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 مقدمة:

يف هذا البحث أدرس جمموعة من األلفاظ يف القرآن الكريم، 

دراسة معجمية، وهذه األلفاظ قسمان، قسم متعلق بألفاظ مسندة 

إىل اهلل سبحانه وتعاىل، وهي البناء، والرفع، واإليساع، فدرستها دراسة 

معجمية جلميع استعماالتها يف القرآن الكريم، حتى أبني الداللة 

َوالسََّماَء }الدقيقة إلسنادها إىل اهلل سبحانه وتعاىل، كقوله: 

فهذه . {َوَرَفْعَناُه َمَكاًنا َعِليًّا }، وقوله: {ِبَأْيٍد َوِإنَّا َلُموِسُعوَن َبَنْيَناَها

سبحانه وتعاىل يف   اهللمعجم األفعال املسندة إىلاأللفاظ تأتي ضمن 

 القرآن الكريم.

أخرى، وهي: الضحى، واحلبك،  والقسم الثاني يتناول ألفاظًا

وهذه األلفاظ تعد نواة ملعجم أعمل فيه اآلن، وسريى النور بإذن اهلل، 

 حني يأذن اهلل بتجليته لوقته. 

 َسْعين برمحتك، واغفْر ،رمحُته كلَّ شيٍء ْتَعِساللهم يا من َو

يف الدنيا  الدرجات، ارفعين درجاٍت ين. اللهم يا رفيَعلي، وال تعذْب

 فًاَراجلنة ُغِمَن  ينْئوُِّتَرى، َب ٍدَمبغري َع يا من رفع السماواِت .واآلخرة

 .األنهاُر حتتها ْنجتري ِم

 

 عبد اجمليد حممد علي الغيلي 

 الرياض

 م1031هـ / أبريل 3414 –مجادى الثانية 
 

abdmmys81@hotmail.com   
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 بنى: املطلب األول: 

البناء: إنشاء شيء ثابت، بتأسيسه ورفعه، وذلك باستخدام مواد 

 معينة وتشكيلها.

 البناء يف اللغة:أواًل: 

مل أجد تعريفا للبناء يف املعاجم اللغوية العربية. واملعاجم 

األجنبية تقصر البناء على املفهوم املادي. يف معجم ويبسرت 

(Merriam-Webster's منشأة ذات سقف وجدران؛ تستخدم( :)

مكانا ملعيشة الناس أو أنشطتهم(. ويف معجم ماكميالن 

(Macmillanة، كاحلجر (: )هيكل مركب مصنوع من مواد قوي

واخلشب، له سقف وجدران(. ويف ويكيبيديا: )هيكل مركب يصنعه 

 ذو سقف وجدران، يكون ثابتا يف مكان ما(. اإلنسان، 

وإذا رجعنا إىل الرتاكيب العربية املستخدمة يف مادة بناء، 

، تشكل مفهوم البناء، بعضها أساس، وبعضها فنجد أن مثة عناصر

 : 3هي غري أساس، فالعناصر األساس

)األول(: وجود مواد أساسية متثل مادة البناء، سواء كانت  

 طبيعية، كاحلجر والطني، أو غري طبيعية، كالزجاج.

 و)الثاني(: املعاجلة، حيث تعاجل تلك املواد خبلطها وتشكيلها.

                                 
أفدت يف مادة هذا املدخل، فيما يتعلق بعناصر البناء ومراحله، من املهندس/ مصطفى  1

 حممد الغيلي. كتب اهلل ذلك يف ميزان حسناته.
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و)الثالث(: الرتكيب؛ فالبناء شيء يتم تركيبه بعمليتني، 

 األوىل: التأسيس، والثانية: الرفع.

رابع(: ثباته يف املكان عادة؛ فالبناء شيء ثابت، وقوهلم: بناء و)ال

السفن، ينظر إىل ثباتها يف املاء، فاملاء هو مكان واحد هلا. ومن ثم 

فالشيء الذي ميكن نقله )كوخ مثال، أو البيوت اليت تنقل بالتقنيات 

احلديثة(، ال يطلق عليه البناء إال جتوزا؛ فالبناء احملسوس ال بد من 

 سيس قواعده يف املكان.تأ

و)اخلامس(: الثبات يف الشكل، فالبناء يأخذ شكال ثابتا يف 

خل. وهذا يف بنيان إالعادة، وال يتغري إال برتميم أو هدم جزئي... 

 البشر. 

** 

 ، وهي: ثابتةوهناك عناصر غري 

)األول(: الفاعل، فالبناء ميكن أن يقع من اإلنسان أو من غريه، 

 فالطيور تبين أعشاشها، واهلل سبحانه وتعاىل بنى السماء. 

و)الثاني(: احملسوس، فالبناء قد يكون شيئا حمسوسا، تراه 

العيون، كالبيت أو اجلسر...، وقد يكون شيئا غري حمسوس، كقول 

يبين الرجال، ويف االستخدامات العرب: فالن يبين جمده، وفالن 

 خل. إاملعاصرة: فالن بنى نظريته على..، والبناء االجتماعي... 

و)الثالث(: االستخدام، فهناك استخدامات متعددة للبناء، ومن 

غري اليسري حصرها. ويف البناء غري احملسوس ختتلف األغراض عنها 
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 يف البناء احملسوس.

يعي "األرض واملوارد وأما العنصر البشري والعنصر الطب

الطبيعية"، وكذلك العنصر الفين من ختطيط وتصميم وتنفيذ 

فأنا ال أعتربها عناصر أساس يف البناء، مبفهومه العام،  -وإشراف 

واملهندسون يعتربونها عناصر أساس؛ ألن عملهم يتعلق مبمارسة 

البناء على األرض، ومن يقوم بالبناء هم البشر من مهندسني 

خل. فهديف هنا وضع مفهوم عام للبناء، يشمل ما إوعمال...ومقاولني 

يبنيه البشر وغريهم، ويشمل ما يبنى على األرض وما ليس على 

األرض، لذلك فالعناصر اخلاصة يتم جتاوزها. كذلك ما يقع 

عليه البناء، ال يقتصر على بنيان اإلنسان، بل يشمله ويشمل بنيان 

بين، واهلل سبحانه وتعاىل بنى غريه، فالطيور تبين، واحليوانات ت

 السماء، ويف اجلنة غرف مبنية.

إنشاء شيء ثابت، وبناء على هذا، فيمكن تعريف البناء بأنه: )

 (. بتأسيسه ورفعه، وذلك باستخدام مواد معينة وتشكيلها

فهذا يشمل عناصر البناء الرئيسة، فالبناء: إنشاء شيء ثابت، 

ـُــنَشأ، ويكون ذلك بتأسيسه ورفعه، وهذا أيا كان املنِشئ، وأيًا كان املــ

يفرق البناء عن املصنوعات وغريها مما ُينَشأ ولكن ال بالتأسيس 

والرفع، كما أن اإلنشاء يكون باستخدام مواد أولية، ختلط وتشكل؛ 

 إلنشاء شيء ثابت مؤسس مرفوع. 

كما يشمل البناء احملسوس وغري احملسوس، فالبناء احملسوس 

عد، ورفعه يكون باجلدران والسقوف. وغري احملسوس أساسه: القوا
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كذلك له مواد تشكل وتؤسس وترفع، فالذي يبين جمده؛ يؤسسه 

شيئا فشيئا، ويرفعه، ومواد التأسيس هي املواقف واألفعال واألقوال 

 اليت يتخذها، فهو ال يبين جمدا من موقف أو فعل واحد.

أتغاضى عنها يف أما بقية العناصر، فهي ختص بناء اإلنسان، وس

 التعريف.

** 
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 البناء يف القرآن الكريم:ثانيًا: 

جاء يف القرآن الكريم، لفظ البناء: فعاًل: بنى، يبنون، ِاْبِن.  

املفعول:  ومصدرا: بناء. وامسا: بنيان: )ابنوا له بنيانا(. والداللة على

 )مبنية(. والداللة على الفاعل: بّناء.

ليس مصدرا، بل اسم، فهو ال يقول: ابنوا بناء.  والبنيان

ويستخدم الناس اليوم االسم من البناء: املبنى، ويف القرآن الكريم: 

 البنيان. وقد ذكرت سبع مرات، وبينت جمموعة من عناصر البنيان:

(، والبنيان َفَقاُلوا اْبُنوا َعَلْيِهْم ُبْنَياًنا: )ُيبَنىفالبنيان هو ما 

ِإنَّ اهلَل ُيِحبُّ ب متضام مشدود بعضه إىل بعض )مرصوص، أي مرك

(. والبنيان الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِلِه َصفًّا َكَأنَُّهْم ُبْنَياٌن َمْرُصوٌص

مركب من أجزاء، كالقواعد والسقف، يتم معاجلته بالتأسيس 

ِهُم السَّْقُف ِمْن َفَأَتى اهلُل ُبْنَياَنُهْم ِمَن اْلَقَواِعِد َفَخرَّ َعَلْيوالرفع: )

َأَفَمْن َأسََّس ُبْنَياَنُه َعَلى َتْقَوى ِمَن اهلِل َوِرْضَواٍن َخْيٌر َأْم (. وقوله: )َفْوِقِهْم

(. وتدل اآلية أيضا على أن قواعد َمْن َأسََّس ُبْنَياَنُه َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر

ُنوا َعَلْيِهْم َفَقاُلوا اْبالبنيان تشمل الشيء احملسوس، وغريه. وقوله: )

 (، أي مرتفعا عليهم. ُبْنَياًنا

والبنيان يستخدمه القرآن الكريم لإلشارة إىل ما يبنيه الناس، 

َجَعَل َلُكُم اْلَأْرَض ولذلك قال: ) أما ما يبنيه اهلل تعاىل فهو بناء.

(، فجعلها بناء ال بنيانا، فهي بناء خيتلف عن ِفَراًشا َوالسََّماَء ِبَناًء

 الناس.بنيان 

(، َربِّ اْبِن ِلي ِعْنَدَك َبْيًتاوقد وقع فعل البناء على: البيت: )
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(. على َأَتْبُنوَن ِبُكلِّ ِريٍع آَيًة(، وآية: )َيا َهاَماُن اْبِن ِلي َصْرًحاوالصرح: )

اختالف بني املفسرين يف املراد باآلية، واآلية هي العالمة، فيبدو أنهم 

ع منارات تدهلم على الطريق، فالذم كانوا يبنون يف كل مكان مرتف

مل يقع على فعل البناء؛ ولكن على غرضه: العبث والتفاخر والركون 

 إىل الدنيا.

َأِم السََّماُء (، )َوالسََّماَء َبَنْيَناَهاواهلل سبحانه وتعاىل: بنى السماء )

يٌَّة َتْجِري َلُهْم ُغَرٌف ِمْن َفْوِقَها ُغَرٌف َمْبِن(، وغرف اجلنة مبنية: )َبَناَها

 (. ِمْن َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر

واستخدم القرآن الكريم فعل التشييد يف موضعني، وكالهما 

 (. َوَلْو ُكْنُتْم ِفي ُبُروٍج ُمَشيََّدٍة(، )َوَقْصٍر َمِشيٍدمسند إىل البشر: )

وكذلك )عمر(، استخدمها القرآن الكريم مسندة إىل البشر، 

َما (، وعلى املساجد )اُروا اْلَأْرَض َوَعَمُروَهاَوَأَثوقد وقعت على األرض )

(، ويدل استخدامه مع َكاَن ِلْلُمْشِرِكنَي َأْن َيْعُمُروا َمَساِجَد اهلِل

(، َواْلَبْيِت اْلَمْعُموِراملساجد أيضا على عمارتها بالطاعة. وقوله تعاىل: )

ىل يرجح أنه الكعبة؛ فقد اطرد إسناد العمران يف القرآن الكريم إ

 الناس، ومل يقع على غريهم. 

وسأتناول أربعة أفعال متعلقة باهلل سبحانه وتعاىل: بناء السماء، 

 و)ابن لي عندك بيتا(، و)غرف مبنية(، و)أتى اهلل بنيانهم(.

** 
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 )والسماء بنيناها( ثالثًا:

أسند فعل البناء إىل اهلل سبحانه وتعاىل واقعا على السماء، وقد 

( 12َأَأْنُتْم َأَشدُّ َخْلًقا َأِم السََّماُء َبَناَها )مواضع فعال )جاء يف مخسة 

َوالسََّماَء َبَنْيَناَها ِبَأْيٍد َوِإنَّا َبَناَها(، ) (، )َوالسََّماِء َوَماَرَفَع َسْمَكَها َفَسوَّاَها

َها َوَزيَّنَّاَها َأَفَلْم َيْنُظُروا ِإَلى السََّماِء َفْوَقُهْم َكْيَف َبَنْيَنا(، )َلُموِسُعوَن

(. ويف موضعني مقرتنا َوَبَنْيَنا َفْوَقُكْم َسْبًعا ِشَداًدا(، )َوَما َلَها ِمْن ُفُروٍج

اهلُل الَِّذي َجَعَل (، )الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْلَأْرَض ِفَراًشا َوالسََّماَء ِبَناًءجبعل )

 (. َلُكُم اْلَأْرَض َقَراًرا َوالسََّماَء ِبَناًء

 راد بالسماء املبنية، وما املراد بالبناء؟فما امل

أما السماء فقد بينت يف حبثي: السماء والسماوات يف القرآن 

الكريم، على أن املراد بالسماء، هي السماء األولية اليت سواها اهلل، ثم 

 سوى منها السماوات السبع. 

وأما البناء فسنتدبر آيات القرآن الكريم لبيان داللته، قال تعاىل: 

َأَفَلا َيْنُظُروَن (، وقال: )َأَفَلْم َيْنُظُروا ِإَلى السََّماِء َفْوَقُهْم َكْيَف َبَنْيَناَها)

 (. ( َوِإَلى السََّماِء َكْيَف ُرِفَعْت32ِإَلى اْلِإِبِل َكْيَف ُخِلَقْت )

إذا نظرنا إىل عناصر عملية بناء اإلنسان فهي ثالثة: الوظيفة، 

 واهليئة، ومراحل البناء.

 الوظيفة: 

كما تسمى عنصر اخلدمة؛ فاملبنى يصمم لغرض معني، 

ووظيفة املبنى هي أول عنصر حيدد تصميم املبنى، وبناءه بعد ذلك، 

والعناصر الالزم توفرها فيه لتحقيق ذلك الغرض، وتلبية حاجة 
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مستخدميه، فبناء مسكن غري بناء مستشفى، غري بناء جراج... اخل. 

يع االجتاهات والغرف واإلضاءات والتهوية فوظيفة املبنى حتدد توز

 واحلركة وغريها.

ويف القرآن أكثر من عشرة مواضع حتدد املنحى الوظيفي 

للسماوات واألرض، فاهلل مل خيلقهما باطال، بل خلقهما باحلق، قال 

ِذيَن َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواْلَأْرَض َوَما َبْيَنُهَما َباِطًلا َذِلَك َظنُّ الَّتعاىل: )

َوَما َخَلْقَنا السََّماَواِت (، وقال: )َكَفُروا َفَوْيٌل ِللَِّذيَن َكَفُروا ِمَن النَّاِر

(... فاهلل ( َما َخَلْقَناُهَما ِإلَّا ِباْلَحق13َِّواْلَأْرَض َوَما َبْيَنُهَما َلاِعِبنَي )

خلق السماء باحلق، حلكمة بينها يف كتابه، وقد حتدثت عنها يف 

 لسماء والسماوات يف القرآن الكريم. حبث: ا

ومن تلك احلكمة أن السماوات واألرض جعلهن اهلل مسكنا 

َيْوَم َنْطِوي لألحياء الذين خلقهم، يف احلياة الدنيا، ثم يطويهن اهلل )

(. فهيأها َوالسََّماَواُت َمْطِويَّاٌت ِبَيِميِنِه(، )السََّماَء َكَطيِّ السِِّجلِّ ِلْلُكُتِب

 تكون مسكنا صاحلا للساكنني، وأنشطتهم املختلفة. اهلل ل

 اهليئة: 

أي هيئة املبنى، فاملصمم حيدد هيئة املبنى: شكله، وحجمه، 

واملواد املستخدمة فيه، ونسبها ومقاديرها، ومدى حتقق األمان فيه، 

ومدى مالءمته مع البيئة، وفق عوامل كثرية، منها وظيفته، ومنها 

نية واجتماعية وثقافية... اخل. وعليه يأخذ عوامل بيئية، وعوامل سك

املبنى شكله وحجمه مسبقا، وما يتم بعد ذلك إمنا هو تنفيذ البناء. 

 فالتصميم هو أهم أعمال البناء.
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َوُهَو الَِّذي وقد حدد القرآن الكريم هيئة السماء، قال تعاىل: )

(، ِفي َفَلٍك َيْسَبُحوَنَخَلَق اللَّْيَل َوالنََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ 

وجائز أن يكون والَفَلك الشيء املستدير الكروي، قال الطربي: )

ذلك الفلك كما قال جماهد كحديدة الرحى، وكما ُذكر عن 

احلسن كطاحونة الرحى، وجائز أن يكون موجا مكفوفا، وأن يكون 

(، قطب السماء، وذلك أن الفلك يف كالم العرب هو كل شيء دائر

وأصل الكلمة من الدوران، ومنه فلكة املغزل، قرطيب: )وقال ال

الستدارتها. ومنه قيل: فلك ثدي املرأة تفليكا، وتفلك استدار. ويف 

حديث ابن مسعود: تركت فرسي كأنه يدور يف فلك. كأنه لدورانه 

(. وقال ابن تيمية: شبهه بفلك السماء الذي تدور عليه النجوم

ك " َلسنة واإلمجاع؛ فإن لفظ " الَفواألفالك مستديرة بالكتاب وال)

قال  "،َوُكلٌّ ِفي َفَلٍك َيْسَبُحوَن"ومنه قوله تعاىل  ،يدل على االستدارة

ك ثدي اجلارية ّلَفابن عباس: يف فلكة كفلكة املغزل. ومنه قوهلم: َت

(. وهناك آيات أخرى تبني هذا، فصلتها يف حبثي: السماء إذا استدار

 ريم.والسماوات يف القرآن الك

وأما احلجم، فمن ذا الذي يعلمه من البشر، وكل ما علمه 

البشر مما قدروه مباليني السنني الضوئية ليس إال جزءا من السماء 

(، فهو َوالسََّماَء َبَنْيَناَها ِبَأْيٍد َوِإنَّا َلُموِسُعوَنالدنيا. وقد قال تعاىل: )

قا. حجم غري ثابت، بل يف توسع مستمر، وسأحتدث عن هذا الح

والناس ال ميكنهم توسعة شيء مبين إال بهدم أجزاء منه. أما السماء 

 فهي بناء يتوسع باستمرار، دون احلاجة إىل هدم أو نقض. 

وأما املواد املستخدمة يف بناء السماء، فليس يف القرآن الكريم 
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بيان هلذه املواد. ومقتضى بنائها أنها مبنية من مواد  –واهلل أعلم  -

نا بعضا وما زلنا جنهل كثريا منها، وما عرفه اإلنسان معينة، عرف

منها يظهر منتهى الدقة وروعة التوازن ومجال الوحدة يف بناء لبنات 

هذا الكون من الذرة إىل اجملرة، وحدة يف مواد البناء وأنظمته وسننه، 

 حتكمه بإحكام وإتقان، وانتظام.

