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  امللخص 
يف إفادة املعاين، حيث    القرآن   أسلوب غَناء   ظاهرةيرصد هذا البحث    

تتعدد تيك املعاين مع وحدة النظم الذي يأيت هكذا على حاله دون ما زيـادة             
حيث يرمق قاري آي الذكر احلكيم كيف تتنوع املعاين مبجرد          ،  وال نقصان   

لى الرغم من عدم    البدء ببعض حروف املعاين وختتلف مبجرد الوقف عليها، ع        
ولسنا .. تغري السياق وجميئه كما هو دون أن يتبدل منه حرف واحد أو يتغري              

هنا يف هذا العرض املوجز بصدد ذكر النماذج اليت تدل على ذلك وتفيـده،              
فهذا ما تكفل به البحث، لكن ما وجب التنويه إليه أنه ومن خـالل سـرد                

وتلك من أهم  -بشكل واضح وجلي األمثلة اليت احتوا هذه الدراسة استبان 
 مدى أمهية وضرورة أن تتم دراسة معاين احلـروف وثيقـة             -نتائج البحث   

الصلة بالوقف واالبتداء يف ضوء التعرض ألوجه البالغـة ونكاـا الـيت ال              
تتزاحم، وأال يكون تناوهلا مبنأى عن بيان األسرار اليت يكتنفها كل من الوقف             

ملعاين، أعين على عكس ما لوحظ يف العديـد مـن           أو االبتداء على حروف ا    
الدراسات اليت عنيت بالكشف عن معاين حروف اجلر وما تفيده من معـاين             

إىل غري ذلك، أو بالكـشف عمـا        .. االبتداء واالستعالء وااوزة والظرفية     
إذ ذا  .. يسوغ االبتداء به من هذه احلروف أو الوقف عليها وما ال يسوغ             

 فقه تالحـم    - بصدق   -نشده وتنادي به فكرة البحث يتحقق       الربط الذي ن  
 ويـتم    ويتعرف على أوجه بالغته ودالئل فصاحته،      ،الكالم يف النسق الكرمي   
  .يلنـز يف حمكم التبالتايل التدبر املأمور به
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  املقدمة
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بـاهللا مـن        

 مضل له ومن يضلل فال      ، من يهده اهللا فال     أعمالناشرور أنفسنا ومن سيئات     
  :  وبعدهادي له، 

 من وراء ذلك أن     نفحني نعت العرب القرآن بالشعر، مل يكن يرومو       
يعقدوا أوجهاً للتشابه فيما بينهما، وإمنا كان ذلك منهم إقراراً بسمو بيانـه             

ـ     ،وحتدر نظمه وكثرة مائه   واتساع لغته ومجال إيقاعه      فات  ألن هذه هي ص
كما كان وصفهم إياه بالسحر دليالً على قـوة تـأثريه يف             ..لديهم  الشعر  

مثّ .. نفوسهم وعلى شدة إحساسهم بثراء معانيه وعجزهم من مثّ عن حماكاته            
 كيما يتسىن هلم أن يغالطوا      ،كان هذا وذاك منهم فيما بعد      - اًآخرليس  و -

 مبا يغرس بذور    دمهاء ال غريهم كما غالطوا أنفسهم وليوحوا إىل أوليائهم وإىل       
  .الشك يف نفوسهم فال يؤمنون

زيل رب العاملني وأبرز    ـوإن من أعظم ما يلفت االنتباه يف أسلوب تن        
ولست هنا بصدد سـرد     ..  يف إفادة املعاين      يف األداء والسخاءَ   ما مييزه، الغناءَ  

شىت الوسائل واألسباب اليت تكشف عن هذه اخلصيصة وال حىت اإلحاطـة            
 ، فضالً عن كوا أموراً مل حتط ا حىت يوم الناس هذا       -حدة منها، إذ تلك   بوا

 هي أمور يعجـز  - الدراسات املطولة وال الكتب اجلمة وال البحوث املتعددة       
 عن بلوغ منتهاها والوصول الفحول من جهابذة العلم، كما يعيعن اإلملام ا ا   

وإال فكم  ..  شارب أرباا إىل أغوارها عباقرة الفنون على تنوعها واختالف م       
من الدراسات والبحوث والكتب تأسست على تناول ظاهرة تعدد القراءات          
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وكم هي   .. ؟مثالً وصالح وجوهها للداللة على غري ما معىن ومل توفها حقها          
تلك اليت تناولت ظاهرة احلروف املقطعة مبا أضفاه ترتيبها األنيق وتـصنيفها            

دة من رغبة العلماء الراسخني وشغف أعـالم        العجيب، وما أثارته تيك الفري    
التفسري املخلصني يف البحث عنها والتنقيب عن أسرارها والغوص يف معانيها،           
على الرغم من تكاثر األنظار يف مغزاها وختالف اآلراء يف مدلوالا، بل وعلى             

إىل أا من املتشابه الذي استأثر      ألهل العلم   األعظم   سوادالالرغم من ذهاب    
وكم منها اختص وعين بالنظر يف معاين غري ما ذكرنـا مـن              .. ؟ بعلمه اهللا

حروف فراحت ترقب عن كثب ما يفيده هذا احلرف يف القرآن أو ذاك من              
 كـالقول   ،جليل األلفاظ ودقيق املعاين، بل وحتقق القول يف دالالا ومقاماا         

منة معىن النفي   تفيد إثبات الشيء للشيء ونفيه عن غريه وأا متض        ) إمنا(بأن  
  بني أن يتضمن الـشيء     قواالستثناء الذي هو إثبات ونفي وأا ختالفه، وفر       

: فاطر[���������f����e��d���cz} :معىن الشيء وأن يكون الشيء الشيء، وأن قوله تعاىل   

 ،وأن هذا له سياق جيري فيـه      ،   ]١٢: هـود [��Ì��Ë�����Ê�z}: ، ليس كقوله  ]٢٣
منها عكف على مـشتبه الـنظم يقـارن         وكم   .. ؟ وذلك له سياق يقتضيه   

 .. ؟ويوازن بني ما تشابه منه ابتغاء التدبر وابتغاء الوقوف على حمامله ودالئله           
  .؟وكم منها.. وكم منها .. وكم منها 

وتأيت هذه الدراسة البالغية يف ضوء هذا الفقه من تالحم الكـالم يف             
  النسق الكرمي، تتعلق مبعاين احلـروف    ل نفسها جبرب ما نقص من دراسات ت       ؤم

ذا النوع هلوثيقة الصلة بالوقوف واالبتداء، بعد أن الحظت نضوب الدراسات 
من البحوث، مع كثرة ما تناولته من حديث عن كل منهما على حدة، فمن              
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كتب رصدت دالالت أحرف املعاين وحسب يف أجود الكالم وأبلغـه، إىل            
 ،ون ربط بني هـذا وذاك     كذا د .. أخرى عنيت فقط بأمور الوقف واالبتداء       

ودون ربط كذلك بني تيك األمور قاطبة وأوجه البالغة ونكاـا الـيت ال              
زيل ـعين بربط بعض أحرف املعاين يف التن      تأيت هذه الدراسة اليت ت    .. تتزاحم  

مبا مسي لدى أهل األداء القرآين بوقوف املراقبة، لتكون فاحتة خري أمام املزيد             
اجلة هذا اللون من األداء القرآين املعجز، بعـد أن          ومعهذه الظاهرة   من تتبع   

الحظت قصر األمر يف نظرياا على تتبع أسرار ما وضح من ذلك من أنواع              
  .الوقوف األخرى من حنو الوقف الالزم أو اجلائز أو املمنوع وما شابه

كما دف تلك الدراسة من جانب آخر إىل رصد ظاهرة تعدد املعاين           
 تتنوع تلك املعاين مبجرد البدء وختتلف مبجرد الوقـف،          إذمع وحدة النظم،    

على الرغم من عدم تغري السياق وجميئه كما هو دون أن يتبدل منه حـرف               
���R��Q }�:واحد أو يتغري، فأنت تراك وأنت تقف مثالً على قـول اهللا تعـاىل      

�U��T��Sz� ] تراقب الوقف على كاف اجلر مع مدخوهلا يف          ]٢٨٢: البقـرة ،
ويكون األمر حبيث لو وقفـت      ،  ]٢٨٢:  البقرة[����X��W��V�Y����z } :بعده  ـقول

على املوضع النبهم املعىن واختل النظم لكون الوقف على لفظ اجلاللة بعـد             
 مرجعاً، ألن  ��Wz} الوقف األول ال يؤدي كبري فائدة، وال جتد للضمري يف         

ال بـد أن     بعد الوقف األول كأا منفردة يف فراغ وحدها، والضمائر           اجلملة
، كما ال   تعود على مرجع، وعليه فال مناص من اتصاهلا مبا قبلها أو مبا بعدها            

مناص من وجود متعلق للجار وارور، وهو كـائن إمـا يف الفعـل قبلـه               
{Uz بعده وأ {�Zz�  ٍّوهذا -  من الداللة وإكساب املعىن    ويف كل
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مبا ����������X��W��VYz} ريه، إذ لو وصلت   ـ ما ليس يف نظ    -يدـهو بيت القص  
وال ميتنع أحد من الكتاب أن يكتب كتاب الـدين علـى            : قبلها كان املعىن  

كتابة الوثائق أو كما بينه له تعاىل بالعدل، أو ال يأب           من  طريقة ما علمه اهللا     
أن ينفع الناس بكتابته كما نفعه اهللا بتعليم الكتابة، وإمنا جاء األمر ا بعـد               

مبدوء ـا    ����������X��W��VYz}على أن مجلة    و.. النهي عن إبائها تأكيداً هلا      
، وعليـه    �Zz}: تكون الكاف متعلقة مبا بعدها وهو األمر يف قوله        

فألجل ما : ، واملعىن حينذاك قيد بعد باألمر ا،فالنهي عن االمتناع منها مطلق
  .علمه اهللا فليكتب

؟ وهـل    فهل مثة ثراء أبلغ يف الداللة على املعىن بأكثر من وجه كهذا           
اك من اتساع يف التعبري عن املعىن بأكثر من صورة والتأكيد على املراد بغري              هن

ما طريقة أبلغ مما أبصرنا؟ لكن ما جيب التنبه له هو أن هذه اإلمياضات ما كان 
هلا أن تتأتى عند االقتصار على ما ذكره علماء الوقوف من أن الواقف علـى               

حبيث إذا وقف املوضع اآلخر أحد هذين املوضعني عليه أن يراقب الوقف على 
حىت يتصل الكالم ويأخذ بعـضه  على موضع ال حيق له أن يقف على اآلخر،      

ألن ذلك غري كاف ما مل يتم الوقف على سر ذلك ويبـدو             .. حبجز بعض   
 وتلتئموبذلك وحده يتضح كيف يلتحم النسج       .. الوجه البياين فيه، فبذلك     

 إال من خالل الوقوف على بالغة       - بالطبع   - ، وال يسوغ معرفة ذلك    املعاين  
النص ووجوه إعرابه سيما وأن دراسة قوانني الفصل والوصـل يف البالغـة             
العربية تفتح لنا الباب واسعاً ملعاجلة هذه الظاهرة القرآنية ومـا جـاء علـى        

  .شاكلتها
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وأعلم يقيناً أن هذه الدراسة ال تستطيع مبفردها أن تصل إىل غاية املراد 
ا يقارب هذه الغاية، وإمنا حسبها أا تسعى جبـد ودأب يف أن             بل وال حىت م   

..  ويف أن تشكل بداية لدراسات تكون أوسع ، ويف أن ترفع حرجاً،تسد خلة
كما أا مقتنعة بأن اقتحام املخاطرة والسري يف الطرق غري املعبدة باب عظيم             

 يهدف إىل   النفع بقدر ما هو عظيم اخلطر، وما ذلك إال ألن خطأ السابق فيه            
وعلى أي حال فهذا كسب جديد للبالغة العربية ال بد أن           .. صواب الالحق   

السيما أن كل ما كتب وال يزال وسيظل، إمنا هو خدم ملا ويأخذ حظه كامالً 
زيل ـجاء به كتاب اهللا اخلالد الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال خلفه تن              

  .من حكيم محيد
بحث أن تأيت يف مقدمة وأربعة مباحث       هذا وقد اقتضت خطة هذا ال     

 على يف كالم أهل اللغة، مث عن أثر الوقف )بلى(تناول أوهلا احلديث عن داللة 
وجاء ثانيها ليتناول بـنفس     .. هذا احلرف أو البدء به يف إثراء املعىن واتساعه          

، بعد الوقوف على داللتها وما قاله       )كال(الطريقة واملنهج حرف الرد والردع      
 فكان عن حرف الكاف مع مدخوله ثالثأما املبحث ال  .. العلم يف شأا    أهل  

ليستبني كيف أن الوقوف عليهما من خالل آي الذكر احلكيم دال على معىن، 
 واألخري ليتناول مدى رابعوجاء املبحث ال.. وكيف يفيد البدء ما معىن آخر 

مدخوالا، وأثـر   و) يف(و) من(و) على( و )الباء(إساغة البدء أو الوقف على      
  .   يف إثراء املعىن واتساعه– إن صح وكان ممكناً واملعىن معه مساغاً –ذلك 

  .واهللا وحده هو املوفق واهلادي إىل سواء السبيل    
  

  



  دسوقيالحممد .د                  أثر االبتداء حبروف املعاين والوقف عليها يف بالغة املعىن القرآين واتساعه 

  
  
 

 ٨٦

  املبحث األول
  داللتها وأثر الوقف عليها والبدء ا يف إثراء املعىن.. )بلى(

  :واستعماالا) بلى(أصل : أوالً
حرف ثالثي الوضـع     « من حيث األصل     )بلى ( أن اة النح ذكر بعض 

اليت للعطف فـدخلت األلـف      ) بل(واأللف من أصل الكلمة، وليس أصلها       
خالفـاً  ) ثٌمـت (و) ربت(لإلجياب أو لإلضراب والرد أو للتأنيث كالتاء يف         

 وعضده السيوطي الذي نص )اجلىن( كذا ذكره املرادي يف ،)١( » لزاعمي ذلك
 أا  يرى البعض و .. )٢( »  حرف مرجتل للجواب أصلي األلف     )بلى( «على أن   

اليت لإلضراب واأللف اليت للتأنيث أو الدالة على كالم مقدر          ) بل(ركبت من   
النافيـة، وينـسب    ) ال(أو على اإلجياب يف جواب االستفهام، أو منها ومن          

  .)٣( إىل الكوفيني- أيا ما كانت داللة األلف-القول بالتركيب
  : يف القرآن ويف سائر الكالم البليغ استعماالن)بلى(ولـ 
 أن تكون رداً لنفي يقع قبلها، خرباً كان أو ياً فينتفي ا ما قبلها من                :األول

¤��¥���¦��§��¨��©���������ª»��}�����:تعـاىل النفي وحتققه، ومنـه قولـه       

��¶��µ��´���³��²��±��°��¯��®��¬..z ] أي ������������]٧٦، ٧٥:آل عمــــران
  .عليهم سبيل

                                                 
  .٤٢٠اجلىن الداين للمرادي ص ) ١(
  ).بلى( املعجم الوسيط مادة  وينظر،٣٧٢/ ٤مهع اهلوامع) ٢(
 ،٧٩ وشرح كال ملكـي ص  ،٣٧٢/ ٢ وشرح الرضي   ،٤٣٢/ ٢ينظر يف غري ما تقدم املقتضب       ) ٣(

وقضايا التركيـب   ،  ٤٥٦/ ١ والدر املصون    ، وما بعدمها  ٩١/ ٢،  ٥٨/ ١ودراسات ألسلوب القرآن    
  .٢١٩: ٢١٧عبد احلميد سعد ص / د
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فهي أن تقع جواباً الستفهام دخل على نفي، فتفيد بذلك : أما االستعمال الثاين
���h�g�f�e�d} :اإلثبات والتصديق ملا قبلها، وذلك حنو قوله تعاىل       

i �Xz�����]التقدير بـل حنييهـا قـادرين، ألن        : قال اجلمهور ،   ]٣،٤ : القيامة
إثبات فعـل   ����Xz} وإمنا يقع من اإلنسان على نفي مجع العظام،          )١(احلسبان

  .النفي، فينبغي أن يكون اجلمع بعدها مذكوراً على سبيل اإلجياب
  :والبدء ا يف إثراء املعىن) بلى(أثر الوقف على : ثانياً

الوقـف  السالف الذكر يسوغ على هذا النحو    ) بلى(لوحظ أن جميء    
  :عدة صور يتردد بينها، وتتمثل هذه الصور يفذلك يأخذ و ،عليها والبدء ا

  :االستئناف ا واالستئناف جبملة الشرط  -١
على اجلواب أو ) بلى(ويكون ذلك يف مقام التأرجح يف محل املعىن يف         

��r}�: جعلها وما بعدها كذلك، ففي قول اهللا تعاىل على لسان معشر يهـود            
s���t����u������v��������w���x�����y����z�����{����|���}���~����_��`��a�b�����c�
d����e��f�����g����h������i�������j���� �k�������l����n���m��������o������p�������q�����
r�t�suv��x�w�z�����]تعددت وجهات النظـر    ،]٨١،٨٠: البقرة

 ، ارتأى األمشوين  )منار اهلدى (به  والبدء ا، ففي كتا    �k�z}يف الوقوف على  
  .)٢( »وما بعدها جواب للنفي السابق قبلهما �k�z} «أن

ـ    -وكذا من قال بقوله   - بين صاحب املنار  وي  ��k�z} رأيه يف البدء ب
 رد لكالم اليهود    لةنـزوعدم الوقوف عليها على أساس أا جاءت لتكون مب        

                                                 
  .ل الصواب فيما ذكرته ولع،)احلساب(جاء يف الربهان بلفظ ) ١(
  .٤٢منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا ص ) ٢(
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 ٨٨

،  �w�v���u�t�s�rxz }�:ومن قال بقوهلم من أهـل الكفـر       
ما قـام  (، وذلك كقولك يف جواب من يقول لك )بلى متسكم النار  : (واملعىن

 قد قام، وإمنا سوغ جعل اجلواب متعلقاً مبا بعده يف اآلية لفظاً أي) بلى(): زيد
�w�v}�: قوله تعاىل فيما هو كالتتمة للجواب      - مع بقائه رداً ملا قبلها     -ومعىن

xz� )يف مقابلة قوهلم  ) أبداً(يريد أن   : قاله الزخمشري  «،)١: {�v���u

wxz� ٢( » ، وهو تقدير حسن(.  
جواب عن   « ،إخل �l�kn���m�.. z}�: قوله: ويف روح املعاين  

 كأنـه    ..قوهلم احملكي وإبطال له على وجه أعم، شامل هلم ولسائر الكفرة          
 - ال كمـا تزعمـون  -كم وغريكم دهراً طويالً وزماناً مديـداً    بل متس : قال

، سهلة   ويكون ثبوت الكلية كالربهان على إبطال ذلك جبعله كربى لصغرى         
ر بعدها، وإجياز االختصار أبلغ من      داخلة على ما ذك    �kz} ـاحلصول، ف 

  .)٣( » إجياز احلذف
يف اآلية الكرمية، إفادا باألساس      �k�z} ويرى ايزون للوقف على   

، وإمنا سوغ البـدء     �w�v���u�t�s�rz��x}: إبطال قول اليهود  
مجلـة   « مجلة الـشرط     عد ،اآلية ��n���m�l..z}: بقوله عز من قائل   

من ثبوت  �k�z} اإلعراب، سيقت تعليالً ملا أفادتهمستأنفة ال موضع هلا من 
مس النار هلم، فكأنه قيل أنتم كاذبون يف زعمكم أن النار لن متسكم إال أياما               

                                                 
  .٤٢املقصد لتلخيص ما يف املرشد لألنصاري ص حاشية ينظر السابق كما ينظر على ) ١(
  .٢٩٢/ ١ وينظر الكشاف،٤٥٦/ ١الدر املصون) ٢(
  .٤٨٢/ ١روح املعاين ) ٣(
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 ٨٩

 ب سيئة ـ، ألن من كس    ، فإا ستمسكم وختلدون فيها أبد اآلبدين       معدودة
 وأحاطت به خطيئته واستولت عليه وأحدقت به من كـل جانـب           -كفراً-

 وباطنه وتناولت سره وجهره، فأولئك أصحاب النار هم فيها          فشملت ظاهره 
إخل، ال تعلق هلا مبا قبلها من حيـث          ��n���m�l..z} خالدون، فجملة 

وهو  �k�z} اللفظ، بل تعلقها به من حيث املعىن، فصح لذلك الوقف على          
  .)١( »وقف كاف

 والتعليل لـه،    -إيفاء حبق السياق  -ويف ترجيح احلمل على هذا املعىن     
��s�r} :إبطال لقـوهلم   �k�z} :قوله «: ير والتنوير ريقول صاحب التح  

w�v���u�tz���������        وكلمات اجلواب تدخل على الكالم السابق ال ،
�l} :، وقوله بل أنتم متسكم النار مدة طويلة: �kz}على ما بعدها، فمعىن

n���m..z�،   سند ملا تضمنه {�k�z  ،       من إبطال قوهلم، أي ما أنتم إال
إخل، ومن كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئـك         .. طيئة  ممن كسب خ  

ـ .. أصحاب النار، فأنتم منهم ال حمالـة         ����m�l} :يف قولـه   �l�z} فـ

n..z� ا، وهي يف الشرط من صـيغ            ،شرطيةبدليل دخول الفاء يف جوا 
ـذا   �k�z}لذلك فهي مؤذنة جبملة حمذوفة دل عليها تعقيـب          والعموم،  

يرد به أن املخاطبني من زمر هذا العموم لكان ذكر العموم           العموم، ألنه لو مل     
بعدها كالماً متناثراً، ففي الكالم إجياز احلذف ليكون املـذكور كالقـضية            

  .)٢( »��������k�z}�:الكربى لربهان قوله
                                                 

  .بتصرف١١٥، ١١٤معامل االهتداء للشيخ حممود خليل احلصري ص ) ١(
  .١ جملد ٢٨١/ ٢تفسري التحرير للطاهر بن عاشور) ٢(
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 ٩٠

وهو تعليل له وجاهته وهو كالتوضيح ملا غمض يف عبارة اآللوسـي            
ع الوقف أو البدء يف حـق حـرف         والتفصيل ملا أمجله، وإن اختلفا يف موض      

 ويف  اً، ويبقى القول على الرغم من ذلك أن يف البدء ا عموم           )بلى(اجلواب  
  .اًالوقوف عندها خصوص

     ���������������{l�z           ا شرطية هي يف موقع االبتداء، خربها الـشرطعلى القول بأ 
{���mnz     ءوما عطف عليها، أو اجلزا�{ r�z ،      ًأو مها معـا  ..
وإمنا جـاز   ،   r�z } :، فاخلرب قوله  )الذي(لى جعلها موصولة مبعىن     وع

دخول الفاء على اخلرب الستكمال الشروط املذكورة فيما تقدم، ويؤيد كوا           
      .اآلية ��z...�z}�}�: موصوالً وهو قولهبعدها موصولة ذكر قسيمها 

 ،فاملراد بالسيئة هنـا    l�z} ويف �k�z} ومهما يكن من األمر يف    
�����o���p} :سيئة العظيمة وهي الكفر بـدليل العطـف عليهـا بقولـه           ال

qz��،           وتعليق الكسب بالسيئة إمنا جاء على سبيل التهكم، وأضـاف
 اإلحاطة إليه لكوا راسخة ومتمكنة فيه، وهو سـر إضـافة الكـسب إىل             

{nz�           وعلة تنكريها، واإلحاطة مستعارة لعدم اخللو عن الشيء ألن مـا
اد مـن  ـوالقصر املستف..ه منفذاً لإلقبال على غري ذلك  يترك ل حييط باملرء ال  

هو مـن   ،��r�t�suw�v�xz}��:هـولـريف يف ق  ـالتع
��z}��|��} :وقوله فيمـا بعـد    .. نوع اإلضايف لقلب اعتقادهم     

¡�����~���}¢¥��¤��£��z    تذييل لتعقيـب النـذارة ،
ني املالزمة، وباخللود بالبشارة على عادة القرآن، واملراد بالصحبة يف حق الصنف

  .حقيقته
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��º��¹«��¼��½��¾��}�����:ونظري ما سبق ما جاء يف قول اهللا تعاىل        

À������¿������Â��Á�Ã�����Å��Ä�����ÆÇ����È������Ì���Ë��Ê��É��
Ï��Î��Í���Ñ��Ð�����Õ���Ô��Ó��Ò������Ö�����Ø��×���Ú��Ù���Û������Ý��Ü��
��Þz ] ومن لف لفه على تعلق       ، فإصرار األمشوين  ]١١١،١١٢:البقـرة {�k�z 

وما بعدها، مبا قبلها يف حال وجود شرط، وإساغة البدء ا مع مجلة الشرط،              
وما بعدها جواب    �k�z}��ليس بوقف، ألن   �k�z}����«: وقوله يف كتابه املنار   

لن يدخل اجلنة أحد إال مـن كـان         : للنفي السابق، واملعىن أن اليهود قالوا     
بلـى  (وا لن يدخل اجلنة إال من كان نصرانياً، فقيل هلم يهودياً، والنصارى قال 

، رد للنفي يف قوهلم لن يدخل اجلنة �k�z}: ، فقوله)يدخلها من أسلم وجهه
 على أن   - ومن قال بقوله سابقاً والحقاً     -يقابله إصرار من الطاهر   ..  )١( »حدأ

 جلواب سؤال مـن    �k�z}�مجلة مستأنفة عن   ��Ð��Ï�z} «: قول اهللا تعاىل  
يتطلب كيف نقض نفي دخول اجلنة عن غري هذين الفريقني، أريـد ـا أن               

�:إخل، ألن قولـه .. اجلنة ليست حكرة ألحد ولكن إمنا يستحقها من أسـلم          
{Ö��Õ�z�   له دخول اجلنة، وهو جواب الشرط ألن      : ، هو يف معىن {l�z 

فإمنا ، )يدخلها من أسلم(أي  �k�z} شرطية ال حمالة، ومن قدر هنا فعالً بعد
  .)٢( »أراد تقدير معىن ال تقدير إعراب، إذ ال حاجة للتقدير هنا

وأرى أن ال تنايف يف القول بأي من هذه اآلراء، بل هو مـن بـاب                
ومـن  التوسع يف املعىن ومحل اآلي على غري ما وجه، ويف ذلك من اإلثـراء               

                                                 
  .٤٧املنار ص ) ١(
  .١١٥ واملعامل ،٨٢ ملكي ص )شرح كال وبلى( وينظر ،١ جملد٦٧٤/ ٢التحرير للطاهر ) ٢(
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 ٩٢

������º«��¼�}:، مع نقضها هنا لقـوهلم )بلى(اإلجياز ما فيه، ذلك أن كلمة     

Â��Á��À������¿��¾��½z����،          ونفيها عدم دخول غريهم اجلنة مبا يفيد ثبوت أن
 وبعد حـذف    -هي مقررة على سبيل التأكيد    .. غريهم يدخلون اجلنة دوم     

 استحقاق من أسلم من الفريقني لدخوهلا، وقد عضد     -عليه) بلى(ذلك لداللة   
ن ما بعدها مبتـدأ     ، أ )بلى(من شأن هذا التقرير وحسن من أمر الوقف على          

شرط يف موضع رفع ) من( فـ   ،������Ð��Ï�Ò��Ñz} :وخرب وهو قوله تعاىل   
والفاء  ، خرب يف موضع خرب االبتداء األول     مبتدأ و  ،��Ö��Õz } باالبتداء، و 

روعي ذلك كـان     ا ألا جواب ملا قبلها فحيث     يبتدئ  جواب الشرط وال    
وحيث ، وتوافر أركاا ستقالهلا  واالبتداء جبملة الشرط ال    )بلى(الوقف على   

  ).بلى( ـكان البدء بروعي الرد واجلواب وتقدير احملذوف 
 أعين أهـل الكتـاب ممـن ورد         -والذي ينبغي أن يعلم أن حكمهم     

 بعدم دخول الغري اجلنة، إمنا هو مستفاد من عبارم          -ذكرهم يف النظم الكرمي   
 وهو قـصر مبعنـاه      املفيدة للقصر أي قصر دخول اجلنة عليهم دون غريهم        

كذا جبملة احلال، إيذان بأنه ال يغين ����Ô��Ó�z} :ويف قوله .. يصطالحاال
إسالم القلب وحده وال العمل بدون إخالص بل ال جناة للعبد إال ما، ورمحة 

  .)١(اهللا فوق ذلك إذ ال خيلو امرؤ من تقصري
  بعـض  سويغيف آل عمران، ومها قوله تعاىل يف ت       ) بلى(ويف موضعي   

¤��¥���}�����:أهل الكتاب لعدم تأدية األمانة ورد تلك الشبهة وذاك االدعـاء          

                                                 
  .١ جملد ٦٧٥/ ٢ و والتحرير،٥٧٠/ ١القرطيب  و،٥٦٦/ ١ روح املعاين:ينظر) ١(



  )ه١٤٢٨ ذو احلجة(                 العدد الرابع      جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية        
  

 ٩٣

��¨��§��¦���©�������ª��«������¬����®����¯�������°���±������²����³�����������´���µ��¶�����

��½��¼��»��º��¹��¸z ]٧٦، ٧٥:آل عمران[.       
��\���]����}����:زل املالئكة على أهل بـدر     ـوكذا قوله تعاىل يف واقعة تن     

��h��g������f��e��d��c��b��a��`��_��^������]���ij��l��k��

m���n����o������p�����q���������r����s�����t������u�����v������w�����������x��z ]آل 
مجل شرط كما هو احلال يف آييت       ) بلى(أعقب حرف الرد    .. ]١٢٤،١٢٥:عمـران 

يل ويكرر ما سبق أن ذكـره       البقرة، وألجل ذلك فقد تسىن لألمشوين بأن حي       
ليس بوقـف، وقيـل     ) بلى( «: هنالك، فيقول معلقاً على ما جاء يف أوالمها       

بلى علـيهم سـبيل العـذاب       : جواب للنفي السابق، أي   ) بلى(وقف، ألن   
  .)١( »بكذم، وتقدم يف البقرة ما يغين عن إعادته
لنفي وما بعدها جواب ل   ) بلى( «: وعلى ما جاء يف الثانية علق يقول      

يف صلته، فال يفصل    ) بلى(السابق الذي دخلت عليه  ألف االستفهام وما بعد          
����، فـال يوقـف علـى   ���x�z} إىل i�z}�:بينهما، وال وقف من قولـه  

{pz    ألن جواب الشرط مل يأت بعد وهو       )هذا(وال على ،����{rz ،
وهو كالم وإن كان حيمـل يف       .. )٢( »فال يفصل بني الشرط وجوابه بالوقف     

باعتبارها وما بعدها جواب    �i�z}البدء بـ   وجوب  ا تعصب له من     طياته م 
للنفي السابق ومن مث عدم إساغة الوقوف عليها، إال أنه هذه املرة أملح إىل من               

 األمر الـذي يعـين      - وإن جاء ذلك منه بلفظ التمريض      - قال بعكس قوله  

                                                 
  .       ٢٦٩/ ٣ املصون الدر:ينظرو ،٨٢املنار ص ) ١(
  .٨٧منار اهلدى ص ) ٢(
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 ٩٤

