَم ْن يَ ْقتَ ِرْف َحَس   ﴿ُقْل ال َأْسئَ ُلُكْم َعَلْي ِه َأْج راَ ِإالَّ اْلَم َودََّة ِف ي اْلُقْرب ى* قول  تعاىل: 
 ﴾ وُه   َو الَّ   ِذي يَ ْقبَ   ُل الت َّْوبَ   َة َع   ْن ِعب   اِدِن ويَ ْعُف   وا َع   ِن السَّ   َيئاِت ويَ ْعلَ   ُم م   ا تَ ْفَعلُ   ونَ  إىل قولـــ :. ..ُحْس   ناَ 

 (23ى/شورال)

يـة ملّـا نزلـ     احلـاكم عـن ابـن عبّـاس: أنّ هـذ  اآل     و ابن أيب حـامت و الطخاينو أخرج أمحد

ــذين وجبــ  علينــا مــودّ   قــالوا: يــا رســول اهلل   فاطمــةو علــي»هتم؟ قــال:   مــن قرابتــك هــؤالء الّ

 .(113-105 :1424؛ حممدي، 98: 3، ج1412بن كثري، ا ؛39: 3)الطخاين، ج« ابنامهاو

﴿والَّ  ِذيَن آَمنُ  وا بِاللَّ  ِه وُرُس  ِلِه ُأولئِ  َك ُه  ُم الَص  َديُقوَن والشُّ  َهداُء ِعْن  َد رَبَِه  ْم َلُه  ْم  :* قولــ  تعــاىل 
 (19/)احلديد َأْجُرُهْم ونُورُُهْم﴾
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أخخنا أبو أمحد بن أيب احلسن امليكاي ... أخخنـا حممـد بـن يـونس عـن عبـد الـرمحن        

بــن أيب ليلــى عــن أبيــ  قــال: قــال رســول اهلل ص الصــديقون  ال ــة: حبيــب النجــار مــؤمن آل     

ــاكم . هـــو أفضـــلهمو علـــي بـــن أيب طالـــب الثالـــف و حزبيـــل مـــؤمن آل فرعـــون، و ياســـني، )احلـ

 (304ص2، ج1411احلسكاين،

ها﴾ :* قول   (3-1/)الشمس ﴿والشَّْمِس وُضحاها واْلَقَمِر ِإذا َتالها، والنَّهاِر ِإذا َجالَّ

 ﴿والشَّْمِس وُض حاها﴾ روي احلاكم احلسكاين يف كتاب  عن ابن عباس يف قول اهلل تعاىل:

ــرل إلذا تَالهــا قــال: ]هــور علــي بــن أيب طالــب و ]هــور رســول اهلل  :قــال النَّهــارل إلذا و الْقَمَ

: 2، ج1411 )احلـاكم احلسـكاين،  اللىيْلل إلذا يَغْشاها قال: بنو أميـة.  و احلسنيو جَلىاها قال: احلسن

432) 

 

 النتائج

اختصــاص  و )لنــا كــرائم القــرآن( ليســ  مبعــىن أن عبــارة )فــيهم كــرائم القــرآن(  إلــذلك فــ

فضــل أاختصــاص  كثــر املتــرمجني بــل مبعــىنأكمــا ترمجــ   هــل البيــ  ثااليــات الكرميــة ب

يات آشرف أن أمقصود هذ  الروايات  ىخرأبعبارة و هل البي  ثحسنها بأو يات القرآنآ

املراتـب تكـون   و املقامـات و كرم الفضائلأن إتبعا لذلك و هل البي ثكرمها اختص  بأو القرآن

كــــانوا وحـــدهم مصــــاديق بعــــض اآليـــات كآيــــة الــــتطهري    هـــل البيــــ   أو خمتصـــة هبــــم 

﴿كون وا م ع يـة  آك ىخـر أيات آمت املصاديق يف أو كانوا أ (55/)املائدة آية الواليةو (33/حزاب)األ
 فهــم آيــات القــرآن الكــرن  ى هلــذا نتيجــة هــذا البحــف تســاعد علــ    ،(119/)التوبــةالص  ادقين﴾ 

معاجلـة  و مصاديق  فلتفسـري هـذ  العبـارة او تاويلـ     و دالالت و معاين الكرم نظر اىلو تفسري و

يــدرك مــا يف وراء هــذ    مفاهيمــ  حــىتو حنــو مصــاديق الكــرم دالالتــ  البــد لــدارس ان يتجــ   

 اجتماعيــة تــنمّ عــن مهــارات و العبــارة مــن الــدالالت القيمــة االنســانية الــت هلــا ابعــاد فرديــة   

 اسعاد البشرية.و اجملتمعو اجتماعية الزمة الدارة الفردو كفاءات فرديةو
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