 مراحل البناء:

ن، بثالث مراحل، املرحلة متر مراحل البناء، بالنسبة لإلنسا

األوىل: دراسة جدوى املشروع، واملرحلة الثانية: إعداد املخططات 

 والرسومات، واملرحلة الثالثة: تنفيذ املشروع. 

ففي املرحلة األوىل، يتم دراسة جدوى املشروع، ودراسة الظروف 

البيئية واالجتماعية والثقافية، ومعرفة مدى مالئمة البناء يف 

 ومناسبة التكلفة... اخل. املنطقة، 

وهذه املرحلة يقوم بها اإلنسان؛ لينتقل من جهل بالشيء إىل 

علم به، ومن ثم يصدر حكمه عن جدوى املشروع. أما اهلل سبحانه 

وتعاىل فله العلم املطلق، وله اخلربة الكاملة، وله احلكمة املثلى، هو 

 الذي خيلق الظروف وينشئها، سبحانه وتعاىل.

حلة الثانية، فهي مرحلة التخطيط، حيث يتم إعداد وأما املر

املخططات والرسومات األولية والنهائية، ويشرتك يف ذلك املهندس 

املعماري واملدني وغريهما، حبيث يتم ضمان اشتماهلا على كافة 

عناصر البناء: الوظيفة واخلدمة )توزيع االجتاهات والغرف 

جلمال )األلوان واملواد والفضاءات والتهوية واحلركة وغريها(، وا
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والتكسيات والواجهات وشكل البناء وغريها(، واألمان واالقتصاد 

)وذلك حبساب كميات املواد الالزمة إلقامة هيكل البناء اإلنشائي 

من حديد وخرسانة وغريها، حبيث يضمن حتقيق عنصري األمان 

 واالقتصاد(. 

وبناء السماء، يبني اهلل سبحانه وتعاىل أنه ما خلق السماء 

واألرض إال باحلق، كما تبني آيات القرآن الكريم أن السماء بنيت 

بدقة وإتقان وإحكام، ال مثيل له، وقد جعلها اهلل آمنة للساكنني، 

وهيأ هلم فيها كل ما حيتاجون إليه. واليوم يبني علماء الكون 

الدقة يف هذا البناء، والتوازن الدقيق يف نسب احلسابات املتناهية 

 املواد والطاقات والقوى ووظائفها، وترابطها الوثيق بعضها ببعض... 

ثم املرحلة الثالثة: التنفيذ، وميكن توزيعها على اخلطوات 

التالية، وهي: )أعمال ما قبل البناء(، و)التأسيس والرفع(، 

 صيانة(. و)الرتكيب(، و)التسوية(، و)التشغيل وال

فأعمال ما قبل البناء: تشمل استكشاف الرتبة، ودراستها، 

 ومعرفة مدى متانتها وتوازنها وثباتها واستقرارها، وجتهيز املكان.

التأسيس والرفع: التأسيس إشارة إىل اجلزء القاعدي  وأعمال

من البناء، والرفع إشارة إىل اجلزء العلوي منه، وتشمل: احلفر، وبناء 

 القواعد، ثم رفع البناء العلوي من أعمدة وجدران وأسقف.

والرتكيب يشمل متديدات اخلدمة، كتغذية املبنى باملاء، 

از واملاء والصرف الصحي، ومتديد خطوط الكهرباء، ومد أنابيب الغ

والعزل، وتزويد املبنى بنظام التدفئة، فالرتكيب مبثابة تزويد البناء 
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 باألعصاب.

والتسوية، وتشمل التكسية املعمارية )ومتثل كساء العظم 

باجللد(، كما تشمل إعداد الوجه الظاهر يف داخل املبنى، من طالء، 

رفة، والتزيني، وديكور، وتلميع، وصقل األرضيات، وأعمال الزخ

 والتشجري، وغريها.

وأخريا تشغيل املبنى، والصيانة الدورية للمبنى، واحملافظة 

 عليه. 

هذه باختصار أهم خطوات تنفيذ البناء، مع وجود كثري من 

 التفصيالت يف كل خطوة. 

وسنتدبر حديث القرآن الكريم عن بناء السماء، يف ضوء هذه 

 العناصر. 

، فإن اهلل سبحانه وتعاىل بني أنه الذي ءبالنسبة ملا قبل البنا

خلق السماوات واألرض، فكانتا رتقا، أي: متضامتني ملتصقتني. ثم 

ملا أذن فتقهما، ثم استوى إىل السماء وهي دخان، وبناها. فاهلل هو 

خالق املكان، وهو خالق كل شيء، وهو الذي خلق كل شيء مهيأ ملا 

 . سيكون عليه، خلق كل شيء فقدره تقديرا

بنى  اهلل ، فقد حتدث القرآن الكريم أنالتأسيس والرفعوأما 

(، قال الزخمشري: َوَبَنْيَنا َفْوَقُكْم َسْبًعا ِشَداًداالسماوات فكانت شدادا، )

(، وقال ابن عطية: حمكمة قوية اخللق ال يؤثر فيها مرور األزمان)

اء شديد (. فهو بنألنه ال يسرع إليها فساد لوثاقتها ؛ووصفها بالشدة)

متني وثيق، هيئ حلمل اخلالئق اليت ال يعلمها إال اهلل سبحانه 
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 وتعاىل. 

أي:  (، قال ابن عباس:َوالسََّماَء َبَنْيَناَها ِبَأْيٍدولذلك قال تعاىل: )

 . بقوة

(، فهي بناء نسيجي، نسجت نسجا َوالسََّماِء َذاِت اْلُحُبِكوقال: )

خيوطه بإحكام. )انظر شديدا حمكما متقنا، كالنسيج الذي شدت 

 حبثي: السماء والسماوات يف القرآن الكريم(.

كما حتدث القرآن الكريم عن أن اهلل رفع السماء بال عمد 

(. اهلُل الَِّذي َرَفَع السََّماَواِت ِبَغْيِر َعَمٍد َتَرْوَنَهامرئية: )والسماء رفعها(، )

التصدع فالناس يبنون وحيتاجون إىل وضع األسس حلفظ املبنى من 

واالنهيار، ولضمان ثباته على األرض، فيضعون القواعد ويرفعون 

األركان. أما اهلل سبحانه وتعاىل، فقد رفع السماء بال عمد مرئية، 

فهي حمفوظة، وللكرسي دور يف حفظها بإذن اهلل )انظر حبثي: 

السماء والسماوات يف القرآن الكريم(. واآليات اليت حتدثت عن الرفع 

املطلب انظر ن رفع َسمكها، وأنها رفعت بغري عمد مرئية.)أخربتنا ع

 (.: رفعالتالي

كما أخرب القرآن الكريم عن مرونة هذا البناء، فهو بالرغم من 

َوالسََّماَء َبَنْيَناَها ِبَأْيٍد شدته ومتانته ووثاقته، فإنه يتوسع باستمرار، )

الناس، فهم ال يوسعون ما (، وهذا ما ال يكون يف بنيان َوِإنَّا َلُموِسُعوَن

يبنون إال باهلدم اجلزئي، أما اهلل فيوسع بناء السماء دون احلاجة إىل 

 (. : وسعاملطلبانظر هدم أجزاء من ذلك البناء. )

، فالقرآن الكريم يتحدث عن أن اهلل جعل السماء الرتكيبوأما 
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بناء مهيأ للساكنني، ومن ثم فقد زودت بكافة )متديدات اخلدمة(، 

يت حيتاجها هؤالء الساكنون، وقد ذكر لنا القرآن شيئا منها، ال

ممتنا علينا، واليوم يتسابق العلماء يف كشوفاتهم، وكل يوم 

الَِّذي يكتشفون لنا مزيدا من هذه )التمديدات(، فمن ذلك قوله: )

اًء َفَأْخَرَج ِبِه َجَعَل َلُكُم اْلَأْرَض ِفَراًشا َوالسََّماَء ِبَناًء َوَأْنَزَل ِمَن السََّماِء َم

(، حيث يتحدث عن املاء الذي ينزل من السماء، ِمَن الثََّمَراِت ِرْزًقا َلُكْم

]وداللة السماء هنا: الغالف اجلوي لألرض، وقد يشمل ما عاله أيضا، 

( 12َأَأْنُتْم َأَشدُّ َخْلًقا َأِم السََّماُء َبَناَها )وهو جزء من السماء[، وقوله: )

(، فإغطاش ( َوَأْغَطَش َلْيَلَها َوَأْخَرَج ُضَحاَها13َها َفَسوَّاَها )َرَفَع َسْمَك

الليل وإخراج الضحى من السماء، هو من هذا القبيل. ومل يتحدث 

القرآن الكريم عن شيء كما حتدث عن هذا األمر، وما امنت اهلل به 

على اإلنسان وسخر له ما يف السماوات واألرض، وتهيئة األرض له 

 أيضا. 

، فقد أخربنا القرآن الكريم أنه زين السماء التسويةوأما 

)الدنيا(، والسماء الدنيا هي واحدة من السماوات السبع، مبصابيح، 

َوَلَقْد َجَعْلَنا ِفي السََّماِء وبالكواكب، وجعل فيها النجوم، والربوج، )

ظرين(؛ فزينتها (، وتدبر قوله: )وزيناها للناُبُروًجا َوَزيَّنَّاَها ِللنَّاِظِريَن

للناظرين عمل مقصود، واليوم يتحدث املهندسون عن )هندسة 

 املناظر(، أي: تزيني البناء للناظرين. 

وَيِرد احلديث عن زينة السماء الدنيا، بعد احلديث عن بناء 

السماء األولية، وتسويتها، ثم تسوية السماوات السبع، ثم يتحدث عن 

َفَقَضاُهنَّ ن يف األخري، كما قال: )زينة السماء الدنيا، فالزينة تكو
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َسْبَع َسَمَواٍت ِفي َيْوَمْيِن َوَأْوَحى ِفي ُكلِّ َسَماٍء َأْمَرَها َوَزيَّنَّا السََّماَء 

ِإنَّا َزيَّنَّا السََّماَء الدُّْنَيا ِبِزيَنٍة (، وقال: )الدُّْنَيا ِبَمَصاِبيَح َوِحْفًظا

 (. اْلَكَواِكِب

له اهلل يف األرض من زينة، نباتها وألوانها ويتصل به أيضا ما جع

 وأحياؤها، فاألرض جزء من البناء. 

، فقد خلق اهلل ساكين السماوات واألرض من التشغيلوأما 

َوِمْن آَياِتِه َخْلُق السََّماَواِت َواْلَأْرِض أحياء، بعد أن بنى هلم السماء، )

يم يستخدم لفظ )التدبري(، قال (. والقرآن الكرَوَما َبثَّ ِفيِهَما ِمْن َدابٍَّة

ِإنَّ َربَُّكُم اهلُل الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْلَأْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ تعاىل: )

(، فهو يدبر أمر املخلوقات. سبحانه اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش ُيَدبُِّر اْلَأْمَر

 م(.وتعاىل )انظر حبثي: السماء والسماوات يف القرآن الكري

، فإن القرآن الكريم يتحدث عن أن اهلل بنى السماء وأما الصيانة

الَِّذي َخَلَق َسْبَع بناء حمكما، ال شقوق فيه وال صدوع وال فروج، )

َسَمَواٍت ِطَباًقا َما َتَرى ِفي َخْلِق الرَّْحَمِن ِمْن َتَفاُوٍت َفاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل 

ِع اْلَبَصَر َكرََّتْيِن َيْنَقِلْب ِإَلْيَك اْلَبَصُر ( ُثمَّ اْرِج1َتَرى ِمْن ُفُطوٍر )

َأَفَلْم َيْنُظُروا ِإَلى السََّماِء َفْوَقُهْم َكْيَف (، وقال: )َخاِسًئا َوُهَو َحِسرٌي

 (. َبَنْيَناَها َوَزيَّنَّاَها َوَما َلَها ِمْن ُفُروٍج

: من اختالف يأو)من تفاوت( كما قال الزخمشري: )

خللقة وال تناقض، إمنا هي مستوية مستقيمة. واضطراب يف ا

وحقيقة التفاوت: عدم التناسب، كأن بعض الشيء يفوت بعضا وال 

 (. يالئمه. ومنه قوهلم: خلق متفاوت
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ومهندسو البناء )وخصوصا ناطحات السحاب( يشيدونه قويا، 

تتحمل األمحال الثقيلة واجلهد ويستخدمون أجود املواد اليت 

أساسه متينا، وواجهاته مقاومة للتلف وتسرب ، وجيعلون العالي

الرطوبة؛ حتى يظل أطول فرتة ممكنة دون صيانة. وبالرغم من ذلك 

 فإنه يظل ملدة ما، ثم بعد ذلك تبدأ أعمال الصيانة. 

والتصدع يف البنيان، له ظواهر عديدة، منها: التشققات، أو 

وصف اهلل بنائها  تآكل املواد، أو امليالن، أو غري ذلك. أما السماء فقد

بأنه شديد؛ فال يتصدع وال يتشقق، وهو بناء متني حمكم، يظل بإذن 

اهلل دون حاجة إىل صيانة أو إصالح، فما فيها من تفاوت، وما هلا من 

فطور، أو شقوق، أو صدوع. وحني يأذن اهلل بانتهاء الدنيا، فإن ذلك 

 البناء كله يتفطر ويتشقق ويتصدع.

** 
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 ي عندك بيتا()ابن ل رابعًا:

هذه دعوة آسية امرأة فرعون، فقد طلبت من ربها أن يبين هلا 

عنده بيتا يف اجلنة، فمن يبين هو اهلل سبحانه وتعاىل، واملبين بيت 

ابن لي "والظاهر أن قوهلا: هلذه املرأة الصاحلة. قال ابن عاشور: )

 ،مؤذن بأن فرعون وقومه صدوها عن اإلميان به "عندك بيتا يف اجلنة

أو  ،ا إن آمنت مبوسى تضيع ملكا عظيما وقصرا فخيماهوزينوا هلا أن

أن فرعون وعظها بأنها إن أصرت على ذلك تقتل، فال يكون مدفنها 

اهلرم الذي بناه فرعون لنفسه لدفنه. ويؤيد هذا ما رواه املفسرون أن 

بيتها يف اجلنة من درة واحدة فتكون مشابهة اهلرم الذي كان معدا 

 (.تها بعد موتها وزوجهاحلفظ جث

ومن املقابالت أن امرأة فرعون طلبت من ربها أن يبين هلا بيتا يف 

اجلنة، أما فرعون فقد طلب من وزيره هامان أن يبين له صرحا لعله 

َوَقاَل ِفْرَعْوُن َيا َهاَماُن اْبِن ِلي َصْرًحا َلَعلِّي َأْبُلُغ يصل إىل إله موسى )

اَب السََّماَواِت َفَأطَِّلَع ِإَلى ِإَلِه ُموَسى َوِإنِّي َلَأُظنُُّه ( َأْسَب13اْلَأْسَباَب )

(. ومل يرد األمر من البناء للمفرد سواهما، فشتان بني طلب َكاِذًبا

 وطلب. 

واآلية تدل على أن اهلل سبحانه وتعاىل يبين للمؤمنني بيوتهم يف 

قام  اجلنة، وهذا غاية اإلكرام هلم، فإن املضيف إذا جاءه ضيف

بنفسه يف خدمته، وهذا غاية الكرم. واهلل سبحانه وتعاىل، كما بنى 

السماء، فإنه يبين للمؤمنني بيوتهم يف اجلنة. فيا رب ابن لنا عندك 

 بيوتا يف اجلنة. 
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واطرد تسمية منازل اجلنة يف القرآن الكريم: الغرف، كقوله: 

ِمْن َفْوِقَها ُغَرٌف َمْبِنيٌَّة َتْجِري ِمْن َلِكِن الَِّذيَن اتََّقْوا َربَُّهْم َلُهْم ُغَرٌف )

(، ُأوَلِئَك ُيْجَزْوَن اْلُغْرَفَة ِبَما َصَبُروا(، وكقوله: )َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر

َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلُنَبوَِّئنَُّهْم ِمَن اْلَجنَِّة ُغَرًفا َتْجِري ِمْن )

 (.َوُهْم ِفي اْلُغُرَفاِت آِمُنوَن، )(َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر

أما يف السنة فقد مسيت: بيوت، وغرف، وخيمة، وقصر. ومنها: 

إن أهل اجلنة يرتاءون أهل الغرف من فوقهم، كما »يف الصحيحني: 

ي الغابر يف األفق، من املشرق أو املغرب، ّريرتاءون الكوكب الّد

زل األنبياء ال يبلغها قالوا يا رسول اهلل تلك منا« لتفاضل ما بينهم

بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا باهلل وصدقوا »غريهم، قال: 

ما من عبد مسلم يصلي هلل كل يوم ثنيت ». ويف مسلم: «املرسلني

، ويف «عشرة ركعة تطوعا، غري فريضة، إال بنى اهلل له بيتا يف اجلنة

 ،إن للمؤمن يف اجلنة خليمة من لؤلؤ واحد جموفة»الصحيحني: 

فال يرى بعضهم  ،فيها أهلون يطوف عليهم املؤمن ،طوهلا ستون مياًل

 .«أدخلت اجلنة فإذا أنا بقصر من ذهب»، وفيهما: «بعضا

** 
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 )غرف مبنية( خامسًا:

ويتصل مبا سبق، أن اهلل يبين للمؤمنني غرفا يف اجلنة، قال 

ِمْن َفْوِقَها ُغَرٌف َمْبِنيٌَّة َتْجِري َلِكِن الَِّذيَن اتََّقْوا َربَُّهْم َلُهْم ُغَرٌف تعاىل: )

(، فوصف الغرف ِمْن َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر َوْعَد اهلِل َلا ُيْخِلُف اهلُل اْلِميَعاَد

، وهي البيت املرتفع ةّيلِّالِعبأنها مبنية. والغرفة يف اللغة العربية، هي 

فوق بيت آخر، فال يطلق على البيت الذي على األرض مباشرة غرفة، 

 بل على البيت الذي فوقه، فمعنى االرتفاع ملحوظ فيه. 