) لـى ب(بالضرورة إقراره بأن القاعدة اليت بىن عليها كل شرط جيء به بعـد              
، »  ليس بوقـف   - ألجل ذلك  -) بلى( «، ومن أن    وأما معاً ميثالن اجلواب   

والوقف ) بلى(هي حمل نظر، وأن مرد ذلك إىل السياق الذي يسيغ البدء بـ             
عليها على حد سواء، كما يسيغ محل كلٍّ على معىن مغاير مبا يدل على إثراء               

كثر من وجه، وتلك من زيل وجعله على أ  ـمعاين ما ورد من ذلك يف آي التن       
  .بالغة القرآن ومن دالئل إعجازه

 الشرط،  لةداخلة يف مج  ) بلى(وال أدل على اضطراب املتشبثني جبعل       
جعـل  من تراجع اآللوسي عما كان قد متسك به من قبل يف هذه القضية من             

جواباً عن قوهلم احملكي، وذلك أثناء معاجلته وتناوله ملا         مع مجلة الشرط    ) بلى(
 فقـد  ،�������ª� ...�z»��©���¤��¥���¦��§��¨��}�:  قول اهللا تعاىل   ورد يف 

ا ـوإجياب مل  ، �������ª��©��¨��§z»�}�  : جواب لقوهلم ) بلى( «ذكر أن   
  .)١( »بلى عليهم  يف األميني سبيل: ، واملعىن وهــنف

فتقديره اجلواب على هذا النحو بالنظر ملا قاله عقيب ذلك من أن قوله   
استئناف مقرر للجملة اليت     ، ��º��¹��¸��¶��µ�z«��¼��½���}�:تعاىل

أفادت مبفهومها املخالف، ذم من مل يف بـاحلقوق         فقد  ،  )بلى(دلت عليها   
^������} :وملا ذكره يف قـول اهللا تعـاىل        .. »مطلقاً فيدخلون فيه دخوالً أولياً    

_..z بلـى يكفـيكم    : أي) لن(، إجياب ملا بعد     )بلى( « من أن    ،إخل
يظهر ويؤكد لنا ما قررناه هنا      .. مما يعين جعل مجلة الشرط استئنافاً       ،  )٢(»ذلك

                                                 
  .٣جملد  ٣٢٤/ ٣روح املعاىن) ١(
  .٣جملد  ٧١/ ٤السابق ) ٢(
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وإن كان من    .. من أمر اضطرابه وعدم جعله الباب طرداً وعلى وترية واحدة         
عذر ميكن أن يلتمس لآللوسي فهو مراعاته للفروق الدقيقة يف سياقات اآليات 

 سياقات عما كـان     من) بلى(وتفريقه يف التقدير بني ما خالف مفهومه بعد         
  .قبلها، وما وافقه إعماالً ووفاء حبق السياق

ويف ترجيح ما ساقه األمشوين بلفظ التمريض وما رجع إليه اآللوسـي            
يف ) بلـى (كلمة   «:  والتعليل له  على مضض يقول صاحب املعامل يف توجيهه      

§��}�مبطلة قول اليهـود   -���º��¹��¸��¶��µ��´z«��¼��½ }�-اآلية

ª��©��¨���«��z  ،  ذا القول ليس علينا فيما أصبناه مـن مـال        : يعنون
العرب إمث وال حرج، وال ذم وال عتاب، ألم ليسوا أهل كتاب مثلنا، وهذا              
معىن وصفهم باألميني، فهم ذا القول قد نفوا اإلمث واحلرج عنهم يف أخـذ              

فأبطلت هذا النفي، وإذا بطل نفـي اإلمث        ) بلى(أموال العرب، فجاءت كلمة     
احلرج عنهم ثبت عليهم اإلمث واحلرج واستحقوا الذم واللوم فتكون هـذه            و

  .الكلمة أثبتت عليهم ما نفوه عن أنفسهم
 فةمستأن مجلة ،���º��¹��¸��¶��µ��z«��¼��½��}� :تعاىل وقوله

مناا وسدت ) بلى(ليس هلا موضع من اإلعراب مقررة ملعىن اجلملة اليت نابت         
عليكم إمث وذنب يف    : قامت مقام مجلة تقديرها    )بلى(مسدها، وبيان ذلك أن     

����µ¶��¸�} :ظلمكم العرب وخيانتكم هلم واستحاللكم أمواهلم، ومجلـة     

..z���،        مقامها، وحيث كانت   ) بلى(مؤكدة مبفهومها معىن اجلملة اليت قامت
                     مستأنفة مؤكدة مضمون ما قبلـها يكـون         - ��µ�...�z¶��} -هذه اجلملة 
  )لىـب(، فيكون الوقف على  نها وبني ما قبلها معنوياً ال لفظياًـاالرتباط بي
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 ٩٦

§��}�: كما يشري صاحب التفسري الكبري إىل أن اليهود عندما قـالوا           .. )١( » كافياً

ª��©��¨���«��z  ،»     عليهم سبيل يف ذلك،    ) بلى: (قال اهللا تعاىل راداً عليهم
  .)٢(  »وبعده استئناف) بلى( التمام على وعندي وقف: وهذا اختيار الزجاج، قال

سالفي الذكر، ينص الرازي على أن الويف إساغة محل اآلية على وجهيها 
، وساق يف إساغته كـالم      » أنه رد نفي ما قبله    : وجهني، أحدمها ) بلى(يف   «

 آخر يذكر ، كلمة تذكر ابتداء لكالم)بلى(أن كلمة : وثانيهما«الزجاج السابق، 
حنـن  : ( قوهلم ، قائم مقام  )ليس علينا فيما نفعل جناح    (: ألن قوهلم  بعده، وذلك 
فذكر اهللا تعاىل أن أهل الوفاء بالعهد والتقى هم الذين حيبهم اهللا            ،)أبناء اهللا تعاىل  

  .)٣( » )بلى(وعلى هذا الوجه فإنه ال حيسن الوقف على  غريهم،تعاىل ال
وضع يسيغ سـياقه    يف م ) بلى(وجممل القول أن اجلزم يف أمر البدء بـ         

الوقوف عنده ال جيوز القول به فضالً عن التعصب له، وإمنا ينبغي أن يكون مرد               
  .ذلك إىل السياق

  

  :)٤()ا يترجح أو يغلب عليه التعلق اللفظيمبو(ا بني االستئناف ) بلى (-٢
���e���d}�:يف قول اهللا تعاىل) بلى(يرى مجهور أهل العلم أن ما ويل 

�j��i���h��g��f�o��n��m��l��k�z]حال من الضمري يف الفعل،  ]٤-٣ :القيامة  
   بلى: ، وعليه يكون املعىن ��g��f��z} :الذي يدل عليه قوله) بلى(احملذوف بعد 

                                                 
  .١١٨، ١١٧معامل االهتداء للشيخ احلصري ص ) ١(
  .٢٧٨/ ٤مفاتيح الغيب للرازي ) ٢(
  .السابق) ٣(
 إال أن ؛داء مبا بعده  وهو الذي حيسن الوقف عليه واالبت      ،ويسمى مثل هذا الوقوف بالوقف احلسن     ) ٤(

  .الذي بعده متعلق به من جهة اللفظ
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جنمعها بعد تفرقها وجعلها رميماً ورفاتاً يف بطون البحار وفـسيحات القفـار             
أليف مجيعهـا   وحيثما كانت، حال قدرتنا على أن نسوي بنانه وقدرتنا على ت          

 وله يف -واستشكل الفخر الرازي  . وهو قول سيبويه   ،وإعادا إىل تركيبها األول   
أن احلال إمنا حيسن ذكره إذا       « محل اآلية على هذا املعىن على اعتبار         -حق ذلك

ألنه ميكن ) رأيت زيداً راكباً: (أمكن وقوع ذلك األمر ال على تلك احلال، تقول
وههنا كونه تعاىل جامعاً للعظام يستحيل وقوعـه إال         أن ترى زيداً غري راكب،      

، »مع كونه قادراً، فكان جعله حاالً جارياً جمرى بيان الواضحات وأنه غري جائز            
كنا قادرين على   : تقدير اآلية  «ويرى هو فيما يرى أن األوىل أن يكون املعىن و         

 يف   بنانه يف االبتداء فوجب أن نبقى قادرين علـى تلـك التـسوية             نسوىأن  
�، ومل يستبعد الفخر يف محل املعىن حىت على هذا األخري الـذي جعـل       »االنتهاء

{k�z     نبه بالبنان على    «املضمرة، أن يكون القرآن قد      ) كان(فيه خرباً لـ
 بنانه بعد صريورته تراباً كمـا كـان،         نسوىبقية األعضاء، أي نقدر على أن       

يضاً عليه يف اإلعادة، وإمنا خص وحتقيقه أن من قدر على الشيء يف االبتداء قدر أ
 بالذكر ألنه آخر ما يتم خلقه، فكأنه قيل نقدر علـى ضـم            - على أي  -البنان

سالماته على صغرها ولطافتها بعضها إىل بعض كما كانت أوالً من غري نقصان             
  .)١( »وال تفاوت، فكيف القول يف كبار العظام

لى املعىن املفـضي إىل   أن جعل التقدير ع -  يف باب املوازنة   -وال خيفى   
ات على صغرها مـن غـري       يتعلق فعل اجلمع املقيد بتسوية البنان وبضم السالم       

نقصان فكيف بكبارها وما ليس من األطراف منها، أوفق باملقـام وأبلـغ يف              
اجلواب والرد وآكد يف الداللة على القدرة، مما ارتضاه سيبويه يف تقديره ملعـىن              

                                                 
  .٢٠/ ١٦مفاتيح الغيب للرازي ) ١(
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 ٩٨

 اجلمع املؤكد للقدرة البالغة ومن عدم التفاوت بـني         ر األول من تصوي   اآلية، إذ يف  
اإلعادة والبدء املشتمالن على مجيع األجزاء اليت كان به قوام البدن أو كماله، مـا               

  .فيه
وعلى التقدير الذي ارتضاه ابن عباس وقتادة وجماهد وعكرمة والضحاك          

 وقت  نسوى بلى جنمعها وحنن قادرون على أن     :  أهل التأويل والذي مفاده    لُّوج
اجلمع أصابع يديه وجنعلها مع كفه صفيحة مستوية ال شقوق فيها كخف البعري             
وحافر احلمار، فيعدم االرتفاق باألعمال اللطيفة كالكتابة واخلياطـة والبـسط           

.. والقبض وسائر األعمال اللطيفة اليت يستعان عليهـا باألنامـل واألصـابع             
وجه آخر، وهو أنه سبحانه إذا قدر على        فالكالم يفيد املبالغة السابقة لكن من       «

إعادته على وجه يتضمن تبديل بعض األجزاء، فعلى االحتذاء باملثـال األول يف             
  .)١( »مجعه أقدر

 ذلك أن إعادة اخللق إما أن يكون جبمع         ،ولعلمائنا يف إعادة اخللق قوالن    
حممـوالً  ) جنمع(أجزاء أجسامهم املتفرقة من ذرات اهللا أعلم ا، فيكون الفعل           

على حقيقته، وإما أن يتحقق اجلمع خبلق أجزاء أخرى على صـور األجـسام              
الفانية سواء خلقاً مستأنفاً أو مبتدأ من أعجاب األذناب على ما ورد يف بعـض          
    ،لـىاألخبار، فيكون الفعل مستعاراً للخلق الذي هو على صورة اجلسم الذي ب

منا قصد إليه حىت يتجنب الدخول      ومناسبة استعارته مشاكلة أقوال املشركني وإ     
  .معهم فيما ال تتحمله عقوهلم من تصوير كيفية البعث

 السيما عند والف احلاصل يف معىن اجلمع      ـعلى االخت ) بلى(ويصح يف   
لن جنمـع   (محل فعله على احلقيقة، أن جيعل حرف إبطال للنفي الذي دل عليه             

                                                 
  .٢٠/ ١٦ تفسري الرازي :وينظر،١٦ جملد ٢٣٧/ ٢٩روح املعاين ) ١(
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كذلك أن جيعل إبطـاالً     بل جنمعها قادرين، كما يصح      : ، ليكون املعىن  )عظامه
والنفـي  ،�e���dz}����:للنفيني، النفي املفاد من االستفهام اإلنكاري من قوله       

  ..املقـدر ) حيسبنا(مفعوالً ثانياً لـ     k�z} ، فيكون )حيسب(الذي مبفعول   
قادرين على مجع عظامـه     : ، عن أن يقال   k�z} والنكتة يف العدول يف متعلق    

فر معىن وأوفق بإرادة إمجال كيفية البعث       ، كونه أو   �o��n��m��l��k��z} إىل
، وحذف جـواب    يف أول السورة  ) ال(واإلعادة، ناهيك عما أفاده اإلتيان بـ       

القسم واصطفاء لفظ احلسبان وايء مزة اإلنكار مسنداً إىل اجلنس، وحبرف           
ض عن االستعداد لذلك ومن املبالغات يف اإلجياب واحلال بعدها، من جني املعرِ     

  .)١(ق املطلوب وتفخيمهحتقي
سالفة الذكر، أجاز نافع وأبو العلى تلك املعاين ) بلى(وابتناء على ترتب 

.. لتعلقه مبا قبلـه  ) بلى(حامت وأبو عمرو والشيخ زكريا األنصاري الوقف على   
أن ) شرح كال وبلـى (وإن مل حيبذه ابن أيب طالب القيسي حيث ذكر يف كتابه  

حال من الفاعل احملذوف بعـد      ): قادرين(، ألن   ، ال حيسن  )بلى(الوقف على   «
: والتقـدير  - يعين من فاعل الفعل املقدر واملدلول عليه حبرف اجلواب        -) بلى(
، مث ذكر أنه ألجل ذلـك يكـون         » ) بنانه نسوىبلى جنمعها قادرين على أن      (

�k}وما بعده متصل بـ) على(ألن  «،  اً حسناً، تام )انهـبن(الوقف على  �z ،  
  ، وكالمها )لىـب(، والضمري متصل بـ حال من الضمري احملذوف:  k�z}����و

   ، فالكالم ���h��g��fz }�: ىلاقدم ذكره، وهو قوله تعـجواب النفي الذي ت
  .، ومفاد ما ذكره أنه ال يبتدأ ا أيضاً)٢( »مرتبط بعضه ببعض

                                                 
  .١٤ جملد٣٤٠/ ٢٩التحرير والتنوير ، و١٦جملد ٢٣٧/ ٢٩ روح املعاين :ينظر) ١(
  .٤١٠ص) املقصد( منار اهلدى وهامشه :روينظ، ١٠٣،١٠٤ص ) بلى(، و)كال(شرح ) ٢(
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 ١٠٠

بينا أجاز شيخ اإلسالم زكريا األنصاري البدء ا وتعلق معناهـا مبـا             
ها، ورمبا كان يقصد بذلك ما ذكره الزجاج ونقله عنه اإلمام القرطيب من أنه بعد

سبحانه أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة ليجمعن العظام للبعث فهو جـواب            
حىت على القول حبـذف     ،  ���h��g��f��e���dz}�����وجبعل مجلة .. للقسم  

 احملذوف، يكـون    ، وجعل االستفهام دليالً على    )لتبعثن(جواب القسم وتقديره    
 ..)١()بلى(، ومن مث يتسىن حينئذ البدء باحلرف        )عظامه(املعىن قد مت عند كلمة      

 أن ما قبلـه رأس  -ما أورداهإىل  إضافة -يسوغه) بلى(وبتقديري فإن البدء بـ  
 هو من السنة املعروفـة يف  - على ما هو متعامل-وس اآليؤآية والوقوف على ر   

  .القراءة
������N��M����L��K}����:يل ما جاء يف قـول اهللا تعـاىل        ومما هو من هذا بسب    

P��O��Q����S��R���T����U������X��W��V����Y����Z������\��[��

��a��`��_��^���]z ]القراء وغريهـم    ة من لمفج،  ]٥٨،٥٩:الزمر 
وال ) بلـى ( على أنه ال يسوغ يف آية الزمر البدء بـ           ،من أهل العلم والتأويل   

مل تـسبق بنفـي     «ما بعدها جواباً ملا قبلها، فهي       حىت الوقف عليها، لكوا و    
ملفوظ به وال بشيء من مقتضيات الوقف وال من موجباته، بل هـي هنـا               

مل يتبني يل األمر يف الدنيا وال : جواب لنفي مقدر عليه تقرير، كأن الكافر قال 
���Z��Y��X]��\��[���}�:هداين، فرد اهللا عليه حسرته وقولـه بقولـه        

^z�������« )ليس حقها النفي املقرر، بل حقها النفـي مث         : قال أبو حيان  ،  )٢

                                                 
  .٧١٣٠/ ١٠القرطيب : ينظر و،٤١٠املقصد امش املنار ص ) ١(
  .٣٣٥منار اهلدى ص ) ٢(
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 ١٠١

دون ) نعـم (محل التقرير عليه، ولذلك أجاب بعض العرب النفي املقرر بــ            
  . )١( وكذا وقع يف عبارة سيبويه،)بلى(

ال نفي يف واحدة من املقاالت الثالث اليت حكاها اهللا «وتفصيل ذلك أنه 
، �����Ñ�����Ð��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò�z}���� وهي-تعاىل عن الكافر

{������F��E��D���Cz ،����{������V��U���T��S��R��Q��Pz -لكن قوله :����
{������I��H��G��F��E��D���Cz      ،ألن كلمـة   يدل على نفي هدايته
موضوعة للداللة على امتناع جواا المتناع شرطها، فهي هنا دالة علـى            ) لو(

ن امتناع اهلداية سبباً المتناع كونه      امتناع كونه من املتقني المتناع هدايته، فيكو      
مل يهدين اهللا فلم أكن     : من املتقني، فحينئذ تكون اهلداية منفية، فكأن الكافر قال        

) مل يهدين اهللا  (لنقض نفي اهلداية يف قول الكافر       ) بلى( بكلمة   يءمن املتقني، فج  
فر قد هديتك فكأنه قيل للكا.. وإبطاله، وإذا بطل نفي هداية اهللا له ثبتت اهلداية 

وأرشدتك وأرسلت لك الرسل وأقمت لك األدلة، فأنت الذي آثرت طريـق            
مجلـة   على طريق اهلدى، وبناء على هذا تكـون        الغي {[��Z��Y�z��، 

  .)٢( » )بلى(مؤكدة ومقررة للجملة اليت دلت عليها وسدت مسدها كلمة 
سوغ ومع كل هذا فقد     .. وجيب إزاء ما ذكرنا وصل املؤِكد باملؤكَد        

كما سوغ الوقف عليه جواز وقابليـة  .. كون ما قبله رأس آية    ) بلى(البدء بـ   
 عنـد ) إن(ألن  ، ��Ú��Ù��Ø��×�z} :أن يكون جواباً للنفـي يف قولـه       

وما كنت إال ملن الساخرين،     : ، والتقدير )إال(، والالم مبعىن    )ما(الكوفيني مبعىن   
                                                 

ألست تفعـل؟   : فإذا قلت ) نعم(وإذا استفهمت فقلت أتفعل؟ أجيب بـ       : "وعبارته يف الكتاب  ) ١(
  .  ٤٣٦/ ٧حيان البحر احمليط أليب : وينظر،٣١٢/ ٢ الكتاب:، ينظر)"بلى: (قال

  .١٢٩، ١٢٨معامل االهتداء ص ) ٢(
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 ١٠٢

يف التقدير، ) بلى(ذاك على بلى كنت من الساخرين، فيوقف حين: فيكون التقدير
ـ  على ،a��`��_��^���]��\��[��Z��Y��z}����ويبتدئ ب

  .)١(كذا أفاده ابن أيب طالب القيسي.. طريق التوبيخ والتقرير 
 وإمنا جاء التوبيخ والتقرير من جعل احلجة على الكفار من اهللا ومل تكن هلـم                 

قد جاءتنا اآليات ولكنك    : ولو أن األمر كما قالوا لكان هلم أن يقولوا        على اهللا، 
خلقت فينا التكذيب ا، فوصفهم سبحانه بالتكذيب واالستكبار والكفر على          

بل وأساغه تأويل .. وجه الذم، إذ لو مل  تكن هذه األعمال فيهم ملا صح الكالم 
 ويف شأنه يقول    - وذلك من مجيل ما هديت إليه      -على معىن النفي  ) لو(جواب  

جواب النفي وليس يف الكالم لفظ النفي، ) بلى: (الزجاجقال  « : اإلمام القرطيب
ما هديت،  : ما هداين، وكأن هذا القائل قال     : ������F��E��D���Cz} ولكن معىن 

 قد بني لك طريق اهلدى فكنت حبيث لو أردت أن تؤمن أمكنك أن              ،بلى: فقيل
  .)٢( »تؤمن

 من النفي املقدر  من غري ما ذكرنا–) بلى(هذا وللسمني احلليب يف جواب        
إن التمين املذكور وجوابه متضمنان لنفي اهلداية،       « : وجه آخر قال فيه    –واملقرر  

هال قـرن  : فإن قلت «: ، قال الزخمشري»مل أهتد، فرد اهللا عليه ذلك: كأنه قال 
ومل يفصل بينـهما؟     ����F��E��D���Cz}����:قوله  وهو ،اجلواب مبا هو جواب له    

در على إحدى القرائن الثالث فيفرق بينهن، وإما أن ألنه ال خيلو إما أن يق: قلت
 وأما  ،القرائنتؤخر القرينة الوسطى، فلم حيسن األول ملا فيه من تبتري النظم بني             

الثاين فلما فيه من نقض الترتيب، وهو التحسر على التفـريط يف الطاعـة مث               
                                                 

  .٤٦٣/ ١٣ والرازي،٩٥، ٩٤ص )  شرح كال وبلى:ينظر) ١(
  .٤٦١/ ١٣ تفسري الرازي : وينظر،٥٩١٨/ ٨تفسري القرطيب ) ٢(
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و أنه حكى التعلل بفقد اهلداية مث متين الرجعة، فكان الصواب ما جاء عليه، وه   
  .)١( » اجلوابأقوال النفس على ترتيبها ونظمها مث أجاب من بينها عما اقتضى

، إىل أن اجلنوح إىل القول      )بلى(وخنلص من حتقيق القول يف الوقوف على               
 قول  - طائفة من العلماء    كما قال بكلٍّ   -مبنع الوقوف عليها أو عدم استحسانه     
  .وغ محل السياق يف النظم الكرمي عليهغري صحيح وجماف حىت ملا ميكن ويس

  

  :)٢(ا يترجح أو يغلب عليه التعلق املعنويمببني االستئناف و) بلى (-٣
يف عدة مواضع يف القرآن الكرمي بلغت يف جمموعها ثالثـة، أعقـب             

من صدارة يف الكالم، األمـر      ) إن(ومعلوم ما لـ    ) إن(حرف التأكيد   ) بلى(
وجعل الوقف عليهـا واالبتـداء      ) بلى(على  الذي يعين ضمناً ترجيح الوقف      

من قبيل الوقف الكايف، ويف أوىل هذه املواضع الثالثة وهـو           ) إن(ألجلها بـ   
��^��_��`����a[���Z��Y��X]��\}�����:قول احلق تبارك وتعاىل   

d��c��be��l�k��j��i��h��g���f��z]يرصد اإلمام القيسي   ..  ]٢٨:النحل
  : لوجه يف ذلك فيقولهذه الظاهرة ويعلق عليها وعلى ا

حسن جيد بالغ، وهو قول نافع ألنه جواب النفي الذي           �fz}الوقف على  «
 بلى عملتم سوءاً، ودل   : فاملعىن ،��d��c��b��a��`ze } :قبلها وهو قوهلم  

 يكسر وهي ما    -املكسورة gz } أن بعدها  ،fz} على حسن الوقف على   
 وال قسماً لفتحت، فكـسرها      ا قبلها ومل يكن قوالً    مب ولو علقت    -يف االبتداء 

                                                 
  .٤٣٧/ ٩ الدر املصون : وينظر،٤٠٥/ ٣الكشاف ) ١(
 غري أن الذي بعده متعلق به       ؛ مبا بعده   وهو الذي حيسن الوقف عليه واالبتداء      ،ويسمى بالوقف الكايف  ) ٢(

  .من جهة املعىن
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 ١٠٤

يدل على أا لالبتداء ا، فالوقف على ما قبلها حسن إذ هي لالبتـداء، وال               
: واالختيار «: ، وأردف يقول  »ألا جواب ملا قبلها    fz}حيسن االبتداء بـ    

  .)١( »على مذهب نافع للحجة اليت ذكرنا fz} الوقف على
در اإلشارة إىل أن مقصود الصلة      وحىت ال نكون مبنأى عن السياق جت              

يف نظم اآلية، وصف حالة من ميوتون على الشرك، وقد ذكرت بعد حديث             
م يـوم   حاهلعن  والقرآن عن شأن من أدركهم اهلالك وحل م االستئصال،          

والوجه يف اقتـران    .. وفام اليت هي بني حايل الدنيا واآلخرة        حالة  القيامة و 
 للمؤنث، إسناد تويل مـسألة الوفـاة إىل         بتاء املضارعة اليت   Yz}الفعل

 على الرغم من كونه حكايـة عـن   -ه بصورة املضارعئُمجاعة املالئكة، وجمي  
  . هو الستحضار صورة تويف املالئكة إياهم ملا فيها من اهلول-احلال املاضية

وذكر الرازي قوالً يف احتمال أن يكون إلقاء السلم هو حكاية القرآن            
أسـلموا  : املوت فيكون املعىن على ما ذكر ابن عباس       عنهم عند القرب من     

وأقروا هللا عند املوت بالعبودية، ويسوغ هذا مع ما ذكره أبو البقاء وغريه من              
وقد استظهره أبو حيان، وذكر الشهاب أن        Yz } صحة العطف على  

  .)٢(مبعىن املاضي Yz } ذلك يتمشى من كون
املالئكة إيـاهم   يومئ إىل أن تويف     ��[z]��\�}�ووصفهم بكوم 

أساليب مصحوب باتباع املالئكة    ،���d��c��b��a��`ze}�:وقوهلم يف ادعائهم  

                                                 
  .٩١، ٩٠ص ) بلى(و) كال(شرح ) ١(
 والدر  : وحاشية الشهاب  ، والبحر احمليط  ، وإمالء ما من به الرمحن     ،٥١٣/ ٩ مفاتيح الغيب    :ينظر) ٢(

  .٢١٣/ ٧املصون 
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����¡��¢�����£��¤�����}:الغلظة والتعذيب معهم، على حنو ما يف قول اهللا تعـاىل          

¥¦�¬��«��ª��©���¨��§��®z]ــال  .. ]٥٠:األنفـ
ـ   ) بلى(وقد جاء الرد بعدها من اهللا أو من املالئكة بـ            ا ادعـوه  إلبطـال م

  .بل كنتم تعملونه: واملعىن
 بعـد   )بلى(بله أن ما استحسنه اإلمام القيسي من شأن الوقوف على           

، استهجنه األمشوين وساقه بلفظ التمريض، ورجـح        وصلها مبا قبلها واختاره   
 يف تقريـر    - رمحه اهللا  -عليه القول مبا هو عنده على العكس من ذلك، يقول         

ـ      ،  ��d��c��ze}�« :ارتآه وتوجيه ما   تام عند األخفش النقضاء كالم الكفار، ف
{d��c��z   أي ما كنا نعمل سوءاً، فرد اهللا        )ِمن(زيدت فيه   ) نعمل(مفعول ،

،  ، فهو جواب له   )١( »، أي كنتم تعملون السوء     )بلى(أو املالئكة عليهم بـ     
على هذا منصوب بقول مضمر على احلال، أي فألقوا السلم            �a��`z}و

يعين أنه عامل مبا كنتم      l�k��j��i��h��g��z}�:قوله تعاىل قائلني ذلك، و  
عليه يف الدنيا فال ينفعكم هذا الكذب فإنه جيازيكم على الكفر الذي علمـه              
منكم، وإمنا جعلوا علم اهللا مبا كانوا يعملون، كناية عن تكذيبهم يف قـوهلم              

{d��c��b��a��`ze��  ،        م ما عوملوا من قبل املالئكة وكناية كذلك عن أ
  .بالعذاب إال بأمر من اهللا سبحانه العامل م

   و لدىـه f����g��������h�������i���j���k����l�z} دء على ذاك بــوالب
وعلى أي فما ذكرنـاه يف هـذا        .. األمشوين، األوجه واألبلغ يف إمتام املعىن       

الصدد من كون ذلك حاصل يف الدنيا أو اآلخرة  هو مما يصلح محله علـى                
                                                 

  .٢١٣/ ٧ الدر املصون:وينظر، ٢١٤منار اهلدى ص ) ١(
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ومن قدم عليه البدء ا، وإن كنت أرى       ) بلى( من رجح الوقوف على      مذهب
أن األبلغ يف جعله رداً من اهللا أن يكون ذلك يف اآلخرة حيث احلساب، وأما               

  .إن جعل من املالئكة فيستوي
وزاوج الشيخ احلصري على اعتبارين خمتلفني، فجمع بني ما ارتآه كل      

والبدء ا، بل ومبـا     ) بلى(لوقف على   من األمشوين والقيسي مبا يفيد إساغة ا      
كافياً، حيث ذكر   ) بلى(و) سوء(يدل على جعل الوقف على كل من لفظيت         

من كالم اهللا   ) بلى(، و )سوء(آخر كالم الكفار   «: يف املعامل إمكانية أن يكون    
الدال على نفي عملهم    ���d��c��b��a��`ze}: تعاىل، أبطل ا قول الكفار    

كون عملهم السوء يف الدنيا ثابتاً، ألنه إذا بطل نفي عمل           السوء يف الدنيا، في   
كافياً ألنه  ���d��cze} السوء ثبت عمل السوء، وعلى هذا يكون الوقف على        

ويكون الوقف  .. من كالم الكفار وما بعده من كالم اهللا تعاىل رد له وإبطال             
 l�k��j��i��h��g���z}: كافياً أيـضاً، ألن قولـه تعـاىل    ) بلى(على  
عليها وقامت مقامها،   ) بلى(تأنف، أتى به تعليالً ملضمون اجلملة اليت دلت         مس

 -ومن مث تستحقون احملاسبة عليـه      - أنتم قد عملتم السوء يف الدنيا      :والتقدير
، فهناك  األن اهللا عليم مبا كنتم تعملون ال ختفى عليه أعمالكم ظاهرها وباطنه           

 فحينئذ يكـون    ،ها وما بعدها  وبني ما قبل  ) بلى(ارتباط معنوي ال لفظي بني      
  .)١( »كافياً) بلى(و) سوء(الوقف على كل من 

مدى ) ءمعامل االهتدا (وهكذا نرى من حمصلة ومن خالل ما جاء يف          
ما محله النسق الكرمي من ثراء ومن محل للمعىن على غري ما وجـه، فحيـث                

                                                 
  .١٢٢املعامل ص ) ١(
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ف ، وحيث يرتبط حر   )بلى(ومدخوهلا رد من اهللا يتم البدء بـ        ) بلى(تكون  
مبا قبله وتكون اجلملة املؤكدة مستأنفة كالتعليل ملضمون ما دل ) بلى(اجلواب 