عاللي وقوله "هلم غرف من فوقها غرف"، قال الزخمشري: )

(، وقال ابن طباق فوق طباق(، وقال ابن كثري: )بعضها فوق بعض

عتالء غرف عليها وكل ذلك داخل يف حيز الم موصوفة باعاشور: )

االختصاص، فالغرف اليت فوق الغرف هي هلم أيضا ألن ما فوق 

البناء تابع له وهو املسمى باهلواء يف اصطالح الفقهاء. فاملعنى: هلم 

 (.أطباق من الغرف

وقوله "مبنية"، تساءل املفسرون: ملاذا وصفت الغرف بأنها 

 تكون إال مبنية؟ "مبنية"، مع أن الغرف ال 

قلت:  فإن قلت: ما معنى قوله مبنية؟قال الزخمشري: )

: أنها بنيت بناء املنازل اليت على األرض -واهلل أعلم -معناه

جتري من حتتها األنهار كما جترى من حتت  ،وسويت تسويتها

 (.املنازل، من غري تفاوت بني العلو والسفل

نية؟ قلنا ألن املنزل إذا ما معنى قوله مب :فإن قيلوقال الرازي: )

بين على منزل آخر حتته كان الفوقاني أضعف بناء من التحتاني 
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فقوله: مبنية معناه أنه وإن كان فوق غريه لكنه يف القوة والشدة 

مساو للمنزل األسفل، واحلاصل أن املنزل الفوقاني والتحتاني حصل 

العلو يف كل واحد منهما فضيلة ومنقصة، أما الفوقاني ففضيلته 

واالرتفاع ونقصانه الرخاوة والسخافة، وأما التحتاني فبالضد منه، 

أما منازل اجلنة فإنها تكون مستجمعة لكل الفضائل وهي عالية 

 (.مرتفعة وتكون يف غاية القوة والشدة

وأنها مبنية  ،فأخرب تعاىل أنها غرف فوق غرفوقال ابن القيم: )

متثيل وأنه ليس هناك  لئال تتوهم النفوس أن ذلك ؛بناء حقيقة

 ،بل تتصور النفوس غرفا مبنية كالعاللي بعضها فوق بعض ،بناء

 ،صفة للغرف األوىل والثانية "مبنية"و .حتى كأنها ينظر إليها عيانا

 (.وفوقها منازل أرفع منها ،هلم منازل مرتفعة :أي

ومعنى مبنية أنها مبنية بناء املنازل يف إحكام وقال الشوكاني: )

وقوة بنائها وإن كانت منازل الدنيا ليست بشيء بالنسبة  أساسها

أي: من حتت تلك الغرف، ويف  "،جتري من حتتها األنهار" ،إليها

 (. ذلك كمال لبهجتها وزيادة لرونقها

وجيوز عندي أن يكون الوصف احرتازا عن نوع وقال ابن عاشور: )

. وجيوز ..من الغرف تكون حنتا يف احلجر يف اجلبال مثل غرف مثود

أن يكون مبنية وصفا للغرف باعتبار ما دل عليه لفظها من معنى 

فيكون الوصف داال على متكن املعنى املوصوف، أي  ،املبين املعتلي

 (. مبنية بناء بالغا الغاية يف نوعه كقوهلم: ليل أليل، وظل ظليل

 



 

 

27 

 

والوجه عندي يف "مبنية"، أن اهلل يبني للمؤمنني كرامتهم 

اليت أعدها هلم مبنية بناء، بنيت خصيصا هلم، حتى  عنده، فالغرف

ال يظنوا أن إعدادها هلم مت بطريقة أخرى غري البناء، كاخللق مثال، 

 بل أعدت هلم مبنيات. 

ووجه آخر وهو أن الغرف كما ذكرت يف اللغة العربية ال تطلق 

على البيت الذي يكون مباشرة على األرض، بل البيت الذي فوق بيت 

آلية تبني أن تلك الغرف مبنية ليست كبناء الدنيا، فبينيان آخر، فا

الدنيا يكون على أساس وقواعد يف األرض، أما الغرف املبنية فهي 

مرتفعة يف اجلنة، دون احلاجة إىل أسس وقواعد تقوم عليها، وهذا 

يأخذ خيال املؤمن يف تصور غرفته اليت بناها اهلل جتري من حتتها 

ها غرف، مبنية، خمتلفة عن أسس البناء يف األنهار، غرف من فوق

بغري عمد ترونها، هو الذي بنى  واتالدنيا. فاهلل الذي يرفع السما

 تلك الغرف املرتفعة دون قواعد، بل جتري من حتتها األنهار. 

وأما املواد اليت بنيت بها الغرف، فيبينها حديث رسول اهلل صلى 

ديث أبي هريرة، اهلل عليه وسلم الذي أخرجه الرتمذي من ح

َلِبَنٌة من ذهب وَلِبَنٌة »قلنا: اجلنة ما بناؤها؟ قال: : "وصححه األلباني

 ،باؤها اللؤلؤ والياقوتْصوَح ،فرها املسك األْذالُطوِم ،من فضة

وال  ،وخيلد وال ميوت ،من يدخلها ينعم وال يبأس .بتها الزعفرانْروُت

يصح قياسها على مواد البناء يف  وال .«يبلى ثيابهم وال يفنى شبابهم

 الدنيا، كما قال به بعض املفسرين. 
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 )أتى اهلل بنيانهم(سادسًا: 

َقْد َمَكَر الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َفَأَتى اهلُل ُبْنَياَنُهْم ِمَن قال تعاىل: )

اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث َلا اْلَقَواِعِد َفَخرَّ َعَلْيِهُم السَّْقُف ِمْن َفْوِقِهْم َوَأَتاُهُم 

 (. َيْشُعُروَن

وقد اختلف املفسرون يف املراد بقوله )فأتى اهلل بنيانهم من 

معناه: هدم اهلل القواعد(، وهل هو حقيقة أم متثيل. قال الطربي: )

وكان  .بنيانهم من أصله، والقواعد: مجع قاعدة، وهي األساس

ناه: إن اهلل استأصلهم، بعضهم يقول: هذا مَثل لالستئصال، وإمنا مع

(. وقد أورد القرطيب وقال: العرب تقول ذلك إذا استؤصل الشيء

أي: اجتثه من أصله، العديد من تلك األقوال. وقال ابن كثري: )

كلما أوقدوا نارا للحرب "وأبطل عملهم، وأصلها كما قال تعاىل: 

(. وقال ابن "فأتاهم اهلل من حيث مل حيتسبوا"، وقوله: "أطفأها اهلل

متثيل حلاالت استئصال األمم، فالبنيان مصدر مبعنى عاشور: )

... املفعول. أي املبين، وهو هنا مستعار للقوة والعزة واملنعة وعلو القدر

فأخذهم اهلل بسرعة  ،وهي تشبيه هيئة القوم الذين مكروا يف املنعة

 ،وآووا إليهبهيئة قوم أقاموا بنيانا عظيما ذا دعائم  ،وأزال تلك العزة

فاستأصله اهلل من قواعده فخر سقف البناء دفعة على أصحابه 

 (.فهلكوا مجيعا

ونالحظ أن فعل اهلدم ورد يف القرآن الكريم مرة واحدة، مسندا 

َوَلْوَلا َدْفُع اهلِل النَّاَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلُهدَِّمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع إىل البشر: )

(. فالبشر هم من ُد ُيْذَكُر ِفيَها اْسُم اهلِل َكِثرًياَوَصَلَواٌت َوَمَساِج

يهدمون البنيان، أما اهلل فال يهدم، ولكنه يأتي البنيان من القواعد، 
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 كما يف اآلية.

وقد ذكرت يف تعريف البناء أنه يكون حمسوسا وغري حمسوس، 

ومنه قوهلم: بنى جمده، واألمم بنيانها بقوتها وعزتها ومنعتها، فهو 

على حقيقته، وليس على التمثيل، وهدم البنيان الظاهر مثله جار 

مثل هدم البنيان غري الظاهر من جمد وعزة. وعليه فاآلية على 

ظاهرها، أن اهلل أتى بنيان هؤالء القوم، فالبنيان ال يقتصر على البناء 

احملسوس، بل يشمله، ويشمل البناء غري احملسوس من جمد وعزة 

لك البنيان من أساسه، فتقوضت األركان، وقوة. فأتى اهلل كل ذ

 وخر عليهم السقف، وتهاوى البنيان.

وقد اطرد اجمليء بفعل )أتى( مسندا إىل اهلل سبحانه وتعاىل، 

َفَأَتاُهُم اهلُل ِمْن َحْيُث َلْم للداللة على استئصال شأفة األمم، كقوله: )

َأَرَأْيَتُكْم ِإْن َأَتاُكْم َعَذاُب اهلِل  ُقْل(، )َيْحَتِسُبوا َوَقَذَف ِفي ُقُلوِبِهُم الرُّْعَب

َحتَّى ِإَذا َأَخَذِت اْلَأْرُض (، )َبْغَتًة َأْو َجْهَرًة َهْل ُيْهَلُك ِإلَّا اْلَقْوُم الظَّاِلُموَن

َنَهاًرا ُزْخُرَفَها َوازَّيََّنْت َوَظنَّ َأْهُلَها َأنَُّهْم َقاِدُروَن َعَلْيَها َأَتاَها َأْمُرَنا َلْيًلا َأْو 

 (.َفَجَعْلَناَها َحِصيًدا َكَأْن َلْم َتْغَن ِباْلَأْمِس

فالرتكيب اللغوي )أتى( يستخدم للداللة على االستئصال، 

كما قال املفسرون، فاهلل هو الذي يهلكهم بأمره، وهلل جنود السماوات 

واألرض، وأما البنيان فهو على حقيقته، ويشمل كما ذكرت البنيان 

 احملسوس.احملسوس وغري 
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 رفع: املطلب الثاني: 

حتريك الشيء باجتاه األعلى، بنقل أو إطالة أو زيادة.  الرفع:

 .إما لذات الشيء أو مرتبته

 الرفع يف اللغة:أواًل: 

تعرف املعاجم العربية )الرفع( بأنه: خالف الوضع، أو اخلفض. 

املوضوعة إذا الرَّْفُع يقال تارة يف األجسام وقال الراغب األصفهاني: )

وتارة يف الّذكر إذا  وتارة يف البناء إذا طّولته، أعليتها عن مقّرها،

(، فالرفع كما يعرفه الراغب: نّوهته، وتارة يف املنزلة إذا شّرفتها

 اإلعالء أو التطويل أو التنويه أو التشريف، حبسب ما يضاف إليه. 

مفردات "الرفع" وتراكيبه يف اللغة العربية، يتبني أن  وبتتبع

"الرفع" يشتمل على عنصرين أساسني، األول: احلركة، والثاني: 

االجتاه. فالرفع حركة للشيء باجتاه األعلى. ومن ثم فحالة الشيء 

ى يف داللة الرفع، فالشيء املرفوع مل يكن مرفوعا املرفوع السابقة تراَع

 نى من مكانه الذي رفع إليه.قبل ذلك، أو كان أد

وبتأمل استخدام القرآن الكريم للفظ "الرفع"، جند أنه 

يستخدمه مراعيا فيه ثالثة عناصر، األول: احلركة، والثاني: 

االجتاه، وهما املذكوران سابقا، والثالث: الفاعل الذي يقوم برفع 

رب الشيء، فلم يستخدم فعل الرفع يف القرآن الكريم إال متعديا، ويع

ِإَلْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل عن الالزم بفعل )صعد(، كقوله: )

 (. الصَّاِلُح َيْرَفُعُه

وعليه ميكن تعريف "الرفع" يف القرآن الكريم بأنه: حتريك 



 

 

31 

 

الشيء باجتاه األعلى. وقد يكون التحريك بنقل أو إطالة أو زيادة. 

مرتبته. ]والرفع يقابله اخلفض وقد يكون التحريك لذات الشيء أو 

 ال الوضع، وسأتناول كال منهما يف موضعه[.

َبْل (، وقوله: )َوَرَفْعَنا َفْوَقُكُم الطُّوَرفالتحريك بنقل، كقوله: )

َوَرَفَع َأَبَوْيِه َعَلى (، وقوله: )ِإنِّي ُمَتَوفِّيَك َوَراِفُعَك ِإَليَّ(، )َرَفَعُه اهلُل ِإَلْيِه

لتحريك بالنقل هو حتريك لذات الشيء، ونقله من (. فااْلَعْرِش

 مكان إىل مكان أعلى منه، وال يبقى شيء منه يف مكانه األول.

َوِإْذ َيْرَفُع ِإْبَراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن والتحريك بإطالة، كقوله )

(، فهو يطيل القواعد من مستوى األساس إىل مستوى أعلى، اْلَبْيِت

يك للشيء، ولكن ال بنقله، بل بإطالته، واإلطالة يف حقيقتها حتر

فأصله يبقى يف مكانه األول، ولكن أعاله هو ما يرتفع إىل مكان أعلى. 

 (. َوالسََّماَء َرَفَعَهاومنه رفع السماء، كقوله: )

َلا َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت والتحريك بزيادة، كقوله: )

بزيادة فيه إىل درجة أعلى مما (، فالرفع هنا حركة للصوت النَِّبيِّ

 كانت عليه. ومنه: رفع األسعار، أي زيادتها عما كانت عليه.

وحتريك مرتبة الشيء بالتشريف، فالتشريف نقل ملرتبة 

املشرَّف إىل مرتبة أعلى، كما يتضمن أيضا زيادة املراتب تصاعديا، 

َوَرَفَع (، )َمْن َنَشاُء َنْرَفُع َدَرَجاٍت(، )َوَرَفَع َبْعَضُهْم َدَرَجاٍتكقوله: )

(، وقوله: َوَرَفْعَناُه َمَكاًنا َعِليًّا(، وقوله: )َبْعَضُكْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت

(، فرفع الشخص هو رفع لذكره أيضا، وقوله: َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك)

نه (، أي باآليات، فهو يبني استحقاق الرفع، أي أَوَلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناُه ِبَها)

 كان يستحق الرفع باآليات. 
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وكل التعبريات اجملازية واالصطالحية )يف الرفع( تنبثق من 

 هذه الداللة اليت ذكرناها للرفع.

** 

 الرتاكيب املستخدمة يف القرآن:ثانيًا: 

جاء امسا، اسم الفاعل: )رافعك إلي(، و)رافعة(، واملبالغة من 

 : )مرفوع(. اسم الفاعل: )رفيع(. واسم املفعول وصفًا

 أما الفعل فقد جاء بثالثة تراكيب، هي: 

(، وحيث وقع َرَفَع السََّماَواِتوقوعه على مفعول واحد فقط، ) (3

الرفع على السماوات فهو من هذا، فالفاعل فيها هو اهلل، 

(، فالرفع هنا هو إطالة َوِإْذ َيْرَفُع ِإْبَراِهيُم اْلَقَواِعَدوأيضا )

 البناء إىل األعلى. 

وقوعه على مفعول، مقرتنا بالظرف )فوق( أو حرف اجلر،  (1

 وله صور:

َوَرَفْعَنا َفْوَقُكُم اقرتانه بالظرف )فوق(، يف قوله: )  .أ 

(، فالرفع هنا: نقل الشيء بأكمله إىل أعلى. الطُّوَر

(، فالرفع َلا َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَِّبيِّوقوله )

 ىل درجة أخرى )صوت النيب(.زيادة الدرجة، قياسا إ

َبْل اقرتانه بـ)إىل( للداللة على غاية املرفوع، قوله: ) .ب 

(، أي: انتهاء الرفع إليه َوَراِفُعَك ِإَليَّ(، )َرَفَعُه اهلُل ِإَلْيِه

 سبحانه وتعاىل. والرفع هنا نقل للشيء بأكمله.

بـ)على(، للداللة على الشيء الذي رفع إليه  اقرتانه .ج 

(، والفاعل َوَرَفَع َأَبَوْيِه َعَلى اْلَعْرِشاملرفوع، يف قوله: )
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هنا يوسف عليه السالم. والرفع هنا نقل للمرفوع 

 من درجة إىل درجة أخرى يبينها )على(.

 الداللة على التفضيل أو التفاضل، وله تركيبان: (1

واجمليء بالظرف الدال  األول: وقوعه على مفعول، .أ 

َوَرَفَع َبْعَضُهْم على املرتبة: درجات، مكانا...، يف قوله: )

َيْرَفِع اهلُل الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا (، )َدَرَجاٍت

( بتقديم َنْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء(، )اْلِعْلَم َدَرَجاٍت

(، فاملفعول هو اإلنسان، اَوَرَفْعَناُه َمَكاًنا َعِليًّالظرف، )

والظرف: درجات، مكانا، يدل على التفضيل، أي 

 تفضيل هذا املرفوع، وبيان مرتبته.

(، وقوله: َوَلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناُه ِبَهاومن الباب قوله: )

 (. َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك)

(، أي: لرفعناه درجة َوَلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناُه ِبَهافـقوله: )

بها، فحذف الظرف؛ لوضوحه من جهة، ولعدم 

استحقاق هذا أن ينال املرتبة، فلم ينلها الرجل، ومل 

، فدل حذفها على عدم يذكرها اهلل يف اآلية

. والباء تبني سبب الرفع، أي رفعناه بسبب حصوهلا

 اآليات، فهي دالة على سبب استحقاقه للرفع. 

أي: رفعنا ذكرك (، َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَكوأما قوله: )

كأنه تعاىل درجات، والالم للتعليل، قال الرازي: )

يقول الم بالم، فأنت إمنا تفعل مجيع الطاعات 

أقم الصالة "، "إال ليعبدون"ألجلي كما قال: 



 

 

31 

 

(، فأنا أيضا مجيع ما أفعله ألجلك "،لذكري

أن فيها تنبيها على أن وذكر وجها ثانيا، وهو )

عليه السالم، كأنه تعاىل منافع الرسالة عائدة إليه 

(. وقال قال: إمنا شرحنا صدرك ألجلك ال ألجلي

كأنه قيل: أمل الزخمشري لإليضاح بعد إبهام )

نشرح لك، ففهم أن ثم مشروحا، ثم قيل: صدرك، 

 "لك ذكرك"فأوضح ما علم مبهما، وكذلك 

 "(.عنك وزرك"و

الثاني: وقوعه على مفعول، واجمليء بالظرف )فوق(،  .ب 

َوَرَفَع لدال على املرتبة: درجات، يف قوله: )والظرف ا

َوَرَفْعَنا َبْعَضُهْم َفْوَق ( )َبْعَضُكْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت

(، فهذا الرتكيب يدل على التفاضل َبْعٍض َدَرَجاٍت

والتفاوت، خبالف الرتكيب السابق الذي يدل على 

التفضيل، أي تفضيل املرفوع، أما هنا فيدل على 

 تب املرفوعني. تفاوت مرا
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 الرافع والرفيع:ثالثًا: 

ِإْذ َقاَل اهلُل َيا ِعيَسى ِإنِّي ُمَتَوفِّيَك ورد لفظ )رافع( يف قوله: )

(، فالرافع هو الذي يفعل الرفع، واهلل رافٌع عيسى إليه، َوَراِفُعَك ِإَليَّ

ووقع فعل الرفع من اهلل على: السماء، والطور، وعيسى، وإدريس، 

والنبيني، ورفع الذكر، ومن رفع درجاتهم، ورفع العمل الصاحل. 

 فالرافع هو الذي يرفع هذه األشياء.

وسأتناول (. َخاِفَضٌة َراِفَعٌةكما جاء وصف "رافعة" للواقعة )

 داللته. 

َرِفيُع الدََّرَجاِت ُذو اْلَعْرِش ُيْلِقي الرُّوَح وأما الرفيع فورد يف قوله: )

(، وأضيف إىل )الدرجات(، واختلف ِمْن َأْمِرِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه

 املفسرون يف املراد به على قولني، 

عنى العلو، األول: أنه علّي الصفات، ذو مكانة علية، فالرفع مب

والتقدير: رفيعة درجاته، فـ)رفيع( صفة مشبهة، و)الدرجات( كما 

مستعارة للمجد والعظمة، ومجعها إيذان بكثرة قال ابن عاشور: )

 (. العظمات باعتبار صفات جمد اهلل اليت ال حتصر

والثاني: أنه رافع الدرجات، فـ)رفيع(، مبعنى: رافع، وجاء بصيغة 

لغة، أي: كثري رفع الدرجات. وأضيف إىل مفعوله، )فعيل(؛ إلفادة املبا

والدرجات، قيل: درجات األنبياء واملؤمنني، وقيل: السماوات، وقيل: 

 معارج املالئكة. 

والذي يرتجح هو القول الثاني، فقد اطرد استخدام القرآن 

الكريم لـ"الرفع" مبالحظة وجود فاعل الرفع، كما بينت أعاله، ومل 

، ومحله على ما اطرد أوىل، ثم إن داللة الرفع لغة يرد مبعنى: العلو
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تقتضي وجود رافع ومرفوع، فاستخدام "الرفع" يالحظ فيه وجود 

شيء يقع عليه الرفع. فاألوىل أن تكون اإلضافة إىل )الدرجات( من 

 إضافة الشيء إىل مفعوله، ال فاعله. 

السفل، واملتتبع الستخدام القرآن الكريم، جيد أن العلو يقابل 

ويستخدم غالبا يف الوصف )مدحا أو ذما(، وأنه ال يالحظ فيه 

الفاعل، فيستخدم الزما: عال يعلو علوا، وال يستخدم متعديا: أعلى، 

 . الحظ فيه الفاعل، ويستخدم متعدياخبالف الرفع، الذي ي

ورفيع الدرجات، هو: من يرفع عباده درجات يف الدنيا واآلخرة، 

(، َنْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء(، )َوَرَفَع َبْعَضُهْم َدَرَجاٍتكما قال تعاىل: )

َيْرَفِع اهلُل الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم (، )َوَرَفَع َبْعَضُكْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت)

(. فرفع الدرجات الوارد يف القرآن الكريم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت

الناس على بعض، سواء يف الدنيا، أو يف ض يكون لرفع درجات بع

رافع اآلخرة، وقد قصره بعض املفسرين على اآلخرة، كالبغوي، قال: )

(، وال وجه لقصرها، فاهلل يرفع درجات األنبياء واألولياء يف اجلنة

 درجات عباده يف الدنيا، كما يرفعهم يف اجلنة أيضا. 

رافع هو الذي وعليه فـ)رفيع الدرجات(، أخص من )الرافع(؛ فال

يرفع، سواء رفع األشياء احملسوسة أو غريها، فاهلل رفع السماء، ورفع 

الطور، ورفع عيسى، ويرفع العمل الصاحل، ويرفع درجات الناس... أما 

يف  نا درجاٍتالرفيع، فيختص برفع الدرجات، فيا رفيع الدرجات ارفع

 الدنيا واآلخرة. 
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 )خافضة رافعة(:رابعًا: 

( 1( َلْيَس ِلَوْقَعِتَها َكاِذَبٌة )3ِإَذا َوَقَعِت اْلَواِقَعُة ))قال تعاىل: 

(، أي الواقعة خافضة رافعة، وقد خلص ابن عطية َخاِفَضٌة َراِفَعٌة

واختلف الناس يف معنى تفسري العلماء لقوله: خافضة رافعة، فقال: )

 هذا اخلفض والرفع يف هذه اآلية، فقال قتادة وعثمان بن عبد اهلل بن

سراقة: القيامة ختفض أقواما إىل النار، وترفع أقواما إىل اجلنة. 

وقال ابن عباس وعكرمة والضحاك: الصيحة ختفض قوتها لتسمع 

 ،األدنى وترفعها لتسمع األقصى. وقال مجهور من املتأولني: القيامة

انهدام هذه البنية، ترفع طائفة من فببتفطر السماء واألرض واجلبال 

 (. أخرى، فكأنها عبارة عن شدة اهلول واالضطراب األجرام وختفض

وبالنظر يف داللة الرفع واخلفض، فالرفع هو حتريك الشيء 

إىل أعلى، واخلفض عكسه، ومن ثم فاملرفوع كان خمفوضا قبل 

ذلك، واملخفوض كان مرفوعا قبل ذلك. وبهذا نستبعد القول 

ألجرام(، الثالث، ففيه اخلفض )خفض اجلبال اليت كانت مرفوعة وا

ولكن ليس فيه الرفع. وأما القول الثاني بأنها الصيحة، فال داللة 

عليه، وال وجه له، والقرآن الكريم يتحدث عن الصيحة والنفخ يف 

الصور، ويبني ما يرتتب عليه من الصعق والفزع، فهي ستسمع القريب 

 والبعيد، والسياق ال يدل عليه.

األقوام، فالسورة تتحدث  أما القول األول وهو أنها ترفع وختفض

عن األزواج الثالثة، وهم املقربون وأصحاب اليمني، وأصحاب الشمال. 

وتبني مراتبهم؛ فإذا وقعت الواقعة فإن أصحاب الشمال ستخفضهم 

 إىل النار، وترفع املقربني وأصحاب اليمني إىل اجلنة. 
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والرفع واخلفض هنا حسي ومعنوي، فجهنم حتت، وهم سيلقون 

يكبون كبا، واجلنة فوق، وأهلها سريفعهم اهلل إليها. وهذا يدل فيها، و

على أن أرض احملشر وسط بني اجلنة والنار، فاجلنة فوقها، والنار 

حتتها، واهلل عليم مبقدار املسافات بينهما، فبعد انتهاء أعمال 

 احلساب يأتي اخلفض والرفع. 

وهو كذلك معنوي، فاملكرمون مرفوعون، واملعذبون 

 ضون.خمفو

كما أن اخلفض والرفع يكون أيضا يف الدرجات، فأهل اجلنة 

كلهم مرفوعون، وتتفاوت مراتبهم، فاملقربون أرفع من أصحاب 

إن أهل »يف الصحيحني: درجات متفاوتة، كما  اليمني، ويف كلٍّ

ي ّراجلنة يرتاءون أهل الغرف من فوقهم، كما يرتاءون الكوكب الّد

قالوا يا « ق أو املغرب، لتفاضل ما بينهمالغابر يف األفق، من املشر

بلى والذي »رسول اهلل تلك منازل األنبياء ال يبلغها غريهم، قال: 

. وكذلك أهل «نفسي بيده، رجال آمنوا باهلل وصدقوا املرسلني

جهنم دركات، والعياذ باهلل، فبعضهم يف الدرك األسفل وبعضهم 

ا َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َوَلْلآِخَرُة اْنُظْر َكْيَف َفضَّْلَنأعلى. قال تعاىل: )

 (. َأْكَبُر َدَرَجاٍت َوَأْكَبُر َتْفِضيًلا
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 والسقف املرفوع:خامسًا: 

 ،فيه قوالن "َوالسَّْقِف اْلَمْرُفوِعجاء يف زاد املسري البن اجلوزي: )"

أحدهما: أنه السماء، قاله علي رضي اهلل عنه واجلمهور. والثاني: 

قال ابن عباس: هو العرش، (، ويف البحر احمليط: )الربيعالعرش، قاله 

وقال الربيع بن أنس: هو العرش (، وقال ابن كثري: )وهو سقف اجلنة

 (. يعين: أنه سقف جلميع املخلوقات

املرفوع هو ما يرفعه غريه. والذي رجحته يف حبثي: السماء 

هو سقف والسماوات يف القرآن الكريم، أن السقف املرفوع هو العرش؛ ف

لكل املخلوقات، وهو مرفوع ال شيء من املخلوقات أرفع منه. فحمل 

السقف على العرش أوىل؛ إذ هو سقف املخلوقات كلها، وال يوجد 

 خملوق يسقف العرش. 

فداللة العرش يف اللغة، تشتمل على ثالثة عناصر: االرتفاع، 

ليس )فهو أرفع ما يف البناء(، والثاني: السقف، فهو سقف مرتفع، و

عمودا أو جدارا مرتفعا، وإال فال يسمى عرشا. والثالث: التظليل، فهو 

 يظلل ما حتته.

ويف القرآن الكريم جاء وصف املرفوع؛ ألعلى املخلوقات اليت 

(، وهو العرش الذي هو َوالسَّْقِف اْلَمْرُفوِعرفعها اهلل، وهي: السقف )

( َمْرُفوَعٍة 31َمٍة )ِفي ُصُحٍف ُمَكرَّأرفع املخلوقات. والصحف املكرمة )

(، وهو اللوح احملفوظ. وكذلك سرر اجلنة وفرشها، فاهلل ُمَطهََّرٍة

(، وهذا يقتضي َوُفُرٍش َمْرُفوَعٍة(، )ِفيَها ُسُرٌر َمْرُفوَعٌةجعلها مرفوعة )

أنها عالية االرتفاع على ما سواها يف اجلنة، وجيعل اهلل أهل اجلنة 

وكل هذه املرفوعات )العرش واللوح  مهيئني لبلوغ هذه االرتفاعات.
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احملفوظ( هي أرفع من السماوات واألرض، وهي خارج مدى السماوات 

واألرض، فالعرش )على اعتبار أنه السقف(، واللوح احملفوظ كلها 

موجودة من قبل خلق السماوات واألرض، واجلنة وما فيها يسقفها 

 عرش الرمحن. 

 على السماء. فحمل السقف على العرش أوىل من محله 
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 )رفع السماء(: سادسًا:

ورد احلديث عن رفع السماء يف أربعة مواطن، يف آية النازعات: 

 َكْيَف اْلِإِبِل ِإَلى َيْنُظُروَن )رفع مسكها(، ويف سورة الغاشية: )َأَفَلا

 ُرِفَعْت(. ويف سورة الرمحن: )َوالسََّماَء َكْيَف السََّماِء َوِإَلى( 32) ُخِلَقْت

اْلِميَزاَن(، ويف سورة الرعد متحدثا عن السماوات كلها:  َوَوَضَع َرَفَعَها

َتَرْوَنَها(. فالسماء بناء، بناها اهلل،  َعَمٍد ِبَغْيِر السََّماَواِت َرَفَع الَِّذي )اهلُل

 فرفع مسكها، كما يف النازعات. 

واآليات ختربنا عن: )رفع السماء(، و)رفع مسكها(، و)رفع 

 بغري عمد ترونها(. السماوات

أما الرفع، فكما بينته: حتريك الشيء باجتاه األعلى، بنقل أو 

إطالة أو زيادة، وقد يكون ذاتا أو مرتبة. فرفع السماء هو حتريك هلا 

بإطالة، كما ترفع قواعد البيت، ولذا قال تعاىل: )رفع َسْمَكها(، 

ء عظيما فبدأت بناء منخفضا، ثم رفعها اهلل فأطاهلا، وجعلها بنا

(. كما أن رفع السماء اهلُل الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْلَأْرَض َقَراًرا َوالسََّماَء ِبَناًء)

َوالسََّماَء يعين الزيادة يف حجمها، وتوسعتها، كما قال تعاىل: )

(، فالسماء كانت يف بدء أمرها جرما َبَنْيَناَها ِبَأْيٍد َوِإنَّا َلُموِسُعوَن

زيادة حجمها، ومع زيادة احلجم كانت اإلطالة صغريا، فرفعها اهلل ب

أيضا. كما أن رفع السماء يتعلق باملرتبة أيضا، فالسماء مرفوعة 

َوالسََّماَء َرَفَعَها َوَوَضَع اْلِميَزاَن واألرض موضوعة، كما قال تعاىل: )

ا ُتْخِسُروا ( َوَأِقيُموا اْلَوْزَن ِباْلِقْسِط َوَل3( َألَّا َتْطَغْوا ِفي اْلِميَزاِن )2)

 (. ( َواْلَأْرَض َوَضَعَها ِلْلَأَناِم9اْلِميَزاَن )
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 فما السَّْمك؟  - )رفع مسكها(

فسر بعض املفسرين "السَّْمك" بالسقف، وفسره بعضهم بـ)غلظ 

السقف(، إال أن املعنى األدق له ليس السقف، بل هو كما يف تهذيب 

كل شيء محل )قال الفراء: و(، َما مسْكَت ِبِه َحاِئطا َأو سقفًااللغة: )

(، والعرب تسمى األعمدة اليت كْمشيئا من البناء أو غريه فهو َس

. وتقول العرب: طويل السَّْمك: إذا امِلْسماُكحتمل اخلباء وترفعه: 

كان الشيء مرتفع القامة. وما أمجل ما قاله اإلمام الرازي يف 

ىل أسفله مسي واعلم أن امتداد الشيء إذا أخذ من أعاله إتفسريه: )

 (.كاْمقا، وإذا أخذ من أسفله إىل أعاله مسي َسْمُع

فالسَّْمك، هي اجلوانب اليت متتد من أسفل البناء إىل أعاله، 

ورفعها يقتضي ارتفاع البناء، وإذا كان السمك مرفوعا فإن السقف 

سيكون مرفوعا أيضا، فقوله )رفع مسكها(، أي رفع امتداد البناء حتى 

 سقفها.

 )بغري عمد ترونها(

 َرَفَع الَِّذي وأما الشيء الذي رفعت به، فيبينه قوله تعاىل: )اهلُل

اْلَعْرِش(، فهو قد رفعها  َعَلى اْسَتَوى ُثمَّ َتَرْوَنَها َعَمٍد ِبَغْيِر السََّماَواِت

)كما رفع السماوات كلها بعد ذلك( بغري عمد مرئية، والوصف 

ونها( معترب يف النفي كما يقر ذلك )ترونها( يف قوله )بغري عمد تر

أهل اللغة، فاملعنى: بعمد ال نراها، فهو مل ينف العمد وإال قال )بغري 

عمد( واكتفى بذلك، ولكنه نفى رؤيتنا هلا، كما تقول: زيد ليس 

برجل نزيه، فأنت تنفي النزاهة ال الرجولة، فاملعنى: بغري عمد مرئية، 

 ِبَغْيِر السََّماَواِت تعاىل: )َخَلَق أي فهي عمد غري مرئية. ومثله قوله
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ابن  -كما يف الطربي  -َتَرْوَنَها(. وقد قال بهذا التأويل  َعَمٍد

 عباس وجماهد وقتادة، وغريهم من أئمة التفسري بعد ذلك. 

 َوَلا َواْلَأْرَض السََّماَواِت ُكْرِسيُُّه وهذا كما قال تعاىل: )َوِسَع

ال يثقله حفظهما بأمر اهلل سبحانه وتعاىل. ِحْفُظُهَما(، أي:  َيُئوُدُه

وسأحتدث عن اآلية عند احلديث عن الكرسي. وهو كقوله تعاىل: 

 ِبَأْمِرِه(. وكذلك قوله تعاىل: )ِإنَّ َواْلَأْرُض السََّماُء َتُقوَم َأْن آَياِتِه )َوِمْن

 ِمْن َأْمَسَكُهَما ِإْن َزاَلَتا َوَلِئْن َتُزوَلا َأْن َواْلَأْرَض السََّماَواِت ُيْمِسُك اهلَل

 َغُفوًرا(.  َحِليًما َكاَن ِإنَُّه َبْعِدِه ِمْن َأَحٍد
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 )والعمل الصاحل يرفعه(سابعًا: 

َمْن َكاَن ُيِريُد اْلِعزََّة َفِللَِّه اْلِعزَُّة َجِميًعا ِإَلْيِه َيْصَعُد قال تعاىل: )

َيْرَفُعُه َوالَِّذيَن َيْمُكُروَن السَّيَِّئاِت َلُهْم اْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح 

 .َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْكُر ُأوَلِئَك ُهَو َيُبوُر(

اختلف املفسرون يف قوله: )والعمل الصاحل يرفعه(، واختالفهم 

يف عائد الضمريين، من الفاعل ومن املفعول يف )يرفعه(، بعضهم قال: 

عل: اهلل، واملعنى: اهلل يرفع العمل املرفوع هو العمل الصاحل، والفا

الصاحل، أي يتقبله، وقال بعضهم: الفاعل: الكلم الطيب، أي: الكلم 

الطيب يرفع العمل الصاحل، وفسروا الكلم الطيب بالتوحيد الذي ال 

العمل هو الفاعل والكلم هو  :يقبل العمل إال به. وبعضهم قال

املفعول، أي: العمل الصاحل يرفع الكلم الطيب. ميكن الرجوع إىل 

 تفسري القرطيب ففيه عرض مبسوط هلذه األقوال ومناقشتها. 

** 

واملتدبر لآلية جيد أن اآلية تفرق بني نوعني من عبادة اإلنسان: 

: الكلم الكلم، والعمل، ومع التفريق بينهما، فقد اختلف وصفهما

الطيب، والعمل الصاحل، واختلفت طبيعة حركتهما: صعود الكلم 

الطيب، ورفع العمل الصاحل. فالعمل الصاحل هو املرفوع ال شيء 

 سواه، وحركته إىل فوق تقابل حركة الكلم الطيب.

 (  صعود الكلم الطيب:3)

ورد الفعل )صِعد يْصَعد( يف هذا املوطن فقط، فالصعود هو علو 

 مكان عاٍل، ويقرتن مبا يصعد من ذاته غالبا، أما الرفع الشيء إىل
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فيقرتن مبا يرفعه غريه، ومل يرد يف القرآن الكريم إال واقعا من فاعل 

على مفعول، كما سبق بيانه. فتقول: صعدُت إىل اجلبل، وال تقول: 

 ارتفعت إىل اجلبل، إال إذا رفعك شيء آخر. 

ذاتية على الصعود فصعود الكلم الطيب يعين أن فيه قدرة 

بنفسه، والكلم هو صوت، والصوت هو موجات تتحرك متذبذبة يف 

األوساط املادية، وال تنتشر يف الفراغ، ومن ثم فصعود الكلم الطيب 

ليس جمرد كناية عن القبول كما قال املفسرون، بل هو صعود 

حقيقي، وتدل اآلية على أن كالم اإلنسان إذا كان طيبا فإن حركة 

تكون صاعدة، حتى تصل إىل اهلل سبحانه وتعاىل، فهي ال  ذبذباته

تفنى وال تنتهي، بل هي حمفوظة. أما إذا كان كالم اإلنسان غري 

طيب، فإن حركة ذبذباته تكون هابطة، حتى تصل أسفل سافلني، 

 وتكون حمفوظة جيدها اإلنسان يف يوم ما. 

سماوات، ويفهم من اآلية أيضا، أنه ال يوجد فراغ بني األرض وال

فما بينهما هو وسط مملوء باملادة والطاقة، وعليه يظل الصوت 

 الطيب صاعدا إىل اهلل، حمفوظا يف سجل، وجيده اإلنسان يوما ما. 

وتبني اآلية أيضا أن حركة األصوات ختتلف عن حركة املالئكة 

أو الروح أو حتى اإلنسان يف الوسط بني األرض والسماء، فالكلم 

دة، أما املالئكة أو الروح فحركتهم عروج، ال الطيب حركته صاع

صعود، والعروج هو الصعود ولكن ليس باستقامة، بل خبط متعرج. 