  ).بلى(عليه حرف اجلواب يكون الوقف على 
�n����q��p��o}�����:يف قوله تعاىل  ) بلى(والشيء بالشيء يذكر فالبدء بـ                

���y����x����w��v��u��t��s������rz ]ه ويرد علي  ،  ]١٤،١٥:االنشقاقبلـى (ه وقوع   يرد (
جواباً ملا قبلها وكون ما بعدها جيء ا على االستئناف، ويسيغه كون مـا              
قبلها رأس آية، والوقوف على رؤوس اآليات هو من السنة املتبعة وإن تعلق ما        

الوقـف   «بعدها مبا قبلها على ما استقر عليه أهل العلم، ففي طيبة النشر أن              
 اللفظي إال أن تكون رأس آية فإنه جيوز         احلسن هو الذي تعلق ما بعده التعلق      

 � ففي حديث أم سلمة أن النيب، �يف اختيار أكثر أهل األداء يئه عن النيب 
كذا رواه أبو داود والترمـذي، ويف احلـديث         ،  )١( »كان إذا قرأ، قرأ آية آية     

كـان إذا    � أن النيب : املتصل اإلسناد إىل أم سلمة عليها رضوان اهللا وسالمه        
���H��G��F} :مث يقف، مث يقول    D��C��B�������Az}� :قطع قراءته، يقول  قرأ  

�Iz��    مث يقف، مث يقول:{��L��K�z�� على حد   - وهذا « ،)٢(مث يقف 
  .)٣( » أصل معتمد  يف الوقف على رؤوس اآلي-ما ذكر األمشوين

وقد جيء يف تلك اآليات اليت تتحدث يف سورة االنشقاق عن حـال   
الدال بطريق التأبيد   ) لن ( كتبهم من وراء ظهورهم، حبرف     أولئك الذين أوتوا  

                                                 
/ ١١واحلديث يف عون املعبود   ،  ١/٣٢٨ءات العشر أليب القاسم النويري    شرح طيبة النشر يف القرا    ) ١(

٢٤ .  
  .٧٠٢٢ومسند أيب يعلى، ١٠٥/ ١احلديث وبنحوه يف مسند ابن راهويه) ٢(
  .، واحلديث رواه أبو داود والترمذي وأمحد١٢منار اهلدى ص ) ٣(
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على تأكيد نفيهم ملسألة الرجوع إىل احلياة بعد املوت، األمر الذي يعكـس             
شدة تكذيبهم بالبعث وجزمهم وقطعهم بنفيه، كما يستدعي ايء مبا يفيـد            
إبطال هذا النفي ويقطع بنفس الشدة والقوة الشك باليقني، وليس من مـؤد             

ومـن  ) بلى(ذا كله وال من راد على هذا الزعم أعظم من حرف اجلواب             هل
املبينة واملؤكدة على وجه اإلمجال أن ظنه باطل ألن    y����x����w��v��uz}�مجلة  

ربه أنبأه بأنه يبعث، فآل التقدير احلاصل من حرف اإلبطال ومـن حـرف              
��X}� :، كقولـه  إن ربه بصري به وأما هو فغري بصري حباله        : التأكيد إىل معىن  

��\�����[��Z��Yz ]حـسن  ) بلى(الوقف على  «وعليه فإن   ..  ]٢١٦:البقرة
، أي أن   ��r��q��pz}� :ه تعاىل ـجيد بالغ، ألا جواب للنفي قبلها، وهو قول       

بلى حيور، أي بلى يرجع إىل اآلخرة، ويدل على         : ال يرجع بعد موته، فاملعىن    
كسورة، وهي مما يبتدأ ا وتكـسر      امل) إنّ(أن بعده   ) بلى(حسن الوقف على    

  .)١( »يف االبتداء
استئنافية ال حمل    ���y����x����w��v��uz}� مجلة «أن  ) ءمعامل االهتدا (ويف  

، أي ال بد من حوره ورجوعه إىل )بلى(هلا من اإلعراب مبثابة التعليل ملا أفادته 
 به وبأعمالـه    اهللا عز وجل يوم املعاد، ألن ربه الذي خلقه ورباه بنعمه كان           

فبني هـذه اجلملـة     .. املوجبة للجزاء بصرياً حبيث ال ختفى عليه منها خافية          
 )بلـى (التعليلية وبني ما قبلها تعلق يف املعىن دون اللفظ، فيكون الوقف على             

ويرى األمشوين واألنصاري أنه من قبيل احلسن، ويطمئن نافع إىل          ،  )٢( »كافياً

                                                 
  .١٠٤ملكي ص ) كال وبلى(شرح ) ١(
  .١٦ جملد ١٤٥/ ٣٠ رح املعاين :وينظر، ١٢٥ االهتداء للحصري ص معامل) ٢(
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مبا قبلها لفظاً وال معـىن  ) بلى(مل يتعلق ما بعد  ، وسواء   )١(جعله من قبيل التام   
فكان الوقف عليها تاماً، أم تعلق به معىن فكان الوقف كافياً، أم تعلق به لفظاً               

ـ .. بأنه من قبيل الوقف احلسن      ) بلى(فحكم بالوقف على     اجلميع سـائغ   ف
لكل وجهه الذي ميكن محل املعىن عليه، وإن كنـت أميـل إىل             ومقبول، إذ   

أياً ما كان األمر، هو مـن مقتـضيات          ��r��q��z} : بأن النفي يف قوله    القول
 وإطالق الرجوع إىل احلالة اليت كان فيها بعد أن فارقها على             ..الوقف عليها 

}��}� :، هو من ااز الشائع مثل إطالق الرجوع عليه يف قوله تعـاىل   )احلور(

}��|...z� ]٢٣:يونس[، وقوله:�����{f��e��d����c���z ]وهو كذلك ]٨ :لطارقا ،
ما كنت أدري ما حيور، حىت    «: يف لغة العرب على ما ورد يف قولة ابن عباس         

، )٢( » وترددي علي  حوري حوري، أي ارجعي إىلّ    : مسعت أعرابية تدعو بنية   
  :ومنه قول لبيد

     حيور رماداً بعد إذ هو ساطع  وما املرء إال كالشهاب وضوئه     
 � يعين،  )٣())ين أعوذ بك من احلور بعد الكور      اللهم إ ((: ويف احلديث 

     .  إليك من النقصان بعد الزيادة، أو من التردد يف األمر بعد املضي فيهأأبر
                              

                                                 
  .٤٢٣ منار اهلدى وهامشه ص :ينظر) ١(
  .   تردد فيه وحار يف أمره وحتري، ومنه حماورة الكالم مراجعته: يقال حار املاء يف الغدير) ٢(
 ١٣/ ٤وابـن خزميـة   ،  ١٢٧٩/ ٢بـن ماجـة   او،  ٤٩٧/ ٥والترمـذي ،  ١٣٤٣أخرجه مسلم ) ٣(
 .٦٣/ ٥وأمحد، ٢٥٠/ ٥البيهقيو
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  ايناملبحث الث
  وأثر البدء ا والوقف عليها يف إثراء املعىن واتساعه) كال(داللة 

  :  واملعىنالنحاة من حيث اللفظيف اصطالح ) كال(داللة : أوالً 
هل هـي بـسيطة أم      ) كال(اختلف النحويون وأهل اللغة يف األداة       

مركبة؟ فذهب سيبويه واخلليل واألخفش واملربد والزجاج وأكثر البصريني إىل       
القول حبرفيتها فهي عندهم وعند مجهور النحاة حرف رباعي حمض، بـسيط            

  .غري مركب، كما أنه مهمل ال يعمل شيئاً
، وهي عنـده    )هالّ(وذهب ثعلب إىل أا من احلروف املركبة كـ         

وإمنا شددت الالم نتيجة     .. النافية أو اليت للرد   ) ال(مركبة من كاف التشبيه و    
النافية لتخرج عن معناهـا     ) ال(زيادة الم أخرى بعد الكاف أدغمت يف الم         

ه والنفـي، ألن    التشبي: توهم بقاء معىن الكلمتني   ) كال(التشبيهي ولتدفع عن    
تغري لفظ الكلمة دليل على تغري معناها، وأيضاً لتقوية املعىن باعتبار أن زيـادة        

وفيما ذكره ثعلب ومن لف لفه نظر، يقول ابن    ،  )١(املبىن تدل على زيادة املعىن    
كلمة موضوعة ملا ذكرنـاه     ) كال(وهذا ليس بشيء و    «:  فارس يف الصاحيب  

ي على تشديد الالم، وجعل األلـف أصـلية         أ،  )٢( »على صورا يف التثقيل   
  .حلرفيتها

وهذا املذهب دون سابقه بل هو من       ) ال(و) كَل(ا مركبة من    قيل إ و
النافية، يقول  ) ال(اليت للتنبيه، و  ) أال(بل هي مركبة من     :  وقيل ،الضعف مبكان 

                                                 
 ومعتــرك ، ٢٥١واإلتقــان، ٣٨٣-٤/٣٨١بــصائرالو ، ٣١٩/ ١ واملغــين،٥٧٨اجلــىن ص) ١(

 .٩٥للكفوي صوالكليات ، ٢/١٩٣األقران
  .٢٥٠الصاحيب ألمحد بن فارس ص ) ٢(
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  ال دليل- يعين هذا األخري وما ذكره ثعلب -ومع ظهور ضعفهما  « :اإلربلي
تكون امساً على مذهب الكسائي الذي يرى       ) كال( وقول مكي إن      ..)١( »اعليهم

: جاز أن يقال  ) حقاً(إذا كانت مبعىن     «إا  : ، وكذا قول الرضي   )حقاً(أا مبعىن   
إا اسم بنيت لكون لفظها كلفظ احلرفية، وملناسبة معناها ملعناهـا، ألنـك             

 ألن اشتراك االسـم     ،يه نظر  ف .. )٢( »تردع املخاطب عما يقوله حتقيقاً لضده     
بني االمسية واحلرفية قليل وخمالف لألصل وحموج لتكلف دعوى علة لبنائهـا،         

أيضاً ملا فهموا من أن     ) حقاً(ألجل هذا حكم النحاة حبرفيتها إذا كانت مبعىن         
  .)٣(فلم خيرجها ذلك عن احلرفية) إنّ(املقصود، حتقيق اجلملة كاملقصود بـ 

 ثعلب وابن العريف وسيبويه وأكثر البـصريني        عند) كال(تأيت  هذا و 
فـردع  ) كـال (وأمـا    «: قال صاحب الكتاب   )٤(لتفيد معىن الردع والزجر   

 حىت إٍم جييزون أبداً الوقف      ،وال معىن هلا عنده وعندهم إال ذلك      ،  )٥(»وزجر
يف ) كـال (مىت مسعت   : عليها واالبتداء ا ومبا بعدها، وحىت قال مجاعة منهم        

  ألن فيها معىن التهديد والوعيد وأكثر ما نزل ذلك  )٦(م بأا مكيةسورة فاحك

                                                 
 .٥٠٦جواهر األدب لإلربلي ص ) ١(
 .٢٤ملكي ص ) كال(وينظر شرح  ٤٧٩/ ٤شرح الرضي على الكافية ) ٢(
 :ودراسـات لعـضيمة   ،   ٩٥/ ٤والكليات  ،   ٥٠٥وجواهر األدب ص    ،   ١/٣٢١ املغين :ينظر) ٣(

 .٣٨٦/ ٢القسم األول
الكف عن الـشيء،كما يـرد الزجـر ليفيـد معـىن املنـع              : إذ يعين الردع   ، وكالمها مبعىن ) ٤(

 ].اللسان مادة ردع وزجر[واالنتهار

 .٢١٢/ ٢الكتاب ) ٥(
 كانوا إذا نزلت فاحتة سورة مبكة كتبت مكية ويزيد اهللا فيها مـا شـاء           :قال عطاء بن أيب مسلم    ) ٦(

 ]١٦٠/ ١كذا يف حاشية األمري[باملدينة 
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  .)١(مبكة، ألن أكثر العتو كان ا
قبل شيء   وإن مل يكن     ،وصرح الزخمشري وأبو حيان إىل أا كذلك      

  .)٢(يتوجه إليه الردع والزجر، وحجته يف ذلك داللة الكالم عليه) كال(
أن معىن الردع والزجر ليس     ويرى الكسائي وأبو حامت ومن وافقهما       

، مث  ها ويبتدأ اـمستمراً فيها فزادوا فيها معىن ثانياً يصح عليه أن يوقف دون
  :ذلك املعىن على ثالثة أقوال اختلفوا يف تعيني

تكون مبعىن حقاً، فيبتدأ ا لتأكيـد مـا         :  قالوا )٣(للكسائي ومتابعيه : أحدها
ضع النصب على املصدر والعامل     بعدها فهي يف حكم االسم وموضعها يف مو       

  .حمذوف
حرف تصديق ) كال: ( والفراء ومن وافقهما، قالوا)٤(ميلللنضر بن ش: وثانيها

، أو على حد )ال(و) نعم(يأيت جواباً لكالم سابق لفظاً أو تقديراً ويكون مبعىن         
 وبـذا   ،إثباتاً ونفيـاً  ) بلى(و) نعم(قول الفراء هي حرف رد يكتفى ا كـ         

                                                 
، ١٩٣/ ٢ومعتـرك األقـران     ،  ٢٥١واإلتقان ص    ،٣٨١/ ٤بصائر  الو،  ٣٢٠/ ١ املغين :ينظر) ١(

 .١٣٩ومعامل االهتداء ص
/ ٢ القسم األول    :عضيمة/  قرآنية د  ودراسات،  ٨/٤٩٣ والبحر احمليط    ،٤/٢٢٤ الكشاف   :ينظر) ٢(

٣٨٥. 
وأبو بكر ابن    تلميذه نصري بن يوسف وحممد بن أمحد بن واصل           - على ما جاء يف اجلىن       -منهم  ) ٣(

 ].٣/٨٦ وينظر حاشية اجلمل ٥٧٧اجلىن الداين ص[األنباري 

يـه املعيـشة    ضاقت عل : بن خرشة البصري من أصحاب اخلليل بن أمحد قال أبو عبيدة          ا ،مصغراً) ٤(
من ثالثة آالف رجل ما فيهم إال حمـدث أو          خراسان فشيعه من أهل البصرة حنو       بالبصرة فخرج يريد    

كذا ذكره األمري يف حاشـيته علـى         [ه ٢٠٤حنوي أو لغوي أو إخباري فأفاد ا إىل أن تويف سنة            
 .]١٦٠/ ١املغين
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مبعىن إي ورب الكعبـة،     ) ورب الكعبة  كال: (لة ملا بعدها كقولك   تكون ص 
  .)١( ]٣٢:املدثر[ z½���¾����}�����: تعاىلومحلوا عليه قوله

) أال(تكـون مبعـىن     :  أليب حامت السجستاين ومن شـايعه، قـالوا        :وثالثها
، كذا نص عليه ابن هشام صاحب املغين، ونسب املرادي هذا           )٢(االستفتاحية

للرد هو مذهب أيب عبد اهللا ) كالّ(والقول بإفادة .. له أليب حامت  األخري وما قب  
  .وهو قريب من معىن الردع )٣(الباهلي

لتفيدها من غري املعاين األربعة السابقة أا       ) كالّ(ومن املعاين اليت تأيت     
ومهما يكن من أمـر   .. فتكون لنفي ما تقدم قبلها من الكالم    ) ال(تأيت مبعىن   

ها للـردع  ئُ أكثرها اطراداً هو جمي  عدة معان ) كالّ(كر أن لـ    فقد حتصل مما ذ   
  .والزجر

  

  : والبدء ا وأثر ذلك يف اتساع املعىن)كال(الوقوف على : اًنيثا
��C��B��A}� :تشري اآليات اليت ورد ذكرها يف قول اهللا تعاىل        

H��G��F��E��D������I������J���K����L����M�������N���O�������P�����Q��������RS�����
T��V��U���W��������X����Z��Y�����]��\��[��������_��^��`����b��a��������c�������

d��l��k��j��i���h���g��f��e��m��r��q���p��o��n��z 

إىل ما كان من شأن خباب بن األرت مع العـاص بـن وائـل              ]٨٢ -٧٧:مرمي[

                                                 
/ ٩وشرح املفـصل  ،  ٥٠٦األدبوجواهر  ،  ٤/٣٨١والبصائر،  ٥٧٧واجلىن،  ٣٢٠/ ١ املغين :ينظر) ١(

  .٦٣٧/ ٧والدر، ١٦
  .١٤٠ ومعامل االهتداء ص ،٣١٩/ ١ املغين :ينظر) ٢(
  .١١٩/ ١٠تاريخ بغداد.. هو عبد اهللا بن حممد من أهل مسرقند روى عنه الدارقطين ) ٣(
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ب بـاهللا   السهمي وحتكي ما قاله األخري وما سجله على نفسه مـن تكـذي            
  .وبالبعث واليوم اآلخر

 كان يصنع السيوف يف مكة، فعمل للعاص بن        اًففي الصحيح أن خباب   
ا على العاص، وكان خباب قد أسلم فجاء يتقاضـى  ا وكان مثنه دين وائل سيفً 

ال أقضيكه حىت تكفر مبحمد، فقال      :  فقال له العاص بن وائل     ،دينه من العاص  
 أو  : مييتك اهللا ويبعثك، فقال العاص     ال أكفر مبحمد حىت   : خباب وقد غضب  

إذا كان ذلك فسيكون : نعم، قال العاص متهكما: مبعوث أنا بعد املوت؟ قال
  .زلت اآلياتـيل مال وولد وعند ذلك أقضيك دينك، فن

 جاءت يف سياق الرد واإلنكار على العاص        ،متضحهو  فاآليات كما   
 ،يما سبق أن نقلناه عنـه  وذلك حني مل يكتف مبا جاء على لسانه ف   ،بن وائل ا

 ألـستم   :�حىت راح يقول للخباب الذي جاءه يف رجال من أصحاب النيب            
بلى، قال  : تزعمون أن يف اجلنة ذهباً وفضة وحريراً ومن كل الثمرات؟ قالوا          

موعدكم اآلخرة، واهللا ألوتني ماالً وولـداً       : على سبيل التهكم واالستخفاف   
  .)١(وألوتني مثل كتابكم الذي جئتم به

���R�S��U��T} :يف سـياقات سـورة مـرمي      ) كـال (فمجيء  

V..z]٧٩:مرمي[ {lm�o��n��..z� ] زجر له وملـن معـه       ]٨٢:مـرمي
لتفوهه بتلك العظيمة، وردع له وهلم عن اختاذه ومن معه آهلة اعتقدوا فيهـا              
العزة والنصرة، وحسبوا أا متنعهم من عذاب اهللا، ونفي يف الوقـت ذاتـه              

 ،���J��M����L��K�����N���O��P����z} :ه قوله تعـاىل   ن تضم وإبطال لصحة ما  
                                                 

  .٩ جملد ١٦/١٨٨ روح املعاين :ينظر) ١(
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كأنه سبحانه كلف مـن     ،j��i���h���g��f��e��d��c�z}�:وقوله
شاء من مالئكته بتسجيل وضبط كل ما يصدر منه ومنهم متهيـداً ـازام              

  :عليه، فهو يف معىن قوله على وجه التهديد والوعيد
 هذا ولريجع عن صـلفه وكـربه        فلريتدع هذا الكافر عن التفوه مبثل     

من معه، فال هو أطلع على الغيب وال هو اختذ عند الرمحن عهـداً     جرنـزولي
أن حيقق له شيئاً مما زعم حىت يقول ما قال، وال األمر على ما ظنه أهل ملتـه               
من أن اآلهلة اليت اختذوها من دون اهللا ستشفع هلم أو تدفع عنهم أو متنعهم من  

، فإن هذه اآلهلة ومنهم املالئكة واجلن الذين يعبدوم مـن           عذاب يوم القيامة  
ون إىل اهللا منـهم     ؤدون اهللا تعاىل سيكفرون بعبادم وينكروا عليهم ويترب       

  .ويكونون عليهم ذالً وهوانا ال عزاً ونصراً
النافية يوقـف   ) ال(وعلى هذين الوجهني املتضمنني ملعىن الردع وملعىن        

 ولكوا هي يف ، لكون ما بعدها فيهما على االستئناف يف املوضعني، ) كال(على  
معىن النفي ملا قبلها واإلثبات ملا بعدها، فأما األول ففي مقام التهديد والوعيـد،         
وأما الثاين ففي مقام التنبيه على اخلطأ لبيان أن الصواب قد جانبهم فيما تصوروه 

.. نفع والعزة واملنعـة   نوا فيه ال  ظ ولتوضيح أم خمطئون فيما      ،ورجوه ألنفسهم 
 لتعلقه يف املوضعني مبا قبلهما تعلقا       فيهما بذلك كافياً  ) كال (ىويكون الوقف عل  

 متـأثرين باخلليـل   -، وقد أيد الوقف عليهما ملا ذكرنا الداين واألمشوين    معنوياً
  . غري أما جعاله من وقف التمام-وسيبويه 

 حـدوث الكتابـة     وال يرد على ما جاء يف حق العاص أن كيف يتأتى          
  مع أنه قد كتب من غـري تـأخري،         - مع ما أفادته سني التسويف       -مستقبالً  

��Z]��\��[��^����_��}�����:لكون نفس الكتابة ال تتأخر عن القول كما قال سبحانه      و
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a��`z ]ألن جوابه، أنه على معىن سنظهره له ونعلمه أنا كتبنا          .. ؟  ]١٨:ق
، يعين  )سوف أنتقم منك  : (توعد للجاين قوله، وأنه على عادة وطريقة قول امل      

  .ل به الزمان واستأخروأنه ال خيل باالنتصار وإن تطا
مستعمل يف التعجب من     ���Az}��:وعليه فاالستفهام يف قوله تعاىل    

قصة العاص الذي نزلت يف حقه هذه اآليات، ولفت الذهن إىل معرفتها أو إىل 
 حبيث جيب أن ترى ويقضى منها       واإليذان أا من الغرابة والشناعة    « ،تذكرها
والفاء للعطف على مقدر يقتضيه املقام، أي أنظرت فرأيت الذي          .. العجب  

واخلطاب فيها  ،)١( »كفر بآياتنا الباهرة اليت حقها أن يؤمن ا كل من شاهدها
وعلى القـول    ،   � لكل من يصلح له اخلطاب، وجيوز أن يكون خطاباً للنيب         

أخرب بقـصة هـذا     : تكون الفاء على أصلها، واملعىن    مبعىن أخرب   ) أرأيت(بأن  
~�������¡���¢��£��}� : الكافر عقب حديث أولئـك الـذين قـالوا        

¤z] غري أن الذي يستدعيه جزالة النظم الكرمي هو جعـل الفـاء             ،]٧٣:مـرمي
انظر يا حممد إىل هـذا الكـافر        : للعطف على مقدر حمذوف، ليكون املعىن     

  .)٢(سعودالشنيعة كذا ذكره أبو فتعجب من حالته وجراءاته ال
جواب لكالمه على طريقة األسلوب     ��J����K��z}�وعلى أي فجملة  

احلكيم حبمل كالمه على ظاهر عبارته من الوعد بقضاء الدين من املال الذي             
ـ نكـاري   اإلاالسـتفهام   جيء به على سبيل     سيجده حني يبعث،     تعجيب، ال

ومن ..  الطلوع وهو االرتقاء     افتعل من طلع للمبالغة يف حصول فعل      ) طلعا(و

                                                 
  .٣جملد٥/٢٧٩سعودالتفسري أيب ) ١(
  .ينظر السابق) ٢(
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على اإلشراف على الشيء، ألن الذي يروم اإلشراف       أجل هذا أطلق االطالع   
قاصـر  ) طلعا( فاألصل إن فعل     ،على مكان حمجوب عنه يرتقي إليه من علو       

���V��U��T��S��R��Q���P��O��N}�����:غري حمتاج إىل التعدية، قـال تعـاىل       

��Wz ]ن     ،]٥٤،٥٥:الصافاتـمعـدى حبـرف    ) أشـرف (معـىن   فإذا ض
ــتعالء،  �����m��l�n���o���p����q������r����s������t��z} :كقولهاالس

  .)١(]١٨:الكهف[
أو قد بلغ من    : والختيار هذه الكلمة شأن، يقول     «: قال يف الكشاف  

 أي حىت ادعى أن يؤتى يف اآلخرة        ،)٢( » عظمة شأنه أن ارتقى إىل علم الغيب      
يه؟ ذلك أن يف اختيارها رداً لقالته الـشنعاء وإظهـاراً    وأن يقسم عل   وولداً ماالً

فسيكون يل مـال    : (لبطالا على إثر ما أشري إليه بالتعجب منها، ألنه ملا قال          
  : عين أن ماله وولده راجعان إليه يومئذ، واملعىن على حد قول ابن عاشور) وولد

 يوم القيامـة أو   معدين له حني يأيت وولداًأأشرف على عامل الغيب فرأى ماالً  
بأنه معطيه ذلك فـأيقن     ���M����L���N���O��P����z }��صائرين معه يف اآلخرة،   

 إما مكاشـفة    ،حبصوله؟ فإنه ال يتوصل إىل العلم به إال بأحد هذين الطريقني          
  .ذلك ومشاهدته وإما إخبار اهللا بأنه سيعطيه إياه

 شبه الوعد   ، ظرف مكان وهو استعارة بالكناية، حيث      )عند(ق  واملتعلِّ
بصحيفة مكتوب ا تعاهد وتعاقد بينه وبني اهللا موضوعة عنده سبحانه، ألن            
 الناس كانوا إذا أرادوا توثيق ما يتعاهدون عليه كتبوه يف صحيفة ووضعوها يف       

                                                 
  .٨جملد١٦٠، ١٥٨/ ١٦ التحرير:ينظر) ١(
  .٢/٤٢٢الكشاف ) ٢(
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مكان حصني مشهور كما كتب املشركون صحيفة القطيعة بينهم وبني بـين            
  .هاشم ووضعوها يف جوف الكعبة

، إشارة إىل هذا املعـىن      �R�SV��U��T����z} :ولهويف تعقيبه بق  
ويف التعرض لعنوان الرمحانية إشعار بعلية الرمحة إليتاء         ،)١(بطريقة مراعاة النظري  

كما أن استحضار مدلوله أجدر يف وفائه مبا عهد به من النعمة املزعومة ا يدعيه،م
ومـا الـرمحن؟    : ويف اختياره، تورك على املشركني الذين قالوا      .. هلذا الكافر   

والكالم جبملته جماراة مع اللّعني حبسب منطوق مقاله، أي على طريقة كالمه مع             
  .)٢(خباب اليت كانت كذلك

ة وزجر له عن التمـادي      كبريردع له عن التفوه بتلك ال     ) كال(وقوله  
لبيـان أن    �R�SV��U��T����z} :فيها، والتعبري حبرف التنفيس يف قولـه      

��l�m��q���p��o��n}:تعـاىل  كقوله هووذلك واقع ال حمالة،     

��rz سنظهر أنا كتبنا، أو سننتقم منه انتقام من كتب جرمية اجلاين           : واملعىن
��Z}� :وحفظها عليه، فإنه نفس الكتبة ال تكاد تتأخر عن القول لقوله تعـاىل            

��a��`��_����^��]��\��[z ]١٨:ق[.  
الـشيء اخلفـي    زيل إظهار   ـومبىن العبارة  على االحتمال األول تن      

زلة إحداث األمر املعدوم جبامع أن كال منهما إخراج مـن الكـون إىل              ـمن
  يه إظهار الكتابة على رءوس ـية على تشبـعية مبنـالربوز فيكون استعارة تب

  األشهاد بإحداثها، ومدار االحتمال الثاين تسمية الشيء باسم سببه فإن كتابة

                                                 
  .٨جملد١٦١ ،١٦/١٦٠ التحرير :ينظر) ١(
  .٣جملد ٥/٢٧٩سعود الكما ينظر تفسري أيب ،ينظر السابق ) ٢(
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  .جرمية ارم سبب لعقوبته قطعاً
يف اآلية الثانية ردع عن اعتقادهم الباطل وإنكار لوقوع         ) كال (ومعىن
ووصلة  �j��i���h�z} طماعهم الفارغة من اختاذ األصنام آهلة     أما علَّقوا به    

 �g��f��e��d��c�z} :إليه سبحانه وشفعاء عنده، فيكون مقابل قوله      
دم وهذا  وفيه متام املقابلة، أي بعد أن تكلفوا جعلهم آهلة هلم سيكفرون بعبا           

هو األظهر يف محل اآلية عليه، خالفاً للقول بعود الضمري فيه علـى اآلهلـة               
وحبرف الـردع قبلـه      n��z}�ه أقرب مذكور، إذ التعبري بالفعل     وصفب

ألهل الكفر، كما يرجحه ما ويل هـذه         nz} يرجح جعل الواو يف   
��{��������|��������}���v��u��t��w�������x������z��y}� :اآليات من قول اهللا تعاىل    

`��_��~��ab�����c�����d����ez ]إذ هي كالتذييل لتلك اآليات     ،  ]٨٣،٨٤ :مرمي
يف  �والتقرير ملضموا ألا تستخلص أحواهلم وتتضمن تسلية لرسـول اهللا           

  .إمهاهلم وعدم التعجيل بعقام
الـيت  ) أال(أو  ) حقا(يف املوضوعني يف معىن     ) كال(وعلى القول بأن    

سنكتب ما تفوه به هذه املعاند من مقالـة         : اح يكون املعىن والتقدير   لالستفت
 حقـاً،  نكراء وما صدر عنه من جرمية شنعاء، سنكتبه كتاباً حقـاً أو كتبـاً      

وسيكفر أهل ملته بعبادم ألصنامهم وابتغائهم العزة منها كفراً ثابتاً البد من            
  . ملصدر حمذوفيف املرتني نعتاً) حقاً(حتقيقه، لكون 

هو املقـصود الـذي جيـب        Z�z} أو مراده التنبيه على أن ما بعد              
 Z�z} االهتمام بشأنه، وعلى هذين الوجهني يف املوضعني ال يوقف علـى          

لتعلقها ولشدة اتصاهلا مبا بعدها، وألن أداة التنبيه ال بد من أن جتعل يف صدر               



  دسوقيالحممد .د                  أثر االبتداء حبروف املعاين والوقف عليها يف بالغة املعىن القرآين واتساعه 

  
  
 

 ١٢٠

ئمة القراء مـن أهـل       أهل التفسري وأ   املنبه عليها على ما أفاده حمققو     اجلملة  
  .)١(الوقوف وأرباب التجويد

على وجـه ومعـىن،    Z�z} ومن اآليات اليت جيوز الوقف فيها على   
��Ø���×��Ö}� :والبدء ا على وجه آخر ومعىن ثان، ما جاء يف قوله سبحانه           

���Ú��ÙABE��D��C�����F����G��H���I����J������K�����L��M����N����
O��U��T��S��R����Q��P��Y��X��W��V�������Z�[��]�����\��z ]١٥-١٠:املعــــارج[ ،

�������������Ï��Ð��������Ñ�����Ò�������������Ó���Ô�����Õ���Ö����������×���Ø������Ù} :وقوله يف نفس السورة   
�Ú�����Û�����Ü����Ý����Þ������à��ß�������������������ä��ã��â��áå��é��è��ç������æ��z ]املعارج: 