َيْعَلُم َما َيِلُج ِفي (، )َتْعُرُج اْلَمَلاِئَكُة َوالرُّوُح ِإَلْيِهكما قال تعاىل: )

َيْعُرُج ِفيَها َوُهَو  اْلَأْرِض َوَما َيْخُرُج ِمْنَها َوَما َيْنِزُل ِمَن السََّماِء َوَما

َوَلْو َفَتْحَنا َعَلْيِهْم َباًبا ِمَن السََّماِء َفَظلُّوا ِفيِه (، )الرَِّحيُم اْلَغُفوُر
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 (. َيْعُرُجوَن

والقرآن الكريم يضفي صفة "الطيب" على القول، أو الكلمة، يف 

ًلا َأَلْم َتَر َكْيَف َضَرَب اهلُل َمَثمقابل صفة "اخلبيث"، قال تعاىل: )

( 14َكِلَمًة َطيَِّبًة َكَشَجَرٍة َطيَِّبٍة َأْصُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي السََّماِء )

ُتْؤِتي ُأُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي ِبِإْذِن َربَِّها َوَيْضِرُب اهلُل اْلَأْمَثاَل ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم 

يَثٍة اْجُتثَّْت ِمْن َفْوِق ( َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِب12َيَتَذكَُّروَن )

(، َوُهُدوا ِإَلى الطَّيِِّب ِمَن اْلَقْوِل(، وقال تعاىل: )اْلَأْرِض َما َلَها ِمْن َقَراٍر

 (. َفَسلُِّموا َعَلى َأْنُفِسُكْم َتِحيًَّة ِمْن ِعْنِد اهلِل ُمَباَرَكًة َطيَِّبًةوقال تعاىل: )

** 

 (  رفع العمل الصاحل:1)

العمل الصاحل يرفعه(. فالرفع كما تقدم، هو وأما قوله )و

الشيء باجتاه األعلى، وقد يكون التحريك بنقل أو إطالة )حتريك 

أو زيادة. وقد يكون التحريك لذات الشيء أو مرتبته(. فالعمل 

الصاحل هو املرفوع، وحركته تقابل حركة صعود الكلم الطيب، 

الصاحل فالرافع له وصعود الكلم الطيب ذاتي، كما تقدم، أما العمل 

هو اهلل، فهو يقابل الضمري يف قوله )إليه يصعد(، أي: إىل اهلل يصعد 

 الكلم الطيب، واهلل يرفع العمل الصاحل. 

وقد فسر املفسرون رفع العمل الصاحل بالقبول، إال أن الرفع يف 

حقيقته حتريك لذات الشيء أو مرتبته جتاه األعلى، فاآلية دليل 

ل الصاحل شيء يرفعه اهلل، وحنن ال نعلم كنه واضح على أن العم

هذا الشيء، وال نعلم حقيقته، وكيف يكون رفعه، إال أن اآلية تدل 

على أن اهلل يرفع العمل الصاحل، وسأحتدث يف النقطة التالية أين 
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 مستقر العمل الصاحل املرفوع. 

أجبديات الفيزياء أن أي حركة حتدث اهتزازات، تنتقل يف  ومن

الوسط املادي، وقد وصل اليوم علماء الفيزياء إىل نتائج دقيقة يف 

قياس احلركة، وقياس سرعتها، وحتليل احلركة اليت مّتت، وقياس 

اهتزازها، ورسم ذبذباتها. كما أن التسجيل املرئي يصور احلركات 

اعها. فالعمل شيء، واهلل سبحانه وتعاىل ويوثقها، وميكن من اسرتج

َفَمْن َيْعَمْل خيربنا أن اإلنسان سريى عمله رأي العني، قال تعاىل: )

(، فنحن حنمل ( َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرًّا َيَرُه2ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيًرا َيَرُه )

سأورد أدلة الرؤية على رؤية العني، وال داعي حلملها على معنى آخر، و

 أخرى تبني أن العمل مثل القول، له وجود، واإلنسان سيجده يوما ما.

ورفع العمل الصاحل يكون بنقله إىل عليني، وحفظه هناك، كما 

يكون الرفع أيضا بالزيادة، والنماء والربكة، فاهلل يبارك يف العمل 

قال تعاىل:  قول يكون بالزيادة.الصاحل وينميه، والرفع كما سبق ال

َمْن َجاَء ِباْلَحَسَنِة َفَلُه َعْشُر َأْمَثاِلَها َوَمْن َجاَء ِبالسَّيَِّئِة َفَلا ُيْجَزى ِإلَّا )

َمْن َجاَء ِباْلَحَسَنِة َفَلُه َخْيٌر ِمْنَها َوَمْن (، وقال: )ِمْثَلَها َوُهْم َلا ُيْظَلُموَن

(، يَِّئاِت ِإلَّا َما َكاُنوا َيْعَمُلوَنَجاَء ِبالسَّيَِّئِة َفَلا ُيْجَزى الَِّذيَن َعِمُلوا السَّ

َمَثُل الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل اهلِل َكَمَثِل َحبٍَّة َأْنَبَتْت وقال: )

َمْن َذا (، )َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ ُسْنُبَلٍة ِمَئُة َحبٍَّة َواهلُل ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء

ِإنَّ اهلَل (، ) َقْرًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعاًفا َكِثرَيًةالَِّذي ُيْقِرُض اهلَل

(... وكما يف احلديث: َلا َيْظِلُم ِمْثَقاَل َذرٍَّة َوِإْن َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها

من تصدق بعدل مترة من كسب طيب، وال يصعد إىل اهلل إال »

صاحبه، كما يربي الطيب، فإن اهلل يتقبلها بيمينه، ثم يربيها ل
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 . «أحدكم ُفُلوَُّه، حتى تكون مثل اجلبل

** 

 (  مستقر الكالم والعمل:1)

هناك عديد من اآليات اليت تبني أن اإلنسان سيأتي يوم القيامة 

وجيد ما عمل حاضرا أمامه، جيد ما عمل من خري أو شر، فكل شيء 

ُمْجِرِمنَي َوُوِضَع اْلِكَتاُب َفَتَرى اْلحمفوظ ومسجل، قال تعاىل: )

ُمْشِفِقنَي ِممَّا ِفيِه َوَيُقوُلوَن َيا َوْيَلَتَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب َلا ُيَغاِدُر َصِغرَيًة 

َوَلا َكِبرَيًة ِإلَّا َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضًرا َوَلا َيْظِلُم َربَُّك 

(، فالكتاب الذي يوضع هو أرشيف أعمال وأقوال البشر، فكل َأَحًدا

شيء مدون فيه، مدون بذاته، فيه الكالم والعمل. وقوله )ووجدوا ما 

عملوا( يدل على أن اإلنسان سيجد ذات عمله وقوله، وليس جمرد 

َوِإْن َكاَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل اإلخبار عن قبوله أو رفضه. وقال: )

(، فقوله: أتينا بها، يدل على وجود َنا ِبَها َوَكَفى ِبَنا َحاِسِبنَيَأَتْي

حقيقي للعمل والقول، وليس جمازيًا، وأنه يف يوم من األيام سيأتي 

اهلل بها، وجيدها كل إنسان، )وكفى بنا حاسبني(، أي: حنسب على 

 العباد حتى مثقال حبة من خردل من أعماهلم وأقواهلم. 

ها تدل على أن كالم اإلنسان أو عمله له فهذه اآليات وغري

وجود، وحنن ال نعلم حقيقة هذا الوجود، واليوم فإن التقنية تساعدنا 

كثريا على الفهم، فتسجيل الصوت مثال، حيفظ صوت اإلنسان، 

وميكنه من اسرتجاعه، واالستماع إىل ما قاله مرة أخرى، والتسجيل 

من اسرتجاعه، فهذه املرئي يسجل عمل اإلنسان ويوثقه، وميكن 

تقنية البشر، فما بالك مبا عند اهلل سبحانه وتعاىل، الذي يسجل 
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كل عمل وكل قول وكل خطرة وكل نظرة، وهو العليم مبا ختفيه 

الصدور. ويف اإلنسان نفسه حافظ لفعله وقوله، أي: تسجيل ذاتي، 

 (. ِإْن ُكلُّ َنْفٍس َلمَّا َعَلْيَها َحاِفٌظقال تعاىل: )

ادته اآلية أن الكالم الطيب لإلنسان، والعمل الصاحل له وما أف

حفظ يف كتاب، غري الكتاب الذي حيفظ فيه الكالم غري الطيب، سُي

أو العمل الصاحل. فكتاب حفظ الكلم الطيب والعمل الصاحل هو يف 

َراَك ( َوَما َأْد33َكلَّا ِإنَّ ِكَتاَب اْلَأْبَراِر َلِفي ِعلِّيِّنَي )عليني، قال تعاىل: )

(، فعليون كتاب ( َيْشَهُدُه اْلُمَقرَُّبوَن10( ِكَتاٌب َمْرُقوٌم )39َما ِعلِّيُّوَن )

 مرقوم يسجل فيه الكالم الطيب الصاعد والعمل الصاحل املرفوع. 

وأما الكتاب الذي حيفظ فيه الكلم غري الطيب والعمل غري 

اْلُفجَّاِر َلِفي  َكلَّا ِإنَّ ِكَتاَبالصاحل فهو يف سجني، قال تعاىل: )

(، وسجني هي مقابل ( ِكَتاٌب َمْرُقوٌم3( َوَما َأْدَراَك َما ِسجِّنٌي )2ِسجِّنٍي )

عليني، فحركة الكالم إليه هبوط، وليس صعودا، وحركة األعمال 

اخنفاض، فاهلل خيفض أعماهلم حتى تصل إىل الكتاب املرقوم يف 

 سجني. 

ِبُنوِر َربَِّها َوُوِضَع اْلِكَتاُب َوِجيَء َوَأْشَرَقِت اْلَأْرُض قال تعاىل: )

َوُوِضَع (، )ِبالنَِّبيِّنَي َوالشَُّهَداِء َوُقِضَي َبْيَنُهْم ِباْلَحقِّ َوُهْم َلا ُيْظَلُموَن

اْلِكَتاُب َفَتَرى اْلُمْجِرِمنَي ُمْشِفِقنَي ِممَّا ِفيِه َوَيُقوُلوَن َيا َوْيَلَتَنا َماِل َهَذا 

ُيَغاِدُر َصِغرَيًة َوَلا َكِبرَيًة ِإلَّا َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا  اْلِكَتاِب َلا

(. فالكتاب الذي وضع هو الكتاب املرقوم، َحاِضًرا َوَلا َيْظِلُم َربَُّك َأَحًدا

كتاب األبرار الذي كان يف عليني، وكتاب الفجار الذي كان يف 

ب الفجار، فهم مشفقون سجني، واآلية الثانية يراد بالكتاب فيها كتا
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 مما فيه. 

ِإنَّ الَِّذيَن َكذَُّبوا ِبآَياِتَنا وهذا أيضا يفسر قوله تعاىل: )

(، فأقواهلم هابطة، َواْسَتْكَبُروا َعْنَها َلا ُتَفتَُّح َلُهْم َأْبَواُب السََّماِء

وأعماهلم منخفضة، ومن ثم فهي تذهب إىل سجني، وال تفتح هلم 

 تصعد أقواهلم وال ترفع أعماهلم. ويفهم منه أن أبواب السماء، أي: ال

سجني يف مكان هابط جدا، وطريقه ليست طريق السماوات، فطريق 

السماوات علو، وطيق سجني هبوط، والطريق إليه ال مير بالسماء، 

ومن ثم فأبوابها ال تفتح هلم. فاخلالصة أن عليني هو أعلى األمكنة، 

أين هو. وسجني هو أسفل األمكنة،  وهو منتهى قوله )إليه(، وال نعلم

 وال نعلم أين يكون.  
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 رفع الدرجات:ثامنًا: 

أخرب اهلل عن نفسه بأنه )رفيع الدرجات(، أي هو كثري رفع 

 الدرجات، وقد ورد احلديث عن )رفع الدرجات( يف ستة مواضع.

 تقسيم املواضع:(  3)

موضعان يبينان رفع درجات البشر بعضهم على بعض، قال 

َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخَلاِئَف اْلَأْرِض َوَرَفَع َبْعَضُكْم َفْوَق َبْعٍض تعاىل: )

َأُهْم َيْقِسُموَن َرْحَمَة َربَِّك (، وقال: )َدَرَجاٍت ِلَيْبُلَوُكْم ِفي َما آَتاُكْم

ْعَضُهْم َفْوَق َنْحُن َقَسْمَنا َبْيَنُهْم َمِعيَشَتُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَرَفْعَنا َب

(. فرفع الدرجات هنا هو َبْعٍض َدَرَجاٍت ِلَيتَِّخَذ َبْعُضُهْم َبْعًضا ُسْخِريًّا

 تفاوت مراتب الناس. 

وخالف بني أحوالكم، فجعل بعضكم فوق بعض، قال الطربي: )

بأن رفع هذا على هذا، مبا بسط هلذا من الرزق ففّضله مبا أعطاه من 

الفقري فيما خوَّله من أسباب الدنيا، وهذا على املال والِغنى، على هذا 

هذا مبا أعطاه من األْيد والقوة على هذا الضعيف الواهن الُقوى، 

بينهم بأن رفع من درجة هذا على درجة هذا، وخفض من  فخالف

فظ عام يف املال والقوة (. وقال ابن عطية: )لدرجة هذا عن درجة هذا

ذلك، وكل ذلك إمنا هو  واجلاه وجودة النفوس واألذهان وغري

(. وقال ابن عاشور: ليخترب اهلل تعاىل اخللق فريى احملسن من املسيء

جعل منهم أقوياء وضعفاء، وأغنياء وحماويج، فسخر بعضهم )

لبعض يف أشغاهلم على حساب دواعي حاجة احلياة، ورفع بذلك 

 (.بعضهم فوق بعض، وجعل بعضهم حمتاجا إىل بعض ومسخرا به
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** 

َيْرَفِع اهلُل الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم مواضع اقرتنت بالعلم: )وثالثة 

َنْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء َوَفْوَق (، ويف يوسف: )َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت

َوِتْلَك ُحجَُّتَنا آَتْيَناَها ِإْبَراِهيَم َعَلى (، ويف األنعام )ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم

 (.َقْوِمِه َنْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء ِإنَّ َربََّك َحِكيٌم َعِليٌم

نرفع من نشاء درجات بالعلم والفهم والفضيلة قال البغوي: )

والعقل، كما رفعنا درجات إبراهيم حتى اهتدى وحاج قومه يف 

نرفع درجات من (. وقال الشوكاني: )التوحيد، إن ربك حكيم عليم

اإلرشاد إىل احلق وتلقني احلجة، أو مبا هو أعم من نشاء باهلداية و

واملعنى أن البشر يف (. وقال ابن عطية يف تفسري آية يوسف: )ذلك

العلم درجات، فكل عامل فال بد من أعلم منه، فإما من البشر وإما اهلل 

(. وقال ابن اجلوزي يف زاد املسري عند تفسري آية يوسف: عز وجل

بصنوف العطاء، وأنواع الكرامات، وابواب واملعنى: نرفع الدرجات )

العلوم، وقهر اهلوى، والتوفيق للهدى، كما رفعنا يوسف. وفوق كل 

ذي علم عليم أي: فوق كل ذي علم رفعه اهلل بالعلم من هو أعلم منه 

حتى ينتهي العلم إىل اهلل تعاىل، والكمال يف العلم معدوم من غريه. 

: أحدها: أن املعنى: يوسف أعلم ويف مقصود هذا الكالم ثالثة أقوال

من إخوته، وفوقه من هو أعلم منه. والثاني: أنه نبه على تعظيم 

العلم، وبني أنه أكثر من أن حياط به. والثالث: أنه تعليم للعامل 

 (.التواضع لئال يعجب

** 

ويف موضع جاءت يف سياق احلديث عن تفضيل بعض الرسل 
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َنا َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض ِمْنُهْم َمْن َكلََّم ِتْلَك الرُُّسُل َفضَّْلعلى بعض: )

اهلُل َوَرَفَع َبْعَضُهْم َدَرَجاٍت َوآَتْيَنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْلَبيَِّناِت َوَأيَّْدَناُه ِبُروِح 

 (. اْلُقُدِس

قال جماهد قوله )ورفعنا بعضهم درجات(، قال ابن عطية: )

ليه وسلم، ألنه بعث إىل وغريه: هي إشارة إىل حممد صلى اهلل ع

الناس كافة وأعطي اخلمس اليت مل يعطها أحد قبله، وهو أعظم 

الناس أمة، وختم اهلل به النبوات إىل غري ذلك من اخللق العظيم 

وحيتمل اللفظ أن يراد  .الذي أعطاه اهلل، ومن معجزاته وباهر آياته

 .به حممد وغريه ممن عظمت آياته ويكون الكالم تأكيدا لألول

وحيتمل أن يريد رفع إدريس املكان العلّي ومراتب األنبياء يف السماء 

الدرجات يف املسافة ويبقى التفضيل مذكورا يف صدر اآلية  فتكون

 (. فقط

ويف املراد بقوله: ورفع بعضهم وقال ابن اجلوزي يف زاد املسري: )

درجات قوالن: أحدهما: عنى باملرفوع درجات، حممدا عليه السالم، 

الناس كافة، وغريه بعث إىل أمته خاصة، هذا قول  إىلنه بعث فإ

جماهد. والثاني: أنه عنى تفضيل بعضهم على بعض فيما آتاه اهلل، 

 (. هذا قول مقاتل

وقد خص اهلل من مجلة الرسل بعضا بصفات وقال ابن عاشور: )

يتعني بها املقصود منهم، أو بذكر امسه، فذكر ثالثة إذ قال: منهم 

اهلل، وهذا موسى عليه السالم الشتهاره بهذه اخلصلة من كلم 

العظيمة يف القرآن، وذكر عيسى عليه السالم، ووسط بينهما اإلمياء 

. إىل حممد صلى اهلل عليه وسلم بوصفه، بقوله: ورفع بعضهم درجات
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يتعني أن يكون املراد من البعض هنا  "ورفع بعضهم درجات"وقوله: 

ائفة، وتكون الدرجات مراتب من واحدا من الرسل معينا ال ط

ألنه لو كان املراد من البعض مجاعة  ؛الفضيلة ثابتة لذلك الواحد

من الرسل جممال، ومن الدرجات درجات بينهم لصار الكالم تكرارا مع 

، وألنه لو أريد بعض فضل على "فضلنا بعضهم على بعض"قوله 

كما قال يف اآلية  ،ورفع بعضهم فوق بعض درجات :بعض لقال

 (."ورفع بعضكم فوق بعض درجات"األخرى: 

** 
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 :على ما سبق التعليق(  1)

هذه الرتاكيب املتعلقة ببيان رفع الدرجات، ميكن ردها إىل 

 تركيبني، أحدهما يدل على التفاضل، واآلخر يدل على التفضيل.

 الرتكيب األول: الداللة على التفاضل:أ.  

الرتكيب األول )رفع بعضكم فوق بعض درجات(، هذا الرتكيب 

)بعضكم فوق بعض(، ولذلك فالرفع ال التفضيل يدل على التفاضل 

يتجه إىل املرفوعني )بعضكم(، وتفاوتهم )فوق بعض(، ومراتبهم 

 )درجات(. 

وقد جاء يف املوضعني األولني. ويف كليهما دل على تفاوت 

ت هي ما قسمه اهلل هلم من مال وجاه الدرجات بني البشر، والدرجا

وعلم ومنزلة وفهم، فتفاوتوا بني غين وفقري، ورئيس ومرؤوس، 

وتفاوتت أفهامهم ومنازهلم. وذلك ليكون بعضهم سخريا لبعض، 

 ولتستقيم احلياة، وتكتمل املعايش، وهذا هو االبتالء. 

 

 ب. الرتكيب الثاني: الداللة على التفضيل

درجات، وهذا الرتكيب يدل على  رفع فئًةوالرتكيب الثاني: 

التفضيل ال التفاضل، فهو يفضل فئة بعينها على غريها. فالرفع 

يتجه إىل املرفوع وإىل ما رفع به، وال يتجه إىل التفاوت. وهو يف بقية 

املواطن. والفئة )من نشاء( ]مع إبراهيم ويوسف[، أو )الذين آمنوا 

 ضهم( كما يف آية الرسل. منكم والذين أوتوا العلم(. أو )بع

وهذه الفئة وإن جاءت بلفظ اإلبهام إال أن ختصيصها واضحة، 
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فـ)من نشاء( يف آية األنعام يراد به إبراهيم، ويف سورة يوسف هو 

يوسف، كما يدل عليه السياق. والفئة يف سورة اجملادلة هي فئة 

 املؤمنني والعلماء. 

فسرين مبحمد و)بعضهم( يف آية الرسل، فقد خصه بعض امل

صلى اهلل عليه وسلم، ولعل ذلك هو الراجح، كما ذكر ابن عاشور. 

فهذا الرتكيب ال يدل على التفاضل كالرتكيب األول، بل على 

التفضيل، ومن ثم فهو يفضل رسوال بعينه، فتفسريه بأنه رسول اهلل 

 هو ما يدل عليه السياق وداللة الرتكيب.

عليا(، فاملرفوع هو إدريس، وقد  ويلحق بهذا قوله: )ورفعناه مكانا

رفع مكانا عليا، فهو يبني املرتبة اليت رفع إليها، والرتكيب يدل على 

التفضيل، وقد قال بعض املفسرين أن الرفع حسي، وبعضهم قال أنه 

رفع املنزلة، واألرجح داللته على املنزلة، كما هو يف سائر الرتاكيب 

ورد مع عيسى عليه السالم الدالة على ذلك. والرفع احلسي هو ما 

، ولذلك )رفعه اهلل إليه(، فهذه داللتها واضحة على الرفع احلسي

 جاء برتكيب خمتلف.
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 )يف بيوت أذن اهلل أن ترفع(تاسعًا: 

ِفي ُبُيوٍت َأِذَن اهلُل َأْن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه ُيَسبُِّح قال تعاىل: )

( ِرَجاٌل َلا ُتْلِهيِهْم ِتَجاَرٌة َوَلا َبْيٌع َعْن ِذْكِر 13آَصاِل )َلُه ِفيَها ِباْلُغُدوِّ َواْل

اهلِل َوِإَقاِم الصََّلاِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة َيَخاُفوَن َيْوًما َتَتَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب 

ِه َواهلُل ( ِلَيْجِزَيُهُم اهلُل َأْحَسَن َما َعِمُلوا َوَيِزيَدُهْم ِمْن َفْضِل12َواْلَأْبَصاُر )

 (، ما املراد بالرفع؟َيْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغْيِر ِحَساٍب

للمفسرين قوالن يف الرفع، ذكرهما الطربي، األول: الرفع هو 

 البناء، والثاني: الرفع هو التعظيم. 

 وترد على القولني جمموعة من اإلشكاالت.

بأن الرفع هو البناء، فالسؤال: هل رفع هذه البيوت  فالقول

يقتضي إذنا خاصا من اهلل؟ فهي سرتفع كغريها من البيوت، فلماذا 

تقيد اآلية ذلك )بإذن اهلل(؟ ومن ثم فال داللة يف القول بأن املعنى أن 

 البيوت.  عامةيرفع بناء البيوت. فهي سرتفع كما يرفع غريها من 

وأما القول بأن الرفع هو التعظيم، فإن داللة التشريف للشيء 

املرفوع ال ترد يف مثل هذا الرتكيب، بل ترد مقرتنة بالظرف، 

كقوله: )ورفعناه مكانا عليا(، وقوله: )ورفع بعضهم درجات(، ومل يقع 

 الرفع مبعنى التشريف إال على الناس. 

لضمري يف قوله: والسؤال اآلن: ما املراد بالرفع؟ وما عائد ا

 )ترفع(؟ 

قوله )أذن اهلل أن ترفع(، يطرد جميء الفعل )أذن اهلل(، أو )بإذن 

اهلل( يف القرآن الكريم للداللة على فعل يقع من غري اهلل، وال يقع إال 

َوِإْذ (، )َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإلَّا ِلُيَطاَع ِبِإْذِن اهلِلبإذن اهلل، كقوله: )
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َن الطِّنِي َكَهْيَئِة الطَّْيِر ِبِإْذِني َفَتْنُفُخ ِفيَها َفَتُكوُن َطْيًرا ِبِإْذِني َتْخُلُق ِم

َوِمَن اْلِجنِّ (، )َوُتْبِرُئ اْلَأْكَمَه َواْلَأْبَرَص ِبِإْذِني َوِإْذ ُتْخِرُج اْلَمْوَتى ِبِإْذِني

 (... َمْن َيْعَمُل َبْيَن َيَدْيِه ِبِإْذِن َربِِّه

اهلل أن ترفع(، أي أذن بأن يرفعها الناُس؟ ولكن من فقوله )أذن 

 هم الناس؟

املالحظ أن اآلية األوىل جاءت األفعال فيها مبنية للمجهول: 

ُترَفع، وُيذَكر، يسبَّح )يف قراءة(، فاألفعال اليت تكون يف البيوت هي: 

الرفع، وذكر اسم اهلل، وتسبيحه بالغدو واآلصال. ثم جاءت اآلية 

اٌل ال تلهيهم...(، فهم الفاعلون، هم من يرفعون، وهم من التالية )رج

يذكرون اسم اهلل، وهم من يسبحونه فيها. فهي جتيب على السؤال: 

من الذي يقوم بهذه األفعال؟ فكان اجلواب: رجال ال تلهيهم...، أي: 

 هم رجال.

انظر وأوضحت داللة اآلية، وداللة الرفع فيها، يف شرح آية النور. ]

[، فالرفع يتصل بنور اهلل الذي لمات والنور يف القرآن الكريمحبث: الظ

 يهدي به الناس. 
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 أوسع: املطلب الثالث: 

السعة: طاقة حمددة للشيء قابلة للتوسع، إذا استوفاها ضاق 

عن أي شيء آخر. وهي حبسب ما تضاف إليه، فقد تكون: كمية، أو 

 نى.حيزا، أو عددًا، أو قدرة، أو قوة، أو علما، أو غ

 الُوْسع: القدرة على بلوغ أقصى مدى للسعة.

 الواسع هو: الذي يسع كلَّ شيء رمحًة وعلمًا وقدرًة وفضاًل.

 

 السََّعة والُوْسع:أواًل: 

 (  السعة:3)

السعة: طاقة حمددة للشيء قابلة للتوسع، إذا استوفاها ضاق 

عن أي شيء آخر. وهي حبسب ما تضاف إليه، فقد تكون: كمية، أو 

 حيزا، أو عددًا، أو قدرة، أو قوة، أو علما، أو غنى. 

فالشيء إذا استوفى طاقته، يضيق عما زاد عليها، وال يتحمله، 

ددة ال يتسع ملا عداها وال يتسع له. فمثال: اإلناء له سعة حم

)كمية(، واملساحة من األرض هلا سعة حمددة )حيز(، واإلنسان له 

سعة حمددة من الغنى، وله سعة حمددة من القوة، وله سعة حمددة 

 من املال... وهذه السعة هي طاقة ال يتجاوزها الشيء. 

والقول بأنها )قابلة للتوسع(، يعين أن السعة إذا وصلت إىل حد 

ذلك باالمتالء، أمكن توسيعها بإضافة طاقة أخرى إليها. الضيق و

 ]وسوف أزيد هذا توضيحا الحقًا[.

والعرب ال تستخدم لفظ )السعة( إال إذا كانت الطاقة متجاوزة 
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املدى املتوسط من الشيء. وذلك بتقدير أن لكل شيء مدى متوسطا، 

أقرب.  فإن قّل عنه فهو إىل الضيق أقرب، وإن زاد عنه فهو إىل السعة

فمثاًل: املال، إن قّل لدى شخص ما عن متوسط ما ميلكه الناس فهو 

يف ضيق، وإن زاد عن ذلك املدى فهو يف سعة. فطاقته أوسع )قياسًا 

 إىل املتوسط(. 

أو املسافة بلفظ:  وليس من الدقيق السؤال عن احلجم أو احليز

السعة، فمثال: كم سعة اإلناء؟ األدق أن تقول: كم حجم اإلناء؟ ألن 

السعة ترتبط باآلنية الواسعة، وليست الضيقة. كذلك تقول: هل 

كم شخص السفينة واسعة؟ فإن أجيب بـ: نعم، فقل: كم سعتها؟ أو: ِل

صًا تتسع؟ وإن قيل: ال، فال تسأل عن السعة، بل اسأل بنحو: كم شخ

 خل. إحتمله؟... 

 سعة من املال:

َقاُلوا َأنَّى َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَلْيَنا َوَنْحُن َأَحقُّ قال تعاىل: )

(، فهم يقولون أنه غري غين، ِباْلُمْلِك ِمْنُه َوَلْم ُيْؤَت َسَعًة ِمَن اْلَماِل

 فسعته من املال ضيقة، غري واسعة، فهم مل ينفوا عنه املال، ولكن نفوا

عنه: السعة من املال. وهو ربط يتكئ على تشبيهه بالسائد، ويربطه 

باملتوسط. فالفقري يشبه صاحب اإلناء الضيق، الذي ميتلئ بكمية 

 قليلة، والغين يشبه صاحب اإلناء الواسع الذي يتسع لكمية كبرية. 

فالعرب تصف الشيء الزائد عن املتوسط )يف نظريه( بالسعة، 

رض واسعة، دار واسعة، وما قل عن املتوسط وصف فتقول: إناء واسع، أ

بالضيق: إناء ضيق وأرض ضيقة... وهذا ينطبق متاما يف ما يتعلق 

بالغنى والعلم، فالغين ذو سعة من املال، والعامل أيضًا ذو سعة من 
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 العلم.

 لينفق ذو سعة من سعته:

َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُيْنِفْق َوَمْن ُقِدَر  ِلُيْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِهقال تعاىل: )

ِممَّا آَتاُه اهلُل َلا ُيَكلُِّف اهلُل َنْفًسا ِإلَّا َما آَتاَها َسَيْجَعُل اهلُل َبْعَد ُعْسٍر 

(، فقوله )لينفق ذو سعة من سعته(، أي: ذو طاقة واسعة من ُيْسًرا

الغنى، لينفق ذو الغنى من غناه. فالسعة هنا: طاقة الغنى. وقد قابل 

نه وبني من ضاق عليه رزقه. وال يكلف اهلل نفسا إال وسعها، أي بي

قدرتها على السعة، فهو الذي آتاها ربها. فالسعة يسر، والفقر عسر. 

َوَلا َيْأَتِل ُأوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسََّعِة َأْن ُيْؤُتوا ُأوِلي اْلُقْرَبى ومثله قوله: )

 (. فأولو السعة هم أولو الغنى. ي َسِبيِل اهلِلَواْلَمَساِكنَي َواْلُمَهاِجِريَن ِف

 مراغما كثريا وسعة:

َوَمْن ُيَهاِجْر ِفي َسِبيِل اهلِل َيِجْد ِفي اْلَأْرِض ُمَراَغًما ويف قوله: )

(، وسعة، أي: حيزا يف األرض أرحب، ورزقا أوفر، كما َكِثرًيا َوَسَعًة

دة الناجتة عن ميكن أن تشمل: اخلربة املستحدثة، واملعرفة املستج

اهلجرة، فذلك يساعده على كسب مزيد من الرزق. وتشمل أيضا: 

 الراحة النفسية، فما جتده النفس من راحة بعد ضيق، فهو سعة. 

 

 يغن اهلل كال من سعته:

َوِإْن َيَتَفرََّقا ُيْغِن اهلُل ُكلًّا ِمْن َسَعِتِه َوَكاَن اهلُل وقوله تعاىل: )

(، فقوله: )من سعته(، إالم يعود الضمري؟ أرجح عودة َواِسًعا َحِكيًما
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الضمري إىل )اإلنسان( ال إىل اهلل سبحانه وتعاىل، فلفظ )السعة( مل 

يسند إىل اهلل تعاىل، بل أسند إىل رمحته أو علمه، فلم يرد يف القرآن: 

أن اهلل وسع األشياء، بل: وسعت رمحته وعلمه كل شيء، قال تعاىل: 

َربََّنا َوِسْعَت (، )َوَرْحَمِتي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء(، )ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًماَوِسَع َربِّي )

(. فالفعل يسند إىل رمحة اهلل وعلمه، وقوله: ُكلَّ َشْيٍء َرْحَمًة َوِعْلًما

)وسع ربي كل شيء علما(، أي: وسع علم ربي كل شيء، كما 

ز نطقت بذلك اآلية: )ورمحيت وسعت كل شيء(. فالتمييز متيي

النسبة، وهو الذي يقع عليه اإلسناد، كما تقول: اشتعل الرأس شيبا، 

فلو قلت: اشتعل الرأس، ووقفت ملا تبني املعنى، فأنت تسند االشتعال 

إىل شيب الرأس ال إىل الرأس. وكقوله: )أنا أكثر منك ماال(، 

فالكثرة مسندة إىل املال. وحنو: امتأل احلوض ماء، فاالمتالء مسند 

اء، وحنو: زرعت األرض بذرًة، أي: زرعت البذرة.... وهذا من حيث إىل امل

 املعنى، أما من حيث اللفظ، فاحلوض فاعل، و)ماء( متييز...

ومن ثم فنقول: َسَعة رمحة اهلل، وَسَعة علمه، وال نقول: َسَعة اهلل. 

وعليه فالضمري يف )من سعته( ال يعود إىل اهلل سبحانه وتعاىل، بل 

)الزوج أو الزوجة بعد تفرقهما(، واملعنى: إن يتفرقا فاهلل إىل اإلنسان: 

سبحانه وتعاىل سيغين كاًل منهما، سواء بقرين، أو بسعادة وراحة، ... 

خل. وإفراد الضمري وتذكريه يف )سعته( باعتبار لفظ )كالًّ(، حنو: إ

أعطيت كالًّ من نصيبه. والتقدير: يغين اهلل كال منهما من سعته 

 ن غنى وراحة وسعادة. املقدرة له م

** 
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 سع:الُو(  1) 

والُوْسع: القدرة على بلوغ أقصى تلك الطاقة. وبلفظ آخر: 

 القدرة على بلوغ أقصى مدى للسعة.

فالسعة تتعلق بالطاقة نفسها، أما الوسع فيتعلق بالقدرة على 

 استيفاء تلك الطاقة. 

 ال يكلف اهلل نفسا إال وسعها:

َلا ُنَكلُِّف (، )َلا ُيَكلُِّف اهلُل َنْفًسا ِإلَّا ُوْسَعَها)والُوْسع، كما يف قوله: 

(، أي: القدرة على بلوغ أقصى طاقتها، اليت ميكنها َنْفًسا ِإلَّا ُوْسَعَها

القيام بها. فاهلل ال يكلف نفسا فوق طاقتها، أي فوق قدرتها على 

: القيام بالشيء. والتكليف يتعلق بالقدرة على الشيء. وقوله تعاىل

َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ ِباْلَمْعُروِف َلا ُتَكلَُّف َنْفٌس ِإلَّا )

 (، فالوسع هنا: القدرة على النفقة.ُوْسَعَها

** 
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 َوِسع:ثانيًا: 

والفعل من )السعة( هو: َوِسع الشيُء فهو واسٌع، تقول: وسع 

البيُت ساكنيه، أي َرُحَب البيُت بهم ومل يضق عنهم، فالبيت واسع. 

وَوِسع اإلناُء املاَء، أي: اتسع له، ومل يفض عنه، فلو وضعت كمية من 

َوِسَع املاء يف وعاء ففاض املاء فإن اإلناء مل يسع املاء. وقوله تعاىل: )

(، أي: رحب بها، ومل يضق عنها، فهي يف ُكْرِسيُُّه السََّماَواِت َواْلَأْرَض

جوفه كما قال السدي. وقد حتدثت عن اآلية يف حبث: السماء 

  والسماوات يف القرآن الكريم.

والوصف من: وسع: واسع، حنو: دار واسعة، وإناء واسع. ويف 

َوَأْرُض قال تعاىل: )القرآن الكريم وصفت األرض بالسعة، ثالث مرات، 

(، وقال: َأَلْم َتُكْن َأْرُض اهلِل َواِسَعًة َفُتَهاِجُروا ِفيَها(، وقال: )اهلِل َواِسَعٌة

(. أي: تسع َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ َأْرِضي َواِسَعٌة َفِإيَّاَي َفاْعُبُدوِن)

ن ضاقت الناس، فاهلل خلق الناس وخلق هلم أرضًا تسعهم مجيعا، وإ

بإنسان منهم أرض وسعته أرض أخرى. وِضيق األرض قد يكون 

حمسوسا، وقد يكون غري حمسوس، فالذي ال يستطيع أن يعبد اهلل يف 

أرض، فإن األرض تضيق عليه، فإذا هاجر سيجد أرضا واسعة تسعه 

أفعاله،  ْعَسَتعبادته، أو مل  ْعَسوتسع عبادته. فكأن األرض األوىل مل َت

ملضايقة أهلها له. فحني يهاجر إىل أرض أخرى،  وذلك نتيجة

 ويتمكن فيها من ممارسة أفعاله، فكأن األرض وسعته ووسعت أفعاله. 

** 

وتقول: َوِسع زيٌد أهَل قريته غنًى وجودًا، أي: غناه وجوده يسعهم 

مجيها، فمهما طلبوا منه كان قادرا على إعطائهم. وحنو: َوِسع زيٌد 



 

 

62 

 

نه بعلمه يسعهم، فهو أعلم منهم، وإن سألوه أهَل زمنه علمًا، أي أ

وجدوا عنده علمًا. فإسناد السعة إىل البشر نسيب، وليس إسنادا 

 مطلقًا. 

 وسع ربي كل شيء علما:

(، أي: أن اهلل يسع كل َوِسَع َربِّي ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًماوقوله تعاىل: )

شيء خملوق بعلمه، فهو يعلم كل شيء عن كل شيء، فعلمه يسع 

املعلومات، ال خيفى عليه، فكل علم يف الوجود يقع ضمن علمه  كل

سبحانه وتعاىل. وسأضرب مثاًل، لو أتيت مبعلومة لزيد من الناس، 

وكان يعلمها فإن علمه قد وسع تلك املعلومة، فكأنها ضمن إناء 

علمه، ولو أنك أتيت زيدًا مبعلومة ومل يكن يعلمها، فإنها كانت 

مه مل يسعها. وهلل املثل األعلى، فاهلل وسع كل خارج )إناء علمه(، فعل

 شيء علمًا. 