ققون من القراء وأهل التأويل والتجويد الوقوف فيهمـا         فقد أجاز احمل  ،  ]٣٩-٣٦
   .والبدء فيهما ا Z�z} على

محل اآليات يف املوضع     Z�z}على   وقد سوغ الوقوف يف املوضعني    
األول على ردع ارم وزجره عن متين االفتداء مع التنبيه على امتناع اإلجناء،             

طمأنتهم وطمع كل منهم    ومحلها يف املوضع الثاين على ردع أهل الكفر عن          
يف دخول اجلنة إذا استمروا ومتادوا يف كفرهم وماتوا عليه، بقصد أن يرعوي             

 كما سوغ الوقوف عليهـا،       ..كل من متىن ما هو حمال وغري ممكن يف حقه         
 يعين نفي االفتداء من ِقبل ارم بأن    ،محل اآليات يف املوضعني على معىن النفي      

لظى ن افتداء أقرب الناس إليه حىت ينجو من عذاب ال يتحقق ما رجاه ومتناه م

                                                 
، ٢٨كي ص   مل) كال(وشرح   ،١٧،  ١١البن فارس ص    ) كال( ومقالة   ٤/٥٢٣ الكشاف   :ينظر) ١(

 ٤١٣واإلمالء ص   ،  ١٠/٤٣١٩والقرطيب  ،   ٥٠٦/ ١٠والرازي  ،  ٢١٤،١٩٧،  ٢١٣/ ٦والبحر  ٢٩
  .٧٧/ ٣وحاشية اجلمل  ،١٦١/ ١واملغين
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، )١(أو تسلخ جلد الرأس عنـه     عضواً  زع األعضاء من غري الرأس عضواً       ـاليت تن 
يف أن يتحقق ما يطمع إليه هؤالء الكافرون من دخول اجلنة مـا             االنبغاء  ونفى  

  .اداموا مل يؤمنوا ومل يقوموا باألعمال اليت تؤهلهم أو يستأهلون ا دخوهل
إلبطال ما خيامر نفوس اـرمني مـن        ) كال(وقد جاء القول الكرمي     

الودادة، واألصل فيه أن يكون رداً لكالم سابق لكنه هنا نزل ما هو مضمر يف               
لة الكالم، ألن اهللا مطلع عليه وعامل به، وال يبعـد أن يكـون    نـزنفوسهم م 

ك علـى وجـه     حرف الردع يف هذا السياق إلبطال ما يتفوه به من متىن ذل           
  .]٤٠:النبأ[ o��n��m��l����pz}� :احلقيقة كما جاء يف قوله سبحانه

والوقف على كال يف املوضعني كاٍف، أما األول فلالستئناف احلاصـل           
مع ���ç������æ�z} وأما الثاين فلكون اجلملة بعدها وهي     ،  �z\�����[��}:من قوله 

ول اجلنة على القول بإفادـا      كوا مستأنفة معللة لردعهم عن الطمع يف دخ       
معىن الردع والزجر، ومعللة كذلك لنفي طمعهم يف دخوهلا على احلمل على            

  . وقدرها نافع رداً ملا قبلها أي ال يدخلوا،معىن النفي
ال يصح يف املوضعني    جتدر اإلشارة إىل أنه     ) كال(وعن إساغة البدء بـ            

، لوجود ما مينع من هـذا       )حقاً(ا مبعىن   على جعله ) كال(محل املعىن يف األداة     
، وإن أجاز ذلك القرطيب وصرح به يف املوضـع          )إن(الوجه وهو كسر مهزة     
  .)٢(�Xz}� األول فجعل متام الكالم

                                                 
األطراف، مجع  : اللهب ونقل علماً جلهنم، ولذلك منع من الصرف، والشوى        : واللظى يف األصل  ) ١(

جلـد  : األعضاء اليت ليست مبقتل، ومنه رماه فأشواه، وقيـل  : ، وقيل الشوى  )نوى ونواة (شواه كـ   
  .       ٤٥٨/ ١٠كذا يف الدر املصون.. الرأس 

  .١٠/٧٠١٣ القرطيب :ينظر) ٢(
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، وإمنا سوغ   )حقاً(إذ ليس املسوغ للبدء ا جعلها مبعىن        وفيما قاله نظر،         
فيكـون  ) أال(علها مبعىن   البدء ا يف املوضع األول من سورة املعارج صحة ج         

، لكونه آخر متمنيات ارم والنتفـاء التعلـق         ياًكاف �Xz}� ف على ـالوق
  .)١(اللفظي

ـ        يف املوضع الثاين من السورة، حتقـق التعلـق          Z�z}كما سوغ البدء ب
إذا الوقف عليها ذا االعتبار كاف، ويبعد أن        ) نعيم(املعنوي بالوقوف على    

ـ    ، وإن أجـاز    ألن املقام ال يناسبه   )أال(مبعىن  جعلها   Z�z}يكون سر البدء ب
  .)٢(األمشوين ذلك

ليس قاصراً على ما سبق مـن دالالت        Z�z} وبتقديري أن األمر يف   
إىل ) بلـى (و  ) كال(قد ذهب مكي بن أيب طالب القيسي يف شرح          فومعان،  

على معـىن،    Z�z} عد هذا املوضع من املواضع اليت حيسن الوقف فيها على         
فيها لالستفتاح   Z�z}كما أجاز جعل    .. سن االبتداء ا على معىن آخر       وحي

وعلى أي من احلالني فالتعبري عن مادة       . .)٣(األمشوين يف منار اهلدى   ) أال(مبعىن  
 سورة املتكربين وجيعلهم على ذُكر - وال شك -خلقهم مبا يعلمون مما يكسر 

  .)٤(بأصل خلقتهم

                                                 
  .١٥٧ املعامل ص :ينظر) ١(
            ومقالة كـال   ،الكشاف والقرطيب  كما ينظر يف تفسري اآلية       ،٥٨٧واملكتفى   ،٤٠٤املنار   :ينظر) ٢(

 ٢/٣٩١ القـسم األول   :ودراسات عضيمة ،  ٤٥١ ،٤/٤٤٨وحاشية اجلمل   ،   ٨/٣٣٠٦والبحر  ١٣
  .١٥٧ ،١٥٦معامل االهتداء ص و
  .٤ومنار اهلدى لألمشوين ص ، ٦٨ شرح كال وبلى ملكي ص:ينظر) ٣(
  .١٦ جملد ١١٢/ ٢٩ اآللوسي :ينظر) ٤(
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 ١٢٣

��d���c��������b��a��`�����_��^�����]��\���[��Z��Y}�����:سبحانه قوله يف �i�z}و       
i��h����g���f��ejk��l��r���������q��p��o��n��m��z ]يتـرجح  ،  ]١٤-١٢:املطففني

  : فيها أربعة أوجه
 أن تكون للردع والزجر أي ردع وزجر املعتدين اآلمثني عن قـوهلم             :األول

       أن :  الثـاين  ،ا أساطري األولني  الباطل يف القرآن ورميهم آيات اهللا البينات بأ
تكون مبعىن ال النافية فيكون املعىن ليست آياتنا باألساطري بـل هـي احلـق               

 فهي  ،ل بساحته الريب والكذب   نـزوالصدق الذي ال يرقى إليه الشك وال ي       
 والوقـف   ،)١( » أي أا ليست أساطري األولني     ،رد«: على حد قول ابن فارس    

 k��l��r���������q��p��o��n��m��z}�:قوله تعـاىل  على هذين الوجهني كاٍف، ألن      
 عن  التفوه ذه اجلرمية النكراء اليت ال ترتكز على شبهة فضالً         إليه  بيان ملا أدى    

ليس يف آياتنا ما يصح أن يقال يف شأنه         : أن تقوم على حجة أو دليل، واملعىن      
تمروا على  وما حدث، أنه غلب على قلوم ما اس       .. مثل تلك املقالة املفتراة     

فحال ذلك بينهم   .. اكتسابه من الكفر والطغيان حىت صار كالصدأ يف املرآة          
الوقف «: وبني معرفة احلق فلذلك قالوا ما قالوا، ويف جممل ما ذكر يقول مكي

 حسن بالغ جبعلها رداً لقول الكافرين يف القرآن بأنـه أسـاطري             i�z}�على
  .)٢( »األولني، فاملعىن ليس األمر كما قالوا

 k�z} أيا ما كان معناها إبطال لقوهلم، وقد تال ذلك احلرف i�z}�ففي     
محلهم  وكشفاً عما  i�z} الذي دل هو اآلخر على اإلبطال، تأكيداً ملضمون       

                                                 
  .١٤مقالة كال ص ) ١(
  .٦١٣ واملكتفى ص، بتصرف٥٤ شرح كال ملكي ص :ينظر) ٢(
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 ١٢٤

مث ..  )١(على أن يقولوا يف القرآن ما قالوا، وبياناً ملا أعمى بصائرهم من الرين            
����x��w��v�������u}����� :بقولـه  –كيده  ا يف تقرير ذلك وتأ    إمعان - هذاأعقب كل   
��yz   فـ »�{Z�z   ـ   – على حد ما ذكر ابن عاشور        –الثانية   تأكيد لـ

{iz ا يء، وقد ج»األوىل » ً٢( »زيادة يف الردع ليصري توبيخا(.  
ويف إطار التأكيد على ما سبق اشتمل هذا القول احلكيم وما عطف عليه،                  

 اإلهانة والعذاب والتقريع مـع التيئـيس مـن          :على أنواع ثالثة من الويل هي     
اخلالص من العذاب، أما اإلهانة فحجبهم عن رم، وأما العذاب فهـو مـا يف      

ـ    .. z}��|����{��~��}�����:قوله الدالة علـى عطفهـا     ) مث( وقد عطفت مجلته ب
اجلمل على التراخي الرتيب وهو ارتقاء يف الوعيد ألنه وعيد بأم من أهل النـار               

`��}� وأما التقريع مع التيئيس فهو مضمون مجلـة     ..أشد من خزي اإلهانة   وذلك  
d��c��b���a���f��e��z  ،   ـ  كما دل على ما دلت عليه     z`��}�عطف مجلتها ب

اسم اإلشارة أم صاروا إىل العذاب، ودل اإلخبار عن العذاب          وأفاد  سابقتها،  
يدهم به وجحودهم بأنه الذي كانوا به يكذبون، على أنه العذاب الذي تكرر وع

إياه وهو ما يستلزم خلودهم فيه، وذلك أشد من الوعيد، وبذلك كان مضمون             
.. هذه اجلملة أرقى رتبة يف الغرض من مضمون اجلملة املعطوفة هـي عليهـا             

هلـم  ه يف الدنيا تندمياً     ـوالنكتة يف التعبري باالسم املوصول التذكري بتكذيبهم ب       
  معاد الضمري معـ اهتمام ب��fz}�على  �ez}ة شبه اجلمل، ويف تقدمي  وحتزيناً

                                                 
وأصـل  .. ل من سيف ومرآة وحنومها      الغشاوة على القلب كالصدأ على الشيء الصقي      : الرين والران ) ١(

كـذا يف الـدر   .. الغلبة ومنه رانت اخلمر على عقل شارا وران الغشي علـى عقـل املـريض      : الرين
  .   ٧٢٢/ ١٠املصون

  .١٥ جملد ٢٠٠/ ٣٠التحرير ) ٢(
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  .)١(الرعاية على الفاصلة
االبتـداء بــ   : وجيوز عند أىب حامت ومن لف لفه وجهان آخران، أوهلما       
{i�z    ثانيهمـا  ،)٢(، فهي عنده تنبيه وابتداء كالم     )أال بل ران  (على معىن  :

، ) بل ران  حقاً(عىن   على م  - )٣( على ما ذكره احلسن ونقله عنه القرطيب       -جعلها
وكوا مبعـىن  : " يقول مكي يف توجيهه    ،من حسن ) حقاً(وال خيلو جعلها مبعىن     

، وليس يف هذا    )٤( »حقاً أحسن ليؤكد كون غلبة الذنوب واملعاصي على قلوم        
 وال ملا ذكره    ،الوجه ما زعمه يف معامل االهتداء من عدم صحة جعلها مبعىن حقاً           

وأيا ما كان   ..  )٥(  ركة التركيب وضعف األسلوب    من أن العلة يف عدم صحته     
  .فالوجهان األوالن أوىف بالغرض وأوفق مبعاين اآليات وأنسب لسياقاا

 كما يسوغ البدء ـا     i�z} ومن املواضع اليت يسوغ الوقف فيها على           
\��[��}�����:جلواز محل املعىن على أكثر من وجه، ما جاء يف قوله جل وعال            

a��`��_��^b����e��d��cz ]٣،٤:اهلمزة[.   
فهي على الوقف عليها لردع اإلنسان وزجره عن ذلك احلسبان الباطل،               

أو عنه وعن مجع املال وحبه املفرط علـى مـا قيـل،              «: وأضاف اآللوسي 
، وعقـب   » واستظهر أنه ردع عن اهلمز واللمز وتعقب بأنه بعيد لفظاً ومعىن          

ن ذلك ردعاً له عن كل ما تضمنته اجلمـل           أرى بأساً يف كو    وأنا ال  «: هو يقول 

                                                 
  .١٥جملد ٢٠٢:  ٢٠٠/ ٣٠ التحرير :ينظر) ١(
  .٥٤ شرح مكي ص :ينظر) ٢(
  .١٠/٧٢٩٥ تفسري القرطيب :ينظر) ٣(
  .٥٤  ملكي ص)كال(شرح ) ٤(
  .٢/٣٩٥ القسم األول :ودراسات عضيمة،  ٨/٤٤٠البحر  :وينظر ،١٦٩معامل ص) ٥(
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 ١٢٦

 جواب قـسم    ��e��d��cz}��:السابقة من الصفات القبيحة، وقوله تعاىل     
واهللا : مقدر اجلواب استئناف مبني لعلة الردع، واملعىن على ذلـك والتقـدير     

ليطرحن بسبب أفعاله املذكورة يف احلطمة أي يف النار اليت من شأا أن حتطم              
  .)١(»كل من يلقى فيها

وهو صريح يف توجيه البدء جبملة القسم وجعلها مستأنفة ومبينة لعلة           
 i�z} الزجر عند من ارتأى الوقوف على أداة الردع، ويسوغ الوقف على          

أي ليس األمر كما يظنـه      ) ال(مع هذا حبمل معناها على النفي وجعلها مبعىن         
  .)٢( الكافر من أن املال خيلده أو يبقيه حياً

مبا قبلـها    i�z}  وأىب حامت ونصري وغريهم، وارتباط     وهو قول نافع  
 هو من الوضوح مبكان، لذا كان الوقف عليها من قبيل           ،وتعلقها به يف املعىن   

  .الوقف الكايف
أال لينبـذن يف    : (وجيوز على جعلها مبعىن حقاً أو حبملها على معـىن         

مبـانع أن    وإن كان ذلك لـيس       ، )٣(أن يبتدأ ا وهو اختيار أىب حامت      ) احلطمة
قسام أو جعلها صلة ميني كما سبق بيان ذلك، ولقد ذكر    إيكون املقام فيها مقام     

تقوم مقام القسم إذا مل يكـن ردعـاً   ) كال(الرضي يف شرحه على الكافية، أن      
4( واستدل على ذلك باآلية الكرمية

(.  
  للمزوالقصد من ذلك إبطال أن يكون املال خملداً لذاك الذي صار اهلمز وا       

                                                 
  .٨/٥١٠والبحر ،  ٤/٢٤٨ الكشاف : وينظر،١٦ جملد ٣٠/٤١٦اآللوسي ) ١(
  .١٤ مقالة كال ص:وينظر،  ١٠/٧٥٢٨ القرطيب :ينظر) ٢(
  .١٧٤ ص  ومعامل االهتداء،٦٦ شرح كال ص:ينظر) ٣(
  .٢/٣٩٨ القسم األول :ودراسات عضيمة، ٤/٣١٩ شرح الرضي:ينظر) ٤(
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 ١٢٧

 فهما ، ��U��Tz}� هاـ، وإمنا استكنه ذلك من الصيغة اليت ورد ب ملكة فيه
ويل لكل شـخص مهـزة      : ( وصفان حملذوف تقديره ومعناه    -كما هو بني  -

، فمن حذف موصوفه يعلم أن الوصف قائم مقامه ومن مث أضيف إليـه              )ملزة
ـ    )كل( ���W} ، وهذان الوصفان مها من ألزم صفات أهل الشرك، وأتبعا بـ

Z��Y��Xz]لزيادة تشنيع صفتيه الذميمتني بصفة احلـرص علـى          ]٢:اهلمزة
والوجه فيه إدخـال   .. املال، وهذا إمنا ينشأ عن خبل النفس والتخوف من الفقر    

أولئك الذين عرفوا ذه الصفة كما عرفوا مز املسلمني وملزهم لتعيينهم يف هذا             
  .الوعيد

وجميئه يف   ��Z��Y��X��Wz}� : قوله والسر يف عدم العطف بالواو يف           
صورة النعت، بيان أن ذكر األوصاف املتعددة للموصوف الواحد يسوغ أن يأيت 

������µ��´��³��²��±��°¬��®��¯}� :بدون عطف كما جاء يف قوله تعاىل      

��À��¿��¾��½��¼��»���º���¹��¸��¶z ]فعلى القول بـأن    ،  ]١٣-١٠القلم
ع احلال يكون قد استعملت للتهكم على       يف موق ��z\��[��^��_�}�مجلة  

املوصوف باهلمز واحلرص، ألنه ال يوجد من حيسب أن ماله أخلـده فيكـون              
الكالم على سبيل التمثيل أو التشبيه البليغ الذي يشبه فيه حاهلم حبال من حيسب              

وعلى القول باستئنافها يكون خـرباً      ..  أن املال يقيهم املوت وجيعلهم خالدين     
  .اإلنكار أو على تقدير مهزة استفهام حمذوفة بقصد التقريع أو التعجبمراداً به 

 هو إمعان   ،كذا بصيغة املاضي  ��z_� �}ء  فمجي ومهما يكن من أمر   
وتأكيد وزيادة يف التهكم به وتصويره يف صورة املوقن بأن ماله سيخلده ال حمالة           

لك الغافل،  حىت لكأنه قد حصل له ذلك بالفعل وثبت، وهذا أقصى ما يتمناه ذ            
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 ١٢٨

��ab��d��c}� : القول احلكيم  يءالنعدام إميانه حبياة أخرى خالدة، ومن هنا جي       

��ez ، صم راً حبرف الردع والتأكيد املتعدد كالصدمة له إلبطـال مـا           د
حسبه ولزجره عن التلبس باحلالة الشنيعة اليت جعلته يف حال من يطمئن ويوقن 

يف مجع املال مجعاً مينع به حقوق اهللا        أو إلبطال حرصه     أن املال خيلد صاحبه،   
  .، ويف ذلك من الوعيد ما ال خيفى)١(فيه

                                                 
  .١٥ وما بعدها جملد ٥٣٧/ ٣٠ التحرير :ينظر) ١(
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  ثالثاملبحث ال
اجلارة مع مدخوهلا والوقف عليهما يف إثراء املعىن ) كافال(ـ بأثر البدء 

  :واتساعه
  :أوجه داللتهاكاف املقترنة باسم اإلشارة البعيد والوجوه اإلعرابية لل: أوالً

وملا توافق معها يف املعىن واإلعراب وجاء       ) كذلك(له ملا جاء يف     يف تناو        
بعد اجلمل كثرياً، صفة يف املعىن  ) كما(تقع   «:  يقول ابن هشام   ؛على شاكلتها 

`����b��a_�������}�����:فتكون نعتاً ملصدر أو حاالً، وحيتملهما قولـه تعـاىل         
cdf��e��gi��h������j��z ]تاً ملصدر فهو إما    فإن قدرته نع  ..  ]١٠٤:األنبياء

، أو  )نعيد أول خلـق إعـادة مثـل مـا بـدأناه           (، أي   )نعيده(معمول لـ   
وإن قدرته  ) .. نفعل هذا الفعل العظيم كفعلنا هذا الفعل      (، أي   Yz}لـ

وتقع كلمة ) .. نعيده مماثالً  للذي بدأنا   (، أي   )نعيده(حاالً فذو احلال مفعول     
  .أيضاً كذلك) كذلك(

´�����µ¶��}�����: يف قول اهللا تعاىل    )مثل(ف اجتمعت مع    فكي: فإن قلت         
¾��½��¼��»��º��¹��¸¿Á���À���Â���Ä��Ã���Å���Æ�� z 

) كذلك(أي كما أن احملذوف،) قال(املعىن نعت ملصدر   يف   )مثل(، و ]١١٨ : البقرة[
ضربت زيـداً    : (واحد ملتعلقني مبعىن واحد،ال تقول    نعت له، وال يتعدى عامل      

ـ  تأك )مثل(ن  وال يكو ،)عمراً ) زيد(ألنه أبني منه،كما ال يكون      ) كذلك(يداً ل
ـ ) فعل كذا هذا زيد ي  (:من قولك  لذلك،وال خـرباً حملـذوف     ) هذا(توكيداً ل

  .، ملا يؤدي إليه من عدم ارتباط ما بعده مبا قبله)األمر كذلك(:بتقدير
 ال(، أي )يعلمون(أو بيان، أو نصب بـ) كذلك( بدل من )مثل: (قلت         

، )كذامثلك ال يفعل (لتها يف نـز مب)مثل(، فـ) اعتقاد اليهود والنصارىيعلمون
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 ١٣٠

ـ   ورد ابـن   .. ، أو الكاف مبتدأ والعائد حمذوف، أي قاله         )قال(أو نصب ب
، ولـيس   )مثل(قد استوىف معموله وهو     : الشجري ذلك على مكي بأن قال     

ـ       )مثل(بشيء ألن    والـضمري  ،)يعلمون(حينئذ مفعول مطلق أو مفعول به ل
  .)١( »ه . أ) قال(املقدر مفعول به لـ

وآية البقرة اليت استشهد ا ابن هشام هنا علـى أوجـه اإلعـراب يف                   
، ]١١٦:البقـرة [ v��u��t��swx��z}�����:، معطوفة على قوله    )كذلك(

��I���H��G��F��E��D��C��B��A}���������: املعطوف على قولـه   
O��N��M��L��K��JPV��U����T��S���R��Q��W��z]١١٣:البقرة[ ،

ووجه االرتباط أن األول كان قدحاً منهم يف التوحيد وهذا قدح يف النبـوة،              
 على ما نقل عن قتادة والسدي واحلسن ومجاعة وعليه          -واملراد من املوصول    

��p}� : جهلة املشركني ويدل عليه قوله تعاىل على لـسام         - أكثر املفسرين 

��x��w���v��u��t��s��r��qz ]وقـوهلم  ،  ]٩٠:اءاإلسر : �{�}��|

�`��_��~z ]ــاء ــوهلم]٥:األنبي  M��L���K����J��I��H��Gz}�����:، وق
  .وقيل غري ذلك، ]٢١:الفرقان[

وبتقديري أن ما ذكرناه هو األرجح لكون املشبه م الوارد ذكـرهم يف        
) قالوا اختذ اهللا ولـداً    (اآليات السابقة على هذه اآلية هم أهل الكتاب الذين          

 إم ليسوا على شيء، وقد قدم أهـل         :لذين قالوا متهمني بعضهم البعض    وا
ألم الذين ابتـدءوا    ،  اآلية B��A  ..z}� :امسه  الكتاب يف قوله تبارك   

 بذلك أيام جمادلتهم يف تفاضل أديام، ويومئذ مل يكن للمشركني ما يوجب           
                                                 

  .١٧٩، ١٧٨/ ١مغين اللبيب ) ١(
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 ١٣١

، إال أنه مل يكن االشتغال بذلك إىل أن جاء اإلسالم فقالوا مثل قول أهل الكتاب   
فريق من الثالثة فيه مقتبساً من اآلخر بل مجيعه ناشئ من الغلـو يف تقـديس                
املوجودات الفاضلة، ومنشؤه سوء الفهم يف العقيدة سواء كانت مأخوذة مـن            

 توهم واضعوه التشبيهات واازات حقائق، كما ورد وصف الـصاحلني           تاٍبِك
، أم  )١(عيسى وأبو األمة على طريقة التـشبيه      بأم أبناء اهللا ووصف اهللا بأنه أبو        

وأيا ما كان   ) .. املالئكة بنات اهللا  : (مأخوذة من أقوال قادم كما قالت العرب      
 من قومه هو من مثل ما القـاه         �األمر فإن يف هذا تسلية للنيب بأن ما يالقيه          

  .الرسل قبله
واقعة  W��V��U����T��S���R��Q� z} وال يستبعد أن تكون مجلة           

 وكأن سائالً - يعين على االستئناف البياين-موقع اجلواب ملقالة الذين ال يعلمون     
سأل بعد مساعه مبقولة الذين ال يعلمون، هل كان هلم فيما قالوه سلف؟ فاقتصر              
فيه على تنظري حاهلم حبال الذين من قبلهم، فيكون ذلك كناية عن اإلعراض عن           

ن جياب ألم ليسوا مبرتبة مـن يكلمهـم اهللا          جواب مقاهلم وأنه ال يستأهل أ     
وليست أفهامهم بأهل إلدراك ما يف نزول القرآن من أعظم آية، ويكون التذييل             

  .تعليالً لإلعراض عن جوام) قد بينا اآليات لقوم يوقنون (:جبملة
��ÇÆ��Å��Ä��Ã��Â��Á���À}� كما ال يستبعد أن تكون مجلة          

É��È z� معترضة بني مجلـة�{�¸��¶���µ��´z��� ومجلـة�����{��Ì��Ë
Íz، ٢(هي اجلواب عن مقالتهم) قد بينا( فتكون مجلة(.  

                                                 
على حنو ما جاء من ذلك يف سفر التثنية اإلصحاح الرابع عشر، وإجنيل مىت اإلصحاح اخلـامس                 ) ١(

  .إخل.. والسادس 
  .١ وما بعدها الد ٦٨٨/ ١لتحرير والتنوير ا :ينظر) ٢(
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 ١٣٢

ا يكن من أمر ففيما جاء يف سابقتها وفيما ابتدروه مـن قـول              مومه
 كذا بالنكرة يف    ،واعتقاد الباطل ومن اام كل فريق اآلخر بأنه ليس على شيء          

كما أفـاد    ..  من الكتاب  كناية عن عدم صحة ما بني أيديهم      هو  سياق النفي،   
  .حظ فيه من اخلري يق منهم اآلخر أن ما عند كلٍّ الالتنكري فيما رمى به كل فر

���N��M}���وأكد ذلك ودل عليه من غري ما ذكرنـا، مجلـة احلـال            
Oz  م أن يقولوا ذلك        ـيءاليت جا ملزيد التعجب من شأ ،    وهم علـى 

و اتبعوه  ـ من حق يشتمل عليه ل     هـهذا احلال، إذ ال خيلو كل كتاب يتلوه أهل        
  .)١(حق اتباعه

ويدعونا ذكر مالبسة ما استشهد به وله صاحب املغين، ألن أنوه إىل أن                    
مفاد ما ذكره ابن هشام يف نص عبارته اليت سبق أن ذكرا له، أن الكـاف يف                 

تأيت على عدة أوجه إعرابية كما هو احلال يف آيـة           أا  و) مثل(مبعىن  ) كذلك(
ـ البقرة سالفة الذكر، فقد صح ج  ) قـال (علها نعتاً ملصدر حمذوف منصوب بـ

 ���U����T��S���R��z}قوالً مثل قول اليهود والنـصارى       : مقدم عليه، واملعىن  
 بدل من حمل الكاف     �Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��z}�:يف قوله ) مثل(وتكون  

����À}�:وعلى أي من تلك األحوال فجملـة     ،)٢(أو عطف بيان  ) كذلك(يف  
Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á�z� تأكيد وتقرير للجملة قبلها، ويكون الوقوف   

حسن بالغ لتعلقها مبا بعدها تعلقاً لفظياً، وإىل ذلك جاءت  ��z½��¾} على
  .)٣( »حسن ��z½��¾} «: اإلشارة بقول األمشوين

                                                 
  .١ جملد ٦٧٦/ ١التحرير والتنوير  و،٣٠٥/ ١ الكشاف:ينظر) ١(
  .]١١٣:البقرة[ W��V��U����T��S���R��Qz }����:الثانية يف قول اهللا تعاىل) تعلمون(أو منصوبة بـ ) ٢(
  .٤٧املنار ص ) ٣(
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 ١٣٣

، وحينئذ يكـون    �z½}بـ���Àz}� تعلق ولبعضهم هنا احتمال        
على هذا الوجه مقول القـول       �Åz} و ى آية، ال عل ���Àz}��الوقف علي 

  .الثانية) قال(لـ 
ـ       ������Åz} ويصح يف         �U�z}ـعلى وجه ثالث أن تكون منصوبة ب
سواء على جعل القول على معىن االعتقاد أم حبمله على حقيقته، فتكون         املنفية

) مثلك ال يبخل ومثلك ال يصدر عنه هـذا القـول          : (لتها يف حنو قولنا   نـزمب
وقال الذين ال يعلمون مثل اعتقاد اليهود والنصارى وال مثل قوهلم           : لتقديروا

ذلك ـالوا قوالً ك  ـ ق -  على الرغم من أمهية وضرورة معرفة بطالنه       - هذا
 :، واملعىن ��º��¹��¿��z«��¼��½��¾}��: الذي قاله الذين من قبلهم، قالوا     

اسد أو أن يقع منهم     ما كان ينبغي أن يغيب عنهم بطالن مثل هذا املعتقد الف          
ـ القول به بعد إقامة احلجة على عدم صحته من باب األوىل، فـضالً               ن أن  ع

، )يصدر عمن كان قبلهم من غريهم بعد إقامة احلجة عليهم من قبل أنبيائهم            
ـ      والكاف على هذا الو    قـدم  م) قال(جه كاألول هي نعت ملصدر حمذوف ل

 هذا  على) كذلك(ون  األوىل، ويك ) قال(بـ) مثل(كما يصح نصب    ..عليه  
  .الثانية فيما يشبه اجلملة املعترضة) قال(األخري معموالً لـ

) كـذلك (وال يبعد يف وجه خامس أملع إليه اإلمام اآللوسـي جعـل              
ـ   اًمنصوب وقال الذين ال يعلمون،    (، أي على تقدير     )يعلمون( على املفعولية ب

 تـشبيه املقـول     -ذكر على حد ما     - ، واملقصود )مثل قول الذين من قبلهم    
باملقول يف املؤدى واحملصول وتشبيه القول بالقول يف الصدور عن جمرد التشهي 

  .واهلوى والعصبية
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 ١٣٤

وال البدء ا على هذا الوجه وال على اللـذين          ) كذلك(غري أنه ال الوقف على      
  .قبله حمبذ، التصال الكالم بعضه ببعض

أشار إليه ابن هشام وعد يف اآلية وما استنكره ابن الشجري على مكي مما        
مرفوع على  ) كذلك(من إساغة جعل    ) كذلك(الكرمية وجهاً سادساً يف إعراب      

جوزوا أن تكون الكـاف يف   «االبتداء، هو يف احلقيقة من الوجاهة مبكان، فقد       
: موضع رفع باالبتداء واجلملة بعده خرب عنه والعائد على املبتدأ حمذوف تقديره           

مثـل قـول اليهـود      : ، واملعىن )١(على هذا صفة مصدر حمذوف     )ِمثل(قاله، و 
قاد اليهود والنصارى وال جيوز أن يكون       ـقال الذين ال يعلمون اعت    والنصارى  

  .)٢( »الثانية ألنه قد استوىف مفعوله وهو الضمري احملذوف )قال(مفعول 
وقـع   على هذا الوجه هو يف م      ��º��¹��¿��z«��¼��½��¾}���������:وقوله      

األوىل، وال يبعد مع القول بارتباط هذه اجلملـة     ) قال(املفعول مقول القول لـ     
 وإىل  ،مبا بعدها من ناحية املعىن أن جيعل الوقف عليها من قبيل الوقف الكـايف             

½���}����«: ذلك جاءت اإلشارة بقول شيخ اإلسالم أيب زكريـا األنـصاري          
¾¿z ٣( » كاف(.  

  

ملقترنة باسم اإلشارة للبعيد، والوقف عليهما يف إثـراء         أثر البدء بالكاف ا   : ثانياً
  :املعىن واتساعه

��À}����: اآلية الكرميةيفسبق أن أملعت إىل أن مرجع التشبيه واملماثلة          �

                                                 
  .]١١٣:البقرة[ W��V��U����T��S���R��Qz }: الثانية يف قول اهللا تعاىل) يعلمون(أو مفعول ) ١(
  .٦٦ وإمالء ما من به الرمحن ص ،٥٨٢ كما ينظر فيه ص، بتصرف٥٦٨/ ١روح املعاين) ٢(
  .٤٧املقصد لتلخيص ما يف املرشد ص ) ٣(
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 ١٣٥

��Á���Æ��Å��Ä��Ã��Â�z ]وارد على النحو الـذي ورد يف       ،  ]١١٨:البقرة
��L��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A}�سابقتها  
M��N����O�������PQ����S���R����T����U������W��V������XY����Z������[������\�������]��

��a��`�����_��^z]ومن مث يكون القول يف مرجع هذا التـشبيه         ،  ]١١٣:البقرة
  .كالقول يف نظريه

تشبيه  ،�U����T��S���R��Q�z}  يف  أن التشبيه املستفاد من الكاف     يدب       
   وهم أهل   -الذين ال يعلمون    دعوى   ألن   ،م ليسوا على شيء   يف االدعاء على أ 

تكـذيب   يف   تكان ]٩١:األنعام[ �N��M���L��K��J��I��H ..z}� :ملا قالوا  -الشرك  
��Á���À}� التشبيه املستفاد من الكاف يف  بينا ..ليهود والنصارى واملسلمنيا

�Ä��Ã��Âz قوله بعد :��{´���µ������¶������¸���¹�������º����»������¼�������½��
¾�z ،   تشبيه يف مقولة اليهود الفاجرة ملوسى عليه الـسالم        هو �����{�����~��}

��������¤��£��¢��¡z ]ويف سؤال النصارى الباعث على الشك لعيسى       ،  ]٥٥:البقرة
  .]١١٢:املائدة[ ��µ��´��³�����²��±��°��¯ z¶��¸}� عليه السالم

تناء على وجوه اإلعراب سالفة     ـكرميني اب ويف توجيه املعىن يف النسقني ال            
أو تقريـراً   سائغاً عند جعل ما بعـدها       ����Àz}� الذكر يكون الوقف على   
هـؤالء  دعاوى   وهو تأكيد يشري إىل أن املشاة بني         ،تأكيداً ملضمون ما قبلها   

ك إمنا هي مشاة تامة بني قوليهما، ويسوغ البدء ا على االستئناف سواء         ئوأول
  .بتداء ا أو على جعلها اخلرب ملا تأخر عنهاعلى اال

��M��N����O��z �}:ولألمشوين يف شأن إساغة الوقوف علـى قولـه              
 ويف شأن )كذلك(والبدء من مث بالكاف املقرونة باسم اإلشارة البعيد  ]١١٣:البقرة[
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 ١٣٦

عما تقرر إال أن له من      كثرياً  خيتلف  ال   رأي وإن كان     ؛عليهماالوقوف أيضاً   
 لكونه ميثل إضافة جديدة يف إثراء املعىن الذي ميكن محل اآلية            ،وجاهة ما له  ال

�������N} «الوقـوف علـى      عليه واالتساع يف معناها، حيث يـشري إىل أن        
Oz     حسن على أن الكاف يف �{Àz���     ،متعلقة بقول أهل الكتـاب

أي قال الذين ال يعلمون وهم مشركو العرب مثل قول اليهود والنـصارى،             
ذهب إىل أن الكاف راجعة     ���Àz}� اجلهل سواء، ومن وقف على      يف فهم

راجعـاً إىل النـصارى، أي      ) وهم يتلون الكتاب  (إىل تالوة اليهود، وجعل     
والنصارى يتلون الكتاب كتالوة اليهود، وأن أحد الفريقني يتلو الكتاب كما           

 اآلخر،  يتلو الفريق اآلخر، فكال الفريقني أهل كتاب وكل فريق أنكر ما عليه           
ومها أنكرا دين اإلسالم كإنكار اليهود النصرانية وإنكار النصارى اليهودية من    

 مـشركي    يعرف الكتاب مـن   غري برهان وال حجة، وسبيلهم سبيل من ال         
اإلسالم، ال حجة ملـن      ، فكما ال حجة ألهل الكتاب إلنكارهم دين        العرب

  .)١( »ليس له كتاب وهم مشركو العرب فاستووا يف اجلهل
      يف  -ل كثرياًوتفرض علينا لفتات األمشوين تلك اجلديرة باالعتبار ألن نعو

ـ    على ما قاله وألفـت لـه        -والوقف عليها ���Àz}� معرفة نكتة البدء ب
 السيما مع ندرة ما قيل وقلة من تعرض         ،)منار اهلدى (االنتباه يف كتابه القيم     

يف القرآن الكرمي ���Àz}� عويف استقصاء ملواض.. هلذا الضرب من التشبيه 
اليت بلغ عدد مرات ذكرها فيه ست وعشرين ومائة تبني أن سـبعة مواضـع     

 هي مجلة ما أوضح فيها األمشـوين وجـه البـدء            ،باملوضع الذي ذكرته له   
                                                 

  .٤٧املنار ص) ١(
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 يضاف إليها أربعة مواضع عرض هلا أبو البقاء         ،والوقف عليها ���Àz}بـ
خرى عرض هلا الشيخ احلصري يف       وثالثة مواضع أ   ،العكربي يف كتابه اإلمالء   

  .كتابه  معامل اهلدى
 ما يكفي للوقـوف     - ومنه بالطبع ما تكرر    -وبظين أن يف هذا القدر    

والبدء ا من ثراء يف     ���Àz}�وللتأكيد على مدى ما يضفيه الوقف على        
املعىن ومن اتساع يف تعدد الوجوه اليت ميكن أن حتمل معاين اآليات الكرميـة              

  �. يف أخصر عبارة وأوجز بيانعليها وتؤديها
 مع حتقق   والبدء ا ���Àz}��ومما هو متضح يف إساغة الوقف على      

}��|��{��~������¡��¢��£��}�:  قول اهللا تعاىل   ما ذكرت، 

¬��«��ª��©���¨��§��¦��¥��¤����)١( �¯��®°±���

³��²´¹��¸��¶��µ�������ºz ]فقد جاءت هـذه    ،   ]١٦٣:ألعرافا
حلديث عن قصة أصحاب السبت وهم مجاعة من بـين          اآلية الكرمية يف سياق ا    

  .)٢()العقبة(املسماة اآلن بـ ) أيلة(إسرائيل كانوا يسكنون مدينة ساحلية تسمى 
  ادة والـيتخذونه عيداً للعبيوماً واحداً وكانوا قد طلبوا أن جيعل هلم 

  ون املعاش فجعل هلم  السبت، مث كانؤيا وال بشـه بأمور الدنـيشتغلون في

                                                 
ـ              :  احليتان )١( ذا السمك، وقيل ما تعاظم منه وأكثر ما تستعمل العرب احلوت يف معىن السمكة، ك

مجع شارع من شرع عليه إذا دنا وأشرف، وقيـل   ) شرعاً: (نص عليه أهل التفسري وأهل اللغة، وقوله      
  .حيتان شرع أي رافعة رؤوسها كأنه جعل ذلك إظهاراً وتبييناً وقيل متتابعة وقيل ظاهرة

عـن ابـن    ، كذا هو    وهي مدينة على ساحل البحر األمحر قرب جزيرة سيناء بني مدين والطور           ) ٢(
 ، ومـا بعـدها    ١٣٨٣/ ٣ الظالل :ينظر [ وقيل مدين  ،عباس، وعن ابن شهاب أن اسم القرية طربية       

  .]٥ جملد١٤٧/ ٩والتحرير ،  ٦ جملد١٣٣/ ٩وروح املعاين
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 ١٣٨

بتالء ليزكيهم سبحانه ويعلمهم كيف تقوى إرادـم علـى املغريـات            اال
واألطماع وكيف ينهضون بعهودهم حني تصطدم ذه املغريات واألطماع،         
وكان ذلك ضرورياً لبين إسرائيل الذين ختلخلت عقائدهم وطباعهم بـسبب           
، العناد الذي جبلوا عليه والذي عاشوا فيه طويالً حىت تعتاد الصمود والثبات           

فضالً عن أنه ضروري كذلك لكل من حيملون دعوة اهللا ويؤهلـون ألمانـة           
  .اخلالفة يف األرض

لكن فريقاً من بين إسرائيل مل يصمد لالبتالء الذي كتبـه اهللا علـيهم                    
   .بسبب ما تكرر قبل ذلك واعتادوا عليه من فسوق واحنراف

يوم السبت تتراءى هلم    لقد جعلت احليتان اليت اهم هللا عن اصطيادها               
يف ذات اليوم على الساحل قريبة املأخذ سهلة الصيد، تأتيهم بيضاً مساناً كأا             
املاخض تنتطح بأفنيتهم وأبنيتهم ظهورها لبطوا، ال يرى املاء من كثرا فإذا            
مضى السبت وجاءم أيام احلل مل جيدوا احليتان قريبة ظاهرة كمـا كـانوا              

لذي حرم اهللا عليهم فيها الصيد، كانت تتفلت منهم وتغوص جيدوا يف اليوم ا
حبيث ال يقدرون عليها، فتفوم وتنساب من أيديهم فال خيلصون إليها إال بعد 

مشقة وتعب وال يتحصلون عليها إال بعد عناء وكد.  
فراح بعضهم حيتال ويقيم احلواجيز على احليتان وينصب هلا الـشباك                  

ياض ويسوقوا لكل ذلك يوم السبت فتبقى فيها وال ميكنها ويتخذ ألجلها احل
.. اخلروج منها لقلة املاء ولوقوعها يف تلك الشباك، فيأخذوا يوم األحـد             

مغبـة   مـن    -على إثر ما يراه من الفريق العاصي         -وراح فريق آخر حيذر     
 احتياله، وينكر عليه ما يزاوله من مكر ودهاء ومن التفاف حول أوامـر اهللا             

بينا مضى فريق ثالث يقول لآلمرين بتلبية أوامر اهللا النـاهني عـن             .. تعاىل  
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ما فائدة ما تزاولونه مع هؤالء العصاة الذين ال فائدة تذكر من الكالم           : خمالفته
بـسبب  ألنفسهم فاستوجبوا  معهم لكوم ال يرجعون عما هم سادرون فيه،         

فكان أن  ! ؟هلالك والعذاب كتبه سبحانه عليهم من ا    ما يستحقونه مما    عنادهم  
  .أجنى سبحانه الذين ينهون عن السوء وأخذ الذين ظلموا مبا كانوا يفسقون

: وأما الفريق الثالث الذي مل يعص ومل ينه فقد اختلف يف أمره فقيـل                     
  .أهلكه اهللا  مع اهلالكني عقوبة على ترك النهي، وقيل بل جنوا

م اإلشارة املـصحوب بكـاف      وهنا جييء التذييل يف عجز اآلية باس      
���²}: التشبيه والصاحل ألن يعود على الفعل املنفي السابق عليه واملاثل يف قوله           

³z     ويف سائر أيامهم ال تأتيهم احليتـان       : ليصري املعىن يف أحد احتماليه
شارعة ظاهرة على املاء من كل طرق وناحية على ما كانت تأتيهم يوم سبتهم 

  .ابتالء وامتحاناً
متعلق على هذا الوجه بالكالم السابق عليه       ) كذلك(فاجلار وارور يف           

ويـوم ال يـسبتون ال      : (وهو الفعل الذي تعلق به الظرف، ومتام الكالم فيه        
حذراً من صيدهم العتيادها أحواهلم وأن ذلك كـان حملـض      ) تأتيهم كذلك 

 كإتياـا يـوم     ال تأتيهم إتيانـاً    «تقدير العزيز العليم ، وعبارة السجاوندي       
  .)١(»السبت

وتعين عبارته أن الكاف يف موضع نصب على أنه نعت ملصدر الفعل            
 مبـا   (يف قوله   ) ما(، و  ، أو يف موضع نصب باإلتيان على احلال       احملذوف قبله 

  .مستأنف z¶���}� وبسبب فسقهم، مصدرية أي) كانوا 

                                                 
  .٥٢٠/ ٢علل الوقوف ) ١(
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 الالحـق   ويسوغ على وجه ثان أن يكون تعلق شبه اجلملة بـالكالم                
 مميطاً اللثـام    ،مجلة مستأنفة استئنافاً بيانياً    ��µ�z¶}�:ون قوله ـفيك

عن السؤال عن حكمة اختالف حال احليتان باإلتيان ويف وقت معني تـارة             
 ،  ��µ�����ºz¶��¸���¹}�:وعدمه يف غريه أخرى، فكان اجلواب     

مثل هذا االختبار الشديد خنتربهم، أو على حد        : والتقدير على حد ما ذكر الزجاج     
نبلوهم مبا كانوا يفسقون كذلك البالء الذي وقع ـم    : ما ذكر ابن األنباري   

كما وصفنا لكم من االختبار واالبتالء الذي ذكرنا        : واملعىن.. يف أمر احليتان    
يوم احملرم عليهم صيده وإخفائها عنهم      بإظهار احليتان هلم على ظهر املاء يف ال       

يف األيام احملللة هلم فيها صيده، كذلك نشدد عليهم يف العبادة وخنتربهم بسبب 
األمر الذي يعين أن اإلشـارة يف        .. فسقهم املستمر يف كل ما يأتون ويذرون      

يف ، و متجهة إما إىل االبتالء السابق وإما إىل االبتالء املذكور بعد،اآلية الكرمية 
  .كلٍّ من املعاين ما ليس يف اآلخر

��É����È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��Â��ÁÊ��Ë}�����:ويف قول اهللا تعاىل        

Î��Í��ÌÏ��Ñ��Ð��z ]حيث يراقب قولـه     ]٣٢:الفرقان ،:{�É����È�z���
عن كثرة اعتراض الكفار وتعنتهم وكالمهم فيما        « إخبار   ..)١()كذلك (:قوله

كما أنزلـت   .. أي  ،  ���Æ��Å��Ä�É����È��Ç��z�Ê} :ال يعنيهم حيث قالو   
الكتب قبله مجلة واحدة كالتوراة واإلجنيل والزبور وغريها من الكتب السابقة، 
فأجام اهللا تعاىل عن ذلك بأنه إمنا نزل منجماً يف ثالث وعشرين سنة حبسب              

����:واحلوادث وما حيتاج إليه من األحكام ليثبت قلوب املؤمنني، كقوله          الوقائع
                                                 

  .١٧٣ عليه صاحب اية القول املفيد صعلى حنو ما ورد يف الطبعة الباكستانية للمصحف ونص) ١(
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{�M��L��T��S��R��Q����P��O����N�z ]وهلـذا قـال    ،]١٠٦:اإلسراء: 
{Í��Ì�����Î��ÏÑ��Ð��z  بيناه تبييناً، وقال ابـن زيـد      :  ، قال قتادة  :

، ويف إمجاله ما يغين عن التوسـع        )١(كالم ابن كثري    انتهى من  » ً وفسرناه تفسريا 
�.والتفصيل يف ذكر معىن اآلية �

موضعي الوقوف يف اآلية وأنه     ومن خالل كالم احلافظ  يبصر املتأمل        
��É����È��Ç��Æ��Å��ÄÊ}�: إما على قوله سبحانه على لسان أهل الكفـر        

Ëz  وإما على قوله يف الرد عليهم والتعليل ملا سـاقوه ،: �{��Ë

Î��Í��ÌÏ��Ñ��Ð��z.  
هال نـزل   : كما يدرك أنه على جعل التشبيه من متام الكالم يصري املعىن                  

مجلة واحدة كما أنزلت التوراة واإلجنيل والزبـور، ومـن مث           القرآن على حممد    
أنزلناه : ، وأنه على جعله يف طياته يصري املعىن)كذلك: (يكون الوقوف على قوله

 :بقولـه  مفرقاً كما ترى يا حممد لنثبت به فؤادك ولتحفظه، ومن مث يكون البدء  
�{�Î��Í��Ì��Ëz ..   على األول مـن متـام قـول        ) كذلك(وأن

  .)٢( وعلى الثاين هو من قول اهللا تعاىل ذكره جواباً هلم،كنياملشر
            وبنظرة ثاقبة ملا انتهى إليه كالم أهل العلم يمييـل إىل  اًظ أن مثة فريقالح 

إساغة الوقف على اإلشارة املصحوبة بكاف التشبيه حىت عد البعض منهم ذلك            
 عـود اإلشـارة إىل      ، يف حني نفى فريق آخر احتمال      )٣(هو األجود واألحسن  

الكتب املاضية أصالً حبجة أن نزوهلا هي األخرى إمنا كان منجماً، يعين متاماً             
                                                 

  .٣٢٧ /٣تفسريه ) ١(
  .٤٥٩/ ٧ والقرطيب ٢٢٣ منار اهلدى ص :ينظر) ٢(
  .٤٩٠٤/ ٧والقرطيب  ،٤٥٩ واإلمالء ص ،٨٠٥/ ٢ اإليضاح يف الوقف واالبتداء :ينظر) ٣(
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كما نزل القرآن، ومن مث كان املشركون يف دعواهم الداحـضة وزعمهـم             
 ال يدرون كيفية نزول كتب اهللا على        ،الباطل معاندين أو جاهلني حبقيقة األمر     

، وعلـى   )١( البقاعي والشوكاين وابن عاشور    أنبيائه، وممن انتصر هلذه املقولة    
قوهلم ال يبعد أن يكون يف سياق النظم ما ميثل الرد على دعواهم ومقولتـهم               

  .بعد أن ساقها على ألسنتهم
 وكان ميكن لرأيهم أن يسلم لوال ما أوضـحه          ،اً أن فيما ذكروه نظر    يدب     

لت مجلة، هو   أن سائر الكتب أنز    « من أن القول بـ      من لف لفه  السيوطي و 
، قـال   )٢( » مشهور يف كالم العلماء وعلى ألسنتهم حىت كاد يكون إمجاعـاً          

: فإن قلـت   «: رمحه اهللا بعد أن ساق من األحاديث واآلثار ما يدعم به رأيه           
 يعىن ما يفيد أن الكتب السابقة نزلت مجلة         - ليس يف القرآن التصريح بذلك    

  .ركفا وإمنا هو على تقدير ثبوته قول ال-واحدة
     سكوته تعاىل عن الرد عليهم يف ذلك وعدوله إىل بيان حكمتـه            : قلت

دليل على صحته، ولو كانت الكتب كلها نزلت مفرقة لكان يكفي يف الـرد        
  .»إن ذلك سنة اهللا يف الكتب اليت أنزهلا على الرسل السابقني: عليهم أن يقول

ـ      من مجع األلوا   - رمحه اهللا  - وبعد أن استكنه        ����:اىلـح يف قول اهللا تع
{��Z����Y��X��W��V��U��T��S��R��Q���Pz���]١٤٥:األعراف[ ،

، الداللة على نزوهلا مجلة واحـدة،       ]١٥٠:األعراف[ ��S��R..z}�����:هـوقول
:  ويعين به قول ثابت بن احلجـاج       -ويؤخذ من األثر األخري    «: أردف يقول 

                                                 
  .٩  من جملد١٩/ ١٩ والتحرير والتنوير،٧٣/ ٤وفتح القدير ،٣١٥/ ٥ نظم الدرر :ينظر) ١(
  .٥٨اإلتقان ص ) ٢(
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أخذوها حىت ظلل اهللا عليهم جاءم التوراة مجلة واحدة فكثر عليهم فأبوا أن ي    
 حكمة أخرى إلنزال القرآن مفرقاً، فإنه ادعى إىل         -اجلبل فأخذوها عند ذلك   

قبوله إذا نزل على التدريج خبالف ما لو نزل مجلة واحدة فإنه كان ينفر مـن     
قبوله كثري من الناس لكثرة ما فيه من الفرائض واملناهي، ويوضح ذلـك مـا     

إمنا نزل أول ما نزل منه سورة من املفصل         : التأخرجه البخاري عن عائشة ق    
فيها ذكر اجلنة والنار حىت إذا ثاب الناس إىل اإلسالم نزل احلالل واحلرام، ولو 

ال (خلمر أبداً، ولـو نـزل   اال ندع : لقالوا) ال تشربوا اخلمر(نزل أول شيء   
ملا ذكره  ، وقد خلص اآللوسي بعد سوقه       )١( » ً ال ندع الزنا أبدا   : لقالوا) تزنوا

ناشـئ مـن نقـصان       «السيوطي يف هذا الصدد إىل أن القول خبالف ذلك          
  .)٢( »االطالع

 بيان إساغة القول بالوقوف على مقولة أهل        ،وإمنا رمت من هذا التفصيل         
����Ì}� :والبدء حينئذ بقوله   É����È��Ç��Æ��Å��Ä�Ëz}� الكفر

�Î��Íz  ..  أو على قوهلم: �{�É����È��Ç��Æ��Å��Äz     والبدء مـن مث ،
وكشف أن لكل   ،  �Î��Í��Ì��Ëz}��:بقوله سبحانه يف الرد عليهم    

من اوزين هلذا الوقف أو ذك وجهة هو موليها، وإثبات أنه مهما يكن مـن               
أو البدء ا طاملا أن املعىن       Ëz}� أمر فإنه ال مشاحة يف الوقوف على      

 حهم ودحض حجتهم   هو فض   األول والوجه يف ..   يستقيم يف احلمل على كلٍٍّّ    
وبيان فساد تعلالم يف الطعن يف هذا القرآن الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه 

                                                 
  .١١٥٥٨، ٧٩٨٧ والبيهقي يف السنن ،٤٧٠٧واألثر يف البخاري  ،٥٩ن ٥٨اإلتقان للسيوطي ) ١(
  .٢٢/ ١١روح املعاين ) ٢(
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فضول من القول ومماراة مبا      «وال من خلفه، واإليذان بأن ما أثاروه ما هو إال           
وله مجلة واحدة   نـز ألن أمر اإلعجاز واالحتجاج به ال خيتلف ب        ،ال طائل حتته  

نة صحته وآية كونه من عند اهللا، نظمه املعجز الباقي على           ، فبي )١( » ً أو مفرقا 
  .مر الدهور

وإن مما يدل على شرادهم عن احلق وجتافيهم عن اتباعـه إيـرادهم                     
 .. )٢(والتعبري عنهم بعنوان الكفر، بقصد ذمهم به وإشعارهم بعلـة احلكـم           

) نزل(ر  الصفة ملصد على  فالكاف على هذا نصب على احلال من القرآن، أو          
زيل الكتـب املتقدمـة، والم      ـ، واإلشارة فيه إىل تن    )مجلة(املذكور أو لـ    

نزلناه : ما مسعت أوالً لنثبت، أو    : الم التعليل واملعلل حمذوف تقديره    ) لنثبت(
مجلة واحد كذلك الكتاب     «.. مفرقاً لنثبت، أو على حد قول السجاوندي        

  .)٣(» كفرقناه، لنثبت به فؤاد) .. التوراة(زل ـاملن
 فقد فارقت   ، مل يكن من أهل القراءة والكتابة      � أنه   الثاينوالوجه يف           

حاله حال موسى وعيسى وداود عليهم السالم حيث كان أمياً وهم كـانوا             
من التلقن، ولو نزل عليه القرآن مجلة واحدة        بد  مثة  قارئني كاتبني، فلم يكن     

ن من كان الكتاب عنده فلرمبا اعتمد لتعيا حبفظه وجلاز عليه الغلط والسهو، فإ  
على الكتاب وتساهل يف احلفظ فكان من حكمته سبحانه أن أنزله عليه مفرقاً             

مث إن .. ليكون حفظه له أكمل وليكون أبعد عن املساهلة وقلـة التحـصيل          

                                                 
  .٩١، ٩٠/ ٣الكشاف للزخمشري ) ١(
  .٢٠/ ٤ واملقتطف من عيون التفاسري ،٢٢ /١١وروح املعاين ، ٩٠/ ٣ الكشاف :ينظر) ٢(
  .٤٥٩ وإمالء العكربي ص ،٧٤٨/ ٢ العلل:ينظر) ٣(
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 ١٤٥

 وتقوية له على تأدية مـا       �مشاهدة النيب جربيل حاالً بعد حال، تطمني لقلبه         
  .ى عوارض النبوة وعلى احتماله أذية قومه وعلى اجلهادمحل وعلى الصرب عل

كما أن يف نزول القرآن حبسب احلوادث وجوابات الـسائلني والوقـائع                 
 لبصريم مبعرفتها ومبتابعة الوحي هلا وتقبل أحكامها، ألم         اًالواقعة هلم، ازدياد  

ىل علم ما   ل بشأن هذه احلوادث، لكوم حباجة إ      نـزبذلك يكونون أوعى ملا ي    
يف اجلوابات فيكثر العمل مبا فيها ويكون ذلك هو األوفق يف بـاب التكـاليف              

ولو أنزل الكتاب   .. واالستبصار، واألدل على اإلخبار عن احلوادث يف أوقاا         
زلت بشرائع بأسرها دفعة واحدة على اخللق ولكان ذلك أثقل          ـمجلة واحدة لن  

ينشئ جمتمعاً ويقيم نظاماً، والتربية حتتاج      لرييب أمة و   «عليهم، والقرآن إمنا جاء     
إىل زمن وإىل تأثر وانفعال بالكلمة، وإىل حركة تترجم التـأثر واالنفعـال إىل              
واقع، والنفس البشرية ال تتحول حتوالً كامالً شامالً بني يوم وليلة بقراءة كتاب             

هج وتتدرج كامل شامل للمنهج اجليد، إمنا تتأثر يوماً بعد يوم بطرف من هذا املن
 فال جتفل منه كما     ،يف مراقيه رويداً رويداً، وتعتاد على محل تكاليفه شيئاً فشيئاً         

جتفل لو قدم هلا ضخماً ثقيالً عسرياً، وهي تنمو يف كل يوم بالوجبـة املغذيـة                
فتصبح به يف اليوم التايل أكثر استعداداً لالنتفاع بالوجبة التالية وأشد قابلية هلـا              

ولقد حقق القرآن مبنهجه ذاك خوارق يف تكييف تلك النفـوس           .. والتذاذاً ا   
  .)١( » أثراًاليت تلقته مرتالً متتابعاً وتأثرت به يوماً يوماً وانطبعت به أثراً 

وال يرد على هذا أن فيه تعريضاً لألمم السابقة أو قدحاً يف الكتب الـيت                      
أن شاهد  «ث للقرآن لـل منجمة على غرار ما حدنـزنزلت مجلة واحدة ومل ت

 وذلك ببالغته وهي مطابقته ملقتضى احلال يف كل مجلـة           ،صحة القرآن إعجازه  
                                                 

  .٩ جملد ٢٠/ ١٩والتحرير ، ٤٢،٤٣/ ١٢ وينظر تفسري الرازي ،٢٥٦٣، ٢٥٦٢/ ٥الظالل ) ١(
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 فال يقاس بسائر الكتب فإن شاهد       ،منه وال يتيسر ذلك يف نزوله دفعة واحدة       
  .)١( »صحتها ليس اإلعجاز

واسم اإلشارة باحلمل على هذا الوجه مشار به إىل مفاد كالمهم، وهو                  
:  والتقدير ،ل نصب على أنه نائب عن مفعول مطلق جاء بدالً من الفعل           يف حم 

زيل املفرق الذي قدحوا فيـه واقترحـوا        ـيالً كذلك أو مثل التن    نـزنزلناه ت 
يله مفرقاً على   نـززيل على هذه الصفة فؤادك، فإن ت      ـخالفه، ليقوى ذا التن   

 أسباب  حسب احلوادث أقرب إىل حفظك له وفهمك معانيه وذلك من أعظم          
  .)٢(التثبيت
 منجماً يوجب التحدي على أبعاضه وأجزائه، ونزولـه         هأن نزول كما         

مجلة يقتضي وقوع التحدي على جمموعه، وال ريب أن األول أدخل يف باب             
م أن عجزه عما هو أكثر منه       ِلي بنجم منه فعجز عنه ع     داإلعجاز، ألن من حتُ   

ن من باب الفضول واادلة مبـا ال        أوىل، وعلم كذلك أن اعتراضهم إمنا كا      
حمصلة من ورائه، وأن ما أثاروه هو من ضيق العطن وقلة احليلـة، كمـا أن                

هنا وعلى هذا الوجه واقعة موقع االستئناف يف احملاورة، والـالم يف            ) كذلك(
واملعىن أنزلناه كـذلك    ) كذلك(متعلقة بالفعل املقدر الذي دل عليه       ) لنثبت(
وا حكمته وعجزوا عن جماراته وعلمناكه شيئاً بعد شيء،         يل الذي جهل  نـزالت

يله مفرقاً تيسرياً حلفظ    نـزلنقوي بتفريقه عزمية قلبك ويقني نفسك، فإن يف ت        
  .النظم وفهم املعاين

                                                 
  .٢٢/ ١١روح املعاين ) ١(
 ١٩/ ١٩والتحريـر  ،  ٧٣/ ٤وفتح القـدير   ،  ٤٥٩واإلمالء ص   ،  ٢٢/ ١١ين  ا روح املع  :ينظر) ٢(

  .٩جملد 
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وفيه إىل جانب ذلك وإىل جانب ما سبق ذكره، ضبط األحكام والتأين                   
احلكم واملصاحل، وجتـدد    يف القراءة والوقوف على تفاصيل ما روعي فيه من          

ل منه، كما فيـه     نـزإعجاز الطاعنني يف كل مجلة تقدر مبقدار أقصر سور ت         
معرفة الناسخ املتأخر من املنسوخ املخالف حلكمه حيث كانوا يعبدون بالشيء 

 مما هو لصيق الصلة مبـا       -إىل وقت بعينه قد علم اهللا فيه الصالح، وفيه أيضاً         
الية إىل الدالالت اللفظية مما يعني علـى معرفـة           انضمام القرائن احل   -ذكرنا

البالغة ألنه بالنظر إىل احلال يتنبه السامع ملا يطابقها ويوافقها، بل إن يف نزوله              
إن القرآن لو    «: كذلك عني املطابقة، يقول اجلد الوزير فيما نقله عنه الطاهر         

مطابقتـها  ل منجماً على حسب احلوادث ملا ظهر يف كثري من آياته            نـزمل ي 
  .)١(» ملقتضى احلال ومناسبتها للمقام، وذك من متام إعجازها