(، أي أن رمحة اهلل َوَرْحَمِتي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍءوقوله تعاىل: )

سبحانه وتعاىل أحاطت بكل شيء، قال الطربي: )ورمحيت عّمت 

خلقي كلهم(، فما يقع شيء من اخللق خارج رمحة اهلل سبحانه 

ح الذي رواه البخاري، أن رسول اهلل صلى وتعاىل. ويف احلديث الصحي

جعل اهلل الرمحة مائة جزء، فأمسك عنده اهلل عليه وسلم قال: )

تسعة وتسعني جزءا، وأنزل يف األرض جزءا واحدا، فمن ذلك اجلزء 

يرتاحم اخللق، حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها، خشية أن 

وسعت رمحة اهلل (. وقوله )فسأكتبها..(، قال احلسن وقتادة: )تصيبه

(. فأي وهي يوم القيامة للذين اتقوا خاصة ،يف الدنيا الرب والفاجر

 مظهر من مظاهر الرمحة يقع يف اخللق فإن رمحة اهلل تسعه. 
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جاء فعل )وسع( يف القرآن الكريم ست مرات، أسند يف أربع منهن 

َوِسَع َربَُّنا ُكلَّ (، )َوِسَع َربِّي ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًماإىل اهلل سبحانه وتعاىل: )

َربََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرْحَمًة (، )َوِسَع ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما(، )َشْيٍء ِعْلًما

(، َوَرْحَمِتي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء(. ومرة أسند إىل رمحة اهلل )َوِعْلًما

واملفعول فيها كلها )كل شيء(، فعلم اهلل ورمحته يسعان كل 

َوِسَع ُكْرِسيُُّه السََّماَواِت د الفعل إىل الكرسي )شيء. والسادسة أسن

(، فلم يقل: وسع كل شيء، بل: السماوات واألرض. فال يسع َواْلَأْرَض

 كل شيء رمحة وعلما وقدرة وإحاطة ورزقا إال اهلل سبحانه وتعاىل. 

 ذو رمحة واسعة:

 َفِإْن َكذَُّبوَك َفُقْلوقد وصفت الرمحة بالسعة يف قوله تعاىل: )

(، قال َربُُّكْم ُذو َرْحَمٍة َواِسَعٍة َوَلا ُيَردُّ َبْأُسُه َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجِرِمنَي

"فقل ربكم ذو رمحة"، بنا، ومبن كان به مؤمًنا من عباده، الطربي: )

"واسعة"، تسع مجيع خلقه، احملسَن واملسيء، ال ، ويغريهم من خلقه

بالنِّقمة، وال يدع كرامة يعاجل من كفر به بالعقوبة، وال من عصاه 

من آمن به وأطاعه، وال حيرمه ثواب عمله، رمحة منه بكال الفريقني، 

وذلك سطوته وعذابه ال يرّده إذا أحله عند غضبه على  ولكن بأسه

 (. اجملرمني بهم عنهم شيء

فرمحة اهلل الواسعة تسع اخللق مجيعا يف الدنيا، تسع الرب 

تسعهم رمحته يف الدنيا، ولوال رمحته والفاجر، والذين يكفرون باهلل 

ملا بقوا على وجه األرض، ولوال رمحة اهلل ملا بقي إبليس على وجه 

َوَلْو ُيَؤاِخُذ اهلُل النَّاَس ِبَما َكَسُبوا َما َتَرَك َعَلى األرض. قال تعاىل: )

 (. َظْهِرَها ِمْن َدابٍَّة َوَلِكْن ُيَؤخُِّرُهْم ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّى
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** 

اقرتن فعل )وسع( يف القرآن الكريم مع علم اهلل ورمحته، ومل و

يقرتن بشيء آخر. وكما قدمت فنحن نقول: وسع اهلل كل شيء 

خل. فال إ، أو رزقا... ، أو غنًىرمحًة، أو: وسع كل شيء علمًا، أو قدرًة

نطلق اللفظ، ال نقول: )اهلل يسع كل شيء(، بل حندد ونعني النسبة، 

ل شيء علمًا، أو: يسع اهلل كل شيء برمحته نقول: اهلل يسع ك

وعلمه...اخل. ومن ثم فال نضيف السعة إىل اهلل، بل إىل ما يتصف به، 

 حنو: سعة رمحة اهلل، وسعة علمه. وال نقول: سعة اهلل. 

** 
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 )واسع(ثالثًا: 

جاء لفظ )واسع( يف القرآن الكريم وصفا هلل سبحانه وتعاىل، يف 

منها وصف اهلل سبحانه وتعاىل بأنه )واسع مثانية مواضع، ستة 

(، والثامن مركب َوَكاَن اهلُل َواِسًعا َحِكيًماعليم(، وواحد منها )

 (. ِإنَّ َربََّك َواِسُع اْلَمْغِفَرِةإضايف: )

قدمت أن الفعل )وسع( مل يسند إىل اهلل تعاىل إال مالحظا فيه 

(، والتقدير: َرْحَمًة َوِعْلًما َربََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍءالنسبة، كقوله: )

وسعت رمحته ووسع علمه كل شيء. ومن ثم فنقول أن اهلل واسع 

العلم، واسع الرمحة. أي: الذي حييط علمه بكل املعلومات، وتعم 

رمحته كل املخلوقات. ومن ثم فالوصف )واسع( تراعى فيه هذه 

ن كثري: اإلضافة، وهو ما صرح به يف اآلية: )واسع املغفرة(، قال اب

قل يا عبادي )مغفرته تسع الذنوب كلها ملن تاب منها، كقوله: )

الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهلل إن اهلل يغفر 

(. ومن ثم فقوله تعاىل: )واسع (الذنوب مجيعا إنه هو الغفور الرحيم

عليم(، يقصد به: واسع العلم، وقوله )واسعا حكيما(، أي: واسع 

الذي يتبني لي أن )واسع( من األوصاف املركبة، وهو احلكمة. و

الغالب فيه: واسع العلم، واسع املغفرة، واسع الرمحة، واسع احلكمة، 

واسع الفضل، واسع الغنى... اخل. وقد يستعمل مفردا )واسع(، ولكن 

 اإلضافة مراعاة فيه. 

وقد نظر بعضهم إىل لفظ )الواسع( على أنه لفظ مفرد، 

يسع خلقه كلهم الذي يسع عطاؤه خلقه(، أو )الذي ففسروه بأنه )

(... وهو تفسري: الواسع بأنه: املوسع املغين. بالكفاية واإلفضال واجلود
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واألوىل النظر إليه على أنه وصف مركب ال مفرد، فالواسع حبسب 

ما يقرتن به: )واسع عليم(، أي: واسع العلم، )واسعا حكيما(، أي: 

 واسع احلكمة. 

النهاية البن األثري: الواسع: )هو الذي وسع غناه كلَّ فقري،  يف

ر الواسع على بعض متعلقاته. ويف لسان َصفهو َقورمحته كلَّ شيء(. 

شيء  خلقه ووسعت رمحته كلَّ هو الذي وسع رزقه مجيَعالعرب: )

الكثري  :فقر. وقال ابن األنباري: الواسع من أمساء اهلل وغناه كلَّ

ع ملا يسأل، قال: وهذا قول أبي عبيدة. ويقال: الواسع العطاء الذي يس

 (. احمليط بكل شيء

مشتق من وقال اإلمام الغزالي يف املقصد األسنى: )الواسع: 

والسعة تضاف مرة إىل العلم إذا اتسع وأحاط باملعلومات  ،عةالسَّ

وتضاف أخرى إىل اإلحسان وبسط النعم وكيف ما قدر  ،الكثرية

فالواسع املطلق هو اهلل سبحانه وتعاىل ألنه إن  ،وعلى أي شيء نزل

نظر إىل علمه فال ساحل لبحر معلوماته بل تنفد البحار لو كانت 

وكل  ،مدادا لكلماته وإن نظر إىل إحسانه ونعمه فال نهاية ملقدوراته

والذي ال ينتهي إىل طرف فهو  ،سعة وإن عظمت فتنتهي إىل طرف

عاىل هو الواسع املطلق ألن كل واهلل سبحانه وت .أحق باسم السعة

واسع باإلضافة إىل ما هو أوسع منه ضيق وكل سعة تنتهي إىل طرف 

فالزيادة عليه متصورة وما ال نهاية له وال طرف فال يتصور عليه 

سعة العبد يف معارفه وأخالقه فإن كثرت علومه فهو . وأما زيادة

خوف  واسع بقدر سعة علمه وإن اتسعت أخالقه حتى مل يضيقها

وكل  ،الفقر وغيظ احلسد وغلبة احلرص وسائر الصفات فهو واسع
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 (.وإمنا الواسع احلق هو اهلل تعاىل ،ذلك فهو إىل نهاية

** 

فالواسع هو )الذي يسع كلَّ شيء رمحًة وعلمًا وقدرًة وفضاًل(. 

فما من شيء إال وهو داخل يف علم اهلل ورمحته وفضله وقدرته. فهو 

 حّد ملا يسعه برمحته وعلمه وقدرته وفضله. الواسع احلق، الذي ال

 وكل شيء داخل يف ذلك. 

َوِإْن َيَتَفرََّقا ُيْغِن اهلُل ُكلًّا ِمْن وبهذا تفسر اآليات، فقوله تعاىل: )

(، أي: واسع احلكمة، فهو أعلم مبا َسَعِتِه َوَكاَن اهلُل َواِسًعا َحِكيًما

أحد أوسع حكمة من  يصلح لألزواج إذا وصلوا إىل حد الفراق. وال

(، أي: َذِلَك َفْضُل اهلِل ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء َواهلُل َواِسٌع َعِليٌماهلل. وقوله: )

واسع العلم، فهو أعلم حيث يضع فضله، وهو أعلم مبن يستحق 

 الفضل منه. 

** 
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 أوسع، فهو موسع:رابعًا: 

)أوسَع( يف لسان العرب على صيغتني: الزم ومتعد، فالالزم  جاء

حنو: )أوسع الرجُل(، أي: صار ذا سعة، فهو ُموِسع، أي: مليء. 

واملتعدي حنو: )أوسع الشيَء(، أي: صريه واسعا، يقال: أوسعه إيساعًا 

وَوّسعه توسيعًا، ضد: ضيقه تضييقًا. ويقال: أوسع اهلُل فالنًا، أي: 

ا سعة. ويف الدعاء: اللهم أوسعنا رمحَتك، أي: اجعلها أغناه وصريه ذ

 تسعنا. )انظر لسان العرب(. 

فـالتوسيع، هو زيادة يف السعة، أي: إضافة سعة أخرى إىل السعة 

 السابقة للشيء. 

وقد سبق أن عرفت السعة بأنها: طاقة حمدودة للشيء قابلة 

سعة اهلل( بل للتوسع. ولذلك ال يصح إضافتها إىل اهلل، فال نقول: )

نضيف السعة إىل رمحته أو علمه، واهلل ذو الرمحة الواسعة، والعلم 

الواسع، فنسبة السعة إىل الرمحة بالنظر إىل من تعمهم الرمحة، 

وليس بالنظر إىل الرمحة نفسها. مبعنى أن رمحة اهلل واسعة سعة 

مطلقة، فهي غري قابلة للزيادة، وإال كانت ناقصة قبل زيادتها. 

ك علمه سبحانه وتعاىل فهو ذو العلم الواسع، وهو علم ال وكذل

يزيد، وإال كان ناقصًا، سبحانه وتعاىل. فاإلضافة يف قولنا: سعة 

فمهما ازدادت فإن  ؛رمحة اهلل، وسعة علمه، بالنظر إىل املخلوقات

 فمهما استجدت فإن علم اهلل يسعها.  ؛رمحة اهلل تسعها، واملعلومات

 ** 
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 قدره:على املوسع 

َلا ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْن َطلَّْقُتُم النَِّساَء َما َلْم َتَمسُّوُهنَّ َأْو قال تعاىل: )

َتْفِرُضوا َلُهنَّ َفِريَضًة َوَمتُِّعوُهنَّ َعَلى اْلُموِسِع َقَدُرُه َوَعَلى اْلُمْقِتِر َقَدُرُه 

 (.َمَتاًعا ِباْلَمْعُروِف َحقًّا َعَلى اْلُمْحِسِننَي

ملوسع الغين الذي يكون يف سعة من غناه، يقال: لرازي: )اقال ا

أوسع الرجل إذا كثر ماله، واتسعت حاله، ويقال: أوسعه كذا أي 

أي قدر  "قدره"وقوله: "، وإنا ملوسعون"عه عليه، ومنه قوله تعاىل: وّس

وهو  ،إمكانه وطالقته، فحذف املضاف، واملقرت الذي يف ضيق من فقره

املوسع من أوسع إذا (. وقال ابن عاشور: )رت إذا افتقراملقل الفقري، وأق

صار ذا سعة، واملقرت من أقرت إذا صار ذا قرت وهو ضيق العيش، 

ما به تعيني ذات الشيء أو حاله،  -بسكون الدال وبفتحها -والقدر

فيطلق على ما يساوي الشيء من األجرام، ويطلق على ما يساويه يف 

ل اليت يقدر بها املرء يف مراتب الناس يف القيمة، واملراد به هنا احلا

 (. الطبقة من القوم، والطاقة من املال الثروة، وهو

ونالحظ أن اآلية قابلت بني املوسع واملقرت، فاملوسع ليس الغين 

على إطالقه، واملقرت ليس الفقري على إطالقه، بل املوسع: هو من صار 

عى يف صيغة الفعل، ذا سعة بعد أن مل يكن، فالتحول يف الواقع مرا

واملقرت: من أقرت، أي صار ذا قرت بعد أن مل يكن. وهذه املقابلة تشابهها 

ِلُيْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه املقابلة يف قوله تعاىل: )

َها َسَيْجَعُل اهلُل َبْعَد َفْلُيْنِفْق ِممَّا آَتاُه اهلُل َلا ُيَكلُِّف اهلُل َنْفًسا ِإلَّا َما آَتا

(، فقابل بني )ذي السعة( وبني )من قدر عليه رزقه(، ثم ُعْسٍر ُيْسًرا

 قابل بني اليسر والعسر. 
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كما  –واملوسع هو )َمْن صار ذا سعة(، أيا كانت تلك السعة 

تقدم بيانه، ويتم تعيني )السعة( حبسب السياق، فسياق اآلية يبني أن 

ح أن نقول: أوسع الرجل: إذا اتسع علمه وصار السعة هي الغنى. ويص

ذا سعة من العلم بعد أن مل يكن. ومن ثم فليس من الدقيق القول أن 

معنى: )أوسع الرجُل(: كثر ماله، أو صار ذا غنى. إال إذا خرج خمرج 

الغالب فيه، فالناس غالبًا ما يريدون بالسعة: الغنى. ولكنه يشمل 

 الغنى ويشمل غريه.

** 

 ملوسعون:وإنا 

( َواْلَأْرَض 42َوالسََّماَء َبَنْيَناَها ِبَأْيٍد َوِإنَّا َلُموِسُعوَن )وقوله تعاىل: )

( َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْيِن َلَعلَُّكْم 43َفَرْشَناَها َفِنْعَم اْلَماِهُدوَن )

 (. َتَذكَُّروَن

أقوال،  اختلف املفسرون يف املراد بقوله )ملوسعون( على مخسة

أحدها: ملوِسعون الرِّزق باملطر، والثاني: كما قال ابن اجلوزي:  )

ملوِسعون السماء، والثالث: لقادرون، والرابع: ملوِسعون ما بني السماء 

 (. واألرض، واخلامس: لذو سعة ال يضيق عّما يريد

أن لفظ )موسع(، يرد عند العرب الزما ومتعديا، فأما  ذكرت

الالزم حنو: أوسع الرجُل، أي صار ذا سعة، )غنى، مثاًل(، فالصيغة 

تفيد الصريورة، فنحن ال نقول للغين أوسع إال إذا صار إىل الغنى بعد 

أن مل يكن. وكذلك: أوسع الرجُل، صار ذا سعة يف علمه أو قدرته، 

ملا... وعليه فال يصح محل هذا املعنى على اهلل فأصبح غنيا قادرا عا

سبحانه وتعاىل، فال نقول: )أوسع اهلُل( مبعنى: أنه غين أو قادر... 
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فلفظ )أوسع( يقتضي الصريورة، وتعاىل اهلل عن ذلك. ومن ثم 

 فنحن ال نرتضي هذا املعنى تفسريا يف قوله )وإنا ملوسعون(. 

لذو سعة ال يضيق جلوزي )وأما املعنى اخلامس الذي أورده ابن ا

(، فهو غري صحيح، فهذا معنى: واسع، من: وِسع فهو واسع، عّما يريد

 أي: ذو سعة، ولو كان هذا املعنى لقال: )لواسعون(. 

وعليه فقوله )وإنا ملوسعون( ال حيتمل إال صيغة املتعدي، أي: 

وهو  –وإنا ملوسعون السماَء، أي: نصريها واسعة. وقد رجح ابن حيان 

وإنا ملوسعون: أي بناءها، ن أئمة اللغة والتفسري هذا املعنى، قال: )م

فاجلملة حالية، أي بنيناها موسعوها، كقوله: جاء زيد وإنه ملسرع، 

ن األرض وما حييط من املاء واهلواء إأي مسرعا، فهي حبيث 

وقال ابن زيد قريبا من هذا وهو: أن الوسع  كالنقطة وسط الدائرة.

 .(ءراجع إىل السما

واآلية تتحدث عن بناء السماء وإحكام بنائها، ومن ثم فاألنسب 

محل قوله )ملوسعون(، على البناء ال على شيء آخر، فهو أليق 

 بالسياق، وأنسب باملقام، فاملعنى: ملوسعون بناءها. 

ذكرت أن السعة )طاقة حمددة للشيء قابلة للتوسعة(، ومن ثم 

و لديك داٌر تريد توسيعها فتوسيع الشيء يتناسب مع طبيعته، فل

فإنك ستضيف حيزا جديدًا هلا دون أن تغري احليز األول، ورمبا 

هدمَت شيئا يسريا منه؛ إذ ال تستطيع التوسيع دون قليل من اهلدم. 

ويف اجلملة فإن التوسعة ال تغري من طبيعة الشيء املَوّسع، بل تتسق 

 مع طبيعته، وتنسجم مع نظامه. 

 أوسع بناَء السماء، وهو ال يقتضي التغيري، واهلل سبحانه وتعاىل
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بل يكون االتساع يف إطار البناء، وهذا يقتضي مرونة البناء وروعته 

ودقته، حبيث إنه يقبل التوسعة دون أن يغري ذلك منه، وإذا أمكن لنا 

التمثيل فيمكننا أن منثل بالبالونة اليت ميكنك أن توسعها، فيزداد 

من هيئتها. أو متثيلها باخلبز الذي حجمها، دون أن يغري ذلك 

تضعه يف الفرن عجينا فينتفخ ويكرب. فلعل السماء كذلك واهلل 

أعلم، بناء كروي ذو مرونة متناهية، يقبل التوسعة، دون أن يؤثر 

ذلك على بنائه شيئا. والتوسعة تتناسب مع طبيعة البناء، وهذا 

يها، بل بإحكام يقتضي أنها تتم بصورة دقيقة ومنظمة، ال عشوائية ف

 وإتقان.

كما أن توسيع البناء ال يقتضي استمرار التوسعة إىل ما ال 

نهاية، فاهلل سبحانه وتعاىل أخربنا أن للسماوات واألرض وما فيها 

 َبْيَنُهَما َوَما َواْلَأْرَض السََّماَواِت اهلُل َخَلَق أجال مسمى، قال تعاىل: )َما

  ُمَسمًّى(. َوَأَجٍل ِباْلَحقِّ ِإلَّا
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 الضحى: املطلب الرابع: 

 الضحى لغة:أواًل: 

مادة ) ض ح و( يف العربية كما قال ابن فارس يف مقاييس 

فالضحاء: امتداد النهار، اللغة تدل على: )بروز الشيء ووضوحه، 

وذلك هو الوقت البارز املنكشف. ثم يقال للطعام الذي يؤكل يف 

ى، إذا تعرض َحْضَي الرجُل يِحويقال: َض.. ذلك الوقت: ضحاء.