وتظهر براعة السياق يف اآلية الكرمية وهي تصور شدة تعنـت أهـل                     
الكفر يف اقتراحام ودقة ما حييكونه من شبهات بغية التشكيك يف كالم اهللا             

ادوا يسمحون  ويف حكمة نزوله منجماً، فهم لشدة ضعفهم وقوة ريبهم ما ك          
يالً فضالً عن أن يسندوا إنزاله إىل اهللا تعاىل،         نـزألنفسهم أن يسموا القرآن ت    

  .�Æ��Å��Äz}��:حىت طفقوا يبنون الفعل للمجهول بل وجعلوا يقولون
وملا عربوا بصيغة التفعيل املشرية إىل التدريج والتفريق استجالباً للسامع                 

أي ،  Ç��z}� :ذلك غري مـراد، فقـالوا     لئال يعرض عنهم، أشاروا إىل أن       
 :وأكـدوا بقـوهلم    ���È��z} :املقتضي امسه للجمع، مث صرحوا باملراد بقوهلم      

                                                 
 ونظـم   ،الطربيعلى حاشية    ٩جملد  ١٢/ ١٩ رغائب الفرقان    : وينظر ،٩ جملد   ٢٠/ ١٩التحرير) ١(
  .٢٠/ ٤ واملقتطف ،٤٩٠٤/ ٧ القرطيب ،٢٢/ ١١ وروح املعاين ،٣١٥/ ٥درر ال
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 ١٤٨

{�Éz  ،               ليتحقق أنه من عند اهللا ويزول عنا ما نتومهه من أنه هـو الـذي
يرتبه قليالً قليالً، فتعبريهم مبا يدل على التفريق أبلغ يف مرادهم، فإم أرغبوا             

إلقبال على كالمهم بتوطينه على ما يقـارب مـراده مث أزالـوه             السامع يف ا  
 من املفاجـأة والروعـة      �Å��z}��بالتدريج أمت إزالة، فكان يف التعبري بالفعل        
  .)١(، كذا أفاده البقاعي)أنزل(واإلقناط مما أمل من املقاربة ما مل يكن يف 

يـر مـن أن     وكالمه حيمل يف طياته الرد على ما ذكره صاحب التحر                
»{�Åz    وليس فيه إيذان مبا يـدل عليـه التفعيـل مـن             )أنزل(هنا مرادف ،

إذ تأىب دقة األداء فيما اشتمل عليه النظم احلكيم أن يكون األمـر             ،  )٢(»التكثري
على حنو ما ذكر وخباصة أن صيغة التفعيل ال تعين بالضرورة الداللة على التكثري              

الباً كما قلنا للسامع، لئال يعرض عـن        إذ قد تدل على التدرج والتفريق استج      
  .مقولة املتقولني على اهللا بغري علم على حد ما ذكر البقاعي رمحه اهللا

وصفوة القول أنه مع إساغة الوقف على أي من املوضعني ميكن القـول             
 كانت الداللة واإلفادة اليت تتناغى مع الـسياق         ، أي الوقفني قصدت    على أنه

  .ات الكرميات انتظمت يف سلكه هذه اآليالعام واخلاص الذي
   

  : يف إثراء املعىنوالوقف عليهما البدء بالكاف املقترنة بغري اسم اإلشارةأثر : ثالثاً
ه يف النسق القرآين يأيت على غرار ما سبق من          ئُومثة منط آخر يدق جمي            

باعتبارين تعلق اجلار وارور بكالم سابق تارة ومن تعلقه بكالم الحق أخرى            
 لفني، غري أن التشبيه هذه املرة ال يكون مصحوباً باسم اإلشارة، وكيمـا            تخم

                                                 
  .٣١٥/ ٥ نظم الدرر :ينظر) ١(
  .٩جملد  ١٩/ ١٩) ٢(
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ض لنماذج عدة ذكر بعـض أهـل         أعرِ ،يستبني يف هذا الضرب من الكالم     
 على املراقبة اليت تعين بالضرورة الوقف على        يءاالختصاص أن الوقف فيها جي    

 يسوغ الوقـف علـى      أي من املوضعني حبيث إذا مت الوقف على أحدمها ال         
خر، وال أدعي لنفسي يف اصطفاء ما أذكر من منـاذج هنـا، احلـصر أو                اآل

االستقصاء إذ ذاك أمر حيتاج لدراسة تكون أكثر حصراً وأوسع استقـصاء،            
 املمتلـئ بـالوجوه     ،لكن حسيب أن ألفت االنتباه هلذا الضرب الغين باملعاين        

  . املشري لظاهرة االتساع موضوع حبثنا،احملتملة
ففي غري موضع املراقبة الذي ورد يف آية الدين، وجاء ذكره يف مقدمة                    

النشر يف القراءات العشر وايـة      طيبة  : صاحبا كتايب هذا البحث ونص عليه     
التصريح بالتعانق يف قـول اهللا      جاء فيهما     ..)١(القول املفيد يف علم التجويد    

ــاىل �����B��A���C����E��D�����F������G�H������I��J�������K������L��M�����N}����: تع

O�P�����Q����R����S�������T����U���V���W�����X�YZ����������[�\����������]��������^�_���

b��a��`z ] يراقب قولـه   إذ،   ]١٠،١١ :آل عمران : �{Q��P�z  قولـه: 
{U���T��Sz.  

ا ال  وهذا يعين أن الوقوف على رأس اآلية والبدء بالكاف ومـدخوهل                 
 وإمنا يلزم عطف ما بعد هذا األخـري         ، U���T���z} يصح معه الوقوف على   

����T��S}عليه، كما يلزم وصل رأس اآلية مبا بعـدها الوقـوف علـى              

Uz،         اويعين كـذلك أن    .. ليكون ما بعدها مجلة مستأنفة مستقلة بذا
ثل درجة  يفيد معىن ومي  ووصلهما مبا بعدمها    البدء بالكاف اجلارة مع مدخوهلا      

                                                 
  .٧٣صنصر مكي لشيخ  واية القول املفيد ل،١٦٧ النشر البن اجلزري ص:ينظر) ١(
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 ١٥٠

معىن آخر وميثـل درجـة      كما يفيد وصلهما مبا قبلهما       ،من درجات الوقف  
 U���T��S�z}��«: وهذا ما عناه صاحب منار اهلدى بقولـه       .. أخرى  

أو خرب مبتدأ   ،  ���Zz } تام، إن جعل ما بعده مبتدأ منقطعاً عما قبله وخربه         
 آل فرعـون     كعادة �حمذوف تقديره عادم يف كفرهم وتظاهرهم على النيب         

  .)١(»على تظاهرهم على موسى عليه السالم، وليس بوقف إن عطف على ما قبله
ويالحظ أن حمـور     دد وجوه إعرابه حيتاج إىل تفصيل،     واألمر ذا ولتع        

 ،X��W��V�z}:ذلك التفصيل وحمط وجوهه يكمن يف إعراب قوله تعاىل        
االستئناف، وإما على   وإما عليه وعلى      هي إما على العطف على ما قبلها،       إذ

  . األخري فحسب
 فعلى عطفها على ما قبلها وهو ما يقتضيه البدء بكاف التشبيه ومدخوهلا             -١

معه ) قد(يف موضع احلال و���Zz } والوقف على رأس اآلية اليت قبلها وجعل
 مراده، جيوز أن تكون الكاف يف حمل نصب نعت ملصدر حمذوف دل عليـه             

{Cz   أو تكون  .. كفروا كفراً كعادة آل فرعون      :  وتقديره ،اليت هي صلة
 ،�����O��N��P���Q��z}: يف حمل نصب نعت ملصدر حمذوف دل عليه قوله        

يوقد م كعادة آل فرعون، ويكون التشبيه يف نفـس االحتـراق،            : وتقديره
) يعذبون(أو يكون الناصب له    .. )٣/٤٦(وهذا قاله ابن عطية يف احملرر الوجيز      

أو .. يعذبون عذاباً كدأب آل فرعـون       : لسياق، والتقدير املدلول عليه من ا   
 �E��D��z}�:تكون يف حمل نصب نعت ملصدر حمذوف مدلول عليه بقولـه          

  .بطل انتفاعهم باألموال واألوالد كعادة آل فرعون: تقديره
                                                 

  .املرشد أليب زكريا األنصاري :حاشيتهوينظر على ،  ٧١املنار ص ) ١(
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تقديره كذبوا  ) كذبوا(للفعل  أو تكون يف حمل نصب نعت ملصدر حمذوف              
�: قولـه   ذلك التكذيب، وبذا يكون الـضمري يف       تكذيباً كدأب آل فرعون يف    

{Zz���         ويف ذلـك مـن      �لكفار مكة وغريهم من معاصري رسـول اهللا ،
  ما فيـه، ويكـون الـضمري يف        - لعلمهم مبا حاق بآل فرعون     -التخويف هلم 

حـاالً  ) كذبوا(آلل فرعون، وجيمل مع هذا الوجه أال تكون اجلملة          ) أخذهم(
أي  z\��[ } :أو يكون عامل النصب قوله     .. لكوا متعلق اجلار وارور   

 ألن  - إال عند الكوفيني     -فأخذهم اهللا أخذاً كأخذه آل فرعون، وهذا مردود         
: ما بعد الفاء العاطفة ال يعمل فيما قبلها إال فيما أجازه الكوفيون يف حنو قوهلم              

  .وعليه فيجوز، كذا ذكره السمني يف الدر) زيداً فاضرب(
دأب : كاف ومدخوهلا يف موضع رفع خرب ملبتدأ حمذوف تقديرهأو تكون ال      

أولئك الكافرين يف الكفر كدأب آل فرعون وحاهلم يف اسـتحقاق العـذاب             
.. كحاهلم، وهذا الوجه بدأ به الزخمشري كالمه فيما يسوغ محل الكاف عليها             

 منفـصلة   ،يف كل ما ذكر    S�z}شبه اجلملة   وعلى أي من هذا األوجه ف     
؟ على ما قاله بعـض       ما سبب هذا  : ا ومستأنفة استئنافاً بيانياً بتقدير    عما قبله 
  .احملققني

ـ   - وجيوز يف الوجه األخري    -٢ الذي ع فيـه قولـه    د : {U���T��S�z 
�معطـوف علـى    �X��W��V�zY}�ومستأنف يف موضع اخلرب ملبتدأ حمذوف،       

{U���Tz   ،و يف حمل جر�{ Zz���  أن جتعـل الـواو يف      -يف موضع احلال �

{X��W��Vz         وال  )كـذبوا (على االستئناف أيضاً فتكون مبتدأ خـربه ،
موضع هلذه اجلملة االستئنافية من اإلعراب لكوا إمنا ذكرت لشرح حاهلم، وبذا 

  .الذي هو مدخول الكاف) فرعون(يكون الكالم قد مت على 
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 ١٥٢

 Cz }�:بقوله S�z} : كما جيوز أن يتعلق اجلار وارور يف قوله        -٣
دأب الذين كفروا   : ر اآلية، فيكون هو عامل النصب فيه، والتقدير       الذي يف صد  

كدأب آل فرعون أي كعادم يف الكفر، فال يوقف واحلال هكذا علـى رأس              
اآلية، وإمنا يتعني الوقف على مدخول الكاف يف حال ما إذا كان ما بعدمها وهو 

�بـكما جيوز تعلقهما    ..، حممول على االستئناف    X��W��V��Zz}: قوله

{�E��D��z��         قب     أي لن تغين عنهم مثل ما مل تغن عن أولئكهـذين  ، وقد تع
 من ِقبل أيب    - الذي مال إىل أوهلما الفراء وأجاز ثانيهما الزخمشري        -الوجهني  

ولإلخبار عن  �����O��N��P���Q��z} حيان للفصل بني العامل واملعمول جبملة     
فإن قدرت  .. معطوفة  ) إخل.. ئك  وأول(املوصول قبل متام صلته، إذا قدرت مجلة        

  .)١(جاز - وهو بعيد -استئنافية أو اعتراضية 
             وأجاز الزخمشري يف خطوة رمبا لتفادي ما تب بـه علـى الـوجهني       قِّع

توقد م  : بالوقود، أي  -)كدأب( يعين يف    -ينتصب حمل الكاف   «األخريين أن   
تريد كظلم  ) اس كدأب أبيك  إنك لتظلم الن  : (النار كما توقد بآل فرعون، تقول     

 على حد ما أشار اآللوسي فيما نقلـه         -، وفيه   )٢( » أبيك ومثل ما كان يظلمهم    
 على القراءة املشهورة األظهر فيه أنه اسم ملا يوقد          )دالوقو( نظر، ألن    - احلليب   هعن

.. إنه مصدر أو على قراءته احلسن، صح        : به، وإذا كان امساً فال عمل له، فإن قيل        
�ن هذا الوجه ال جيمل معه الوقف ال علـى رأس اآليـة وال علـى مـدخول         بله أ 

{Szوال على ما عطف به عليه .  
                                                 

/ ٣ والدر املصون للحليب   ،١٩١/ ١ ومعاين القرآن للفراء   ،١٣٣،  ١٣٢صاإلمالء للعكربي    ،ظرين) ١(
 .٣٨٩/ ٢ والبحر أليب حيان،٤١٤/ ١ والكشاف،٤٦/ ٣ واحملرر الوجيز،٣٩ -٣٧

  . بتصرف يسري،٤١٤/ ١تفسري الكشاف) ٢(
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 كم هي تلك املعاين اليت أفادها الوقف        -رعاك اهللا يا   -ولك أن تتأمل          
  .. يف تلك الوجوه العـشرة     على الكاف ومدخوهلا وأفادها كذلك البدء ما      

نا واإلمجال ملا بسط يف البدء بكاف اجلر مع         وفيما يشبه التلخيص ملا فصل ه     
جائز، إن ������P���Q��z}�«: مدخوهلا والوقف عليهما يقول أبو زكريا األنصاري

ـ    ،Cz {S�z}علق به وبـ     بعدها، أو  ���Zz } وكاٍف إن علق ب
تام إن  U���T��S�z} ..خرب ملبتدأ حمذوف  U���T��Sz} جعل

  .)١( » إن علق ذلك عليهجعل ما بعده مبتدأ وخرب، وليس بوقف
ومفاد ما ذكره يف هذا الصدد أن البدء بالكاف وجمروها إمنا جيـوز إذا                   

وأن الوقـف   .. تعلقا مبا قبلهما، ويصل إىل درجة الكايف إن تعلقا مبا بعدمها            
عليهما يصل إىل درجة التمام إن كان ما بعدمها على االستئناف وميتنـع إن              

  .محل ما بعدمها على العطف
مبا تيسر على هذه األوجه مـن الوقـوف         والتعرف  وال يفوتنا بعد اإلملام         

السر البالغـي يف    أن  واإلعراب وما أسدته هذه وتلك من معاين، أن ننبه إىل           
 الداللة علـى    هو،  �����O��N��P���Q��z}�:مسية يف قوله تعاىل   إيثار اجلملة اال  

يقة حاهلم وأـم يف حـال       إليذان بأن ذلك هو حق    احتقق األمر وتقرره، أو     
) دأب(كمـا أن األصـل يف كلمـة         .. كوم يف الدنيا وقود النار بأعيام       

 حـىت   - وتكريره وإطالقه يف النظم الكرمي على العادة ومبعىن الشأن         ،الكدح
 هو على وترية ما جاء يف لغة القوم ودرجت عليه ألسنتهم            -صارا حقيقة فيه  

أي عادتك، وكقـول  ) قوم أراك اصطنعتهم  كدأبِك يف   : (كما يف قول النابغة   

                                                 
  .٣  جملد١٥٢/ ٣ روح املعاين :وينظر،  ٧١املقصد ملا يف املرشد ص ) ١(
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 ١٥٤

أي شأنك، ومرامه يف اآليـة      ) كدأبك من أم احلويرث قبلها    : (امرئ القيس 
األمم اليت أصاا العذاب وجدوا مجيعهم استقرأوا ضرب املثل للكفار ألم إذا 

قد متاثلوا يف الكفر باهللا وبرسله وبآياته، وكفى ذا االستقراء موعظة ألمثال            
  .لعربمشركي ا

 وجهه أن هالكهـم  - من بني بقية األمم-وختصيص آل فرعون بالذكر       
معلوم عند أهل الكتاب خبالف هالك مثود وعاد فهو عند العرب أشهر، وألن             

واهللا ..)١(حتدي موسى إياهم كان بآيات عظيمة فما أغنتهم شيئاً جتاه ضالهلم          
  .تعاىل أعلم مبراده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٣  جملد١٧٥/ ٣ والتحرير ٣،جملد ١٥٣/ ٣ روح املعاين :نظري) ١(
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  رابعاملبحث ال
يف إثراء ومدخوالا ) يف(و) ِمن(و) على(البدء أو الوقف على الباء وأثر 

  املعىن
  :ليهما وأثر ذلك يف اتساع املعىنعهلا والوقف ودخممع بالباء البدء : أوالً

ـ     تستعمل ا        ، كمـا   )باء االعتمـال  (لباء فيما تستعمل للسبب وتسمى ب
على تيك املعاين يقول ابـن      ويف داللة تلك األداة     .. تستعمل لالستعانة والقسم    

ـ  : هشام يف املغين   : االستعانة وهي الداخلة على آلة الفعل حنـو        «تكون الباء ل
، قيل ومنه باء البسملة ألن الفعل ال يتأتى على          )حنرت بالقدوم )  (كتبت بالقلم (

��f���e��d��c}�����:ببية حنـو  ـالس.. ها، و ـالوجه األكمل إال ب   

��g..z ]٥٤:البقرة[  ،�{��Q��PR..z� ]لقيت بزيد  : (، ومنه  ]٤٠:العنكبوت
  :، أي بسبب لقائي إياه، وقوله)األسد

      آبالُهم بالنار  ـقد س تاِر        قيوالنار قد تشفي من األو  
.. أي أا بسبب ما ومست به من أمساء أصحاا يخلى بينها وبني املـاء، و                   

أقسم باهللا  (ر الفعل معه، حنو     القسم، وهو أصل حرفه، ولذلك خصت جبواز ذك       
، واسـتعماهلا يف القـسم      )بـك ألفعـل   (، ودخوهلا على الضمري حنو      )لتفعلن

  .)١( »أي أسألك باهللا مستحلفاً) باهللا هل قام زيد(االستحقاقي حنو 
من قول اهللا تعـاىل يف   �Íz �}وعلى تلك املعاين مجيعها محلت الباء يف            

��Ã��Â���É��È��Ç��Æ��Å��Ä}� :حق موسى عليـه الـسالم     

�Ê��Ë�Ì��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��z ]ان ذلك يقولـ، ويف بي]٣٥:القصص� �

                                                 
  .٢٥٦/ ٤ والربهان ، وما بعدها٣٠الصاحيب ص :ينظر و،١٠٦، ١٠٣/ ١املغين البن هشام ) ١(
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 ١٥٦

  : ابن عاشور
متعلقاً  �Íz } جيوز أن يكون     ، ��Ñ��Ð��Ï��Î��Í�z} :قوله «

اذهبا : تقديره ]٣٢:القـصص [ z ..|�����{��~}� :مبحذوف دل عليه قوله  
بعـد  ،  �Í��Ì��ËÐ��Ï��Î�� ..z}�: بآياتنا، على حنو ما قدر يف قوله تعاىل       

 أي اذهبـا يف     ،]١٢:النمل[ É��È��Ç�����Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á .. z}�: قوله
��¸��¶´���µ}� :تسع آيات، وقد صرح بذلك يف قوله يف سـورة الـشعراء           

¹º��½��¼��»��z ]ـ    .. ]١٥:عراءالش  Ç��Æ��z}وجيوز أن يتعلق بـ
ـ   حىت تكـون    أي سلطاناً عليهم بآياتنا فنسلطكما عليهم ا       È�z}أو ب

رهبتهم منكما آية من آياتنا ملا يف ذلك من معىن التسلط والغلبة، وجيـوز أن               
ـ  أي يصرفون عن أذاكم بآيات منا ومتنعون منهم         ��Ë��Ê���É�Ìz}يتعلق ب

  .             )١(  »))نصرت بالرعب((: � ا كقول النيب
واضحان يف   ،وكالمه وكذا كالم اآللوسي الذي هو يف معىن ما ذكر                

أنه حبمل الباء على املعاين سالفة الذكر وهي االستعانة أو السببية يكون الوقف 
��Í�z}���«: وإليه اإلشارة بقول األمشوين يف املنـار   ..  Í�z} :على قوله 

ـ  ) .. يصلون(بـ Í�z} تام، إن علقت   ، أي وجنعل   )جنعل(وقيل متعلقة ب
ـ    وضعف قول  ..وهو املشهور��Ê�����z}لكما سلطاناً بآياتنا، وقيل متعلقة ب

 وإن التقدير وجنعل لكما سلطاناً بآياتنـا        ،إن يف اآلية تقدمياً وتأخرياً    : من قال 

                                                 
واحلـديث  ،  ١١ جملـد    ١١٦/ ٢٠ روح املعاين    : وينظر ،بتصرف١٠ جملد   ١١٨/ ٢٠التحرير  ) ١(

، ١٥٥٣والترمـذي    ،   ٥٢٣،  ٥٢١ومـسلم ،  ٦٨٤٥،  ٦٥٩٧،٦٦١١،  ٢٨١٥أخرجه البخـاري    
  .٣٥٨٧ واحلاكم  ،٣٠٨٩، ٣٠٨٧والنسائي
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ـ             فال يصلون إليكما   دليل ـ، ألن ذلك ال يقع يف كتاب اهللا إال بتوقيف أو ب
  .)١( » قطعي
وعلى محل ذلك اجلار على      Í�z}�:ويسوغ يف اجلار وارور يف قوله          
) أل(أي علـى أن      Ñ�z}�:أن يكون متعلقاً بقوله    « ،السببية أيضاً  معىن

ليست موصولة، أو موصولة واتسع فيه ما ال يتسع يف غريه، واملعىن تغلبوهم             
وتقهروم بآياتنا اليت نؤيدكما ا، وتقدمي ارور على متعلقه يف هذا الوجـه   

  . البدء بشبه اجلملةوبذا يكون، )٢( »لالهتمام بعظمة اآليات اليت سيعطياا
 ألن  ،امواحلق أن إضافة الغلبة إىل اآليات أوىل من إضافة عدم الوصول إليه                

املراد باآليات العصا وصفاا وقد غلبوا ا السحرة ومل متنع عنهم فرعون، ومن             
، كـذا   )آياتنا(والبدء بالتايل بـ    ��Ë��z} مث يكون من األحسن الوقوف على     

 وعلله مبا ذكرنا لكن علـى أن  )٣( إياه عن الشيخ عز الدين   ناقالًالسيوطي  ذكره  
 ليست موصولة، أو موصولة واتـسع فيـه،     -��Ð��Ï�z} : يف قوله  -)من(

ـ     : واملعىن ، داخل يف الصلة تبييناً    Í�z}أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا، ف
، لكـون  هذا غري سديد، ألن النحاة مينعون التفريق بني الصلة واملوصول  غري أن   

      .الصلة متام االسم فكأنك قدمت بعض االسم وأنت تنوي التأخري وهذا ال جيوز
��Ï}�����:وأما حذف املوصول وإبقاء صلته عوضاً عنه ودليالً عليه، حنـو          

��Õ��Ô��Ó����Ò��Ñ��Ð..z� ]أي والذين أقرضـوا    ،   ]١٨:احلديد
  : فهو سائغ كقول الشاعر،اهللا

                                                 
  .٢٩١منار اهلدى لألمشوين ص ) ١(
  .١٨٨/ ٧والبحر احمليط، ٨/٦٧٨ الدر املصون: وينظر، بتصرف١٠ جملد ١١٨/ ٢٠التحرير) ٢(
  .١١٩اإلتقان ص  و،٣٤٦/ ١ الربهان :ينظر) ٣(
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 ١٥٨

  واءـمدحه وينصره سـوي          فمن يهجو رسول اهللا منكم
  .)١("يريد ومن ميدحه

 Í�z}�إن جعـل   Í�z}�مث يبتدئ ��Ë��z}�أيضاً جيوز الوقف على       
أبو  ورده -نص على ذلك الزخمشري- مقدماً عليه ��Ê���É�z}قسماً وجوابه 

 وإن جعل جوابـه      ..حيان وقال جواب القسم ال يتقدمه وال تدخله الفاء أيضاً         
وحق آياتنا لتغلنب، أو من القسم الذي يتوسـط الكـالم           : ر فيه حمذوفاً والتقدي 

، فال حيتاج إىل جواب     لقلبيهماويقحم فيه رد التأكيد هلما بأما الغالبون تثبيتاً         
، الكالم واحد هو هو ال       املعجز ، فيا لعظمة هذا الكتاب اخلالد     )٢(جاز.. أصالً  

بسبب مباديه ووقفاته تتعـدد     يتغري وال يتبدل وال يزيد وال ينقص، ومع ذلك و         
  .وجوهه وتتنوع عطاءاته

وعلى الوجوه كلها فاآليات تشمل خوارق العادات املـشاهدة مثـل            «       
اآليات التسع، وتشمل املعجزات اخلفية كصرف قوم فرعون عن اإلقدام علـى            
أذامها مع ما لديه من القوة وما هم عليه من العداوة، حبيث لوال الصرفة من اهللا                

  .ألهلكوا موسى وأخاه
وحمل العربة من هذا اجلزء من القصة، التنبيه إىل أن الرسالة فيض مـن اهللا                    

 كرسالة موسى جاءتـه بغتـة   �على من اصطفاه من عباده، وأن رسالة حممد  
  فنودي حممد يف جبل حراء كما نودي موسى يف جانب جبل الطور، وأنه اعتراه

  وأن اهللا ثبته كما ثبت موسى، وأن اهللا يكفيه ،من اخلوف مثل ما اعترى موسى 

                                                 
  .٢٩١املنار ص ) ١(
والبحـر احملـيط     ،٣/١٧٦والكـشاف    ،١١ جملد ١١٦/ ٢٠روح املعاين و،   ٢٩١  املنار :ينظر) ٢(

 .١٠ جملد ١١٨/ ٢٠والتحرير
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  .)١( » أعداءه كما كفى موسى أعداءه
وإمنا أراد بشد عضده الربط والتقوية له بأخيه، ذلك أن من شأن العامـل                    

 أن يربط عليه لـئال يتفكـك أو   ،بعضو إذا أراد أن يعمل به عمالً متعباً للعضو  
وجعـل  .. فُت يف عضده    : ك قوهلم يعتريه كسر، ومما هو على العكس من ذل       

أنه يؤيده بفـصاحته، فتعليقـه      : لة الرباط الذي يشد به، واملراد     نـزاألخ هنا مب  
  .بالشد ملحق بباب ااز العقلي

وجيوز أن خيرج على ااز املرسل فيكون من إطالق السبب على املسبب                  
أو هـو كنايـة     بأن يكون األصل سنقويك به مث نقويك ونشد عضدك بسببه،           

تلوحيية عن تقويته ألن اليد تشتد بشدة العضد وهو ما بني املرفق إىل الكتـف               
واجلملة تشتد بشدة اليد على مزاولة األمور، أو هو خارج خمـرج االسـتعارة              

 عليه السالم يف تقويته بأخيه حبال اليـد يف          )٢(ى  التمثيلية حيث شبه حال موس    
حلال إيضاح حجته حبال من متثيالً ون ذلك تقويتها بعضد شديد، وال يبعد أن يك

يريد تقوية من يريد عمالً عظيماً أن يشد على يده وهو التأييد الذي شـاع يف                
  .    معىن اإلعانة واإلمداد، وإال فالتأييد أيضاً مشتق من اليد

ومما هو لصيق الصلة يف استعمال حرف الباء للقسم وإساغة البدء ا مـع                
����: ما ذكره أهل العلم يف قول اهللا تعاىل         ..أن فيه شيئاً من التكلف     يد ب ،مدخوهلا

�{_��^��]��\��[���Z��Y��X���W��V`��d��c����b��a��z�]ــانلق  :م

�قسماً وجوابـه   ��z_�}وجعل����z[��^} أغرب من وقف على    «حيث  ،  ]١٣

{b��az.  
                                                 

  .١٠ جملد ١١٨/ ٢٠التحرير ) ١(
  .١٠ جملد١١٧/ ٢٠ والتحرير ،١١ جملد١١٦/ ٢٠ روح املعاين :ينظر) ٢(
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ة الفعل ال   ووجه الغرابة يف ذلك أم قالوا إن األقسام يف القرآن احملذوف                
، ونـص   » قاله يف اإلتقـان   .. تكون إال بالواو، فإن ذكرت الباء أيت بالفعل         

ليس كل ما يتعسفه بعض املعربني أو يتكلفه بعض         : قال ابن اجلزري  «: عبارته
 ينبغي أن يتعمد    ،القراء أو يتأوله بعض أهل األهواء مما يقتضي وقفاً أو ابتداء          

ىن األمت والوقف األوجه وذلك حنو الوقـف        الوقف عليه، بل ينبغي حتري املع     
�:، وحنـو   ]٦٢:النساء[ ��z ..z}��|��}� ويبتدئ y��x��wz}� ..على  
{^��]��\z ويبتدئ ، {_`��d��c����b��a��z�]على معىن   ]١٣:لقمان

 ���e��d��c� ..z} ويبتـدئ    ،)فال جناح  (��b��az}� :وحنو  ..القسم
  .)١( »ه .ف للكلم عن مواضعه أ، فكله تعسف ومتحل وحتري ]١٥٨:/البقرة[

ويف بيان ما حيمله الوقف على النحو السابق يف آية النساء من معـاين                     
ال وقف   «:   يؤكد األمشوين على عدم حتبيذ الوقف فيقول       ،التعسف والتكلف 

وجعل بـاهللا    y��z}� ، وبعضهم تعسف ووقف على     y��z}� على.. 
، أي مـا أردنـا يف   )ما(نافية مبعىن ) إن(جواب القسم و z}��|���}����� و قسماً

العدول عنك عند التحاكم إال إحساناً وتوفيقاً، وليس بشيء لشدة تعلقه مبـا             
بعده، وألن األقسام احملذوفة يف القرآن ال تكون إال بالواو، فإذا ذكرت البـاء    

أي  ]٤٢:، فاطر٥٣:، النور٣٨:، النحل١٠٩:األنعام[ ��º ..z«��}� :كقولهأتى بالفعل 
ـ               حيلفون باهللا، وال جتد الباء مع حذف الفعل أبداً، واملعتمد أن الباء متعلقة ب

�{��Fz ٢( » وليست باء القسم(.     �  

                                                 
  .٣٠٣ واملنار ص ،١١٣اإلتقان ص ) ١(
  .١٠٢املنار ص ) ٢(
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ومما هو من هذا بسبب وال خيلو كذلك من تكلف أو من محل على وجه                     
��t��s��r��q��p��o��n��m��l}�����:بعيد، ما جاء يف قـول اهللا تعـاىل        

��x��w��v�������uz��y{����|����}����~�����_���f��e��d��c��b����a��`��gh���������i

l��k��j ..z� ]وما قيل من مراقبة قوله تعاىل]١١٦:املائدة ،: { ~���_�������a��`��
e��d��c��bz��� لقوله:{�f�z� ..        ،ملا يف ذاك   وإمنا كان ذلك من قبيل التعسف
ر ال يعمل فيمـا قبلـه،       أن حرف اجل  : خطأ من وجهني، أحدمها    «الوقف من   

أنه ليس موضع قسم، وجواب آخر أنه إن كانت الباء غري متعلقة بشيء             : الثاين
فذلك غري جائز، وإن كانت للقسم مل جيز ألنه ال جواب هنا، وإن كان ينوي               

ـ      ) إن كنت قلته فقد علمته حبـق      (، أي   �j�z}به التأخري وأن الباء متعلقة ب
 ال  -�f�z} :ذا هو وجه البعد يف البدء بقوله      وه- فليس خطأ على ااز لكنه    

قن عيسى عليه الصالة والـسالم      لُ: يستعمل كما صح سنده عن أيب هريرة قال       
�������u��t��s��r��q��p��o}�:  تعاىل ، ولقنه اهللا يف قوله ملا قال      حجته

z��y��x��w��v ..اآلية�z         لقنه اهللا  ((: �، قال أبو هريرة عن رسول اهللا
:  سـبحانك  ،))������f��e��d��c��b����a��`���zg_�����~���{} : قولهـب حجته

  .)١( »زيهاً لك أن يقال هذا أو ينطق بهتن أي
 وهو ما   - ��l�z}بالفعل ��f�z}وحىت على القول بتعلق اجلار وارور          

 ��c�z}علـى  d�z}جعله السمني احلليب وجهاً آخر يف عود الضمري يف اسم           
هو .. فقد علمته حبق    :  يعين على تقدير   -ها، والبدء حبق    خرب e��z} و هاـامس

: عند السمني فيه نظر، إذ نراه يشري يف كالم أشبه مبا قاله األمشوين إىل أن هـذا                
                                                 

  .١١١٦٢ والنسائي ،٣٠٦٢برقم لترمذي واحلديث رواه ا، ١٢٦املنار ص) ١(
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هذا ال ينبغي أن  «، ويعقب بالقول بأن » رد بأن األصل عدم التقدمي والتأخريقد«
ط أو جوابه ال يتقدم     يكتفى به يف رد هذا، والذي منع من ذلك أن معمول الشر           

 �f�z}املروي عن األئمة القراء الوقف علـى أن ا ـالسيمو ،على أداة الشرط  
  . )١(»فوجب اتباعه �وهذا مروي عن رسول اهللا  ،����j�������i��hz}ويبتدئون بـ

من تكلف ومن تقدير بعيد ال  f�z} :فإنك واجد ما اكتنف البدء بقوله      
 يف حقيقة األمر باملعىن، وهذا بالطبع يتعني معـه  خيلو من كدر وإن مل يكن خمالً 

ـ  e��z} :أن يكون قوله   وإال وعلى ما اشتهر من أمر الوقف       .. d�z}خرباً ل
 - يل   -يف موضع احلال من الضمري يف اجلار        «، فيصح فيها أن تكون      )حبق(على  

 ما ليس يثبت يل   : به تقديره  مفعوالً   f�z}�والعامل فيه اجلار، وجيوز أن يكون     
بسبب حق، لتعلق الباء بالفعل احملذوف ال بنفس اجلار ألن املعاين ال تعمـل يف               

تبـيني كمـا يف      e��z}� و ، d�z}�خرب f�z} املفعول به، وجيوز أن جيعل    
�صفة e��z}و،   d�z} خرب f�z}، وجيوز أن يكون     سقياً له ورعياً  : قوهلم

{f�z           قـدمي حـال    قدم عليه فصار حاالً، وهذا خيرج على قول من أجاز ت
ويسوغ، إن جعلت الباء فيها      f�z} كما يصح الوقف على   ،  )٢( »ارور عليه 

،  مبعـىن مـستحق   واحلال هكذا   لكوا  ) حق( بنفس   e�z} ، وتعلقت  زائدة
  .)٣(ما يكون يل أن أقول ما ليس مستحقاً يل: واملعىن
  -لعلما  وعلى حنو ما أفادته كلمة أهل-ونظريه يف التخريج على وجه، لكن     

                                                 
  .٥١٣/ ٤الدر املصون للسمني ) ١(
  .٥١٣/ ٤الدر املصون و،  ٥ جملد ٩٥/ ٧ روح املعاين :وينظر،  ٢٤٠اإلمالء للعكربي ص) ٢(
  .٥١٣/ ٤ الدر املصون للسمني :ينظر) ٣(
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���w��v��u}�����:اىل يف حق بين إسرائيل    ـأقل يف البعد، ما جاء يف قول اهللا تع        
�x����y����z������{����������|������}������~��������_������`������ab���c����d�����f��e�������g��

��k���j��i��hz ]ذلك أن ما استنكره ابن اجلزري      .. ]١٣٤:األعراف
 :لقوله على جهة اإلقسام   ������z{���|����}��} :ة قوله تعاىل  واألمشوين بشدة من مراقب   

{��~���_���`��a��z����،كلٌّ من اآللوسي والعكربي     - رمبا على وجه بعيد    - أجازه 
وبـذا  ..  وجهاً آخر ميكن محل املعىن عليه        - وكذا من لف لفهما    -وجعاله  

ديداً أسبغ على    ومن قبلهما الزخمشري ومن قال بقوله قد أضافا وجهاً ج          نيكونا
  .املعىن ثراء وأمكن معه محل النظم يف اآلية على االتساع

) ادع(فبعد أن ذكر اآللوسي ما اشتهر من تعلق اجلار واـرور بالفعـل                   
، أو  )ادع اهللا تعاىل متوسالً مبا عهد عنـدك       : (وجعل التقدير يف اآلية على معىن     

 بالشيء الذي علمك اهللا الـدعاء       ادع اهللا (على حد ما جاء يف عبارة أيب البقاء         
حبياتك : وحيتمل أن تكون الباء للقسم االستعطايف كما يقال        «: ، راح يقول  )به

 - أي البـاء   -افعل كذا، فاملراد استعطافه عليه السالم ألن يدعو، وأن تكـون          
، كما عرج الزخمـشري     )١(، وبنحو ذلك فعل العكربي    »للقسم احلقيقي وجوابه  
علـى  ������z{���|����}���}والباء إما أن تتعلق بقولـه      « :ولهعلى هذين الوجهني بق   

أحدمها أسعفنا إىل ما نطلب إليك من الدعاء لنا حبق ما عندك من عهـد               : وجهني
اهللا وكرامته بالنبوة، أو ادع لنا متوسالً إليه بعهده عندك، وإما أن يكون قسماً جماباً               

 )٢(»عنا الرجز لنؤمنن لك   ، أي أقسمنا بعهد اهللا عندك لئن كشفت         �f�z}بـ  

                                                 
  .٤٣٥/ ٥صونوالدر امل، ٢٩٠ إمالء ما من به الرمحن ص:وينظر ،٦ جملد ٥٤/ ٩روح املعاين) ١(
  .١٠٩، ١٠٨/ ٢الكشاف) ٢(
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على وجه ومعىن، وجواز البدء ا  f�z} ويفيد كالمه جواز الوقف على.. 
  .على وجه ومعىن مغاير

 البقاء جرياً على ما ذكره من سبقهما        ا أعين اآللوسي وأب   - نويف حني يريا       
وجها سائغاً من دون بأس، نلحـظ يف مقولـة          األخري   ذلك   -من أهل العلم    

����|���}��} من وقف على   «:  هـ ما ينم عن شدة اإلنكار إذ تقول عبارت        األمشوين
}zوابتدأ����� {��~���_���`��a��z         تعـسف  وجعل الباء حرف قـسم، فقـد

وأخطأ، ألن باء القسم ال حيذف معها الفعل، بل مىت ذكرت الباء ال بـد مـن    
  .)١( »اإلتيان بالفعل معها خبالف الواو

 السيما مع وجود فعل الشرط      -مر أهون من ذلك بكثري      وبتقديري أن األ        
وإن كان من    -وصحة املعىن يف عد مجلته جواباً على ما أفادته عبارة الزخمشري            

  . القرآن على أحسن الوجوه وأبلغهااألفضل محل معىن
  

  :مع مدخوهلا والوقف عليهما وأثر ذلك يف اتساع املعىن) على(البدء بـ : ثانياً
 إىل ما جاء يف عباريت السيوطي واألمشوين من متحل يصل           أن أملعت سبق          

من قول اهللا ) جناح(حلد حتريف الكلم عن مواضعه، يكتنف الوقوف على كلمة     
���|��z��y��x��w��v���u{��a����`��_��~��}}�����:تعاىل يف سورة البقـرة    

��bz   واالبتداء من مث بقوله: {f���e��d��c� ..z� ]املتأمل و، ]١٥٨:البقرة
يف سياق النظم يلمس بنفسه صدق ذلك، ويف جتلية ما شاب هذا الوقف مـن               

 ،يف اآلية الكرمية �c�z}ويف بيان ما انتابه من تعسف جراء البدء بـ.. تكلف 
 على من وقف  «وضح أن   ـام عن وجه ذلك وي    ـف صاحب املنار اللث   ـيكش

                                                 
  .١٧١ اية القول املفيد حملمد مكي ص :وينظر، ١٥٠املنار ص) ١(
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{b��z وابتدأ {f���e��d��c� ..z�    الـصفا   لسعي بني ليدل على أن ا 
ـ   وإغراء الغائب ضعيف   ،  )١(ه الطواف يلزم:  أي ! إغراء ،)عليه(واملروة واجب، ف

ويف حماولـة    على ما ارتآه أبو البقاء هنا        -واجليد   «،  »والفصيح إغراء املخاطب  
  أن يكون  -منه للبعد عن هذا احلمل الضعيف ومن مث إساغة البدء بشبه اجلملة             

{c�z�    ًو ، يف هذا الوجه خربا �{�����e��dz ال(وخرب  ،  )٢( »مبتدأ (  على أي
  .ال جناح يف احلج: من هذين الوجهني املرجوحني حمذوف قدره أبو البقاء بقوله

إال أنه   �c�z}�ومع تفادي ختريج أيب البقاء إلشكاليات البدء بشبه اجلملة              
: مشوينزول، وفيها يقول األمبناسبة الن (ما(يستأنس فيما ترجح من الوقف على 

يروى أن املسلمني امتنعوا من الطواف بالبيت ألجل األصنام اليت كانت حوله            «
أي فال إمث عليه يف الطواف يف هذه احلالـة،          : للمشركني، فأنزل اهللا هذه اآلية    

، فكره   يا يف جوف الكعبة فمسخا    ـا آدميني فزن  ـإن الصفا واملروة كان   :وقيل
  .)٣( »خصة يف ذلك فأنزل اهللا الر،الطواف ما املسلمون

 ��b��z}  وخباصة أن كلمـة ،وقد أصاب األمشوين مبا ذكره كبد احلقيقة       
ومرتبطة ) على(ما جاءت يف آي القرآن إال مقرونة بالنفي وموصولة حبرف اجلر            

و )ال(أن يكـون خـرباً لــ        ) عليه(ا، وأن الظاهر يف شبه اجلملة       م ، {��d��

ez     فمن حج البيت أو اعتمـر      : اء، واملعىن يف تأويل مصدر مرفوع باالبتد
فال جناح عليه يف أن يطوف      : وعلى جعل املعىن  .. فطوافه ما ال جناح عليه      

                                                 
عليـه  (أي الزمه، وحكى سيبويه وضعفه      ) عليك زيداً : (يف حمل نصب كقولك   ) أن يطوف (فـ) ١(

  .٧٧ صواإلمالء، ١٢٦/ ١ والكتاب،١٨٩/ ٢ الدر املصون :ينظر،.. وهو شاذ : قال) رجالً ليسين
  .١٨٩/ ٢ الدر املصون: بتصرف يسري، وينظر٥٢واملنار ص،  ٧٧اإلمالء ص ) ٢(
  .٥٢املنار ص ) ٣(
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ـ   :  {���e��d��zما، فجملة  ، أو النصب على تقـدير      )يف(يف موضع اجلر ب
يف : (أصـله  «: حذفها، أي فليلزم طوافه ما، ولعل هذا ما عناه احلليب بقوله          

النصب أو اجلر،   :  حرف اجلر، فيجيء يف حملها القوالن      ، فحذف )أن يطوف 
  .)١( » )ما: (والوقف على هذا الوجه على قوله

لكن فات صاحب املنار القول بأن الصنمني اللذين مسخا بعد فعلتهما                   
تلك الشنعاء وحترج املسلمون بسببهما وألجلهما من الطواف بـني الـصفا            

ساف ونائلـة، وقـد      إ -لدى بعض املفسرين     على ما ترجح     -واملروة كانا   
وضعهما املشركون على أعلى جبلي الصفا واملروة للتعظيم بـدالً مـن أن             

ساف علـى   إكان  ( «: جيعلومها عربة ملن يعترب، يقول الشعيب يف تفصيل ذلك        
الصفا وكانت نائلة على املروة، وكانوا يستلموما فتحرجوا بعد اإلسالم من           

، وكان حممد بن إسحاق قـد ذكـر يف          )لت هذه اآلية  نـزالطواف بينهما ف  
 فزنيا داخـل الكعبـة فمـسخا    ،ساف ونائلة كانا بشرينإكتاب السرية أن   

 فلما طال عهدمها عبدا    حجرين فنصبتهما قريش جتاه الكعبة ليعترب ما الناس،       
بالـصفا واملـروة      فكان من طاف    ، مث حوال إىل الصفا واملروة فنصبا هنالك      

  !!وهللا يف خلقه شئون، )٢( »يستلمهما
لكن ما ينبغي أال يفوتنا هو التنويه إىل أن ما أبصرناه من تعسف يف البدء       

مع ما بعده يف آية البقرة، ال يستلزم أن يكون كذلك دومـاً             ) على(باحلرف  
عليه، إذ العربة يف ذلك باستقامة املعىن وإفادة السياق، ويف           ملاحل يصح   وفيما

                                                 
  .١٨٩/ ٢الدر املصون للسمني احلليب) ١(
 .بتصرف١٩٩/ ١تفسري ابن كثري ) ٢(
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��m}�����:اىلـف االستعالء الدال على املصاحبة يف قول اهللا تع        صحة البدء حبر  
n���o�����p����q�����r�����s�������t�������u�����v����w�����x�����y���z��{���|������}��

����~z ]يشري األمشوين إىل أن الوقف على       ]٤٧:الروم ،{�|�z   جائز، إذ
�مـضمر و  ) كـان  (مـ، فاس  اًـوكان االنتقام منهم حق    «: املعىن مع ذلك  

{|z  خربهـا، مث تبتــدئ {����~��}z  ، ـ مبتــدأ  �z~�}فـ
وجواز  z{�} والزم قوله، إساغة البدء بشبه اجلملة        ..)١( »خربه z{}و

إىل ضمري االنتقام هو على  )كان(محل املعىن يف اآلية على ذلك، ورجوع اسم 
 بكـر  وقد كان أبو ،   ]٨:املائدة[ ��ªz»��¬��®}���������: حد قول اهللا تعاىل   

{��~���}�ويبتـدئ  �z|}� فيقـف علـى    ،شعبة راوي عاصم يفعل ذلك    
�z ، »             وكأنه أراد التخلص من إيهام أن يكون للعباد حـق علـى اهللا

  .)٢( »إجياباً، فراراً من مذهب االعتزال
 بـل   وهو تعليل وإن كان له وجاهته وليس فيه حمذور من حيث املعىن                 

، إال أنه غري الزم وال مانع       عادية أهل االعتزال  جيب التعويل عليه أحياناً يف رد       
ـ         جرياناً على الظاهر    �z|}من القول بأن األوىل هو تعلق اجلار ومدخوله ب

املؤيد باخلرب، فقد أخرج ابن أيب حامت والطرباين وابن مردويه عن أيب الدرداء             
ما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه إال         ((:  يقول �مسعت رسول اهللا    : قال

ـ    ))كان حقاً على اهللا تعاىل أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة            ال عليـه   ـ، مث ت

                                                 
 .٣٠١املنار ص ) ١(
  . ١٠جملد ١٢٠/ ٢١التحرير ) ٢(
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ـ   ـ ق الصالة والسالم  ، ويف  )١( ��z|��{��~�����}�}�:اىلـول اهللا تع
االسم كما هو الظـاهر،     ) نصراملؤمنني(و) كان(خرب   �z|}�هذا إشعار بأن  

إذ هو حمط الفائدة    وإمنا أخر االسم لكون ما تعلق به فاصلة ولالهتمام باخلرب           
على ما يف البحر، وما ذُكر مثة يف هذا الصدد هو ما يستلزمه عدم الوقـوف                

  .وال البدء حينذاك بشبه اجلملة �z|}�على
 �z~�}�وليس بوقف إن جعل    «: ويف شأن ذلك يقول صاحب املنار             

ـ  z{�}�خربها و  �z|}�و) كان(اسم   وكـان  : ر والتقدي ، �z|}متعلق ب
وهذا أوجه مـن األول لـوجهني،       : قال أبو حامت   ،)٢(منني حقاً علينا  نصر املؤ 
من حيث املعىن، وذلك أن     : ، والثاين  أنه ال حيتاج إىل تقدير حمذوف     : أحدمها

وهو كالم له    )٣( »يوجب االنتقام ويوجب نصر املؤمنني     �z|}�الوقف على 
ـ              ه وقـف   داللته، يعضد من شأنه ما ذكره ابن عطية يف تفسريه لآلية من أن

 يف إشارة إىل ضرورة أن ،)٤( » ضه يف نظم اآليةألنه مل يدر قُدماً عر «ضعيف، 
  .     مرجع واضح يعود إليهيف اسم كان املقدر يكون للضمري 

  
    

                                                 
والبيهقـي يف    ،   ٢٧٥٨٣،  ٢٧٥٧٦ وأمحـد ،  ١٩٣١ الترمـذي  :وأخرجه من غري من ذكروا    ) ١(

  .٧٦٣٥الشعب
) حقـاً (مع جعل امساً هلا ) كان(الشأن يف  اخلرب، أو تقدير ضمري   ) علينا(ومصدراً  ) حقاً(أو جعل   ) ٢(

  .٥١/ ٩الدر .. )كان(مبتدأ وخرب يف موضع اخلرب لـ ) علينا نصر(مصدرأً ومجلة 
  .  ١٢ جملد٨٠/ ٢١ وروح املعاين ، يف تفسري اآلية البحر احمليط: وينظر،٣٠١املنار ص ) ٣(
  .٢٦٨/ ١٢احملرر الوجيز ) ٤(
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  :مع مدخوهلا والوقف عليهما وأثر ذلك يف اتساع املعىن) من(البدء بـ : ثالثاً
 جتمجم أن ذكر الشيء معلالً أبلغ من        فيما تأيت للتعليل، وال   ) ِمن(وتأيت        

  :ذكره بال علة وذلك لوجهني
أن العلة املنصوص عليها قاضية بعموم املعلـول، وهلـذا اعترضـت            : أوهلما

أن النفوس تنبعث إىل نقـل      :  ، ثانيهما  الظاهرية بالقياس يف العلة املنصوصة    
  .)١(خبالف غريها لةـاألحكام املعل

��³���²}�:جاء يف قول اهللا تعاىل يف شأن قابيـل ومما هو بني يف ذلك ما      

¹��¸��¶��µ��´�Â��Á��À��¿��¾��½���¼����»��º����Ã

Æ���Å����������Ä����Ç��ÈÉ�����Ê�����Ë�����Ì����Í�����Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��

ÓÔ��Õ���Ö���×������Ø���������A������B����C���D���E�����F�����G�����H�����I������J��

K������L��������M�������N������O���������P�����Q�������R����������S����T������U�������V�����������W��

[���Z��Y��X ..z ]وقد ذهـب فريـق إىل أن         ]٣٢: ٣٠:املائدة ،
والبدء ا هو من قبيل املراقبة على التضاد، ويف         ���A���B����C��z} الوقف على 

 A���B����C��z}  و ��Ö���z×�} «: بيان ذلك يقول صاحب منار اهلـدى      
وقفان جائزان، والوقوف إذا تقاربت يوقف على أحسنها وال جيمع بينـها،            

 ��Dz}�:بقوله ويصلح ،�Õz} :بقوله يصلح A���B����C��z}� وتعلق
أي مـن    ��Dz} بـ   A���B����C��z}�وإن تعلق ،   �����z×�}�وأحسنها

علـى الـصلة دون     أجل قتل قابيل أخاه كتبنا على بين إسرائيل، فال يوقف           
  :املوصول، قال أبو البقاء

                                                 
  .٩١/ ٣ الربهان :ينظر) ١(
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 ١٧٠

هنا، وجيوز تعلقه مبا قبله أي فأصـبح         ��Dz}ألنه ال حيسن االبتداء بـ      
نادما بسبب قتله أخاه وهو األوىل، أو بسبب محله ألنه ملا قتلـه وضـعه يف                
جراب ومحله أربعني يوماً حىت أروح، فبعث اهللا غرابني فاقتتال فقتل أحـدها             

مبنقاره ورجليه مكاناً وألقاه فيه وقابيل ينظر، فندمه من أجل أنه اآلخر مث حفر   
، إذ لو ندم على قتلـه       )١())الندم توبة ((لكن يعارضه خرب    .. مل يواره، أظهر    

، فندمه إمنا كان علـى      )٢())والتائب من الذنب كمن ال ذنب له      ((لكان توبة   
د اهللا بن طـاهر     عبمحله ال على قتله، كذا أجاب احلسني بن الفضل ملا سأله            

�هو املختار، والوقف علـى     z×}�وحينئذ فالوقف على  ..وايل خراسان 

{×���zمن أجل ذلك(عل ـبناء على أن املشهور من ج « وذلك ،)٣(» تام (
 ،رأس آية  ��z×�} كما ال يفوتنا التذكري بأن     .. »��Dz}متعلقاً بـ   

 هو املختار أو على     مبا بعده  A���B����C��z} ورمبا كان هذا سبباً يف جعل تعليق      
 وهو ظاهر مـا     - فإن علق مبا قبله    « أحد أسبابه،    - إضافة ملا ذكرت     -األقل  

  .)٤( »فالوقف عليه، أي فأصبح نادماً من أجل قتله أخاه - روي عن نافع
�����A}�  واضح يف إساغة الوقف على     -  البقاء ا أعين األمشوين وأب   -وكالمهما      

B��C��z    أن املرجح لديهما هو البدء به ليكون علة ملا بعده          ويف البدء به، بله  

                                                 
، ٣٥٦٨وأمحـد   ،  ٦٧١٣،  ٦٧١٢واحلاكم،  ٦١٣،٦١٤وابن حبان   ،  ٤٢٥٢أخرجه ابن ماجة  ) ١(

٤١٢٤، ٤٠١٦، ٤٠١٢.  
 والطـرباين يف  ، ٤٣٩، ٣٨٨/ ٥، والبيهقي يف الشعب٤٢٥٠ابن ماجة   بسند فيه ضعف    أخرجه  ) ٢(

  .٣٠٦/ ٢٢، ١٥٠/ ١٠الكبري
  . ٢٢١ إمالء ما من به الرمحن ص : وينظر،١١٩منار اهلدى ص ) ٣(
  .١١٩املقصد لتلخيص ما يف املرشد أليب زكريا األنصاري ص ) ٤(
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 مقدم عليه، وذلك خالفاً ملا جنح إليه الزركشي الذي أوجب الوقـف علـى             
{×z ّفقد جزم بأن قولـه    .. أ من قال خبالف ذلك      وخط: {A���B��z 
» ب، وعلى هذا فيجب الوقف على       لتعليل الكت{�A��×��z «  ،وظن « :يقول

أي من أجل قتله ألخيه، وهو غلط ألنـه          �A��×��z} :قوم أنه تعليل لقوله   
  .)١( »يشوش صحة النظم وخيل بالفائدة

واحلق أن األمر ال يصل إىل هذا احلد، وأنه أميا كان البدء أو الوقف على                      
  من الثراء - بتقديري- ويف ذلك،اجلار وارور أفاد معىن غري الذي يفيده اآلخر

آلية على أكثر من وجه ما ال خيفى، وإال فما الـذي            واالتساع حلمل األمر يف ا    
ة أخيـه إال شـعور باحلـسرة        ءمحله على أن يبحث وجيتهد يف أن يواري سو        

أدل على متكن الندامة مـن       ���Ö��Õ��z×�}� قولهعلى أن   ! .. ؟والندم
الذي يقتضيه الظاهر، لداللة الفعل الناسخ يف مثـل         ) نادماً( من أن يقال     ،نفسه

  .مال على رسوخ معىن اخلرب يف امسههذا االستع
كيف يكون قتل   «وما ترجح لدي مجهور أهل العلم يفرض سؤاالً مؤداه،                

أحد ابين آدم لآلخر علة للحكم على أمة أخرى بذلك احلكم؟ وإذا كان علـة               
إن اهللا   «: ، واجلواب »لة قاتل الناس كلهم؟   نـزفكيف كان قتل نفس واحدة مب     

 حكمه  - هنا -وأقداره علالً ألسبابه الشرعية وأمره، فجعل     سبحانه جيعل أقضيته    
الكوين القدري علة حلكمة أمره الديين، ألن القتل ملا كان من أعلى أنواع الظلم              

           زعل إمثه أعظم من إمث غريه، ونم أمره وعظم شأنه وجل قاتل النفس   والفساد فخ
  .)٢( »وصفهلة قاتل األنفس كلها يف أصل العذاب ال يف نـزالواحدة م

                                                 
  .٩٨/ ٣الربهان ) ١(
  .السابق) ٢(
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املقصود من ذلك التشبيه    «: ابن عاشور  ويف توضيح ما ذكرنا يقول الطاهر           
 وليس املقصود أنه قد قتل الناس مجيعاً، أال ترى أنه قابل للعفو من              ،ويل القتل 

  .  )١( »خصوص أولياء الدم دون بقية الناس
م كان قتل النفس     وقد تقدمتهم أمم قبله    -خص بين إسرائيل بالذكر   «وإمنا        

 ألم أول أمة نزل الوعيد عليهم يف قتل النفس مكتوباً وكان قبل             -فيهم حمظوراً 
ذلك قوالً مطلقاً، فغلظ األمر على بين إسرائيل بالكتـاب حبـسب طغيـام              

   .)٢(، كذا ذكره القرطيب يف تأويله لآلية»وسفكهم الدماء
مبا كتب على بين إسرائيل بيان ومهما يكن من أمر فاملقصود من اإلخبار            

للمسلمني أن حكم القصاص شرع سالف ومراد هللا قدمي، إذ يف معرفة تـاريخ              
الشرائع تبصرة للمتفقهني وتطميناً لنفوس املخاطبني وإزالة ملا عسى أن يعترض           

 فإنه قد يبدو لألنظار ،من الشبه يف أحكام خفيت مصاحلها كمشروعية القصاص
 حىت دعا ذلك االشتباه بعض األمـم  ،مبثل الداء املتداوى منهالقاصرة أنه مداواة    

إىل إبطال حكم القصاص وهي غفلة دق مسلكها، فقد جبلت النفـوس علـى        
حب البقاء وعلى حب إرضاء القوة الغضبية، فإذا علم عند الغضب أنه إذا قتل              

اء فجزاؤه القتل ارتدع، وإذا طمع يف أن يكون اجلزاء دون القتل أقدم على إرض             
قوته الغضبية مث علل نفسه بأن ما دون القصاص ميكن الصرب عليه والتفادي منه،              

ه تعالـت   ـوقد كثر ذلك عند العرب وشاع يف أقواهلم وأعماهلم، لذا جاء قول           
  .]١٧٩:البقرة[ ��ª��©��¨���§��¦��¥��¤z»��} :حكمته
   حث مجيع األمم، ���Z��Y��Xz]}: ومعىن التشبيه يف قوله      

                                                 
  .٤ جملد ١٧٨/ ٦التحرير ) ١(
 .٤جملد  ١٧٦/ ٦ التحرير للطاهر :وينظر ،٢٢٤٢/  ٣تفسري القرطيب ) ٢(
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 تعقب قاتل النفس وأخذه أينما ثقف واالمتناع عن إيوائه أو الستر عليه كلٌّعلى 
ولك أن جتعـل املقـصد مـن         .. حسب مقدرته وبقدر بسطة يده يف األرض      

التشبيه، توجيه حكم القصاص وحقيته وأنه منظور فيه حلق املقتول حبيث لـو             
ذاك من حكـم    متكن ملا رضي إال جبزاء قاتله مبثل جرمه، فال يتعجب أحد حين           

 مبثل ما فسد به وكيف نداوي الـداء بـداء         املكيف نصلح الع  : القصاص قائالً 
آخر، فبني هلم أن قاتل النفس عند ويل املقتول كأمنا قتل الناس مجيعاً، ومن اهتم               

  .)١(باستنقاذها والذب عنها فكأمنا أحيا الناس مجيعاً
 قبله ومبا بعده يف قوله فيما     رار ما صح من تعلق اجلار وارور مبا         ـوعلى غ      
من اآلية   ��F��E�z}�:فقد صح تعلقهما يف قوله تعاىل     .. A���B����C��z} مضى

��H���G��F��E��D��C��B��A}��:الكرمية يف حق املـشركني    

J��Iz ]مـن  : (اختلف يف قوله   «مبا سبقهما ومبا حلقهما، فقد       ]٤٥:الشورى
ـ   ؟مباذا تعلق ) الذل مـن الـذل    : (لـت كأنـك ق   D�z}، فإن علق ب

ـ   .. ��F��E�z}، كان الوقف على     )خاشعني كأنك  ��G�z}�وإن علقته ب
��F��E} مث تبتـدئ   D�z}�من الذل ينظرون، كان الوقف على     : قلت

��Gz «  ،»٢( »وهو على التقديرين كاف(.  