ويقال: ليلة ... يا زيد، أي ابرز للشمس َحللشمس. ويقال: اْض

وضاحية كل بلدة: ... ياء، أي مضيئة ال غيم فيهاْحيانة وَضِحإْض

..اخل(. وهي داللة دقيقة جتمع مفردات املادة، و)ض ح ناحيتها البارزة.

ه، إال أن الفارق و( ذات صلة بـ )و ض ح(، فالوضوح بروز الشيء وظهور

بينهما أن داللة )الضحو( ترتبط غالبا بـ)الضياء(، وترتبط بالوضوح 

 احلسي. 

ومن ثم فـ)الضحى( يف العربية ال يقتصر معناه على الساعة 

الضياء البارز املعروفة من ساعات النهار، كما هو شائع، بل معناه: 

 . الواضح

 الضحى يف استخدام القرآن الكريم:ثانيًا: 

ذا تتبعنا استخدام القرآن الكريم للفظ الضحى، فسنجد وإ

 ما يلي:

( َواللَّْيِل 3َوالضَُّحى )أواًل: قابل بني الضحى والليل يف قوله )

َكَأنَُّهْم َيْوَم َيَرْوَنَها (، وقابل بني العشية والضحى يف قوله: )ِإَذا َسَجى

بني البيات )وهو حدث يف  (. وقابلَلْم َيْلَبُثوا ِإلَّا َعِشيًَّة َأْو ُضَحاَها
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َأَفَأِمَن َأْهُل اْلُقَرى َأْن َيْأِتَيُهْم َبْأُسَنا الليل( وبني الضحى يف قوله: )

( َأَوَأِمَن َأْهُل اْلُقَرى َأْن َيْأِتَيُهْم َبْأُسَنا ُضًحى َوُهْم 92َبَياًتا َوُهْم َناِئُموَن )

 (.َيْلَعُبوَن

مقابل مفهومي لليل، وهذا يعين أن )الضحى( يف هذه اآليات 

وليس ساعة النهار املعروفة. فالليل هو وقت الظلمة، أما الضحى فهو 

 وقت الضياء. 

َأَتاَها َأْمُرَنا والقرآن الكريم يقابل بني الليل والنهار، كقوله: )

قابل بني (، فُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َأَتاُكْم َعَذاُبُه َبَياًتا َأْو َنَهاًرا(، )َلْيًلا َأْو َنَهاًرا

النهار والبيات، كما قابل بني الضحى والبيات. فالنهار مقابل زمين 

لليل يقع على ساعاته كلها. وكذلك الضحى معادل زمين للنهار 

كله، ]ولكنه ليس النهار[. والنهار يرتبط بضياء الشمس، يوجد حني 

 توجد، ويذهب حني تذهب.

** 

 ثانيا: ورود الضحى مضافا إىل السماء والشمس.

َوَأْغَطَش َلْيَلَها أضاف الضحى إىل السماء، كما يف النازعات )

(، وعند ابن أبي أظهر نورها بالشمس(. قال الزجاج: )َوَأْخَرَج ُضَحاَها

وأخرج ضياءها، حامت عن ابن عباس: أخرج مشسها. وقال الطربي: )

(. فاخلالصة أن ضحى يعين: أبرز نهارها فأظهره، ونّور ضحاها

السماء فسر بـ: الشمس، والضياء، والنور، والنهار. )كما يف 

 الطربي(. وسأعقب الحقًا.

َوالشَّْمِس وأضاف الضحى إىل الشمس، قال تعاىل: )

(، واختلف املفسرون يف املقصود بضحى الشمس، قال الزجاج َوُضَحاَها
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قتادة: النهار  وجماهد: الضياء، وفسرها مقاتل والسدي: حرها، وقال

 كله. 

** 

ثالثًا: ورود )الضحى( مرادا به الوقت املعروف من النهار، كما 

(، فحدد َقاَل َمْوِعُدُكْم َيْوُم الزِّيَنِة َوَأْن ُيْحَشَر النَّاُس ُضًحىيف قوله: )

 اليوم والوقت )الساعة(. 

** 

ِفيَها  ِإنَّ َلَك َألَّا َتُجوَعرابعًا: ورود الفعل )يضحى(، يف قوله: )

(. فاحلديث عن اجلنة ( َوَأنََّك َلا َتْظَمُأ ِفيَها َوَلا َتْضَحى333َوَلا َتْعَرى )

وال تصيبك أال جوع فيها وال ُعري، وال ظمأ وال َضْحو. قال الزجاج: )

(، وقال ال تظهر للشمس فيؤذيك حّرها(، وقال الطربي: )الشمس

ى أنك تكنّت يف ظل الزخمشري أن املراد بالنفي إثبات ضده، فاملعن

 دائم. 

** 
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 ثالثًا: التحقيق يف مفهوم الضحى:

مما سبق، ميكن القول أن )الضحى( مفهوم داللي يرتبط 

بعنصر: الضياء، فالضياء يكون فيه وضوح األشياء وبروزها. والضياء 

( جيمع بني عنصري: احلرارة الظلمات والنوركما بينت يف حبث )

دث النور وحيدث احلرارة أيضًا. والقرآن الكريم يبني ْحوالضوء، فهو ُي

باطراد أن اهلل جعل الشمس ضياء. فقوله هنا )والشمس وضحاها( 

يعين: وضيائها )ويف الضياء: ضوء وحرارة(. ويضعف تفسريه بالنهار؛ 

لقوله بعد ذلك: )والنهار إذا جالها(، فال يستقيم التفسري لو قلنا: 

 إذا جالها.  والشمس ونهارها، والنهار

ومقابلة الضحى بالليل، والليل هو وقت الظالم، فالضحى هو 

وقت الضياء، سائر النهار، بل أطلقت العرب على الليالي املقمرة: 

و، وذلك داللة على أن الضحى: الضياء. ْحها بالضَّيانة، فوصفْتْحَض

وختصيص بعض وقت النهار بالتسمية )وقت الضحى( ألمرين أنه 

 لنهار إضاءة، وأشدها حرارة. أشد أوقات ا

 وأخرج ضحاها:

وقوله تعاىل: )وأغطش ليلها وأخرج ضحاها(، يدل على أمر 

آخر إضافة إىل ما سبق، وهو أن الضحى ال يكون إال بعد ليل. فقوله 

)وأخرج ضحاها(، أي: أخرج الضحى من رحم ذلك الليل البهيم، 

ضحى والليل، أو ويدل عليه أيضا اآليات السابقة اليت تقرن بني ال

الضحى والبيات. فالداللة بني الضحى والليل داللة تضايف، ال يفهم 

أحدهما إال باآلخر، كالعالقة بني )األب واالبن(، فال يسمى أحد ابنا، 
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إال ويفهم منه أن مثة أبا له. وهكذا فال يطلق: الضحى إال ويفهم أن 

 مثة ليال له. 

** 

 ال تظمأ فيها وال تضحى:

ىل: )وأنك ال تظمأ فيها وال تضحى(، أي: ال وقوله تعا

تتعرض للحرارة، وال للضياء، بل تكون يف ظالل دائمة ال حر وال قر، 

َلا َيَرْوَن وال ظالم وال ضياء. فاجلنة ال مشس فيها، كما قال تعاىل: )

ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي ِفي (، وأهلها يف ظالل دائمة )ِفيَها َشْمًسا َوَلا َزْمَهِريًرا

 (. َلاٍل َوُعُيوٍنِظ

ونفي الضحو يف اجلنة، يبينه ما قلته أن داللة الضحى 

إضافية بالنسبة لليل، فاجلنة ال ليل فيها وال نهار )ضحى(، فهي 

حالة خاصة ال عالقة هلا باملفاهيم الزمنية اليت يف الدنيا، وال 

بالتعاقب الزمين، وال احلاالت الطبيعية الناشئة عن هذا التعاقب من 

ارة وبرودة، ومن ضياء وظالم، وال احلاالت اجلسمية الناشئة عن حر

ذلك كالنمو واهلرم، وال احلاالت النفسية من خوف أو أمن، أو فرح 

 أو حزن....

فاألمن يف الدنيا مثال، هو أمن مرتبط مبخاوف كثرية، 

وسعي اإلنسان إىل احلصول على األمن من تلك املخاوف، ويظل أمنا 

أضداده. فهي حالة تفهم بضدها، وهو اخلوف. أما نسبيا، مرتبطا ب

األمن يف اجلنة فهو خمتلف عن ذلك، فال يرتبط خبوف مطلقا، بل 

هو حالة مطلقة خاصة، ال ميكن لإلنسان تصورها يف الدنيا؛ ألن 

تصوره يرتبط بأضدادها. بينما هي حالة مطلقة يف اجلنة. وكذلك 
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 احلاالت األخرى، كالفرح والرضا... 

أن نفي اجلوع والظمأ واخلوف واحلزن ... عن أهل كما 

اجلنة، ال ميكن تصوره على حقيقته املطلقة؛ ألن تصوره يف الدنيا 

 يرتبط بضده. وعلى ذلك ميكن فهم اآلية. واهلل أعلم.

** 

 خالصة املفهوم:

الضياء فاخلالصة أن الضحى إذا أطلق فإنه يدل على: 

خرج من رحم ظلمة الليل البهيم، وهو أول ، فكأنه ُأاملنبعث بعد ظلمة

ضحى كان يف السماء )وأخرج ضحاها(. وإذا قيد فإنه يدل على ما 

قيد به، كالوقت املعروف، أو الداللة على الربوز )ويرتبط بالربوز 

 (. ، حنو: ضاحية البلداحلسي
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 :)ذات احلبك( احلبكاملطلب اخلامس: 

 مفهوم )احُلُبك(:أواًل: 

فارس يف مقاييس اللغة أن املعنى األساس للجذر هو:  قال ابن

(. وهي عبارة اشتملت على جمموعة إحكام الشيء يف امتداد واطراد)

خصائص داللية يف مفهوم )احلبك(، وهي: طبيعة احلبك )الشّد(، 

 وطريقته )االمتداد واالطراد(.

إال أن العبارة ينقصها عنصر أساس، وهو أن اخلطوط تكون 

احُلُبُك تكسُُّر قد ذكر ذلك الفراء كما يف الصحاح: )متكسرة، و

، كالرمل إذا مرت به الريُح الساكنة، واملاِء القائم إذا مّرت يءكل ش

 (. به الريح

وبذلك ميكن الوصول إىل املعنى األساس جلذر )ح ب ك(، 

 .خطوط ممتدة متناسجة حمكمةوهو: 

ني، وهذا التعريف يشتمل على خصيصتني دالليتني أساسيت

 يف مفهوم )احلبك(، وهما:

بنية احلبك، فاملادة احملبوكة: خطوط ممتدة، غري  (3)

مستقيمة، بل متناسجة، أيا كان شكل النسيج، 

واخلطوط النسيجية عبارة عن ألياف يتم غزهلا، 

 فتكون مربومة لولبية.

والشد احملكم،  طبيعة احلبك: الشّد. )فهي حمكمة(. (1)

 ونسجها.يقتضي اجلودة يف تضفري اخلطوط، 
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وكافة استخدامات اللفظ تعود إىل هذه املعاني، وميكن 

بيكة"، فكل خطوط ممتدة منسوجة تلخيصها يف مفهوم "احَل

 بيكة، ومجعه: ُحُبك.حمكمة، تسميها العرب: َح

ذلك: ضفائر الشعر، وطرائق الرمل، )وهي آثار مرور  ومن

الريح على الرمل، فتصنع خطوطا طويلة متكسرة تشبه النسيج(، 

وكذلك طرائق املاء )آثار الريح على املاء(. قال زهري بن أبي سلمى، 

 يصف ماًء:

 َتْنُسُجه ،ُمَكلَّل بَعِميم النَّْبت

 

 ريٌح َخِريٌق، ِلضاحي َماِئِه ُحُبُك 

 

الريح اخلريق، هي الريح الشديدة، فهي تنسج وجه املاء حني 

 متر فوقه فترتك آثارها فيه، فتلك احُلُبك، كأنها طرق لولبية. 

وتسمي العرب الكساء املنسوج املخطط: حمبوكا، )يف 

الثوَب: أجاد نسجه وحّسن أثر الصَّْنعة فيه، وحبك  َحَبكاللسان: 

يء كل شابن األعرابي: ) الَوَتر كذلك(، ونقل يف الصحاح عن

(، واملقصود: كل شيء ذي أحكمته وأْحسْنَت عمَله فقد اْحتَبكَته

خطوط طويلة، فاحلبك ليس مطلق اإلحكام. وعبارة مقاييس اللغة 

(، فال يوصف الشيء طّطَخُم :ك، أيّبَحكساء ُمأدق، قال: )

باحلبك إال مبراعاة معنيني، األول: الشكل، أن يكون ذا خطوط 

منسوجة، والثاني: العالقة بني هذه اخلطوط: الشد بإحكام  ممتدة

 وإتقان. 

َوِمْنُه كذلك جتد الدقة يف قول ابن األثري يف النهاية: )

َأْي َشَعُر َرأِسه ُمَتَكسِّر ِمَن « رأُسه ُحُبك»اْلَحِديُث ِفي ِصَفِة الدَّجَّاِل 

ا َهبَّْت َعَلْيِهَما الرِّيُح، اجُلُعودة، ِمْثُل اْلَماِء السَّاِكن، َأِو الرَّْمل ِإَذ
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 (. فَيَتَجعَّداِن وَيِصرَيان َطَرائَق

وبهذا ميكننا فهم مجيع استعماالت )حبك(، وميكننا 

تصويب بعض عبارات املعاجم، فمثال: )احِلباك(، عرفه ابن دريد يف 

َأن جيمع خشب كاحلظرية ثمَّ يشد ِفي َوسطه َحبل مجهرة اللغة: )

(. أما عبارة األزهري يف تهذيب اللغة: َحبل احلباكجيمعه َفَذِلك اْل

رَباُط احلظرية بقصبات ُتَعرَُّض ثمَّ ُتَشّد. َتقول: َحَبْكُت احَلِظرَيَة )

( فعبارة األزهري أدق وأدّل، وقد َكَما ُتْحَبك ُعُروش الكْرم باحِلَباِل.

اشتملت على الداللتني األساس. فوصف الرباط بأنه قصبات )وهي: 

ممتدة(، )ُتعرَّض ثم تشد(: فهي قصبات تتداخل، وتشد خطوط 

 بإحكام، كما حتبك عروش العنب. 

ويف ضوء هذا ميكننا فهم قول العرب: )احتبك الرجل(، يف 

. حتبكت اْلَمْرَأة بنطاقها ِإذا شدته ِفي َوسطَهامجهرة اللغة: )

ذا َوَكَذِلَك حتبك الرجل بثيابه ِإذا تلبب بَها. واحتبكت إَزاِري ِإ

احتبك بإزاره: احتبى به وشده إىل (.  ويف اللسان: )شددته َعَلْيك

(. فاحملتِبك عادة ما يشد إزاره بنطاقني متداخلني، حتى يعتمد يديه

عليه، وجيعله كاملسند لظهره، فلو كان النطاق خطا واحدا ملا 

أمكنه االستناد عليه إال إذا كان عريضًا حبيث يشمل مقدمة الساق 

إىل أسفل الساق. فسميت هذه اهليئة باالحتباك ألنها من الركبة 

اشتملت على داللتني، األوىل: شكل الرباط الذي ُيحَتَبك به، وهو 

 نطاقان  يربطان متداخَلني. والثاني: إحكام ربطهما. 

** 
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 البنية النسيجية:ثانيًا: 

النسيج الذي يصنعه نفهم البنية النسيجية بالنظر إىل 

كالنسيج اإلنسان، والنسيج الذي ينشئه اخلالق سبحانه وتعاىل، 

 احليواني والنباتي، وفتائل الذرة.

بالنظر إىل صناعة النسيج فإنها متر مبجموعة من املراحل، 

ميكن تلخيصها يف ما يلي: )انظر: املوسوعة العربية العاملية(، أوال: 

متثل املادة اخلام األولية. ثانيًا:  جتميع األلياف والشعريات، وهي

غزهلا، وذلك بفتل األلياف لولبيًا، وحتويلها إىل خيوط مربومة 

جاهزة للحبك. ثالثًا: حياكة اخليوط، ونسجها، لصناعة األنسجة. 

كما تشمل الصناعات النسيجية: األصبغة اليت تلون اخليوط 

ألنسجة... النسيجية، واملواد املستخدمة يف اخلصائص الوظيفية ل

 اخل. وإضافة إىل البنية النسيجية فإنه يشمل أداءها ووظيفتها. 

)والسماء ذات احلبك(، فُحُبك السماء، تعين أنها تتألف من 

أنسجة ذات أنظمة نسيجية متعددة. وكل نسيج منها يتألف من 

خيوط طويلة متينة قوية، وكل خيط منها يتألف من ألياف صغرية 

خيوط نسيجية هلا خصائصها املتميزة، ومن ودقيقة )فتائل(. وكل 

 ثم فهي زينة يف السماء الدنيا. وهي مشدودة شدا حمكما، متقنا.

وأما النظر إىل النسيج املخلوق، كالنسيج احليواني والنباتي 

ن الرتكيب النسيجي يتحقق يف كل املخلوقات، إفإنه ميكن القول 

 يتشابه ولكنه ال فكما ذكرُت يف حبث الغيب والشهادة، أن خلق اهلل

يتماثل، كذلك البنية النسيجية )ذات احلبك( تتشابه يف كل 

املخلوقات، ولكنها ال تتماثل، فلكل بنية نسيجية نظامها اخلاص بها. 
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وميكن الوصول إىل وصف أدق للبنية النسيجية السماوية من خالل 

دراسة البنية النسيجية للخاليا النباتية، واحليوانية، ولفتائل 

 ذرة.... ال

فالنسيج )سواء احليواني أم النباتي(، جمموعة خاليا موحدة 

البنية والوظيفة، وترتبط اخلاليا بعضها ببعض يف وسط مادة 

هالمية. )انظر: املوسوعة العربية(، وكل نوع من األنسجة له بنية 

تناسب وظيفته. فتتعدد بنى األنسجة وأمناطها حبسب وظائفها 

اص عديدة، كالنمو والتطور وة النسيجية خاملختلفة. وهلذه البني

 واملرونة، واملوت واحلياة، والصحة واملرض... اخل.

فالسماء ذات احلُبك، أي: ذات البناء النسيجي، مثلها مثل 

سائر املخلوقات )احليوانات والنباتات وغريها( كلها ذات بناء 

نسيجي. فخلق اهلل يتشابه وال يتماثل، تشاُبُهُه يف أنه خيضع 

لألنظمة نفسها، وعدم متاثله يف أن كل خملوق يتفرد بصفاته 

اخلاصة به )سواء أكان املخلوق على مستوى اجلنس أو النوع أو 

(، أي: ما ترى َتَفاُوٍت ِمْن الرَّْحَمِن َخْلِق ِفي َتَرى َماالفرد(، قال تعاىل: )

فيه اختالفًا، فبعضه يشبه بعضا، فهو خلق متشابه. ]راجع حبثي: 

 الغيب والشهادة يف القرآن الكريم[. 
 