 أظهر، وتعلقه مبا ظهر وترجح      - على حد ما ذكر اآللوسي     -بيد أن األول        
ـ     :يف قولـه  ) ِمن(ويفيد ما ال يفيده تعليقه به، و       �G�z} يغين عن تعلقه ب

{F��Ez    خاشعني خشوعاً ناشـئاً    :  فهي على معىن   ،على هذا الوجه للتعليل

                                                 
  .٤جملد  ١٧٨/ ٦ينظر التحرير ) ١(
 .٣٤٧املنار وامشه املقصد ص ) ٢(
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 وليس لتعظيم اهللا وال لالعتراف له بالعبودية ألن ذلك االعتقـاد مل             ،عن الذل 
مـن  على ما تقرر     ��J��I��HG�z} :يكن من شأم يف الدنيا، ومجلة     

ومن غري ما تقرر هي     .. مجلة مستأنفة   ،  ���F��E�z} ة الوقوف على  شأن إساغ 
، ألن النظر من طرف خفي حالة للخاشع        )خاشعني(يف موضع احلال من ضمري      

  :وقريب من هذا املعىن قول النابغة يصف سبايا .. )١(الذليل
    بأوجه منِكراِت الرق أحراِر  ينظُرن شزراً إىل من جاء عن عرض  

  :يروقول جر
  اًـوال كالبلغت ـب اًفال كعب     مري  ـك من نـإنفغض الطرف 

ويطلق الطرف ويراد به على ما هو األصل فيه، حتريك جفن العني، ويطلق             
 ويراد به العضو وهو العني كما هنا فيكون من باب تسمية الشيء بفعله، ولذا ال   

ووصفه ..  ]٤٣:إبراهيم[ �G��F��E��D ..z}� : ومنه قوله تعاىل   ،يثىن وال جيمع  
ـ    يقتضي أنه إمنا أريد به هنا حركة العني، فهم من هول     ����Jz}يف هذه اآلية ب

ما يرونه من العذاب ينظرون نظراً خفياً أشبه ما يكون مبسارقة النظر ال حـدة               
فيه، كما أم للروع الذي يصيبهم من هذا العذاب حيجمون عن مـشاهدته،             

 االطالع على أن يتطلعوا ملا يساقون إليه كحال         ويبعثهم ما يف اإلنسان من حب     
اهلارب اخلائف من يتبعه، فتراه ميعن يف اجلري ويلتفت وراءه الفينة بعد الفينـة              
لينظر هل اقترب منه الذي جيري وراءه، وهو يف التفاته إىل تلك املكاره ولكونه              

يفعل من نظره منكس الرأس ال يقدر أن يفتح أجفانه عليها وميأل عينيه منها كما 
  .إىل احملاب، لكن حب االطالع مع كل ذلك يغالبه

                                                 
واملقصود تصوير مآهلم وحالتهم الفظيعة، وعلى هذا األخري ال وقف على أي لتعلق الكالم بعضه               ) ١(

 .ببعض
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ينظـرون  (للتعميم لصحة محل املعىن على       �G�z} وحذف مفعول         
، فهم ينظـرون إىل     )ينظرون نعيم املؤمنني  ( و )ينظرون أهوال احلشر  ( و )العذاب

ـ  اجلفن اخلفية،  ةكل ذلك نظراً منبعثاً من حرك      ���I��H} :مع قولـه  ) ِمن( ف

��Jz       ازي، أو هي مبعىن الباء والتقديرينظرون بطرف ضـعيف    : لالبتداء ا
  .منكسر من الذل واخلوف

صدر اآلية للمجهول، اإليذان بأن      يف ��B�z}الفعل   والنكتة يف بناء         
والذين يعرضون الكافرين على النار هم .. املقصود حصول الفعل ال تعيني فاعله 

عائد إىل العذاب    �C��z}�والضمري يف ..  آيات أخرى    املالئكة كما دلت عليه   
وال يـِرد أن    .. بتأويل أنه النار لكوا عذام، أو جهنم املعلومة مـن املقـام             

اخلشوع حممود فكيف يكون مظهراً من مظاهر الذل واملهانة، ألنه يطلق ويراد            
 وللمهابة   فيكون للمخافة  ،به التطامن وأثر انكسار النفس من استسالم واستكانة       

وللطاعة وللعجز عن املقاومة، ومراده يف هذه اآلية ما يبدو عليهم من أثر املذلة              
 - كما أحملنا  -، احترازاً F��E�z} :وإمنا أفاده ودل عليه قوله بعد     ..  )١(واملخافة

ألم عرفوا إذ ذاك ذنوم وانكشفت هلم عظمة مـن           «عن اخلشوع احملمود و   
  .  )٢( »عصوه

  

  : مع مدخوهلا والوقف عليهما وأثر ذلك يف اتساع املعىن) يف(بدء بـال: رابعاً
��Ú��Ù��Ø��������ã��â��á��à�����ß������Þ���Ý��Ü��Û×}� :ويف قول اهللا تعاىل         

�ë��ê����é��è��ç������æ��å��äz ]اية القـول      ]٤٢-٣٨:املدثر نص صاحب ، 

                                                 
  .١٢جملد ١٢٧/ ٢٥التحرير و١٤جملد ٧٨/ ٢٥ينظر روح املعاين ) ١(
  .٦٤٤/ ٦نظم الدرر ) ٢(
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�������Þ}�:نية على مراقبة قولهاملفيد كما نصت طبعات املصحف العراقية والباكستا   

�ßz  لقوله تعاىل: {�â��á�z��..       والزم ذلك جواز الوقف علـى قولـه: {���á

âz��   ـ ، والبدء كذلك بشبه اجلملة والوقوف علـى        ���ã�z}والبدء من مث ب
رأس اآلية قبلها، ويف إشارة الفتة ملا حيمله ذلك من معان ثرية يقول أبو البقـاء                

وأن ، ��ß������Þz} جيوز أن يكون حاالً من ���â��á�z} :قوله تعاىل«: العكربي
وتعين عبارته تلك املوجزة أنـه       .. )١( »���ã�z}يكون حاالً من الضمري يف      

ليتم  ��ß������Þz} حسن جعلها حاالً من   ) يف جنات (حيث ساغ الوقف على     
حيـسن  ���â��á�z}�:وصل احلال بصاحبه الذي تقدم، وحيث ساغ البدء بقوله        

 ���ã�z}  العلة السابقة أن يكون شبه اجلملة حاالً من الضمري يف قوله          لنفس  
  .الذي تأخر عنه، حيث التعلق اللفظي

األََوىل وصله مبا    ��Û���z}�«: ويف إملاعة لترجيح هذا األخري يقول األمشوين             
، فاالسـتثناء   ���â��á�z} تام ورأس آية أيضاً، مث تبتـدئ       ��ß������Þz}بعده،  
املراد م املسلمون املخلصون، أو منقطع واملـراد ـم األطفـال أو        إذ  متصل  
  .)٢( »املالئكة
ويفاد مما ذكره أن الذي حدا جبل أهل العلم ألن يقولوا بتـرجيح البـدء                     

، ما بني املستثىن واملستثىن منه أيضاً مـن          وجيعلونه األوىل لديهم  ��â��á�z}بـ
 ، إذ ذاك  ةـ، وكذا كون ما قبلها رأس آي       ثناءلفظي أياً ما كان نوع االست      تعلق

  . ما أطلق عليه علماء الوقف وأمسوه بوقوف السنة-على حنو ما سبق أن ذكرنا-

                                                 
  .٥٦٩إمالء ما من به الرمحن ص ) ١(
  .٤٠٩املنار ص ) ٢(
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وال خيفى ما يف هذا وذاك من بالغة يتسع هلا املعىن وينتظمها الـسياق                     
لئن جاز عند البـدء     : ويتناغم معها نظم الذكر احلكيم، ولتفصيل ذلك نقول       

أال يكون التفاعل من اجلانبني، بأال يكون املراد بالتـساؤل أن            ��ã�z}�بـ
يسأل أصحاب اليمني بعضهم بعضاً عما كان عليه كل واحد منهم سـائالً             

 عنه، فتخرج من مث صيغة التفاعل عما وضعت له يف األصـل مـن               ومسئوالً
حد داللة على صدور الفعل عن املتعدي ووقوعه عليه معاً حبيث يكون كل وا            

أي شتم كل واحد    ) تشامت القوم : (من ذلك فاعالً مفعوالً معاً كما يف قولك       
يسألون ارمني عن أحواهلم وعن     : منهم اآلخر، فيكون معىن اآلية على ذلك      

ففـي  ..���ã�z} سبب حصوهلم يف سقر، فغري إىل ما يف النظم اجلليل وقيل          
رب مبتدأ حمذوف وأن    خ ���â��á�z}البدء مبا ترجح يصح أن جيعل شبه اجلملة         

يكون التنوين للتعظيم، واجلملة استئناف بياين ملضمون مجلة االستثناء وقـع           
مـا  : جواباً عن سؤال أماله ما سبقه من استثناء أصحاب اليمني، كأنه قيـل        

هم يف جنات ال يكتنه كنهها وال يدرك وصفها، وهذا وجه آخر   : باهلم؟ فقيل 
بق ذكره من جعل شبه اجلملة حـاالً مـن          ميكن محل املعىن عليه إضافة ملا س      

، وإمنا قدم احلال مثة لالعتناء وأيضا لرعايـة    ���ã�z} الضمري املتأخر عنه يف   
الفاصلة، وجوز بعضهم أن يكون شبه اجلملة على ما ترجح من هذا الوقـف       

غري أن الوقـف    .. )١(�����ß������Þz}�هي احلال من   ���ã�z}�ظرفاً للتساؤل، و  
  . يكون حسناً-التعلق اللفظي  حيث -حينذاك 
  ����f}� ، واالبتداءe��d��c��bz}���������:الوقف على قوله«والقول بأن    

                                                 
  .٥٥٥/ ١٠ والدر املصون٤٩٣/ ١الكشاف  و١٦جملد  ٢٢٧/ ٢٩ينظر روح املعاين ) ١(
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gh�k���j��i��z�]تعنت وتعسف ال فائدة فيه فينبغي جتنبـه        ..  ]٣ :األنعام
 وهو ما ذكره     - »ألنه حمض تقليد، وعلم العقل ال يعمل به إال إذا وافق النقل           

له عنه صاحب الثغر الباسم وصاحب ايـة القـول          ابن اجلزري يف النشر ونق    
ـ  كذا  و - )١(املفيد أنه سبحانه معبود يف السموات ويف األرض        «التعليل لذلك ب

 ،)٢( »ويعلم ما يف السماء واألرض فال اختصاص إلحدى الصفتني بأحد الظرفني          
  .فيه نظر
الـيت يـسوغ   ذلك أن العلة املذكورة اليت نص عليها أبو البقاء العكربي و       

على االستئناف، والوقوف مـن مثَّ       �k���j��iz}�:قوله تعاىل معها محل   
لكونه سبحانه املعبود فيهما، أو ألن اجلار واـرور          g��f��z}�: على قوله 

مـن   ��B��Az}� أو مبا يف   )٣(متعلق بالكون املستفاد من مجلة القصر      «فيهما  
هو حامت يف العرب،    : واداً مث يقول  معىن االنفراد باإلهلية، كما يقول من يذكر ج       

وهذا لقصد التنصيص على أنه ال يـشاركه أحـد يف صـفاته يف الكائنـات                
لكون ذلك   e��d��z}�:ليست مبانعة من جواز الوقف على قوله       ..)٤(»كلها

الوقف يتفق مع القواعد الكلية للقرآن واحلديث وملعتقد أهل السنة واجلماعـة            
  فقد تضافرت كلمة نقل،عقل أو ن اصطدامه مع ادعى ابن اجلزري م وليس كما

                                                 
  .١٧٢، ١٧١ينظر اية القول املفيد للشيخ حممد مكي ص ) ١(
  .٢٤٢إمالء ما من به الرمحن للعكربي ص ) ٢(
 كناية على رأي من ال يشترط جواز املعىن األصـلي أو اسـتعارة      والكالم حينئذ من التشبيه البليغ أو     ) ٣(

متثيلية بأن شبهت احلالة اليت حصلت من إحاطة علمه سبحانه وتعاىل بالسموات واألرض ومبا فيهما حبالة                
بصري متكن يف مكان ينظره وما فيه، واجلامع بينهما حضور ذلك عنده، وجوز أن يكون جمـازاً مرسـالً                   

  .كذا ذكره اآللوسي" زم معناهباستعماله يف ال
  .٥ جملد ١٢٩/ ٧ وينظر روح املعاين ٤ جملد ١٣٣/ ٧التحرير ) ٤(
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  .سلف األمة الصاحل على أن تعاىل بذاته يف السموات، وبعلمه فيهما
 احلنابلة اإلمام الزاهد أيب     هذا قول شيخ  ـومما جاء من أقواهلم املعضدة ل          
باب اإلميان بـأن اهللا علـى       : (حتت عنوان ) اإلبانة(اهللا بن بطة يف كتابه       عبد

أمجع املـسلمون مـن      «: ما نصه في) ئن من خلقه وعلمه حميط خبلقه     عرشه با 
 :الصحابة والتابعني أن اهللا على عرشه فوق مساواته بائن من خلقه، فأما قولـه    

�{��_��^..z� ]١( »علمه: فهو كما قالت العلماء ]٤:احلديد(.  
 )ه ٧٤٨ت  ( وهذا ما حفز اإلمام احلافظ مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب                

ويف معرض نقله ملا ورد عن أيب احلسن على ) العلو للعلي الغفار (وذلك يف كتابه    
فما تقولون  : إن قيل  «: بن مهدي تلميذ اإلمام أيب احلسن األشعري، ألن يقول        

معىن ذلك أنه فوق السماء     : ؟ قيل له   ]١٦:امللك[ ��g��f��e��d..z}�����:يف قوله 
: أي على األرض، وقال    ]٢:لتوبةا[ �M��L��K ..z}� :على العرش كما قال   

{z��y��x��w..z� ]ن يف قوله  وفما تقول : فإن قيل ..  ]٧١:طه:�{���b

g��fe��d��cz ،إن بعـض القـراء جيعـل الوقـف يف         : قيل له  ؟ 
{ez  مث يبتدئ {i�g��fz�      فالن : ، وكيفما كان فلو أن قائالً قال

  .)٢( »أن ذاته فيهمابالشام والعراق ملك، لدل على أن ملكه بالشام والعراق، ال 
 صحة قول القائلني    ،فقد وضح من خالل ما نقلناه عن خرية أهل العلم                

وصحة البدء ا، بل وأن يف البدء ـا          g��fz} :جبواز الوقف على قوله   
 هذا ويف إعـراب   .. ترسيخ ملا انعقد عليه إمجاع األمة وانعقدت عليه قلوم          

                                                 
  .١٧٠العلو للذهيب ص  :كما ينظر،  ٢٣٨ : وينظر،٢٠٧اإلبانة البن بطة ) ١(
  .١٦٩ ص العلو للذهيب) ٢(



  دسوقيالحممد .د                  أثر االبتداء حبروف املعاين والوقف عليها يف بالغة املعىن القرآين واتساعه 

  
  
 

 ١٨٠

إعراب شبهي اجلملة   ملا يتعلق ب  ة أقوال عديدة    النسق الكرمي يف هذه اآلية احملكم     
فيها، وقد اقتصرنا من ذلك على ما اختص به احلديث هنا وحتقق منه املراد من               

والوقف عليه، ووقفنا علـى مـا        �g��fz}:إساغة البدء بقوله عز من قائل     
  .أضفاه ذلك من ثراء يف املعىن بل واتساع يف إمتام الفائدة

مشوين حني ذكر أن ضمن ما ميكن محل املعـىن عليـه            هذا وقد أغرب األ         
) هـو (جعل «:  �c��bz}� ويدخل يف أوجه اإلعراب وحيسن معه الوقف على    

 g��fe��d��z}��:وما بعده خربه، وجعل قوله     �c��z}� ضمري عائد على  
ـ  ، )١( »، أي يعلم سركم وجهركم يف السموات ويف األرض         �iz} متعلقاً ب

تماً منها القول بإنكار أنه سبحانه يف السماء وعلمه مع          لكون عبارته مومهة ومش   
استوائه على عرشه بكل مكان وهو ما استقر عليه معتقد أهل السنة، ولكـون              
اخلطاب يف اآلية موجهاً لبين البشر القاطنني يف األرض ال يف السموات، اللهم إال 

ن يعكر عليه   ولك .. إذا وسع الدائرة وعمم اخلطاب فجعله حبيث يشمل املالئكة        
أن يف ذلك من التعسف واخلروج عما يقتضيه ظاهر         حىت على القول بالشمول     

  .السياق وفوات املناسبة واالرتباط ما ال خيفى
»��¬��®���¯��°��}�����:كما ال صحة لقياسه هذه اآلية على قوله تعـاىل                

¶��µ��´�����³��²��±¸��º���¹��..z� ]أنزل علـى  : تقدير على ]١،٢:الكهف 
عبده الكتاب قيماً ومل جيعل له عوجاً، الختالف أمر التقدمي والتأخري فيمـا             
بينهما ولوجود الفارق إذ يستقيم املعين معهما يف آية الكهف وال يستقيم يف             

والزم قول األمشوين عدم البدء أو الوقف علـى         .. آية األنعام كما أوضحنا     

                                                 
  .١٢٧املنار ص ) ١(
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 ١٨١

بالفعـل الـذي     - e��d��z}� :وكذا قوله  - لتعلقه g��fz} :قوله
-�c��bz}� يعين على - ليس بوقف  «وليهما، كما تشري إىل ذلك عبارته بأنه        

 cz}�خرباً ثانياً أو جعلت هي اخلرب و -��iz} يعين مجلة-إن جعلت اجلملة  
  .)١( »بدل، أو جعل ضمري هو ضمري الشأن وما بعده مبتدأ وخربه يعلم

 وأوضح  ،ه هنا على األمشوين   وقد فطن الطاهر ابن عاشور لبعض ما أخذت               
���j��i} :بالفعـل يف قولـه     g��fe��d��z}� ال جيوز تعليـق    «أنه  

kz             ألن سر الناس وجهرهم وكسبهم حاصـل يف األرض خاصـة دون
 لومن مث صح له أن جيع     ،  )٢( »السماوات، فمن قدر ذلك فقد أخطأ خطأ خفياً       

، وأن يعلـل    » �c��bz}��مجلة مقررة ملعىن مجلة    k���j��i��z}: قوله«
لة التوكيد  نـزل منها م  نـزولذلك فصلت ألا ت    «: بالتايل ملا ذهب إليه بقوله    

ألن انفراده باإلهلية يف السموات ويف األرض مما يقتضي علمه بأحوال املوجودات 
، وهو كما   g��fz}، لكن ذلك يكون بالطبع لدى الوقف على         »األرضية

 - يف كل ما مت تقريره     -ِذكر السر  «  والنكتة يف  .. سلف أحد الوقفني السائغني   
واملـراد   ، ذكر اجلهر استيعاب نوعي األقـوال     أن علمه دليل عموم العلم، ويف       

مجيع االعتقادات واألعمال    ���n��m��lz}�:بعديف قوله    n��m��z}بـ
 فهو تعريض بالوعد والوعيد، وختصيص ذلك بالذكر مع اندراجه          ،من خري وشر  

ميم السر واجلهر، إلظهار كمال االعتناء به ألنه مـدار          فيما تقدم على تقدير تع    
  ر بني املتعاطفني يكونـ، وعلى التغاي ������i��z}������ إعادة، وهو السر يف فلك اجلزاء

                                                 
  . البحر احمليط يف تفسري اآلية:وينظر،  ١٢٨املنار ص ) ١(
 .٤جملد  ١٣٣/ ٧التحرير ) ٢(
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 ١٨٢

  .العلم هنا عبارة عن جزائه وإبقائه على معناه املتبادر إىل الذهن
ن بـاب أوىل    واخلطاب يف اآلية جلميع السامعني فيدخل فيه الكافرون م              

لكوم املقصود األول من هذا اخلطاب ألنه بالنسبة إليهم تعليم وإيقاظ، كما            
، وذلك بعض ما يكتنفه سـياق       )١( »يدخل فيه أيضاً املؤمنون ألنه هلم تذكري      

 اآلية من نكات بالغية، وإال فاحلديث عن تفصيل ذلك ال يقف عند حـد،             
ن وجوه البالغة حاضرة يف     شري إىل ضرورة أن تكو    ت أن   دراسة ال وحسب هذه 

أذهان أرباب الوقوف حىت جيتىن من ذلك مثرة التدبر اليت ا ينال املؤمن ثوابه              
من مساع أو قراءة كتاب اهللا العزيز على النحو املأمول أو يشري إىل أن معرفة               

  .   ذلك الزم ملواضع هذا اللون من الوقف على وجه أخص
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٥  جملد١٣٢/ ٧ روح املعاين :وينظر، ينظر السابق ) ١(
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  ةـمـاخلات
 ندرك من خالل هذه الصور اليت سنح بتحليلها والوقوف على           هكذا        

بعض أسرارها الوقت واملقام وهي يف جمموعها غيض من فيض وقليل من كثري    
، من اية البالغة وكمال اإلعجاز، ومن غاية         ندرك ما حتققه املعانقة حبق    .. 

عانقة االختصار ومجال اإلجياز، وكيف عد كل وقف استلزمته واقتضته تلك امل         
مبثابة اآلية، وأن لو جعلت داللة كل وقف على حدة لكان يف ذلـك مـن                

  .التطويل واإلطناب ما ال خيفى
 بعد أن اتضح لنا واحد من معامل الثراء يف املعىن           - ومما ينبغي التنبه إليه          

 أن نشري إىل أن مثة ألواناً وصوراً أخرى من - ولون من ألوان التوسع يف األداء
، وأن تيك األلوان والصور حتتاج إىل أن         نفسه التعانق تصب يف اإلطار   وقوف  

نكشف عنها يف مستقبل األيام مبشيئة اهللا إن كان يف العمر بقية وسـاعة أن               
وما ذلك إال سعياً يف استكمال هذا العمل اجلليل وأمالً يف إبراز املزيد .. يأذن 

النبع الفياض بكل معـاين     مما زخر به كتاب اهللا تعاىل من كنوز وأسرار ذاك           
  .والثري جبميع آيات الشرف والسناء ،احلسن والبهاء

وليس ذلك بالشأن العجيب وال باألمر الغريب على هذا الكتاب العزيـز                 
ألجل أسلوبه   -  النثر وليس بنثر، فأخذ    ىلذي أشبه النظم وليس بالنظم وضاه     ا

والـذي   ..إليه العقول    صفه القلوب وجذب     باأللباب وجلب يف   -الفريد ذاك   
فتح باباً جديداً يف األسلوب البياين واخلطايب الفصيح هشت له النفوس وطربت            

  .منه القلوب وطابت به األرواح
  عرف علىـتقصاء والتـويبقى القول بأن األمر حيتاج إىل مزيد من االس
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 ١٨٤

مواطن التعانق وصوره ومقاماته، ومزيد من الدراسات اجلادة املتعمقـة الـيت            
  .كشف عن أسراره ومواطن إعجازه، لتقف من مث على أوجه بيانه وبالغتهت

واهللا نسأل أن جيعلنا أهالً لتحقيق ذلك أو شيء منه، أو أن يقيض مـن     
  .يقوم ذه املهام اجلسام، وهو سبحانه املوفق واهلادي إىل سواء السبيل

  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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 ١٨٥

  أهم مراجع البحث
  . دار مصر للطباعة،السيوطي جلالل الدين قان يف علوم القرآناإلت -١
 .م١٩٧٧ بالعراق غازي ط جلنة التراث. د: حتقيق، النحاسىب جعفر ألإعراب القرآن -٢
 .البنا، ط دار السعادة  حممد:قيق حت،ي األندلسىب القاسم عبد الرمحنأل السهيليأمايل  -٣
 .م١٩٩٣ دار الفكر املصرية ،العكربي  ألىب البقاء عبد اهللاإمالء ما من به الرمحن -٤
 .مطبوعات جممع اللغة بدمشقمن  ،األنباريألىب بكر إيضاح الوقف واالبتداء -٥
 . مطبعة النصر احلديث بالرياض، ألىب حيانالبحر احمليط -٦
 .م١٩٨٨ دار اجلليل بريوت ،أبو الفضل إبراهيمت  ،لزركشي لالربهان يف علوم القرآن -٧
 .١٤٢١سنة باألزهر  الس األعلى ط، الطحاوي  قيقحت ،للفريوبادي بصائر ذوى التمييز -٨
 .١٣٨٩ دار الكاتب للطباعة سنة ٤طاألنباري بن  الالبيان يف غريب القرآن -٩
 .١٣٨٧ ط وزارة الثقافة لسنة ، البن مالكتسهيل الفوائد وتكميل املقاصد- ١٠
 .التوزيع دار سحنون للنشر و، للطاهر بن عاشورتفسري التحرير والتنوير- ١١
 .م١٩٩٠،  ٢دار إحياء التراث العريب بريوت ط ي،لعماد لتفسري أىب السعود- ١٢
 .م١٩٩٢ دار املعرفة ،الطربيعلى هامش للنيسابوري  تفسري غرائب القرآن- ١٣
 . مكتبة مصر بالفجالة، لعماد الدين أىب الفداء إمساعيل بن كثريتفسري القرآن العظيم- ١٤
 .م١٩٨٩ دار الغد العريب ،٣طلقرطيب ن لاجلامع ألحكام القرآ القرطيبتفسري - ١٥
 .م١٩٩٢ دار املعرفة بريوت ،بن جرير الطربيال جامع البيان يف تفسري القرآن- ١٦
 .١٤١٣دار الكتب العلمية بريوت سنة ، ١ طيلمراد لاجلىن الداين يف حروف املعاين- ١٧
 .م١٩٩٧ دار الكتب العلمية بريوت ،١ط املهدي :قيقحتلخفاجي ل حاشية الشهاب- ١٨
 .م١٩٨٦ دار القلم دمشق  أمحد اخلراط. د:قيقحت،  احلليبلسمنيلر املصون الد- ١٩
 . مطبعة دار السعادة١٣٩٢ لسنة ١عضيمة ط . ددراسات ألسلوب القرآن الكرمي- ٢٠
 .١٣٩٥من مطبوعات جممع اللغة بدمشق سنة اخلراط . د قيقحت ،لمالقي لرصف املباين- ٢١
 .م١٩٩٧دار الفكر  ،وسياآللألىب الفضل شهاب السيد حممود  روح املعاين- ٢٢
 .، ط جلنة إحياء التراث بوزارة األوقاف العراقية البن عصفورشرح مجل الزجاجي- ٢٣
 .١٣٩٨ يوسف حسن عمر لسنة :قيقحت، شرح الرضي على الكافية- ٢٤
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 ١٨٦

 . ١٤٠٦ط جلنة إحياء التراث مبجمع البحوث باألزهر  ،يلنوير لشرح طيبة النشر- ٢٥

 .م١٩٨٣ ط دار التراث بريوت سنة ، فرحات:يقق حت،لقيسيل) نعم(و) بلى(و) كال(شرح - ٢٦
 .م٢٠٠٣ط اهليئة العامة لقصور الثقافة سنة  ، البن فارسالصاحيب يف فقه اللغة العربية- ٢٧
 .م١٩٩٤ ١مكتبة الرشد بالرياض ط العبدي :قيق حت،السجاونديبن طيفور ال علل الوقوف- ٢٨
 .  باملدينة املنورةالكتيب املكتبة السلفية حملمد ١٣٨٨، ٢ طلذهيبل العلو للعلي الغفار- ٢٩

 .م١٩٩١ دار الثقافة بقطر ١ط ،لهمذاين لالفريد يف إعراب القرآن ايد- ٣٠
 . دار التوفيقية١٣٩٩ سنة ١ سعد طحممد.  دقضايا التركيب يف لغة العرب- ٣١
 .، ط دار الكتب العلمية بريوتاالستراباذي بشرح الكافية يف النحو البن احلاجب- ٣٢
 .١٤١٢سنة اخلاجني عبد السالم هارون ط مكتبة . د :قيق حت،الكتاب لسيبويه- ٣٣
 .م١٩٩٧ ،١ دار الفكر ط،لزخمشريل زيلـالكشاف عن حقائق التن- ٣٤
 . املصرية دار املعارف، البن املنظورلسان العرب- ٣٥
 .م١٩٩٢ مكتبة ابن تيمية ، امع العلمي بفاس:قيق حت،عطية األندلسيبن ال احملرر الوجيز- ٣٦
 .الشمريل ط ، حملمود خليل املصري الوقف واالبتداءمعامل االهتداء إىل معرفة- ٣٧
 .م١٩٨٠ ،٢اهليئة املصرية العامة للكتاب ط ،لفراء لمعاين القرآن- ٣٨
 .م١٩٨٨ عامل الكتب بريوت ١ط. وإعرابه للزجاج معاين القرآن- ٣٩
 . دار إحياء الكتب العربية عيسى احلليبي، جلمال الدين بن هشام األنصارمغىن اللبيب- ٤٠
 .م١٩٩١مبصر  دار الغد العريب ،١ لإلمام فخر الرازي طمفاتيح الغيب- ٤١
 .م١٩٩٦ دار القلم دمشق ٢ط،  ياملنصور ملصطفى املقتطف من عيون التفاسري- ٤٢
 . احلليب،زكريا األنصاري مطبوع امش منار اهلدى لاملقصد لتلخيص ما يف املرشد- ٤٣
 . ألىب عمرو عثمان بن سعيد الدايناملكتفى يف الوقف واالبتداء- ٤٤
 .، ط احلليباألمشوين ألمحد بن حممد بن عبد الكرمي ر اهلدى يف بيان الوقف واالبتداءمنا- ٤٥
 .١٤١٥ سنة ١طدار الكتب العلمية  ،ي للبقاعنظم الدرر يف تناسب اآليات والسور- ٤٦
 .١٣٤٩ حملمد مكي نصر،ط احلليب اية القول املفيد يف علم التجويد- ٤٧
 .١٣٩٩ة بالكويت سنة ، ط دار البحوث العلميللسيوطيمهع اهلوامع - ٤٨
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 ١٨٧

  فهرس املوضوعات
  الصفحة  املوضوع

  ٨٠   .................................................................................................. مقدمة
     داللتها وأثر الوقف عليها والبدء ا يف إثراء املعىن).. بلى( املبحث األول

  ٨٥  ................................................................... استعماالاو) بلى(أصل : أوالً
  ٨٦  ........................................ والبدء ا يف إثراء املعىن) بلى(أثر الوقف على : ثانياً

  ٨٦  .........بني االستئناف ا واالستئناف جبملة الشرط ومناذج للتطبيق ) بلى (-١     
  ٩٥  ...........ا يترجح أو يغلب عليه التعلق اللفظي مبوا بني االستئناف ) بلى (-٢     
  ١٠٢  ........  .......بني االستئناف وما يترجح أو يغلب عليه التعلق املعنوي) بلى (-٣     

     واتساعهوأثر البدء ا والوقف عليها يف إثراء املعىن ) كال(داللة : ايناملبحث الث
  ١٠٩  ............................ واملعىن يف اصطالح النحاة من حيث اللفظ) كال(  داللة:أوالً
  ١١٣  .......................... والبدء ا وأثر ذلك يف اتساع املعىن) كال(  الوقوف على:اًنيثا

     ليهما يف إثراء املعىناجلارة مع مدخوهلا والوقف ع) افالك(ـأثر البدء ب:ثالث املبحث ال
  ١٢٨  ........... ..أوجه داللتهاكاف املقترنة باسم اإلشارة البعيد والوجوه اإلعرابية لل :أوالً
  ١٣٣   واتساعهاملعىنأثر البدء بالكاف املقترنة باسم اإلشارة للبعيد، والوقف عليهما يف إثراء  :ثانياً
  ١٤٧  ..... يف إثراء املعىن والوقف عليهما م اإلشارةالبدء بالكاف املقترنة بغري اسأثر  :ثالثاً

يف ها ـومدخوالت) يف(و) ِمن(و) على(أثر البدء أو الوقف على الباء و: رابعاملبحث ال
  إثراء املعىن

  

  ١٥٤  .............. ليهما وأثر ذلك يف اتساع املعىنعهلا والوقف ودخممع بالباء  البدء :أوالً
  ١٦٣  . ......  مع مدخوهلا والوقف عليهما وأثر ذلك يف اتساع املعىن)على( البدء بـ:ثانياً
  ١٦٨   ........ مع مدخوهلا والوقف عليهما وأثر ذلك يف اتساع املعىن) من( البدء بـ:ثالثاً
  ١٧٥  ........ مع مدخوهلا والوقف عليهما وأثر ذلك يف اتساع املعىن) يف( البدء بـ:رابعاً
  ١٨٢  ......................................................................................... .......ةـاخلامت

  ١٨٤  ..................................................................................أهم مراجع البحث 
 


